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  رهنێوخ ڵهگهل کهیهتو
 یهــشیڕ رتاــیز هک نیهکب هسانێپ نۆک و ینییائ یکهیهدراید کهو ناڕوک یهنهتهخ نیناوتهد

 ،مالــسیئ و هــکهلووج ینییاــئ هــتاو یماس ینییائ وود رهه یناکهڕهواب و ریب رهس هوهتێچهد

 ناکهــیینییائ هروونــس هــنهتهخ یاــتناپ هــک هوودرــک یاو یتسوردنهت یواساپ ێدنهه ماڵهب

 نهــخهدیرهد ناکهرامائ هل کێدنهه .هوهتێرگب شهکید یناکاگڵهمۆک هل ێدنهه و ێنێزهبب

 سیروــم( نێرکهد هنهتهخ ناڕوک یدهس هل ٣٠ مهکینال ادناهیج یتاڵو ٩٠ یهکیزن هل هک

 هــنارامائ مهــئ هدنهچ رهه .نین هکهلووج نای نامڵسوم نایهبرۆز هک ،)2016 ،ناراکواه و

 یتــسورد یاــنام هــب هوهئ ماڵهب ،نهدهد ناشیپ ادناکهزاوایج اگڵهمۆک هل هراک مهئ ییگنیرگ

 هوهــنووبواڵب یاڕهرهــس ،ناڕوــک یندرکهــنهتهخ .هــیین هــنهتهخ ینووبدنهمدووــس ناــی

 یناکهــفام ادهنهتهخ هل هک هیهوهئ شهییتهیاژد مهئ یراکۆه هک هرۆز یرایهن ،یهکهناوارفرهب

 یهــتوهکێل ێدــنهه و یــنوورهد یپارخ ییرهگیراک اههورهه و ێرخهد ێوگتشپ ناڵادنم

  .هیهه یکشیزپ

 و ناڕوــک یندرکهــنهتهخ یــسرپ یهناییتسناز ینیسان هوهنیژێوت مهئ ییکهرهس یجنامائ

 هــتوهکێل و ماــجنهرهد ینتــشێههن ۆب رهگیراک یتهسایس و همانرهب یندرکهدامائ ۆب نادڵوهه

 یکمهــچ و اــنام هتــسهبهم مهــئ ۆــب .هــنارێئ یاگڵهمۆک یتسائ رهس هل هنهتهخ یناکهیینێرهن

 یهتــسارائ ،هییرهگرهتــشهن مهــئ ییایفارگوج یاتناپ و هنهتهخ یناکهییووژێم هشیڕ ،هنهتهخ

 و هــنهتهخ ییماوهدرهــب یناکهراکۆه و هدراک ،هتهباب مهئ یناکهواب هییتسناز هراوب و ناکهنییائ

 هــک نهــناتهباب وهــل نیهکهد رهس هل نایهوهنیژێوت هک یهناراوب وهئ یناووبرادشهب ینوومزهئ

 هــل هبێتک مهئ یناکهتهباب .تێب دووسهب یهکهجنامائ هب هوهنیژێوت مهئ ینتشیهگ هل ێچهدێو

 یهوهــنیژێوت یکیژۆــل هنتــسخکێڕ مهــئ یکیژۆــل و نووتاــه کــێپ زاوایج یشهب تشهه

  .یتهیهکهتهبیات انام هب ییهنیمهز ییرۆیت و ،یتشگ یاتاو هب یتسناز
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 ۆــب ،هــکید یناکهییتــسناز هوهــنیژێوت وومهــه یهوێــشواه ،هــبێتک مهــئ یمهــکهی یشهب
 هــل هــنهتهخ یخۆدوراب ،رهژێوت یناکهتهبیات هزێگنهئ .هوارک ناخرهت تهباب یهوهندرکنووڕ
 هــل کێسرپ دنهچ ،ینادیهم یکهیهوهنیژێوت یووتاهتسهدهو یماجنهئ ێدنهه ،نارێئ یتاڵو
 هــک نهنارتیترهــس وهــئ هوهــنیژێوت یناکهرایــسرپ و جناــمائ ،تهــباب ییگنیرگ ،هنهتهخ ڕهم
  .رهنێوخ مهد رهبهتاخهد ناڕوک یهنهتهخ یسرپ هب تهرابهس ریگهمهه یکهیهنێو یتشگهب

 یوــید هــل هوارد ڵوهه ادیێت هک هیهنهتهخ ییتهیچۆب رهس هل هوهنیڵۆکێل ،مههوود یشهب
 یووڕ هــل هــنهتهخ یهــشو ادــشێپ هل هتسهبهم مهئ ۆب .هوهتێرکب نووڕ هدراید مهئ هوایجایج
 یناکهــشهب هــل هوهراــب مهــل رتایز یهوهندرکنووڕ ۆب اجنیئ ،هوهتهوارد کێل هوانام و کمهچ
 یلهگزاوێــش هــب ییهــشو ییــسانانام هــل نترگروودهــب ۆــخ هب یهوهئ ۆب هوارد ڵوهه ادرتاود
 ییژۆــلۆپیت .هوهتێرکب نووڕ هدراید مهئ رتوارنیب و رتارکشائ ادتاک نامهه هل و رتۆخوهتساڕان

 یتاــک ادــییاتۆک هــل و ناکهــییچهنهتهخ ،هــنهتهخ ینادــماجنهئ یناکهزاوێــش و هــنهتهخ
 مهــئ ییتهــییچ یهوهــندرکنووڕ ۆــب ادهــشهب مهــل هــک نهــناتهباب وهــل هــنهتهخ ینادماجنهئ
 .نێرکهد ێوتوات هییرهگرهتشهن

 یناکهــییایفارگوج و یــیووژێم هدــنهههڕ هــل ێڵهــمۆک رهس هل هبێتک مهئ یمهیێس یشهب
 کهیهڤۆرــشهتروک ادــشێپ هــل ادهــشهب مهــل .هوهــتێبهد ڕــچ ادناهیج یتسائ رهس هل هنهتهخ
 یهشیڕ هب کێواچ هوارد ڵوهه و ووڕ هتهوارخ هدراید مهئ ییووژێم یهگزێخائ هب تهرابهس
 هــبێتک مهــئ یمهیێــس یــشهب یمهــهوود یهــگڕب .تێرنێــشخب هنهتهخ یهناکهڵهچهڕکیاد
 ادــشێپ هــل هتــسهبهم مهئ ۆب .هوارک ۆڕوهئ یایند یایفارگوج هل هنهتهخ ییواڵبکێل یناخرهت
 ییاــیفارگوج یــیواڵبکێل هوارد ڵوهــه اجنیئ و ،ووڕ هتهوارخ هدراید مهل یناهیج یکهیهنێو
 ێوتواــت یتهــبیاتهب نیڤاــن یتاڵهــهرۆخ و یتشگهب ایسائ یرهوشیک یتسائ رهس هل هنهتهخ
 یاکیرمهئ و نامزیزیلگنیئ یناتاڵو ،اقیرفهئ یناکهییایفارگوج هچوان ادشهژێرد هل و ێرکب
  .نوارک ێوتوات یرووشاب و یدنهوان

 یرۆز یکێــشهب هــک هوهگنۆس مهل مهه ،هیهبێتک مهئ یگنیرگهرهه یشهب مهراوچ یشهب
 یهدراید یهوهندرکنووڕ و ندرکماف ۆب هک یهوهئ مهه و هووترگ ۆخ هل یهبێتک مهئ یهرابهق

 مهــئ یواــن .هــیهه یهوهرهــکیراید و گنیرگ راجکهی یکێرهتکاف ادۆڕوهئ یایند هل هنهتهخ
 یهوهندرکنووڕ هشهب مهئ ییکهرهس یجنامائ .هـ"ناهیج هل هنهتهخ یینییائ یهنیشێپ" هشهب

 رهه هتسهبهم مهئ ۆب .هیهکوونهه اتهه هوهوودرباڕ هل هنهتهخ ییرهگرهتشهن یینییائ یتشورس
 و تهــییدووههی هــتاو ،نناکهــییمیهاربیئ هــنییائ هــل نایکێــس رهــه هک ،یکهرهس ینییائ ێس
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 مالــسیئ و تهــییدووههی ینییاــئ وود رهــه هــل .هوهــتهنوارد کــێل مالــسیئ و تهییحیسهم
 مهــئ یناووتوهکنێوــش واــن هــل هــنهتهخ یناکهتــسیوێپ هــنهیال یهوهــندرکنووڕ نامجنامائ
 ادنایناووتوهکنێوــش واــن هــل هــک ،هــنهتهخ یینییائ یهغانب ادهنییائ وود مهئ وان هل .هیهنانییائ
 تهییحیــسهم ینییاــئ هــب تهرابهــس ماڵهب ،هوهتێرکهد نووڕ ،هووب ریگتشگ نیێڵب نیناوتهد
 هــب تهرابهس هوهکێپتسهد هل رهه هنییائ مهئ نۆچ هوهتێرکب نووڕ هک هیهوهئ یکهرهس یڵوهه
 هــک نیهــکب هوهــئ یاعدــیئ نیناوــتهد کێرۆج هب ،رهب هترگ یهنارگهنخهڕ یهتسارائ هنهتهخ
 هــب رهبمارهب تهییحیسهم ینییائ ،ێبهن هنییائ وهئ ییتیرهن و یکهوال یقلرێژ دنهچ هل هگج
  .هزاوایج رۆز هک ووڕ هتاخهد هنهتهخ هب تهرابهس کهیهوهناڕێگ و هوودناون یتهیاژد هنهتهخ

 هل هوارد ڵوهه ادهشهب مهل .هیهبێتک مهئ یناکهگنیرگ هشهب هل کێکهی شیمهجنێپ یشهب
 یهتــسارائ هــک هوهــتێرکب نووڕ هوهــئ و هوهتێردب کێل هنهتهخ یتهباب هوهییهنیمهز یهگناوڕ
 ناڕوــک یهــنهتهخ هــب رهــبمارهب ۆڕوهــئ یناهیج یناکهواب هییتسناز هراوب هل ماک رهه ییتشگ
 ڵهگهل ناینتوهککهیرهب و یدنهویهپ نیرتایز هک ،یتسناز یراوب جنێپ هتسهبهم مهئ ۆب .هییچ
 ،یسانکڵهخ یهتسارائ ،یکشیزپ و یسانرهوهدنیز یهتسارائ :نواردرێژبڵهه هیهه هنهتهخ
 تهرابهــس .ییاــسای یهتــسارائ و یــسانڵهمۆک یهتــسارائ ،یــساننوورهد یهتــسارائ
 یمادــنهئۆک نای تهریس یتسێپرهب رهس هتهوارخ کشیت رتایز یکشیزپ و یسانرهوهدنیزهب
 هــل و هــییچ تسێپرهب ییگنیرگ هک ێردب هیینشۆڕواچرهب مهئ هوارد ڵوهه و ناڕوک یێزواز
 هوهووڕ مهــل ادــشهژێرد هل .تێبهد کێوادووڕ چ یشووت هشهب مهئ ادهنهتهخ ییرهگرهتشهن
 ،یــسانکڵهخ یهتــسارائ یــسرپ ماڵهــب .هوارک ێوتوات هنهتهخ یهناسانراسهخ یهوهنادکێل
 هــب هوارد ڵوهــه ادهشهب مهل و هندنایهگێت یهتسارائ ،یسانکڵهخ یراوب یدوخ یهوێشواه
 یهدراید هب تهرابهس رتڵووق ینتشیهگێت ۆب یراکناسائ ،یسانکڵهخ یهگڵهب یووڕهنتسخ
 یهتــسارائ یناخرهــت کێــشهب ادهــشهب مهــئ یهژــێرد هــل .تــێرکب رهــنێوخ ۆــب هــنهتهخ
 مهــئ یریهــس هو"هتــسهج ییــسانڵهمۆک" یهــگناوڕ هــل رتایز هک هوارک هنهتهخ ییسانڵهمۆک
 یهــنێو یامهــنب رهــس هــل هک هکهیهتسارائ یتشگ هب یساننوورهد یهتسارائ .هوارک یهدراید

 هــنایز وهــئ ۆــب هوارــک ناخرهــت کێساب شهوهل هگج ،هیهناساننوورهد یهگناوڕ هل هتسهج
 هــنهتهخ یناکهــپارخ هدراــک رت یکهیاتاو هب نای ندرکهنهتهخ یماجنهئ هل هک یهنایینوورهد
 ێوتواــت هوهییاــسای یهگناوڕ هل ندرکهنهتهخ ادهتهباب مهئ ییاتۆک یشهب هل .نبهد تسورد
 یهــکۆریب و ناڵادــنم یفاــم یهــگناوڕ هــل هک هووب هوهئ رهژێوت ییکهرهس یڵوهه و ێرکهد
 و ینامتــشین اــسای یناــکهزاوال و زێههــب هــڵاخ "هتــسهج رهــس رهــب ییتیرادــنهواخ یفام"
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 ."هوهتێزۆدب ناکهییتهڵوهدوێن
 هدراک :هییسانڵهمۆک ییتهڕهنب یکێرایسرپ یهوهنادماڵهو یادهوڵهه ادمهشهش یشهب هل

 هــب ؟هــییچ اتــسێئ اتهــه هوهوودرــباڕ هــل ادــناهیج هــل هنهتهخ ینووبماوهدرهب یناکهراکۆه و
 و شاــب یهدراک هماک یامهنب رهس هل ندرکهنهتهخ ێنازب یهوهئ ۆب ادهد ڵوهه ،رت یکهیاتاو
 یلۆــپ ێــس ،هرایسرپ مهئ یهوهنادماڵهو ۆب .تێب ماوهدرهب هکوونهه اتهه یتهیویناوت ینێرهئ
 هدراــک ،ناکهییکــشیزپ و یتــسوردنهت هدراــک :نێرــکهد ێوتوات هنهتهخ یناکهدراک ییتشگ
 کێدــنهه ،ادناکهییکشیزپ و یتسوردنهت هدراک هل .ناکهییرووبائ هدراک و ناکهییتهیاڵهمۆک
 و زدــیائ ووــکهو یناکهییــشۆخهن هــل یرــگێڕ هــل هراــک مهــئ یناکهــیینێرهئ هــییرهگیراک هل

 هدراــک هــل .نوارــک ساــب زــیم یمادــنهئۆک یندرکوهــه و ێزواز یمادــنهئ یهجنهپرێــش
 یندرکڵووــبق ووــکهو یلهــگهدراک ،هوهــتێرگهد شیناکهــیینییائ هدراــک هک ناکهییتهیاڵهمۆک
 ینادــێپ ،نیڕهــپێت ۆــب مسهڕوێڕ یندربهوێڕهب ،ناکهڤۆرم یهوهندرککاپ ،ییهوهتهن و ینییائ

 .هوهــتهوارک نووڕ ناوایپ ییسکێس یووزهرائ یندرکڵۆرتنۆک و ناڕوک هب یزهگهڕ یسانوش
 و نۆــک یناــهیج هــل هــنهتهخ یناکهــیینێقلوخراک هدــنهههڕ هــب هژامائ ادیرووبائ یهدراک هل
 .هوارک ادنرێدۆم ییکشیزپ یترهک هل هنهتهخ یناکهییناگرزاب هدنهههڕ

 هــب تهــبیات هــشهب مهــئ هــکنوچ ،هیهوهنیژێوت مهئ یقهچ مهتوهح یشهب نیێڵب نیناوتهد
 هــنوومزهئ یهــگناوڕ هــل هوهــنیژێوت یناووبرادــشهب ینووــچۆب یندناجنێڵهه و هوهنیڵۆکێل
 ینوومزهــئ و ییهــنیمهز ییرۆــیت یمیاداراــپ یامهــنب رهــس هــل هــشهب مهــئ .هــنایناکهوایژ
 ،هوهــتهنوارک نووڕ و نوارــک یدــنهبنێلۆپ یکهرهــس یرهوهــت دنهچ رهس هل و هناووبرادشهب
 ینادــماجنهئ یناکهــیینییائ و ییهوهــتهن هنێتسهب ،ندرکهنهتهخ یناکهزارمائ و زاوێش :هناوهل
 هــنایز ،ناووبرادــشهب یهــگناوڕ هــل هــنهتهخ یناکهــنایز و دووــس ،هــنهتهخ ییرهگرهتشهن
 .ناووبرادشهب یناکهوایژ هنوومزهئ هل هنهتهخ یناکهییهقیف و ییاسای ،ینوورهد ،یژۆلۆیاب

 یووڕهنتــسخ و ناکهماجنهرهد هب تهبیات هیهبێتک مهئ ییاتۆک یشهب هک مهتشهه یشهب
 هــب هــک هوارد ڵوهــه ادهــشهب مهــل .هیاتــسێئ یــخۆد یندرکرتــشاب ۆــب راــکێڕ ێدــنهه
 یرادهــشێک یخۆدوراــب یندناڕهپێت ۆب راینشێپ ێدنهه ،ناکهوارکۆک اتاد هل نترگرهوکڵهک
 هراینــشێپ .ووڕ هــتێرخب ادــنارێئ هــل هنهتهخ یخۆدوراب یندرکرتشاب ۆب مهکینال نای هنهتهخ
 و ووڕ هــتهنوارخ ادیکیتکارپ و ییهمانرهب و یژیتارتس یتسائ ێس رهس هل ناکهوارکشهکشێپ
 هــک یهناــسرپ وهــل کێدــنهه ینتــشێههن یۆــه هتێبب هناراینشێپ مهب نادیگنیرگ نیراداویه
  .ادنارێئ یتاڵو هل هیهه هوهناوایپ یهنهتهخ هب ناییدنهویهپ
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 هدــنهچ رهــه هوهنیژێوت مهئ هک ێرکب هڵاخ مهب شهژامائ هتسیوێپ ،ییاتۆک یڵاخ کهو
 ماڵهــب ،هــیهزاوان یکهــیهوهنیڵۆکێل هوهووڕ مهــل و هــیین یهوێــشواه رۆز ادــنارێئ یــتاڵو هــل
 رگنهــیال هوهــنیژێوت مهئ یماجنهرهد هتاو ؛هیهه یهنامزیناکیم و رادروونس رۆز یکهیاعدیئ
 هرووــس یۆــخ یهــیاعدیئ مهئ رهس هل ماڵهب ،هیین هنهتهخ یشۆرخ و شۆج هب یرهبژد نای
 هــل ،هــیهه ینێرهئ یهدراک ێدنهه هنهتهخ هک یهنامیرگ وهئ یاڕهرهس ناڕوک یهنهتهخ هک
 هک هیهوهئ نیهکیب نیناوتهد هک کێتش نیرتمهک و هیین هشێکێب هوهڵادنم یناکهفام یهگناوڕ
  .نهدب رایڕب ندرکهنهنهتهخ نای ندرکهنهتهخ هب تهرابهس نایۆخ ناکهکات

 و ینادیهم یناراکرایسرپ و نارهدهدیرای هل کێڵهمۆک ییکالاچ یماجنهئ هوهنیژێوت مهئ
 و هوهــتهواد نایهوهــنیژێوت مهــئ یناکهرایــسرپ یــماڵهو هــک هووبرادــشهب نادهس و نارهژێوت
 ناــیژێواڕ ادهوهنیڵۆکێل یناکهزاوایج هغانۆق هل هک هیهناسهک وهئ یرۆز یکهیهرامژ اههورهه
 و ندرکهژاــمائ .هوارــنێه راــک هب ادنیسوون و هوهندرکۆک یتاک هل نایناکهنووچۆب و هوارک ێپ
 هدنهچرهه ،ێرکب هتسیوێپ هک هکێراک نیرتمهک هناسهک وهئ وومهه یڵوهه هل یشۆختسهد
 ناــموگێب .تێرنێههن نایوان هوودرک نایاواد هوهییراک و یتهبیات یراکۆه هب نهه کێناسهک
 ێجهــب کێوان دنهچ هک هیهوهئ رتڵاحهم شهوهل و هنیکمومان هناسهک مهئ وومهه ینانێهوان
 هــل هــک مهناــسهک وهــئ وومهــه ییرادــشهب یژێبساپوس رۆز ،ادهدنهوێن مهل هتاوهک .نیڵێهب

 اتهرهــس :درکهــن ناــییغێرد هناــسانراک ینووچۆب ینادێپ هل ادهوهنیژێوت یناکهغانۆق وومهه
 هواچرهــس یهوهندرکۆکهب ،ادهوهنیژێوت مهئ یندرکێپتسهد یاتهرهس هل هک ،یرێتسهئ رهێپس
 و ناکهــیینادیهم هــنامید یمهــکهی یلوــخ یهوهندرکیــش و نترــگرهو و ناکهییاتهرهــس
 .مهکهد ێل یشۆختسهد شینم هووب تشپڵاپ هشیمهه همههرهب مهئ یهرابوود یهوهندنێوخ
 ییراــکواه و ژــێواڕ ینادــێپ ۆــب مهــکهد یناــمرک ازهڕیلهــع رۆــتکد یهتسارائ مۆخ یساپس
 اــتاد یهوهندرکیــش و یرۆــیت یتایبهدهــئ یناکهــشهب ییاتهرهــس ینتــشڕاد هــل نایتهــنمێب
 ینتــسخکهی ۆب مهکهد یمیحهڕ )هیاس( همتاف یساپس ،نایناکهرۆز هییامنێڕ و ناکهیینادیهم
 و زێههــب یهــکهوهنیژێوۆت هک واوهت یهنامید ینانێهتسهدهب و ناکهیینادیهم هشهب ییاتهرهس
 ۆــب مــشووگهد کهرــیم یوهــسووم هــمتاف رۆــتکد ینووبهــنوودنام یتــسهد ،درــک زــێپ
 ینتــسخکێڕ و ندرکواوهــت و کهــی یاود هــل کهــی یژــێواڕ ینادــێپ و هوهــندنێوخهرابود
 یرادزرهــق هــب مۆــخ ،ناکهرهدــێژ ینتــشڕاد و ناکهــیینادیهم هییراکیش یتیدیئ و ناکهشهب
 یهوهنیــسوون هراــبوود و هوهندرکتــساڕ هــل یناــکهژێواڕ ۆب منازهد هدازیلهع زانههم رۆتکد
 مهــکهد یوهــن زێڕ یرهس اههورهه .ناکهراکێڕ و یراکیش یشهب و ناکهتێشنام هل کێشهب
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 رۆتکد و یمیحهڕ )هیاس( همتاف ،یناڵسهئ نوویاتهک ،ییازهڕ نسێۆس ،یژاو نیدهڵامهج ۆب
 هکهراک یندرکواوهت ۆب و هوهدنێوخ نایهکهوهنیژێوت یکێشهب نای وومهه هک یرزخ دیشرهف
 هــنامید یــنترگرهو هــل هــک ینادــیهم یناراکرایــسرپ و ناراــکواه هــل .مدرــک ناــییراکواه
 هــمتاف ،یرێتــسهئ رهێپــس :هــناوهل ،هوینیب نایروهد نارێئ یهوهرهد و ۆخوان هل ناکهیینادیهم
 زراب همووسعهم ،این یمیرهک زارهف ،یراتهس امیهش ،یریمهئ کهنهشۆڕ ،یمیحهڕ )هیاس(
 یتــسهد یراــک یقالخهــئ و یــنیبدرو ۆــب .مهــکهد ێــل ناییــشۆختسهد یڕهــپوهئ هــک
 ووڕهنتــسخ ۆب .مشووگهد هبێتک مهئ یرهسوونرهس راکووکن هییزرهم ووتاخ ینووبهنوودنام
 یــساپس ناواــیپ / ناڕوــک یندرکهنهتهخ یسرپ هب تسهویهپ ییرایناز و هواچرهس ینادێپ و
 یناکهڕهــپال شهناوهل ناوایپ یهنهتهخ یژد و هوهندرکراداگائ یناکهزاوایج هڕهپال و پورگ
 ناڕوــک یندرکهــنهتهخ یناکهوارتوهــن یهڕهــپال یناکهزێڕهــب هرهــبهوێڕهب و مارگاتــسنیئ
 و )هنتخدــض( هــنهتهخهژد ،)عوــنمم هــنتخ( هــیهغهدهق هنهتهخ ،)نارسپ ٔ هنتخ یاههتفگان(

 .مهکهد رت یناکهڕهپال
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 هب هنهتهخ یسرپ هب کێندناشخواچ :مهکهی یشهب
 هوهنارگهنخڕ یکهیهتسارائ

 یکهشێپ 
 نیرتواــب و نیرتگــنیرگ هــل کێکهــی هــنهتهخ ادــناکهییۆڕوهئ هــگڵهمۆک هــل ێدــنهه هــل
 مهــب تــسهویهپ واجنوگ یکێتسناز چیه همهئ یاڕهرهس .هناڕوک ییڵادنم یفات یناکهوادووڕ
 یهوهــندرکنووڕ هشهب مهئ ییکهرهس یجنامائ .هیین ینووب یناکهرادهشێک هدنهههڕ و هدراید
 هتــسهبهم مهئ ۆب .نارێئ ووکهو یهگڵهمۆک ێدنهه هل هیهنهتهخ یسرپ یناکایجایج هدنهههڕ
 یــێپ هــب ناشاپ و هوارک ساب هتهباب مهئ ۆب رهژێوت یناکهییسهکهکات هرهنڵاپ و هزێگنهئ اتهرهس
 هــب رــتاود .هوهــتێردب کــێل و ێرــسانب یناــکهزاوایج هدــنهههڕ هوارد یڵوهــه تهباب دنهچ
 هتــسیوێپ یچۆــب هــک هوارد ناــشین هــتهباب مهــئ یــگنیرگ ینهــیال ێدــنهه یهوهندرکنووڕ
 هرایــسرپ و جناــمائ یووڕ هنتــسخ هــب ادــییاتۆک هــل .تــێرکب هتهباب مهئ رهس هل هوهنیڵۆکێل
 .تێرکهد یراید هکهوهنیژێوت یهتسارائ ناکهییهوهنیژێوت

 
 رهژێوت یناکهزێگنهئ و رهنڵاپ
 هتهراــسهخ مهــکهوهنیڵۆکێل یراوــب هــل کێــشهب هــک ،ینادــیهم یکێرهژێوــت کهو نــم
 هب هواد مڵوهه هشیمهه ،مهکهد ێوتوات ناڵادنم هب تسهویهپ یناکهتهباب و ناکهییتهیاڵهمۆک
 هــب ناییدــنهویهپ ۆخوهتــساڕ هــک هوهمبب کیزن هناتهباب وهل هوهنازاسکاچ یهگناوڕ و هتسارائ
 هتــساڕ .هوارد ێپ ناییگنیرگ رتمهک رۆجوارۆج یراکۆه هب و هیهه هوهناکهشخهبنایز هتیرهن
 هــنانێه نــم یکرهــئ هیاو مێپ ماڵهب ،هوهتهمووب یشۆخان و یتخهس یووڕهبووڕ ادهوانێپ مهل
 یــتوهڕ )ناــکۆبات( هوهــناکهڤب هــب ناییدــنهویهپ یۆــه هــب هــک هــیهناتهباب وهــئ یهوهڕۆــگ
 تهــبیاتهب ،هوهــتهوودرک نایواخ نای هوودرک سیتهق نایاگڵهمۆک یماوهدرهب یندنهسهشهگ
 مناکهییرهبوروهد نای مۆخ یناکهییسهکهکات هنوومزهئ هل مناکهییهوهنیژێوت هتهباب هک یهوهئ
 هــل .مووــب یڵاحتهیاــش ناــی هوودرــک منوومزهــئ هــب مۆخ یهوهئ یهنێوائ هتۆب و نواریگرهو
 جناــمائ یهــگڵهمۆک و راک ینادیهم هک هواب همهئ ادناکهییتهیاڵهمۆک هییسانکڵهخ هوهنیژێوت
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 مهــئ .تــێژێواههد هــکید یناکهرادیدنهویهپ هتهباب ۆب لهپ و ێشێکهداڕ یۆخ یال ۆب رهژێوت
 هــب شهوهــل رتاــیز ێرــکهد ناکهــییتهیاڵهمۆک هتهراــسهخ رهس هل هوهنیڵۆکێل کێتاک هتهباب
 هــب هنایاــسائریجنز و هوهتهنواراــش ادرتکهــی یــڵد وان هل ناکهنیرب هکنوچ ،ێچهدرهد تساڕ
 ،کێتهراــسهخ هــب تهرابهــس هوهــنیڵۆکێل یتاک هل هیهه هوهئ یرهگهئ و نوارد ێرگ هوهکهی

 هــل هــک یهناراکۆه وهئ اههورهه و هراکۆه مهئ رهب هل رهه .تێوهکبرهد هکید یکێتهراسهخ
 ناــنژ ناــی ناــچک یندرکهنهتهخ رهس هل هوهنیڵۆکێل هک مێڵب مناوتهد ،مهکهد یساب ادهژێرد

 هــکنوچ ییهشیپ ینایژ مێڵهد هیۆب ؛هووب نم ییتهبیات و ییهشیپ ینایژ یناخرهچرهو یڵاخ
 ووــکهو یهــکید یناکهتهراــسهخ و سرــپ همتــشیهگ ،هوهــنانژ یهــنهتهخ یــسرپ یخاــن هل
 ناناــسواهان و یپــس ییریگرهــسواه ،یتێمهرحهــم یهغیــس ،ڵادــنم ییریگرهــسواه
 .ارــک یراــید یهوهــنیژێوت مهــئ یاود یناڵاــس هــل مهکهییڕۆپسپ هتسارائ هک ،)واڕۆگزهگهڕ(
 و ،رتاــیز ینووــبرێف یۆــه هووــب ماڵهــب ،ووب نێژههڵد هییهوهنیڵۆکێل هراک مهئ یهوهئ ڵهگهل
 یــپورگ و ییهشیپ یهسۆرپ یاتهرهس هب ووب و مناکهراکواه و نم ۆب ووب ڵووق یکێنوومزهئ
 یهوهــنیڵۆکێل ماڵهــب .ادــنارێئ یــتاڵو هــل ناکهــییتهیاڵهمۆک هتهراــسهخ رهــس هل ینادیهم و
 یکهــیهوهنیژێوت تیرهــن یوانهــب( یناــشینوان رــێژ هل هک نانژ یهنهتهخ رهس هل ڵهمۆکهب
 ،2هوهــتۆب واڵــب 1"ناڕۆــگ هل ووڕ یناموگ" و )"نارێئ هل نانژ یهنهتهخهب تهرابهس ریگتشگ
 یۆــه هــب کێناڵاــس شاــپ هــکنوچ ،ادــنم ییتهــبیات یناــیژ هــل ناخرهچرهو یڵاخ هب ووب
 ییاــسای یهشێک یشووت ،ووب ڵادنم ییریگرهسواه هب تهرابهس هک ،ادهراوب مهل هوهنیڵۆکێل
 شاــپ ادــماجنهئ هــل و ارــشاتاد ۆــب نامتهمۆت ێڵهمۆک مناکهراکواه هل ێدنهه و نم و متاه
 رهوداد نهــیال هــل ییاــسایڕهپوهئ یهوهــنیچێپێل و نادــنیز و یــسهکهکات ینادــنیز و ناریگ
 مهئ ،نانژ یهنهتهخ ادهوهنیژێوت مهل .مارد مکوح نادنیز گنام ێس و ڵاس 9 ۆب یتاوهڵهس
 ناڵاــس نیدــنهچ یــیاژێرد هــب یناکهــییراکناڕۆگ و ناڕۆگ وومهه و هشخهبتهراسهخ هدراید
 هــل گــنیرگ یکێسرپ کهو ادنارێئ هل نانژ یندرکهنهتهخ یسرپ یناکهماجنهئ و ارک ێوتوات
 و ووڕ هــیارخ فێــسینوی و ناکهووترگکهــی هوهــتهن ووــکهو ادــناکهییتهڵوهدوێن هدــنهبڕۆک

 
 تهرابهـس ییۆخوان یکێتڕۆپاڕ" ناڕۆگ هل ووڕ یناموگ ،)ینییاز 2020( ناراکواه و یدهمحهئ لیماک ـ1

 ناڕوـک / ناواـیپ یهنهتهخ رهس هل کهییکهشێپ و ناچک / نانژ یێزواز یمادنهئۆک یندناوێش / نانژ یهنهتهخ هب
 .کووب یاڤائ :کرامیناد ،"نارێئ یتاڵو هل

 تهرابهـس ریگتـشگ یکهیهوهنیژێوت" تیرهن یوان هب ،)یواتهه 1394( ناراکواه و یدهمحهئ لیماک ـ2
 .هزاریش :نارات ،"نارێئ هل نانژ یهنهتهخ هب
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 رتاــیز هــک درک نارێئ هل نایاواد ناکهییتهڵوهدوێن هوارخکێڕ هک یهوهب ووب یشهکهماجنهرهد
 هب .ناڵادنم ییریگرهسواه یهوهنیڵۆکێل یناکهماجنهئ و نانژ یهنهتهخ یتهباب رهس هتێژرپب
 هوهــل مرــیب درــکهد مهوهــنیژێوت ناــنژ یندرکهــنهتهخ یتهباب رهس هل هک یهوام وهئ ییاژێرد
 / ناڕوــک یندرکهنهتهخ رهس هل شییهوهنیڵۆکێل و ییهوهنیژێوت یکێراک ێژۆڕ هک هوهدرکهد
 رهــه .تاه یدهب شهنوهخ مهئ ،هوهنیژێوت مهئ ینتاهییاتۆک ڵهگهل و مهدب ماجنهئ ناوایپ

 یندرکهــنهتهخ یــبێتک ینارکپاــچ یادوهم و ێبدنایاخ یرۆز یکهیهوام ێچهد ێپ هدنهچ
 یندرکهنهتهخ یتهباب هک هیهوهئ هلهسهم ماڵهب ،ێبووب رۆز هبێتک مهئ یندرکپاچ اتهه نانژ
 یاگێڕ :اکێپهد نایتسهبهم کهی راجاود نایکوود رهه هک ممهد رهبهتسخ یاگێڕ وود نانژ
 یتهــباب شیمهــهوود یاــگێڕ ،ووــب )ناــنژ و ناچک( یزهگهڕ هب رادیدنهویهپ یتهباب مهکهی
 هــل ممۆــخ یکرهــئ هــل کێــشهب هک شینم و .ووب )ناوایپ و ناڕوک( یزهگهڕ هب رادیدنهویهپ
 ناکهــییتهیاڵهمۆک هــشێک ۆــب راکێڕ یووڕهنتسخ و ناکهشخهبتهراسهخ هسرپ یندناژوورو
 هوهــنیڵۆکێل شاــپ همێئ ،ادمهکهی یهگێڕ هل .رهب همرگب هکاگێڕ وود رهه اد مرایڕب ،ینازهد
 مهــئ یرۆز یراــمائ و ناڵادــنم یهتخهوشێپ ییریگرهسواه ینووب ،نانژ یهنهتهخ رهس هل
 نامینادــیهم یکهــیهوهنیژێوت هــیۆب رهــه .توهکرهد ۆب ادنارێئ هل نامهشخهبتهراسهخهدراید
 یواــن رــێژ هــل هوهــنیژێوت مهــئ یماجنهــئ .اد ماجنهــئ ناڵادنم ییریگرهسواه هب تهرابهس
 یهتخهوــشێپ ییریگرهــسواه هــب تهرابهــس ریگتــشگ یکهــیهوهنیژێوت" یگنهدــێب یهڵهیاز
 اپووڕوهــئ هل یهکهییزیلگنیئ هلیاف و نارێئ هل هزاریش یهناخپاچ نهیال هل 1"نارێئ هل ناڵادنم
 هــب تهرابهــس رــتاود یهوهــنیڵۆکێل .هوارــک واڵــب تیرهــن یوان هب یبێتک ڵهگهل اکیرمهئ و
 هل هوهنیڵۆکێل ییکهرهس یهناه و هزێگنهئ هک ووب یتێمهرحهم یهغیس و یتاک ییریگرهسواه
 یهــکهراک هــتاو ناڵادــنم ییریگرهــسواه هب تهرابهس هوهنیژێوت یتاک هل شهتهباب مهئ رهس
 ،ڵادــنم ییریگرهــسواه یهدراید رهس هل ندرکراک یتاک هل ادیتساڕ هل .ووب تسورد ووشێپ
 ێــب هــب یتێمهرحهــم یهغیــس یهوێــش هــب ناکهڵادنم یرۆز یکهیهژێڕ هک توهکرهد نامۆب
 ینێلهــک ینووــب و هــییتێمهرحهم یهغیــس مهئ و نێرکهد هرام کێل رهناداسای ینادرهوێتسهد
 ییریگرهــسواه یزاــسهنیمهز و رهکــشۆخێڕ هنبهد یتهیاڵهمۆک یمڕۆن کێدنهه و ییاسای
 یهغیــس یهدراــید رهــس هــل ندرکراک هب درک نامتسهد هوێش مهب .هناڵادنم وهئ یهتخهوشێپ
 ادــتاک نامهــه هل و هییتێمهرحهم یهغیس هل کێرۆج هک یتاک ییریگرهسواه و یتێمهرحهم

 
 تهرابهس ریگتشگ یکهیهوهنیژێوت" یگنهدێب یهڵهیاز ،)یواتهه 1396( ناراکواه و یدهمحهئ لیماک ـ1

 .)ینییاز 2021( فووب یاڤائ :کرامیناد و هزاریش :نارات ،"نارێئ هل ناڵادنم یهتخهوشێپ ییریگرهسواه هب
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 هــییزاوال ،)ناڵاسهروهگ هل( هغیس یناکێون هزاوێش یهوهنووبواڵب و نادڵههرهس هل نامساب
 تهــبیاتهب ناکهــڤۆرم رهــس هل یتێمهرحهم یهغیس یناکهنایز و یرهگیراک و یناکهییاسای
 یکهــیهوهنیژێوت( "واــئ رهــس هل کێڵام" یوان رێژ هل هوهنیڵۆکێل مهئ یماجنهرهد .درک نانژ
 نهــیال هــل )نارــێئ هــل ییتێمهرحهــم یهغیــس و یتاــک ییریگرهسواه هب تهرابهس ریگتشگ
 نهــیال هــل یهــکهییزیلگنیئ هلیاف و هوهتهوارک واڵب هوهزاریش یهوهندرکواڵب و پاچ یاگزهد
 1.هوهتهوارک واڵب نهدنهل هل یرهێم یهوهندرکواڵب و پاچ یاگزهد

 یــسرپ ،رتووــشێپ یناکهــیهوهنیڵۆکێل هــمههرهب هب رادیدنهویهپ یهکید یکهیهوهنیڵۆکێل
 یکهــیهوهنیژێوت" )هواڵاواــئ یاگرد هب کێڵام( یوان رێژ هل هک هنارێئ هل یپس ییریگرهسواه
 یکێتــسائ رهــس هــل راج نیمهکهی ۆب و 2"نارێئ هل یپس ییریگرهسواه هب تهرابهس ریگتشگ
 یــکۆریچ .هوودرــک یهدراــید مهــئ یناکهواراش و ارکشائ هنهیال یساب ادینادیهم و ریگهمهه
 یناــشینوان 3"نارێئ هل ناناسواهان هب تهرابهس ریگتشگ یکهیهوهنیژێوت" وارکهغهدهق یراش
 و ووــب ادووــشێپ یناکهــمههرهب هل یهشیڕ و هواچرهس هک هنامڵهمۆکهب و هکید یهوهنیژێوت
 رــتاود و نهدــنهل هل یرهێم یهوهندرکواڵب و پاچ یاگزهد نهیال هل هکهوهنیڵۆکێل وود رهه
 و ینادــیهم یراــک یندــناڕهپاڕ یتاــک هــل .نارک پاچ کرامیناد هل هوهفووب یاڤائ نهیال هل
 یناکهوهــنیژێوت رهس هل ناکهییتهیاڵهمۆک هڕۆت وان هل ناکهپورگ رهس هل هوهنیژێوت اههورهه
 یــسهک کێدــنهه هــک توهــکرهد مۆــب یپــس ییریگرهــسواه و یتاــک ییریگرهــسواه
 و شێکاڕجنرــس یڵاــخ .نــیژهد هوهــکێپ ادــشهبواه ینایژ یهوێچراوچ هل زاوخزهگهڕواه
 ،اداگڵهمۆک وان هل هناسهک مهئ ینووب هل ییهژێڕ ینووبراداگائ یاڕهرهس هک ووب هوهئ گنیرگ
 و زاوخزهــگهڕواه یواــیپ و نژ هــب تهرابهــس ینادــیهم یراــک و هوهنیڵۆکێل رۆز ادنارێئ هل
 ماجنهــئ هوهــنیژێوت ادهراوــب مهل اد مرایڕب هوهئ رهب هل رهه .ووب اردهن ماجنهئ زاوخزهگهڕوود
 یندرکهــنهتهخ .تێرــسانب رتاــیز و ێرــکب ماف ادنارێئ یۆخوان هل هتهباب مهئ یهوهئ ۆب مهدب
 ناکهناــسواهان و یپــس ییریگرهسواه ،یتێمهرحهم یهغیس ،ناڵادنم ییریگرهسواه ،نانژ

 
 ریگتـشگ یکهـیهوهنیژێوت( "واـئ رهـس هـل کـێڵام" ،)یواتهـه 1398( ناراکواه و یدهمحهئ لیماک ـ1

 فووـب یاـڤائ :کراـمیناد و هزاریـش :ناراـت )نارـێئ هـل ییتێمهرحهم یهغیس و یتاک ییریگرهسواه هب تهرابهس
 .)ینییاز 2021(

 تهرابهس ریگتشگ یکهیهوهنیژێوت( هواڵاوائ یاگرد هب کێڵام ،)2020( ناراکواه و یدهمحهئ لیماک ـ2
  .)2021( فووب یاڤائ :کرامیناد و یرهێم :نهدنهل ،)نارێئ هل یپس ییریگرهسواه هب

 هـب تهرابهـس کهـیهوهنیژێوت( وارکهـغهدهق یراش یکۆریچ ،)2019( ناراکواه و یدهمحهئ لیماک ـ3
 .)2021( فووب یاڤائ :کرامیناد و یرهێم :نهدنهل .)نارێئ هل ناناسواهان
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 هــل هــک نووــب مناکهــیینادیهم هراــکواه و ناراکهــنامید و نــم ییهوهــنیژێوت یراــک جنــێپ
 و ڵادــنم رهس هل هوهندرکتخهج هب رتکهی هب رادیدنهویهپ یهوهنیژێوت هڵهمۆک یهوێچراوچ
 یتاــک هل ،مووب راداگائ شیرتشێپ دنهچ رهه .نوارد ماجنهئ کهی یاود هل کهی ،یرهدنێج
 نایواچرهب یکێشهب هک ،)یرهدنێج( یتێزهگهڕ هب تسهویهپ یناکهتهباب رهس هل هوهنیڵۆکێل
 ییکهرهــس ییناــبروق ناڵادــنم هــک توهــکرهد مۆــب رتایز ،ووبهه هوهناڵادنم هب ناییدنهویهپ
 هــب نایتــسیوێپ هــک یهــنانیمهک وهــئ ،نییــشهبێب و یراژهــه و ناکهــشخهبتهراسهخ هــتیرهن

 هدــنێه وود هــتهباب مهــئ .تێوهــکهدرهب ناــینایز ناوومهه هل رتپ و هیهنهیالهمهه ییرێدواچ
 رۆز یهکهتوهکێل یندرکرهسهراچ اگب ێپ ناینایز هپورگ مهئ رهگهئ نینازب هک ێبهد گنیرگ
  .تێلگهد هوێت هوهناتوهکێل مهب شاگڵهمۆک ادنهیاخژێرد هل و ێبهد مهتسهئ و زۆڵائ

 ادیــسانکڵهخ یهتسارائ یهژێرد هل هک مدرک ێل یاو ناڵادنم یسرپ یمهخ و هڵهکڵهک
 یراــک ووــکهو ،اــکهد ناڵادــنم هل هشهڕهه هک یهناییسرتهم و سرپ وهئ رهس همهخب جنرس
 "یڵادــنم یناڵاــت" یوان رێژ هل هراوب مهئ یمههرهب نیمهکهی .ناڵادنم ییڕهگڵبز و ناڵادنم
 یهدراــید یندرکڵۆرتنۆــک و یرــگێڕ ،نیــسان هــب تهرابهــس ریگتــشگ یکهــیهوهنیژێوت(
 ڵهــگهل هناــشهبواه ییراــکواه هــب هــک ووب کهیهوهنیڵۆکێل ،1)نارات هل ناڵادنم ییڕهگڵبز
 ماجنهئ )ینییاز ٢٠١٨( یواتهه 1398 یڵاس هل ناڵادنم یناکهفام هل یکۆکاد یهڵهمۆک
 هــل هوهندناــسوهچ یراوهــسائ" یهوهــنیژێوت رــتاود کێڵاــس و هوارــک واڵــب نارات هل هک ارد

 یراک یناکهتوهکێل و راکۆه ،رۆج هب تهرابهس ریگتشگ یکهیهوهنیژێوت( "یڵادنم یناهیج
 مهــل هــک ،درــک ێپ یتسهد ،ێرگهد ۆخ هل ناڵادنم یراک یناکهرۆج وومهه هک 2)ناڵادنم
 و )BookE( ینۆڕتکیلهئ یکێبێتک یێوت وود هل ،ینییاز ٢٠٢١ یڵاس یناتسز هل ،ادهناییاود
 وهــئ مهجرهــس فووــب یاــڤائ یهوهــندرکواڵب و پاــچ یاــگزهد اتسێئ .هوارک واڵب ادیگنهد
 یهکهڕهپڵام هل ییاڕۆخ یهوێش هب ادیگنهد و ینۆڕتکیلهئ یلیاف هل نوارک ساب هک یهنابێتک
 .هوهتهوودرک یواڵب یهلپ ڵگووگ و کووب ڵگووگ و نۆزامهئ یناکهڕهپڵام هل و

 هــب تهرابهــس ،تیرهــن یواــن هــب یــبێتک یهوهــنووبواڵب شاــپ ڵاــس توهــح ماڵهــب

 
 یرـگێڕ ،نیسان هب تهرابهس کهیهوهنیژێوت( یڵادنم یناڵات ،)2019( ناراکواه و یدهمحهئ لیماک -1

 یناکهـفام هـل یناویتـشپ ینهـموجنهئ :ناراـت ،)ناراـت یراـش هل ناڵادنم ییڕهگڵبز یهدراید یندرکڵۆڕتنۆک و
 .ناڵادنم

 "یڵادــنم یناــهیج هــل هوهندناــسوهچ یراوهــسائ" ،)2021( ناراــکواه و یدهــمحهئ لــیماک ـ2
 .فووب یاڤائ :کرامیناد ،)ناڵادنم یراک یناکهتوهکێل و راکۆه ،رۆج هب تهرابهس ریگتشگ یکهیهوهنیژێوت(
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 هل یرهدنێج هب تسهویهپ یناکهلهسهم هک یهوهئ ینترگواچرهب هل هب و نانژ یندرکهنهتهخ
 هــک ووبتاــه هوهــئ یتاــک رــتیئ ،ووبتاــه ێپ ییاتۆک مهکهی یهگێڕ نامهه نای ناکهوهنیژێوت
 کووچب یکێپورگ ڵهگهل نم هک ووب هوهئ .رهب همرگب ندرکهنهتهخ یاود یمههوود یاگێڕ
 رهــس هــل هوهــنیژێوت ییاتهرهــس یراــک هــب متــسهد اناوتهــب و ۆرزهــمات رهدهــبهداڕ هل ماڵهب

 زاــین هب و ادهد نارێئ هل هوهنام ۆب مڵوهه اود هک ادهتاک و هل کێڕ ،درک ناڕوک یندرکهنهتهخ
 یتاــک هــک ووــب رــتگنیرگ نــم ۆــب هوهووڕ مهــل هــتهباب مهئ .مڵێههن ێج هب نارێئ رتیچ مووب
 یندرکهــنهتهخ رهــس هــل هــک ووــباد مراــیڕب ناچک یندرکهنهتهخ یتهباب رهس هل هوهنیڵۆکێل
 زهــگهڕ یێپ هب ،ندناون یراکایج ێب هب و ناسکهی یهوێش هب یهوهئ ۆب مهکب شیئ شیناڕوک
 و هــڵهکڵهک یــماڵو ادــتاک نامهــه هــل و ێــباد ماجنهئ مهکهوهنیژێوت هنهیالهمهه یهوێش هب
 هوهــمال هــب رۆز مهــتهباب مهــئ .هوهــتێباد مهراوــب مهئ یناناڤکالاچ یناکاتیهپ اتیهپ هییزاوخاد
 یزاوێــش یووڕ هل چ ،هوهوایپ و نژ هب ،ادهکهزهگهڕ وود رهه هل هنهتهخ هکنوچ ووب گنیرگ
 نایکوود رهه و نهوێشواه هوهییتێماوهدرهب و هوهنووبواڵب یووڕ هل چ و هکهراک ینادماجنهئ
 و ڵاــت هــنوومزهئ وهــئ و ،ییهتــسهج و ینوورهد و یرادزۆس یتهراسهخ یۆه هنبب نناوتهد
 .هوهتێرگهد شیناڕوک نهکهد ینوومزهئ هب هوهنهتهخ یۆه هب ناچک هک یهشخهبرازائ

 شاتــسێئ اتهــه ،مارــک هــنهتهخ مووــب ناڵاــس جنێپ نهمهت یکێڕوک کێتاک مۆخ ۆب نم
 کێــسهک هدهــغهن یراــش هــتاو ادنامهکهراــش هل .هدای هل مهژۆڕ وهئ یرازائ هل ڕپ ییرهوهریب

 هل مۆخ ،نامهکهڵام هتاه هوهیهکهشهڕ هییمرهچ اتناج هب کێتاک ."ڕبرێک" توهد نایێپ ووبهه
 هــک یهوهئ اتهه ناڕهگ هکهروهگ هشوهح و ڵام وان واوهت مهریپاد و مکیاد و هوهدراش ادتێلاوت
 ناــینم ندرکۆرزهمات و یلمهرۆز و یرادرۆز هب و هوهنایمیزۆد ادهکهشوهح راوخ یتێلاوت هل
 رۆز یکێنوومزهــئ یووڕهــبووڕ اــسوهئ و یچهــنهتهخ یواــیپ ییــشاتشیڕ یــغیت رێژ هدرب

 ینهــمهت هــل هنهتهخ و ووبهن ادارائ هل او یتش و ندرکڕس ادهتاک وهل .هوهمووب ڵات و ڕبگرهج
  .درکهد یرتشخهبرازائ همهئ رهه هک اردهد ماجنهئ ادرۆز

 هــل هــنهتهخ یناکهــییرهگهئ هــییرهگیراک و راوهسائ رهس هل هوهنیڵۆکێل یجنامائ هب نم
 یناکهوهــنیژێوت هل یهوهئ ینادماجنهئ هب درک متسهد و تشڕاد مهکهوهنیژێوت ناڵادنم رهس
 یهوهــنیڵۆکێل یاود و ووــباد مماجنهــئ )تیرهن یوان هب( نانژ یندرکهنهتهخ هب تسهویهپ
 ییرهــگیراک ناــنژ یندرکهــنهتهخ هــک یهــماجنهرهد وهــئ همتــشیهگ ،ینادــیهم و یتــسناز
 وهئ ۆب شینم .هیهه ناچک رهس ۆب ییهتسهج و یسکێس ،ینوورهد ،یرادزۆس یشخهبنایز
 ،یرادزۆــس ،ییهتــسهج ووــکهو یــکهوال یناــیز ێناوــتهد ندرکهــنهتهخ ایائ هک یهرایسرپ
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 ووــب هوهئ و ماڕهگهد ادکێماڵهو یاود هب ،ان نای ێبهه ڕوک یناڵادنم ۆب ینوورهد و یسکێس
 .درکێپ یتسهد هکهوهنیڵۆکێل هک

 و ینیریــش ووــکهو ینێڵهــب ماوهدرهــب ،ڵادــنم یهــنهتهخ ییرهگرهتشهن ینادماجنهئ ۆب
 ناڕوــک و چــک هــب یڵاــسهروهگ ینهــمهت وان هنووچ یهوهنانێهواساپ نای یرای و تالوکوش
 یمادــنهئ یهلهــسهم هب نانژ یهنهتهخ ییرایتسهه و یدنهویهپ یۆه هب ناموگێب .تێردهد
 ماڵهــب ،ێردهد ماجنهــئ ادــیگنهدێب هــل و یــنێهن هــب ناــچک یندرکهنهتهخ ،هوهنانژ یێزواز
 یندرکرهــبهل و هــنهتهخنان یمیــسارهم ڵهــگهل و ێرــکهد ارکــشائ هب ناڕوک یندرکهنهتهخ
 و ناــچک یندرکهــنهتهخ ینووچهــنکێل و نووــچکێل ینهــیال یوومهه هنامهئ .هیادهروونهت
 ێــل یڕوائ رتمهک ،یهکهرۆز هییگنیرگ یاڕهرهس هنهتهخ یناکهواراش هتوهکێل ماڵهب .هناڕوک
 مهــئ یانهــپوچێپێب ینارکڵووــبق و ییناوارفرهــب .هوهــتهوادهن ێل ێڕوائ رهه نای هوهتهوارد
 یهرایــسرپ مهــئ ادناکهییحیــسهم و یدووههــج و یمالــسیئ هگڵهمۆک هل ێدنهه هل هدراید

 هــجنازاق وهئ و هدراید مهئ ییتهییچۆب و هماوهدرهب اتسێئ اتهه نۆچ هدراید مهئ هک ووڕ هتسخ
 یکــشیت رهب هتێرخان هوهناکشیزپ یراک یڕازاب و یزاسهشیپ یترهک وان هتێچهد هک یهرۆز
 واــن هل هکنوچ هیهه یتاقوود یکهییگنیرگ کێرهژێوت کهو هک نم ۆب هرایسرپ مهئ ؟رایسرپ
 و ێردهد ماجنهــئ ادــێت یهنهتهخ ییرهگرهتشهن هک مووب کیادهل زاوختیرهن یکهیاگڵهمۆک
 ادــشاقیرفهئ و رووــشاب یاکیرمهــئ و اپووروهــئ ووــکهو یلهــگاگڵهمۆک هل منایژ ینوومزهئ

 و رووتلهــک و گنهــهرهف واــن هل و ێردان ماجنهئ ناوارفرهب یکهیهوێش هب هنهتهخ هک هووبهه
 مهــئ هــیۆب رهــه .،نوارکهــن هــنهتهخ هــک هــیهه مێڕواــه و تسۆد رۆز ادناکایجایج هنییائ
  .هوهمزۆدب هنارایسرپ مهئ ۆب کێماڵو هک اد ماجنهئ مهوهنیژێوت

 و مووــب رووــس هڕهواــب مهــئ رهــس هــل ماوهدرهــب ادمناکهییــسانکڵهخ هوهــنیژێوت هــل نم
 و گنهــهرهف و تیرهــن و باد ییگنیرگ و اسێڕ و مسهڕ هل رتدرو یکێنتشیهگێت مواشۆکێت
 و نارگنهــیال ،جناــمائ یــپورگ یۆخوهتساڕ یگنهد ادتاک نامهه هل و مهدب ناشیپ رووتلهک
 یراــکێڕ تهــبڵهه و مــب هناــشخهبتهراسهخ هــتیرهن و هــناییتهیاڵهمۆک هدراید مهئ ینارایهن
 و یگنهــهرهف یامهــنب رهــس هــل تخهــج و ێجنوــگب اداتــسێئ یــخۆد ڵهگهل هک ییهدرک
 ییرهگرهتــشهن هــک هــیین زاــین هب هوهنیژێوت مهئ هتاوهک .مهکب شهکشێپ ،هوهتاکب یرووتلهک
 یهنهیالهمهه یهوهنادکێل ڵاپ هل هک هیهوهئ یادهوڵهه ووکڵهب ،اکب ڵووبق نای تهڕ هنهتهخ
 هــتاخب ییهدرک یراکێڕ ێدنهه ،هوادهن ێپ یگنیرگ سهک هک گنیرگ و رایتسهه یکێتهباب
 رهــگیراک یکێواگنهــه ادهواــنێپ مهــل یهوهئ ۆب ێجنوگب ناڵادنم یناکهفام ڵهگهل هک ووڕ
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 یراــک یاتهرهــس هــتێبب ادهراوــب مهــل هــناوهنیڵۆکێل هرــیجنز مهــئ مراداوــیه .تــێرژێواهب
 یهکهییڕۆپــسپ هراوــب هل هکید یناسهک هک یهوهئ یۆه هتێبب و ییهژبۆئ و ێون ییهوهنیژێوت

 ،یــسانڵهمۆک و یــساننوورهد ،یڵادنم یراوب یهوهنیژێوت ،اسای ،یکشیزپ ووکهو ادنایۆخ
 و تــسناز یهوــێچراوچ هــل و هوهــنڵۆکب و نێڕهــگب و نهــکب رایــسرپ هــتهباب مهب تهرابهس
  .هوهنبب ڕچ ادهراوب مهل رتایز یڕۆپسپ

 
 ۆڕوهئ اتهه هوهوودرباڕ هل :نارێئ هل هنهتهخ
 یرهدناــشیپ هک هیین نامکێراوهسائ چیه ادنارێئ یناکهنیرێد همههرهب و همانهگڵهب و قهد هل

 چیــه ادــنۆک ینارێئ یهکید یناکهییوهلههپ هقهد و اتسێڤائ هل .تێب وایپ و نژ ینارکهنهتهخ
 یــنیڕب ناــی ندناوێــش ووــکهو یهــکید یکهییرهگرهتــشهن چیــه و هــنهتهخ رهس هل کێساب
 هــل ،مالــسیئ ینتاــه شێپ هک هوهتێبهد نووڕ ادهناگڵهب مهل هیۆب .هوارکهن ێزواز یمادنهئۆک
 ۆــب مالــسیئ ینتاــه ڵهــگهل وایپ و نژ یندرکهنهتهخ یتیرهن و هووبهن ینووب هنهتهخ ادنارێئ
 هــل هــک هوارــک هوهــل ساب ادییووژێم یهواچرهس ێدنهه هل تهنانهت .هوودنهس یهرهپ نارێئ

 نووــبب نامڵــسوم هــک ناکهــیینارێئ هــل کێــشهب ،نارــێئ ۆــب مالسیئ ینییائ ینتاه یاتهرهس
 و نوومئهــم یکــشۆک هــل یــنارێئ یڵاڕهــنهژ ،نیــشفهئ هــنێو ۆــب .هوودرکهــن نایهــنهتهخ
 هــک هوودرــک هوهــل یــساب داوهد یبهــئ یڕوــک یدهــمحهئ .ووبارکهن هنهتهخ میسهتعوملهئ
 یۆــخ ،یۆــخ ییتــسوردنهت رهــس هــل هــنهتهخ یناکهیینێرهن هییرهگیراک یۆه هب نیشفهئ

 هــک هوهییتهیواڕێگ یدیحوهت نایهحووبهئ اههورهه .)١٩٦٤ ،یدیحوهت( هوودرکهن هنهتهخ
 یاتهرهــس یدنهبورهــس هــل یبهرهــع یناــمز یناکهــگنابوانهب هریعاش هل کێکهی ،قادزرهف
 هــب( فلهغهئ هب هووب یناکهیینارێئ هرهباکڕ هل کێکهی هک مهجهع دایز ،مالسیئ ینییائ ینتاه
 .)هواچرهس نامهه( درکهد هدربوان )وارکهنهنهتهخ یاتاو

 یــکێڵۆڕ ،یکهرهــس یکێرهــتکاف کهو هــک ،مالــسیئ یناکهیینییائ هڕهواب و ریب هل هگج
 و یفارگوــج هــییدنهمتهبیات ێباــن ،هــیهه ادــنارێئ هــل هــنهتهخ ینادــماجنهئ هــل ناییتهڕهــنب
  .نێرخب ێوگتشپ هوهراب مهل ناکهییتهڵوهدوێن هییدنهویهپ و ناکهییهچوان

 رــسیم ڵهــگهل ماوهدرهــب ووژێم ییاژێرد هب و نیڤان یتاڵههژۆڕ یهچوان هتێوهکهد نارێئ
 هتاو ،هراکۆه ێس مهئ هیۆب .هووبهه ینیرێد یکهییدنهویهپ هیهنهتهخ ییکهرهس یهگزێخائ هک
 هنهتهخ یتیرهن هک هوودرک یاو مالسیئ ینییائ و رسیم ڵهگهل یدنهویهپ ،یفارگوج یهچوان
 نیــیاود یــێپ هــب هــک کــێرۆج هــب ،ێنێتــسب هرهــپ ادــنارێئ یووژێم یناکهزاوایج هغانۆق هل

 ،ناراــکمه و سیروــم( نوارــک هــنهتهخ ینارێئ یناوایپ یدهس هل 99.7 ،ناکهندناڵمهخ
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 یهــنهتهخ ڵهــگهل ادــیۆخ ییتێتــشگ هــل نارــێئ هل هنهتهخ یسرپ ،شهوهل هگج .)2016
 و ندرکماــف ناــنژ یندرکهــنهتهخ یسرپ ینترگواچ رهبهل ێب هب و هوارک ساب نانژ و ناچک
 .هراوژد ینتشیهگێت یێل

 یرووتلهــک هــل یواــیپ یهــنهتهخ ییگنیرگ ناکهییووژێم هبێتک هل هوهنیڵۆکێل هب ڤۆرم
 ینامڵــسوم یکێوایپ هب وایپ یندرک ۆب گنیرگ یرهتکاف هنهتهخ هک ،ێوهکهدرهد ۆب ادینارێئ
 یــێپ هــب و نامڵــسوم یکێواــیپ ینارکهــنهتهخ ییگنیرگ شهراکۆه مهئ رهب هل رهه .هواوهت
 هــب .هرگهنڵههاشاح ادناکهیینارێئ ییریگرهسواه هل ینارێئ ینامڵسوم یکێوایپ کهیهوهناڕێگ
 یــکێنژ ییریگرهــسواه هدــنهچ رهــه هــک ێوهــکهدرهد ناــمۆب ناکهییــسرپاڕ هل هوهنادڕوائ
 هــل و هووــب ناوومهــه یهــنامتم یــێج وارکهنهنهتهخ ینامڵسوم یکێوایپ ڵهگهل نامڵسوم

 هنامڵــسوم هــڵامهنب و ناــنژ ماڵهــب ،هوارــک دنهــسهپ هوهناکهییمالــسیئ ازنییاــئ وومهه نهیال
 .هوهنهکهد اواز ینووبوارکهنهتهخ رهس هل تخهج ناکهیینارێئ

 کهیهــشۆگ" )ارسمرح یاههدرپتشپ :ناریا یعامتجا خیرات زا ییاههشوگ( یبێتک هل
 هل کێکهی یندرکهنهتهخ هب تهرابهس "نوورهدنهئ یویدوهئ :نارێئ ییتهیاڵهمۆک یووژێم هل
 :هوارسوون کشۆک یناراکهزرهه

 یناکهــییراکهدرو و هـــ)مههوود یکهجیلهم( ناتڵوسلوزیزهع یندرکهنهتهخ ۆڕمهئ"

 ێــپ یــمحهڕ اش یهوهئ یۆه هب .هناڵاس ١٨ نای 17 وان هل ینهمهت هڕوک مهئ :نهوێش مهب
 نایهوهئ یهدنزاگ و ییهلگ یکواب و کیاد کێتاک رهه ،هوارکهن هنهتهخ زیگرهه ،هوودرک
 هــل فینهــح یهرهــب هل ێرکهن هنهتهخ رهگهئ و نامڵسوم هتێبب نامهکهڕوک ێبهد هک هووب
 یتهڵوهد یاشاپ ایائ ،هوارکهن هنهتهخ هک ،ایسووڕ یرۆتارپمیئ وومرهفنایهد ،ێردان مهڵهق
 اــشاپ ۆــب یکهــیاواد ناتڵوسلوزیزهع اتسێئ شێپ کهیهوام هک یهوهئ اتهه !؟هیین ایسووڕ
 ارد رایڕب ؟یهدان ێپ متچک یهلوهدورهتخهئ یچۆب مهوێئ یاواز نم رهگهئ هک ووبیسوون
 یــکیاد ،ارغوــس ووتاــخ .نهــکب دنوامهز )وولوهم یگنام (ادڵهوهئلوعیبهڕ یگنام هل هک
 تۆــخ ادــشێپ هــل ێبهد ،نم یاواز هتیبب یزاین هب رهگهئ هک ووبدران یکێمایهپ ،هکهچک
 یناتڵوسلوزیزهع ،هکهچک ینتسیوشۆخ و تاڵهسهد ۆب ییتسیوهشۆخ .تیهکب هنهتهخ
 .)١٣٥٧ ،دازآ( ."تێب هنهتهخ یتیرهن یچهکلم هک درک راچان
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 )1(رتایز ییرایناز ۆب
 )یواتهه1394 ،یدهمحهئ ،تیرهن یوان هب( نارێئ هل نانژ یهنهتهخ

 نانژ یندرکهنهتهخ
 یاڕهرهـس ادـشاتسێئ هـل هک هوهژێرد و روود یکهیووژێم هب هکێتیرهن ناتهرفائ یهنهتهخ

 .هواـب اتـشێه ،ناـتهرفائ و ناڵادـنم یناکهییـسکێس هفام یناکهزاوایج هوید یندرکلێشێپ
 و ێرـبهد واـن "ناـنژ یـێزواز یمادنهئۆک ینیڕب نای و ندناوێش" یوان رێژ هل هک کهیهدراید
 ،یتیرهـن یهوێـش هـب هـک ننـێد راـک هـب ۆـب "ناـنژ یهـنهتهخ" هـتاو رتتـسورد یکهیهواراز

 و یـسایس یمهتـسیس و تـسێوڵهه و مرۆـن و ڕهواـب و رـیب کێدـنهه .هوارد ێپ یتهییعرهش
 ینتـساراپ ۆـب ادـتهڵاح کێدـنهه هـل .هـیهه ناـیڵۆڕ ادهـتیرهن مهـئ ییماوهدرهـب هـل یرووبائ
 ادناچک رهس هب هنهتهخ یمهیێس یرۆج ،یهکهدرێم هب نژ ینووبرادافهو و یتێچک یهدرهپ
 ناـیۆخ یڵایهخ هب یهوهئ ۆب هوهنروودهد ناچک یهگمرهش ینوک کهیاتاو هب .تێرنێپهسهد
 یهـکهدرێم اینهـت هدرهـپ یوهـش نامهـه ناـی ینێکووـب یوهـش هک نهکب هوهئ یرهبهتسهد
 رهبهتـسهد ناواـیپ ۆـب نانژ ینووبگهمهئ هب و یرادافهو همهئ .هوهتاکب همۆم و رۆم مهئ یۆخ
 هوێـش مهـب و نهـبهد ژـێچ رتاـیز هوهییـسکێس یووزهراـئ یووڕ هـل ناواـیپ اههورهـه و اکهد
 هـتاهکێپ هـک هـیین روود چیه هیۆب رهه .هوایپ یتساوخ و یسکێس یووزهرائ وانێپ هل هنهتهخ
 .ننێونب یرگادێپ هتیرهن مهئ یهوهنام رهس هل ناکهییرالاسوایپ

 هـنژ یزیڕ هنووچ و ییهروهگ یتهڕهه وان هنووچ یمسهڕوێڕ کهو ادشیتهڵاح ێدنهه هل
 ییرهگرهتـشهن ،نارـێئ شهـناوهل ادناتاڵو هل ێدنهه هل ماڵهب .نناوڕهد یێل ناکهووتشیهگێپ

 رۆز ینهـمهت هل هنهتهخ ادتهڵاح رۆز هل هکنوچ ،هوارکهن ریهس نیڕهپێت یغانۆق کهو هنهتهخ
 ۆـب هژامائ ناچک یندرکهنهتهخ هب تهرابهس هکید یناکهڕهواب و ریب .تێردهد ماجنهئ ادمهک
 یرهنڵاپ و هزێگنهئ هیاو نایێپ کێدنهه ماڵهب ،نهکهد ناتهرفائ یایهح و ینێوادکاپ ،یناوج
 ۆـب ناـنژ ییـسکێس یتوهکوـسڵهه یڵۆڕتنۆـک و ندرکرادروونـس هـل هـییتیرب هراک مهئ تشپ
 کهو یــتێچک یهدرهــپ ؛نزێراــپب یریگرهــسواه هــل رهــب اتهــه ناــییتێچک یهدرهــپ یهوهــئ
 یناوایپ و( ناکهنازێخ ادتهڵاح کێدنهه هل و ێرنهداد یریگرهسواه ۆب تسیوێپ یکێجرهم
 یووزهراــئ یهوهــنووبمهک یۆــه هــتێبهد ناــچک یندرکهــنهتهخ هــک هــیاو ناــیێپ )ینییاــئ

 ریهــس .نهــکهن سکێــس یریگرهــسواه یهوــێچراوچ یهوهرهد هــل یهوهــئ ۆــب ناییــسکێس
 .هرتاـیز ناـینێبزاوخ یهژـێڕ ناکهوارکهـنهتهخ هـچک ادهنایاگڵهمۆک مهل ێدنهه هل هیادهوهل
 و چـک هـک هیهداڕ وهئ ات هواب ادێت یهراک مهئ او یهنایاگڵهمۆک وهل ناچک یهنهتهخ ییگنیرگ
 سیرۆـتیلک رهـگهئ هـیاو ناـیێپ نای نێردهد مهڵهق هل واڵگ و سیپ هب ناکهوارکهنهنهتهخ هنژ
 رتنیریــشان ناییــسکێس یمادــنهئ یتهــڵاوڕ و ێــبهد رتهروهــگ نڕبهــن ناــنژ یهــکتیم ناــی
 ،هــسیپ و نیریــشان ناــنژ یــێزواز یمادــنهئ هــک هڕهواــب مهــئ یهرێوــگ هــب .تاــخهدرهد
 نێواــخ و ناوــج ناــیێزواز یمادــنهئ هــک نــنازهد کهــیهوهدرک هــب ناــچک یندرکهــنهتهخ
 یرووـشاب هـل ناـگزومروه یاگزێراپ و ناکهنیشندروک اگزێراپ یهچوان ێدنهه هل .هوهتاکهد
 یڵاڵهح هب ێنهد ێیل هک یهتشێچ وهئ نهکهد ووش و نێرکهد هنهتهخ ناچک کێتاک نارێئ
 یــچک یتــسهد یواــئ یهوهــندراوخ تهــنانهت ێبارکهــن هــنهتهخ رهــگهئ ناــی و نــنازهد
 یتسهد "یڕێد نارێئ ینێوش ێدنهه هل تهبڵهه .نهدهد مهڵهق هل مارهح هب وارکهنهنهتهخ
 رهـس هوهوارکهـنهنهتهخ یکێواـیپ نهـیال هـل هـک کـێڵهژائ هـتاو ،"هیین ڵاڵهح وارکهنهنهتهخ
 وهــئ هــک اــخهدرهد هوهــئ هــمهئ و هوهــتێرگهد شیناڕوــک هڕــێد مهــئ ،هــیین ڵاڵهــح ێردڕــبهد
 هــنییائ و گنهــهرهف هــل اــیج ،هــناڕوک و ناــچک یندرکهــنهتهخ هــب تهرابهــس هــک یهــناڕهواب

 .هیهه نایینییائ و یگنههرهف ییتهیاکیزن و نووچکێل یڵاخ ،نارێئ یناکهزاوایج
 یۆه هب ادییاود یهناڵاس مهل هک یهوهئ یاڕهرهس ،نارێئ هل نانژ یندرکهنهتهخ یهژێڕ

 سهــک مهــک هــک هــکێتهباب ،هوودرــک یمهــک هوهــجنهگ یهوهــن یناڕۆــگ و ندرکریبنــشۆڕ
 "تیرهـن یواـن هب" یهوهنیژێوت یماجنهئ هل کهو و هووب ماوهدرهب هک هکێتیرهن ،یتهیراداگائ
 یوهرـب ادـنارێئ یاـگزێراپ کێدـنهه هـل اتـشێه ناـچک و ناـنژ یندرکهنهتهخ ،ێوهکهدرهد
 کـێنووچۆب یـێپ هـب .اواژۆڕ یناـجیابرهزائ و ناشامرک ،ناتسدروک ،ناگزومروه هناوهل ،هیهه
 ڵهــگهل ییاــیرهد ییناــگرزاب یاــگێڕ هــل ناــچک یندرکهــنهتهخ ،هــیین هــنامتم یــێج رۆز هــک
 نارـێئ هـل هـک یهـناپورگ وهـئ یهـبرۆز ماڵهـب ،نارـێئ یرووشاب هتۆتاه یلامۆس و ناتسدنیه
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 هڕهواـب و رـیب رهـب هـنهبهد انهـپ ناـیناکهوهدرک یهوهنانێهواـساپ ۆـب ،نهکهد هنهتهخ ناچک
 جنهـگ یهوهـن یهـگناوڕ ینیڕۆـگ و یریبنشۆڕ و هدرهورهپ یۆه هب هدنهچرهه ،ناکهیینییائ
 یهـگناوڕ یناڕۆـگ .هوودرـک یمهـک هـل یووڕ ناـچک یهـنهتهخ یهژێڕ ادییاود یهناڵاس مهل
 و یــسکێس و ییهتــسهج هــنایز هــب تهرابهــس یرایــشۆه یتــسائ یهوهــنووبزرهب ،اگڵهــمۆک
 یــندرم ،ناکهراــش وهرهــب ناکهنیــشندنوگ یندرکچۆــک ،ناــنژ یهــنهتهخ یناکهــیینوورهد
 اههورهـه و هراـک مهـب نادهژـێرد ۆب جنهگ یهوهن ییرگۆهان و )ناکهنامام( ناکهییچهنهتهخ
 یـندرکزاوال و یرهگنـشۆڕ و یرایـشۆه هـل ناکایدـیم و ناکهـییتهیاڵهمۆک هڕۆت ییرهگیراک
 یهژـێڕ یهوهـنووبمهک یناکهراکۆه هل کێکهی ناکهییتیرهن و ینییائ هڕهواب و ریب ییراداوهڕ

 یهوهـنیژێوت یوارـکواڵب یهوهنیڵۆکێل وان هل .هووب ادییاود یهناڵاس مهل نانژ یندرکهنهتهخ
 هرهـنێڕهپاڕ وومهـه یاناوت یهوهئ ۆب اریگ واچرهب هل تهبیات یکهیهتاهکێپ ،"تیرهن یوان هب"

 یکهیهتـسارائ هـب ناـنژ یندرکهـنهتهخ یـگنیرگ یهدراـید ینتـشێههن یراوب یناکهکالاچ
 یناکهـنایز ینترگواچرهـب هـل هـب و هوارـکهد واڵب یرایناز ماوهدرهب .تاکب رتشاب هنانیبتشگ
 ماجنهـئ ادتـسائ وود هـل هـمهئ .نارکهد زێههب ناکاناوت ناچک یێزواز یمادنهئۆک یندناوێش
 اههورهـه و جناـمائ یهـگڵهمۆک واـن هـل یراـیناز یندرکداـیز و نارهبنامرهف ینانێهاڕ :هوارد
 ،ندرکاناوتهــب ییکالاــچ هــب نتــسهبتشپ هــب هــک توهــکرهد ناــمۆب .ادــناکۆکناز هــل ناــنێهاڕ
 یناکهییـسرتهم و هـشهڕهه هـب رهـبنارهب جناـمائ یهگڵهمۆک ینامادنهئ یواچرهب یکهیهرامژ

 یهوهـندرکزرهب .نووـب رایتـسهه ناـنژ یـێزواز یمادنهئۆک یندناوێش /نانژ یندرکهنهتهخ
 هل یرۆز یکهییراکناڕۆگ شینڕێدۆم یناهیج ڵهگهل نووبانشائ و کڵهخ ییرایشۆه یتسائ

 ینایناکهتوهکوسڵهه و هوودرک تسورد نانژ یندرکهنهتهخ هب رهبنارهب کڵهخ یهگناوڕ رهس
 هــک هــیهه یراــکۆه نیدــنهچ ناــنژ یندرکهــنهتهخ ینیزهــباد هــل ووڕ یــتوهڕ .هوــیڕۆگ رۆز
 هـتێبب هـک ێوـن ییچهـنهتهخ ینووبهـن ،نڕێدۆـم یناـهیج ینیسان :هل نیتیرب نایکێدنهه
 ،هـنهتهخ ینادـماجنهئ ۆـب جنهـگ یهوهـن ینووبهنهدامائ ،ناکهییجۆخ هییچهنهتهخ یلیدهب
 یناواـیپ هـل کێدـنهه ییریگتـشپ اههورهـه و ناکایدـیم ییرهـگیراک ،ناـنێهاڕ و هدرهورهپ
 هوهـنیژێوت مهـئ هـک یهڵاـس ناـیهد وهـئ یهواـم هـل .اگڵهـمۆک ینارهـبێڕ و ییهچوان یینییائ
 وهـئ یۆـه هـب مهـه ،هوهووـبهد مهـک نانژ یندرکهنهتهخ یهژێڕ ڵاس هب ڵاس ،ووب ماوهدرهب

 وهـئ و ناووتـشیناد ییرایـشۆه و هدرهورهـپ یۆـه هـب مهه و نارک ساب اتسێئ هک یهناراکۆه
 و یرهگنـــشۆڕ یـــڵۆڕ ؛نوارد ماجنهـــئ هوهراـــب مهـــل ادوودرـــباڕ هـــل هـــک یهـــناوهنیڵۆکێل

 "تیرهــن یواــن هــب" یهوهــنیژێوت هــل هــک یهــناچوان وهــئ ۆــب هوهــناڕهگ هــب هوهندرکرایــشۆه
 یناکهوهـنیڵۆکێل هـل جناـمائ یهـگڵهمۆک رهس هل هکهنانێهاڕ ییرهگیراک و نواردنێگنهسڵهه
 .تاه تسهدهب هنهتهخ یهوهنووبمهک یهژێڕ هوێش مهب و ارک دروارهب ادرتاود

 
 )2( رتایز ییرایناز ۆب

  نانژ یهنهتهخ یراوب هب تهرابهس تراچ ێڵهمۆک
 )یواتهه 1394 ،یدهمحهئ ،تیرهن یوان هب(
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 خیراــت( ادشیـــ"نارێئ هــل ناکهییــسکێس هــییدنهویهپ ییتهــیاڵهمۆک یووژێم" یبێتک هل

 هــتاه یــنییاز ١٨٤٨ یڵاــس هــل هــک راشیڕ م":هووتاه )ناریا رد یسکس طباور یعامتجا
 .رهــبهترگ یرتناسائ یکهیاگێڕ ،هوهتێڵب یسنهڕهف یهناو نوونوفلۆراد هل یهوهئ ۆب نارێئ
 هدرــک یهــناڕوک یــلج و هوهــییڕک یدروک یکێرهکهراک ،یتاک ییریگرهسواه یتایج هل
 یناسهک یواچ هل روود هب هناوهش ماڵهب ،"هڕوک" یهکهرهکۆن توهد یناوومهه هب .یرهب
 یهــییدنهویهپ مهئ یناکهراکتهمزخ هل کێکهی کێتاک .هوهییڵهغاب هووچهد هکهچک ،هکید
 ادهکهییدنهویهپ هب یناد کهیهوام یاود ماڵهب ،هیهرهکۆن وهئ ینژ هچک یتو وهئ ،اد واق هل
  میزهعلودبهع اش یهگمارائ وان هتێچهد ،هووب نایگوود هکهچک هک یناز راشیڕ کێتاک .ان
 هــتۆب هــک ێنێملهسیب یهوهئ ۆب اکهد هنهتهخ یۆخ کهیهوام یاود .تێشینهداد تساب و
 )2010 ،رولف( ".یتهیهکهرهسواه هجنهگ هنژ وهئ هک ێنهیهگهدیاڕ و نامڵسوم
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 ناواــیپ هگنیرگ هدنهچ هک ێوهکهدرهد نامۆب ،هوهرهس یهناییووژێم هوهناڕێگ وهئ یێپ هب
 یهــگناوڕ هــل هدــنهچ رهــه نیــێڵب نیناوــتهد و نتێبارــک هــنهتهخ ادیریگرهــسواه یتاــک هل

 یهوهــئ ۆــب ماڵهــب ،تاههدهن شێپ ناوایپ ۆب کهیهشێک چیه ادیریگرهسواه هل هوهتهعیرهش
 هــگنیرگ هــتهباب مهــئ .نێرــکب هــنهتهخ ووــب تــسیوێپ نێرــنباد نامڵسوم هب ینارێئ یناوایپ
 هواــیپ ڵهــگهل ناکهــیینارێئ هــشۆرفشهل هــنژ یتوهکوــسڵهه یزاوێــش هــل تهــنانهت

 :هوهنڕێگهد ادیوهلههپ یمهدرهس هل کهو ،ێرکهد یدهب ادناکهوارکهنهنهتهخ
 ماڵهــب ،نتوهخهدهن ادوارکهنهنهتهخ یناوایپ ڵهگهل ناکهنامڵسوم هژرگرامهد هتهرفائ"

 ۆــب اڵهــم هــب نهدــب یهوــین یهوهئ ۆب درکهد نایتاقوود یخرن یاواد نووبهه نایکێدنهه
 هــل هــشیمهه هــک ووبهــه یڵاتیئ یکهیینازۆس ماڵهب .نایناکهحانوگ یتهرافهک هتێبب یهوهئ
 هــکهراوید وهووڕ یهزیکاــپ یمهــیرهم یرهــکیهپ ادکێڕکــشهل ڵهــگهل یێجرهــس یتاــک
 رتکهــی هــل هدــنهوهئ تاڵهــهژۆڕ و اواژۆڕ هــک ێنێیهــگهد انام وهئ همهئ ایائ ؛هوهدناڕوسهد
 .)٢٠١٠ ،رۆلف( "!؟نروود

 ناکهــییرووتلهک و یتهــیاڵهمۆک همرۆن و ناکهیینییائ هنامرهف هب نووبدنهباپ ،ارتوگ کهو
 یۆــه هــب .نووــب نارــێئ هــل هــنهتهخ ییماوهدرهب یراکۆه و هزێگنهئ نیرتگنیرگ و نیمهکهی
 ارــێخ یهوێــش هــب نارێئ یاگڵهمۆک هنییائ مهئ یندنهسهرهپ ییارێخ و نارێئ ۆب مالسیئ ینتاه
 ێشهئ و هدراید مهب نووبانشائ هیۆب رهه .ووب ناکهییمالسیئ هڕهواب و ریب و امهنب یشێکڵههێت
 کێدــنهه هــل نتــشیهگێت ینووبناــسائ یۆه هتێبهد ادمالسیئ ینییائ هل هنهتهخ یناکێشان و
 ینادــیهم یمههرهب هک ناکهییهوهنیژێوت هماجنهئ هل ێدنهه ادهژێرد هل .ییووژێم یوادووڕ
 ماجنهــئ تاڵو یهوهرهد یناکهــیینارێئ هــل ێدنهه و نارێئ یاگڵهمۆک وان هل و نیهوهنیڵۆکێل
  .تێرکهد ێوتوات هوارد

 
 ینادیهم یهوهنیژێوت یماجنهئ ێدنهه
 ڵهــگهل هــنامید یــێپ هــب و یتهــیانۆچ یزاوێــش هــب هــک هوهــنیژێوت یناکهماجنهرهد یێپ هب
 ناــی ۆخواــن هــل هــک ناکهوارکهــنهتهخ هــیینارێئ هل کهیهرامژ وان هل رادجنامائ یکهیهنوومن
 یهناــسهک وهــئ یدهــس هــل ٦٠ یهــکیزن ،هوارد ماجنهــئ ،نــیژهد ادــنارێئ یــتاڵو یهوهرهد
 1 هراــمژ یتراچ .نووبارک هنهتهخ رتمهک نای ڵاس ٥ ینهمهت هل هوارک رهس هل نایهوهنیژێوت
 ینهــمهت یــێپ هــب هوارــک رهــس هــل نایهوهــنیڵۆکێل هــک یهناــسهک وهــئ یــیهرف یــیواڵبکێل

  .ووڕ هتاخهد ندرکهنهتهخ
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  هوهنیژێوت یهگڵهمۆک وان هل ندرکهنهتهخ یتاک هل ینارێئ یناوایپ ینهمهت )1( هرامژ یتراچ

 "؟نوارــک هــنهتهخ ێوــک هــل" یرایــسرپ ۆب ناکهکات یماڵو هل ،هناماجنهرهد مهئ یێپ هب
 نایدهــس هــل 20 ،هوهڵام هل نایدهس هل 24 ،هناخشۆخهن هل نایدهس هل 36 هک ێوهکهدرهد
 یهــکنب هــل نایدهــس هــل 4 ،ناکهــکینیلک هــل نایدهس هل 8 ،کشیزپ یتهبیات یهگنیرۆن هل
 وومهــه واــن هل .نووبارک هنهتهخ ناکهوارنازهن هنێوش هل نایدهس هل 8 یهکیزن ،یتسوردنهت
 ێــسانهد کێــسهک هک دنایهگیاڕ سهک کهی اینهت ندرک ڵهگهل نامهنامید هک یهناسهک وهئ
 اــیائ" هــک ارک هوهنیژێوترهب یناسهک هل رایسرپ اههورهه ادهوهنیژێوت مهل .هوارکهن هنهتهخ هک
 .نووب هنهتهخ یرگنهیال ناووبرادشهب یدهس هل 80 یهکیزن ،"؟تیهنهتهخ یرگنهیال

  
 وایپ یندرکهنهتهخ یرهبژد و رگنهیال یناسهک یهژێڕ )2( هرامژ یتراچ

 
 یدهــس هــل 50 اینهــت ،نووتاــه تــسهدهب ادهوهــنیژێوت مهل هک یهناماجنهئ وهئ یێپ هب

 ناــیهوین یهــکیزن و هوودرــک هــنهتهخ نایناکهــڵادنم هــک ووبدــنایهگنایاڕ ناووبرادــشهب
 کــێتاک ،هناــسهک وهئ نامهه یدهس هل 55 یهکیزن ماڵهب .ووبدرکهن هنهتهخ نایناکهڵادنم
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 و ووــب ێڵهــب نایهــکهماڵو ؟یهــکب هــنهتهخ تهکهڵادنم یزاینهب ایائ هک ارک ێل نایرایسرپ
 .هوهووباد نایرێخهن یماڵو نایدهس هل 45 یهکیزن

 یناڵادنم یهنهتهخ ینهمهت هوهنیژێوت مهئ یناکهووتاهتسهدهو هماجنهئ هل هکید یکێکهی
 هــل 50 یهــکیزن هــناماجنهرهد مهــئ یێپ هب .ووبدرک هنهتهخ نایهکهڕوک هک ووب هناسهک وهئ

 ناــی گنام شهش ینهمهت هل ،ووبدرک هنهتهخ نایناکهڵادنم هک یهناسهک وهئ وومهه یدهس
 .ووبدرک هنهتهخ نایناکهڵادنم رتمهک

 )هژێڕ( ڵادنم یندرکهنهتهخ ینهمهت

 
 1هوهنیژێوترهب یناسهک یڵادنم یهنهتهخ ینهمهت :3 هرامژ یتراچ

  
 هنهتهخ یهدراید ڕهم هل نێوزبجنلاچ یسرپ دنهچ

 هــب تهرابهــس ییراــیناز هــک هــیهوهئ هــگنیرگ ادنارێئ یاگڵهمۆک هل یتهبیات هب یهوهئ ـ۱
 هماجنهئ و هنهتهخ یندرکدنهسهپ یهتسارائ هل یتهواوهت هب و هیهنهیالکهی یهوێش هب هنهتهخ
 تاکواه ،رهوامهج هک کهیهوێش هب ناکهییرایناز یهنادازائ یناڕهگ و هیهنهتهخ یناکهیینێرهئ
 یناکهــنایز و هــتوهکێل یرهــگهئ یهراب هل هنهتهخ یناکهیینێرهئ هڵاخ هل نووبراداگائ ڵهگهل
 هــب کهــیهدراید کهو هــنهتهخ ادیتــساڕ هــل .هیین ادارائ هل ننێب تسهدهو یرایناز هوهدرک مهئ
 و پارــخ مهــه و هــیهه یشاب یدنهههڕ مهه هک هوارکهن یریهس هوهنارگهنخهڕ یکهیهتسارائ
 یماجنهــئ ێــبهد نارــێئ هــل ناکهییتــسناز هوارزهــماد و یموــکح یناــسرپرهب هــک هیارکشائ
 یهــگناوڕ هــل نیــنیبهد کهو .ننێیهــگباڕ کڵهــخ هــب ناکهــییناهیج هوهنیژێوت و هوهنیڵۆکێل

 
 ناـیڕوک یڵادـنم هـک یهناـسهک وهـئ و نهـکهد هـنهتهخ هل یتشپڵاپ هک یهناسهک وهل اینهت هرایسرپ مهئ ـ1

 .هوارک رایسرپ ،هووبهه
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 یفاــم هــمهئ و هیادارائ هل هنهتهخ هب تهرابهس کۆکان و زاوایج ینووچۆب وود ،هوهییکشیزپ
 ێدــنهه هــل یریگشێپ و نتساراپۆخ ووکهو هنهتهخ یناکهیینێرهئ هڵاخ هل هگج هک هکڵهخ
 هــماجنهرهد ووــکهو هــنهتهخ یناکهــیینێرهن هــڵاخ ڕهــم هــل ،ندرکوهــه ووــکهو یــشۆخهن
 .ننێب تسهدهو یرایناز شیسکێس یووزهرائ یهوهنووبمهک و ناکهیینوورهد

 هنــشهچرهس یندرکوهڕیهــپ و مــسهڕوێڕ ینادــماجنهئ ییتــسیوێپ رهــس هل یرگادێپ ـ۲
 هــک ێنێیهگهد هڕهواب مهب سهک کێدنهه هک یهداڕ وهئ ات ،هیهه یرۆز یکێزێه ناکهیینییائ

 تهــنانهت ،ناــیۆخ یناوودرباڕ یزابێڕ یندرکوهڕیهپ هل هگج هیین نایهکید یکهیهگێڕ چیه
 .تــێبهد تسورد هوهنانشهچرهس مهئ یۆه هب هک نژێچب هجنهڕ و رازائ وهئ نب راچان رهگهئ
 و راکۆه و هنهتهخ یهشیڕ رهس هل یتشگ یکڵهخ ییرایناز و تسناز هک هیادکێتاک هل همهئ
 و یرایشۆه ادهراوب مهل رهگهئ هگنهڕ و هیین واوهت ینووبماوهدرهب و نادڵههرهس یناکهرهتکاف
 یاــگێڕ هــل هــگج یکهــیاگێڕ ێوهــهنایب هــک نبهــه کواــب و کیاد رۆز ێرکب یراکنووڕ
 و واوهــت ییراــیناز یاــتاد ینووبهــن هل ماڵهب ،نرێژبڵهه نایناکهڵادنم ۆب نایۆخ یناوودرباڕ
 یکهــیهوهن ۆــب هوهــکهیهوهن هــل کێتاریم کهو ووژێم ییاژێرد هب هراکێڕ مهئ ،شخهبیرایناز
 یۆــه هــب یــجنهڕ و رازاــئ ناژۆڕ هــل ێژۆڕ هــک یهــناکواب وهــئ و هوهــتێرزاوگهد هــکید

 ،نهــکب ناکهــتیرهن ییتــسڵههرهب نیــن هدامائ رهه کهن هوودرک نوومزهئهب نایندرکهنهتهخ
 و ێرنیباــن ادــنایناکهرایڕب هــل شهتیرهن مهب ژد ییرگاڕۆخ یجنامائ و اناوت تهنانهت ووکڵهب
 نایناکهــنیرب نناوــتب نایناکهــڵادنم یندرکاــینڵد هــب ێب کهیهوێش رهه هب نهدهد ڵوهه اهنهت

 .هوهنهکب ژێڕاس
 کــێل نایهنهتهخ هوهییکشیزپ یتسناز یهگناوڕ هل هک شهناوهنیڵۆکێل وهئ هوهخادهب ـ۳

 و هراک مهئ یناکهیینێرهئ هماجنهئ یهتسارائ هل هناوهنیژێوت مهئ یهبرۆز هک ؛نمهک ،هوهتهواد
 یهتــسارائ و هــگناوڕ هــک هــیادکێڵاح هــل هــمهئ و هووــب هــنهتهخ یتهییعرهــش یندرکوهــتپ
 هوهرۆز یــیهرف و هژــێڕ هب هک هراک مهئ .هرۆجهمهه هنهتهخ هب تهرابهس ییۆڕوهئ یهگڵهمۆک
 واــب ادــناهیج یناکهــچوان هــل ێدنهه هل هماوهدرهب ادناکهکهلووج و نامڵسوم هگڵهمۆک هل
 یهوهــئ یۆــه هــتۆب نارــێئ هل هنهیالکهی یمالکێڕ و ریگتشگ ییرایناز ینووبهن ماڵهب ،هیین

 هــل هراــک مهــئ هک هیهه هیانێو مهئ هکنوچ ،هوهنهکب هراک مهئ ییتهیچۆب هل ریب رتمهک کڵهخ
 ،هــنهتهخ ڕهــم هــل ریگتشگ و تسیوێپ ییرایناز ینووبهن .تێردهد ماجنهئ ادناهیج وومهه
 ییماوهدرهــب یناکهــگنیرگ هراــکۆه هــل نییاــئ و تیرهــن ،رووتلهک و گنههرهف ییتسهداڵاب

 هــتخهز یروهد ێبان هنامهئ وومهه ڵاپ هل ماڵهب .هنارێئ ووکهو یاگڵهمۆک ێدنهه هل هنهتهخ
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 هک ادکهیاگڵهمۆک هل ؛نیرگهنرهو دنهه هب هراک مهئ ینووبماوهدرهب رهس هل ناکهییتهیاڵهمۆک
 نایهــتڵاگ وارکهــنهنهتهخ یناڕوک و هییهرووش و ێد نارکرهدنییائ هل یاتاو هب نارکهنهنهتهخ
 ،هوهــتێبدرک شهتهباب مهئ ییتهیچۆب هل نایریب رهگهئ تهنانهت ناکهکواب و کیاد ،ێرکهد ێپ
 تهــبیاتهب ،نهکب هنهتهخ نایهکهڵادنم هناییتهیاڵهمۆک هتخهز مهل ندرکاڕ ۆب هیهناوهل ناسید
 هــب و ێبهــن هــنهتهخ یناکهــماجنهئ و ناــیز ڕهــم هل نایواوهت و ریگتشگ ییرایناز هک یهوهئ

 هــک هوهــنبب یناــمرهد و یکــشیزپ یــمالکێڕ هــل کێلۆپهش یووڕهبووڕ هنهیالکهی یهوێش
 یندرکڵووــبق و یدــنهمازهڕ یناــکهراکۆه هــب تهرابهــس .تاــکهد هنهتهخ رهس هل یکۆکاد

 هسق یلهسهت و رێت هب ادهبێتک مهئ یمههوود یشهب هل یکشیزپ یهگڵهمۆک نهیال هل هنهتهخ
 ادیکــشیزپ ییزاسهشیپ هل هنهتهخ ییناگرزاب یرۆز یجنازاق ێب یتساڕ یهوهئ ماڵهب ،هوارک
 هــل ێدــنهه نهــیال هــل هــنهتهخ یناکهــییرهگهئ هتــشیواهرهد و تهراسهخ هک هوودرک یاو
 یناکهــییتهڵوهد اــسێڕ و اــسای هــک یهوهئ تهبیاتهب .تێرکب ێل یشۆپواچ هوهناکهکشیزپ
 شیتــسیوێپ یتهــڵۆم تاــک نیرــتووز هــب و نهــنهتهخ هــل ندرکیکۆکاد یهتسارائ هل نارێئ
 هــگنیرۆن هــل هراــک مهــئ رهــس هل ناکهییتهڵوهد هوارخکێڕ یندرکڵووبق یرۆم .تێرکهدرهد
 ،نــبهد رتووتوهکــشێپ ژۆڕ یاود هــل ژۆڕ هک یهناتسهرهک وهئ هتاگهد ات هرگب هوهناکهزایجڕپ
 هــنهتهخ ناڵادــنم ادــناکهناوج و هوازاڕ هگنیرۆن هل هک یهناڕۆپسپ وهئ اتسێئ .تێرکهد یدهب
 هــل هراــک مهــئ هوهــشهکید یکهــیال هــل .ناکهــنۆک هــییچهنهتهخ یهوهرگێج هتهنووب نهکهد

 و هوارــک ینوورهدهــب نووبکــیاد هــل یتاــک هــل ادناکهناخــشۆخهن یناکاــسای یهوێچراوچ
 اینهــت هــن هراــید و ێرــکهد راــمۆت نووبکیادهل یهلووسپ رهس هل ناڕوک یهنهتهخ یووچێت
 هــل ناکــشیزپ یهــگڵهمۆک هــک یهوهــئ یۆــه هــتێبهد هنهتهخ ینادماجنهئ یشالهب یتاهاد

 هــنهیالهمهه ییرگنهــیال هــب ووکڵهــب نهــکب یــشۆپواچ هــنهتهخ یناکهییرهگهئ هتهراسهخ
 و یتیرهــن و یرووتلهــک ،ینییاــئ هــییراداوهڕ ادهراــقائ مهئ یهژێرد هل .نهکهد ۆب یهشهگناب
 .نهدب هنهتهخ یناکهییناگرزاب هجنامائ هب هرهپ نناوتهد ناکهییاسای هراکێڕ

 هووتاــه ادنائروق هل یهوهئ یاڕهرهس( ،ادنییائ و ووژێم هل هنهتهخ یڵووق یهواچرهس ـ4
 ،تیرهــن و گنهــهرهف ییتسهداڵاب ،1)هوودرک تسورد یڕوکومهک ێبهب نامڤۆرم همێئ هک
 یهــتاهاد وهــئ و هنهتهخنان یگنههائ ،یکشیزپ یایفام و یزاسهشیپ هل هنهتهخ ییناگرزاب
 وهــل ناکهییاــسای هییاــشۆب و ینییاــئ ییرگادــێپ ،هوارائ هتێد هگنههائ مهئ ینادماجنهئ هل هک
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 هــب .)2008 ،لــسکوی( نناکهییزاــسکاچ و یراــکناڕۆگ مهد رهب یتسهبرهب هک نهناتهڵاح
 یکێتهباب هتێبهد ادیتهیاڵهمۆک و ییۆرم یکهیهدراید یهوێچراوچ هل هنهتهخ هکید یکهیاتاو
 هــل هک هیهییکشیزپ هتسارائ وهئ یمههرهب هدراید مهئ ینارکیناگرزابهب ادیتساڕ هل و یناگرزاب
 ادــتاک نامهــه هــل و ێرــگهدرهو تهییعرهــش ناکهییاسای هییاشۆب و ینییائ و یتیرهن هژۆمائ
 .نڵۆقواــه و هتــسارائواه هوهــکێپ ادیرادهیامرهــس ییــسایس ییرووباــئ یهــتاهکێپ ڵهــگهل

 ناڵادــنم یناکهفام هل نترگزێڕ ێرکب لێشێپ ێبان و هگنیرگ یهوهئ هنامهئ وومهه یرابرهس
 یمادنهئ نیرتیتهبیات ۆب ندربتسهد ایائ .هناییتسوردنهت و شهل رهس هل هناڵادنم وهئ یقهح و
 اــیائ و ێبهــه یواــساپ ێناوــتهد هناڵادنم یناکهفام یژد هک کێراک کهو کێڵادنم یشهل
 رهگهئ ؟نینێوێشیب و نیهدب کێڵادنم یمادنهئ نیرتیتهبیات هل تسهد هیهه نامهفام مهئ همێئ
 ێــک ینامرهــف هــب هــک هوهــنیبب ڵادــنم یهرایــسرپ مهــئ یووڕهــبووڕ ادیڵاــسهروهگ یفات هل
 مهــل گــنیرگ یکێڵاــخ ؟تــێبهد ناــمکێماڵو چ ؛هوودناترق نامیشهل یمادنهئ نیرتیتهبیات
 کهو هــمێئ اــیائ هــک یهوهــئ و هــڵادنم یناکهفام و شهل رهس هل نووبرادقهح یسرپ ادهراوب
 ناــی یتهــیاڵهمۆک یتخهز یۆه هب نای تیرهن یوان هب هک هیهه نامهفام وهئ ،کواب و کیاد
 هــیاو رتــشاب ناــی نینێترــقب نامهــکهڵادنم یــشهل یمادــنهئ نیرتیتهــبیات هوهیینییائ ینامرهف
 راــیڕب یۆــخ نووبقڵاــب یفاــت هب نتشیهگ شاپ هک نیهکب کشپرهس هراک مهئ ۆب هکهڵادنم
  .تادب

 نهناــسهک وهــئ ،اکهد رتگنیرگ ناڕوک یهنهتهخ یسرپ یناکهزاوایج هدنهههڕ یهوهئ ـ5
 یفاــت هل ،ناچک چ و ناڕوک چ هکنوچ ،ێردهد ماجنهئ رهس هل نایهنهتهخ ییرهگرهتشهن هک
 هــنهتهخ ادــکێنهمهت هــل ناوهــئ هــکید یکهــیاتاو هــب .نێرکهد هنهتهخ ادیڵادنم و یتهیاواس
 مهــب تهرابهــس نایــشیکێنتشیهگێت چیه ووکڵهب هیین ناینادرایڕب یاناوت اینهت هن هک نێرکهد
 یکمهــچ هــک ێــچب ریب هل نامهوهئ ێبان .رۆز یناریگهنخهڕ یۆه هتۆب همهئ رهه و هیین هراک
 یاڕهرهــس هک کێلهگهسانێپ ،هیهه یرۆجوارۆج یهسانێپ ادناکهزاوایج اگڵهمۆک هل یڵادنم
 هدــنهههڕ هــل ییووتــشیهگێپ ینووبهــن شیوهئ و هیهه نایشهبواه یکێڵاخ یژدکێل ینووب

 یاو شهــمهئ رهه هگنهڕ و یتهیناکهفام هب ڵادنم ینووبهنانشائ و یڵادنم یفات یناکهزاوایج
 واوهــتان یکێناسهک کهو ادیۆخ ییتهیاڵهمۆک ینایژ یووژێم ییاژێرد هل ڤۆرم هک ێبدرک
 یواوهــتان و ڵۆــکریب یڤۆرم یریهس ناکهییتهیاڵهمۆک هفام هل شهبێب و یرێدواچ یوایش و
 یرادنهواخ یتسهه هنێو ۆب هتهباب مهئ هک کێرۆج هب .تاکب )تێش و ڵادنم ووکهو( ینیهز
 هــل یتهــیۆخ یکواــب و کــیاد یــه ادــکێتهڵاح رهه هل ڵادنم هک یهوهئ و ڵادنم تسائ هل
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 نیناوــخ( هناڵادنم یناکهفام تسائ هل ییدراسمهخ و یمهخرهتمهک یناکهییکهرهس هراکۆه
 وهئ یواڵبرهب یکێنهیال ێناوتهد هییدراسمهخ و یمهخرهتمهک مهئ .)یواتهه 1394 ،هداز
 یناکهــتهڵاح نیرــتپارخ هــل هــک ێرنێپهــسهد ادــناڵادنم رهــس هــب هــک هوهــتێرگب هناوادووڕ
 نهــغهدهق هوهییاسای یووڕ هل هک هناچک یهنهتهخ راج ێدنهه و ناڵادنم یژد یژیتودنوت
 هــک ناکهییحۆڕ و ییهتسهج هتهراسهخ هک نیهکب دای هل نامشهوهئ ێبان .نوارناد ناوات هب و
 رهــس هــب هواگڵهــمۆک ناــی کواــب و کــیاد ییدراــسمهخ و یمهخرهتمهک یۆه هب هیهناوهل
 و پورــگ ێناوــتهد ادهواــمژێرد هــل و هوهــتێرگان ناڵادــنم یکۆرهــب اینهت ێرنێپهسب ادڵادنم
 رــێژ هــتاخب نایمادنهئ هتێبهد کات هک ... و هناخباتوق ،هڵامهنب ،نایێڕواه ووکهو یلهگدنهوان
  .هوهتێوهکب ێل یرۆز یینێرهن یهتوهکێل و هوهیۆخ ییرهگیراک

 هــب و هیین ناڕوک یهنهتهخ یهوهندرکتهڕ نای ندرکڵووبق یادهوڵهه هوهنیژێوت مهئ ـ6
 واوهــت و ریگتــشگ یراــیناز هوهــنادژیو هب و هنارهورهپداد هک ێنازهد یۆخ یناش رهس یکرهئ

 یواــساپ ،هــنهتهخ ییماوهدرهــب و هوهنوووبواڵب یناکهراکۆه ،هنهتهخ یووژێم هب تهرابهس
 یناکهییرووبائ و ییاسای هنهیال ،ینوورهد ییرهگیراک ،یکشیزپ یهگڵهب ،یتیرهن و ینییائ
 مهد رهــب هــتاخب هــناراوب مهــئ ناوــێن هــل رادانام ییدنهویهپ اههورهه و هنهتهخ ییرهگرهتشهن

 ،هــنهتهخ ییرهگرهتــشهن یناکهزاوایج هوید هل نووبراداگائ هب گنهدرهب یهوهئ ۆب نارهنێوخ
  .نب کشپرهس ینادهنماجنهئ نای هنهتهخ ینادماجنهئ ۆب نایۆخ

 
 تهباب ییگنیرگ
 یاڕهرهــس هــک ێــبهد گــنیرگ کێتاک ناڕوک یندرکهنهتهخ یهرابهل هوهنیڵۆکێل و هوهنیژێوت
 رتمهــک نارــێئ ووــکهو یناکهــیینییائ و یتیرهــن اگڵهمۆک وان هل هنهتهخ ییناوهرف و یواڵبرهب
 رهــه کهــن ،ناکهگناوڕ ییگنهدکهی و ییووترگکهی یۆه هب و رایسرپ یکشیت رێژ هتۆتوهک
 هراــک مهــئ یراــکۆه هــب تهرابهــس هــنهیالهمهه و ۆخهبرهس یکهیهوهنیڵۆکێل چیه اتسێئ ات
 هب هنهتهخ ادیتساڕ هل .هوارکهن ێپ یتسهه هسرپ مهئ یندرکێوتوات ییتسیوێپ هرگب و هوارکهن

 یرۆز و نشهچهمهه یدنهههڕ هک یتهیاڵهمۆک یکهیهدراید کهن هوارناد یتشورس یکێتش
 ،یگنهــهرهف ،یسانرهوهدنیز یهتوهکێل نیدنهچ هنهتهخ هک هیادکێڵاح هل هخۆد مهئ .هیهه
 یووتاــهاد و اتــسێئ هــک هیهه هناسهک وهئ رهس هل یدته و ییاسای ،ینوورهد ،یتهیاڵهمۆک
 ،هوهــنایهنارهورهپداد و ییاــسائ و تــسوردنهت یناــیژ هــب هتــسهویهپ ناکهــییۆرم اگڵهــمۆک
 و ننێههد کێپ نارێئ ووکهو یناکاگڵهمۆک یناووتشیناد یێس رهس هل کهی یهکیزن ناڵادنم
 وهــل اگڵهــمۆک یواوهت یندرکیرادشهب یاتاو هب نایناکهشێک هب نادهنیگنیرگ هنشهچ رهه
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 هــل یدراــسمهخ یاــتاو هــب ناڵادنم هب رهبنارهب ندناون یمهخرهتمهک ادیتساڕ هل .هیهناشێک
 رهــب هــل هــتهباب مهب تهرابهس هوهنیژێوت ییتسیوێپ هک ادکێڵاح هل ،هییڵادنم یهدراید تسائ
 هــب ناــی هوهــیۆخ ییرهگیراک رێژ هتاخهد کات ینایژ یهکید یناکهغانۆق وومهه هک هیهوهئ
 .تاــکهد یراــید کاــت ینایژ یهکید یناکهغانۆق و نوورهد ییتسوردنهت رتنووڕ یکهیاتاو
 تسیوێپ ییراکهدامائ و هکهشێک یرتیتسناز ینیسان ۆب کێڵوهه هنامهئ ووکهو یهوهنیژێوت
 .هیادهراوب مهل یتهیاڵهمۆک یتهسایس و نانادنالپ ،ڕهپاد هنشهچ رهه ۆب

 یهــگڵهمۆک و یتــسوردنهت یــتهرازهو ووــکهو یناکهــسرپرهب هوارزهــماد هوهــل هــگج
 هــب ییاــتۆک و هوهنهکب واڵب هنهتهخ یهرابهل ناهیج یێون و واوهت ییرایناز ێبهد ،ناکشیزپ
 وهــئ و ناکهــییناهیج هرۆجهــمهه هــگناوڕ و ننێب هراک مهئ یهنهیالکهی ینادێپهرهپ و مالکێڕ
 مهــل ،هوێــش مهــب .نهکب یتشگ یاڕ هب شهکشێپ ووڕ هتهنوارخ هراک مهئ یژد هک یهنانخهڕ
 رهــه ینادماجنهئ ۆب ناکهریگتشگ هییامنێڕ و ناکهییتهباب هڵۆکۆتۆرپ یندرکیراید ادهتسارائ
 ییاسای هنهیال وومهه ینترگواچ رهبهل هب هنهتهخ هنێو ۆب ،ناڵادنم رهس هل کهییرهگرهتشهن
 هــل شهــکهڵادنم یناکهــفام هک کێرۆج هب ،یراچان هتێرکب ناکهییکشیزپ و یتسوردنهت و
 هراــید او هوهــخاد هــب .تێریگب واچرهب هل ادکهییرهگرهتشهن هنشهچ رهه ینادماجنهئ یتاک
 نارــێئ یناکهوارکێپهژامائ هوارخکێڕ یهمانراک هل یتهواوهت هب هناکرهئ هرۆج مهئ ینادماجنهئ
 یڵوهــه کهــیهداڕ ات ێناوتهد ڤۆرم هرۆج مهل یهوهنیژێوت ینادماجنهئ هب اینهت و هووچرهد
 .تادب هناییاشۆب هرۆج وهئ یهوهندرکڕپ

 ادییهچوان و یناهیج یتسائ رهس هل ادوودرباڕ یهیهد یهوام هل ،نارێئ ڵهگهل دروارهب هب
 هــل رۆز یکهــیهرامژ اتــسێئ .هوارد واچرهــب یکێڵوهــه کڵهــخ یهوهندرکرایــشۆه ۆــب
 هل کێرۆز هل هنهتهخ یتیرهن ادماجنهئ هل ،نهکهد یتهیاژد یدنوت هب هنهتهخ ینارهدماجنهئ
 مهــئ ینووــبهوارک هــسۆرپ مهــل رهــگیراک یکێرهــتکاف .تــێچهد هوهــنووبمهک وهرهب ناتاڵو
 ینهــمهپاچ و ایدیم یتسائ رهس هل ناییدازائ و هنهتهخ یندرکساب هب تهرابهس هنایاگڵهمۆک
 هــچوان وومهــه یتــسائ رهــس هــل یهوهــئ یۆــه هــتهووب هــک هــناکهیینۆڕتکیلهئ ایدــیم و
 مهــئ واــن هــل یکهرهــس ییراــکناڕۆگ ماڵهــب .هوهــتێبب مهــک هــنهتهخ یهژــێڕ ناکهوارکێتراک
 هــب ناکهــییموکحان هوارــخکێڕ ییناویتشپ و تهموکح یناکهنادرهوێتسهد هب ادهنایاگڵهمۆک
 یاگڵهــمۆک هــل ،هــنایاگڵهمۆک مهئ واچ هل ماڵهب .هواد یووڕ هنادنهوان مهئ ڵهگهل یراکواه
 و ینییاــئ هــتاهکێپ وهــئ یــشهکهراکۆه هــک ییایدــیم ییراــکنووڕ ینووبهن یۆه هب ادنارێئ
 یتهــباب هب ییدنهویهپ هک کێتش رهه و هواشێک اداگڵهمۆک رهس هب یڵاب هک هیهییکیژۆلایدیائ
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 یناکهنادرهوێتسهد یهوهنووبمهک اههورهه و ێردهد مهڵهق هل ۆبات و هڤب هب ێبهه هوهییسکێس
 هییدنهوهژرهب یڕپوڕچ ییتسهداڵاب رهبهل هک یۆخ یناکهکرهئ یندراپسهئ یاود هل تهڵوهد
 یۆــه هب هک ناکهییتهڵوهدان هوارخکێڕ یناکهزاوال ادراک و هتاهکێپ ادییاتۆک هل و هناکهییاراد
 هتهنووب ،هیاگڵهمۆک ییتێناتسراش یناکهجنلاچ و هشێک شهمهئ یراکۆه و ،هیاناوت ینووبهن

 و اگڵهــمۆک رهــس هتۆتــسخ یرهبێــس هــک یهــڵاز هــییتیرهن هتــسارائ وهــل هــک یهوهــئ یۆه
 .تادهن ووڕ کهییراکناڕۆگ چیه ،هنهتهخ ینادماجنهئ

  
 هوهنیژێوت یناکهرایسرپ و جنامائ
 و ناڕوــک یهــنهتهخ یــسرپ ییتــسناز ینیــسان هل هییتیرب هوهنیژێوت مهئ ییکهرهس یجنامائ

 یناکهــیینێرهن هــتوهکێل ینتــشێههن ۆــب رهــگیراک یتهــسایس و نالپ یندرکهدامائ ۆب ڵوهه
 نیــێڵب نیناوتهد ادهییتشگ هجنامائ مهئ یرتایز یهوهندرکنووڕ هل .اداگڵهمۆک وان هل هنهتهخ
 یناــکهراکۆه هــل ،ێسانب هوهزاوایج یهگناوڕ و دنهههڕ هل هنهتهخ ادهد ڵوهه هوهنیژێوت مهئ
 هــنارگهنخهڕ یهتــسارائ یرهــبهنترگ هــب ادــییاتۆک هــل و اــگبێت ناڕوک یهنهتهخ ییماوهدرهب

  .ووڕ هتاخب ادهراوب مهل تهسایس ینتشڕاد ۆب راکێڕ ێدنهه
 نیهــگب نامناکهــجنامائ هب رایسرپ دنهچ یهوهنادماڵو هب هک ارد ڵوهه ادهوهنیژێوت مهل

  :هل نیتیرب هنارایسرپ مهئ هک
 ؟هییچ هنهتهخ یکمهچ و انام ـ۱
 هــل هــنهتهخ ییاــیفارگوج یروونــس و نهــناماک هــنهتهخ یناکهــییووژێم هواچرهــس ـ۲

  ؟هنۆچ ادۆڕوهئ یناهیج
  ؟هنۆچ هنهتهخ هب تهرابهس ۆڕوهئ یناهیج یناکهگنیرگ هنییائ یهتسارائ ـ۳
  ؟نیچ هنهتهخ هب تهرابهس ادناکایجایج هراوب هل ناکهییتسناز هتسارائ ـ4
 یناهیج هل و ووژێم ییاژێرد هل هنهتهخ ییماوهدرهب یناکهراکۆه و ادراک نیرتگنیرگ ـ5

 ؟نیچ ادۆڕوهئ
 ۆــخ هــل یکێلهــگیدنهمتهبیات و دــنهههڕ چ هوهنیژێوت مهئ یناووبرادشهب ینوومزهئ ـ6

 ؟هووترگ
 هــنهتهخ یناکهرادهــشێک هنهیال و ناکهیینوورهد و ییهتسهج هنایز یهوهندرکمهک ۆب ـ7

 ؟نیهدب کێراینشێپ چ نیناوتهد
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 ...یتوهڕ ،یسانرۆج ،هنهتهخ یکمهچ :مههوود یشهب
 هنهتهخ ینادماجنهئ یناکهییدنهویهپ و ناکهزاوێش یناڕۆگ

 
 

 یکهشێپ
 هوهنیژێوت مهئ ۆب کهیهسانێپ کهو کهیهداڕ ات و کهیهوهندرکنووڕ کهو هشهب مهئ نیناوتهد
 کهو ێــب او رتــشاب هــگنهڕ .هواد ماجنهــئ رهــس هــل یهوهــنیڵۆکێل رهژێوــت هــک نیهــبب واــن
 شهتــسهبهم مهــئ ۆــب .نیهــکب هــشهب مهــئ یریهس هنهتهخ ییکمهچ یاتناپ یهوهندرکنووڕ
 نامتشپ رتایز هوهووڕ مهل و هوهنیهکب نشۆڕ هنهتهخ یکمهچ و اتاو ادشێپ هل ات هوارد ڵوهه
 ۆب و نینێسانهد هنهتهخ یێون و یتیرهن یزاوێش ادرتاود یشهب هل .هووتسهب ییهشو یانام هب
 و نۆــک هــییچهنهتهخ یندناــسان ۆــب نامکێــشهب ،هنهتهخ ییکمهچ یاتناپ یهوهندرکنووڕ
 مالــسیئ هل هنهتهخ یمهدرهس یهراب هل کێسابهتروک ادییاتۆک هل .هوودرک ناخرهت ناکهیێون
 هــنیهخهد ،نناــهیج هل هنهتهخ هب رادڕهواب یتهمیشهح نیرتهروهگ هک ادنانامڵسوم وان هل و
  .ووڕ

 
  هنهتهخ یکمهچ و انام
 ادــناهیج هــل شۆڕمهــئ اتهــه هــک هییرهگرهتــشهن یناــکهرۆج نیرتنۆــک هــل کێکهی هنهتهخ
 واــیپ نای نژ یێزواز یمادنهئ یتسێپرهب هل کێشهب نای وومهه ینیڕب ۆب هژامائ و هماوهدرهب
 یال ادــشێپ هــل "واــیپ و نژ" یێزواز یمادنهئ یتسێپ هل کێشهب ینیڕب نای هنهتهخ .تاکهد
 یرفیــس هــل .دنهس یهرهپ ادناکهنامڵسوم هبهرهع و ناکهکهلووج یال رتاود و ناکهییرسیم
 یهوهــن و ۆت و نم ناوێن هل ،هیۆت ڵهگهل نم ینامیهپ همهئ و" :هووتاه )10:17( ادندنارفائ
 هتــسێپرهب هــل شهــندرکهنهتهخ مهــئ و ،نێرــکب هــنهتهخ ێــبهد ناــتوان یناکهوایپ ،ۆت شاپ
 ".)هیادهنیرێن یێزواز یمادنهئ یتسێپرهب(

 یــینیتال یهــشو هــل "Circumcision" هــنهتهخ ییرهگرهتــشهن یــیزیلگنیئ یاتاوواه

"Circumcidere" تــێد کێتــش یروهد هــل نیڕب یاتاو هب )WHO, 2007(. یووڕ هــل 

 یێزواز یمادنهئ یفاڵهغ نای تسێپ ینیڕب ۆب هژامائ و هییبهرهع یکهیهشو هنهتهخ هوهییانام
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 یهشیڕ هل هشو مهئ .تێد نیڕب یانام هب و هییبهرهع یکهیهشو هنهتهخ .تاکهد وایپ نای نژ

 ێبهــه هوهشیـــ"متخ" هــب یدــنهویهپ ێرــکهد ماڵهــب ،هندناترق و نیڕب یاتاو هب و "ن ت خ"

 هــل کێکهــی یبهرهــع یناــمز هــک "ن" یــتیپ هــتێبهد ادناکهییماــس هنامز هل "م" یتیپ هکنوچ

 قباــع دــبهع رهــس هل ندناسان یهناشین یناناد هتاو متهخ 1.هناکهییماس هنامز یناکهقلرێژ

 اد"دوــلوملا ماــکحإب دوــعملا هفحت" یبێتک هل هییزوج یموویهق نبیئ .)ووتاهڵهه یهلیۆک(

 ادوــخ تسائ هل وایپ ییتهیالیۆک و یتهیادنهب یامێه کهو هنهتهخ ،هڵاخ مهب هژامائ یاڕێو

 اددــیمهع و نیعوم ییسراف یکۆگنههرهف هل .)٧٠ ل ،یواتهه 1390 ،یدیعس( تێنازهد

 رهــس هوهــتێچهد یهــشیڕ و گهڕ "هنهتهخ" و ،هندرکرۆم "متخ" یهشو یناکاتاو هل کێکهی

 یتهریــس ینهــشۆپ یتــسێپ( فــێڵق / هــفڵۆغ / فاڵهــغ یــنیڕب نای نیڕب یاتاو هب و "نتخ"

 )وارــشۆپاد( فاڵغائ نێڵهد وارکهنهنهتهخ یوایپ هب هوهئ رهب هل رهه .)وایپ یێزواز یمادنهئ

 یمادــنهئۆک هــک کــێنژ نای وایپ ،ادوخهێد یکۆگنههرهف یێپ هب .لاغرهئ/لارهغهئ/فهلقهئ/

 .)نووتخمان( وارکهنهنهتهخ ێرتوهد یێپ ێبارکهن هنهتهخ یێزواز
 یهــشو ،نناکهییماــس هــنامز هــل ناــیکوود رهــه یبهرهع و یربیع ینامز هک یهیێپ وهب

 "هــلرغ" ووــکهو "ندرکهــنهتهخ یتیرهــن" یلهــگاتاو یرگڵهــه یلهگهشو و هرۆز نایشهبواه
 .نهــنانوومن وهــل )وارکهنهنهتهخ( "لرغا" و )تێردڕبهد ادهنهتهخ هل هک تسێپ هل کێشهب(

 هــل هــییتیرب یــهقیف و ییهدوومرهــف یقهد یامهنب رهس هل ،وایپ یهنهتهخ یتسورد یکمهچ
 واــیپ یــێزواز یمادــنهئ یتهریــس یکووــن هــک یهتــسێپ وهــئ یکێــشهب نای وومهه یندربال
 هــل نژ یێزواز یمادنهئ یتسێپ هل کێشهب ینیڕب هل هییتیرب نانژ یندرکهنهتهخ ،ێشۆپهداد
 ی1362 ،یــسیلجهم ؛اــتیب ،زحاــج) .تــێچهدرهد یــێل زیم هک یهنێوش وهئ یوورهس
  )یواتهه

 هــناوهل ،هــیهه یــشهکید یاــنام "نهــتهخ" یهــشیڕ هــل "هــنهتهخ" ادــیبهرهع ینامز هل
 ،)نژ یــکیاد( ووسهخ :ووکهو هیهه درێم ڵهگهل ناییتهیامزخ هوهنژ نهیال هل هک کێناسهک
 هــل اههورهــه .2)کــشوخ یدرــێم( اواز و )چک یدرێم( اواز ،اربنژ ،)نژ یکواب( رووزهخ

 
 ،زرواـشک میرـک همجرت ،یناریا هغللا هقف ،)یواتهه 1360( چیوولیئاخیم فسوی ،یکسنارا :هناوڕب ـ1

 مایپ :نارهت
خ ٌّیلع" :هنایووتو هنێو ۆب .2

َ
 ی – اواز – چـک یدرێم یلهع یتهرزهح( "ملس و هیلع هللایلص هللالوسر ُنَت

خ امهنع هللا یضر رمع و رکبوبأ " نێڵهد نای )هووب رهبمهغێپ
َ

 و رکهبووبهئ "ملس و هیلع هللایلص هللالوسر انَت
 .نووب اڵهلووسهڕ یرووزهخ ،ێب ێل نایاوخ یازهڕ رهموع
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 یناــمز هل ماڵهب ،اکهد وایپ و نژ یزهگهڕ وود رهه ۆب هژامائ "ندرکهنهتهخ" ادیتشگ یهواراز
 ێرــتوهد یــێپ واــیپ یــێزواز یمادــنهئۆک هــل کێــشهب نای واوهت یندناترق و نیڕب ادیبهرهع
 "زفاــخ" ێرــتوهد یــێپ )هــکتیم( نژ یــسیرۆتیلک هــل کێــشهب ناــی واوهــت ینیڕب و هنهتهخ
 یراــک یهــسهک وهئ ،)نتاخ( یچهنهتهخ هتاو )ةناّتخ( .هوهندرکمهک هتاو زفهخ .)ضفخ(

خ( "هنوتوخ" ،هنژ و وایپ یهنهتهخ ینێوش یاتاو هب "ناّتخ" .تادهد ماجنهئ هنهتهخ
ُ

 هب )هنوُت
 و دنهمفهرهش ینانژ ۆب "نووتاخ" شیناکهکروت و نامزسراف اههورهه .هییریگرهسواه یاتاو
 .)43 ل :یواتهه ی1391 ،هانهپ فسووی و اسراپ( ننێههد راک هب هدازغاجو

 یهــگواچ هــل هــک )یکاپ( "روهط" ووکهو یلهگهشو نای "تهنوس" یهشو راج ێدنهه
 کێکهــی هک یهداڕ وهئ ات ێد راک هب )ناّتخ( نای ندرکهنهتهخ یهشو یرب هل ،نێد "ر ه ط"
 :هوهــنڕێگهد یــسیلجهم هــمالهع هــل کهو .هووــب "یکاــپ" )رهط( ندرکهنهتهخ یناکانام هل
 هــل کاــپ یناــنوان هــکنوچ ،هــکاپ یریــسفهت )نوــتخم( وارکهــنهتهخ هــک هیهمهئ تهڵاوڕ"

 ماــمیئ هل و ابهد وان هوهندرککاپ یتهباب هب ندرکهنهتهخ یتهباب ینیلهک و ".هواب وارکهنهتهخ
 هوهنهکب کاپ ناتناکهڵۆڕ ادمهتوهح یژۆڕ هل یوومرهف ادوخ یواردرێن" :هوهتێڕێگهد قداس
 ێــچهد ێــت یــێڕ ێــڵهد اههورهــه و ".هرتشاب کووت یهوهناووڕ ۆب و هرتنێواخ و رتناوج هک
 .)70 ل :1379 ،یــنیلک( .هییــسیپ و نێوخ هل هوهنووبکاپ ،هوهنووبنێواخ هل یتسهبهم
 مهڵهق هل یتشورس یکێنامرهف کهو ینییائ یقهد هل ێدنهه هل و مالسیئ ینییائ هل "هنهتهخ"
 هوێــش مهب هریهرۆهووبهئ هنوومن ۆب .تاکهد یتسوردنهت ینترگواچهڕ هل تشرازوگ هک هوارد
 :نتــشورس هــل کێــشهب هــک نهــه هوهدرــک جنــێپ" :هوهــتێڕێگهد مالسیئ یرهبمهغێپ یهسق

 و ڵهــغابنب یووــم یندــنهکڵهه ،ناکهــکۆنین یــنیڕب ،رهــبهکووت ینیــشات ،ندرکهــنهتهخ
 ناکهوارکهــنهنهتهخ ادتاروهت هل )١٤١٢ ،یروباشیهن یریشهقلهئ( "ڵێمس یهوهندرکتروک
 )14 :17 ،ندنارفائ یرفیس( .نین کاپ هوهیینیائ یووڕ هل هک نوارسان کێناسهک هب

 
 هنهتهخ یناکهرۆج
 .هوارد ماجنهــئ ناــکهزاوایج هزاوێــش وومهــه هب ادووژێم ییاژێرد هل نانژ و ناوایپ یهنهتهخ
 هــل کێکهی ناوایپ و نانژ یهنهتهخ ،هوارک یساب شی"تیرهن یوان هب" یهوهنیژێوت هل کهو
 )اــیماتۆپۆزیم( هوهــناواوود یرهــبوروهد هــل و هنۆک یمهدرهس یناکهییرهگرهتشهن نیرتنۆک
 ،یدهــمحهئ( هــماوهدرهب اداــیند یناکهــچوان هل ێدنهه هل شاتسێئ اتهه و اکهد ێپ تسهد

 و ێردهد ماجنهــئ زاواــیج یزاوێــش هــب ادــناڕوک و ناچک وان هل هنهتهخ .)یواتهه 1394
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 ناــمیراکواه هــڵووق هــشو مهــل هــمێئ ینتشیهگێت ۆب ێناوتهد هنازاوێش مهئ ڵهگهل نووبانشائ
  .تاکب

 هنهتهخ یناکهرۆج  
 ناــشینتسهد "ناــنژ یهنهتهخ" هل یکهرهس یرۆج راوچ ناکهوارد ماجنهئ هوهنادکێل یێپ هب
 :هوارک

 یتــسێپ یــندربال هل هییتیرب هک هناچک یهنهتهخ یرۆج نیرتکووس :مهکهی یرۆج .1
 رهــه ناــی هــکتیم هــل کێــشهب یندربال ێب هب نای / ڵهگهل )سیرۆتیلک( هکتیم یرهبوروهد
 نیرتکووس هک مهکهی یتهڵاح .تێرگهد ۆخ هل تهڵاح وود مهکهی یرۆج هتاوهک .یوومهه
 یتــسێپ نامهــه هــک دووــه لاڕۆتیلک یندربال اینهت هل هییتیرب ادهد ووڕ نهمگهد هب و هتهڵاح
 .هیهکتیم یرهشۆپاد و ڕیج

 یهوێش هب دووه لاڕۆتیلک و هکتیم یۆک نای کێشهب ادهرۆج مهل :مههوود یتهڵاح .2
 .یمۆتێکرۆتیلک نای یمۆتکدیرۆتیلک نێڵهد هراک مهب و ێربهد ال یتهواوهت هب نای مهک

 یــندربال هــل هــییتیرب هــک هــناچک یهنهتهخ یرۆج نیرتدنوت همهئ :مهیێس یرۆج .3
 اینهــت ادهــمهل ،ناــنژ یهگمرهــش ینتــسخاد و ناــنژ یــێزواز یمادنهئ یهوهرهد یناکهشهب
 یرۆــج .هوهــنڵێههد یــیهوارک هــب هناگنام یڕووس ینێوخ و ندرکزیم ۆب کووچب یکێنوک
 یچل ادمهکهی یتهڵاح هل ،هکتیم یندربال هل رهدهب ؛تێرگهد ۆخ هل تهڵاح وود شیمهیێس
 .نهــخهدیاد و نهــبهد ال هروهگ یچل ادمههوود یتهڵاح هل و نهخهدیاد و نهبهد ال هلۆکچ
 .تێنێپهسهد ادیناینابروق رهس هب رهدهبهداڕ هل یکێشێئ و ناژ هراک مهئ یهسهرهک و خۆدوراب
 یهواــم ۆــب ناکهیینابروق یچاق وود رهه رهسهراچ یتسهبهم هب ،هراک مهئ ینادماجنهئ شاپ

 .ننێکلهد هوهکێپ هتفهح 6 ۆب 2
 هــک هکید یرادیسرتهم یکێراک هنشهچ رهه هل هییتیرب هرۆج مهئ :مهراوچ یرۆج .4

 ،ندناــشووڕ ووکهو ێرنێپهسهد نانژ یێزواز یمادنهئ رهس هب یکشیزپان یکێلهگجنامائ هب
  .دته و ندرکخاد ،ندناشیڵتڵهه ،نادێلیزرهد ،ندرکنوک

 ماجنهئ رتایز ادناکهنامڵسوم وان هل نانژ یهنهتهخ نهدهد ناشیپ ناکهزاوایج هوهنیژێوت
 هــب و هوارکهــن ۆــب یراینشێپ ادتهبیات یکێنییائ چیه هل هییرهگرهتشهن مهئ تهبڵهه .تێردهد
 و کیلۆــساک هییحیسهم وان هل هییرهگرهتشهن مهئ هکنوچ ،مالسیئ ینییائ ڵاپ هنهخیهد هڵهه
 و یتهــیاڵهمۆک یڵووــق یهــشیڕ هییرهگرهتــشهن مهــئ .تــێردهد ماجنهــئ ادشیناکهناتستۆڕپ
 و گنهــهرهف هــل ێدــنهه واــن هــل یهــکهڵامهنب و ڵادنم ییتهیاڵهمۆک یخۆدوراب و یتیرهن
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 ینێوــش ،نهــمهت هــب هوهتهوارتــسهب هــنهتهخ ییرهگرهتــشهن .تادهد ناــشیپ ادــناکهرووتلهک
 و ناــکیاد ییرووباــئ یهداڕ ،کواــب و کــیاد ییراوهدــنێوخ یتــسائ ،نووبێجهتــشین
  .)6 ل ،1393 ،ناراکواه و رێبمیس( ناینووبرادهشیپ

 ،هووبهــن رهــس هــل یتــسێوڵهه سهــک اتــسێئ اتهــه هــک ناڕوک یهنهتهخ یهناوهچێپ هب
 رازهمرهش نایناچک یهنهتهخ ادناهیج هل ینهدهم یناناوکالاچ و ناکهییتهڵوهدوێن هگڵهمۆک
 ادــتاڵو ێدــنهه هــل .هوارــک رۆز یکێــششۆک هییرهگرهتــشهن مهــئ ینتــشێههن ۆــب و هوودرک
 ازــس )ناکهــییچهنهتهخ ناــی ناکــشیزپ نای کواب و کیاد( ناچک یهنهتهخ ینارهدماجنهئ
 یڕهــپاد ناــچک یهنهتهخ یناکهنایز ڕهم هل ندنایهگیرایناز و ندرکریبنشۆڕ ۆب و نێردهد
  .هوارد ماجنهئ رۆز

 
 1)هتووتیهب یڕهپڵام( نانژ یهنهتهخ یناکهواب هزاوێش :1 هرامژ یهنێو

 هــل ،ینییاز 1997 یڵاس هل یناهیج ییتسوردنهت یوارخکێڕ ییدنهبنێلۆپ یهرێوگ هب
 ،مههوود یرۆج هل ،ێربهد ال سیرۆتیلک ،نانژ یێزواز یمادنهئۆک ینیڕب یمهکهی یرۆج
 یــنیڕب شاپ ادمهیێس یرۆج هل و ،ێردڕبهد هگمرهش یناکهکووچب هچل ڵهگهل سیرۆتیلک
 هوهنێرکهد کیزن کێل هگمرهش یناکهروهگ هچل ،هگمرهش یناکهکووچب هچل و سیرۆتیلک
 ێــل ناییکــشیزپ یــپارخ یهــتوهکێل ناــنژ یهنهتهخ یناکهرۆج وومهه .هوهنێردروودهد و
 ,WHO( هرتاــیز هــکید یناــکهرۆج هــل مهیێــس یرۆج یناکهپارخ هنایز ماڵهب ،هوهتێوهکهد

1997(. 

 
  :هناوڕب ـ1

 https://www.beytoote.com/wedlock/learn/female8-circumcision-causes.html .  
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 ،ناواــیپ یــێزواز یمادــنهئۆک نیێڵب ێبهد یناکهرۆج و ناوایپ یهنهتهخ یهراب هل ماڵهب
 هوهــتێرگهد هوهراوخ یناکهراژم و هرۆز نایشهبواه یشهب ناکهییتهڵاووڕ هییزاوایج یاڕهرهس
  .تێرنیبهد ادشی)2( هرامژ یهنێو هل هک

 
 یگنال( وایپ یوارکهنهتهخ یێزواز یمادنهئ یهوهرهد یهتاهکێپ یکهیامون :2 هرامژ یهنێو

 )2016 ،ژدیتیتو

 
 ،ژدیتیتو یگنال( هنهتهخ شێپ و شاپ یێزواز یمادنهئ یهتاهکێپ یکهیامون :3 هرامژ یهنێو

2016( 

 
 
 :هل هییتیرب ناوایپ یێزواز یمادنهئ یناکهییکهرهس هشهب
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 ییرۆــب .نێڵهد ێپ یهفهشهح هک هوایپ یێزواز یمادنهئ یکوون هک 1تهریس یکوون .1
 مهــئ ناواــیپ هــل کــێرۆز .هتهواــش و زــیم ینیڕهپیت ینێوش و هوهتێرکهد ادهرێل ناوایپ یزیم
 .هنایێزواز یمادنهئ یشهب نیرترایتسهه ێپ نایهشهب

 ێــپ تــسهد هوهتهریس یکوون هل هک هیێزواز یمادنهئۆک هل کێشهب 2ێزواز یمادنهئ .2
 هوهــیوان هــل ندرکزیم ییرۆب هک هرهڤۆرگ ووکهو و هماوهدرهب هتسهج یهوهراوخ اتهه و اکهد
 .تێڕهپهدێت

 و ێــشۆپهداد تهریس یکوون هک هووبهکهڵهک و وارشێک یکێتسێپ )هڵفغ( 3تسێپرهب .3
 .تێوهــکهدرهد تهریــس یکووــن و ێد یــشێک هوهنتاهوائ یتاک هل هنێوش مهئ .تێزێراپیهد
 :هل هییتیرب هشهب مهئ یناکهکرهئ

 ییتسیوێپ و ێزخهد ادتهریس رهس هب ندرکتهحهڕۆخ نای ندرکسکێس یتاک هل .31
  .تاکان هوهرهکمرهن هب تسیوێپ نای هوهتاکهد مهک هوهرهکمرهن هب

 یکووــن یرهــبوروهد هــل ییاــیرتکابهژد یکهیاتناپ و مۆزۆزیل یناڵهد یۆه هتێبهد .32
   .تاکهد تسورد ادتهریس

 .تێزێراپهد یناکهرامهد و تهریس یکوون یرایتسهه یتسێپ .33
 .تاکهد رتناوج ناوایپ یێزواز یمادنهئ یتهڵاووڕ .34
 ادیــسکێس یژــێچ هــل هک هیهه ییهقڵهئ یکێتیرش وارکهنهنهتهخ یمادنهئ یتسێپ .35

 یناــکهرامهد یرتاــیز یهوهــنووبڕچ یراــکۆه هــک هــقڵهئ مهــئ .هــیهه یــشاب ییرهــگیراک
 هــل تــسێپرهب یــنترگاڕ یۆــه هــتێبهد هــک هــیهوهئ یهکهییکهرهس هکرهئ ،هتسێپ یرهبوروهد
  .رتواجنوگ یکێنێوش

 یــسکێس یژــێچ رهــس هــل یرهــگیراک و هــیهه یرهــنێژوورو یبهــسهع هــفڵهغ .36
 .تێنهداد

www.circumcision.com/docs/farsi.pdf  

 
1. glans 
2. shaft  
3.  foreskin 
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 )نامهه( وارکهنهنهتهخ یتسێپ ییهقڵهئ یتیرش :4 هرامژ یهنێو

 
 و هواــکل یێپ ێزواز یمادنهئ یهوهرێژ ینێوش هل تسێپرهب هک هکێنێوش 1مۆلۆنێڕف .4

 و ێردڕبهد یکێشهب هنهتهخ یتاک هل راج ێدنهه .هتهریس یکوون رێژ هل کووچب V ووکهو
  .هشهب نیرترایتسهه و نیرتیرهشهح ێپ نایهنێوش مهئ ناوایپ هل ێدنهه

 .ێزواز یمادــنهئ یتــسێپرهب وومهه نای کێشهب ینیڕب هل هییتیرب ناوایپ یندرکهنهتهخ
 ،هوارک یدنهبنێلۆپ نانژ یهنهتهخ یناکهزاوایج هرۆج ادناکایجایج هواچرهس هل هدنهچ رهه
 مهتــسهئ هــب ادــشیناکهییۆکناز هوهــنیژێوت هــل و هیین واب رۆز ناوایپ ۆب هییدنهبنێلۆپ مهئ ماڵهب

 یهناواچرهــس وهــل .تــێبدرک یدنهبنێلۆپ یناوایپ یهنهتهخ هک هوهتێرزۆدهد کهیهواچرهس
 یکێکشیزپ یهوهنیژێوت هب هژامائ نیناوتهد اکهد یدنهبنێلۆپ ناوایپ یهنهتهخ یناکهرۆج هک
 هــک نیهــکب هییلحاــسووبهئ بیهزلوزهوهــع یماــس رۆــتکد هــتاو ینیتــسهلهف – ییاڕــسیوس
 :هوودرک هسانێپ ادرۆج راوچ هل یوایپ یهنهتهخ

 یکووــن هــک یهتــسێپ وهــئ وومهــه نای کێشهب ادهنهتهخ هرۆج مهل :مهکهی یرۆج .1
 ."تسێپرهب" نێڵهد هتسێپ مهب .تێردڕبهد ێشۆپهداد وایپ یتهریس

 هل کێشهب یپهچ یتسهد هب یچهنهتهخ ،ادهندرکهنهتهخ هرۆج مهل :مهوود یرۆج .2
 و اــکهد یراــید نیڕــب یواــجنوگ یهداڕ ،ێشێکیهد و ێرگهد )هنهتهخ ینێوش( تسێپرهب

 
1. Frenulum 
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 و تــساڕ یتسهد هب ناشاپ .تێزێراپب نیرب هل تهریس یکوون یهوهئ ۆب ێنهداد کێرهزێراپ
 مهــب .تــێڕبیهد و ێــنهداد هــکهرهزێراپ یاقهــتراب تسێپرهب ،هڵووج کهی هب ،کهیۆقهچ هب
 یکووــن هــک یهوهــئ یۆــه هتێبهد هسۆرپ مهئ .milah نێڵهد هنهتهخ ییرهگرهتشهن یهشهب

 هــل هوهــتهوام ادیتــسهد هــل هک وایپ یێزواز یمادنهئ یتسێپ یهوامشاپ و ێوهکبرهد تهریس
 مهئ .هـPeriah یوان هسۆرپ مهئ یمهوود یشهب .تێردڕبب تهریس یکوون یهوهراوخ یشهب
 .هرتژێرد نایکۆنین هک ێردهد ماجنهئ هوهنایچهنهتهخ وهئ نهیال هل یتیرهن یکهیهوێش هب هراک
 .ننێههد راکهب هزاوێش مهئ ناکهکهلووج یهبرۆز

 یێزواز یمادنهئ یتسێپ یواوهت یندربال ۆب هژامائ هنهتهخ هرۆج مهئ :مهیێس یرۆج .3
 .تاــکهد ێزواز یمادنهئ یهوهرهس یشهب هل کێشهب و نوگ یتسێپ راج کێدنهه و ناوایپ
 هــب و هووــب یوهرب رووشاب یناتسبهرهع یناکهزۆه هل کێدنهه یال رتشێپ هنهتهخ هرۆج مهئ
 ،ادــشهڕ یاقیرفهــئ یناــکهزۆه هــل کێدــنهه واــن هــل ناکهڵاحتهیاــش هل کێدنهه یهرێوگ
 .تێرنیبهد اد"یشمان" یزۆه تهبیاتهب

 هــل زــیم ییرۆــب رهــس هل هوارک ینیڕب هل هییتیرب هنهتهخ هرۆج مهئ :مهراوچ یرۆج .4
 یــێز یهوێــشواه هــک ێــبهد تــسورد کێشیڵق ادهتهڵاح مهل .تهریس یکوون اتهه هوهنوگ
 و یــبراد( .تــێردهد ماجنهئ ادایلارتسۆئ یزۆه کێدنهه وان هل هنهتهخ هرۆج مهئ .هناتهرفائ

 )2007 ،ناراکواه
 یامهــنب رهس هل ،نێردهد ماجنهئ ادناهیج هل اتسێئ هک یهنانهتهخ وهئ یهبرۆز یتشگهب

 کێدــنهه شیمهراوــچ و مهیێــس یزاوێش و هیین واب رۆز مهکهی یزاوێش ،همههوود یزاوێش
 یهــنهتهخ هــل تــسهبهم ادهوهــنیژێوت مهــل .هــنهمگهد و نهدهد یماجنهئ زاوختیرهن یزۆه
 یــێج و گــنیرگ یڵاــخ ماڵهب .هیهه ادنارێئ هل رتایز هک ،همههوود یرۆج یهنهتهخ ناوایپ

 ،ادناکهییکــشیزپ هوهــنیژێوت هــل هــن و واــب یرووتلهــک و گنهــهرهف هــل هن هک هیهوهئ جنرس
 هــل هــک هــیین نووڕ شهراــکۆه مهــئ رهب هل و هوارکهن هنهتهخ ۆب ریگێج و نووڕ یکهیهسانێپ

 هــکنوچ ،ێرــنێترقهد ناــی ێردڕــبهد وایپ یێزواز یمادنهئۆک یشهب ماک یتساڕ هب ادهنهتهخ
 کێپ یشهکووڕ یهناش هل هک هیۆلوود یکێتسێپ یهوێش هب و هیین ایج یکێمادنهئ تسێپرهب

 هراــکۆه مهــئ رهــب هــل رهــه .هوهــتێبهد ژــێرد ادواــیپ یــێزواز یمادــنهئ رهــس هــب هک هووتاه
 واــیپ یــێزواز یمادــنهئ و اــکهد ێــپ تــسهد تــسێپرهب هک یهنێوش وهئ هتاو ،یهکهنێوش
 ۆــب هوهکێــسهک هــل تــسێپرهب ییژێرد شهوهل هگج .تێرکهد رهس هل یهسق ،ێد ییاتۆک
 و ناــسکهی یــنیڕب هــک نیــێڵب نیناوــتهد هوهشهگناوڕ مهل و ێب زاوایج ێناوتهد رت یکێسهک
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 یناکهــنایز و رازاــئ هــکنوچ ،هرتاــیز یرازاــئ هرتتروک یتسێپرهب هک یهڕوک وهئ ۆب درادناتس
 مهــئ یهــبرۆز ماڵهب .هوهتهوارتسهب واربال یێزواز یمادنهئ یتسێپ یهداڕ هب ادشێپ هل هنهتهخ
 یرۆج هل و )تهریس یکوون هل کێمهک( هیهوهوان یشهب نای هوهرهد یشهب هک هگنیرگ هشهب
 هل ینێرهن ییرهگیراک و نهوهنیسانکێل یوایش ،درک نامساب ادهنهتهخ یمههوود و مهکهی

 مهه ێبهد تسورد هوهنهتهخ یۆه هب هک یشهرازائ وهئ .نێنهداد یسکێس ییرایتسهه رهس
 هــشهب مهئ .تێردڕبهد هک کێتاک همۆلۆنێرف یۆه هب شیمهه و هیهگنیرگ هشهب مهئ یۆه هب
 هــییتیرب یهکهییکهرهــس ادراک هک هوارسان ناکهییاواس هییرامهد هرگرهو نیرتڕچ هل کێکهی هب
 هــل کێــشهب ،ێبهد تسورد هوهنتوهکرهب یۆه هب هک یهژێچ وهئ یهوهنتساوگ و هوهنیسان هل
 و هرهنێسوون ،ادڵاس تشهه ینهمهت راوخ یناڕوک و هپرۆک یڵادنم هل تهبیاتهب ،تسێپرهب
 و ێنێپهــسهد ادهــڵادنم وهــئ رهــس هــب رۆز یکێرازاــئ و ناژ هوهتهریــس یکووــن هــل یــنیڕب
 ۆــب هوهــتێرزاوگهد هــشێئ مهئ راج ێدنهه .)نامهه( هوهتێبهد شۆخ یهکهنیرب شیرتگنهرد
 هــل تــسێپرهب" هــکنوچ ،اــکهد تــسورد رۆز یکێرازاــئ و تهریــس یهــکید یناکهــشهب
 ووــکهو ،هووتاــه کــێپ هدرهــپهجنیل ،T ،ناکهبهسهع ،ینێوخ یرامهد ،فاس یهکلووسام
 زــیم ییرۆــب ینوــک و تهریــس یکووــن تــسێپرهب ،ێزێراــپهد ناــکهواچ هــک واــچ یوڵێپ
 یــێزواز یمادنهئ یهدایز یتشۆگ هچاپ ،تسێپرهب ،واب یڕهواب یهناوهچێپ هب .تێزێراپهد
 .نیهدب یێڕف و نیڕبیب نیناوتب کهیێکواڕهلد چیه ێب هب هک هیین وایپ

 pdf.farsi/docs/com.circumcision.www  

1 تس ه قم هب وایپ یێزواز یمادن ه ئ ی تسێپر به 5 ینیڕب : ه هرامژ ی نێو  

 
 www.circumcision.com/docs/farsi.pdf :واریگرهو ـ1
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 هنهتهخ ینادماجنهئ یناکهزاوێش
 ،ێردهد ماجنهــئ زاواــیج یهتــسهرهک و زاوێــش هــب ناــهیج یناــکهزاوایج هچوان هل هنهتهخ
 یــیناوهرف و ناــهیج یناکایجایج هچوان هل هدراید مهئ یهداڕ ۆب کهیهژامائ ێناوتهد شهمهئ

 هنهتهخ ینادماجنهئ ۆب ووتوهکشێپ یرێمائ و اگزهد نیدنهچ هک یهداڕ وهئ اتهه ،ێب هنهتهخ
 راک هب ادناهیج یناکایجایج هچوان هل هک ،هنارێمائ مهئ ینیرتێون و نیرتواب .هوارک تسورد
 .هووتاه اد١ هرامژ یهتشخ هل ،نێرنێههد

 هــل کێشهب نای وومهه یندربال هتاو ،ادهد ووڕ ادوایپ یهنهتهخ ییرهگرهتشهن هل یهوهئ
 ادرهــس هــب یکهــییراکناڕۆگ چیــه اتــسێئ اتهــه هوهوودرــباڕ هــل ،ێزواز یمادنهئ یتسێپرهب
 ینادــماجنهئ یناــکاگێڕ ناــی ناکهزاوێــش ،هواڕۆگ نهمهز ینیڕهپێت ڵهگهل یهوهئ .هووتاههن

 ماجنهــئ یتــشگ یزاوێش وود هب اتسێئ ات هوهوودرباڕ هل هنهتهخ شهمهئ یاڕهرهس .هیهنهتهخ
 .نڕێدۆم یزاوێش و یتیرهن یزاوێش :ێردهد ماجنهئ و هوارد
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 )UNAIDS, 2010( هنهتهخ یناکهزاوێش :1 هرامژ یهتشخ

 یتاڵو رێمائ یوان
 رهنێزاس

 ینێوش نای
 نتوهکرهد

 یهوام نهمهت
 ۆب هریگ

 هل یرگێڕ
 یزێڕنێوخ

 ڕهپڵام یسرهدائ

Accucirc هپرۆک اکیرمهئ  www.accucirc.com 
Alisklamp ناکهپرۆک ایکروت 

 اتهه
 ناڵاسهروهگ

 www.alisklamp.com ژۆڕ دنهچ

Ismail clamp ناکهپرۆک ایزێلام 
 اتهه

 ناڵاسهروهگ

 10 ۆب 5
 ژۆڕ

ww.ismailclamp.com 

Kirve Klamp ناکهپرۆک ایکروت 
 اتهه

 ناڵاسهروهگ
 جنهگ

 www.kirveklamp.com ژۆڕ 5 ۆب 3

Shenghuan 
Disposable 
Minimally 
Invasive 

Circumcision 
Anastomosis 

Device 

  ژۆڕ 7 رهس ۆب ڵاس 5 نیچ

SmartKlamp ناکهپرۆک ادنڵۆه 
 اتهه

 ناڵاسهروهگ

 www.smartklamp.com ژۆڕ 5

Sunathrone ناکهپرۆک ایزێلام 
 اتهه

 ناڵاسهروهگ

 12 ۆب 8
 ژۆڕ

www.sunathrone.com 

Tara Klamp یاقیرفهئ 
 یرووشاب

 ناکهپرۆک
 اتهه

 ناڵاسهروهگ

 www.taraklampsa.co.za ژۆڕ 5

  
 



  51  | رهنێوخ ڵهگهل کهیهتو |

 نادڵهقهت و نیڕب یزاوێش ،هنهتهخ ییرهگرهتشهن ییتیرهن یزاوێش
 هــک هــیهنایاگڵهمۆک وهــئ یهبرۆز وان هل ندرکهنهتهخ یزاوێش نیرتواب شاتسێئ هزاوێش مهئ
 ۆــب هــک هــیهوهئ هزاوێــش مهئ ییدنهمتهبیات نیرتگنیرگ .نهدهد ماجنهئ هنهتهخ ییرهگرهتشهن
 نیــێنب یوان نیناوتهد هک ادهزاوێش مهل .تێرنێههد راک هب نیشاتشیڕ یغیت تسێپرهب ینیڕب

 یــغیت ناــی ۆقهــچ هــب ێزواز یمادــنهئ یتــسێپرهب ادــشێپ هــل ،نادــڵهقهت و نیڕــب یزاوێش
 هــندرکهنهتهخ یزاوێش نیرتنۆک هزاوێش مهئ .تێردهد ڵهقهت رتاود و ێردڕبهد یرهگرهتشهن
 هــل کــێرۆز نهــیال هــل اداتــسێئ هــل و هوودرــک ێــپ یتسهد هوهنۆک رۆز یکهیوودرباڕ هل هک
 کــێناڕۆگ هــکات .تێربهد راک هب ناکهناخشۆخهن نای ناکهتهبیات هگنیرۆن هل هوهناکهکشیزپ
 یتاــک هــل یتــسوردنهت ییرێدواــچ یتسائ اداتسێئ هل هک هیهوهئ هواد یووڕ ادهزاوێش مهل هک
 وارکرهــبرامهگ یرێماــئ اههورهــه و هوهــتهووب زرهــب یرهگرهتــشهن یاود و یرهگرهتــشهن
  .)یواتهه 1389 ،لیود( تێرنێههد راک هب )هزیلیرتس(

 
  )1389 ،لیود( ادهنهتهخ ییرهگرهتشهن هل ڵهقهت و نیڕب ینانێهراکهب :6 هرامژ یهنێو

 
 هنهتهخ ییرهگرهتشهن یناکێون هزاوێش
 هیێون یهتسهرهک ینانێهراکهب هنهتهخ یناکهیێون و نۆک هزاوێش ناوێن ییزاوایج نیرتگنیرگ
 .نێرــنێههد راــک هــب و نێرــکهد تــسورد نڕێدۆــم یایژۆلهــنکهت هــل نترگرهوکڵهــک هب هک
 نای یکیتسالپ یهقڵهئ یناناد :هل نیتیرب هنهتهخ ییرهگرهتشهن یناکێون هزاوێش نیرتگنیرگ
 .نیوێز یسیپیلک یرێمائ هب ندرکهنهتهخ و رهزیهل ینانێهراکهب ،1لێبیتسالپ
 

 لێبیتسالپ نای یکیتسالپ یهقڵهئ یناناد یزاوێش
 .هلێبیتــسالپ ناــی یکیتــسالپ یهقڵهئ یناناد یزاوێش ندرکهنهتهخ یزاوێش نیرتواب ۆڕمهئ

 
1.  plastibell 
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 ۆــب ێرــنهداد ێزواز یمادــنهئ یتهریــس یکووــن رهس هل یکیتسالپ یکهیهقڵهئ ادهزاوێش مهل

 ێزواز یمادــنهئ .تــێچب ێزواز یمادــنهئ یهوهرهــس یــشهب وهرهــب نێوخ نڵێههن یهوهئ

 یوورهــس یتــسێپ ادــماجنهئ هــل .نرگهداڕ ادهتهڵاح مهل ژۆڕ ١٠ ۆب 5 یهوام ۆب )تهریس(

 مهــل .تێوهــکهداد هوهکهقڵهئ هب هوهنووبکشو شاپ کوان ووکهو و هوهتێبهد شهڕ هکهووزهد

 راــک هــب گــنام راوــچ رێژ یهپرۆک ۆب رتایز هزاوێش مهئ .هیین ژادناب هب نامتسیوێپ ادهزاوێش

  .)نامهه( .نهبهد

 
 هقڵهئ یزاوێش هب هنهتهخ ییرهگرهتشهن ینادماجنهئ یناکهغانۆق :7 هرامژ یهنێو

 
  )1389 ،لیود( رتهمیلیم 13 هزادنهئ هپرۆک یهنهتهخ یرێمائ :8 هرامژ یهنێو
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 رهزیهل هب ندرکهنهتهخ
 رــێژ یناکهناش ادهزاوێش مهل .هیهنهتهخ ییرهگرهتشهن یێون یزاوێش رهزیهل هب ندرکهنهتهخ
 ،ندرــک نامــساب یهنازاوێــش وهئ واچ هل ماڵهب ،ێرنێتوسهد رهزیهل هب ێزواز ییرۆب یتسێپ
 مهل هکنوچ ،هیین تسورد رۆز رهزیهل هب هنهتهخ ینانوان ادیتساڕ هل .تێردهد ماجنهئ رتمهک
 ناــی cauter ینانێهراکهــب هــب ادهزاوێــش مهــل ،تــێرنێهان راکهــب رهزیهــل یکشیت ادهزاوێش
 ێــب هــب cauter یرێماــئ .تــێردڕبهد وایپ یێزواز یمادنهئ یتسێپ ییابهراک ییرهگرهتشهن
 تسێپ رهس هل هکهنێوخ رهسکهی هکنوچ ،ێڕبهد تسێپرهب نووبرهبنێوخ یۆه هتێبب یهوهئ
 ناموگێب .هرتارێخ نیرب یهوهنووبشۆخ ادهزاوێش مهل شهراکۆه مهئ رهب هل رهه .تێنێیهمهد
 یهوهــئ ۆــب هــڵهقهت هــب یتسیوێپ اتشێه شییابهراک یهنهتهخ نای رهزیهل هب هنهتهخ یزاوێش
 یزاوێــش مهــئ هــیۆب .هوهــتێبب ژێڕاــس رــتووز هــنهتهخ شاــپ یــنیرب و هوهتێبب فاس هنهتهخ
 نوارــنێه راکهــب ادــیێت هــک یهناتــسهرهک وهــئ اینهت ،هییاسائ یهنهتهخ یهوێشواه هیهنهتهخ
 .نزاوایج

 
 )هراوهگ یڕهپڵام( رهزیهل هب هنهتهخ ییرهگرهتشهن :9 هرامژ یهنێو

 
 نیوێز یسپیلک یاگزهد هب ندرکهنهتهخ
 یناــکهوان هــب رێماــئ وود ینانێهراکهب هب پمالک یزاوێش نامهه نیوێز یسیپیلک یزاوێش
 یکوون یروهد یتسێپ ادهزاوێش مهل .نارنێههدهن راکهب ادوودرباڕ هل هک هی2ۆکمگ و 1نێگووم
 ووکڵهب ،اکان ڵهقهت نای هقڵهئ هب تسیوێپ و ێربهد ال رێمائ هب وایپ یێزواز یمادنهئ یتهریس
 ێــب هــب ناڵادــنم یندرکهــنهتهخ هک هوارک اعدیئ ادهزاوێش مهل .نهکهد یکووچب یکێژادناب

 یندرکدروارهــب هــب ،ناکهواردــماجنهئ هوهــنیژێوت یــێپ هــب .تــێردهد ماجنهئ نووبرهبنێوخ
 پــمالک نامهه نای نیوێز یسیپیلک یرێمائ ڵهگهل هقڵهئ یزاوێش و یرهگرهتشهن یزاوێش

 
1.  Mogen 
2. Gemco 
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 شاــپ یناکهنایز یووڕ هل ماڵهب ،ێردهد ماجنهئ رتارێخ هرێمائ مهب ندرکهنهتهخ نیێڵب ێبهد
 ،یهــکهییناوج هــل نووبیزاڕاــن و ،ندرکوهــه ،نووبرهــبنێوخ ووــکهو ،یرهگرهتــشهن

 ینترگاڕ و ندناڵوج ییسرتهم .تێرکان یدهب ادهنازاوێش مهئ ناوێن هل واچرهب یکهییزاوایج
 هک نیژهد کێلهگهچوان هل هک یهناپرۆک وهئ ۆب شینێگووم یپمالک هگنهڕ .همهک لێبیتسالپ
 یــسیپیلک یرێماــئ ینانێهراکهــب اههورهــه .تــێب رتدنهمدووس ،اگاناڕ کشیزپ هب نایتسهد
 هــل رتکووــچب یتهریــس( سینێپۆرکیم ییشۆخهن نهواخ و وهڵهق یناڵادنم ۆب هگنهڕ نیوێز
 یۆــل و ژێوــت رــێژ هــل و هــتروک رۆز نایتهریــس هــکنوچ ،اــکب زاس هشێک )ییاسائ یتهڵاح
 هــب هــنهتهخ هــیۆب رهــه .هرتمهتسهئ نایندرکهنهتهخ شهوهئ رهبهل رهه و هووب مقون ادیروهچ
 یکێکڵهک ادناتاڵو یهبرۆز هل اداتسێئ هل یتهیهه هک یهنانایز وهئ یۆه هب نیوێز یسیپیلک
  .هیین شاب یکێزاوێش و هیین یۆتوهئ

 هــل هــنهتهخ یناکهزاوێــش نیرتواــب هــل کێکهــی ۆــکموگ یــپمالک ناــی هریگ هب هنهتهخ
 یکووــن هــل تــسێپرهب دنۆــس ناــی بۆڕــپ هــب ادشێپ هل ناکشیزپ ادهزاوێش مهل .هیاکیرمهئ

 یهــچوان یتــسێپ رــێژ هــتێچهد و ێــچهد هــڵۆگنهز هــل هــک هــکێرێمائ .ننێههدرهد یتهریس
 هــکهڵۆگنهز رهس هل تسێپرهب ناکهکشیزپ ناشاپ .تێشۆپهداد تهریس یکوون و تسێپرهب
 ێرــشووگهدڵهه هدــنهوهئ تــسێپرهب هــک کێرۆج هب ،هوهنهکهد دنوت هکهریگ و نشێکهدرهد
 یهواــم ۆــب و نڕــبهد تسێپرهب ۆقهچ هب ناکهکشیزپ .تێتسهوهد ادێت ینێوخ یناڕهگ اتهه
  .تێیهمهد هکهنێوخ اتهه هوهنڵێههد تهریس رهس هل هریگ کهلوخ جنێپ

 ،بۆڕــپ هــب تــسێپرهب یهوهندرکایج یاود ادشینێگوم یهریگ ینانێهراکهب یزاوێش هل
 ڵهــگهل هوهــییازناک یهرــیگ یهــگێڕ هــل و نــشێکهدرهد تهریــس یکووــن شێپ هل تسێپرهب
 و ییازناک یهریگ وان هنهخهد تسێپرهب ناکهکشیزپ ناشاپ .هوهوان هتێرخهد یوان یهکهزرد
  .نڕبیهد ۆقهچ هب

 
 )1389 ،لیو( رتهمیتناس 5/7 نێگوم یرێمائ :10 هرامژ یهنێو
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 ناکهییچهنهتهخ
 ییرهگرهتــشهن هــک نهناــسهک وهــئ ناڕوــک و ناچک یهنهتهخ یناکهگنیرگ هرێژب هل کێکهی

 هــل نیناوتهد هک ،"یچهنهتهخ" نێڵهد هناسهک مهب ادیتشگ یهواراز هل .نهدهد ماجنهئ هنهتهخ
 ادــنارێئ یــتاڵو هــل و ادوودرــباڕ هــل .نیهــکب نایدــنهبنێلۆپ ادیتیرهن و یکشیزپ یپورگ وود

 ناــیێپ هــک ،اردهد ماجنهــئ هوهــناکهنژ هــییتیرهن هــییچهنهتهخ نهیال هل ناچک یندرکهنهتهخ
 هــییتیرهن هــییچهنهتهخ نهــیال هــل شیناڕوــک یندرکهــنهتهخ و "هــیاد" ناــی "اــمام" ارتوــگهد
 هــب هناــسهک مهــئ ؛"یچهــنهتهخ" ناــی "ڕــبرێک" ارتوــگهد نایێپ هک ،اردهد ماجنهئ هوهناکهوایپ
 ماجنهــئ ناــیهراک مهــئ یکشیزپ ینانێهاڕ ێب هب و نایۆخ ییرایناز و نوومزهئ هب نتسهبتشپ
 یرتمهــک یناــیز ۆــب هژاــمائ نایکێدــنهه هک ،نوارد ماجنهئ ادهراوب مهل هوهنیژێوت رۆز .ادهد

 یهــنهتهخ یناکهــنایز ینووبرتمهــک ۆــب هژاــمائ شهــکید یکێدــنهه و یتیرهــن یهــنهتهخ
 .نهکهد یکشیزپ یهگڵهمۆک

 
 ناکهییتیرهن هییچهنهتهخ
 ناکهــییتیرهن هــییچهنهتهخ ادوودرــباڕ هــل ،هووتاه اد"تیرهن یوان هب" یهوهنیڵۆکێل هل کهو
 وهــب و نووــب کۆڕهــگ ناــی رهگتــشیارائ هناــسهک وهئ یهبرۆز ."جهرهق / یتۆل" ارتوهد نایێپ
 ێبهب ،هووبهن نایکێتازایج چیه و هوینیبهن ناییکشیزپ یکێنانێهاڕ چیه هپورگ مهئ هک یهیێپ

 هــل کێدــنهه ادیوهفهــس یمهدرهس ینارێئ هل .ادهد ماجنهئ نایهنهتهخ نادڵهقهت و ندرکڕس
 یزاواــیج یهــیاپ و هــلپ همهدرهــس مهــئ ینییاــئ ینایاناز .درکهد نایهراک مهئ ینییائ یناوایپ
 ،)یــسڕهدوم( یژێبهــناو ،یژێوــنشێپ ،یدــیههتجوم ،مالــسیئلوخێش ،تهرادیــس ووکهو
 یهوهــناڕێگ یهرێوــگ هب و ادهدنهوێن مهل و ووبهه ناییافیلهخلوتهفیلهخ )تهوازهق( یرهوداد
  :درکهد هنهتهخ نایڵادنم هناژێونشێپ مهئ )ینایب یکێکۆڕهگ( نۆسناس

 هنهتهخ یرابوراک و ووب تهعامهج یمامیئ و درکهد یژێون ،اش یڵام هل ژێونشێپ"
 )30 ل ،1346 ،نۆسناس( ."هووب ۆتسهئ هل یوودرم ینتشان و هسرپ و نیڕبهرام و
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 1ینییاز یمهههدزۆن یهدهس یناکهییاتۆک یه ،ۆگنۆک هل هنهتهخ یتهبیات یۆقهچ :11 هرامژ یهنێو

 ناــکهوایپ هییچهنهتهخ و )یشاترهس( یناملهس یڵۆڕ یتهیاش ادشیڕاجاق یمهدرهس هل
 ووــکهو ،اگتــشیارائ یهــشیپ هــل هــگج هــک نیهــنۆک هــتیرهنوباد مهــئ یندربــشێپ وهرهــب هــل
 نایــشیکشیزپ یراــک ێدــنهه ،وامرهــگ هل یشێکهسیک و شیڕ و رهس یژق یهوهندرکمهک
 و دــنرکاخ( ادهد ماجنهئ نایندرکهنهتهخ و نتشڕنێوخ ،خاشهڵهک ،نادد ینانێهرهد ووکهو
 یکهــییزاوایج هــک اــنێههد نایراک هب ناکهییچهنهتهخ هک یهنارێمائ وهئ .)1398 ،یمیرک
 یهــکهییژێرد هک شیماق ،غیت :هل نووب یتیرب ،هووبهن یشاترهس یناکهرێمائ ڵهگهل یۆتوهئ

 یزرد ادیکێرهــس هل و هتساڕهوان یهجنهپ یاقهتراب یهکهییرووتسهئ و هرتهمیتناس ١٥-12
 یــغیت( ۆقهچ هب و یوان هنهخب ڵادنم یتهریس یکوون یتسێپ هک ووب هوهئ ۆب هزرد مهئ .هیهه
  .)1442 ،یدرگلاهب( نڕبیب )یشاتشیڕ

 
 :هناوڕب ـ1

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Mangbetu_Beschneidungsmesser_Museum_Rie
tberg_RAC_ 15.jpg  
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 1)نۆک یهناخهزۆم( ڕاجاق یمهدرهس هل ناڕوک یهنهتهخ یرێمائ :12 هرامژ یهنێو

 شاتــسێئ ات و هووب واب هوهیینییائ یناوایپ نهیال هل ناڕوک یندرکهنهتهخ ادشیلییارسیئ هل
 ۆــب و هــیادهتاڵو مهــل ینییائ یناوایپ یناکهگنیرگ هشیپ هل کێکهی هک کێرۆج هب .هماوهدرهب
 هــل اڵاکس یهرامژ ،نهراک مهئ یازهراش رۆز شهوهئ رهبهل رهه ،ننیبهد نانێهاڕ شهراک مهئ
 هرتمهــک رــت یناوهــئ واچ هل ێردهد ماجنهئ هوهپورگ مهئ نهیال هل هک یهنانهنهتهخ وهئ یژد
  .)442 ل ،2006 ،یناگی(

 
 .تــێردهد ماجنهئ هوهناکهزاوختیرهن هییچهنهتهخ نهیال هل رتایز ناچک یهنهتهخ ماڵهب

 یکێناــنێهاڕ چیــه هوهراــب مهــل هک نکۆڕهگ و جهرهق و ییێجۆخ ینانژ هناسهک مهئ یهبرۆز
 نیدــنهچ یهژــێرد هــل او هــیهنوومزهئ وهئ ادهراک مهل ناییتشپڵاپ اینهت و هوینیبهن ناییکشیزپ

 یــغیت کهو یهــسهرهک هــل کڵهــک نیڕــب ۆــب ناکهــنژ هییچهنهتهخ .هوانێه نایتسهدهب ڵاس
 هــب هــکهنیرب ینێوــش شیرهگرهتــشهن شاــپ و نرــگهدرهو ۆقهــچ نای تسهقم ،نیشاتشیڕ

 
 .اربهد راک هب ناڕوک یندرکهنهتهخ ۆب نۆک ینامهدرهس هک ووب کێرێمائ و هـ"لد غاد" یوان هرێمائ مهئ ـ1
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 ادــێپ یدراس یوائ نای نشۆپهداد هوێچهدرهز یردواپ ،ییێجۆخ یروونهت یال یشێمهڵۆخ
 هل یکشیزپ یکهییرهگرهتشهن کهو ناچک یهنهتهخ یهوهئ رهبهل هک هیادهوهل ریهس .نهکهد
 یکێنێوــش هــل ووکڵهــب ،ێرداــن ماجنهئ هناخشۆخهن نای هگنیرۆن هل اینهت هن ،ێردان مهڵهق
 .تێردهد ماجنهئ ادناکهدنوگ هل و ینێهن یهوێش هب رتایز و تازایجێب هب و تسوردنهتان

 
 ناتسدروک یمێرهه هل هنهتهخ یتاک هل دروک یڵادنمرێم یکێچک یهنێو :14 هرامژ یهنێو

 )2014 ،زرێتیۆڕ ییرهدڵاوهه(

 )4( رتایز ییرایناز ۆب
 ناڵادنم یهنهتهخ یناکهواب هزاوێش ینایز و جنازاق

 ناکهجنازاق ناکهنایز یدنهمتهبیات زاوێش
Dorsal 

Slit 
 هــــل کڵهــــک نیناوــــتهد

 ناکازهراـــش هـــییچهنهتهخ
 هــشیمهه هــک نیرــگبرهو
 .نهکان هنهتهخ

 هـــب نامتـــسیوێپ رتاـــیز
 هـــــل رهـــــب ییازهراـــــش
 اـت هـیهنهتهخ ییرهگرهتشهن

 .هکید یناکهزاوێش

 و هناخشۆخهن وهئ وومهه هل
 یتازاــیج هــک یهــناگنیرۆن

  .تێردهد ماجنهئ هیهه

Plastybell هواب یکێزاوێش ادناهیج هل، 
 هــشهگ هــل ووڕ یناــتاڵو هــل
 هدنهوان وهئ ۆب .هوارک ڵووبق
 او هواــجنوگ هناییتــسوردنهت
 .هرۆز ناییرهتشم

 یهزادــنهئ هــب نامتــسیوێپ
 ،هـــیهقڵهئ یرۆـــجوارۆج
 دنهچ ێبهد هکهقڵهئ هکنوچ
 هـگنهڕ و هوهـتێنێمب کێژۆڕ
 ناــسید هــک اــکب تــسیوێپ

 ۆـب اـکب هـگنیرۆن ینادرهس
 هـــــــکهقڵهئ یهوهـــــــئ
  .هوهتێرنێهبرهد
 مهــئ یهــڵهه ینانێهراکهــب

 ێدــنهه هــیهناوهل هزاوێــش

 راــک هــب هداــس یکێزاوێــش
 مهـئ ینادماجنهئ و ێنێههد

 یرهکڕس یمێرک هب هنهتهخ
ELMAهی.  
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 ناکهجنازاق ناکهنایز یدنهمتهبیات زاوێش
 وهـئ .هوهتێوهکب ێل یهشێک
 یتهــڵاح ۆــب هــگج هزاوێــش
 ۆـــــب ێبهـــــن تهـــــبیات

 راینـشێپ هـکید یناکهتهڵاح
  .تێرکان

Mogen 
Clamp 

 ینانێهراکهــــب یکینکهــــت
 Onepiece یزارماـــــئ

 رۆز ینووـــبرێف و هیهداـــس
 .هناسائ
 ینێوــش هــک کــێرۆج هــب
 ڵهـقهت هـب یتـسیوێپ واردڕب
 هـــل هـــمهئ یهژـــێڕ .هـــیین
 ماجنهئ یرووکاب یاکیرمهئ
  .تێردهد
 ،اــکان ڵهــقهت هــب تــسیوێپ
 ادـتهڵاح ێدـنهه هـل ماڵهب
 ڵهـقهت هـب تـسیوێپ هگنهڕ
 ادهــتهڵاح مهــل هــک اــکب
 ییازهراــش هــب نامتــسیوێپ
    .هرتایز

 هـکهزایج یتسورد هب رهگهئ
 یرهـگهئ ێرنێههـن راـک هب
 یـنیڕب ناـی ناترق ییسرتهم
  .هیادارائ هل تهریس یکوون

 راــک هــب هــپرۆک ۆــب رهــگهئ
 هـل اڵاکـس یهژـێڕ ێرنێهب
 هل هنهتهخ هنشهچ مهئ یژد

 هــکید یناکهزاوێــش واــچ
 هــــل ێدــــنهه .هرتمهــــک
 ناکهوهــــــــــــــنیڵۆکێل
 مهـــئ هـــک هووتـــسخنایرهد
 یزاوێــش واــچ هــل هزاوێــش

Goco clamp هرتارێخ 
 شیرتمهــــک یکێرازاــــئ و
  .تاکهد تسورد

Gomco 
Clamp 

 یراکاس و هداس یکهیادراک
 ینادــماجنهئ ۆــب و هــیهه
 یرهکڕــــس هــــل کڵهــــک

ELMA نرگهدرهو.  
 هب تسیوێپ هک ێڕبیهد اههو
  .تاکان ڵهقهت
 اــکان ڵهــقهت هــب تــسیوێپ
 ادـتهڵاح  ێدـنهه هل ماڵهب
 ییازهراش هب تسیوێپ هگنهڕ
  .تاکب

 ناکهییتــسوردنهت هدــنهوان
 Gomco وهب نایتسیوێپ

Clampهـــــک هـــــیهنا 
 یناکهــــقڵهئ یهزادــــنهئ

  .هزاوایج
 یکێرێماـــئ هـــب تـــسیوێپ
 نووبنو یرهگهئ هک هراکهرف
 هـل ێدـنهه ینووبپارخ و
  .هیادارائ هل یناکهشهب
 یناـسائ هـب او رهه نیناوتان
 هرـــیگ واـــن هـــل ناـــکهژاپ

 رــــیگێج ادــــناکایجایج
  .نیهکب

 .تاکان ڵهقهت هب تسیوێپ

Metal 
Shield 

 هــکهلووج یینییاــئ یناواــیپ
 و نهـبهد راـک هب هزاوێش مهئ
 زاوایج یزاوێش هب نیناوتهد

 نیـبدرو یچهـنهتهخ رهگهئ
 ییــسرتهم یرهــگهئ ،ێبهــن
 یکووـن هـل کێـشهب یناترق

 ۆـــب هداـــس یکێزاوێـــش
 one یرێمائ ینانێهراکهب

– piece )ۆب کێرهزێراپ 
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 ناکهجنازاق ناکهنایز یدنهمتهبیات زاوێش
 :نیرــگبرهو ێــل یکڵهــک
 راجدـنهچ نای یکهراجکهی
  .ندرکهتخهئ ڵهگهل

 و )تهریس یکوون ینتساراپ   .هیادارائ هل تهریس
 و نانێهراکهب هل یراکناسائ
 یرهوامهــــج یناــــنێهاڕ
  .کڵهخ

 
 ناکشیزپ نای ناکێون هییچهنهتهخ
 و یعرهــش کێنامرهــف یهوهــئ ڵهــگهل و هــیین ییاــسای یهــشێک ادــنارێئ هــل هوهدرــک مهــئ
 هرۆــج یــێپ هــب هــتاوهک ،هــیهه یشییاسای یکێتشورس هییتیرهن و یگنههرهف یکهییتسیوێپ
 ماجنهــئ ادــشیناکهییکشیزپ و یتــسوردنهت هدــنهوان هــل هییرهگرهتــشهن مهــئ ،ناکهــییتیرهن
 یدــنهوانمام هک شهوهنیژێوت مهئ ییتشگ یهمانرایسرپ یرهدماڵو یناوایپ وان هل .تێردهد
 هــل نایدهــس هــل 24 ،هناخــشۆخهن هــل نایدهــس هــل 36 ،ووب ڵاس 70 ۆب 22 هل ناینهمهت
 هــل 4 ،ناکهکینیلک هل نایدهس هل 8 ،کشیزپ یتهبیات یهگنیرۆن هل نایدهس هل 20 ،هوهڵام
 هنهتهخ ێوک هل هک ووبهن نایریب هل نایدهس هل 8 یهکیزن( ،یتسوردنهت یهکنب هل نایدهس
 هــل ێدــنهه هــک هوارد ماجنهــئ ادهراوــب مهل شهکید یهوهنیڵۆکێل .نووبارک هنهتهخ )نوارک
 هــییچهنهتهخ یتــسهد رهــس هــل هــنهتهخ یرتمهــک یــیکهوال یناــیز هــب هژامائ ناکهماجنهئ
 یتــسهد رهــس هــل هــنهتهخ یرتمهــک یــیکهوال یناــیز هــب هژامائ نایکێدنهه و ناکهییتیرهن
  .نهکهد ادنارێئ یتاڵو هل ناکشیزپ

 
 ییکشیزپ یترهک هل هنهتهخ ییرهگرهتشهن یناکهتهبیات هزارمائ هل ێدنهه :15 هرامژ یهنێو

 )کانبات یڕهپڵام( اداتسێئ
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 هوهمالسیئ ینییائ یهگناوڕ هل هنهتهخ ینادماجنهئ یتاک
 هــمامیئ و مالــسیئ یرهــبمهغێپ ،نانامڵــسوم وان هل ناڕوک یندرکهنهتهخ یتاک هب تهرابهس
 ییرهگرهتــشهن ینادــماجنهئ رهــس هــل نایتخهــج هننوس یلههئ یینییائ ینایاناز و ناکهعێش
 هــل هــنوومن ۆــب .هوهتهوودرک ادمهتوهح یژۆڕ هل تهبیاتهب و ناکهییاتهرهس هڵاس هل هنهتهخ
 :هوهنڕێگهد مالسیئ یرهبمهغێپ

 هراــک مهــئ هــکنوچ ،نهکب هنهتهخ ادناینووبکیادهل یمهتوهح یژۆڕ هل ناتناکهڵادنم"
 هڵادنم وهئ ییهتسهج یهشهگ رهس هل یشاب ییرهگیراک و هرتنێواخ هپرۆک یڵادنم ۆب

 .)35 ل ،یگنام 1407 ،6 ج ،ینیلک( ".هرتداش هوهییحۆڕ یووڕ هل و هیهه
 

 :هوهنڕێگهد یلهع مامیئ هل اههورهه
 رهــبهل زیگرهــه و نهــکب هــنهتهخ ادــناینووبکیادهل یمهــتوهح یژۆڕ هل ناتناکهڵادنم
 و یکاــپ یۆــه هــتێبهد ندرکهــنهتهخ هکنوچ ،نهخهم هراک مهئ یکهپ امرهس و امرهگ
 .)١٢٤ ل ،١٣٦٣ ،یناڕهح هبعهشووبهئ( هتسهج یینێواخ

 ینیهــسح و نهسهح رهبمهغێپ هک هووتاه 1ادناکهعێش یمهجنێپ یمامیئ یهدوومرهف هل
 هــنهتهخ هــب تهرابهــس شیقداس مامیئ و درک هنهتهخ ادناینووبکیادهل یژۆڕ نیمهتوهح هل
 :یتهیوومرهف

 و هرتایز ینترگتشۆگ و رتایز ییکاپ یهواچرهس هکنوچ ،نهکب هنهتهخ ناتناکهڵادنم"
 .)٣٤ ل ،یگنام١٤٠٧ ،٦ یگرهب ،ینیلک( "هسیپ ێپ یوارکهنهنهتهخ یزیم شیوهز

 یژۆڕ هــل ندرکهــنهتهخ ییتــسیوێپ رهــس هــل نایتخهج هدوومرهف نیدنهچ هدنهچ رهه
 ینهــمهت ادناکهییمالــسیئ اگڵهــمۆک هــل هــک هووتوهــکرهد ماڵهــب ،هوهــتهوودرک ادــمهتوهح
 ێدــنهه اههورهــه و ێوهــکهد اود ناڵاــس هدژهــه و نتــشیهگێپ ینهمهت اتهه ندرکهنهتهخ
 هــل ،هــیین یکهیهــشێک چیــه هوهییعرهــش یووڕ هل هراک مهئ ادهد ناشیپ هک هیادارائ هل هگڵهب
 یندرکهــنهتهخ اــیائ :یــسرپ نایهعێش یمهتوهح یمامیئ هل هک هووتاه نیتقهی یڕوک یلهع
 ؟هرتــشاب ناــیماک و نیهــخب یاود نیناوــتهد ناــی ،هتهنوس ادمهتوهح یژۆڕ هل ڕوک یڵادنم
  :یتو

 نامهــه( هــیین یکهیهــشێک چیــه ،ێوهــکب اودهو رهــگهئ و هتهنوس مهتوهح یژۆڕ هل
 .)165 ل ،اتیب ،15 یگرهب ،یلماع رح ؛٣٦ ل ،هواچرهس

 نایهــکهنیرتگنیرگ هــک هــیادارائ هــل زاوایج ینووچۆب و ریب هنهتهخ ینهمهت هب تهرابهس

 
  :هناوڕب ـ1

https://www.hadithlib.com/rolls/view/130046/%D8%AE%D8%AA%D9%86%D9
%87- %D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%86 .  
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 کێدنهه هک کێرۆج هب ،هناکهییمالسیئ اگڵهمۆک وان هل هراک مهئ ینادماجنهئ ینووبزاوایج
-قڵاب یتاک اتهه ۆب نایندرکهنهتهخ یتاک شیکێدنهه و نوارک هنهتهخ ادمهتوهح یژۆڕ هل
 دنهچ نبهد کیادهل هناخشۆخهن هل هک یهناڕوک وهئ ناتسکاپ هل هنوومن ۆب .هوارخ اود نووب
 هناخــشۆخهن یهوهرهد هــل هــک یهناڕوک وهئ ماڵهب ،نێرکهد هنهتهخ نووبکیادهل یاود ژۆڕ
 اــیکروت یــتاڵو هــل .نێرــکهد هــنهتهخ ناڵاس توهح ۆب ێس ناوێن ینهمهت هل نبهد کیادهل
 ینهمهت اتهه نووبکیادهل یمهتشهه یژۆڕ ناوێن هل نامڵسوم یناڕوک یندرکهنهتهخ یتاک
 هدژهه ۆب جنێپ ینهمهت ناوێن هل ناڕوک یندرکهنهتهخ ایسۆنهدنهئ یتاڵو هل .هڕۆگب نووبقڵاب

 یراش تهبیاتهب هییدووعس یناتسبهرهع یتاڵو هل ،)WHO, 2007( تێردهد ماجنهئ ناڵاس
 یــتاڵو هــل ،ێردهد ماجنهــئ هــنهتهخ ناڵاــس توهح ۆب ێس ینهمهت یناوێن هل رتایز ،هکهم
 ناوــێن هل اقیرفهئ یرووکاب هل و ێردهد ماجنهئ ناڵاس شهش ۆب جنێپ ینهمهت ناوێن هل رسیم
 ،یدیعــس( تــێردهد ماجنهــئ هــنهتهخ ییرهگرهتشهن ناڵاس هدزێس ۆب ژۆڕ توهح ینهمهت

1390(.  
 هــل نیناوــتهد نانامڵــسوم یندرکهــنهتهخ یتاــک هــب تهرابهــس شێکاڕجنرس یکێڵاخ

 هوهــناکهکروت نهــیال هل هک کێکیلۆساک ،1کیڤۆرۆج سۆمۆلۆسراب یبێتک هل ادکهیهوهناڕێگ
 یرــت یناکهــچوان و ڵوبنهتــسهئ هــل ڵاــس هد یهــکیزن هــک وهــئ .نیهــکب یدهــب ،ووــباریگ
 هل هک هکهلووج یهناوهچێپ هب" :تێسوونهد ادیهکهبێتک هل ،ووبایژ ینامسوع یتهیرۆتارپمیئ
 هــل نایناکهــڵادنم ناکهنامڵــسوم ،نهکهد هنهتهخ ناڵادنم ناینووبکیادهل یمهتشهه یژۆڕ
 هــکهڵادنم هــک هــیهوهئ شهوهــئ یراکۆه و نهکهد هنهتهخ هڵاس تشهه نای توهح ینهمهت
 هــک یهییتــساڕ وهــئ ناــموگێب )2013 ،چــیود( ".تــێنێب ادیهکهڕهواب هب ناد هنهتهخ شێپ
 هــل ماــک چیــه هــل ێــنب یتهــبیات یکێمــسهڕوێڕ هــب یراداوڕــب هب ناد هنهتهخ هل رهب ڵادنم
 هــل کــێترۆپاڕ اینهــت همهئ و هوارکهن یدهب ادناکهنامڵسوم وان هل تهبیات هب و ناکهمسهڕوێڕ
  .ووب هگنیرگ هتهباب مهئ یامهنب رهس

 وومهــه نیێڵب نیناوتهد هک هکێتش شینووبقڵاب یاود هل تهنانهت هنهتهخ یندرکبجاو
 و بــجاو هب هنهتهخ ناکێقهف هل کهیهرامژ هدنهچ رهه ،نکۆک یرهس هل ناکهیینییائ هرهبێڕ
 ننازان یبجاو هب کواب و کیاد رهس هل شهکید یکێڵهمۆک و ننازهد یکواب و کیاد یفام هب
 نهدهد هند کواب و کیاد هک هبهحهتسم هراک مهئ هک هوودرک هدوومرهف ێدنهه هب نایهژامائ و
 هب ،ادخرهچواه یمهدرهس ینارهبێڕ وان هل هنوومن ۆب .نهکب هنهتهخ نایناکهڵادنم یهوهئ ۆب

 
1. Bartholomaus Georgijevic 
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 ،یناتــسیس ینیهــسح یلهــع دیهس هتاو ناکهعێش یراید ییدیلقهت یرهبێڕ ینووچۆب یێپ
 ینارهــبێڕ .نهکب یهنهتهخ نووبقڵاب ینهمهت شێپ ،هکهڵادنم یکواب و کیاد هک هبهحهتسم
 هــل نایڵادــنم یندرکهــنهتهخ یناــجنهز یریبهش و یناگهیاپڵوگ یفاس ووکهو هکید یدیلقهت
 نامرهــف یــێپ هب هک هواد یمکوح یزاریش مراکهم و ینازهد بهحهتسم هب ادمهتوهح یژۆڕ
 دهــمهحم الهــم .نهــکب هنهتهخ نایهکهڕوک ێبهد کواب و کیاد هپارخ هل یرگێڕ و هکاچ هب

 یراــش یکڵهــخ ،ێوــسهپ یتوهــگزم یهننوــس یلههــئ ینییاــئ یواــیپ ،یژاو نیدهڵامهج
 :هیاو یێپ ،اواژۆڕ یناجیابرهزائ یاگزێراپ هل راشناریپ

 هــب یڕهواــب هک نامڵسوم یکێسهک ۆب هنهتهخ یندرکهن ،نووبقڵاب ینهمهت یاود هل"
 هــکنوچ ،ێرــگب ۆتــسهئ هل ییاود یژۆڕ ییتێرایسرپرهب ێبهد ،هیهنهتهخ ینووببجاو
 ".هوودرکهن ێجهبێج یبجاو یکێراک

 ناڵادــنم یندرکهــنهتهخ ،ینییاــئ یرهڵۆکێل و اناز ،یڵووسهڕ دهمهحم نامحهڕلودبهع
 یژۆڕ هــل ندرکهــنهتهخ و ێــنازهد نیریــشان و )ـــهووڕکهم( هــب مهــتوهح یژۆڕ هــل رهــب

 هوهــنیڵۆکێل مهــئ ۆــب کهــیهگڵهب کهو واربواــن .تادهد مهــڵهق هــل بهحهتسم هب ادمهتوهح
 :هیهمهئ هک هوهتێنێههد کهیهوهناڕێگ

 ادوخ یرهبمهغێپ هک هوهنڕێگهد هوهشیاع یتهرزهح هل یقههیهب مامیئ و میکهح مامیئ
 ادــناینووبکیادهل یژۆڕ نیمهــتوهح هل یناکهتسیوهشۆخ ازهچک ،نیهسح و نهسهح
 .درک هنهتهخ

 :یڵووسهڕ دهمهحم یهتو هب
 هــتاو ؛ێرکان رامژهه شینووبکیادهل یتوهکێڕ و نحیحهس هوهناڕێگ مهئ یناکهگڵهب
 .تێرکب هنهتهخ ناشاپ .تێبیڕهپێت ژۆڕ توهح نووبکیادهل یژۆڕ هل هگج ێبهد

 یهــکهڕوک و ناڵاــس توهــح ینهــمهت هل یڕوک یقاحسیئ میهاربیئ یتهرزهح اههورهه
 زاوال هــکهڵادنم رهگهئ اج .هوودرک هنهتهخ ادناڵاس هدڤهح ینهمهت هل یلیعامسیئ هتاو یرت
 یهــتاک وهــئ اتهه هتسیوێپ ووبهن هنهتهخ ییرهگرهتشهن رهبمهه هل ینترگهگرهب یاناوت و ووب
  .تێرخب اود ووب ینترگهگرهب یاناوت





 

 
 
 

  ...ییووژێم یهگزێخائ هب کێندناشخواچ :مهیێس یشهب
 ناهیج هل هنهتهخ ییایفارگوج یندنهسهرهپ یتوهڕ و

 
 

 یکهشێپ
 هــل کێکهــی هییرهگرهتــشهن مهــئ .هوهتێڕهگهد اتسێئ شێپ ڵاس رازهه ١٥ ۆب هنهتهخ یووژێم
 هــشال هــل نارهــڵۆکێل .اردهد ماجنهــئ ناڵادــنم رهــس هــل هــک هناکهییرهگرهتــشهن نیرتنۆــک
 هــبێتک هــل .هوودناملهــس نایهییرهگرهتــشهن مهــئ ینووــب ادــنۆک یرــسیم یناــکهوارکایمۆم
 .هوارــک هــنهتهخ یــنادماجنهــئ ۆــب راینشێپ و هژامائ ادهکهلووج و مالسیئ ینییائ یناکهزۆریپ
 یناــکهزۆه و اقیرفهــئ یناکهتــسێپشهڕ هــل کێدنهه وان هل رۆز یکێناڵاس هراک مهئ اههورهه
 هنهتهخ شهوهل هگج .هووب واب )ینییائ ییدنهویهپ ێب هب( هکید یزۆه کێدنهه و ایلارتسۆئ
 هــل یژــێرد و روود یکهیهنیــشێپ هــک ،هــناهیج یناکهییرهگرهتــشهن نیرتنۆــک هــل کێکهــی

 .هماوهدرهب ادناهیج یناکهزاوایج هچوان هل شاتسێئ اتهه و هیهه ادنۆک یمهدرهس
 یروونــس و یــیووژێم یهواچرهــس هــل یتــشگ یکهــیهنێو هوارد ڵوهــه ادهــتهباب مهــل

 هــب اتهرهــس هتــسهبهم مهــئ ۆب .ووڕ هتێرخب وایپ یهنهتهخ تهبیات هب و ،هنهتهخ ییایفارگوج
 ،هــنهتهخ یهــناکهڵهچهڕکیاد یهواچرهــس و یــیووژێم یهــگزێخائ یهراــب هــل ندرکهــسق
 ێرــکهد رهــس هــل یهوهــنیژێوت هــک هــتهباب مهب تهرابهس ییووژێم ماڵهب تروک یکهیهنێو
 یهوهــنووبواڵب و ندنهــسهرهپ یهداڕ یهراــب هــل ندرکهــسق هب ادشهژێرد هل و ووڕ هتێرخهد

 و یدــنهوان یاکیرمهــئ یناــتاڵو و ناــمزیزیلگنیئ یناــتاڵو ،اقیرفهــئ ،ایــسائ هــل هــنهتهخ
  .تێرکب شهکشێپ هنهتهخ هب تهرابهس ییایفارگوج یکهیهنێو ێردهد ڵوهه یرووشاب

 
 هنهتهخ یینییائشێپ یهنیمهز و ییووژێم یهگزێخائ رسیم
 هــب تهرابهــس چ ،ناــهیج یتــسائ رهــس هــل هــنهتهخ یهگزێخائ یهوهنیزۆد یاود هب ناڕهگ
 نۆــک یرــسیم یرهــبوروهد وهرهــب هــمێئ ،ناواــیپ یهــنهتهخ ڕهــم هــل چ و نانژ یهنهتهخ
 ۆــب هوهــنهبهد ناــنژ یهــنهتهخ ییفارگوــج یهواچرهــس یتــشگ هــب نارهژێوــت .تێشێکهداڕ
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 وود هــل رتاــیز ۆــب هوهــننێڕهگهد یــشهکهنیشێپ و نۆک یرسیم هل لین یرابووڕ یرهبوروهد
 یناکهــچوان ۆب هوهکهوارکێپهژامائ هدنهوان هل هتیرهنوباد مهئ هگنهڕ .اتسێئ شێپ ڵاس رازهه
 هــل ناچک یندرکهنهتهخ هک نهکهد هوهئ یاعدیئ ناسوونووژێم .هوهتێبووب واڵب یرهبوروهد
 ۆــب ادرــسیم هــل ێــبهد شهراــکۆه مهــئ رهبهل رهه و هوارد ماجنهئ ادناکهنوهعریف یمهدرهس
 اههورهــه .نیێڕهــگب نیــیاز شێــپ یمهــجنێپ یهدهس هل هنهتهخ یهشیڕ و گهڕ یوادهرهس
 ۆــب هک ،هوارک یدهب ناوایپ یندرکهنهتهخ یتیرهن ادهچوان مهل هک نهخهدرهد هوهئ ناکهگڵهب
 هــک نیهــکب "ووژــێم یتــسناز یکواــب" تۆدۆرــێه یهوهــناڕێگ هــب هژاــمائ نیناوــتهد هنوومن
 هــب هــناوهناڕێگ مهــئ .هووــب واــب ادناکهییرــسیم واــن هل هوهنامهزرێد هل هنهتهخ هک هوهتێڕێگهد
 تــساڕتشپ ناــکهڕۆگ یــلێک رهــس  یراــگین و شخهــن ێدنهه و ناکهییایمۆم یهوهنیزۆد
 یمهیێــس یهوــین هل اسووم ینتاه هل رهب وایپ و نژ یندرکهنهتهخ هک اخهدیرهد و هوهتهوارک
 هوارــک دهزوان شیـ"ینوهعریف ییکاپ" هب هراک مهئ نۆچ ووکهو ،هووب واب نییاز شێپ یهرازهه
 ،هــیهه ناــمرۆز یهوهــناڕێگ هنهتهخ یووژێمهتروک هب تهرابهس .)یواتهه ١٣٤٨ ،دیورف(
 هــب و رازهــه جنــێپ ،رازهــه ێــس ۆــب هنهتهخ یهنیشێپ  هوارک دروارهب هک یهیاگێج وهئ اتهه
 یڵاــخ ماڵهــب ،هوهتێڕهگهد شاتسێئ شێپ ڵاس رازهه 15 ۆب اتهه هوهناڕێگ ێدنهه یهرێوگ
 ینییائشێپ یهنیمهز هگنیرگ هتهباب مهئ ،سهک ێدنهه ینووچۆب هب هک هیهوهئ شێکاڕجنرس
 هــنهتهخ یهــگزێخائ ینێوش ۆب اد)ایماتۆپۆزیم( ناواوود و نۆک یرسیم هل نیناوتهد و هیهه
 یناــکهزۆه هــل ماــک چیــه نیــنازهد همێئ یهدنهوهئ .)یواتهه 1371 ،یردیحا( نیێڕهگب
 هــل تۆدۆرــێه .هوودرکهن وهڕیهپ نایهتیرهنوباد مهئ هنارهتیدهم یایرهد یتاڵههژۆڕ یهکید
 ادیهکهرهفهــس یترۆــپاڕ هل و هوودرک یرسیم ینادرهس نییاز شێپ ٤٥٠ یڵاس یرهبوروهد
 و هواــجنوگ رۆز رــسیم یهوهــتهن یناکهییدنهمتهبیات ینادناشیپ ۆب هک ووڕ هتاخهد کێتهباب

 وهــئ و هرــتاود یناکهــغانۆق هــل هکهلووج ینییائ یناکهییدنهمتهبیات هل کێدنهه یهوێشواه
 :ێڵهد

 کێدــنهه یۆــه هــب و نرتتــسرهپاوخ هــکید یناوهــل هوهــکهیووڕ وومهــه هــل ناوهــئ"
 مهــکهی ،هوهــیینێواخوکاپ یۆــه هب و نهکهد هنهتهخ ناوهئ .نرترهس ناوهل هوهووخ
 ،دــیۆرف( ".نرازــێب زارهــب هــل شهوهــل هــگج .اد هراــک مهــب ناــیوهرب هــک نووــب سهــک

 .)یواتهه ی١٣٤٨
 :یتهیووتو ینارهدنهکسهئ نامڵۆک هک هوهنڕێگهد

 هــیینێهن یرــێف هوهــناکهروهگ هــل ێناوــتب یهوهــئ ۆــب ،رــسیم هــتێچهد هک ساڕۆگاتیپ"
 یاناز هب ووبهد شیکێسهک ،ێرکب هنهتهخ هک درک یڵووبق یراچان هب ێب ناکهیینییائ
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 .)یواتهه ی١٣٢٥ ،هوژپ شناد( ."هیابارک هنهتهخ هک ینییائ

 
 یه رسیم یناکهنۆک هگتسرهپ هل کێکهی هل هنهتهخ ییرهگهتشهن ییراکهنهک :16 هرامژ یهنێو

 1مهیێس یپێتۆهنێمائ یمهدرهس
 ییرگۆـــه یندرکهـــغهدهق و هـــنهتهخ یهـــناکهڵهچهڕکیاد یهواچرهـــس هـــل 

 ،هــنهتهخ یهــناکهڵهچهڕکواب یهــشیڕ هــتاگهد اتهــه هرــگب هوهنازاوخزهگهڕواه
 یسکێس ییرهباکڕ یندناکرماد و ندرکێبمهت یهوێچراوچ هل هنهتهخ ینالیپ

 هــل ناکهــڤۆرم یڕهواــب و رــیب هــل هــک ێب نۆک و یزمهڕ یکهیهوهدرک ێناوتهد ندرکهنهتهخ
 یووژــێم و گنهــهرهف هــل کێشهب یرهوهڕێگ و ێبترگ یهواچرهس ادناینایژ یناکهنوومزهئ
 هیاسای مهل شینانژ یندرکهنهتهخ .نوایژ هییوهز یۆگ مهئ رهس هل رتشێپ هک ێب هناسهک وهئ
 )٢٠١٤ ،یدهــمحهئ( هووتاــه "تیرهــن یوان هب" یهوهنیژێوت هل کهو ،هووبهن و هیین رهدهب

 او ناــیێپ کێدــنهه :هووتاــه ننانژ یهنهتهخ یرهدێپهرهپ هک یهناڕهواب و ریب وهب تهرابهس
 یلیهـــم ،اـــکهد رتـــشاب نایهوهنتـــسخڵادنم یاـــناوت ناـــچک یندرکهـــنهتهخ هـــک ووـــب

 یهکهوارکناــشینتسهد هرهسواه هب نژ ینووبرادافهو و هوهتاکهد مهک ادێت ناییزاوخزهگهڕواه
  .تاکهد رۆز

 تاــهاد یڕب و دنهس یهشهگ رتهرف و ووب رترۆز ڵاکوتشک و یزاسهشیپ یترهک کێتاک
 یترهــک رهــس هــب یۆــخ ییتــسهداڵاب هــب یهرهــپ هدرو هدرو رتزێههــب یزهگهڕ ،درک یدایز

 
  :هناوڕب ـ1

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Circumcision_Precinct_of_Mut.png?us
elang= fa .    
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 ناماــس یێوــن یکهیهواچرهــس ،یرادڵهژائ یندنهسهرهپ ڵهگهل .اد ڵاکوتشک و یزاسهشیپ
 هک شیڵاکوتشک تهنانهت .ووب رتریگماقهس و رتزێههب نایژ هوێش مهب و ناوایپ یتسهد هتوهک
 ۆب یواوهت هب یوایپ ،ادییاتۆک هل ،انهداد نایخهیابێب یکێراک هب نۆک یخاچ یناکهییچواڕ
 یتــسهدهو هوهراــک وهــئ یۆــه هــب نژ هــک یهــییرووبائ هییرهورهس وهئ و اشێکاڕ یۆخ یال
 هوهــئ ماڵهب ،درکهد ۆمهتسهد یڵهژائ هک ووب نژ هوهئ هتاک وهئ ات .درک توهز ینژ هل ،ووبانێه
 یڵاکوتــشک یــشیئ ییتێرایسرپرهب هوێش مهب و انێههد یراک هب ادڵاکوتشک هل هک ووب هکهوایپ
 مهــب ندرــکشیئ ۆب و ووب ندرکتووج یزارمائ نساواگ هک یهوهئ تهبیاتهب و تسهد هترگ
 یهوهنتــساوگ هــندرکتووج مهــئ رهــه .ووــب رتایز ییهکلووسام یزێه هب تسیوێپ هزارمائ
 .)یواتهه ی1387 ،دیر( هوهدرک ناسائ یوایپ ۆب هوهنژ هل یڵاکوتشک ییتهیاسرپرهب

 یمووبورهــب و یڵاــم یڵهژاــئ ووــکهو ،ڤۆرــم یهوهنتساوگ یوایش یناماس ینووبدایز
 یــێپ هــک درــکهد نژ هــل یاواد ادهتاک مهل وایپ ،درک ڵهیاڕێوگ و چهکلم ینانژ رتایز ،یوهز
 یڵادــنم نرــگهدرهو تارــیم و نــبهد کیادهــل هــک یهــناڵادنم وهــئ یهوهــئ ۆــب ێب رادافهو
 وان هل یتهیاکواب یفام یهوهئ یۆه هب و توهک شێپ وایپ هوێش مهب .نب هکهوایپ یهنیقهتساڕ
 هــب ووــب ،هوارزاوگهد هوهنژ یهگێڕ هل هتاک وهئ اتهه هک تاریم یهوهنتساوگ ،ووبهه ادنازێخ
 یهــڵامهنب و درــک یوهــن یرهــس یتهــیاکواب یفاــم تــسائ هــل یتهــیاکیاد یفام .وایپ یه
 یکهــیهکهی کهو اداگڵهــمۆک واــن هل ،درکهد یتهیاکۆرهس وایپ نیرتنهمهتهب هک یرالاسوایپ
 نژ نایهــبرۆز اسوهئ اتهه هک شیناکاوخ .ارنێسان یقالخهئ و یسایس و ییاسای و یرووبائ
 هــل .نووــب ڵــێخ یناکهروهگ و ناکهکواب یامێه ادیتساڕ هل هک رادشیڕ یوایپ هنووب ،نووب
 هل ناکهزرهبتول هوایپ یهوهئ یهوێشواه ووب تسورد کێ"مهرهح" ادهنادنهوادوخ مهئ یروهد
 .)٢٠٠٣ ،هدوتس( ووبدرک نایتسورد ادنایناکهڵایهخ هل ادناییهتوهکال یتاک

 یــنژ یۆکــش و زــێڕ هــک ووــب زێههــب یــکێربهز یرالاــسوایپ یهــڵامهنب ینادڵههرهس
 و هروهــگ یارــب ناــی کواــب یکڵم هب نووب نژ یناکهڵادنم و نژ هوهتاک وهل رتیئ .دناکشکێت
 هــل نایزینهــک و ماڵوــغ نۆــچ کهو رهه شیریگرهسواه ۆب .درێم یکڵم هب نووب هوهئ شاپ
 یناکهشهب ووکهو شهکهنژ ،درمهد هکهدرێم کێتاک و هوهییڕکهد نایشینژ ،هوهییڕکهد ادڕازاب
 ،ناــگروم یهرێوــگ هــب و )2003 ،هدوتــس ( ارــبهد تارــیم هب وایپ یکڵم و ناماس یهکید
 )ییهدــنڕد( یرهگیــشحهو یهــغانب و تاــینب رهــس هــل ناکهــییۆرم هییکهرهــس هوارزهــماد
 مهب رهه .نتشیهگێپ ادتهیناتسراش هل و تاه ادرهس هب نایناڕۆگ تهییڕهبڕهب هل ،نوارزهماد

 یهروهــگ یمهتــسیس و هوودــناڕهپێت یرۆــجوارۆج یمرۆــف و مچیــب هــڵامهنب شهنــشهچ
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 یکمهــچ اههورهــه .هوهــتهوام شاتــسێئ اتهــه هــک دــناقلوخ ناییتهــیامزخ و ینێوخواــه
 یهــڵهکڵهک ،یــنیب هوۆــخ هــب یهوێــشواه یکهــییراکناڕۆگ و هــشهگ شیتێرادــنهواخ
 یتسائ هل ییهدنڕد یمهدرهس هل هک ،ووبهکهڵهک ییوێژب یتراچ کهو ناماس ییتێرادنهواخ
 ی1371 ،ناــگروم( ووــب ڵاز ادــناکهییۆرم هییناتــسراش هپورگ ینیهز رهس هب ،ووب ادرفیس
 .)یواتهه

 و هناـــشهبواه ییتێرادـــنهواخ و یکهـــڵهچهڕکیاد یمهتـــسیس یهوهـــنووبزک یاود
 هدرو ییهــڵامهنب یمهتــسیس ،تهبیات ییتێرادنهواخ و یرالاسوایپ یهتاهکێپ ینادڵههرهس
 یراــکۆه هــب یــنژهرف یمهتسیس و تاه ادرهس هب یناڕۆگ هکید یناکهوارزهماد ڵهگهل هدرو
 هــل یهوهــئ ۆــب هداوهناخ یکواب ،ادناکهیینژهرف اگڵهمۆک هل .دنهس یهرهپ ییاسای و یرووبائ
 یناــکهڕوک ێڵێههــن و ێزێراپب ادیناکهنژ رهس هب یتێرادنهواخ یفام ادهڵامهنب یروونس وان
 ڵهگهل هکۆریب مهئ .اد ناڕوک یهنهتهخ یتیرهن هب یهرهپ ،نهکب ییێجواه ادهنانژ مهئ ڵهگهل
 هڵادنم ،ادنووبهروهگ و نادڵهه یهسۆرپ هل هک هوهتێرگهد کهی دیۆڕف یپیدۆئ یێرگ ییرۆیت
 هیۆب رهه .ننیبهد کیاد یزۆس و یتسیوهشۆخ مهدرهب هل کێتسهبرهب کهو کواب ،ناکهرێن

 کواــب یتهــقهرهد ڵادــنم یهوهــئ یۆه هب هییتهیاژد مهئ هک نهدهد کواب ینتشێههن ۆب ڵوهه
 یناڕوــک یهوهئ ۆب ادشینۆک ینامهدرهس هل هتاوهک .تێنێونهد یۆخ ادییهریئ یهوێش هل ،هیان
 توهــح ینهمهت اتهه ارد رایڕب ،ێبهن نایکواب یرت یناکهنژ ۆب نایسکێس یووزهرائ هڵامهنب

 یۆــه هــب ،شیرتــشێپ نۆــچ ووــکهو .نهدــب نایازــس ندرکهــنهتهخ یــنالیپ هــب ناڵاــس
 یووزهراــئ یهوهــئ ۆــب ووــبدرکێپ تــسهد ناــینانژ یندرکهــنهتهخ یتیرهــن کهــییڕێگنالیپ

 هــکید ییسکێس یشهبواه ڵهگهل ،ادنایناکهدرێم ینووبهن هل اکهن هک ننێکرمباد ناییسکێس
 رهــس هــب هــییوانێوخ هــتیرهن مهــئ یندناپهــس هــب ناــیناوت شهراــج مهئ .نهکب یڵهخابواه
 یناگرزاب و واڕ ،ڕهش ۆب نۆڕب ڵام هل روود هب رۆز یکهیهوام هوهیینهیاخرهئ هب ،ادنایناکهڕوک
 مهــئ ،ادرهوامهــج یرووتلهک و گنههرهف وان هل ناکهنییائ ینادڵههرهس ڵهگهل رتاود .دته و
 و یراــکناڕۆگ هــب و نییاــئ واــن هــتاه ڤۆرــم یهــکید یناکهتوهکتــسهد ووــکهو هــتیرهن
 هــل رهــب هنامــسهڕوێڕ مهــئ هــک یهــیێپ وهــب .)1387 ،دــیر( ووــب ماوهدرهب هوهناخرهچرهو
 ینزهــم یرــیم یادوــخ هــک هــیین تــسورد چیــه ،هووــب ناــیوهرب شیناکهنییائ ینتوهکرهد
 هییــشۆخهن یناکهزاوایج هنشهچ و رۆج رهس هل نتشڕادیرۆیت و ناماڕێت یرب هل ،ناکهنییائ

 و هوهــتێبدرک ڕچ تهریس یکوون یکێتسێپ هتهل رهس هل یجنرس ،ڤۆرم یناکهراید و هواراش
 و هوهــندرککاپ یراینــشێپ ،ادهنێوــش وهــل یــشۆخهن ینتوهــکرهد یمهــک رۆز یرهــگهئ ۆب
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 یندــنارفائ ێــب او رهــگهئ هــک ێباد یناچک و ناڕوک ییغاسشهل و یتسوردنهت ینتسخکێڕ
 هواناد ێزواز یمادنهئ رهس هل یهتسێپ هتهل مهئ هواتهرهس هل رهه یچۆب هک ننێوێشهد ادوخ
 !؟... و

 
 هــک یهــنارهتکاف وهئ و رسیم هل هنهتهخ ییایفارگوج یندنهسهرهپ یکێپتسهد
 هواناد رهس هل ناییرهگیراک
 یناکهــگزێخائ هــل کێکهی یچرهگهئ هک هووتوهکرهد او ادناکهییووژێم همانهگڵهب و ینیبێت هل
 مهــل اینهــت ووژــێم یــیاژێرد هب ماڵهب ،هووب ایماتۆپۆزیم و نۆک یرسیم هنهتهخ ییرهگهتشهن

 یتاڵهــهژۆڕ تهــبیاتهب ،ادــناهیج یهــکید یناکهــچوان هــل و هووبهــن رادروونــس ادهنێوــش
 و هــنهتهخ ییرهگهتــشهن یهوهــنووبواڵب ییتهــینۆچ هــب تهرابهــس .هوارــک یدهب ادشینیڤان
 ماجنهــئ هوهــنیڵۆکێل نیدــنهچ اتــسێئ اتهــه ادهکید یناکهییفارگوج هچوان هل یهوهنووبواڵب
 ییراــکریگاد و گنهــج واــن هــل نیناوــتهد ووڕ هــتێرخهد هک یهنانامیرگ وهل کێکهی .هوارد
 کێدــنهه هل و تسهداڵاب یگنههرهف یهوهندرکواڵب ۆب نادڵوهه و ناکهنیرێد هتهییناتسراش
 ادڕهــش یناووتوهکرهــس رهــس هــب تــسهدنب یهگڵهمۆک هک هوهنیزۆدیب ادهکید ییرهگیراک
 و ایــسائ و اقیرفهــئ یرهوــشیک ێــس رهــه ینتوهــککێو یڵاخ کهو شیرسیم .دناپهسیهد
 یڵاــس هل هک هوهنڕێگهد .هووب ناکهروهگ هرهکریگاد ناوێن ییکۆکان یتهباب ماوهدرهب ،اپووروهئ

 یتخهــتێپ یــسیفمهم رهــس هــندربتهمڵهه هب شرۆک یڕوک یایجۆبماک نییاز شێپ ٥٢٥
 هل اد یرایڕب ناشاپ .هوودناکل هوهناکهینهماخهه یتهیرۆتارپمیئ هب یهتاڵو مهئ رسیم یتاڵو
 هــتاڵو مهئ یمسهڕوێڕ و تیرهنوباد یێپ هب هیۆب رهه ،اکب زاس یتێکهی نارێئ و رسیم ناوێن
 هــل )اــشرایاشهخ( سهــخرهز ناشاپ و مهکهی یشۆیراد ایجۆبماک یاود .هوان رهس هل یجات
 ،شرۆک هل هوهندرکییاسال هب شۆیراد و نووب ماوهدرهب ینهماخهه یتهموکح هب نادێپهرهپ
 یینوومژهــه .نیژــب یدازاــئ هب ادنایینییائ و یتهبیات ینایژ هل هک اد ناکهییرسیم هب یهگێڕ
 و یــسانراوهنێوش هــگڵهب ،هوودــنایاخ یڵاــس ٢٠٣ یهواــم رــسیم یــتاڵو رهــس هــب نارێئ

 وود رهــه ناوــێن یــیۆرم ییدــنهویهپ و هناییتــشائ ینایژهوهــکێپ هــل ساــب ناکهــنیڵۆکڵهه
 ،هــیاوبهن او رهــگهئ ،نهــکهد ناکهــینهماخهه یمهدرهــس هــل رــسیم و نارــێئ یتهییناتــسراش
 هدهس وود یهوام هل رسیم و نارێئ یتاڵو وود رهه .ووبهدهن ماوهدرهب هداڕ مهئ ات نایتاڵهسهد
 ناوــێن هــل یرۆز یکهییــشهبواه هوهــیینامز و یگنهــهرهف یووڕ هــل رهــه کهن ،یدنهویهپ

 هــک یکــشیزپ یتسناز ناکهیینارێئ ووکڵهب ،درک تسورد ادرسیم و نارێئ یناکهتهییناتسراش
 ی1385 ،یریــصن( نووــب رــێف هوهناکهییرسیم هل ،هووب ووتوهکشێپ رۆز ادنۆک یرسیم هل
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 یــه یکــشیزپ یهــمانهگڵهب نیرتنۆــک ،ووژــێم یناکهوهناڕێگ و تهڵاوڕ یێپ هب .)یواتهه
 یناکهــڵۆد هــل و هواردــنهکڵهه یراــمزب یــڵێه هــب و تــشخ رهــس هــل هــک هکێسوونهدرهب
 ۆــب هوهتێڕهگهد یهکهووژێم ناکهسانراوهنێوش یاڕ هب و هوهتهوارزۆد )ناواوود( ایماتۆپۆزیم
 یهژــێرد هــل .)یواتهــه ی1397 ،ینالصا( حیسهم ینووبکیادهل شێپ ڵاس رازهه ێس
 ستۆدۆرــێه یهــتو هــب هــک نیهــکب یــسوخلۆک یکڵهــخ هب هژامائ نیناوتهد ادهیاعدیئ مهئ

 هــب هــکهم یراــش یسوخلۆک یکڵهخ .هووب واب ادنایوان هل هنهتهخ ناکهییرسیم یهوێشواه
 نیناوــتهد هــتاوهک .نووب ناکهنوهعریف یینۆلۆک کێراگژۆڕ شیناوهئ و نییرسیم کهڵهچهڕ
 هــل کــێزۆه هک ناکهکهلووج ماڵهب ،هووترگرهو هوهرسیم هل نایهنهتهخ ییرهگرهتشهن نیێڵب
 رــسیم یــتاڵو هــل نایهــتیرهنوباد مهــئ هــیهناوهل ،نووــب ناتــسبهرهع یهــکید یکهیهشۆگ
 هــب .)١٣٢٥ ،هوژپشناد( نووب ادناکهییرسیم یتاڵهسهد رێژ هل کهیهوام هکنوچ ێبترگرهو
 و هتــسهج یهوهــندنازاڕ رهــس هل رۆز یهگڵهب "یرت سکیئ" یایژۆلهنکهت هل نترگرهوکڵهک
 ادــنۆک یرــسیم یناکهنوهعریف یوارکایمۆم یهتسهج ینینکشپ هل وایپ و نژ یندرکهنهتهخ
 .هوهتهوارزۆد

 هــل هنهتهخ یهدراید ییایفارگوج یندنهسهرهپ یتوهڕ رهس هب کێندناشخواچ 
 ادناهیج
 شاتسێئ اتهه هک هییرهگرهتشهن یناکهرۆج نیرتنۆک هل کێکهی هنهتهخ ،ارتو شیرتشێپ کهو
 )واــیپ و نژ( یزهــگهڕ وود رهــه یــێزواز یمادــنهئ ینیڕب ۆب هژامائ و هماوهدرهب ادناهیج هل
 ،ینهدهــم یهــنخهڕ و ییاــسای یتسهبرهب یاڕهرهس ،ناچک یهنهتهخ هب تهرابهس .تاکهد
 یترۆــپاڕ یــێپ هــب .تادهد ووڕ هــنهتهخ ادــناهیج یهــچوان کێدــنهه هــل نیــنیبهد اتــشێه
 یــشهب هــتهنووتوهک نایهــبرۆز هــک تاڵو 29 هــل ناــچک یهنهتهخ اداتسێئ هل ،فێسینووی
 و ناتسدروک یمێرهه و نارێئ ووکهو نیڤان یتاڵههرۆخ و ایسائ یناتاڵو هل ێدنهه ،اقیرفهئ

 ،ایلارتسۆئ ،یرووکاب یاکیرمهئ یووتشیناد یناکهرهبانهپ هپورگ هل ێدنهه وان هل اههورهه
 هــل ۆتوهئ یکهیهگڵهب چیه ،یلامۆس و نادووس هل هگج .هواب اپووروهئ و نیڤان یتاڵههرۆخ
 هــل ناــی اقیرفهــئ یناکهییرووــشاب هــشهب هــل هییرهگهتــشهن مهئ ینووبواب هک هیین ادتسهدرهب
 ووڕ یندرکچۆک .هوهتاکب تساڕتشپ رسیم هل هگج اقیرفهئ یرووکاب ینامزبهرهع یناتاڵو
 یناــتاڵو هــل ێدــنهه ۆــب یهــنهتهخ نهــکهد هنهتهخ ناچک او یهرهوامهج وهئ یووبدایز هل

 هــکید یپووروهــئ یــتاڵو ێدــنهه و اکیرمهئ ،دنهلزوین ،اداناک ،ایلارتسۆئ ووکهو شیناهیج
 ،اــیزێلام ،ایــسنۆدنهئ هــل ناچک یهنهتهخ رترادروونس یکهیهژێڕ هب نیناوتهد .هوهتهوتساوگ
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 .نیهکب یدهب ناتسدنیه و ناتسکاپ

 
 )فێسینووی ییمرهف یڕهپڵام( ناهیج یرهساترهس هل ناچک یهنهتهخ یوهرب :17 هرامژ یهنێو

 ماجنهــئ هوهراب هل ینهدهم ییکالاچ رۆز اتسێئ ات هک ناچک یندرکهنهتهخ یهناوهچێپهب
 ادــناهیج یناــتاڵو یهبرۆز هل ییاسای یکێتسهبرهب چیه ێب هب ناڕوک یندرکهنهتهخ ،هوارد
 .نوارک هنهتهخ ناهیج یناوایپ یێس رهس هل کهی یهکیزن ێرتوهد و هماوهدرهب

 
 یوهرب ناڕوک یهنهتهخ هوهتهنوارک ایج رووس یگنهڕ هب هک یهناتاڵو وهل :18 هرامژ یهنێو

 .)BBC( هیهه یرتهدێز
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 ناهیج هل هنهتهخ

 
 )BBC( یناهیج ییتسوردنهت یوارخکێڕ یهوهناڕێگ یێپ هب ناهیج هل هنهتهخ :4 هرامژ یتراچ

 دهــس هــل 13 و هــکهلووج دهــس هــل 8/0 ،نامڵسوم دهس هل 69 یهکیزن ادهرامائ مهل
 هروونــس وهــئ ماڵهــب .)WHO, 2007( نــیژهد اکیرمهــئ هــل هــک نهکهلووجان و نامڵسومان

 و نامڵــسوم هوهــتهن ۆب اینهت نهکهد وهڕیهپ هییووژێم هییرهگرهتشهن مهئ هک یهنایاییایفارگوج
 ینهــسهڕ یناووتــشیناد هــل ێدــنهه ووکڵهــب ،هوهتێبان رادروونس ناکهییکیرمهئ و هکهلووج
 ۆــخ هــل شهــکید یتاڵو رۆز و نیپیلیف و ایسنۆدنهئ ووکهو یکێناتاڵو و اقیرفهئ و ایلارتسۆئ
  .)135 ل ،2005 ،لب( تێرگهد

 
  ناهیج یناکایجایج هتاڵو هل هنهتهخ یدروارهب

 
 ناهیج یناکایجایج هتاڵو هل ناڕوک یهنهتهخ یهژێڕ :5 هرامژ یتراچ

)www.Hhealexapp.com( 

 کــێرۆز یــێپ هــب .هوهنیزۆدب ادیهکهواچرهس هل هییناوارفرهب مهئ یراکۆه نیناوتب هگنهڕ
 ،ینییاــئ یزاواــیج یراکۆه هب هنهتهخ ییرهگرهتشهن ،نوارد ماجنهئ هک یهناوهنیڵۆکێل وهل
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 هراــمژ یهتشخ هل .تێرکهد ۆب ینووچاداودهب هکیرهخ یتسوردنهت و یکشیزپ ،ییهوهتهن
  .تێرنیبهد ناکهزاوایج هتاڵو هل ناوایپ یهنهتهخ یرامائ 2

 ،ناراکواه و سیروم( ناکهزاوایج هتاڵو هل ناوایپ یهنهتهخ یندناڵمهخ :1 هرامژ یهتشخ
2016( 

MC 
 دهس هل

Country/ 
Territory 

No. MC 
 دهس هل

Country/ 
Territory 

No. MC 
 دهس هل

Country/ 
Territory 

No. 

0.5 Moldova 16
1 47.7 Albania 81 99.9 Morocco 1 

0.5 Monaco 16
2 47.4 Mozambiq

ue 82 99.9 WestBan
k 2 

0.46 Aruba 16
3 44.7 South 

Africa 83 99.8 Afghanis
tan 3 

0.38 Latvia 16
4 41.6 

Bosnia & 
Herzegovi

na 
84 99.8 Tunisia 4 

0.34 Romania 16
5 39.4 Sudan 85 99.7 Iran 5 

0.33 Venezuela 16
6 33.9 Macedonia 86 99.6 Western

Sahara 6 

0.32 Belarus 16
7 33 NewZeala

nd 87 99.4 Comoros 7 

0.3 Anguilla 16
8 

31.9 Canada 88 99.2 Mauritan
ia 8 

0.3 Grenada 16
9 

28 Hong 
Kong 89 31.9 Tajikista

n 9 

0.3 Malta 17
0 

26.7 Uganda 90 99 Yemen 10 

0.3 Saint Kitts & 
Nevis 

17
1 

26.6 Australia 91 98.9 Iraq 11 

0.21 Chile 17
2 

25.5 Namibia 92 98.9 Nigeria 12 

0.2 Bahamas,The 17
3 

23.6 South 
Sudan 93 98.8 Jordan 13 

0.2 Cayman 
Islands 

17
4 

23.4 Thailand 94 98.6 Turkey 14 

0.2 Dominica 17
5 

22.7 Cyprus 95 98.5 Azerbaij
an 15 

0.2 Isle of Man 17
6 

22.6 Belgium 96 98.4 Maldives 16 

0.2 Lithuania 17
7 

21.6 Malawi 97 97.9 Algeria 17 
0.2 Saint Pierre & 1720.7 United 98 97.7 Liberia 18 
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Miquel 8 Kingdom 

0.2 Vietnam 17
9 

18.5 Montenegr
o 99 97.2 

Congo, 
Democra

t 
Repub 

19 

0.15 Costa Rica 18
0 

16.6 Mauritius 100 97.1 Saudi 
Arabia 20 

0.15 Slovakia 18
1 

15.9 Suriname 101 96.7 Cote 
d’Ivoire 21 

0.14 Czech 
Republic 

18
2 

15.4 Mexico 102 96.6 Libya 22 

0.14 Puerto Rico 18
3 

15.1 Botswana 103 96.5 Djibouti 23 

0.11 Bolivia 18
4 

14.9 Singapore 104 96.5 Uzbekist
an 24 

0.11 Cuba 18
5 

14 China 105 96.4 Pakistan 25 

0.11 Ecuador 86 14 Jamaica 106 96.1 Sierra 
Leone 26 

0.11 Egypt 18
7 

13.7 Dominican
Republic 107 95.5 Niger 27 

0.11 El Salvador 18
8 

13.5 India 108 95.2 Togo 28 

0.11 EquatorialGui
nea 

18
9 

13.4 Bulgaria 109 95 America
n Samoa 29 

0.11 Eritrea 19
0 

13.3 Rwanda 110 95 Cocos 
(Keeling 30 

0.11 Estonia 19
1 

12.8 Zambia 111 95 Cook 
Islands 31 

0.11 Ethiopia 19
2 

12 Guyana 112 95 Guam 32 

0.11 Falkland 
Islands 

19
3 

11.8 Russia 113 95 Nauru 33 

0.11 Faroe Islands 19
4 

10.1 NewGuine
a 114 95 Niue 

Papua 34 

0.11 Fiji 19
5 

9.2 Zimbabwe 115 95 Palau 35 

0.11 Finland 19
6 

9 Japan 116 95 Samoa 36 

0.11 France 19
7 

8.5 Slovenia 117 95 Solomon 
Islands 37 

0.11 French 
Polynesia 

19
8 

8.5 Sri Lanka 118 95 Tokelau 38 
0.11 Gabon 198.3 Taiwan 119 95 Tonga 39 
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9 

0.11 Gambia,The 20
0 

8.2 Swaziland 120 95 Tuvalu 40 

0.11 Gaza Strip 20
1 

6.6 Spain 121 95 Vanuatu 41 

0.11 Georgia 20
2 

6.4 Timor
Leste 122 94.7 Madagas

car 42 

0.11 Germany 20
3 

6.2 Haiti 123 94 Cameroo
n 43 

0.11 Guatemala 20
4 

6 Gibraltar 124 93.5 Senegal 44 

0.11 Paraguay 20
5 

5.9 Switzerlan
d 125 93.5 Somalia 45 

0.1 Poland 20
6 

5.8 Austria 126 93.4 Turkmen
istan 46 

0.1 Armenia 20
7 

5.8 Trinidad & 
Tobago 127 93.3 GuineaB

issau 47 

0.1 Belize 20
8 

5.7 Netherland
s 128 93.2 Banglade

sh 48 

0.1 Cabo Verde 20
9 

5.3 Denmark 129 92.9 Benin 49 

0.1 Christmas 
Island 

21
0 

5.1 Sweden 130 92.8 Syria 50 

0.1 Greenland 21
1 

4.8 Liechtenst
ein 131 92.5 Indonesi

a 51 

0.1 Guernsey 21
2 

4.7 Greece 132 91.9 Kyrgyzst
an 52 

0.1 
Holy See 
(Vatican( 

21
3 

4.4 Mongolia 133 91.7 
Israel 
 53 

0.1 Honduras 21
4 

4.2 Columbia 134 91.7 Kosovo 
Islands 54 

0.1 Iceland 21
5 

4.2 Nepal 135 91.7 Philippin
es 55 

0.1 Jersey 21
6 

3.71 Serbia 136 91.6 Ghana 56 

0.1 Kiribati 21
7 

3.7 Peru 137 91.2 Kenya 57 

0.1 Korea, North 21
8 

3.5 Burma 138 90 
Northern 
Mariana 

Is 
58 

0.1 Laos 21
9 

3.5 Cambodia 139 88.3 Burkin 
Faso 59 

0.1 Macau 22
0 

3 Norway 140 87.7 Oman 60 
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0.1 Marshall 22
1 

2.9 Argentina 141 86.4 Kuwait 61 

0.1 Micronesia, 
Fed States 

22
2 

2.6 Italy 142 86 Mali 62 

0.1 Montserrat 22
3 

2.4 Luxembou
rg 143 84.2 Guinea 63 

0.1 Nicaragua 22
4 

2.3 Ukraine 144 81.2 Bahrain 64 

0.1 Norfolk 
Island 

22
5 

1.7 
Saint 

Vincent & 
Grena 

145 77.5 Qatar 65 

0.1 Saint 
Barthelemy 

22
6 

1.3 Brazil 146 77 Korea, 
South 66 

0.1 Saint Helena, 
Ascens 

22
7 

1.3  Croatia 147 76 
United 
Arab 

Emirates 
67 

0.1 Saint Lucia 22
8 

1.2 
British 
Virgin 
Islands 

148 73.5 Chad 68 

0.1 Saint Martin 
& Tristan 

22
9 

1.1 Andorra 149 72 Tanzania 69 

0.1 San Marino 23
0 

1.1 Seychelles 150 71.2 United 
States 70 

0.1 Sao Tome & 
Principe 

23
1 

1 Bhutan 151 70 Congo, 
Republic 71 

0.1 Svalbard 23
2 

0.95 Panama 152 63 
Central 
African 

Republic 
72 

0.1 Turks & 
Caicos Is 

23
3 

0.93 Ireland 153 61.7 Burundi 73 

0.1 Wallis & 
Futuna 

23
4 

0.9 Barbados 154 61.4 Malaysia 74 

0.07 Curacao 23
5 

0.8 Bermuda 155 59.7 Lebanon 75 

0.06 Sint Maarten 23
6 

0.78 Hungary 156 57.5 Angola 76 

0 Pitcairn 
Islands 

23
7 

0.62 Uruguay 157 56.4 Kazakhst
an 77 

   0.61 Portugal 158 52 Lesotho 78 
   0.6 Antigua & 

Barbuda 159 51.9 Brunei 79 
   0.55 Virgin 

Islands 160 50 
New 

Caledoni
a 

80 
 یتاڵههرۆخ و ایسائ یرهوشیک هل هنهتهخ رهس یناکهرهگیراک هرهتکاف و ییهرف
 نیڤان
 هوهئ یاعدیئ نیناوتهد ،نیڤان یتاڵههژۆڕ یناتاڵو هل کێکهی کهو رسیم ینترگواچرهب هل هب



 | نییائ یوان رێژ هل تیرهن یغێت | 78

 هــمرهت ینینکــشپ و هووــب هــکهزهگهڕ وود رهــه ۆــب هنهتهخ یهگزێخائ هچوان مهئ هک نیهکب
 ادــنۆک ینامهدرهــس هــل هییرهگرهتشهن مهئ ینووب ،هناکهنۆک هییرسیم یه هک ناکهوارکایمۆم
 یهوێش هب ،2 هرامژ یهتشخ یێپ هب .)یواتهه ی1382 ،ناراکواه و ییانف( تێنێملهسهد
 هــل هــب و نوارــک هــنهتهخ نیڤاــن یتاڵههژۆڕ یهچوان یناوایپ یدهس هل 02/86 دنهوانمام
 ینییائ و مالسیئ ینییائ یهتوهکنێوش هچوان مهئ یکڵهخ یهنیرۆز هک یهوهئ ینترگواچرهب

 ییرهگرهتــشهن ینووببــجاو یامهــنب رهس هل هکهنییائ وود رهه یناکهنامرهف و نهکهلووج
 هوهــئ ێــبهد شینارــێئ هــب تهرابهس .هیین وارکهنناوڕهواچ هژێڕ مهئ ینینیب ،هناڕوک یهنهتهخ
 یهــچوان هل هنهتهخ ینووب هناوهل ،هرۆز هنهتهخ یندنهسهرهپ یراکۆه ادهتاڵو مهل هک نیێڵب
 ڵهــگهل یهــکهنیرێد هــییدنهویهپ و مالسیئ هتاو ،هتاڵو وهئ ییمرهف ینییائ ،نیڤان یتاڵههژۆڕ
 .تێرکهد ساب یلهسهت و رێت هب اد"نارێئ هل هنهتهخ" یشهب هل هک رسیم یتاڵو

 یتاڵهــهژۆڕ هــل ناوایپ یندرکهنهتهخ یهژێڕ ،نتسهد رهب هل هک یهناییرایناز وهئ یێپ هب
 هدهــس هــل 100 یهــکیزن ناتــسکاپ و ایــسونهدنهئ ،شدالگنهــب ،یدنهوان یایسائ ،نیڤان
 نهه ناتسدنیه هل وارکهنهتهخ یوایپ نۆیلم 120 یهکیزن شهوهل هگج .)2001 ،لاه(
 وومهــه هل ،همهک رۆز ینییائان یندرکهنهتهخ یهژێڕ ایسائ هل .)2006 ،ناراکواه و نیرد(
 ،هواــب رۆز ادهــناتاڵو مهــل هــنهتهخ هــک نیــپیلیف و رووــشاب یاــیرۆک هــل هگج ادهناتاڵو مهئ

 یراــمۆک هــل .تــێردهد ماجنهئ یگنههرهف و ینییائ یراکۆه هب رتایز ناوایپ یندرکهنهتهخ
 واچرهــب یهوێــش هــب ادمهتــسیب یهدهــس یهواــم هــل هــنهتهخ ینادــماجنهئ یهژێڕ ادایرۆک
 هــل رتاــیز ۆب اد١٩٤٥ یڵاس هل ،هوهرفس ادهس هل یهکیزن هل و هووتاه ادرهس هب یراکناڕۆگ

 مهــئ هــک هــیادارائ هــل هــنامیرگ مهئ .)٥ هرامژ یتراچ( هوهتهووب زرهب اداتسێئ هل دهس هل ٩٠
 هــک هیاکیرمهئ یناکهووترگکهی هتهیالیو ییرهگیراک رێژ هل رۆز یکهیهداڕ ات هگنیرگ هتهباب
 یهژــێڕ ینووــبرۆز .ۆتــسهئ هــترگ یاــیرۆک یراــمۆک ییتــشرهپرهس اد١٩٤٥ یڵاــس هــل

 هراــید رۆز ٢٠٠٠ اــت ١٩٥٠ یڵاــس هل ادڵاس تسیب یناجنهگ وان هل ناوایپ یندرکهنهتهخ
 هــل ادــناوایپ واــن هل هنهتهخ یهژێڕ نیرتایز هک نهخهدیرهد هنارامائ مهئ .)5 هرامژ یتراچ(
 یراــمۆک هل .)2002 ،میک و گناپ ( هووب دهس هل 60 یهکیزن و هووب ناکاتشهه یناڵاس
 رــتگنهرد ناــی یراکهزرهه یناڵاس هل ییهپرۆک یتهڕهه یرب هل ناوایپ یندرکهنهتهخ ایرۆک
 کهــیهوهنیژێوت یماجنهــئ یــێپ هــب .)1999 ،گــناپ و یاو ،میــک( تــێردهد ماجنهــئ
 یاــگزێراپ یکڵهــخ یجنهــگ یوایپ 500 و رازهه وان هل ندرکهنهتهخ ینهمهت یدنهوانمام
 ناــکهڕوک یدهــس هل 1 اینهت هک ووب ڵاس 15 ۆب 10 ووبارک ڵهگهل نایهنامید هک یرووشاب
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 هــب تهرابهس هکید یکهیهوهنادکێل .)2004 ،ناراکمه و هوا( نووبارک هنهتهخ ادهڵاس مهل
 و نووــبارک هــنهتهخ وارکڵاــمووڕ یناواــیپ یدهــس هل 80 هووتسخیرهد وایپ 124 و رازهه
 .)2003 ،ناراــکواه و وــیر( ووــب ناڵاــس 14 ۆــب هدزاود هــنهتهخ ینهــمهت یدــنهوانمام
 مهــل ماڵهــب ،هــیین نووڕ رۆز نیــپیلیف هــل ناوایپ یهنهتهخ ییناهیج یهوهنووبواڵب یراکۆه
 ادهتاڵو مهل هنهتهخ هک هیهه هنامیرگ مهئ و هیهه یژێرد و روود یکهیووژێم هنهتهخ ادهتاڵو
 ینهمهت یهرابهل ادهتاڵو مهل .)٢٠٠٥ ،یل( هیین هوهنییائ ییرهگیراک هب یکهییدنهویهپ چیه
 یدهــس هــل 42 هــک هووتــسخیرهد کهــیهوهنیڵۆکێل ماڵهب ،هیهه ناممهک یرایناز هوهنهتهخ
 ۆــب 10 ینهــمهت ناوێن هل نایدهس هل 52 ،نوارک هنهتهخ ادڵاس 10 راوخ ینهمهت هل ناڕوک

 هل 5 و نوارک هنهتهخ یڵاس 14 ۆب 10 ینهمهت ناوێن هل دهس هل 52 اههورهه ،ادیڵاس 14
 یــتاڵو هــل ناوایپ یهنهتهخ اههورهه .)نامهه( نوارک هنهتهخ ڵاس 18 ۆب 15 هل نایدهس
 هــتاڵو وهئ ینانامڵسوم یرۆز یتهمیشهح ییرهگیراک یۆه هب هگنهڕ هک ،هواب رۆز ایزیلام
 هــل .)2001 ،ناراــکواه و زتیمشا( هوانێه کێپ نایتاڵو یتهمیشهح یدهس هل 60 هک ێب

 هــل هــک یهــنایاگڵهمۆک وهــل هــگج دــنهلیات یــتاڵو هــل هییرهگرهتــشهن مهئ هوهکید یکهیال
 ،ستوــپ و هتنلیو( تێردهد ماجنهئ نهمگهد هب ،ننامڵسوم نایهنیرۆز هک دنهلیات یرووشاب

 .)1994 ،ناراکواه و ورتسام :2004
 

 اقیرفهئ یرهوشیک هل هنهتهخ رهس یناکهرهگیراک هرهتکاف
 یهــبرۆز و اقیرفهــئ یرووکاــب تهبیاتهب و اداقیرفهئ یناتاڵو هل کێرۆز هل ناوایپ یهنهتهخ
 یــێپ هــب .هرتمهک یهکهژێڕ اقیرفهئ یرووشاب هل ادرهبنارهب هل .هواب اقیرفهئ یاواژۆڕ یناتاڵو
 ،اــیبیمان ،اناوــستۆب یناــتاڵو هل هییرهگرهتشهن مهئ ینادماجنهئ یهژێڕ ،ناکهتسهدرهب هرامائ

 و یفارگۆـــمید هییـــسرپاڕ( هدهـــس هـــل ١٥ یهـــکیزن هواـــبمیز و اـــیبماز ،دنالیزاووـــس
 ،ناراکواه و یلونک ؛٢٠٠٥ ،یننل ؛٢٠٠٦ ،یناراکواه و نیرد ؛٢٠٠٦ ،ناکهییتسوردنهت

 هــل هــنهتهخ ییرهگرهتــشهن ینادــماجنهئ یهژــێڕ هــک نهدهد ناــشین هنارامائ مهئ .)2004
 هــل و دهــس هــل 60 کــیبمهزۆم هــل ،دهس هل 48 ۆتۆسێل هل ،دهس هل 35 اقیرفهئ یرووشاب
 ؛٢٠٠٦ ،ناکهییتــسوردنهت و یفارگۆــمید هییــسرپاڕ( هدهــس هل 80 راکساگادام و الۆگنهئ
 ،اههورهــه .)2004 ،ناراــکواه و یلوــنک ؛٢٠٠٥ ،یــننل ؛٢٠٠٦ ،یناراــکواه و نــیرد
 هل 15 یهکیزن هل یتاڵههژۆڕ و یدنهوان یاقیرفهئ هل هنهتهخ ییرهگرهتشهن یهوهنووبواڵب

 هــل دهــس هل 84 ،اینازنات یووترگکهی یرامۆک هل دهس هل 70 ۆب ادناوڕ و یدنۆرۆب هل دهس
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 ،ناکهییتــسوردنهت و یفارگۆــمید هییــسرپاڕ( هزاواــیج ایپۆیــسیئ هــل دهــس هــل 93 و اــینیک
2006(. 

 ینهــمهت یدــنهوانمام هــک کــێرۆج هــب ،هزاواــیج اداقیرفهئ یناتاڵو هل هنهتهخ ینهمهت
 ،ناکهییتسوردنهت و یفارگۆمید هییسرپاڕ( هڵاس توهح ۆب جنێپ ۆسافانیکروب هل ندرکهنهتهخ

 هڵاــس هدزاــش ۆــب تــشهه اــینیک هل ،)2006 ،اوب( هڵاس ١٠ ۆب توهح ایبماز هل ،)٢٠٠٦
 و اــینازنات یووترگکهــی یراــمۆک یــشهب ێدــنهه هــل تهنانهت و )٢٠٠٦ ،یلیب و توگائ(
 ماجنهــئ هــنهتهخ ناڵاــس تــسیب نای یڵادنمرێم یتهڕهه یناکهییاتۆک ات اقیرفهئ یرووشاب
 .)٢٠٠١ ،ناراکواه و ترووا ؛٢٠٠١ ،یناراکواه و وکننا( تێردهد

 یرووتلهــک و یگنهــهرهف و ینییاــئ یراــکۆه هــب رتایز اقیرفهئ هل ناوایپ یندرکهنهتهخ
 هــب یگنهــهرهف یــسانوش و تیرهــن اقیرفهئ یناوایب یرووشاب یناتاڵو هل .تێردهد ماجنهئ
 ادهــناتاڵو مهــل .تێڕێگهد گنیرگ یکێڵۆڕ ادناوایپ یهنهتهخ یمسهڕوێڕ هل نییائ یهزادنهئ
 یاتهرهس نای یراکهزرهه و یڵادنمرێم یتهڕهه ییاتۆک اتهه هوهییهپرۆک هل هنهتهخ ینهمهت
 ماجنهــئ اداقیرفهــئ یناــتاڵو هــل کــێرۆز هــل وایپ یهنهتهخ .هزاوایج ناڵاس تسیب ینهمهت
 یۆــه هــتۆب هــک هــناکهراکۆه یینــشهچهمهه هــگنیرگ یهوهــئ ادهدــنهوێن مهل ماڵهب ،ێردهد
 مالسیئ ووکهو یناکهنییائ هل کێدنهه یندرکتخهج هل هگج .هنۆک هتیرهن مهئ ییماوهدرهب
 یناکهوهــتهن هــل کێدــنهه واــن هــل وایپ یهنهتهخ ،هنهتهخ ینادماجنهئ رهس هل هکهلووج و
 ناوێن هل ییسکێس ییدنهویهپ و ناکهلپ هریجنز ییدنهویهپ یندرکزێههب یتسهبهم هب اقیرفهئ

 ادهــنایاگڵهمۆک مهل کێکهی هل کێسهک رهگهئ هک کێرۆج هب ،هوایپ و نژ یزهگهڕ وود رهه
 و نووبیتــشورسان هــب تــسهه ،ێرکهــن هــنهتهخ ،هگنیرگ یکهیهوهدرک هنهتهخ ادنایێت هک
 ل ،2004 ،نیتسله( تاکهد یۆخ یهکهوهتهن وان یهکید یناسهک ڵهگهل نووبناسکهیان

 یاواژۆڕ و رووکاــب هــل هییرهگرهتــشهن هنــشهچ مهــئ یندنهــسهرهپ یهداڕ هیۆب رهه .)245
 رتایز ۆب ١٥ هل یهکهییناوارف و هرتایز هرهوشیک مهئ یناکهچوان یهکید هل اقیرفهئ یرهوشیک
 هــک هواردــنێیهگاڕ اقیرفهــئ یرهوــشیک یناــکهزاوایج هــتاڵو یتــسائ رهــس هل دهس هل ٨٠ هل
 مهب لم راج ێدنهه هک ێب هنایۆئیجنێئ وهئ ینووب ێناوتهد هییزاوایج یهداڕ مهئ یراکۆه
 واــن هل و هیهه نایزاوایج یتیرهنوباد هک یهنازاوایج هوهتهن وهئ نای و نهدان هییرهگرهتشهن

 تهــبڵهه .هوارنێتــسهو ادوودرــباڕ یناکهدهــس یهوام هل هنهتهخ ییرهگرهتشهن ادنایکێدنهه
 ،هــیین نووڕ یواوهــت هــب هناوهتهن مهل ێدنهه وان هل هییرهگرهتشهن مهئ یناتوهف یناکهراکۆه
 هراکهــشهگناب ینووــب هــب هژامائ نیناوتهد هگنیرگ هتهباب مهئ یناکهرهگیراک هرهتکاف هل ماڵهب
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 هــل کێــشهب و یوالاــم و اناواتــسوب ووــکهو یکێناــتاڵو هــل ناکهــییپووروهئ )هرێنۆیــسیم(
 ناکاوهڕنامرهــف هل کێدنهه ینامرهف هب هژامائ نیناوتهد اههورهه و نیهکب اقیرفهئ یرووشاب
  .)WHO, 2007( نیهکب ادووژێم یناکهغانۆق هل کێدنهه هل

 
 )نیالنآربخ( اینیک هل ناڕوک یڵهمۆکهب یهنهتهخ

 
 یهنهتهخ هب تهرابهس ناکهییاقیرفهئ هزاوایج هتاڵو هل ێدنهه یکڵهخ یهگناوڕ :6 هرامژ یتراچ

 )فێسینووی ییمرهف یڕهپڵام( ناچک
 یزــیلگنیئ هــگڵهمۆک واــن هــل هــنهتهخ رهــس یناکهرهــگیراک هرهــتکاف و یــیهرف
 )دنهلیزوین و ایلارتسۆئ ،ارهتلگنیئ ،اپووروهئ ،اکیرمهئ( ادناکهنامز
 ییزاــسهشیپ یناــتاڵو یکڵهــخ واــن هــل ناواــیپ یهــنهتهخ ادمهههدزۆن یهدهس یهژێرد هل
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 هــل یــشۆهێب یناــمرهد ینووبداــیز یراــکۆه شهمهئ هک درک ادیهپ یوهرب ادنامزیزیلگنیئ
 هــشۆخهن یدهــس هل 61 ادهد یناشیپ هک ووب 1ناکهیینازاتهپ هوهنیژێوت و ناکهییرهگرهتشهن
 نووبتاــه 2سیلفــس ییــشۆخهن یــشووت )وارکهنهنهتهخ رت یکهیاتاو هب( ناکهکهلووجان
 یۆــه هووــب هــتهباب مهــئ رهــه .هووــب دهــس هــل 19 اینهــت ناکهکهلووج ۆب هرامژ مهئ یچهک
 یکووــن( 3تــسێپرهب و هدووــسهب یکهییرهگرهتــشهن هــنهتهخ هک هنووچۆب مهئ یندنهسهرهپ

 هــل هــنهتهخ یهژــێڕ هــنامهئ یاڕهرهــس .هتــسیوێپ یندربال هک هییشۆخهن یراکۆه )تهریس
 .)WHO ،2007( هرتمهک رۆز ،اکیرمهئ ڵهگهل دروارهب هب ،اپووروهئ

 ،یناــهیج یمهــهوود یگنهــج اتهــه ،ایناتیرهب و اکیرمهئ یناکهووترگکهی هتهیالیو هل
 هــل هــنهتهخ شهــنامهئ یرابرهــس ماڵهــب .اردهد مهــڵهق هــل یکشیزپ یکێسرپ کهو هنهتهخ
 یاود هل اکیرمهئ یناکهووترگکهی هتهیالیو یرهسنارهس هل و 1960 یناڵاس اتهه ایناتیرهب

 یناکهمهتــسیس و یکشیزپ یناڕۆپسپ ادهوێچراوچ مهل و یکشیزپان یکێتش هب ووب 1970
 هــتهیالیو هــل .نووب ناکهرهگیراک هراکۆه نیرتگنیرگ هل ناکهییتسوردنهت هییرێدواچ / همیب
 ناــیگنیرگ یــکێڵۆڕ ادهراوــب مهــل یرهوامهــج یناــناڤکالاچ ادشاکیرمهئ یناکهووترگکهی
 .هووبهه

 یتاــک هــل هــتهباب مهــئ هک هیهوهئ نیهکب ێپ یهژامائ هتسیوێپ هک شێکاڕجنرس یکێڵاخ
 لاتناش یترۆپاڕ یهرێوگ هب .هووبهه ینووب ادتهیڤۆس ییتێکهی هل ناکهتسینۆمۆک هزێه ینووب
 ادتهیڤۆــس ییتێکهی هل نامڵسوم نۆیلم 47 یهکیزن ،)شرآ( شهرائ یراڤۆگ هل هییسرێمۆل
 یزرهــب هــلپ ینامادــنهئ و ڕهوابێب یسهک کێدنهه ووکڵهب ،هناسهک وهئ رهه کهن و نایژهد

 کهــن هییمرهف یکێتیرهن هنهتهخ ناوهئ ینووچۆب هب .نووبارک هنهتهخ شیتسینۆمۆک یبزیح
 هییــسرێمۆل .هوهنهکب ایج ناکهسووڕ هروهگ ارب هل نایۆخ ناوهئ یهوهئ یۆه هتێبهد و ینییائ
 ؛هوودنایهگیاڕ ادیهترۆپاڕ مهئ یهژێرد هل

 ناــی ... کهــبزۆئ یکێــسهک و ،ێــب نامڵسوم ێناوتان هوارکهن هنهتهخ یهسهک وهئ"
  ."تێبهن نامڵسوم ێناوتان کیجات نای ... راتهت

 و ادیرهگرهتــشهن هــل ندرکشۆــهێب ینادڵههرهــس یاود و مهههدزۆن یهدهس یهژێرد هل
 هــشۆخهن رهــس هــل هوهــنیژێوت ووــکهو ،)کیژۆلۆیمێدــیپێئ( ینازاتهپ یهوهنیژێوت نیمهکهی
 هنهتهخ هک( هکهلووجان هشۆخهن یدهس هل ٦١ تسخیرهد هک ١٨٥٥ یڵاس هل ناکهییکیزن

 
1.  epidemiology 
2.  syphilis 
3.  prepuce 
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 ،نووــب سیلفــس یشووت ناکهکهلووج هشۆخهن یدهس هل ١٩ ڵهگهل دروارهب هب ، )نوارکهن
 هــل یووڕ واچرهــب رۆز یهوێــش هب نامزیزیلگنیئ ییزاسهشیپ یناتاڵو هل ناوایپ یهنهتهخ
 یاکیرمهئ هل هنهتهخ ییرهگرهتشهن ،ناکهتسهدرهب هییرایناز هب نتسهبتشپ هب .درک نووبدایز
 یهوهنووبواڵب یراکۆه ماڵهب ،هواب رتایز هرهوشیک مهئ یهکید یناکهچوان واچ هل یرووکاب

 یناکهــچوان ڵهــگهل )دهــس هل 9/31 و دهس هل 2/71 زیڕ هب ( اداناک و اکیرمهئ هل هنهتهخ
 یندرکهنهتهخ یهژێڕ .هناکهییکشیزپ هماجنهرهد یامهنب رهس هل و هیهه یقرهف ناهیج یرت
 80 یهــکیزن هتــشیهگ )1960( ادناکهتسهش یناڵاس هل اکیرمهئ هل ڕوک یڵادنم و هپرۆک
 دهــس هــل 92 اتهــه 76 ناوــێن هل هتاو ،هنووبدایز هل یووڕ ماوهدرهب ادشاتسێئ هل و دهس هل
 ۆــب یکیرمهــئ یهــڵهمۆک هک ووب ینییاز 1971 یڵاس هل .)2016 ،ناراکواه و سیروم(
 و  هــیین یکشیزپ یکهیادراک چیه هنهتهخ ییرهگرهتشهن هک ،دنایهگیاڕ 1ناڵادنم ییکشیزپ
 یاود ،١٩٨٩ یڵاــس هــل ماڵهــب ،ادهــتاڵو مهــل هــنهتهخ یهژــێڕ یهوهــنووبمهک یۆــه هووب
 یهوهــندرکمهک رهــس هــل هــنهتهخ ییرهــگیراک هب تهرابهس ترۆپاڕ ێدنهه یهوهنووبواڵب

 واــن هــل یــسکێس یندرکوهــه یندنهــسهنهشهت یهوهــندرکمهک ،ناڕوــک هل زیم یندرکوهه
 و واــیپ یێزواز یمادنهئ یهجنهپرێش یهوهنووبواڵب یهوهندرکمهک و ادووتشیهگێپ یناسهک
 راجکهــی یجنازاــق ادــییهپرۆک یفاــت هــل هنهتهخ دنایهگیاڕ هوارخکێڕ مهئ ، نادڵانم یکهراز
 ینادــماجنهئ شێــپ ناکهــکواب و کیاد هتسیوێپ هک هیهه یشهواراش ینایز اههورهه و هرۆز
 یهــنهتهخ یهژێڕ ینووبدایز همهئ هتاوهک .)یواتهه ١٣٧٤ ،اینیکراشف( هوهنێرکب راداگائ
 هل ساب هک نهنایینیبشێپ وهئ ادهدنهوێن مهل ڵاخ نیرتگنیرگ .هوهتوهک ێل اکیرمهئ هل یناڕوک
 نۆتنگنیــشاو یترۆــپاڕ یــێپ هب .نهکهد ادووتاهاد هل هییرهگرهتشهن مهئ یهژێڕ یهوهنووبمهک
 هڵاــس ۆــن و تــسیب ۆــب هدژهه ناوێن هل ناینهمهت یهناسهک وهئ یدهس هل 33 اینهت ،تسۆپ
 هــپورگ واــن هــل هڕهواــب مهــئ هک هیادکێڵاح هل همهئ و ،نێرکب هنهتهخ ناڕوک ێبهد هیاو نایێپ
 43 زیڕ هب ناڵاس راوچ و تسهش ۆب جنێپ و لچ و ،ڵاس راوچ و لچ ۆب یس یناکهیینهمهت
 یکهیهوهنیژێوت یناکهندناڵمهخ یێپ هب .)2015 ،تسۆپ نۆتگنیشاو( هووب دهس هل 52 و
 2005 یناڵاس ناوێن هل هک ،)2016 ،ناراکواه و سیرووم( اکیرمهئ یتاڵو هل ینامتشین
 شهــش هــل ووتاــهکێپ ینامتشین یکهیهنوومن ڵهگهل هنامید ادیێت و هوارد ماجنهئ 2010 و
 5/80 هنهتهخ ییتشگ یندنهسهرهپ یهداڕ ،ارک ڵاس اجنهپ ۆب هدراوچ یوایپ 294 و رازهه

 
1. American Academy of Pediatrics (AAP( 
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 یهوهــنووبواڵب :ووب ارکشائ ناکهییزهگهڕ هییزاوایج ،هناماجنهئ مهئ یهرێوگ هب .ووب دهس هل
 هتــسێپشهڕ هــل دهــس هــل 7/75 ،ناکهییناپــسیئان هتــسێپیپس واــن هــل دهــس هــل 8/90
 .یکیسکهم یکیرمهئ یناوایپ دهس هل 44 و ناکهییناپسیئان

 ناشیپ هوهئ ناکهنووڕ هگڵهب اکیرمهئ یناکهووترگکهی هتهیالیو یهناوهچێپ هب ،اداناک هل
 یناڵاــس یناــکهرامائ یــێپ هــب .تاــکهد نیزهــباد هــل ووڕ هــنهتهخ یهژێڕ ێد ات هک نهدهد

 هــل ٦٧ ۆــب ایــشۆکساڤۆن هــل هوهدهس هل ٤٢ هل ناکهپرۆک یهنهتهخ یهژێڕ ١٩٧١-١٩٧٠
 هــل هــنهتهخ ییرهگرهتــشهن یهوهنووبواڵب هک نهخهدیرهد ناکاتاد .هزاوایج اترێبلائ هل دهس
 هــل ١٣ هــب هوهــنووبمهک مهئ یهژێڕ نیرتمهک .هوودرک یمهک 1970 یهیهد یناڵاس یهوام
 هــب هگنهڕ هنیزهباد مهئ .هووب دهس هل ٢٢ اد١٩٧٨ یڵاس هل ایشۆکساڤۆن هل و کبهک هل دهس
 یهــیهد هــل اداــناک یناڵادــنم ینهموجنهئ و اکیرمهئ یناڵادنم یایمیداکائ ینووچۆب یۆه

 هــل ییکــشیزپ یــشاب یکهییرهگیراک چیه هنهتهخ هک درک نایهوهئ یاعدیئ هک ێب 1970
 .)1980 ،ثریو( هووبهن ناکهپرۆک رهس

 گنهتــسائ و یتهــیاژد یووڕهبووڕ اداپووروهئ هل ناوایپ یهنهتهخ ادوودرباڕ یناڵاس هل
 .ووب اینامڵهئ ینڵۆک یراش هل ٢٠١٢ یڵاس هل هنهتهخ یندرکهغهدهق نایکێکهی هک هوهتهووب
 مهــئ ،هــنهتهخ یاود ینووبرهــبنێوخ یۆه هب درک یکشیزپ ینادرهس کێڕوک یهوهئ یاود
 و هــیهغهدهق ییاــسای ینهــمهت هــتاگهد اــت ڵادــنم یندرکهــنهتهخ هــک دــنایهگیاڕ هــیاگداد
 ینهــمهت هــتاگب هکهــسهک ێتاــک ماڵهب ،ێرنهداد ناوات هب هنهتهخ ییرهگهتشهن ینادماجنهئ
 مهــئ یــنارهوداد .تادــب ماجنهئ هییرهگرهتشهن مهئ هیهه یۆب ووب یزاڕ یۆخ رهگهئ ییاسای
 ووکڵهــب ،ێنهــیهگهد ناڵادــنم یهتــسهج هــب ناــیز اینهت هن هنهتهخ هک ووب او نایێپ هیاگداد
 شهــمهئ رهــبهل رهــه و هوهتێنێمهد ادڤۆرم یهتسهج رهس هل هشیمهه ۆب هک هکهییرهگرهتشهن
 یکهــیاگداد نهــیال هــل هــندرکهغهدهق مهئ تهبڵهه .)٢٠١٥ ،تسۆپ نۆتگنیشاو( هییاسایان

  .هوهتێرگان اینامڵهئ وومهه و اردنێیهگاڕ ییێجۆخ
 ،ووــب ٢٠١٩ یڵاــس یــه هــنهتهخ ییرهگرهتــشهن یندرکهــغهدهق یهــکید یکهیهیسۆد

 ،گــنهد یهــنیرۆز هــب و ادــیۆخ یهناڵاــس یهوهنووبۆک هل ،دیوس ییدنهوان یتراپ کێتاک
 :هووتاه ادهنالپ مهل .درک دنهسهپ یناڕوک یهنهتهخ یندرکهغهدهق ینالپ

 هڕهپاد مهئ ێبهد ووبهن ادارائ هل یکشیزپ یکێراکۆه چیه هنهتهخ ینادماجنهئ ۆب رهگهئ
 یتراــپ یکۆرهــس یرــگێج هوهراــب مهــل رهه .تێرکب هغهدهق ادهتاڵو مهل تاک نیرتووز هب
 هتاخهد کشیت هک هکێتهباب ناوایپ یهنهتهخ یندرکهغهدهق هک ووبدنایهگیاڕ دیوس ییدنهوان
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 اد٢٠٠١ یڵاــس هــل و شیرتــشێپ .هــیین هوهنییائ هب یکهییدنهویهپ چیه و ناڵادنم یفام رهس
 یکێکشیزپ ینووبهدامائ هب اینهت ناڕوک هیاسای وهئ یێپ هب هک ووچرهد ادهتاڵو مهل کهیاسای
 ێــبارک ڵووــبق یهکهییتێوایش هک هوهدیوس ییتسوردنهت یتهرازهو نهیال هل هک وارکێپهنامتم
 .)یواتهه 1398 ،انریا ییرهدڵاوهه( .نهکب هنهتهخ هیهه نایۆب

 ،درــک یمهــک 1980 و 1970 یناڵاــس هــل ایلارتسۆئ هل ناکهپرۆک یهنهتهخ یهژێڕ
 .)2004 ،سیــلیب و سیروم( تاکهد دایز یهکهژێڕ هکیرهخ شاوێه شاوێه اتسێئ ماڵهب
 ،یلاڕتــسوئ یواــیپ 173 و رازهــه 10 رهــس هل یرهساترهس یکهییسرپاڕ یماجنهئ یێپ هب

 هــک نهــخهدیرهد رــت یناــکاتاد اههورهــه .نوارــک هنهتهخ هتاڵو مهئ یناوایپ یدهس هل 59
 و دهس هل ٢٤ ،١٩٨٣ یڵاس هل ،دهس هل ٥٠ ،١٩٧٤ یڵاس هل هپرۆک یندرکهنهتهخ یهژێڕ
 دــنهلیزوین هــب تهرابهــس ماڵهــب .)٢٠٠٤ ،لــینادوا( هووــب دهــس هــل ١٧ ،٢٠٠٤ یڵاس هل
 ادــکهیهوهنیژێوت هل هک یهناماجنهئ وهب نتسهبتشپ هب .هیین ادتسهد رهب هل ۆتوهئ یکهییرایناز
 تــسهدهب نیدــناد یراــش هل ١٩٧٣-١٩٧٢ یناڵاس یووبکیادهل یوایپ ٤٣٥ رهس هل هک
 شهــمهئ هــک )2005 ،لپ و ،دور نو ،نوسکید( هووب دهس هل ٤٠ هنهتهخ یهژێڕ ،نووتاه
 یووبکیادهل یڵادنم ٢٦٥ و رازهه وان هل دهس هل ٢٦ یهژێڕ هل رتایز واچرهب یکهیهوێش هب
 .)2006 ،ناراکواه و نسوگرف( هـ 1977 ڵاس هل چرهچ تسیاڕک یراش یکهڕهگ

 
 یدــنهوان یاکیرمهئ یرهوشیک هل هنهتهخ رهس یناکهرهگیراک هرهتکاف و ییهرف
 یرووشاب و
 رێت یهوهنیڵۆکێل ناموگێب .هزاوایج یرووشاب و یدنهوان یاکیرمهئ هل ناڕوک یندرکهنهتهخ
 ناکهــندناڵمهخ ماڵهــب ،هواردهــن ماجنهئ ناهیج یناکایجایج هچوان هب تهرابهس لهسهت و
 دهــس هــل 20 هل هچوان مهئ یناتاڵو هل کێکهی چیه هل هنهتهخ یهژێڕ هک نهکهد هوهب هژامائ
 ینتاــه هب هک نهدهد ماجنهئ هراک مهئ هک نهناوهتهن وهل 2ناکهنایام و 1ناکهکتزائ .هویڕهپهنێت
 یهدهــس یناکهترۆپاڕ .هوامهن یواب هنهتهخ رۆز یکهیهداڕ ات هناچوان مهئ ۆب ناکهییپووروهئ

 هــل اینهــت هــن بییاراک یایرهد هل ناوایپ یهنهتهخ هک نهخهدیرهد ادهچوان مهل ١٩ اتهه ١٧
 ماجنهــئ ندرکهد ۆب نایراک هک ادشیناکهییۆخوان هییقیرفهئ وان هل ووکڵهب ادناکهکهلووج وان
 هــنانژ وهــئ ییــسکێس یــشهبواه یناوایپ رهس هل هک کهیهوهنیژێوت یماجنهئ یێپ هب .اردهد
 و اــیبمۆڵۆک یناــتاڵو هــل نادــڵانم یلم یهجنهپرێش ڕهمهل کهیهوهنیژێوت هل هک ارد ماجنهئ

 
1. Aztec  
2.  Mayan 
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 هــنهتهخ هــناوایپ وهــئ یدهــس هــل 11 ،ووبدرک ناییرادشهب اماناپ و کیسکهم و اکیراتساک
 هنهتهخ نایدهس هل 25 ،هوهنیژێوترهب یناوایپ یترۆپاڕ هب نتسهبتشپ هب هدنهچرهه( نووبارک
 یــلم یهجنهپرێش رهس هل هک رتێون یکهیهوهنیژێوت یماجنهئ یهرێوگ هب اههورهه )ووبارک
 7 هک توهکرهد ،ارد ماجنهئ ڵۆرتنۆک یپورگ ینانژ یناکهییسکێس هشهبواه وان هل نادڵانم
 وهــئ یهرێوــگ هــب ،شهوهئ یاڕهرهس .نووبارک هنهتهخ لیزاڕهب و ایبمۆڵۆک یناوایپ یدهس هل
 یوایپ 300 هل ووتاهکێپ ییکهمهڕهه یکهیهنوومن ییتسوردنهت یتهڵۆم هل هک یهناییرایناز
 ,WHO( نووبارک هنهتهخ نایدهس هل 6 هک توهکرهد ۆڕپ و امیل یتاڵو هل شیئ یرایزاوخ

2007(. 
 



 

 
 

 
 

 ...ینییائ یکێمکوح یهوێچراوچ هل هنهتهخ :مهراوچیشهب
 ادناهیج یتسائ رهس هل هنهتهخ یینییائ یهنیشێپ و

 
 
  یکهشێپ

 هــنییائ و هوهــتهن واــن هــل هــنهتهخ ییرهگرهتــشهن هب نووبرادڕهواب و هوهنووبواڵب یایفارگوج
 وهــئ یــێپ هــب .هــیینییائ یکهییرهگرهتــشهن هوهتهڕهنب هل هنهتهخ هک اکهد هوهب هژامائ ادناکهواب
 و یناــهیج ییتــسوردنهت یوارــخکێڕ ووــکهو یکێلهــگدنهوان نهــیال هــل هــک یهــنارامائ
 )٢٠٠٨( هوارد 1ناکهووترگکهی هوهتهن یوارخکێڕ یزدیائ یهوهنووبراگنهرهب یهگنیسوون
 اههورهــه .هووبهــه نایینیائان یراکۆه ایند یناکهنهتهخ وومهه یدهس هل ٣٠ یهکیزن اینهت
 ادــناهیج هــل هــک یهــنانهتهخ وهــئ وومهــه یدهس هل ٧٠ یهکیزن هک اخهدیرهد هرامائ مهئ
 .هواد نایووڕ ادهکهلووج و مالسیئ ینییائ یناوهڕیهپ وان هل نوارد ماجنهئ

 هــک هــیهکهلووج و مالــسیئ ینییاــئ وود یناووتوهکنێوــش واــن هــل اینهــت هدــنهچ رهــه
 ینییاــئ هــل هنهتهخ یهگێپ ،هنییائ وود مهل هگج ادهشهب مهل همێئ ،هبجاو رهس هل نایهنهتهخ
 هوهــئ رهــبهل هوهــگناوڕ مهــل یحیــسهم ینییاــئ یهوهــنادکێل .نیهکهد ێوتوات ادشیحیسهم
 و رادڕهواــب هــنییائ ناوــێن هــل شهــبواه یکێمــسهڕوێڕ هک یهوهئ :مهکهی هک ێردهد ماجنهئ
 هب نایڕهواب یحیسهم ینییائ یناکهنۆک همقات هل کێدنهه شاتشێه ،هیهنهتهخ هب رادڕهوابان
 اــت هوهووڕ مهــل تهییحیــسهم یهــگناوڕ یهوهــنادکێل :مهوود و هــیهنهتهخ ییرهگرهتــشهن
 نایڕهواب ادۆڕمهئ یناهیج هل هک هیینییائ یناسهک هل کێرۆز یهگناوڕ یرهدناشیپ کهیهداڕ
 ێوتواــت هــنهتهخ هــب تهرابهــس ناکهــکهلووج ینووچۆب اتهرهس ادهژێرد هل .هیین هنهتهخ هب
 یهــگناوڕ ،ادــشییاتۆک هــل و ێرــکهد ێوتواــت تهییحیــسهم یهــگناوڕ ناــشاپ .تێرکهد
 کــێل ،مالــسیئ هــتاو هــیهنهتهخ هــب یڕهواــب هــک ادۆڕمهــئ یناهیج هل هک نییائ نیرتگنیرگ
  .هوهتێردهد

 
1. World Health Organization & UNAIDS 
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  هنهتهخ ییرهگرهتشهن یینییائ ییدنهمتهبیات
 .هووب هوهییهوهتهن یسانوش و ینییائ یراک هب یدنهویهپ وایپ یهنهتهخ هوهییووژێم یووڕ هل

 ،نوــسناج( ،هووــب واــب ادناکهکهلووج و رسیم هناوهل ،ادیماس ینۆک ینالهگ وان هل هنهتهخ
 یڕۆــگ یــلێک رهــس یناکهییراکهوێــش یــه هوهراــب مهــل هــمانهگڵهب نیرتنۆــک و )١٩٩٣

 هرامژ یهنێو( نییاز شێپ ڵاس ٢٣٠٠ یهکیزن ۆب هوهتێڕهگهد یهکهووژێم هک هناکهییرسیم
20(. 

 
 )یواتهه 1394 ،یدهمحهئ( نۆک یرسیم هل هنهتهخ یوارزۆد ییراکهوێش نیرتنۆک :20 هرامژ یهنێو

 ادتهڵاح کێدنهه هل و وارسانهن یکێراک ناکهییمیهاربیئان هنییائ هل وایپ یهنهتهخ ماڵهب
 هنهتهخ هل ساب ادیسۆدنیه یناکهزۆریپ هبێتک هل هنوومن ۆب .هووب نایناکهپیسنهڕپ یهناوهچێپ
 هب تهرابهس ناینهیالێب یکێتسێوڵهه ادووب و یسۆدنیه ینییائ وود رهه هراید او و هوارکهن

 هکنوچ ،ێبهن یکشیزپ یکێواساپ چیه هک هکهیهنهتهخ یژد وودنیه ینییائ .هیهه هنهتهخ
 یفاــم سهــک و هوارنێرفاــئ هوهروهــگ یادوــخ نهیال هل هتسهج هنییائ مهئ یناکهژۆمائ یێپ هب
 هــل کێدــنهه .تــێڕۆگیب هوارد ێــپ یهتــسهج مهئ هک یهسهک وهئ ینزیئ ێب هب هیین یهوهئ
 .نــنازهد ادوــخ یتهــقلیخ و تــشورس یژد هــب هنهتهخ ۆخوهتساڕ  ناکهییسۆدنیه هپورگ
 و رــێن یندرکهنهتهخ ناکهکیس ینییائ و ،نهکان هنهتهخ نایناکهپرۆک شیناکهکیس اههورهه
 1.نرگهد هراک مهل هنخهڕ و ننازان یراچان هب ێم

 
 یسانوش ڵهگهل هک هکێراک ندرکهنهتهخ ،یسۆدنیه ینییائ ینارادڕهواب هل کێرۆز یاوڕب هب هدنهچرهه ـ1

 یهوهـندرکمهک کهو یکـشیزپ یراـکۆه یۆـه هـب نایکێدـنهه ماڵهـب ،هـکۆکان ادهـنییائ مهئ یناووتوهکنێوش
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 ینووــچۆب یــێپ هــب هــنوومن ۆــب .هیهنهتهخ یژد شیحیسهم ینییائ یهتسارائ اههورهه
 و نارکهــنهتهخ ناوــێن هــل کهــییزاوایج چیــه ادحیــسهم ینییاــئ هــل" سڵۆــپ یتیرهــن

 اــپاپ نهیال هل ١٤٤٢ یڵاس هل هک ادکێنامرهف هل و )6:5 ،نایطالغ( "هیین ادناوارکهنهنهتهخ
 هتاوهک .هیین تسیوێپ وایپ یهنهتهخ هک هووتاه ادیێت و ارکرهد امۆڕ یکیلۆساک یهسینهک هل
 زۆرــیپ یڵسوغ شێپ هن" هک اکهد تهییحیسهم ینارادڕهواب وومهه هب نامرهف هوهییرگادێپ هب
 هــنییائ واــن هــل .)١٤٤٢ ،مهراوــچ یسۆینگۆی اپاپ( "نهکهن هنهتهخ زۆریپ یڵسوغ شاپ هن و
 ناکهــسکۆدۆترۆئ هییحیسهم و رسیم هل ناکهییتبق هییحیسهم اینهت ،ادیحیسهم یناکهزاوایج
 هــل کــێرۆز و )2003 ،یــنرت( نتهییحیــسهم ینۆکهرهــه یازنییاــئ وود هــک ،ایپویسیئ هل
 رهــس هــل یرگادــێپ اتــشێه ،هووتــساراپ ناییاتهرهــس یتهییحیــسهم یناکهــییدنهمتهبیات
 هل سکۆدۆترۆئ یناوایپ یدهس هل 97 هنوومن ۆب .نهکهد هنهتهخ ییرهگرهتشهن ینادماجنهئ
 یڕموتشم رۆز .)2006 ،ناکهییتسوردنهت و یفارگۆمید هییسرپاڕ( نوارک هنهتهخ ایپۆیسیئ
 ،ووــب تــسورد اقیرفهئ یناوایب یناکهییحیسهم وان هل ناوایپ یهنهتهخ هب تهرابهس یپورگ
 و رــیب ڵهــگهل ناواــیپ یهنهتهخ ینازاس رهس هل نووڕ یکهییگنهدۆک چیه ادییاتۆک هل ماڵهب
 یاــسێڵک هــل ێدــنهه .)2007 ،پــمک رتــسو( توهــکهن تــسهد ناکهییحیــسهم هڕهواب
 یــێل یتسرهپتب یکێمسهڕوێڕ کهو و نهراک مهئ یژد یرووشاب یاقیرفهئ هل ناکهییحیسهم
 یاــسێڵک هــل هــنوومن ۆــب هــکید یکێدنهه هل ادکێتاک هل .)2003 ،دراجلت نیر( نناوڕهد
 ،ناراکواه و نوستام( هیاسێڵک یمادنهئ هنووب یجرهمهنهتهخ ییرهگرهتشهن ،اینیک هل ایمۆن

 هــل شاــیبماز و یواڵاــم هل ناکهییپورگ یژێووتو هل ناکهووبرادشهب هییحیسهم .)2005
 هوارــک هنهتهخ اسیع نێڵهد هنێو ۆب ،هیهه نایهوێشواه ینووچۆب هنهتهخ ینادماجنهئ یهراب
 و دــنالاگنا ؛2007 ،وــبوکول( تاکهد نامهنهتهخ ییرهگرهتشهن یرێف شیزۆریپ یبێتک و
 .)2007 ،ناراکواه

 یرهورهــپنییائ یناــسهک واــن هــل هــنهتهخ یهژــێڕ اقیرفهــئ یاواژۆڕ یــتاڵو ێدنهه هل

 
 یرهـگهئ ێرـتوهد اههورهـه .نهدهد هـنهتهخ ینادـماجنهئ یڵوهـه اـیرتکاب و کـچراق هب نووبشووت ییسرتهم
 یـنارهژێڕاد .هرتمهـک ادوارکهـنهتهخ یناواـیپ ڵهـگهل ندرکسکێـس هل نادڵانم یلم یهجنهپرێش هب نووبشووت

 هـل زدـیائ یهوهـنیژێوت یینامتـشین یهوارزهـماد و ناتـسدنیه ییکـشیزپ یهوهـنیژێوت ینهـموجنهئ یتهسایس
 هـل نتـساراپۆخ ۆب ریگتشگ یکێجێکاپ هل کێشهب کهو ناوایپ یندرکهنهتهخ هک هوودرک نایراینشێپ ناتسدنیه
 ،ناکهییـسکێس هـشهبواه یهژـێڕ یهوهـندرکمهک ،مۆدـنۆک :هـل هـییتیرب یناـکهراژم هک ێرکب شهکشێپ زدیائ
 .یراکژێوار و زدیائ ینینکشپ و ناکهییکیزن هییشۆخهن ییرێدواچ ،سکێس یندرکێپتسهد ینتسخاود
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 هــل ٩٣ رهــبنارهب هل دهس هل ٦٦ ۆسافانیکروب هل هنێو ۆب .هناکهییحیسهم هل رتمهک زاوختیرهن
 و یفارگۆــمید هییــسرپاڕ( هدهــس هــل ٩٥ رهــبنارهب هــل دهــس هــل ٦٨ اــناغ هــل و دهــس
 ڵهگهل نایکیزن یکهییدنهویهپ نناوتهد هوهتهن و نییائ هک هتساڕ .)2006 ،ناکهییتسوردنهت
 .تــێب زێههب یکێرهکیراید ێناوتهد ادییهوهتهن یکێپورگ وان هل نییائ ماڵهب ،ێبهه ادرتکهی
 و دهــس هل 97 نانامڵسوم وان هل هنهتهخ یهژێڕ اناغ هل ینابقادڵۆم یزۆه وان هل هنوومن ۆب
 هــل 43 هــیهه ناییتیرهــن ینییائ هک یهناسهک وهئ وان هل و دهس هل 78 ناکهییحیسهم وان هل

 .)نامهه( هدهس هل 52 ادڕهوابێب یناسهک وان هل و دهس
 هگج ،ناکهوهنیڵۆکێل هل کێرۆز یووتاهتسهدهو یماجنهئ هب نتسهبتشپ هب هدنهچ رهه

 یندرکهــنهتهخ هــل نییاــئ ،ێبهن هکهلووج و مالسیئ هتاو یکهرهس یهتراوائ یتهڵاح وود هل
 و یــسۆدنیه ینییاــئ هــنێو ۆــب ناکهــنییائ هل کێرۆز هراید و هیین یکهرهس یراکۆه ادناوایپ
 هوهــئ ێــبهد ماڵهــب ،هــیهه هنهتهخ هب رهبنارهب نایرهبژد نای نهیالێب یکێتسێوڵهه مزیدووب
 هــب ناــیۆخ ۆــب هــنهتهخ هــکهلووج و نامڵسوم یناوایپ یدهس هل 100 یهکیزن هک نینازب
 هــب رهــس ناــهیج یناکهوارکهــنهتهخ هواــیپ وومهه یدهس هل 70 یهکیزن و ننازهد بجاو
 نهــکهلووجان ناــی نامڵــسومان ناوارکهنهتهخ یدهس هل 30 اینهت و ننامڵسوم یهگڵهمۆک
 یوارــخکێڕ یزدــیائ یهوهنووبراگنهرهب یهگنیسوون و یناهیج ییتسوردنهت یوارخکێڕ(
 هــل ینییاــئان و ینییائ یهنهتهخ هب ناکهرادیدنهویهپ هرامائ .)٢٠٠٨ ،ناکهووترگکهی هوهتهن

 .هووتاه اد٣ هرامژ یهتشخ هل ناهیج یتسائ رهس
 ادــناهیج هــل رتوورهــس و ڵاــس ١٥ نهــمهت یناوارکهــنهتهخ یهژــێڕ :٢ هراــمژ یهتــشخ

  )٢٠٠٨ ،زدیائ ۆب ناکهووترگکهی هوهتهن یهگنیسوون و یناهیج ییتسوردنهت یوارخکێڕ(

 هل هنهتهخ یهژێڕ 
 یناوایپ یۆک
 هل وارکهنهتهخ
 )هژێڕ( ناهیج

 یناوارکهنهتهخ یهژێڕ
 )نۆیلم( وایپ

 یهنهتهخ یوهرب
 تهمیشهح هل ناوایپ

 )هژێڕ(

 ینییائ یهنهتهخ
 دهس هل 100 455 دهس هل 8/68 نامڵسوم یناوایپ
 دهس هل 100 3/5 دهس هل 8/0 هکهلووج یناوایپ

 ینییائان یهنهتهخ
 یناکهووترگکهی هتهیالیو

 اکیرمهئ
 دهس هل 75 دهس هل 9/84 دهس هل 8/12
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 دهس هل 61 3/116 دهس هل 6/17 ناتاڵو یهکید
 دهس هل 30 5/661 دهس هل 100 ایند یۆک

 ینیــسان یناکهرهــگیراک هدراــید هل کێکهی و دنهوان نیرتگنیرگ هل کێکهی کهو ،نییائ
 و زاروهــهڕپ یووژــێم یــیاژێرد هــب ،کهــیاگڵهمۆک و کاڤج رهه یگنههرهف یهنهیالهمهه
 و ڕهواــب و رــیب یهژــێڕ .هوینیب هوۆخ هب یرۆز یکێناشکڵهه و ناشکاد ،یتهیاڤۆرم یوێشن
 یکهیهــسانێپ هــنایویناوت تهــمحهز هــب رۆز نارهڵۆکێل هک نرۆز هدنهوهئ ینییائ یوارخکێڕ
 ڤۆرــم ییرگۆــه .)496 ل ،1985 ،زندیگ( ننێب تسهدهو نییائ ۆب وارکدنهسهپ ییتشگ
 هــب زاواــیج یــمچیب ادناکهیینێوــش و ینهــمهز هنێتسهب و یتهیاڵهمۆک همهتسیس هل نییائ ۆب

 نییاــئ .هوهــتاکهد تــساڕتشپ هــمهئ ناکهرۆجوارۆج ازنییائ و نییائ ینووب هک ،ێرگهد هوۆخ
 کهو و اــکهد یڵۆرتنۆــک و ادهد اداگڵهــمۆک واــن هل ناکهڤۆرم ییتهیاڵهمۆک ینایژ هب مچیب
 ادــناکهڤۆرم یراتفڕ و هکۆریب هل )یتهواوهت( ڵامهک یهوێچراوچ هل و ڕهواب و ریب کێڵهمۆک
 ادــشووتاهاد یناکهوهــن یرادرک و راتفهڕ هل هناڕهواب و ریب مهئ ییرهگیراک .تێبهد ماوهدرهب
 هوهــناکهنۆک هگنههرهف و تیرهن هل هک هیهناڕهواب و ریب و هل کێکهی ندرکهنهتهخ .تێرنیبهد
 ادــڤۆرم رهــس هــب یۆــخ ادرــتاود یناکهــغانۆق هــل و نییاــئ واــن هــتۆدرک یهزد و هواریگرهو
 ووکڵهــب ،هــیین ناوودرــباڕ ییتیرهــن یکهــیهوهدرک اینهت هنهتهخ هک یهڕهواب وهئ .هوودناپهس
 ییتهــینۆچ هــل یکۆکاــن ێدــنهه ،هووــب ناکهکهلووج و نانامڵسوم ۆب ییادوخ یکێجرهم
 هــک هوهــتێنێد رــیبهو هــمهئ و هوودرــک تــسورد ناــنژ و ناوایپ یهنهتهخ ڕهم هل هوهندرکریب
 هــکنوچ ،هیهییرهگرهتــشهن مهــئ یهوهــنام یراکۆه ناکهرووتلهک و تیرهن ۆب ینییائ یڕهواب
 یهــشیڕ ادوــخ هــب نووــبراداویه و هییهــشیمهه یکهیهواچرهــس ناکهییتــسیوێپ ۆــب نییاــئ
 هــکمهچ یرهدناــشیپ اینهــت ناکهییگنههرهف هتهباب هوهکید یکهیال هل ماڵهب .یتهیناکهرادرک
 ێناوتهد هنهتهخ ییرهگرهتشهن یینییائ یهشیڕ و گهڕ هب نادیگنیرگ هیۆب .نناکهییتاک هشاب
 هــب .هوهتێوهکب ێل یهنهتهخ یهوهنام یناکهراکۆه و یگنیرگ و رتشاب یچرهه ینتشیهگێت
 ییدهس هل 70 یکشپ یهرێوگ هب هک یهوهئ ،مهکهی هک نیهکب هوهئ یاعدیئ نیناوتهد یتشگ
 یکهییرهگرهتــشهن هــنهتهخ ،ناــهیج یتــسائ رهــس هــل ناوارکهنهتهخ یهژێڕ یۆک هل نییائ
 یناکهــیینییائ هــشیڕ و گهڕ هــل هتــسیوێپ هییرهگرهتــشهن مهــئ یرتشاب ینیسان ۆب هک هیینییائ
 ،ۆڕوهــئ یناــکهواب و هروهــگ هــنییائ ییتهــیاژد نای ینهیالێب یۆه هب :مههوود و ؛هوهنیڵۆکب
 سوــکوف ێــبهد هــنهتهخ یینییاــئ یتهــناقهح ینیسان ۆب مزییۆدنیه و مزیدووب ینییائ ووکهو
 .هکهلووج و مالسیئ تهبیاتهب ،ناکهییمیهاربیئ هنییائ رهس هنیهخب
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 ناکهییمیهاربیئ هنییائ هل هنهتهخ 
 ناــی مالــسیئ شێــپ ۆــب هوهــتێڕهگهد ]یهــکهووژێم[ هــک هــنۆک یکێتیرهــن ناچک یهنهتهخ
 هــب و هوهنتــسهبهد هوهنییائ هب نانژ یندرکهنهتهخ ناکهراتوگ هل کێرۆز ماڵهب .تهییحیسهم
 کێدــنهه هــل ناــنژ یندرکهــنهتهخ هتــساڕ .ننازهد یمالسیئ ینییائ یناکهجرهم هل کێکهی
 زۆرــیپ یــبێتک هــل هــن هک هوهتێرکب هوهئ رهس هل تخهج ێبهد ماڵهب ،هواب ادنامڵسوم یتاڵو
 یــساب ادناکهنهــسهڕ هییمالــسیئ و یحیــسهم هــقهد هل ماک چیه هل هن و نائروق و ]لیجنیئ[

 ،ناکهییحیسهم و نانامڵسوم هل هگج ،)٢٨٣ ل ،٢٠١٨ ،کوگنات( هوارکهن نانژ یهنهتهخ
 ۆــب .هواــب شهــکید ییێجۆخ ینییائ کێدنهه و ناکهکهلووج و ناڕهوابنایگ وان هل هراک مهئ
 اــشالف و لییارــسیئ اتێب ووکهو ادهکهلووج یپورگ کێدنهه وان هل نانژ یندرکهنهتهخ هنێو
 یندربــشێپوهرهب ۆــب کێواــساپ هــتهووب نییاــئ ادهــنایاگڵهمۆک مهــل .تــێردهد ماجنهــئ

 ناوهــئ ینووــچۆب هــب و هوهــنانژ یینێوادکاپ هب هوهتهنایووتسهب هکنوچ ،نانژ یندرکهنهتهخ
  .)1394 ،یدهمحهئ( هنژ ینووبکاپ یهگڵهب ادوخ یال هل هنهتهخ

 نــنازهد رهبمهغێپ یتهنوس هب هراک مهئ ادمالسیئ هل نانژ یهنهتهخ ینارگنهیال اههورهه
 ناــگزمروه یاــگزێراپ و نارێئ یناتسدروک یرهڤهد ێدنهه یکڵهخ هل کێشهب هنوومن ۆب و
 یناــنژ ینووبکاــپ یۆــه هــتێبهد هراــک مهــئ و هرهــبمهغێپ یتهنوــس ندرکهنهتهخ هیاو نایێپ

 یینێوادــکاپ و سووماــن ینتــساراپ هراــک مهئ ،هکید یکێپورگ یڕهواب یێپ هب .وارکهنهتهخ
 ییهزیکاپ ینتساراپ هب و هوهتاکهد مهک ناییسکێس یووزهرائ هکنوچ ،هوهتێوهکهد ێل یناچک
  .رادافهو یکێنارهسواه هب اکنایهد ،ندرکووش هل رهب اتهه نایینێچک یهدرهپ و

 ناــچک و نانژ یندرکهنهتهخ هب تهرابهس ادنائروق هل ،درکێپ نامهژامائ شیرتشێپ کهو
 نهکهد هوهب هژامائ ناکهییمالسیئ هوهناڕێگ هل کێدنهه ماڵهب ،ێرکان یدهب کهیهناشین چیه
 وود ۆــب هژاــمائ نیناوــتهد هــک هووــب واــب ادمالــسیئ یرهــبمهغێپ یمهدرهــس هــل هراک مهئ هک
  .نیهکب هوهراب مهل گنیرگ یهوهناڕێگ

 ،رهــبمهغێپ یتهــمزخ هــنووچ ناــتهرفائ هــل کێڵهمۆک هک هووتاه ادکهیهدوومرهف هل )ـئ
 ،درــکهد هــنهتهخ یناــنژ و )بــیبح ما( بیبهح یکیاد توهد نایێپ هک هوهشێپ هتاه کێنژ
 یرهــس هل اتشێه یووب یرهس هل او یهشیئ وهئ بیبهح هموئ یهئ :یوومرهف شیرهبمهغێپ
 شیــنم و یهکب یمارهح رهگهم ،ادوخ یرهبمهغێپ یهئ ،ێڵهب :هواد یماڵهو و ؟یماوهدرهب
 هــنهتهخ نۆــچ هــک مهــکب ترێف اب هرهو ،هڵاڵهح ۆت ۆب :یوومرهف تهرزهح .منێب ێل یزاو
 یــکێژێچ شیدرــێم و اکهد رتشهگ واچومهد هکنوچ هکهم یوهڕمهک و یوهڕهدایز ؛تیهکب
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 ).٣٨ ل ،٦ یگرهب ،یچۆک ١٤٠٧ ،ینیلک( ".تێرگهدرهو رتایز
 دهــمهحم ینیسوون هل هجام نبا ننس حیحص و هجام نبا ننس یبێتک وود رهه هل )ب

 ڵــسوغ ینووببجاو هب تهرابهس ،رهبمهغێپ یرهسواه یهشیاع یهوهناڕێگ هل هجام ینبیئ
 یاود( :یتهــیوومرهف هــشیاع هــنهتهخ وود ینووــب هــب تهرابهــس ،ادــنووبتووج یتاک هل

 تاــک رهــه ادوــخ یرهــبمهغێپ و نم .هبجاو هکهوارکهنهتهخ وود رهه ینتش ،نووبتووج
 .)یچۆک ١٥٥ ،١٤٠٧ ،هجام نبا( ".تشهد نامۆخ رتاود درکهد نامییێجواه

 هــماجنهئ وهــب نیناوــتهد هوهرهــس یهوهــناڕێگ وود وهئ یهوهنانێه هب هیاو نایێپ کێدنهه
 ووکڵهــب ،واــیپ یندرکهــنهتهخ اینهــت کهــن ادمالــسیئ یرهــبمهغێپ یمهدرهس هل هک نیهگب

 و باد یهوامــشاپ هــناڕهواب و رــیب مهــئ یــشهب ماک اتسێئ .هووب واب شیتهرفائ یندرکهنهتهخ
 مهــهرهب هوهدهــمهحم یتهرزهــح و مالــسیئ ینییاــئ نهیال هل هدنهچ ات و هناکهبهرهع یتیرهن

 ێوتواــت ێــبهد هــنامهئ هوهــتهوارک راومهــه و هوارنێپسهچ و هوارک ۆب یراینشێپ ،هوهتهوارنێه
 وهئ ییزمهڕ ینادناشیپ ناکهیینییائ همسهڕوێڕ ناکهسانڤۆرم هل کێدنهه یڕهواب هب .نێرکب

 هــڵهه یادراــک و ڕهواــب و رــیب .نتسیوێپ اگڵهمۆک یهوهنام و یریگماقهس ۆب هک نهناتسهه
 .هیهه نایخرنهب ییتهیاڵهمۆک یادراک ،ناینووبتسوردان یاڕهرهس

 
 ادهکهلووج ینییائ هل هنهتهخ
 واــن هل و نۆک ینامیهپ هل هنهتهخ هب تسهویهپ یناکهناشین مهکهی ادناکهیینیائ هوهنیڵۆکێل هل

 راکهب ارکشائ هب هنهتهخ یهشو نائروق یهناوهچێپ هب ادهبێتک مهل .تێرنیبهد ادناکهکهلووج
 یکــشیزپ یواــساپ ێــب هــب ناینووبکیادهل یمهتشهه یژۆڕ هل هکهلووج یناڕوک و هووتاه
 وومهــه هــل هوهــناکهکهلووج نهــیال هل شهکوونهه اتهه هییرهگرهتشهن مهئ .نێرکهد هنهتهخ
 یناکهووبکیادهــل هکهلووج هڕوک وومهه نیێڵب نیناوتهد هنوومن ۆب .تێرکهد وهڕیهپ ادناهیج
 هــل ٩٨ و یرووکاــب یدــنهلریئ و ایناتیرهــب هــل هــکهلووج یناوایپ یدهس هل ٩٩ ،لییارسیئ

 ندرکهــنهتهخ یــیگنیرگ هب تهرابهس .نێرکهد هنهتهخ اکیرمهئ هل هکهلووج یناوایپ یدهس
 هــک ێد کــێپ مخوــت وود هــل نووبهکهلووج هک نیێڵب هتسیوێپ ،هنییائ مهئ ینارادڕهواب یال
 نایکێکهــی :هــیهکهلووج ینییاــئ و هوهــتهن هل کات ینارکرهد یاتاو هب نایهکهی رهه ینووبهن
دقم( "سوونهراچ"

ّ
 ینووبهدازهــکهلووج سوونهراچ یمخوت .هی"هداریئ" نایهکید یوهئ و )ر

 یکواــب شیمهــه و یــکیاد مهــه کاــت رهــگهئ هــک هــڵووبق ادــکێتهڵاح هل تهبڵهه هک هکات
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 .1هــیهوههی ۆــب یجهــکلم یرهوــێپ هداریئ مهئ هک هنارکهنهتهخ هداریئ یمخوت و نب هکهلووج
 ینییائ هل نووچرهد هب ووکڵهب نووبیخای هب رهه کهن هیینییائ هکرهئ مهئ ینادهنماجنهئ هتاو
 .)یواتهه ی1397 ،یفیطل( .تێردهد مهڵهق هل هکهلووج

 نۆــک ینامیهپ یرههوهج و هغانب یتێجهکلم نینازب هک ێبهد گنیرگ کێتاک هتهباب مهئ
 یکێکرهئ ۆب لییارسیئ ینهب یهوهتهن هیاو نایێپ هکنوچ ،هناکهکهلووج ییهوهتهن یهمانسان و
 ناــی تهــبیات یفاــم نهواــخ هــلهگ مهــئ هــک هــیین انام وهب هتهباب مهئ .نواردرێژبڵهه تهبیات
 و ادوــخ یناکهــنامرهف تــسائ هــل یڵهــیاڕێوگ هب هندراژبڵهه مهئ ووکڵهب ،نتهبیات یپیسنهڕپ
 ادوــخ یناکهــنامرهف هــل ندرکیچێپرهــس ادــکێڵاح هل ،ێد یدهب تهعیرهش یندرکواچهڕ
 رهــس هــل رتاــیز هــکهلووج ینییائ ییرگادێپ هک یهیێپ وهب .هوهتێوهکهد ێل یتسهپ و یلیلهز
 رهــس هل هنییائ مهئ هک هیین ریهس چیه ،یتشورسڕهپوهئ و یرزه یتهباب رهس هل کهن هرادرک
 .تێنێونب یرگادێپ یناکهناو و امهنب ینادماجنهئ

 هتــسیوێپ ناکهــکهلووج واــن هــل هــنهتهخ یــیگنیرگ هــل رتــشاب یچرهه ینتشیهگێت ۆب
 هــک کێرۆج هب ،هوهنهدب کێل هسرپ مهئ یناکهنوومن و هوهنهدڵهه نۆک ینامیهپ یناکهڕهپال
 .هووتاه )تاروهت یناکهبێتک هل کێکهی( "ندنارفائ یرفیس" هل

 هــک هناتناشرهس یکرهئ تییاود یناکهوهن و تناکهڵۆڕ و ۆت وومرهف یمیهاربیئ هب ادوخ
 یهوهئ ۆب نێرکب هنهتهخ ناتناڕوک و ناوایپ وومهه ێبهد .نهکب ێجهبێج نم ینێڵهب
 ێــبهد هژۆڕ تــشهه یکێڕوــک رهــه .هوودرــک ڵوــبق ناــینم ینامیهپ هک نهدب ناشیپ

 هتــسیوێپ .هوهــتێرگهد شیواردڕکڕێزهــب و 2دازهــناخ یوایپ هیاسای مهئ .تێرکب هنهتهخ
 رهــس هــل هــنم ییهــشیمهه ینامیهــپ شهناشین مهئ و ێرکب هنهتهخ کێسهک وومهه
 یۆــخ یلهــگ و زۆــه هــل ێــبهد ،ێرــکب هــنهتهخ ێوههیهن کێسهک رهه .ناتهتسهج
 .)٢٠١٩:٢٢ ،نۆک ینامیهپ( هوودناکش ینم ینامیهپ هکنوچ ،ێرنب رهدهو

 :هووتاه ادشهژێرد هل
 ادــیهکهڵام هــل هــک یهــکید یهــناڕوک و وایپ وهئ و یڕوک یلیعامسیئ میهاربیئ ناشاپ
 ڵاــس ٩٩ ینهمهت میهاربیئ ادهتاک وهل .ندرک یهنهتهخ یوومرهف ادوخ کهو ،نووب
 وهــئ ڵهــگهل ادژۆڕ کهی هل نایکوود رهه .ووب راکهزرهه و ڵادنمرێم لیعامسیئ و ووب
 .نارــک هــنهتهخ هوهواردڕکڕێزهب هب و دازهناخ هب نووب ادیهکهڵام هل هک یهناڕوک و وایپ

 
 مهـئ ادوـخ ،اـسووم یتاقیم هل تاروهت یێپ هب هک کێوان .هییربیع ینامز هل ادوخ ییتهبیات یوان هوههی ـ1

  .هووتاه ادنۆک ینامیهپ هل راج 410 و رازهه جنێپ هوان مهئ .هوان یۆخ هل یهوان
 .هووب کیادهل کڵهخ یڵام هل هک کێڵادنم ـ2
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 .)نامهه(
 ،نیــنێهبرهد میهارــبیئ ۆب ادوخ ینامرهف هل ڵاخ کێدنهه نیناوتهد ادهناتهیائ مهئ وان هل

 هــنهتهخ ،ادوخ ڵهگهل کێنامیهپ کهو هنهتهخ یڵۆڕ ،ناڵادنم ۆب ندرکهنهتهخ یتاک هناوهل
 یهــکهییاتۆک هــک نارکهــنهنهتهخ یماــجنهرهد اههورهــه و ییهوهتهن یسانوش یامێه کهو
 ادهکهلووج ینییائ هل هنهتهخ هکید یکهیاتاو هب .ناکهکهلووج یهگڵهمۆک هل نارکرهد هتێبهد
 یادوــخ هب ناینامیئ هک یهناسهک وهئ هک ێردهد مهڵهق هل شخهبسانوش یکێرهتکاف کهو
 یکێڵاــخ ادهدــنهوێن مهــل .هوهــتاکهد اــیج هوانێههــن ناینامیئ هک یهناسهک وهل هوانێه هناقات
 نیناوــتهد هــک هناڵادنم یندرکهنهتهخ ۆب مهتشهه یژۆڕ ییگنیرگ شیوهئ هک هیهه گنیرگ
 هک اد اسووم هب ینامرهف ادوخ هک یهنێوش وهئ ،نیهکب یدهب ادنایڤال یبێتک هل یهکهراکۆه
 :ێنێیهگباڕ لییارسیئ یلهگ هب هنانامرهف مهئ

 ،هواڵــگ هوهییعرهــش یووڕ هــل ژۆڕ توهــح اتهه هنژ وهئ اوهئ ،ووب یڕوک کێنژ رهگهئ
 ێــبهد ادمهتــشهه یژۆڕ هــل .هــکاپان و واڵــگ ادهــناگنام یڕووــس هــل هــک نۆچ ووکهو
 هــل یواوهــت هب اتهه ێب ێڕهواچ ژۆڕ ٣٣ ێبهد هتهرفائ وهئ .تێرکب هنهتهخ یهکهڕوک
 ناــی ادهــن زۆرــیپ یتــش هــل تــسهد ێــبهد ادهوام مهل .هوهتێبهد کاپ هناگنام یڕووس
  .)١٢ :نامهه( هگتسرهپ هتێچهن

 تــشورس یندرکرتــشاب ۆــب ندرکهنهتهخ هیاو نایێپ شیناکهکهلووج هماخاخ اههورهه
 نــیهز و هتــسهج ناوــێن هــل هتــسیوێپ و ێباــن کیادهــل یواوهــت هــب ڤۆرم هکنوچ ،هووتاه
 هــک ێرــکهد ریهــس ریگتــشگ یکهیاسای کهو هنهتهخ شهوهل هگج .تێبب زاس یگنهسواه
 ،هــندرکهدامائ هب یتسیوێپ ادمهکهی یژۆڕ شهش یهوام هل ێرکهد تسورد هک کێتش رهه
  .هنیڕاه هب یتسیوێپ منهگ نۆچ کهو رهه

 رهس هندرکتخهج ،درک نامساب هک یهوهناڕێگ وهئ و نۆک ینامیهپ هل گنیرگ یکێڵاخ
 هــل نیــێڵب هتــسیوێپ هوهووڕ مهــل .هناینووبکیادهل یمهتشهه یژۆڕ هل ناڕوک یندرکهنهتهخ
 کهو هگتــسرهپ هــکنوچ ،ێبهد زۆریپ تاک ،ێب زۆریپ نێوش یهوهل رهب ادهکهلووج ینییائ

 هــل و اــسووم یاود هدهــس راوــچ یرهبوروهد هل ،هکهلووج یلهگ ییمرهف یزۆریپ ینێوش
 یمهدرهــس و اــسووم یمهدرهس هل هک نامیهپ یرداچ و هوارک تسورد ادنامێلس یمهدرهس
 کهو اتــشێه ،هوهــتێردهدڵهه انیــس یناــبایب هــل ناکهــکهلووج یینادرهگرهــس و ییهراواــئ

 یتاــک و ناوهــئ ۆــب اینهت و ێردان مهڵهق هل ییهشیمهه و ریگێج ییمرهف یزۆریپ یکێنێوش
 هــل همهش یژۆڕ یندرکێجهبێج و نترگاڕ اتسێئ .ووبارک ناخرهت ادوخ ڵهگهل ندرکژێووتو
 یــێپ هب .تێرنهداد هوههی هل واوهت ییڵهیاڕێوگ یامێه نیرتگنیرگ هب هنهتهخ یهریعهش ڵاپ
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 و گنهــهرهف واــن هــتێچهد هــک هــکێوایپ ینووبکیادهــل هــنهتهخ ،ناکهــکهلووج یهــگناوڕ
 هــل هگنیرگ هتهباب مهئ ماڵهب ،هتشورس وان هنووچ هپرۆک ینووبکیادهل و هوهیۆخ یرووتلهک
 هــک ،هوهتێرــسانب هــناوایپ یکهییزاوایج کهو ێناوتهد ادڕوک ینووبکیادهل یناکهژۆڕ مهکهی
 هــک هــیهوهئ رــت یکێتــش .تاــکهد ادــچک و ڕوک ناوێن هل رووتلهک ییهقافوود هل تشرازوگ
 هــک نیهــکب ریهــس کێرهــتکاف کهو و یکیزیف و یکهرهد یکهیامێه کهو هنهتهخ نیناوتهد
 کهو ،هــیادوخ هــب ناــیڕهواب هــک ێــشخهبهد هناــسهک وهــئ ناــی هکهلووج یلهگ هب سانوش
 و ناکهییلییارــسیئ یهوهــندرکایج یهناــشین هــب هــنهتهخ ناکهــکهلووج هــیاو یێپ یدیعهس
 ینامیهــپ هــتاو "الیم تیرێب" ێرتوهد یێپ و ننازهد میهاربیئ یهچهو و ادوخ ناوێن ینامیهپ
 اــسووم یناکهــجنامائ هــل کێکهــی تاروهــت یــێپ هــب هــک ووــب او یــێپ شیدــیۆرف .هواڕبێل

 کهو و ووب زۆریپ یکهیهوهتهن ینانێهکێپ یادهوڵهه هیۆب .ووب هکهلووج یلهگ یندرکزاوایج
 .نــب ناسکهی ناکهییرسیم ڵهگهل مهکینال هک ان تاینب یکێمسهڕوێڕ هییزۆریپ مهئ یهناشین

 هوهتهن هل نایۆخ ندرکهنهتهخ هب ێنازب هک ووب یڵاحشۆخ یهگێج اسووم ۆب شهوهل هگج
 .هوهــنهکهد اــیج )ووــب هــکید یناکهوهــتهن یچۆــک ینێوــش هــک( نایهــکهتاڵو یناکهــناگێب

 روود ناکهــناگێب هوهــتهن وومهــه هــل ناــیۆخ هــک ،ناکهییرــسیم ووــکهو شیناکهــکهلووج
 یناــیۆخ هووتــساراپ نایهــنهتهخ یهناوهئ .درکهدهن هکڵهخ وهئ یڵهکێت نایۆخ ،هوهتسخهد
 و نــنازهد کاــپان هــب ناکهوارکهــنهنهتهخ و نهــکهد هوهــنایۆخ هــب یزاناــش و ننێونهد هوێپ

 هــب ناکهــکروت هــک یهــناوێنج وهــل کێکهــی شۆڕمهــئ تهــنانهت .نهــکهد ێپ ناییتهیاکووس
 هدــنهوهئ ناکهییلییارــسیئ واــن هل هتیرهن مهئ .ه"وارکهنهنهتهخ یگهس" نهدهد یناکهییحیسهم
 هــل یناوهــئ هــک نارادڕهواــب ۆــب تهــبیات یکێتهفیــس هــب ووــب "نارکهنهتهخ" هک ووب گنیرگ
 .)1380 ،ییارق( هوهدرکهد ایج ناکهرفاک

 :هوهــتهوارک نووڕ زاواــیج یهوهــنادکێل هــب هنهتهخ ییرهگرهتشهن ادناکهکهلووج وان هل
 یلیهــم و یــسکێس یڵۆرتنۆک ۆب کێزارمائ کهو هنهتهخ ناکهکهلووج هیاو یێپ 1نتسێڵێه
 ۆــب کهیهناــشین کهو هییرهگرهتــشهن مهــئ اههورهــه .ننــێههد راــک هــب ناــنژ ۆــب ناواــیپ

 .)253 ل ،2004 ،نیتــسله( هوارــنێه راــک هــب ناڕهواــبێب و نارادڕهواــب یهوهــندرکایج
 یووڕ هــل ناواــیپ هــک یهــگنیرگ هــتهباب وهــل هــگج ،هنهتهخ هک هیاو نایێپ هکید یکێدنهه
 یووزهرائ یهوهندرکمهک هب ،هوهتاکهد ایج وارکهنهنهتهخ یناسهک هل هوهییحۆڕ و ییهتسهج
 مهــئ یادراــک هــل ناواــیپ یهــنهتهخ ینارگنهــیال .تاــکهد تــشوهڕهب ناواــیپ ،یــسکێس

 
1. Hellsten  
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 ،1سدــینۆمیم اــسووم .نراداــگائ هییــسکێس یووزهراــئ یهوهــندرکمهک هــک هییرهگرهتشهن
 هب وایپ یندرکهنهتهخ هک درک هوهب یهژامائ ،هوایژ اد١٣ یهدهس هل هک هکهلووج یکێکشیزپ
 وایپ ییسکێس یژێچ و اناوت هک هوودرک یاو ناییکاپنێواد و تشوهڕ یندرکرتشاب یتسهبهم
 هووتاــه تــسهدهو ناــکهووج یهــنهتهخ هــل هــک یهــناماجنهئ وهــئ یهکید هل .هوهتێبب مهک
 ادــیێت هــک نیهــکب هــکهلووج یناکهــیینافڕیع هــقهد واــن یناکهــپارخ اتاو هب هژامائ نیناوتهد
 هــب هــک یهــناڕهواب و ریب وهئ ،هنانژ یکمهچ ۆب هوهننێڕهگهد وایپ یێزواز یمادنهئ یتسێپرهب
 یــشهب یندرکراــگزڕ کهو ناــینووبقڵاب ینهمهت هل رهب یهنهتهخ یهناییێجۆخ یهوهنادکێل
 هــل کێدــنهه شهــناوهل ،نێوش کێدنهه هل .ادهد مهڵهق هل ناڕوک یێزواز یمادنهئ یهنانژ
 ناڕوــک و ێبهد کیادهل ێم و رێن یزهگهڕ وود رهه هب ڤۆرم هیاو نایێپ ،اقیرفهئ یناکهزۆه
 هــیهه نایهناوایپ و هنانژ یحۆڕ زیڕ هب ادسیرۆتیلک هل ناچک و تهریس یکوون یتسێپرهب هل
 یندرکهــشهگ و نادــڵهه یۆــه هــنبهد نایندرکهــنهتهخ هــکید یکهــیاتاو هب نای نیڕب هب هک
 هک ۆڕمهئ ییکشیزپ یتسناز یناکهتوهکتسهد یێپ هب .ناڵادنم یازوکز یاناوت و یتهیاسهک
 ینــشهچهرف ینهــیال ینووب هب یڕهواب و هوهتهووتسخ روود ێم/رێن ییکهرهبوود هل یزهگهڕ
 .هیهوهندناڕهگ یوایش هیهه یرهدنێج

 ،هوارک ادێت یناوایپ یهنهتهخ یساب نۆک ینامیهپ هل هک هیین هتش وهئ یواوهت همهئ ماڵهب
 .نهــکهد ادهــکهلووج یلهگ وان هل هتهباب مهئ ییگنیرگ ۆب هژامائ هک نهه شهکید یهوهناڕێگ
 هــل کێکهــی( 2"نووچرهد یرفیس" هل هک نهدب نایهنوومن وود یهڤۆرش یجنرس هنوومن ۆب
  .هووتاه )تاروهت یبێتک جنێپ

 هک هوارک هوهل ساب )١٦٣ل ،٢٠١٩ ،یواقرهش( نووچرهد یرفیس یمهراوچ یشهب هل
 وان هل ماڵهب ،نتوهک ێڕ هب رسیم وهرهب ناکهییلییارسیئ یندرکراگزڕ ۆب یهکهڵامهنب و اسووم
 ێــل یگرهــم یهشهڕهه و درک ارکشائ اسووم ۆب یۆخ ادوخ ،ادهد نایووشپ کێتاک ،اداگێڕ
 یتهریــس یتــسێپرهب و ترگڵهــه یژــیت یکێدرهــب اــسووم ینژ یارووفهس هیۆب رهه .درک
 ادهدنهوێن مهل ".یمهکهدرێم ینێوخ ۆت :یتو و ادوخ مهد رهب ادیێڕف و درک هنهتهخ یهکهڕوک
 و هوودرکهــن هــنهتهخ یهکهڕوک اسووم یچۆب هک یهوهئ هنێو ۆب هیادارائ هل ناموگ کێدنهه
 ینهــمهت یهوــین اسووم هک یهیێپ وهب هیاو نایێپ کێدنهه ."هووچ ادیژگ هب ادوخ هوهئ رهبهل
 رۆز هــگنهڕ ،هوودرــب رهــس هــب نایدــیم یناــبایب هل یهکید یهکهوین و نوهعریف یکشۆک هل

 
1.  Mosses Maimonides  Exodus Rabbah 
2.  Exodus Rabbah 
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 هــب ادوــخ هــک یهناتش وهئ وومهه هک یهوهئ تهبیاتهب ،ێبووبهن ادوخ یناکهنامرهف یانشائ
 ٤٠٠ هل رتایز یهوام ۆب درکهد ێڕهواچ یهلهگ مهل لییارسیئ ڵهگهل ینامیهپ و نێڵهب یۆه
 هــب اسووم یهکهنژ هک هیاو نایێپ نایازهراش هل کێدنهه .اردهدهن ماجنهئ یشاب هب رۆز ڵاس
 رهــگیراک یکهیهوێش هب هویناوتیهن اسووم ماڵهب ،هووب هنهتهخ یژد هوهیۆخ یوودرباڕ یۆه
 اتهرهــس هــک یهوهــئ رهــگهم ،اــکب ێجهــبێج ادوــخ یلهگ یشخهبراگزڕ کهو یۆخ یڵۆڕ
 شێــپ .ووــب ناکهــجرهم هــل کێکهــی هــنهتهخ هک اکب ێجهبێج ادوخ ینامیهپ یناکهجرهم
 یواوهــت هــب ناــیادوخ یناکهــنامرهف ووــبهد ،نێنب کێواگنهه یهکهنازێخ و اسووم یهوهئ

 هــنهتهخ یهــکهڕوک کێــسهک رهــگهئ ،نۆــک ینامیهــپ یناکاسای یێپ هب .هیادرکب ێجهبێج
 .نووبهد شهبێب ادوخ یناکهتهمعین هل یهکهنازێخ مهه و یۆخ مهه ،هیابدرکهن

 یهــکهڕوک ووــبهد هــک یــناز نۆــچ ارووفهــس :هواراــئ هتێد رایسرپ وود ادهژێرد هل ماڵهب
 هب هک ووبارک هوهل ساب شیرتشێپ ؟هوودرک یهراک مهئ ادهخۆد وهل یچۆب و ؟تاکب هنهتهخ
 و ادهد توــق اــسووم ادهوادووڕ مهل کێرام هک هوهتهواردڕێگ ،نووچرهد یرفیس یبێتک یێپ
 یزــێه ۆــب هژاــمائ هــمهئ هــک اگهدــێت ووز ارووفهــس هــک ،هوهــتێنێمهد یــێزواز یمادنهئ اینهت
 هــک هــیهه هوهــئ یرهــگهئ .تاــکهد هــنهتهخ یهــکهڵادنم و اــکهد هــنهتهخ یــشخهبنایژ
 کێدــنهه اههورهه .تێردهن توق یواوهت هب اسووم هک هوودرک یاو هنهتهخ ییرهگرهتشهن
 هکنوچ ،اکب هنهتهخ یهکهڕوک اسووم هک ێبتشێهیهن ارووفهس هگنهڕ هیاو نایێپ هکید یسهک
 هــل یرــگێڕ یۆــخ هک اتسێئ .هوینازهن هنهتهخ ییتسیوێپ یهراب هل یچیه کهیینایدیم کهو
 هــب اــسووم هــک هــیهه هوهــئ یرهگهئ اههورهه .هیادب یماجنهئ ابهد یشۆخ ووبدرک هنهتهخ
 یهکهڕوک و رهسواه ینایگ یندرکراگزڕ ۆب ارووفهس و ێبتوهک شۆخهن هوهییشێکرهس یۆه
 ێوهکهدرهد نامۆب هتاهرهسهب مهئ یناکهواراش اتاو یهوهنادکێل هل .تێباد ماجنهئ یهنهتهخ
 ندنایهگاڕ هتاو ،رتڵاز و اڵاب یهشێدنهئ و نوومژهه ییراکواه همێئ یناکهییسانانام امێه هک
 وومهــه ییراــکواه هــب ادهکۆریچ مهل .نهکهد ادوخ ینووبهناقات و تهییناقهح هب نادهرهپ و
 ،یرادزۆــس یمهتــسیس ،یکێلراــک یمهتــسیس ووــکهو ناکهرۆجوارۆج هییراتوگ همهتسیس
 ڵهــگهل یدــنهویهپ و مایهپ یهوهنتساوگ و کمهچ ،نتسخکێڕ یزاوێش و یژرگ یمهتسیس
 کینوومژهــه یتــسرهپاتکهی یراــتوگ هوهــئ و ێردهد ماجنهئ هواسووم یهگێڕ هل گنهدرهب
 اــتاو وود یرادزۆــس یراــتوگ یناکهرهنێزاس همخوت وومهه ادهیینییائ هکۆریچ مهل .تاکهد
 )ب ،یتــسرهپاتکهی و یتهــیادنهب و نییاــئ یهــمانرهب یــندرکرێف )ـــئ :ننــێههد مهــهرهب
 و هــنێو وهــئ یــێپ هــب .ادوــخ ینووبهناقات و تهییناقهح یکینوومژهه یراتوگ یهوهنتساوگ
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 یناکهمخوت و یمالهک یرێمائ ینووب یێپ هب و هیهه ادناڕهوابێب یووژێم هل هک یهناییتساڕ
 ییراکیــش هــل هــک هوهــتێرزاوگهد گنهدرهــب ۆــب کێڕهواب و ریب و تسهه ،هکۆریچ مهئ وان

 یتوــق هــکهرام یهتاک وهئ چ ،یۆخ یدرکراک هب اسووم هک اخهدرهد هوهئ ادیژرگ یمهتسیس
 یهــتاک وهئ چ و اردهن توق هنهتهخ یمرۆن یهوهنووبۆک ینێوش کهو یێزواز یمادنهئ و اد
 یادراــک ،دــته و اــکب راــگزڕ یهــکهلهگ یهوهــئ ۆــب )اهیدژهــئ( راــم هــتێبهد یهــکهناچۆگ
 ڵهــگهل و ناکهــییرهبوروهد یهــفیرعهم ینووــبرۆز یۆــه هــتێبهد و هیهه یهناسانهفیرعهم
  ادوــخ ینارهــبمهغێپ یناکهییامنێڕ هب نایاوڕب و نامیئ تاکواه یهوێش هب ،نیناز ینووبدایز
 ،یتــسرهپاتکهی یکمهــچ هب نتشیهگاڕتسهد شهنامیئ ینووبدایز مهئ یماجنهئ و ێبهد وهتپ

 مهــئ یامهــنب رهــس هــل کــیتکارپ و ناکهــیینییائ هــمرۆن و هــناو یندرکرێف ،ادوخ یتهناقهح
  .نێرکهد رهگۆسم ادناکهیینییائ هرووتسوئ یراتوگ وێن هل شهنامهئ وومهه و هیهنوومژهه

 لــچ یاود .هوارــک هــنهتهخ هــب هژامائ ادشینۆک ینامیهپ هل عووشهی یمهجنێپ یشهب هل
 هــب و ادهد نایناعنهک یندرکریگاد یڵوهه ادهمهدرهس وهل لییارسیئ یلهگ ،ینادرهگرهس ڵاس
 مهــئ یهدرکرهس هب ووب )اسووم یندرم یۆههب( اسووم یرهدهدیرای عووشهی ادوخ ینامرهف
 وومهــه هــک اد عووــشهی هب ینامرهف ادوخ ،هوهنڕهپب نۆدرۆئ یرابووڕ هل یهوهئ شێپ .هلهگ
 ناــیۆخ هخامخهچ یدرهب هب هک نتو یێپ ادوخ .نێرکب هنهتهخ لییارسیئ یناوایپ و ناڕوک
 یدرــگ هواــن ناــیوان نێرــکهد هــنهتهخ ادیێت ناکهییلییارسیئ هک یهنێوش وهئ .نهکب هنهتهخ
 و نووبتشیهگ ڕهش ینهمهت هب هک یهناوایپ وهئ وومهه هک ووب هوهئ شهمهئ یراکۆه .هنهتهخ
 شاپ نایناکهڕوک و نووبدرم ناوایب هل نایوومهه ،نووبارک هنهتهخ نتوهکرهد رسیم هل ێتاک
 هــل ڵاــس لــچ لییارــسیئ یلهــگ .نووب ارکهن هنهتهخ ،نووبب کیادهل رسیم هل نووچرهد هل
 هب رسیم هل نووچرهد یتاک هک یهناوایپ وهئ وومهه هک یهوهئ اتهه نووب نادرهگرهس ناوایب
 ،نووبهــن ادوــخ یڵهــیاڕێوگ یهوهــئ رهــبهل ناوهــئ .ندرــم نووبتشیهگ ندرکڕهش ینهمهت

 ناــیناریپاب و باــب هــب ینێڵهب هک یهنامتشین وهئ هنچب ێڵێههن هک دراوخ یدنێوس شادوخ
 هــک یهــناڕوک وهــئ عووشهی هتاوهک .تاوڕهد ادێپ ینیوگنهه و ریش هک کێنامتشین .ووبارد
 ینادــماجنهئ یاود .درــک هــنهتهخ یهوهــنرگب ناــیکواب یهــگێج اــبهد و نووــب هروهــگ
 کاــچ یهوهــئ ۆب اد نایووشپ ادنایۆخ یناکهتهوێخ وان هل نایوومهه هنهتهخ ییرهگرهتشهن
 کهو ".یڵاماد ناتێل مرسیم ییرازهمرهش ۆڕمهئ" :وومرهف یعووشهی هب ادوخ ناشاپ .هوهنبب
 هــب ناواــیپ ،ادــناکهکهلووج یووژــێم یهــغانۆق مهل ێوهکهدرهد هوهکهوارکێپهژامائ هقهد هل
  .نارکهد هنهتهخ هژۆڕ تشهه هل رتهروهگ ینهمهت هل و ڵهمۆک
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 ادوــخ ینامیهپ و نێڵهب هل یچێپرهس هک یهناسهک وهئ و نارکهنهنهتهخ یماجنهئ ماڵهب
 وهــئ اــت ادــتاروهت هــل هــنهتهخ یــیگنیرگ .هوارک ێوتوات ادنۆک ینێڵهب هل هک هکێتهباب نهکهد
 و "وارکهــنهنهتهخ" هــب ناکهــکهلووجان هوهــتهن و ناــسهک ادــنۆک ینێڵهب یبێتک هل هک هیهداڕ
 یۆــخ هــل ناکهوارکهــنهنهتهخ هــک ادهد میهارــبیئ هــب نامرهف شادوخ و نێربهد وان "واڵگ"
  کاــپ هوهییعرهــش یووڕ هــل هــک نوارسان کێناسهک هب ادتاروهت هل وارکهنهنهتهخ .تێنێراتب
 کاــپان و واڵــگ هــب نایتــسێپرهب ناــیۆخ یتهعیرهــش یناکاــسێڕ یێپ هب ناکهکهلووج .هیین
 نهداــن ێــپ یهگێڕ و ێب هدامائ ادناکهمیسارهم و نژهج هل هیین یۆب اوائ یکێسهک و ینازهد
 یرفیــس هــل .نــنازهد مارهــح هــب هسهک مهئ ڵهگهل یریگرهسواه و ناکهزۆریپ هنێوش هتێچب
 :هووتاه هوێش مهب حێسهپ ینژهج هب تسهویهپ یناکاسێڕ شینووچرهد

 ادوــخ ۆــب همــسهڕوێڕ مهئ هشۆخ نایێپ و نیژهد ادهوێئ وان هل هناگێب یکێناسهک رهگهئ
 ییرادــشهب هوــێئ کهو یهوهــئ ۆب نێرکب هنهتهخ نایناکهڕوک و ناوایپ ێبهد ،نزێراپب
 یخرهــب یتــشۆگ ێباــن زیگرهــه وارکهــنهنهتهخ یــسهک ماڵهــب ،نهــکب همسهڕوێڕ مهئ
 هــک هوهــتێرگهد شهــنایینایب وهــئ هــگنههائ مهــئ یناکاــسێڕ وومهــه .تاوــخب ینابروق
 ل ،١٢ :ێوــن ینامیهــپ و نۆــک ینامیهــپ( نــیژهد ادــناتوان هــل و نوارــک هــنهتهخ

٤٨٤٩(. 
 هنێوــش هــل ناکهوارکهــنهنهتهخ ینووبهداــمائ یندرکهغهدهق هل ساب ادشیلایقهزهح هل و

 :ێوومرهفهد ادوخ هک کێتاک ،هوارک ناکهزۆریپ
 یزۆرــیپ یڵاــم واــن هــتێب هــیین یهوهــئ یفاــم یخاــی یوارکهــنهنهتهخ یکهیۆمان چیه
 ل ،٤٤ :نامهــه( نــیژهد ادلییارسیئ یلهگ وان هل هک یهنایۆمان وهئ تهنانهت ،هوهنم
٩(. 

 ناوــێن یروونس ێناوتهد هنهتهخ ،نۆک ینیلپیسید ینتساراپ ۆب نادڵوهه هل هگج هتاوهک
 و یــشخهبسانوش یهواچرهــس و رهــتکاف هــتێبب و اــکب یراید ۆمان یسهک و ییۆخ یسهک
 و یداــم ینایادوخ یهنزاب وان هنچب هیهه نایۆب ناوارکهنهتهخ هوێش مهب و هوهنیڕسسانوش
 ندــناقۆت یشووت هوهییژێبرفک و ینێزهبهتاهکێپ یناوات هب شیناکهوارکهنهنهتهخ و یوهنعهم
  .هوهنبهد ناکهکیزیفاتهم و ییۆرم اوخ یازس و
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 ،میلهشروئ ،لییارسیئ یهناخهزۆم ؛میهاربیئ یڕوک یقاحسیئ یهنهتهخ :21 هرامژ یهنێو

 1ینییاز 1300 یرهبوروهد

 یناــکهزۆریپ هــبێتک و نۆک ینامیهپ هل هک یهناوارسوون و واب هوهناڕێگ وهئ یهناوهچێپ هب
 رهــسهل زاواــیج یکهــیهوهناڕێگ ،نوارــسوون لییارــسیئ یلهــگ هــب تهرابهــس ادهــکید
 ادــناکهکهلووج وان هل هنهتهخ یندنهسهرهپ یناکهراکۆه تهبیاتهب و اسووم ،ناکهییلییارسیئ

 واڵــب اد١٩٣٩ یڵاــس هل هک ادیتسرهپاتکهی و اسووم یبێتک هل هزاوایج هوهناڕێگ مهئ .هووتاه
 و نینێوێــشان رهــنێوخ هــل رهــس ادهــبێتک مهــل ماڵهــب ،هوهــتهوارک یــش یدرو هب ،هوهتهوارک
 یهوێچراوچ وان هتێچان هک هیهه یشیکهوال ینهیال هزاوایج هوهناڕێگ مهئ هک یهوهئ اههورهه
 یشهب ێدنهه یرادتهنامهئ ۆب و نیهکهد یساب یتروک هب هیۆب رهه .هوهنیژێوت مهئ یجنامائ

 هب هژامائ یاڕێو ادهبێتک مهل دیۆرف .هوهنیڕێگهد ۆخوهتساڕ یهوێش هب هکهبێتک یشێکاڕجنرس
 وود ادهــکهلووج یووژــێم هل اکهد اعدیئ ،رسیم یتاڵو هل یتسرهپاتکهی ینتوهکرهد یووژێم
 هــل هــکهلووج یلهــگ یندرکراــگزڕ یۆــه هــب هــک هییرــسیم یاــسووم مهکهی :هیهه اسووم
 هــل هــک هــیاو یــێپ واربواــن .ووــب ینیدهــم یاــسووم هکید یوهئ و ،ناکهییرسیم ییتسهدنب
 ،درــک تــشێهگناب یتسرهپاتکهی وهرهب یکڵهخ مهراوچ یپێتۆه نێمائ ادییووژێم یکێغانۆق
 اسووم هک اکهد هرهگهئ وهب هژامائ دیۆرف .ارب وان هل و ووب وارزاوخهن یکێماکائ یشووت ماڵهب

 
 :هناوڕب ـ1

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Isaac%27s_circumcision,_Regensburg_
c1300.jpg?us elang=fa .  
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 ،هووــب یناکهتخهسرهس هتوهکنێوش هل کێکهی نای هووب هیاش مهئ یناکهمزخ هل کێکهی نای
 ێبهد ۆب انیگهئ .هکهلووج کهن ووب یرسیم اسووم هک هیهوهئ هگنیرگ دیۆرف ۆب یهوهئ ماڵهب
 هل جنامائ ؟تادب ناه سروق اوائ یکێراک ینادماجنهئ ۆب رسیم یناکهووتشیناد هییلییارسیئ

 هــیاوب هوهــئ اسووم یششۆک و ڵوهه ابهدهن ایائ ؟هییچ رسیم ییرهوهدای یندرکییاتههاتهه
 یــناژۆڕ یتهــفهخ و هوهتێڕــسب ناوهــئ یکــشێم هــل یتهیالیۆک و یتهیادنهب یتاڵو یریب هک
 ڵهــگهل ناکهــکهلووج هــب اسووم نهیال هل ندرکهنهتهخ یندرکرێف ؟تێنێرمباد نایوودرباڕ
 یرێف یشهنهتهخ ،نییائ هل رهدهب ،اسووم رهگهئ .هیابهتان اسووم ینووبهکهلووج یهنامیرگ
 یهکهماجنهئ و هکهلووج کهن هووب یرسیم اسووم هک هووب هوهئ رهبهل هوودرک ناکهکهلووج
 هــب .رسیم یواب ینییائ کهن ماڵهب ،ێبووب یرسیم یکێنییائ هگنهڕ اسووم ینییائ هک هیهوهئ
 یــڵۆڕ اــسووم ۆــب ابهد ،هوودرک نایچۆک اسووم ڵهگهل هک یهناکهلووج وهئ ینووچۆب یێپ

 .ناب رتمهک ناکهییرسیم هل ادکێتهڵاح چیه هل ابهدهن و هیاباڕێگب نایناکهییرسیم یهوهرگێج
 ،یزۆرــیپ یهناشین کهو و ،"زۆریپ یکهیهوهتهن" هب اکنایب تاروهت یێپ هب اد یرایڕب اسووم
 هــب و نــب ناــسکهی ناکهییرــسیم ڵهــگهل هک ندرکێل یاو مهکینال هک انێهاد یکێمسهڕوێڕ
 ماڵهب .هوهتاکب ایج ووب نایندرکچۆک یجنامائ رسیم هک یهنایینایب هلهگ وهل هوهشهوهئ یۆه
 رهــس هــل رــسیم هــل ناکهییلییارسیئ یندرکدازائ یاود هل یرسیم یاسووم ،دیۆرف یاوڕب هب
 ،ناکهواڕبڵهــهکێل هییلییارــسیئ هکید یکێراج ،هوهنترگکهی یاود و ێرژوکهد ناوهئ یتسهد
 هکنوچ ،درک هکهلووج ینییائ یشێکڵههێت نایۆخ یناکهڕهواب و ریب هل کێشهب نایهکهی رهه
 یتیرهن هناڕهواب وهل کێکهی .ووبهه اسووم هب نایڕهواب رۆز هوهتهنواڕهگ هوهرسیم هل یهناوهئ

 هــک یهناسهک وهئ یچۆب ماڵهب .هیهه ادهکهلووج ینییائ هل یگنیرگ یکێڵۆڕ هک ووب هنهتهخ
 یــێپ هــب دــیۆرف هــک هیهرایــسرپ وهــئ هــمهئ !؟تشوک نایاسووم ،ووبهه اسووم هب نایڕهواب
 یــماڵهو ادهد ڵوهــه ادهبێتک مهل ،ۆبات و مێتوت هنێو ۆب ،یۆخ یناکهییراکیشنوورهد هییرۆیت
 یهــناوهچێپ هــب واربواــن .هــیایج ناکهییرــسیم هــل یرــسیم یاــسووم یساب ماڵهب .هوهتادب

 هب ییهتسهباو یتسهه ینیڕبرهد یرگۆه رۆز ،اسووم هب رهبنارهب ناکهییلییارسیئ یتسێوڵهه
 ڵهــگهل یندرکڵهــکێت و شێداک و نیدهم هل اسووم یناناد ۆب هیۆب رهه .هیین رسیم یکڵهخ
 کهو هــنهتهخ یتیرهــن اــبهد .نووــب راک هب تسهد هوههی ینییائ یرهنێرزهماد یینییائ یاناز
 هل اد نایڵوهه ناکهنووڕ هگڵهب وومهه یاڕهرهس ماڵهب ،نزێراپب رسیم هب ییهتسهباو یامێه
 یــێپ هــب هــک هــیهه ینێهن یکێڵاخ نووچرهد یرفیس هل .هوهنهکب یایج رسیم هب ینادڵاپهڕ
 هــنژ و ووــب هڕووــت هواــنێه هــنهتهخ یتیرهــن هــل یزاو اــسووم یــنیب هــک یهوهل هوههی هوهئ
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 ۆــب هوهــناڕێگ مهــئ .درــک راــگزڕ یهکهرهــسواه یناــیگ ،یندرکهنهتهخ ووز هب یهکهیینیدام
 وهــئ هــیهه شهوهــئ یرهــگهئ ،دــیۆرف یاعدــیئ یهرێوگهــب .هنووڕ یکهییتساڕ یهوهندراش
 هــل چیــه هــک هــنانیدهم یاــسووم ،اکب هنهتهخ یهکهڵادنم هیین هدامائ ادهرێل هک یهیاسووم
  .تێنازان هنهتهخ و رسیم یناکامهنب

 :ێــڵهد و ێرــگهد میهارــبیئ ڵهگهل ادوخ ینامیهپ هل هنخهڕ دیۆرف ادهکید یکێنێوش هل
 و ڵادــنم ڵهــگهل یتێکهــی یاــمێه هــتێبب یهوهــئ ۆب درک میهاربیئ هل یهنهتهخ یاواد هوههی
 ێوهــهنایهد کــێتاک .ووــب هــناجوهگ یکهییراکهتخاــس هــمهئ .ناریپاــب و باــب یناکهوهــن
 یتهــبیات یکێتهــباب ،نهــکب تــسورد ۆــب ینێرهــئ یکێڵاــخ و نهدب کێسهک هب یتهیاسهک
 ادرسیم یتهیناتسراش هل هنهتهخ یتیرهن[ نشهبێب یێل رت یسهک نانۆیلم هب هک نرێژبهدڵهه
 رــسیم هل کهییلییارسیئ کێتاک .]اردهد ماجنهئ ادواڵبرهب یکێروونس هل و رۆز یکهیهوام ۆب
 یهوێــشواه یکهــیامێه هــب هــک هیادرکب یناکهییرسیم یریهس کێنایارب یواچ هب ابهد ،ووب

 یواــچ هل یتاوتهدیهن ناکهییرسیم یهنهتهخ .هووترگ نایکهی هوههی ڵهگهل یۆخ یهکامێه
 رهــه هــب ووــب تــسیوێپ و هوهتێرداــشب هویــسوون نایتاروهــت یــقهد هــک یهناییلییارــسیئ وهئ

 هرووتــسوئ و هناــسفهئ هــک نیهــکان هوهــئ یێڕهواــچ هــمێئ .نهــکب ێل یڵۆکن ێب کێنشهچ
 هب اکهن هک نهکب واچهڕ یکیژۆل ییدنهویهپ و یواجنوگ هوهییایرو هب و یدرو هب ناکهیینییائ
 شاــپ هدهس نیدنهچ اتهه هک ێب رادنیرب کهیادوخ یهوهدرک هل رهوامهج یتسهه ،هوهئ ێب
 ادوــخ ینامیهــپ ۆب هژامائ[ لییارسیئ ینهب یناریپاب و باب ڵهگهل یتێکهی یتسهبێرگ یۆژاو
 یناکهــشهبواه هــب هــنهتهخ یهوهــنانێهریب هــل یزاو ،]هنهتهخ هب تهرابهس میهاربیئ ڵهگهل
 هــک هــیهوهئ رترهنێهڕووــسرهس .نڕببرهد نایناکهڵادنم ۆب هرابوود واکان هل یهوهئ ۆب ێنێههد
 هــک ێنهــیهگهدیاڕ و ێرێژبهدــڵهه یۆــخ ۆــب کهیهوهتهن واکان هل هدنهوادوخ مهئ هک نینیبب

 یناکهنێوــش هــل .هییتهیاڤۆرم ینییائ یووژێم هل هزاوان یکێتهڵاح هتهباب مهئ .هناوهئ یادوخ
 رۆز نیــنازهد کهو .ننــێههد کــێپ هــناقات یکێرمهن و نواڕبهنادکێل کڵهخ و ادوخ ادهکید

 یکهیهوهتهن زیگرهه ادوخ ماڵهب ،ێرێژبهدڵهه ێون یکهیادوخ کێلهگ هک ێد شێپ او راج
  )3839 ل ،1348 ،دیۆرف( ".تێرێژبانڵهه ێون

 ناکهــنییائ هب تهرابهس نیناوتان تاک و ووژێم ینیڕۆگ و یوێشهپنهمهز یهڵهه یۆه هب
 تسورد یکهییرهوداد ڤۆرم یناکهقهحرهب همههرهب و هوهندرکریب هرۆج وومهه اههورهه و
 هناــشین و هــییزمهڕ و ییاــمێه یکێناــمز ادــناکهزۆریپ هــبێتک هــل راــتوگ یناــمز .نیهــکب

 واــن هــل هــک یتهــیۆخ یمهدرهــس یواڵوقڵهــه و هــنیهز هــل هوهنووبکیزن ۆب ناکهییهتسهج



 | نییائ یوان رێژ هل تیرهن یغێت | 104

 .هوهناکهنییائ وان هتهووچ رتاود و هووب تسورد ادهرووتسوئ ینێتسهب
 

 ینییائ و ناکهییمیهاربیئ هنییائ یهگناوڕ هل هنهتهخ یناکادراک هل نترگهنخهڕ
 هکهلووج
 هــب تهرابهــس هکهلووج ینییائ و ناکهییمیهاربیئ هنییائ یهتسارائ ۆب هک یهندناشخواچ وهب

 هــب هنهتهخ یهوهئ ڵهگهل ،هوهنانییائ مهئ یهگناوڕ هل هک ێوهکهدرهد نامۆب ،نامووب هنهتهخ
 هک کێرۆج هب ،نووبزاوایج ۆب هشیکێرهتکاف ،ێرنهداد ینییائ و ییهوهتهن یسانوش یامێه
 و وارکهــنهتهخ یــشهب وود رهــس ۆــب ناکهــڤۆرم ،ادهــنانییائ مهل ییهقافوود ینووبشهباد هب

 ادهــنانییائ مهــل هــنهتهخ یهوهــئ رهــب هــل هک یهیێپ وهب و نێرکهد یدنهبنێلۆپ وارکهنهنهتهخ
 هوهــناوهئ یهــگناوڕ هــل ،هــنییائ و هوهــتهن هــب ییهتــسهباو و یراداــفهو یندناملهس یهگڵهب

 .نــبهد کاــڤج هب ڵهکێت و ننایۆخ یهوهتهن و نییائ هب دنهباپ و ڵهیاڕێوگ ناکهوارکهنهتهخ
 نهــیال هــل و نێرکهد دهزوان ۆمان یووبیخای هب نوارکهن هنهتهخ یهناسهک وهئ هوهناوهچێپ هب
 هــنامهئ ڵهــگهل ندرکدنهوامهز و یریگرهسواه تهنانهت و نێرنێراتهد هوهنایهکهنییائ و هوهتهن

 هــتێبهد ،هــییهقافوود هــنووبشهباد و یراــکایج یهــسۆرپ مهئ ،هتاوهک .تێرکهد رازهمرهش
 هوهییهوهتهن و ینییائ یپورگ نهیال هل وارکهنهنهتهخ یناسهک ینارخزێوارهپ و نارنێرات یۆه
 .هرهــنێرات یتاڵهــسهد یناکهــمزیناکیم هــل کێکهی هک ێبهد زوهس ێل یزاسیرتیوهئ همهئ و
 کهو وارکهــنهنهتهخ یناــسهک ندرکیرتیوهــئهب و ناــنرهدهو یناکهــمزیناکیم ناــموگێب
 اــیج وارکهــنهتهخ یناــسهک هــل ێبهد هک ننێسانهد سیپڵۆتاپ و کاپان و واڵگ یکهییرتیوهئ
 .تێبهد ماوهدرهب ندنارات یهسۆرپ هوێش مهب و هوهنێرکب

 هــب یهگێڕ هل هک هیهوهئ هوهنانییائ مهئ یهگناوڕ هل ،هنهتهخ یناکادراک هل هکید یکێکهی
 ناواــیپ هوهــنهتهخ یۆــه هــب ناواــیپ ییسکێس یووزهرائ یندرکڵۆرتنۆک و ندرکرادروونس
 .تــێبب رهبهتسهد هداوهناخ یتاینب و رهسواه هب ناینووبرادافهو و یکاپنێواد و نب تشوهڕهب
 یناــنێهکێپ ۆــب نادهند و نازێخ وان هل ناکهییسکێس هووزهرائ یندرکرێت یرهوێپ هنهتهخ هتاو
 و یریگرهــسواه یهوــێچراوچ یهوهرهد هــل یــسکێس ییدــنهویهپ یهوهندرکتهڕ و هڵامهنب
 و ناکهــکات ینایژ یهنیقهتساڕ یناپهڕۆگ هل هویناوتیهن هنهتهخ تهبڵهه هک هیهداوهناخ یتاینب

 و تشورس یندرکرتشاب ۆب هنانییائ مهئ هوهرت یکهیال هل .تێبهه یهیادراک مهئ ناکهرهسواه
 هــک یهــیێپ وهــب و نــنازهد اراــک یکێرهــتکاف هــب هنهتهخ نیهز و هتسهج ناوێن ییگنهسواه
 و نژ ییرهدــنێج ییتهیاــسهک هوهــنارکهنهتهخ یهــگێڕ هل هک ێرکهد هوهئ رهس هل یرگادێپ
 .نناوڕهد از و کز یاناوت هل کێجنامائ کهو اگهد یتهواوهت و نارووگ هب وایپ
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 هــک نیهــگبێت هوهل ینووڕ هب نیناوتهد ندرک نامساب هک یهنایادراک مهب هوهنووچادێپ هب
 و یکاــپ یامهــنب رهــس هــل ییهــقافوود ینووبشهــباد ،نووبزاواــیج ووکهو یلهگمزیناکیم
 ،ندرکتــشوهڕهب ،ینییاــئ و ییهوهــتهن ییشخهبسانوش ،ندنارات و یزاسیرتیوهئ ،یواڵگ
 ینارووــگ رهــس هــل ندرکتخهــج ،یــسکێس یووزهراــئ یندرکرادروونــس و ڵۆرتنۆــک
 نایوومهــه رهــه ،ێزواز یاــناوت و نازــێخ یناــنێهکێپ ،یزهــگهڕ و یــسکێس ییتهیاــسهک
 هــنهتهخ ییرهگرهتــشهن یادراــک کهو ناکهــنییائ هــک نهتاڵهــسهد یمزیناکیم وهل کێشهب

 و نهدهد هــند نارکهــنهتهخ ۆــب ناکهــکات ماوهدرهــب هوهــمهئ یهــگێڕ هــل و نهــکهد یریهــس
 یسکێس یووزهرائ یندرکڵۆرتنۆک و هوهندرکمهک .ننێراتیهد و نهکهد هنادیئ وارکهنهنهتهخ
 ییــسایس ییرووباــئ ڵهــگهل یدــنهوێپ هــل ێناوــتهد هــک ،ندرکیزاڕ و نادناه یۆه هتێبهد
 کهو ێزواز هوهــشهکید یکهــیال هــل و ێرــیگب واــچ رهــبهل هتیلاوــسکێس و یرادهیامرهس
 ینتــسخکێڕ ینانادتهــسایس یــقهد هــل هــک ێردهد مهــڵهق هــل ندرکڵۆڕتنۆــک یزاوێــش
  .هناماڕێت یوایش ادتهمیشهح

 
 هکهلووج ینییائ هل هنهتهخ ینارهبژد و نارگنهیال ناوێن یتهیاژد
 و تیرهــن و باد کێدنهه هل هنخهڕ هک اد19 و 18 یهدهس هل و نهمهز ینووبڕهپێت ڵهگهل
 هــک ـ هــکهلووج یلهــگ یناوتیهد شهمهئ و ارک هکهلووج ینییائ یووڕهبووڕ ینییائ یڕهواب

 ادــییووژێم یغاــنۆق ێدــنهه هــل و یــنازهد واردرێژبڵهــه یلهــگ هــب ناــیۆخ اــسوهئ اتهــه
 یدــنهویهپ و ناــیژ ۆــب ـ هوهووبتوهــک ێــل یناکهــکهلووجان هوهتهن هل یناوهئ یهوهنووبایج
  .تادب ناه هکید یناکهییرزه هوهنتووزب و نییائ یناووتوهکنێوش ڵهگهل

 ١٨ یهدهس ییاتۆک هل هک ووب زاوخێون یکهیهوهنتووزب هکهلووج ییزاوخمرۆفیڕ یڤازب
 یهوهــنتووزب یگنهــشێپ .ادــڵهه یرهــس یرهگنــشۆڕ یمهدرهــس ینووبتــسورد یاود و
 واــن هــل هوهــنتووزب مهــئ .ووــب 1نۆسڵدنهم اسووم اینامڵهئ یتاڵو هل هکهلووج ییرهگنشۆڕ
 و ووــب گنابوانهــب )هــکهلووج ییریبنــشۆڕ یــتوهڕ( 2"الاکــسێه" هــب ادــناکهکهلووج
 واــن ،ناــیۆخ ییمرهــف یمــشورد هــب درــک نایالاکسێه هک یهوهب نۆسڵدنهم یناکهراکواه
 ینادناــشیپ هــناریژ ۆــب میلیکــسم .)١٣٩ ل ،1394 ،ینامیلــس( 3"میلیکــسم" ان نایۆخ
 ناــمیئ یکێشهب رهه ،کێتهباب رهه ینیناز یناڵقهع هب ،ادنڕێدۆم یناهیج هل یتهیاکهلووج

 
1. Moses Mendelssohn  3 .  
2.  Haskalah 
3. Maskilim 
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 ،ادهــگناوڕ مهــئ ییرهــگیراک رــێژ هل و درکهدهن نایڵووبق ،ێنێملهسیب هیابیناوتیهن ڵقهع هک
 هــکهلووج ینییاــئ ییتیرهــن یڕهواــب و رــیب کێدنهه هل نایتشپ میلیکسم یناووتوهکنێوش
 تهــنانهت .درکڵهــه ،هنــشهچ مهــل یتــش و هکهلووج یتهیاوهتهن و یرترهس هب ڕهواب ووکهو
 نایدووملهــت و تاروهــت یزۆرــیپ یبێتک ینووبیتشورسڕهپوهئ و نووبینایحهو نایکێدنهه
 .هوهدرــکهد نایتهڕ نای درکهدهن ڵووبق نایهنابێتک مهئ یناکهنامرهف هل کێشهب و هوهدرک تهڕ
 یــبێتک هــل کهو ،درکهدهــن واــچهڕ ناــیکارۆخ هــب تهرابهس زۆریپ یبێتک یناکاسای هنێو ۆب
 یهوهنانێهواــساپ ۆــب و دراوخناــیهد ناوهــئ ماڵهــب ،"نۆخهــم زارهب یتشۆگ" هووتاه ادزۆریپ
 یچۆــب هــک هوهنیزۆدب هرایسرپ مهئ ۆب رهکتاینق یکێماڵو نیناوتان همێئ تونایهد نایهکهراک
 هــل کــێرۆز تهــنانهت .نیــب 1"رێــشاک" ییکارۆــخ یــمیژڕ یناکهــنامرهف یجهــکلم ێبهد
  .ترگهدهنرهو دنهه هب نایهمهش یژۆڕ هکهلووج ینازاوخمڕۆفیڕ

 هکهلووج ینییائ هل یرهدنێج ییناسکهی هناییزاسکاچ مهئ یناکهگنیرگ هڵاخ هل کێکهی
 2ساــنۆج انیجێڕ یندراژبڵهه هب هژامائ نیناوتهد هک هوهتوهک ێل یرتریهس یوادووڕ هک ووب
 هــل ١٩٧٢ و ١٩٣٥ یناڵاــس هــل زــیڕ هــب ماــخاخ یناــنژ مهــکهی کهو 3دــنازیرێپ یلاس و
 4.نیهکب اکیرمهئ و نامڵهئ یناکهکهلووج یهگڵهمۆک

 ناکهزاوخیزاــسکاچ هووــج هــک ووب هناتهباب وهل هکید یکێکهی شهنهتهخ ادهدنهوێن مهل
 ناوــێن هــل ووــب کێنامیهــپ هنهتهخ ،درک ێپ نامهژامائ شیرتشێپ کهو .درک رهس هل نایهسق

 هــنانامرهف وهــل ندرکیچێپرهس هک نارادڕهواب و ادوخ ناوێن هل تهبیاتهب و میهاربیئ و ادوخ
 هک ووبارک هوهل ساب شیرتشێپ اههورهه .هوهتێوهکهد ێل یاسووم یگرهم یرهگهئ تهنانهت

 هــل کاــت ینووــچرهد کهو نایهکهی رهه ینووبهن هک ێد کێپ مخوت وود هل نووبهکهلووج
 یمخوــت .هی"هداریئ" نایهکید یوهئ و "سوونهراچ" نایکێکهی ؛ووب هکهلووج ینییائ و هوهتهن

 یــکیاد مهه کات هک هڵووبق ادکێتهڵاح هل تهبڵهه هک هکات ینووبهدازهکهلووج سوونهراچ
 یرهوــێپ هــنووبیداریئ مهئ هک هنارکهنهتهخ یداریئ یمخوت و نب هکهلووج یکواب شیمهه و
 نووبیخاــی هــب رهــه کهــن هــیینییائ هــکرهئ مهــئ ینادهنماجنهئ هتاو .5هیهوههی ۆب یجهکلم

 
 .یعرهش یڵاڵهح ؛ادهکهلووج ینییائ هل واردێپتهڵۆم یکارۆخ )Kasher( ـ1

2.  Regina Jonas 
3. Sally-Jane Priesand 

  :هناوڕب ـ4
https://en.wikipedia.org/wiki/Regina_Jonas. 

 یهوان مهئ ادوخ ،اسووم یتاک هل تاروهت یێپ هب هک کێوان هییربیع ینامز هل ادوخ یتهبیات یوان هوههی ـ5
  .هووتاه ادنۆک ینامیهپ هل راج 410 و رازهه جنێپ هوان مهئ .هوان یۆخ هل
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 هــک ووــب ادمهههدزۆن یهدهس هل .تێردهد مهڵهق هل هکهلووج ینییائ هل نووچرهد هب ووکڵهب
 هگنیرگ هتهباب مهب ندرکاوڕب ،ناکهزاوخمرۆفیڕ هکهلووج یڵادنم یندرکهنهنهتهخ یماڵو هل
 هــماخاخ نهــیال هــل هــنووبهکهلووج یهوهــندرکتهڕ کهو هــنهتهخ هــل یرــگێڕ هــک
  .ارد ێپ یهرهپ رتایز هوهناکهسکۆدۆترۆئ

 و هــیین ینووــب هییرهگرهتــشهن مهــئ ۆب کهیهوهرگێج چیه هیاو نایێپ هنهتهخ ینارگنهیال
 یراــکۆه .رامژهــه هــتێد ادــنایهکهنییائ هــل ینییاــئ - یگنههرهف یکهیهوهدرک کهو هنهتهخ
  :نهنامهئ نایهکهنیرتگنیرگ هک نرۆز هنهتهخ ینووبماوهدرهب

 .هیادوخ و ناوایپ ناوێن ینامیهپ هک هگنیرگ ییهتسهج یکهیهناشین ـ
 ،هــیهویم یتــسیوێپان یشهب ووکهو تسێپرهب .هیاو ڵد ینامیهپ کهو تشۆگ ینامیهپ ـ

 ماڵهــب ،هووب گنیرگ ادینهمهز یکێغانۆق هل هک هوهتهوارتسهب هوهوێس هب هک کهیهکلیچ کهو
 .هیین هویم وهل کێشهب راجاود

 .هواد یندرکهنهتهخ ینامرهف شیوهئ و هیهتسهج ینهواخ ادوخ ـ
 .هڤۆرم یناریپاب و باب ۆب ڵووق یکهییرادافهو هرۆج ـ
 هوهــنایناکهنهمهتواه و ناریپاب و باب هب ناکهوارکهنهتهخ هوایپ هک هییووژێم یکێڕهپاد ـ

 .هوهتێتسهبهد
 .هزمهڕ کهو هک هییکیزیف و یگنههرهف یکهیهناشین ـ
 1.تاکهد تسورد ییهتسهباو یتسهه ـ

 هــک نینازــب شهوهــئ هتــسیوێپ ،هنهتهخ هل ییناویتشپ یناکهوارکێپهژامائ هتهڵاح هل هگج
 یاو شهــمهئ هیهناوهل و نرگادێپ رۆز نایناکهرابوراک یندرکێجهبێج رهس هل ناکهکهلووج
 هــب تهرابهــس تهــبیاتهب .نهــکب ناکهــکهلووج )لــێهووم( هزاــسکاچ یتهــیاژد هک ێبدرک
 هــل هوهنیڵۆکێل کێدنهه یێپ هب و ێب هکهلووج یکێسهک یچهنهتهخ هتسیوێپ ندرکهنهتهخ
 :٢٠٠٦ ،ناــگی( هــناکهکهلووج 2هــلێهوم ییکهرهــس یراــک یتیرهــن یهنهتهخ ،لییارسیئ

 هــگنهڕ ،ێرکهــن ریهــس بــجاو و تــسیوێپان هــب هــنهتهخ هــک یهوهــب ،ناــموگێب .)٤٤٢
 دــڵانۆڕ .هوهراــشوگ رــێژ هــتاخنایب و ێــنباد ناوهئ ییرووبائ یخۆدوراب رهس هل یرهگیراک

 
 هتسهدرهب 30/3/1399 نتشیهگتسهد یراورهب ،ندرکهنهتهخ یمسهڕوێڕ ـ1

   https://www.bbc.co.uk/religion/religions/judaism/jewish  
 و ێرکهدـێپ ناـینانێهاڕ هـنهتهخ ینادـماجنهئ ۆب هوهناکهکهلووج نهیال هل هک نهناسهک وهئ ناکهلێهوم ـ2

 .نهکهد راک هیهه هوهینییائ یمسهڕوێڕ هب ناییدنهویهپ هک یهناشیپ وهئ نامهه هل شیراج ێدنهه
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 اههــب یتایقالخهــئ هــیاو یــێپ ،نۆتــسۆب یکڵهــخ یــساننوورهد ،)2016( 1نهــمدڵۆگ
 ێــڵهد و اکهد یدایز ادهژێرد هل واربوان .نناکهراکۆه و یرۆیت یوورهس هل ناکهییهکهلووج
 هــنهتهخ ینییاــئ کهن یتهیاڵهمۆک یراکۆه هب نایناکهڵادنم ناکهکهلووج یرۆز یکهیهژێڕ
 ینییاــئ یتهــباب یراداگائ و رهورهپنییائ ناکهکهلووج یتشگ یکهیهوێش هب هکنوچ ،نهکهد
 یۆــه هــب شهــمهئ و ننازهن ۆتوهئ یکێتش هکهلووج ینییائ ڕهم هل هک اکهد او شهمهئ و نین
 یــسانوش یهوهــنام و هــگناوڕ و ڕهواــب و رــیب واــن هــتهوودرک یهزد هــک هییگنههرهف یتهباب

 هکهلووج هنبب یهوهئ ۆب ناوایپ هیاو نایێپ سهک رۆز" :ێڵهد ادییاتۆک هل واربوان .هوهکهلووج
 ،ادووههــی یایدیپۆلکیاــسنیئ یهرێوــگ هب و هیین تسورد همهئ ماڵهب ،نێرکب هنهتهخ ێبهد
 و ێــبارک هنهتهخ چ اج ،هیهکهلووج ێبهد کیادهل هکهلووج یکێکیاد هل هک کێڵادنم رهه
 یکێتیرهــن هــب یهــنهتهخ هــک ووبهه یشهکید یکهیهگناوڕ اههورهه ".تێبارکهن هنهتهخ چ
 یهوهــنتووزب یوهڕدــنوت یڵاــب .)2010 ،نوــسناج( یــنازهد 2زاوخریگهشۆگ و هناڕهبڕهب
 هوهــکهیووڕ وومهه هل وارکهنهنهتهخ یکهیهکهلووج هک درکهد یهوهئ یاعدیئ زاوخمڕۆفیڕ
 رت یکێدنهه .)1394 ،یوسوم و ینامیلس( تێرکب هغهدهق هراک مهئ ێبهد و هیهکهلووج
 هــنهتهخ هک یهواب هڕهواب وهئ یهناوهچێپ هب هک هوهنهکهد هگنیرگ هتهباب مهئ رهس هل تخهج
 هوهکیاد هل هکهلووج یسانوش ،هناکهکهلووج یگنههرهف و نییائ ڵهگهل یکهرهد یکێنامیهپ
  .هوهتێرزاوگهد ڵادنم ۆب

 یاگڵهــمۆک و نییاــئ هــل یــشێدنهئدازائ یرگنهــیال هــک یزاوــخمڕۆفیڕ یهوهــنتووزب
 یناــیژ یزاوێــش و تیرهــن ناوێن هل ێبهد هک هوهدرکهد هوهئ رهس هل یتخهج ،ووب هکهلووج
 نتسهبتشپ هب هوهنتووزب مهئ ینارگنهیال .تێبب تسورد کێنازاس ێون یگنههرهف و نڕێدۆم
 ،هــنهتهخ ،قاڵهــت ،ناکهــیینایب ڵهــگهل یریگرهــسواه ووــکهو یناکهتهباب هل هوهندرکریب مهب
 هــک ووڕ هتــسخ ناــیێون یهوهــنادکێل ،یناکهوێــشواه و ناجنهگ یندرکڵووبق یمسهڕوێڕ
 کێلهــگجنلاچ یووڕهــبووڕ نایتهــییدووههی و ووبهــه یقرهــف ناکهــییتیرهن هگناوڕ ڵهگهل
 راــید هوــێپ نایناکهییحیــسهم اگڵهمۆک ییرهگیراک ،ادهنانووچۆب مهئ یهبرۆز هل هک هوهدرک
 هکهلووج وان هل مزیرالۆکس یهوهئ یۆه هووب کهیهداڕ ات هناییزاسکاچ مهئ ینتوهکرهد .ووب
 هــییراکناڕۆگ و ندــناونیمرهن مهــئ تهــبڵهه .)نامهــه( تێنێتــسب هرهپ ادناکهزاوخمرۆفیڕ

 
1. Ronald Goldman 

 ینووبـشخهبسانوش یهـگناوڕ یژد هـل نیناوـتهد هـک ووـبارنێه راکهـب exclusionary یهشو ادهرێل ـ2
   .نیهکب یریهس ناکهکهلووج یهگناوڕ هل هنهتهخ
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 .نووــب رتکهــی یرهــکواوهت و درــک ناــیراک ادــیکیتکلاید یکهــییدنهویهپ هــل هوهــکێپ
 هــتیرهن ینووبهــنرهدهنماڵو و نڕێدۆــم یاــیند ڵهــگهل تهــییدووههی یهوهــنووبووڕهبووڕ
  ینووبکڵهــکێب ،مزیرالۆکــس یندنهــسهرهپ ،اگڵهــمۆک یناــکێون هتــساوخ ۆــب ناکهنیرێد
 هــل نترــگروود هــب ۆخ و ێون یهکۆریب ینادڵههرهس ،ناکهنۆک هییگنههرهف و ینییائ هژۆمائ
 ییرهــکواوهت یهــسۆرپ هــل هــک یزاــسکاچ یامهــنب هب نووب نایوومهه ،دته و یژیتودنوت
  .ووبهه رتکهی رهس هل ناییرهگیراک ادنتوهکرهس و هنهیالوود

 نیڕۆــگ تاروهت یواکشاڕ یقهد یێپ هب هیاو نایێپ هنهتهخ ینارگهنخهڕ هوهرت یکهیال هل
 یریهــس هوهناموگ هب هتسیوێپ هیۆب رهه و هیهغهدهق ڤۆرم یهتسهج یندرکیراکتسهد نای

 مهــئ هتاوهک هیێزواز یمادنهئ یندرکرادهناشین و نیڕب هنهتهخ هک یهیێپ وهب .تێرکب هنهتهخ
 یناکاــسای و اههــب یهــنزاب واــن هــتێچان و هــیهییووژێم هییرهگرهتــشهن مهــئ یژد هــیاعدیئ

 یاــنام هــب هــنهتهخ ،هــنهتهخ ینارهــبژد یهــگناوڕ یــێپ هــب ادیتــساڕ هــل ،هوهــکهلووج
 یهــناوهچێپ هــک هیهتسهج یندرکیراید نای ندرکغاد یاتواه و هتسهج یندرکیراکتسهد
 رهــه هــب ینیڕۆگ نای هتسهج یندرکیراکتسهد هشیمهه هک هیهکهلووج ینییائ یناکهژۆمائ

 هــک نووبهــه شیوهڕهــنایم یهــگناوڕ ادهــناوێن مهــل .هوهتاکهد تهڕ و رازهمرهش کهیهوێش
 ادــنایوان هــل ،ینازهدهــن هــکهلووج یاگڵهــمۆک هــل نووــچرهد یاتواه هب ناینارکهنهنهتهخ
 هــل ووــب او یــێپ هــک ،نیهــکب سکۆدۆــترۆئ یماــخاخ ،1مییاه یهگناوڕ هب هژامائ نیناوتهد
 و هــیین اداراــئ هــل یکهــییراچان چیه هنهتهخ هب تهرابهس )اخهڵهه( ادهکهلووج یتهعیرهش
 مهــئ ماڵهــب اــکب یرادــشهب ادــینابروق یمــسهڕوێڕ هــل ێناوتهن هگنهڕ وارکهنهنهتهخ یسهک
 هل .هوهتێنێشهوانڵهه ناکهکهلووج یهگڵهمۆک ڵهگهل وهئ یزۆریپ ییدنهویهپ هنارکهنهنهتهخ
 هــل کاــت یهوهــناوت هنهتهخ ییرهگرهتشهن ،هنهتهخ یرگنهیال یناسهک یهگناوڕ هل ادیتساڕ
 هــل ندرکیرادــشهب هــل کاــت ینووبشهــبێب و نارنێراــت هــنهتهخ هــب نادهــنلم و ڵهمۆک وان
 هــب هییتێشهبێب و نارنێرات مهئ و هوهتێوهکهد ێل یندرکینابڕوق ووکهو ینییائ یلهگمسهڕوێڕ
 و ازــس ووــکهو تهییدووههی ینییائ یناکهژۆمائ تسائ هل ینامرهفان و ندرکهنهنهتهخ یۆه
 و نارکهــنهتهخ ینهــمهت هتــشیهگ کێسهک رهگهئ :ێڵهد ادهژێرد هل مییاه .هیاو ندرکێبمهت

 هــییکالاچ هــل ندرکیرادــشهب هــل نووبشهــبێب( هیازــس ینهیاــش اوهئ ،اکهن هنهتهخ یۆخ
 یژۆڕ یناکاسای نای نۆخهد مارهح یتشۆگ هک یهناسهک وهئ نۆچ کهو رهه ،)ناکهیینییائ

 ووــکهو شهــکید یکێدــنهه .هوهــتێرگنایهد هیازــس مهــئ شیناوهــئ نهــخهد ێوگتشپ همهش

 
1.  Hayyim 
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 یتهرزهــح یــه هــب و ینازهدهن اسووم یتهعیرهش یه هب نایهنهتهخ ،میلیکسم ینادنهمریب
 نووــب میهاربیئ یهنامیهپ مهئ یهرابوود یهوهنادکێل یادهوڵهه و ادهد مهڵهق هل نایمیهاربیئ
 یتهــباب هــل یهوهــئ ماڵهــب .نهــکب ێوتواــت هــنهتهخ یتهپ ییوهنعهم یکێنامز هب یهوهئ ۆب

 هــب .هوهــتێرگان نانژ هیهنهتهخ یتیرهن مهئ هک هیهوهئ هگنیرگ ادهکهلووج ینییائ هل ادهنهتهخ
 یهد ،نینازــب نووبهکهلووج یتسیوێپ یزمهڕ هب وایپ یندرکهنهتهخ رهگهئ ،1نێهۆک یاوڕب
 و !؟نێردــب مهــڵهق هــل هــکهلووج کهو نناوــتهد نانژ ایائ ؟هییچ ینایژ یڵۆڕ ادهدنهوێن مهل
 نووبهــکهلووج ۆــب نارکهــنهتهخ هــک ێنێیهــگب نامهماجنهئ مهب نانژ ینارکهنهنهتهخ رهگهئ
 یۆــه هــب ادــشیتهییدووههی هــل نینیبهد ؟هییچ هنهتهخ یڵۆڕ اوهئ ،هیین گنیرگ یکێرهتکاف
 و ریــسفهت هــک هوودرــک یاو هــنهتهخ یراوــب هب تهرابهس تهییفافهش و یواکشاڕ ینووبهن

 یراــبوراک هــل ناراداوڕــب و ێنێتــسب هرهــپ زاوژد و ژدکێل راج کێدنهه و زاوایج یمکوح
 هــنیمهز مهــئ رهــه هــک هوهــنبب رۆز یکێجنلاــچ یــشووت ادرادمرۆن یتوهکوسڵهه و یتیرهن
  .تادب کێت ناکهییگنههرهف هرهنێڕهپاڕ وان هل یتهیاڵهمۆک ییهچراپکهی ێناوتهد

 یرــت یناکهنهیال رهس هل یرهگیراک هنهتهخ ییرهگرهتشهن ینادهنماجنهئ شهوهل هگج
 ڵهــگهل ناکهــکهلووج هزاوایج هپورگ ێڵێهان شیراج ێدنهه و هواناد ناکهکهلووج ینایژ
 ۆــب لیدهــب یناــناد یادهوڵهــه هــک هــنهتهخ یناکهرهــبژد هــکهلووج .نوهــکب کێڕ ادرتکهی
 ۆــب کێلیدهــب کهو 2ناڵادــنم ۆــب نانێلوان یمسهڕوێڕ راج کێدنهه ،نهنهتهخ یمسهڕوێڕ
 ندرکهــنهتهخ ێــب هــب هــک هــنانێلوان یمسهڕوێڕ هرۆج مهئ .نرێژبهدڵهه هنهتهخ یمسهڕوێڕ
 هــکواب و کــیاد وهــب تهــفرهد همــسهڕوێڕ مهــئ .3"ۆلاش تیرب" ێرتوهد یێپ ،ێچهد هوێڕهب

 نایناکهووبکیادهــل هزاــت هچک هل یزاوشێپ هوێش مهب هک ادهد نهنهتهخ یژد هک یهناکهلووج
 هــگڵهمۆک و هــیان ییاــتۆک هوهــب رهــه هــنهتهخ هــب ژد یتسێوڵهه هوهکید یکهیال هل .نهکب

 ینییائ هل هک هکهیهسۆرپ 4"رۆیگ" یێون یمسهڕوێڕ هنوومن ۆب .هوهتهووترگ یشیناکهکهلووج
 ماجنهــئ ادــکێگنههائ هــل همــسهڕوێڕ مهــئ واــن ۆــب ناکهــیینایب یهوهوان هنتاه ۆب ادهکهلووج
 و زۆرــیپ یڵسوغ ووکهو یمسهڕوێڕ هب شیناکهزاوختیرهن هکهلووج ۆب هسۆرپ مهئ .تێردهد

 یمــسهڕوێڕ ێــبهد ندرۆــشۆخ هــل رهــب 5"ڕێگ" ناکهکهلووجهزات .تێردهد ماجنهئ هنهتهخ
 یندرۆشۆخ هل یزاو زاوخمڕۆفیڕ یهکهلووج هک یهیێپ وهب ماڵهب .نهدب ماجنهئ شهنهتهخ

 
1. Cohen  
2. Naming ceremony 
3. Brit Shalo 
4. Giyyur 
5. Ger 
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 هیێون همسهڕوێڕ مهئ یهسۆرپ ،ادان ماجنهئ هنهتهخ ینییائ یکێجرهم کهو و هوانێه وائ رێژ
 هــب هوهــناکهراکهزفاحهم هــکهلووج تهــنانهت ناــی و هوهناکهتــسرهپهنۆک هــکهلووج نهیال هل
 ناــکهزاوخمڕۆفیڕ هــکهلووج ڵهــگهل هــپورگ وود مهــئ ینامادــنهئ و هوارــسانهن یمرهــف
 و ێوــگ و ڵد هــب هژاــمائ ادزۆریپ یبێتک کێدنهه هل .)٢٠٠٦ ،ناگی( نهکان یریگرهسواه
 اههورهــه ؟هییچ یانام هتسهج یهناشهب وهئ یندرکهنهتهخ ماڵهب ،هوارک وارکهنهتهخ یمهد
 1.نێرکهد ێوتوات ادهژێرد هل هک هیهه هنشهچ مهل یهوهناڕێگ ادشینۆک ینامیهپ هل

 ندرکهنۆکرهــس کهو ڵد ینووبوارکهــنهنهتهخ یتهفیــس ادرهــبمهغێپ یاــیمرێئ یبێتک هل
 :لییارسیئ ینهب ڵاپ هتهوارخ

 ازس ناکهوارکهنهتهخ ڵهگهل ناکهوارکهنهنهتهخ هک نێد کێناژۆڕ ێوومرهفهد ادوخ
 یهــشۆگ یهــناوهئ و باووم و روومهع ینهب و مۆدهئ و ادووههی و رسیم هتاو ؛نیهدهد
 و نوارکهــن هــنهتهخ هــنالهگ مهــئ وومهه هکنوچ ،نیژهد ادنابایب هل و نشاتهد نایووم
 .هوارکهن هنهتهخ نایڵد ناکهییلییارسیئ هنادهناخ وومهه

 یهوهــندرکنووڕ یاڕــێو ،)تاروهت یناکهبێتک هل کێکهی( ")هینثت( هناوود یرهفهس" هل
 ،یتهیووتــسهب ناکهییلییارــسیئ ڵهگهل ادوخ ینامرهف هب اسووم یتهرزهح هک یهنامیهپ وهئ

 :هووتاه
 یهوهــئ ۆــب اــکهد هــنهتهخ ناتناکهوهــن یــڵد و هوــێئ یــڵد ،هوــێئ یادوــخ ،هوههــی و
 .هوهننێمب وودنیز و ،ێووب شۆخ نایگ و ڵد هب ناتهکادوخ

  :هووتاه ناکهییلییارسیئ ینهب ۆب ادشهکید یکێنێوش و بێتک نامهه هل نای

  .نن@ونهم یچ>پرهس رتیچ و نهکب هنهتهخ نات.د یف*هغ هتاوهک

 هــل ڵد یهوهــندرککاپ ۆــب ڵد یندرکهــنهتهخ یهژاوهتسهد ادهناژاوهتسهد مهل هراید
 هــک یهــناڕێد وهل هتهباب مهئ .هووتاه راک هب نوورهد و ڵد یهوهندنازاڕ و رفک ییواڵگ
 )تاروهــت یناکهــبێتک هــل کێکهــی( "ناــیڤال یرفیــس" و رهبمهغێپ یایمرێئ یبێتک هل

 :هیارکشائ ینووڕ هب هووتاه
 و نهــکب هــنهتهخ نادزهــی ۆــب ناــتۆخ ،میلهشرۆئ یناووتشیناد و ادووههی یناوایپ یهئ
 کهو هناتناکهپارخ هراکائ یماجنهئ هک نم ییهڕووت اکهن .نهدب ێڕف ناتڵد یهفاڵهغ
  .هوهتێنێژووکیب ێناوتهن سهک و ێنێسب هسێڵب کێرگائ

  :هووتاه ادنایڤال یرفیس هل نای

 
 ٔ هراـبرد یـقیقحت :کاپان یاهلد ،یلقیلع ،ییارق :هواریگرهو هراتو مهل هشهب مهئ ییاتۆک اتهه هساب مهئ ـ1

 .25-4 ل ،1380 ،لوا ٔ هرامش ،مجنپ لاس ،یحو نامجرت ٔ هلجم ،فلغ انبولق ترابع
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 یکاــخ واــن هــمنایانێه و درــک متوهکوــسڵهه ناوهــئ یژد شهراــکۆه مهــئ رهــب هل رهه
 یازــس و ێــب اڕهــکاخ نایناکهوارکهــنهنهتهخ هــڵد رهــگهئ هــتاوهک .نایناکهــنمژود
 .نهکب ڵووبق نایناکهحانوگ

 و وارکهــنهنهتهخ ڵد" هــب هــکهلووجان یناــسهک هــتاو ،"ناــکۆمان" ادــلێقهزهح یبێتک هل
 :نێربهد وان "وارکهنهنهتهخ تشۆگ

 یــمرووزح هیانێه ناتوارکهنهنهتهخ تشۆگ و وارکهنهنهتهخ ڵد ینارایهن ،هوێئ هکنوچ
 و یروهــچ هــتاو ،نــم یندراوــخ هوــێئ کــێتاک و نهــکب سیپ مهکهڵام یهوهئ ۆب ،نم
 ناــینم ینامیهپ ،ناتناکهیینوهزێق و یواڵگ وومهه هل هگج ،ناوهئ ،دناڕهپێت ناتنێوخ
 .دناکش

 :هووتاه ادهبێتک مهئ یرت یکێنێوش هل نای
 تـــشۆگ و وارکهـــنهنهتهخ ڵد یکێرایهـــن چیـــه :ێوومرهـــفهد ،هوههـــی ،ادوـــخ
 هــتێب ێباــن نادناکهییلییارــسیئ واــن هــل هــک یهــنارایهن وهئ وومهه وان هل وارکهنهنهتهخ
 .نم یهگتسرهپ

 و سهدهــقهملتیهب یندرکراگزڕ هل ساب هوێش مهب رهبمهغێپ یایعشهئ یبێتک هل هوهناسید
 :هوارک یهوهنانتاینب

 یمیلهشرۆئ یراش یهئ !هڵامڵهه یتهیادرهم یڵۆق و هسڵهه وهخ هل !هڕهپاڕ نۆیاز ۆه
 .هوهتوان هنهیان ناکهکاپان و وارکهنهنهتهخ هکنوچ ،هکب رهبهل تناکهناوج هلج ،زۆریپ

 ،ێــب شیــمهد و ێوــگ ۆــب کێتهفیس ێناوتهد ،هڵد یتهفیس یهوهل ایج یوارکهنهنهتهخ
 :هووتاه ادرهبمهغێپ یایمرێئ یبێتک هل کهو

 !اــه .نوهــنژب نناوــتب یهوهئ ۆب مهدب یتهیاش ،نوودرک ڵهگهل مهسق هک نێک هناوهئ
 هییهرووــش هوهــنایال هب ادوخ یهتو اتسێئ .نوهنژب نناوتان هیۆب هوارکهن هنهتهخ نایێوگ
 .هیین شۆخ نایێپ و

 هــک یهــگنیرگ هرایسرپ وهئ یهوهنادماڵهو و ناکهوارکێپهژامائ هوهناڕێگ هل نتشیهگێت ۆب
 هــنییائ واــن هــل ندرکهــنهتهخ یکمهــچ هــل هتــسیوێپ ،هییچ وارکهنهنهتهخ یڵد هل تسهبهم
 کێنامیهــپ واــیپ یێزواز یمادنهئۆک یندرکهنهتهخ ارتو شیرتشێپ .نیهگبێت ناکهییمیهاربیئ
 ادوــخ ۆب یناکهڵهواه و یۆخ ییتهیالیۆک و یتهیادنهب یهناشین و میهاربیئ و ادوخ ناوێن هل
 تهرابهــس ادشینۆک ینامیهپ هل و ووب گنیرگ رۆز هکهلووج یلهگ ۆب هتیرهن مهئ رتاود .ووب
 یهــگناوڕ هــب نتــسهبتشپ هــب و هووتاــه کێنامرهــف ناڵادــنم یندرکهــنهتهخ یتاــک هــب

 و نارادنامیئ ۆب ییزاوایج یڵاخ هتێبب یووبیناوت هگنیرگ هتهباب مهئ هک ارتوهد هنازاوخسانوش
 کێدــنهه ادــنۆک ینامیهپ یناکهبێتک هل هیۆب رهه .هوهتاکب ایج ناڕهوابێب و نارفاک هل ناوهئ
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 نووــچرهد یرفیس هل ."واڵگ" و "وارکهنهنهتهخ" هووتو نایناکهووجان هوهتهن و سهک هب راج
 راــک هــب "وارکهنێل یهویم" ۆب نایڤال یرفیس هل و "وێل" ۆب یزاجهم یانام هب "وارکهنهنهتهخ"
 راــک هــب کــێرۆج هب نایڤال یرفیس هل "وارکهنهنهتهخ یڵد" یهواراز راج مهکهی ۆب .هووتاه
 یهواراز ،ناــشاپ 1.تێرجنێههدــڵهه ێــل "یــشێکرهس" و "نووبیخاــی" یاــنام هــک هووتاه
 یانام هک هووتاه راک هب کێرۆج هب راج وود هیینسهت یزۆریپ یبێتک هل "ڵد یندرکهنهتهخ"
 رهبمهغێپ یایعشهئ یبێتک هل .تێرجنێههدڵهه ێل یـ"نادڵۆک و نووبچهکلم و یڵهیاڕێوگ"
 او اههورهه .هووتاه راک هب "وارکهنهنهتهخ" ۆب کهیاتاوواه و یراکیش کهو "کاپان" یهشو
 و ێبتاــه راــک هــب "تــسهبرهب و رگێڕ" یانام هب "هڵفهغ" ،رهبمهغێپ یایمرێئ یبێتک هل هراید
 .تێتــسیبان قهح یگنهد و هوارخاد هک هکهیێوگ "وارکهنهنهتهخ یێوگ" نیێڵب نیناوتب هگنهڕ
 یندرکهــنڵوبق و ادوــخ ینامیهپ هب نادهنلم ییتهڵاوڕ یهناشین "ێوگ ینارکهنهنهتهخ" رهگهئ
 .هنوورهد ینووبهنچهکلم و رفک ۆب هژامائ "ڵد ینارکهنهنهتهخ" ،ێب میهاربیئ ینییائ

 یلهــگ یهــنیرۆز یهیینوورهد هخۆد مهئ ۆب رهبمهغێپ یایمرێئ یهنانۆکرهس یڕێد هگنهڕ
 :ێب هکهلووج

 ناــیڵد ناکهییلییارسیئ هنادهناخ وومهه و نوارکهن هنهتهخ هنالهگ مهئ وومهه هکنوچ
 .هوارکهن هنهتهخ

 یــنووڕ هــب ادــشیناکهیێون هــقهد هــل ،ێوهــکهدرهد هوهــناکهنۆک هقهد هل هک یهیانام وهئ
 ادــیۆخ ییزاجهــم یانام هل "وارکهنهنهتهخ" یهواراز درۆفسکائ یایدێپۆلکسنیئ .تێرنیبهد
 .تاــکهد هــسانێپ "رفاــک و ڕهواــبێب" ،"هوهــتهووبهن کاــپ هوهییحۆڕ یووڕ هل" هک کێتش هب
 "ێوــگ و ڵد هب تهرابهس وارکهنهنهتهخ" یهواراز یزیلگنیئ یهکید یکێسوونایدێپۆلکسنیئ
 یــکێرفک ،رهبمهغێپ یناکهژۆمائ هب نادهنلم ،نادهنێوگ هل ییراسال" :اکهد هسانێپ هوێش مهب

 یرێبرتناــک یناکهشهق هل کێکهی هک ادکهیازن هل )یواتهه ی١٣٧٠ ،ییارق( "هناتخهسرهس
 :هووتاه یتهیویسوون

 مهوارکهــنهنهتهخ هــڵد مهئ ،مهدنڕد هڵد مهئ ،مهقهڕ درهب ووکهو هڵد مهئ مهکهنێرهورهپ
  !هشخهبب ێپ مکاپ و هپروخهب یکێڵد ،ێون یکێڵد و هوهنێتسب ێل

 "وارکهــنهنهتهخ یێوــگ" یهواراز یهوهــندرکنووڕ هــل یحیــسهم یهــکید یکێرهسوون
 :ێسوونهد

 یــڵد و اکهد )ناکهییهالیئ( ناکهژۆمائ یهوهندرکتهڕ ۆب هژامائ وارکهنهنهتهخ یێوگ

 
 ". ... اکب ڵووبق یناکهحانوگ یازس و اکب یوهن یرهس نایهکهوارکهنهنهتهخ رهگهئ" :هیهوێش مهب هکهڕێد ـ1
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  .تاکهد یوێزبرهس و یراسال ۆب هژامائ وارکهنهنهتهخ
 ،شێکرهــس و یخاــی یــکێڵد "وارکهــنهنهتهخ یڵد" نیێڵب نیناوتهد هناگڵهب مهئ یێپ هب
 ،هــناکهییوهنعهم هییشۆخهن هب ووبشووت و یحۆڕ ینکڵچ و هووب سیپ و کاپان یکێڵد
  .هیین یوهنعهم ینایژ هک هیهدنڕد و و ڕهک و وارخاد یکێڵد

 وهــئ و یواوهتان نیناوتهد ،هوهتهنوام ادووژێم هل هک یهناقهد وهئ یرهساترهس هل هتاوهک
 یدهــب نهــییواوهتان مهــئ یماجنهــئ هــک یهناڤۆرــش و یراکیــش و یساننامز هییڕوکومهک
 یگنهــهرهف هــک هوودرــک یاو هناراکهــشاوهچ و هڵهه هنتشیهگێت وهئ یهوهنووبواڵب .نیهکب
 ووژــێم یــیاژێرد هــب هــنایاگڵهمۆک وهــئ یکڵهخ و ێنێتسب هنهشهت یتسهداڵاب و یژیتودنوت
 هناییراکهــشاوهچ و ندناوێــش مهــل کێــشهب .هــنایوودناڵان هوهــیۆه هــب و نووــب یچهکلم
 هــب هــکید یکێدنهه و هناکهنییائ یرههوهج وان یهواراش ییرالاسوایپ یتاڵهسهد یمههرهب
 وهــب راداوڕب یڵهمۆک یناکهییادراک هتساوخ یندرکێجهبێج یێپ هب ننازیب نایۆخ یهوهئێب
 هب نایهژێرد ،نادهنازێه مهئ یینوومژهه ییرهگیراک رێژ هل هک یهتاهکێپ وهئ وان هل ،هنانییائ
  .هواد ناکۆژادنوت هتیرهن

 
 1هکهلووج یاواس یکێڵادنم یهنهتهخ :22 هرامژ یهنێو

 
 ادتهییحیسهم ینییائ هل هنهتهخ
 هــل هــنهتهخ هک نهنامهک هپورگ وهل کێکهی ناکهییحیسهم ادناکهییمیهاربیئ هنییائ وان هل

 
 ←:هناوڕب ـ1

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fvirgool.io%2F%40ali.n
ikoei1981. 
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 ینادــماجنهئ رهــس هــل هــک یهناییحیــسهم وهــئ یهوهــنادکێل هل و هیین واب هدنهوهئ ادنایوان
 ناکهسهک یجنامائ شیوهئ و نیهکب کێڵاخ هب هژامائ ێبهد نرادافهو هنهتهخ ییرهگرهتشهن
 ،نهدان یماجنهئ ینییائ یراکۆه رهبهل نایهبرۆز هک هیهنهتهخ ییرهگرهتشهن ینادماجنهئ ۆب
 هــک یهناییحیــسهم وهــئ ادیتــساڕ هــل .نهــکهد هراــک مهــئ یکــشیزپ یجناــمائ هــب ووکڵهــب
 هڕهواــب یامهــنب رهــس هــل رتاــیز ناوهــئ یکێلراــک ،نهدهد ماجنهــئ هــنهتهخ ییرهگرهتــشهن
 هــل هــک یهوهئ نای ینییائ یڕهواب و ریب رهبهل هن و هـ)یکشیزپ و یتسوردنهت( ـناکهیینییائان
 ینادــماجنهئ ۆــب هیادتهییحیــسهم ینییاــئ هــل یهواچرهــس هــک یهــناژۆمائ وهــئ یهــگێڕ
  .نتێبارد ناه هنهتهخ ییرهگرهتشهن

 ییرهگرهتــشهن ینادــماجنهئ رهــس هــل شاتــسێئ اــت هک یهناییحیسهم هپورگ وهئ وان هل
 یناکهــییتبق هییحیــسهم :ناقیرفهــئ یرهوشیک هل هک نییکهرهس یپورگ وود نرووس هنهتهخ
 ٩٧ یهــکیزن هوارک دروارهب هک کێرۆج هب .ایپۆیسیئ یناکهسکۆدۆترۆئ هییحیسهم و 1رسیم
 یــێپ هــب ادــتاک نامهــه هــل .نێرــکهد هــنهتهخ ایپۆیسیئ هل یسکۆدۆترۆئ یناوایپ یدهس هل
 ناوــێن هــل کهیینابهت چیه هک ێوهکهدرهد او شاقیرفهئ یناوایب یرووشاب هل ناکهوهنیڵۆکێل

 هــل کێدــنهه تهــنانهت و هــیین ینووب ادناکهییحیسهم یڕهواب و ریب و ناوایپ یندرکهنهتهخ
 هــل .ننازهد 2یهنارهنادڵهواه یکێراک هب و نهراک مهئ یژد یرووشاب یاقیرفهئ یناکاسێڵک
 هل کێکهی هب ندرکهنهتهخ اینیک هل ایمون یاسێڵک کهو ناکاسێڵک هل کێدنهه هوهرت یکهیال
 یکێڕهواــب و رــیب اــیبماز و یوالاــم هــل نایــشیکێدنهه و نــنازهد یتێمادــنهئ یناکهــجرهم
 یرــێف زۆرــیپ یــبێتک و هوارــک هــنهتهخ حیسهم یهوهئ رهب هل هیاو نایێپ و هیهه نایهوێشواه
 مهــئ یهژــێرد هــل )WHO ،2007( نێرکب هنهتهخ شیناکهییحیسهم هتسیوێپ ،نیوودرک
 ێوتواــت هــنارهتکاف وهــئ ،ێوــن ینامیهــپ یــبێتک و ناکهواچرهس هل هوهنووبڵووق هب ادهشهب
 .هوودرک زاوال نایهنهتهخ هب ناکهییحیسهم ینووبدنهباپ هک نێرکهد

 ینامیهــپ" و "نۆــک ینامیهــپ" یــبێتک وود ێوهکهدرهد هوهناکهزۆریپ هبێتک یوان هل کهو
 ۆــب شۆــخ یکهــیهدژم نایهــکهی رهــه و نووتاــه ادرتکهــی یاود هــب هک نکێلهگبێتک "ێون
 .نارنێزهــباد اــسیع و اــسووم یناــکهوان هــب رهــبمهغێپ وود یتاــک هل هک نڤۆرم ینووبراگزڕ
 هــب ادهــکهلووج ینییاــئ یناووتوهکنێوــش واــن هــل ،یــێپ نووبدنهباپ و هنهتهخ هب تهرابهس
 ینامیهــپ" هــل هــتهباب مهــئ ادهــشهب مهــل و درــک نامهسق نۆک ینامیهپ یبێتک یقهد یهرێوگ

 
1. Coptic Christians 
2. pagan ritual 
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 هــل هــکێنامیهپ هک ێرکهد ێوتوات "ێون ینامیهپ" هل هنهتهخ یسرپ ،هوهنیهکهد یش اد"ێون
 هــب .هوارنێرفائ و رهنێرفائ ییدنهویهپ یێون یکێمهدرهس یکێپتسهد و ڤۆرم و رهنێرفائ ناوێن
 ڵۆــک هــل ووــباد یــڤۆرم هــب هواسووم یهگێڕ هل هک یهتهعیرهش وهئ ادوخ هنامیهپ مهئ یێپ
 یناکهــحانوگ هــل نووــبشۆخێل ۆــب جرهم هدرک یحیسهم هب نووبراداوڕب و هوهدرک یڤۆرم
 و 4:10 ،انهــحوی ؛٢٣٢٥ :٩ ،اــقول ؛24:16 و ١٩ :٤ اتهــم( ینووبراــگزڕ و ڤۆرــم

 هــکهنییائ ۆــب هــشهگناب ووب تسیوێپ ،یناکهدنهب ڵهگهل ادوخ یێون ینامیهپ ۆب .)26:12
 واــن ۆــب ێوــن یناــسهک ینووــچ ڵهگهل .یحیسهم هنبب ناکهکهلووجان و هکهلووج و ێرکب
 و نووــب وارکهــنهتهخ و یحیــسهم هــنووبب هــک یهناــسهک وهئ ناوێن هل تهییحیسهم ینییائ
 رهــس هــل ،نووــب وارکهــنهنهتهخ و هــکهلووجان هک یحیسهم یێون یناووتوهکنێوش یهکید
  .ووب زاس یکۆکان "؟ان نای هنووبیحیسهم یجرهم هنهتهخ ایائ" هک یهوهئ

 هــکهلووج ینییاــئ یناکهــیینییائ اــسێڕ یندرکێجهــبێج هــک ووباو نایێپ مهکهی یپورگ
 یهوهئ ۆب ووب او نایێپ مههوود یپورگ ماڵهب ،هنووبراگزڕ یاگێڕ و هتسیوێپ )ندرکهنهتهخ(
 یــلیجنیئ یواکــشاڕ یــقهد یهرێوــگ هب یچرهگهئ .هکهلووج هتیبب هتسیوێپ یحیسهم هتیبب
 ماڵهــب ،ووــبارک هــنهتهخ یۆــخ ینووبکیادهــل یمهتشهه یژۆڕ هل حیسهم )21:2( اقۆل
 هییحیــسهم ینووبراــگزڕ ناکهــکهلووج کهڵهچهڕ هب هییحیسهم ییهغانب و یکهرهس یسرپ
 کــێرهوێپ هــنهتهخ ناوهئ ینووچۆب هب هک ووب هوهئ هکهلهسهم ووکڵهب ،ووبهن ناکهکهلووجان
 یتهعیرهــش اــبهد نووبراــگزڕ ۆــب ناکهــکهلووجان و ووــب ناکهــیینیائ اسێڕ یندرکوهڕیهپ ۆب
 هییحیــسهم یهژــێڕ تاههد ات هک دنایاخهدهن یهدنێه هکنوچ .هیادرکب ێجهبێج نایاسووم
 ناکهــکهلووج و ووــبهد رتاــیز ناکهــکهلووج کهــڵهچهڕ هــب هییحیــسهم هل ناکهکهلووجان
 هــکهلووج ینییاــئ یناکاــسێڕ ناکهــکهلووجان هییحیــسهم رهگهئ هک ووب نایهوهئ یێکواڕهڵد

 هرهوێپ وهئ نامهه .هوهنبهد مهک نارادڕهواب وان هل ناکهییقالخهئ هرهوێپ اوهئ ،نهکهن ێجهبێج
 ییراــکایج و یژیتودــنوت و نوومژهــه یراکۆه ادییۆڕوهئ یگنههرهف هل هک یهناییقالخهئ
 مهــڵهق هــل یگنهدکهی و یگنهدۆک ینتساراپ یرهوێپ کهو نارادنامیئ ۆب ،نینییائ و ییهوهتهن
  .ووب یرهبێب نتساراپ و یزۆریپ هل هوهکێراب وومهه هل هک اردهد
 یــسرپ هب تهرابهس تهییدووههی و تهییحیسهم یهگناوڕ وود رهه ییژدکێل

 هنهتهخ
 ۆــب کێرهــتکاف و یــحۆڕ یکێتهــباب کهو هــنهتهخ ادتهییحیــسهم ینییاــئ هــل ادیتــساڕ هــل
 یرهــتکاف و ییهتــسهج یکهیهدرک کهو ادهکهلووج ینییائ هل و ێرکهد ریهس ییووترگکهی

  .تێرهد مهڵهق هل ندنارات و نووبزاوایج
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 کێتسهبرهب کهو یهنهتهخ هک ووب یحیسهم ینییائ یناکهرێنۆیسیم هل کێکهی 1سڵوپ
 ]وارکهــنهتهخ[ هــکهلووجان ینالهــگ و ناکهییمۆڕ وان هل یحیسهم ینییائ یهوهندرکواڵب ۆب
 ادهواــنێپ مهــل و ووــب هنۆک هتیرهن مهل نانێهزاو یرگنهیال شهراکۆه مهئ رهبهل رهه و ینازهد
 ،ێوــن ینامیهــپ یـــ"ناکهییپیلیف یهــکلیمان" هــل هــک یهداڕ وهــئ ات اد یناچوێب یکێڵوهه
 و )2:3( درــک ڕێدواــن "گهــس" هــب یناکهــکهلووجان هییحیسهم یندرکهنهتهخ ینارگنهیال
  :یشیتو و ێرنێهب هتیرهن مهل زاو هک درک یاواد

 هوهحیسهم یاسیع هب یزاناش و نیتسرهپهد ادوخ حۆڕ هب هک نیهمێئ ناوارکهنهتهخ 
 .)43:3( هیین هتسهج هب نامهنامتم و نیهکهد

 یرگڵهــه ێوــن ینامیهــپ رهــس هــب ڵاز و یکهرهــس یهگناوڕ نیێڵب نیناوتهد یتشگ هب
 ووکڵهــب هیهتــسهج یامهنب رهس هل هک ێنیبان کهیهوهدرک کهو هنهتهخ هک هسڵۆپ یهگناوڕ
 هــکهلووج ینییاــئ و ناکهییمیهاربیئ هنییائ ادکێڵاح هل ،ێناوڕهد یێل یحۆڕ یکێتهباب کهو
 نــیهز و هتسهج ناوێن هل ییگنهسواه و تشورس یهوهندرککاچ کهو نایهنهتهخ یادراک
 هتــسهج یامهــنب رهــس هل هنهتهخ ،ادتهییحیسهم ینییائ یێون یهگناوڕ هل .ینازهد زڕهف هب
 یناکهــنییائ یووــشێپ ینووــچۆب هــک هــیهوهئ شێکاڕجنرــس یڵاــخ و هییحۆڕ ووکڵهب ،هیین
 ییرهگرهتشهن یادراک هک هیاو نایێپ و هیین نیهز و هتسهج ینووبایجکێل هب نایڕهواب وودرباڕ
 هــک هــیادهڕهواب وهــل ێوــن یهــگناوڕ ادــکێڵاح هل ،اکهد گنهسواه نیهز و هتسهج هنهتهخ
 کهو کهــن هــنهتهخ ییرهگرهتــشهن و هــیهه نایقرهــف نــیهز و یناــحۆڕ یتهــباب و هتــسهج
 ینییاــئ .تادهد مهــڵهق هــل یناــحۆڕ یکهیهتــسهج کهو ووکڵهــب ،ییهتسهج یکهیهوهدرک
 ییهتــسهج یکهــیهوهدرک یهوــێچراوچ هــل هــنهتهخ هــب رهبنارهب هک یهتسارائ وهب هکهلووج
 ناوــێن ییزاواــیج هوهــئ یاود هب و ،هتسهج یندرکرادهناشین نای ندرکغاد ۆب راوب ،یتهیهه
 مهــئ هــک اــکهد شۆــخ )وارکهنهنهتهخ( وارکهنهناشین یهتسهج و )وارکهنهتهخ( وارکهناشین

 یهنانامیرگــشێپ و هــگناوڕ هرۆــج مهــئ .هییکهرهبوود و ناڕباد ،ندنارات یراکۆه هییراکایج
 هل هوهندرکواڵب و هشهگناب یهکهجنامائ هک هتهییحیسهم ینییائ یهناوهچێپ هکهلووج ینییائ
 یکهیهوهدرک هنهتهخ شهراکۆه مهئ رهب هل رهه و هییوهنعهم ییووترگکهی و یتێکهی یهگێڕ
 .هییحۆڕ و یوهنعهم یکێتهباب ووکڵهب هیین ییهتسهج

 :یتهیووتو اد"ێون ینامیهپ یناکهیمۆڕ" هل سڵۆپ اههورهه
 رهــگهئ ماڵهــب .تیهــکب ێجهبێج تهعیرهش تاک رهه ،هیهه یجنازاق هنهتهخ هکنوچ

 
1. St. Paul 
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 یکێوایپ رهگهئ هتاوهک .هوهتێبهد ڵاتهب تهکهنهتهخ ،یهکب تهعیرهش هل یچێپرهس
 هــب یهــکهییوارکهنهنهتهخ اــیائ ،اــکب ێجهــبێج تهعیرهــش یناکاــسێڕ وارکهــنهنهتهخ
 تهعیرهــش یتــشورس یوارکهــنهنهتهخ یکێواــیپ کــێتاک و ؟تێرکان رامژهه هنهتهخ
 هــنهتهخ و زۆرــیپ یــبێتک یاڕهرهــس هــک اــکهد رهــس هــل تــمکوح اوهئ ،اکهد ێجهبێج
 و هــیین هــکهلووج هراــید ادــتهڵاوڕ هــل یهوهئ هکنوچ ،یهکهد تهعیرهش هل یچێپرهس
 هــب نووبهــکهلووج ووکڵهــب ،هــیین هــنهتهخ ێرــنیبهد هوهتــسهج هب ادتهڵاوڕ هل یهوهئ
 کهــن هــیادوخ یندرکشیاتــس ،هــسق هــل کهــن ێــب حۆڕ هل ،هڵد هب هنهتهخ و هنوورهد
  .)٢٨٢٩ :٢( ڤۆرم یندرکشیاتس

 وهــئ سڵۆــپ و ناکهــکهلووج کهــڵهچهڕ هــب هییحیــسهم ناوێن ییکۆکان یڕهپوهئ ماڵهب
 میلهــشروئ یاسێڵک هتێچهد سهک دنهچ ڵهگهل هوهراب مهل ندرکهسق ۆب واربوان هک هیهنێوش
 هــک میلهــشروئ یاــسێڵک نهــیال هــل ادــییاتۆک هــل .تاکب ژێووتو سۆرتهپ ڵهگهل یهوهئ ۆب

  :ێردهد اوائ یکێمکوح ،هووتاه اد"ێون ینامیهپ ینارهبمهغێپ یراکائ" هل یهکهڤۆرش
 هــنیهخهن ]ناکهــکهلووج[ یینارگراــب هــک یــناز شاــب هب ناماو همێئ و سوودوقلوحۆڕ
 )وارکیناــبروق یتــشۆگ( یینابروق هل ناتۆخ هک هناتسیوێپ هتش مهل هگج ناتناش رهس
 هــنامهل ناتڵــس تاــک رهه هک نرگب روود هب انیز و وارنێکنخ یڵهژائ و نێوخ و ناکهتب
 .)٢٨٢٩ :١٥( نبهد شاب هوهئ هوهدرک

 هوهــتهوارکهن هنهتهخ رهس هل تخهج ،ێوهکهدرهد میلهشروئ یاسێڵک ینامرهف هل کهو
 ،یحیــسهم هــنبب هــنهتهخ ییرهگرهتــشهن ینادماجنهئ ێب هب ووب نایۆب شیناکهکهلووجان و
 هکهلووج ینییائ هل یتهییحیسهم هک ووب هناسرپ مهکهی وهل کهیهوهناڕێگ یێپ هب هک کێتهباب

 هــب تــسهویهپ یناکاــسای هــکهلووج یینییاــئ یناــیاناز ادهدنهبورهــس مهل رهه .هوهدرک ایج
 رهــس هــل یتخهــج ماوهدرهــب سڵۆــپ و درــک رتــسروق ناڕوــک ۆــب نایهــنهتهخ یجرهــم
 ینووبکاــپ یاــتاو هب هک هوهدرکهد هنهتهخ ییزاجهم یانام رهس هل یۆخ یهوهنانێههگڵهب
  .ووب نامیئ یهگێڕ هل ڵد

 ڕهم هل هک یهنادرگاش وهئ یماڵو هل حیسهم ،هوارسوون ادسامۆت یێون یلیجنیئ هل کهو
 :یتهیووتو ،درک ێل نایرایسرپ هنهتهخ یجنازاق

 ،هــینثت( .هــحۆڕ یندرکهنهتهخ هیادێت یکێجنازاق وومهه هک هنیقهتساڕ یندرکهنهتهخ
16:10(. 

 .هوودرک ندرکهنهتهخ ۆب ناییلۆبمیس یکهیهوهنادکێل یحیسهم ینییائ ینایاناز یهبرۆز
 هــنامیهپ مهــئ یــێپ هب و هیێون یکێنامیهپ یرهنێه حیسهم هیاو یێپ 1دیههش یسۆین یتسوژ

 
1. Justin Martyr 
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 ،تاروهت هل کهو ،هڵد یندرکهنهتهخ نامهه هک ێرنێهباد ێون یکێندرکهنهتهخ ێبهد هیێون
 ناوــێن هــتاخهد یزاوایج ش1انگیرێئ .هوارد ڵد یندرکهنهتهخ هب نامرهف اد )١٠:١٦ هینثت(

 یوایــش هــب یــحۆڕ یندرکهــنهتهخ واربواــن .حۆڕ یندرکهــنهتهخ و هتسهج یندرکهنهتهخ
 هل ناکهکهلووج یناکهتافاروخ هل کێکهی هب یهتسهج یندرکهنهتهخ و هویناز ادوخ ینامیهپ
 هــک هــیاو ناــیێپ حیــسهم یناووتوهکنێوــش هــل کــێرۆز .)١٣٩٠ ،یدیعــس( هواد مهــڵهق
 ناــی یــحۆڕ یندرکهــنهتهخ ووکڵهــب ،هــیین ییهتــسهج یندرکهــنهتهخ تــش نیرــتگنیرگ
 زۆرــیپ یــبێتک وود رهه هل هک یهوهناڕێگ وهئ ناکهییحیسهم هل کێدنهه .هڵد یندرکهنهتهخ
 هــڤۆرم یــڵد ینووبزۆریپ ڕهمهل هنهتهخ هک هوهنهدهد کێل هوێش مهب )٣٠:٦( هووتاه )هینثت(
 نهــیال هل هک یتشگ یکێنامرهف اههورهه .)2018 ،کۆگنات( ێزواز یمادنهئ یتسێپ کهن
 مهــب و ینازهــن تسیوێپ هب یهنهتهخ هووچرهد اد١٤٤٢ یڵاس هل امۆڕ یکیلۆساک یاسێڵک
 ێپ ناینامرهف نیحیسهم ینییائ یرگۆه یهناسهک وهئ وومهه ادماجنهئ هل" :دنایهگیاڕ هوێش
 هــنهتهخ )زۆرــیپ یڵسوغ( زۆریپ یندرۆشۆخ شاپ چ و شێپ چ کهیهوێش چیه هب هک هوارک
 هــییاتههاتهه ییراــگزڕ ینادــسیکهل اینهــت هــمهئ ،اــن ناــی ێــب شۆخ نایێپ هکنوچ ،نهکهن
)2007 ،WHO(. 

 هــب ۆــب کــێرهوێپ کهو هــنهتهخ یژد هــل و رتــشێپ هــک یهــنانخهڕ وهــئ نیناوــتب هگنهڕ
 ڵد یندرکهــنهتهخ یکمهــچ هــل نتــشیهگێت هــب ارــکهد ریهــس ناکهکات یندناسانهکهلووج
 مهــب ێرکهد هتسارائ یهنانخهڕ وهل کێکهی هک ارک هوهل ساب ادهشهب وهل .هوهنیهدب نایماڵهو
 اــیائ نێرکاــن هــنهتهخ ناــنژ ۆــخ ،ێــب نووبهــکهلووج ۆب کێرهوێپ هنهتهخ رهگهئ :هیهوێش
 واــیپ یندرکهــنهتهخ یــیگنیرگ هــیێڵهب هــکهماڵو رهــگهئ و ؟نێرنهداد هکهلووج هب شیناوهئ

 یووڕهــبووڕ ادــنائروق هــل مهــه و ێوــن و نۆــک ینامیهــپ هــل مهه هک کێتاک ماڵهب ؟هییچ
 یکێزهــگهڕ ۆــب کهــن هــگنیرگ هــتهباب مهــئ نیناوــتهد ،هوهــنیبهد وارکهنهتهخ یڵد یناکانام
 هکهلووج ینییائ ادیتساڕ هل .نیهکب هسانێپ وایپ و نژ یزهگهڕ وود رهه ۆب ووکڵهب وارکیراید
 یــکیزیف یکێتــش کهو هــنهتهخ ییرهگرهتــشهن رهــگهئ هــک هــنێوزبجنلاچ هرایــسرپ مهئ ۆب
 هب ،نێرکان هنهتهخ ادهکهلووج ینییائ هل هک یهنانژ وهئ هتاوهک ،هنووبهکهلووج ۆب کێرهوێپ

 و یڕوکومهــک شهــمهئ و هیین ێپ یکیژۆل و ییهگڵهب یکێماڵو ،نێردان مهڵهق هل هکهلووج
 .تادهد ناشین هنهتهخ هب تهرابهس هنییائ مهئ یناکهنامیرگشێپ یینووڕان

 
1. Erigena 
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 نیلرێه کیردێرف ییرهنوه یمههرهب حیسهم یندرکهنهتهخ یۆلبات :23 هرامژ یهنێو

 )ایدیپیکیو(
 

 ادتهییحیسهم ینییائ هل هنهتهخ یلیدهب زۆریپ یڵسوغ
 ییژدــکێل ێوهکهن رهس ادناکهییحیسهم وان هل هنهتهخ درک یاو هک یهناراکۆه وهل کێکهی
 هــب کروــت هــک هوهــتهواڕێگ یاو 1سووناینیپــساک هــک هوهنڕێگهد .هیهنهتهخ و زۆریپ یڵسوغ
 یۆه هب هک نهکهد ریهس هناحانوگ وهئ ۆب کێنامرهد کهو هنهتهخ هک ،هکهلووج یهناوهچێپ
 درــکهد ێجهــبێج نایهــنهتهخ کهــیهفاڕوخ کهو ناکهــکروت یچهــک هییــسکێس یووزهرائ
 کهو هــک ،هنهتهخ ڕهمهل ناکهووج یهنتشیهگێت هرۆج مهئ هک هیین نووڕ .)2013 ،چیود(
 .تێد هوێوک هل یهکهواچرهس 2هییسکێس یووزهرائ یۆه هب یحانوگ هل هوهنووبکاپ و ازس
 مالسیئ ینییائ هل تهبیاتهب ،هنهتهخ هب تهرابهس هک یهناڤۆرش وهئ اههورهه و هوهناڕێگ مهل

 هدهــس نیدــنهچ هک نیهکب ریهس هوهرهککاپ کهو هنهتهخ یادراک نیناوتهد ،هناموودنێوخ
 ییــساناوخ یژێلۆــک یاتــسۆمام ،رهتنیو مۆت .هووب واب ادناکهییحیسهم وان هل و اتسێئ شێپ
 یچۆــب هــک یهرایــسرپ وهــئ یــماڵو هل و رهسوون ڵهگهل ادتهبیات یکێژێووتو هل ،جیربمهک
 :یتو ،هوهتهووبهن واڵب ناکهکهلووج و نامڵسوم یهوێشواه ناکهییحیسهم وان هل هنهتهخ

 
1. Caspinianus 
2. original sin 
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 ماڵهــب .تادهد ناــشیپ هنهتهخ ییتسیوێپ ،یناکهڵهواه و حیسهم اسیع ینارکهنهتهخ
 ،هییحیــسهم یوارکراــمۆت یهــگڵهب مهــکهی هــک ،Didache یــبێتک هب نتسهبتشپ هب
 اد ناکهڵاــسهروهگ هووجاــن هــب یهگێڕ اسێڵک ادمهکهی یهدهس هل هک نیێڵب نیناوتهد
 هــک هــیاو یــێپ اــسێڵک ،هــکید یکهــیاتاو هــب .یحیــسهم هــنبب ندرکهــنهتهخ ێب هب هک
 هــنهتهخ و ێردهد ماجنهــئ هوهزۆرــیپ یڵــسوغ یهــگێڕ هل اودوهمهل میهاربیئ ینامیهپ
  .هزاوخڵد یکێتهباب

 ینییاــئ یهفهــسلهف هــک هــیاو یڕهواب "نوورهد ینژ" یبێتک هل )2019( 1ۆرۆک  زێپۆل
 :هووب یتشائ یرگۆه هشیمهه یحیسهم

 ناتناکهنمژود .نهکهم کڵهخ یتهوازهق ،ێرکب رهس هل ناتتهوازهق ێوههناتان رهگهئ
  .نهکب ۆب یرێخ یاعۆد ادهد ێپ ناتنێوج هک یهسهک وهئ ۆب و ێووب شۆخ

 یناــڤۆڵد هــل .ارــکهد ۆــب نایهشهگناب هوهحیسهم نهیال هل هک نووب هناکمهچ وهئ هنامهئ
 هوهــیینابهرهیم مهئ یۆه هب .هوایپ یێزواز یمادنهئ ینیڕب هک هوهتێبان یێج هنهتهخ ادحیسهم
 یاــسیع ،یتهیووتشهچ هک یهرازائ وهئ و یۆخ حیسهم ینووبهنهتهخ ینوومزهئ یۆه هب و
 زۆرــیپ یڵــسوغ هــب واــیپ و نژ هــک هــیاو یێپ و اکهد یرهبێب ندرکهنهتهخ هل ناوایپ حیسهم
 ینووبلیدهب ییتهینۆچ یهراب هل ).٢٠١٠ ،نوسناج( هوهنبهد کاپ و هوهنبهد کیادهل ناسید
 نیهگبێت هک هوهتێنێد ریبهو نامهنهتهخ یهوهرهککاپ یادراک ،هنهتهخ یێج هل زۆریپ یڵسوغ
 یدووهــش ۆــب ناکهــشخهبماهلیئ نیرتهروهــگ هــل کێکهــی رهکڵــسوغ یایحهــی هــک
 هل هک "نهسهڕ یحانوگ" یێوتوات ۆب ایحهی ینینیب و هوهنیزۆد .هووب حیسهم یرهنێهڕوسرهس
 یزاوێــش یــێپ هــب هــتاوهک .ووب رهنێهماسرهس یکهیهراچهگێڕ ،اردنێژوورو ادنۆک ینامیهپ
 هــل ماڵهــب .هوهنیڕــسب هــناوات مهــئ هــنهتهخ یــێج هــل )ڵــسوغ( ندرۆش هب نیناوتهد ،ایحهی
 یاــتاو نیــنازهد یحاــنوگ هــب هــمێئ یهوهــئ یــنیڕب نای ندرۆش هگرایشوان یتسهن یهگناوڕ
 یــتاریم نیرــتگنیرگ و نیرتهروهــگ )1399( ۆرۆــکزێپۆل یهرێوــگ هــب .هــیهه یهوێشواه
 یکووــن یتسێپرهب هچاپ ینتشێهێجهب ،نحیسهم یووتوهکنێوش هک یهناوهن وهئ ۆب حیسهم
  .هتهریس

 هــسکۆدۆترۆئ هییحیسهم یاسێڵک کهو ،یحیسهم ینییائ یناوایپ و اسێڵک هل کهیهرامژ
 ادێون ینامیهپ هل اتشێه ندرکهنهتهخ ایائ" هک ادهرایسرپ مهئ یماڵو هل ،2اکیرمهئ یناکهییتیق
 هــل نێــڵهد ،"؟هــبجاو ڕوــک یڵادــنم یندرکهنهتهخ ایائ و هتسیوێپ نۆک ینامیهپ یهوێشواه

 
1.  Rafael E. López-Corvo 
2. Coptic Orthodox Diocese of the Southern United States 
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 ارد میهارــبیئ هــب یهــکهنامرهف هک ووب ادوخ ڵهگهل نامیهپ یهناشین هنهتهخ ادنۆک ینامیهپ
 واــنێپ هــل اتــسێئ و هــنهتهخ یهوهرــگێج هــب ووــب زۆرــیپ یڵــسوغ ادــێون ینامیهــپ هل ماڵهب
  11 :2 ،نایــسلوک هــب یهــکلیمان( یگنههرهف یکێتیرهن هتهووب یتسوردنهت یندرکواچهڕ

12(. 
 یهــنارهبمهغێپ وهــئ وان هل هتهباب مهئ ادشینارهبمهغێپ یتشوهڕ یشهب هل و زۆریپ یبێتک هل

 .هوارــک رهــس هــل یهــسق ،نووب رووس هنهتهخ ییتسیوێپ رهس هل یحیسهم هنووب هل رهب هک
 هــنهتهخ هــب تهرابهــس سڵۆپ و اکهد نارهبمهغێپ یتشوهڕ و راکائ هب هژامائ هوهراب مهل 1رهتیپ
 :ێڵهد

 ناکهــکهلووج یتیرهــن و باد یــێپ هــب ینووبیحیــسهم هل رهب هک کێوایپ ،هنوومن ۆب
 اتــسێئ ێباــن ،هوودرکهــن یهــنهتهخ رهــگهئ و ێب گنهتڵد هتش مهب ێبان هوارک هنهتهخ
 .اــن ناــی ێبارک هنهتهخ هک هیین گنیرگ چیه کهییحیسهم ۆب هکنوچ ،ێرکب هنهتهخ
 ،نــم هــک هــیهوهئ .هوهــئ یناکهــنامرهف یندرکێجهــبێج و ادوــخ یــندرکیزاڕ گنیرگ
 و هــیین ناتۆب یکێجنازاق چیه حیسهم نێرکب هنهتهخ رهگهئ هک :مێڵهد ناتێپ ،سڵۆپ
 وهــئ ووکڵهــب ،یوارکهــنهنهتهخ هــن و هــیهه یجنازاــق هنهتهخ هن اداسیع یحیسهم هل
  .)١١١٥ :٥( تاکهد راک یتسیوهشۆخ هب هک هگنیرگ هنامیئ

 
 2مادرێتۆن یهروهگ یاسێڵک هل هنهتهخ :24 هرامژ یهنێو

 میلهشروئ ینهموجنهئ
 ییتهینۆچ یساب ادیێت هک ووب کێنێوش مهکهی ینییاز ی٥٠ یڵاس هل میلهشروئ ینهموجنهئ

 
1. St. Peter 

 :هناوڕب ـ2
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkhatneh.ir  
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 اــیائ هــک ووــب هوهئ یکهرهس یساب ادهنهموجنهئ مهل .ارک ناکهییحیسهم ڵهگهل ندرکهڵهمام
 یهــیێپ وهــب ،اههورهه ؟ان نای هبجاو ناکهییحیسهم رهس هل اسووم یناکاسای یندرکواچهڕ
 ووــب تسورد هوهئ رهس هل رۆز یکێڕموتشم ،درک ڵووبق یناکهلیتنهج یحیسهم ینییائ هک
 نارکهنهتهخ هک اردنێژوورو شهساب مهئ ادتاک نامهه هل .ان نای نێرکب هنهتهخ ێبهد ایائ هک
 هــل .هوارــک ساب میهاربیئ ڵهگهل ادوخ ینامیهپ ۆب "ییهشیمهه یکهیامێه" کهو ادتاروهت هل
 وومهــه و ینازهدهــن اــیج هب ناکهکهلووج هل نایۆخ ناکهییاتهرهس هییحیسهم ادتاک نامهه
 هب کێنامرهف ادهنهموجنهئ مهل .نووب هکهلووج کهڵهچهڕ هب اسێڵک یناکهییاتهرهس هدرکرهس
 نووبیحیسهم ۆب ناکهلیتنهج هک اردنهیهگاڕ ادیێت هک هوارائ هتاه نوویراوهح ینامرهف یوان
 یتــشۆگ ێباــن ناکهییحیــسهم هــک دــنایهگیاڕ نهــموجنهئ ماڵهب ،هیین هنهتهخ هب نایتسیوێپ

 یــێپ هــب هــنهموجنهئ مهئ یناکهرایڕب ،کێدنهه .نتسرهپب تب هیین نایۆب و نۆخب یوانێوخ
 مهــل 1.هتــسیوێپ ناکهــلیتنهج ۆــب هــمهئ هــیاو ناــیێپ ناــکهووج هــک ننازهد حوون یناکاسای
 رووس هک ناکهییحیسهم هکهلووج ۆب اسای کێدنهه :ووڕ هیارخ هناوود یاسای ادهنهموجنهئ
 ۆــب شیرــت یکێدــنهه و نهــکب ێجهــبێج اسووم یناکاسای وومهه هک یهوهئ رهس هل نووب

  .هوهترگهد یناوهئ ناکاسای هل کێدنهه اینهت هک ووب ناکهییحیسهم هلیتنهج
 

 یسووسرهت یسڵۆپ
 نیدنهچ ادهراوب مهل هووبهه ادیحیسهم ینییائ یهوهنووبواڵب هل یگنیرگ یکێڵۆڕ هک سڵۆپ
 .ووب وارکهنهتهخ شهمهئ رهبهل و ووب یدووههی کهڵهچهڕ هب یۆخ سڵۆپ .هویسوون یتهباب
 .هڵد هب تسهویهپ یکێسرپ ووکڵهب ،هیین ییهتسهج یکێسرپ رتیئ هنهتهخ هک ووب او یێپ وهئ
 یسوون یرتدنوت یتهباب نیدنهچ ناکهلیتنهج هییحیسهم ینارکهنهتهخ یژد هل سڵۆپ رتاود
 یکێنارهــبمهغێپ ،نێرــکب هــنهتهخ ناکهــلیتنهج ێوهــهنایهد یهــناوهئ هــک درــک یاعدــیئ و
 درــکهد هنهتهخ نایناکهڵادنم هک ترگ یتالاگ یناکهییحیسهم هل یهنخهڕ وهئ .نیچهتخاس
 یــسرپ رهــس هتۆتــسخ نایجنرس و نواڕباد یحۆڕ یهلهسهم هل ناوهئ هک درکهد یاعدیئ و
 یژد هــل یناــییتالاگ یــبێتک یواوهــت سڵۆــپ هــک هیاو نایێپ کێدنهه یتشگ هب .ییهتسهج
 .هویــسوون هوهناکهییحیــسهم هــلیتنهج نهــیال هل هکهلووج ینییائ یناکاسای یندرکێجهبێج

 
 :هناوڕب ـ1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AA%D9%86%D9%87_%D8%B4
%D8%AF%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%
DB%8C %D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87 .    
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  1.هوهنهکان تهڕ وارکهنهتهخ یناسهک یحیسهم ینییائ یناکهقل هل ماک چیه ۆڕمهئ ماڵهب
 

  اداتسێئ یایند هل ناکهییحیسهم یهگناوڕ
 ندرکهــنهتهخ هب تهرابهس نایتهبیات یکێنووچۆب یتشگ هب ناکهییحیسهم ادۆڕمهئ یایند هل
 و نهکهد هنهتهخ یراینشێپ هن یحیسهم ینییائ یناکهقل هیۆب رهه .هیین گنیرگ نایێپ و هیین
 نیرتنۆــک هــل هــک نیڤاــن یتاڵههژۆڕ یناکهییحیسهم هل کێرۆز ماڵهب .نهکهد یهغهدهق هن
 ۆــب ،هنایحیــسهم مهــل کێدــنهه .نهــکهد هنهتهخ نایناکهرێن هڵادنم اتشێه ،نناکهییحیسهم
 .نــنازهد تــسیوێپ هــب شاــسێڵک یمادنهئ هنووب ۆب تهنانهت ،ندرکهنهتهخ اینیک هل هنوومن

 یۆه هب اکیرمهئ هل تهبیات هب ،ادۆڕمهئ یناهیج هل ناکهییحیسهم هل کێرۆز شهوهل هگج
 2.نهکهد هنهتهخ نایناکهڕوک هوهییکشیزپ یراینشێپ

 )5( رتایز ییرایناز ۆب
  ادناکهیینامسائ هنییائ هل ناچک یهنهتهخ

 )یواتهه 1394 ،یدهمحهئ لیماک ،تیرهن یوان هب(

 یهــنهتهخ ینادڵههرهس ییتهینۆچ هب تهرابهس ناکهوهنیژێوت یووتاهتسهدهو یماجنهئ
 یزاواــیج یهوهــناڕێگ و هــیهه یژــێرد و روود یکهیهنیشێپ هتهباب مهئ هک اد یناشیپ ناچک
 مهــکهی ،تهییحیــسهم ینتاه هل رهب ڵاس نادهس هییرهگرهتشهن مهئ هک یهوهئ هنێو ۆب .هیهه
 هــک نهــنایایمۆم وهــئ هــیاعدیئ مهــئ یهــگڵهب و هوارد ماجنهــئ ایپۆیــسیئ و رــسیم هــل راــج
 یندــناترق یراوهــسائ هــک نیــیاز شێــپ ڵاــس رازهــه وود ۆــب هوهــتێڕهگهد نایهــکهووژێم
 ادهننوــس یلههــئ و هعێش ییهقیف یهواچرهس ێدنهه هل .تێرکهد یدهب ادێت نایسیرۆتیلک
 رهــبهل هراــس هــک ووــب لییامــسیئ یــکیاد یرهــجاه هوارــک هنهتهخ هک کێنژ مهکهی هووتاه
 و یتهــقاتێب یووڕ هــل هــک کێتــش هــک هیین نووڕ اتسێئ .درک یهنهتهخ ییهڕووت و یتهقاتێب

 هــمۆل و ێرــکب ێل یرگێڕ یهوهئ یتایج هل یچۆب هوارد ماجنهئ هوهییرووتسهقڕ و یراسال
 رهــس هــل تخهــج و ،بهحهتــسم و وارکرمهــئ یکێراــک هب هووب ادووژێم ییاژێرد هل ێرکب
 شاــپ و نێرــکب هــنهتهخ ناــنژ هــک کێتیرهــن هب ووب همهئ هواسوهل .هوهتێرکهد ینادماجنهئ
 یــێزواز یمادــنهئۆک یــنیڕب یهوهــئ یرابرهس .هووب ماوهدرهب هتیرهن مهئ شیمالسیئ ینییائ
 هــل کێڵهــمۆک مهتــسیب یهدهس یناکهییاتۆک هل ،هتهییحیسهم ینییائ ینتاه هل رهب یه نانژ

 
 .هواچرهس نامهه ـ1
 .هواچرهس نامهه ـ2
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 یهــنهتهخ ناــیتو و اد ێرــگ هوهــنییائ هــب نایهــنهتهخ قهز یکهیهوێش هب ناکهییرۆیت نهواخ
 ماجنهــئ هوهناکهنامڵــسوم و هــکهلووج ،یحیسهم نهیال هل ادناکاگڵهمۆک وومهه هل ناچک
  .تێردهد

 هوهتهییدووههی یهگناوڕ هل ناچک یهنهتهخ
 ادهــکهلووج ینییاــئ هل هک ێوهکهدرهد ۆب نامهییتساڕ مهئ ،قهد ێدنهه هب نتسهبتشپ هب

 یهــنهتهخ یناــکهرۆج وومهــه نێــڵهد نارهژێوــت .هواردهــن ناچک یهنهتهخ هب نزیئ زیگرهه
 هوهــکهلووج ینییاــئ یاــسای یهــگناوڕ هــل و ێردهد مهــڵهق هــل ندرکمادــنهئمهک هب ناچک
 اــتێب و اــشالاف هــتاو – ایپۆیــسێئ یووتــشیناد یهــنیمهک یکێپورگ همهئ یاڕهرهس .هیهغهدهق
 هــیاو ناــیێپ ناــیاڕنهواخ هــک ،نهدهد ماجنهــئ ناــنژ یهــنهتهخ ییرهگرهتــشهن – لییارــسیئ
 یرووتلهــک هــل ،ێبتاه هوهنییائ هل یهوهل رهب هکهلووج یناچک یندرکهنهتهخ یتیرهنوباد

 هــکهلووج یاــشالاف یهوهــئ رهــبهل هــیاو نایێپ و هواریگرهو یهکهماهلیئ هواقیرفهئ ییێجۆخ
 ناــی و ینییاــئ یقهد هب نایتسهد هیۆب ،نووب ادتهنیهم و رازائ و کۆپهچ رێژ هل ڵاس نارازهه
 یناکهــکهلووج شهیاعدیئ مهئ یڵاحتهیاش .هووتشیهگهن هکهلووج ینییائ یازهراش یناسهک
 ڵــێئ یهوهــنیژێوت هل .نهکان هنهتهخ نانژ هک هوودرک نایچۆک لییارسیئ وهرهب هک نایپۆیسێئ
 ماجنهــئ لییارــسیئ یــتاڵو ۆب ایپۆیسێئ یرهبچۆک ینژ 13 رهس هل هک )2013( یرۆناماد
 :ناــیتو و هواــترق نایــسیرۆتیلک وومهــه ناــی ،کێمهــک نایدهــس هــل 27 هک توهکرهد ،ارد

 هــل هووب یتیرب یشهکهراکۆه و هووب واب ایپۆیسێئ یناکهکهلووج وان هل ناچک یندرکهنهتهخ
 یتــسهویهپ هوهــنییائ هــب و .دــته و یریگرهــسواه هل رهب یندرکسکێس هل یرگێڕ و یناوج
   .هوهنهکان

 هوهتهییحیسهم یهگناوڕ هل ناچک یهنهتهخ
 رۆز ،اــکهد ێوتات هوهتهییحیسهم ینییائ یهگناوڕ هل ناچک یهنهتهخ هک یهناگڵهب وهئ

 یهنهتهخ هک نگنهدواه هوهئ رهس هل یحیسهم ینییائ ینارهبێڕ هک یهوهئ یرابرهس .نمهک
 یهــنهتهخ یتهڵاح ێدنهه ماڵهب ،هیین یکهیهگێپ و هگێج چیه ادیحیسهم ینییائ هل ناچک
 .هوارک یدهب اینیکو اینازنات ،ایرهجیهن ،رسیم یووتشیناد ییحیسهم ینانژ وان هل نانژ

 هوهمالسیئ ینییائ یهگناوڕ هل ناچک یهنهتهخ
  :هل هییتیرب هک هیهه یتهڵاح راوچ ناچک یێزواز یمادنهئۆک ینیڕب

 سیرۆتیلک هل کێشهب نای وومهه ینیڕب .1
 ناکهکووچب هچل و سیرۆتیلک یکێشهب نای وومهه ینیڕب .2
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 هــل هنارهــشۆپاد یمۆــم و رۆــم یناــناد یهــگێڕ هــل نهژاو یکهراز یهوهندرککسهت .3
 یــنیڕب ێــب هــب ناــی و ناکهروهــگ و کووــچب هــچل ینێوــش ینیڕۆــگ و ندــناترق یهــگێڕ
 ؛سیرۆتلیک

 ووــکهو ،ێزواز یمادــنهئ رهــس یهــکید یناکهشخهبرازائ هزاوێش )وومهه( یهکید .4
 .دته و ندرکرادنیرب ،ندرکنوک

 تهرابهس ادییاود یهڵاس دنهچ مهل او یهنابێتک مهئ هک هیاو نایێپ نارگهنخهڕ هل ێدنهه
 یواــن رێژ هل نوارک ساب هوهرهس هل او یهناتهباب وهئ نوارسوون نارێئ هل ناچک یهنهتهخ هب

 یژد هــییدنهبنێلۆپ و ناــنێلوان مهــئ هیاو نایێپ و نهکهد ێل یساب نانژ یهنهتهخ یناکهرۆج
 و هناکهیینارێئ یگنههرهف و )هنهتهخ یندرکهنڵووبق نای ندرکڵووبق هل رهدهب( مالسیئ ینییائ

 یتهــباب ینادــڵاپهڕ و تــسوردان ینتــشیهگێت هــک هوودرــک یاو هڵهه هنانێلوان مهئ و هیهڵهه
 هــتهووب ادــڤۆرم یناکهــفام یناکهنتــشیناد هــل و ێــبب تــسورد مالــسیئ ینییاــئ هب تساڕان

 یراوــچ و ێــس و وود هداڕ یــنیڕب یژد مالــسیئ ینییاــئ هــک هــیاو ناــیێپ ناوهئ .هواچرهس
 هــک مهکهی یرۆج هب تهرابهس .هوودرک یراید ۆب یشازس تهنانهت و هنانژ یێزواز یمادنهئ
 ڕهــم هــل و هــیهکتیم یواوهــت یــنیڕب یژد ،)هــکتیم( هسیرۆتیلک وومهه نای کێمهک ینیڕب
 هــل نژ یهــنهتهخ هــب مالسیئ ینییائ هل هنیڕب هنشهچ مهئ هک یهوهئ و هکتیم یکێمهک ینیڕب
 و ڵــێل رۆز هکهتهباب هیهکتیم رهس یتسێپ ینیڕب یه اینهت نیڕب هک یهوهئ نای ێردهد مهڵهق
  .هووتوهن یچیه ناچک یهنهتهخ هب تهرابهس هناواکشاڕ نائروق .هنووڕان

 یهــناوهچێپ هب نانژ یهنهتهخ هک هیهوهئ ێوهکهدرهد ادناکهحیحهس هوهناڕێگ هل یهوهئ
 )هحیحــص( هــناوهناڕێگ مهــل رۆــج وود هــب هژاــمائ هوهرــێژ هل .هیین بجاو ناوایپ یهنهتهخ
 :نیهکهد

 :هووتاه هقیقعلا باب حاکنلا یبێتک 6 یگرهب یفاک یلووسوئ هل
 ریــصب یــبا نع بائر نبا نع بوبحم نع دمحم نب دمحا نع ییحی نب دمحم" .1

 نــم اــهل بلــصتف ملــستف کرــشلا ضرا نم یبست هیراجلا نع )ع( رفعج ابا تلاس لاق
  "ءاسنلا یلع سیل و لاجرلا یلع ناتخلا یف ةنسلا اما :لاقف هارما یلع ردقنالف اهضفخی

 هــل باووڕ یڕوــک هــل بووبحهــم یڕوــک دهمحهئ هل ایحهی یڕوک دهمهحم :ناڕێگرهو
 هــب نارهــنادڵهواه یــتاڵو هــل هــک کێزینهک هب تهرابهس )خ.س( رقاب مامیئ هل ریسهن یبهئ
 اــکب یهــنهتهخ هــک نیاڕهــگهد کێنژ ۆب .درک ێل مرایسرپ ،ووب نامڵسوم و ووب اریگ یتێلید
 بــجاو ناتهرفائ رهس هل و هوایپ ۆب هنهتهخ یتو ادماڵو هل مامیئ .هوهییزۆدهن نامسهک ماڵهب



  127  | رهنێوخ ڵهگهل کهیهتو |

  .هیین
 هللادبع نع یسیع نب دمحم نع یسیع نب دمحم نب دمحا نع ییحی نبدمحم .2

للادبع یبا نع نانس نب
ّ

 نــم سیــل یراوــجلا ضفخ و هنسلا نم مالغلا ناتخ :لاق )ع( ه
 هــل اــسیع یڕوــک دهــمهحم یڕوــک دهــمحهئ هــل ایحهی یڕوک دهمهحم :ناڕێگرهو .»هنسلا
 هــک هوهــتهواڕێگ نایقداــس ماــمیئ هــل نانهــس یڕوــک یاڵودــبهع هــل اــسیع یڕوک دهمهحم
  .هیین تهنوس چک یهنهتهخ و هتهنوس ڕوک یهنهتهخ :یتهیوومرهف

 یهــنالاجیڕ یهــگناوڕ هــب نیناوــتهد هــک یفاــک یلووــسوئ هل ادهکید یکهیهوهناڕێگ هل
 یلاجیڕ یامهنب یێپ هب ماڵهب ،نینازب یزاوال هب و نیرگب یهکهگڵهب هل هنخهڕ هناریگتخهس
 نــب فــلخ نــع هابــسا نــب یلع نع دایز نب لهس نع انباحصا نم هدع" :هووتاه ،زێههب

 ضــفخت هــبیط ما اهل لاقی هارما تناک لاق )ع( هللادبع یبا نع تباث نب ورمع نع دامح
 و یمــشاف هارــما تــضفخ تنا اذا هبیط ما ای اهل لاقف )ص( هللا لوسر اهاعدف یراوجلا

 ،لههــس هل ناڵهواه هل ێڵهمۆک" :ناڕێگرهو .''لعبلادنع یظحا و نولل یفصا هناف یفجتال
 تباس یڕوک یۆرمهع هل دامیح یڕوک ،یفهلهخ هل تابسیئ یڕوک ،یلهع هل دایز یڕوک
 یناــچک هــبیهت هــموئ یواــن هــب کێتهرفائ :یوومرهف هک هوهنڕێگهد )خ.س( قداس مامیئ هل

 یهــکهد هــنهتهخ نانژ ێتاک هبیهت هموئ وومرهف یێپ و درک یگناب رهبمهغێپ و درکهد هنهتهخ
 شیدرــێم ۆــب و هوهتێنێــشهگهد راــسخووڕ هراــک مهــئ هڕبهــم یوومهــه و هڕــبب یکێمهــک
 ".هرتشخهبژێچ

  .هیین تهنوس چک یهنهتهخ و هتهنوس ڕوک یهنهتهخ :ێڵهد ادکێسیدهح هل قداس مامیئ
 یهــنهتهخ یعێفاــش یازنییائ یناووتوهکنێوش ادهننوس یلههئ یهقریف راوچ رهه وان هل

 هــک هــیاو نایێپ ،هنهتهخ یهداڕ و نیڕب یهداڕ ڵهگهل یدنهویهپ هل و ننازهد بجاو هب ناچک
 یهقریف ادشیناکهعێش وان هل .تێردڕبب هیێزواز یمادنهئ رهس هل هک کووچب یکێتسێپ ێبهد
 ینادــماجنهئ رهــس هــل دــنیه هــل ارووــب یهعێــش یلههــئ یهقریف و رسیم هل یوهلعهتسوم
  .نرووس هنهتهخ ییرهگرهتشهن

 یــنیڕب یژد مالــسیئ ینییاــئ هــک هــیاو ناــیێپ ناــنژ یهــنهتهخ ینارگهــنخڕ هل ێدنهه
 ۆب یدنوت یازس و ادهد مهڵهق هل ناوات هب هتسهج هب ندنایهگنایز و هنانژ یێزواز یمادنهئۆک
 هــک هــشیسیرۆتیلک یوومهه نای کێمهک ینیڕب یژد یمالسیئ یهقیف و هواناد ینادماجنهئ
 نارــێئ یاتــسێئ یرهبێڕ یاوتف .تێرکهد یدهب هتهباب مهئ هعێش ییدیلقهت ینارهبێڕ یاوتف هل
 یاوــتف یزاریــش یمراکهــم و هــناچک یهــنهتهخ ینووبهــنبجاو رهــس هــل ،ییهنماخ هتاو
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 یتهــیووتو یناتــسیس ینیهــسح یلهــع دیهــس .هواد یناــچک یندرکهنهتهخ یندرکهغهدهق
 هــکهچک هــب نایز رهگهئ ووکڵهب ،هیین یعرهش یتهنوس نانژ یێزواز یمادنهئ یتسێپ ینیڕب"
 و هــیهتهرفائ وهــئ یژد هل ناوات نانژ یێزواز یمادنهئ نای کێشهب ینیڕب و همارهح ێنێیهگب

 ".هیین ینووب نانژ یهنهتهخ ۆب کێتهڵۆم و واساپ چیه

 ادمالسیئ ینییائ هل هنهتهخ 
 هــک کێرۆج هب ،ننامڵسوم ادناهیج هل وارکهنهتهخ یناوایپ یواچرهب یکهیهژێڕ اداتسێئ هل
 هــل رتاــیز ،همالــسیئ ناییمرهف ینییائ هک نارێئ ووکهو یکێناتاڵو هل هواد نایناشیپ ناکهرامائ

  .)2016 ،ناراکواه و سیروم( نێرکهد هنهتهخ ناوایپ یدهس هل 99
 یهوهــنووبڕچ و کهیال هل ناهیج هل مالسیئ ینییائ یناووتوهکنێوش یتهمیشهح ییهرف

 یاو هوهرت یکهیال هل نارێئ یتاڵو هل هنهتهخ رهس هل هوهنیژێوت مهئ یناکاتاد یرۆز یکێشهب
 ێوتواــت هــکید یناکهــنییائ واــچ هــل رتایز ییراکهدرو و هڤۆرش هب مالسیئ هل هتهباب مهئ درک
 ۆخوهتــساڕ یکهیهژامائ ادنانامڵسوم یزۆریپ یبێتک ،نائروق هل هک یهوهئ تهبیاتهب ،ێرکب
 ادمالــسیئ هــل هــنهتهخ هب تهرابهس هک یهنایینووڕان وهئ یاڕهرهس ماڵهب .هوارکهن هنهتهخ هب

 رهــس هل اتشێه نانامڵسوم ،هیین ینووب ادنائروق هل ۆخوهتساڕ یکێنامرهف یهوهئ رهبهل هیهه
 هب ،هیادزرهب یکێتسائ هل ناکهنامڵسوم وان هل هنهتهخ یکشپ و نرووس هنهتهخ ینادماجنهئ

 هــل وارکهــنهتهخ یناواــیپ ی٦٩ ادهــس هــل یهــکیزن ناکهدروارهــب یهرێوــگ هب هک کێرۆج
 .)2016 ،ناراکواه و سیروم( ننانامڵسوم ادناهیج

 ینییاــئ ینارهــبێڕ هل هک یهنارایسرپ وهئ اههورهه و ناکهوهناڕێگ و هدوومرهف یهرێوگ هب
 رهــه هب نادهژامائ هب مالسیئ ینییائ یهننوس و هعێش یناووتوهکنێوش هک ێوهکهدرهد او ارک
 یندرکێجهــبێج ماعنهــئ یتهرووــس ی١٦١ یتهــیائ و لحهــن یتهرووس ی١٢٣ یتهیائ وود
 هــنامرهف ێچهدــێپ ماڵهــب .نــنازهد بــجاو هــب ،هــنایکێکهی هنهتهخ هک میهاربیئ یناکهتیرهن
 هــمکوح و هدوومرهــف یهوهــنانێه هــب ندرکهــنهتهخ هــب تهرابهــس مالــسیئ یناکهــیینییائ
 و ناــیژ یزاوێــش رهــس هوهــتێچهد نایهشیڕ و گهڕ شیناوهئ هک ێبترگ یمچیب ناکهییهقیف
 .ادمالسیئ یرهبمهغێپ یمهدرهس هل هنیدهم یناکهکهلووج یناکهواب هتیرهن

 ینــشهچرهس یــێپ هــب ،هــنیدهم ۆــب یندرکچۆــک یاود مالــسیئ یرهبمهغێپ هک ێرتوهد
 مالسیئ .درک تسورد ینامڵسوم یکهیهمموئ ،نوایژ ێوهل هوهن نیدنهچ هک ناکهکهلووج
 یهــکهلووج یکێتهفیس ادهنیدهم هل ،ووب یحیسهم یکێتهفیس یرگڵهه هکهم یراش هل هک
 و هوهــییزۆد ینییاــئ یمــسهڕوێڕ و اسای یناکهدووس مالسیئ یرهبمهغێپ ێوهل .یۆخ هترگ
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 .)٥٦ ل ،٢٠١١ ،دمصلادبع( ارک انیب یمالسیئ یتوهگزم مهکهی
 ،ناــیژهد 1اخاڵهــه یناکهــنامرهف و اــسای یێپ هب هنیدهم یناکهکهلووج ادهمهدرهس وهل

 هــب ووــب یهــکهماجنهئ و یۆــخ ینــشهچرهس هدرک یاخاڵهه مالسیئ یرهبمهغێپ اههورهه
 یهشو وود رهه .هوهدرکهد یش ینانامڵسوم ییتهیاڵهمۆک و یتهبیات ینایژ هک "تهعیرهش"
 ووــکهو هــنیدهم ینانامڵسوم هوێش مهب .تێد نتشیۆڕ یاگێڕ یانام هب "اخاڵهه" و "عرهش"

 شهوهــل هــگج .دراژبڵهــه هــلبیق کهو نایمیلهــشروئ و نووــبهد ووژۆڕهــب ناکهــکهلووج
 ییێجرهــس اههورهــه و زارهــب یتــشۆگ یندراوــخ ناکهکهلووج ووکهو مالسیئ یرهبمهغێپ
 .درک هغهدهق نانامڵسوم ۆب ینانژ یهناگنام یڕووس یتاک هل نایناکهرهسواه ڵهگهل ناوایپ
 واــن هــتاه هــک هــیهناکهلووج یکێتیرهن راددرێم ینژ یناراکانیز یندرکنارابهدرهب اههورهه
  هــکهلووج یاخاڵهه هل نترگرهودووس و هوهندرکییاسال مهئ یراکۆه نیناوتهد .هوهمالسیئ
 یڵوهــه و ناکهــکهلووج ینیــسان یمرهــفهب ۆــب مالــسیئ یرهــبمهغێپ یــششۆک کهو
 نیناوــتهد ادهمهدرهــس وهل هکنوچ ،نیهدب مهڵهق هل نانامڵسوم یهگڵهمۆک یندرکناوارفرهب
 یهــشیڕ یێپ هب و همهئ رهبهل رهه .)نامهه( نایژهد هنیدهم هل هکهلووج یزۆه راوچ نیێڵب

 و اخاڵهــه یۆــه هــب یمالــسیئ یتهعیرهش ییوارکێتراک و ناکهییمیهاربیئ هنییائ هل هنهتهخ
 هــل نانامڵــسوم واــن هــل هنهتهخ یتیرهن هک هیین روود چیه ،ناکهکهلووج ڵهگهل ینیشنواه
 ناــی و ێــبترگرهو هــتیرهن مهــل ناــیماهلیئ نانامڵسوم نای ێباریگرهو هوهناکهکهلووج یتیرهن

 رــت یکهــیاتاو هــب .)یواتهــه 1397 ،یروکشا فسوی( تێبدرک یۆژاو رهبمهغێپ یدوخ
 درــک یاو هــک ووــب هــنازێگنهئ وهل کێکهی نانامڵسوم یزیڕ وان هنتاه ۆب ناکهووج ینادهند
 هــل تخهج 2چیود ڤۆکای اههورهه .تێنێسانب ییۆژاو یکێمکوح کهو هنهتهخ رهبمهغێپ

 واــن هــل ندرکهنهتهخ رهس هل ادیناکهوهنیڵۆکێل یتاک هل هک هوهتاکهد هگنیرگ هتهباب مهئ رهس
 ادناکهکهلووج و نانامڵسوم ناوێن هل هراک مهئ یندرکدروارهب یشووت هشیمهه ،ادنانامڵسوم
 زیگرهــه هــیهه هوهناکهکهلووج یهنهتهخ هب یدنهویهپ هک یهناقهد وهل هک ادکێتاک هل ،هووب
 ل ،2014 ،چــیۆد( .هوارکهــن ناکهنامڵــسوم واــن هــل هنهتهخ ینادماجنهئ ینووب هب هژامائ

193(. 

 
 وومهـه هـل هـکهلووج یناکهفام هک نکهیاسای هڵهمۆک و یاخاڵهه نێڵهد دووملێت یشهب نیرتگنیرگ هب ـ1

 ڤۆرـم یهوهدرـک هب تسهویهپ یاسێڕ هل هییتیرب اخاڵهه .ننێد کێپ یتهیاکات و یتهیاڵهمۆک ینایژ یرابوراک
 و زڕهـف یهرێوگ هب کات یناکهییقالخهئ هکرهئ هکید یکهیاتاو هب و یادوخ تسائ هل وهئ یراتفڕ و ڤۆرم ڵهگهل
   .تاکهد یراید یۆخ یادوخ رهبمهه هل و نارتید رهبمهه هل )تاروهت( ارووت یناکهنامرهف

2. Yaacov Deutsch 
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 کهو هــنهتهخ ینووبینورهدهــب یناــکهواجنوگ هراــکۆه یــماڵو هــگنهڕ هنامهئ تهنانهت
 رۆز یهسهک وهئ" :ێسوونهد ادکێنێوش هل رێلگنیپش .هیین مالسیئ هل ینید یبجاو یکێتهباب
 هوهنیتسهووب یژد نیناوتهد "هیین یداژن رتیئ هسهک وهئ هک هیهوهئ یرهدناشیپ ،اکب داژن یساب
 یناــتاڵو یهــبرۆز هــک یهــیێپ وهــب .هــیهڵهه هــماڵهو مهــئ ماڵهــب ،هــیین داژن مالسیئ نیێڵب و
 ۆــب راداــنام و ریگماقهــس یکێــسانوش هــک هــیین نایهوهئ یاناوت یمالسیئ یووتشیهگێپهزات
 کهو نییاــئ رهلگنێپــش ی"داژــن" یهــشو یتاــیج هــل نیناوــتهد ،نهکب نیباد ناینایتاڵوواه
 هــل شهــگنیرگ هــتهباب مهــئ .ننــێب راک هب یمالسیئ یناتاڵو یسانوش ییکهرهس یهواچرهس
 هــل کهــیادراک .هوارــک ێوتوات "یزاوخسانوش کهو هنهتهخ" یوان رێژ هل کهیهوهنیڵۆکێل

 و ،هــکید یناکهــپورگ و ناکهوارکهــنهتهخ هپورگ ناوێن هل یزاوایج یۆه هتهووب هک هنهتهخ
 هب ،نێرنێههد راک هب اههب و تهفیس ێدنهه نارایهن یپورگ یندرکهسانێپ هل راج کێدنهه
 یامهــنب رهس هل شیرهبمهغێپ یناکهدوومرهف و ،نائروق ،ناکهییتیرهن هواچرهس هک کێرۆج
 ناــیناکهراک وومهــه هــک نارادــنامیئ رهس ۆب ناهیج یندرکشهباد هتاو ،نهداس یکێکیژۆل
 ،دمــصلادبع( نیتخهــبدهب و یتهــبگهن یهــیام نــب ێوــک رهــه هل هک ناکهرفاک و ،هتسورد

 ینییاــئ ییرهــگیراک یۆــه هــب ،ادمالــسیئ ینییاــئ هــل هنهتهخ یادراک ادیتساڕ هل .)٢٠١١
 و ندرکڵۆرتنۆــک و ناکهــحانوگ هل هوهنووبکاپ یاتاو هب ،ناکهییمیهاربیئ هنییائ و هکهلووج
 کهو هــنهتهخ ینادماجنهئ هک هکهلووج ینییائ ووکهو و هییسکێس یووزهرائ یهوهندرکمهک
 ییهــقافوود هــب یاوڕــب هوهوهــئ یهــگێڕ هل و اکهد ریهس ینییائ – ییهوهتهن ییزاوخسانوش
 ،هوــیناوڕ یــێل هوهنتــسخروود و یراــکایج یرهــتکاف کهو و هوارکهنهنهتهخ و وارکهنهتهخ
 یزاواــیج شهــیادراک وهــئ ۆــب و ێــنهداد یزاوخسانوــش یرهتکاف هب هنهتهخ شیمالسیئ
 هــل کــێرۆج هــب و هــکید یناکڵهــخ  و ناکهوارکهــنهتهخ هنامڵسوم یڵهمۆک ناوێن هتاخهد

 رهــس هــب ناکهنامڵــسوم ادهد ڵوهــه هوهــنهتهخ ییرهگرهتــشهن یۆــه هــب ناــکهرۆج
 هــنهتهخ هــب تهرابهــس مالــسیئ ینییاــئ یکیژۆــل ادیتساڕ هل .تاخب رهس ادناکهنامڵسومان

 هــک کــێنییائ ،هییحیــسهم ینییاــئ یژد تاــکواه و هیهکهلووج ینییائ یکیژۆل یهوێشواه
 کهو هــنهتهخ یندناــسان هــب ماوهدرهــب و ێنازهد ادهوهدرک هل نووبزاوایج و هییراکایج یژد
 هــل اههورهــه .تادهد ناکهــپورگ ییهچراپکهی یڵوهه ییهتسهج کهن یوهنعهم یکێتهباب
 مهئ رهب هل رهه و ێرکهد ساب یکشیزپ یراکۆه هب رتایز یسیپ و یکاپ ،ادیحیسهم ینییائ

 هکاچ یهناشین کهو هک هکهلووج و مالسیئ ینییائ یرهبژد یڵاخ هتێبهد هنهتهخ شهراکۆه
  .تێردهد مهڵهق هل یهکهناوهچێپ نای راگدرهورهپ هل هوهنووبکیزن و هپارخ و
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 هــتاو هــنهتهخ هــک هوارــک هوهــب هژاــمائ ،ادهــنهتهخ یناکهوهنادکێل هل ،ادهوهنیڵۆکێل مهل
 هووتاه راک هب ندرکهنهتهخ یرب هل "روهط" یهشو ادهدوومرهف کێدنهه هل و "هوهندرککاپ"
 )رــهطم( هــکاپ یهوهــنادکێل وارکهــنهتهخ ادتهڵاوڕ هل هک هوهنڕێگهد یسیلجهم همالهع هل و
 یباــب ینیلهــک و .نهــبهد راــک هــب ندرکهــنهتهخ ۆــب هوهــندرککاپ یهــشو هواــب او هــکنوچ
 و هنهتهخ ییکاپ ینهیال یهوهندرکتساڕتشپ هل .هوودناهبووش ریهطت یباب هب یندرکهنهتهخ
 هعێــش یمهــشهش و مهــجنێپ  ینامامیئ یکێتهیاویڕ هب هژامائ نیناوتهد ادوارکهنهتهخ یسهک
 :نیهکب

 هــل یوهز و هوهــنبهد کاــپ هــکنوچ ،نهــکب هــنهتهخ ناتناکهڵادنم ادمهتوهح یژۆڕ هل
 و اــکهد وارکهــنهنهتهخ یسهک یزیم هل هدنزاگ و ییهلگ نزهم یریم یادوخ یاگهراب
  .)35 ل ،6 ب ،ینیلک ؛434 ل ،21 ب ،اتیب ،یلماع رح( تێنێڵانهد

  :هووتاه 1هقداس مامیئ یه هک ادهکید یکهیهدوومرهف هل
 تــشۆگ و اــکهد رتناوــج ڵادــنم هــک نهــکب هــنهتهخ مهــتوهح یژۆڕ هــل ناتناکهڵادنم
 رــح( هوارکهــنهنهتهخ یکێــسهک یــه هــک هوهــتێد کــێزیم هــل یزێب یوهز و ێرگهد
  .)14 ل ،15 ج ،اتیب ،یلماع

 یۆــه هب هک کهییکاپ هب تهرابهس تهبیاتهب ،ناکهعێش یهوهناڕێگ هل ێدنهه ارتو کهو
 ینووــبسیپ یراــکۆه هــب نایوارکهــنهنهتهخ یسهک یزیم و هوودناون ناییرگادێپ هیهنهتهخ
 .)یواتهه ی1390 ،یدیعس( هویناز ادوخ یاگهراب هل یوهز یندرکراواه و یوهز

 هڤۆرــش هــل کێکهــی یچۆب هک نیهگبێت هتهباب مهل رتشاب نیناوتب هگنهڕ ادهوانێپ مهل رهه
 هــب ناڕهواــبێب ناــی نارفاــک یندرکهدربواــن ناکهییمالــسیئ هــگڵهمۆک هــل ێدنهه یناکهواب
 روود هب یتهواوهت هب نایوارکهنهنهتهخ یکێسهک ادناکهییمالسیئ اگڵهمۆک هل ماڵهب .ه"واڵگ"
 ێــچهدرهد هوــێزواز یمادــنهئ هــل هــک کێزیم هل هییسیپ مهئ یهوهئ کهو ینازهدهن یسیپ هل

 یمادــنهئ تــشێههدیهن )تهریــس یکووــن یتــسێپ( تسێپرهب هکنوچ ،هووترگ یهواچرهس
 ،کوگناــت( هوهــتهیاباڕبب اــبهد شهوهــئ رهــبهل و هوهــتێبب نێواــخ زیم هل یتهواوهت هب ێزواز

 هــب ناکهــکروت هــک یهــنانێوج وهل کێکهی :ێڵهد هتهباب مهب تهرابهس شیدیۆرف .)2018
 وهــب و )یواتهــه ی1348 ،دــیۆرف( ه"وارکهــنهنهتهخ یگهــس" نهدهد یناکهییحیــسهم
 نانامڵــسوم مالــسیئ یناکاــسای یــێپ هــب و ننامڵــسوم کروت یلهگ یهبرۆز هک یهنامیرگ

 
 رهـس هـل و نـنازهد یـشیلهع مامیئ یه هب و هدهمهحم یتهرزهح یه کهیهوهناڕێگ یێپ هب هدوومرهف مهئ ـ1

  .هیین ادارائ هل کهییگنهدۆک هدوومرهف مهئ یرهژێب
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 هنهتهخ هل نایۆخ نایرۆز هک یهناییحیسهم وهئ یندرکهسانێپ ،هواڵگ یکێڵهژائ ێپ نایگهس
 یاــمێه هــل اــیج یواڵــگ و یکاپ هوهووڕ مهل .هیهوهندرکنووڕ یوایش هناڕێد مهب ،نرێوبهد

 ،هوهــتێنێد رــیبهو هــنهتهخ ییکشیزپ و یتسوردنهت ینهیال رتایز ،هنهتهخ ینووبڕهش و رێخ
 و هوهــنووبکیزن یراــکۆه اــسووم یناکهــناو و یدووههــی ینییائ هل هک یهنارێژب وهئ کهن
 هــل کێکهی هک هوهنینێهب ریبهو شهڵاخ مهئ ێبهد ،هناتهباب مهل ایج .ننادزهی هل هوهنتوهکروود
 ییدــنهمتهبیات ،مالــسیئ اههورهــه و ناــکایجایج هڕهواــب و نییاــئ هــل هــنهتهخ یناــکادراک
  .)2004 ،نتسله( هناکهییسکێس هووزهرائ یهوهندرکمهک

 
 )نهییدراگ( نامڵسوم یکێڵادنم یهنهتهخ :25 هرامژ یهنێو

 )6( رتایز ییرایناز ۆب
  نانژ یهنهتهخ هب تهرابهس ناکهعێش ێقهف هل ێدنهه ینووچۆب

 )2015 ،یدهمحهئ لیماک ،تیرهن یوان هب(
 رتشێپ ینایێقهف

 یراوــجلا ضــفخ و بــجاو ناــتخلا و" :ێوومرهفهد یلیح قیقهحوم ووبشۆخێلاوخ
 "بحتسم

  .هبهحهتسم ناچک یهنهتهخ و هبجاو ناڕوک یهنهتهخ :ناڕێگرهو
 ."بحتسم یراوجلا ضفخ و" :ێوومرهفهد یلیح همالهع
 "نغلب نا و ءاسنلا ضفخ بحتسی و" :ێوومرهفهد مهکهی یدیههش
 ضــفخ )ع( قداــصلا لاــق ، نغلب نا و ءاسنلا ضفخ بحتسی و" :مههوود یدیههش

 "همرکملا نم لضفا یش یاو همرکم ءاسنلا
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 یگنهدۆــک هــب ینووببهحهتسم هب تهرابهس نانژ یهنهتهخ یهراب هل رێهاوهج بێحاس
 نایزێڕهــب .هوــیناز هوهناــسپێب و رادــجنازاق هــب یهتهباب مهب تهرابهس هوهناڕێگ و هووب یزاڕ
 بحتسمف یراوجلا ضفخب باحصالا مالک یف هنع ربعملا ثانالا یف اما" :ێوومرهفهد
  ".... هرتاوتم وا هیف هضیفتسم صوصنل و ،هیلع همیسقب عامجالا لب ،فالخالب

 یال رتــشێپ ناــنژ یهــنهتهخ یسرپ هک ێوهکهدرهد هوهرهس یناکهتهباب هل هوهنادڕوائ هب
  .هوارناز بهحهتسم هب گنهدۆک یهوێش هب رتشێپ ینایێقهف

 هعێش یخرهچواه ینایێقهف )ب
 شیــچک هبهحهتــسم :ێوومرهــفهد نیحلاــصلا جاهنم هل ییۆخ مساقلهووبهئ اڵوتهیائ

 هنهتهخ ادناڵاس توهح ینهمهت هل چک هیاو رتشاب و ،ێب شیقڵاب یچرهگهئ ،ێرکب هنهتهخ
  .تێرکب

 یال ناــنژ و ناــچک یندرکهــنهتهخ یزاریــش مراکهــم اڵوتهــیائ ینووــچۆب یهرێوگ هب
 .هواد ناینووببهحهتسم ینامرهف ماڵهب ؛هیین بجاو یگنهدواه و یگنهدۆک هب هعێش ینایاناز
 هــل هــتهبیات همادنهئ وهئ هک هوارک رهس هل یتخهج ادناکهوهناڕێگ هل یهکهزاوێش هب تهرابهس
 هــل هــک یهوهــئ هوهــندرکنووڕ ۆب .تێردڕبب یهوهرهس یشهب اینهت ووکڵهب ،ێرنێترقهن هوهنب

 هــل ادــشاتسێئ هــل .تــێرکب هــنهتهخ هوهــئ هک هیهه کووچب یکێتشۆگ هچاپ هگمرهش رهس
 هیین تابجاو هل هعێش ینایاناز ییگنهدواه هب هکنوچ ؛ێرکان واچهڕ همهئ ادمالسیئ یناهیج
 .تێردب ماجنهئ هنشهچ وهل یکێڕهپاد اکان تسیوێپ و

 یکێتهــباب و .تــێبان و هووبهــن بهحهتــسم ،ناچک یهنهتهخ هیاو یێپ یعناس اڵوتهیائ
 و یناوــج و یکاــپ یــشهکهجنامائ و هناکهنێوــش و نهــمهز هــل کڵهخ یتساوخ و ییهرۆپائ
 ادــیۆخ هــل ،ینووبزرهــب ینامرهــف و یهقیف یووڕ هل رهگهئ تهنانهت .هدرێم یال تهمارهک
 و یتهــیاڵهمۆک و یتهــیاکات ییمرۆناــن ینتوهــکرهد یۆــه هتێبب رهگهئ ،ێب ناملهس یوایش
 و هــناتهباب وهئ رهبهل ،نایوومهه هب اگب چ ... و ،ێبهن یکێدووس و راکۆه اههورهه و ،نایز
 ،2 یگرهــب( .تێردهــن ێــپ یتهــڵۆم و ێرــکب مارهــح ادهــناتاک مهــل ێبهد هجرهمولهه وهئ

1384( 
 یوارکتــسورد و وارــکێچ ناــنژ یهــنهتهخ هیاو یێپ اڵولزهف نیهسح دهمهحم اڵوتهیائ

 یکێتهــباب کهو مالــسیئ ووکڵهــب ،هــیین بهحهتــسم و تهنوــس و هــیین مالــسیئ ینییاــئ
 یتاــک هــل ناوهئ یتیرهن و باد کهو نیناوتهد هک هواد یمهڵهق هل یتهیاڵهمۆک یوارکدنسهپ
 هــموئ هــب تــسهویهپ کهــیهوهناڕێگ اڵولزهف اڵوتهیائ ادهژێرد هل .رامژهه هنینێهیب )یلیهاج(
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 یندرکێوتواــت )خ.د( رهبمهغێپ :ێوومرهفهد و ساب رهب هتێنێد درک نامساب رتشێپ هک هبیهت
 تهــنانهت .درــکهد یدهب ادێت یرازێب کێرۆج ووکڵهب ،ینازهدهن حابوم هب یهنهتهخ یتهباب
 یدهــب هــنهتهخ ییعرهــش ینووبمارهح نیناوتهد )يلصاتستالو يکهنت الف( یهدوومرهف هل
 رهــگهم ،هنووبمارهح نامهه نادهننزیئ یتهڵاوڕ هیاو نایێپ ناکهراکهزفاحهم هکنوچ .نیهکب
  ).تێبهه ینووبهن ۆب کێراکۆه هک یهوهئ

 
 ییۆژاو یکهیاسای کهو هنهتهخ
 .هواردهن هنهتهخ هب تهرابهس ۆخوهتساڕ یکێنامرهف چیه ادنائروق هل نامتو شیرتشێپ کهو
 ۆڕمهــئ هــک کهــیهداڕ ات ،نانامڵسوم ینایژ یواڕبهناد یکێشهب هتۆب هنهتهخ همهئ یاڕهرهس
 مهــئ یرتاــیز یهوهنادکێل ۆب .هیهیینییائ هپورگ مهئ یه ادناهیج هل هنهتهخ یهژێڕ نیرترۆز
 یــش ادمالــسیئ یاتهرهــس هــل )دهــمهحم( رهــبمهغێپ یمهدرهــس و نێوــش هتــسیوێپ هتهباب
 .ترــگ یــمچیب ناوهــئ یێپ هب ناکهیینییائ اسای یندنارزهماد هک یهخۆدوراب وهئ ،هوهتێرکب
  ندــنارزهماد( "ییاــشنا  یــسیسات" یناکاــسای هــل ادهمهدرهــس وهــل ناکهییمالــسیئ اــسای
 ناکهوارزهــماد اسای .نووبتاهکێپ )یدییات  ییاضما( "ندرکدنهسهپ ییۆژاو" و )ییهتاهکێپ
 و نوودــنارزهمیاد ناــئروق یناکاــسێڕ یامهنب رهس هل مالسیئ یرهبمهغێپ هک نهنایاسای وهئ
 و هووبهه مالسیئ شێپ هک نهه ناکهییۆژاو اسای ادرهبنارهب هل ماڵهب .نێردب ماجنهئ هتسیوێپ
 نیــێڵب نیناوــتهد .نوودرــک یدنهسهپ یراکناڕۆگ و یزاسکاچ ێدنهه یاود شیرهبمهغێپ
 ییازــس یلهگاسای هل کێرۆز و جهح و ووژۆڕ و ژێون تهنانهت مالسیئ یناکهمکوح وومهه
 مالــسیئ .هووبهه ناینووب ادزاجیح یناکهبهرهع و مالسیئ شێپ یتیرهن هل نانژ هب تسهویهپ
 و ،هوهــندرک تهڕ یکێدنهه ،اد ماجنهئ یناخرهچرهو و یراکناڕۆگ ێدنهه ادهناتهڵاح مهل
 درــک دنهــسهپ هوهــندرکنووڕ و هوهندرکتــساڕ کێمهــک هــب نای یواوهت هب یرت یکێدنهه
 .)یواتهه 1397 ،یروکشا(

 هتاو ،هوهنیژێوت مهئ یتهباب هک یهوهئ و ندرک ێپ نامهژامائ هک یهنامانهگڵهب وهئ یێپ هب
 .هگنیرگ رۆز ناکهییۆژاو اسای یهوهنادکێل ،همالسیئ یناکهوارکۆژاو اسای یزیڕ هل ،هنهتهخ
 هــل هــک هــیهه هــتهباب مهــئ رهــس هــل زاواــیج ینیناوڕێت ،نوارد ماجنهئ هک یهناوهنیژێوت وهل
 :نیهکب رهزێراپ و ساناسای یدهمحهئ تهمعین رۆتکد ینووچۆب هب هژامائ نیناوتهد ادنایوان

 ناییدــنهویهپ و نوارزهماد مکوح و تهیائ یامهنب رهس هل هک یهنایاسای وهب تهرابهس
 ینووــب کــێناتهرهد هــگێڕ چیــه ،هــساسیق و تاریم ووکهو ،کڵهخ یهناژۆڕ ینایژ هب
 .ننیڕۆــگ یوایش ناکهوارکۆژاو همکوح نای اسای ماڵهب ،نێردب ماجنهئ هتسیوێپ و هیین
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 یهنایاــسای وهــئ اینهت مالسیئ هک هیاو نایێپ سهک کێدنهه ،ادهگناوڕ مهئ رهبنارهب هل
 ێدــنهه هــب یناوــتیهد و هووــب ناییهشیمهه و یناڵقهع یکهیامهنب هک هوودرک ڵووبق
 یــکێڵۆڕ کڵهــخ ییتهــیاڵهمۆک یراــبوراک ینتــسخکێڕ و یراکناــسائ هــل یزاــسکاچ
 و هوهــنام یاــناوت و یناڵقهــع یکهــیامهنب ینووبهــه یۆــه هب هتاو ؛تێڕێگب رهگیراک
 ،ارــک ۆژاو و ڵووــبق ادکڵهخ ییتهیاڵهمۆک یرابوراک هل یهنارهخکێڕ و راکناسائ یڵۆڕ
 هــل کهییتــسیوێپ چیه هتاوهک .هوارک ادێت یراکناڕۆگ و یزاسکاچ ێدنهه هدنهچ رهه
 ووکڵهــب ،هــیین ینووــب ادــیهکهوهنام و یریگماقهــسان و کێمکوح ینووبییۆژاو ناوێن

 یڵاڵهــح" یهدوومرهــف رهــبهو ،ناکهــییهوارزهماد هــمکوح ووــکهو ،وارــکۆژاو یمکوح
 یماــق اتهــه هــمارهح دهــمهحم یمارهــح و تهــمایق یژۆڕ اتهــه هــڵاڵهح هدهــمهحم
 هــگج .ارکهدهــن ۆژاو اــههڕ یهوێــش هــب هــمکوح مهئ زیگرهه انهد ،ێوهکهد 1"تهمایق
 ناــییۆژاو یکێنهــیال مالــسیئ یناکهــییتهیاڵهمۆک اــسێڕ هل کێرۆز ،هوهرهس یهناوهل

 یــێپ هــب مالــسیئ یناکهــییۆژاو اــسێڕ و مکوــح ینیڕۆــگ یراــیزاوخ رهــگهئ و هــیهه
 هڵهمام ،تهدابیع یمکوح یمهک یکێشهب اینهت ،نیب نێوش و نهمهز یناکهییتسیوێپ
 و درــک ێــپ ناــمهژامائ هک یهدوومرهف وهئ ڵهگهل شهمهئ هک هوهتێنێمهد ۆب یداد و
 ).٢٠١٣ ،هیوکروج دمحم( هکۆکان یمالسیئ ینادنهمریب ینووچۆب و ریب

 یکهیهگناوڕ ،ێنازهد ڕۆگهن و ریگێج هب ناکهییۆژاو اسای هک هتسارائ مهئ یهناوهچێپ هب
 هــل و ناــنژ یهــنهتهخ یرهوهت رهس هل هک ادکهیهوهنیڵۆکێل هل هنوومن ۆب .هیادارائ هل زاوایج
 هل ینییائ یناوایپ هل کێکهی یدههم دهمهحم خێش ،هوارک واڵب "تیرهن یوان هب" یوان رێژ
  .تێب نایاناز وومهه یاڕ ێناوتان نییائ یاڕ هک ووباو یێپ مشیق یهگروود

 .ووبهــه یۆخ ینووچۆب ادیۆخ یهکهراوب هل نییائ .ووب یراچان هراک مهئ کێنامهدرهس
 و ێرکاــن ێــپ ناــیراک ادراوــب کێدنهه هل یعێفاش یمامیئ یناکاوتف هل کێرۆز ۆڕمهئ
 هــل مالــسیئ یرهــبمهغێپ یهدوومرهــف کێدــنهه تهــنانهت هــک کێتــسائ هــنیهگهد
 شهــنهتهخ یتهــباب هــمهئ .هــییداهیتجیئ هــکنوچ ،نکڵهــکێب ادنێوــش کێدــنهه
 هــل اینهــت هوهــئ ێــبتو یکێتــش ادهــتاک وهــل یعێفاــش یبهتکهم رهگهئ هتاو .هوهتێرگهد
 یۆــه هووــب هــک ووبهــه تهــبیات یکێخۆدوراــب ادهتاک وهل .تێرکهد ێپ یراک ادرسیم
 هــل هــنایاوتف مهــل کێدنهه نیناوتهن هگنهڕ و یعێفاش یمامیئ یهیاوتف مهئ یندرکرهد
 یکێمکوــح هــب نهــگب نناوتاــن زیگرهــه ناکهــییهقیف هــساب .نیهــکب ێجهــبێج ادنارێئ
 یکێخۆدوراب هل و کهیاناز نهیال هل هک کێمکوح هک هیهه هوهئ یرهگهئ هتاو ؛یتشگ
 تــێب کڵهــکێب ادهــکید یکێنێوــش هــل و بــجاو ادکێنێوــش هــل هوارــکرهد ادــتهبیات
  .)1394 ،یدهمحهئ(
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 یۆژادــنوت و وهڕدــنوت یکێلهگمقات هک هوودرک یاو هوارکهنینیبشێپ و وارگنهپ هزێه مهئ
 ینانێهراکهــب هــب هــک ،نهدــبڵهه رهس دته و مارهحوکوب ،شعاد ،هدیعاقلهئ ،نابیڵات ووکهو
 هــل کێدــنهه یاوتف یامهنب رهس هل نایۆخ یاڕ هب  هک ریسفهت و قهد و هدوومرهف کێدنهه
 شۆــخ هــناڤۆرمان یهوهدرک ینادماجنهئ و نتشوک ۆب اگێڕ ،هناکهعیرهشهتوم و دیههتجوم
  .تاکهد

 یجرهــمولهه ینهیال ێناوتهد هک هیهوهئ ۆب هژامائ هناکهییۆژاو اسای هل هنهتهخ هک یهوهئ
 هــجرهمولهه مهــئ یــێپ هــب و یهکهجنازاق یندناگنهسڵهه و نێوش و نهمهز یێپ هب و ێبهه
 هــب نیناوــتهد هــک یهوهــئ و هــیهدراید هــنهتهخ هک ادهد ناشیپ هتهباب مهئ .نیڕۆگیب نیناوتهد
 یهراــبوود یندرکماــف ،هتــسارائ مهــئ یهرێوــگ هب و نیناوڕب یێل هناسانهدراید یکهیهتسارائ

 رهــه هــل ینێوــش و ینهــمهز یدــنهههڕ ڵهــگهل یدــنهوێپ هــل هــک کهیهدراید کهو هنهتهخ
 هــل نیناوــتهد هــنهتهخ یاتــسێئ یناکادراک یهوهندرکنووڕ هب و هرادانام ادینهمهز یکێغانۆق

  .نیهکب یێوتوات ادهوهندرکتهڕ و یواردرێسهپڵهه نای نووبزاوال یهوێچراوچ
 

 ررضال و طلست یناکاسای یهوێچراوچ هل هنهتهخ یێوتوات
 و ڤۆرــم ناوــێن ییدــنهویهپ ینینکــشپ ۆــب یراکناــسائ ێناوــتهد هک یهناتهباب وهل کێکهی

  هــتاوهک ؛هـــ"ررــضال و طلــست دعاوق" ڵهگهل نووبانشائ رتایز ،اکب ادمالسیئ هل یهتسهج
 کــێل  ،همالسیئ یناکهییۆژاو هنامرهف یزیڕ هل هک هوهگناوڕ مهل شهنهتهخ یتهباب نیناوتهد
 .نیهکب ادرهس هب یهوهنووچادێپ و هوهنیهدب

 هب ڤۆرم یڵۆڕتنۆک رهس هل تخهج ینووڕ هب هک هیهه اسێڕ و اسای ێدنهه ،ادهقیف هل
 ،ییافــص( نهــکهد ادــیناکهراکائ و کــڵوم و شهــل ینامادــنهئ ،نایژ و نایگ و ناماس رهس
 هیاــسای مهــئ یــێپ هــب .)یواتهه 1393 ،داماد ققحم یفطصم و یسابع دومحم ؛الیهس
 کڵوم یڵۆڕتنۆک هل :مهکهی هک کێرۆج هب ،نڵاز ادنایۆخ یڵام و کڵوم رهس هب ناکهڤۆرم
 و کڵوم رهس هب ناوهئ یڵۆڕتنۆک هیین یهوهئ یفام سهک :مهههوود ،ندازائ ادنایۆخ یڵام و
 هــل اینهــت یتهیاــشاپ ییناڕمکوح هیاو نایێپ کێدنهه ماڵهب .تاکب رادروونس ادنایۆخ یڵام
 فام رهس هب هفام مهئ ،هواڕواه یکمهچ و یتهیامهکهی یۆه هب ووکڵهب ،هیین ادڤۆرم یکڵوم
 هــب اینهــت ڤۆرم یڵام و کڵوم رهس هب نترگتسهد کێتاک هتاو ،هواپهس ادشیوهئ یدوخ و
 رهــس هل هسهک وهئ یسفهن و ناکهفام رهس هب نترگتسهد ،ێولهد یهکهنهواخ ییدنهمازهڕ
 نووڕ )طلــست( نووــبڵاز یمکوح وانێپ هل ناهروب رۆز .هوهئ ییدنهمازهڕ و تهڵۆم یامهنب
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 و طلــست" یناکاــسێڕ ادیتــساڕ هــل :نێرــکهد ێوتواــت ادهژــێرد هل نایکێدنهه هک هوهتهوارک
 یهیێپ وهب و ێرناوڕب هنهتهخ هل هوهرتییهژێڕ یکهیهتسارائ هب یهوهئ ۆب هکهیهزاورهد "ررضال
 هــل هــک یهوهــب نتــسهبتشپ هب ،هیهه ناینووب ادمالسیئ ینییائ یهتاهکێپ هل هنایاسێڕ مهئ هک
 رهــس هــل تخهــج ادــنییائ یکۆرهواــن هــل هــک هــتهباب مهــئ نیناوــتهد ێد هوهــنییائ یــقهد

 هــنهتهخ و هوهــتهوارک ادیهتــسهج و سفهن رهس هب وهئ ییتسهداڵاب و ڤۆرم ییتهیرادنهواخ
 اــسای هــل هــنهتهخ - درــکێپ ناــمهژامائ شیرتــشێپ کهو – هوهشهکید یکهیال هل و ،یتهیژد
 هــب نهمهز یهرێوگ هب نیناوتب هک نهکهد زاس کهیاتناپ رتکهی ڵاپ هل هناوود مهئ ،هناکهییۆژاو
 ادــیهژێرد هــل و نیناوڕــب هــنهتهخ یناــکادراک و هــنهتهخ هــل هنازاوخیتــشائ یکهیهتــسارائ
       .نیڕۆگب یزاوخییهژێڕ وهرهب هوهییتهپ ییزاوخاههڕ هل نامهکهتسارائ

ا" هــییناڵقهع یاــسای نامهــه هیاــسای مهئ یناکهناهروب نیرتگنابوانهب هل کێکهی
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 ،نهــکهد یتــسهداڵاب یمکوــح هــب هژاــمائ هــک ادهکید یهناتهیائ وهئ وان هل .هوهتهواد نایکێل
 رهــه 1."ناــیۆخ هــب نارادڕهواــب هــل هرتکیزن رهبمهغێپ" :هبازحهئ یتهرووس یمهشهش یتهیائ

 هژاــمائ ناــموگێب ماڵهــب ،هــنارادنامیئ یهروهــگ رهبمهغێپ هک ێنێملهسیهد هتهیائ مهئ هدنهچ
 هــل رهــبمهغێپ ییتــسهداڵاب هدــنهچ رهــه ،نناــیۆخ یتــسهداڵاب نارادنامیئ هک اکهد شهوهب

 هــل مالــسیئ یرهــبمهغێپ .)یواتهــه 1391 ،ناراــکمه و ییافــص( هــناوومهه یوورهــس
 ییاوهڕنامرهــف ینتــشڕاد ۆــب کهییکهشێپ کهو هتهیائ مهب نتسهبتشپ هب ادریدهغ یهدوومرهف
 یهــکهییناڕمکوح ،ننایۆخ یحۆڕ یتسهداڵاب کڵهخ هک یهوهئ یندرکهنامیرگ هب و یلهع
 نناوــتهد هــک ادهــکید یهــناتهیائ وهــئ وان هل .تێنازهد دنوت و واوهت ادکڵهخ یحۆڕ رهس هب

 ادــکڵهخ واــن هل" :هیهرهقهب یتهرووس ی٢٠٧ یتهیائ ،هوهنهکب تساڕتشپ نووبڵاز یمکوح
 2"تێڕهــگب ادادوــخ ییدــنهمازهڕ یاود هــب یهوهئ ۆب ێشۆرفهد یۆخ ینایژ هیهه کێسهک
 اــکهد هــتهباب مهئ ۆب هژامائ  ادوخ ییدنهمازهڕ ینانێهتسهدهب ۆب ادهتهیائ مهل "حۆڕ" ینتشۆرف
 .)یواتهه ی1395 ،یهاگرد( یتهیۆخ یحۆڕ یتسهداڵاب ڤۆرم هک

 هــب یتێرادنهواخ یفام هتاو .هنایاناز یهگناوڕ هیاسای مهئ یناکهراکۆه هل هکید یکێکهی
 اــههو هک هیین ادێت یناموگ و هوارک ڵووبق نایاناز وومهه یال رادنهواخ نهیال هل کڵوم رهس
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 و هوهــندرکهنتهڕ یراــکۆه و هووبهــه ینووــب ادــشهیێش یناــمامیئ یمهدرهس هل کهیهگناوڕ
 رهــبنارهب زۆریپ ینازتهعیرهش یندرکۆژاو هل تشرازوگ هراکائ مهل نازتهعیرهش ییرگێڕ
 )یواتهه ی1386 ،ییابطابط( .هیهراکائ مهب

 رهس هب یڵۆرتنۆک ڤۆرم :نیهخب تسهد هماجنهرهد مهئ نیناوتهد ادمهکهی یهگناوڕ هل
 و هوارک رادروونس کێرۆج هب هڵۆڕتنۆک مهئ ماڵهب ،هیهه ادیۆخ یهتسهج ینامادنهئ وومهه
 ناــیژ ینتساراپ یامهنب و ییۆرم یتهمارهک یامهنب هک هیهداڕ وهئ اتهه هتاڵهسهد مهئ یاتناپ
 نووــبڵاز )ررــضال لصا( ادهتهڵاح مهل .تێرخهن ێوگتشپ شی)ررضال لصا( تهنانهت و
 هــک اداــن رادــنامیئ هــب هگێڕ ادوخ .تادهد ۆب یتهیاش شیڵقهع و ادهد ناشیپ سفهن رهس هب

 و اداــن او یکێتــش هب هگێڕ تسوردنهت یڵقهع نۆچ ووکهو رهه ،اکب تسهپ و لیلهز یۆخ
 .تێنهــیهگب نارــتید هــب و یۆخ هب نایز هیین یۆب ڤۆرم ادشیمالسیئ ییهقیف یمهتسیس هل
 یناــکهرابوراک وومهــه اوــخ :ێوومرهــفهد ناکهعێــش یمهــشهش یماــمیئ ادهوێچراوچ مهل
 لــیلهز و تسهپ یۆخ هک هوادهن ێپ یهوهئ یتاڵهسهد ماڵهب ،هوودراپس یۆخ هب یرادنامیئ
 یتــسهد هــب" هرهــقهب یتهرووــس ی١٩٥ یتهــیائ ادییاتۆک هل و .)٢٠١٣ ،هیروکوج( .تاکب

 ێرــکهد ماڵهــب ،هــسفهن یندــناتوهف و ندربوان هل هب تهرابهس 1"نهبهم وانهل ناتۆخ ناتۆخ
 ی1394 ،ییافــص( هــسفهن هــب ندــنایهگنایز و نادۆڕــیف هــب نامهــه ندربواــن هــل نیــێڵب

  .)یواتهه
 و تهــیائ رۆز نیناوــتهد )ررضال لصا( نایزێب یامهنب یناکهبجاو هگڵهب هب تهرابهس

 رهــس هــب نووــبڵاز( ۆخ رهس هب نووبڵاز یمکوح ینووبرادروونس و نیهکب هڤۆرش هوهناڕێگ
 شهــکید یتهــباب کێدــنهه ووکڵهــب ،هوهــتێبان رادروونــس ادنایزێب یامهنب هل اینهت )سفهن
 هــتهباب مهــب نادهژــێرد هــک یهــیێپ وهــب ماڵهب .هوهتێرگهد نتشوکۆخ هل ندرکیرگێڕ ووکهو
 یناکهییکــشیزپ هنتوهکشێپ یێپ هب ادهژێرد هل و نیڕهپهدێت یێل هییهقیف و هناڕۆپسپ یکێراک
  .نیهکهد ێوتوات )ررضال و طلست دعاوق( ناوێن ییدنهویهپ اتسێئ یمهدرهس

 هب ناکهییساننوورهد و یکشیزپ هترهک هل هنهتهخ یناکهیینێرهئ و ینێرهن هتوهکێل ڕهمهل
 هــک هکسهت و کیراب هدنهوهئ هناتوهکێل مهئ ناوێن یروونس هکنوچ ،نیهکهد هسق یڕپ و ڕچ
 یهــنهتهخ هــب تهرابهــس یناــهیج ییتسوردنهت یوارخکێڕ ینترگتسێوڵهه یهناوهچێپ هب
 یکێتــسێوڵهه چیــه هوارــخکێڕ مهــئ یناکهتسهویهپ هدنهوان یهکید و هوارخکێڕ مهئ ،نانژ
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 ێدــنهه یندــنایهگاڕ هــب اینهــت و هــیین ناوایپ یهنهتهخ هب تهرابهس نایوارکیراید و یمرهف
  .نبهد یزاڕ هنهتهخ یناکهپارخ و شاب هتوهکێل یهراب هل یرایناز

 ادهژــێرد هل هک– هنهتهخ یناکهییاسای هپارخ و شاب هتوهکێل "طلست هدعاق" یهتسارائ هل
 ینتــشێههن ییتــسیوێپ رهــس هنتــسخجنرس ادهوانێپ مهل رهه .نوارک ێوتوات – ێرکهد ساب
 هــک یهــناوهناڕێگ وهئ یتهڵاوڕ هل مهه و نایاناز ینووچۆب هب .هگنیرگ شیناکهییرهگهئ هنایز
 )ۆــخ( سفهــن هــب ندــنایهگنایز ناــی نارــتید هــب ندنایهگنایز یندرکمارهح هل تشرازوگ
 هــنانایز مهــئ رهــگهئ ماڵهــب ،هــیین هواڕــبێل ینایز اینهت تسهبهم هک ێوهکهدرهد هوهئ ،نهکهد
 .هوهــنیوهکب روود یــێل هتــسیوێپ ،نــب شیواــناموگ هــل رتمهــک تهــنانهت و نــب یواناموگ
 یژد هــک هــیهناتهڵاح وهــئ یــه و هرۆز هــک هــیهرهرهز و ناــیز وهــئ ادهرــێل نایز هل تسهبهم
 مهــل نایــساب ادــتهڵاح کێدنهه هل ناکهرتشاپ و رتشێپ ێقهف اههورهه .هڤۆرم ییدنهوهژرهب
 کێتــش رهــه" :ێــڵهد هناواکــشاڕ )مالکلارهوــج( یــبێتک یرهسوون هناوهل ،هوودرک هتهباب
 ێــب ادێت یواچرهب یکێنایز هک کێتش ادکێتهڵاح رهه هل ."همارهح ێب ادێت ینایز یرهگهئ
 ۆــب هــگنیرگ هــتهباب مهــئ نیناوــتهد .ناــموگ ناــی ێبهــه رهــس هــل یتسناز چ اج ،هیهغهدهق
 شیناــنژ یهــنهتهخ هب تهرابهس هنوومن ۆب و نینێتشگب هنهتهخ شهناوهل ینییائ یرابوراک
 هــب هژاــمائ نیناوتهد هنێو ۆب ،رهب هتهواریگ هوهیینییائ ینایاناز هل ێدنهه نهیال هل هتسارائ مهئ
 مهــل .ووــچ هوێڕهــب رسیم یرههزهلهئ یۆکناز هل 2006 یڵاس هل هک نیهکب کێسناڕفنۆک
 هــماجنهئ مهــئ ،نووــب رادــشهب ادــیێت ینییاــئ یوارسان ینایاناز هل کێرۆز هک ادهسناڕفنۆک
 چیــه ادمالــسیئ هــل هــکنوچ ،ێرکب هغهدهق ێبهد ناچک یندرکهنهتهخ" هک توهک تسهد
  :یتو ادهسناڕفنۆک مهل ،رسیم یهروهگ ییتفوم ،هعموج یلهع رۆسیفۆڕپ 1".هیین یکهیهگێپ

 ناــنژ هــب ناــیز هوهییهتــسهج یووڕ هل چ و ینوورهد یووڕ هل چ ناچک یندرکهنهتهخ
 هــک ،ناکهییمالــسیئ اههــب نیرتــشاب هــل کێکهــی هــل یناویتــشپ ۆــب .تێنێیهــگهد
 رارضال و ررضال( مالسیئ یرهبمهغێپ ینامرهف یهرێوگ هب ،هنارتید هب ندنایهگهننایز

 
 یریبکاـنووڕ و کـشیزپ یوادعهس لاوهن هب هژامائ نیناوتهد هسناڕفنۆک مهل رهب یناکهڕهپاد هب تهرابهس ـ1

 هب ادیدروک هل( سنجلا ةأرملا یبێتک یهوهنووبواڵب هب هک نیهکب ینییاز 1960 یهیهد یناکهییاتۆک هل ،یرسیم
 نانژ یهنهتهخ یژد هک نانژ یناکهفام ینارگنهیال و کشیزپ ڵاپ هووچ  )بهرهع ینژ یتووڕ یراسخوڕ یوان
 نهـیال هـل یزفهخ یندرکهغهدهق یمکوح ینارکرهد )ینییاز 1998( یڵاس هل ادماجنهئ هل هییتهیاژد مهئ .نووب
 هـب یبهرهع یناتاڵو یهکید و رسیم یتاڵو ادهڕموتشم مهئ یهنایم هل .هوهتوهک ێل یرسیم ییتسوردنهت یتهرازهو
     .اد نایاوتف هوهراب مهل زفهخ یهنیشێپ یندرکهڤۆرش
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 کهو هراــک مهــئ نیناوــتهد اههورهــه .نیــنێب هراــک مهــل زاو ێــبهد ،1)مالــسالا یــف
 هــنهتهخ اینهــت هــمهئ و هیازــس ینهیاــش هــک نیهــکب ریهــس ڤۆرم رهس ۆب یژێردتسهد
 هوهــئ ۆــب هژاــمائ و ننییاــئ یامهــنب رهــس هل هک هوهتێرگهد شهناتهباب وهئ و هوهتێرگان
 هتــسهج و شهــل ۆب ینایز یتهیادنهب ییکهشێپ نای یتهیادنهب کێتاک رهه هک نهکهد
 یۆــه هــتێبهد هــک کێجهــح نای ووژۆڕ نای ژێونتسهد ووکهو .هیین بجاو رتیئ ،ێبهه
 و ێرــکب موومهــیهت ێــبهد ژێونتــسهد یرــب هل ادهتهڵاح مهل هک ،هتسهج رهس ۆب نایز
 هــناوهناڕێگ مهــل کێکهــی هــنێو ۆــب .هــیین بجاو رتیئ ێبهه ینایز رهگهئ جهح و ووژۆڕ
 یــشهل هب نایز ووژۆڕ هک کێسهک :یتو هک هناکهعێش یمهشهش یمامیئ یهوهناڕێگ
 )یواتهه ی1394 ،یدهمحهئ( ."هبجاو وهئ ۆب گنابرهب ێنێیهگهد

 یهکهییاــسای اــنام هــب نتــسخروود ۆــخ هــل نایز ییتسیوێپ هک نیێڵب شهوهئ هتسیوێپ
 یۆخ هب نایز هیین یۆب سهک و هیین هوهناشهوڵهه و نیڕۆگ یوایش هتاو ،فام کهن همکوح
 .تێنهیهگب

 ۆــب ندــنایهگنایز هــنێو ۆــب .هــگنیرگ شهــکید یڵاــخ دنهچ یهوهنانێهریبهو اههورهه
 یهــشێک ێــب مهــک هک کێرهرهز و نایز اههورهه و رتگنیرگ یجنامائ و یناڵقهع یتسهبهم
 هــغهدهق هناتهراــسهخ و رهرهز هرۆــج وهــئ تسائ هل نانێهتشبات تهعیرهش و ڵقهع و هیین
 یناکهــنایز هــک کهییــشۆخهن هل ندرکیرگێڕ نای ندرکرهسهراچ هک کێتاک ووکهو ،نهکان
 ،رــت یکهــیاتاو هــب .هرتمهــک ینایز رهبمهه هل نانێهتشبات یهکهرهسهراچ ،هرتسروق و رتایز
 رهــب هــل هــب .هوهــنینێوهڕب رتکووــچب ینایز رهبمهه هل نترگهگرهب هب رتهروهگ ینایز هتسیوێپ

 یندرکهنهتهخ ۆب وارکیراید یکێتسێوڵهه چیه اتسێئ اتهه هک یهوهئ و هتهباب مهئ ینترگواچ
 ادیکــشیزپ یراــبوراک هــل هــک نیهدــب شهوهــئ یجنرــس هتــسیوێپ ،رهــب هتهواریگهن ناوایپ
 هــل ناواــیپ یندرکهــنهتهخ یناکهروونــس و ناــیز یهداڕ یندرکیراــید و ندرکناــشینتسهد
 یندــناجنێڵهه هوهووڕ مهل ناکێقهف یکرهئ و هیهراوب مهئ یڕۆپسپ و ازهراش یناسهک یۆتسهئ

 هــل ناکهــییهقیف هــمکوح یتهــباب هــب تهرابهــس هوهــنیڵۆکێل و هعرهش یناکهییتشگ همکوح
 ادــتاک نامهــه هل .)یواتهه ی1394 ،یسابع و ییافص( هیهکهتهباب ینایازهراش یۆتسهئ

 هراوــب یناڕۆپــسپ ناوــێن ییریبواــه هــب نامتــسیوێپ هــنهتهخ هــب تهرابهــس هوهئ رهبهل رهه
 ادهییدنهویهپ مهئ یهنایم هل هک هناکهدته و یکشیزپ و یهقیف ،ییاسایهراوب هتاو ناکایجایج
 هوهــگێڕ مهــل ادــییاتۆک هــل و هــکید یناــکهراوب مهد رهــب هتێرخب کێراوب رهه یناکهییرایناز

 
  .هیین واردێپهگێڕ کڵهخ و ناتۆخ هب ندنایهگ هرهرهز و نایز ـ1
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 یهوهــئ ۆــب ید هتێب هنهتهخ ینووبهدراید یامهنب رهس هل نهیالهرف و دنهههڕهرف یکهیهتسارائ
 یراکیــش یناکادراک و نیناوڕب هنهتهخ هل نیناوتب رتڵووق و رتشاب ،هتسارائ مهب نتسهبتشپ هب
 هــنهتهخ هب تهرابهس یدنهههڕکات یهتسارائ یندناپهس هل ادماجنهئ هل و هوهنیهکب نووڕ و
     .نیهکب راگزڕ ێل ینامۆخ و نیرگب روود هب نامۆخ

ا" ییناڵقهــع یاــسای هــب هژامائ هتسیوێپ هنهتهخ یسرپ هب تهرابهس و ادهژێرد هل
َ

 ُساــنل
لسم

ّ
أ یلَع نوط

َ
أ و مهِلاوم

َ
فن
ُ

 یناکهــجنازاق ینووــبرۆز یندرکهــنامیرگ هــب .تێرکب "مِهِس
 کــێڤۆرم زیگرهــه ێباــن هــک هیهوهئ شیوهئ و هوارائ هتێد ادهتهباب مهل هکید یکێڵاخ هنهتهخ
 هــکید یناسهک هب ندنایهگنایز ووکهو( ێبهن هلهپهب و تهبیات یتهڵاح هل هگج ێرکب راچان
 و یــسابع ،ییافــص( نیهــکب ناــمرهد و رهــسهراچ )یۆخ ینایگ ینادتسهدهل هل سرت نای
 یاــسێڕ شێــپهو )رارــضال لصا( نایزێب یامهنب ادهتهڵاح مهل هک )1391 ،داماد ققحم
 مهــئ ییراکنووڕ .نهکهد رهسهراچ هب راچان هکهشۆخهن و ێوهکهد )طلست هدعاق( نووبڵاز
 ناــی رازاــئ یۆــه هــتێبب یهکهییــشۆخهن رهــگهئ :مهــکهی :هیهوێــش مهــب هــتراوائ هرۆــج وود
 ناــی تهــبیات یرایتــشرهپرهس یــنزیئ هــب ادهــتهڵاح مهــل .هــکید یناسهک هب یندنایهگنایز
 یمکوــح هــب ێــلمهرۆز ییمارهــح و نهــکهد یرهــسهراچ هــب راچان یتشگ یرایتشرهپرهس
 .تــێچهد واــن هل یتخهس هل یڵۆکن و هناگنهت هل یڵۆکن یمکوح و رهرهز و نایز هل یڵۆکن
 هــک هــیهوهئ یــشهکهوهندرکنووڕ و ێــب اداراــئ هــل شۆخهــن ینادتــسهدهل یــسرت :مههوود
 چیــه ادهــن رهــسهراچ هــب یلم شۆخهن رهگهئ و ندرم 1 :هیهه یغانۆق ێس هکهنادتسهدهل
 یناکهــگنیرگ هییــشۆخهن .2 .تــێرکب رهسهراچ ێلمهرۆز هب هکهسهک هک هیین ادێت یناموگ
 ،تــسهد و چاق ینیڕب نای واچ ینادتسهدهل نای ،یناکهوێشواه و هجنهپرێش و زدیائ ووکهو
 وهــل یرــگێڕ ێــبهد یهکهرایتــشرهپرهس دوخاــی ووتــشیهگێپ یــسهک هک هیین ادهوهل ناموگ
 ،ادهــن رهــسهراچ هــب یــلم هکهــشۆخهن ناــی ووتــشیهگێپ یــسهک رهــگهئ و نهکب هناوادووڕ
 ۆــب کێراکۆه چیه :مهک ینایز 3 .رهب هتێرگب یرادرۆز هیهه یۆب تهعیرهش یاوهڕنامرهف
 ییمارهــح هــیۆب رهــه .هــکید یکێــسهک هب اگب چ هیین ادارائ هل ووتشیهگێپ یسهک ینادهنلم
 هــل تهــبڵهه .هوهــتێنێمهد یۆخ کهو رهسهراچ ینادماجنهئ ۆب وهئ یندرکراچان ییاتهرهس
 نیرتــشاب یناــنێه تــسهد هــب هــل رهــسهراچ ینتوهکرهس ،ادیراچان یرهسهراچ یهنامیرگ

 مهــل .)254؛1424،ینــسحملافصآ( هتــسیوێپ واــجنوگ یناــیز نیرتمهــک هب ماجنهئ
 :هنایووتو ناکێقهف هل کێدنهه هوهراب

 و ڤۆرــم یتهــمارهک هــکنوچ ،هــیین تــسورد سهــک چیه یێلمهرۆز یرهسهراچ "
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 ێب هب هک ناکهوارکێپ هژامائ هییناڵقهع همکوح یۆه هب اههورهه و یهکهداریئ هل نترگزێڕ
 یهوهــئ یۆــه هــب اههورهــه و هوارــک رهــس هــل یۆژاو هوهتهعیرهــش نهــیال هــل یرــگێڕ
 هییژێردتــسهد وهئ ینزیئ ێب هب هراک مهئ و هیهکهسهک یناماس و شهل رهس هب نترگتسهد
 .)١٩٨١ ،یفجن( "هیین تسورد تهعیرهش یێپ هب هوهئ و

 رهــه یناووتوهکنێوــشوان هل هنهتهخ ینادماجنهئ ییهرف یرهدناشیپ هوهرێژ یناکهتراچ
 یهوهــنیژێوترهب یهــگڵهمۆک وان هل هراید کهو .همالسیئ و یحیسهم ،هکهلووج ینییائ ێس
  .تێردهد ماجنهئ ادناکهعێش وان هل هنهتهخ یهژێڕ نیرتایز ادهوهنیڵۆکێل مهئ

 
 یڵاس یهوهنیڵۆکێلرهب یهگڵهمۆک وان هل نییائ یێپ هب ناوایپ یندرکهنهتهخ ییهرف )7( یتراچ

 یواتهه 1400

 
 هل هوهنیژێوت یهگڵهمۆک وان هل ندرکهنهتهخ یتاک هل ینارێئ یناوایپ ینهمهت :)8( هرامژ یتراچ

 یواتهه ١٤٠٠ یڵاس
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 یواتهه 1400 یڵاس هل وارکهنهنهتهخ یناسهک ییهرف :)9( هرامژ یتراچ

 
 یهوهنیڵۆکێلرهب یهگڵهمۆک وان هل نییائ یێپ هب ناوایپ یندرکهنهتهخ ییهرف :)10( هرامژ یتراچ

 یواتهه 1400 یڵاس
 

 ادنائروق هل وارکهنهتهخ یڵد
 یــڵد" یــساب ادناکهکهلووج یمسهڕوێڕ و نۆک ینامیهپ هل هنهتهخ یهوهنادکێل هل و رتشێپ

 ۆــب .هوودرــک ێــپ ناــیهژامائ شیناکهدوومرهــف و ناــئروق هک کێتهباب ،هوارک "وارکهنهنهتهخ
ق" یهژاوهتسهد هنوومن

ُ
ل
ُ

غ اَنُبو
ُ

فل
ُ

 ۆب :هووتاه هوهناکهکهلووج ینامز هل نائروق هل راج وود "
 :هووتاه ادهرهقهب یتهرووس ی٨٨ یتهیائ هل راجمهکهی

 یراــتو هــل( هوارخاد نامناکهڵد :نایتو )رهبمهغێپ یمهدرهس یناکهکهلووج( اههورهه
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 و رفوــک یۆــه هــب نوودرــک ێــل ینیرفهــن ادوــخ هــناوهئ ،هــیین او رێخهــن )نیهگانێت ۆت
  1.نهکهد اوڕب مهک ووب اوهک ،هوهناییسانهناوخ

  :هووتاه ءاسین یتهرووس 155 یتهیائ هل مههوود یراج
 هــب ینتــشوک و اوــخ یناکهــتهیائ هــب ناــییڕهوابێب و نایندناکشنامیهپ یۆه هب اجنیئ
 هوارــخاد همێئ یڵد نێڵهد هک نایشهسق وهئ و هوهناوهئ نهیال هل نارهبمهغێپ یقهحان
 ،نرــگب کهییتساڕ چیه ۆب ێوگ هیین  هدامائ هک هیهوهئ نایتسهبهم( هیهوێپ یهدرهپ و
 ،نێــڵیهد ناوهــئ هــک هــیین هرۆج وهب رێخهن )نوودرک ێل ینیرفهن و هیهڕووت نایێل اوخ
 هــیۆب اــج ،هوهناینووبڕهوابێب یۆه هب ادناینوورهد و ڵد رهس هب هوان یرۆم اوخ ووکڵهب

 2.ننێهان ڕهواب هکید یناوهئ ێبهن نایکێدنهه
ق" هب تسهویهپ ییراکیش و هوهندنێوخ هب تهرابهس

ُ
ل
ُ

ــنُبو غ اَ
ُ

فــل
ُ

 ییاڕهــق یلوقیلهــع "
 هــک نینێجنڵهــه ێل یهماجنهئ وهئ نیناوتهد هک هواد ماجنهئ یلهسهت و رێت یکهیهوهنیڵۆکێل
أ بــلق" یهــشو

َ
 هــل ادکێنێوــش هــل واربواــن .ه"وارکهــنهنهتهخ یــڵد" یاــتاو هــب "فــلغ

غ یهوهندرکنووڕ
ُ

غ ێسوونهد فل
ُ

لغأ یۆک )مال ینووکس( فل
َ

 وهــئ و )مال ینووکــس( ف
ــلغأ" نێــڵهد یێپ هوارکهن هنهتهخ هک کێوایپ اههورهه .تێب ادفاڵهغ هل هک هیهتش

َ
 مهــئ ."ف

 هــل تهبیاتهب ،ادشیناکهییمالسیئ هقهد هل .هووب واب ادیحیسهم و دووههی یگنههرهف هل هواراز
 هــک کــێڵد" ،"رفاــک یــڵد" یاتاو هب هواراز مهئ ،ادیلهع یتهرزهح و رهبمهغێپ یناکهدوومرهف
 مهــئ یــێپ هــب .هووتاــه راــک هــب "هــییرهبێب نامیئ هل هک کێڵد" نای "هوارزهمهناد ادێت ینامیئ
 و کاــپان یــکێڵد ،وێزبرهس و شێکرهس یکێڵد "وارکهنهنهتهخ یڵد" نیێڵب نیناوتهد هناگڵهب
 وارــخاد یکێڵد ،یوهنعهم ییشۆخهن هب ووبشووت و وارکنخیل هوهییحۆڕ یحانوگ هب و واڵگ
 یکهــیاتاو هــب .)یواتهه ی1380 ،ییارق( هییوهنعهم ینایژ ێب هب و قهڕ یکێڵد و ،ڕهک و
 یۆــه هــب ناــیڵد هــک نهــکهد هوهل ساب اسووم یتشێهگناب یماڵو هل هکهلووج یلهگ هکید
 هــک نهوهئ یرهدناشیپ هناگڵهب مهئ وومهه رهه .ووب وارکهنهنهتهخ ووبانێههن ناینامیئ یهوهئ
  .نکیزن کێل هنهتهخ ییرهگرهتشهن هب تهرابهس هناوود مهئ یناکهنامیرگشێپ

 ادناکهوهناڕێگ و هدوومرهف هل هنهتهخ   
 هــنهتهخ هــب تهرابهــس هعێش ینامامیئ و مالسیئ یرهبمهغێپ هل رۆز یهوهناڕێگ و هدوومرهف
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َ
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 ،ناکهدوومرهــف و هوهــناڕێگ وومهه ییراکیش و هوهندرکۆک هب ادهوهنیژێوت مهل هک هوهنڕێگهد
 چیــه ادــنائروق هــل ێرــتوهد کهو .هوارــک ێوتواــت ادمالــسیئ ینییائ هل هتهباب مهئ ییگنیرگ
 هــب هننوس یلههئ و هعێش یلههئ ماڵهب ،هوارکهن هنهتهخ هب تهرابهس ۆخوهتساڕ یکهیهژامائ
 ،ماعنهــئ یتهرووــس 161 یتهــیائ و لحهــن یتهرووس 123 یتهیائ وود رهه هب نتسهبتشپ

  .ننازهد بجاو هب میهاربیئ یناکهتیرهن یندرکێجهبێج
  :هووتاه لحهن یتهرووس 123 یتهیائ هل

 هــک دراــن ۆــت ۆــب ناــماگین و یــحهو )هدهــس نیدــنهچ یاود( اودهوهل )دهمهحم یهئ(
 و رــیب وومهــه هــل هووــب روود هــب هــک تیوهــکب میهارــبیئ یهــمانرهب و نییاــئ ینێوــش
 1.ووبهن شیناکیرشوم یهتسهد هل اههورهه ،توهچ یکێڕهواب

  :هووتاه ماعنهئ یتهرووس 161 یتهیائ هل و
 نوودرــک مینێوــنێڕ و تهیادیه ،مراگدرهورهپ نم یتساڕ هب :ێڵب نایێپ دهمهحم یهئ
 ینییائ شیوهئ ،هکڵهخ ینایژ یرگاڕ هک کێنییائ ،تسورد و تساڕ یزابێڕ و هگێڕ ۆب
 یزــیڕ هــل زیگرهــه وهــئ و هــکهییکێڕان و نادال وومهــه هــل هروود هــک هــییمیهاربیئ
  2.هووبهن نارهنادڵهواه و کیرشوم

 مالسیئ هل رهب یمهدرهس هل هک اکهد بهرهع یکێسهک ۆب هژامائ "فینهح" ادهناتهیائ مهل
 یــشیئ ینادــماجنهئ یرگۆــه هــک کڵهــخ هــل کــێپورگ ناــی هووــب تسهرهپادوخ و هوایژ
 تخهــج  تهبیات یهوێش هب ادهناتهیائ مهل هک هتساڕ .نووبهن یتسرهپتب ووکهو هناکیرشوم
 نادهژێرد رهبهل میهاربیئ یهوهندرکییاسال ادوخ هیاو یێپ ماڵهب ،هوهتهوارکهن هنهتهخ رهسهل
  .تێنازهد تسیوێپ هب ادوخ و میهاربیئ ناوێن ینێڵهب هب

 یهوهــئ یاڕهرهــس یچۆــب" هــک هوهــنیژێوت یهرایسرپ مهئ یماڵو هل ،یژاو ڵامهج اڵهم
  :ێڵهد "هوهنییائ وان هتۆتاه هتهباب مهئ ،هوادهن هنهتهخ ۆب یواکشاڕ یکێنامرهف نائروق

 ،هوودرــک واــیپ یهــنهتهخ هــل نایــساب تهبیات یهوێش هب ادناکهییتسرهپاتکهی هنییائ هل
  .تێبتاه ادزۆریپ یبێتک هل هک ێنێیهگان هوهئ همهئ ماڵهب

 هب و هووب واب هوهمالسیئ هل رهب یمهدرهس هل هک هکێتیرهن هنهتهخ نیێڵب نیناوتهد هیێپ مهب
 ینایاناز و نایێقهف ینووچۆب هب ماڵهب ،هوهمالسیئ یمهدرهس وان هتاه هوهتهبیات یدنهبوتۆک
 هــک یهوهــئ یرابرهــس و ێردهد مهڵهق هل ناکهیینییائ هییتسیوێپ هل کێکهی کهو ،یمالسیئ
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 ناــییکۆکان هــنهتهخ ینادماجنهئ یتاک و یتهینۆچ هب تهرابهس مالسیئ یناکهزاوایج ازنییائ
 هل دیفوم خێش .نگنهدواه رۆز هنهتهخ ینادماجنهئ ینووببجاو هب تهرابهس ماڵهب ،هیهه
  :ێڵهد هوهراب مهل ةعنقملا یبێتک

 یۆــب ێرکهــن هــنهتهخ اتهــه ،جهــح ۆب ێچب ێوههیب رهگهئ نامڵسوم هتێبهد یهوهئ
 .جهح هتاوڕب هیین

  :هیهه یهوێشواه یکێنووچۆب ،مالکلا رهاوج یبێتک یرهسوون یرێهاوهج یفهجهن
 هــک هزڕهــف یرهــس هــل ێبدرکهــن یهــنهتهخ رتشێپ و نامڵسوم هب ووب کێرفاک رهگهئ

  .)1981 ،یفجن(  .تێب شیریپ رهگهئ تهنانهت ،اکب هنهتهخ
      

 ادمالسیئ ینییائ هل هنهتهخ ڕهم هل ناداوتف
 شاتــسێئ اتهــه و هووــب ناکهنامڵسوم وان یناکهواب هتیرهن هل کێکهی هوهنامهزرێد هل هنهتهخ
 مهــئ رهــبنارهب هــل ماڵهــب .هوهنهکب تساڕتشپ هیاعدیئ مهئ نناوتهد ناکهدوومرهف و هماوهدرهب
 ،هوهمالــسیئ یناــکهزاوایج ازنییاــئ یهــگناوڕ هل و ناکهزاوایج هوهنیژێوت و بێتک هل ،ادهراک
 ێد هوهوهــل شهــییزاوایج مهئ یراکۆه نیرتگنیرگ هک هوهتهواردڕێگ رۆجوارۆج یتسێوڵهه
 .هــیین ناــموارکیراید و واکــشاڕ یکێتــسێوڵهه چیــه هــنهتهخ هــب تهرابهس ادنائروق هل هک
 و اڕ نایێقهــف و ناــیاناز هــک هوودرــک یاو ادــنائروق هــل وارکێپهــنامتم یهــگڵهب ینووبهــن
 هـــتهووب یهـــکهماجنهئ و ێبهـــن تـــسهدکهی هـــنهتهخ هـــب تهرابهـــس نایناکهـــنووچۆب

  .هوهناوهئ نهیال هل زاوایج ینترگتسێوڵهه
 یــێپ هــب هــک هوهــتاکهد تخهــج ادــیناکهوهندنێوخ هــل )2018( 1کۆگناــت ناسخیئ

 و هتهنوــس ناواــیپ یهــنهتهخ ناکهــییلهبنهح و ناکهــییکلام ،ناکهــییفهنهح یهــناخباتوق
 هب نانژ و ناوایپ ۆب هنهتهخ ناکهییعێفاش یهناخباتوق ادکێڵاح هل .2هتهمارهک نانژ یهنهتهخ
  .تێنازهد بجاو

 ناکهعێــش ێقهــف :ێــڵهد هوهراــب مهــل ادــیهکهیهوهنیژێوت هــل یدیعهس نیهسحدهمهحم
 یــسهک یناکهــییتهیادنهب وومهه ماڵهب ،ننازهد تهنوس هب نژ ۆب و بجاو هب وایپ ۆب هنهتهخ
 هــک نادهڕهواــب وهل ناکهییعێفاش .هویناز تسورد هب نایهبعهک یفاوهت هل هگج وارکهنهنهتهخ
 هــب نژ ۆــب و بجاو هب یوایپ ۆب ناکهییلهبنهح .هبجاو نژ ۆب شیمهه و وایپ ۆب مهه هنهتهخ
 یتهنوــس و مــشورد هــب هــنهتهخ ناکهــییکلام و یفهــنهح .نــنازهد یتهــمهرکهم و تهنوس

 
1. Ikhsan Tanggok    
2. virtuous 
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    .)70 ل :1390 ،یدیعس( ننازهد یمالسیئ یبجاوان
 ادــتهبیات یکهیهنامید هل ،جیربمهک یۆکناز ییساناوخ یژێلۆک یاتسۆمام ،1رێتنیو میت

 و هــبجاو 2ناــکهزابێڕ وومهــه ۆــب هــنهتهخ هــک هوهدرــک هگنیرگ هتهباب مهئ رهس هل یتخهج
 هــب ناکهنامڵــسومهزات ۆب هنهتهخ هک ننازهد ادناکهییکلام یهناخباتوق هل رتایز هکهییزاوایج
 ییتهــیادنهب ناکهییعێفاــش ،وهــئ یهــتو هــب .نهدهد مهــڵهق هل بجاوان و هناتسیوۆخ یتهباب
 چیــه هــسرپ مهــئ ۆــب ناکهــییکلام ادــکێڵاح هل ،هیین ڵووبق ێپ نایوارکهنهنهتهخ یکێسهک
    .)نامهه( هیین نایکهیهشێک

 ۆــب شخهبسانوش یکێرهتکاف نای و بجاو یکێتهباب هنهتهخ هک هیهوهئ هکید یکێڵاخ
 نیهکب اعدیئ نیناوتهد ادماجنهئ هل ،هووب نانامڵسومان و نانامڵسوم ناوێن هل نانادیزاوایج
 ماڵهــب .هووــب واــب ادــیناڵهواه واــن هــل و مالسیئ یرهبمهغێپ ینایژ یمهدرهس هل هنهتهخ هک
 مهــئ هــک نیــێنباد یاو رهــگهئ تهــنانهت .هوهنهکهد تهڕ هیاعدیئ مهئ هک نهه هگڵهب ێدنهه
 وارکهــنهتهخ مالــسیئ یهــکید یناووتوهکنێوــش ،هووــب واب ادناکهمافهن هبهرهع وان هل هتیرهن
 کهــیهگڵهب چیــه نتێبارک هنهتهخ نووبنامڵسوم شاپ ناوهئ هک یهوهب تهرابهس و نووبهن
 یناــیاناز هل کێکهی هک ،هییزووج یموویهق ینبیئ یهوهناڕێگ یهرێوگ هب .هیین ادتسهد رهب هل
 هــک هوودرــک راچان یهرسهب یریم هک کێتاک ،هووب یلهبنهح یهننوس یازنییائ یهناخباتوق
 ،ندرــم هوهــیۆه وهــب نایکێدــنهه و اــکب هنهتهخ ادناتسز هل رکیک یکڵهخ یناووچاڵاسهب

 هــب ناینامیئ یشهبهح و یسراف و یمۆڕ یتو یماسرهس و یتهیازهڕان کهو یرسهب نهسهح
 هــک کێتاک اههورهه .هوهییڵۆکهن ناینووبوارکهنهتهخ هل شیسهک و انێه مالسیئ یرهبمهغێپ
 ۆب اد اڵودبهع یڕوک حاڕهج هتاو ناساروخ ییلاو هب نایراینشێپ اداتسێئ شێپ یڵاس دهس هل
 هنهتهخ هب نامڵسوم هنووب هییزج هل نادراتوقۆخ ۆب تهڵاوڕ هب هک ناکهنامڵسومهزات یهوهئ
 هــب درــک یرهــبمهغێپ ادوــخ یــسوون یۆــب زیزهعلودبهع یڕوک یرهموع ،هوهنهکب نایێقات
 ادــشیمالسیئ ینییاــئ هــل هــتاوهک .)نامه( )نتاخ( یچهنهتهخ کهن )یعاد( راکتشێهگناب
 هــب اــبهد هیاوب شیرابجیئ رهگهئ هک هوارکهن راچان و تشێهگناب هنهتهخ ۆب سهک هناواکشاڕ
 همهدرهــس مهــل هدراــید مهــئ ناکهییــسهکهکات هییدازائ و فام یاتسێئ یناکهییراکناڕۆگ یێپ
 هــب هلهــسهم مهــئ هوهخاد هب ماڵهب .یۆخ هکهسهک یۆتسهئ هتهیارخب نای هوهتهیاباشهووبڵهه
 ناــیز یۆه هتهوب و هووب ماوهدرهب هوهناکهیینییائ و یتهیاڵهمۆک هدنهوان نهیال هل هوهزێپ و زێه

 
1. Tim Winter  
2. schools 
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 یکێتیرهــن رهــه نێــڵهد !ناڵادــنم هــل کــێرۆز یــنوورهد و هتــسهج رهس ۆب تهراسهخ و
 ینترگکهــی یــتوهڕ ڵهــگهل یۆــخ ناکهگنههرهف یژێووتو یهگێڕ هل ێناوتهن هک ییێجۆخ
 الهو نێونیمرهنان نای هنۆک یکێتیرهن کهو ێبهد ،ێب یشێکڵههێت و ێنێجنوگب یگنههرهف
 یتاــک ۆخاــئ ؟تێرنێهب ێل یزاو هنهتهخ ییرهگهتشهن هک هووتاههن هوهئ یتاک ایائ و ،ێرنب
 یناکاــسای یندرکهتــسارائواه یزاــین هــب ناکهعیرهشهتوم و نادیههتجوم هک هووتاههن هوهئ
 هل روود و هنازاوخڤۆرم و ێون ییراکیش و هوهدنێوخ ،مهدرهس یجرهمولهه ڵهگهل نییائ
 هــنهخب نارادــنامیئ ۆب ناکهیینییائ هییرگێڕ و نامرهف و اسێڕ و اسای هب تهرابهس یژیتودنوت
  ؟ووڕ

 نهیال هل( نارێئ یهوهوان و هوهرهد یینییائ ینایاناز و یدیلقهت ینارهبێڕ یاوتف :3 هرامژ یهتشخ
 )هوهتهوارک ۆک هوهنیژێوت مهئ یپورگ

 یناتسیس یلهع دیهس :دیههتجوم یوان
 هعێش :نییائ
  .هبجاو ووتشیهگێپ یوایپ رهس هل :نامڵسوم یوایپ ینارکهنهتهخ ینووببجاو
 .بهحهتسم :کواب و کیاد رهس هل ڵادنم ینارکهنهتهخ ینووببجاو
  :نیهکب هنهتهخ هنیرێن یڵادنم نیناوتهد کێتاک چ ات
  :وارکهنهنهتهخ ینامڵسوم یوایپ ڵهگهل نامڵسوم ینژ ییریگرهسواه
 ناــی و ینییاــئ یراــبوراک ینادــماجنهئ هــل وارکهــنهنهتهخ یــسهک مهد رهــب یگنهتــسائ

 ادــجهح یتاــک هــل هبعهک یفاوهت ینووبڵووبق ۆب هنهتهخ :ناکهیینییائ هنێوش هل ندرکیرادشهب
  .هتسیوێپ

 یعناس فسوی :دیههتجوم یوان
 هعێش :نییائ
 نووبقڵاــب یتهڕهــه اــت رهــگهئ ماڵهــب .هبجاو :نامڵسوم یوایپ ینارکهنهتهخ ینووببجاو

  .تاکب هنهتهخ یۆخ هک ڕوک یرهس هل هبجاو  ،ارکهن هنهتهخ
 هــک هبجاو کواب و کیاد رهس هل :کواب و کیاد رهس هل ڵادنم ینارکهنهتهخ ینووببجاو

  .نهکب هنهتهخ نایهکهڵۆڕ
 یاود یمهــتوهح یژۆڕ هــل هــنهتهخ :نیهــکب هنهتهخ هنیرێن یڵادنم نیناوتهد کێتاک چ ات

 هــنهتهخ .هیین هشێک ێرکب نهتهخ شهژۆڕ توهح وهئ شاپ و شێپ ماڵهب ،هبهحهتسم نووبکیادهل
  .تێردب ماجنهئ ێبهد ارک تاک رهه و هبجاو

  .هتسورد :وارکهنهنهتهخ ینامڵسوم یوایپ ڵهگهل نامڵسوم ینژ ییریگرهسواه
 ناــی و ینییاــئ یراــبوراک ینادــماجنهئ هــل وارکهــنهنهتهخ یــسهک مهد رهــب یگنهتــسائ
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 هــنهتهخ هرموــع یجهــح و جهــح هــل هــبعهک یفاوهــت ۆــب :ناکهیینییائ هنێوش هل ندرکیرادشهب
  .هتسیوێپ

 یناجنهز یریبهش :دیههتجوم یوان
 هعێش :نییائ
 .هبجاو :نامڵسوم یوایپ ینارکهنهتهخ ینووببجاو
 هــڵادنم یکواــب و کــیاد رهــگهئ :کواب و کیاد رهس هل ڵادنم ینارکهنهتهخ ینووببجاو

 هــل ،ێرکاــن هــنهتهخ کــێراکۆه رهه هب نووبقڵاب یتهڕهه شاپ ،نهکهن یهنهتهخ رهگهئ هک ننازب
 هــنهتهخ یۆخ نووبقڵاب شاپ هبجاو هکهسهک رهس هل درکهن هنهتهخ یۆخ رهگهئ و هبجاو نایرهس
  .تاکب

 بــجاو ماڵهب ،هیین ۆب یتهبیات یکێتاک :نیهکب هنهتهخ هنیرێن یڵادنم نیناوتهد کێتاک چ ات
  .نهکب یهنهتهخ اوول رهگهئ تاک نیرتووز هب هتاو ،ێرکب هنهتهخ ووز هیاو

 .هتسورد :وارکهنهنهتهخ ینامڵسوم یوایپ ڵهگهل نامڵسوم ینژ ییریگرهسواه
 ناــی و ینییاــئ یراــبوراک ینادــماجنهئ هــل وارکهــنهنهتهخ یــسهک مهد رهــب یگنهتــسائ

 هــل ێناوتان اههورهه .هیین تسورد یهکهنووبمارهح رهبهل :ناکهیینییائ هنێوش هل ندرکیرادشهب
  .هیین تسورد یشهکهبعهک یفاوهت اههورهه ،اکب یرادشهب جهح

 ینادهمهه یروون :دیههتجوم یوان
 هعێش :نییائ
 و هــبجاو وارکهنهنهتهخ یقڵاب یسهک رهس هل :نامڵسوم یوایپ ینارکهنهتهخ ینووببجاو

 .همارهح ینانێهێلزاو
 .هبهحهتسم :کواب و کیاد رهس هل ڵادنم ینارکهنهتهخ ینووببجاو
 هــلهپ ادــینادماجنهئ هــل هــیاو رتشاب :نیهکب هنهتهخ هنیرێن یڵادنم نیناوتهد کێتاک یچ ات

  .تێرکب
 .هیین هشێک :وارکهنهنهتهخ ینامڵسوم یوایپ ڵهگهل نامڵسوم ینژ ییریگرهسواه
 ناــی و ینییاــئ یراــبوراک ینادــماجنهئ هــل وارکهــنهنهتهخ یــسهک مهد رهــب یگنهتــسائ

  .تێرکب هنهتهخ ێبهد مارحیئ و جهح ۆب :ناکهیینییائ هنێوش هل ندرکیرادشهب
 یزاریش مراکهم :دیههتجوم یوان
 هعێش :نییائ
 .هبجاو ناوایپ رهس هل :نامڵسوم یوایپ ینارکهنهتهخ ینووببجاو
 هک هیاو رتشاب ماڵهب ،هیین بجاو :کواب و کیاد رهس هل ڵادنم ینارکهنهتهخ ینووببجاو

   .نهکب هنهتهخ نایۆخ نبهن راچان نایۆخ ادنووبقڵاب یتاک هل هک نهکب یهنهتهخ



 | نییائ یوان رێژ هل تیرهن یغێت | 150

 یکرهــئ تاــک نیرــتووز هــب ێبهد وایپ :نیهکب هنهتهخ هنیرێن یڵادنم نیناوتهد کێتاک چ ات
 ناواــت یــشووت اوهئ نێرکهن هنهتهخ ادنووبقڵاب یتاک هل رهگهئ و ێنێڕهپباڕ هندرکهنهتهخ هک یۆخ
  .نووتاه

  .هتسورد :وارکهنهنهتهخ ینامڵسوم یوایپ ڵهگهل نامڵسوم ینژ ییریگرهسواه
 ناــی و ینییاــئ یراــبوراک ینادــماجنهئ هــل وارکهــنهنهتهخ یــسهک مهد رهــب یگنهتــسائ

 هیین تسورد نایهکهجهح یفاوهت یژێون و هبعهک یفاوهت :ناکهیینییائ هنێوش هل ندرکیرادشهب
  .هتسورد نایهکید یناکهییتهیادنهب و

  یلومائ یداوهج :دیههتجوم یوان
 هعێش :نییائ
 .هبجاو :نامڵسوم یوایپ ینارکهنهتهخ ینووببجاو
 کــیاد رهس هل ادمهکهی یهلپ هل :کواب و کیاد رهس هل ڵادنم ینارکهنهتهخ ینووببجاو

 هــک هــبجاو یرهس هل هکهسهک ادنووبقڵاب یتاک هل ،درکنایهن کواب و کیاد رهگهئ و هبجاو کواب و
  .تاکب هنهتهخ یۆخ

 ،هــبجاو هــنهتهخ نهــمهت ییاتۆک اتهه :نیهکب هنهتهخ هنیرێن یڵادنم نیناوتهد کێتاک چ ات
  .تێردب ماجنهئ ێبهد ادتاک نیرتووز هل ماڵهب

  .هیین هشێک :وارکهنهنهتهخ ینامڵسوم یوایپ ڵهگهل نامڵسوم ینژ ییریگرهسواه
 ناــی و ینییاــئ یراــبوراک ینادــماجنهئ هــل وارکهــنهنهتهخ یــسهک مهد رهــب یگنهتــسائ

  .هوهتێبهد ڵاتهب یهکهجهح و هرموع یفاوهت :ناکهیینییائ هنێوش هل ندرکیرادشهب
  نادیهاز یاتهفلوراد یهناخباتوق :دیههتجوم یوان
 یفهنهح / هننوس :نییائ
  .هناکهییرههوهج هتهباب هل کێکهی ،هبجاو :نامڵسوم یوایپ ینارکهنهتهخ ینووببجاو
  .هبجاو :کواب و کیاد رهس هل ڵادنم ینارکهنهتهخ ینووببجاو
  .تێرکب هنهتهخ ێبهد  ارک کێتاک رهه :هنیرێن یڵادنم ینارکهنهتهخ یینهمهز یهوام
 .هتسورد :وارکهنهنهتهخ ینامڵسوم یوایپ ڵهگهل نامڵسوم ینژ ییریگرهسواه
 ناــی و ینییاــئ یراــبوراک ینادــماجنهئ هــل وارکهــنهنهتهخ یــسهک مهد رهــب یگنهتــسائ

  .هیین کهیهشێک و تسهبرهب چیه :ناکهیینییائ هنێوش هل ندرکیرادشهب
 یهێزلییامسیئ دیمهحلودبهع انالوهم :دیههتجوم یوان
  یفهنهح / هننوس :نییائ
  .هییتشورس یکێتیرهن :نامڵسوم یوایپ ینارکهنهتهخ ینووببجاو
 هــب و هووتاــه هدوومرهــف هــل :کواــب و کــیاد رهــس هــل ڵادنم ینارکهنهتهخ ینووببجاو
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  .هیین بجاو هفینهحووبهئ مامیئ یهرێوگ
 ڕوــک ینووبقڵاــب هل رهب کواب و کیاد :نیهکب هنهتهخ هنیرێن یڵادنم نیناوتهد کێتاک چ ات

 یۆــخ رهگهئ ،اخبرهد یتهروهع کێسهک یال هیین وایش ووب قڵاب هک کێتاک .نهکب یهنهتهخ ێبهد
 یواــچ هــک کــێرۆج هــب ،ێــشۆپباد ناوــج یتهروهع ،اول رهگهئ نای و اکب هنهتهخ یۆخ ێناوتهد
  .تادب ماجنهئ هنهتهخ هیهه یۆب ،ێوهکهن هکهسهک یتهروهع هب یچهنهتهخ یسهک

  .هیین هشێک :وارکهنهنهتهخ ینامڵسوم یوایپ ڵهگهل نامڵسوم ینژ ییریگرهسواه
 ناــی و ینییاــئ یراــبوراک ینادــماجنهئ هــل وارکهــنهنهتهخ یــسهک مهد رهــب یگنهتــسائ

  .هکانیهق ڵۆچ ینێوش هل نووبهدامائ :ناکهیینییائ هنێوش هل ندرکیرادشهب
  یسیهو سنووی الهم اتسۆمام :دیههتجوم یوان
  یعێفاش / هننوس :نییائ
 نووبقڵاــب شاــپ نامڵــسوم یوایپ یهنهتهخ:نامڵسوم یوایپ ینارکهنهتهخ ینووببجاو

 ێــس هــنهتهخ ماڵهــب .هــبجاو هوهــنووبکیادهل یژۆڕ نیمهــتوهح هــل هــنهتهخ هل ندرکهلهپ .هبجاو
 و ێب زاوال هکهڵادنم رهگهئ هنێو ۆب .تێرگب شێئ یهگرهب ێناوتب و ێب ڵقاع و قڵاب :هیهه یجرهم
 یۆــخ ڵادــنم هــک یهــتاک وهئ اتهه هکهنهتهخ ێرگب هنهتهخ یهگرهب ادمهتوهح یژۆڕ هل ێناوتهن
   .هتهنوس و هیین بجاو هڵادنم وهئ ۆب هنهتهخ ێبهن یڵقهع هکهسهک رهگهئ .تێرخب اودهو  ێرگهد

 یڵادــنم هــک ادکێدنهبورهــس هل :کواب و کیاد رهس هل ڵادنم ینارکهنهتهخ ینووببجاو
 هــل ڵادنم یهنهتهخ .هیین بجاو کواب و کیاد رهس هل هنهتهخ ێنێهان هنهتهخ یشێئ یتشبات اواس
  .هیین بجاو کواب و کیاد رهس

 ێــبهد یتاــک یمکاــح ناــی ماــمیئ :نیهــکب هنهتهخ هنیرێن یڵادنم نیناوتهد کێتاک یچ ات
 هییراچان مهئ رهگهئ .نێرکب هنهتهخ ێبهد نوارکهن هنهتهخ ماڵهب نقڵاب و ڵقاع یهناوهئ ادب نامرهف

 یتاــک اتهــه رهگهئ ماڵهب .تێبهد رابحانوگ هوهئ ارکهن هنهتهخ سهک و ندرکێجهبێج یراوب هووچ
  .تاکان ندرکهنهنهتهخ هب تسیوێپ گرهم شاپ ،ارکهن هنهتهخ گرهم

  .هیین هشێک :وارکهنهنهتهخ ینامڵسوم یوایپ ڵهگهل نامڵسوم ینژ ییریگرهسواه
 ناــی و ینییاــئ یراــبوراک ینادــماجنهئ هــل وارکهــنهنهتهخ یــسهک مهد رهــب یگنهتــسائ

 رــێژ هــتێچب واــئ ێبهد ڵسوغ یتاک ماڵهب ،اکان زاس هشێک :ناکهیینییائ هنێوش هل ندرکیرادشهب
   .تاکب مومهیهت ێبهد درکهن یهمهئ رهگهئ و ێبب ڕهت تهریس یکوون و هوهشێپ یتسێپ

  رسیم یرههزهئلهئ یۆکناز :دیههتجوم یوان
 هننوس :نییائ
  .هدووسهب هتاو ،هبجاو :نامڵسوم یوایپ ینارکهنهتهخ ینووببجاو
 هــل کواــب و کــیاد هــیاو رتــشاب :کواب و کیاد رهس هل ڵادنم ینارکهنهتهخ ینووببجاو
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  .نژێچهن رازائ رۆز ادیڵاسهروهگ هل یهوهئ ۆب نهکب هنهتهخ نایناکهڵادنم ادیڵادنم یتاک
 هــنهتهخ جنهــگ یکێڕوــک رهــگهئ :نیهــکب هــنهتهخ هنیرێن یڵادنم نیناوتهد کێتاک یچ ات

 یهژۆڕ توهح هنهتهخ ۆب ژۆڕ نیرتشاب ماڵهب .تاکب هراک مهئ اول یۆب هک تاک رهه ێبهد ووبارکهن
 رتــشاب و ارــک کێتاک رهه و تاک نیرتووز هب هک هیهه هوهئ ینزیئ ووبهن رهگهئ و هنووبکیادهل یاود
  .تێردب ماجنهئ هنهتهخ ووب

  .هتسورد :وارکهنهنهتهخ ینامڵسوم یوایپ ڵهگهل نامڵسوم ینژ ییریگرهسواه
 ناــی و ینییاــئ یراــبوراک ینادــماجنهئ هــل وارکهــنهنهتهخ یــسهک مهد رهــب یگنهتــسائ

 اــینڵد هک یهتاک وهئ اتهه وارکهنهنهتهخ یسهک ییتهیادنهب :ناکهیینییائ هنێوش هل ندرکیرادشهب
 وارکهنهنهتهخ یسهک هل کێتش چیه تهبیات یهوێش هب .هڵووبق هوهتۆتسخ روود یۆخ هل یسیپ ێب
 رۆز ێــبهد هــسهک مهــئ ماڵهب .هوارکهنهتهخ یسهک یهوێشواه هوهیینییائ یووڕ هل و هوارکهن هغهدهق
 ڵووــبق ێــل یتهــیادنهب هوهــئ ێــب سیــپ یشهل رهگهئ و .تێب یۆخ یشهل یینێواخ و کاپ یایرو
  .هوهتاکب ێپ تسهد یهکهییتهیادنهب ینێواخ و کاپ شاپ ێبهد و ێرکان

  یژاو نیدهروون دهمهحم دیهس اتسۆمام یجاح :دیههتجوم یوان
  یعێفاش / هننوس :نییائ
 یعێفاــش ماــمیئ یــهقیف یهرێوــگ هــب ،ێڵهــب :نامڵسوم یوایپ ینارکهنهتهخ ینووببجاو

  .هبجاو ناوایپ یهنهتهخ
 ینووببــجاو ینامرهــف ،اــن :کواــب و کــیاد رهــس هل ڵادنم ینارکهنهتهخ ینووببجاو

 .تاــکب هــنهتهخ یۆخ هک یتهیناش رهس یکرهئ سهک وومهه و هووتاه نامڵسوم یوایپ ۆب هنهتهخ
 هــب ڕوــک یڵادــنم هــک کێتاک ێڵهد یشێکڕهز همالهع یوان هب یعێفاش ینایاناز هل کێکهی تهبڵهه
 هــیاوتف مهــئ تهبڵهه .نهکب یهنهتهخ هک هبجاو کواب و کیاد رهس هل ،اگب 1ناکشێپڵقهع ینهمهت
 و کــیاد و راــک و سهــک ۆب هنهتهخ یهلهسهم هکنوچ ،هیین وارکڵووبق نایاناز یهکید ینووچۆب هب
 هکهــسهک یدوــخ ۆب هنهتهخ ووکڵهب ،هیین یمالسیئ یمکاح تهنانهت نای نامڵسوم یسهک یکواب
   .هوارک بجاو

 کواــب و کــیاد ۆب ادمهک ینهمهت هل :نیهکب هنهتهخ هنیرێن یڵادنم نیناوتهد کێتاک یچ ات
 نامڵسوم یهنیرێن یسهک .هیین تسیوێپ نایرهس هل ماڵهب ،نهکب هنهتهخ نایهکهڕوک هک 2هبوودنهم

 
 هـک اـکهد کێجرهـمولهه هـب هژاـمائ و هرامژ و یتهیادنهچ هتێناوڕان )لقع زیمت( ناکشێپڵقهع ینهمهت ـ1

 پارـخ و کاـچ مهـئ .هوهتاکهد کێل پارخ و کاچ هک کێتسائ هتهووتشیهگ ییهتسهج ینووبقڵاب هل رهب ڵادنم
 هـکرهئ ینادـماجنهئ تـسهبهم ناکـشێپڵقهع .تادهد ووڕ ناڵاـس هد اـت توهـح ینهمهت هل رتایز هوهندرککێل
       .هییڵقهع و ییهتسهج ینووبقڵاب هب تسهویهپ ازهتو مهئ و هیین ناکهیینییائ

  .هبهحهتسم یهشو یاتوواه بوودنهم -2
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 هــل هنهتهخ .تادب ماجنهئ هنهتهخ هک یتهیناش رهس یکرهئ یڵقهع و ییهتسهج ینووبقڵاب یتاک هل
    .تێرکب هنهتهخ ێبهد ڵقاع و قڵاب یسهک .هیین بجاو ڵقهعێب یناسهک و ناڵادنم رهس

  .هتسورد ێڵهب :وارکهنهنهتهخ ینامڵسوم یوایپ ڵهگهل نامڵسوم ینژ ییریگرهسواه
 ناــی و ینییاــئ یراــبوراک ینادــماجنهئ هــل وارکهــنهنهتهخ یــسهک مهد رهــب یگنهتــسائ

 و راــبوراک ینادــماجنهئ ۆــب وارکهــنهنهتهخ یــسهک :ناکهــیینییائ هنێوــش هــل ندرکیرادــشهب
 رهــگهئ تهــبڵهه .کێنێوــش وومهــه هتێچب هیهه یۆب و هیین یعرهش یتسهبرهب ینییائ یمسهڕوێڕ
 ،اــکبرهد ڵــسوغ یــشاب هــب ێناوتهــن هکهــسهک هک کێرۆج هب ووبیشۆپاد یتهریس یکوون کێتسێپ
 یۆــب اکهــن رهــسهراچ یهشێک مهئ یهتاک وهئ اتهه و هیین تسورد یهکهییتسرهپادوخ و یتهیادنهب
 وارکهــنهنهتهخ یــسهک هــل هناییتهیادنهب مهئ یهوهئ .جهح ۆب ێچب ێناوتان نای توهگزم هتێچب هیین
 هکهــسهک ینارکهــنهنهتهخ ڵهگهل یۆخوهتساڕ ییدنهویهپ و هیین کاپ هک هیهوهئ رهبهل ێرکان ڵووبق
   .ننێواخ ماڵهب نوارکهن هنهتهخ هک هوهتێرگان هناسهک وهئ هناتسهبرهب و پسۆک مهئ هکنوچ ،هیین

  )اینڕۆفیلاک یانوتیهز یژێلۆک( دیهز خێش مامیئ :دیههتجوم یوان
 Sunnah Mu'akkadah/ Preferred :نییائ
 .هوهتهوارک رهس هل یتخهج :نامڵسوم یوایپ ینارکهنهتهخ ینووببجاو
 .هنایناش رهس یکرهئ :کواب و کیاد رهس هل ڵادنم ینارکهنهتهخ ینووببجاو
  .هیهه نایتاک نهمهت یتاساود اتهه :نیهکب هنهتهخ هنیرێن یڵادنم نیناوتهد کێتاک چ ات
  .هیین هشێک :وارکهنهنهتهخ ینامڵسوم یوایپ ڵهگهل نامڵسوم ینژ ییریگرهسواه
 ناــی و ینییاــئ یراــبوراک ینادــماجنهئ هــل وارکهــنهنهتهخ یــسهک مهد رهــب یگنهتــسائ

  .تادب ماجنهئ کێراک وومهه هیهه یۆب :ناکهیینییائ هنێوش هل ندرکیرادشهب
 یڵووسهڕ دهمهحم نامحهڕلودبهع :دیههتجوم یوان
 هننوس :نییائ
 ماجنهــئ ێبهد و هبجاو هنهتهخ ناموگێب ێڵهب :نامڵسوم یوایپ ینارکهنهتهخ ینووببجاو

  .تێردب
 یخۆدوراــب یندرکواــچهڕ ۆــب :کواــب و کــیاد رهس هل ڵادنم ینارکهنهتهخ ینووببجاو

 واــچهڕ ناکهــجرهم رهــگهئ ماڵهــب .نهکب یهنهتهخ ێبهد ،ێڵهب کهی یرایسرپ یماڵو هل وارکساب
  .نهخب یاودهو هبجاو ووکڵهب ،هیین نایهراک مهئ یفام نهکهن

  :نیهکب هنهتهخ هنیرێن یڵادنم نیناوتهد کێتاک چ ات
  :وارکهنهنهتهخ ینامڵسوم یوایپ ڵهگهل نامڵسوم ینژ ییریگرهسواه
 ناــی و ینییاــئ یراــبوراک ینادــماجنهئ هــل وارکهــنهنهتهخ یــسهک مهد رهــب یگنهتــسائ

 ،هوارکهن هنهتهخ هک کێسهک یوودرم یژێون هب تهرابهس :ناکهیینییائ هنێوش هل ندرکیرادشهب
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 یمادنهئ رهس یتسێپ ێبهد ارک رهگهئ :ێوومرهفهد جاتحملا ةیاهن یرهسوون یڵمهڕ دهمهحم خێش
 و نڕــبب یهکهتــسێپ ێباــن ارکهــن رهــگهئ ماڵهــب .تێردرۆــشب یهــکهرێژ و هوهتێردبڵهه یهکێزواز
  .تێرژێنب وودرم یژێون ێب هب ێبهد هتاوهک .هوودرم هب یزێڕێب هراک مهئ هکنوچ ،نهکب یهنهتهخ

 :ێوومرهــفهد جاتحملاهفحت یبێتک یرهسوون یمتیهه رهجهح ینبیئ خێش ادرهبنارهب هل ماڵهب
 هل ێبهد ووبهن رهسیهم هراک مهئ رهگهئ ماڵهب .نۆشیب یشاب هب ێبهد نهدب ال هکهتسێپ ناتیناوت رهگهئ

 نهــکب ژێون یرهس هل یهکهنووبتسیوێپ رهبهل و نهکب موومهیهت وودرم ،هنێوش وهئ ینتش یتایج
 وودرــم یمرهت رهس یژێون ۆب هشێک ،رهجهح ینبیئ خێش یهدوومرهف یهرێوگ هب هتاوهک .نژێنیب و
  .هوهنیزۆقب نایزێڕهب یاوتف نیناوتهد همێئ و اکان تسورد

 هــک هوهمنێهب ریبهو ناتهوهئ ادشێپ هل ێبهد ،جهح یمسهڕوێڕ ینادماجنهئ هب تهرابهس ماڵهب و
 ێب هب هک هیهبعهک یفاوهت اینهت و هیین تسیوێپ ژێونتسهد و جهح ۆب هنهتهخ هبعهک یفاوهت هل هگج
 رهــگهئ :ێوومرهــفهد نیبلاــطلا ةــناعا یــبێتک ینهواــخ هــک یهوهــئ مهــهوود ،هیین وایش ژێونتسهد
ا( وارکهنهنهتهخ یکێسهک

َ
لغ
َ

 شیتهریــس یکوون یتسێپ رێژ ێبهد ،ادهن ماجنهئ یبجاو یڵسوغ )ف
 هــنهتهخ رهــگهئ ،ێوهــئ یتــسێپ هکنوچ ،هیهه یشهل یتهڵاوڕ یمکوح شێوهئ هکنوچ اوشب وائ هب
 هــتێبان ،درــک یهــنهتهخ کێسهک رهگهئ شهوهئ رهبهل رهه ێرکب هنهتهخ ێبهد ێڵهد عرهش هوارکهن
 رهــگهئ ماڵهــب ،اــکب هــنهتهخ یۆخ ێبهد ارکهن رهگهئ .نۆشیب ،نۆشیب ناتیناوت رهگهئ هتاوهک .نماز
دِقاف( یکێسهک ووکهو و ێرنهداد رزوع هب ،اکب هنهتهخ یناوتیهن

ُ
 رــیگهو یواــئ هــن و هـــ)نیَروُهطلا

 شهــفهڵقهئ هــسهک مهــئ ،اــکب یهــکهژێون ێــبهد و ێوهکهد تسهد موومهیهت ۆب یڵۆخ هن ێوهکهد
 یواوهــت هــب یــشهل یناکهــشهب یهکید و اکهد موومهیهت هوهئ یرب هل و اوشهن یتسێپ رێژ و هوارووب
  .تێنێب ێج هب جهح یمسهڕوێڕ هناوهل یناکهییتهیادنهب و ێرگب ژێونتسهد و اوشب

 یتسورد هب یکهییدنهویهپ چیه و هیهه یۆخ یتهبیات یمکوح هنهتهخ هک ێبهد ارکشائ هتاوهک
 ةــناعا باــتک( .هــیین هــکید یناکهــیینییائ هراــبوراک و جهح یمسهڕوێڕ ینادماجنهئ ییتسوردان و
    )لسغ ضیارف ثحب ،73 ل ،مهکهی یگرهب ،نیعملا حتف حرش نیبلاطلا

 
 مالسیئ هل هنهتهخ ینارگنهیال و نارهبژد
 نامهــه هــب ادــشیناکهنامڵسوم وان هل ،هووب یرایهن هشیمهه هنهتهخ ادناکهووج وان هل کهو
 هنهتهخ ینارگنهیال هک هتساڕ .هوارک هنهتهخ ییتسڵههرهب رتمهک یکهیهژێڕ هب ماڵهب ،هیهوێش
 یهنهتهخ هب تهرابهس هک نتسهبهد یهناییکیشزپ هجنازاق وهئ و هدوومرهف و مکوح هب تشپ
 هــب نتــسهبتشپ هــب راــج ێدــنهه و بــێتک هــب راــج ێدــنهه یــشیناکهرایهن ماڵهب ،هناڕوک
 .هوهــنهکب تهڕ هوهمالــسیئ نهیال هل هنهتهخ یتیرهن نهدهد ڵوهه زۆریپ ینائروق یناکهتهیائ



  155  | رهنێوخ ڵهگهل کهیهتو |

 هلالض ناّتخلا" یوان رێژ هل 1سیوول فێزووژ یبێتک فسان یفهنهح نیدهماسیع هنێو ۆب
 اــههو هوهدرــک یواڵــب رــسیم هل ینییاز 1971 یڵاس هل و هوهتهواڕێگرهو 2"هیذؤُم هیلیئارسا
 یژد هــل ادمالــسیئ یناــهیج هــل هــک ێــب کێبێتک نیمهکهی همهئ هگنهڕ .هیادێت یکهیاعدیئ

 ناواــیپ یندرکهــنهتهخ یژد هــل ادشیخرهچواه یمهدرهس هل ماڵهب ،هوهتێبووب واڵب هنهتهخ
 پــیدۆئ یناکهــییرۆیت هــل نایهــکهنیرتاود نیناوــتب هــگنهڕ هــک هوارــک یتسڵههرهب کێدنهه
 هــل نترگهــنخهڕ هــب هــک نیهکب یدهب 4ییاکیرمهئ یدروک و کروت یفووسهلیهف ،3لێسکۆی
 یواــن هــب 2007 یڵاس هل یشیکێبێتک و ووب رادوان هعێش یلههئ و هننوس یلههئ و مالسیئ
 و ناکهیینائروق هتهیائ هب نتسهبتشپ هب 6لێسکووی .هوهدرک واڵب "5ێون یکێناڕێگرهو :نائروق"
 ادــیوهز رهس هب هیین کێرهبهلنایگ و رهوهدنیز چیه( ماعنهئ یتهرووس 38 یتهیائ تهبیات هب
 هــل( هوــێئ ووــکهو نبهــن کێلهگ و هموئ شیناوهئ ،ێڕفب یناکهڵاب هب کهیهدنڵاب چیه و اوڕب
 هــبێتک هــل ێبتــسخ نامێوگتــشپ هــیین کێتــش چیــه )نــب اــینڵد هوهنووبتــسورد یووڕ
 یال ۆــب هوهــنێرکهد ۆــک هــناوهئ وومهــه رهــه اودهوهــل اد)ظوــفحملا حوــل یهــکهتهبیات(
 ناــی ،ێرــگبرهو یۆــخ یفاــم سهــک وومهــه و نێرکب ییاگداد یهوهئ ۆب( نایراگدرهورهپ
 هــیاو یــێپ و هوهتۆتــسخ ۆردهو یناــئروق یاود یناکهــقهد ،))7.تێرنێسب ێل یاوهڕ یهڵۆت
 وهئ .هیهگڵهب هکید یکهیاتاو هب و هواوهت یکێبێتک ،دهمهحم و ادوخ ناوێن یدرپ کهو نائروق
 یتهرووــس 59 یتهــیائ هــب هژاــمائ یۆــخ یناکهــنووچۆب یهوهندرکتــساڕتشپ هل اههورهه
 هــک یهــییزۆڕ و قزڕ وهــئ هوهــناتۆخ هل نۆچ هوێئ ێنهدب مڵاوهه :ێڵب نایێپ" :اکهد سنووی

 هــب هــکید یکێدــنهه و نێــنهداد مارهــح هب یکێدنهه و نهکهد یشهباد نویشخهب یێپ اوخ
 وهــئ یتهــڵۆم یۆــخ اوخ ایائ :ێڵب نایێپ ،)هیین ادوخ یهمانرهب هب ناتڕهواب یچهک( ڵاڵهح
 115 یتهیائ و 8"!؟نتسهبهدڵهه هواوخ مهد هب تش هوهناتۆخ هل دوخ نای !؟نوادێپ یهراک
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 یڕهــپ وهــل )دهــمهحم یهــئ( تراگدرهورهــپ یناکهدوومرهــف و نامرهف" ،ماعنهئ یتهرووس
 شیوهــئ رهــه ،ێڕۆگناــیب هیین کێتش زیگرهه ،هووتشیهگ ماجنهئ هب ادیرهورهپداد و یتساڕ
   .کهیارکشائ و ینێهن وومهه هب هیاناز ،ناوومهه یراتو هب هرهسیب

 هــل رهــب هدهــس وود یناکهیینتــسیب هواچرهــس هــل هدوومرهــف یبێتک ،لێسکووی یهتو هب
 هدوومرهف یناکهییکهرهس هواچرهس هل کێکهی ادکێڵاح هل ،نوارک هدامائ مالسیئ یرهبمهغێپ
 هــب نتــسهبتشپ هــب ،هعێش و هننوس یناژێوتنییائ .ووب ناکهییحیسهم و هکهلووج یهوهناڕێگ
 یلهگهواچرهــس یــکۆریچ هل نایکێدنهه هک هویسوون نایبێتک ێلهگ ،رادروونس یهواچرهس
 و هوهــگێڕ مهــل و نوارــیگرهو 1تایلییاڕــسیئ و نۆــک ینامیهــپ ،هــکهلووج یانــشیم ووکهو
 ینامرهــف و کۆریچ ،هکهلووج و یحیسهم ینارهژێوت ینووبنامڵسوم یهگێڕ هل اههورهه
 ینادڵههرهــس و هــنهتهخ هــب هژامائ نیناوتهد هک هوهمالسیئ ینییائ وان هتاه هکهلووج ینییائ
  .)2008 ،لێسکووی( نیهکب )شخهبیراگزڕ( یدههم

 هــل هــک نهــناوهئ ناکهدوومرهــف نیرتخهــیابڕپ نیێڵب نیناوتهد هسرپ مهئ ینترگواچهڕ هب
 رادــێوگ یــسهک نارازهــه و هوهــتهواردڕێگ عادولاةــجح هــل مالــسیئ یرهبمهغێپ ییژێبراتو
  .هوودرک نایساب

 اــیائ" ،ماعنهــئ یتهرووــس 114 یتهیائ هب نتسهبتشپ هب ،ادهکید یکێنێوش هل لێسکووی
 و مهــکهح هــمهکب رــت یکێــسهک اوــخ هل هگج )رادنامیئ ینم ۆب ،رهبمهغێپ ینم ۆب( هیاوهڕ
 وومهــه هک نوودنازهباد ۆب ی)هنائروق( هک یۆخ یزۆریپ یبێتک هتاز وهئ ادکێتاک هل ،رهوداد
 )ووج و رواگ هل( نوادێپ نامبێتک هک شهناوهئ ،هوهتۆدرک ایج ادێت یکێتسوردان و تسورد

 ۆت رتیئ ووباوهک ،ارنێزهباد اوهڕ و تساڕ هب هوهتراگدرهورهپ نهیال هل هنائروق وهئ ننازهد کاچ
 2 یتهــیائ و 2".هــنائروق مهــئ یکێتش چیه هل هوهناڵدوود و رادناموگ یزیڕ هرۆچهم زیگرهه
 ڵد هل یتهڵغهس اب ووباوهک ،هوهراوخ هتۆتاه تۆب هکێبێتک )هنائروق مهئ(" فارعیئ یتهرووس
 اههورهــه ،هوهــتیهکب رهــبهخ ێــپ یکڵهــخ یهوهــئ ۆــب )ادیندنایهگ هل( ێبهن ادناتنوورهد و
 ینووبوارکهــنێپهنامتم ۆــب ادــیناکهگڵهب یهژێرد هل اههورهه و 3".نارادنامیئ ۆب هشیرهوهدای
 یرهدنامرهف هکات ادوخ و هنائروق یرگرهو هکات رهبمهغێپ هک هوهتاکهد تخهج ناکهدوومرهف
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  .هناکهییمالسیئ امهنب
 یینییاــئ یهــشیڕ یهوهندرکتهڕ یامهنب رهس هل ادیناکهوهنیژێوت یهژێرد هل لێسکووی

 ،هوهراوــخ یهــناتهیائ مهب نتسهبتشپ هب ،مالسیئ ینییائ هل ییادوخ یکێنامرهف کهو هنهتهخ
 نیرتشاب هل یڤۆرم ادوخ و هواوهت ادوخ یندنارفائ هک هوهتاکهد هوهئ رهس هل یرگادێپ ناسید
  :هوودنارفائ ادهوێش

 نیرتکێپوکێڕ و هوێش نیرتناوج هل نامڤۆرم همێئ یتساڕ هب" :نیت یتهرووس 4 یتهیائ 
 1".هوودرک تسورد هوهکهیووڕ وومهه هل ادزاوێش

 و هوهــئ یکڵوــم یوهز و ناکهنامسائ وومهه هک یهتاز وهئ :ناقروف یتهرووس 2 یتهیائ 
 و شهــبواه هــب هوودرکهن یسهک و یۆخ یهڵۆڕ هب هوودرکهن یشیسهک ،هناینهواخ وهئ رهه
 و هزادــنهئ هــب هوودرــک تــسورد یکێتش وومهه ،ادیتاڵهسهد و کڵوم یادوهم هل کیرهش
 وومهه ۆب یکێپوکێڕ یهشخهن ،رۆجهمهه ییزاوایج و گنهڕ و نۆب و مات و هوێش و هرابهق

 2).نب ادیتهمزخ هل و نهکب نیباد دازیمهدائ یناکهییتسیوێپ هک کهیهوێش هب( هواناد کێتش
 و نتوهرــس ینێوش هب نوودرک ۆب یوهز هک هیهتاز وهئ ادوخ :رفاغ یتهرووس 64 یتهیائ

 یناتزاوێــش و راــسخووڕ ،هووــترگاڕ هوهناترهــس هــب یــشینامسائ ،هوهــناوهح و ناــیژ
 و کاــپ و کاــچ یزۆڕ و قزڕ هــل .یتهیوودناــشخهن شهوێــش نیرتناوج هب ،هوودناشخهن
 هدــنڵب و درهــگێب و کاــپ ،ناتراگدرهورهپ یاوخ هیهوهئ ائ اج ،نوودرک یرهوهرههب دووسهب
   3.هکێتش وومهه و ناکهناهیج وومهه یراگدرهورهپ هک یهیاوخ وهئ

 هــب ێب دنێوس" اسین یتهرووس 119 یتهیائ هب نتسهبتشپ هب ادشهژێرد هل اههورهه وهئ

 
ل" ـ1

َ
ق
َ

د
ْ

خ 
َ

ل
َ

ق
ْ

إلا اَن
ْ
أ يِف َناَسْنِ

َ
ت ِنَسْح

َ
ق
ْ

 یتهرووـس64 یتهـیائ و هـتهباب مهـب تهرابهس کێڵاخ تهبڵهه "ٍمیِو
 رهـس هـل )یلیـضفت( یزایڤهـه یواـن هـک هوارنێه راک هب "نسحأ" یهشو ادهکهتهیائ وود رهه هل :هگنیرگ رفاغ
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 یناـمز هـل هـکنووچ ،نیرتواوهت هن و ادهد واجنوگ یهنێو نیرتشاب یانام نیێڵب نیناوتب هگنهڕ ادهرێل و رتکهریز
 ووـکهو ،هییهشیمهه و ماوهدرهب یکێتهفیس یرهدناشیپ هک هـلیعف یشێک رهس هل هوێشواه یکێوانڵهوائ ادیبهرهع
 هژامائ "نیقلاخلا ُنسحا" نیێنباد یاو رهگهئ هک هیهوهئ ێرنێژووروهد هک کێرایسرپ ،همهئ یرابرهس .نیرتواوهت
 و هـشێکێب کهو نیرتـشاب هـن و هـیهکید یناـکهوارنێرفائ ڵهـگهل دروارهـب هـب ناکهوارنێرفائ یرۆج نیرتشاب ۆب
 مهـئ ،دازیمهداـئ یهتـسهج هـل هـنهتهخ ووـکهو یراکناڕۆگ ێدنهه هب ێناوتهد هک هڤۆرم هوهئ ایائ ،ێب بیهعێب
   !؟تاکب واوهت هندنارفائ
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 ێــپ ناینامرهــف مۆخ و مهکهد نایڵاقرهس هوهچووپ یڵایهخ و تاوائ هب و مهکهد نایاڕموگ ۆت
 ێپ ناینامرهف اههورهه ،نڕبهد نایناکهڵهژائ یێوگ ناموگێب شیناوهئ ،مهدهد نایناه و مهدهد
 یتاــیج هــل یهوهئ اج ،نڕۆگیهد و نهکهد یراکتسهد ادوخ یناوارکتسورد شیناوهئ مهدهد

 یکهییدنهمتهراــسهخ و ناــیز یــشووت یتــساڕ هــب هوهئ ،یۆخ یناویتشپ هتاکب ناتیهش اوخ
  .)2010 ،نوسناج( تێنازهد ـهانوگ هب کێندناوێش هنشهچ رهه واربوان ،1".هووب ارکشائ

 :هووتاه ادنازیملهئ هل ،هنێو ۆب .هیهه شهکید یهڤۆرش و یراکیش هتهیائ مهب تهرابهس
 هــل ناکهــڤۆرم نــم" :یتهــیووتو هک هوهنڕێگهد هوهناتیهش ینامز هل ادهدنهمۆکش هتهیائ مهل"
 و مهــبهد ادێڕال هب ندرکحانوگ و ادوخ یریهغ یکێتش ینتسرهپ هب نایندرکڵاقرهس یهگێڕ
 ۆــب منێویرفهدــنایڵهه نهــکب ێجهــبێج ناــینایژ یناکهکرهئ ێڵێههن هک ێڵایهخ و تاوائ هب
 و ننــێب نایناکهــگنیرگ هتــش هــل زاو یتــساڕ هــل روود هــب و چووــپوڕپ یتش وانێپ هل یهوهئ
 و یفاڕوخ هڕهواب و ریب مهب( نڕبب نایناکهڵهژائ یێوگ هک مهدهد نایناه و مهدهد ێپ ناینامرهف

 یناوارنێرفاــئ هک مهدهد ێپ ناینامرهف و نهکب مارهح نایۆخ هل ادوخ یڵاڵهح )هوهناییڵایهخ
 نایهــنانژ یهدــخووخ و نوارــک تــسورد یوایپ هب هک یهناوایپ وهئ هنێو ۆب ،نڕۆگب ادوخ
 – نیڕــب یناکهرۆج وومهه هب هرهپ نای و نژووکب ادێت نایهرههب مهئ نهخب یتهوایپ هل هووترگ
 هوهــکێپ شیناــنژ و نهــکب یزابرێن رتکهی ڵهگهل ناوایپ نای و نهدب – شهل ینامادنهئ ینیڕب
 .)136 و 135 ل ،5 گرهب ،1386 ،ییابطابط همالع( نهکب یزابێم

 هنــشهچ هــه هــک هیهوێــش مهــب هــتهیائ مهــل )2008( لێــسکووی ییراکیــش ماڵهــب
 مهــڵهق هــل یناتیهــش یکێراــک کهو ادوــخ یتهــقلیخ هل ینییائ یجنامائ هب کهییراکناڕۆگ
 یوایــشهن یکێندــنارفائ کهو تهریس یتسێپرهب هک اکهد هنهتهخ هب هژامائ واربوان .تێردهد

 یرهگرهتشهن هب کهیهدراید اههو ینیڕۆگ ۆب ڵوهه و هییاسائ یکێتش و هیان رامژهه هب ادوخ
 یهــگێڕ هــل هــک هــیادهڕهواب وهل لێسکووی هکید یکهیاتاو هب .هتافاڕوخ ،نووبراگزڕ وانێپ هل
 هــک ییاــسائ یکێتــش ێبان هوارکێچ هک یهنامزیناکیم وهئ و هرۆتانوان و نادناشیپ ییاسائان
 ینیڕۆــگ و ندرکیراکتــسهد ۆــب ڵوهــه و نیهــکب هنۆکرهــس هــیادوخ یندنارفائ هل کێشهب
   .هیهه یتشورس یکێرههوهج هک نیهدب کهیهدراید

 مهــب تهرابهس ،موق یهییملیع یهزوهح یزرهبهلپ یاتسۆمام ،یهاگرهد یدههم ماڵهب
 یهــکهتهیائ هــک هــیاو یــێپ وهــئ .هــیهه یزاوایج ینووچۆب هنهتهخ ووکهو یکێراک و هتهیائ
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 هــب ادوــخ هــک ادهد هــند هــناراک وهــئ ۆــب ڤۆرم ناتیهش هک اکهد هتهباب مهئ ۆب هژامائ هوهرهس
 .هــمارهح ادوــخ یندــنارفائ هــل یراــکناڕۆگ هتاوهک .نوودرک یمارهح و هوهتهووچ ادنایژگ
 و کهووڕ و ناکهووتــسهب هــل یراکناڕۆگ و هنهتهخ ینووبهنمارهح هل کێناموگ چیه هتاوهک
 اداتهرهــس هــل هــنهتهخ هــک اــکان ڵووــبق همهئ سهک و هیین اد)نووبهنواسهخ( ناڵهژائ و ایگ
 نیناوتاــن هــتاوهک .هوارــنێهرهد هوهــتهبیات یراــکۆه هــب رــتاود و هوهییتهیووترگ زۆریپ یتهیائ
 هــل مارهــح هــب ندــنارفائ هل یراکناڕۆگ کهو هتسهج ینامادنهئ ینتشۆرف و ندرکشهکشێپ
 ییراکیــش ییژدــکێل یــێپ هــب – ندــنارفائ یناڕۆــگ هل تسهبهم هوهتهڕهنب هل و نیهدب مهڵهق
 یــیۆرم یتشورس یمکوح هل یراکناڕۆگ نای و ادوخ ینییائ هل یراکناڕۆگ نامهه – نایاناز
 ییراکیــش هــل یــسهربهت ووبــشۆخێلاوخ کهو ،هییۆرم یکاپ یتشورس هل نووچرهد نای و
   .)45 ل :1395 ،یهاگرد( هوهتێڕێگیهد قداس مامیئ هل ادیۆخ

 نامامیئ و نارهبمهغێپ یهنهتهخ 
 هــنێو ۆــب .هــیهه ژدــکێل یهوهــناڕێگ هوهــنایهرابهل هــک هــکێتهباب اوخ ینارهبمهغێپ یهنهتهخ
 میهاربیئ هک هوهتێڕێگهد مالسیئ یرهبمهغێپ هل ،هییواعهم یکشۆک ینایاناز هل ،هریهرۆهووبهئ
 یهوهــناڕێگ ادــکێڵاح هــل ،ارــک هنهتهخ ادناڵاس 80 ینهمهت هل و هووب وارکهنهتهخ نیمهکهی
 یندرکهــنهتهخ ینهــمهت ادهکید یناکهوهناڕێگ هل .هوهتاکهد تهڕ هوهناڕێگ مهئ هک هیهه هکید
 هوهناڕێگ هب یمالسیئ یدنهمریب سابهع ینبیئ و هوارک ساب هوهییزاوایج کێمهک هب میهاربیئ
 ،یدیعــس( هووــب مهدائ ووکڵهب هووبهن میهاربیئ وارکهنهتهخ مهکهی هک یتهیووتو رهبمهغێپ هل

1390(.  
 میهارــبیئ یتهرزهــح ینارکهــنهتهخ هقداــس مامیئ یه هک ادهکید یکهیهوهناڕێگ هل ماڵهب

 کواــن یدنهب ووکهو نارهبمهغێپ یتهریس یتسێپرهب ،هوهناڕێگ مهئ یێپ هب و هوهتهوارخ ۆردهو
 و قاحــسیئ ادهدــنهوێن مهــل .هووتوهــکاد یۆــخ نووبکیادهــل یاود یژۆڕ توهح یاود هل
 .)نامهه( واب هتۆب هواسوهل نارکهنهتهخ یتیرهن و نووب هتراوائ یناکهڵۆڕ

 ،مهداــئ هــتاو ،نایــسهک هدزاود مهــکینال( هــکید یهوهــناڕێگ ێڵهــمۆک یــێپ هب اههورهه
 و اــسیع ،اسووم ،لییامسیئ ،توول ،نامیهلوس ،دوواد ،میهاربیئ ،حوون ،سیردیئ ،سیهش
 یرهــبمهغێپ ینارکهــنهتهخ یهراــب هــل .)نامهه( نووب کیادهل یوارکهنهتهخ هب )دهمهحم
 ،هوودرکهــن ناــیچیه یــساب ماشیه ینبیئ و قاحسیئ ینبیئ ووکهو یناسوونتشوهڕ مالسیئ

 و نهــکهد ینووبکیادهــل یوارکهــنهتهخ هــب هــل ساــب هدوومرهــف ێدنهه شهمهئ یرابهس
 یلووــسوئ هل .هوارک هنهتهخ بهرهع یتیرهن یێپ هب هک نهکهد هوهل ساب شهوهناڕێگ ێدنهه
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 شادوخ یناواردرێن هک نووب کیادهل یوارکهنهتهخ هب نارهبمهغێپ اینهت هن هک هووتاه ادیفاک
 ینامیلهــکهتوم و نایێقهــف هل کێکهی هک هراروز هک کێرۆج هب ،هیهه نایهناییدنهمتهبیات مهئ

 :هوهتێڕێگهد ناکهعێش یمهجنێپ یمامیئ هل ،هیهعێش
 یپهــل واــن هــب .2 ؛تــێبهد کیادهــل وارکهــنهتهخ و کاپ .1 :هیهه یهناشین هد مامیئ
 یۆه هب .3 ؛ێنێد نامیتهیاش هیهپرۆک اتشێه هک کێتاک و یوهز رهس هتێد هوهتسهد
 .5 ؛هرادێب رهه یڵد و ێبهد ڵاز ادیواچ رهس هب وهخ .4 ؛هیین سیپ یشهل هوهنتاهوائ
 یمهدرهــب ووــکهو یرهــستشپ .6 ؛تاــکان تیڵهــپ و تیڵهــه یهــسق و یژێبهــنیڕو
 یرهزێراــپ و ادهد یتووــق یوهز .8 ؛تێچهد کسیم هل یهکهووگ ینۆب .7 ؛تێنیبهد
 کــێتاک و یتهــیرهب هــب واوهت اکهد رهبهل رهبمهغێپ یێرز هک کێتاک.9 ؛یتهیهوهندراش
 ؛تاــکهد یکێتــسب یــشهب اڵابهــتروک چ و تهــگهڵهک چ اکهد یرهبهل هکید یکێسهک

 هتــشیرف ڵهــگهل( هــیهوهڕێگهدوومرهف ێرــمهد هــک یهــتاک وهــئ اتهــه ماــمیئ و 10
 هوهناوهل ناکهیینێهن هڵاوهه و اکهد ڵهگهل نایژێووتو و هیادیدنهویهپ هل ناکهوارنیبهن
   .)8 یرهبوروهد ،همئالا دیلاوم باب ،1 یگرهب ،1407 ،ینیلک( )تێرگهدرهو

 ینووبوارکهــنهتهخ رقابدهمهحم مامیئ هل ناسید یفاک یلووسوئ هل ادهکید یکێنێوش هل
  :هوهتهواردڕێگ نارهبمهغێپ و هدراپساڕ

 هل ،گنام ۆن ینیڕهپێت شاپ ،نایکیاد ینادڵانم وان هنچهد ادوخ یناکهدراپساڕ کێتاک
 کیادهــل ادــێت یوهئ او یهوهش وهئ و ێتسیبهد دنوت یکهیانهز و ارهه و تسهه ادڵام
 وهــئ یکواب و یکیاد اینهت و ێنبیهد هک ێوهکهدرهد ێل یکهییکانووڕ هوهڵام هل ،ێبهد
 هــب هــک ێبهد تسورد ۆب یکهیهناعرهف و ێشینهداد ،ێبهد کیادهل کێتاک و ننیبیهد
 وهووڕ اتهــه هوهتێڕووسهد یوهز رهس هل ێب ێوک رهه هل و ێبهد کیادهل یقشمراوچ
 زرهــب هداش یتسووگنهئ ادوخ یندرکشیاتس ۆب و ێمژپهد راج ێس .تێشینهداد هلبیق
 راوخ و رهس هل یناکهمهراوچ هنادد ،ێبهد کیادهل وارکهنهتهخ و ڵاحشۆخ .هوهتاکهد
 هــل و ێڕهــپهدرهد کــیحاوهز نێڵهد یێپ هک ،نایرتاود ینادد وود و یناکهڕیچ هنادد و
 هــل ڕــێز کــێژۆڕ و وهــش اتهــه و هوهتێشوهردهد ڕێز ووکهو هک هکهییکانووڕ یمهد رهب
 ووــکهو و نــبهد کیادهــل هــک کــێتاک و .ناواــئ نارهــبمهغێپ و ێراــبهد یتــسهد
     .)5   یهکیزن ،نامهه( نارهبمهغێپ یۆکشاپ هنبهد ناکهدراپساڕ

 و ناــموگ همهئ هک هڵقهع هل روود هب ێرکهد ناکاچ وایپ ۆب هک یهندرکهسانێپ هرۆج مهئ
 یندــنارفائ هل ادوخ ییرهورهپداد .1 :هک یهوهئ هنێو ۆب ،هوهتێوهکهد ێل یرتایز ییگنۆدڕد
 ،رایــسرپ رــێژ هــتابهد نارهــبمهغێپ و ناــمامیئ ییکاــپ .2 ؛اکهد جنلاچ یشووت ادیناکهدنهب

 یووڕ هــل ووکڵهــب هووبهــن هناکــشپرهس ناوهــئ یراتفڕ و راکائ هک هوهتاکهد ینووڕ هکنوچ
 هب ادناوهئ یهنازاوایج یندنارفائ هل ادوخ هک هکێندراواڵهه یۆه هب و یراچان یکێرههوهج
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 تــساڕتشپ هوهــئ نارهــبمهغێپ یهــناڤۆرمان و اــسائهتشیرف یندرکریهــس .3 ؛هواــنێه یراک
 ینــشهچواهان و تــشورسواهان هــک کێناــسهک کهو ناکهڤۆرم نناوتان ناوهئ هک هوهتاکهد

 هــل هــشێک ینووــب ؛ناوهڕاــن و خهــیابێب هتــسهبهم مهــئ ۆــب و نهکب یندرکینێونێڕ ننایۆخ
 هــیهه ادادوــخ یتهــقلیخ هــل هک یهواراش هییراکایج وهئ و ێنێملهسهد ندنارفائ یهفهسلهف
 ناشیپ ڤۆرم ییدووجو یامهنب ڵهگهل هندنارفائ مهئ ینووبگنههاواهان .5 ؛تاکهد ارکشائ
 و هــشێک یۆــه هــب هــیۆڕهدێز و تــساڕان هفــسهو مهــئ یراکۆه هگنهڕ تهبڵهه . ... و ادهد

 ادوهــم نارهــبمهغێپ و کڵهــخ یهرۆپائ ناوێن هل هک ێب هوهئ ۆب هگنهڕ نای ێب ینامز ییزاوال
 رتشاب و رتارێخ نێردب مهڵهق هل هتراوائ یکێناسهک هب ناوهئ رهگهئ هک یهواساپ وهب اکب زاس
 ۆــب هناتــساڕان هــسانێپ و فــسهو مهئ ێب کێراکۆه رهه هب رتیئ .تێرکهد ڵووبق نایناکهناو
 واــن هــنێد یکاپ و یتساڕ و هکاچ ۆب ناکهڤۆرم یندرکتشێهگناب یجنامائ هب هک کێناسهک
 هوهــئ ۆب هک نهکهد یاعدیئ و نهکهد ۆب یهشهگناب ناوهئ او یهتسارائ و کرهئ وهئ ،ناپهڕۆگ
 .هوهتاکهد تهڕ نواردرێژبڵهه

  
 1399 یڵاس هل وایپ یندرکهنهتهخ یرهبژد و رگنهیال یناسهک یهژێڕ )11( هرامژ یتراچ

 )١٣٩٩،یدهمحهئ(یواتهه
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 ناکهعێش ێقهف ینووچۆب
  رتشێپ ینایێقهف )ائ

ــتخلا َو" :ێوومرهــفهد یــلیح قیحوم ووبشۆخێلاوخ خ َو ُبــجاَو ناّ
َ

ــجلا ُضــف  یِراوَ
  .)288 ل ،2 ب ،اتیب( .هبهحهتسم ناچک یهنهتهخ و هبجاو ناڕوک یهنهتهخ :"ُّبَحَتسُم

خ َو" :ێوومرهفهد یلیح همالهع
َ

لَب نِإ َو َّبَحَتسُم یِراوَجلا ُضف
َ

أ یلوألا َو َنغ
َ

کَی ن
ُ

 ُنو
لُب دعَب

ُ
 کواــب و کــیاد رهــس هــل نووبقڵاــب هــل رهــب ناچک یهنهتهخ هتاو :"نِینِس ُعبَس اَهِغو

 هبهحهتــسم یرهــس هــل نووبقڵاب شاپ و ێب هچک یمهتوهح یڵاس هیاو رتشاب و هبهحهتسم
 .)143 ل ،1 ب ،یگنام 1411(

خ ُّبَحَتسُی َو" :ێوومرهفهد مهکهی یدیههش
َ

ــسِّنلا ُضف لَب نِإ َو ِءاَ
َ

 یندرکهــنهتهخ :"َنــغ
 )93 ل :1389 ،1 ب( .نتێبتیشیهگ شینووبقڵاب ینهمهت هب یچرهگهئ ،هبهحهتسم نانژ

خ ُّبَحَتسُی َو " :مههوود یدیههش
َ

لَب نِإ َو ِءاَسِّنلا ُضف
َ

ــق َنــغ
َ

لا
َ

ــصلا  قِداِّ
ُ

خ )ع( 
َ

 ُضــف
أَو هَمُرکَم ِءاَسِّنلا

َ
ش ُّی

َ
أ ٍءی

َ
ــضف

َ
ل
ُ

ــم  ــمُرکَملا َنِ  یندرکهــنهتهخ  )340 :1389 ،1 ب( "ِةَ
 قداــس ماــمیئ هــکنوچ ،نتێبتــشیهگ شینووبقڵاــب ینهــمهت هــب رهــگهئ ،هبهحهتــسم ناــچک
 هرتــشاب نژ ۆــب نژ یتهــمارهک هــل یــچ و هــنایتهمارهک ناــنژ یندرکهــنهتهخ :ێوومرهــفهد
 ".)340 و 339 ل ،1388(

 هــل ،مالــسالا عیارش حرش یف مالکلا رهاوج یبێتک هل یفهجهن نهسهح دهمهحم خێش
 هووب یزاڕ یگنهدۆک هب ینووببهحهتسم هب تهرابهس نانژ یهنهتهخ یهراب هل ،حاکین یشهب
 :ێوومرهــفهد نایزێڕهــب .هویناز هوهناسپێب و رادجنازاق هب یهتهباب مهب تهرابهس هوهناڕێگ و
 ،فالــخالب بحتــسمف یراوجلا ضفخب باحصالا مالک یف هنع ربعملا ثانالا یف اما"
 یهــنهتهخ ماڵهــب و  ".... هرتاوــتم وا هــیف هضیفتسم صوصنل و ،هیلع همیسقب عامجالا لب
 هــب ،)یراوج ضفخ( یراوهج یزفهخ نێڵهد یێپ ناکێقهف هل ێدنهه یمالهک هل هک نانژ
 و واردڕــێگ هــب( هــیهه هکهــشهب وود رهــه رهس هل یگنهدۆک ماڵهب ،هبهحهتسم یزاوایج ێب
 هیهه ینووب هنهتهخ هب تهرابهس هوهناسپێب و دووسهب یهوهناڕێگ هیاو یێپ )هوهووتاهتسهدهو
  .)262 ل ،حاکنلا باب ،یواتهه 1374 ،یفج هن( ...

 یال رتــشێپ ناــنژ یهــنهتهخ یسرپ هک ێوهکهدرهد هوهرهس یناکهتهباب هل هوهنادڕوائ هب
  .هوارناز بهحهتسم هب گنهدۆک یهوێش هب رتشێپ ینایێقهف

 هعێش یخرهچواه ینایێقهف )ب
 شیــچک هبهحهتــسم :ێوومرهــفهد نیحلاــصلا جاــهنم هل ییۆخ مساقلووبهئ اڵوتهیائ
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 هــنهتهخ ادناڵاس توهح ینهمهت هل چک هیاو رتشاب و ێب شیقڵاب یچرهگهئ ،ێرکب هنهتهخ
    . تێرکب

 هــب هعێــش یناــیاناز یهگناوڕ هل نانژ و ناچک یندرکهنهتهخ :یزاریش مراکهم اڵوتهیائ
 هــب تهرابهس .هوارد ناینووببهحهتسم ینامرهف ماڵهب ؛هیین بجاو یگنهدواه و یگنهدۆک
 هوهــنب هــل هــتهبیات هــمادنهئ وهــئ هک هوهتهوارک رهس هل یتخهج ادناکهوهناڕێگ هل یهکهزاوێش
 رهــس هــل هــک یهوهــئ هوهــندرکنووڕ ۆــب ؛ێردڕبب یهوهرهس یشهب اینهت ووکڵهب ،ێرنێترقهن

 یناــهیج هــل ادشاتسێئ هل .تێرکب هنهتهخ هوهئ هک هیهه کووچب یکێتشۆگ هچاپ هگمرهش
 و هــیین تاــبجاو هل هعێش ینایاناز ییگنهدواه یێپ هب هکنوچ ؛ێرکان واچهڕ همهئ ادمالسیئ
        .)1378 ،یزاریش مراکم( تێردب ماجنهئ هنشهچ وهل یکێڕهپاد اکان تسیوێپ

 و ییهڕۆپاــئ یکێتهــباب و ێباــن و هووبهــن بهحهتسم ناچک یهنهتهخ :یعناس فسووی
 تهــمارهک و یناوــج و یکاپ یشهکهجنامائ و هووب ناکهنێوش و نهمهز هل کڵهخ یتساوخ
 رهــگهئ ،ێــب ندناملهــس یوایــش هوهییمکوح و یهقیف یووڕ هل رهگهئ تهنانهت .هدرێم یال
 یکێدووس و راکۆه چیه و نایز و یتهیاڵهمۆک و یتهیاکات ییمڕۆنان ینتوهکرهد یۆه هتێبب
 ادهــناتاک مهل ێبهد هجرهمولهه وهئ و هناتهباب وهئ رهبهل ،نایوومهه هب اگب چ ... و ،ێبهن ۆب

 )1384 ،یعناص( .تێردهن ێپ یتهڵۆم و ێرکب مارهح
 ینییاــئ یوارکتــسورد و وارــکێچ ناــنژ یهــنهتهخ :اڵولزهــف نێــسح دهمهحم اڵوتهیائ

 یوارکدنــسهپ یکێتهــباب کهو مالــسیئ ووکڵهــب .هــیین بهحهتسم و تهنوس و هیین مالسیئ
 هــنینێهیب یلیهاــج یواــب یتیرهــن و باد کهو نیناوــتهد هــک هواد یمهــڵهق هل یتهیاڵهمۆک
 رتــشێپ هــک هــبیهت هــموئ هــب تــسهویهپ یکهــیهوهناڕێگ اڵولزهــف اڵوتهیائ ادهژێرد هل .رامژهه
 هــب یهــنهتهخ یتهــباب یندرکێوتوات )خ.د( رهبمهغێپ :ێڵهد و ساب رهب هتێنێد درک نامساب
 هــل تهــنانهت .درــکهد یدهــب ادــێت یرازــێب کــێرۆج ووکڵهــب ،ینازهدهــن  اــههڕ یحاــبوم
 یدهــب هــنهتهخ ییعرهــش ینووبمارهــح نیناوــتهد )يلصاتستالو يکهنت الف( یهدوومرهف
 رهــگهم ،هــنووبمارهح نامهــه نادهننزیئ یتهڵاوهڕ هیاو نایێپ ناکهییلووسوئ هکنوچ .نیهکب
        1.تێبهه ینووبهن ۆب کێراکۆه هک یهوهئ

  ناوایپ یهوهندرکهنهتهخ ینامرهف و نابیڵات یتهمووکح 
 یهوێــش هــب تــسهد هوهــترگ یتهــمووکح ناتسناغڤهئ یتاڵو هل ناسید یهوهئ شاپ نابیڵات
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 هنهتهخ هب تهرابهس و درک ێجهبێج یناکهییمالسیئ هڕهواب و ریب هنازاوخۆژانب و هنایۆژادنوت
 هــتاو نایناکهــیینییائ هواــیپ هــل کێکهــی هــک یهوهــئ هنێو ۆب ،درکرهد یهناڤۆرمان یکێنامرهف
 و هــتارهه یکڵهــخ یناکهوهڕدــنوت هــیینییائ هواــیپ هــل کێکهی هک یراسنهئ نامحهڕلوبیجهم
 هکــشیزپ هل نترگهنخڕ یاڕێو 2022 یڵاس یلیرپائ هل ،ێنازهد یخهزۆد هب نانژ یهبرۆز
 یهوهــندرکهنهتهخ یراــیزاوخ ،نێڵان ربکاهللا ندرکهنهتهخ یتاک هک ناکهنێدڕێب هرالۆکس
 هییعرهــش هراــک مهــئ ،ربکاهــللاێب ینارکهنهتهخ یۆه هب دنایهگیاڕ و هووب ناوایپ یهرابوود
 !هوهنێرکب هنهتهخ ناسید ێبهد و ه"واوهتان"

 هــب نامرهــف یکۆرهــس ییراــکواه هب هدنهب هک یهناوهنادکێل وهئ یهرێوگ هب" :ێڵهد وهئ
 ناکــشیزپ هــک هووتوهکرهد مۆب ،هواد مماجنهئ تارهه یراش هل یمالسیئ یتهڕامیئ یهکاچ
 یهوهــب هژامائ یاڕێو واربوان ".ربکا هللا ننێڕوگان )تسێپرهب ینیڕب( ندرکهنهتهخ یتاک هل
 یمالسیئ یتهڕامیئ یناکهروهگ هل اواد" :یتو ادهژێرد هل ،"هواوهتان" هناسهک مهئ یهنهتهخ هک
 یاڵاــئ رــێژ هــل ادهڵاــس لــچ مهــئ یهواــم هــل هــک یهــناڵادنم و وایپ وهئ وومهه هک مهکهد
 هــب ناــسید و هوهــنێرکب ۆک نوارک هنهتهخ نایناکهتشم هل ێوگ هلیۆک و اکیرمهئ ،تهییڤۆس
 یناڵوــگ یگناــم 14 ،ناتــسناغفا شوپرــس( ".هوهــنێرکب هــنهتهخ یمالسیئ یشاب یهوێش

 نۆــچ هــک ادهد ناــشیپ هــگڵهب مهــئ .)1401021422 :ڵاوهه یدۆک ،یواتهه 1401
 واــنێپ هــل ینییاــئ یکێراــتوگ کهو ناکهرادتاڵهــسهد هــییکیژۆلۆدیائ و یتهموکح هتاهکێپ

     .نرگهدرهو نییائ هل کڵهک هناڤۆرمان و ۆژادنوت یکێراک هب نادتهییعرهش

 
 نابیڵات یتهمووکح هل ناوایپ هوهندرکهنهتهخ ینامرهف :26 هرامژ یهنێو



 

 
 
 
 
 

 هنهتهخهب تهرابهس یتسناز یهتسارائ :مهجنێپ یشهب
 
 

 یکهشێپ
 هرهوــێپ هــل هوهــنووبدرو ێــب هــب کهــیهدراید چیــه ادۆڕوهــئ یرهورهپتــسناز یناــهیج هــل
 واڵــب واچرهــب یهوێــش هــب ادناکایجایج هگڵهمۆک وان هل و ێنێتسب هرهپ ێناوتان ناکهییتسناز
 هــشهب مهــئ یجناــمائ هیێپ مهب .هیین رهدهب هیاسێڕ مهل شهنهتهخ ووکهو یکهیهدراید .هوهتێبب
 ناــکهواب هییتــسناز هرهوــێپ ڵهــگهل هــک هــیهنهتهخ یکهــیهنێو ینادناــشێپ )مهــجنێپ یشهب(
 یهتــسارائ جنــێپ ،ناــکهواب هییتــسناز هزاــبێڕ و هتــسارائ واــن هل ،هتسهبهم مهئ ۆب .تێجنوگب
 نواردرێژبڵهه اسای و یساننوورهد و یسانڵهمۆک ،یسانکڵهخ ،یکشیزپ و یسانرهوهدنیز
  .نیهکهد رهس هل یهوهنیژێوت همێئ هک هیهتهباب مهب تسهویهپ رتایز هک

 یهوهنووبڕچ هب هوارد ڵوهه ادهشهب مهل هک هییکشیزپ و یسانرهوهدنیز مهکهی یهتسارائ
 ێڵهمۆک اههورهه و هنهتهخ یناکهشاب ادراک هل کهیهڤۆرش هتروک ،تسێپرهب رهس هل رتایز
 و ێرــکهد ێوتواــت هنهتهخ ییسانکڵهخ یهتسارائ ادهژێرد هل .ووڕ هتێرخب هوهووڕ مهل نایز
 ێدــنهه و نارــێئ یــتاڵو هــل هــنهتهخ یتیرهــن و باد و ڕهواــب و رــیب یهوهئ ۆب هوارد ڵوهه
 رهــس هــل هــندرکتخهج هــب هناــسانڵهمۆک یهوهــنادکێل .هوهــتێردب کــێل ناهیج یهچوان
 رهس هل یکێتڕۆپاڕ هتروک ادهشهب مهل هک هیهکید ییتسناز یکهیهتسارائ هتسهج ییسانڵهمۆک
 یهــنێو یووڕ هــل رتاــیز هــک هییــساننوورهد یهتــسارائ هــکید یهتــسارائ .هوهــنیهکهد واڵب

 ییاــسای یتــسناز یهــگناوڕ .تاــکهد ێوتواــت هنهتهخ یتهباب هوهییسانراسهخ و ییهتسهج
 یفام" یایدیائ هب نتسهبتشپ هب ادهشهب مهل .هوهتێردهد کێل هنهتهخ هوهئ یێپ هب هک هشهباود

 ،نارێئ ییمالسیئ یرامۆک یناکاسای هل هنهتهخ یخۆدوراب "هتسهج رهس هب ییتهیرادنهواخ
 یناکهــفام یهــکید یناکهــییناهیج هــماننامیهپ و ڵادنم یناکهفام ییتهڵوهدوێن یهماننامیهپ
  .تێرکهد ێوتوات ڤۆرم
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 هنهتهخهب تهرابهس یکشیزپ و هناسانرهوهدنیز یهتسارائ 
  1ادهنهتهخ هل یهکهییگنیرگ و تسێپرهب
 یکێنهــشۆپ هرۆــج ێــم و رــێن یێزواز یمادنهئ ادناکهرهدریش وومهه هل نیێڵب نیناوتهد

 و تــسێپرهب ناوــێن هل .تسێپرهب نێڵهد یێپ هنهشۆپ مهئ ادڤۆرم یهنیرێن یزهگهڕ هل .هیهه
 یکووــن یتــسێپ( تــسێپرهب ووکڵهب ،ێرکان یدهب کێروونس چیه ێزواز یمادنهئ یتسێپ

 یڵاــخ هــل ێزواز یمادــنهئ یتــسێپ .هــیێزواز یمادــنهئ یتــسێپ یواڕبهناد یشهب )تهریس
 اتهــه و هــنهت اتهــه وهرهــب اجنیئ و اکهد ێپ تسهد هوهگمرهش ینیقۆتڵهه هتاو نتوهککێو
 هــتاگهد اتهــه یۆــخ رهــس هوهتێڕهگهد ادهنێوش مهل .هوهتێبهد ژێرد تهریس یکوون هل رتایز
 هداــیز یکێتسێپ نهکهد یساب کهو تسێپرهب هتاوهک .تهریس یکوون ینامرهخ رێژ یزرد
  .هووب یتهبیات و هوهتۆب ایج اتواهێب یهوێش هب هک هییهناش یۆلوود یکێژێوت ووکڵهب ،هیین

 
 وارکهنهنهتهخ و وارکهنهتهخ یهناوایپ یێزواز یمادنهئ :27 هرامژ یهنێو
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 )2016 ،ژدیتیت و یلگنال( وارکهنهتهخ و وارکهنهنهتهخ یێزواز یمادنهئ :28 هرامژ یهنێو

 ،هــیێزواز یمادــنهئ یهــنهت یتــسێپ یهناــش نامهه یهژێرد تسێپرهب ییکهرهد یژێوت
 یکــسان یکهیهناــش ییهــجنیل یهدرهــپ .هییهجنیل یهدرهپ یرۆج هل یهوهوان ینیچ ماڵهب

 رهه شیتهریس یکوون یراکووڕ .تێشۆپهداد شهل یناکهییکهوان هنوک یراکووڕ هک هرادێش
 نژ یــسیرۆتیلک یهوێشواه هناوایپ یتهریس یکوون هک ادهد ناشیپ هوهئ همهئ و هیهنشهچ مهل

  .تێبهه ییکهوان یکهیهتاهکێپ )پهڕان( ادییاسائ یتهڵاح هل هک هوارک ێچ
 و نیــچ نیــچ هتــشورس یۆــه هــب ووکڵهــب ،هــیین تــسێپ هــچاپ رهــه کهن تسێپرهب

 50 یهــکیزن دنهوانمام یهوێش هب ،هوهرهد هتێد رادنیچ یتهڵاح هل هک کێتاک هوهیهکۆلوود
 هــب هــک هــیهرابهق وهــئ رهــه هــمهئ و ێنێد کێپ ێزواز یمادنهئ ییتشورس یتسێپ یدهس هل

 یرتهمیتناــس وــین و کهی یکێتسێپ اداواس یڵادنم هل هگنهڕ هک یهوهئ  .تێربهد ال هنهتهخ
 .ێزواز یمادــنهئ یهناــش یاجوود یرتهمیتناس شهش و یس هتێبهد یڵاسهروهگ شاپ ،ێب
 وود وهــل هــگج ،تــسێپرهب هــنێو ۆــب ،هنیرێن یێزواز یمادنهئ یاسائیرۆب یتسێپ یواوهت

 یناکهــتاهکێپ هــب ،هواــکل هوهتهریس یکوون ینامرهخ رێژ یزرد و هگمرهش هب هک یهنێوش
 هــل واڵبرهب یهوێش هب یهوهئ ۆب ،هدازائ هتسێپ مهئ هتاوهک .هواکلهن ێزواز یمادنهئ یهوهرێژ
 هــب تــسێپرهب یندــناڵووج یتاــک هوێش مهب رهه و هوهتێڵووجب ێزواز یمادنهئ یهنهت رهس
 .هوهــتاکب تووڕ ناــی ێــشۆپباد ێزواز یمادنهئ یرهس ندنازخێت نای و ییهتخهی ،تسهد

 ییکالاــچ هــل و هــیهزاوان ادهتــسهج هــل وارکهنهنهتهخ وایپ یێزواز یمادنهئ یتسێپ یهڵوج
  .هیهه یگنیرگ یکێڵۆڕ ادیسکێس
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 )هواچرهس نامهه( وارکهنهتهخ یهنیرێن یێزواز یمادنهئ ییکهرهد یهتاهکێپ :29 هرامژ یهنێو

 

 
 )هواچرهس نامهه( وارکهنهتهخ یوایپ یێزواز یمادنهئ ییتشینهت یهتاهکێپ :٣٠هرامژ یهنێو
 هــل ووتاــهکێپ یکنهــت یکێژێوــت )نوــگ و رــیک( ێزواز یمادــنهئ ییتــسێپ یمهتسیس

 ادامرهــس یتاــک هل هکلووسام مهئ .سۆتراد یهکلوسام یژێوت نێڵهد یێپ هک هیهکلووسام
 و نووــبژرک .هوهــتێبب رــتکیزن هتــسهج هــل واــیپ یــێزواز یمادــنهئ یهوهــئ ۆب هوهتێد کێو
 یهوێش هب ادناکهتخهس هخۆد هل یهوهئ ۆب ادهد تسێپرهب هب هگێڕ هکلووسام مهئ ینتاهکێو
 .هوهتێبب ڕۆش ادتهریس یکوون رهس هب هنارهزێراپ
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 )هواچرهس نامهه( هنیرێن یێزواز یمادنهئ ییتسێپ یمهتسیس :31 هرامژ یهنێو

 ییهــقڵهئ یکهیهوێــش هب هک نهه ییهکلووسام یڵاشیڕ کێڵهمۆک ادتسێپرهب یکهراز هل
 )مۆــک یــکهراز یهوێشواه( تسێپرهب یاتهرهس هب یرێتکنێفسێئ یکێتهڵاح و نوارخ کێڕ
 .تێچبرهد زیم هک ادب هگێڕ یهوهئ ۆب هوهتێبب لش ێناوتهد تسێپرهب یکهراز هتاوهک .نهدهد
 هــل تهریــس یکووــن یهوهــئ ۆــب هوهــتێد کــێو هراــبوود ندرکزیم ینتاهییاتۆک یاود ناشاپ
  .تێزێراپب کهییسیپ رهه ڵهگهل نتوهکرهب

 هوهــناکهییرێژ هــتاهکێپ هب ،یهکهییاتۆک هل هگج ،وایپ یێزواز یمادنهئ ییتسێپ یفالهغ
 یناــکهرتیکهوان هتاهکێپ ییرامهد یمهتسیس هل هفالهغ مهئ ییرامهد یمهتسیس ،هوارنێکلهن
 ییاژێرد هل ێزواز یمادنهئ یراکووڕ یهییرامهد هواچرهس مهئ .هیایج وایپ یێزواز یمادنهئ
 .تــێبهد ماوهدرهــب ادتــسێپرهب یرهــساترهس هــل اههورهــه و ێزواز یمادنهئ یهنهت یتسێپ

 ێــپ ناــییاتۆک ادتهریــس یکوون یروونس هل هنایراکووڕ هرامهد مهل ێدنهه یهوهئ یرابرهس
 ۆــب تــسیوێپ ینێوــخ هــل کێشهب و هوهتهریس یکوون وان هنچهد هکید یناکهڵات ماڵهب ،ێد
 یتاــک هــل هــنارامهد مهــئ کــێتاک .نهــکهد نیباد زیم ینوک و تهریس یکوون یهوهوان یشهب

 هــل .تــێڕچپهد هناــشهب مهــئ ۆــب ییاسائ یندنایهگنێوخ یتوهڕ ،نێردڕبهد ادندرکهنهتهخ
 یتــسێپرهب یــشوهنب ناــی رووــس ییتشورس یگنهڕ ادوارکهنهنهتهخ یوایپ یێزواز یمادنهئ
 یهدرهــپ یراــکووڕ کــیزن اتهــه هــک هــیهنارامهد هدرو وهــئ رهبهل تهریس یکوون و یکهوان
  .هوهرهس هنێد ییهجنیل یکسهت

  تسێپرهب یهنارهزێراپ یادراک 
 یهوێــش هــب و ێبهــه یکهواــن یکهیهتاهکێپ هک هوارک تسورد کهیهوێش هب تهریس یکوون

 ،ادــییهتخهیان یتهــڵاح هــل .هوهرهد هــتێب ادیــسکێس یندــناژوورو یتاــک هل اهنهت یتشورس
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 ،تهریــس یکوون هوێش دنهچ هب تسێپرهب هرۆج مهب و ێشۆپهداد تهریس یکوون تسێپرهب
 ،ادــناڕوک و ناکهپرۆکهڕوک هل .تێزێراپهد تسێپرهب یهوهوان یشهب و زیم یهچرهد یکوون
 هب تسێپرهب یهچرهد و هواکل وایپ یێزواز یمادنهئ رهس هب یتشورس یهوێش هب تسێپرهب

 .هگنهت یتشورس یکهیهوێش
 یکووــن هــب تــسێپرهب یناــکهژێوت هل کێشهب ادڕوک یناڵادنم و هپرۆک وان هل اههورهه

 و تــسێپرهب یاــتناپ هــک هــیهوهئ یرهدــیتهمرای هوهنووبڕۆــش مهئ .هوهتهنووب ڕۆش هوهتهریس
 ینتسهب یتاک هل هک نڵێهان هناییدنهمتهبیات مهئ .تێب رتروود هوهرهد یهگنیژ هل زیم یکهراز
 یرێتکنێفــسێئ یتهــڵاح ڵهــگهل یگنهــهاواه هــب و تسێپرهب رێژ هنچب ناکهییاسیپ ادیبیاد
 ڵۆــچ یکهیاتناپ ،ادهدنهوێن مهل و هوهتاکهد ایج هوهرهد یهگنیژ هل تسێپرهب وان ،تسێپرهب
 هــل اهنهــت .تــێزێراپهد یــسیپ هــل تــسێپرهب ۆــخ هب ۆخ هڵۆچ اتناپ مهئ .تاکهد تسورد

 مهــئ ۆــب هــک هزــیم ینووــچرهد یتاــک شیوهــئ هک هوهتێرکهد تسێپرهب یکهراز ادکێتهڵاح
 رهــبامهگ نادڵزیم هل نووچرهد یتاک هل هک زیم ینیڕهپێت هب تسێپرهب یهچرهد شهتسهبهم
 . هوهتێرکهد هوهرهد یووڕ هب ،هوارک هزیلیرتس و

 و هوهنووبکــشو و ناــشخکێل هــل زــیم یهــچرهد و تهریــس یکوون تسێپرهب ینهشۆپ
 یــێزواز یمادــنهئ یتهریــس یکووــن ،تــسێپرهب ینهــشۆپ ێب هب .تێزێراپهد نتوهکرهبنایز
 و کــشو ناــشخکێل و اوهــه ڵهــگهل یماوهدرهــب ینتوهــکرهب یۆــه هــب وارکهنهتهخ یوایپ
 ینتــساراپ تــسێپرهب ییکهرهــس یادراــک هک هوارتو راج رۆز هدنهچ رهه .تێبهد رووتسهئ

 هل یتشورس یهوێش هب تهریس یکوون ادیتساڕ هل ماڵهب ،)پاک( هتهریس یکوون ییرایتسهه
 ندرکیرگێڕ هب تسێپرهب ،شهمهئ یاڕهرهس .هیین رایتسهه رۆز کووس ینتوهککێل تسائ
 تهریــس یکووــن هک یهییرایتسهه هداڕ وهئ نامهه رهه هکهپاک یراکووڕ ینووبرووتسهئ هل
 .هوهــتێڵێهیهد ادواــجنوگ یکێتــسائ هــل هــیهه یکووــس یکێنتوهــککێل هــب رهبمارهب )پاک(
 یــشخهبرازائ یهداــم یناکهــنایز رهــبمهه هــل )پاــک( تهریس یکوون تسێپرهب ینهشۆپ
 یناروــخ و ناــشخکێل هــل اههورهــه و یــبیاد وان یکاینۆمائ ووکهو یکیناکیم و ییایمیک
 و راــمهد .تــێزێراپهد ناکهییهتــسهج هــییکالاچ و ندرــکشزرهو یتاــک هــل تــسێپ

 هــل ادریگێجاــن یخۆدوراب هل و ێرگهداڕ مرهگ تهریس یکوون تسێپرهب وان یناکهرهبنێوخ
 .تێزێراپیهد امرهس
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 )هواچرهس نامهه( کهیهپرۆکهڕوک یوارکهنهنهتهخ یێزواز یمادنهئ یکهیامون :32 هرامژ یهنێو

 هــل .هرایتــسهه رۆز ییهــجنیل یکهیهناــش هــک هزــیم ینووــچرهد یهچرهد رت یکێڵاخ
 ناروــخ و رازاــئ هــل هرایتــسهه هــشهب مهــئ تــسێپرهب ،ادوارکهــنهنهتهخ یــێزواز یمادــنهئ
 هــک یهناڵاــس وهل یتشگ هب هچرهد مهئ ،ادوارکهنهتهخ یێزواز یمادنهئ هل ماڵهب ،ێزێراپهد
 و زــیم ڵهــگهل هنێوــش مهئ ینتوهکرهب یشهکهراکۆه هک هوهتاکهد وهه ،ێرکهد یبیاد ڵادنم
 رتاــیز ێناوــتهد سیتیــتیم .سیتیتیم ێرتوهد یێپ هشۆخان هتهڵاح مهئ .هناشکێل و ووگ
 یهوام هل .سیسۆنتس لاتیم نێڵهد یێپ هک کێتهڵاح ،نیرب هتێبب ادییاتۆک هل و هوهتاکب وهه
 مهئ .هوهتێبهد کسهت زیم ینووچرهد یهچرهد هوهناکهرادنیرب هناش یۆه هب ادهییشۆخهن مهئ
 نیــێڵب نیناوــتهد ادکێڵاح هل ،ێرنیبهد ادوارکهنهتهخ یناوایپ یدهس هل 710 هل هییشۆخهن
 مهــئ یناروــخ و رازاــئ هــل هــگج .تادان ووڕ ادوارکهنهنهتهخ یناوایپ هل زیگرهه هتهڵاح مهئ

 زــیم ینووــچرهد یهــچرهد هب نێوخ هک نهکهد هوهل ساب هک نهه کێلهگهنامیرگ ،هنێوش
 ێناوــتهد هــک هوهــنهتهخ یهــگێڕ هــل رالۆــنرێف یرامهدهرووــس یــناربال یۆــه هــب( تاگان
 .)هوهتێوهکب ێل یسیسۆنتس لاتیم هب نووبشووت

 
 )هواچرهس نامهه( ێزواز یمادنهئ یتسوردنهت یهچرهد و سیسۆنتس لاتیم یهچرهد :33هرامژ یهنێو
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 یــشیرگرهب – یرهزێراپ یادراک ،ناکهییکیناکیم - یرهزێراپ ادراک هل هگج ،تسێپرهب
 ماڵهــب ،هرتاــیز یهوهــنیڵۆکێل هــب نامتــسیوێپ اتــشێه ادهراوــب مهــل هدــنهچرهه .هــیهه
 یاــتناپ هل و هیهه یرگرهب یکالاچ یهناخ تسێپرهب هک نهخهدیرهد اتسێئ یناکهوهنیژێوت
 یووڕ هــل هــک میزۆزــیال هنوومن ۆب .تێرکهد یدهب یرگرهب - یرهزێراپ یهدام ادتسێپرهب
 هــل و ییهــجنیل یهدرهــپ یراــکووڕ رهــس هــل و هــکالاچ یکێمیزناــئ هوهییــسانیرگرهب
 یتــسێپرهب رــێژ یهلــش هــل ،هــیهه ادــکیاد یریش و کیل و کسێمرف ووکهو یناکهواردرهد
 هــل اــگ یتــسێپرهب هــل اــمزالپ یناکهناخ یهرامژ هک هووتوهکرهد اههورهه .هیهه ادشیڤۆرم
 .نهکهدرهد نهتهژد ادتسێپرهب هل هناناخ مهئ و اکهد دایز ادییایرتکاب یندرکوهه یماڵهو

 و تــسێپ هــل هــک نــشهل ییرگرهب یکالاچ یهناخ کێڵهمۆک سناهرهگنال یناکهناخ
 .)نانژ ینهژاو( ێز و )ناوایپ( تسێپرهب هل شهناوهل ،نێرنیبهد ادیجنیل یهدرهپ کێدنهه
 هــناناخ مهــئ هــک هووتــسخیرهد ناکهییۆرم هناش یهنوومن رهس هل هوهنیڵۆکێل ادهناییاود مهل
 یهوهنتساوگ و سۆریاڤ ینووب هل هکهنێوش هک نهکهد تسورد نیرگنال یوان هب کێنیتۆرپ
 .هوهنهکهد نێواخ هکید یکێنێوش ۆب هوهناخ هل هناسۆریاڤ مهئ

 هل سناهرهگنال یناکهناخ ینووب هک هوودنایهگنایاڕ نارهسوون هل کێدنهه ادکێڵاح هل
 هــل ندرــکیرگێڕ ۆــب هواــساپ مهــب و هوهــتاکهد زدیائ هب نووبشووت ۆب کهیهگێڕ تسێپرهب
 و دــیڤیهد ،هوهــکید یکهــیال هــل ماڵهــب ،هوودرــک هــنهتهخ هل ناییرگرهب زدیائ هب نووبشووت
 رهــبمهه هــل یتــشورس یکێتسهبرهب نیرگنال ینیتۆڕپ" :نووتشیهگ هماجنهئ مهب یناراکواه
 زێههــب نیرــگنال یادراک ێبهد ندرکوهه یرهسهراچ ۆب و هـ1 – یڤ یائ چێئ هب نووبشووت
  ".نیهکهن ادنیرگنال یادراک هل نادرهوێتسهد مهکینال نای نیزێراپیب ،نیهکب

 هوهــییلایرتکهب ییگنهسواه یووڕ هل شتسێپرهب ،)نهژاو( ێز یهوێشواه ،ادییاتۆک هل
 ینانێهراکهــب هــل ییۆڕهداــیز هــک هووتوهــکرهد اههورهــه و هیهه یۆخ یتهبیات یخۆدوراب

 یندرکوهــه یۆــه هــتێبهد و ادهد کــێت لایرتکهــب ییگنهــسواه تــسێپرهب رێژ هل نووباس
 .)پاک( تهریس یکوون و تسێپرهب

  تسێپرهب یناکهییسکێس ادراک یراوب هل ناکهییمۆتانائ هگڵهب 
 هــل هــنامهه تــسێپرهب یناکهییــسکێس ادراــک هــب تهرابهــس هــک یهناییرایناز وهئ یهبرۆز
 هــب کهــیهوهنووچادێپ ادهژێرد هل .هوانێه نامتسهد هب هوال مهب 1990 یهیهد یناکهییاتۆک
 یناکهییــسکێس ادراــک هــک نیهــکهد تــسێپرهب یناکهــییمۆتانهئ هــییدنهمتهبیات هــل ێدنهه
 .تادهد ناشیپ تسێپرهب
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 ناکهییتسێپ - یجنیل هنتوهککێو
 یهدرهــپ هــتێبهد ییاسائ یتسێپ هک نهناش ییتهبیات یڵاخ ناکهییتسێپ – یجنیل هنتوهککێو
 یهنێتــشپ هــناڵاخ وهــل کێکهی .نهتسهج یناکهییرهشهح هییکهرهس هڵاخ هنامهئ .ییهجنیل

 یهدرهــپ یراــکووڕ هــتێبهد ێزواز یمادــنهئ یــیکهرهد یتسێپ ادیێت هک هتسێپرهب ییروونس
 یهــکید یناکهــشهب هل هنانێوش هرۆج مهئ ،تسێپرهب هل هگج .تسێپرهب یهوهوان ییهجنیل
 .ێز و کمهم ،یۆگ ،مۆک ،وێل هناوهل ،ێرنیبهد ادشیشهل

 
 )نامهه( ڵاسهروهگ یکێسهک یوارکهنهنهتهخ یێزواز یمادنهئ ینهمید :34 هرامژ یهنێو

 

 
 )نامهه( ڵاسهروهگ یکێسهک یوارکهنهنهتهخ یێزواز یمادنهئ :35 هرامژ یهنێو

)www.circumcision.com/docs/farsi.pdf( 
 یکهــیهرامژ ینووب یرهدناشیپ راج رۆز هک هیهوهئ هنانێوش مهئ ییکهرهس ییدنهمتهبیات
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 هــب رهــبمارهب هنانێوــش مهــئ هک اکهد او هییدنهمتهبیات مهئ .نتهبیات یبهسهع یڵانیمرت یرۆز
 واــن یهــکید یناکهــییجنیل هراکووڕ ووکهو .نب رایتسهه رۆز یسکێس یناژورو و نتوهکرهب
 یکهییرایتــسهه تسێپ یهوهرهد یژێوت واچ هل تسێپرهب یهوهوان ییهجنیل یژێوت ،شهل
 یتــسێپ هــل ییهــجنیل یهدرهــپ یــشۆپووڕ هــک هــیهوهئ شهــمهئ یراــکۆه .هــیهه یرتدرو
 واچ هل ،ییهجنیل یهدرهپ وان یناکهییبهسهع هڕۆت اههورهه و هرتکنهت هوهرهد یوارکرووتسهئ

 پهڕ ێزواز یمادــنهئ کــێتاک هدــنهچرهه .نرتکیزن راکووڕ هل ،تسێپ یناکهییاسائ هڵاخ
 و هوهتێردراــشهد )پاــک( ادتهریــس یکووــن کــیزن هــل تــسێپرهب ییکهواــن یژێوــت ،هــیین
 رــتژێرد واــیپ یــێزواز یمادــنهئ ادــییهتخهی یتاــک هــل ادناڵاــسهروهگ هل ماڵهب ،ێرزێراپهد
 هییهجنیل هژێوت مهئ یهوهئ یۆه هتێبهد شهمهئ و هوهرهد هتێد تسێپرهب یژێوت هل و هوهتێبهد
 .هوهتێرکب و ێزواز یمادنهئ یهنهت رهس هوهتێڕهگب هییکهوان

 
 و یلگنال( یروونس یهنێتشپ رهس هل تسێپرهب ینووبووژهوارهب یناکهغانۆق :٣٦ هرامژ یهنێو

 )2016 ،ژدیتیت
 هــب وارکهــنهنهتهخ یواــیپ یێزواز یمادنهئ یناکهزاوایج هشهب ادهوهرێژ یهنێو وود مهل

 :هوارد ناشین ییهتخهیان و ییهتخهی یتهڵاح وود

 
 )نامهه( ییهتخهیان یتهڵاح هل وارکهنهنهتهخ یهنیرێن یمادنهئ :37 هرامژ یهنێو
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 )نامهه( ادییهتخهی یتهڵاح هل وارکهنهنهتهخ یوایپ یێزواز یمادنهئ :38 هرامژ یهنێو

 یتــسێپرهب رهس هل ناییمۆتانائ یکهیهوهنیڵۆکێل )1996( یناراکواه و رۆلیهت ڕائ .یج
 هــک توهــکرهد ناــیۆب هوهــییراکێوت یهــگێڕ هــل ناوهــئ .اد ماجنهــئ ڵاسهروهگ یوایپ 22

 هدــنهوان هل کێرۆج ،ێرگهد ۆخ هل رهنسیام یناکهناخ یرۆز یکهیهژێڕ یکهوان یتسێپرهب
 هنوومن ۆب .تاکب ناشینتسهد نادێلتسهد یتسورد ینێوش ێناوتهد کات هک ناکهییبهسهع
 .هوودرــک رۆز یوێل و تسهد یناکهکماق ییرایتسهه هنایبهسهع هدنهوان هنشهچ مهئ ینووب
 ییروونــس یهنێتــشپ یشهب هل رهنسیام یناکهناخ ییڕچ تهبیات یهوێش هب هک هووتوهکرهد
 ینووبهــکهڵهک ادــێت هــک هنووبشهباد یزاوێش مهئ .هیادزرهب یکێتسائ هل تسێپرهب یهوهوان

 یادراــک یدــنوت هــب ،هــیهه تــشینهت یناکهــتاهکێپ ڵهگهل ینتوهکرهب رهنسیام یناکهناخ
 یــیڕچ یهژــێڕ ،تــسێپرهب یهــناوهچێپ هــب .تادهد ناشیپ یروونس یهنێتشپ یرایتسهه
 یهرابهــق یهد رهــس هــل کهی یهکیزن( همهک )تهریس یکوون( پاک هل رهنسیام یناکهناخ
 نایهــکادراک هــک هــناکهدازائ هییبهسهع هڵانیمرت یرۆز یکهییڕچ یرگڵهه ماڵهب )تسێپرهب
 ووــکهو یناــکهزۆڵائ هوهیینێوــش یووڕ هل و رتییاتهرهس هییتسهه هییراینازنوورهد هک هیهوهئ
 .تاکب ناشینتسهد ناکهدنوت هڵووق هراشوگ و امرهس و امرهگ ،رازائ

 
 یمادنهئ و وارکهنهتهخ یمادنهئ ینیواسکێل ییرایتسهه یندناگنهسڵهه :12 هرامژ یتراچ

 )نامهه( وارکهنهنهتهخ
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 ییرایتــسهه رهــس هــل )2007( ناراــکواه و زێلروــس یهــییاود مهــئ یناکهوهــنیژێوت
 و وارکهــنهتهخ یواــیپ 68 رهــس هــل هک ،وایپ یناڵاسهروهگ یێزواز یمادنهئ یینیواسکێل

 و رۆلیهــت یناکهــییمۆتانائ هوهــنیزۆد هــل یریگتــشپ ،هوارد ماجنهئ وارکهنهنهتهخ یوایپ 91
 - سمێس ینیواسکێل یهوهندرکیقات هل نترگرهوکڵهک هب هنارهژێوت مهئ .تاکهد ناراکواه
 هدزۆــن هل ناینیواسکێل یتخهز یهداڕ و هوهترگڵهه نایێزواز یمادنهئ یهشخهن ،نێتسنیاو
 ادوارکهــنهنهتهخ یناــسهک هــل اهنهــت نێوش تشهه .دناوێپ هنیرێن یێزواز یمادنهئ ینێوش
 و یکــس هــنیرب یــڵێه هــتاو( نووبهــه ادوارکهــنهتهخ یناوایپ هل اهنهت نێوش وود و ووبهه
 چ و وارکهــنهتهخ یناواــیپ هل چ تهریس یکوون یهچوان هک ووب ارکشائ .ووبهه )ناکهییتشپ
 یکووــن ییرایتــسهه و هــمهک رۆز یهکهنیواــسکێل ییرایتسهه ادوارکهنهنهتهخ یناوایپ هل

 وارکهــنهنهتهخ یناواــیپ یتهریــس یکووــن هل واچرهب یهوێش هب وارکهنهتهخ یناوایپ یتهریس
 یکووــن یــشهب نیرترایتــسهه تهریــس یکووــن یهنامرهخ هک توهکرهد اههورهه .هرتمهک
 یمهــک یکهییرایتــسهه ێزواز یمادــنهئ یناکهــشهب یهــکید واــچ هل هدنهچ رهه ،هتهریس
 هــڵاخ ،هوارــک ۆــب ناینینکــشپ هــک وایپ یێزواز یمادنهئ یهناچوان وهئ وومهه وان هل .ووبهه
 ،نووــب شهــب نیرتیرهــشهح نیواــسکێل هب رهبمارهب ناکهییتسێپ – ییهجنیل هنتوهککێو
 جنێپ هک توهکرهد اههورهه .ووب رتیرهشهح تهریس یکوون هل تاق هدزاود نیێڵب نیناوتهد

 هــتاو( ،نهــه ادوارکهــنهنهتهخ یواــیپ یــێزواز یمادنهئ هل اهنهت هک ێزواز یمادنهئ یڵاخ
 هــل واــیپ یــێزواز یمادــنهئ ینێوــش نیرتیرهشهح هل )نێربهد ال ندرکهنهتهخ هب یهناوهئ

 .نرترایتــسهه و رتیرهــشهح )یکــس یتیرــش یــنیرب یــڵێه هــتاو( نیواــسکێل رهبمهه
 یناکهــشهب نیرترایتــسهه و  نیرتیرهــشهح هنهتهخ" هک یهماجنهئ وهئ هنتشیهگ نارهژێوت
 ییرایتــسهه هــک نهــه شیرهژێوــت ێڵهــمۆک تهبڵهه ."تابهد وان هل وایپ یێزواز یمادنهئ
 وهــئ هتهنووتشیهگ و هوودرک دروارهب نایوارکهنهنهتهخ و وارکهنهتهخ یوایپ یێزواز یمادنهئ
 یوایپ یێزواز یمادنهئ ناوێن هل ۆتوهئ یکهییزاوایج هوهییرهوهتسهه یووڕ هل هک یهماجنهئ

 وود هــل هــک ێرــکب رــیب هــل هوهئ ێبان شهمهئ یاڕهرهس .هیین ادوارکهنهنهتهخ و وارکهنهتهخ
 نارهژێوت و هوارکهن تسێپرهب ییرایتسهه رهس هل هوهنیڵۆکێل کهیهوێش چیه هب ادهوهنیژێوت
 ناــیۆخ ێزواز یمادــنهئ یهــنهت و تهریــس یکووــن یڵاــخ کهــی یندناگنهسڵهه هل اینهت

 یکووــن ییرایتــسهه یندرکدروارهــب هل هگج شیمهیێس یهوهنیژێوت .هوهووبدرک رادروونس
 یهوهتــشپ ییتــساڕهوان یــڵێه یکێڵاــخ اینهــت ،واــیپ یــێزواز یمادــنهئ یهــنهت و تهریــس
 سلێرۆــس یناکاتاد یێپ هب هک ،تسێپرهب یکێنێوش هتاو( هووباد کێل ناییکهرهد یتسێپرهب
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 یناراکواه و سلێرۆس یهوهنیژێوت هکوونهه اتهه .)هیهه یرایتسهه نیرتمهک یناراکواه و
 و وارکهــنهتهخ یــێزواز یمادــنهئ ییمۆتاــنائ ییرایتــسهه یهداڕ هــک هــکهیهوهنیژێوت هــکات

 دــنهچ هــل هــنێو ۆــب ،هوودناگنهــسڵهه هوهــکێپ زاواــیج ینێوش دنهچ هل نایوارکهنهنهتهخ
 .تسێپرهب ینێوش

 یناکهدروارهــب یهوهــندرکیقات و ناکهــییکیمۆتانائ هوهــنیڵۆکێل رهــه هوهــئ تهــبڵهه
 شهــکید یناکهوهــنیژێوت ،نهدهد ناشیپ تسێپرهب یناکهییسکێس ادراک هک نین یرایتسهه
 ،زنیلاــک :نیهــکب هــناتهباب مهــب هژاــمائ نیناوــتهد ادنایوان هل .هوهنهکهد تساڕتشپ هتهباب مهئ
 ،کنیف ؛٢٠٠١ ،یناراکواه و یسرۆک ؛٢٠٠٢ ،نێسترێبلائ و گرێبێنترۆئ ،کیچوڕ ،واشپائ
 ؛٢٠٠٧ ،گــناپ و میــک ؛٢٠٠٨ ،یناراــکواه و یزۆــگیک ؛٢٠٠٢ ،سیــلڤید و ،نۆسراک
 و ،نــێو ،ۆژ ،نێچ ،نێش ؛٢٠٠٤ ،یناراکواه و ڵۆکنێس ؛٢٠٠٥ ،یناراکواه و دووعسهم

 ،لــیۆب و یــلزنێب ؛٢٠٠١ ،لــیۆب و یــلزنێب ؛٢٠٠٧ ،یکاــنای و سینیلۆس ؛٢٠٠٤ ،نێچ
 ناواــیپ ۆــب یینامتــشین یوارــخکێڕ ؛٢٠٠٢ ،سواــت ؛١٩٩٩ ،اراــهۆئ و اراــهۆئ ؛٢٠٠٣

 رهــس هــل هــک یهــناوهنیڵۆکێل وهئ ؛1998 ،وولگهب ؛NORM)، 20061999( هوهنووبکاچ
 ییــسکێس ینوومزهــئ هک کهیهوهنیڵۆکێل ؛نوارد ماجنهئ ندرکهنهتهخ شاپ و شێپ یناوایپ
 هــک یهــناوهنیژێوت وهئ ؛هوودرک ێوتوات یوارکهنهنهتهخ و وارکهنهتهخ یناوایپ ڵهگهل نانژ
 یتاــک هــل ناــکهواردرهد یهژــێڕ و ندــنازخێت یزاوێــش رهــس هــل نایهــنهتهخ ییرهــگیراک
 یکێزاوێــش هــب هــک یهــناوایپ وهــئ یناکهــییهواردڕێگ هــترۆپاڕ ؛هووترگ هزادنهئ ناینووبتووج
 ینیشۆپاد یاناوت هوێش مهب و هوهتهوانێه تسهدهو نایتسێپرهب یرهگرهتشهن هل هگج یهکید
  .هوهتهوانێه تسهدهو نایهنیرێن یێزواز یمادنهئ یتسێپ ییناوهڕ و تهریس یکوون

 :هوهنینێشخهد هناوهنیژێوت وهل کێدنهه یماجنهئ هب کێواچ ادهژێرد هل
 شێــپ ناواــیپ ییسکێس یادراک و یدنهمازهڕ یتسائ هب تهرابهس هک یهناوهنیژێوت وهئ

 ادکێتاک هل .هوهتهووتوهکێل نایماجنهئ نیدنهچ ،نوارد ماجنهئ ندرکهنهتهخ شاپ و هنهتهخ
 هــکید یناکهوهــنیژێوت ماڵهــب ،هوهتهویزۆدهن نایکهییزاوایج چیه هناوهنیژێوت مهل کێدنهه
 یمادــنهئ ییرایتــسهه یهوهنووبمهک و هوهنتاهوائ ،ییهتخهی یهشێک ینتوهکرهد هل نایساب
 یاود ییــسکێس یژــێچ یهوهــنووبمهک و ندرکتهــحهڕۆخ یــیراوژد و واــیپ یــێزواز
 ینادــماجنهئ یاود ناکهــسهک یێــس رهس هل کهی یهکیزن یتشگ هب .هوودرک ندرکهنهتهخ
 یاڕهرهــس .هوودرک یمهک هوهییتیلاوک یووڕ هل ناییسکێس ینایژ هک هوودنایهگنایاڕ هنهتهخ
 دروارهــب ندرکهــنهتهخ یاود و ندرکهنهتهخ هل رهب ناکهڤۆرم هک یهناوهنیژێوت وهئ شهمهئ
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 رۆز هــیۆب رهــه و هــیهه )یــسانزاوێش( ناییژۆلۆدۆتیم یهشێک هوهکێنهیال دنهچ هل نهکهد
 هــک یهناتــش وهب نتسهبتشپ هب اینهت ،همهتسهئ نایهوهنادکێل ییراکیش نای نین هنامتم یێج
 نیناوــتهد ،نینازیهد یناکهییکیناکیم هییدنهمتهبیات و تسێپرهب یناکهرایتسهه اناوت یهرابهل
 یکهــییرهگیراک هــک هــیهه یرۆــجوارۆج ییسکێس یادراک هک هکێمادنهئ تسێپرهب نیێڵب
 یهــنێو هل .هیهه ادنووبتووج یتاک هل زهگهڕ وود رهه ییهدووسائ و ژێچ رهس هل یواچرهب
 هــب .هوارد ناــشین وارکهــنهنهتهخ یهــنیرێن یێزواز یمادنهئ یندنازخێت یمزیناکیم ادهوهرێژ
 .تێبهد رتارکشائ ،هوهنیهکهد ینووڕ ادووتاهاد هل یهوهئ هنێو مهل هوهنووبدرو

 
 هل هک یهناییراکناڕۆگ وهئ و وارکهنهتهخ یوایپ یێزواز یمادنهئ یکێنهمید :٣٩ هرامژ یهنێو

 )نامهه( نهدهد ووڕ ادندنازخێت یتاک
 :نیهکب هوهرێژ یهنامهب هژامائ نیناوتهد ،ادتسێپرهب یناکهییسکێس ادراک وان هل
 .هوهــتێبهد رــتژێرد دهس هل 50 هوهمهکینال هب ادییهتخهی یتاک هل وایپ یێزواز یمادنهئ 

 تسێپرهب یناکهچۆل و نیچ یهوهنارک یهگێڕ هل هنووبپهڕ یۆه هب هک ییتسێپ ییوارشێک
 لش یکهیهوێش هب ێزواز یمادنهئ یهنهت ادنووبپهڕ یتاک هل هوێش مهب و هوهتێرکهد ووبهرهق
 هــل .هوهــتێڵووجب ێناوــتهد ێزواز یمادــنهئ یتــسێپ هک کێرۆج هب ،ێرشۆپهداد هتسێپ مهب
 زێههــب یکهیهداڕ ات ادنووبپهڕ یتاک هل وارکهنهتهخ یوایپ یێزواز یمادنهئ یتسێپ ادرهبمارهب
 یهرابهــق یرۆز یهوهــنووبمهک یۆــه هــب هــیۆب رهــه .هوهتێڵووجب تێناوتان و هوهتێرشێکهد
 نایــساب وارکهــنهتهخ یناوایپ هل کێدنهه .هوهتێبان هروهگ رۆز وایپ یێزواز یمادنهئ ،تسێپ
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 یۆــه هــتهووب هتــسێپ یناــشک مهئ ،ادنووبپهڕ یتاک هل ادییێجواه یتاک هل هک هوودرک هوهل
 .تسێپ یناروخ و نیرب تهنانهت نای رازائ

 ندراوــخلوخ یهــگڵاپ یروهد تــسێپرهب یۆــلوود یژێوــت ،ادــیڵهخابواه یتاــک هــل 
 یمادــنهئ ناوێن یناشخکێل ،هوهنژ یێز وان هتێزخهد وایپ یێزواز یمادنهئ کێتاک .تێنیبهد
 و اــکهد رــیگێج کهیهداڕ ات ێزواز یمادنهئ یتسێپ )ێز( نژ ینهژاو یراوید و وایپ یێزواز
 واــن هــل ادیــسکێس ینووــبتووج یتاــک هل هک ادهد ێزواز یمادنهئ یهنهت هب هگێڕ هوێش مهب
 شاــپ و شێپ ادێز وان هل ۆخوهتساڕ یهوهئ یتایج هل ،اکب شێپ و شاپ ادیهکهییتسێپ هناڵاک
 وود رهــه ۆــب نووــبتووج هنیواسهن و ندراوخلت هڵووج مهئ .تێشخب ێز یراوید هل و اکب
 مهــئ ادوارکهــنهنهتهخ یوایپ یێزواز یمادنهئ هل اههورهه .تاکهد رتشۆخ و رتناسائ زهگهڕ
 و ندرکتهــحهڕۆخ ،ندنازخێت هل رهب ییسکێس ینووبڵهکێت یتاک هل تسێپ یهڵوج هرۆج
 .تــێڕێگهد یراکناــسائ یــڵۆڕ نژ یــنهژاو واــن ۆــب وایپ یێزواز یمادنهئ یندنازخێت یتاک
 یناواــیپ هــل :اــکهد یــیاود یهــتهڵاح مهــئ یــساب هوێــش مهــب ازهراــش و ڕۆپــسپ یکێــسهک
 واــن ۆــب اــپ ینانڵاپ هب نژ ینهژاو وان ۆب ێزواز یمادنهئ یندنازخێت نیناوتهد ،ادوارکهنهتهخ
 هواــیپ هــل ادــکێتاک هــل ،هــیاڵاوائ یهوهرهــس رهــه هــک نینێهبووــشب کهــییوهرۆگ
 هووــب چۆل رتشێپ هک ێچهد کهییوهرۆگ وان ۆب اپ ینووچ هل ندنازخێت ،ادناکهوارکهنهنهتهخ
 .هوهتهوارک ۆک و

 یــێزواز یمادــنهئ یهــنهت ،ادیــسکێس ینووــبتووج یتاک هل یهوهئ ینترگواچرهبهل هب 
 هــل هوهرهد هنتاه یتاک هل تهریس یکوون ،ێڵووجهد ادیتسێپ یکێناڵاک وان هل وارکهنهنهتهخ
 هواردرهد ینتــساراپ ۆــب تسێپرهب هوێش مهب .تسێپرهب یتسێپ هڵهپۆت وان هتێچهد نژ ینهژاو
 هــک ادوارکهــنهتهخ یــێزواز یمادــنهئ هل ماڵهب .تێنیبهد هرگرهب یروهد ێز یناکهییتشورس
 )هووتاــهرهد اتــسێئ هک( تهریس یکوون ییهنامرهخ یراوێل مهه ،هیین نامتسێپرهب یهڵهپۆت
 مهــه و هوهرهد هــتێنێههد ادــیۆخ ڵهــگهل ێز ییتشورس یواردرهد ادیکێشاپ و شێپ رهه هل
 هوهرهد هتێد نژ یێز هل وایپ یێزواز یمادنهئ یهنهت ڵهگهل ێزواز یمادنهئ یوارشێک یتسێپ
 ینتوهــکرهب هواــسوون واــیپ یێزواز یمادنهئ یتسێپ هب هک ناکهییلانیژاو هواردرهد هوێش مهب و
 یۆه هب هک یهییراکناسائ و ییهدووسائ وهئ .هوهتێبهد کشو اتیهپ اتیهپ و ێبهد اوهه ڵهگهل

 ۆــب ێناوــتهد هتــسێپرهب مهــئ یهوهرهکناوهڕ یادراک اههورهه و هتسێپرهب یهنارۆلت یهڵووج
 .تێب شخهبدووس یواتسێوکزهل یاود تهبیاتهب نانژ

 ،نتوهــکرهب و نیواــسکێل رهــبمهه هــل تــسێپرهب یناکهــتهبیات هییرایتــسهه هل هگج 
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 ،رــتدرو یکهــیاتاو هب .هیهه ینێژووروۆخ ییتشورس یاناوت وارکهنهنهتهخ یێزواز یمادنهئ
 ،هرۆز نایــشهژێڕ و نتسێپرهب یکهراز کیزن هل هک رهنسیام یناکهناخ ادنووبتووج یتاک هل
 و اتیهــپاتیهپ یهوێــش هــب هڕچ و بهسهعڕپ هییروونس هجنیل مهئ .نێوزبهد هوێش نیدنهچ هب

 ێوزبهد و هیهه ێز یراوید ڵهگهل ینتوهکرهب وایپ یێزواز یمادنهئ یهنهت یراوید اههورهه
 هب نارنێکل یماجنهرهد هک اتیهپاتیهپ ینارشێک یۆه هب "یروونس یهنێتشپ" ادهتاک وهل رهه و
 یهــڵووج یۆــه هــب یروونــس یهنێتــشپ و تــسێپرهب ،شهوهــل هــگج .تــێوزبهد هواغهل

 شاــپ و شێــپ وهرهــب تهریــس یکووــن یهــنامرهخ رهــس هــل راج نیدنهچ هوهندرکسکێس
 هــب یروونــس یهنێتــشپ هــک یهــناژوورو وهــئ یرۆز یکێشهب هنتوهکرهب مهئ .هوهنێڕووسهد
 تهریــس یکووــن یهــنامرهخ ادــتاک نامهــه هــل و اــکهد نیباد ،هوارناد ینترگرهو یتسهبهم
 یهــڵووج یۆــه هــب )نتوهــکرهب رهــبمهه هــل تهریس یکوون یشهب نیرترایتسهه( )پاک(
  .تێژووروهد هنامرهخ مهئ رهس هل تسێپرهب

 و تهریــس یکووــن ناوــێن ییدنهویهپ یماجنهئ هل هک یهییسکێس هناژوورو وهئ یۆه هب
 یــناژوورو ۆــب واــیپ یــێزواز یمادنهئ یهنهت اکان تسیوێپ رتیچ ،ێبهد تسورد تسێپرهب
 یێزواز یمادنهئ هک یهوهئ یۆه هتێبهد شهمهئ .تاکب شاپ و شێپ ۆب رۆز یهڵووج رتایز
 راــج رۆز وارکهــنهتهخ یناواــیپ هک هیادکێڵاح هل هوهئ ،هوهتێبب مهک هوین ۆب یهکهزادنهئ وایپ
 یرــبهز واــیپ یــێزواز یمادــنهئ و اــکهد شێــپ و شاپ ادێز وان هل رتواوهت نایێزواز یمادنهئ
 هــک هوودرــک ێوتواــت یهــنانژ وهــئ ینوومزهــئ کێرهژێوت .تێنێشهوهد )ییاپمۆرت( رتدنوت

 مهــل .هوودرــک ادوارکهــنهنهتهخ یواــیپ و وارکهــنهتهخ یواــیپ وود رهــه ڵهــگهل نایسکێس
 یناواــیپ ڵهــگهل هــنانژ مهــئ یهــنیرۆز یندرکسکێــس هــک هووتوهــکرهد ادهوهــنیڵۆکێل

 یمادــنهئ یندــنازخێت هــب اینهــت ناوهــئ اههورهــه ،هووــب رتناــسائ و رتروێه ادوارکهنهنهتهخ
 یــێزواز یمادنهئ هک ێب هوهئ رهبهل هگنهڕ .نتشیهگهد مزاگرۆئ هب نژ ینهژاو وان ۆب نایێزواز
 نیرتراــید هــل کێدــنهه هنامهئ .هیهه نژ یهگمرهش ڵهگهل یرتایز ینتوهکرهب وارکهنهتهخ
 یــشهب کهو تــسێپرهب ،شهوهــئ یاڕهرهــس .نتــسێپرهب یناکهرایتسهه و یکیناکیم ادراک
 هــک ێبهه یشهکید یگنیرگ ییسکێس یادراک هگنهڕ یتشورس یێزواز یمادنهئ یواڕبهناد
 ینووــب هــک هوودنایهگنایاڕ نارهژێوت هل کێدنهه ادیتساڕ هل .هوارسانهن و هوارکهن ماف اتشێه
 ادهراوــب مهــل ێــبهد .هییاــسائ هوهــییکیژۆلۆیزیف یووڕ هــل یــسکێس یادراــک ۆب تسێپرهب
 .)هواچرهس نامهه( تێردب ماجنهئ رتایز رۆز یهوهنیڵۆکێل
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 نامهه( وایپ یێزواز یمادنهئ یهنهت رهس هل تسێپرهب یهڵووج یناکهغانۆق :40 هرامژ یهنێو

 )هواچرهس
 

  1هنارهزێراپ یرهسهراچ و یرگێڕ : تسێپرهب یناکهشێک
 .تێبهــه یهــشێک هیهناوهل راج کێدنهه شیتسێپرهب ،هتسهج یهکید یکێشهب رهه کهو
 هــیاو یــێپ کێسهک هک هیهوهئ ێب ادتسێپرهب رهس هب ێناوتهد هک هشێک نیرتپارخ هراید ماڵهب
 و ناکهییتــسوردنهت هــییامنێڕ یندرکواــچهڕ هــب .هــیهه یهــشێک هــکید یوهــئ یتــسێپرهب
 یهــبرۆز هــل یرگێڕ نیناوتهد شهل ییتشورس ینادڵهه و هشهگ یهسۆرپ هل نادهنرهوتسهد
 هــل نیــێڵب نیناوــتهد نهدهد ووڕ تسێپرهب ۆب هک یهناشێک مهئ یهبرۆز .نیهکب هناشێک مهئ

 یتهــڵاح هــل اینهــت و هرهسهراچ یوایش 2هوهناراکهزفاحهم یهتسارائ هب ادناکهتهڵاح وومهه
 اداــناک یناڵادــنم ییکــشیزپ ینهــموجنهئ .هیهنهتهخ ییرهگهتشهن هب نامتسیوێپ ادنهمگهد
 یناڵاــس هــل هیهناوهل وارکهنهنهتهخ یناڵادنم یدهس هل 1 هک هوودرک یهدنهزهم )2004(
 یناکهــماجنهئ ،شهــمهئ یاڕهرهــس .تێبهــه ندرکهــنهتهخ هــب نایتسیوێپ ادناینایژ یرتاود
 ییتــسیوێپ هــک نهدهد ناشین ،نوارکهن هنهتهخ تهق نایناکهوایپ هک یهناتاڵو وهب تسهویهپ

 هــل هــک ێرکب هوهب هژامائ هتسیوێپ .تێب هرامژ مهل رتمهک رۆز ێناوتهد ادووتاهاد هل هنهتهخ
 هواچرهــس وومهــه ،تــسێپرهب ییتــشورس یندرکهــشهگ هــب تــسهویهپ یهــگڵهب یراوــب

 
1. conservativ approach 

 یزاوێــش هــل نادرهوێتــسهد و یرهگرهتــشهن هنــشهچ چیــه هــک ێرــتوهد رهــسهراچ یکێزاوێــش هــب ـ2
 هـک ێرـنهداد "هنارهبـشرێه یهتسارائ" رهبمارهب هل رتایز هندرکرهسهراچ یزاوێش مهئ .هیین ینووب ادندرکرهسهراچ
 .یرهگرهتشهن و هتسهج ینیڕب هل هییتیرب
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  .نین کهی ووکهو ناکهوارکێپهنامتم
 هنهتهخ ییکشیزپ ییسانراسهخ 
 هنهتهخ یناکهییهتسهج هنایز
 هــک هــیهناوهنیژێوت وهــل کــێرۆز یناکهــگنیرگ هــتهباب هــل کێکهی ناکهییهتسهج هنایز

 یناکهــماجنهئ هــل کێدــنهه ادهرــێل هــک نوارد ماجنهــئ ناڕوــک یندرکهنهتهخ هب تهرابهس
 .ووڕ هنیهخهد هناوهنیڵۆکێل وهل ێدنهه

 ی2003 ڵهــگهل توهــکێڕواه یواتهــه ی1383( یناراــکواه و هــناگهی اڵوــحووڕ
 یناــکهڕوک هراکدــنێوخ واــن هــل نایهــنهتهخ یناکهــتخهوگنهرد هنایز ادکێراتو هل )ینییاز
 یرۆــج هــل نایهــکهوهنیژێوت .درــک ێوتواــت اواــمهڕوخ یراــش یناکهییاتهرهــس هــناخباتوق
 ییووــشێه یواــجنوگ یرهــگهئ ینترگهــنوومن ینانێهراکهــب هــب و ووب یغانۆق – ییهسانێپ
 هل ییاتهرهس یهناخباتوق ییباتوق یڕوک ٢٠٥ و رازهه ێس ،ادهوهنیژێوت مهل .هوارد ماجنهئ
 ناکهتــسیژۆلۆرۆئ نای یتشگ یکشیزپ نهیال هل هک هنهتهخ یناکهتخهوگنهرد هنایز یووڕ
 هوهنیژێوت مهئ یماجنهئ .نوارک هنهتهخ رتشێپ نای١٢٥ و رازهه ێس هک هوارک ۆب ناینینکشپ
 یراکدــنێوخ ١٢٥ رازهــه ێــس یۆــک هــل )7.6 ادهــسهل( سهــک ٢٣٧ هــک اخهدــیرهد

 ینووــبرۆز ناکهــنایز نیرتواب .نووبب هنهتهخ یناکهتخهوگنهرد هنایز یشووت وارکهنهتهخ
 هــنهتهخ یتخهوگــنهرد یناــیز نیرتمهک سایداپسۆپیاه .ووب )47.7 ادهس هل( تسێپرهب
 ،هــنهتهخ یناکهــتخهوگنهرد هــییکهوال هــنایز یزرهــب یهژــێڕ یێپ هب .ووب )2.5 ادهس هل(
 مهــئ یــندرکرێف ۆــب یراــکرێف یاگراک ێبهد هک یهماجنهئ وهئ هنتشیهگ هراتو مهئ ینارهژێوت

 اههورهـــه .هوهـــتێرکب ناراتـــسرهپ و یتـــشگ یناکـــشیزپ ۆـــب هییرهگرهتـــشهن هنـــشهچ
 ینادــماجنهئ ۆب ناینادناه و هنهتهخ یناکهییرهگهئ هنایز هل کواب و کیاد یهوهندرکراداگائ

 .هتسیوێپ هنارادیسرتهم هنایز مهل ندرکیرگێڕ ۆب هوهڕۆپسپ یکشیزپ یهگێڕ هل هنهتهخ
 یزــێت هــل )2009 ڵهــگهل توهــکێڕواه یواتهــه ی1389( یرهــفعهج هدــییام

 )دووڕهاــش یــقل( دازاــئ یۆــکناز یناکهییکــشیزپ هتــسناز یژێلۆــک هــل هــک ادــیهکارۆتکد
 یهوهئ ۆب هوهتهواد کێل یهنهتهخ یناکهتخهوگنهرد و تخهوشێپ هنایز ،هوودرک یشهکشێپ
 یکێسهک یتسهد رهس هل هنهتهخ ینادماجنهئ یوایش یزاوێش و هنانایز مهئ یهوهنادکێل هب

 یهداڕ یهوهــنادکێل ۆــب هــک ادهوهــنیڵۆکێل مهــل .هوهــتێرکب مهــک هــنهتهخ یناکهنایز ازهراش
 یتــسهبهم هــب ،هووــترگرهو زاوــخوودرباڕ ییهــسانێپ یزاوێش هل نایکڵهک هنهتهخ یناکهنایز
 و کــیاد نهــیال هــل هک ارک هدامائ کهیهمانرایسرپ ،جنامائ یهگڵهمۆک هل یرایناز ینترگرهو
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 ینینکشپ هک ،دووڕهاش یایبنهئلومهتاخ یهناخشۆخهن یرهکنادرهس یڵادنم ١٠٠ یکواب
 هــل هــنهتهخ ینهــمهت ،هزــێت مهــئ یناکهــماجنهرهد یێپ هب .هوارد ماڵو ،ووبارک ۆب ناییکینیلک
 یچهــنهتهخ یــسهک یێپ هب ناکهنایز هک ووباردنێیهگاڕ ناڵاس شهش اتهه هوهناگنام تسیب
 یدــنهبنێلۆپ )هــقڵهئان و هــقڵهئ( یرهگرهتشهن یزاوێش و )ییێجۆخ یکێسهک نای کشیزپ(
 .ارــک یدهب رتایز اد)دهس هل 5( ییهقڵهئ یزاوێش هل هک ووب هدایز یتسێپ نایز نیرتواب ،ارک
 .هووــب  دهس هل 3 ات و زرهل و  دهس هل 4 نووبرهبنێوخ یندرکوهه یهژێڕ زیڕ هب هوهئ یاود
 یــسهک یــێپ هــب و ووــب ییهقڵهئ یزاوێش هل رتایز ییهقڵهئان یزاوێش هل ناکهنایز یتشگ هب
 یتــسهد رهــس هــل هــک ارــکهد یدهــب ادهــنانهتهخ وهل رتایز ناکهنایز ،هنهتهخ یرهدماجنهئ

 یراینــشێپ هــکهزێت یرهــسوون هــیۆب رهه .کشیزپ کهن اردهد ماجنهئ یتیرهن ییچهنهتهخ
 یــیهدرک ینانێهاڕ یهگراک و لوخ و ێردب ماجنهئ هوهییایرو هب هنهتهخ هتسیوێپ هک هوودرک
  .هوهتێرکب ،نهنهتهخ ینادماجنهئ یرگۆه هک یتشگ یناکشیزپ ۆب

 ڵهــگهل توهــکێڕواه یواتهــه ی1389( یناراــکواه و یدوهــج ناجرهــم اههورهه
 ادــیهپرۆک یتاــک هــل هک ناڵاس هد ۆب جنێپ یناڕوک رهس هل هک ادکهیهوهنیژێوت هل ،)2009

 ناــی اــییم ییرۆــب ینووبگنهــت یهــنوومن یهژێڕ هک توهکرهد نایۆب ،هوارک ۆب نایهنهتهخ
 یکێراــکۆه رهــه هــب هــک یهــناڵادنم وهــئ ادهوهــنیژێوت مهــل .نووــب ناــیزێب 1سووتاــییم
 ێوتواــت و ارــک ۆــب ناینینکــشپ ناڵادنم یکینیلک هنووبتاه ندرکزیم یهشێک هب تسهویهپان
 یهوهنووبگنهت یۆه هب )دهس هل 20.4( سهک 27 ،هنامید یتهڵاح 132 یۆک هل .نارک
 و 2نادــڵزیم ینووبرووتــسهئ هــب نووبــشووت یۆــه هــب )دهــس هــل 11.1( سهــک 3 ،اییم
 ینادناــشین ۆــب شیکێمارگۆتــسیس و دناڵاننایهد 3)هسیلاکۆهیپ( هنهیالوود یزۆرفێنۆردیاه
 هــل وود هــلپ یVUR هــب کێــشۆخهن هــک ارد ماجنهــئ )VUR( 4زــیم ییرۆــب یهوهــناڕهگ
 هــب ادهــکید یکێــشۆخهن هــل و پهچ یال هلیچروگ هل ێس یهلپ و تساڕ یال یهلیچروگ

VURیهوهــئ ۆب ،هرهژێوت مهئ ییتهیاش یێپ هب .ارک یدهب ادهلیچروگ وود رهه هل وود هلپ ی 
 ینینکــشپ ینادــماجنهئ ێرکب ناشینتسهد اییم ییرۆب یهوهنووبکسهت ییرهگهئ ییشۆخهن
  .هتسیوێپ ادییهپرۆک هل وارکهنهتهخ یناڵادنم رهس هل یزهگهڕ

 یزــێت هــل )2007 ڵهــگهل توهــکێڕواه یواتهه ی1387( ناقهێد قداس دهمهحم

 
1. Meatus 
2. thickening of the bladder 
3. bilateral hydronephrosis (pyelocaliceal) 
4. vesicoureteral reflux 
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 یناکهییتــسوردنهت هــییرازوگتهمزخ و ناکهییکــشیزپ هتــسناز یۆــکناز هــل هک ادیهکارۆتکد
 یهوهــنووبواڵب یهداڕ رهــس هــل یهوهــنیڵۆکێل ،هوودرــک یــشهکشێپ دزهــی یقودس دیههش
 مهــئ ۆــب .هوودرــک هراــش مهــئ یڵاــس وود ینهــمهت راوخ یناڵادنم وان هل هنهتهخ یناکهنایز
 رهس هل نایهوهنیڵۆکێل هنوومن 500 و رازهه هراش مهئ یناکهییتسوردنهت هدنهوان هل هتسهبهم
 ناــسائ یکێزاوێش هب یکشپ ییریگهنوومن یغانۆق یزاوێش هب هییهسانێپ هوهنیژێوت مهئ .ارک
 یزاوێــش .ارد ماجنهــئ هــنوومن ١٠٠ کێدــنهوان رهــه هــل و دــنهوان ١٥ یتــسائ رهــس هــل
 و ناڵادــنم یهتــسهج ینینکــشپ و ناــکیاد ڵهگهل هنامید یهگێڕ هل یرایناز یهوهندرکۆک
 تــسهد هب ادجنامائ یهگڵهمۆک هل هک یهناماجنهئ وهئ یێپ هب .ووب همانرایسرپ یهوهندرکڕپ
 هــل ماــک رهه ییهرف و ووب دهس هل 8/23 یتشگ یهوێش هب ناکهنایز ییهرف یهژێڕ ،نووتاه
 ،دهــس هــل 8.2 نووبرهــبنێوخ :هــل نووــب یــتیرب هوهــنووبواڵب یدنهبزیڕ یێپ هب ناکهنایز
 ،دهــس هــل 1.3 اــمۆتامیه ،دهــس هل 4 ناکهییرۆب یهوهنووبکسهت ،دهس هل 6.5 ندرکوهه
 0.7 تــسێپرهب یــندربال رۆز ،دهس هل 0.7 زیم یناریگ ،دهس هل 0.9 ناکهرهنێسوون هدناب
 یاود یــسیزۆمیف ،دهــس هل 0.7 یرهگرهتشهن هب )تهریس یکوون( پاک ینیڕۆگ ،دهس هل

 تــسێپ ییرۆــب یالۆتسیف ،دهس هل 0.2 سنالگ هل نتوهکنایز ،دهس هل 0.6 ندرکهنهتهخ
 هــل هــنهتهخ ینادماجنهئ ینهمهت نیرتایز ،ادهزێت مهئ یجنامائ یهگڵهمۆک هل .دهس هل 0.1

 نوارــک یدهب رتایز ینایز ادهنهمهت مهل هک ووب ناگنام ێس اتهه هوهنووبکیادهل یتاس مهکهی
 هــب ندرکهــنهتهخ یناکهــتهڵاح ی٧١ ادهــس هــل هک هووتوهکرهد اههورهه .)25.6 ادهس هل(
 یناکهــنایز هــک ،هوارد ماجنهــئ پاــک یزاوێــش هــب 28.8 ادهس هل و یرهگرهتشهن یزاوێش
 هــب یــکهوال ینایز .)21.3 ادهس هل رهبمارهب هل 24.9 ادهس هل( نووب رتایز یرهگرهتشهن

 نیرتواــب هــک )٢٢ ادهــس هــل( ووــب رتایز ناگنام توهح ۆب راوچ ینایاواس هل هوهپاک یۆه
 هــل رتاــیز هوهییرهگرهتشهن یۆه هب یکهوال ینایز و )0.9 ادهس هل( ووب ندرکوهه نایرۆج
 ووــب نووبرهبنێوخ یهکهرۆج نیرتواب و )27.3 ادهس هل( ارکهد یدهب ناگنام ێس ۆب رفس
 یکشیزپ زیڕ هب ناکهییچهنهتهخ یدهس هل 43.3 یهژێڕ ادهوهنیژێوت مهل .)8.5 ادهس هل(
 هــل 22.5 ،دهــس هــل 24.9 تسیژۆلۆرۆئ یکشیزپ ،دهس هل 43.3 یتشگ ییرهگرهتشهن

 یناکهــییکهوال هــنایز نیرــترۆز هــک ،نووب کشیزپان دهس هل 9.3 و یتشگ یکشیزپ  دهس
 نووــبارک هــنهتهخ ناکهکــشیزپان هــییچهنهتهخ یتــسهد رهــس هــل او ووب هناوهئ یه هنهتهخ
 یتــسهد رهــس هــل او نووــب هناوهئ هنهتهخ یناکهییکهوال هنایز نیرتمهک و )دهس هل 74.8(
  .)7.8 ادهس هل( نووبارد ماجنهئ یتشگ ییرهگرهتشهن یناکشیزپ
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 یزێت هل )2011 ڵهگهل توهکێڕواه یواتهه ی1371( یرهدیهح ارێموح اههورهه
 رهس هل یهوهنیڵۆکێل ،ووڕ هییتسخ یتشهههب دیههش ییکشیزپ یۆکناز هل هک ،ادیهکارۆتکد

 ادــیڵادنم و ییهرۆخهریــش و ییهــپرۆک یتهڕهــه هــل هــنهتهخ یناکهــییکهوال هنایز و هنهتهخ
 یــکهوال یناــیز نیرتمهــک هب هنهتهخ ینادماجنهئ ۆب نهمهت نیرتشاب یهوهئ ۆب هواد ماجنهئ
 یناڵادــنم یهناخشۆخهن هل ندرکهنهتهخ یهییسۆد 50 هوهراب مهل رهه .تاکب ناشینتسهد
 ۆــب 1365 یڵاــس هل( داژنیفابهل یهناخشۆخهن هل ندرکهنهتهخ یهییسۆد 420 و دیفوم

 ادهــنادنهوان مهل ناکهندرکهنهتهخ وومهه هک ارک رهس هل نایهوهنیڵۆکێل )یواتهه ی1369
 ناــی یژۆــلۆرۆئ یناکهــتنێدیزێڕ ،)نادــڵهزیم یناکــشیزپ( ناکهتــسیژۆلۆرۆئ نهــیال هــل
 هل نووبرهبنێوخ یکێتهڵاح دنهچ هل هگج .هوارد ماجنهئ ناڵادنم ییرهگرهتشهن یناکشیزپ

 یتهــڵاح 16 یتشگ هب .هووبهن ناییکهوال ینایز ناکهنهتهخ هل ماک چیه ،نۆزیسنێئ ینێوش
 تهڵاح 5 ،هپرۆک یندرکهنهتهخ یاود هل تهڵاح 8( ووباد یووڕ هوهندرکهنهتهخ یۆه هب
 یڵادــنم یندرکهــنهتهخ یاود یتهــڵاح 3 و هرۆخهریــش یڵادــنم یندرکهــنهتهخ یاود هــل

 یهناخــشۆخهن هل اییم ینووبدنوت یهییسۆد 125 اههورهه .)ڵاس کهی ینهمهت یوورهس
 ناــیووڕ هــنهتهخ یاود هل تهڵاح 42 شهرامژ وهل ،ارک رهس هل نایهوهنیڵۆکێل داژنیفابهل
 یندرکهــنهتهخ یاود هــل تهــڵاح 12 ،هــپرۆک یندرکهنهتهخ یاود هل تهڵاح 19( ووباد
 وهــئ هتــشیهگ ادــییاتۆک هل .)ڵادنم یندرکهنهتهخ یاود شیتهڵاح 11 و هرۆخهریش یڵادنم
 یناکهنهمهت هل رتایز ییهپرۆک یتهڕهه هل هنهتهخ یۆه هب اییم یهوهنووبگنهت هک یهماجنهئ
 تــیتنالاب و تیتاههم یماجنهئ هل اییم ینووبگنهت هک هیهوهئ شهمهئ یراکۆه و ووب هکید
 رتشاب هیۆب .هیهه 1هوهییبیاد ییکاینوومائ یتیتامرهد هب یدنهویهپ هک ادهد ووڕ لاتاییم یرهپ
 هــکهڵادنم نبهــن راــچان کواــب و کــیاد هک ێردب ماجنهئ ادکێتاک هل ڵادنم یهنهتهخ هیاو
 یناکشیزپ هتسیوێپ هک هیهناگنیرگ هییرهگرهتشهن وهل کێکهی هنهتهخ اههورهه .نهکب یبیاد
 .نهدب یماجنهئ یرهگرهتشهن یدرو یزاوێش ینانێهراکهب هب یرهگرهتشهن

 واــن هــل یرۆــب ناــی و ێربهد ال رۆز وایپ یێزواز یمادنهئ یتسێپ یهداڕ راج کێدنهه
 یــێزواز یمادــنهئ ،یزۆــمیف .تــێبهد تــسورد الۆتــسیف و اــکهد رــیگ )پــمالک( ادهریگ
 یهوهــنیمهچ ،اــییم یندرکوهــه نای هوهنووبگنهت ،زیم یناریگ ،یتسێپ یراکس ،2واردراش
 ،سووناتوکۆرترۆئ یلۆتسیف ،مێدێئ یفنهل ،یناریگ یتسیک ،3هوهراوخ وهرهب ێزواز یمادنهئ

 
1. diaper rash  
2. concealed penis 
3. chordee 
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 ینووــبرۆز ،لێبیتــسالپ ینتوهکاد ینارخاود ،وایپ یێزواز یمادنهئ ینۆیساتۆپمائ ،زۆرکێن
 یزۆرفێنۆرێترۆئۆردــیاه ،سیزایداپــسۆپیه ،سیزایداپــسیپێئ ،تــسێپرهب ییکهواــن ینیچ
 یۆــه هــب( سکارتۆــمۆنێپ و هدــعێم یــناڕد ،اــپ یکلهپ یهنهیال کهی یزۆنایس ،هنهیالوود
 رهکڕــس یهوارــیگ ینادــێل یزرهد یناکهــییکهوال هــنایز و )تێبهد تسورد هوهرۆز ینایرگ
 یمادــنهئ ینووچواــن هل یۆه هب .نهنهتهخ یناکهییکهوال هنایز هل کێشهب )دته و هکشهگ(
 یڵادــنم یندرکهنهتهخ هل ێبان یکیرتکیلهئ یتوهڕ یهوهنووبواڵب یماجنهئ هل وایپ یێزواز
 یتاــک هــل واــیپ یێزواز یمادنهئ رهگهئ اداتسێئ هل .تێرنێهب راک هب رالۆپۆنیمرێتۆک ادهپرۆک
 هوارــک ڵووــبق هوهکێــسهک وومهــه نهــیال هــل زهــگهڕ یناڕۆــگ ێــچب واــن هل ادندرکهنهتهخ
 .)یواتهه ی1390 ،شورفمیس(

 ،اــییم یهوهنووبکــسهت ووــکهو ،هــنهتهخ یناکهنهیاخژێرد هییکهوال هنایز یهکید وان هل
 یناــشک :هــب هژاــمائ زیڕ هب هک نیهکب تسێپرهب یهوهنووبمهک و نووبدایز هل ساب نیناوتهد
 یکێتهــڵاوڕ هــب تــسێپرهب ینووبهــکهڵهک ڵهــگهل تهریــس یکووــن رهــس هــب تسێپ یرۆز
 یتهــڵاووڕ ناــی ێزواز یمادــنهئ یلاتسید و تهریس یکوون یرهبوروهد هل  1هنایاساکچراق

 وهرهــب ناکهــنوگ هــتوج یتــسێپ یناــشک نایهــکید یوهئ و ،ییهتسهج ینینکشپ هل هنهتهخ
 هــل مڕۆفدهــب یراکــس ناــی ڵاتۆرکسێئۆنێپ یچووس ینامهن و وایپ یێزواز یمادنهئ یهنهت

 ناــی ناکهــڵهقهت یهوهــندرک هــب تهرابهس کواب و کیاد ییدنهمازهڕ ڵهگهل هنهتهخ ینێوش
 هــیارخ کشیت هک یهناتهباب مهل ایج .هنهتهخ یراکس ییاتهرهس یهوهنووبشۆخ ینتوهکاود
 یمادــنهئ یهنهت یناڕووس و هوهنامهچ ،ڵهقهت ینێوش یمۆناڕگ هب هژامائ نیناوتهد ،نایرهس
  .نیهکب ێزواز

 

 
 ێبان یهکهییشۆخهن یهوهنووبکاچ یتاک اتهه و هسایداپسۆپیاه ییشۆخهن هک کێڵادنم یهنهتهخ

 
1. mush-room 
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 .تێرکب هنهتهخ
 )net.drsafarinejad( پارخ یهنهتهخ ییرهگهتشهن :41 هرامژ یهنێو

 
 یکهییرهگرهتشهن هب هک پارخ یهنهتهخ ییرهگرهتشهن هل کهیهنوومن :42 هرامژ یهنێو

 )BBC( ارک رهسهراچ ووتوهکرهس
 
 مزیتۆئ هب نووبشووت ییسرتهم و هنهتهخ
 رتاــیز هدــنێه وود وارکهــنهتهخ یناڕوــک هــک نهــخهدیرهد هــییاود مهــئ یناکهوهنیڵۆکێل

 شیرفنترۆــم نهیال هل هک کهیهوهنیژێوت یێپ هب .1(١٤٠٠ ،تخبکین( نبهد مزیتۆئ یشووت
 هــل هوهــتهنوارک ۆــک ناکهــییرامائ اتاد یامهنب رهس هل و هوارد ماجنهئ نسنۆمیاس بۆکاج و
 هــک هووــب ارکشائ ڵاس ۆن ینهمهت راوخ یڕوک ٣٤٢ و رازهه ٨٧٧ یۆک هل ادڵاس ۆن یهوام

 داــیز تاــق وود ۆــب ادهــناڵادنم مهــل مزیتۆئ هب نووبشووت یهژێڕ ناکهپرۆک هڕوک یهنهتهخ
 نایهــمزیتۆئ هــب نووبــشووت مهــئ یراــکۆه یناــکهراکواه و شیرفنترۆم رۆسیفۆرپ .تاکهد
 مهــئ .هــپرۆک یکــشێم یندرکهــشهگ رهــس هــل رۆز یرازاــئ یناکهــییرهگیراک ۆب هوهدناڕهگ
 .هوهتهوارک واڵب ادهناهاش ییکشیزپ یهڵهمۆک یراڤۆگ هل هوهنیژێوت

 وهــئ هــک نادهنووچۆب وهل هواد نایماجنهئ 3نسنۆمیس و 2شیرف هک ادکهیهوهنیڵۆکێل هل

 
 هـل نترگرهوکڵهک هب ،هوارک واڵب اد٢٠١٧ یڵاس هل هک مزیتۆئ هل زهگهڕ یهژێڕ ۆب یراکیش نیرتریگتشگ ـ1

 ادهییراکیـش مهـل ،هوهـتهواد کـێل ادـناهیج یرهسنارهس هل یهییشۆخهن وهب نووبشووت یرهگهئ هوهنیژێوت ٥٤
 .ارک هدنهزهم کێچک رهه ۆب مزیتۆئ هب ووبشووت یڕوک 4.2 یهکیزن

2. Frisch 
3. Simonsen 
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 ییــسرتهم مهد رهــب هــنوهکب رتاــیز هــگنهڕ ،نێرــکهد هــنهتهخ هوهنییائ یوان هب هک یهناڕوک
 یهژــێڕ یوارکهــنناوڕهواچ یناــشکڵهه یهگڵهب و ماجنهئ .ASD(1( مزیتۆئ هب نووبشووت
 هــنازێخ واــن هــل وارکهــنهتهخ یناڕوــک هــل یکالاــچهرف یهــشێک هــب نووبــشووت ییــسرتهم
 یرهــگهئ هب ناکاتاد ینووبمهک هک یهوهئ تهبیات هب ،هجنرهس هب یتسیوێپ ادناکهنامڵسومان
 هــک یهــیێپ وهــب .تادهد ناشین هناراکهزفاحهم هب نامناکهییۆرم هواچرهس یندناڵمهخ رۆز
 ناوارفرهــب ادــناهیج یرهــسنارهس هــل یڵادــنم و ییهپرۆک یفات هل یرهسهراچان یهنهتهخ
 ،نــسنۆمیس و شیرــف( نــب ادــیتهیامهکهی هــل ناکهوهرهکتــساڕتشپ هوهــنیژێوت ێــبهد ،هووب

  .)3 ل ،2015
 یدایز واچرهب یکهیهوێش هب ادوودرباڕ یهیهد دنهچ یهوام هل مزیتۆئ یندرکناشینتسهد

 ینووبداــیز یراــکۆه هــک هوودرک تسورد نارهژێوت ۆب یرۆز یرایسرپ هتهباب مهئ .هوودرک
 ناــچک هــل رتاــیز تاق جنێپ ناڕوک هک هیهوهئ هکید یهوهرهکنارهگین یتهباب .هییچ هوێش وهل
 هــک ێب ییهوامۆب ادوایپ یکشێم هل هک هیهه کێتش ایائ ؟یچۆب ماڵهب ،نبهد مزیتۆئ یشووت
 ،چیرــف نترۆــم رۆــتکد ؟هییهگنیژ یهشێک یۆه هب نای ندرکهشهگ ینووچکێت یۆه هتێبهد
 ناوــێن ییدــنهویهپ رهــس هــل یکهیهوهنیژێوت اد٢٠٠٧ یڵاس هل ،هییکرامیناد و اتهپ یڕۆپسپ

 یکــشیزپ یهناهاــش ینهــموجنهئ یراــڤۆگ هل هوهنیژێوت مهئ .هواد ماجنهئ مزیتۆئ و هنهتهخ
 یواوهــت هــب نایکــشێم رهــگهئ ،نێرکهد هنهتهخ یهناڕوک وهئ :هیهوێش مهب و هوهتهوارک واڵب
 ۆــب نایمزیتۆئ ادیڵاس ۆن ینهمهت هل و هیین رازائ هب رهبمارهب نایهوهنادراک اوهئ ،ووبهن تسورد
 وهــل یندیــس یۆکناز هل 2سیرۆم نیرب سووتیرمهئ یرۆسیفۆرپ ماڵهب .نهکهد ناشینتسهد
 وهــئ مهدرهــب هــل هــتاو ؛ێبهد نایتشورس یهوهنادراک ادکێنهمهت رهه هل هپرۆک هک هیادهڕهواب
 ماڵهــب .نڕــبهدرهد ناــیۆخ ییگنهــتڵد هوێش مهب و نیرگهد ێپهسهد ادنایرهس هب هک یهرازائ

 ینووــچۆب .نوهخــشهد تهــنانهت و نیرگاــن ادــندرکهنهتهخ یتاک هل نهه ڵادنم کێدنهه
 هــل هــک یهوهــئ یرابرهــس هــک هوارک ێل یریگتشپ هوایلارتسۆئ ییریگرامائ نهیال هل واربوان
 یداــیز مزیتۆــئ یندرکناــشینتسهد ماڵهــب ،هوودرــک یمهــک هنهتهخ یهژێڕ 1960 یهیهد
 یکێراــکۆه هــیهناوهل و هــیین هوهــپرۆک یهــنهتهخ هب ییدنهویهپ هتهباب مهئ هتاوهک 3.هوودرک
 ناــی ندرکهنهتهخ یرازائ و شێئ ناوێن ییدنهویهپ ادشهنامهئ وومهه ڵهگهل .تێبهه یهکید
 هیین کهیهگڵهب چیه اداتسێئ هل و هیادهوهنیڵۆکێل رێژهل اتشێه ادمزیتۆئ ڵهگهل رت یناکهرازائ

 
1. autism spectrum disorder (ASD) 
2. Emeritus Brian Morris 

 ./https://khatneh.ir/circumcision-and-autism :هناوڕب ـ 3
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 .تاکهد دایز مزیتۆئ هب نووبشووت یرهگهئ تسێپرهب یندربال و ندرکهنهتهخ ادب ناشیپ هک
 زیم ییرۆب یندرکوهه و اییم یندرکوهه نای هوهنووبکسهت 

 ناــی هوهنووبکــسهت هــل هــییتیرب هــنهتهخ یناکهنێوزبڕموتــشم هــییکهوال هــنایز هــل کێکهــی
 وهــل رتاــیز .هوارنێیهــگاڕ دهــس هــل ٣١ ۆــب ٨ ناوــێن هــل سنادیسنێئ یهژێڕ .اییم یندرکوهه
 هییکهوال هنایز مهئ یندنهسهنهشهت .نوارک یبیاد ندرکهنهتهخ یاود هک ادهد ووڕ ادهناڵادنم
 یۆــه هــب اــییم .هوارکهــنهنهتهخ یناڵادــنم هــل رتاــیز وارکهــنهتهخ یناڵادــنم هــل یتشگ هب
 مهــئ .تــێبهد رادــنیرب ییهــگنیژ یــبۆرکیم و )زیم( یکاینۆمائ یهگنیژ ڵهگهل ینتوهکرهب
 یمهــکهی یژۆڕ دــنهچ هــل هرتــشاب یــێل ندرکیرگێڕ ۆب و هییسرتهمێب رۆز هییکهوال هنایز
 یهــکهییبیاد ادــمهک رۆز یینهــمهز یادوهــم هــل ناــی ێرکهن یبیاد هکهڵادنم ادیرهگرهتشهن
 و )یرهگرهتــشهن یاود گنام دنهچ مهکینال( هتخهوگنهرد هییکهوال هنایز مهئ .تێردڕۆگب

  .)یواتهه ی1379 ،یبابرهئ( هیهواود هب یزیم یندرکوهه
 هــک کهــییدنهویهپ یۆــه هــب هک هیهناییشۆخهن وهل کێکهی 1زیم یمادنهئۆک یندرکوهه

 هــندرکوهه هرۆــج مهــئ .هوارد ێــپ یرۆز یکهییگنیرگ یتهیهه ناوایپ یندرکهنهتهخ ڵهگهل
 یفات هل هلیچروگ ییرایتسهه یۆه هب هک هواب ادناڵادنم وان هل هک هیهناندرکوهه وهل کێکهی
 ،)نۆیــسناترێپیاه( نێوخ یراشف ینووبزرهب ،هلیچروگ ینووچکێت یۆه هتێبهد ادییهپرۆک
 ینتوهــکراکهل و ییهــلیچروگ یراکــس ،زــیم ییرۆــب یندرکوهــه یۆــه هــب ایمێــسیتێپێس
 یتاــک هــل رتاــیز هــناییکهوال هــنایز و نیرــب هرۆــج مهــئ ینتوهکرهد .هلیچروگ ینهیاخژێرد
 هــل کهو هرتاــیز ناــچک واــن هــل زــیم ییرۆــب یندرکوهه هتساڕ .نهدهد ووڕ ادییهرۆخهریش
 .هرتاــیز ادــناڕوک واــن هــل زــیم ییرۆــب یندرکوهه ادییهرۆخهریش یاتهرهس هل ماڵهب ،ناڕوک
 زــیم ییرۆب یندرکوهه یشووت ناڵاس هد ینهمهت شێپ ناڕوک ی٢ ۆب کهی ادهسهل یهکیزن
 ٩ یماجنهــئ ییراکیــش .)١٣٧٩ ،یبابرهــئ ؛یواتهــه ی1384 ،یلیعامــسیئ( نــبهد
 زــیم ییرۆب یندرکوهه ادنهمهت یمهکهی یڵاس هل هک هووتسخیرهد یکینیلک یهوهندرکیقات
 یرهــگهئ اههورهــه و هوارکهــنهتهخ یناڕوــک هل رتایز تاق ١٠٠ ادوارکهنهنهتهخ یناڕوک هل

 .)1384 ،یلیعامسیئ( هرتایز تاق ١٨ هناخشۆخهن هل نایندناوهخ
 نووبــشووت یهوهندرکمهک یرهگهئ رهس هل هنهتهخ ییرهگیراک ییتهینۆچ هب تهرابهس

 و مرهــگ تسێپرهب یهوهوان یهگنیژ هک یهیێپ وهب نیێڵب نیناوتهد زیم ییرۆب یندرکوهه هب

 
1.urinary tract infection (UTI) 
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 یتــسائ یمزن یۆه هب هک کێتوهڕ ،1ناکهنێژۆتاپ ینووبرۆز و یرگرهب یۆه هتێبهد ،هرادێش
 هــپرۆک هــک هووتوهــکرهد هــنوومن ۆــب .هوهــتێبهد شیرــتارێخ هوهییتــسوردنهت یترهــک
 هنۆیــسازینۆلک یــشووت اد2بــلاح ینێوــش و زــیم ییرۆــب هــل رتاــیز ناکهوارکهــنهنهتهخ
 اــکهد او هــک کێتهــباب ،هوهــنبهد 4یلۆکایــشیرشێئ ووکهو 3کینێژۆتاپۆرۆئ یناکهمزیناگڕۆئ
 هــب هــک ،هوهــنهتهخ ینێوش یهوهوان یهجنیل یراکووڕ هب نێسوونب کینێژۆتاپۆرۆئ ایرتکاب
 .)WHO ,2007( هــیین هزینیتاڕک )تسێپرهب( هنهتهخ ینێوش یهوهرهد یووڕ یهناوهچێپ
 ێــڵهد ادهــتهباب مهــئ یهوهــندرکنووڕ هــل شاکیرمهئ یناڵادنم یناکهییشۆخهن ینهموجنهئ
 یندرکوهــه یراــکۆه ناــیۆخ رهــه ،5زــیم ییرۆــب یناکهییرتکاب نۆیسازینۆلک ینووبدایز
 ،ادــنایژ یمهــکهی یگنام شهش یهوام هل هک ێرکب هوهب هژامائ هتسیوێپ  .نزیم یمادنهئۆک
 واــچ هــل وارکهــنهنهتهخ یهــپرۆک ینادڵهزیم ییرۆب یروهد هل یکینێژۆتاپۆرۆئ همزیناگڕۆئ
 و وارکهــنهتهخ[ ادهــکهپورگ وود رهــه هــل هنۆیــسازینۆلۆک مهــئ .هرتایز وارکهنهتهخ یناڕوک
  .)AAP ،2012( هوهتێبهد مهک گنام شهش یاود ]وارکهنهنهتهخ

 ۆــب .هوودرــک نایهــیاعدیئ مهــئ یهوهندرکتــساڕتشپ ییتهمرای ناکهوهنیڵۆکێل اههورهه
 یمهــکهی یڵاــس هــل هک هواد یناشیپ یکینیلک یهوهندرکیقات ٩ یماجنهئ ییراکیش هنوومن
 یناڕوــک هــل تاــق هدزاود ادوارکهــنهتهخ یناڕوــک هــل زیم ییرۆب یندرکوهه یهداڕ ادنهمهت

 یرهــسهراچ یووــچێت هــک توهــکرهد ادهــکید یکهــیهوهنیژێوت هــل .هرتاــیز وارکهــنهنهتهخ
 هوارکهــنهتهخ یناڕوک یهدنهوهئ ١٠٠ ادوارکهنهنهتهخ یناڕوک هل زیم یمادنهئۆک یندرکوهه
 هــتاوهک .)١٣٨٤ ،یلیعامــسیئ( هرتاــیز هدــنێه ١٨ هناخــشۆخهن هل نایندناوهخ یرهگهئ و
 ێــل یناڕوــک هــل زــیم یندرکوهــه یهژــێڕ یهوهــندرکمهک نای تسێپرهب یندربال ێچهدێپ
 یکیمۆتاــنائ یهــشێک یووڕهــبووڕ هــک ادڕوک یناڵادنم هل هنهتهخ یناکهدووس .هوهتێوهکب
 تاــکهد داــیز ،هوهــنبهد زــیم یمادــنهئۆک یماوهدرهب یندرکوهه نای زیم یهوهناڕهگ ووکهو
)AAP, 2012(. 

 یکێراــکۆه کهو نایندرکهــنهتهخ هل کێرۆج شیناکهوهنیڵۆکێل هل کێدنهه تهبڵهه
 ادناکهوهنیڵۆکێل هل کێدنهه هل .هوودناسان زیم یمادنهئۆک یندرکوهه ینادووڕ ۆب رهگیراک
 وهــئ یۆــه هــب لییارــسیئ هــل زــیم یمادــنهئۆک یندرکوهــه یرهــگهئ هــک هوارــن ادهوهب ناد

 
1. pathogens 
2. uropathogenic 
3. escherichia coli 
4. periurethral area 
5. periurethral bacterial 
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 هــیهنانهتهخ وهل رتایز نێردهد ماجنهئ هوهناکهیییتیرهن هلێهۆم نهیال هل هک یهناندرکهنهتهخ
 یکێڵاــخ .)WHO ،2010( تــێردهد ماجنهــئ هوهییرهگرهتــشهن یناکــشیزپ نهیال هل هک
 ێــشێکهداڕ هــیهنهتهخ یۆــه هــب هــک هــندرکوهه هرۆج مهئ ینادووڕ ۆب نامجنرهس هک هکید
 هــک شێکاڕجنرهــس یهوهــنیڵۆکێل کێڵهــمۆک هــتاو ؛هوارــک ێــل یــساب رتمهــک هک هکێتهباب
 زــیم یمادنهئۆک یندرکوهه و هنهتهخ ناوێن ییدنهویهپ هب تهرابهس نایزاوایج یکهیهگناوڕ
 .هوودرک راینشێپ

 .هــیهه رازاــئ ۆــب نایرتزێههــب ییژۆــلۆیزیف یهوهنادراک ناکهڵاسهروهگ واچ هل ناڵادنم
 و شخهــبربهز ،شۆخاــن یکێنوومزهــئ ،سروــق یکێرازاــئ شیناڕوــک یندرکهــنهتهخ
 ێناوــتهد هــنهتهخ ،هــنامهل هگج .تێنێپهسهد ادوارکهنهتهخ یڵادنم رهس هب نێکووڕپتهقات

 شهــناوهل ،یرهــبوروهد یناــهیج هــل ڵادنم یناڕباد و ادب کێت ڵادنم یوهخ ینشهچرهس
 هــک هوارــنیب هناپرۆک وهل هگڵهب اههورهه .هوهتێوهکب ێل یکیاد یریش یندراوخ ینووچکێت
 گــنیرگ کــێتاک هــمهئ .هواد تــسهد هل نایکیاد یکمهم ینیژم یاناوت ندرکهنهتهخ یاود
 یراــکۆه نیرتواــب ووــگ واــن یلۆکایرێــشێئ یناــکایرتکاب هــک ێوهــکبرهد ناــمۆب هک ێبهد
 .هــیادهپرۆک و ناڵادــنم واــن هل یکهوال ینایزێب یزیم ییرۆب یندرکوهه ۆب  1کیژۆلۆیتێئ

 ادهپرۆک یندرکزیم ڵهگهل هک هیادێت )oligosaccharides( یدیراکاسۆگیلۆئ ڤۆرم یریش
 .تابهد وان هل زیم یمادنهئۆک یناکهناش هب یلۆکایرێشێئ یندناکل و هوهرهد هتێچهد شهل هل
 یریــش یندراوــخ یهــیهرهزێراپ ادراــک مهــئ یدیوــس ینارهژێوت و یڵاتیئ ینایاناز اههورهه
 هــل ووکڵهب ،ناڕوک هل اهنهت هن کیاد یریش یندراوخ ماڵهب .هوهتهوودرک تساڕتشپ نایکیاد
 ،هناڕوک هل رتایز هدنێه راوچ زیم ییرۆب یندرکوهه هب ناینووبشووت یرهگهئ هک ،ادشیناچک
 سهــک کێدــنهه ،ادماجنهئ هل .هوهتاکهد مهک زیم ییرۆب یندرکوهه هب نووبشووت یرهگهئ
 هــل ندرــکیرگێڕ ۆــب هــنهتهخ ،کــیاد یریــش یندراوــخ ڵهــگهل دروارهب هب وودنایهگنایاڕ
 .)NOCIRC، 2002( هیین کاچ زیم ییرۆب یندرکوهه

 هوارــک ێپ نایهژامائ هک یهنادووس و جنازاق وهب اهنهت کیاد یریش هل نووبهندنهمدووس
 و اداــناک و ایلارتــسۆئ یناکهییکــشیزپ هــگڵهمۆک یهرێوــگ هــب ووکڵهــب ،هوهــتێبان رادروونس
 ۆــب کــیاد یریــش یندراوــخ .هــناکهپرۆک ۆــب کارۆــخ نیرتواجنوگ کیاد یریش اکیرمائ
 چیه هک هیهه یشیرووبائ و یرگرهب ،ییهدرهورهپ ،یرادزۆس ،یکارۆخ یدووس ناکهپرۆک
 ڵادــنم  کــیاد ییدنهویهپ ێناوتهد کیاد یریش یندراوخ .تاکب یاتواه ێناوتان کێلیدهب

 
1. etiologic agent 
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 .هوهــتاکهد مهــک ادیڵاــسهروهگ ینهــمهت هل یژیتودنوت ینادماجنهئ ۆب ییرگۆه و اکب رتشاب
 هژاــمائ نیناوتهد هک نهدهد ناشین کیاد یریش یندراوخ یادراک ناکهرۆجوارۆج هوهنیژێوت
 ،هــپرۆک یــندرم ،یڵادــنم یفاــت ییراوــسهسانهه و مــسائ رهــبمهه هــل هپرۆک ینتساراپ هب

 هــل کــیاد یریــش یندراوــخ هوهرــت یکهــیال هل .نیهکب زیم ییرۆب یندرکوهه و نووچکس
 یهوهــنووبزرهب یۆــه هــتێبهد هکنوچ ،هیهه کیاد ۆب یجنازاق ووبکیادهل هزات یڵادنم نهیال
 ،نووبڵادــنم یاود ینووبرهبنێوخ یهوهنووبمهک ووکهو یلهگدووس و نیسۆتیسکۆئ یتسائ

 یرتمهــک یناکــش هــب کــسێئ یهوهنووبرتــشاب ،یناــیگوود شێپ یشێک ۆب هوهناڕهگ رتارێخ
 یراشف و ،کمهم و نادهکلێه یهجنهپرێش هب نووبشووت ییسرتهم یهوهنووبمهک و نهگهل
 یریــش هــک هیهناکیاد وهئ ۆب هناجنازاق وهئ وومهه .هوهتاکهد مهک نووبڵادنم یاود ینوورهد
 .نهدهد نایناکهڵادنم هب نایۆخ یکمهم

 یسکێس یژێچ رهس هل یهکهییرهگیراک و هنهتهخ 
 و ساــب ،نایناکهییــسکێس هــییدنهویهپ رهــس هــل ناواــیپ یهنهتهخ ییرهگیراک هب تهرابهس
 یتــسێپ .هوهــتۆتوهک ێل یشیرۆجوارۆج یماجنهئ و هوارد ماجنهئ رۆجوارۆج یهوهنیڵۆکێل
 هــل هــک هناکهرایتــسهه هییبهــسهع هرگرهو یهوهنووبۆک ینێوش )هنهتهخ ینێوش( تسێپرهب
 اــنۆرۆک ڵهگهل ینتوهکرهب هب و ێرشێکهد تهریس یکوون یهوهتشپ وهرهب ادندناژوورو یتاک
 هرــگرهو هرۆــج مهــئ یهوهــنووبڕچ هــل یــشۆخ هــک )تهریــس یکوون یرهبوروهد ینێوش(
 یناکهتــسیژۆلۆسکسێس .یــسکێس ییرایتــسهه یۆــه هــتێبهد ،هدنهمدووــس ادهــناییرامهد
 هــک هوهــتۆدرک نایتخهــج 2010 یڵاــس هــل ادــنهڵۆه یهناهاــش ییکــشیزپ ینهــموجنهئ
 و نووــبتووج یتاــک هــل هــناوایپ یــێزواز یمادــنهئ ییاــیزیف ییکالاــچ هــل تــسێپرهب

 رۆز و راــتو هــل هــگنیرگ هــتهباب مهــئ هیۆب رهه .هیهه یگنیرگ یکێروهد ادندرکتهحهڕۆخ
 هک )هنهتهخ ینێوش( تسێپرهب ینیڕب و ناوایپ ینارکهنهتهخ هک ساب رهب هتهوارخ ادهنامید
 یووزهراــئ یهوهــنووبمهک یۆــه هــتێبهد ،هــییرامهد یرــگرهو یرۆز یکهــیهژێڕ یرگڵهــه
 تهــحهڕ یهوهئ ۆب هرتایز یکێتاک هب نایتسیوێپ ادنووبتووج یتاک هل نای و ناوایپ ییسکێس
 یکووــن ینووبهــنیتاڕک ێنێپــسهچهد هــیاعدیئ مهــئ ادهدــنهوێن مهــل هک هکید یکێرهتکاف .نب

 ناکهوهــنیڵۆکێل هــل کێدــنهه هدــنهچرهه .یتهیهکهییرایتــسهه یهوهــنووبمهک و تهریــس
 یهــنامیرگ ماڵهــب ،تهریــس یکووــن ینووبهــنیتاڕک یۆــه هــتێبان هــنهتهخ هــک نهخهدیرهد
 هفــشهح یتسێپ هنهتهخ ییرهگرهتشهن هک هیهڕهواب وهئ رهس هل هفشهح یتسێپ ینووبهنیتاڕک
 ،ێنێههد مههرهب رتایز ینیتاڕک هتسێپ مهئ و دته و هوهرێژ یلج و هوهرهد یاوهه رهب هتاخهد
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 هــک هــیهوهئ هنهتهخ ینارهبژد هل کێرۆز یهنامیرگرهب .تێبهد رترایتسههمهک و رترووتسهئ
 هراــمهد یهوهــئ یۆه هتێبهد هنهتهخ شاپ )تسێپرهب( هنهتهخ ینێوش یتسێپ ینووبهنیتاڕک
 یــسکێس یژــێچ شهــمهئ و نبهن رایتسهه هنهتهخ شێپ تهق هب هنێوش مهئ یناکهییبهسهع
 )2016 ،وولناغوم( .هوهتاکهد مهک

  
 )khatneh.no یمارگاتسنیئ یهڕهپال( ناوایپ یندرکهنهتهخ یناکهنایز :43 هرامژ یهنێو

 
 یمادنهئ ینووبرادهدرهپ هل هییتیرب هنهتهخ یناکهییکهوال هنایز هل کێکهی :44 هرامژ یهنێو

 )نامهه( تاکهد یسکێس یواوهت یدرکراک هل یرگێڕ هک ێزواز
 یــشهبواه یهــنانژ وهــئ .هیهه )ڵانیژاو( هوهیێز یرازائ هب ییدنهویهپ هنهتهخ اههورهه

 و نووــبهد هــکهییدنهویهپ هــب نادهژــێرد یهداــمائ رتمهــک ووبهــه نایوارکهنهتهخ ییسکێس
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 یتــسهه هوێــش مهب هوهنیژێوترهب ینانژ  1 .ننێهب ێپ ییاتۆک تاک نیرتووز هب تسیونایهد
 ،ساپــسان :نڕــبهدرهد ادوارکهــنهتهخ یناواــیپ ڵهــگهل ندرکسکێــس هــب تهرابهس نایۆخ
 ارکهــنهنهتهخ نایهکهییسکێس هشهبواه کێتاک .یزاڕان و رهکدێموئان ،لیهمێب ،ووتوهکاود
 ییهدووسائ و درکهد نایهکهییسکێس هشهبواه ڵهگهل رتایز یامیتنیئ هب نایتسهه نانژ ،ووب
 ناــیووبدرک هــک یهــسکێس وهــل و یڕبهدرهد نایواوهت و هنهیالوود ییدنهمازهڕ و یمرهگ و
 نووڕ هوهئ هتسیوێپ هکهتهباب یهوهندرکنووڕ رتایز ۆب .درکهد رتایز ییدنهمازهڕ هب نایتسهه
 ییــسکێس و یرادزۆــس یکهــییدنهویهپ نناوتاــن ناــنژ هــک هــیین اــنام وهب همهئ هک هوهتێرکب

 هــل هــک هیهیانام وهئ یرهخرهد هوهئ ووکڵهب ،ێبهه ادوارکهنهتهخ یکێوایپ ڵهگهل نایشۆخ
 یــسکێس ییدــنهویهپ هــک یهوهــئ یرهگهئ ،نب ناسکهی ناکهتش وومهه هک ادکێجرهمولهه
  .)1395 ،انارهه( .هرتایز ،ێب رتشخهبژێچ ادوارکهنهنهتهخ یکێسهک ڵهگهل

 هــک نهناــش یناکهتهبیات هڵاخ ناکهییتسێپ – ییهجنیل هییڕبرتکهی ،اد ێپ نامهژامائ کهو
 یناکهییکهرهــس هییرهــشهح هــڵاخ هناچوان مهئ .ییهجنیل یهدرهپ هب نهکهد ییاسائ یتسێپ
 یهوهرهد یتسێپ ادیێت هک هتسێپرهب ییروونس یهنێتشپ هناڵاخ وهل کێکهی .ننێد کێپ شهل
 وهــئ وومهــه واــن هــل .هوهوان یتسێپرهب ییهجنیل یهدرهپ یووڕ هتێبهد وایپ یێزواز یمادنهئ
 ناکهییتــسێپ – ییهجنیل هییڕبرتکهی ،هوارک ۆب ناینینکشپ هک وایپ یێزواز یمادنهئ یهناچوان

 هــل هدــنێه هدزاود یهــکیزن هــتاو ،ننتوهــکرهب و نیواسکێل رهبمهه هل نێوش نیرترایتسهه
 یمادــنهئ هــل اینهت هک( ێزواز یمادنهئ یڵاخ جنێپ هووتوهکرهد . هرترایتسهه تهریس یکوون

 و نیواــسکێل رهــبمهه هــل ،نێرــبهد ال هــنهتهخ هــب یهــناوهئ هــتاو ،)هیهه ادوارکهنهنهتهخ
 یتیرــش یــنیرب یــڵێه هــتاو  .نواــیپ یێزواز یمادنهئ یناکهشهب نیرتیرهشهح نتوهکرهب

 یهوێــش هــب هــنهتهخ" هک یهماجنهرهد وهئ هتهنووتشیهگ نارهژێوت و ێزواز یمادنهئ ییکس
 ."تابهد ال وایپ یێزواز یمادنهئ یشهب نیرترایتسهه یکهدرک

 )7( رتایز ییرایناز ۆب
 یسکێس ییدنهویهپ ییتهینۆچ ڕهم هل هوهنیژێوت یناکهرایسرپ هب وارکهنهتهخ یناوایپ یماڵو

 
 یـناڕێگرهو ؟دناـسریم بیـسآ ناـنز هـب نادرم هنتخ هنوگچ :انارهه یڕهپڵام ،دلانور ،نمدلگ :هناوڕب ـ1

 :هناوڕب )20/04/1399 :نتشیگاڕێپتسهد یروارهب ،ینارهێت دیواج زوورهێب
   https://www.hra-news.org/?p=105352  
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 ییرایتــسهه رهــس هــل هــنهتهخ ییرهــگیراک هــب تهرابهس شیزاوایج ینووچۆب ماڵهب

 ۆــب کــێراکۆه کهو ادــتهڵاح کێدــنهه هــل و اــکهد رهــگیراکێب هنهتهخ هک هیهه یسکێس
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 ینارایهــن یهــگڵهب ناــموگێب .تێرجنێههدــڵهه سکێــس و نووبیرهــشهح یندرکرتــشاب
 یراــکۆه ۆــب ناکهووتاهتــسهدهو هــماجنهئ ییابهــتان نیناوــتهد .هــشێکاڕجنرهس شهــنهتهخ
 هــتهباب مهــئ یناکهرهــگیراک هراکۆه هل کێکهی نیناوتهد هنوومن ۆب .هوهنینێڕهگب رۆجوارۆج
 یراــکۆه هــب هوهــنیهکب یتــسهویهپ ناــی وارکهــنهتهخ یــسهک یندراژبڵهه هب هوهنیهدب ێرگ
 هــل 3لیتــس نفیهتــس و 2لاــکاپ نیلۆراــک ،1ۆیــسۆب رێفینێج .)WHO ،2007( یکشیزپ
 هــک اد نایناــشیپ 2016 یڵاــس هــل ادــکهیهوهندرکیقات هــل اداــناک ی"زنییوــک" یۆــکناز
 یتــسێپ یرتیناکهــشهب و تسێپرهب ییرایتسهه رهس هل یکهییرهگیراک چیه ندرکهنهتهخ
 یزاوێــش هــل نترگرهوکڵهــک هــب هــک ادهوهــندرکیقات مهــل 4.تێناناد وایپ یێزواز یمادنهئ
 تــسێپ ییرایتــسهه یهداڕ ۆخوهتــساڕ یندناوێپ ،5یتهیادنهچ ییرایتسهه یهوهندرکیقات
 یــسهک 30( ناڵاــس توهــح و یــس ۆــب هدژهــه ینهــمهت ناوــێن هــل وایپ 62 ،ارد ماجنهئ

 چیــه هوهــنیژێوت مهــئ .دــناون ناییرادــشهب )وارکهــنهنهتهخ یــسهک 32 و وارکهــنهتهخ
 وود رهــه ێزواز یمادنهئ یناکهنێوش یهکید و هفشهح ییرایتسهه ناوێن هل یکهییزاوایج
 هــک شهماجنهئ وهئ هنتشیهگ نارهژێوت و درکهن یدهب ادوارکهنهتهخ و وارکهنهنهتهخ یپورگ
 هــک نهدهد ناــشین ناکهییاتهرهس هگڵهب و ێڕۆگان وایپ یێزواز یمادنهئ ییرایتسهه هنهتهخ
 .هیین وایپ یێزواز یمادنهئ یشهب نیرترایتسهه نوارکهن هنهتهخ هک یهناسهک وهئ یتسێپرهب
 )2016 ،ولناغم(

 ینهــمهت هــل ناواــیپ یرۆز یکهــیهرامژ هــک هــیهوهئ هــشێکاڕجنرهس هــک هکید یکێڵاخ
 ناوــێن ییزاواــیج هــیۆب .نهــکهد نوومزهــئهب هییرهگرهتــشهن مهــئ ادیڵادنم هل نای ییهپرۆک
 و هوهــتێوهکهد یــێل هــک یهژــێچ وهــئ و وارکهــنهنهتهخ یــێزواز یمادــنهئ هب ندرکسکێس
 هــک ێرــکب هوهــب هژاــمائ هتــسیوێپ یتــشگ هــب ماڵهــب .ننازاــن وارکهنهتهخ یێزواز یمادنهئ
 رهــس هــل نناوــتهد زاواــیج یناسهک هک  6هیهنایینیهز هنهمگهد هتهباب وهل کێکهی "ندربژێچ"
 کێــسهک یهــگناوڕ هــل نۆچ کهو رهه ،ێبهه نایرۆجوارۆج ینووچۆب زاوایج یکێتهباب
 شخهــبژێچ ێناوتهد ڵات یاچ یهوهندراوخ نای ،دراس یوائ هب نترگشوود ،ندرکشزرهو

 
1. Jennifer A. Bossio 
2. Caroline F. Pukall 
3. Stephan S. Steele 

  :هناوڕب رتایز ییرایناز ۆب ـ4
Examining Penile Sensitivity in Neonatally Circumcised and Intact Men Using 

Quantitative Sensory Testing .  
5. quantitative sensory testing 
6. subjective 
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 ڵــێب .تــێرکب رامژهــه شخهبرازائ یکهیهوهدرک کهو هگنهڕ هوهکید یکهیهگناوڕ هل و ێب
 .هــیین رگڵهــهیتهیادنهچ و ندــناوێپ یوایش یسکێس یناژوورو و ژێچ هیاو یێپ )2005(
 .هوهتهوودرک تساڕتشپ نایهمهئ ناکهوهنیڵۆکێل هل کێدنهه

  اواس یڵادنم رهس هل هنهتهخ یناکهییسرتهم و شێئ 
 رتاــیز و هوێشواه رازائ ۆب هپرۆک یهوهنادراک هک هوهنهکهد یتساڕتشپ ناکهزاوایج هوهنیژێوت
 ناگیــشیم یناڵادــنم یڕۆپــسپ یکشیزپ ،1ڤاهنهو ترێبۆڕ .هناڵاسهروهگ یهوهنادراک هل
 ساب هوێش مهب نایهپرۆک یهوهنادراک ،هواد ماجنهئ هنهتهخ رهس هل یهوهنیژێوت نیدنهچ هک
 و ناــکنخ یرهــگهئ ووکڵهب ،رۆز یکێرازائ و شێئ یۆه هتێبهد اهنهت کهن هنهتهخ :هوودرک
 یواچرهــب یناــشکڵهه ناکهییکــشیزپ هوهــنیڵۆکێل .تاــکهد داــیز شینادهــسانهه یهشێک
 ناکهــپرۆک هــل کێدــنهه .تادهد ناــشیپ نێوــخ یسێرتس ینۆمرۆه یتسائ و ڵد ینادێل
 ،نارهژێوــت یترۆــپاڕ و ناکهــییکینیلک هــسانێپ یــێپ هــب .نبهد کۆش یشووت هکنوچ نیرگان

 ،یزرهد( ێرنێههد راک هب نێکشرازائ ینامرهد کێتاک تهنانهت ؛هشخهبتهراسهخ هنهتهخ
 ناــموگێب .تێکــشهد هــکهرازائ هــل کهــیهداڕ اهنهــت ،)وارکیقاــت یهدراژــب نیرتــشاب
 ۆــب یتشگ یندرکشۆهێب .نکهی هب ژد شیراج کێدنهه و زاوایج هنهتهخ یناکهییرهگیراک
 هــکهلووج یناــکیاد ییرایــشۆه یتــسائ یناــشکڵهه .هرادیــسرتهم ووبکیادهل هزات یڵادنم
 هنهتهخ هب تهرابهس یرایسرپ یهژێڕ هک هوودرک یاو هنهتهخ یناکهتخهس هرازائ هب رهبمارهب
 هــل هــک کــێرۆج هــب ،هووــب رۆز ناکهکهلووج هل کێشهب وان هل هراک مهئ ینتسخێوگتشپ و
 هــنهتهخ هــب تهرابهــس هــکهلووج یناکهگنابوانهب هکۆڤاڵب هل راتو نایهد ادوودرباڕ یناڵاس
 یهــنهتهخ هــل ناــموگ هــک هوهــنهکهد تــساڕتشپ کــێبێتک ماــخاخ جنــێپ .هوهتهنوارک واڵب

 .نینازب هنهتهخ یناکهییرهگیراک وومهه هناووز مهب نیناوتان تهبڵهه .تاکهد ناکهکهلووج
 هــتیرهن مهــئ یناکهــییرهگیراک و ییتهــیچۆب هــک هــیهه ناــمیرایناز هدــنهوهئ اتــسێئ ماڵهــب
 یراــیڕب هل ات نێردهد ناه نانژ هک یهوهئ ۆب تهبیات هب ،هوهرایسرپ رێژ هنیهخب هییگنههرهف

 .)2016 ،نهمدڵۆگ( ننێونب یرادشهب ادنایناکهڕوک یندرکهنهتهخ
    
 هناسانکڵهخ یهتسارائ

 هک هناکهییتسناز هتسارائ نیرتگنیرگ و نیمهکهی هل کێکهی )یژۆلۆپۆرتنهئ( یسانکڵهخ
 هــل و هواتهرهــس هــل رهــه .تاــکهد ێوتواــت ادــناکهزاوایج اگڵهمۆک وان هل هنهتهخ یهدراید

 
1. Robert Van Howe 
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 ووکڵهــب هووبهــن یراینــشێپ و ڤیتاــمرۆن یکهیهتــسارائ یــسانکڵهخ یهتــسارائ هوهتهڕهنب
 مهــئ شهــنهتهخ یهدراــید هــب تهرابهــس .هووب نوودرهگ هل نتشیهگێت وانێپ هل کهیهتسارائ
 هــنهتهخ یهناــسانکڵهخ یهوهــنادکێل هب هک ێردهد ڵوهه ادهشهب مهل .هوارک واچهڕ هتسارائ
  .تێبهه یێل نامرتواوهت یکێنتشیهگێت

 
 ادیرهوامهج یگنههرهف و بهدهئ هل هنهتهخ
 یناکهــگنیرگ هراــیڕب و ڕهواــب و رــیب هــل اینهت هن ادنارێئ هل هنهتهخ ینۆک یتیرهن و باد

 هــکۆریچ هــل ووکڵهــب ،ێــنیبهد ڵۆڕ ادــناکهیینارێئ یهــناژۆڕ یناــیژ هل یریگرهسواه ووکهو
  .تێنێونهد یۆخ ادشیناکهییووژێم و یبهدهئ هبێتک و همانرهفهس ،ناکهڵهتهم ،ناکهییبهدهئ

 هڕهواــب و رــیب یهــتوهکرهد ێناوــتهد هــک اگڵهــمۆک یگنهــهرهف یناکهــشهب هــل کێکهــی
 و رــیب ڵاــس نیدــنهچ یــیاژێرد هــب هــک هــناکهتکون و ڵهتهم و کۆریچ ،ێب نایناکهواپسهچ
 اــت کڵهخ یهناژۆڕ یۆگوتفگ وان هتۆچ و هوهتهوودرک رتڵووق یهنهتهخ هب تهرابهس یڕهواب
 یناــتاڵو هــل کــێرۆز ییرهوامهــج یبهدهئ هل "وارکهنهنهتهخ" نای "فهڵغهئ" هک یهداڕ وهئ
 هک یهڕهواب وهئ یێپ هب اههورهه .تێربهد راک هب ناکهنامڵسومان هب ندرکهتڵاگ ۆب یمالسیئ

 یناــمز هــل )ءاــفلغلا نبا( "افهلوغلونبیئ" یهواراز ،هوهتاکهد مهک یسکێس یووزهرائ هنهتهخ
 یکێدــنهپ ادــناکهبهرهع واــن هــل .هووتاــه راــک هب "زیح" یوایپ ۆب کهیهژامائ کهو ادیبهرهع
 کڵهــخ یتــسهد هــل واــچ اــب هــکب هنهتهخ هتشێرت هب تهکهڕوک" ێڵهد هک هیهه گنابوانهب
 ،اکهد هتهنوس یهکهڕوک" :تێڵهد هک هیهه هنشهچ مهل یدنهپ ادشیکروت ینامز هل ،1"تیبهن
 3."هرــتژیت و دــنوت یهــکهغیت هــل هــییچهنهتهخ مهــئ" ناــی 2"اکهد ادێسوارد رهس هب شیتهنم
 )1390 ،یدیعس(

 ننێههد راک هب )تسا یضاق ناروسهنتخ( "هرهوداد یهنهتهخنان" یدنهپ نانامزیسراف
 هــل ییکهرهــس یتــسهبهم ناــی هوهــنبهد ۆــک گــنیرگان یکێتهباب ۆب رۆز یکهیهرۆپائ کێتاک
 یکێتــسهد" یهژاوهتــسهد و هوهنراــشب ادهکید یکێراک یهدرهپ رێژ هل کێراک ینادماجنهئ

 ێردڕبب رهس وارکهنهنهتهخ یکێوایپ یتسهد هب هک کێڵهژائ هتاو "هیین ڵاڵهح وارکهنهنهتهخ
 هــل ،ناتسکیجات هنێو ۆب ،ناکهنامز یسراف هل کێدنهه هراکۆه مهئ رهبهل رهه .هیین ڵاڵهح

 
قلاب َکَنبا رِّهط ـ1

َ
ال و ِسا

َ
 ِساّنلا َهَجاَح 

 رلیا تنم هنیسوشنوق ،رلیا تنس هنولغو ـ2
 ریدیتیا نادنغاچیپ یچتنس ـ3
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 یکڵهــخ اههورهــه .ننــێههد راک هب "ندرکڵاڵهح تسهد" یهژاوهتسهد ،ندرکهنهتهخ یرب
ــگ گاــسوا هــیب وراــی" یهژاوهتــسهد یهوێــش هــل هیهه نایکێدنهپ شیدرێجورب

ُ
ــس ِن  "ِک یِ

 یــناڕق وود اــجنیئ .درــکهد هــنهتهخ یگهــس و ترــگهدرهو یکێنارق هک هکهیاتسهو یکۆریچ
 ۆــب هژاــمائ هدــنهپ مهــئ ؛هووب واڵگ هوهگهس ینێوخ یۆه هب هک یتسهد ینتش ۆب ترگهدرهو
 ادــشیناتسزووخ یناکهــبهرهع واــن هــل .هرتاــیز یهکهدووــس هــل یهــکهنایز هک اکهد کێتش
ــش اَم دَعَب" ێڵهد هک هیهه کێدنهپ

َ
 هــل و درــک نایهــنهتهخ یرــیپ شاــپ هــتاو :"هوُرــهط با

 ،ینوورزاک ینیهسوح و یباروت( تێبارنێتوهف کێتهفرهد هک ێرنێههد راک هب ادکێلهگتهڵاح
1392(.  

 و هوارــک ندرکهــنهتهخ یــساب رۆــجوارۆج یهوێــش هــب ادــشینارێئ ینۆــک یتایبهدهــئ هل
 یناــیاناز یلهــگتهیاکیح و انالوهــم کهو یهروهــگ یناریعاــش یمهــهرهب هل یشیناکهناشین
  .تێرکهد یدهب ییاههب خێش ووکهو

 هناخ هناخ ناروهط اب نکیلو   تسا روسهنتخ عامس هناخ نآ رد
 ادــیێت هــک هــسمهش ناوــید ی٢٣٤٥ هرامژ یلهزهغ یناکهڕێد هل کێکهی هرعێش هڕێد مهئ

 هــب شی")روــهط( هوهــندرککاپ" یهشو ،"ندرکهنهتهخ" یمسهڕوێڕ هب ندرکهژامائ هل هگج
 .تاکهد هنهتهخ هب هژامائ هک ،هووتاه راک
 1تسیاهنتخ نوچ نیا و تساصخا وچ نآ       تسیاهنتف و گنج نیکست ازج نیا

 یهــکید یــکێڕێد هــل ادــیچۆک یمهــتوهح یهدهــس هــل نارێئ یهگنابوانهب هریعاش مهئ
 :هووتاه نایناویم یهکهرهسواه و یۆخ هک اکهد کێنژ هل ساب هک ادکێکۆریچ هل یوهنسهم

 2شرهوش و زیزع نامهم دنام   نطو اجنآ درکروسهنتخ یوس
 هــل کێتــش ینترگرهو ادکێڕێد هل ،یچۆک یمهشهش یهدهس یریعاش یرونهئ اههورهه

 :ێڵهد و هوودناهبووش هنهتهخ کهو یکهییراید هب کێواچووقتسهد
 3ندرکهنتخ نوچ دوب وا یاطع   دشاب رایسب وزک ناتسب وزا
  .هی"هشاب هوهتێبب مهک زارهب هل شیکهیووم" یدنهپ یهوهرهنێهریبهو هڕێد مهئ

 یوێــس یڕــخ یویقۆتڵهــه یاــنۆگ ،شیراــجاق یمهدرهــس یریعاــش ینائاق اڵوبیبهح

 
 .ادتبا زا یمدآ تقلخ لزانم و راوطا ،مهراوچ یرهتفهد ،یوهنسهم یوهلوهم ـ1
 ناراـب و هـکهوایپ و نژ یڵاـم هووـچ هـک یهناویم وهئ یتهیاقهه ،مهجنێپ یرهتفهد ،یوهنسهم یوهلوهم ـ2

  .اتوکیاد ادهکهڵام هل هکهناویم و یراب
 .تاعطقم ،راعشا ناوید ،یرونا ـ3
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 :ێڵهد و هوودناهبووش هنهتهخ یناکهییرهگیراک هب یکێسهک یهکانهچ
 1ربرکذ فارطا رب هنتخ رثا نوچمه نادخنز درگ نانزقوط شکنحلاتحت
 هــک هــیینارێئ یهــکید یکێریعاــش ،مهههدزای یهدهس یلهزهغ یریعاش یوهلهێد لێدیب

 :یتهیووتو ادکێڕێد هل و هوودرک یهنهتهخ یساب
  تشاد هنتخ مسر مهو قیرط رد ندیربرس

 2متفای ناملسم تروص نیرد ار رفاک سفن
 یینییاــئ یقهد هل چ و کۆریچ و تهیاقهه هل چ ادشینارێئ یناکهییبهدهئ هقهد هل هنهتهخ

 هــجو یبێتک هل ینایدابوق وهرسهخ رسان هنوومن ۆب .هوودناون یۆخ ادناکهنافریع و ناریعاش
 نووــبتووج یاود یڵــسوغ ییتــسیوێپ هــب تهرابهــس )١٤١ ل ،مهدزناــش راــتفگ( نــید
 تــشپ یهوهــنتاهوائ هــل نووــبتووج ،هروهــگ یادوــخ یڵزهف هب نیێڵهد همێئ" :ێوومرهفهد
 رهــگهئ تهــنانهت وارکهــنهتهخ وود ینتوککــێل هل و نبهن شیتووج رهگهئ تهنانهت ،هبجاو
  ". ... هوهکید یوهئ یوانهه وان هتێژڕهن شیوائ

 ێــکۆریچ ڵۆکــشهک یبێتک هل ،١١ و ١٠ یهدهس ینازیراکریب و میکهح ،ییاههب خێش
 هــچاپ و کــێزۆه یال همتشیهگ کێژۆڕ هک هوهتێڕێگهد کێعهمسهئ" :هوهتێڕێگهد هوێش مهب
 واوهت مندراوخ هک .مووب ماوهدرهب ادندراوخ هل ،هوهووبتسهب نایکێتهپ هب هک دراوخ مکێتشۆگ
 ؟تاــه ێــل یچ ووبدرک مهوهتهپ هب یهوهئ :یتو و هوهرهد هتاه هکهرداچ ینهواخ ینژ ،درک
 رهــه و .مهــکهد هــنهتهخ ناــچک هــک مکێنژ نم ،ووبهن ندراوخ هوهئ :یتو .منایدراوخ متو
 ییاههب خێش( ."هوهمتسهبیهد هوهتهپ مهب مڕبیهد یهوهئ ،مهکهد هنهتهخ کێسهک هک کێراج
 .)511 ل ،مهراوچ یرهتفهد ،)اتیب(

 واــن هــل هــک هوودرــک هوهــل یــساب ادڵوکــشهک هــل هــکید یــکێکۆریچ هــل ییاههب خێش
 :ێــڵهد و یڕۆــشرهس و یرازهمرهــش یۆــه هتێبهد هک هکێتهباب نارکهنهنهتهخ ادنانامڵسوم
 ۆــه :یــتو ،ووــب رعێــش یهوهــنینۆه یڵاقرهــس هــک مهــجهع یڕوــک یداــیز هــب قادزرهف"

 ؟یواد یــێپ تکیاد هک درک هڵاوهه وهل تهلهپ :یتو دایز ؟یڤیهپهد ناسید ،وارکهنهنهتهخ
  .)339 ل ،مهیێس یرهتفهد ،نامهه( "هماڵهوێب یکێماڵهو :یتو قادزرهف

 یتهڕووــس ییراکیــش هــل "رارــبالا ةدــع و رارــسالا فــشک " هــل یدۆبیهم نیدهدیشهڕ
 واربواــن .هوارــک هنهتهخ و هیادوخ یتسۆد هک اکهد فینهح هل ساب کێسهک کهو ،ادهڕهقهب

 
 .یدنهقرهمهس ینهزووس یهدیسهق یماڵو هل .177 هرامژ ،دیاووق ،راعشا ناوید ،ینآاق ـ1
 .2 هرامژ ،تایلزغ،راعشا ناوید ،یولهد لدیب ـ2
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 یهــکهنامرهف جنــێپ و "رهس" ۆب ادوخ ینامرهف جنێپ هل ساب ادهبێتک مهئ یهکید یکێشهب هل
 جنــێپ وهــئ ماڵهــب" :هوهدرــک یقاــت یــمیهاربیئ هــناوهب ادوخ هک ،اکهد ڤۆرم ی"هتسهج" ۆب
 و نیــشاتڵێمس و نادد ینتــش و نادــڵههتول و مهد هــل واــئ :نادرهــس هــل هــک هــنامرهف
 کۆــنین و ندرکهــنهتهخ :نادهتــسهج هــل هک یشهکید یهجنێپ و رهس یژق یندرکتهلوود
 1382 ،یدۆبیهــم( ندرۆــشگنق واــئ هــب و رهــبهکووت و ڵهغاب رێژ یکووت ینیشات و نیڕب
  .)345 ل  ،هڕهقهب یتهڕووس،

 یندرکێجهــبێج رهــس هــل نایهــبرۆز هــک ادــسراف ینانازهــسق و میکهح و ریعاش وێن هل
 ووــکهو یکێناسهک ،هوودرک هنهتهخ هل ناییناویتشپ  هشیمهه نرووس ناکهییمالسیئ هنامرهف
 یکهــیهگناوڕ هــب هــک نهــه شیرــجیه یمهتــشهه یهدهــس یــسوونزنهت یناــکاز دــیهبوع
 یهرابرهــل ادــکێکۆریچ هــل یناــکاز دیهبوع .نناوڕب هنهتهخ هل هوهییواناموگ و هناڕاجهتڵاگ
 ،نامڵــسوم هووــب یحیــسهم یکێواــیپ" :ێــڵهد نامڵــسوم هــب ووبب هک یحیسهم یکێوایپ
 هــنهتهخ هب یلم هکهییحیسهم کێتاک .نهکب یهنهتهخ یتو )نۆک ییناوهراش( بیسهتحوم
 یتاــک .نڕــبب یرهس ێبهد و هواد یال نییائ هل نایتو ،تسرهپچاخ هب هوهتێبب یتسیو ،ادهن
 هــتێچب کێسهک رهه !هریهس یکێنییائ :یتو ؟هنۆچ ێپ تیتێنامڵسوم هک یسرپ نایێل گرهم
 "نڕــبهد یرهــس ،ێــنێب ێــل یزاو ێوهــهیب رهــگهئ و نڕــبهد یرــیک یرهس هوهنییائ مهئ وان
 .)1380 ،یمهشهف(

 و هــچووک یناــمز و یرهوامهــج یبهدهــئ واــن هــتۆتاه هوهزاواــیج یکمهــچ هب هنهتهخ
 ندــناونۆخ هل هیتیرب "یرگهد هکهچک ،ێرکهد هنهتهخ هکهڕوک" یدنهپ هنوومن ۆب .هوهناڵۆک
 و "وودرکهــنهنهتهخ" یهــشو ناــی ،هــیین هوهکهــسهک هب یدنهویهپ هک کێراک نای کێتش ۆب
  .نتسیوهشۆخهراپ و راکحامهت هک ێرنێههد راک هب هناسهک وهئ ۆب "وارکهنهتهخ"

 نامڵهــتهم و هواراز ادــشهکید ینالهــگ ییرهوامهــج یبهدهئ وان هل هنهتهخ هب تهرابهس
 هک هیهه کۆریچ ،هدهس هل 23 ناوایپ یندرکهنهتهخ یهژێڕ هک ایناڕکۆئ هل هنوومن ۆب .هیهه
 :ێــسرپهد هیۆب .ووبارساوڵهه یرهس هل کێرێمژتاک هک کێناکوود هتێچهد کێوایپ" :نێڵهد
 ؟هییزاسرێمژتاک همهئ ایائ

 .نیهکهد هنهتهخ هرێل همێئ رێخهن 
 هــکهناکوود یاــگرد رهــس هــل ناــترێمژتاک یهنێو یچۆب هتاوهک یهد !؟نهکهد هنهتهخ 

  ؟هویساوڵهه
  ؟نیێنباد یچ هکهناکوود رهس هل یێڕهواچ ،هندرکهنهتهخ همێئ یشیئ ،نرووبب 
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 کــێرۆج هــب ادواــب یگنهــهرهف و رووــتلوک و بهدهئ هل هنهتهخ هک هیهوهئ هراید یهوهئ
 و نانامڵــسومان هــل هوهــندرکایج ۆــب کێرهــتکاف و ینامڵسوم یزمهڕ هتۆب هک ووڕ هتهوارخ
 و ندرکسکێــس هــل ییۆڕهداــیز هــل هوهــنتوهکروود و یــسکێس یووزهراــئ یندرکڵۆرتنۆک
 یماجنهئ هک هیهسهک وهئ ۆب یکاپان و یواڵگ رهبمهه هل یڵاڵهح و یکاپ یهناشین اههورهه
 ینییاــئ یهتسارائ ییرهگیراک رێژ هل یسراف یبهدهئ یناوایپهڵهک یهبرۆز ناموگێب .تادهد
 هــک ێبهــن نهــمگهد یتهــڵاح دــنهچ هــل هــگج ،نووب ادمالسیئ ینییائ یناکهنامیرگشێپ و
 و هوودرــک ناــیهدراید و هدرــک مهــئ یریهــس هوهنخهڕ و ناموگ هب یبهدهئ ینایاناز هل ێدنهه
 .هووترگ هنهتهخ یینییائ یهتسارائ و هگێپ هل نایهنخهڕ

 هــل ێدــنهه واــن هــل هــنهتهخنان یگنهــهائ هــب تهرابهــس ناکهییتــشگ هڕهواــب 
 ادنارێئ یناکهوهتهن
 یڕهواــب و رــیب و رووتلوک و گنههرهف ییکهرهس یشهب ،یرهوامهج نای رۆلکلۆف یتایبهدهئ

 هــکنوچ ،هرتاــیز یمرهــف یتایبهدهئ هل یرهوامهج یتایبهدهئ ییواڵبرهب .هکهیاگڵهمۆک رهه
 ۆــکناز و زاــبێڕ و هناخباتوق ێب هب هک نکڵهخ یدوخ یناکهییکهرهس هرهنێقلوخ و  گنهدرهب
 ێوتواــت هــناواب هڕهواــب مهــل ێدنهه ادهشهب مهل .ننێد تسهدهو یرایناز ادنایژ ینێتسهب هل
 رادــیدنهویهپ یتیرهنوباد و هنهتهخ یهدراید رهس هل هدهس نیدنهچ ییاژێرد هب هک نیهکهد
 یهوێــش مهــب و هوهتهنوارتــساوگ تشپواتشپ و هوارک ێل نایساب و نووب تسورد هدراید مهب
 .اتسێئ یناکهوهن تسهد هتهووتشیهگ اتسێئ

 هب تسهویهپ ییگنههرهف یڕهواب و ریب یهنوومن ادنارێئ یناکایجایج هرهڤهد و هچوان هل
 کواــب یــندرم هــب نیهــکب هژامائ نیناوتهد هنێو ۆب ،ێرنیبهد )هنهتهخ نان( هنهتهخ یگنههائ
 ،یهکهڕوک یهنهتهخ ینان ینادهن و ناڕێگهنگنههائ یرهگهئ هل یهکهڵادنم ییتهیاواز شێپ
 هکهڵادنم ریبهو یتهوایپ یهوهئ ۆب ادڵام وان هل ینیساوڵهه و وارکهنهتهخ یتسێپ ینادشیش هل
 هڕوــک یهوهــئ ۆــب هــناخباتوق ووــکهو یلهگنێوــش واــن هــل هنهتهخ یتسێپ ینادێڕف ،هوهتاخب

 هــب واــئ یزوهح نای رفهد وان هل کیاد یناناداپ و ێب رهشۆکێت ادندنێوخ هل هکهوارکهنهتهخ
 هــچوان هــل هوهــشهکید یکهیال هل .یهکهوارکهنهتهخ هڵادنم ینیرب ینووبژێڕاسووز یاویه
 کهــی هــب ژد یڕهواب و ریب هنهتهخ یمسهڕوێڕ و گنههائ هب تهرابهس ،ادنارێئ یناکایجایج
 هــب کــێڕوک رهــگهئ هک ووباو نایێپ سهک کێدنهه ادناتسرال هل هنوومن ۆب .تێرکهد یدهب
 یهنیــسم یهــلوول ناــی نڕــبهد کێرێشهڵهک یرهس ،ێبهن یشهبواه و ێرکب هنهتهخ اینهت
 نێوــش کێدــنهه هــل ماڵهــب .نهکبرهد ێل یموش و یسیرگن یهوهئ ۆب ننێکشهد ییهنیڵگ
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 وهــئ یهراــمژ هــیاو ناــیێپ هــکنوچ ،نهــکان هــنهتهخ هوهکێپ ڵادنم وود تهق شرفهت ووکهو
 هتــسیوێپ ،ێــب تووــج رهــگهئ و ێــب قاــت ێــبهد نێرــکهد هــنهتهخ ادکێژۆڕ هل یهناسهک
 هــل کێکهــی انیگهــئ .تــێب قاــت هراــمژ مهــئ یهوهــئ ۆب نڕبب رهس کێڕهم نای کێرێشهڵهک
 .)یواتهه ی1388 ،یهووکداوهس دنهواب( تێرمهد ڵام یناکهڕوک

 هوهــنووبکاچ و یکۆزهــن یرهسهراچ ۆب ێردڕبهد ادهنهتهخ هل هک یهتسێپ وهئ اههورهه
 و نڕاــهیب ادکێنهواه هل و هوهنهکب کشو هواڕب هتسێپ وهئ رهگهئ ،ناوهئ یڕهواب یێپ هب .هشاب
 ێبهد رتایز یهکهنژ ۆب هکهوایپ ییتسیوهشۆخ اوهئ ،کێوایپ هب نهدیب هکید یکارۆخ ڵهگهل
 رهــگهئ اههورهــه .تێبهد یرگۆه یهکهپرۆک اوهئ ،اوخیب و هوهتاکب یرووس کێنژ رهگهئ و
 کێدــنهه .تادــب یتوق و یوورهگ هتاخیب مرهگوامرهگ ێبهد ،ێب یڕوک یرایزاوخ کێنژ
 و ێرــنێژربب اــیج هب هتسیوێپ ێردڕبهد ادندرکهنهتهخ یتاک هل یهتسێپ وهئ هیاو نایێپ سهک
 وهــئ و هڵاس رازهه اجنهپ ژۆڕ هکنوچ ،ێبهن مهک یچیه یهتسهج یهوهئ ۆب هپرۆک هب ێردب
 هوهــنێرکهد تــسورد هراــبوود ناکهــڤۆرم و هوهتاکهد ۆک هتسهج یناکهلیدرهگ اب هک یهتاک
 هــل کێــشهب یواــب یکهــیهواراز هب هژامائ نیناوتهد هوهراب مهل رهه .تێبهن واوهتان یهتسهج
 و ییۆخهبرهــس ۆــب هژاــمائ هــک نیهــکب شیرووــشاب یناــساروخ هــل دنهجریب یناووتشیناد
 باــسهق یتهــنم ماڵهــب ،اوــخب یۆــخ یرــیک یتسێپ ڤۆرم هتسیوێپ" :اکهد نووبهنهدۆریگ
 ."تێشێکهن

 یهواــم ۆــب و رانهــه یراد یۆــپ و قل هب نهکب وارکهنهتهخ یتسێپ هک هواب او ادتشهڕ هل
 ،تــسێپرهب ینیڕب یاود شهکید یکێپورگ .نێنبیاد هکهڵادنم یرهس رووژ هل ژۆڕ توهح
 رهــب هــنهخیهد ژۆڕ توهــح شاــپ و نــساوهدڵهه یهکهڵادنم یلم هل و ادکێتهپ هب نهکیهد
 ،هوهــتێبب ژێڕاــس یهــکهڵادنم یــنیرب یهوهئ ۆب کیاد ادناکهچوان هل کێدنهه هل .رێشهڵهک
 ادهکهناختــشێچ یــچیم هــل و درــکهد یــشیش هــل ریــس و زاوــیپ ڵهــگهل هــکهواڕب هتــسێپ
 هــل هــکهڕوک ،نهکب ڵاچ ادیوهز رێژ هل هڵفهغ وهئ رهگهئ هیاو نایێپ کێپورگ .تساوهدیڵهه
 ،کهــیهکهلووج یناکوود وان هنهدب یێڕف رهگهئ و ریژ یکێوایپ هتێبهد ادیڵاسهروهگ ینهمهت
 و دــناژرپهد ادتــسێپرهب رهسهب نایواتووس یهکۆل نای .یرگهد رتمهک و ێبهد مارائ هکهڵادنم
 ینێوــش هــل ناــی1گــناژرق یــنۆڕ ناــی واردڕاه یواتووس یووڵوه یکوێن ینۆڕ هوهئ یاود

 یچهــنهتهخ هــل نایهــنتههخ یتــسێپ هراــپ ینادێپ رهبماهب هل ووب او یراج نای .ادهد هنهتهخ

 
 هـیاوبهه ادـڵام واـن هـل گـناژرق یچرهـه و هـشووش هتـسخهد نای)کهـچرهک یـنۆڕ( نای ارچ ینۆڕ ـ1

 .انێههد نایراک هب نیرب ینامرهد کهو و هوهشووش وهئ وان هتسخنایهد و دناپۆتنایهد
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 یتــسێپ هــب ناــکهووج هــک درــکهد نایهوهــئ یاعهدــیئ ناکهــیینارات هل کێدنهه .ترگهدرهو
 هوامهــن ناــیواب هناڕهواب و ریب مهل ماک چیه ۆڕمهئ ماڵهب .هووترگ نایڤۆرم ینۆڕ وارکهنهتهخ
  .)نامهه(

 
 )رهێم ییرهدڵاوهه( نارێئ یرووکاب یناکهراش هل کێکهی هل هنهتهخنان یگنههائ :٤٥ هرامژ یهنێو

 
 )نامهه( نارێئ هل هنهتهخ یمسهڕوێڕ یکێنهمید :٤٦ هرامژ یهنێو

 هــل و ناکهوهــتهن هل کێدنهه وان هل شاتسێئ اتهه هک هکێمسهڕوێڕ هنهتهخنان یگنههائ
 هواڕۆــگ رۆز یکهیهداڕ ات هکهناڕێگگنههائ یزاوێش ماڵهب ،هواب ادنارێئ یناکهراش هل کێرۆز
 یناڕێگگنهــهائ یهوێشواه و هروهگ یگنههائ یزاوێش هب رتایز هنهتهخ یمسهڕوێڕ اتسێئ و
 و هــنهتهخ یتهــبیات یــکێک هــناگنههائ وهــئ یهــبرۆز هــل اداتــسێئ هل .تێچهد هوێڕهب اتسێئ

 یڵادــنم ،ێرــکهد هداــمائ همانتــشێهگناب یتراــک یریگرهــسواه یگنهــهائ یهوێــشواه
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 .تێرگهدرهو سهک و مزخ یناکهروهگ هل شاباش و یراید شیوارکهنهتهخ
 ادــیۆخ یــیووژێم ینێتسهب هل اینهت هناڕهواب و ریب مهئ یانام هک هوهتێبهد نووڕ هوێش مهب

 ووــکهو یهــکید یناکهراوب هل کێگنههائ و مسهڕوێڕ رهه ووکڵهب ،ێرکان ۆب ینووچاداودهب
 رۆــجوارۆج یانام ... و نووچۆب و ڕهواب ،اسای ،تهسایس ،گنههرهف و رووتلوک ،اگڵهمۆک
 یتاــک هــل هــک هــشهمهئ رهبهل رهه .تێرکهد ێجهبێج زاوایج یهوێش هب و ێرگهد هوۆخ هب
 ماوهدرهــب ،ادــییووژێم ییراــکناڕۆگ یهژــێرد هــل ،ادــکهیهدراید ڵهــگهل هوهــنووبووڕهبووڕ
 اــنام هــل شهــمهئ هک ێریگهدرهو یێل انام نیدنهچ و ێبهد تسورد یکۆکان و شێکهمشێک
 ،یۆــخ ینهــسهڕ و اتهرهس یادراک ینووبهن یۆه هب و هوهتاخهد یروود یۆخ یهکهنهسهڕ
 یــتوهڕ و ێــبب یکمهــچ و ییاــنام یــیزاوژد یــشووت یناکهنهــسهڕ هــجنامائ ڵهگهل هگنهڕ
  .تاکب مهتسهئ یهکهییاتهرهس همایهپ یانام یدۆک یهوهندرک

 
 مارگاتسنیئ هل هنهتهخ یگنههائ یهمانتشێهگناب یتراک و کێک یناکهنوومن :٤٧ هرامژ یهنێو
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 نارێئ یتاڵو هل هنهتهخ نان یمسهڕوێڕ
 )یواتهــه ی١٣٩٥( یکهلرهز الههش .هجنرهس یێج شهنهتهخ یگنههائ ییووژێم یتوهڕ
 یــیهریئ هــل یۆــخ هــک ابهد ناوایپ ییهرێئ هب هژامائ "هناهام نونج و ناتشد ،نانز" یبێتک هل
 هچوان هل هیۆب رهه و نهبهد نانژ یازوکز یاناوت هب ییهریئ هک هووترگ یهواچرهس هوهناوایپ

 هــک اردهد ماجنهــئ ازوکز ینهــمهت ۆب ناوایپ ینووچ ۆب کێمسهڕوێڕ ادناهیج یناکایجایج
 هــب هژاــمائ هنوومن کهو یکلرهز ادهژێرد هل .هیهنهتهخ همسهڕوێڕ مهئ یناکهمرۆف هل کێکهی
 ناــیناڕ تــشپ هــک اــکهد نۆزامائ یرابووڕ یرانهک هل هواج یناکهزۆه وان هل ناوایپ ییهریئ
 هنێوخ مهئ هوهنهکهد تخهج و هوهنۆشیهد ادهکهرابووڕ هل ێد یێل هک یهنێوخ وهئ و نڕبهد

 او هــمێئ شهمهئ یاڕهرهس .نهکب ادێت یرادشهب هیین نایۆب نانژ و هیهناوایپ واوهت یکێنێوخ
 ماجنهــئ ناوایپ ییرادشهب هب اهنهت هراک مهئ ادنۆک رۆز یکهیوودرباڕ هل هک نیهکهد هنامیرگ
 یاــههدرپ تشپ :ناریا یعامتجا خیرات زا ییاههشوگ" یبێتک هل دازائ نهسهح ماڵهب .اردهد

 یهدرهــپ تــشپ :نارــێئ ییتهــیاڵهمۆک یووژــێم یناکهــشۆگ( "اهــسو نورــق زا و ارــسمرح
 :هوهتێڕێگهد )تساڕهوان یناکهدهس یناکهمهرهح

 یگنهــهائ هــنێو ۆــب ،ادــینازێخ یینامداش و یشۆخ و ناکهروهگ هنژهج هل تهنانهت"
 ادــناکهگنههائ هــل ناییرادــشهب هوهــکێپ واــیپ و نژ ،دــته و هنهتهخ نان و یریگرهسواه
 )38 ل :1357 ،دازائ( ."درکهدهن

 :ێسوونهد مالسیئ شاپ ینارێئ یندرکهسانێپ ۆب و ادهکید یکهیاگێج هل واربوان
 هنتاههدهن ڵام هل نایڵهگهل تهق و درکهد نایهسق ادنایناکهنژ ڵهگهل رتمهک ناکهوایپ"

 ،ادیریگرهــسواه یگنههائ و هنهتهخ نان و یشۆخ و گنههائ و نژهج یتاک هل و هوهرهد
 ڵهــگهل ناواــیپ یهوهــنووبۆک و هوهدرــکهد ایج نانژ یهنزاب هل نایهکهوهنووبۆک ینێوش
 )156 ل ،هواچرهس نامهه( "ینازهد ییهرووش و بیهع ێپ ناینانژ

 یاود یــنارێئ هــل ناــنژ وودرــباڕ یهــناوهچێپ هــب هــگنهڕ هک ێوهکهدرهد او هوهناڕێگ مهل
 ادهــنهتهخنان یگنهــهائ هــل نایندرکیرادــشهب یرهــگهئ تــساڕهوان یناکهدهس هل مالسیئ

 ادهگنههائ مهل ایج هب ناوایپ و نانژ و هووبهن واڵهکێت هکهمسهڕوێڕ شیناسید ماڵهب ،هووبهه
 . هوودرک ناییرادشهب

 یهــنامیرگ و هوارک فسهو هکید یکێرۆج هب ادرتاود یمهدرهس هل هییگنیرگ مهئ ماڵ هب
 ادهــنهتهخ یگنهــهائ یناکهمــسهڕوێڕ هــل واــیپ و نژ ینووبڵهــکێت یتهیاــش هک ێرکهد هوهئ
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  .نیهکب هسق هوهراب مهل هناواڕبێل نیناوتان اتشێه ماڵهب ،نیووب
  :هووتاه ارسمارح یاههدرپ تشپ یبێتک یهکید یکێنێوش هل
 هــل توهــکێڕ هــب شاــش نیدهرــسان ،ووچ هوێڕهب هنهتهخ نان یگنههائ یهژۆڕ وهئ"

 هدــنهچرهه ،هووــچ هوێڕهــب کێگنهــهائ هــک یووبتسیب کێتاک و تاه هزوریف یکشۆک
 یخاــب هــل و هــکهخاب واــن هووــچ هوهــسایپ مهد هــب و اــپ هب ماڵهب ،ووب یوازۆت و وودنام
 یرادــشهب و ووــبووچ هوێڕهــب ادێت نایهکهگنههائ هک یهناڵام وهئ وان هووچ هوهناتسڵوگ
 یۆــه هووــب و درــک دایز تاق دهس یهکهگنههائ ییگنیرگ اش ینتاه .درک یهکهگنههائ
 نایهکهگنههائ هل ندرکیرادشهب یزاین هک کشۆک ینامناخ هل هکید یکێڵهمۆک یهوهئ
 نیــێڵب نیناوــتهد ،کێرێمژتاک یاود ادماجنهئ هل و ێوهئ هننێیهگب نایۆخ هلهپ هب ،ووبهن

 کــێرێمژتاک ... تێبدرکهن یرادشهب ادهگنههائ وهل هک ووبامهن کشۆک یکێمناخ چیه
 هواــچ ،نووــب نیڕــچ یناڕۆــگ یکیرهخ ناکهڕێگییاش و رهیاش هک ادکێتاک هل ؛یڕهپێت
 .درک یگناب تسهد یکهیهژامائ هب و توهک داشمهدهق یجاح هب اش نیدهرسان یناکهژیت
 نامهــه( ".درــب یــشۆنڕک و هوهــشێپ هووــچ هــکاڕ هــکاڕ هــب هــلیکناوج یکێتسێپشهڕ هنژ
 )٤١٣ ل ،هواچرهس

 هــیهه کهیهمان هنوومن ۆب .هووبهن واب ینارێئ یوایپ و نژ ییواڵهکێت ینووبهدامائ ماڵهب
 یهدهس یتساڕهوان هل یارب یفام مازین یلهع دهمهحم ۆب هنهتڵهسلوهتهزێع ناتڵوس ارههز یه

 یمهــشهش هــل نامناخدوومحهــم" :هوارــسوون ادیێت هک ،)٤٨ هرامژ یهنێو( هییگنام ی١٤
 .ایرگهــن چیــه هــتاو ؛ووــچ هوێڕهــب یــشاب هــب رۆز .درــک هــنهتهخ ادوودرــباڕ یگناــم

 هــنهتهخ یــشاش دهــمحهئ ناتڵوــس هــک ووــب هراش مهئ ییچهنهتهخ هکهی شهکهییچهنهتهخ
 یژۆڕ .ووــب شێــئ و رازاــئ هــب رۆز هک ناراج ووکهو کهن درک یهنهتهخ شاب رۆز .ووبدرک
 ،هــلوهدوناهروب ،هنهتڵهــسلودیجهم هــتاو ؛نووبتاــه هــڵامهنب یناواــیپ هــکهندرکهنهتهخ
 ناــنژ ۆــب شــیژۆڕ ێــس یاود .نووــب هــنامهئ و مهــشهتحوم رالاــس و ناخدهــمهحمدهلهو
 )http://search.qajarwomen.com>search( ".اد نامیناویم

 اداــیج یژۆڕ وود هــل ووکڵهــب ،اــیج هب رهه کهن هنهتهخ یمسهڕوێڕ هک ێرنیبهد کهو
 یکێمــسهڕوێڕ هــنهتهخ یمــسهڕوێڕ هک ێرکب هوهب هژامائ هتسیوێپ اههورهه و هووچ هوێڕهب
 ادنانیــشنکشۆک واــن هل شهمهئ و هوودنایاخ یژۆڕ ێس ۆب وود یهوام و هووبهن هژۆڕ کهی
 .ووب رتگنیرگ
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 تهرابهس یفام مازین یلهعدهمهحم یهکارب ۆب ناتڵوسلوتهزیع ناتڵوس ارههز یهمان :٤٨ هرامژ یهنێو

 .)هواچرهس نامهه( ناخدوومحهم یندرکهنهتهخ یڵاوهه هب
 ووکڵهــب هــنهتهخنان هــل اهنهــت کهــن همێئ کێتاک نهدهد ووڕ هک یهناتش وهب تهرابهس

 کــێڵاخ هــب هژاــمائ ،نیــبهد ادــشینارێئ ینتــشیناد هــل یوایپ و نژ ینووبواڵهکێت یدیهاش
 هــک ێرــکب هوهــب هژامائ هتسیوێپ ،نیهکب هتهباب مهئ رهس هل هسق یهوهئ شێپ ماڵهب ،هگنیرگ
 هــگنههرهف و رووــتلوک وومهــه هــل ووکڵهــب نارــێئ هــل اهنهــت کهــن تیرهــنوباد ینیڕۆــگ
 وهــئ یهرێوــگ هــب و همهتــسهئ هوهــناینهیاخژێرد ییماوهدرهــب یۆه هب ادناهیج یناکهزاوایج
 هــل .هووبهن واب ادنارێئ یکێنێوش وومهه هل وایپ و نژ یندرکڵهکێت ندرک نامساب یهناگڵهب
 هــک نینیڕهــپێت یغاــنۆق یتهیاــش ،ادنارێئ هل ینییائ یتاڵهسهد هل کێناڵاس یاود ادماجنهئ

 اــیج شیراــج کێدــنهه و واڵهــکێت واــیپ و نژ ادــناکهیینارێئ هنتــشیناد هــل راــج کێدنهه
 یڕهــپڵام یــه هــک نیهــکب هوههراوــخ یهنێو وود مهب هژامائ نیناوتهد هنوومن ۆب .هوهنێرکهد
 یڵاــس هــل دههشهم هل هنهتهخنان یمسهڕوێڕ وود هل ساب هک ه"راجاق رصع هل نانز یایند"

 یزهــگهڕ ییتــسهداڵاب ادنایهکید یوهل و نڵهکێت وایپ و نژ ادیێت هک اکهد یواتهه ی١٢٩٠
 .تێرنیبهد رێن
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 ناوایپ و ناتهرفائ ینووبهدامائ هب دههشهم یراش هل ندرکهنهتهخ یمسهڕوێڕ :٤٩ هرامژ یهنێو

 )نامهه(

 
 )نامهه( ناوایپ ینووبهدامائ هب دههشهم هل هنهتهخنان یمسهڕوێڕ :٥٠ هرامژ یهنێو

 هــل یــنارێئ ینارایتــشهگ و نادــنهمریب نای هدازغاجو ینیچ ینووب هگنهڕ ،ادهدنهوێن مهل
 هــل واــیپ و نژ ینووبڵهــکێت یۆــه هتهووب هک نیهکب ریهس هکید یکێرهتکاف کهو اپووروهئ
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 ادمالــسیئ شێــپ یــنارێئ هــل و ناکهوهــتهن واــن هــل هدــنهچ رهــه ،ادــنارێئ ینێوش کێدنهه
 مالــسیئ یاود هل نارێئ یووژێم و هووبهن ینووب ادوایپ و نژ ناوێن هل ۆتوهئ یکهیهوهنووبایج
 ناکهــییپوروهئ هــل اینهــت هــب واــیپ و نژ ینووبڵهــکێت هــک یهوهــئ و ووب هناوایپ و هنانژ رتایز
 یهــنوومن یــنینیب هــب کڵهــخ .هییتــساڕ هــل روود ،نووــبییاواژۆڕ یۆــه هــب و هوارــیگرهو
 و یرازهمرهــشڕپ یکێتهــباب هوێــش وهــل ینووبڵهــکێت هــک توهکرهد نایۆب ناکهییپوورڕوهئ

 هــل کێکهــی ،یزاریــش یناــخ نهــسهحلهووبهئ ازریم هک هوهنڕێگهد .هوهتێوهکان ێل یمووش
 یساب ،هوودرک یاپووروهئ یتشهگ ادمهههدزۆن یهدهس هل هک ووب ینارێئ ینارایتشهگ مهکهی
 و واــیپ رازهــه دهــس هــک اکهد ١٨٠٩ یڵاس یربماسید هل نهدنهل هل سمیهج تنێس یکراپ
 یهڤۆرــش هــل و نووــب ندناونۆخ و پسهئ یراوس و ۆچووتاه یکیرهخ هک نووب ادێت ینژ
 :ێسوونهد ادکهییناویم

 هنالیمیشهن و خۆش و مادنهئڵوگ ،راسخوڕیرهپ وهئ ،ناکهجنهگ هنژ وومهه ناشاپ"
 هــب نایتــسهد ادناکهنهــسهڕ و نهــمیدشۆخ و زۆــق هــجنهگ ڵهگهل تسهد وان هل تسهد
 ،هوهووــبدراوخ نایبارهش نایوومهه .هتشهههب یخاب توگتهد ،درک هناتسۆد یکهیامهس
 )1397 ،یدابائمجهن( ".نووبهن شۆخرهس نایچیه ماڵهب

 واــن هــل هک یهناگناوڕ وهئ و هنامانرهفهس هرۆج مهئ یهوهندرکواڵب هرابوود هوهییاینڵد هب
 و نژ هــل هــک اــکب انــشائ کــێناهیج  ڵهــگهل ناکهــیینارێئ یناوتیهد هیهه ادنارێئ یاگڵهمۆک
 و ناــنژ ینووــب ،ادراجاق یمهدرهس هل ادکێتهڵاح رهه هل .نهوهکێپ هک هووتاهکێپ کێناوایپ
 یکێنتوهکــشێپ ووــشێپ ینامهدرهــس ڵهــگهل دروارهب هب ادنارێئ یندرکهنهتهخ هل نانژ یڵۆڕ
 یناخرهــچرهو یڵاــخ" :هــیاو یــێپ یدهــمحهئرای هک یهداڕ وهئ ات هوینیب هوۆخهب یواچرهب
 و ینێکووب ینادنهبهنهخ یمسهڕوێڕ هل نیناوتهد نارێئ یرووشاب ینانژ ۆب ناکهداش هگنههائ
 .)1388 ،یدمحهئرای رهبزرهک( نیهکب یدهب ادهنهتهخ نان

 هــک ێچهد هوێڕهب زاوایج یزاوێش هب ادنارێئ یناکایجایج هنێوش هل هنهتهخ یمسهڕوێڕ
 یــشهبواه ینهیال یکهرهس یهوێش هب ماڵهب ،هیهه ادرتکهی ڵهگهل نایکووچب یکهییزاوایج
 ژۆڕ کهــی هب :هوهنیهکب تروک ادهرێژب دنهچ هل نیناوتهد ناکهیینارێئ یهنهتهخنان یگنههائ

 یگنهــهائ و مــسهڕوێڕ ؛ێــبهد ماوهدرهــب ژۆڕ ێــس ۆــب وود یهواــم ۆب و هوهتێبان رادروونس
 ،ێسوارد و انشائ یندرکتشێهگناب ،ڵام وان یهوهندنازاڕ هل هییتیرب هک هیهه یۆخ یتهبیات
 هــل رهــب ڵادــنم ینتــش ،نادیناوــیم ،ڵادــنم ۆــب هــنهتهخ یتهبیات یگرهبولج یندرکهدامائ
 ادژۆڕ نامهه هل نادنهبهنهتهخ ،ێرکب هنهتهخ هیاو نێڵهب هک یهژۆڕ وهل و هنهتهخ یگنههائ
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 هــب نهدهد ڵوهــه ادــندرکهنهتهخ یتاــک هــل ؛ندرکهــنهتهخ شێپ یژۆڕ هل راج کێدنهه و
 هــب هــک ،نهــکب هزاوهــترهپ یــێزواز یمادــنهئ رهــس هــل ڵادــنم یشۆه رۆجوارۆج یزاوێش
 یگنهــهائ اهنهــت کهــن شهــمهئ هک ێردهد ماجنهئ اقیسۆم هب هراک مهئ یکهرهس یکهیهوێش
 هــب ؛هوهــتاکهد روود یهتــسهج رهس هل ڵادنم یجنرهس ووکڵهب ،اکهد شۆخ ناراکهنهتهخ
 .نهدهد هکهڵادنم هب یراید شاباش کهو شیناوهئ و ێردهد یناویم ،یتشگ

 یراــید زۆرــیپ و ڕهــفهب یکێرێمژتاــک هک ێچهد هوێڕهب هوێش مهب ناڵێگ هل هگنههائ مهئ
 کــڵوخ شاترهــس ناــی یچهــنهتهخ و هوهنبهد ۆک ناژێبینارۆگ و ناتسۆد و ێڕواه و نهکهد
 هــب تهرابهــس ،هڵاس جنێپ نای راوچ ینهمهت هک هوهڵادنم ینامز هب و نرگهد یناویم ،نهکهد
 و اقیــسۆم یرێماــئ ینادــێل هب هنهتهخ ینادماجنهئ یتاک و نهکهد هسق هنهتهخ یناکهدووس
 ادیڵاــس هدزاود ۆــب ێــس ناوــێن ینهــمهت هل ناڕوک ناتسێورهس هل .نهکهد یڵاقرهس ینارۆگ
 مهــکهی هــل .تێنهــیاخب یژۆڕ وود هــگنهڕ شهــکهندرکهنهتهخ یگنههائ و نێرکهد هنهتهخ
 امهــس و نڕــچهد ینارۆــگ شیناــنژ .نهکهد یرای نایکێمقات ،ننهژهد ڵۆههد و ڵپهت ادژۆڕ
 هنهخ امهس و یڕاجهتڵاگ هب ،اواز ینادنهبهنهخ یهوێشواه یکێمسهڕوێڕ هب هناوهش .نهکهد
 هــل ،نهکهد یهوازاڕ یکێپسهئ یراوس و وامرهگ ۆب نهبیهد رتاود یژۆڕ .نهدهد هکهڵادنم هل
 یتاــک ادــییاتۆک هــل .هوهڵام ۆب هوهننێڕهگیهد ،ننێرابهد ادیرهس رهس هب هکس و هراپ ادکێتاک
 .)نامهه( ندرکهنهتهخ ۆب ێد کهڕهگ یچهنهتهخ هراوێئ

 مهــل هــک نێرــکهد هــنهتهخ هژۆڕ توهح نای ێس یرهبوروهد هل ناڵادنم ادناساروخ هل
 ادیڵاــس توهــح ۆب جنێپ ینهمهت هل ،یڕهپێت هراورهب مهل رهگهئ و ێریگان گنههائ ادهتهڵاح
 هــکهڵادنم ،هــکهگنههائ یینایهــب ۆــب .نهــکهد یهنهتهخ هنهتهخنان یهروهگ یکێگنههائ هل
 و نهکهد یواڵهکوود گناق هب وامرهگ هنیبرهس هل .وامرهگ ۆب نرێنهد رهیاش ێڵهمۆک ڵهگهل
 و یــشۆخ هــب و نهکهد رهبهل ۆب یێون یکێلج هکهڕوک ناشاپ .ننێتووسهد رووخب و ردنوک
 یرووــس یکێڵێوهرهــق رهس هل هکهڵادنم ادشهوهڵام هل .هوهڵام ۆب هوهننێڕهگنایهد هوهلههلهه
 ناکهــییدزێئ ووــکهو ناکهییناــساروخ .ننێوهخهد ،هوودرک نایهدامائ هتخهوشێپ هک ،نێواخ
 یراــکواه هــنهتهخ ینادــماجنهئ اتهــه یهوهئ ۆب نرێژبهدڵهه ویرک / بیرک کهو کێسهک
 و راــتوود راینهژ ێس ،هنهتهخ ییرهگرهتشهن ینادماجنهئ یهوام هل .تاکب هکهڵادنم یکواب
 یراکوسهــک و بــیرک هکهییرهگرهتــشهن یاود .نڕــچهد ینارۆگ و ننهژهد انڕوز و ڵۆههد
 .نهــکهد یچاــم و هــکهڵادنم هــب نهدهد هــنانژهج نای هنانهتهخ کهو کهیهراپ هڕب هکهڵادنم
  .تاکهن کڵچ یهکهنیرب یهوهئ ۆب ێردان ێپ یوائ رتاود یژۆڕ اتهه وارکهنهتهخ یڵادنم
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 یاود هــک هوهــنڕێگهد ناکهییناــساروخ یهنهتهخ یگنههائ یهرابهل شیرتیکهیهوهناڕێگ
 و ێرــکهد زاــس گنهــهائ و نژهج و نێرکهد تشێهگناب ناوایسان و سهک ناسید ژۆڕ 15

 ڵۆــههد و اقیــسۆم یرێماــئ ادهــکهوامرهگ هــل و وامرهــگ ۆب نهبهد نایۆخ ڵهگهل هکهڵادنم
 ،یــسهبهت( ننێتووــسهد گــناق و هوهــننێوخهد رعێــش و نهدهد ێــل ڵپهــت و هریاد و ننهژهد

1398(. 
 ادراههــب یتــساڕهوان هــل و یڵاــس ٥ ۆــب ٣ ینهــمهت هــل رتاــیز ناکهییشلات ادوودرباڕ هل

 ناینیهــب ڵاس کهی هک ارب وود راج کێدنهه ادهیینهمهت هوام مهل .درکهد هنهتهخ نایناکهڕوک
 هوهــکێپ )نرتکهــی یووــبێج نایۆخ ناکهییشلات ینامز هب( نووتاه ادرتکهی نێوش هب و هووب

 ڵوهــه نهدــب نایهــند و نــسرتهن نایناکهــڵادنم یهوهــئ ۆب یشلات یناکیاد .نارکهد هنهتهخ
 یندرکێجهــبێج و یراــید و گنههائ ،ادووتاهاد هل نووباوازهب و یتهوایپ یینێگزم هب نهدهد
 یکهییناملهــس ناــی یچهــنهتهخ ادوودرــباڕ هــل .نهــکب نایشۆخڵد یتێنامڵسوم یرابوراک
 هــکهڵادنم یهوهــئ یاود و هکهڵادنم یڵام هووچهد ،ادهد ماجنهئ یهنهتهخ هوێش مهب ووتاهێل
 ادــیۆخ یــێپ رــێژ هــل یدــنوت هــب یچاق وود رهه ،ووب نارتید یال یشۆه و هوهووبهد مارائ
 هوهــشیش هــب نایهــکهفالهغ یتسێپ ناکهییشلات هل ێدنهه .درکهد واوهت یهنهتهخ و ترگهد
 و ادهد نایهــکهڵادنم یناــشین کــێراج وومهــه و یــساوهدنایڵهه هوهراوــید هــب و درــکهد
 ناکهــناخباتوق ووــکهو ینێوش هتسخهد نایتسێپ راج ێدنهه .هوهتسخهد ریبهو ناینووبوایپ
 هــل ندرــکیرگێڕ ۆــب یچهنهتهخ .تێچبرهد ێل یشاب یکێنێوخهناو نایهکهڕوک یهوهئ ۆب

 رهــبێت یرگاــئ و انهداد رتکهی رهس هل نایڵاتۆک نای هکۆل کێمهک ،ندرکوهه و نووبرهبنێوخ
 هوــین یتهــڵاح هــل یهوهــئ ۆب انهداد رهس هل نایرووفخهف یپاق ،اتووسهد شاب کێتاک ؛ادهد
 یرهــس و دــناژرپهد ادرهس هب نایهکهییشێمهڵۆخ و واتووسهوین هکۆل .هوهتێژوکب ادیواتووس
 نایرهــبرامهگ و هزیلیرتــس هوێــش مهــب و اکهــن یژێڕنێوخ یهوهئ ۆب یشۆپهداد ێپ نایتهریس
 .هوهتێبب کاچ یهکهنیرب ات درکهد رهبهل یرووس یکهیهروونهت کهیهوام ۆب هکهڵادنم .درکهد
 ناکهــناویم و درــکهد زاــس نایکێگنهــهائ نایتاهاد یێپ هب ادوودرباڕ هل ناکهییشلات یهبرۆز
 اههورهــه .ادهد هــکهوارکهنهتهخ هڕوــک هب ناییراید نای هراپ ،نایهکهی رهه ندراوخنان یاود
 ،ێرگهــن یهــکهڕوک ۆب هنهتهخنان یگنههائ کێکواب رهگهئ هک ووبهه شیتافاروخ کێدنهه
 .)1394 ،داههنکین( تێرمهد یهکهڕوک ییتهیاواز هل رهب هوهئ

 ناــی 1"یــسوورهع هــکچهپ" نێــڵهد )هــنهتهخنان( هنهتهخ یگنههائ هب ـهووکداوهس هل

 
1. pečke 
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 واــن هــل .)ییریگرهسواه یگنههائهکووس( "کووچب یسوورهع" نای 1"یسوورهع کووچپ"
 ادواــجنوگ یــکێژۆڕ هــل هــک هــیهه هتیرهن مهئ ههووکداوهس یناکهدنوگ یکڵهخ هل کێشهب
 .همووــش ێــپ نایهوهــل رتمهــک و رتاــیز و نهــکهد هــنهتهخ هوهکێپ ڵادنم ێس نای کێڵادنم
 هــنهتهخ ادراههــب هــل هک کێڕوک نێڵهد کێدنهه .هزییاپ و راههب هراک مهئ ۆب زرهو نیرتشاب
 .تــێبهد چــک یڵادــنم مهــکهی اد یووڕ همهئ ادزییاپ هل رهگهئ و ناڕوک یکواب هتێبهد ێرکهد
 هــل .هوهــنهدهدڵهه کــێتهوێخ ادهــکهڵام یهــشوهح هل هنهتهخهنان یگنههائ هل رهب کێژۆڕ
 ،ووبهــن واــجنوگ و هووب اتسێئ یهوێش مهب رهسهراچ و یتسوردنهت یخۆدوراب هک ادوودرباڕ
 ناــی ،یناملهــس ،رۆــشرهس ،درــکهد هــنهتهخ ناــیناکهڕوک یتیرهــن یزاوێــش هــب کڵهــخ
 وهل یهکهشیئ یهسهرهک هک هوهرووژ هتاههد هوهییمرهچ یکهیاتناج هب هکهدنوگ ییچهنهتهخ
 .ییاــیگ یناــمرهد ،2قهــچههلهل و درێکرهــس :هــل نووــب یــتیرب هناــسهرهک مهئ و ووب اتناج
 رهــس هــل هــلبیق وهووڕ یهــکهپرۆک و ێنێوخهد کهیاعۆد راک یکێپتسهد هل رهب شێکهسیک
 یتاــک هــل ووــباو ناــیێپ کێدــنهه .هوهتێرخهد روود هکهڵادنم هل هکهکیاد .انهداد کێڵاتۆک
 ناــی شێکهــسیک .هوهدراــس یواــئ وان هتاخب یناکێپ هکهڵادنم یکیاد هرتشاب ادیرهگرهتشهن

 یهوهــئ ۆب هوهکهرگائ وان هیادهد ێڕف یکێدنهق هڵوک ،هکهراک ینادماجنهئ یاود یچهنهتهخ
 .ووــب یرهــبرامهگ هــل کێرۆج ێپ نایهمهئ سهک کێدنهه .تاکب ڵهکوود هل ڕپ هکهنێوش
 و دناتووــسهد نایڕهــم ییروــخ کێمهــک ،نووبرهــبنێوخ هــل یرــگێڕ ۆــب اههورهــه
 نایینهــب یکێڵاــتۆک شیراــج کێدــنهه و دــناژرپهد ادهــکهنیرب رهــس هــب نایهکهشێمهڵۆخ
 یهوهرهد هــل شهــکهڕوک یکواــب .هــکهنیرب رهــس هدــناژرپهد نایهکهــشێمهڵۆخ و دناتووسهد
 و هوهرووژ هووــچهد کێتاک .تاههد ییاتۆک یچهنهتهخ یشیئ اتهه امهد ێڕهواچ هکهرووژ
 ناکهــناویم یهوهئ ۆب هکهتهوێخ وان هدربیهد و ترگهد یزێمائ هل و اشێکهد یهکهڵادنم یزان
 هــل ناــیۆخ یــیکیزن و هــگێپ یــێپ هــب ناکهوایــسان و نامزخ هل کهی رهه .هوهنبب ۆک ێوهل
 یاــمام یــه یــکێناڕ هــک ،یناــبروق هدرــکهد یکێڕهــم هکهکواب .ادهد ێپ نایهراپ هکهڵادنم
 اههورهــه .دراوخهدهــن نایهــکهیینابروق یڕهــم یتــشۆگ کــیاد و کواــب و ووــب هــکهڵادنم
 یریهــس ێباــن کاــپان یکڵهــخ هک ووباو نایێپ و هوهرووژ هتێچب ۆمان یسهک تشێههدنایهن
 .)یواتهه ی1388 ،یهووکداوهس دنهواب( تاکب هکهڵادنم

 هــنهتهخ هوهناڵاــس هدزاــپ اتهــه توهــح ینهــمهت هل نایڕوک یڵادنم ناتسرال هل ناراج

 
1.  pečuk    
2. čeq lale 
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 مهــئ هنووبتــشیهگ هــک ادهنهمهت وهل نایڕوک کهیهرامژ ادکێکهڕهگ هل هک کێرۆج هب ،درکهد
 نایتهنوــس هوهــکێپ )ناــبروق ینژهــج و نازهــمهڕ ینژهــج راج رۆز( ادژۆڕ کهی هل هغانۆق
 یتهــڵاح رهــگهئ و ێب رهسواهێب و ێرکب هنهتهخ اهنهت هب ڵادنم ێبان ووب او نایێپ و ندرکهد
 یهــلوول ناــی یڕــبهد رهــس نایکێرێــشهڵهک هــتاو درکهدرهد ێل ناییمووش هیابادب یووڕ او
 یگنههرهف هل هک یسیرگن و یمووش یندرکرهد هتاو همهئ .دناکشهد ناییهنیڵگ یکهیهنیسم
 هــنهتهخ هوهــکێپ نایڵادــنم وود زیگرهــه شیرفهــت هــل کهو ،نینیبیهد ادشهکید یناکهچوان
 نای کێرێشهڵهک یندرکینابروق هب رهگهم ،ێرمهد نایکێکهی ووباو نایێپ هکنوچ ،هوودرکهن
 وومهــه هــنهتهخنان هــل رهب کێژۆڕ راج رۆز .هیادرکبرهد نایهییدهب و یمووش مهئ کێڕهم
 و نادــنهبهنهخ هــب ندرکهــنهتهخ شێــپ یوهــش و هوهــنارکهد راداــگائ ناکهمزخ و ێسوارد
 تشێهگناب ناییێجۆخ یاتسهو ادهژۆڕ وهل .هوهدرکهد ژۆڕ نایوهش نارۆخینیریش و ۆگوتفگ
 و یــشۆپهدنایاد یپــس یکێڵاــتۆک هــب و هوهتــسهبهد هواــمروخراد هــب نایناکهڵادنم و درکهد
 ناــشاپ .نهــکب نایڵاقرهــس یهوهــئ ۆــب دناکهشهداڕ ادناکهڵادنم یرهس رهس هب نایکێڵاتۆک
 هوهــناییلم هــب نای"الیمــسیب لچ" یهکناولم و هوهتسهبهد هوهنایڵۆق هب نایکووچب یکێنائروق
 هــک یهــڵادنم وهــئ و یوهز رهس هتسخهد ییووژهوائ هب ناکهنیڵگ هزۆگ ناشاپ .یساوهدڵهه
 تسهد یچهنهتهخ یاتسهو .دناشینهدنایاد هکهوارکووژهوائ هزۆگ رهس هل هیاووب وهئ یهرهس
 .اشێکهد نایهلههلهه کڵهخ و ووبهد راک هب

 ناخرهــت هــنهتهخنان یگنهــهائ ۆــب کــێرووژ هنهتهخ هل رهب ژۆڕ ێس وود دنهجریب هل
 نایهروهــگ یکێکهــشۆد ادهــکهرووژ یهوهرهس هل هوێش مهب ؛هوهننێزاڕیهد یناوج هب و نهکهد
 ناــیناوود ،رهــس رــێژ هل نایکێکهی( انهداد نایروهد راوچ هل نایجنڵاب راوچ و هوهدرکهد ناپ
 ڵادــنم هــک هــیهوهئ هناجنڵاب مهئ یناناد یراکۆه .)هوهراوخ هل نایکێکهی و یال وهئ و ال مهئ
 هــب یهــکهنیرب ینووبسیپ هل یرگێڕ ۆب ،ێشکباڕ کهشۆد رهس هل ێبهد نارکهنهتهخ یاود
 مهــئ یناکهــجنڵاب رهس هل X یهوێش هب "هزین" یوان هب راد وود رهس هل کێگنۆل ،زۆت و پهت

 یهوهــئ ۆــب نــنهداد هکهکهــشۆد یال وهــئ و ال مهــئ جنڵاــب هــناد دــنهچ .ننهداد ال وهئ و ال
 یڵامتسهد هب نایهکهرووژ یراوید اههورهه .تێنێب نایراکهب ادیتێوودنام یتاک هل هکهڵادنم
 و هــنێوائ و نهدهد شیناکهــفهڕ یکرهــت هــل هناڵامتــسهد مهــئ .هوهدــنازاڕهد وارنچڵوــگ ییپس
 یجوهم هل هک شیفهخێپ تسهد دنهچ و نێنهداد رهس هل یهکید یتش و ناداچ و ژێڕواڵوگ
 نناوــتب ناکهناویم یهوهئ ۆب نێنهدیاد ادهکهرووژ یکێنێوش دنهچ هل هوهتهوارچێپ هناخ هناخ
 هــنهتهخنان یگنهــهائ هــل رهــب ژۆڕ وود ناــی کــێژۆڕ .ننێهب نایراک هب تشپڵاپ یتایج هل
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 تــشێهگناب هــنهتهخ مــسهڕوێڕ هــل ندرکیرادــشهب ۆــب ناتــسۆد و نامزخ هل سهک دنهچ
 نایکڵوخ زاوێش وود هب هک سهک و مزخ یڵام یاگرد رهب هنرێنهد کێسهک هوێش مهب ؛نهکهد
ف" :ێڵهد ناکهوایسان و تسۆد هب تهرابهس )أ :نهکهد

َ
خ ... ارِس ادر

َ
ا ِیینو روُس هدن

َ
گ
َ

 ِراــک ر
دِن
َ

اَس یِتشا
َ

ت ... ِت
َ

ا فیش
َ

 چیــه رهــگهئ ،هــنایهنهتهخنان یگنهــهائ ... یڵاــم یهبــس ؛"ِیَر
 :ێــڵهد ناکهــمزخ یهرابهــل اههورهه )ب .نایڵام ۆب نوومرهفب ... رێمژتاک ،هیین تکێراک
ف"
َ

خ ... امِش ِموق ارِس ادر
َ

خرُب یَین و روُس هدن
ُ

اَس 
َ

ت ... ِت
َ

ا فی
َ

 ناتهکهمزخ یڵام یهبس ؛"نَر
 کواب ادندرکهنهتهخ یژۆڕ هل .نوومرهفب ... رێمژتاک هل نایتو .هنایهنهتهخنان یگنههائ ...
 نهــبهد هــکهڵادنم یچهنهتهخ شیراج ێدنهه و هکهڵادنم یهکید یسهک ێس وود و مام و
 .هوهــڵام ۆــب هوهــننێڕهگیهد اجنیئ و نرگهد هنهخ هل یچاق و تسهد نتش شاپ و وامرهگ ۆب
 .ننێوهخیهد هکهکهشۆد رهس هل و درک نامساب هوهرهس هل او یهرووژ وهئ ۆب نهبهد هکهڵادنم
 یــچهریاد و یچاــنڕوز هــیۆب ،اــکهد اڕ و ێــسرتهد هکهکهــشۆد رهس هل نتوهخ هل هکهڵادنم
 یکواــب ادهرــێل .نادێلهڵپهچ و نیڕهپڵهه هب نهکهد تسهد کێڵهمۆک و نهکهد مرهگ هکهڕۆک
 ننێشینهدیاد هکهکهشۆد رهس هل هکهڵادنم یندرکزان و شزاوهن هب هکید یناسهک و هکهڵادنم
 ادــب ناــشین هڵادنم هب هکهغیت یهوهئ ێب هب یچهنهتهخ ادهتاک مهل .ننهکهداد  1یهکێپرهد و
 تــسهدهب یــڵد یهوهــئ ۆــب یمهد وان هتاخهد هتالکوش کێمهک و هوهتێبهد کیزن هکهڕوک هل
 هــتێوهکهد و ێــبهد گنهــتڵد هــکهڵادنم ادهــتاک مهــل .تــێبهد راــک هب تسهد رتاود و ێنێهب
 یکێکهــی و یتــسهد وود رهــه ێکهــی یندرکێترفهقال و یتهقاتێب هل یرگێڕ ۆب و ێژاقهلهپ
 یکهیهڵووج هب شیچهنهتهخ و هوهتێڵوجهن یهوهئ ۆب ێرگهد یدنوت هب یچاق وود رهه هکید
 یــکیاد ،هــیهنهتهخ یڵاقرهس یچهنهتهخ کێتاک .تێڕبهد یتهریس یکوون یتسێپ هناوتاهێل
 هــیاو ناــیڕهواب هــکنوچ ،هوودرــکێت نایوائ هک کێرفهد نای زوهح وان هتاخهد یێپ هکهڵادنم
 و ننێتووــسهد هکۆل کێمهک هکهراک ینادماجن شێپ .هوهتێبهد شۆخ رتووز هکهڵادنم ینیرب

 .نێنهدــیهاد یچهــنهتهخ مهد رهــب هــل و کــێپاق ناــی ینیــس واــن هــنهخهد یهکهــشێمهڵۆخ
 مهــئ یدووــس .هــکهنیرب رهــس هــتێنێژرپهد هــشێمهڵۆخ مهــئ ندرکهنهتهخ یاود یچهنهتهخ
 یمــسهڕوێڕ ینتاــهییاتۆک یاود .تاــکهد نووبرهــبنێوخ هل یرگێڕ هک هیهوهئ هشێمهڵۆخ
 ناــشاپ و نادــێلهڵپهچ و نیڕهــپڵهه و نادــێلهریاد و اــنڕوز هــب هوهــتێرکهد تسهد ،هنهتهخ
 یــێپ هــب ناوومهــه ادهــکهگنههائ ییاــتۆک هــل و نۆــخهد امروخ و ینیریش و اچ ناکهناویم
 ینادــێپ و هکهڵادنم ینادرهس ۆب ناکهناویم ینتاه  .هکهڵادنم هب نهدهد کهیهراپ هڕب نایاناوت

 
 .ۆبنهت نێڵهد هماژیپ نای ێپرهد هب یدنهجریب یرازهوێش هب ـ1
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 ینادرهس کێراج ێژۆڕ ژۆڕ راوچ ۆب ێس اتهه یچهنهتهخ .تێنێیاخهد ژۆڕ ێس وود هراپ
 هــکهڵادنم ادــشیمهتوهح ناــی مهشهش یژۆڕ هل و ێبهد یراداگائ یشاب هب و اکهد هکهڵادنم
 و ینیریــش کــێپاق ،هوهــڵام ۆــب یهوهناڕهگ یاود .تاوشیهد و وامرهگ ۆب ابهد یۆخ ڵهگهل
 راــج کێدنهه .تێردهد ێپ تسهدقهح کهو )ڵایڕ ٢٠٠ ۆب ١٥٠ یهکیزن( یهراپ کێڕب
 تاــکهد تــشێهگناب کــێناوخۆڕهوین یهــکهراک و سهــک کــێژۆڕ هــکهڵادنم یکواــب
 .)1342 ،یدرهگلاههب(

 مهئ ڵهگهل یۆتوهئ یکهییزاوایج دنهجریب هل "ناجراهان چووک" هل هنهتهخنان یگنههائ
 ،زهرهچ ،اچ ،رکهش هکهمسهڕوێڕ هل رهب ژۆڕ دنهچ هکهکواب هک ێبهن هوهئ اهنهت ،هیین ادهراش
 و ردــنوک ،کــسیم ،واڵوگ و لێه ،لیفهجنهز ،ژوێم و یبهلبهل ،امروخ ،هتالکوش ،ینیریش
 یواڵــک و واڵێــپ و شێکتــسهد و گرهــبولج اههورهــه .هوهــڵام هوهتێنێھیهد و ێڕکهد دته
 ۆــب ێوــن یواڵێــپ و گرهــبولج اههورهــه و ێڕــکهد یهکهڕوک ۆب )هقهرائ یواڵک( تهبیات
 ناــن ۆــب یهوهــئ ۆــب شائ ۆب ابهد منهگ شیڵام یناباک .تێڕکهد هکهنازێخ ینامادنهئ وومهه
 یال یهــناخاوهنان هــب ادهد تهــبیات یناــن یندرکهدامائ ڵام یناباک و درائ هب اکیب ندرکزاس
 زاــس رتــشاب و واــجنوگ یکێناــن ،ێبهــه یتازاــیج و روونهت و ێناوتب رهگهئ و نایۆخ یڵام
 کهڕهــگ یکڵهــخ و مزــخ ؛ێــچهد هوێڕهب هوهتهبیات یمسهڕوێڕ هب نان یندرکزاس .تاکهد
 یگنهــهائ هراــیڕب هــک نهکب هڵام وهئ ییراکواه ادندرکنان هل یهوهئ ۆب نێرکهد تشێهگناب
 ،هراوــێئ یندراوخناــن یاود ،هکهمسهڕوێڕ هل رهب یوهش هل .نرگب نایهکهڕوک ۆب هنهتهخنان
 تــسهد ،ناجنهــگ تهــبیاتهب سهــک و مزــخ ییرگادــێپ رهــس هل ناکهییێجۆخ هنهژاقیسۆم
 هــنێد نازهراــش ادــیزاببووچ هــل هــک یهناسهک وهئ و ناکهرۆلکلۆف هزاوائ ینینهژ هب نهکهد
 اــب هــب مهــغ" و نهــکب یرادــشهب نارتید یال هل ادڵهمۆکهب یکهییشۆخ هل یهوهئ ۆب هوهشێپ
 و زاــس یــگنهد کــێتاک ،ینایهــب یناــن یندراوخناــن یاود ،هکهگنههائ یینایهب ۆب ."نهدب
 یزاببووچ ییاش و هوهنبهد ۆک ادهکهگنههائ ینێوش هل ناوومهه ،ێنهتهد هکهدنوگ ڵۆههد
 و هوهــنێڵهد تهــبیات یینارۆــگ و اوهه ناراینهژ ێراج کهلوخ ١٥ رهه و هوهتاکهدێپ تسهد
 امهــس ادهــکهگنههائ وان هل ناجنهگ یهوهئ ۆب نڕچهد یزاببووچ ییاش یتهبیات یتاماقهم
 یناوــخ و هرفــس )تــێرکهد هــنهتهخ نایهــکهڕوک هــک یهڵام وهئ( ڵام نهواخ اجنیئ .نهکب
 رهس هنهبهد هکهڵادنم رێمژتاک دنهچ شاپ .تاکهد ناکهناویم هل یرادناویم و اخهداڕ ۆڕهوین
 یکڵهــخ ییاــش ،ڵۆــههد و زاس یگنهد هب همسهڕوێڕ مهئ .هییاوائ ی)زێراک یامێه( زێراک
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 و ناــمناخ یـ2یلیل لێک 1لێک یگنهد ،نهکهد شاباش شاباش هک ناڕوک تهبیاتهب و دنوگ
 ێوهــل .تاوڕهد هــکهزێراک یال اتهه و ێنهتهد هکهنێوش ردنوک و رهدنهپسهئ یشۆخ ینۆب

 کهو هکهمــسهڕوێڕ و هــکهڵادنم رهــب هــنهکهد ێوــن یگرهــبولج هکهڕوک یناکهکیزن همزخ
 ینارهــخکێڕ هــل کێکهــی و ێردهد ماجنهــئ یتهــیاواز یگرهــب و لــج ینیــشۆپ یمسهڕوێڕ
 ،هوهــتاکهد زرهــب تــسهد هــب هــکهڵادنم یناکهــگرهبولج هل کێکهی ێراج رهه هکهنتشیناد

 رهــس هــب تابهــن و ڵــقون ،نرــێنهد رهبمهغێپ ۆب تاوهڵهس ،نهکهد ێل ییابزۆریپ شیکڵهخ
 ندرــک ڵاڵهــح تــسهد یاود .ننێتووــسهد ۆــب یرهدنهپــسهئ و ننێژڕــپهد ادهــکهڵادنم
 یرادــید ۆــب نــچهد هــکهڵادنم هــل ناــییکیزن و نهــمهت یــێپ هب ناکهناویم ،)ندرکهنهتهخ(
 یکێلهگتــش هــکهڵادنم ینهــمهت یــێپ هــب نایکێدنهه هگنهڕ ،نهدهد کهیهراپ هڕب و هکهڵادنم
 وهــل او ێردهد هراــپ هڕــب وهــل شیناــکهراینهژ یتــسهدقهح .نڕــکب ۆــب ی... و یراــی کهو
 ناــی "یزابوهــش" هــل هــییتیرب هــنهتهخنان یگنهــهائ یناکهــییرای .هوهتێرکهد ۆک ادهنتشیناد
 ینیڕۆــگ ۆــب هــکهڵادنم هــک کــێتاک ،یراوــسپسهئ و پــسهئ ییراــی و یزابـــهایس
 ناــشیپ کــێراد پــسهئ ییراوــس هــب کێــسهک ێوهل ،زێراک رهس هتێچهد یناکهگرهبولج
 )1388 ،شیاسائ( تادهد

 هل یمسهڕوێڕ نیدنهچ و هووب لهسهت و رێت رۆز نۆک ینامرک هل ندرکهنهتهخ یگنههائ
 هوهییرهگرهتشهن و یکشیزپ یتسناز ینتوهکشێپ یۆه هب ادهمهدرهس مهل ماڵهب ،ترگهد ۆخ
 جنێپ هل ینهمهت هکهڵادنم کێتاک هتاو ،ادناینووبکیادهل یناکهژۆڕ مهکهی هل کڵهخ یهبرۆز
 ،ووبهن نیکموم نایۆب ادهدنهبورهس مهل رهگهئ و نهکهد یهنهتهخ هیین رتایز ژۆڕ شهش نای
 هــکهڵادنم ادهــتهڵاح وهــل ،نهــکهد هــنهتهخ نایهــکهڵادنم ادیڵاس ۆن نای تشهه ینهمهت هل
 هــکهنهتهخ ناسائ یکهیهوێش هب ناکهکشیزپ و هناخشۆخهن نای کشیزپ یهگنیرۆن هتێربهد
 ۆــب هــک نهــه نازــێخ کێدــنهه اتــشێه ،هــناخۆدوراب مهئ وومهه یاڕهرهس .نهدهد ماجنهئ
 ادناکهناویم ییشۆخ و یداش وان هل هکهڵادنم و نهخهد کێڕ هروهگ یکێگنههائ هنهتهخنان
 هــل ناکهــنیرێد هتیرهنوباد شاتسێئ ات ادناکهدنوگ هل تهبیاتهب .یچهنهتهخ تسهد هنهدهد
 مهــئ .تــێرنهداد نایناکهــگنیرگ هــگنههائ هل کێکهی هب هنهتهخنان یگنههائ و نوارکهن ریب
 رتــشێپ اــکب هــنهتهخ یهکهڕوک هزاین هب هک یهنازێخ وهئ هک ێچهد هوێڕهب هوێش مهب هگنههائ

 یینایهــب و نهــکب یرادــشهب ادهــکهگنههائ هــل یهوهئ ۆب اکهد تشێهگناب نایێڕواه و مزخ

 
1. kel    
2. kel lili 
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 شیناراوێئ ،نهکهد یگنهڕ هنهخ هب و وامرهگ ۆب نهبهد هکهڵادنم هنهتهخنان یگنههائ یژۆڕ
 ندرکامهس و نینهژ یکیرهخ ناکهژێبینارۆگ هک ادکێتاک هل و ننایناکهناویم ینتاه یێڕهواچ
 و تــسهد دــنوت سهک ێس وود و نێنهداد کووچب یکهیهیاپ راوچ رهس هل هکهڵادنم ،نبهد
 هل هکهڵادنم ناشاپ و ادهد ماجنهئ ۆب یهکهنهتهخ ییرهگرهتشهن یچهنهتهخ و نرگهد یچاق
 یندراوــخ هــب نهــکهد تــسهد ناکهــناویم و ادــب ووــشپ یهوهئ ۆب ننێوهخهد هکهفهخێپ وان

 ێــل ناییرادــناویم ندراوخناــن یتاک اتهه ناکهنهژاقیسۆم و هوهندراوخ و زهرهچ و ینیریش
 ییرادــشهب ڵاتهــب یتــسهد هــب ناکهوارکتشێهگناب هناویم ،هراوێئ یندراوخنان یاود .نهکهد
 و ننــێههد ناــیۆخ ڵهــگهل کێتــش نایۆخ یناماس یێپ هب نایماک رهه و نهکان هکهگنههائ
 ،نهــکهد شهکــشێپ اچ و رکهش نایکێدنهه ؛نهکهد یهکهڵادنم یکواب و کیاد یشهکشێپ
 ێباــن .نهــکهد شهکــشێپ تخهــن یهراــپ نایــشیکێدنهه و ڵاتۆک و گرهبولج نایکێدنهه
 هــل کێکهــی هــک )هوهــش( لائ هیاو نایێپ هکنوچ ،ێردڵێهب ێج اینهت هب وارکهنهتهخ یڵادنم
 ،هــکاگێج رهــس هــنهخهد هــکهڵادنم کــێتاک .تادهد هــکهڵادنم یرازاــئ و ێد هناکهناتیهش
 تێــسرتب یــێل لاــئ یهوهــئ ۆــب نــساوهدڵهه یرهــس رهــس هــل رادهناــشین یکهــیۆقهچ
  .)1371 ،هدازرووکهش(

 رۆز و اردهد ماجنهــئ ادیڵاس ێس ۆب کهی ینهمهت هل ڵێبهدرهئ ینارابنهئ هل ندرکهنهتهخ
 یهوهــئ یاود و هوهــنارکهد ۆــک ادکێنێوــش هــل نووــب کێڵاس یڵادنم  هک ڵادنم دنهچ راج
 شیوهئ .تاکب نایهنهتهخ هک درکهد یچهنهتهخ هل نایاواد درکهد زاس ناییناویم و گنههائ
 و تــسهد سهــک وود هــک ادــکێتاک هــل ،هنامهدرهس وهئ یهناداس و ییاتهرهس هتسهرهک وهب
 یهــکهڵادنم شیچهــنهتهخ و نێڵوجهــن یهوهــئ ۆــب ترــگهد یدنوت هب نایناکهڵادنم یچاق

 و دناژرپهد ادهکهنیرب رهس هب یشێمهڵۆخ کێڕب شهکهنێوخ یندناتسهو ۆب و درکهد هنهتهخ
 مهــل ماڵهــب .اڕۆــگهد ۆــب یهــکهچێپنیرب کــێراج ژۆڕ ێــس و درــکهد یــچێپنیرب رــتاود
 هــتێربهد ندرکهــنهتهخ ۆــب ڕوــک یڵادنم ،ادیکشیزپ یتسناز ینتوهکشێپ ڵهگهل ادهمهدرهس
 ناوــیم و نهــکهد زاــس کێگنهــهائ شهــمهئ یاود و ناکهییتــسوردنهت و یکــشیزپ هــکنب
 .نهکهد شهکشێپ کهییراید ناکهناویم هل کهی رهه و نهکهد تشێهگناب

 یکهــییگنیرگ شاواژۆڕ یناــجیابرهزائ یاــگزێراپ هــل )یلالهــج( وولناکیلهــخ یــڵێخ
 ڵووقاــموایپ و اژــێه یکێــسهک هــکهڕوک یکواــب اتهرهس .نهدهد هنهتهخ یگنههائ هب تهبیات
 .تێرێژبهدــیڵهه هوهـــ"پورگ" یواــن هــب ێنێــسانب هوــێپ یۆــخ ێوههیهد هک ێرێژبهدڵهه
 مهــب و هسهک وهئ ینێواد هتێژڕب هڕوک وهئ ینێوخ هک هیهوهئ پورگ یندراژبڵهه هل تسهبهم
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 ۆــب یکهییراید کواب ارک ناشینتسهد پورگ کێتاک .هوهتێبب کیزن هداوهناخ وهل یۆخ هوێش
 ڵهــگهل هــکهپورگ ادهداو یژۆڕ هل .ننم یڕوک یپورگ هوێئ هک ێرێنهد ۆب یڵاوهه و ێرێنهد

 تهــبیاتهب هــکهڕوک یــنازێخ ۆــب کهــییراید و هــنهتهخ یگنههائ ینتشیناد هنێد یهکهنازێخ
 وهــش هکهنازێخ ڵهگهل "پورگ" ،هنهتهخ یگنههائ ادییاتۆک هل .نڕکهد هکهڕوک ۆب گرهبولج
 ییراــید هــکهڕوک یکواــب و هوهــنێڕهگهد رــتاود یژۆڕ و هوهننێمهد هکهنازێخ یکواب یڵام هل
 ناکهڕهــم هــکهپورگ هــک هیاوائ مسهڕ رتایز ماڵهب .یهکهنازێخ و پورگ هب ادهد ڕهم و اگنام
 ،رووکــشهم( .نهــبهد ناــیۆخ ڵهــگهل هــکید یتــش و اــگنام و نهکهد هکهڕوک هب شهکشێپ

1376( 
 ینادــنهبهنهخ یمــسهڕوێڕ رهــس هــل ادــنایناکهوهنیڵۆکێل هــل وولڵامهــک و رووــپعیفهڕ

 یگنهــهائ هوێــش مهــب و هوینیب ادهنهتهخ یگنههائ هل نایهمسهڕوێڕ مهئ یادراک ناتسێورهس
 ادــمهکهی یژۆڕ هــل .تێنهــیاخب ژۆڕ وود هــیهناوهل هک نهکهد فسهو هنێوش مهل یهنهتهخ
 یوهــش هــل .نهــکهد امهــس و نڕچهد ینارۆگ نانژ ادهژۆڕ مهل .تێردهد ێل ڵۆههد و ڵپهت
 نادــێل هــڵپهچ هب و کهنووساو هب هوارک ناخرهت ناکاواز ینادنهبهنهخ ۆب هک ادهکهمسهڕوێڕ
 و وامرهگ ۆب نهبیهد یهبس .نهدهد هکهڵادنم هل هنهخ امهس و گنهفهج و ییهنهخ یتسهد هب
 ۆب یچهنهتهخ رسهع یال و نهکهد یهوازاڕ یکێپسهئ یراوس وامرهگ هل هوهرهد هنانێه یتاک
 .تێبهد هدامائ ندرکهنهتهخ

 
 )لدنص رانک ییرهدڵاوهه یڕهپڵام( تفۆڕیج هل ندرکهنهتهخ یمسهڕوێڕ یکێنهمید :٥١ هرامژ یهنێو
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 .)khatneh.no مارگاتسنیئ یهڕهپ( ڵهمۆکهب یندرکهنهتهخ یمسهڕوێڕ یکێنهمید :٥٢ هرامژ یهنێو

 ادــنارێئ هــل ندرکهــنهتهخ یتیرهــن یمــسهڕوێڕ یهڤۆرــش هــل هک یهناڵاخ وهل کێکهی
 هــل یتــشگ هــب .هــناڕوک یندرکهــنهتهخ یهــسۆرپ هــل ناکهــییچهنهتهخ یڵۆڕ ،ێوهکهدرهد
 یهــشیپ ؛هووبهــه ادهــسۆرپ مهــل نایواچرهب یکێڵۆڕ ناکهشاترهس و شێکهسیک ادوودرباڕ
 یتــشگ هب و ناکهوامرهگ ییشێکهسیک و شیڕ ینیشات و تشیارائ یراوب هل ناوهئ ییکهرهس
 هــب نووــب ادرهــجهق یمهدرهــس هــل هــپورگ مهــئ رــتاود ماڵهــب ،هووب یتسوردنهت یرابوراک
 ییتسوردنهت یتسائ هل نایهکهییکالاچ هک ناکهییتسوردنهت هسرپ یکالاچ یناراکرهسهراچ
 1398 ،دــنرکاخ( یکــشیزپ و یتــسوردنهت یناکهــتهبیات هدــنهههڕ هووــچ هوهییتــشگ
 وــکهو ،ووبهــه ناــیزاوایج یوان ادناکایجایج هچوان هل هناسهک مهئ .)٢٠١٨ یتوهکێڕواه
ــتخ ،نتاــخ ــهط ،ناّ  یناــکهزارمائ و زاوێــش ماڵهــب .اتــسهو و میکهــح ،یچتّنــس ،راّ
 یندرکهــنهتهخ یهتسهرهک یساب یدرهگلاهێب .نووب کهی کهو رۆز ات مهک نایندرکهنهتهخ
 و ندرکهــنهتهخ یهتسهرهک هک هووب ێپ نایکهیاتناج ێڵهد و اکهد دنهجریب یناکهشێکهسیک
 هــل ووــب یــتیرب نوارنێه راک هب ندرکهنهتهخ ۆب هک یهناتسهرهک وهئ .هووب ادێت ینایشاترهس
 ییرووتــسهئ یاقهتراب یهکهییرووتسهئ و رتهمیتناس ١٥ ۆب ١٢ ییاژێرد هب کێشیماق و غیت
 یکووــن یتــسێپ هــک ووب هوهئ ۆب هزرد مهئ .ووبهه یزرد یکێرهس هک ووب تساڕهوان یکماق

 یکــشیزپ ،یوارــههز سابهــع یڕوــک یفهلهخ .نڕبیب یکاپ هب و وان هنهخب ڵادنم یتهریس
 ادــیۆخ یمهدرهــس هــل یندرکهنهتهخ یناکهزارمائ و زاوێش یساب یدرو هب ،مهراوچ یهدهس
 .نووــب ماوهدرهــب هوهــمهک یکهــییراکناڕۆگ هــب ادرــتاود یناکهدهس هل هنازاوێش مهئ .هوودرک
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 .یچیهق و ۆقهچ ،واشیڵقاد ییوێچ یشیماق ،یشێکهسیک یغیت هل نووب یتیرب ناکهتسهرهک
 شهــمهئ هــک ارــنێههد راــک هــب هراــک مهــئ ۆــب شیدرهــب یکهــیۆقهچ ریدازهــج هــل اههورهه
 یــتاڵو ۆــب ناــینتاه یمهدرهــس هــل یدرهــب یکێرێــشمش هــب لییارسیئ ینهب یندرکهنهتهخ
 .)1342 ،یدرگلاهب( هوهتێنێههد ریبهو واردنێڵهب

 
 )نامهه( نرێدۆم یمالکیڕ یمهتسیس هب کۆڕهگ یـ)یچهنهتهخ( رۆشرهس :٥٣ هرامژ یهنێو

 یمهدرهــس هــل و ڕاــجاق یمهدرهــس شێــپ هــک ێرــکب هوهــب هژامائ هتسیوێپ ادییاتۆک هل
 .نووــب ناڵادنم یندرکهنهتهخ یسرپرهب هک نووب ادنارێئ هل ناکهژێونشێپ همهئ ،ادیوهفهس
 ناــیژێون ادکشۆک هل هک ژێونشێپ کێدنهه هب تهرابهس هک هیینایب یکێرایتشهگ ،نۆسناس
 :ێڵهد ،درکهد

 یراــبوراک هــب نتــشیهگاڕێپ و هژێوــنشێپ و اــکهد ژێوــن اداــش یڵاــم هــل ژێوــنشێپ"
 ."هوهئ یۆتسهئ هل نتشان یمسهڕوێڕ و یریگرهسواه یگنههائ و ندرکهنهتهخ

 
 ینییائ یکێڕهواب کهو هنهتهخ
 یهــگناوڕ هــل ادــشینارێئ یووژــێم یهــسۆڕپ هــل هــنهتهخ یهدراــید رهــس هــل هوهــنیڵۆکێل
 و یگنهــهرهف یــسانوش ینووبڵهــکێت .هــگنیرگ هوهــییدنهوان و ییهــتاهکێپ ینووبشێکڵههێت
 یکێسرپ هب هوودرک یسانکڵهخ یتهباب کێدنهه هل هوهنیڵۆکێل ،ادنارێئ یاگڵهمۆک هل ینییائ
 یهوهــنووبواڵب ادــماجنهئ هــل و ناــکهرۆجوارۆج هگنههرهف هل یتهیاکیزن یهیێپ وهب .زۆڵائ
 ییراکیــش رهــس هل شیمهه و درکراک رهس هل مهه رگهنڵههاشاح ییرهگیراک شیگنههرهف

 راوژد هدــنێه وود هوهندرکیــش و هوهــندرکنووڕ و ێــنهداد ناکهینییائ یرابوراک و سانوش
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 یێپ هب نایهکهیرهه ،ێرکهد تهییحیسهم نای مالسیئ هل ساب کێتاک شهوهل هگج .تێبهد
 ینێوــش یگنهــهرهف و رووتلوک و ندرکێجهبێج ینێتسهب و ییووژێم یندنهسهشهگ یتوهڕ
 ۆــب .رهــب هــنرگهد زاواــیج ییگنهــهرهف ینتوهکنێوــش یزاوێــش تسهبهم ینێوش و اتهرهس
 ادــناگۆئ ،یدووعس یناتسبهرهع هل یحیسهم و مالسیئ یینییائ یمسهڕوێڕ و هژۆمائ هنوومن
 ماجنهــئ زاوایج یزاوێش هب هوهناکهییگنههرهف و یرووتلوک هرهدماجنهئ نهیال هل ایناتیرهب و
 .)2004 ،نێتسلێه( تێردهد

 یناــیژ هــل ندرکهــنهتهخ یــڵۆڕ هــل هوهــنیڵۆکێل ۆــب ێناوــتهد هک یهناتهباب وهل کێکهی
 ،ناسانیرووبائ هل کێدنهه یاوڕب هب .هی"همانسان ییرووبائ" ،اکب نامیراکیراه ادناکهیینارێئ
 ناــی ندراژبڵهــه رهس هل یرهگیراک هک یهناسرپ وهل کێکهی و هندراژبڵهه یتسناز یرووبائ
 هــنێو ۆــب .نواپــسهچ ادــنامنوورهد هل هک نهناڕهواب و ریب وهئ ،ێنهداد نامناکهندرکدنهسهپ

 یــنوورهد یهوێــش هب ناکهنامڵسوم هیۆب رهه ،همارهح ادمالسیئ هل زارهب یتشۆگ یندراوخ
 یڵبۆــن یتاڵهــخ یهوارــب ،فالرکاــئ جرۆــج اههورهــه .نهدان زارهب یتشۆگ ینیڕک هل ۆخ
 ییرووباــئ یناکهگنهــشێپ هــل هک کێناسانیرووبائ ،نۆتنارک ڵشاڕ و ٢٠٠١ یڵاس ییرووبائ

 هــمێئ هــک نوارــیگرهو هوهــناکهمرۆن هل ناکهندرکدنهسهپ و یشابێپ هک هیاو نایێپ ،نسانوش
 نهــکب توهکوــسڵهه نۆچ ادناکهزاوایج هخۆدوراب هل ناکهڤۆرم ێبهد هک یهوهب تهرابهس
 و نووڕ راــج کێدــنهه هنایاــسای مهــئ .نیهــکهد نایهــسانێپ یتهــیاڵهمۆک یکهیاسای کهو
 وهئ و هواریگ ێل نایزێڕ یڵووق هب شیراج رۆز و نبهد ینوورهدهب هناییهژامائ راج کێدنهه
 نێــنالملم یتهــباب هــشیمهه نواریگرهو هوهنامرۆن مهل هک یهناـ"ندرکدنهسهپ" و "یشابێپ"
 .)1395 ،فالرکائ(

 یــنیهز یکێکمهــچ کهو ناکهــییتهیاڵهمۆک هــییدنهبنێلۆپ و مرۆــن و همانــسان هــگنهڕ
 .نێرــنیبهد یناــسائ هــب هــک نهنیقهتــساڕ و زێههــب یکێرهدناــشین هــناوهئ ماڵهب ،نوهکبرهد
 و نێک هک یهوهب تهرابهس ناکهڤۆرم هک هوهنبهد نووڕ کێتاک تهبیات یهوێش هب ناکهمرۆن

 و راــتفهڕ هــل هــییتیرب ڵایدــیائ( تێبهــه نایکێڵایدــیائ نهــکب توهکوــسڵهه تــێبهد نۆــچ
 ێناوتهد هڵایدیائ مهئ .)یتهیاڵهمۆک یکێپورگ هب تسهویهپ یکهیهنوومن یناکهییدنهمتهبیات
 مهــئ یــنووڕ و زێههــب یهنوومن ناکهنییائ .تێرکب انێو هنیقهتساڕ نای یڵایهخ یکێسهک هب

 هــییزۆریپ و نارهــبمهغێپ و کــێنییائ یرهــنێرزهماد ،ووڕ هــنهخهد هــناڵایدیائ هنــشهچرهس
 و دهــمهحم یتهرزهــح یناــیژ هــڵایدیائ مهــئ نانامڵــسوم ۆــب .ننشهچرهس نایناکهگنهشێپ
 و مڕۆن ،یدنهبنێلۆپ مهئ ناینایژ هب تهرابهس ناکهکات ینتفاخائ ییتهینۆچ هل .یتهیهکهتیرهن
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 یناکێــشان و ێــشهئ و راتفهڕ یمڕۆن نناوتهد ناکهکات هل کێرۆز .نیهکهد یدهب هناڵایدیائ
 ننازــب ازــس و ندنارات یوایش هب زاوایج یناسهک و نهکب هڤۆرش یناسائ هب نارتید و نایۆخ
  .)هواچرهس نامهه(

 و گــنیرگ یکێرهوێپ هب مالسیئ یناوهڕیهپ ۆب ندرکهنهتهخ هک یهوهئ ینترگواچرهبهل هب
 هرایــسرپ وهــئ هیهناوهل ،ێرنهداد "نامڵسوم یکات" یندرکهسانێپ ۆب کێرهدناشین و خهیابڕپ
 ادــماڵو هــل .ننازاــن بجاو هب همهئ ناکهییمالسیئ ازنییائ هل کێدنهه یچۆب هک هوهڕۆگ هتێب
 هل نانێهزاو ووکڵهب ننازان تسیوێپ یکێراک هب هنهتهخ ازنییائ کێدنهه اینهت هن نیێڵب ێبهد
 هــب اهنهــت هــمهئ و نهــکان ریهــس مالسیئ ینییائ هل هکهسهک ینووچرهد یانام هب شیتابجاو
 هنهتهخ ڵادنم رهگهئ نارهڵۆکێل هل کێدنهه یاوڕب هب ماڵهب 1.ننازهد "ـهانوگ ینادماجنهئ"
 ،نایهــکهییگنیرگ و ناکهــیینییائ همرۆن یراوب هل ."واوهت یکێنامڵسوم" هتهووبهن هوهئ ێرکهن
 :هیاو یێپ یزیهف یدهێم رۆتکد

 .تــێبهد رتیدــیج رۆز ،ێــبهد نییائ هب ڵهکێت هنهتهخ هنێو ۆب هکۆریچ مهئ کێتاک"
 نیهــکب یڵووــبق نیناوتهد ،نب تسس هکید یتش و ییهوهتهن یروونس یچ رهه هکنوچ
 و یتهیینمهئ هکهتهباب ،هوارائ هتێد نییائ کێتاک ماڵهب .نڤۆرم و هیهه نایفام شینارتید هک
 ،هرــتگنیرگ نییاــئ هــب نووبدــنهباپ یهوهــئ رهــبهل هــتاوهک .تــێبهد 2رتیتیرۆیکــس
 کهو یکێــسرپ رهــگهئ هــک هــیهراکۆه مهــئ رهــبهل رهه .نبهد رتگنیرگ شیناکهمسهڕوێڕ
 هوهــیێپ نووبدــنهباپ ،ێبادــڵهه یرهس هوهکهلووج نای مالسیئ کهو یکێنییائ هل هنهتهخ
 ".تێبادڵهه یرهس هوهکهیهوهتهن هل هک یهوهل هرتگنیرگ رۆز

 یلید یکیلۆساک کیڤۆۆجرۆج هل هنخڕ )2013( چیڤۆد فۆکای ادهکید یکێنێوش هل
 یهــنهتهخ یناخرهــت یهڕهــپال ێدــنهه ادــیۆخ یهــکهبێتک هــل هــک اکهد ناکهکروت یتسهد
 هــک هــیهنهتهخنان یگنههائ شاپ اینهت هک اکهد هوهئ یاعدیئ کیڤۆجرۆج .هوودرک ناڵادنم
 هڵهه یکهیاعهدیئ همهئ هک ێسوونهد چیڤۆد ڤۆکای ادماڵهو هل ماڵهب ،نامڵسوم هتێبهد ڕوک
 هــب ادنانامڵسوم یهگڵهمۆک وان هل هسهک وهئ هک هیهوێش وهل یکێراک ینادماجنهئ هب و هووب

 .تێرنهداد وارکهنهتهخ
 

 
 یناکازــس هــل کێکهــی ،اد ێــپ ناــمهژامائ رتــشێپ کهو .هزاواــیج واوهــت ادــناکهکهلوج واــن هــل هــمهئ ـ1

 .هیهکهلوج یهگڵهمۆک هل ندرکرهد نۆک ینامیهپ هل ندرکهنهنهتهخ
2. security 
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 هنهتهخ یازن
 مهــل هــک هــیهه هــنهتهخ ۆــب تهــبیات یتیرهــنوباد ادــناکهزاوایج هــلهگ و گنهــهرهف واــن هل
 ،هوارــک ێــل یــساب یدرو هــب )هنهتهخنان نای( هنهتهخ یگنههائ یوان رێژ هل ادهوهنیڵۆکێل
 یــه هــک ننێوــخهد کهــیاعۆد ادندرکهنهتهخ یتاک هل هک هواب او ادنانامڵسوم وان هل ماڵهب
  :هناکهعێش یمهشهش یمامیئ

 – ێب ینادهناخ و یۆخ هل ۆت یواڵس – هتهکهرهبمهغێپ و تۆخ یتیرهن همهئ ،ایادوخ"
 و ۆــت یتــسیو و ۆــت یتــساوخ رهــبهل ،هــتهکهرهبمهغێپ و ۆــت هــل همێئ ییڵهیاڕێوگ همهئ و
 هــک یهنامرهف وهئ و هواد ترایڕب هک کێنامرهف و هتووتسیو هک هیهراک وهئ ۆب ۆت ینامرهف
 و هــنهتهخ هــل ،یرتراداــگائ یێل نم هل ۆت هک یهتش وهئ ۆب هیۆب .هوودنایهگ تییاتۆک هب
 و هــب شۆــخ یهاــنوگ هــل شۆــت یهد هیادوخ .اژێچ ێپ منسائ ییرهنێتووس ،خاشهڵهک
 یناماــس و هزێراــپیب یــشهل و هتسهج یرازائ و درهد و نایز هل ،هوهرهکب رتژێرد ینهمهت
 ماــمیئ ادهژــێرد هــل[ !نینازان همێئ و ینازهد ۆت ،ناموگێب !هنێوهڕب ێل یراژهه و هکب رۆز
 هــیاعۆد و ازــن مهئ یهکهڵادنم یندرکهنهتهخ یتاک هل کێسهک رهه ]:ێوومرهفهد قداس
 نسائ ییژیت هل ،ێنێوخیب ادیرهس هب رهگهئ .تێنێوخیب ادیرهس هب نووبقڵاب هل رهب اکهن
 یرهــبوروهد ،23 ب ،یناــشاک زیهــف( 1.تێبهد وارزێراپ ناکاڵهب و یتهماههن یهکید و

 )2 ل ،23408
 ادناهیج یهکید یناکهنێوش هل هنهتهخ یمسهڕوێڕ 

 .تــێچهد هوێڕهــب ادهتسیاش و ۆکشڕپ یکێگنههائ هل ناڕوک یندرکهنهتهخ ،هکهم یراش هل
 و اــکهد رهــبهل اههــبنارگ و هوازاڕ یــکێلج رتــشێپ کێژۆڕ ێرکب هنهتهخ هرایڕب هک کێڕوک
 یتهــیێڕواه زاواــئ و زاــس هــب هــک ێڕهپدێت ادهناسهک وهئ مهد رهب هب و ێبهد پسهئ یراوس
 ،رۆــخ ینتاڵهــه شێــپ یهکهیینایهب و هماوهدرهب هکهگنههائ هژۆڕ مهئ یهراوێئ اتهه .نهکهد

 هکهییرهگرهتــشهن یاود .تاــکهد ێــپ تــسهد ندرکهــنهتهخ یمــسهڕوێڕ یچهــنهتهخ
 ڵهگهل هنهتهخ یمسهڕوێڕ رسیم هل .تێرکهد ێل یرادناویم ادناکهناویم ڵهگهل یچهنهتهخ
 جرهــخ رۆز هراــپ ادــناکهووچێت هــل یهوهــئ ۆــب ێــچهد هوێڕهــب کهییریگرهسواه یگنههائ

 
ا ـ1

َ
لل
ّ

ةَّنُس َو َکُتَّنُس ِهِذه َّمُه
ُ

لَص َکِّیِبَن 
َ

تاو
ُ

لَع َک
َ

تاَو ِهِلآ َو ِهْی
ِّ

ـنِم ٌعاب ـل اّ
َ

ـیِّبَنِل َو َک ـشَمِب َکِ ـتَدارِاِب َو َکِتَّیِ  َو َکِ
ق
َ

ا ٍرْمِال َکِئاض
َ

تْدَر
َ

ق َو ُه
َ

ا َو ُهَتْمَتَح ٍءاض
َ

ا ٍرْم
َ

فْن
َ

ذ
ْ

ت
َ

ا َو ُه
َ

ذ
َ

ق
ْ

لا َّرَح ُهَت
ْ

ـب ِهِتَماجِح َو ِهِناتِخ یف ِدیدَح اِ
َ

ا ٍرْم
َ

ـن ا َتْ
َ

ـع فَرْ
ُ

ـب   ِهِ
ا یّنِم

َ
لل
ّ

ف َّمُه
َ

ط
َ

ذلا َنِم ُهْرِّه
ُّ

فْداَو ِهِرْمُع یف ْدِزَو ِبوُن
َ

ع
ِ

الا 
ْ

دَب ْنَع ِتاف
َ

الاَو ِهِن
ْ

ـع َعاجْو ـسِج ْنَ ـم ُهْدِز َو ِهِمْ لا َنِ
ْ

 َو یـنِغ
فْدا

َ
لا ُهْنَع ْع

ْ
ف
َ

ق
ْ

ف َر
َ

ت َکَّنِا
َ

لْع
َ

لْعَنالَو ُم
َ

 .ُم



  225  | رهنێوخ ڵهگهل کهیهتو |

 یــلج هــکهڕوک .نڕهــپهدێت ادکڵهخ مهدرهب هب ندرکهنهتهخ هل رهب ناڕوک شێوهل .تێرکهن
 ادیرهــس هب نهدهد شیکهیهکۆراچ .هوهکهوهنووبۆک وان هتێد هوهکێزان هب و اکهد رهبهل هناچک
 واــن هــل هــنهتهخ یمــسهڕوێڕ .تێبهــن هوهواــچ هــب و ێــشۆپباد یواچومهد یهوین یهوهئ ۆب
 یهــکهڕوک ێوهــهیهد هــک یهــڵامهنب وهئ اتهرهس ؛هیهه یتهبیات یتیرهنوباد ادشیناکهییدیزێئ

 ۆــب ێرێژبهدــڵهه بــیرک ناــی فیرهک کهو نامڵسوم نای یدیزێئ یکێسهک ،اکب هنهتهخ
 هوهــنبهد کیزن هڵامهنب مهل هدنێه یهکهڵامهنب و فیرهک .تادب نایتهمرای ادهراک وهل یهوهئ
 هــل کهییریگرهــسواه چیــه و نێردهد مهڵهق هل رتکهی یمهرحهم کهو هوهن توهح اتهه هک
  .)1390 ،یدیعس( تادان ووڕ ادنایناوێن

 ماجنهــئ ندرکڕــس ێــب هــب ادیڵاس جنێپ ۆب وود ینهمهت ناوێن هل هراک مهئ ناتسناغڤهئ هل
 هــکهندرکهنهتهخ یمــسهڕوێڕ ینادماجنهئ شێپ ووب یرای تخهب هکهڵادنم رهگهئ و ێردهد
 .)Fox, 2003( تاــکب رازاــئ هــب تــسهه رتمهــک یهوهــئ ۆــب ێرکهد مقون اددراس یوائ هل

 مهــئ .تــێچهد ێڕهــب هوهــگنههائ هــب و "ندرکتهنوــس" نێــڵهد یێپ ناتسناغڤهئ هل هنهتهخ
 هــل یراــی و ینارۆــگ هب "ناکهرازهه" وان هل و هتاڵو مهئ یتساڕهوان یناکهنێوش هل همسهڕوێڕ
 ژۆڕ وود ناــی کهــی یهواــم ۆــب راــج کێدــنهه و ێــچهد هوێڕهب ندربرهسهب تاک یهوێش
 هــنادیئ ادهیینیــشنوهش مهــل نتوهــخ هــک هــیهوهئ ادهرــێل شێکاڕجنرهــس یڵاخ .تێنهیاخهد
 ووــکهو ،ێردهد ازــس هووتوهــخ هــک یهــسهک وهــئ اد یووڕ او یتــش شیرهــگهئ ،ێرــکهد
 یرهــس هل هک کێتێکووم نای شڕهف هب ووزهد و یزرهد هب هکهسهک یگرهبولج یهوهنیروود

 .نێرکهد تشێهگناب کێندراوخهمهژ ۆب ناکهمزخ کێژۆڕ دنهچ یاود لوباک هل .هووتوهخ
 هــڵادنم ۆــب یراــید ناکهــمزخ اهنهــت و نهــکان تــشێهگناب سهــک ناکهــڵام هــل کێدنهه
 ؛ناراژهــه هــب نــشخهبیب یهوهــئ ۆب ننێههد هزات ینان کێدنهه نای ننێههد هکهوارکهنهتهخ
 رهــب هــتێد راژهــه یکێــسهک کــێتاک و نڕــێگهد ادهــکهوارکهنهتهخ هڵادنم یرهس هب هکهنان
 ناکهدــنوگ و تارهه یراش ،ناکهنیشننۆتشهپ هچوان هل ماڵهب .هراژهه وهب نهدیهد هکاگرهد
 نالغاــب یاگزێراپ هل .ینابروق هنێرکهد شیڕهم راج کێدنهه و هیهه نایرتایز یمسهڕوێڕ
 هــل و کێراج یڵاس یتشگ هب ،هتساڕهوان یایسائ یکیزن و هتاڵو مهئ یرووکاب هتێوهکهد هک
 ڵهــمۆک هــب شیناکهراژهــه هــنازێخ و ناکهدــنوگ هــنێد ناکهراکهــنهتهخ ادوارکیراید یناژۆڕ
 هــکهدنوگ یکڵهــخ و نهــبهد هوێڕهــب شیڵهمۆکهب یکێگنههائ و نهکهد هنهتهخ نایناکهڕوک
 اینهــت هــب ناــیۆخ هــیین ناییرووبائ یهشێک یهناسهک وهئ ناموگێب .نهدهد کێندراوخ همهژ
 و نابرهــس هــنچهد یــسهکهکات یگنههائ یهوهندرکراداگائ ۆب .نهکهد هنهتهخ نایناکهڵادنم
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 یراــید ماڵهــب .هوودرــک تشێهگناب یۆت و هوودرک هنهتهخ یهکهڵادنم اکهد راواه کێسهک
 کێکهــی .هڕهم و منهگ و جنرب یهوێش هب رتایز ناکهییراید و هیین ێلمهرۆز یندرکشهکشێپ
 هــب نادــیگنیرگ ناتــسناغڤهئ هــل ندرکهنهتهخ یمسهڕوێڕ هب تهرابهس ناکهگنیرگ هڵاخ هل
 و یراژهــه هــک یهوهــئ ینترگواچرهــبهل هــب و هــیهتاڵو مهــئ ییــسایس  یتهیاڵهمۆک یخۆد
 ،هواــشێک ادهــتاڵو مهــئ یناکهنازێخ هل کێرۆز رهس هب یڵاب یکشیزپ ییتسیوادێپ ینووبهن
 هــناتیرهن وهل کێکهی هک هواناد ناکهمسهڕوێڕ و تیرهن هل کێرۆز رهس هل یرهگیراک همهئ
 .هندرکهنهتهخ یمسهڕوێڕ

 ییاــتۆک یهــیهد هــل هک ،ێرنهداد ینییائ یکێراک هب ناڵادنم یندرکهنهتهخ رییازهج هل
 شێــپ کێڵاــس دــنهچ هــل .تێردهد ماجنهئ نازهمهڕ ینژهج یرهبوروهد و نازهمهڕ یگنام
 یڵاــم هــل اداــن یرهگرهتشهن یناکشیزپ و ناکشیزپ هب هگێڕ رتیئ رییازهج یتهموکح اتسێئ
 هــنهتهخ هــب تهرابهــس تهــباب ێدــنهه یــنادووڕ هکنوچ ،نهدب ماجنهئ هنهتهخ ادناڵادنم

 هــل  و هووتاــه ادرهس هب یناڕۆگ ناڵادنم یندرکهنهتهخ هیۆب .هوودناژهه یرییازهج یکڵهخ
 کێدــنهه .هــیهه نایزاوایج ینووچۆب نۆک و نرێدۆم یمسهڕوێڕ ۆب ناکهزاوایج هوهن رهس
 مهــئ و ناڵاــم هــتاههد یتیرهــن ییچهــنهتهخ ادــیێت هک هرتنۆک یمسهڕوێڕ هل نایزهح سهک
 یژۆڕ دــنهچ هــنهتهخ یگنهــهائ ادوودرــباڕ هل" :نهکهد فسهو هوێش مهب هناگنههائ هنشهچ
 ".ووــچهد هوێڕهــب رتدنهمۆکــش شیریگرهــسواه یگنههائ هل شیراج کێدنهه و دنایاخهد
 هــل یندرکهنهتهخ هک رییازهج یتهموکح ینامرهف یاڕهرهس رییازهج یۆڕمهئ یهوهن ماڵهب"
 هــب ادهمــسهڕوێڕ مهــئ یندرکرادروونــس هــل شیرووباــئ یخۆد ،هوودرک هغهدهق ادناڵام وان
 هــل نیێڵب نیناوتهد ادرییازهج یاتسێئ هل هنهتهخ یگنههائ یفسهو هل ماڵهب .ننازهد رهگیراک
 ۆــب نهــبهد نایناکهــنهمهتمهک هڕوک هڵادنم هڵامهنب نیدنهچ ادنازهمهڕ یگنام ییاتۆک یهیهد
 یگرهــبولج و هــیهگنههائ مهئ یجنرهس یقهچ هک ڕوک ینازێخ ینامادنهئ .ناکهناخشۆخهن

  ۆــب نهــبیب یهوهــئ ۆــب نهدهد هڕوــک یروهد ،هــیادرهبهل ،هویشۆپاد یاپاترهس هک ژێرد ییپس
 و هــکهڵادنم یهوهــناڕهگ یێڕهواــچ هــک شیناــنژ هــل کێدــنهه ماڵهــب .کشیزپ یهگنیرۆن

 رــتاود .نهــکهد ڵاقرهــس ناکهــنۆک هندراوخ و کێک یندرکهدامائ هب نایۆخ ،ننایناکێڕواه
 ڵوهــه رهــبوروهد یکڵهخ و ننهژهد اقیسۆم ادهکهمسهڕوێڕ یتاک هل نهژاقیسۆم کێڵهمۆک
 یــشێئ هــل رــیب رتمهــک یهوهــئ ۆــب و نهکب ڵاقرهس هکهڵادنم هراپ و یراید ینادێپ هب نهدهد

 ادیڵاــس هد ۆــب وود ینهــمهت هــل ناڕوــک ،رییازهج یتاڵههژۆڕ یرووشاب هل .هوهتاکب هنهتهخ
 نازــێخ ینامادــنهئ وومهــه ۆــب گرهــبولج ادــندرکهنهتهخ یگنهــهائ هــل .نێرــکهد هنهتهخ
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 و ێرــشۆپهداد هوارک ێچ ناتهک یمشێروائ هل هک یپس یکهیابهع هب هکهڵادنم .تێردڕکهد
 یتاــک هــل ناــنژ .نــساوهدڵهه هوــێپ یڵاــخ و رــشخ و نهدهد یچاــق و تــسهد هــل هــنهخ
 وان هل و نهکهد هوهکهیووزهد هب هڵفهغ یتسێپ ناشاپ .نێڵهد ینارۆگ هکهڵادنم یندرکهنهتهخ
 .نساوهدیڵهه هوهکێرتشو هب ادناوایب هل و امروخراد هب ادییاوائ

 و نێرکهد هنهتهخ ناڕوک ادیڵاس هد نای ،جنێپ ،ێس ینهمهت هل یتشگ هب ناتسکهبزۆئ هل
 ناتــسکهبزۆئ هــل و نێرکهد هنهتهخ ادیڵاس هدزاود نای هدزای ینهمهت هل ادتهڵاح کێدنهه هل
 هــب رتاــیز هــگنههائ مهــئ ."یووتناتهــخ" ناــی "یووتتهنوس" نێڵهد هنهتهخ یمسهڕوێڕ هب
 هــنهتهخ یگنههائ ناموگێب .تێچهد هوێڕهب کهڕهگ یکڵهخ و ێسوارد و مزخ ینووبهدامائ
 هنهتهخ یگنههائ هب تهبیات یگرهبولج و جنڵاب ینیروود ووکهو هیهه یهتخهوشێپ یجرهم
 هــکید یکێمسهڕوێڕ ێبهد تهبڵهه .هکهڕهگ یناکهنژهریپ و نهمهتهب یناسهک یۆتسهئ هل هک
 هــل ،یتیرهــن یکهیهوێــش هــب و ۆڕمهــئ .هوهــتێرنێوخهد ادــێت یناــئروق هــک ێردــب ماجنهــئ
 رهــبوروهد یناسهک اجنیئ و اوخب ێل یکێتهل یهوهئ ۆب نهدهد ڵادنم هب کێنان ،ادمسهڕوێڕ
 یاود .هوهــتاکهن هــنهتهخ یــشێئ هل ریب یهوهئ ۆب نشێکباڕ هکهڵادنم یجنرهس نهدهد ڵوهه
 هــشیمهه و ێــچبرهد هوهــڵام هــل هناوهــش ێرداــن هــکهڵادنم هــب هگێڕ کهیهوام ۆب ،هنهتهخ
 و ێتــسهدڵهه هــکهوارکهنهتهخ هــڵادنم ،ژۆڕ ێــس وود یاود .هوهتێنێمهد ادیڵهگهل کێسهک
 .)BBC, 2010( تاــکهد هدامائ یهکهییتیرهن هفهخێپ ادیناکهمزخ و ناکێسوارد هنژ ڵهگهل
 نۆــج .هــشێکاڕجنرهس شیناتــسکهبزۆئ یاوــیخ یراــش هل هنهتهخنان یگنههائ ینوومزهئ
 یهراــش مهئ یرهفهس کهیهژۆڕپ ۆب هک کیفارگۆیج ڵانشان یراڤۆگ یشێکهنێو رێیێمنهتسێئ
 کهیهوێش هب یهکهنوومزهئ وهئ .هوهووب هوێش وهل یکێگنههائ یووڕهبووڕ واکان هل ،ووبدرک
 و هــیین ییهرووش یکێراک یهوهئ کهو ووبدرک ڵهگهل نایراتفڕ کێرۆج هب هک اکهد فسهو
 ادهمــسهڕوێڕ وهــل شیوهئ و نشێکب ادڵهگهل یهنێو ناوج یکێمسهڕوێڕ کهو نووب هدامائ
 و ناوج یگرهبولج ادیڵاس توهح ،جنێپ ،ێس ینهمهت هل ناڕوک ادهراش مهل .نهکب رادشهب
 و ڵاــم وان هل رتایز ندرکهنهتهخ .هنایویروود سهک و مزخ ینانژ هک نهکهد رهبهل گنهشهق
 اواد هوهئ یاود .تێردهد ماجنهئ کهڕهگ ییتسوردنهت یهکنب ینادنهمراک یناوایپ نهیال هل
 هــکهوارکهنهتهخ هــڵادنم هــل یزاوشێپ هوهنایناکهییراید هب ێرکهد سهک و مزخ ینامادنهئ هل
 نایپــسهئ ووکهو یراید یڵاسهروهگ یناهیج ۆب هوهنتساوگ کهو ناڵادنم ادوودرباڕ هل .نهکب
 هکهمسهڕوێڕ و هتالوکوش و هراپ هل هییتیرب و نواڕۆگ ناکهییراید اداتسێئ هل ماڵهب .هووترگرهو
 ادهوهراوخ یهکهنێو هل کهو .)2017 ،یراناتنوم( تێبهد ماوهدرهب ندراوخنان و امهس هب
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 یکهــیهنێو هــل .نووــب هداــمائ ادهــگنههائ مهــل واڵهکێت یکهیهوێش هب وایپ و نژ ێوهکهدرهد
  .تێرکهد هنهتهخ هک هواد نایکێڕوک یروهد وایپ کێڵهمۆک ادهکید

 
 ۆب ١٨٦٥ یناڵاس ناوێن هل ،تساڕهوان یایسائ هل ندرکهنهتهخ یمسهڕوێڕ :٥٤ هرامژ یهنێو

١٨٧٢. 

 
 ناتسکهبزۆئ هل ندرکهنهتهخ یمسهڕوێڕ :٥٥ هرامژ یهنێو

 یــێپ هــب درک نامساب رتشێپ کهو و هگنیرگ رۆز ادناکهکهلووج اگڵهمۆک وان هل هنهتهخ
 وارکهنهنهتهخ یسهک یندنارات یۆه هتێبهد یوارکهنهنهتهخ نۆک ینامیهپ هل ادوخ ینامرهف
 .ینییاــئ یهوهــنووبۆک و نتــشیناد کێدــنهه هــل یندرکهنیرادــشهب و اگڵهــمۆک نهــیال هل
 یژۆڕ هــل رتاــیز و هڵاس رازهه ێس هل رتایز ناکهکهلووج یال هنهتهخ یمسهڕوێڕ یووژێم
 شینێوــخ ینتــشڕ ادهژۆڕ مهــل رهــگهئ تهنانهت هک ادهکید یینییائ یکێژۆڕ رهه نای همهش
 تهبیات یکهیاسێڕ چیه هگنههائ مهئ ینێوش هب تهرابهس .تێردهد ماجنهئ ،هواردهنێپهگێڕ
 سهــک کێدــنهه ماڵهــب ،ێردهد ماجنهــئ ادراکوسهک و مزخ یڵام هل رتایز و هیین ادارائ هل
 یژۆڕ هــل رتاــیز ڕوــک یڵادــنم .تــێچب هوێڕهــب ادناکهسینهک هل همسهڕوێڕ مهئ هشاب نایێپ
 ینتوهــکاود یۆه هتێبهد یکشیزپ یراکۆه ماڵهب ،ێرکهد هنهتهخ ادینووبکیادهل یمهتشهه
 هــک یهــناکهلووج وهــئ .تــێرکهد هنهتهخ هژۆڕ تشهه ینهمهت یاود هکهڵادنم و هراک مهئ
 .)یرــبیع یناــمز هــب یچهنهتهخ( لێهۆم ێرتوهد نایێپ هیۆتسهئ هل نایندرکهنهتهخ یکرهئ
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 هــل و ێب رێف هنهتهخ ینادماجنهئ ۆب تسیوێپ ییازهراش و هکهلووج یناکاسای ێبهد لێهۆم
 London Beth  ((Din وInitiation Society of Great Britain وارــخکێڕ وود اــیناتیرب

Jewish Ecclesiastical Court مهــئ یناکهوهــندرکیقات و نووــبرێف رهــس هــب ییرێدواــچ 
 الیــم تیرب نێڵهد یێپ هک همسهڕوێڕ مهئ .نهکهد هنهتهخ ینادماجنهئ ینووبرێف ۆب هناسهک
 هــکهڵادنم یکواب و لێهووم ینووبهدامائ و هناکهکهلووج وان یینازێخ یگنیرگ یکێگنههائ
 ادهــگنههائ مهــل شینازــێخ یهــکید ینامادــنهئ یتــشگ هب ماڵهب ،هتسیوێپ ادهمسهڕوێڕ مهل
 واــن هــل ساــیلێئ یتهرزهح ۆب وارنێزاڕ ماڵهب ڵاتهب یکهییسروک هک هواب او .نهکهد یرادشهب
 اــینڵد ادهــکهگنههائ یهژێرد هل و اکب هکهمسهڕوێڕ یرێدواچ یهوهئ ۆب ێرنهداد ادهکهرووژ
 ناــن و نۆــشهد نایتــسهد ناووبرادــشهب هواــب او .تێردهد یناویم هکهمسهڕوێڕ یاود .تێب
 شیبارهــش و ناکهیینهمهریــش و یــسام و تــشۆگ هل هییتیرب هگنههائ مهئ یندراوخ .نۆخهد
 هــک نێڕهــگهد ادکێمسهڕوێڕ یاود هب هک هنهتهخ یناکهرهبژد هکهلووج ماڵهب .هوهتێروخهد
 ۆــب کێلیدهــب کهو ناڵادــنم یناــنوان یمــسهڕوێڕ راــج کێدــنهه ،هــنهتهخ یلیدهــب هتێبب
 هوێڕهب ندرکهنهتهخ ێب هب هک هنانوان یمسهڕوێڕ هنشهچ مهئ .نرێژبهدڵهه هنهتهخ یگنههائ
 هــک یهناکهلووج هکواب و کیاد وهب تهفرهد همسهڕوێڕ مهئ .Brit Shalo نێڵهد یێپ ێچهد
 وهــئ .نهــکب نایناکهووبکیادهــل هزاــت هــچک هــل یزاوــشێپ هوێــش مهب هک ادهد نهنهتهخ یژد
 مهــئ ێــبهد ادکێمــسهڕوێڕ هل نوارکهن هنهتهخ و هکهلووج ینییائ وان هتهنوتاه هک یهناسهک
 هــنتاه ۆــب ادهــکهلووج ینییاــئ هــل هــک هکهیهــسۆرپ  "رۆــیگ" یهکهلووجهزات .نهکب هنهتهخ
 ۆــب هــسۆرپ مهــئ .تــێردهد ماجنهئ ادکێگنههائ هل همسهڕوێڕ مهئ وان ۆب ناکهیینایب یهوهوان

 ماجنهــئ هــنهتهخ و زۆرــیپ یڵــسوغ ووــکهو یمــسهڕوێڕ هــب شیناکهزاوختیرهــن هــکهلووج
 شهــنهتهخ یمــسهڕوێڕ ێــبهد ندرۆــشۆخ هــل رهــب  "ڕێگ" ناکهرێن هکهلووجهزات .تێردهد
 )BBC, 2009( .نهدب ماجنهئ

 
 ناکهکهلووج یندرکهنهتهخ یمسهڕوێڕ یکهیهنێو :٥٦ هرامژ یهنێو
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 یڵاــخ ینووــب هــل اــیج ،نارــک ساــب هــک یهنایاگڵهمۆک وهل کهی رهه یندرکریهس هب
 ێــبهد ارکــشائ هییتــساڕ وهئ ،ادناکهییگنههرهف و یرووتلوک همخوت هل کێدنهه هل شهبواه
 کێنێوــش رهه یکڵهخ ینایژ ییوێژب و نانێهمههرهب یزاوێش و نایژ یناکهتهبیات هرێژب هک
 و ڕهواب و ریب و هگزێخائ یووڕهبووڕ ادکڵهخ یگنههرهف ییسانمچیب هل یهوهئ یۆه هتێبهد
 نیناوتهــن ادهــکید یکێنێوــش چیــه هــل یهکهوێشواه هگنهڕ هک هوهنینبب تهبیات یمسهڕوێڕ
 هــک هــیهه هــکید یــقلرێژ ڵهگهل ناینتوهکرهب نایۆخ هنامخوت مهل کێکهی رهه .هوهنیزۆدب
 و رــیب و هــشێدنهئ کڵهــخ .نێــنباد ناکهمسهڕوێڕ یینشهچهرف رهس هل ییرهگیراک نناوتهد
 یڕهواــب و ریب و یرهنێهاد و یتسیوادێپ هب و نرگهدرهو نایۆخ یرهبوروهد هل نایناکهڕهواب

 کاــچ رهــگهئ .نهــکهد ێــل ناــیرۆجوارۆج یادراــک یاواد و نهــکهد نایهدرهورهپ نایۆخ
 ناــمۆب ،نیهــکب ناکهــڤۆرم یرۆــلکلۆف یرهوهــت و ادراــک و کۆڕهواــن و هــتاهکێپ یریهــس
 هــک اــکهد او ادــناینانێهراکهب و کمهــچ هل ینشهچهرف و نانتاینب هل ییهداس هک ێوهکهدرهد
 هــپورگ وهــئ واــن هــل یرهوامهــج یگنهــهرهف یادراــک ینانێهراکهــب و نووبناسکهی یاناوت
 و هــماننایژ ووــکهو کێلهــگ و هوهــتهن رهــه یگنهــهرهف .تــێب ناــسائ ادهــییتهیاڵهمۆک
 یرهوــێپ و یکهرهــس یرهــتکاف یهــکهرهوامهج یتشوهڕ و نایناکهجرهمولهه یندرکفسهو
 یهنیــشێپ یهوهرهــکنووڕ ،هوهــتهن وهــئ یتیرهــنوباد یهــنێو و ناکهدــخ و ووــخ و تشوهڕ
 وهــئ یکڵهــخ یهرۆپاــئ ییتهــیاڵهمۆک ینارووــگ و یرزــه یناڕۆگ یرهدناشیپ و ییووژێم
  .هیهییتهیاڵهمۆک هپورگ

  هوهییسانڵهمۆک یهگناوڕ هل هنهتهخ یهدراید 
 یندرکهــنهتهخ هــب تهرابهــس یتهیاڵهمۆک یهوهنیژێوت ،نانژ یندرکهنهتهخ یهناوهچێپ هب
 هــل رتاــیز هخۆد مهئ .هوارکهن ێل یۆتوهئ یکهییزاوشێپ راکۆه کێدنهه هب ادنارێئ هل ناوایپ
 یناواــیپ ۆب و هیهه ینییائ یکێتشورس ادنارێئ هل هنهتهخ هک یهوهب هتسهویهپ ،کێتش وومهه
 هــنهتهخ هوهــییتهیاڵهمۆک یهگناوڕ هل ،ادکێخۆدوراب اههو هل .هییسانوش یکێتهباب هتاڵو مهئ
 رادــمرۆن و ییاــسائ یکێتهباب کهو ووکڵهب ،هیین رادهشێک و یقافوود و ییاسائان یکێتهباب
 یکێــسرپ هــتێبب هویناوتیهــن تهــق هــیۆب هــیین هناراکهــشاوهچ یکێتــش هتاوهک ێرناوڕهد یێل
 هتــسیوێپ شهوهــل هــگج .تێــشێکباڕ ادیۆخ یال هب ناسانڵهمۆک یجنرهس و یتهیاڵهمۆک
 یندرکرادهــشێک ،نارێئ هل ینییائ یتهمووکح یراک رهس هنتاه ڵهگهل هک ێرکب هوهب هژامائ
 ییناڕمکوــح ییتهــیاڵهمۆک ینارگهــنخهڕ یهــگێپ هــتاخب ناــسانڵهمۆک ێناوــتهد هــسرپ مهئ
  .تێبب زاس ۆب نایهشێک هوهیۆه وهب ناموگێب و هوهییمالسیئ
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 ادــنارێئ هــل هــنهتهخ ییــسانڵهمۆک یتایبهدهــئ یهوهنادکێل ۆب هوهنیژێوت مهئ یناکهناڕهگ
 هــل اینهــت ناــی ادــنارێئ هــل هنهتهخ هب تهرابهس هوهنیژێوت هکنوچ ،ووب ماجنهئێب یکێناڕهگ
 و یتــسوردنهت هدــنهههڕ رهــس هــتهواژرپ ناــی هوهــتهوارک رادروونــس ادــنانژ یندرکهــنهتهخ
 و هــییهوهتهنوێن یکهــیهدراید هــنهتهخ هــک یهوهــئ یۆــه هــب ماڵهــب .هنهتهخ یناکهییکشیزپ
 یووڕهــبووڕ ادنارێئ هل هک یهگنهتسائ وهئ ناکهییهوهتهنوێن اگڵهمۆک هل هوهراب وهل هوهنیژێوت
 هــل رۆز یکێناــسانڵهمۆک ،هــیین اداراــئ هــل هناگنهتــسائ مهئ ادناهیج یتسائ رهس هل هوهتێبهد
  .هوودرک رهس هل نایهوهنیڵۆکێل ناهیج یهکید یناکهشهب

 رهــس هــل نایــشیئ هراوــب مهــئ ییتهــیاڵهمۆک ینارهژێوــت هــک یهناتهباب وهئ یێپ هب ماڵهب
 هــک ێــب هــناتهباب وهئ یوارکێتراک رتایز هنهتهخ ۆب یسانڵهمۆک  یهتسارائ ێچهدێپ ،هوودرک
 یناکهییــسرپاڕ .تهــسایس و یکشیزپ تهبیاتهب ،هیهه ادهکید یناکهراوب هل یهشیڕ و گهڕ
 ،هــنوومن ۆــب .هواــنێه کــێپ ناییتهــیاڵهمۆک یهوهــنیڵۆکێل یهژــێڕ نیرــترۆز هراوــب مهــئ
 HIV هــب نووبشووت یهوهندرکمهک ۆب ناوایپ یهنهتهخ یندرکڵووبق" ووکهو یناکهوهنیژێوت
 یندرکهــنهتهخ یندرکڵووــبق" ،)2002 ،ناراــکواه و یلیاــب( "اــینیک ،ازناــین یاگزێراپ هل
 "ێــنهداد ۆــلۆز ینیــشندنوگ یتهمیــشهح واــن هــل HIV رهــس هل یرهگیراک هکنوچ ناوایپ
 ییتــسوردنهت یناکهــتهمڵهه هــل یــچ یتساڕهب کڵهخ" ،)2005 ،ناراکواه و تاکسێئ(
 نووبشووت ییسرتهم و ناوایپ یهنهتهخ هب تهرابهس ناکهڵهه هنتشیهگێت ؟نبهد رێف یتشگ
 .)2014 ،ناراــکواه و نوارــب – ناــگوام( "یوالاــم هــل یناواــیپ و ناــنژ واــن هــل زدــیائ هب
 یهــنهتهخ مهد رهــب یناکهــییتهیاڵهمۆک و یگنهــهرهف هتــسهبرهب یهوهنادکێل و نتشیهگێت"
 یتیرهــن هــک اقیرفهــئ یناواــیب یرووــشاب یناکهــییدنوگ هــگڵهمۆک واــن هل ناوایپ ییکشیزپ

 :ناواــیپ یهــگناوڕ" و ،)٢٠١٣ ،ناراــکواه و اوکۆتوکــس  ولاــموخ( "هــیین ادــێت نایهنهتهخ
 یکهیهوهنیڵۆکێل ،ناوایپ یهناشخهبۆخ ییکشیزپ هنهتهخ یندرکاواد مهدرهب هل کێتسهبرهب

 هــک ،نهرۆــج مهــل )2015 ,ۆــیۆم( "هوابمیز ،یزگنهئ  ۆرۆدنۆهموئ یدنوگ هل یتهیانۆچ
  یتــسوردنهت هــشێک یهوهــندرکمهک رهــس هــل هــنهتهخ ییرهگیراک نای ندرکڵووبق یهداڕ
 ناکهییکــشیزپ هراــتوگ و هتــسارائ ادیتــساڕ هــل .نهکهد ێوتوات زدیائ ووکهو یناکهییکشیزپ
 مهــئ و هواــشێک نارــێئ هــل هــنهتهخ هــب تسهویهپ یناکهییسانڵهمۆک هوهنیژێوت رهس هب نایڵاب
 هــک اــخهدرهد هوهــئ شهــمهئ .هوارــک یدهــب هوهییتــسوردنهت و یکشیزپ یهگناوڕ هل هدراید
 یکێــسرپ کهو هــنهتهخ یهــنامیرگشێپ هــشیمهه ادهراوــب مهل ناکهییسانڵهمۆک هوهنیڵۆکێل

 یکێسرپ کهو هنهتهخ یهنامیرگشێپ کهن هووب ڵاز یکشیزپ و یسانرهوهدنیز و یتشورس
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 یکــشیزپ ،یسانرهوهدنیز یدنهههڕ تهبڵهه .هیهه یسانڵهمۆک یدنهههڕ هک یتهیاڵهمۆک
 ،ێــب گنیرگ یکهییتهیارفهد ێناوتهد هناییسانڵهمۆک هوهنیژێوت مهئ ۆب هنهتهخ ییتسوردنهت و
 مهــل نووبدنهمدووــس و یکشیزپ ییسانڵهمۆک یراوب وان هنووچ یهگێڕ هل ێناوتهد هکنوچ
 و رتیراکیــش یکهیهتــسارائ ،یتهــیاڵهمۆک یکهــیهدراید کهو هــنهتهخ هــب تهرابهــس هراوب
  .یدیج یهنخڕ و ێوتوات یکشیت رهب هنیهخب هراک مهئ و رهب هنیرگب رتهنارگهنخڕ

 ینارهژێوــت یناکهجنرهــسرهب هــتهباب هــل کێکهــی یــسکێس ییدــنهمازهڕ اههورهــه
 هوهــنیژێوت هــل هــشیمهه هــک کهیهتــسارائ مهوود ،رــت یکهــیاتاو هــب .هــییتهیاڵهمۆک
 ییدــنهمازهڕ و سکێــس یراوــب ڵهــگهل یدــنهویهپ ،هووــب ڵاز ادهــنهتهخ یناکهییسانڵهمۆک
 یواــن هــب ادــکهیهوهنیژێوت هــل )2008( ناراــکواه و رــێجیرک کهو ،هــیهه یــسکێس
 و یــسکێس یدرکراــک رهــس هــل یناکهــییرهگیراک :ڵاــسهروهگ یناواــیپ یندرکهــنهتهخ"
 یوان رێژ هل ادکهیهوهنیڵۆکێل هل )٢٠٠٢( السێک و "اینیک ،وموسیک هل یسکێس ییدنهمازهڕ
 یهوهــندرکتهڕ :ناواــیپ ییــسکێس یدرکراــک رهــس هــل هــنهتهخ یناکهــییرهگیراک"
 ناکهوهــنیڵۆکێل یهــنوومن تهبڵهه .هوودرک نایهوهنیڵۆکێل هراوب مهئ رهس هل "؟کهیهناسفهئ
 ۆــب اهنهــت و یکیناکیم یکهیهوێش هب هنهتهخ یسرپ نای هوهدرک هک اخهدرهد هوهئ ادهراوب مهل
 ادــکێتاک هل ،هوارک رهس هل یهوهنیڵۆکێل یسکێس ییدنهمازهڕ یتسائ و یسکێس ییدنهویهپ
 یکهــیهدراید یهوــێچراوچ هــل هوهــنهتهخ یهــگێڕ هل ادهراوب مهل یسانڵهمۆک یهوهنیڵۆکێل
 و هتیلاوـــسکێس ڵهـــگهل یهـــکهییدنهویهپ یندرکهـــناوێپ و دـــنهههڕهرف و یتهـــیاڵهمۆک
 یهوهــنیڵۆکێل زاواــیج یکێزاوێش هب ،هیهنارگهنخهڕ و رتناوارف یکێراوب هک یتیلاوسکێسۆیاب
 .درک رهس هل

 یهوهــنیژێوت هــکید ییتهــیاڵهمۆک ینارهژێوت هل کێدنهه ،هرۆج مهل یهنوومن هل هگج
 هتهــسایس یهــتوهکێل یهوهــندرکمهک ناــی نتــسخشێپ ۆــب کــێزارمائ کهو ناییتهیاڵهمۆک
 و ییهــسانێپ یهتــسارائ هــب هــناوهنیژێوت مهــئ ادیتساڕ هل ،هوانێه راک هب نایناکهییتهیاڵهمۆک
 و ایژۆلۆدــیائ ینهــیال هــنهتهخ هــب تــسهویهپ یناکهــسرپ هــل کێدــنهه هــل هــنارگهنخڕان
 یناکهوهــنیژێوت هــب هژاــمائ نیناوــتهد ادــنایوان هــل هــک هواد ناــشیپ نایهــناراکهزفاحهم
 یکهــیهوهنیڵۆکێل :HIV یژد هــل کهــییرهگیراک کهو ووتــشیهگێپ یناوایپ یندرکهنهتهخ"
 ،ناراــکواه و اناــشمهئ( یرووــشاب یاقیرفهــئ یکهــیهگڵهمۆک واــن هل ناشێکاڕ ییمزیناکیم

 یرووکاــب هــل اــیرۆک یهــچوان هــل ناواــیپ یندرکهــنهتهخ ناکهــییتیرهن هزاوێش" ،)2011
 ،)٢٠٠٨ ،تنێــسنیڤ( "ناکهیینامتــشین همانرهب رهس هل یناکهتوهکێل و اینازنات ییتاڵههژۆڕ
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 ،ناراــکواه و سیروــم( "هــیهڵهه ناکهپرۆکهڕوک یندرکهنهتهخ رهس هل RACP یژیتارتس"
 یــڵۆڕ رهس هل نایهوهنیڵۆکێل )2008( تنێسنیڤ کهو شینارهژێوت هل کێدنهه .)2006

 هــک ادهراوــب مهــل شێکاڕجنرهــس یڵاــخ .هوودرــک نووبیتهــیاڵهمۆکهب یهسۆرپ هل هنهتهخ
 ،ادهوهــنیژێوت مهئ یناکهناڕهگ هل هک کێرۆج هب ،هنهمگهد ادهراوب مهل ییهنخهڕ یهوهنیژێوت
 یهدراید هوهنارگهنخڕ یکهیهتسارائ هب هک هوهتهوارزۆد )2004( نتسڵێه یهوهنیژێوت اینهت

 یتشگ ییتسوردنهت رهس هل یناکهییرهگیراک و هنهتهخ ینووبدۆم هب یهگناوڕ هل یهنهتهخ
 یهــسۆرپ هــک هــناوهنیڵۆکێل هرۆــج مهــئ ادــکێتاک هــل .هوهــتهواد کــێل کاــت ییدازاــئ و
 ادــیڵادنم ینهــمهت هــل رتاــیز هــنهتهخ هک یهیێپ وهب ،هوودرک ێوتوات ناینووبیتهیاڵهمۆکهب
 یناکهرترگهنخڕ و ێون هراوب هل نترگرهویتهمرای هب هک هیهه نایهوهئ یاناوت ،ێردهد ماجنهئ
 رتهــنارگهنخڕ ،دــته و تــسهه ییــسانڵهمۆک ،یڵادــنم ییــسانڵهمۆک هــناوهل ،یسانڵهمۆک
 یهــنخڕ و نهــکب یڵادــنم یهدراــید ڵهــگهل یدــنهوێپ هــل هــنهتهخ یناکهدــنهههڕ یریهس
 یوێپرهتکاف یهگناوڕ هل اهنهت هنهتهخ رتیئ هوێش مهب .ووڕ هنهخب کیتامتسیس و تسهدکهی
 و ییهنخهڕیراکیــش یکهــیهگناوڕ هــب ووکڵهــب ،هوهــتێرکان ێوتواــت یوێپهــتوهکێل و
 یهنخهڕ دنهههڕهرف یهوێش هب و ێرکهد یراکیش کێرهنێڕهپاڕ کهو ڵادنم یهنامیرگشێپ
 .تێریگهد ێل

 هوهــنیژێوت واــن هــل یۆــخ یهــگێج اتــشێه هنهتهخ ووکهو یکێسرپ ێچهدێپ یتشگ هب
 مهل وارکڵووبق ییسانڵهمۆک یکێنتشیهگێت نیناوتان اتشێه و هوهتهویزۆدهن ادناکهییسانڵهمۆک
 یهوهــئ ۆــب هیۆب .نینێهب تسهد هب ادیسانڵهمۆک یناکهوارسان و یرۆیت هوێچراوچ هل هدراید
 ێدــنهه هــل کڵهــک هتــسیوێپ ،نیــنێهب تــسهدهب هــنهتهخ هــل هناــسانڵهمۆک یکێنتشیهگێت
 هــییرۆیت و هــگناوڕ هــب کێندناــشخواچ .نیرــگبرهو هــتهباب مهــل کیزن و وارسان یهگناوڕ
 ییۆرم ییسانرهوهدنیز ۆب هناسانڵهمۆک یهتسارائ هک اخهدرهد ۆب نامهوهئ ،ناکهییسانڵهمۆک
 هــب تهرابهــس هــک یهــناگناوڕ وهــئ واــن هــل و هــیهراوب مهــئ یهــگناوڕ نیرتووتشیهگاڕتسهد
 ناکهتێوائ هتسارائ و یزاوخهزاسرهب ییکیزیف یهگناوڕ هک ێچهدێپ ،نهتسهج ییسانڵهمۆک
 هناسانڵهمۆک ینتشیهگێت ۆب ناکهییرۆیت هتسارائ نیرتواجنوگ ،ڕۆت  کالاچ یهگناوڕ هناوهل
 هــل هــنامهئ ێچهدێپ اههورهه .تێب هنهتهخ هتاو یسانرهوهدنیز هب تسهویهپ یکهیهدراید ۆب

 یکێتهــباب کهو هــنهتهخ یهدراــید نناوــتهد ادناکهییراتوگ و ییهنخهڕ هتسارائ یهوێچراوچ
 یکــشیت رهــب هــنهخیب ادــتاک نامهه هل و هوهنهکب هڤۆرش و نووڕ دنهههڕهرف و یتهیاڵهمۆک
 هــل تاڵهــسهد یناکهــمزیناکیم و هتاهکێپ هب هدراید مهئ ینووبتسهویهپ و ییووژێم یهنخهڕ
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 ییهــنخهڕ ییسانڵهمۆک ،هتسهج ییسانڵهمۆک هتاوهک .نهکب ێوتوات ادییووژێم یکهیهسۆرپ
 ،زهــگهڕ و سکێــس ییــسانڵهمۆک ،یکــشیزپ ییــسانڵهمۆک یراوــب اههورهــه ،یراــتوگ و
 هدراــید مهئ یهوهندرکنووڕ هل رهه کهن دته و تسهه ییسانڵهمۆک ،یڵادنم ییسانڵهمۆک
 یهــنارگهنخهڕ ییراکیــش هــل ووکڵهــب ،نهــماراک رۆز یهــکهییوێپهتوهکێل و یسانراکۆه و
 یــش ادناکهییتاڵهــسهد هــمزیناکیم و هــتاهکێپ ڵهــگهل یدنهوێپ هل یناکهزاسرهب همزیناکیم
 هل و ووڕ هتێرخهد هناتسارائ مهل ێدنهه هب تهرابهس کێترۆپاڕهتروک ادهژێرد هل .هوهنێرکهد
 هــنارادیدنهویهپ هراوــب مهــل ێدــنهه هــب هژاــمائ ادهناییکهرهــس و ناڵهک هتسارائ مهئ یقهد وێن
 .نوارک ساب رتشێپ هک نیهکهد

 هوهییهتسهج ییسانڵهمۆک یهگناوڕ هل هنهتهخ یهدراید 
 یکــشیزپ ۆــب کهیهڵهکڵهک هتسهج ،میاهکرود ووکهو یکیسالک ینادنهمریب یهشێدنهئ هل
 ادــیکاتاک ییکاــڤج یاگڵهمۆک هل .یسانڵهمۆک ۆب کهن ێردهد مهڵهق هل یسانرهوهدنیز نای

 ناــیۆخ یواــن هک کهیهتسهج و ناهیج ،هیین رهبوروهد یناهیج هل زاوایج یکێتش هتسهج
 نامادــنهئ ینانوان ۆب کهیهشو ادیکاڤج یکهیاگڵهمۆک وان هل .هووترگرهو یکهووڕ ینووب هل
 نایێپ همێئ و هووتاه کێپ ناکهمادنهئ هل هک یهوان هڵهمۆک وهئ ،هیین ینووب هتسهج یدوخ و
 هــمێئ یاڕ هــب هــک ،ناکهکسێئ نای مادنهئ .نواریگرهو هوهییکهووڕ یراوب هل "هتسهج" نیێڵهد
 کــێناڕباد چیه .هیهه نایدته و تخهرد ،هویم یوان ادهیاگڵهمۆک مهل ،هیهه نایانام نامهه
 و یــکهووڕ یتهــباب .هیین ادڤۆرم یکسێئ و تشۆگ و ناهیج یـ"کسێئ و تشۆگ" ناوێن هل
 یناکهــییدنهمتهبیات هــل کــێرۆز هــک هوهــکهییدنهویهپ وان هنێرخهد ییۆرم یوودنیز یتهباب
 ۆــب هژاــمائ ادهرووتلهــک مهل )ۆراک( "هتسهج" یوان تهنانهت .تێنێیژهد یکاتاک یهگڵهمۆک
 ،ێرــنێههد راــک هــب شیرــت یناکهتش ۆب ناسکهی یهوێش هب هک اکهد کێرههوهج و هتاهکێپ
 و ییووترگکهــی رهــس هــل ناکهتش و ناهیج و نایۆخ هل یکاتاک یکاڤج ینتشیهگێت رهگهئ
 چیه تهنانهت هک یهداڕ وهئ ات ،هنایۆخ ییهوهتهن و ییاتهرهس ینوومنرێس هب دنهباپ ییتێکهی
 نیناوــتهد یهــکهناوهچێپ یڵاخ هک ،هیین نایۆخ یـ"یتهیاکات" یندرکیراید ۆب یـ"کێوان"
 ینانێهتــسهدهب ۆــب هروهــگ یکێڵوهــه ادیۆخ ییتێتشگ هل هک نینیبب ادیتراکێد یهشێدنهئ هل
 اــیج هــناریژ و دــنهمریب ینووــب هــل "هتــسهج" ێــبهد راچان هک یهداڕ وهئ ات هی"هناریژ ینم"
 کــێرۆج هــب ،نیهکهد یدهب کهیهنێو ادکێنهیال یرهسمهج وود رهه هل هوێش مهب .هوهتاکب
 یمسهڕوێڕ مهکهی هل نایهکید یوهئ و تشهههب یهناریعاش یناهیج هل هکهیهنێو نایکهی هک
 یهــناییزاوایج وهئ وومهه یاڕهرهس ماڵهب .هڵقهع مهدرهب هل "ییۆرم یهتسهج" ینادینابروق
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 وومهــه هــک هیـــ"یدنهمهتسهج" هوهــئ ،هــیهه ادهــکهنهیال یرهسمهج وود رهه ناوێن هل هک
 یکاــتاک یهوهــنادکێل هــل .ادــناهیج هــل ڤۆرــم یهوهــندناون ینهــمید هکات هتێبهد کێراج
 هــییگنههرهف و یتهــیاڵهمۆک هــییدنهویهپ مهــئ ،ناــهیج و یرتیوهــئ و دوــخ هــب تهرابهــس
 و یــیووژێم هنــشهچرهسهنۆک هــب راداــفهو و هــیهنادنهباپ یکێلهــگیدنهویهپ هــب ووتــسهبتشپ
 ل ،یواتهه ی1400 ،نوتۆرب ۆل( تاکهد ینێونێڕ نتشیهگێت یزاوێش هک هناکهییهریشهع

42(. 
 هــل یدــیج هــب هوه١٩٨٠ یڵاــس یمهــهوود یهوین هل هک هکێراوب هتسهج ییسانڵهمۆک

 هراوــب مهــل تــسهبهم .ارــک راینــشێپ هوهرهــنرۆت ناــیارب نهیال هل رتاود و ۆکۆف لێشیم نهیال
 و اگڵهــمۆک رهــس هــل هتــسهج یناکهــییرهگیراک رهــس هــل هوهــنیڵۆکێل و نووچاداودهــب
 یگنههرهف یکێقهد هب هتسهج سالگاد یرام .هیهتسهج رهس هل اگڵهمۆک یناکهییرهگیراک
 یکێگنهــهرهف یناکێکواڕهڵد و هشیپ و ناکهییگنههرهف اههب یهوهنادناشیپ یاڕێو هک ێنازهد
 هــل هتــسهج نۆچ هک هوهتاکهد ینووڕ وهئ .تێشخهبهد ێپ ییهژبۆئ یکێنتوهکرهد ،تهبیات
 و ناکهــییراتفهڕ هزاوێش ۆب کێنێوش هتێبهد نۆچ و هوهتێردنێونهد ادوارکیراید یکێگنههرهف
 یزاوێــش یتهــیاڵهمۆک یهتــسهج هــیاو یــێپ سالــگاد .اگڵهــمۆک یناکهرهدناــشیپ هرادرک
 یرهکیهپ یکێلراک یهگێڕ هل یهوهئ و هوهتاکهد رادروونس ییایزیف یهتسهج هل نتشیهگێت
 یکهــیایدیم کهو ادهتــسهج هــل ێد تــسهدهب ادــیکیزیف یهتــسهج ڵهــگهل یتهــیاڵهمۆک
 یناکاــسای نهــیال هــل نامیتــشورس یهتــسهج ،وهــئ یهــتو هــب .تێوهــکهدرهد رادروونــس
 اداتهرهــس هل .)یواتهه ی1387 ،هنازرهف( تێرگهد مچیب و ێرکهد رادروونس هواگڵهمۆک
 ییگنهــهرهف یاههــب هتسهج یناکهزاوایج هشهب .هیهه یکیزیف یکێنتوهکرهد ڤۆرم ینووب
 هــشهب نایهــکهی رهــه ناکهــییتهیاڵهمۆک و ینییاــئ و یگنهــهرهف هــمرۆن و هــیین نایناــسکهی

 هل واچومهد و راسخووڕ هنوومن ۆب ،نایۆخ یجنامائ ینێتسهب هنهکهد هتسهج یناکهزاوایج
 ینێوــش هوهــناکهیینییائ و یتهــیاڵهمۆک هــمرۆن یهــگناوڕ هــل رتاــیز هــکید یکێشهب وومهه
 ادیراــسخووڕ هــل رتاــیز کێــسهک یهمانــسان هــب ندرکتــسهه ،هــناکاههب یهوهــنووبڕچ
 و ینییاــئ هــمرۆن و اههــب یــسوکووف یدــنهوان ێزواز یمادــنهئۆک ناــی .تێوهــکهدرهد
 ێزواز یمادــنهئۆک هــل کێــشهب کهو هــنهتهخ ادناینایوان هل هک هناکهییاسای و یتهیاڵهمۆک
 ێنالملم یقهچ هل ناکهمرۆن هب دنهباپ یڤۆرم و هناکهوارزهماد هل کێرۆز یێنالملم یڵاخ
 .)یواتهه ی١٣٧٦ ،ینێسحوم( هیادناکهرایڕب و

 و هــچین ییرهــگیراک رــێژ هــل و هــیهه ڤۆرــم ۆب یهنازاوخرهتکاف یکهیهتسارائ رهنرۆت
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 یۆــه هــتێبهد هییرگڵههراــسهخ مهئ و هرگڵههراسهخ هک ێنازهد  واوهتان هب ڤۆرم رهگدیاه
 .تاــکهد تــسورد ناکهــگنههرهف و رووــتلوک و اــکب ناکهدــنهوان هــل ووڕ ڤۆرــم یهوهــئ
 اگڵهــمۆک هــک هڤۆرم هوهئ هتاو ؛هیهتاهکێپ  کێلراک یکهیهتسارائ اگڵهمۆک ۆب وهئ ینیناوڕێت

 هیهه اداگڵهمۆک و کات ناوێن هل یهنازاوخیدنهویهپ یکهیهگناوڕ رهنرۆت هیۆب .تاکهد زاس
 ،هتــسارائ مهب ادیتساڕ هل .هییرگڵههراسهخ و یتهیاتسهج ناوهئ ناوێن یدنهویهپ یهقڵهئ هک
 ماجنهــئ ،هیاگڵهمۆک و کات ناوێن ییدنهویهپ یهقڵهئ نامهه هک یتهیاتسهج رهس هل هنهتهخ
 تــسیوێپ هدراــید مهــب تهرابهــس هوهــندرکریبهرابوود یۆــخ هــگنیرگ هتهباب مهئ .تێردهد
 و هــیینیهز و ییهژبۆئ یدنهههڕ وود یرگڵهه "یتهیاتسهج" ،هوهرهنرۆت یهگناوڕ هل .تاکهد
 هل .تێناوڕهد یێل ادناکهڤۆرم ینایژ یڕووس هل یتهیاڵهمۆک یهسۆرپ هل کهیهڵهمۆک کهو

 ییژدــکێل نیرتهروهــگ هــک اــکهد تهــڵوهد یزاوژد یهــگێپ هب هژامائ رهنرۆت هوهرت یکهیال
 ێناوــتهد تهسایس و تاڵهسهد یدنهوان ووباو یێپ هکنوچ ،هڤۆرم یفام و تهڵوهد ییرۆیت
 هــل یژیتودــنوت یڵۆتودــنوت ییدــنهویهپ ،رهنرۆت یاوڕب هب .تێبهه نایکهی هب ژد یهتوهکێل
 ینتــشوک یفاــم هــک هــکهیهوارزهماد هــکات تهــڵوهد" هکنوچ ،هیهه اداسای و تهڵوهد ناوێن
 هــک ،ووڕ هــتێرخب ادــڤۆرم یفام یناکهسرپ هل کێجنلاچ کهو ێناوتهد و هیهه یناکهڤۆرم
 یۆــه هــب ووــباو یــێپ وهــئ ".تادــب رتاــیز ییرگڵههراــسهخ هــب هرهــپ ێناوتهد یۆخ همهئ
 هل ێون یکهییدنهبمرۆف هتسیوێپ ،هوهناکهییۆرم هوارزهماد ییرگڵههراسهخ و یریگماقهسان
 رێژ هل ڤۆرم ییاگائ ،رهنرۆت یاوڕب هب .ووڕ هتێرخب یتشگ یکهیامهنب رهس هل ڤۆرم یفام
 نایهــنهیالوود یکهــییدنهویهپ هتــسهج و یرایــشۆه و هناکهییهتــسهج هدنهههڕ ییرهگیراک
 یدــنهههڕ رهــس هــل هــک کــێرادرک ییرهــگیراک رــێژ هــتێوهکهد شهــنهتهخ هتاوهک .هیهه
 یکهــیال هــل .هــیهه یرایشو ڵهگهل یهنهیالوود یکهییدنهویهپ و ێردهد ماجنهئ ییهتسهج
 هــک اــخهدرهد هوهــئ ،هتــسهج و اگڵهمۆک و دوخ ناوێن ییدنهویهپ یهوهنادکێل هب هوهشهکید
 هــنهتهخ رهــنرۆت یهتسارائ یێپ هب .یسایس یکێتهڕهنب یناپهڕۆگ هتهووب هتسهج ینتسخکێڕ
 .یــسایس یکێتهڕهــنب یراوــب هــتهووب هــک ێردهد مهڵهق هل شهل یهوهنتسخکێڕ هل کێشهب
 و ندــنارات ادــیاود هــب و وارکهــنهنهتهخ و وارکهنهتهخ هب ناکهڤۆرم یندرکشهباد ادیتساڕهل
 ینووــب کهیهداڕ ات  هوودرک ێپ نامهژامائ ادووشێپ یناکهشهب هل رتشێپ هک  ناکهندرکڵهکێت

 یناپهڕۆگ هتسهج هیاو یێپ رهنرۆت .هوهتاکهد تساڕتشپ یسایس یکێتهڕهنب یراوب هب هنهتهخ
 مهــهرهب اگڵهــمۆک یگنهــهرهف و رووــتلوک هــک هــکێراوب و هگنههرهف و رووتلوک یهوهندناون
 ینێتــسهب رهــس هــل گنهــهرهف و رووــتلوک یهوهــندناون هــل کهیهنوومن هنهتهخ .هوهننێههد
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 ناوــێن هــل ێوــن یکهــییدنهویهپ هوهــنارگهنخهڕ یکهــیهگناوڕ هــل ووــب زاین هب وهئ .هیهتسهج
 هــک اــکهد او جــنهڕ و رازاــئ و یرگڵههراسهخ" هیاو یێپ و ێنێرزهمباد ادتهسایس و قالخهئ
 یــیهدۆریگ و یزۆــسواه و ێــب هــمکۆت یتهــیاڵهمۆک ییهــچراپکهی و یــیۆرم ییدــنهویهپ

 ادیتــساڕ هــل .تــێنازهد یسانقالخهئ هب یهکهجرهمشێپ ماڵهب ،"تێبب تسورد یرادزۆس
 یقالخهــئ یکهــییدنهویهپ هنشهچ رهه یندرکزاس یجرهمشێپ هب هنهیالوود ینیسان رهنرۆت
 مهد رهــب یتــسهبرهب ندرکڵــێف و یــیووڕوود و ێــلمهرۆز و سرــت هــیاو یــێپ و ێــنازهد
 هــب کێسرت و ندرکرادروونس هنشهچ رهه هل ێبهد ناکهییدنهویهپ و نقالخهئ ینووبتسورد
 یتــسورد هــنهتهخ ۆــب هنهیالوود یکێلراک یازهف و  کاڤج هک یهناییدنهویهپ وهئ .نب روود
 ،اد هــنازمهڕ مهــب نامهژامائ شیرتشێپ کهو ،هییووڕوود و ێلمهرۆز و سرت هب ڵهکێت نهکهد
 .هــیهراک و هدراــید مهــب تهرابهــس قالخهــئ یــنترگمچیب مهد رهــب یتــسهبرهب یۆــخ همهئ
 هــل هتــسیوێپ هــنخهڕ و هوهــندرکریب .تــێوهد یندــناقۆت و سرــت ێــب یۆگوتفگ ،نتشیهگێت
 یهوهــندرکمهک هــب یتسیوێپ ۆگوتفگ و هنهیالوود ینتشیهگێت ادییاتۆک هل .تێب ادناکهگۆلاید
 هــل نیتیرب هک هناکهییناهیج هتهلیزهف ینادێپهرهپ و ناکهییرووبائ و یتهیاڵهمۆک هییناسکهیان
 یکهــییدنهویهپ ادیتــساڕ هــل .دــته...و یتێرایــسرپرهب و یرێدواــچ و هــنهیالوود ینترگزێڕ
 یفاــم ێناوــتهد و هــیهه ادــڤۆرم یفاــم و ناکهــیینوودرهگ هــتهلیزهف ناوــێن هــل هــنهیالوود
 و یراکیــش یوایــش هنهتهخ هب تهرابهس شهناراژم مهئ وومهه و اکب رتزێههب یدنهمۆراش
  .)1994 ،رهنرۆت( نهڤۆرش

 تاڵهــسهد و هتیلاوــسکێس ڵهگهل یهکهییدنهویهپ و هتسهج هب تهرابهس ۆکۆف اههورهه
 و راــتفهڕ و هتــسهج هــل ووتاهمهــهرهب ییرهــگیراک کێڵهــمۆک هتیلاوــسکێس هــک هــیاو یێپ
 هــل هــک ێرــنێههد مهــهرهب کێمهتــسیس یهــگێڕ هــل هــک هــناکهییتهیاڵهمۆک هــییدنهویهپ
 وهــل کێکهــی شهــنهتهخ .تادهدــڵهه رهــس هوهییــسایس یزۆڵاــئ یکهــیایژۆلهنکهت
 یــناژوورو ادــیایت هــک هــکێڕۆت هتیلاوــسکێس .تێد مههرهب ادهتسهج هل هک هیهناییرهگیراک
 و ناکهــفیرعهم یــنترگمچیب ،ۆــگوتفگ ۆــب نادهــند و ناــکهژێچ ینووــبرۆز و ناکهتــسهج
 دــنهچ یــێپ هــب و یــیهریجنز یهوێــش هــب ناکهــییرگاڕۆخ و ناکهــڵۆڕتنۆک ینووبزێههــب

 هــب هتیلاوــسکێس ینیلپیــسید .هوهنێرتــسهبهد هوهــکهی هــب تاڵهــسهد و نیــناز یکێژیتارتــس
 واــن هــل کــێمخوت و نیــناز یهژبۆــئ کهو هتــسهج هــب نادــخهیاب و نادگــنیرگ یتسهبهم
 یــشخهبزێه نیرتیکهرهــس هــب هتــسهج .تــێردهد مهــڵهق هــل ادتاڵهــسهد یناکهییدنهویهپ

 هرهنێهراکهب و رهنێهمههرهب هک ێنازهد کێمخوت هب هتسهج و ێنازهد هتیلاوسکێس یمهتسیس
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 هــل یزاووژڕوــب یناکهییکهرهــس هــڵهکڵهک هــل کێکهــی واربواــن .هوهییرووبائ هب هتسهویهپ و
 و هوهــنام و زــێه هــک یهوهــئ .تــێنازهد هتیلاوــسکێس و هتــسهج هــل نووبدنهمدووــس
 یۆخ ۆب هتیلاوسکێس یمهتسیس ینتسخکێڕ ییراکواه هب هتسهج ینیرێد یهوهنتسخهچهو
 وهــئ .هوهــتاکب تــساڕتشپ یهکهییتسهداڵاب و یزاوایج هوهسۆرپ مهئ یهگێڕ هل و اکب نیباد
 ینووبکیرتــسیه( هروهــگ ییژیتارتــس یــپورگ راوــچ هواود هــب 18 یهدهــس هــل هیاو یێپ

 و ییێزواز یراتفهڕ یندرکیتهیاڵهمۆکهب ،ڵادنم یسکێس یندرکهدرهورهپهب ،نژ یهتسهج
 هــب تهرابهــس تاڵهــسهد و نیــناز یتهــبیات یمهتــسیس هب نایمچیب )ندرکیکشیزپنوورهد
 نانژ و ناڵادنم یسکێس یرگڵهه نایۆخ یزاوێش هب هناژیتارتس مهل ماک رهه .هواد سکێس
 وهــئ یــێپ هــب هــک هــکێراک هــنهتهخ ،هییراکیــش و هتسارائ مهب .هوانێه نایراک هب و نناوایپ و
 یــسکێس یندرکییهدرهورهــپهب یژیتارتــس نامدــناژوورو ادووــشێپ یــشهب هل هک یهناتهباب
  .تادهد ێپ نایهژێرد و جنامائ هتاکهد ناکهییێزواز هراتفهڕ یندرکیتهیاڵهمۆکهب و ناڵادنم

 کهو ناڵادــنم هــتاو ؛ووڕ هــتاخهد ناڵادــنم یــسکێس یندرکهدرهورهــپهب ۆــکۆف
 هــک نایناکهوایــشهن هییــسکێس هراــتفهڕ هــک اــکهد ریهس ییاتهرهس ییسکێس یکێنارهوهنووب
 و کواــب و کــیاد نهــیال هــل هتــسیوێپ ،هیهه یسهکهکات و یقالخهئ و ییهتسهج یسرتهم

 وهــب نتــسهبتشپ هــب ادیتــساڕ هــل .تــێرکب ڵۆرتنۆــک هوهناکهکــشیزپ و نارهنێهاڕ و نازێخ
 یــسکێس یندرکییهدرهورهــپهب هل کهیهنوومن کهو هنهتهخ ،هوارک ێپ نایهژامائ یهناتهباب
 و ندرکرادروونــس هــب ێردهد ڵوهه هشیمهه هوهوهئ یهگێڕ هل هک ێردهد مهڵهق هل ناڵادنم
 یوایــشهن ییــسکێس یراتفهڕ هل یرگێڕ ادووتاهاد هل ،یسکێس یووزهرائ یندرکڵۆرتنۆک
 ێــل یریگــشێپ ،هوهتێوهکهد ێل یسهکهکات و یقالخهئ و ییهتسهج ییسرتهم هک ناڵادنم
 و کواب و کیاد یۆتسهئ هل هشیمهه ادییووژێم یهسۆرپ هل هنهتهخ ییتێرایسرپرهب و ێرکب
 .ناکهکــشیزپ یۆتــسهئ هتهوارخ ادشینرێدۆم یمهدرهس هل و هووب ناکهییچهنهتهخ و هلامهنب
 هییتیرب هک ێزواز یراتفهڕ یندرکیتهیاڵهمۆکهب اکهد شهکید یکێراژم هب هژامائ ۆکوف ماڵهب
 جاــب ینێوــشوێڕ نای ندرکیرگێڕ نای نادناه یهگێڕ هل یرووبائ یندرکیتهیاڵهمۆکهب هل
 یهــگێڕ هــل یــسایس یندرکیتهــیاڵهمۆکهب و ناکهرهــسواه یهوهنتــسخڵادنم رهــس هــل
 یناکهــشهب هل کهو .یتهیاڵهمۆک یهتسهج یۆک هب رهبمارهب ناکهرهسواه یندرکیسرپرهب
 ینتسخکێڕ و ازوکز هب تهرابهس هنهتهخ یناکهڵهکڵهک هل کێکهی ،ادێپ نامهژامائ ادووشێپ

 نامهــه هــنهتهخ ییرهگرهتــشهن ،ۆــکۆف ییراکیــش یــێپ هــب هــک هووــب تهمیــشهح
 یرووبائ یندرکیتهیاڵهمۆکهب رهس هتاخهد جنرهس و هیێزواز یراتفهڕ یندرکیتهیاڵهمۆکهب
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 .یسایس یندرکیتهیاڵهمۆکهب و
 ینادڵههرهــس ادــیێت هــک اکهد ریهس کێنێتسهب کهو یهوال مهب مهههدزۆن یهدهس ۆکۆف

 ،ووــشێپ یناکهدهس یناکهزاوێش یهوهرگێج هتۆب یکشیزپنوورهد و یکشیزپ یایژۆلهنکهت
 ڵۆڕتنۆــک هتــسهج و سکێــس یهوهــئ ۆــب ،نادژــیو یهوهــندرکیقات و ندرکییامنێڕ هناوهل
 کهو .هوهتێرگهد ،اکهد ڵۆرتنۆک هتسهج هک کهیهوهدرک کهو شهنهتهخ هتوهڕ مهئ .تێرکب
 تاڵهسهد یناکهمزیناکیم و ناکهیینییائ هتسارائ ،هوهتۆدرک نامنووڕ ادووشێپ یناکهتهباب هل
 و هتــسهج رهــس هــل کهــیهوهدرک یهوــێچراوچ هــل اتهرهــس هوهناتــسارائ مهــئ یهــگێڕ هــل
 یمهدرهــس هــل ادــکێتاک هــل ،ێــشخهبهد هــنهتهخ هــب تهییعرهــش هتسهج یندرکڵۆڕتنۆک
 هواد هــنهتهخ هــب نایتهییعرهــش رتاــیز ناکهییتــسناز و یکــشیزپ هتــسارائ ،اداتسێئ ینرێدۆم
 .)1384 ،ۆکۆف(

 هــیاو نایێپ و نۆکۆف لێشیم یاڕواه دیم تیهرگرام و دیهڕ نیلڤیئ ووکهو یکێناسانڤۆرم
 ڤۆرــم ووکڵهــب ،هــیین یکــشیزپ ناــی و یــسانرهوهدنیز یکهــیازهتو اینهت ڤۆرم یهتسهج
 هــل اگڵهــمۆک یناــپهڕۆگ واــن هــتێد و هیادڵهمۆکهب ینایژ و یدنهویهپ ینێتسهب وان هل کێتاک
 ،یگنهــهرهف ،یزابرهــس ،ییاــسای ،یــسایس ،یرهــنوه ،ینییاــئ ،یرووبائ هدنهههڕ یووڕ
 ییراــکایج ادــیتهیاڵهمۆک یدــنهههڕ هــل .تێردنێگنهــسهدڵهه دــته و زهــگهڕ ،یتهــیانیچ
 ،یتهــیازهڕان ینێتــسهب هوهییاــسای و یــسایس یهــگناوڕ هل ... ،یتهیانیچ و یداژن ،یزهگهڕ
 و راــگین و شخهن و ژایکام ینێتسهب هوهییرهنوه یهگناوڕ هل ،... نادهرادێسهل ،هجنهکشهئ
 و نینکــشپ ینێتــسهب هوهییکــشیزپ یهــگناوڕ هــل ،... و ناکهمــسهڕوێڕ و هوهــندنازاڕ
 یهــگناوڕ هــل ،... و یــسانیناوج یتــسیوێپان ناــی تــسیوێپ ییراــکناوج ییرهگرهتــشهن

 یهــگناوڕ هل ،... ندرکتخهبۆخ و یزێگنهڕهش  یزێه و گنهج ینێتسهب هل هوهییزابرهس
 ۆب نامرهف و ینییائ یمسهڕوێڕ ینادماجنهئ و نووبدیههش و یتهیادنهب ینادیهم ،هوهیینییائ
 و ڕهواــب و ریب و تیرهنوباد یهناشین و امێه هوهییگنههرهف یهگناوڕ هل ... و کاچ یراک
 یــندرکنیباد و یراــگێب و راــک رهــب هنتوهک هوهییرووبائ یهگناوڕ هل .هدته و نایژ یزاوێش
 ییرهگرهتــشهن هنایاڕنهواخ وهئ ییراکیش و یرکیف یهتسارائ یهرێوگ هب ماڵهب . ... یوێژب

 یراوــب هل هراک مهئ رهگهئ ووکڵهب ،هیین یکشیزپ نای یسانرهوهدنیز یکهیازهتو اینهت هنهتهخ
 هــل نیێڵب نیناوتهد ،نینیبیب اداگڵهمۆک هل و نیرگب واچرهب هل ادڵهمۆکهب ینایژ و یدنهویهپ
 هوهــییگنههرهف یدــنهههڕ هــل ،ینییائ یمسهڕوێڕ ینادماجنهئ ینێتسهب هوهیینییائ یهگناوڕ
 یراوــب هــب هوهییکــشیزپ یهــگناوڕ هــل ،هڕهواب و ریب و تیرهنوباد یناکهناشین و امێه کهو
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 ییراــکایج ینێتسهب هب هوهییتهیاڵهمۆک یدنهههڕ هل و تسیوێپان ییراکناوج ییرهگرهتشهن
  .تێردهد مهڵهق هل یزهگهڕ

 و یرایــشو ییکهرهس یروهد یهرێوگ هب ،نارک ساب هک یهناییرۆیت هییتساڕ وهئ یێپ هب
 ڕهم هل سکرام ییراکیش نیناوتهد یتهیاڵهمۆک یڵۆڕتنۆک یناکهییهتسهج هرێژب کهو نامز
 یایژۆلهــنکهت یــندرکناوارف یهسۆرپ هل ،هنیکهم ۆب راکێرک ینیچ یهتسهج ینووبچهکلم
 ،یــسارکۆرب یمهتــسیس هل هتسهج ییزاسیناڵقهع ییتێنۆچ و یرادهیامرهس هب تسهویهپ
 یناکهــنوومن هــل کێکهــی هــب هووتاــه ادرــێبێو سکاــم یناکهییراکیــش هــل یهوهئ نیناوتهد
 مهــڵهق هــل یــسانڵهمۆک یکیــسالک یندرکهزیرۆــیت هــل هتسهج هب ۆخوهتساڕان ینادیگنیرگ
 یووڕ وهرهــب هوهییــسانڵهمۆک یتــسناز نهیال هل هک یهناجنلاچ وهئ ڵهگهل تاکواه .نیهدب
 هــل ناکهــییتهیاڵهمۆک هنهییسیرۆیت ،هوهتێبهد "اگڵهمۆک و تشورس یهوهندرکایج" یهکۆریب

 هــل ،هوهــشهکید یکهــیال هــل و "یــیۆرم یکالاــچ" ڵهگهل یدنهوێپ هل نایهتسهج هوهکهیال
 و هتــسهج ینوومزهــئ .هوودرــک یزاــسکمهچ "ناکهییــسانڵهمۆک هراکێڕ" ڵهگهل یدنهوێپ
 یتهیاڵهمۆک ییرۆیت و یتهیاڵهمۆک ینایژ هک هیهریگتشگ هدام وهل کێشهب یهکهندربهوێڕهب
 و رتکهــی ڵهــگهل ندرکزاــسیدنهویهپ ۆب ناکهڤۆرم یناکاناوت هل ێڵهمۆک .تاکهد تسورد
 یڵاــخ یامهــنب رهــس هــل ناکهــییرازێب و ژــێچ و تــساوخ یهناــشهبواه یندرکنوومزهئهب

 هــل واوهــت ینتــشیهگێت یرهــگهئ ادیتــساڕ هــل .هیهتــسهج هل نووبدنهمدووس هل نایشهبواه
 وهــل اینهــت ناکهــییدنهویهپ و ییهوارزهــماد یهــتاهکێپ یناکهدنهههڕ و یکاڤج ینتوهککێڕ
 ڵهکێت "ناکهییهتسهجرهب هنتاهکێپ" یهفیرعهم ڵهگهل نایهفیرعهم هک ێبهد نیکموم ادهتاک
 کهو هـــنهتهخ تهـــبڵهه .)یواتهـــه ی1389 ،یـــسالخهئ و یحێتاـــف( تـــێرکب
 هــڵاخ ادووژــێم یــیاژێرد هل یهوهئ ڵهگهل تاکواه هتسهج رهس هل ینییائ یکهییرهگرهتشهن

 یندرکماــف ،شهــبواه ینوومزهــئ یهــگێڕ هــل یناکهــییتهیاڵهمۆک هــڤۆرم یناکهــشهبواه
 هــشیمهه ،هوودرــک نیــباد ییهوارزهــماد یهــتاهکێپ یناکهدــنهههڕ و یکاــڤج ینتوهککێڕ
 ڵهگهل هک کێرۆج هب ،یزاوایج و یراکایج ۆب هووب کێرهتکاف و هووب یزاوژد یکهیادراک
 وارکهــنهنهتهخ و وارکهــنهتهخ یهتــسهج یامهــنب رهــس هــل هــک ییهــقافوود ینووبــشهباد
 و ناکهــڤۆرم ینتسخکهی و ندنارات یۆه هتهووب ادییووژێم  ییاژێرد هل هشیمهه ،هوارزهماد
 شیناوهل رتزێههب هرگب و هکید یناکهراتوگ ڵاپ هل ناکهیینییائ هراتوگ ادهندنارات یهسۆرپ مهل
  .هواد هنهتهخ هب نایتهییعرهش و هووب نایواچرهب یکێروهد

 ،کارۆــخ یتــسناز و ندراوــخ یــمیژڕ ناوــێن ییدــنهویهپ و مهــههدزۆن یهدهــس یاود
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 یهوێــش هــب ییزاــسیناڵقهع هــل .ارد ێرــگ هوهــڤۆرم یتــسناز هــب هتسهج ییزاسیناڵقهع
 یــێپ هــب هتــسیوێپ هک ێردهد مهڵهق هل "یزهگهڕ یڵوق" یکهیهدراید کهو هتسهج ،ادنرێدۆم
 هــل کێکهــی یــسارکۆرب یمهتــسیس .تێرخب کێڕ ێون ییتهیاڵهمۆک یمهتسیس ییهماراک
 ییتهــیادنهچ ناــی یتهــیانۆچ یهوهــئ ۆــب هیهتسهج یندرکڵۆرتنۆک یناکهرهگیراک هرهتکاف
 یراــید نادــنهمراک یناکهییهتــسهج هییتسیوادێپ هنادێوگ ێب هب ،هتسهج رهس هل ندرکراک
 ڵۆڕتنۆــک ناواــیپ یهتــسهج هــل رتاــیز ناــنژ یهتــسهج ناکهییسارکۆرب هوارخکێڕ .تاکب
 ینایگوود و هناگنام یڕووس نایۆخ یندربهوێڕهب هب هک ێرکهد نانژ هل اواد هکنوچ ؛نهکهد
 هــل ناکهــکات ،ادهــتینرێدۆم ییاــتۆک هــل ،ناکهــییناهیج همهتسیس .هوهنراشب ناتسێوکزهل و
 ژۆڕ هــییهگنیژ و یژۆلهــنکهت هییسرتهم مهدرهب هنهخهد ناوهئ ییتهیاڵهمۆک یخۆد یهوهرهد
 ل ،1987 ،رهــنرۆت ( ننێــسخهڕهد "هتــسهج ینووبیناــهیج"  یلهــه و ناــکهدایز ژۆڕ هل

123(   
 و ناکهــییاواژۆڕ اگڵهــمۆک واــن هل ناووچاڵاسهب یتهمیشهح یدایز هل ووڕ یناشکڵهه

 و یکــشیزپ یرگرهــب ،ینیــشنهناخ ،یتهیاڵهمۆک ینانادتهسایس یناکهراوب هل یناکهتوهکێل
 هرهــتکاف وهــل ،هووــترگ هوۆــخ هب نایناهیج یکێمچیب یناکهییرووبائ هتوهکێل هک ،هرهبوناخ
 ییــسانڵهمۆک اههورهــه .هوودرــک گــنیرگ نایهتسهج رهس هنتسخجنرهس هک نهنارهگیراک
 و یجنهــگ یناکهکمهچ ات هوودرک ێوتوات یهتسهج هل یتهیاڵهمۆک یهسانێپ رتایز هتسهج
 .نناکهییلۆبمیــس و یزــمهڕ اههب یرگڵهه ادیرهنێهراکهب یگنههرهف هل هناکمهچ مهئ .یریپ
 یرووپهــلهک و ناکهــجنهگ هتــسهج هــب تــسهویهپ اههــب ،ادــیرهنێهراکهب یگنهــهرهف هــل

 هتــسهج یناکهییلۆبمیــس اههب ناکهریپ هتسهج و ێبهد ناکهییرهشهح هییاریگ هل دنهمدووس
 ناوــێن ییزاواــیج و ووــب هــگێپ یاــمێه و دووــسهب ێــپ یناوــج نێــلبێو .هوهــنهکهد مهــک
 ،نهــتێوائ یزاناــش ینانێهتــسهدهو و یناوــج هــک ادهنێوش وهل "ندرکهیاز" و "یدنهمدووس"
 شهــنهتهخ ،نێــلبێو یهتــسارائ یــێپ هــب .)159 ل ،نامهــه( همهتــسهئ رۆز یکێراــک
 مهــڵهق هل یتهوایپ یامێه کهو و هووب دنهمدووس هشیمهه هک هییراکناوج یکهییرهگرهتشهن
 یزرهبرهــس ینانێهتــسهدهو و یناوــج ادهــنهتهخ ییرهگرهتــشهن هل هک یهیێپ وهب و ێردهد
  .هووب مهتسهئ ندرکهیاز و یدنهمدووس یهوهندرکایجکێل ،نبهد شێکڵههێت هوهکێپ
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 1یزاوخزاسرهب
 نهــیال هــل هــک ێرــگهد ۆــخ هل ناکهییتهیاڵهمۆک انام هتسهج ادیتهیاڵهمۆک ییزاوخهزاس هل
 هــیهوهئ ناکهزاوخهــتاهکێپ هزاــبێڕ یشهبواه یڵاخ .هوارنێهاد و هوارک رادروونس هواگڵهمۆک
 ووــکهو یکێنادــنهمریب .نیــسانرهوهدنیز یکهــیهدراید کهو هتــسهج یهوهندرکمزن یژد هک
 یناکهــییرۆیت ینارگنهــیال وومهــه و سالــگاد ،ۆــکۆف ،نهــمفاگ ،دــیم ،یلوک ،گرێبنێزۆڕ
 یهتــسارائ رــێژ هــنیهکب نیناوــتهد نایهوهــندناون و یلۆبمیــس یهــنهیالوود یکێلراــک
 .تێرکهد ێوتوات نایناکهگناوڕ ادهوهراوخ یهنامهل هک نیهدب یناشیپ و یزاوخزاسرهب

 هدراــید هــل هوهــتهبیات یکهــیهچرهد هــل یزــمهڕ یهــنهیالوود یکێلراــک ییرۆــیت
 هــل کالاــچ یڤۆرم رهس هل تخهج اداگڵهمۆک ینانتاینب هل و هوهتێڵۆکهد ناکهییتهیاڵهمۆک
 هیهه یتاڵهسهد هک ێنازهد دنهمریب یکێرهوهنووب هب ڤۆرم و هوهتاکهد ڤیساپ یڤۆرم یرب
 یــێپ هــب اــجنیئ و هوهــتادهد کــێل هخۆدوراب وهئ هوهتێبهد کێخۆدوراب یووڕهبووڕ ێتاک و
 رهــس هــل تخهــج هــنووچۆب مهــئ .تــێبهد یکێلراک ،هکهخۆد یهوهندرکیش و هوهنادکێل
 هــسۆرپ مهــئ یناکهــماجنهرهد و اگڵهــمۆک و کات ناوێن ییتهیاڵهمۆک یهنهیالوود یکێلراک
 .)2 ل ،یواتهه ی1394 ،یوهزهترۆم و یزاین( هوهتاکهد

 هــب یڕهواــب هــک یزــمهڕ یهــنهیالوود یکێلراــک یهــشێدنهئ یهناخباتوق یهگناوڕ هل
 )دازائ یهداریئ نهواخ و دنهمریب یکێرهوهنووب( کالاچ یکێڤۆرم ووکهو یلهگهنامیرگشێپ
 هــل شیوهئ ،ێرنێپهسهد ادڤۆرم یهتسهج رهس هب هک کێرادرک کهو هنهتهخ ڵهگهل ،هیهه
 هکنوچ ،هوهتێرگان کهی ،هیین یتاڵهسهد و هرایشوان ڵادنم ێرنازهد او هک یڵادنم یمهدرهس
 مهل ینتشیهگێت ،ێرکهد یراکتسهد یهتسهج و ێرکهد هنهتهخ هک کێتاک ،ڤۆرم یڵادنم
 مرهش ێناوتهد هتسهه مهئ .هوهتێرگهد کهی هوهتێژووروهد ادوهل هک یهتسهه وهئ ڵهگهل هراک
 وهــل یکهــیهوهدرک یهــناوهئ تهــبڵهه و ێــب دته و قڕ و ییازهڕان و یتاڵهسهدێب و سرت و
 یناکهــشهب هــل یهناوهب نتسهبتشپ هب .نهکهد یزاناش هب تسهه نهدهد ماجنهئ ۆب نایهوێش
 هــل ێناوــتهد یۆــخ وارکهــنهتهخ یــسهک هــک هــیهوهئ یهــکهماجنهئ ،درک نامساب ادووشێپ
 یمــسهڕوێڕ و هــنهتهخ ییرهگرهتــشهن یهــگێڕ هــل هــک ادهــنهیالوود یکێلراــک یهــسۆرپ
 دته و ۆکش و یزرهبرهس ،مرهش ،سرت ووکهو یناکهژدکێل هتسهه هیهراک مهئ ینادماجنهئ
 رهــس هــل یرهــگیراک ێناوتهد هناتسهه مهئ و اکب نوومزهئهب زاوژد و ییهتێوائ یکێرۆج هب

 
 ،)1389( میهارـبیئ ،یـسالخیئ و مـساقلۆبهئ ،یحێتاـف یراـتو هـل نکهیهتخوپ هشهب مهئ یناکهتهباب ـ1

  ."ندب یسانشهعماج نامتفگ"
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 هــب هتــسارائ و مچیــب و ێــنباد ینایژ یناکهکهی یاود هل کهی هغانۆق یرتاود یناکهکێلراک
 .تادب یندرکهشهگ یهسۆرپ

 ووکڵهــب ،هــیین یــکیزیف و یــسانرهوهدنیز یکهــیهدراید اینهــت نــیهز ،یلۆــک یاوڕــب هب
 هــشهگ و ێرــگهد مچیــب ادــناکهکات یناکهییتهیاڵهمۆک هنوومزهئ یهسۆرپ هل هک هکهیهدراید
 ادهــنهتهخ ییرهــگیراک رێژ هل وایپ ینیهز ،هنووچۆب مهئ یێپ هب .تێبهد رتدنهمهڵوهد و اکهد
 .تاــکهد هــشهگ و ێرــگهد مچیب نایناکهییتهیاڵهمۆک هنوومزهئ نیرتگنیرگ هل کێکهی کهو
 هــل کهــی هــب ژد راــج کێدــنهه و نــشهچهمهه یڕهواــب و رــیب ێناوــتهد هــنوومزهئ مهــئ
 یلۆــک یاوڕــب هــب .تــێب گــنیرگ هرف ادناینیهز یزاسرهب هل و اکب تسورد ادنارادنوومزهئ
 هــک هدوــخ هل کێشهب یۆخ نیهز .هنیهز یدنهوان و یتهیاسهک یهوهوان یراسخووڕ "دوخ"
 ،هوهتێزۆدب ادکڵهخ یناکهوهنادماڵو هل یۆخ یـ"ییهنێوائ یدوخ" یهوهنادراک ادهد ڵوهه
 یــێلمهرۆز یواردــێرگ و هــیهه یتهــیاڵهمۆک واوهت یکێنهیال "ییهژبۆئ یدوخ" ادکێڵاح هل
 هک کهیهوهدرک کهو هنهتهخ .هنارتید یناکهییناوڕهواچ و ناکهییقالخهئ اسای و یتهیاڵهمۆک
 و ناواــیپ یندرکیقالخهــئهب یناکاــسێڕ و یتهــیاڵهمۆک ییراــچان یامهــنب رهــس هــل

 هواــیپ ییهژبۆئ یدوخ هب یمچیب هک هگنیرگ یکێنوومزهئ ،هکات هل نارتید یناکهییناوڕهواچ
 نای ییهنێوائ یدوخ یکمهچ .هیهه یتهیاڵهمۆک واوهت یکێنهیال هک ،هواد ناکهوارکهنهتهخ
 :هووتاه کێپ یکهرهس یمخوت ێس هل یلۆک یاسائهنێوائ یدوخ

 نۆــچ ،یرتیوهئ یواچ هب نامتهڵاووڕ هتاو ،هکید یناسهک یال نامنتوهکرهد یانێو .1
  ؟تێنێونهد یۆخ

                                                                                 هییچ همێئ هب تهرابهس نایندرکدروارهب نای نامنتوهکرهد هل ناییرهواد یانێو .2
 هرۆــج چ نای ،نادزیف نای ،یزرهبتوول ووکهو ،"یتسههۆخ" یناکهرۆج هل کێدنهه .3

 ناــی یزرهــبتوول هــب ندرکتــسهه ،اکهد تسورد ۆب نامۆخ هب تهرابهس کێندرکتسهه
 ؟یڕۆشرهس

 ادــڵادنم ییرادزۆس یهسۆرپ هل یگنیرگ یکێڵۆڕ هک هیهنانوومزهئ وهل کێکهی هنهتهخ
 نامهــه هــتاو ،هوهــتێزۆدیهد هوهــیۆخ یهراب هل هوهوان هل ڤۆرم هک یهتسهه وهئ هتاو ؛هیهه
 نای ییهنێوائ یدوخ یکمهچ هک هیهناییکهرهس همخوت ێس وهل کێکهی هک ندرکتسههۆخ
 ناــمتو رتــشێپ هــک یهناتش وهب نتسهب تشپ هب .تێنێههد کێپ یلۆک یاسائهنێوائ یدوخ
 ادــتاک نامهــه هل و گنههائ و ییاش و یتهوایپ و یزرهبتوول یشێکڵههێت هنهتهخ یهوهدرک
  .تێرکهد هنهتهخ هک هیهڵادنم وهئ ۆب یزاناش راج کێدنهه و سرت و مرهش
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 و کاــت ناوــێن هــل "دوــخ" هوهــییکیتکلاید یکهــییدنهویهپ یهــگێڕ هــل ،یلۆک یاوڕب هب
 ییرهگرهتشهن ،هتسارائ مهب .تێبهد تسورد ادیتهیاڵهمۆک یکهیهسۆرپ یهژێرد هل اگڵهمۆک
 وارکهنهتهخ یسهک ناوێن هل یکیتکلاید یکهییدنهویهپ هک هییتهیاڵهمۆک یکهیهسۆرپ هنهتهخ
 ی"دوــخ ناــی ۆــخ" یکمهــچ هوهــگێڕ وهل هک اکهد تسورد ادیهکاگڵهمۆک یڕهواب و ریب و
 ینتــشیهگێت هــل هــییتیرب ناکهــسانڵهمۆک یزاوێــش ،یلۆک یاوڕب هب .تێرگهد مچیب ڤۆرم
 هــب شیوهــئ ،دوــخ ڵهــگهل ڤۆرم یکێلراک یناکهواچرهس و هزێگنهه و رهنڵاپ هل هناڵدواه
 هوهنادکێل ۆب هکێزاوێش هناڵدواه ییتێرهگنوورهد یزاوێش .نارهنێڕهپاڕ یرب هل دوخ یناناد
 یراــتفهڕ یناکهرهــنڵاپ و تــسهه و ناــکانام ینیــسان و یرایــشۆه یهوهندرکیــش و
 هــنهتهخ هــل یــیۆرم یکێکێلراک کهو ێبهد هناسانڵهمۆک یهتسارائ هب هتاوهک .یتهیاڵهمۆک
 ،هراــک مهــئ یناــکالاچ ینێوــش هتیهخب تۆخ هتسیوێپ ،یهگبێت یێل یهوهئ ۆب هک ێرناوڕب
 یتــسائ هــنیهگب یهوهــئ ۆــب ،نایندرکهــنهتهخ یخۆدوراــب و ناکهوارکهــنهتهخ هــڵادنم هتاو
 و ناکهرهــنڵاپ ،تــسهه ،اــنام هــل هوهــگێڕ مهــل نیناوــتب هــتاو ؛هــناڵدواه ییتێرهگنوورهد
 ،نامهه( نیهگبێت هییتهیاڵهمۆک هراتفهڕ مهئ یدنهههڕهرف و ڵووق یهوهندرکیش و نتشیهگێت

 ووــکهو ،دوــخ هــب رهــبمارهب هوهنادراک یاناوت نای ندناونیمرهن ،دیم یاوڕب  هب .)8 و 7 ل
 یهوــێچراوچ هــل نــیهز یناڕۆــگ ۆب ،ێبهد یهوهنادراک هکید یناسهک هب رهبمارهب کات نۆچ
 دوــخ ،ادهیانام مهل .تێردهد مهڵهق هل تسیوێپ یکێجرهم کهو ادیتهیاڵهمۆک یکهیهسۆرپ
 یدــنهههڕ هــک هیهنارایــشۆه یکهیهسۆرپ ووکڵهب ،هیین ییهژبۆئ یکهیهفیرعهم نیهز ووکهو
 :هیهه یرۆجوارۆج

 ،هوارنێتشگ یرتیوهئ نای کاڤج ۆب هک نۆچ ووکهو دوخ هب رهبمارهب هوهنادراک یاناوت 1
 ؛تێبهد یرهبمارهب نایهوهنادراک

 ؛رت یناسهک ڵهگهل تهبیات یکهیۆگوتفگ هل ندرکیرادشهب یاناوت .2
 ۆــب هییرایشۆه مهئ ینانێهراکهب و اکهد یساب کات هک یهتش وهل نووبراداگائ یاناوت .3

 .تادب یماجنهئ ێبهد ادرتاود یواگنهه هل هک یهوهئ
 تسهدهب هوهییتهیاڵهمۆک یهسۆرپ یهگێڕ هل و هیین ینیهز اینهت یکهیهسۆرپ هسۆرپ مهئ

 نیناوــتهد هوهــنامز یهگێڕ هل هکنوچ ،هیهه یتهڕهنب یکهییگنیرگ نامز ادهتهڵاح مهل .تێد
 هــل تخهــج دــیم ادیتــساڕ هل .نینێهب نایراک هب و هوهنیهکب یش ناکهییکهراز هرادانام امێه
 وود مهــئ و هوهــتاکهد اد"دوــخ" یندرکزاــس هل یتهیاڵهمۆک یهسۆرپ و نامز ییگنیرگ رهس
 ییرهگرهتــشهن هــک یهناــسهک وهــئ ی"دوــخ" هــک نێرنیبهد ادهنهتهخ هل هرهتکاف نای همخوت
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 دــیم ،هــکید یناــسهک ینارکهــنهتهخ یۆــه هــنبهد ناــی هوودرــک نوومزهــئهب نایهــنهتهخ
 ییراــی ،راکاــس ییراــی یغاــنۆق :اــکهد فسهو ادغانۆق ێس هل دوخ ینتاهکێپ یناکهغانۆق
 ینــشهچرهس کهو اگڵهــمۆک رتاــیز وهئ .ادیڵادنم یفات هل وارنێتشگ یکهییرتیوهئ ،راداسێڕ
 یناکهنشهچرهس هل کێکهی کهو هنهتهخ ییرهگرهتشهن .تاکهد واچهڕ هنهیالوود یکێلراک
 هــکید یناکهــنهیالوود هــکێلراک هنــشهچرهس ڵاــپ هل هک ساب رهب هتێد هنهیالوود یکێلراک
 اگڵهــمۆک یکمهــچ رهــس هــل دــیم ینووچۆب ییگنیرگ .هیاگڵهمۆک یکمهچ یرهنێزاسرهب
 اگڵهــمۆک یواڵوقڵهه هب ناکهیینیهز هسۆرپ و ێنازهد کات هل رترهس هب اگڵهمۆک هک هیادهوهل
 ادــشیندرکهنهتهخ ینوومزهئ هل ادکات رهس هب اگڵهمۆک ینانادرترهس یهسۆڕپ مهئ .تێنازهد
 یهــبرۆز هــل ،درــک ۆــب نامهوهــنووچادێپ هــک یهناتــش وهــب نتــسهبتشپ هــب هــکنوچ ،هراید
 یکــشیت رهــب هــتاخب هــکهتهباب یهوهــئ ێب هب و کێراکۆه چیه ێب هب کات ،ادناکهخۆدوراب
 هــسۆرپ هــل کێکهــی کو هــنهتهخ ،هتسارائ مهئ یێپ هب ادیتساڕ هل .تێبهد یجهکلم ،رایسرپ
 هــسۆرپ یهگێڕ هل اگڵهمۆک دیم یاوڕب هب .تێرناوڕهد یێل یتهیاڵهمۆک یکێلراک یناکهواب
 ییرگۆــه هــک کێناــسهک یڕۆگوڵاــئ و ناکهــییدنهویهپ یتهــیاڵهمۆک هــکێلراک وان یناکهواب
 .)12 و 11 ل ،نامهه( .تێد یدهب ،هیهه رتکهی ۆب نایهنهیالوود

 و تــسهه وهئ ییریگتشگ :اکهد هسانێپ هوێش مهب یۆخ ینووچۆب گرێبنێزۆڕ اههورهه
 هوێــش مهــب .یتهــیهه یۆــخ هــب تهرابهــس ییهژبۆئ یکێوایسان کهو کات هک یهناشێدنهئ
 هــل رتکووــچب یکێــشهب تهــنانهت و ۆــخ هــل کێــشهب یهوهئ یرابرهس ،دوخ هل نتشیهگێت
 کهو اینهت دوخ هب تهرابهس ینووچۆب .هیهه یرۆز یکهییگنیرگ ،هکات ییتشگ ییتهیاسهک
 مهــه و هرهنێسان مهه ادهرێل کات هتاو ؛تێردهد مهڵهق هل کات یهناشێدنهئهرابوود یهتسارائ
 یۆــه هــب چ و یهــکۆژادنوت هتــشورس یۆــه هــب چ هــنهتهخ ییرهگرهتــشهن .وارــسان
 ۆــب هکات وهئ یهوهناڕهگڵهه یهسۆرپ هل ،یڵادنم یفات ڵهگهل هنوومزهئ مهئ ینووبشێکڵههێت

 یــسهک یرــیب و تــسهه هــل یواچرهــب یــکێڵۆڕ ییهژبۆــئ یکێوارــسان کهو یۆــخ
 هــک ێــنێههد کــێپ هــناڕهواب و رــیب وهــل کێــشهب هراــک مهــئ اههورهــه .هیهه ادوارکهنهتهخ
 یرــیب ێوــن هــل رهس هتسیوێپ و هگنیرگ رۆز هتاوهک .هیهه هوهکهسهک یدوخ هب ناییدنهویهپ
 .هوهتێرکب ێل

 "نادناــشیپاو یدوــخ" و "زاوــخڵد یدوــخ" و "ووبهــه یدوــخ" ناوــێن هــل گرــێبنێزۆڕ
 .هــیهه ناــمنامۆخ هــل اداتــسێئ هــل هــمێئ هــک هکهیهنێو "ووبهه یدوخ" .تێنهداد یزاوایج
 "نادناــشیپاو یدوــخ" .نیــب او هشۆخ نامێپ همێئ هک هیهتش وهل کهیهنێو "زاوخڵد یدوخ"
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 هــک یــنازیهد شاــب گرــێبنێزۆڕ .نــیهدهد ناشین نامۆخ کهیهگێپ هل همێئ هک هیهزاوێش وهئ
 ۆــخ هــل کالاــچ ۆــب وارزاوخ یجنامائ و رهنڵاپ هل کهیهریجنز دوخ هل نتشیهگێت یکمهچ
 نایمهــکهی ،نرترهــس رتیناکهرهــنڵاپ و هزێگنهئ وومهه هل هک هزێگنهئ و رهنڵاپ وود .تێرگهد
 ،هدوــخ هــب تهرابهــس شاــب یکهــیهوهندرکریب یووزهراــئ ناــی دوــخ هــل نترگزێڕ یرهنڵاپ
 هــل نتــشیهگێت یکمهــچ ینتــساراپ ۆب یرگۆه نای دوخ ینووبماوهدرهب یتساوخ نایمهوود

 .هــنامهه هوهــنامۆخ یهرابهــل هــک هــیهنێو وهــئ ینتــساراپ نای یراکناڕۆگ رهبمارهب هل دوخ
 "یدوــخ هــل نتــشیهگێت" یکمهــچ هــک ادهــکهرهنڵاپ وود رهــه هــل هــنهتهخ ییرهگرهتــشهن
 یکێنوومزهــئ کهو هراک مهئ هک یهیێپ وهب .تێنهداد یرهگیراک ،ێرگهد ۆخ هل گرێبنێزۆر
 مهــه هــتاوهک ادهد ووڕ ،هــییڵادنم یتهڕهــه نامهــه هــک گــنیرگ یکێمهدرهــس هــل گنیرگ
 ۆــب تــساوخ رهــس هــل شیمهــه و ێــنهداد دوــخ هــل نترگزێڕ یرهنڵاپ رهس هل یرهگیراک
 رهــس هل هنهتهخ ینوومزهئ هک یهناییرهگیراک وهئ رهه .تێنهداد کات هل دوخ هب نادهژێرد
 یهوهــندرکریب هــک اــکهد ێــل ناــماو ،درــک نامــشیساب و ێــنهدهاد ناکهییــسهکهکات هرهنڵاپ
   .)16 و 15 ،نامهه( تێبهه نامهنارگهنخهڕ

 هــک نهکهد نیباد "یتشورس یکهیۆناش" ناکهییتهیاڵهمۆک هخۆدوراب ،نهمفاگ یاوڕب هب
 یووڕ هنتــسخ هــب نهــمفاگ .هوهــنێردهد کێل و نێرکهد شیامن ناکهییکیزیف هشیامن ادیێت
 تــشپ" یــێپ هــب یتهــیاڵهمۆک یهــنهیالوود یکێلراک یێوتوات و "دوخ ینادناشیپ" یهواراز
 هــل ناوهــئ ڵهــگهل تــشخواه "یتــشگ یاــتناپ" و "تهــبیات یاــتناپ" ،"ۆناــش رهس" ،"ۆناش
 هــندربانهپ هــب نهدهد ڵوهــه ناکهییکیزیف هرهکب ،وهئ یهگناوڕ هل .هوهتێڵۆکهد "یتهیاتسهج"
 ناــیۆخ یال وهرهــب نارــتید یجنرهــس ،یتهــیاڵهمۆک یندرکرادهناــشین یناکهزاوێــش رهــب
 هــل هــک نتهــمارهک و هــگێپ ی"وارکهتــسهجرهب" ینارهنێسان هناییکیزیف هرهکب مهئ .نشێکباڕ
 یهتــسارائ یــێپ هــب .)123 ل ،1987 ،رهنرۆت( هوهنێردهد کێل هوهکید یناکالاچ نهیال
 هــل هــک ێرــنهداد یتهــیاڵهمۆک یندرکرادهناشین یناکهزاوێش هل کێکهی هب هنهتهخ ،نهمفاگ
 مهــب نادــلم و یرهخــشێپتسهد یهــگێڕ هل نهدهد ڵوهه ناکهییکیزیف هرهکب هوهوهئ یهگێڕ
 یرهدناــشیپ هــیهدرک مهــئ ادتاک نامهه هل و نشێکباڕ نایۆخ یال ۆب نارتید یجنرهس هراک
 هوهــکید یناــناڤکالاچ نهــیال هل هشیمهه هک هییرالاسوایپ یامێه هک هکهییتهمارهک و راکائ
 .هوهتێردهد کێل هوێش وهب

 هتسهج ڵهگهل نایادوهمێب یکێناکل هرۆج "تاڵهسهد یناکهییدنهویهپ" ،ۆکۆف یاوڕب هب
 و "ندرکیراــید" ،"نانادهیامرهــس" مهد رهــبهل هــشیمهه هتــسهج هــک کــێرۆج هــب ،هــیهه
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 یهوهنادناــشیپ" و "ناکهمسهڕوێڕ هل ندرکیرادشهب" ،"کرهئ یندناڕهپاڕ" ۆب و هیاد"نانێهاڕ"
 وهــب هژاــمائ "دوــخ یناکهژیتارتــس" اههورهــه .هیادراــشوگ رێژ هل "کهیهناشین هرۆج وومهه
 رهــس هــل راک یدنهمازهڕ یتسهه هب نتشیهگ ۆب هوهوهئ یهگێڕ هل ناکهکات هک اکهد هنازاوێش
 و یسایس و یتهیاڵهمۆک هڵاز هراتوگ ییرهگیراک رێژ هل ناکهکات و نهکهد نایۆخ یهتسهج
 هــک یهــنا"دوخ" وهــئ .ناوهــئ ییرهــگیراک رــێژ هــنهخهد نایۆخ یهتسهج ناکهییگنههرهف

 یناکهزاوێــش یهــگێڕ هــل هــک ن"وارکهتــسهجرهب" و "وارکهتــسهجهب" ناگڵهمۆک یوارکزاس
 .نێرــنێههد تــسهدهب هتــسهج یندرکزووکهــت و هتــسهج یندربهوێڕهــب ،یدــنهبنێلۆپ
 و نــشخهبهد ناکهــکات هــب ندرکهدهــیازوم یتاڵهــسهد هتسهج یناکهییکیزیف هییدنهمتهبیات

 یــێپ هــب ادیتــساڕ هل .)124 :1386 ،ییاکۆز( ننێههد یراکهب نانادهیامرهس ۆب کڵهخ
 هــل یرهدــنێج هــل "دوــخ یناکهژیتارتــس" نیرتگنیرگ هل کێکهی هب هنهتهخ ،ۆکۆف یهتسارائ
 هوهوهئ یهگێڕ هل ناکهڤۆرم یهتسهج هک هکێزاوێش همهئ هک یهییزاوایج وهب ێردهد مهڵهق
 مهــئ و ێرــکهد یراکتــسهد هوهــکید یناسهک نهیال هل ووکڵهب نایۆخ یتسهد رهس هل کهن

 و یتهــیاڵهمۆک ،ینییائ ،یگنههرهف یراتوگ ییرهگیراک رێژ هل و کهیهژبۆئ کهو هناتسهج
 یکهیهناــشین کهو شهنهتهخ ماڵهب .نبهد تاڵهسهد یچهکلم هوهنهتهخ یهگێڕ هل و دته
 یازهــف هل هک یهیێپ وهب درک نامساب ادووشێپ یناکهشهب هل کهو  و ێردهد مهڵهق هل هتسهج
 نووبڵهــکێت ۆب کڵهخ و ێشخهبهد ناکهکات هب هدهیازوم یتاڵهسهد ،هیاوهڕ ادینییائ یراتوگ
 هــل هتــسهج .ننــێههد یراــک هب )وارکهنهنهتهخ و وارکهنهتهخ( یوارنێشهباد یپورگ وود هل
 ینوورهدهــب و هوهــتێرنێههد مهــهرهب ێوــن هــل رهــس راــتوگ یهوێش هب اد"تاڵهسهد" یتوهڕ
 یۆــخ هتسهج یدوخ هوهوهئ یهگێڕ هل هک ێنهد تاینب کهیهسۆرپ "زێه  تسناز" .تێبهد
 ادــیێت هــک هکهیهــسۆرپ "ندرکیرێدواــچۆخ" .تاــکهد ناــشینتسهد "کهــیهژبۆئ" کهو
 ووــکهو یکمهــچ ێدــنهه ڵهــگهل ،راداــگائ و کالاــچ یکێنامادــنهئ کهو "ناکهژووــس"
 یروونــس ادهــتهڵاح مهــل .نهدهد ناکهییکــشیزپ هوهندرکیقات هب لم "یتشگ ییتسوردنهت"
 یسهکهکات یکێسرپ ڤۆرم ییتسوردنهت .هوهتێبهد ڵاک ناکهییتشگ و تهبیات هکمهچ ناوێن
 .نهــکب یرێدواــچ ێــبهد ناکهوارزهــماد هل کێرۆز هک هییتهیاڵهمۆک یکێسرپ ووکڵهب ،هیین
 وهــئ یراگنهرهــب رهــه کهــن ،ڵهــیاڕێوگ ناــی ینهدهــم یکهــییتاڵوواه کهو ،ناکهــڤۆرم

 هــناڵوهه مهئ یجنامائ ۆکۆف .نبهد ناییچهکلم هوهییراداگائ هب ووکڵهب ،هوهنبان هناییرێدواچ
 هــب هنهتهخ ادیتساڕ هل .)78 ل ،1998 ،نۆتلێتێن( .تێنازهد "هتسهج یندرکیرێدواچ" هب
 .هیهتسهج رهس هل هناندرکیرێدواچ مهئ ینیرتگنیرگ هل کهیهنوومن ۆکۆف یناکهکمهچ یێپ
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 ادــخرهچواه یاــیند هــل نادنهمۆراــش یراــتفهڕ یــتوهڕ و ناکهوهــنیڵۆکێل یــتوهڕ هل کهو
 مهــئ یراگنهرهب رهه کهن ڵهیاڕێوگ نای ینهدهم یدنهمۆراش کهو ناکهڤۆرم ،ێوهکهدرهد

 هراــک وهــئ یراــکۆه هــل رــیب و نهــکب ێل یرایسرپ یهوهئ ێبهب ووکڵهب ،هوهنبان هییرێدواچ
 یــسهکهکات یکێــسرپ یــێڵهد هنهتهخ یهوهدرک هک کێرۆج هب ،نبهد یشیچهکلم هوهنهکب
 شهــناوهل ،ناکهوارزهــماد هــل کــێرۆز هــشیمهه هــک هــییتهیاڵهمۆک یکێسرپ ووکڵهب ،هیین
 و یتیرهــن هوارزهــماد اههورهــه و ناکهییکــشیزپ و ینییاــئ هوارزهــماد هــتاو ناــینیرتگنیرگ
 ووکڵهــب نهــکب یرێدواــچ هک هووب نایهوهئ یکرهئ اهنهت کهن ،ناکهییگنههرهف و یرووتلوک
 .هواد ێپ نایشیتهیعرهش

 اههــب یهوهنادناــشیپ یاڕــێو هــک ێنازهد یگنههرهف یکێقهد هب هتسهج سالگاد یرام
 ێــپ ییهژبۆــئ یکێنتوهــکرهد ،تهبیات یکێگنههرهف یناکێکواڕهڵد و هشیپ و ناکهییگنههرهف
 ادوارکیراــید یکێگنهــهرهف هــل هتــسهج نۆــچ هــک هوهــتاکهد یــنووڕ وهــئ .تێــشخهبهد
 یناکهرهدناــشین هرادرــک و ناکهــییراتفهڕ هزاوێــش ۆــب کێنێوش هتێبهد نۆچ و هوهتێردنێونهد
 یهتــسهج هــل نتــشیهگێت یزاوێــش یتهــیاڵهمۆک یرهــکیهپ هــیاو یێپ سالگاد .اگڵهمۆک
 ڵهــگهل یتهــیاڵهمۆک یرهــکیهپ یکێلراــک یهگێڕ هل یهوهئ و هوهتاکهد رادروونس ییایزیف

 هب .تێوهکهدرهد رادروونس یکهیایدیم کهو ادهتسهج هل ێد تسهدهب ادیکیزیف یهتسهج
 مچیب و ێرکهد رادروونس هواگڵهمۆک یناکاسای نهیال هل نامیتشورس یهتسهج ،وهئ یهتو
 ییتهــینۆچ رهــس هــل تخهــج واربواــن .)56 ل ،یواتهــه ی1387 ،هــنازرهف( تــێرگهد
 ادراــک و هوهــتاکهد ناکهتــسهج هــب وارنێهبووش یهتاهکێپ هب ناکهوارزهماد ینووبتسهویهپ
 و "هتــسهج ییقالخهــئ یندربهوێڕهــب" ڵهگهل یدنهویهپ هل ناکهوارزهماد یناکهییتهیاڵهمۆک
 ،ناکهــڤۆرم یناکهییهتــسهج هشهبواه هڵاخ یاڕهرهس .تێنازهد نایهوهنانێهمههرهب هرابوود
 یــنیڕبرهد ۆــب و نهتــسهج یامهــنب رهــس هــل هک یهنایامێه وهئ و یتهیاڵهمۆک یخۆدوراب
 هتــسهج سالگاد .نزاوایج کێل ،نێرنێههد راک هب ناکهرۆجوارۆج هییتهیاڵهمۆک هنوومزهئ
 هتــسهج هــک اــکهد هوهــل ساــب یهوهــئ یاڕــێو واربواــن .تــێنازهد اگڵهــمۆک یاــمێه هــب
 وهئ ناوێن هل هک اکهد هوهئ رهس هل یرگادێپ ،هییتهیاڵهمۆک یمهتسیس یهنێو نیرتتسهدرهب
 هــب تهرابهــس هــک یهــناواب هڕهواــب و رــیب وهــئ و نهتــسهج هب تهرابهس هک یهناواب هکۆریب
 هناتــسارائ وهــئ اگڵهــمۆک واــن یناــکهزاوایج هــپورگ .هــیادارائ هــل کــێنووچکێل ناگڵهمۆک
 .هوهــتێرگهد کهــی ادــنایهکهییتهیاڵهمۆک هگێپ ڵهگهل هک نهکهد ڵووبق هتسهج هب تهرابهس
 )1389 ،میهاربیئ ،یسالخیئ ،مساقلاوبهئ ،یحێتاف(
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 هــک هــگنیرگ رۆز و ییهژبۆئ یکهیهنوومن هنهتهخ ،سالگاد یهگناوڕ یێپ هب ادیتساڕ هل
 ناشین یتهیاڵهمۆک یرهکیهپ یهگێڕ هل یکیزیف یهتسهج هل نتشیهگێت یزاوێش ییدنهبێپ
 ڵهــگهل یتهــیاڵهمۆک یرهــکیهپ یکێلراــک یهــگێڕ هــل هــنهتهخ ،رــت یکهیاتاو هب .تادهد

 هــب مچیــب هــک هــیاگڵهمۆک یناکاسای هل کێکهی شهنهتهخ و ێد یدهب ادیکیزیف یهتسهج
 یتهــباب هــل کهو .هوهتاکهد رادروونس یهسۆرپ و یتسیوادێپ و ادهد نامیتشورس یهتسهج
 هــب تهرابهــس هــک یهتــسارائ وهــئ یهــگێڕ هــل ،نییائ یهوارزهماد ،ادێپ نامهژامائ ادووشێپ

 هــک ادهد ناــشین هوهــئ ،یتهــیهه ناواــیپ یهتــسهج یندرکیقالخهئ کهو ناوایپ یهنهتهخ
 هتــسهج یهوهرهــنێهمههرهب و هتــسهج یندرکیقالخهــئ ڵهــگهل یدنهویهپ هل ناکهوارزهماد
 یاــمێه هتــسهج هــک ادهد ناــشین هوهــئ هــنهتهخ هتاوهک .نناییتهیاڵهمۆک یادراک یسرپرهب
 ینووــچکێل یهــنوومن هنهتهخ .هییتهیاڵهمۆک یمهتسیس یتسهدرهب یکهیهنێو و هیاگڵهمۆک
 .هیاگڵهمۆک هب تهرابهس ناکهییاسائ هکۆریب و هتسهج هب تهرابهس ناکهواب هکۆریب ناوێن

 ناکهییهتێوائ هتسارائ 
 رهــس هــل تخهــج هــک هــی"هییچ هتــسهج" یرایــسرپ یماڵو یادهوڵهه ییهتێوائ یهتسارائ
 یاــمێه هک اکهد رهبهتسهد هیاتاو مهئ هتسهج یـ"نووبهژۆڕپ" .هوهتاکهد هتسهج ینووبهژۆرپ
 یهوهندرکزاــس ۆــب یکهزێه یهوێش هب شهل یکۆڕهوان تهنانهت و مچیب ،هزادنهئ ،یتهڵاووڕ
 هک هییهتسهج یکهیهدراید شهل و هیهوارک یهتسهج ینهواخ یناکهڵاڵهگ ڵهگهل بیرهتواه
 یامهــنب هــب نادــمچیب هــب ووکڵهــب ،هــیین ادیتهیاڵهمۆک یمهتسیس ییرهگیراک رێژ هل اینهت
 .)یواتهــه ی1389 ،یــسالخیئ و یحێتاف( تێبهد تسورد ناکهییتهیاڵهمۆک هییدنهویهپ
 یکهــییدنهویهپ ناکهــییتهیاڵهمۆک هییدنهویهپ و مهتسیس و هتاهکێپ ڵهگهل هتسهج ییدنهویهپ
 و هــیهه یڵۆڕ ادناینانتاینب هل ووکڵهب ،ێرنب تاینب هوهناوهئ نهیال هل اهنهت هک هیین هنهیالکهی
 یهــنهیالوود یکێلراــک هــل هتــسهج و اگڵهــمۆک هــتاو هــناوود مهــئ کهــیاتاو هب .هرهگیراک
 هتــسارائ .نرتکهــی یوارکێتراــک و رهــگیراک و نادهــنهیالوود ییدــنهویهپ و ییهــشیمهه
 هــتاهکێپ هــب نادمچیــب هــل هتسهج یڵۆڕ یندرکڵووبق هب ناد یهوهئ ڵهگهل ،ناکهییهتاهکێپ
 یهتــسهج ۆــب ناکهــییتهیاڵهمۆک هــییدنهویهپ واــن یناسکهیان ماڵهب ،ێنهد ناکهییتهیاڵهمۆک
 نیرتوارــسان هــل سامرهباه نگرۆی و زێندیگ ،ۆیدرۆب ،سایلیئ .هوهنهکان مهک یسانرهوهدنیز
 .)هواچرهس نامهه( نناکهییهتاهکێپ هتسارائ یراوب یناکهییرۆیتنهواخ

 نای ناکهووبرێف اناوت یهگێڕ هل ناکهییتشورس و یتهیاڵهمۆک هسۆرپ ،سایلیئ یاوڕب هب
 ناکهــیینامز اناوت .نێنهداد هتسهج یندرکهشهگ رهس هل ییرهگیراک هوهڤۆرم یناکهووبهنرێف
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 ینووبڕهــپێت ڵهــگهل ،ساــیلیئ یاوڕــب هــب .نووب رادروونس هوهتسهج نهیال هل یرایشۆه و
 هــنێربهد و نێرــنهداد واجنوگهن یراتفهڕ کهو ڤۆرم یراتفهڕ یناکهدنهههڕ یهبرۆز ،تاک
 یناکهییکالاچ یۆه هب یرازهمرهش یتسائ هوهیۆه هب و یتهیاڵهمۆک ینایژ ی"ۆناش تشپ"

 هب تهرابهس ندنهسهشهگ یهتسارائ سایلیئ هوێش مهب .هوهتێبهد زرهب ادناکهڤۆرم هل هتسهج
 یماــجنهرهد هــب هتــسهج یناکهییرادزۆــس و یــکیزیف هــییراکناڕۆگ و اــکهد ڵووــبق هتسهج
 هــل ،)هواچرهس نامهه( تێنازهد اداگڵهمۆک و ناکهکات هل یزاستهییناتسراش یناکهسۆرپ
 هــل کێرادرک هنهتهخ ،هتسهج هب تهرابهس سایلیئ یندنهسهشهگ یهتسارائ یێپ هب ادیتساڕ
 مهــئ ییرهــگیراک رــێژ هل و ناکهییزاستهییناتسراش هسۆرپ یماجنهئ هل هک هیهتسهج رهس
 یزاوێــش تهــنانهت و نادــماجنهئ یزاوێــش و مرۆــف یووڕ هــل ،ادهناییزاــستهییناتسراش
 هــب تهرابهــس اگڵهــمۆک و ناکهــکات یهــگناوڕ هوهــییگنههرهف و یتهیاڵهمۆک یهوهندرکریب

    .هووتاه ادرهس هب یناڕۆگ هنهتهخ
 هــب .تادهد مهــڵهق هــل ناکهــییتهیاڵهمۆک هــمرۆن ییزمهڕ یرگڵهه کهو هتسهج ۆیدرۆب

 ناکهــییتهیاڵهمۆک هییتسیوادێپ و هناکهتسهج ییزووکهت یتهیاڵهمۆک ییزووکهت ،وهئ یاوڕب
 ،1385 ،نیتسیرک( هل هیهه ناکهتسهج رهس هل ناییرهگیراک یکیزیف و یزمهڕ یهوێش هب

 هوهتــسهج یهــگێڕ هــل هــفیرعهم ینانێهتــسهدهو یناــکمیئ رهس هل تخهج ۆیدرۆب )٧١ ل
 یهتــسهج ،ێبهــن اداراــئ هــل "ڵاز یهژووــس" کــێتاک ،هراــکۆه مهــئ رهــب هــل رهــه .تاکهد
 نترگرهوکڵهــک هب واربوان .هناهیج ییهدرک ینیسان یهنیقهتساڕ یراکۆه ،وارکیتهیاڵهمۆکهب
 و ناکهییهتــسهج هــییدنهمتهبیات ناوــێن ییدــنهویهپ ،"یــکیزیف یهیامرهــس" یکمهــچ هــل
 ۆـــیدرۆب .)1386 ،124 ل ،ییاـــکۆز( هوهـــتاکهد نووڕ هیامرهـــس یرـــت یناکهـــمرۆف
 هتــسهج ییرهنادهیامرهــس ییگنهــهرهف یکهیهواچرهــس کهو "ییهتــسهج یهیامرهــس"
 وهــل هــک هوهتــسهج یندرکهشهگ هب هتسهویهپ "یکیزیف یهیامرهس" ینانێهمههرهب .تێنازهد
 یکێرهــهوهج" هتــسهج .ادــناکهییتهیاڵهمۆک هراوــب هــل اههب یرگڵهه هتێبهد هتسهج ادهوام
 هییناــسکهیان ینتــساراپ ۆــب ینووــبناوارف و ه"ناکهــییزمهڕ اههــب یرگڵهــه یواوهــتان
 اههــب وهــل کێکهــی هــنهتهخ ییرهگرهتــشهن ،هتسارائ مهئ یێپ هب .هتسیوێپ ناکهییتهیاڵهمۆک
 و وارکهــنهتهخ ناوــێن هل یزاوایج یندرکتسوورد هب و یتهیرگڵهه هتسهج هک هیهناییزمهڕ
 هــل هــک هووــب ناکهییتهیاڵهمۆک هییناسکهیان ینتساراپ ۆب کێزارمائ هشیمهه ادوارکهنهنهتهخ
 ناــکهراتوگ یهــکید و یتهــیاڵهمۆک و یگنهــهرهف و یکشیزپ و ینییائ هراتوگ یامهنب رهس
 هــب نایهتــسهج یندرکرادهناــشین هــب نایۆخ ییتسهدنب ناکهتسهدرێژ هڤۆرم هوێش مهب .هووب
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 یــسکێس یــسانوش .هوهنهکهد ینوورهدهب ینوێمرهش و وایشهن ییهتسهج یهڵووج یهوێش
 ووــکهو یکێلهگتــش هــب هژاــمائ نیناوتهد هک ادهد یهتسهج و کات ناوێن ییدنهویهپ هب مچیب
 یتــسێوڵهه شهوهــل هگج .نیهکب بهدهئهب یهڵووج و نتشیۆڕ یزاوێش و هتسهج یخۆد
 یــینیهز یهنێو نایژ یناکهناشین .تاکهد یراید نایناکهـ"قوهز" اداگڵهمۆک وان هل ناکهکات
 هــل هــپورگ مهــئ ییهژێڕ یتسێوڵهه یرهخرهد و نهدهد ناشیپ یتهیاڵهمۆک یپورگ یتهبیات
 ،یــسالخیئ و یحیتاــف( هتاڵهــسهد واــن هــل ینووــبریگێج ۆــب نایتــساوخ و اگڵهــمۆک واــن

 ینادــماجنهئ یمسهڕوێڕ تهنانهت و هنهتهخ ییرهگرهتشهن یزاوێش و مرۆف ماڵهب .)1389
 نامساب ادیسانکڵهخ یساب هل کهو ،هزاوایج ادناکهرۆجوارۆج هییتهیاڵهمۆک هپورگ وان هل
 مهــئ ،هــتاوهک .درک ناکهییتهیاڵهمۆک هپورگ و هنیمهک هل کێدنهه یدرکراک و ڕهواب و ریب هل
 کهو و هــناکهکات یتــسێوڵهه یرهدناشیپ هک اکهد یراید نایماک رهه یقوهز هزاوێش و مرۆف
 و یتهــیاڵهمۆک یــکێپورگ رهــه یتهــبیات یینیهز یهنێو و ێردهد مهڵهق هل نایژ یناکامێه
 هــل هوهتاڵهــسهد یناکهتاهکێپ نهیال هل هک ،یتهیاژبۆئ هب تهرابهس نایهکهییهژێڕ هتسێوڵهه
  .تادهد ناشیپ ،اکهد ینوومزهئهب هنهتهخ هب نادلم یتاک

 یــساب ادهژــێرد هــل هــک هوهڕۆگ هنێد گنیرگ یتهباب کێدنهه ،هناڕێد مهب نادجنرهس هب
 هــل زاوــخۆخ یگرهــم و ایزاناتۆئ ،یتێرادنهواخ یفام ،هتسهج رهس هب یتهیرادنهواخ یفام
 ،یــساننوورهد یهــگناوڕ هــل "هتــسهج رهــس هــب یتهــیرادنهواخ یفاــم" یناــشینوان رــێژ
 یهــشێدنهئ هــل هــک هکێسرپ هتسهج یتهباب .تێرکهد ێوتوات هوهییسانکڵهخ و یسانڵهمۆک
 ادیحیــسهم یتاــیهالیئ و ینییاــئ هــتهباب هــل تهبیات هب رۆجوارۆج یهوێش هب ادنرێدۆمشێپ
 ێرــناوڕهد یــێل ینێرهن یکێمخوت کهو هتسهج راج رۆز ادهناشێدنهئ مهل .هوارک ێل یساب
 هنهتهخ ییزاوایج ناموگێب هک هوهتێبب زرهب حۆڕ ێڵێهان و هیهه ینادال و ـهانوگ یاناوت هک
 هتــسهج هنهتهخ هب نادلم یهگێڕ هل هیاو نایێپ هوهشهکهلووج هب هکید یناکهنییائ هک هیهوهئ
 هــل کاــپان و واڵگ هب وارکهنهنهتهخ یناسهک هک کێرۆج هب ،هوهتێبهد ژکاپ ـهانوگ هل و کاپ
  .نیتهیاڵهمۆک یکاڤج هل هوهنارخروود یوایش ادهگێپ ێدنهه هل هک نێردهد مهڵهق

 یتێرادنهواخ یفام ،یتهیاکات ،هتسهج یندربهوێڕهب ،ادناکهییتسینرێدۆمشاپ هشێدنهئ هل
 ندرکهسق .نناکهییتهڕهنب هسرپ هل هتسهج ینایژ و وارزاوخۆخ ییژوکۆخ و هتسهج رهس هب

 یووڕهــبووڕ هــشیمهه یۆــخ یهتــسهج هــب رهــبمارهب ڤۆرم ییتهیرادنهواخ هب تهرابهس
 یرــیب ینووــبڵاز هــب ۆڕمهــئ .هوهتێبهد یکشیزپ و یگنههرهف و ینییائ و یقالخهئ یجنلاچ
 هب ڤۆرم ییتێرادنهواخ و هتسهج یندربهوێڕهب ادیێت هک ،)تسینرێدۆمتسۆپ( ینڕێدۆمشاپ
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 هــک هووتاــه هوهــئ یتاــک ،یتهیناکهییکهرهــس هــنامیرگرهب هــل کێکهــی یۆخ یهتسهج رهس
 یکێنارهــنێڕهپاڕ کهو ،یڵادــنم ییــسانڵهمۆک یێوــن یهــگناوڕ هل هک ناڵادنم هب تهرابهس
 یندرکلێشێپ یوارنیب یهنوومن هک هنهتهخ ییرهگرهتشهن ،نێرکهد هسانێپ رایشو و کالاچ
 هــک یهنامیرگــشێپ وهــب هیهتــسهج رهــس هــب ڤۆرــم یتێرادــنهواخ و هتسهج یندربهوێڕهب
 هوهناڵاــسهروهگ نهیال هل نمافهن و تاڵهسهدێب یهوهئ رهبهل و نناتهرهدێب یناسهک ناڵادنم
 تهرابهس ندرکرایسرپ تهبڵهه .رایسرپ رێژ هتێرخب یدیج هب هتسیوێپ ،نێرکهد یناویتشپ
 ،ینییاــئ ،یقالخهــئ هــجنلاچ وهئ یووڕهبووڕ ـ نینیبیهد ادهوهنیڵۆکێل مهل کهو هنهتهخ هب
 ناواــیپ یندرکهــنهتهخ ادیتــساڕ هل .نووب ڵاز هشیمهه هک هوهتێبهد هناییکشیزپ و یگنههرهف
 هــل یهــشیڕ و گهڕ هــک هــییڤیتکێژبۆئ یکێتهباب ،ێب ناوایپ ییتشگ یندراژبڵهه یهوهل رهب
 .هیادییووژێم  یتهیاڵهمۆک یخۆد

 ،هــکێلراک و هــتاهکێپ ییرۆــیت یندرکڵهــکێت یناکهدنهمریبهڵهک هل کێکهی هک ،زێندیگ
 ناوهــئ و اوڕب رتایز هتاهکێپ و کێلراک ینینازییهقافوود هل یهوهئ ۆب هیهه یرۆیت یکێڵوهه
 کهیال هل هتاهکێپ ناوێن ییگنههاواه هل یۆخ یجنامائ و ێنیبهد وارد کهی یوید وود کهو
 هــتاهکێپ هک اکهد هوهل ساب وهئ .تێنازهد هکید یکهیال هل نارهنێپاڕ ییۆخهبرهس و هداریئ و
 یزارمائ و هتسهرهک ادکێڵاح هل ،نێرکهد تسورد هوهنارهنێڕهپاڕ نهیال هل ناکهییتهیاڵهمۆک
 ماڵهــب ،ێــنازهد ییاــتۆک یجناــمائ هــب ڤۆرم یهوهئ ڵهگهل و نهناییتهیاڵهمۆک هتاهکێپ مهئ
 هب یتهیاڵهمۆک یهنهیالوود یکێلراک ینووبواجنوگ ۆب هکید یناسهک هب ڤۆرم ییهتسهباو
 و یــسهکهکات یکێرهــنێڕهپاڕ ینوومزهــئ زێندــیگ ییرۆــیت یامهنب .تێنازهد رگهنڵههاشاح
 هــل هــک نناکهــییتهیاڵهمۆک هراــکائ ووکڵهب ،هیین یتهیاڵهمۆک یکهییتێتشگ هرۆج رهه ینووب
 یناــهیج یرهــنێڕۆگ کهو ڤۆرــم یهدرــک هــیاو یێپ زێندیگ .نرگهد مچیب ادنێوش و تاک
 یناــهیج رهــس یرهــگیراک یزێه یرگڵهه هب هوهئ و هناکهییتهیاڵهمۆک هییدنهویهپ و هوهرهد
 هــیاو یــێپ و هوهتێتــسهبهد هوهتاڵهسهد هب کێلراک یکمهچ هوێش مهب .تێنازهد یتهیاڵهمۆک
 و نانێهمهــهرهب واــنێپ هــل ناــکهراکۆه هک ێرکب ریهس کهیهواچرهس کهو ێبهد تاڵهسهد
 .ننــێههد یراــک هب اداگڵهمۆک ییهتاهکێپ ییدنهمتهبیات ڵهگهل یدنهویهپ یهوهنانێهمههرهب
 هــکید یکهــیاتاو هــب .تــێنیبهد یتێراکۆه یمههرهب هب شیمهه و زارمائ هب مهه هتاهکێپ وهئ
 هــل اینهــت هک هکیتامتسیس یکێمرۆف یهوێشواه هک ێنازهد یتهیاڵهمۆک یرادرک هب هتاهکێپ
 کێڵهــمۆک یتهــیاڵهمۆک یکێمهتسیس هیاو یێپ و هیهه ینووب ادناواڕووسڵهه ییکالاچ وان
 هــک هــیاو وهــل .هناواڕووــسوڵهه ناوــێن ییدنهویهپ و وارکێچهرابوود ییتهیاڵهمۆک یهوهدرک
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 ینیلپیــسید ،یراداــنام ییتهڕهــنب یمخوــت ێــس ییرهــگیراک رــێژ هــل هنهیالوود یکێلراک
 هــب هــنهیالوود یکێلراک ینانێهمههرهب و هتاڵهسهد یناکهییدنهویهپ و )ناکهمرۆن( یقالخهئ
 هل ناکهییزاسیدنهویهپ هجنامائ هل نتشیهگێت ییهقافوود هب ووتسهبشپ یرادانام یکهیهدراید

 و ێــنازهد شخهــباناوت هــب شیمهــه و هوهرهکرادروونس هب مهه ،هوهناکهمرۆن و نامز نهیال
  .)8486 ل ،1388 ،مافدیحوهت و یریمهئ( تاکهد یهتاهکێپ یکمهچ یشێکڵههێت

 یهــنهیالوود یکێکێلراــک کهو هــنهتهخ نیــێڵب نیناوــتهد هوهییزێندیگ یکهیهتسارائ هب
 ێــب هــب هراــک مهــئ ینووبرهــسیهم ماڵهب ،هییاتۆک یجنامائ رهنێڕهپاڕ ادیایت هک هییتهیاڵهمۆک
 هــل کێــشهب کهو هنهتهخ زێندیگ یهگناوڕ هل .هرگهنڵههاشاح هکید یناسهک هب ییهتسهباو
 یــکێتوهڕ هــل و نێوــش و تاــک یهرێوــگ هــب هشیمهه هک ێرنهداد ناکهییتهیاڵهمۆک هرادرک
 هــب یدــنهویهپ کــێلراک کهو هــنهتهخ هــنیناوڕێت مهــب .هوارخ کێڕ ادیگنههرهف و ییووژێم
 ییکالاــچ یتاــک هــل اینهــت هــنهتهخ ییتهــیاڵهمۆک یهوهدرــک ادیتساڕ هل .هیهه هوهتاڵهسهد
 یازهــف هــل هــنهتهخ .هیهه ینووب نایناوێن یناکهییدنهویهپ و ناواڕووسڵهه کهو نارهنێڕهپاڕ
 ییزووکهــت و راداــنام یناکهــییتهڕهنب هــمخوت ییرهــگیراک رــێژ هــل ادهــنهیالوود یکێلراک
 ێل نایساب ادووشێپ یناکهشهب هل هک ،هیادتاڵهسهد یناکهییدنهویهپ و )ناکهمرۆن( یقالخهئ
  .ارک

 یکێناهیج نای نایژ یناهیج یهوهنتسهب هب ندرکهتێوائ یراک سامرهباه نگروی ماڵهب
 هــتهباب هــل نهکهد زاس یدنهویهپ رتکهی ڵهگهل یهوهئ یاڕێو نارهنێڕهپاڕ ادیایت هک رتکووچب

 یناکهمهتسیسهدرو و رتناوارفرهب ییتهیاڵهمۆک یمهتسیس و نهگهدێت کێل ادناکهرۆجوارۆج
 یهــگێڕ هــل اهنهــت هــفیرعهم ییزاوخنتــسختسهد هــیاو یــێپ وهــئ .تــێنازهد ییهدرک هب
 یــنیهز( رهنێــسان یــنیهز یناکهــکمهچ و ازهــتو هــب ووکڵهــب ،هــیان تــسهدهب هوهــنوومزهئ
 نــیژ یناــهیج وهئ یڕهواب هب .تێرکهد یراید هوهندرکیقات ۆب نیڕهپاد رهب و )یتهیاڵهمۆک
 یناکهنــشهچرهس ،ناکهــییگنههرهف هــفیرعهم هــل شهــبواه یکهیهیامرهس یناکهمادنهئ ۆب
 هــل هک ،ندرکزاسیدنهویهپ یرهنتاینب یکهیهواچرهس کهو ناکهمرۆن و اههب ،یرگاگڵهمۆک
 هــب نیژ یناهیج واربوان .تاکهد نیباد یۆخ یناکهمادنهئ ۆب هوهتێرنێههد مههرهب هواتهرهس
 هــک ێــنازهد ناــهیج یناــکهوارکڵووبق هکمهچ و هسانێپ هل کێڵهمۆک و ینیبناهیج یهغانب
 ییرایشو و ییهدرک یۆسائ یروونس و نهکهد هچراپکهی نامڤهژۆڕ یناکهییدنهویهپ و راکائ
 یهــسۆرپ یکیتکێلاــید کهــیال هــل ادــنیژ یناــهیج هــل .نهــکهد یراید همێئ ییتهیاڵهمۆک
 یتهیاڵهمۆک و یرووبائ یتهییناڵقهع هوهکید یکهیال هل و یرایشو و یقالخهئ و یگنههرهف
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 ییهنخهڕ یندناگنهسڵهه ،ادنیژ یناهیج ینووبیناڵقهعهب یهسۆرپ ڵهگهل .تێبهد ارکشائ
 یلهــه و هوهــتێرگهد یتیرهــن یرووتلهــک یناکهــییکیتامگۆد هــمخوت یهــگێج هدرو هدرو
 ییریگدــنهوێن هــب ووتسهبتشپ یکێلراکواه واربوان .تێرکهد نیباد رتیناڵقهع یکێنتشیهگێت
 هکۆریب مهب هیهنهیالوود ینتشیهگێت یهکهجنامائ هک ێنازهد یدنهویهپ یکێلراک هب ناکهنامز
 یهوهنانێههگڵهب یماجنهئ هل هک کهییگنهدۆک یۆه هتێبهد هک راتوگ ییڵایدیائ یخۆد ێڵهد
  .)8890 ل ،نامهه( ناکهییۆگوتفگ هییتسیوێپ کهن ێد یدهب رتشاب

 تهرابهــس هفیرعهم ییزاوخنتسختسهد هک هیارکشائ سامرهباه یهتسارائ یهرێوگ هب
 و ازهــتو ییرهــگیراک رــێژ هــل ووکڵهــب هیان تسهدهب هوهنوومزهئ یهگێڕ هل اینهت هنهتهخ هب

 نادــلم نای نیڕهپاد هل رهب و هییتهیاڵهمۆک یتهیینیهز نامهه هک رهنێسان ینیهز یناکهکمهچ
 هــنهتهخ ادیتــساڕ هل .تێد تسهدهو هوهگێڕ مهل کێنوومزهئ کهو هنهتهخ ییرهگرهتشهن هب

 و اههــب و یرگاگڵهــمۆک هنــشهچرهس و یگنهــهرهف هــفیرعهم وهــئ یــشهبواه یهیامرهــس
 ۆــب هکهیهواچرهــس هــک یۆــخ یناکهــمادنهئ کهو هــمێئ ۆــب واــیژ یناــهیج هــک هــیهنامرۆن
 و یگنهــهرهف یهسۆرپ یکیتکێلاید هوهوهئ یهگێڕ هل هک نیوودرک نیباد یۆب نامیدنهویهپ
 ییتهیاڵهمۆک و یرووبائ یتهییناڵقهع هوهکید یکهیال هل و کهیال هل یرایشۆه و یقالخهئ
 هوهــنیژێوت مهــئ ییهوهــنیڵۆکێل یهتــسارائ و جناــمائ کهو .تێبهد ارکشائ هوایژ هناهیج مهئ
 ییهــنخڕ یندناگنهــسڵهه هدرو هدرو نــیژ یناــهیج ینووبیناڵقهــع ڵهــگهل ،اخهدــیرهد
 هــک یتیرهــن یگنههرهف و رووتلوک یناکهییکیتامگۆد همخوت یهگێج هنهتهخ ییرهگرهتشهن
 یناڵقهــع ینتــشیهگێتکێل هوهــگێڕ مهــل یێڵهد کهو و هوهتێرگهد هیهنهتهخ یراکیکۆکاد
 هب تهرابهس نیهدهد ۆب یڵوهه هک راتوگ ییڵایدیائ یهگێپ یهگێڕ هل و ێبهد نیکموم رتایز
 هــگڵهب یماجنهــئ هــل هــک ێــبهد تــسورد یگنهدۆــک یــکێخۆد هــنهتهخ یــسرپ و هوهدرک
 .هوهتێرگهد ناکهییتسیوێپ و تهروورهز یهگێج ناکهرتشاب

 یــسهکهکات یهتــسهج ؛هــیهه یهتــسهج وود ادیلۆبمیس یتهڵاح هل کێڤۆرم وومهه"
 هک یتهیاڵهمۆک هتسهج و ێبهد تسورد ادنووبکیادهل یتاک هل هک )ینوورهد و ییهتسهج(
 رهــس ادتهبیات یکێگنههرهف و تهبیات یکهیاگڵهمۆک وان هل ادندرکهشهگ و نایژ یهژێرد هل
 و هــیین ینووب اگڵهمۆک یهوهرهد هل هتسهج یانێو هتاوهک .)1397 ،نهملێه( "تادهدڵهه
 هــکید یکهــیهوهن ۆــب هوهــکهیهوهن هــل ڤۆرــم ییرایــسان و هــفیرعهم یامهنب هک یهیێپ وهب
  .تێڕۆگهد ادناکهییتهیاڵهمۆک هییراکناڕۆگ ڵهگهل شهتسهج یانێو ؛ێردڕۆگهد
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  1هنهتهخ هب تهرابهس هناساننوورهد یهتسارائ
 ،هــنهتهخ هــب تهرابهــس هناــساننوورهد یهتسارائ رهس هل تروک یکێترۆپاڕ یووڕ هنتسخ
 او رهــه ینتوهکتــسهد ماڵهــب ،هــیین مهتــسهئ یسانڵهمۆک یراوب یاقهتراب یهوهئ یرابرهس
 و ینوومزهــئ رتاــیز ناکهــتهباب ۆــب یهتــسارائ یهوهــئ یۆه هب یساننوورهد .هیین شیناسائ
 واــچ هــل یرتایز یکهیهوهنیزۆد ابهد هنهتهخ ووکهو یکهیهدراید هل هوهنیڵۆکێل هل ،هییکینیلک
 هوهــئ هراوــب مهــئ ییرۆــیت یتایبهدهــئ یهوهــنادکێل ماڵهــب .تــێبانێه تسهد هب یسانڵهمۆک
 رۆز ییرۆــیت یکهیهغانب هنهتهخ یهدراید ۆب هناساننوورهد یهوهنووبووڕهبووڕ هک اخهدرهد
 نیهــبب هــناییرۆیت وهئ ۆب انهپ ێبهد ،هنهتهخ یهناساننوورهد ینتشیهگێت ۆب و هیین یڵۆتودنوت
 شیــئ ێبهد ادییاتۆک هل و هیین هکهتهباب ڵهگهل نایۆخوهتساڕ یکهییدنهویهپ ادتهڵاووڕ هل هک
 هــل هــک یهییهتــسهج هــنێو وهئ هتسهبهم مهئ ۆب .نیهکب نایناکهییرۆیت یندناجنێڵهه رهس هل

 مهئ .تێب زاسهراچ ێچهد هوهل کهیهداڕ ات ووڕ هنێرخهد هوهناکهییساننوورهد هتسارائ نهیال
 و یزــمهڕ یهــنهیالوود یکێلراــک یهتــسارائ ڵهــگهل یــشهبواه یڵاــخ رۆز هتــسارائ
 ماڵهــب .هــکیزن هوهــییتهیاڵهمۆک ییــساننوورهد هــل هکنوچ ،هیهه یتهیاڵهمۆک یهوهنادگنهڕ
 و نهــنهتهخ یناکهییــساننوورهد هوهــنیژێوت یشهب نیرتگنیرگ ناکهییسانراسهخ هوهنادکێل
 هناــساننوورهد یهتسارائ هل رتنووڕ یکهیهنێو هناوهنادکێل مهئ ییراکیشڕهپوهئ هب نیناوتهد
 هــییرۆیت وهــب تهرابهــس کێترۆپاڕهــتروک اتهرهــس ادهــشهب مهــل .نینێب تسهدهو هنهتهخ ۆب

 ێردهد ڵوهــه ناــشاپ و ووڕ هــتێرخهد ،نوارــک ساب هتسهج یهنێو ڕهم هل هک یهنازاوایج
 هتێرخب هنهتهخ ییسانهراسهخ یهوهنادکێل هب تهرابهس هناساننوورهد یڵوهه هل کهیهنێو
 .ووڕ

 
  ییهتسهج یهنێو ۆب هناساننوورهد یهتسارائ
 یناکهــییتهڕهنب هــتهباب هــل کێکهــی هــنامیرگۆخ ێرــتوهد یــێپ یهوهئ نای ییهتسهج یهنێو
 یهــنێو هــل یزاواــیج ینتــشیهگێت ادــناکهزاوایج هتــسارائ هــل یــساننوورهد .هییساننوورهد

 ،یراــتفهڕ  یفیرعهم ،یراکیش  نوورهد یناکهتسارائ ادنایوان هل ووڕ هتهووتسخ ییهتسهج
 یناوهــل ینارووــگ یراتفهڕ یرۆیت و یڵایدیائ یدوخ هل هوهنتوهکروود ،ییهتسهج یهڵاڵهگ
  .نیهکهد ادهناگناوڕ مهب کهیهوهنووچادێپ یتروک هب ادهژێرد هل .نرتگنیرگ هکید

 
 " ،)1395( یناـکهراکواه و یوهـسووم لزهـفلوبهئ دیهـس یهـکهراتو هـل رتاـیز هـشهب مهئ یکۆڕهوان ـ1

 .هواریگرهو "یسانشناور بتاکم و اههاگدید رد ندبریوصت
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  یراکیش  نوورهد یهگناوڕ
 یــنوورهد یکێنتشیهگێت ،هنامهه نامیتهڵاووڕ یهتسهج هل او هک هیهنێو وهئ هتسهج یهنێو
 .هدوخ هل نتشیهگێت یامهنب یهکهناڕۆگ یینیهز یهوهندناون و هتسهج .یکهرهد یکێدوخ هل
 ،وهــئ ینووــچۆب هب .تێنازهد ییهتسهج یدوخ نیرتیکهشێپ و نیمهکهی کهو "نم" دیۆرف
 یــینوورهد ینوومزهــئ هــل کهــیهتێوائ ۆــب هوهــتێڕهگهدڵهه ییهتــسهج یدوــخ ناــی نــم
 و یرهــشێکاڕ دــیۆرف .ییهتــسهج یهــنێو و ییهتــسهج یدرکراــک ،ییهتسهج ینتشیهگێت
 یندرکاــنێو و هــفیرعهم ینوومزهئ ینتسخکێڕ ۆب کهیهغانب کهو یناکهییهتسهج هوادووڕ
 وهــئ اــت انهداد ناکهوارسان یلایدیائ تشپ هل ،یزاسهتسهج ینوومزهئ و ییهتسهج یدوخ
 یدــنهبزیڕ هــل هتــسهج هــک ووب او نایێپ ناراکیشنوورهد ،دیۆرف یمهدرهس اتهه هک یهداڕ
 .)1385 ،ناگیاڕ( هیادناکهرایشوان

 هــک ناکهــشۆخهن هــل کێدــنهه هک هیهه ناکهراکیشنوورهد هل کێرۆز یال هڕهواب مهئ
 هــل نایووترگکهــی یکێناڕهگ هیهناوهل ،نین گنههائواه ادنایۆخ ییرادزۆس یناهیج ڵهگهل

 وهــئ یرهوهڕــێگ هــنهکب نایناکهتــسهج و ێبهن نایۆخ ینوورهد یدوخ و ییهتسهج یدوخ
 یهوهــئ یرابرهــس ،هڕۆگهــن "یدوــخ" هنوومزهئ مهئ .نڕببیرهد نناوتان ناکهشو هک یهناتش
 ییهتــسهویهپ هــل هــک هتــساڕ همهئ ماڵهب .هیین ینیهز و هیین یۆخهبرهس ینووب ،هیین ناسکهی
 و نارووــگ یراوــب هل هتسهج یهنێو یتشگ هب .هوهتێرسانهد ادنێوش و تاک ڵهگهل هکهسهک
 هــسانێپ ییهتــسهج یدوخ یناکهیینیهز هوهندناون کهو هوهییاراک یووڕ هل ادیراکیشنوورهد
 )ادکــشێم هــل کاــت یهتسهج یهنێو کهو( ادناکهییرانیب هنێو هل هناوهندناون مهئ .تێرکهد
 و ێرــگهد ۆخ هل ناکهییتسهه هییراینازنوورهد وومهه یهڵاڵهگ ووکڵهب ،هوهتێبان رادروونس
 یهوێــش هــب هــک نهنانوومزهئ وهئ ادیتساڕ هل نای هوارنێژوورو یکهرهد و ینوورهد یهوێش هب
  .هووتوهکرهد ادینوورهد ینارووگ یاتناپ هل ووبدایز هل ووڕ

 رهه هل ایج ادیێت هک ،ووڕ هتسخ یهتسهج یهنێو هل یدنهههڕ ێس یکێلێدۆم رهدڵیش
 رهدڵیــش .تــسخ کــێڕ ییۆدــیبیل یهتاهکێپ ،یکیژۆلۆیزیف و یسانڵهمۆک یدنهههڕ وود
 ۆــب یهــکهییهوهنیژێوت هوــێچراوچ و ووــب هتــسهج و نــیهز ناوــێن ییدنهویهپ هل یزهح رۆز
 یبهــسهع یمادــنهئۆک یناکهــیینوورهد و ییهتــسهج هشێک ناوێن ییتهیارهبمهه یهوهنیزۆد
 یامهــنب ۆــب هژاــمائ هوودرــک یراینــشێپ واربواــن هــک یهدــنهههڕ ێــس وهــئ .ووــب یدــنهوان
 یهــنێو ییسانڵهمۆک و هتسهج یهنێو ییۆدیبیل یهتاهکێپ ،هتسهج یهنێو یهناساننوورهد
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 هتــسهج ادــیێت هک درک هسانێپ یهتسهج یهناساننوورهد یدنهههڕ رهدڵیش .تاکهد هتسهج
 نهــیال هــل ینووڕ هب رۆز هک هیهوهئ رهه همهئ ،هوارک ماف ییاسائ یۆخهبرهس یکێنووب کهو
 .نیبهد یرێف هوهییهتسهج یرازائ یندرکنوومزهئهب یهگێڕ هل همێئ و ێردهد ناشیپ هتسهج

 هــل هــتاوهک ،هییهتــسهج یرازاــئ یندرکنوومزهــئهب یهــنوومن هــنهتهخ هــک یهــیێپ وهب
 یواچرهــب یکــشپ و ڵۆڕ ادهتــسهج یــینوورهد یدنهههڕ ینانتاینب هل هوهرهدڵیش یهگناوڕ
 هڕهواــب و رــیب هک اکهد هرگهنڵههاشاح هییرهگیراک وهئ ۆب هژامائ یسانڵهمۆک یدنهههڕ .هیهه
 یهوهــئ رهــبهل و هیهه نایهتسهج یناکهوارکێپتسهه هییتساڕ ۆب ناکهییگنههرهف و یرووتلوک
 هییتــساڕ ۆــب ناکهــییگنههرهف هڕهواــب و رــیب ییرهــگیراک رــێژ هــل هنهتهخ ییرهگرهتشهن هک
 یناــنتاینب هــل هوهدرــک مهــئ هوهرهدڵیــش یهــگناوڕ هــل هــتاوهک ،هیهتسهج یناکهوارکێپتسهه
 اگڵهــمۆک یهوهــئ رهــبهل و هراکۆه مهئ رهبهل رهه .هگنیرگ ادهتسهج ییسانڵهمۆک یدنهههڕ
 ،هرهــس هــل ناــیزاوایج ییگنهــهرهف و یرووــتلوک یهــتاهکێپ ییرهگیراک ناکهرۆجوارۆج
 او .هزاواــیج هــکید یکهــیاگڵهمۆک ۆب هوهکهیاگڵهمۆک هل هتسهج یناکهوارکێپتسهه هییتساڕ
 یناکهرههــب هــب تهرابهس نایزاوایج یکێنیناوڕێت ناکهزاوایج اگڵهمۆک هک ێرکهد هنامیرگ
 ۆــب هژامائ ییۆدیبیل یدنهههڕ .هیهه ادناکهیینوورهد هنوومزهئ ڵهگهل ناییدنهویهپ و هتسهج
 ادیتساڕ هل .تاکهد وارکێپتسهه یکهییتساڕ و زاوخڵد یکێتهباب کهو هتسهج ینوومزهئهب
 و زاوــخڵد یکێتهــباب کهو هــک هییهتــسهج یکێنوومزهــئ کهو هــنهتهخ یندرکنوومزهــئهب
 واــن هــتێچهد شهراــکۆه مهــئ رهــبهل رهــه و ێرــکهد ێــل یــساب وارکێپتــسهه یکێیتــساڕ
 هڕهواــب و رــیب یهدــنهههڕ مهــل .هوهرهدڵیــش یهــگناوڕ هــل ییۆدیبیل یدنهههڕ یهوێچراوچ
 نوومزهــئ یرایشوان و رایشو یتسائ یکمهچ هوهئ یێپ هب و هوارک ماف ناکهییراکیشنوورهد
 هــک یهداڕ وهئ اتهه ،هووترگ واچرهب هل ایج هب یهدنهههڕ ێس مهئ رهدڵیش .تێرگهد ۆخ هل
 یکێنهیال دنهچ هک هشۆخ یێپ واربوان ماڵهب .هیهه نایۆخ هب تهبیات یکیژۆل نایهکهی رهه
 هــب یهژاــمائ رهدڵیــش .)2004 ،یلناه( تادب ناشیپ ادڤۆرم ینوومزهئ هل هنادنهههڕ مهئ
 ڕهــم هــل هــنادیۆرف یهــسانێپ وهــئ .هوودرــک هتسهج یهنێو یهناراکیشنوورهد ینتشیهگێت

 کهو و هوودرــک رــتناوارف هوهــییکیمانید یهــتاهکێپ یهــشێدنهئ یهــگێڕ هــل یتهیاتــسهج
 یچۆــب هــک اگهدــێت هوهــیۆه هب هک کێزارمائ ،اکهد ناکهییراکیش هڕهواب یریهس کێزارمائ

 هــل ،نێرــبهد ادێڕال هب ییاگائ یویدوهئ ییرایشو یراوب وهرهب یکاردیئ ینوومزهئ کێدنهه
 هب رهدڵیش ییرۆیت .هوهنتێبووب ڕچ ادیدنهوان یرامهد یمهتسیس هل تاکواه هگنهڕ ادکێڵاح
 مهــئ یماجنهــئ هــل .هوهــتاکهد نووڕ ناکهــییژۆلۆیزیف و یــساننوورهد هــییدنهویهپ یدرو
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 یراکیــشنوورهد و یــسانرامهد یناکهییتــسناز هراوــب هــل کهــی رهه ییرهگیراک ادهییرۆیت
 رهــس هــتاخهد کــشیت هــکنوچ ،هــیهه یقرهف نایکێکهی رهه ڵهگهل ماڵهب ،هوهتادهد ناشیپ

 کهو ادهد رهدڵیــش هــب هــگێڕ هــک یکیماــنید یکهــیهتاهکێپ ینوورهدییهتــسهج ییکالاچ
 ینیهز ینوومزهئ و یدنهوان یرامهد یمادنهئۆک وان یناکهییراکناڕۆگ هل هزاوان یکێوادووڕ
 .)هواچرهس نامهه( تێناوڕب

 
 هوهییراتفڕ – یفیرعهم یهگناوڕ هل ییهتسهج یهنێو
 یکهــیهدراید کهو نامهتــسهج اددــنهههڕهرف یفیرعهــم یوارــخکێڕ کێڵهمۆک وان هل همێئ
 یهــسۆرپ و هوهــندرکریب یزارمائ مهکهی ناکهییرانیب انێو هگنهڕ .نیهکهد ماف هناساننوورهد
 هــل شیوهــئ ،ناکهــییرانیب اــنێو نیرــتگنیرگ هــل کێکهــی کهو ،هــنهتهخ .نــب ناکهییرایناز
 و هوهــندرکریب یزارماــئ مهــکهی کهو ،یڵادــنم یتهڕهه هتاو کات ینایژ یگنیرگ یکێغانۆق
 کهو هتــسهج هک هیهوهئ هنووڕ یهوهئ .تاکهد راک و ێردهد مهڵهق هل ناکهییرایناز یهسۆرپ
 ادــناکهییرانیب هــنێو هــل هــنێو مهــئ .تــێڕێگهد گــنیرگ یکێڵۆڕ نایژ ییاژێرد هب کهیهنێو
 هــک ناکهییتــسهه هنتشیهگێت وومهه یناکهییرایناز ینتوهکرهد هل ووکڵهب ،هوهتێبان رادروونس
 یناــکهوارکانێو و وارــخکێڕ هــنوومزهئ و نێرجنههدــڵهه یــکهرهد و یــنوورهد یهوێــش هب

 ،هــیین هگێپ یزاجهم یهتسهج ادیتساڕ هل .هووتاه کێپ ووتشیهگێپ یینوورهد یکێمهتسیس
 هــمێئ هوهوهــئ یهــگێڕ هــل هــک اــکهد هشهگ یکیمانید یکهیهسۆرپ هل کێشهب کهو ووکڵهب
 یهــگێڕ هــل ڤۆرــم .نیهگبێت نایێل و نیهخب کێڕ نامناکهنوومزهئ یهوهئ ۆب نیشۆکهدێت
 نایکێکهــی :تاــکهد نوومزهــئهب یۆــخ یهتــسهج هوهدنهههڕهرف ییفیرعهم یهتاهکێپ وود
 .هییهتسهج یهنێو نایهکید یوهئ ،هییهتسهج یهڵاڵهگ

 ادهڵاڵهگ ییرۆیت هل ییهتسهج یهنێو 
 وهــئ یــیگنیرگ ڵهــگهل یــکیزن یکهــییدنهویهپ ییهــتو یکێتــسهه کهو هتــسهج یهــنێو
 یهوهــندناون "دوــخ" یهــڵاڵهگ یکمهــچ .تادهد یتهــڵاووڕ هــب کاــت هک هیهه هیهفیرعهم
 یدوخ یهڵاڵهگ .هوودرک یراینشێپ سوکرام هک هدوخ یناکهوارخکێڕ هییرایناز ییفیرعهم
 دوخ یوودرباڕ یناکهنوومزهئ یامهنب رهس هل هک هدوخ یهرابهل کهیهفیرعهم ییهوارخکێڕ
 یهــڵاڵهگ .تــێنهداد ناکهــییکهوان و یــکهرهد هــییرایناز رهس هل یرهگیراک و ێنێتسهد هرهپ

 تهرابهس یناکهندناگنهسڵهه هل هک ێرگهد ۆخ هل کات یناکهییتشگ هوهندناون هدنهچ دوخ
 رهــه ،نرــگهد هواچرهــس وهــب تهرابهــس هــکید یناــسهک یناکهندناگنهــسڵهه و یۆخ هب
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 هــل هــناکهتهبیات هخۆدوراب وادووڕ یماجنهرهد هک شیکات ییفیرعهم یهوهندناون شهدنهوهئ
 و اــکهد نیباد ناکهییرایناز ینتسخکێڕ ۆب زووکهت یکێزاوێش دوخ یهڵاڵهگ .تێرگهد ۆخ
 و ناــیۆخ یفــسهو هــڵاڵهگ یناکهــییرایناز ینانێهراکهب هب ناکهکات هک یهنێوش وهئ هتاگهد
 کێکهــی کهو هــنهتهخ ،هوهتسارائ مهب ادیتساڕ هل ،)١٩٧٧ ،سووکرام( نهکهد هکید یناوهئ
 هــل ،ادهد ووڕ رتایز ادیڵادنمرێم و یڵادنم یفات هل هک ،وودرباڕ یناکهنوومزهئ نیرتگنیرگ هل
 دوــخ هــب تــسهویهپ یناکهــییکهوان و یــکهرهد هــییرایناز رهــس هــل نانادیرهگیراک یهگێڕ
 رهــس هــل یرهــگیراک و هــیهه دوــخ یهــڵاڵهگ یندرکزاــس هــل یــگنیرگ یــکێروهد
  .تێنهداد دوخ هب تهرابهس یفیرعهموارخکێڕ

 یهــڵاڵهگ .هیهکهــسهک یدوــخ یهتسهج هل کێشهب ییهتسهج یهڵاڵهگ هیاو یێپ دێه
 یکهیهتــسهج یهــنێو و ناکهــییتهیاڵهمۆکیگنههرهف هــییرهگیراک یهوهــنادکێل ییهتسهج
 کێدــنهه یچۆــب هک هتهباب مهل نتشیهگێت هل هڵاڵهگ مهئ شهوهل هگج .تادهد ناشین زاوال
 نادــناکهییگنههرهف  یتهــیاڵهمۆک هراوهسائ ییرهگیراک رێژ هل هوهییکینکهت یووڕ هل سهک
 یتهڕهــه هــل هــڵاڵهگ مهــئ و هگنیرگ رۆز ،نبان وارکێتراک هکید یسهک کێدنهه ادکێتاک هل
 شیمهــه و ناکهــییکاردیئ هــسۆرپ مهــه هــک یهــیێپ وهــب .تــێد ادرهس هب یناڕۆگ ادیڵادنم
 یراتفهڕ  یفیرعهم یکهیهتسارائ ،نگنیرگ هتسهج یهنێو رهس هل هوهنیڵۆکێل هل ناکهگناوڕ
 واڕۆگ یتهڵاووڕ هب تسهویهپ یراتفهڕ و تسهه و ریب هک یهتش وهل هوێچراوچ نیرتیکیژۆل
 هژیتارتــس یندرکهــشهگ هــب هــگێڕ هوهــییرۆیت یووڕ هــل و اــکهد نیــباد هوهــنزۆدیهد
 هــک ادهد ناــشین یفیرعهــم - یراــتفهڕ یهتــسارائ هیاو یێپ دێه .تادهد ناکهووتاهتسهدهو
 ینوومزهــئ یهــگێڕ هــل هک یهناڕهواب و ریب وهئ ناوێن ییدنهویهپ هب هتسهویهپ هتسهج یهنێو
 ناــییراکناڕۆگ تاــک ینووبڕهپێت هب هدرو هدرو و نووب تسورد دوخ هب تهرابهس هوهووشێپ
 هواچرهــس ناــکهوادووڕ و ڕهواــب و رــیب و خۆدوراب هل هک یهنارهتکاف وهئ و هووتاه ادرهس هب
 هــل .هتــسهج یهــنێو رهــس هل وارکهنناوڕهواچ نای هنارگاڕ ییرهگیراک هل هییتیرب و ،نرگهد
 یهــگێڕ هل هک یهناڕهواب و ریب وهل هک کهیهوهدرک کهو هنهتهخ ،هتسارائ مهئ یێپ هب ادیتساڕ
 و هووــترگ یــمچیب دوــخ هــب تهرابهــس )یڵادنمرێم و ناڵادنم یفات( هوهووشێپ ینوومزهئ

 ووــکهو( کاــت ییتاــک یــخۆد رهس هل و هووب راید ینووب نهمهز ینووبڕهپێت ڵهگهل هشیمهه
 یهکهییرهگیراک هتاوهک ،هووب رهگیراک ناکهوادووڕ و نووچۆب و ریب ،)یسکێس ییدنهویهپ
 .هیارکشائ یۆخ یهتسهج هب تهرابهس کات یهنێو ینووبرهزێراپ رهس هل

 نای ناکهییرایناز یندناگنهسڵهه ۆب ناکهکات هک کێزاوێش رهه هل یرگنهیال ادیتساڕ هل
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 هتــسهج یهــنێو هــک یهزاوێــش وهئ هتێبهد ادب هند ،نهدهد یناکهییرایناز هب هک یهخهیاب وهئ
 هــک هــناکهییرگنهیال نیرــتگنیرگ هــل کێکهــی هــنهتهخ هوهــگناوڕ مهــب .تێبهد یراید ادیێت
 ناکهــییرایناز هــب نادــخهیاب ناــی ناکهــییرایناز یهوهــئ ۆــب ادهد هــند ناکهــڤۆرم هــشیمهه
 .تێنهداد هتسهج یهنێو رهس هل گنیرگ یکهییرهگیراک هیهوێش مهب و ننێگنهسبڵهه

 ینیڕۆــگ و نیڕۆــگ هــل ناییرهــگیراک یهگڵهب نیرتشاب ناکهییفیرعهم  یراتفڕ هگناوڕ
 کهو هتسهج ارۆدنهب ییتهیاڵهمۆک  یفیرعهم ییرۆیت هل .هیهه ادهتسهج یهنێو ییناشێرهپ
 اددــنهههڕهرف ییفیرعهــم یهــتاهکێپ کێڵهــمۆک یهــنایم هــل هناــساننوورهد یکهــیهدراید
 هــک هوهــنانوومزهئ وهئ یهگێڕ هل و نین ڕۆگهن هنایینیهز انێو مهئ ماڵهب .تێرکهد نوومزهئهب
 و یــنوورهد هرهــتکاف یهرێوــگ هــب هتسهج یهنێو هتاوهک .نبهد رتناوارف هوهتێزۆدیهد ڤۆرم
 هــک هــکهیهوهدرک و نوومزهــئ کهو هــنهتهخ و تــێردڕۆگهد هوهــناکهییایفارگوج و یــکهرهد

 هرهــتکاف هــل مهه و هناکهیینوورهد هرهتکاف هل مهه ادتاک نامهه هل و هیهه یدنهههڕ نیدنهچ
 رهــس هتاکهد راک و ێنهداد ییهتسهج یهنێو رهس هل یرهگیراک هک ناکهییهنیمهز و یکهرهد
 هژاــمائ نیناوــتهد ناکهــییهنیمهز و یکهرهد هرهتکاف هل .ادکات هل هیانێو مهئ یناکهییراکناڕۆگ
 هــیاو یێپ کات هک یهناییرهواد و یناوڕهواچ وهئ ووکهو یناکهییتهیاڵهمۆک هییتساڕ هب نیهکب
 مهــه راــتفهڕ .هــیهه ناــمراتفهڕ یهــتاهکێپ هوهرــت یکهیال هل .نهکهد یتسورد ادوهل نارتید
 رهــس هــتاکهد راــک هوهــناکهرهگیراک هــفیرعهم یهگێڕ هل مهه و هناکهفیرعهم یهوهنادگنهڕ
 و تــسائ مهــه هــک ێرنهداد یتهیاڵهمۆک یکێراتفهڕ کهو شهنهتهخ کێڕ .هتسهج یهنێو
 یکڵهــخ واــن یناکهــییگنههرهف و یرووــتلوک هڕهواــب و رــیب و ناکهــفیرعهم یکۆڕهواــن
 یاــنێو رهــس هــل یرهــگیراک هوهــناکهفیرعهم یهــگێڕ هل مهه و اکهد یراید کهیاگڵهمۆک
 ینووڕ ێناوتهد سیلێئ ییرادزۆس یناڵقهع ینشهچرهس .تێنهداد هتسهج هب هرابهس ناوهئ
 هک )ـئ( اداتهرهس هل .نهکهد تسورد هتسهج یهنێو ناکهفیرعهم و راتفهڕ نۆچ هک هوهتاکب
 و اــسائدرپ یــکێریب هــک )ب( و ێرــکهد ینێوــنێڕ )ب( وهرهــب ،هرهــککالاچ یکێوادووڕ
 ،هــخۆد هــب واردێرگ یهنارهنێژوورو یکێماڵهو "ج" ادیتساڕ هل .تێنێژووروهد "ج" هژێوۆخ
 و یناــشێرهپ ،هوهــییفیرعهم یووڕ هــل .تــێبهد تسورد ادێکواڕهڵد یهوێش هل هک کێخۆد
 و هنیقهتــساڕان ییناوڕهواــچ و یکیژۆلاــن یهوهــندرکریب ینوومزهــئ هتسهج یهنێو یهڤۆڕپ
 )1395 ،یوهسووم( .هیهڵهه ییراکدروارهب

 هــک ،ننــێههد راک هب هتسهج ییتهیازهڕان ۆب رهوێپ یرۆز یکهیهژێڕ نارهژێوت هل کێرۆز
 ۆــب وهــئ هــک کێندناڵمهخ ڵهگهل کات ییڵایدیائ یتهفاڵهق و هوێش یندرکدروارهب هل هییتیرب



  261  | رهنێوخ ڵهگهل کهیهتو |

 ۆــب ناکهــکات ییرگۆــه هوێــش نامهه هب .تاکیهد یهنیقهتساڕ یهرابهق نای یاتسێئ یهرابهق
 نیناوــتهد ێبنایب ێوههنایهد هک یهتسهج وهئ ڵهگهل هنایهه هک یهتسهج وهئ یندرکدروارهب
 هــندرکدروارهب مهئ .هوهنیهدب یکێل تهڵاووڕ نای هوێش و هرابهق هل نووبیزاڕان یراکۆه کهو
 یهژــێرد هــل ادوارکهــنهنهتهخ و وارکهنهتهخ یناوایپ وان هل و هنهتهخ ینوومزهئ و هوهدرک هل
 ناییدــنهمازهڕ ناــی ییازهڕان یۆه هتێبب ێناوتهد هشیمهه هک هوارک یدهب ادییووژێم یهسۆرپ
 و شهــل ییتێتشگ ادتهڵاح ێدنهه هل و ێزواز یمادنهئ یشهب یتهڵاووڕ و هوێش و هرابهق هل
 1نــیدۆڕ و رۆملیگرهتێس و نیاتسرێبلیس یهرێوگ هب .تێنباد هتسهه مهئ رهس هل یرهگیراک
 هتــسیوێپ اتشێه ماڵهب .ییهتسهج یهنێو هل ییاسائ ینووبیزاڕان یۆه هتێبهد هنووچکێت مهئ
 هــب نوارــک هک یهناراک وهئ یهبرۆز هکنوچ ێردب ماجنهئ هییرۆیت مهئ رهس هل رۆز یکێراک
 هتسهج یهرابهق یندرکدروارهب هک یهماجنهرهد مهب تهرابهس و نووب هنارادیدنهویهپ یهوێش
 یناــکهرۆز هییناــشێرهپ یواــساپ ووتاهتــسهدهو ییڵایدــیائ یهرابهق ڵهگهل هوهنانژ نهیال هل
 نامهــه( هــیین ادتــسهدرهب هــل نامتــسورد یکێراــکۆه چیــه ،هــناوهئ ییهتــسهج یهــنێو
 .)هواچرهس

 یناڕۆگ ـ یراتفهڕ ییرۆیت هل ییهتسهج یهنێو 
 وود رهــس هــب 2گرــێبنیه یناکهــییرۆیت .هــیهه یرۆیت نیدنهچ ادییهتسهج یهنێو یراوب هل
 :نبهد شهباد ادشهب

 ؛هیهتسهج یهنێو ییکاردیئ ینهیال رهس هل نایجنرهس هک یهناییرۆیت وهئ )ـئ
 .نهدهد ناشین هتسهج یهنێو یینیهز ینهیال هک یهناییرۆیت وهئ ب

 ینتــشیهگێت ییتهــینۆچ رهــس هــنهخهد جنرهــس هتــسهج یهنێو یناکهییکاردیئ هییرۆیت
 هــییرۆیت هــل .هنیقهتــساڕ یهرابهــق ڵهــگهل هتــسهج یهــنێو ییگنهــهائواه هل کات یتسورد
 ناــی هتــسهج هــب تهرابهــس یکێتــسهه چ کاــت هک ادهد ناشیپ هتسهج یهنێو ادناکهیینیهز
 ناکهیینیهز هییرۆیت .تێرکهد ێوتوات یکینیلکان ییشابێپ هب راج رۆز و هیهه یناکهمادنهئ
 .)نامهه( نبهد شهباد ادیتهیاڵهمۆک – یگنههرهف و ندنهسهشهگ ییرۆیت رهس هب

 
  هنهتهخ یینوورهد ییسانراسهخ
 نارهژێوــت هــل کێرۆز هک هکێتهباب هنهتهخ یناکهیینوورهد و یحۆڕ هتوهکێل و یکهوال هنایز
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 رهــس هــل نایهوهــندنێوخ ادــکێراتو هــل هنارهژێوت مهئ .نیهکب اد٢٠٠٣ یڵاس هل یناراکواه
 یهــنهتهخ ینادــماجنهئ هــنارهژێوت مهــئ یاوڕــب هب .هوودرک هنهتهخ یناکهیینوورهد هتوهکێل
 اگڵهــمۆک یهــناوهچێپ هــب .هتــسیوێپ هــناوایپ یــسانوش هــب نتــشیهگ ۆــب اــیکروت هــل ناڕوک
 ینهــمهت هــل اــیکروت هــل ،نێرــکهد هــنهتهخ ادــییهپرۆک یتهڕهــه هــل ناڕوک هک ناکهییاواژۆڕ
 .هوهــتێوهکب ێــل ینوورهد ییرهگیراک ێناوتهد شهمهئ و ێردهد ماجنهئ هنهتهخ ادرتهروهگ
 یۆــه هــب ێناوــتهد هــییتیرهن ناــی یرهگرهتــشهن یکــشیزپ هــک یچهــنهتهخ تهــنانهت
 هــنارهژێوت مهــئ هیۆب رهه .تێنباد هکهڵادنم ییتسوردنهت رهس هل یرهگیراک هوهیهکهدرکراک
 یڵادــنم )١٢٣٥( سهــک 235 و رازهــه یکواــب و کیاد هک درک هدامائ نایکهیهمانرایسرپ

 ینتوهــکایرف یدــنهوان هد و یزێگ یۆکناز یناڵادنم یکینیلک هل ڵاس هدزاش ینهمهت راوخ
 یراــیناز ێدنهه یهوهئ ۆب هوهدرک نایڕپ واچ هب واچ یهنامید یتاک هل هرهقنهئ هل ییاتهرهس
 ینادــماجنهئ یتاــک ووــکهو یهــکید یکێلهگتــش و هتاڵو مهل هنهتهخ ییرهگرهتشهن ڕهم هل

 و هراــک مهئ ناوێن ییدنهویهپ و هنهتهخ ینادماجنهئ یناکهراکۆه و ناکهییچهنهتهخ ،هنهتهخ
 مهــئ یناکهــماجنهرهد یــێپ هب .هوهنێرکب ۆک هنهتهخ ینادماجنهئ یتاک هل ناکهکواب یتسهه
 یدهــس هــل14.8 اهنهــت و هڵاس شهش ادهتاڵو مهل هنهتهخ ینهمهت یدنهوانمام ،هوهنیژێوت
 ییکهرهــس یراــکۆه تیرهــن و نییاــئ .نووــبارک هنهتهخ ڵاس کهی ینهمهت راوخ یناڵادنم
 یدووــس ناکهــنازێخ یدهــس هــل 15.2 اهنهــت و نووــب هنهتهخ یتیرهنوباد ینووبماوهدرهب
 یدهــس هــل 13.3 هــل .ووــب رترهــس ێــپ ناکهــییتیرهن هراــکۆه هــل نایهــنهتهخ ییکــشیزپ

 وهــل کــێرۆز و هوارد ماجنهــئ هوهییتیرهن یناراکهنهتهخ نهیال هل ندرکهنهتهخ ادناکهتهڵاح
 ؛نواــسرت یــێل هــک هواــن ادهوهــب نایناد ووبام ریب هل نایندرکهنهتهخ ینوومزهئ هک یهناکواب
 یندرکهــنهتهخ یتاــک هــل نایناکهتــسهه اههورهــه و ووــب شخهبرازائ ێپ نایهنهتهخ ناوهئ
 اــت هوهــنیژێوت مهــئ یهرێوــگ هــب .ووــب کــیزن نایۆخ ییتهبیات ینوومزهئ هل ادنایناکهڵادنم
 ،هــنهتهخ ییرهگرهتــشهن ینادــماجنهئ یتاــک هل نایگنیرگ یکێڵۆڕ ناکهتیرهنوباد شاتسێئ
 و تاــک ینووبڕهــپێت ماڵهــب ،هــیهه هــنهتهخ ینادماجنهئ یناکهراکۆه و یچهنهتهخ یسهک
 یناکهــییتیرهن هتــسارائ و هــنهتهخ رهــس هــل یراداــنام یکهییرهگیراک یراوهدنێوخ یتسائ

 یناــهیج هــل ادهد ناــشیپ هوهــنیژێوت مهــئ ادیتــساڕ هــل .)2003 ،نیاش( .هووبهن ادهنهتهخ
 هتــسارائ و ینوومزهــئ یتــسناز اتــشێه هــنهتهخ ییرهگرهتــشهن ڕهــم هــل هــشیمهه ادنڕێدۆم
 و ناکهییتــسناز یهتــسارائ هــل ،هووــترگ نایهواچرهــس یــێل هــک یهناڕهواب وهئ و ناکهیینییائ

 ناکهــکات یهناییتــسناز یتــسناز و یراوهدــنێوخ و ناکهــییرایناز یتــسائ یناــشکڵهه
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  .نهکهد یراید ادهنهتهخ ینادماجنهئ هل هناسهک مهئ یدرکراک و نرترهگیراک
  :یتو کێکیاد ،هنهتهخ یناکهیینوورهد هتهراسهخ هب تهرابهس

 هــب رۆز اتــسێئ شێــپ گــنام جنــێپ اتهــه ،هــگنام شهش و ڵاس ێس ینهمهت مهکهڕوک
 یاود ماڵهــب ،درــکیهد توــگهد مێــپ یهوهــئ و درــکهد یراــی و درــکهد یهــسق یشاب

 ۆب یهشو شهش نای جنێپ هوهرۆز یسرت یۆه هب ،ووبدرک نایڕس هک هکهندرکهنهتهخ
 تخهــسرهس و راــسال ،اــکان ادــناڵادنم ڵهگهل یرای ،هوهتێزهبهدڵهه اتیهپ اتیهپ و ێد
 )٢٠١٦ ،نابینین یڕهپڵام( ؟تێب مزیتۆئ یێڵب .تاکهد ناکهشیئ هشهڕهح هب و هووب

 کێــشهب ادهژێرد هل و یتهیوودرک نابینین یڕهپڵام هل کێکیاد هک هیهرایسرپ وهئ همهئ
 :هوهنینێوخهد هکیاد مهئ ۆب ینازێخ یساننوورهد ،مانهێب الیهل رۆتکد یماڵهو هل

 و یهــڵووج یندرکهــشهگ هل ینتوهکاود و هشێک چیه هنهمهت مهئ ات تهکهڕوک رهگهئ"
 هوهــئ ،هووــب تخهــسرهس و اــکهد هــسق رتمهــک هــنهتهخ یاود و ێبووبهــن ادندرکهسق
 تهــکهڕوک نیــێڵب نیناوتاــن و هووبهــن یهــشێک ادزاــسیدنهویهپ یهسۆرپ هل هیاو یانام
 و ینووبراــسال ،یناکهــشو یهــنزاب ینووبرادروونــس رۆز یرهــگهئ هــب ،هــیهه یمزیتۆئ
 کــێرۆج هــب و هــیهه هوهــندرکهنهتهخ هــب یدــنهویهپ یناکهــییدنهویهپ یهوهــنووبمهک
 هک یهناڵاسهروهگ وهئ وومهه ووکهو و ێنێونهد هوهنادراک هراک مهب رهبمارهب هکیرهخ
 و نــب هڕوــت هــک هــیهه هوهــئ یرهــگهئ و نڕبانرهد نایناکهتسهه و نبهد هشێک یشووت
 یــنیڕبرهد یاــناوت ادیرادزۆــس یکهــییدنهویهپ هــل تهــکهڕوک ،ێبهــه نایهوهــنادراک
 وهئ ڵاح رهه هب هکنوچ ،ادهد ناشین یۆخ یهوهنادراک هوێش مهب ،هیین یناکهتسهه
 ینارکهــنهتهخ و یرهگرهتشهن یرووژ و هناخشۆخهن یهگنیژ ووکهو یشۆخان ینهمید
 مهــکهد ێــپ ناتراینــشێپ .ووبهــن هراــک مهــئ ۆــب شاب یکێنهمهت هک هوودرک نوومزهئهب
 یناکهــشێک ێناوــتب یهوهــئ ۆب ڵادنم ییساننوورهد یکشیزپ یال هتیهبب تهکهڵادنم
 ۆــب یکێرهــسهراچ ێناوــتب و ێــنینیب ناتهــکهڵادنم ناــشاپ و ێتسیبب هوێئ هل هکهڵادنم
  .)رتشێپ( "تاکب نیباد

 ادیڵادنم یتهڕهه هل هنهتهخ نۆچ ووکهو هک اخهدرهد هوهئ هنوومزهئ مهئ یهوهندرکنووڕ
 هــل و رــتاود یناڵاــس هــل ،ێبهــه یپارخ ییرهگیراک ێناوتهد ادینایژ یناکهڵاس مهکهی هل و
 وهــئ رهــس هنتــسخ کــشیت یهــگێڕ هــل .تــێبهد یــپارخ ییرهگیراک ادشیرترهس ینهمهت
 یتــسهه رهس هل یگنیرگ ییرهگیراک هنوومزهئ و رادرک مهئ هک نینیبهد هوهرهس یناکهراتوگ
 یمزیناــکیم ینانێهراکهــب و هوهــنادراک هــک ێکواڕهــڵد و سرــت هــناوهل ،ێــنهداد ڵادــنم
 هــتهووب و هوهــتۆتوهک ێــل یــکهراز ییدنهویهپ ینووبزاوال و یراسال ووکهو یهناراکیرگرهب

 و رهــسهراچ یجرهــخ یــشووت ادرــتاود یناڵاــس هــل کواــب و کیاد و هڵامهنب یهوهئ یۆه
 .هوهتێوهکهد ێل یشیوارکهنووبهرهق ییرهگیراک ناموگێب هک نب ساننوورهد
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  نتوهکیتهوایپ هل یێرگ یسرت ڵهگهل یهکهییدنهویهپ و هنهتهخ
 یــێرگ ییرۆــیت هــل نیناوتهد هنهتهخ یناکهییساننوورهد هدنهههڕ رهس هنتسخکشیت مهکهی
 یجنرهــس رتاــیز ناڕوــک 1ادیبیزهــق یغاــنۆق هــل دیۆرف یاوڕب هب .نینیبیب اددیۆرف یپیدۆئ

 
 .تـێبهد تـسورد ناڵاـس جنـێپ ینهـمهت اتهـه ناکهـڤۆرم یهبرۆز ییتهیاسهک دیۆرف ییرۆیت یێپ هب ـ1

 یناکهراتفهڕ هل نایناکهییرهگیراک و نڕێگهد گنیرگ یکێڵۆڕ ادیتهیاسهک یندرکهشهگ هل ناکهییاتهرهس هنوومزهئ
 و ناکهـگنابوانهب هرۆـیت هل کێکهی دیۆرف ییتهیاسهک یهشهگ ییرۆیت .تێبهد ماوهدرهب ادنایژ هل ڤۆرم یرتاود
 یناکهـغانۆق هـل ڤۆرـم ییتهیاـسهک هـک ووب او یێپ دیۆرف .هناکهییرۆیت نیرتنێوزبڕموتشم هل ادتاک نامهه هل
 یناکهـتهبیات هییرهـشهح هـشهب رهس هل )id( "دوخ" یناکهزاوخژێچ هزو ادهغانۆق وهل هک ێبهد تسورد ادیڵادنم

 تـشپ هل هک رهنێوزب یکێزێه کهو )یسکێس یووزهرائ( "ۆدیبیل" نای هییسکێس ـینوورهد هزو مهئ .هوهتێبهد ڕچ
  .هوارک واچهڕ هناکهراتفڕ

 رهگهئ و تسوردنهت یکهییتهیاسهک هتێبهد یهکهماجنهئ ،نێرکب واوهت ییووتوهکرهس هب هناغانۆق مهئ رهگهئ
 ."نووبـسیتهق" یۆـه هـتێبب ێناوـتهد اوهـئ ،نبارکهـن رهـسهراچ ادـیۆخ یواـجنوگ یغاـنۆق هل نهیال کێدنهه
 مهـئ یهـتاک وهئ اتهه .وودرباڕ ییسکێس – ینوورهد یکێغانۆق رهس هل ییهشیمهه یهوهنووبڕچ هتاو نووبسیتهق
 یغاـنۆق هـل هک کێسهک هنوومن ۆب .هوهتێنێمهد "یراتفرگ" هب ادهغانۆق مهل هکهسهک ،ێرکهن رهسهراچ هیێنالملم
 ناـی ،ندراوـخ ،ناـشێکهرهگج یهـگێڕ هـل و ێتـسهبب هکید یناسهک هب تشپ رۆز هیهناوهل هووب سیتهق ادمهد

 .تێڕهگب ادیمهد یندناوزب یاود هب هوهندراوخ
 یمهد یغانۆق
 ادـماجنهئ هـل و هـمهد یهـگێڕ هـل هوهرهد یناـهیج ڵهـگهل هـپرۆک ییدـنهویهپ ۆب هگێڕ هکات ادهغانۆق مهل

 هـییکالاچ یهـگێڕ هـل هـپرۆک و هتـسیوێپ ندراوـخ ۆـب مهد .تـێبهد یتهـبیات یکهـییگنیرگ نیژم یهوهنادراک
 یهتسهباو یتهواوهت هب هپرۆک یهوهئ رهب هل .تێنیبهد مهد یندناوزب هل ژێچ ندرکمات و نیژم ووکهو یناکهرهکرێت
 ←ینادـناه مهئ یهگێڕ هل کهییهدووسائ و هنامتم هرۆج ،)تادهد ێپ یکارۆخ یهسهک وهئ( یتهیهکهراتسرهپ
 هـپرۆک ێـبهد ـنیڕبریش یهسۆرپ هل هییتیرب ادهغانۆق مهل ییکهرهس ییژدکێل .تاکهد هشهگ ادهپرۆک هل هوهییمهد
 ادووتاـهاد هـل هـیاو یـێپ دـیۆرف ،ادب ووڕ ادهغانۆق مهل نووبسیتهق رهگهئ .تێب یهکهراتسرهپ یهتسهباو رتمهک
 یۆـه هـتێبهد یـمهد ینووبسیتهق ،هوهتێبهد یزێگناڕهش نای ییهتسهباو ووکهو یلهگهشێک یووڕهبووڕ هکهسهک
 .کۆنین ینیواج نای ،ناشێکهرهگج ،هوهندراوخ ،ندراوخ یهشێک

 یمۆک یغانۆق
 .هـنادرهد و زـیم یهـڵوج یندرکڵۆرتنۆـک رهس هل ۆدیبیل یکهرهس یجنرهس ،دیۆرف یاوڕب هب ادهغانۆق مهل

 هییتسیوادێپ یندرکڵۆڕتنۆک یرێف ێبهد ڵادنم .هتێلاوت هنووچ یزاوێش یندرکرێف ادهغانۆق مهل یکهرهس ییزاوژد
 .نتوهکشێپ و ییۆخهبرهس هب ندرکتسهه یۆه هتێبهد هڵۆڕتنۆک مهئ یندرکهشهگ .تێب یۆخ یناکهییهتسهج

 تـێلاوت هـنووچ یزاوێـش یندرکرێف هل کواب و کیاد یهگناوڕ هب ادهغانۆق مهل نتوهکرهس دیۆرف یاوڕب هب
 ،هواـجنوگ یتاـک هـل تێلاوت ینانێهراکهب ۆب ڵادنم ینادناه و تشاداپ هب یتسیوێپ هتسارائ مهکهی .هوهتهوارتسهب
 .هتێلاوت ینانێههنراکهب یۆههب هکهڵادنم یندرکرازهمرهش نای ،ندرکێپهتڵاگ ،نادازس شیمههوود یهتسارائ

 اکهد هشهگ "هوهندرکڵاتهب ـیمۆک ییتهیاسهک" ،نرێژبڵهه ناین و مرهن رۆز یکهیهتسارائ کواب و کیاد رهگهئ
 رۆز ناـی نـب ژیتودـنوت رۆز هـکهکواب و کیاد رهگهئ و جرهخهڵهه و هزرپش و رهکنارێو یکهییتهیاسهک هتێبهد هک
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 هــمچیب هــنهتهخ دــیۆرف یاوڕــب هــب هک ،نتوهکیتهوایپهل یێرگ و نهدهد ێزواز یمادنهئۆک
 هتهباب مهئ ناکهوهنیڵۆکێل اههورهه .تێنێپهسهد ادرهس هب نایسروق یکێسرت ،یتهیهکهکووس
 و کــێدۆک یناکهوهــنیڵۆکێل هــب هژاــمائ نیناوــتهد هــک هوهــتهوودرک تــساڕتشپ نایهــگنیرگ

 
 و زووکهـت ،واڕـبێل هـک اکهد هشهگ "ییهواڕبێل – یمۆک یکهییتهیاسهک" ،نهکب تێلاوت هنووچ یرێف هکهڵادنم ووز
 .تێبهد ییهسهوسهو و یدیج

 
 هنیرێن یمادنهئ یغانۆق
 و نژ ناوـێن ییزاواـیج ناڵادـنم .هـیێزواز یمادـنهئۆک رهـس هـل ۆدیبیل ییکهرهس یجنرهس ،ادهغانۆق مهل

 کواب یریهس کیاد ییتسیوهشۆخ و زۆس ۆب کێرهباکڕ کهو ناڕوک ووب او یێپ دیۆرف .تێوهکهدرهد ۆب نایوایپ
 یهـگێج یهوهـنترگ ۆب یرگۆه و کیاد رهس هب ییتێرادنهواخ هتاو اکهد هتسهه مهئ یساب پیدۆئ یێرگ .نهکهد
 یواـن دـیۆرف هـک کێسرت ،ێردب ازس هوهکواب نهیال هل هتسهه مهئ رهبهل ێسرتهد ڵادنم هوهرت یکهیال هل .کواب
  ."نتوهکیتهوایپ هل یێکواڕهڵد" هوان

 هب "Electra complex" )ارتکلێئ یێرگ( یهواراز ادنهمهتمهک یناچک هل هوێشواه یتسهه یندرکفسهو ۆب
  .تابهد وان ")بیزهق( هنیرێن یمادنهئ ۆب نتساوخهگزۆخ" هب ناچک یهنوومزهئ مهئ دیۆرف .هووتاه راک

 رتاـیز  )کـیاد ڵهـگهل چـک ،کواـب ڵهـگهل ڕوک( ادیزهگهڕواه یکیاد نای کواب ڵهگهل ڵادنم ادییاتۆک هل
 بیزهـق یهـگزۆخ هک ووباو یێپ دیۆرف ،ناچک هب تهرابهس .تێنێههد تسهد هب یسکێس ییرایسان و هفیرعهم
 .هوهـننێمهد یوامسیتهـق هـب ادهـغانۆق مهـل ناـتهرفائ وومهه و ێچان وان هل یواوهت هب زیگرهه )هنیرێن یمادنهئ(
 یهـییرۆیت مهئ و هوهتۆدرک یتهڕ و هویناز تسوردان هب یهییرۆیت مهئ یانرۆه نێراک ووتاخ ووکهو یناساننوورهد
 رهـبهل ناواـیپ هـک اـکهد هوهئ یاعدیئ ادرهبمارهب هل یانرۆه ووتاخ .تێردهد مهڵهق هل نانژ هب یتهیاکووس کهو
  .نهکهد مرهن هجنهپ و تسهد یواوهتان و یمهکێپۆخ یتسهه ڵهگهل هوهنهخب هکید یکێرهوهنووب نناوتان یهوهئ

 
 ییهواراش یهوام
 مهـل "supereg" ۆخڕهـپوهئ و )ego( "ۆـخ" یهـشهگ .نوارـک توکرهـس ناک"ۆدیبیل" هییرگۆه ادهوام مهل

 رتاـیز و هـناخباتوق هـتێچهد ڵادنم هک اکهد ێپ تسهد هتاک وهئ هغانۆق مهئ .تێنیبهد ڵۆڕ ادییهدووسائ یهغانۆق
  .تادهد دته و یرای و یناکهنهمهتواه ڵهگهل یدنهویهپ هب یگنرگ

 یهـکید یناـکهراوب وهرهب ماڵهب ،هیهه ینووب اتشێه یسکێس یهزو هک هیهوهنیزۆد یتاک ییهواراش یغانۆق
 و ناکهــییتهیاڵهمۆک اــناوت ینادــێپهرهپ هــل هــغانۆق مهــئ .هواکــشاد ناکهــییتهیاڵهمۆک هــییدنهویهپ ووــکهو→

 .هگنیرگ ادنووبۆخهب هنامتم و ناکهییدنهویهپ
 
 ێزواز یغانۆق
 .تادهدڵهه رهس رهبمارهب یزهگهڕ ۆب رۆز یکهییرگۆه ،ادیسکێس -ینوورهد یندنهسهشهگ یغانۆق اود هل

 ادهـغانۆق مهـل ،ووـب ناکهییـسهکهکات هییتـسیوادێپ رهـس هـل جنرهـس اهنهـت ادووشێپ یناکهغانۆق هل ادکێتاک هل
 ،نبووـب واوهـت ییووتوهکرهـس هب رت یناکهغانۆق رهگهئ .تاکهد هشهگ هکید یناوهئ ییرهوهتخهب هب نادیگنیرگ
 هــغانۆق مهــل تــسهبهم .شخهــبۆخ و ناــبهرهیم و تــسۆد و ییاــسائ یکێــسهک هــتێبب ێــبهد هکهــسهک اوهــئ
 .).com.about.psychology://http( هنایژ یناکهزاوایج هنهیال ناوێن هل یگنهسواه یندرکتسورد
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 یناڵادنم هک توهکرهد ۆب نایهمهئ ادکهیوهنیژێوت هل 2012 یڵاس هل هک نیهکب یناراکواه
 هــنهتهخ ادرترهــس ینهــمهت هــل ووب شۆخ نایێپ ناڵاس توهح ینهمهت راوخ یوارکهنهتهخ
 ینهــمهت هــل هراــک مهــئ ینادــماجنهئ هک هووتسخنایرهد ناکهوهنیڵۆکێل هل کێدنهه .نێرکب
 یــێل نتوهکیتهوایپهل کهو و هیهناژیتودنوت یکهیهوهدرک کهو هوهناڵادنم نهیال هل ادکووچب
 هــنهتهخ یبیزهق یمهدرهس هل ناڵادنم یدهس هل 26 یهکیزن ادهوهنیژێوت مهل .تێرناوڕهد
 یمادــنهئ ووــب او ناــیێپ زــیڕ هــب هــک نایدهس هل 9.1 و دهس هل 10.4 یهکیزن و نووبارک
 هــب هوهــنیهدب ێرــگ هــسرت مهــئ نیناوتهد هک ێربهد ال نای ێبهد رتکووچب نایهناوایپ یێزواز
 هــنهتهخ ییرهگرهتشهن یتاک هل ینارهگین و سرت رتگنیرگ شهوهل .نتوهکیتهوایپ هل یێرگ
 ناــی یپیدۆــئ یغاــنۆق هــل هــک ادهــناڵادنم هڵهمۆک مهئ وان هل هنهتهخ یاود یرازائ و شێئ و
 مهــل اینهــت هن ادماجنهئ هل .هووب هکید یناکهیینهمهت هپورگ هل رتایز ،نوارک هنهتهخ ادیبیزهق
 یهــغانۆق مهــل هــک هوارد راینــشێپ او ادــشهکید یهوهــنیژێوت ێدــنهه هل ووکڵهب هوهنیژێوت
 ،هــنیمههتادوخ( نێرکهــن هــنهتهخ ،ێبهــن یکــشیزپ یراــکۆه هــل هــگج ادیڵادنم یتهڕهه

 )57 ل ،یواتهه ی1390
 

 ادناڵادنم وان هل نایز ییسرتهم و هنهتهخ
 نایتــساڕتشپ ناکهــییراتفهڕ و یکیژۆــلۆیزیف و ییاــیمیک یراــمهد ،یکیمۆتاــنائ هوهــنیژێوت
 ماڵهب ناکهڵاسهروهگ یهوهنادراک یهوێشواه رازائ هب رهبمارهب هپرۆک یهوهنادراک هک هوهدرک
 رۆز یکێرازاــئ اهنهــت کهــن نێرکهد هنهتهخ ندرکڕس ێب هب هک یهناپرۆک وهئ .هناوهل رتایز
 هــل شهــسرپ مهــئ و اــکهد داــیز ناینادهسانهه یهشێک و ناکنخ یرهگهئ ووکڵهب ،نژێچهد
 هــک نهــخهدیرهد ناکهییکــشیزپ هوهــنیژێوت .هوهــتهووتوهک ێل یهکهشهگ ادتهڵاح ێدنهه
 هــل کێکهــی ادــنێوخ هــل سێرتــس ینۆــمرۆه یهژــێڕ و ڵد ینادــێل یواچرهــب ینووبدایز
 هــل راــج 55 اتهــه ڵد ینادــێل یهوهــنووبزرهب اههورهــه ؛هــیهنهتهخ یناکهــییرهگیراک
 هــل ڵۆزیترۆک یتسائ ،هنهتهخ یاود .هییاسائ یخۆد یتاق 1.5 هک هوارک رامۆت ادکێکهلوخ
 هــل کێکهــی هــنهتهخ .تاــکهد داــیز ندرکهــنهتهخ شێــپ یهدــنێه راوــچ ۆــب ێس ادنێوخ
 نایــساب نارهژێوــت .تــێردهد ماجنهئ هپرۆک رهس هل هک هناکهشخهبرازائ هرهه هییرهگرهتشهن
 یوایــش هوهــشیناکهڵاسهروهگ هــشۆخهن نهیال هل تهنانهت هرازائ یتسائ مهئ هک هوودرک هوهل
 یۆــه هــب هــکنوچ ،نیرگاــن ادندرکهنهتهخ یتاک هل ناکهپرۆک هل کێدنهه .هیین نترگهگرهب
 یترۆــپاڕ و ناکهــییکینیلک هــسانێپ یــێپ هــب" .نێکۆــشهپهد هوهــنهتهخ یرهکتوکرهس یرازائ
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 )هوارکیقاــت یهدراژــب نیرتشاب ینێوش ییزرهد( رهکڕس ینامرهد کێتاک تهنانهت ،نارهژێوت
 ێــج هــب ڵادــنم رهــس هــل )اــمۆڕت( یــنوورهد یکێناــیز ێرنێههد راکهب ادهنهتهخ یتاک هل
 و هوهــتاکهد مهک یهکهییرهگیراک و رازائ یرۆج کێدنهه اهنهت رهکڕس ینامرهد .تێڵێههد
 یاود یرازائ یندرکێپتسهد شێپ نایناکهییرهگیراک اههورهه و هژدکێل نایهکهییرهگیراک
 ۆــب وارزێراــپ یکهــیهگێڕ کهو زیگرهــه یتــشگ یندرکشۆــهێب .هوهتێبهد مهک یرهگرهتشهن
 ")80 ل ،یواتهه ی1393 ،ناراکواه وربمیس( .هوارکهن راینشێپ هپرۆک

 
 .)ارفا یڕهپڵام( هپرۆک یرازائ و هنهتهخ ینادماجنهئ :٥٧ هرامژ یهنێو

 ۆڕمهــئ ماڵهــب ،ێنێماــن رــیب هــل ناــیرازائ ناڵادــنم هــک هوودرــک نایاعدــیئ او کێدنهه
 ناــینایژ یووتاــهاد یناــکهرازائ هــب رهبمارهب و ێنێمهد ریب هل نایهوادووڕ مهئ هک هووتوهکرهد
 یندرکنوومزهــئهب یناکهــییرهگیراک هــک اخهدــیرهد هوهــنیڵۆکێل مهئ .نبهد رایتسهه رتایز
 هــب نایهرازائ مهئ هگنهڕ هدنهچ رهه ،ێرکهد رامۆت ادناکهکات یهگرایشوان هل هنهتهخ یرازائ
 هــک هــکێرۆج هــب هــنهتهخ یرازاــئ یناکهــییرهگیراک یهوهــنام ماڵهب ،ێنێمهن ریب هل یدرو
 ناــکهرازائ تــسائ هــل ناــینایژ یرــتاود یناڵاــس هــل هناــسهک وهئ ییرگهگرهب و یرایتسهه
 .تــێبهد رتدایز و ادنایهگرایشوان یتسهن هل هرازائ مهئ ینارکرامۆت ییرهگیراک رێژ هتێوهکهد
 کێتاک ،ادییهپرۆک یمهدرهس هل ناکهشخهبرازائ هراک هک هووتوهکرهد ادرت یناکهوهنیژێوت هل
 یهدــخ و ووــخ ینووــچکێت یۆــه هتێبهد ،هییراکناڕۆگ یڵاح هل هوهیینێوش یووڕ هل نیهز
 هــل کێکهــی کهو جازــیم و هدــخووخ ینووــچکێت هــندناجنێڵهه مهــئ یــێپ هــب .1ناڵادــنم
 مهــڵهق هــل ادــناڵادنم رهــس ۆــب هــنهتهخ یناکۆخوهتساڕ هتوهکێل و ۆخوهتساڕان هییرهگیراک

 
 :هناوڕب ـ1

Psychology Today (2015), Circumcision’s Psychological Damage, Find it: 
https://www.psychologytoday.com/gb/blog/moral-landscapes/201501/circumcision-
spsychological-damage (Date of access: 07/11/2020 (.  
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  .تێردهد
 هکێتــسهه رازائ هیاو یێپ ،اکهد هنهتهخ ناڵادنم هڵاس دنهچ یهوام هک یراکش دهمحهئ

 جنــێپ وهــل کێکهــی ادیتــساڕ هــل و هــیادڤۆرم ڵهــگهل هوهنووبکیادهل یناکهتاس مهکهی هل هک
 :ێڵهد هتهباب مهب تهرابهس یراکش .هنامهه هک هیهتسهه

 کێنێوــش هتیچب هیهناوهل .تێبان راگزاس تهق هک هیهناتسهه وهل کێکهی رازائ و شێئ
 .ادــتتول هب هیان هکهندراوخ ینۆب رتیئ کهیهوام یاود .نهکهد تسورد ێل یندراوخ هک
 یهــکهنۆب هب ۆت یچۆب ."تێد 1یزبهس همروق ینۆب" ێڵهد ێد هوهرهد هل هک کێسهک
 ڵهــگهل تــندرکنۆب یتسهه یناک]هناخ[ و یادهکهنێوش هل ۆت یهوهئ رهب هل ؟ینازان
 هــک کێتــسهه هــکات ماڵهــب .تیهــکان ێــپ یتــسهه رــتیچ ،هووــب راگزاــس ادهــکهگنیژ
 هــل کــچرووقن ۆــت ،]هــشێئ[ هــیهه ینووــب هــشیمهه و ێنێجنوگاــن یۆــخ تاــکچیه
 هــل هیۆب .تاکهد هکهرازائ هب تسهه وهئ یرگهد کچرووقن وهئ اتهه یرگهد کێسهک
 رازاــئ هــب تسهه ،ێشێکهد سانهه و هوودنیز هسهک وهئ یهتاک وهئ ات هوهنووبکیادهل
 .تاکهد

 هــتێچهد رازاــئ ادناکهتــسهه یندرکنێلۆپ هل هک اخهدرهد ۆب نامهوهئ هوهرهس یهراتو وهئ
 یهــکید یناکهرۆج ڵهگهل یرادانام یکهییزاوایج هک ناکهماوهدرهب و ریگێج هتسهه یزیڕ
 یراوــب یڕۆپــسپ یناکــشیزپ هل کێکهی ییایحهی رۆتکد اههورهه .هیهه ناکهییتسهه ازهتو
 ناڵادــنم ڵهــگهل یهکهندناگنهــسڵهه و هــپرۆک یرازاــئ هــب تهرابهــس هــیاو یــێپ ناڵادنم
 رازاــئ هــب تــسهه هپرۆک هک یهیاعدیئ وهب تهرابهس نایزێڕهب .هیین نامیتشگ یکێدروارهب
 :ێڵهد اکان

 و هــیین وارکڵووــبق او یتــش ،هوهــناڵادنم یناکــشیزپ یهــگناوڕ هــل هک ادتاک نامهه هل
 واــن هــتێچهد هراــشوگ مهــئ ماڵهــب .تــێنێمان رــیب هــل یچیه ڵادنم هک هیهوهئ شیوهئ
 ناــیێپ سهــک رۆز ،ان نای هوهتێوهکهد ێل یسێرتس همهئ 2سنزیشناکنائ و هگرایشوان
 .هوهگرایشوان وان هتێچهد هک هیاو

 
  هپرۆک و کیاد ناوێن یناکهییدنهویهپ رهس هل هنهتهخ یناکهییرهگیراک
 یناکهــییرهگیراک یهرابهــل رایــسرپ ،هیهنهتهخ یماجنهئ هک ینوورهد یڵووق ینیرب ینیسان

 هــب کێکــشیزپنوورهد .تێنێژووروهد رتایز هپرۆک و کیاد یناکهییدنهویهپ رهس ۆب هنهتهخ
 وهــئ هتهووتــشیهگ ،هــیهه یــکینیلک یهوهندرکیقات ڵاس تسیب هل رتایز هک ۆبیل امیڕ یوان

 
 )ڕێگرهو( .هیینارێئ یکێندراوخ ـ1

2. unconsciousness 
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 ... هک یهماجنهئ
 یکێرازاــئ رهــب هــتێوهکهد کێڵادــنم کــێتاک ،کــیاد یتــسهبهم هــنادێوگ ێبهــب
 هل ییتێرایسرپرهب و هیهکهرازائ یرابناوات کیاد ێنازهد او ،هناراکمهتس و واریگهنهگرهب
 هــنهتهخ .نگنیرــگ نووچکێت و هشێک ینووبتسورد ۆب هناتوهکێل مهئ .تێرگهد ۆتسهئ
 .هــڵادنم و کــیاد ناوــێن یهــنامتم یندنهــسهشهگ مهدرهــب هــل هروهــگ یکێتــسهبرهب
 ۆــب ییاــتۆک یراــیڕب کواــب ناــی اــکب هــنهتهخ هــڵادنم وهــئ کــشیزپ رهــگهئ تهــنانهت

 راباتهــخ هب نایۆخ یکیاد ادهشخهبرازائ هنوومزهئ مهل ناکهڵادنم ،ێباد ندرکهنهتهخ
 مهــئ ناوــێن ییدــنهویهپ ،هــشۆخان و تخهــس یکێنوومزهــئ هــمهئ یهــیێپ وهــب .ننازهد
 .)2020 ،ینارهێت دیواج( تێبهد شۆخان شیکیاد و هوادووڕ

 مهــکینال یهوهــنیزۆد ۆــب ادنایناکهماوهدرهب هڵوهه هل ،یکیرمهئ ینارهژێوت هل کێدنهه
 یناکهــییکهزێه هــیینوورهد و ییهتــسهج هییکهوال هنایز ،هنهتهخ ۆب یکشیزپ یدووس کهی

 ۆــب هــشهگناب هواد نایڵوهه ادییاتۆک هل هنارهژێوت مهل کێشهب .هووتسخ ێوگتشپ نایهنهتهخ
 هییــشۆخهن یمهــک رۆز یکهــیهژێڕ یهوهنتــساوگ هــل یرــگێڕ هــنهتهخ هــک نهکب هتهباب مهئ
 هــل یرــگێڕ هنهتهخ هک هییکشیزپ هوونایب مهب ،شهوهئ یاود تهنانهت و ێرگهد ناکهییکیزن
 نایرایدان ییاراد یهواچرهس هک یهناوارزهماد وهئ اکهد ناکهییکیزن هییشۆخهن یهوهنتساوگ
 هتۆترگ اقیرفهئ یناتاڵو هل نایناوایپ یهنهتهخ یندرکێجهبێج و ندرکهشهگناب یکرهئ ،هیهه
 و مۆدــنۆک ینانێهراکهــب یهــشهگناب هــب نهــکیب یناــسائ هــب یناوتناــیهد یچهــک ،ۆتــسهئ

 ۆــب یراکناــسائ یووــچێت اــیائ .وارزێراــپ ییــسکێس ییدــنهویهپ و یــسکێس ییزێراــپۆخ
 هییــشۆخهن یهوهنتــساوگ  هــل یرــگێڕ هــل هــک ،اقیرفهــئ یناــتاڵو ۆــب مۆدنۆک ینانێهراکهب
 نایهد ۆب هنهتهخ یووچێت یندرکنیباد نای ووب رتمهک ،هیهه یهواڕبێل یماجنهئ ناکهییکیزن
 یتهراــسهخ یۆــه هــتێبهد و هوهــتێوهکان ێــل یهواڕــبێل یکێماجنهــئ چیــه هک ،وایپ نۆیلم

 مهــئ هــیاو شاب ؟هوهتاکهد مهک ادێت ناییسکێس یووزهرائ اههورهه و ینوورهد و ییهتسهج
 یرهــنڵاپ هــب اتسێئ اتهه هک هیین ادووژێم هل کهییرهگرهتشهن هکات هنهتهخ هک نینازب شهڵاخ
 یکهیاتاو هب .هوارک ێل یتشپڵاپ یشۆخهن هل نتساراپۆخ ۆب واڵبرهب یکێزارمائ کهو ینییائ
 هراــتوگ یڵۆقواــه ناکهــیینییائ هراــتوگ هــک ادووژــێم هــل هکهییرهگرهتشهن هکات هنهتهخ هکید
 رتاــیز ییتسناز یهوهنیڵۆکێل هتسیوێپ ناموگێب .هوارک ێل یتشپڵاپ هشیمهه و ناکهییکشیزپ
 ماڵهــب ،ێردــب ماجنهــئ هنهتهخ یناکهیینوورهد و ییهتسهج هییرهگیراک یهوهندرکنووڕ ۆب
 هــب هــک هواڕهــگهن یکهییرهگرهتشهن کهو ،هنهتهخ هک هیهوهئ هوهتێڵێهان ڕموتشم یێج یهوهئ

 راــیڕب هــنهتهخ ۆب .هناوهئ ییهتسهج ییهچراپکهی یندرکلێشێپ ،ێرنێپهسهد ادناڵادنم رهس
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 ناــیۆخ نووبقڵاــب ینهــمهت هــنهگهد کــێتاک اب نیهدهن نامناکهڵادنم یندرکهنهتهخ رهس هل
 ۆــب راــیڕب نایناکهــڵادنم یرب هل کواب و کیاد هک .)329 ل ،2002 ،یلیۆب( نهدب رایڕب

 و یڵادــنم یهدراــید هــل ناــییاگائێب و یراژهــه یرهدناــشیپ هوهــئ ،نهدهد نایندرکهنهتهخ
 هــب رهــبمارهب ناــکواب و کــیاد یهگناوڕ ییرهگیراک رێژ هل هوهدرک مهئ .هناڵادنم یناکهفام

 یناــیۆخ یفاــم هــب ڵادنم یندرکهنهتهخ هک هیهتسهج رهس هب ییرادنهواخ یفام و هتسهج
  .نهکهد لێشێپ ڵادنم یشهل ییهتسهج ییهچراپکهی و ننازهد

 

 ڵادنم ینووبریگهشۆگ یرهگهئ و هنهتهخ
 یــساب ادــناکهوهنیڵۆکێل هــل کێدنهه هل هک  هنهتهخ یناکهگنیرگ هتوهکێل هل هکید یکێکهی
 یهــگنیژ هــل ڵادــنم ییریگهــشۆگ نیــێڵب هــیاو رتــشاب ناــی ڵادــنم یــناڕباد – هوارــک ێــل
 رتراسال و رتژیتودنوت وارکهنهنهتهخ یڵادنم هل ێناوتهد وارکهنهتهخ یڵادنم .یتهیرهبوروهد
 اــت ژۆڕ وود هــناکهوارزێراپهن و ریگێجان هییدنهویهپ یۆه هب هک ناڵادنم ییهڕوت هکنوچ ،ێب

 یرهــگهئ .نــب ییهــشیمهه هــگنهڕ هناراوهــسائ مهــئ تهــنانهت و ێنهــیاخهد گــنام هدراوچ
 هــل ،ادیڵاــسهروهگ یفات هل یژیتودنوت ۆب ییرگۆه و ییۆخهبهنامتم ینووبهن و یریگهشۆگ
 هــل کێکهــی ڵادــنم ییهڕوــت و یژرــگ ادیتــساڕ هــل .نهــنهتهخ یناکهــیینوورهد هــنایز
 یکێنوومزهــئ کهو هــنهتهخ یهوهدرــک هــل ینووبیزاڕاــن و ڵادــنم یرگرهــب یناکهمزیناکیم
 ادــڵادنم هل ێناوتهد هوێش وود هب هک هنتوهکیتهوایپهل یتسهه و رازائ هب ڵهکێت هک هوارسانهن

 و یریگهــشۆگ هب نایکێکهی :ێبهه یهکید یماوهدرهب ییکهوال ییرهگیراک و ێنێونب یۆخ
 نامهــه هــل .ییهڕووــت و یزێگنهڕهش هتاو ادهد ناشیپ یۆخ ژدکێل یهوێش هب یهکید یوهئ
 هـــل ناڵادـــنم ینینازهروهـــگهبۆخ و ییۆخهـــب هـــنامتم رهـــس هـــل یرهـــگیراک ادـــتاک
 .تێبهد ادنایندرکیدنهویهپ

 ناکهنهیاخژێرد هیینوورهد هنایز و هنهتهخ 
 هــل رتاــیز هوادووڕ مهــئ یهــیێپ وهــب هــک هیهوهئ هنهتهخ هب تهرابهس هکید یگنیرگ یکێڵاخ
 یهگرایــشوان یتــسهن هــل هنهتهخ یهوهنانێهریبهو ،ادهد ووڕ ادناکهڤۆرم ییڵادنم یمهدرهس
 .هــیین نووڕ هــنهتهخ و اتسێئ یناکهتسهه ناوێن ییدنهویهپ هیۆب رهه و ێپسهچهد ادناکهکات
 یخاــن هــتێچب ناــی ێــب نهــیاخژێرد هــیهناوهل هــنهتهخ یینوورهد یتهراسهخ یناکهتوهکێل
 ناکهییسهکهکات هتهفیس هل هگنیرگ هتهباب مهئ یهوهندرکایج هک اکهد او شهمهئ و ناکهڤۆرم
 وهــل شهوهــل هــگج .تاــکهد سروــق نهــکید یناــکهوادووڕ یــه هــک یهناتوهکێل وهئ نای

 .نێردهد مهڵهق هل یتشورس هب راج رۆز و نواب یشیناکهتوهکێل ،هواب هنهتهخ هک یهنانێوش
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 ریهــس یتــشورس یکهــیهوهدرک کهو هــنهتهخ هــک یهــناگنههرهف و رووتلوک وهل ادیتساڕ هل
 یــیهرف یۆــه هــب ،هواد ێــپ نایتهییعرهــش ناکهــیینییائ هڕهواــب و رــیب و هتــسارائ هک ێرکهد
 ،نــێردهد مهــڵهق هل یتشورس یکێتش کهو یشیناکهتوهکێل و ووخ هتهووب ،هوهناکهنوومزهئ
 مهل نترگهنخهڕ و نینیبب هنوومزهئ مهئ یناکهیینوورهد هییرهگیراک و دنهههڕ ێڵێهان شهمهئ
 ییکالاــچان .تــێرکهد ریهــس یتهــیاڵهمۆک یوارکدنهــسهپ یکێتــش کهو  و هــیهڤب هدراید
 وهــب هک هیهنهتهخ یناکهواب و نهیاخژێرد هییرهگیراک هل روونسێب ییژیتودنوت و یرادزۆس
 یــشووت یهــناوهئ یتــشگهب .هوهــتهنوارک تــساڕتشپ هــنامهئ نوارــک هــک یهــناوهنیڵۆکێل
 یژد هــل ناــی هوهــنهکهد ینوورهدهــب و هــیهه یژیتودنوت ڵهگهل نایهشێک نووب یژیتودنوت
  .ننێد راک هب ینارتید

 هل نیناوتهد هیهنهتهخ یۆه هب هک هیینوورهد هنایز و یژیتودنوت مهئ یناکهتوهکێل هگنهڕ
 هــنێو ۆــب ،ناــیۆخ یراــک و سهــک ڵهگهل یڵادنم یفات هل وارکهنهتهخ یناسهک ییدنهویهپ
 و ناــکهزاوایج هــتاڵو هــل هــنهتهخ یراــمائ یندناگنهسڵهه .نیهکب یدهب نایناکهنژ ووکهو
 هــب رهــبمارهب ناواــیپ یتــسوردان یتوهکوسڵهه یندنهسهنهشهت رهس هل هنهتهخ ییرهگیراک
 ،نتشوک ،ندرکریگهشۆگ ،هنارهکتوکرهس یراتفهڕ ،ینازێخ ییژیتودنوت هل هییتیرب هک ،نانژ
 وومهــه ادیتــساڕ هــل .تــێبهد واــجنوگ ،ێــلمهرۆز ییریگرهسواه و یسکێس ییژێردتسهد
 مهــئ یبیرهــتواه و هــنهتهخ یهوهــندرکووبهرهق و یرگرهــب یمزیناــکیم  هناوایپ مهئ یراتفهڕ
 هــل هــییتیرب نپارــخ ناــنژ ۆــب هــک ناــهیج یهــناتاڵو وهــئ یۆــک هــل تاڵو هد .هیهنوومزهئ
 ،یلاــم ،الاــمتاوگ ،نادووــس ،ڵاــپین ،قارــێع ،ۆــگنۆک یکیتارکومید یرامۆک ،ناتسناغڤهئ
 یندرکهــنهتهخ یهژــێڕ هناتاڵو وهل تاڵو تشهه یۆک هل .یلامووس و هییدوعس ،ناتسکاپ
 هــل نایندرکهــنهتهخ یهژــێڕ شهــکید یهکهتاڵو وود و هووب دهس هل ٨٠ یوورهس هل ناوایپ
 یکهــییدنهویهپ هــک هــیهوهئ یرهنێملهــس و رهدناــشیپ هراــمائ مهئ .هدهس هل ٨٠ ۆب ٢٠ ناوێن
 ناــنژ هــب رهــبمارهب ناییژیتودــنوت یتسائ و ناوایپ یندرکهنهتهخ ینوومزهئ ناوێن هل رادانام
 .هیهه ینووب

 هوهرازائ و شێئ یۆه هب هنهتهخ یناکهیینوورهد هنایز 
 واربواــن .هواد ماجنهــئ ادهراوــب مهــل ییهوهــنیژێوت یهــکید یکهــیهژۆڕپ نهــمدڵۆگ دــڵانۆڕ
 اههورهــه و هــیهنهتهخ هــب تسهویهپ یناکهیینوورهد هتهراسهخ یراوب یوارسان یکێرهژێوت
 هل وهئ .هویسوون ١٩٩٩ یڵاس هل ناکهواراش هیینوورهد هتهراسهخ :هنهتهخ یوان هب یکێبێتک
 هــب و هوودرــک ێوتواــت یهــگنیرگ هــتهباب مهــئ هوهییساننوورهد یهگناوڕ هل ادکهیهوهنیژێوت
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 هــیاو یێپ ،هیین رازائ هل نایکێنتشیهگێت و انێو چیه ناڵادنم هک یهواب هڕهواب وهئ یهناوهچێپ
 ۆــب هــک یهــناتهڵاح وهــل اههورهــه و نهــگهدێت رازاــئ هــل ناکهڵاــسهروهگ کهو ناوهــئ هــک
 یدهــب نادهسانهه یهشێک و ناکنخ یرهگهئ ،هیین ادارائ هل ندرکڕس هنهتهخ ییرهگرهتشهن
 یسهک کێدنهه یچۆب هک هوودرک یهتهباب وهئ یساب ادهوهنیڵۆکێل مهل نهمدڵۆگ .تێرکهد

 وهــل کێتــسهه چ و هــیین ناینایۆخ یهنیقهتساڕ یتسهه ینیڕبرهد یووزهرائ وارکهنهنهتهخ
 رازائ و شێئ رهبمهه هل هوهنادراک یزاوێش .هیین واب ادێت یندرکهنهتهخ او هڵاز ادهنایاگڵهمۆک
 وهــل هــکید یکێکهی ،هوودرک نوومزهئهب نایندرکهنهتهخ ادییهپرۆک یفات هل هک یهناوایپ وهل
 )1999 ،نهمدڵۆگ( .هیهرهژێوت مهئ یجنرهس یهگێج هک هیهناسرپ

 هــک هوهتهوارد ێل یڕوائ رتمهک هک ناڵادنم یهنهتهخ یناکهییکهوال هنایز هل هناد دنهچ
 هــک هــیهگنیژ وهل ناڕباد شیراج کێدنهه و ڵادنم هب کیاد ینادریش و نوهخ ینووچکێت
 ناــی یپیدۆــئ یمهدرهس هل هنهتهخ یناکهشێکاڕجنرهس  هڵاخ هل هکید یکێکهی .نیژهد ادیێت
 شهــش ناــی جنــێپ ۆــب ێــس ینهــمهت ناوێن هل رتایز و هوودرک یراینشێپ دیۆرف هک هییبیزهق

 ندرکهــنهتهخ یاود یرازاــئ و ادیرهگرهتشهن یتاک هل ێکواڕهڵد و سرت .تادهد ووڕ ادیڵاس
 .)یواتهه ی1398 ،هدازیقهت( هیهکید یناکهیینهمهت هپورگ هل رتایز ادهڵادنم هپورگ مهل

 
 پارخ و شاب یهنهتهخ

 یڵانهــک هــل هــک "باــت بت" یوان هب ینۆیزڤهلهت یکهیهمانرهب هل اتسێئ هل رهب کهیهوام
 یدــهێم رۆــتکد ،ارــک شخهــپ نارــێئ ییمالــسیئ یراــمۆک یــگنهڕ و گنهد یدنهوان یێس
 هوهــل یــساب ادهــمانرهب مهــل .ترگ نارێئ هل پارخ یهنهتهخ ینادووڕ هل یهنخهڕ یمیههف
 :هوودرک

 ،هرهدــێژ هــب یتــسیوێپ هــنهتهخ ،ادهکڵهخ مهئ رهس هب هوودرک یڕوق پارخ یهنهتهخ
 هــکاک ؟ێــب هدــنهچ هــنهتهخ یهداڕ ،ێرــکب هــنهتهخ ێــبهد نۆچ ،هرهوێپ هب یتسیوێپ
 ووڕ یــچ غــیت ۆب ابب تسهد ێب شۆخ یێپ هک کێلێدۆم رهه سهک رهه کێتاک نایگ
 هدــنهچ اــت ... نووبتهــحهڕووز یۆه هتێبهد تسێپ یرۆز یندربال ادناڕوک هل ؟تادهد
 ۆــخ .ندراــس هوهییــسکێس یووڕ هل هک هراکۆه مهئ رهس هوهتێڕهگهد قاڵهت یراکۆه
 ،ێبهــن ادــناکهنازێخ هــل ژــێچ رهــگهئ .هــیین یــکهرهد یهــشهڕهه رهــه هــشهڕهه
 .هــیین اڕۆــگ هــل یرهوهــتخهب ،نبهــن رــێت رتکهی ڵهگهل ندرکسکێس هل ناکهرهسواه
 .هیهشهڕهه نیرتهروهگ هوهئ ،ووبهن رهوهتخهب کێکڵهخ رهگهئ

 یراوــب هــل نناوــتب یهوهــئ ۆــب هوهــنیژێوت مهــئ ینارهــسوون ۆــب کهــیوونایب هووــب همهئ
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 یناــکالاچ و ناڕۆپــسپ یاڕ یاواد و نهدب ماجنهئ هوهنیڵۆکێل ادپارخ و شاب یندرکهنهتهخ
 .نهکب هراوب مهئ یهکید

 ینوومزهئ و هییچهنهتهخ یشۆخ و هییراتسرهپ یهماناوڕب ینهواخ هک یراکش دهمحهئ
 و شاــب یهــنهتهخ ینووــب هــب یڕهواــب ،هیهه یندرکهنهتهخ رازهه شهش ۆب جنێپ یهکیزن

 :هیاو یڕهواب و هیهه پارخ
 تــێرتوهد یــێپ هــک هــیهه نامکێنێوــش ادواــیپ یــێزواز یمادــنهئ ییمۆتاــنائ هــل هــمێئ
 .هــیهه 1سنهــڵگ ادــیروهد هــل .هــیهه کــێپاک هوهــئ یروهد هــل ادیتــساڕ هل .تسێپرهب
 .تــێب تــسێپرهب یروهد هل هکهتسێپ هتسیوێپ ،هیین پهڕ وایپ یێزواز یمادنهئ کێتاک
 ناــسید ێــب رتمهــک رهــگهئ .تــێبهد تــسورد ۆــب تهــشێک کێدــنهه ووب رتایز رهگهئ
 ینێوــش هــل کــیزن هــک هــیهوهئ تهــڵاح نیرتــشاب .هوهــتیبهد رۆز یهشێک یووڕهبووڕ
 .تێب تسێپرهب

  :هیاو یێپ و اکهد فسهو یرهگتشیارائ یهشیپ کهو ندرکهنهتهخ هوهووڕ مهل واربوان

 
1. glans 
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 یژــق ۆــب رــت یکێلیاتس ،اکهد تسورد ۆت یژق ۆب کێلیاتس وهئ ،یراکناوج هتیچهد ۆت
 هــب اــکهد هراک مهئ یهسهک وهئ .نهکان ناوج ناوومهه یژق لیاتس کهی هب ۆخ .نم
 .تــێڕبێهد و اــکهد یراــید تــسێپ هــل کهــیهداڕ واــیپ یــێزواز یمادــنهئ یرۆــج یــێپ

 ادوهــڵهق یناــسهک هــل تهــبیاتهب ،نیڕــبب هکهتــسێپ رتایز کێمهک ێبهد راج کێدنهه
 .نیڕــبهد نایتــسێپ هــل رتمهــک یــکێڕب ادزــک یناــسهک هــل .نیڕــبب ێــل یرتاــیز ێــبهد
 .)ینینام یڕهپڵام(

 هنهتهخ هب تهرابهس ییاسای یهتسارائ 
 یهوهـــنووبواڵب یاود هـــک هـــیێون کهـــیهداڕ اـــت یکهیهتـــسارائ ییاـــسای یهتـــسارائ
 تهـــبیاتهب و ڤۆرـــم یناکهـــفام ییناـــهیج یهـــمانڕاج ووـــکهو یناکهـــماننتوهککێڕ
 ناڵادــنم یناکهــفام یهرابهل یۆگوتفگ یلهه ڵادنم یناکهفام یینوودرهگ یهماننتوهککێڕ
 یفاــم" ووــکهو یلهــگهکۆریب هک هیادهنانتوهککێڕ هرۆج مهئ ییانشۆڕ رێژ هل .هوودرک نیباد

 یهوهــنووچادێپ ۆــب کــێرهوێپ هنبهد نایۆخ و نبهد رادانام "هتسهج رهس هب ییتهیرادنهواخ
 هــب ییتهــیرادنهواخ یفاــم یهــکۆریب ادهشهب مهل .ناتاڵو یناکهییۆخوان اسای یهنارگهنخهڕ
 هــماننتوهککێڕ و نارــێئ ییمالــسیئ یراــمۆک یناکاــسای هــل یهــکهگێپ و هتــسهج رهــس
 .تێرکهد ێوتوات هکید یناکهرادیدنهویهپ هییتهڵوهدوێن

 

 هتسهج ییتهیرادنهواخ یفام
 میهارــبیئ ناوێن هل کێنامیهپ هب ووب تاروهت یێپ هب هک کێتیرهنوباد هنهتهخ ،هیارکشائ کهو
 نای مهراوچ کهی یهکیزن هک هوودرک یاو ۆخ هب ۆخ ،)17 ،ندنارفائ یرفیس( یهکادوخ و
 ێــب هــب ،نهدــب تــسهد هــل ناــیێزواز یمادنهئ هل کێشهب ناهیج یۆڕمهئ یناوایپ یکهیێس
 ،هــنهتهخ اــیائ .تێبهــه ناییرادــشهب نیرتمهــک ادهراــیڕب مهل نای ننازب یهکهراکۆه یهوهئ

 ؟هیین یرازائڵادنم یهنوومن و هتسهج یندناوێش
 یهــتهوهل .نهدــب ناــیۆخ یهتسهج رهس هل رایڕب هیهه نایهوهئ یفام ناکهڤۆرم وومهه

 واــن هــتۆتاه هوهــییرۆیت یراوــب هــل ناکهــییتهیاڵهمۆک و یــسهکهکات هــییدازائ ینانێهتسهدهب
 هدرو هدرو ،هوهــڤۆرم یفاــم یناکهــییتهڵوهدوێن و ینامتــشین اــسای و تهــموکح یتهــسایس
 .هوهــشییاسای یتایبهدهــئ وان هتاه هتسهج رهس هب یتێرادنهواخ و )طلست( نووبڵاز یکمهچ
 رهــس هــب ڤۆرــم یاــههڕ یڵۆرتنۆــک هــب تهرابهــس ندرکهــسق ادــیتیرهن ینتــشیهگێت هــل
 ڵاــم و کــڵوم هــب ڤۆرــم یهتــسهج هــکنوچ ووبهــن وایش ادیۆخ ییهتسهج ییهچراپکهی
 هــب یتێرادــنهواخ ڵهگهل هتسهج رهس هب یتێرادنهواخ یفام هک یهیێپ وهب ماڵهب .تێرنازان
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 یهوێــشواه یۆــخ یهتــسهج ڵهــگهل ڤۆرــم ییدــنهویهپ ،هــیهه یزاوایج لهپولهک رهس
 یکێکڵوــم یاودهــب اــکان تــسیوێپ هــتاوهک ؛هــیین ادــیهکهکڵوم ڵهــگهل ڤۆرم ییدنهویهپ
 یدوخ ڵهگهل ڤۆرم یهتسهج ناوێن یتێرادنهواخ ییدنهویهپ یهوهئ ۆب نیێڕهگب ادیوارنیب
 یهتــسهج ێــب هــب ڤۆرــم نیــێڵب ێرکهد شهراکۆه مهئ رهبهل رهه .تێرکب هسانێپ ڤۆرم
 اــیج رتکهــی هــل یهتــسهج یهراــب هل ڤۆرم یناکهرایڕب و ڤۆرم یهتسهج و ێرکان هسانێپ
 ماــف ادــیۆخ یهتــسهج رهــس هــب ڤۆرــم ینووــبڵاز ێب هب شیکات ییدازائ یفام ؛هوهنێرکان
 یــشیاسائ و یدازاــئ یفاــم کهو هتــسهج رهــس هــب یتێرادــنهواخ یفاــم هــتاوهک .تێرکان
 نهواــخ ڤۆرــم هــک هرگهنڵههاــشاح امهنب مهئ یندرکڵووبق هب .هوهتێردهد کێل یسهکهکات
 یتهیالیۆک هل هوهکهیال هل ڤۆرم هک اکهد او هفام مهئ ،هییسهکهکات یشیاسائ و یدازائ یفام
 یکهــیال هــل و ێــب وارزێراــپ هــناڤۆرمان یازــس و هجنهکــشهئ و هنارهورهپدادان ییراکایج و
 ڵاز ادــیۆخ یــسوونهراچ رهــس هــب یواوهــت هب هک ێشخهبهد ێپ یهوهئ یاناوت ،هوهشهکید
 یفاــم ،یۆــخ یــینوورهد و ییهتــسهج ییهــچراپکهی رهس هب ڤۆرم ینووبڵاز ێب هب .تێب
 .)یواتهه ی1396 ،یسییهڕ( تێبان رهگۆسم وهئ ییسهکهکات یشیاسائ و یدازائ

 و تــساڕ یــساب یهوهرهد هــل ێناوتب هک اگهن او یکێنتشیهگێپ هب کهیاگڵهمۆک کێتاک
 ینهــمهت هــنهگب یهوهئ شێپ ناڵادنم ۆب و هوهتاکب ناکهفام و فام یسرپ هل ریب ،تسوردان
 ناکهڵاــسهروهگ ،هــیین یــچ و هــنایجنازاق هب یچ هک نهکب یراید نایۆخ نناوتب و نووبقڵاب
 و ێزواز یمادــنهئ ناوــێن ییدــنهویهپ .هیین ۆب یکێواساپ چیه هک هکێراک همهئ ،نهدب رایڕب

 ادیتــساڕ هــل .تادهد کــێت هتــسهج رهس هب ییتهیرادنهواخ یفام یکمهچ ینییائ یسانوش
 یندرکهــشهگ ۆــب یهــناتیرهن یکهــیهگناوڕ اتــشێه هــک هیهیاگڵهمۆک وهئ نامتسهبهم ادهرێل
 ڕهــمهل نادراــیڕب ۆــب هــک نێرــسانهد کێناــسهک هب ناڵادنم راج رۆز ادیێت و هیهه ناڵادنم

 هوهــنیژێوت یێوــن ینادــیهم ادهــنایاگڵهمۆک هرۆــج مهــل .هیین نایتسیوێپ ییووتاهێل نایۆخ
 وهــئ .هــیین نایکهــیهگێپ و هــگێج چیــه ،یناکهنامیرگــشێپ و یڵادــنم یفاــت هــب تهرابهس
 ایدیائ ادهلێدۆم مهل و هیـ"یتهیاڵهمۆک یرهنێڕهپاڕ" یلێدۆم هب نایڕهواب هک یهنانامیرگشێپ
 یمرهــف هــب و ێرــیگهد ێل نایزێڕ ناهیج و نایۆخ هب تهرابهس ڵادنم یتاکاردیئ و اههب و
 ینادــێپهرهپ هــل یرادــشهب هــیهه ناــیۆب ناڵاسهروهگ کهو ڵادنم ادهلێدۆم مهل .نێرسانهد
 هــب یتهــیاڵهمۆک ینارهــنێڕهپاڕ کهو ناڵادنم یندرکریهس .نهکب ادێون یڕهپاد و تهسایس
 یکهیهوێــش هــب هک هیهناراوب وهل کالاچ یکێناووبرادشهب کهو ناڵادنم ینادمهڵهقهل یاتاو
 ناوهــئ یــگنهد هــل یێوــگ سهــک و ارــسانهدهن یمرهــف هــب نایندرکیرادشهب یفام یتیرهن
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 .)314 ل ،1396 ،ینامرک( ترگهدهن
 یهتــسیاش یکێدنهمۆراش هب هک ووڕ هتهوارخ ڵادنم هل کێلێدۆم ادییاود یهناڵاس مهل

 ناڵاــسهروهگ و ڵادنم ۆب یێون یراکێڕ هلێدۆم مهئ و ێردهد مهڵهق هل نووبیتاڵوواه یفام
 یمرۆــف ،یتهییتاڵوواه یفام یهتسیاش یکێدنهمۆراش کهو ڵادنم یلێدۆم .هووترگ ۆخ هل
 مهــئ ینادــێرگ یماجنهئ و هییتهیاڵهمۆک ینارهنێڕهپاڕ کهو ڵادنم یلێدۆم یوودنهسهشهگ
 ینتشڕاد ییتشگ یهیاک هل نایندرکیرادشهب یفام کووچب یناڵادنم هک هیهساب مهب هلێدۆم
  هــمچیب و یتهــیاڵهمۆک یکێرهــنیڕهپاڕ کهو ڵادــنم یلێدۆــم یــێپ هــب .هــیهه ادتهــسایس
 هــنهتهخ یندرکنوومزهئهب یژد هک هراید ،دنهمۆراش کهو ڵادنم هتاو ،یهکهوودنهسهشهگ
 هــکنوچ ،هرۆز یهژــێڕ ادــناکاگڵهمۆک هــل کــێرۆز هــل هــک هــیهنهتهخ ییرهگرهتــشهن ناــی
 ناڵادــنم ۆــب هــنالێدۆم مهــئ یــێپ هــب هــک هــکێفام مهــکهی یرهکلێشێپ هنهتهخ یجرهمشێپ
 کهو ادهــتهباب مهــل ناکهڵاسهروهگ هک هتسهج رهس هب ناییتهیرادنهواخ یفام هتاو ،هرهگۆسم

 هــل هــک هــیهنافام وهــئ ییرهــگیراک رــێژ هــل هــسرپ مهــئ .تاــکهد ریهــس فاــم نهواــخ
 یێپ هب هک هووتاه ڵادنم هب تهرابهس ناکهووترگکهی هوهتهن 1989 یڵاس یهماننتوهککێڕ
  .نتسیوێپ )ناڵاسهروهگ یفام( ڤۆرم یرت یناکهفام کهو ناڵادنم یناکهفام هوهئ

 هــل تخهــج اد١٩٨٩ یڵاــس هل ڵادنم یناکهفام ۆب ناکهووترگکهی هوهتهن یهماننامیهپ
 هوهتاکهد ناڵادنم یناکهییگنههرهف هییکالاچ و ندربرهسهب تاک هل نترگرهوژێچ یفام رهس
 و گنهــهرهف و رووتلوک یامهنب رهس هل ندرکراتفهڕ و نترگرهوژێچ یفام رهس هل یرگادێپ و
 و تهــبیات یاــتناپ ینووبهه یفام و یراکایج و نارکناسارهه هل سرت ێب هب نامز و نییائ
 ی٢٠ هــل ناکهووترگکهی هوهتهن ییتشگ یهڵهمۆک .هوهتاکهد ییۆخهبرهس و ینووبوارزێراپ
 ٦١ و درــک دنهسهپ یڵادنم یناکهفام یهماننامیهپ گنهد یۆک هب ١٩٨٩ یڵاس یرهبمهڤۆن

 رهس هل تخهج هماننامیهپ مهئ .هوودرک نایۆژاو ١٩٩٠ یڵاس یاڵۆج ی٢٦ هل تهموکح
 هــک یهــناتهباب وهــل ێــبهد هــک هوهتاکهد کێناییتاڵواه کهو ناڵادنم یندرکیرادشهب یفام
 .تــێریگبرهو دــنهه هب نایناکهنووچۆب و ێرکب ڵهگهل نایژێواڕ هیهه هوهناوهب ناییدنهویهپ
 :هوهتاکهد ناڵادنم ۆب هوهراوخ یهنافام مهئ رهس هل تخهج یتهبیاتهب هماننامیهپ مهئ

 و هــیهه هوهناڵادنم هب ناییدنهویهپ هک یهناتش وهئ وومهه هب تهرابهس نیڕبرهداڕ یفام 
 ؛تێریگبرهو دنهه هب نایناکهنووچۆب

 رهــه یهوهــندرکواڵب و نترــگرهو و ناڕهــگ ییدازائ شهناوهل ،نیڕبرهداڕ ییدازائ یفام 
 ؛تێوههنایب نایۆخ هک کهیایدیم رهه یهگێڕ هل کهییرایناز
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 و یرزــه و یرادزۆــس یهــشهگ ییراکواه هک یهنادرهورهپ وهل نووبدنهمدووس یفام 
 کواــب و کیاد یڵۆڕ هل ناڵادنم ینتشیهگێت و یرایشۆه اههورهه و اکهد ڵادنم ییهتسهج
 هــل هنارایسرپرهب یکێنایژ ۆب و اکهد دایز ناکاههب و نامز و گنههرهف یسانوش ییگنیرگ و
 .)٢٩ یهدام( تاکهد نایهدامائ اداگڵهمۆک وان

 یفاـــم یهتـــسیاش یکێنادنهمۆراـــش کهو نایڵادـــنم هدرو هدرو ناکهـــتهموکح
 و نهــکهد ێپ نایژێواڕ و هویسان یمرهف هب ندرکیرادشهب یفام نهواخ هب و نووبیتاڵوواه
 وهــل کێکهــی ،هوهــئ یهرێوــگ هب  .نژێڕهداد اسای و تهسایس نایناکهکۆریب یامهنب رهس هل

 کــێل ناکهــڵادنم یهــکۆریب یامهــنب رهــس هــل هتــسیوێپ هــک هناناداــسای و نتشڕادتهسایس
 ،هــگنیرگ رۆز هــک هیهنهتهخ ییرهگرهتشهن نای ندرکنوومزهئ یراوب هب یدنهویهپ ،هوهتێردب

 یناــکهرۆز هتوهکێل و راوهسائ ادیڵاسهروهگ ینهمهت هل و ادرتاود یناڵاس هل تهنانهت هکنوچ
 رهــب هــنرگیهد ناکهــتهموکح هــک یهناژیتارتــس وهــل کێکهــی .تــێنێونهد یۆــخ هــنهتهخ
 یمرهــف هــب ایناتیرهــب یتهــموکح .هــناڵادنم ینینکــشپ ناــی ایراــسیمۆک یندرکتــسورد
 نامهــه( هــیهه هوهــناڵادنم ییرادشهب هب ناییدنهویهپ هک هوودرک یهناشهب وهئ یتشرهپرهس
 .)٣١٦ و ٣١٥ ،هواچرهس

 هــل کێــشهب ینیڕب و ندناترق ،هوهڵادنم یناکهفام نای قالخهئ یهفهسلهف یهگناوڕ هل
 هــل ڤۆرــم ێــبهد ،ێــب تــسیوێپ هــنهتهخ رهگهئ و هڵادنم یناکهفام یژد ڵادنم یهتسهج
 هوێــش وهل یکێرایڕب هیین نایۆب شیکواب و کیاد و ادب رهس هل یرایڕب ادیڵاسهروهگ ینهمهت
 نیناوتهد ادهرێل ،هوهرهس یهناسق وهئ یهرێوگ هب ادیتساڕ هل .نڕۆگب یهتسهج و نهدب وهئ ۆب

 هــل ناڵادــنم یفاــم یــسرپ هــب تهرابهــس ناکهــییهقیف هــنامرهف هــک نیهــکب یراکیــش
 هکنوچ ،هقالخهئ یهفهسلهف یهناوهچێپ هنهتهخ ییرهگرهتشهن نای  هنهتهخ یندرکنوومزهئ
 ،ێرکهــن هــنهتهخ رهــگهئ هک کێرۆج هب ،نهدهد هنهتهخ هب تهییعرهش ناکهییهقیف هنامرهف

 هــل قالخهــئ یهفهــسلهف یهتــسارائ ادکێڵاح هل ،ێنهیهگهداڕ مارهح و ڵاتهب هب یهکهجهح
 هوارزهــماد یۆــخ یهتسهج رهس هب ڵادنم یتاڵهسهد رهس هل هوهندرکتخهج یامهنب رهس
 .هوهتێرگهد شهنهتهخ هک

 یندــنازهب یاود یێکواڕهڵد رهس هب نووبڵاز ،ێون یایند یناکهییاسروق هڵاخ هل کێکهی
 .هوهــتهوارزاوگ نارادــنامیئ یڵهــمۆک ۆــب هوهــنارهبمهغێپ و نامامیئ هل هک هیهنایۆبات و هڤب وهئ

 واــچهڕ ادهرــێل ڵادــنم یناکهــفام ۆخاــئ ننازــب هک هیین نایهوهئ یاناوت نارادنامیئ هل ێدنهه
 بجاو و بهحهتسم و هڵهه و تسورد یماجنهئ هب ناکهفام و فام هکنوچ ،ان نای ێرکهد
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 ڵادــنم یناکهفام و فام هکنوچ ،هشاب ڵادنم ۆب هنهتهخ هک یهماجنهئ وهئ هنهگهد و ننازهد
 و فاــم هل ریب رتمهک ۆخهبرهس یکهیانام هب ناکهرادنید هڤۆرم ێتش کهو .تێزاوخهد هوهئ
 .هــناڵادنم یناکهــفام یارکــشائ یندرکلێــشێپ هــناراتفهڕ هرۆــج مهــئ !هوهــنهکهد ناکهــفام
 و هتــسهج رهــس هــل تــسیوێپان یکهییراکناڕۆگ هنشهچ رهه نای ناچک یێوگ یندرکنوک
 هــناوارزاوخهن هــگنهڕ هــک ،هنایناکهییاتهرهــس هفام یندرکلێشێپ ادیتساڕ هل ،ڵادنم ینوورهد
 چیه ادناکهنییائ هل .تاکب توهز ێل نایزاوایج یندراژبڵهه یتهفرهد و ێڕۆگب نایووتاهاد
 یهسۆرپ هل ناڵادنم هک یهبان کش هناییسهکهکات هسانوش و فام وهئ ۆب تهبیات یکێنێوش
 ،هتــسهج رهــس هــب ییتهــیرادنهواخ یفام یکمهچ یێپ هب .ننێههد یتسهد هب ادندرکهشهگ
 ،ناــیڕهواب یــێپ هــب هــکنوچ ،هیهه ناینایۆخ یندرکهنهتهخ یفام اهنهت ناکهرادنییائ هڤۆرم

 و نووب قڵاب کێتاک نایۆخ ۆب اهنهت ماڵهب ،هتسیوێپ هوهیینییائ یووڕ هل هک هکێتیرهن هنهتهخ
 یناــکێون هتــسارائ و هنامیرگــشێپ ڵهــگهل و نژدــکێل هــناتهڵاح مهئ .نایناکهڵادنم ۆب کهن
 .نکۆکان ،نارک ساب هک ناڵادنم یهوهنیژێوت یراوب

 هــک ،نیهــکب یــسکێس یووزهراــئ هــب هژامائ نیناوتهد ادهرێل گنیرگ یکهیهنوومن کهو
 یفاــت ناوــێن ییزاواــیج یندرکیراــید و ندرکهــسانێپ هــل هــکید یرهــتکاف رهــه هــل رتایز
 یهوهئ یرب هل هک هکێراوب هووزهرائ مهئ .تاکهد نامیراکیلائ یڵادنم یتهڕهه و یڵاسهروهگ
 ناــه و ێرــناوڕب یــێل ندرکهــشهگ ییتــشورس یکێغانۆق کهو ناڵادنم ینووبقڵاب ینهمهت
 ناڵادــنم یاتسێئ ییاسای ینهمهت .تاکهد یریهس کهیهشێک کهو ،ێرکب شیاتس و ێردب
 .تاــکهد یراــید ییاــسای یهژــێڕ ناوات یاسای هیۆب .هناڵاس هدزاش یسکێس ییدنهویهپ ۆب
 هــل روودهــب ناــی یــسکێسان یکێرهوهــنووب هــب ڵاس هدزاش ینهمهت راوخ یناڵادنم هکاسای
 هــب ،ناڵاــس هدزاــش ینهــمهت هــنهگهد کــێتاک ادکێلاح هل ،اکهد هسانێپ یسکێس یهدۆریگ
 و رۆجوارۆج ییسکێس یسانوش هک نێرنهداد یسکێس یۆخهبرهس نهواخ یکێنارهوهنووب
 و یگنهــهرهف ینــشۆڕ یکێدــنهههڕ هــیینهمهت هروونــس مهــئ .هــیهه ناــیزۆڵائ یکێتهــیینیهز
 و هووب ناڵاس هدزێس ینهمهت ییاسای یهداڕ ینهمهت ادمهههدزۆن یهدهس هل .هیهه ییووژێم
 هدزێــس هــل یسکێس ییدنهویهپ ۆب ییاسای ینهمهت ادۆڕمهئ ییاواژۆڕ یاپووڕوهئ یناتاڵو هل

 و ندرکڵۆرتنۆــک یدــنوت یزاوێــش ناکهییاــسای هــغهدهق .هزاواــیج ڵاــس هدژهه ۆب هوهڵاس
 راوــخ یناڵادــنم واــن هــل ناکهییسکێس هییکالاچ یزرهب یتسائ ماڵهب ،نناڵادنم ینتساراپ
 ادــنایناکهپورگ و اگڵهــمۆک واــن هــل ناــیۆخ ناڵادــنم هک اخهدرهد هوهئ ڵاس هدزاش ینهمهت

 ینووبهــه و ییاــسای ینهــمهت هــب تسهویهپ یناکاسای هل نهمهت یاههب و ڵۆڕ هب تهرابهس
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 .هیهه ناینایۆخ یتهبیات ینووچۆب یسکێس ییدنهویهپ
 یۆــه هــب ،ڵادــنم ییــسکێس یلیهــم هــل یڵۆــکن ناوــێن هــل هــک هــیهوهئ یهکهماجنهئ

 هب ێبان ڵادنم هک هیهوهئ شیوهئ هک هواتوکاد یڵووق یکێگهڕ هک یهناسفهئ وهئ ینووبزێههب
 هــل ناڵادــنم ینتساراپ یۆه هب ،ڵادنم ینترگهنرهودنهه هب و ێب هدۆریگ هوهییسکێس یتهباب
 هــتوهکێل هــل ندرــکیرگێڕ و ،زدیائ و ناکهییکیزن هییشۆخهن ووکهو یناکارکشائ هییسرتهم
 ووــکهو یزهــگهڕ یــسانوش یناکهــشێک و ناڵادــنمرێم ییناــیگوود ووــکهو ناکهییــسکێس
 ،هــیهه ناڵادــنم ۆــب ینایز ڵاز یقالخهئ و یتشگ یتهسایس یووڕ هل هک یزاوخزهگهڕواه
 و هــنهتهخ ییرهگرهتــشهن ێــبهد ارــک ێــپ ناــیهژامائ هــک هــناتهڵاح مهئ .هیادارائ هل یکۆکان
 هــیهڵاز هــقالخهئ و یتشگ هتهسایس وهئ نامهه هک ێرکب دایز شهنهتهخ یندرکنوومزهئهب
 دنهمدووــس هــب ناڵادــنم ۆــب همهئ و هناکهزاوختیرهن و ینییائ هتسارائ ییرهگیراک رێژ هل هک
 اــسای .یکۆکاــن و یژرــگ هــتێبهد هــمهئ یهــناوهچێپ و ێــشخهبهد ێپ یتهیعرهش و ێنازهد
 هــخۆدوراب هــل ڵادــنم هــب تهرابهــس ژدــکێل یهزاــسرهب هــب نادتهییعرهــش هــب هــشیمهه
 تــێڕێگهد گنیرگ یکێڵۆڕ ادهییژرگ مهئ یندرکرهسهراچ هل .)نارک ساب هک( ادناکهزاوایج
 .)یواتهه ی1396 ،ینامرک(

 یتــسائ رهــس هــل مهــکینال نایناکهــفام ێــبهد و نـ"ناڵادنم" یکهرهس یهلهسهم اتسێئ
 مهــب ناکهــنامرهف و ڕهواب و ریب وومهه و ێرسانب یمرهف هب ڤۆرم یفام یناهیج یهمانڕاج
 یتهڕهــه هــنهگب یهوهــئ شێــپ ناڵادــنم هــک نیهــکب یڵووبق و هوهنیهکب رادروونس هوهنافام
 نیــنێکلب هوــێپ نایینییائ یسانوش هوهیینییائ و ییهوهتهن ییژرگرامهد یووڕ هل ێبان نووبقڵاب
 اههورهــه .)یواتهه ی1397 ،یمهرهک( .نیشاتباد ۆب نایوارکیراید یینییائ یسانوش نای
 یاود ێناوتاــن تاــکچیه ڵادــنم و هــیین هوهــناڕهگ یوایــش یکێراــک هــنهتهخ یهوهئ رهبهل
 یتسهبهم هب نیناوتهد ،هوهتێنێڕهگب یناکهوارنێترق هبهسهع یتسهه یرهگرهتشهن هب نووبقڵاب
 یــندرکییاــسایانهب ۆــب نادــڵوهه هــب و هوهنیبب یراگنهرهب ڤۆرم یناکهفام یندرکرهگۆسم

 هل یرگێڕ نادرایڕب و یندراژبڵهه یاناوت و نووبقڵاب یتهڕهه یتاک اتهه ،ناڵادنم یهنهتهخ
 ،تیرهــن و نییاــئ ییتهیڵاز و یتسهداڵاب یۆه هب ناموگێب .نیهکب ناڵادنم یندرکناسقوون
 هــک یهــنایاگڵهمۆک وهــل تهــبیاتهب ،ێــبهد رــگتخهو و نێوزبجنلاــچ ،هغانۆق مهب نتشیهگ
 رهــس هــب ناــیڵاب رتتــسهداڵاب و رــتڵاز یهوێش هب ناکهییتیرهن هڕهواب و ریب و ینییائ یهتسارائ
 .هواشێک ادیسایس یهتاهکێپ و یتهیاڵهمۆک و یگنههرهف یاتناپ
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 نارێئ ییمالسیئ یرامۆک یناکاسای هل ییتسوردنهت یفام
 هوهــتهڕهنب هل و هنهتهخ یهوهدرک هب کهیهژامائ چیه ادنارێئ ییمالسیئ یرامۆک یناکاسای هل
 و هوهــنیڵۆکب یــێل اداــسای یهــنزاب هل نیناوتان و هوارکهن هنهتهخ ینووبییاسایان نای ییاسای

 یڵاــس هــل هــک یمالــسیئ ینادازــس یاــسای ی٢٦٩ یهداــم هل .نیب یزاسکاچ یرایزاوخ
 ییمالــسیئ ینهــمووجنهئ یاــسای و داد یرابوراک ینۆیسیمۆک نهیال هل یواتهه ی١٣٧٠

 ،ێــب تــسهبهم هب رهگهئ ،کێمادنهئ یندرکرادنیرب نای نیڕب" :هووتاه ،هوارک دنهسهپ نارێئ
 ێناوتهد هوارد ماجنهئ یژد هل ناوات هک کێسهک یهیسۆد یێپ هب و هوهتێوهکهد ێل یساسیق
 هــنهتهخ هــک یهــیێپ وهب ماڵهب ".تێرکب یراید رابناوات ۆب ساسیق رمهئ یلهو ینزیئ رهس هل
 تــسیوێپ هــب نایناڕوک ۆب هنهتهخ سهک رۆز ،هواریگرهو هوههقیف هل و هییعرهش یکهیهوهدرک
 یکێتــش هــب ناکێقهــف هــل کێدنهه و نێنهداد یمالسیئ یناکهجرهم هل کێکهی هب و ننازهد
 هــب تهرابهــس تهــبڵهه .یتهــینادهنماجنهئ هــل رتــشاب ینادــماجنهئ هک ننازهد یبهحهتسم

 .هــیهنهتهخ ینووببهحهتــسم رهــس هــل ناکێقهف یهبرۆز ینووچۆب ،ناچک یندرکهنهتهخ
 هــل و هیهه ناییعرهش یگهڕ یمالسیئ یرامۆک یناکاسای هک یهوهئ ینترگواچرهبهل هب هیۆب

 نایناکهڵادنم یڵام و نایگ یتاڵهسهد هدنێه یکواب یریپاب و کواب هنایاسای مهئ یامهنب رهس
 یازــس هــک ساــسیق یازــس رهــبهو ناوهئ ،ادشیڵادنم ینتشوک یتهڵاح هل تهنانهت هک هیهه
 هــب تهرابهــس کواــب ییراــکناوات ییتێرایــسرپرهب هل ساب نیناوتهد نۆچ ،نوهکان هنتشوک
 یووڕ هــل ناکهــکواب ؟نیهــکب یهــکهڵادنم ینوورهد و ییهتسهج ینادرازائ و ندرکهنهتهخ
 ناــیناکهڕوک یندرکهنهتهخ و یتێنامڵسوم یتیرهن و باد هک هنایناش رهس یکرهئ هوهییعرهش
 هنایاــسێڕ و اــسای مهــل ێدــنهه .)2018 ،دــنهکارهپ( نهــکب ێجهــبێج ادــیۆخ یتاــک هل
 هوهمالــسیئ نهــیال هــل هــنامکوح مهــئ هــک هــیانام وهــب همهئ و نین ییهوارزهماد و یسیسئهت
 هــل هــک نهنانامرهف وهئ هنامهئ .نوودنارزهمهنیاد شیمالسیئ یرهبمهغێپ و نوارکهن تسورد
 نایوهرب ادنانامڵسوم وان هل هوهکهلووج ینییائ یاگێڕ هل رتایز و هوهمالسیئ شێپ یمهدرهس
 ی1397 ،یرووکــشهئ یفسووی( نوودرکهن یهغهدهق مالسیئ یرهبمهغێپ و هوودرک ادیهپ
 رهــب ۆب هوهتێڕهگهد یگهڕ یهوهئ یرابرهس هک هیهنامکوح مهل کێکهی شهنهتهخ .)یواتهه
 ینامیئ و یکیژۆلۆدیائ یکهیامێه هتۆب ادمالسیئ و هکهلووج ینییائ هل ،هکهلووج ینییائ هل
 !تێرزهمهداد نایتهریس یکوون یتسێپ ینیڕب هب ناوایپ

 هــفام ییتهــڵوهدوێن ینامیهپ ووکهو یناکهماننامیهپ نارێئ هک یهوهئ ینترگواچ رهب هل هب
 هرۆج وومهه ینتشێههن ییتهڵوهدوێن یهماننامیهپ ،ناکهییگنههرهف و یتهیاڵهمۆک ،یرووبائ

 مهئ هک نیێڵب نیناوتهد ،هوودرک ۆژاو یناڵادنم یفام یهماننامیهپ و یزهگهڕ یکێندراواڵهه
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 اــسێڕ و اــسای هــل هــگڕب نیدــنهچ ،هنامهل هگج و هویسان یمرهف هب یتسوردنهت یفام هتاڵو
 ۆــب هــنامهئ یندرکرتــشاب ۆــب نێوــشوێڕ ێدــنهه و یتسوردنهت هب تهرابهس ناکهییۆخوان

 ییتهڕهنب یاسای هل یتسوردنهت یفام رهس هل ندرکتخهج هب نادجنرهس هب .هیهه کڵهخ
 ،نادێپهشهگ یمهراوچ یهمانرهب یمهتوهح یشهب ،هڵاس تسیب یۆسائ یهمانهگڵهب ،نارێئ
 یهــمانرهب یمهــجنێپ یاــسای ی٣٥ اــت ٣٢ یناــکهدام و هــمیب هــب تــسهویهپ یناکاــسای
 رهــگهئ و هنهتهخ هب تسهویهپ یراژم و یتسوردنهت یفام یهگێپ ،ادهشهب مهل ،نادێپهشهگ
 یفاــم رهــس هل هوهندرکتخهج و نادێپیگنیرگ یهنوومن .هوهتێردهد کێل نایناکهرهگهن و
 :تێرنیبهد هوهراوخ یهناگڕب مهل ادنارێئ ییمالسیئ یرامۆک ییتهڕهنب یاسای هل یتسوردنهت

 یهناتــسهبهم وهئ ۆب ێبهد نارێئ ییمالسیئ یرامۆک یتهموکح" :هووتاه اد٣ یاسای هل 
 هــل هــک ".تــێرگبرهو ناکهییراکناــسائ وومهــه هــل کڵهــک هووتاه ادمههوود یهگڕب هل هک
 یکهــییرووبائ ینتشڕاد" :هووتاه هدزاود یهگڕب یێپ هب ،ادناکهوارکێپهژامائ هتهباب هل کێکهی
 و یوێژبــشۆخ یندناــسخهڕ ۆــب ناکهییمالــسیئ اــسێڕ یــێپ هــب هــنارهورهپداد و تــسورد
 ،نووبێجهتشین ،کارۆخ یناکهترهک هل کهییشهبێب هرۆج رهه یندربال و یراژهه ینتشێههن

 ".همیب یندناتشگ و یتسوردنهت ییرێدواچ و راک یلهه
 یــێپ هــب هوهــکهیووڕ وومهــه هل نانژ یناکهفام ێبهد تهموکح" :هووتاه ٢١ یاسای هل

 مهئ یهنوومن ".تادب ماجنهئ وهب تسهویهپ یرابوراک و اکب رهبهتسهد ناکهییمالسیئ هرهوێپ
 هــل تهبیاتهب ،ناکیاد هل یناویتشپ" هتاو هیهیاسای مهئ یمهوود یهگڕب هل یتسوردنهت ۆب هفام
 ."ویتهه یناڵادنم هل ندرکیریگتشپ و ڵادنم یندرکیتشرهپرهس و ینایگوود یتاک

 ،ینیــشنهناخ یووڕ هــل یتهــیاڵهمۆک یــشیاسائ هل نووبدنهمهرههب" :ێڵهد ٢٩ یاسای
 ییتــسیوادێپ ،وادووڕ ،هوهــناماگێڕ هــل ،یرایتــشرهپرهسێب ،یمادنهئمهک ،یریپ ،یراکێب

 دــته و هــمیب یهوێــش هــب یکــشیزپ ییرێدواــچ و یکشیزپ و یتسوردنهت ییرازوگتهمزخ
 ییرادــشهب یتاــهاد و یتشگ یتاهاد هل ێبهد تهموکح ناکاسای یێپ هب ."هییتشگ یکێفام

 نیــباد تاڵو یکڵهخ یواوهت ۆب ییاراد ییتشپڵاپ و هوهرهس یهناییرازوگتهمزخ وهئ کڵهخ
 ".تاکب

 اگڵهمۆک ییرووبائ ییۆخهبرهس یندرکرهبهتسهد یتسهبهم هب" :هووتاه اد٤٣ یاسای هل
 یــتوهڕ هــل ڤۆرــم یناکهییتــسیوادێپ یــندرکنیباد و یــشهبێب و یراژهــه یــندرکڕبنب و
 یامهــنب رهــس هــل نارێئ ییمالسیئ یرامۆک ییرووبائ ،یهکهییدازائ ینتساراپ هب ندرکهشهگ
 ،گرهــبولج ،هرهبووناخ :ناکهییاتهرهس هییتسیوادێپ یندرکنیباد .1 :هوارزهماد هنارهوێپ مهئ
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 ۆب نازێخ ینانێهکێپ ۆب تسیوێپ ییراکناسائ و هدرهورهپ ،رهسهراچ ،یتسوردنهت ،کارۆخ
  "... ناوومهه

 اههورهــه و ارک یتسوردنهت یفام هب تهرابهس هک یهناییرگادێپ وهئ ینترگواچرهبهل هب
 و ناــنژ یهــنهتهخ یندرکهــغهدهق هــب تهرابهــس ناکهــییتهڵوهدوێن هدــنهبڕۆک یهــمانڕاج
 و شخهــبنایز ناــنژ و ناــچک ۆــب هوهووڕ رۆز هــل هــک ،نایهوهــنووبراگنهرهب یــیگنیرگ
 ناــنژ یندرکهــنهتهخ هــل ساــب یــنووڕ هــب ادنارێئ یناکاسای هل اتسێئ ات ماڵهب ،هرادیسرتهم
 ناــنژ هــل یتــشپڵاپ هــنهتهخ رهــبمهه هل نارێئ یناکاسای نیێڵب نیناوتهد هیۆب رهه و هوارکهن
 ییاــسای یهوێــش هــب نیناوــتهد هــک هــیهه یاــسای ێدــنهه نارــێئ هــمهئ یاڕهرهــس .تاکان
 یناــکهدام یهرێوگ هب :نیب ازس یرایزاوخ و نیهکب شهل ینامادنهئ ینیڕب ۆب نووچاداودهب

 663 یناکاسای و یواتهه ی1370.5.8 یوارکدنهسهپ یمالسیئ یازس یاسای ی479
 هیید ینامرهف یواتهه ی1392.2.1 یوارکدنهسهپ ناکهییمالسیئ ازس یاسای یـ664 و
 یاــسای ی12 یهداــم یــێپ هــب تهــبڵهه هــک ،هووچرهد نانژ یێزواز یمادنهئۆک ینیڕب ۆب
 ناــی هوهدرــک یهرــموز هــل هراــک مهئ رهگهئ .هوهتێرگان هنهتهخ رهناداسای یجنامائ ،یتهڕهنب
 یاڵاکــس وایــش یکهــیاگداد هــل ێناوتاــن کهیووتوهکرهبنایز چیه ،ێب ادینییائ یمسهڕوێڕ
 شهــمهئ .تاــکب یناکهووچتــسهدهل هــفام یاواد اسای هب نتسهبتشپ هب و اکب رامۆت ییاسای

 ادهکاــسای یــقهد هــل هــک یهــناراژم وهــئ هــک هوهــتاکهد تــساڕتشپ هوهــئ ادــیۆخ هــل یۆخ
 هوهناتــسارائ مهــئ و ینییاــئ یراــتوگ و عرهــش یهگێڕ هل نێرکهد دنهسهپ و نێرنێژووروهد
 هــل تهــبیاتهب ،ێبهــن ینووــب نایندرکێجهــبێج ۆــب کهــییتنهرهگ چیــه و نێرــیگباڕ هگنهڕ
 ینییاــئ یکێتهــموکح و هــیینییائ تاڵهــسهد یهــتاهکێپ هــک نارــێئ ووکهو یکێلهگاگڵهمۆک
 هییاــسائ هیۆب .هڵاز ادناکهییاسای هراتوگ رهس هب یعرهش و ینییائ یراتوگ و اکهد یناڕمکوح
 ی١٢ یهدام هل یهتو مهئ یهنوومن .تێبهه نایندرکهنێجهبێج و نترگاڕ یتاڵهسهد رهگهئ
 یازنییاــئ ینیسان یمرهف هب هل هگج هک ێرنیبهد ادنارێئ ییمالسیئ یرامۆک ییتهڕهنب یاسای

 ازنییاــئ ،نارــێئ ییمالــسیئ یراــمۆک ییمرهــف یازنییاــئ کهو یرهــشهعانسهئ ییرهــفعهج
 ییدازاــئ ،یدــیهز و یلهــبنهح و یکیلاــم ،یعیفاــش ،یفهنهح هناوهل هکید یناکهییمالسیئ
 هل کێرۆج هب نیناوتهد هتاوهک .هوارد ێپ ناییسهک یهگێپ و ینییائ یمسهڕوێڕ ینادماجنهئ

 راــک هــب هرگڵههتهراــسهخ هــمقات مهل یناویتشپ ۆب یتهڕهنب یاسای ی٢١ یهدام ناکهرۆج
 هب ناد ،ادنارێئ ییمالسیئ یرامۆک ییتهڕهنب یاسای ی٢١ یهدام یمهکهی یهگڕب هل .نینێهب
 هــل هــمهئ و هوارــن ناــنژ یناکهــییوهنعهم و یداــم هــفام یهوهندناڕهگ ۆب تهموکح یکرهئ
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 رۆز ،ێبهــه ناکهــفام یهوهنترگرهو و اڵاکس ۆب ییاسای یکهیهتاهکێپ رهگهئ هک هیادکێڵاح
 یکواــب و کــیاد یژد هل وارنیبراسهخ یسهک ،ادناکهواب هگنههرهف و تیرهن هل هک همهتسهئ

 هــل هــک اــخهدرهد هوهــئ هــمهئ .)یواتهه ی1394 ،یدهمحهئ( تاکب رامۆت اڵاکس یۆخ
 و زــێه یفروــع و یگنهــهرهف و یتیرهــن یڕهواــب و رــیب هــک نارــێئ ووکهو یکێلهگاگڵهمۆک
 و رووــتلوک و تیرهــن یخاــن هــل هــک هــناڕهواب و نووــچۆب مهــئ ،هــیهه ناــیۆخ یتاڵهسهد
 ناکهییعرهــش و ینییاــئ هتــسارائ ڵهــگهل ییراــکواه هــب نواڵووقڵهه هوهییفروع یگنههرهف
 ناــی هوهدرک ێدنهه ۆب ،شهل رهس هب ییتهیرادنهواخ یفام هب ووتسهبتشپ یاسای هنایویناوت
 مهــه هیۆب رهه .نرێسهپبنایڵهه و نهکب رهبهتسهدێب و خهیابێب هنهتهخ ووکهو یکێنوومزهئ
 ادهتــسهج رهــس هــب ناییتهــیرادنهواخ یفام هک یهکڵهخ وهئ مهه و تهموکح یناسرپرهب

 رهــس هــب یعرهــش و ینییاــئ و یفروــع و یتیرهن یڕهواب و ریب هشیمهه هک یهیێپ وهب ،هیهه
 و هوهــنهکهد )هنهتهخ( هوێش وهل یکهیهوهدرک ییتهیچۆب هل ریب نهمگهد هب ،هووب ڵاز ناینیهز
 .نرگهد ێل یهنخهڕ

 هــناکهیینییائ هنامرهف هل کێکهی هک یهیێپ وهب ،ناوایپ یندرکهنهتهخ ادنارێئ یناکاسای هل
 .تــێرکهد ێل ییناویتشپ ووکڵهب ،ێرنازان ناوات هب رهه کهن ،هشیگنههرهف یکهییتسیوێپ و
 ،هوهنیزۆدب هنهتهخ یناکهتهراسهخ و هشێک ۆب ادنارێئ ییمالسیئ ینادازس یاسای هل نیناوتهد
 هــل :ووڕ همهخب کێڵاخ ێوهمهد ،هنهتهخ هب تسهویهپ یناکهراژم یهوهنادکێل هل رهب ماڵهب
 ١٦٦ ،٣٧ ،٣٦ یناکامهــنب یتشگ هب و ناکازس و ناوات ینووبییاسای یامهنب یازس یاسای
 ،یمالــسیئ ینادازــس یاــسای ی١١ و ٢ یناــکهدام و نارێئ ییتهڕهنب یاسای ی١٦٩ ،١٦٧ ،
 و ناکهــییمازتنیئ هدــنهوان هــیۆب .نادازــس و نتــشیهگاڕێپ یامهنب هنهکب اسای ێبهد ناکاگداد
 نادــماجنهئ ،فڕوــع یێپ هب ،]ینهدهم یراکێڕ یاسای ووکهو[ نناوتان یرهوداد یتاڵهسهد
 ننێپهــسب کهیازــس تیرهــنوباد یــێپ هــب و ننازــب ناواــت هــب کــێراک ینادهــنماجنهئ ناــی
 یهــسۆرپ یاود یناکهــشێک رهگهئ هکید یکهیاتاو هب و )یواتهه ی1395 ،نایزوودلوگ(

 یۆــب رهناداسای ،ارنازهن ناوات هب ناکهنهیاخژێرد و نهیاخمهک هتهراسهخ نای و ندرکهنهتهخ
 ێرــکب ریب هل هوهئ ێبان ماڵهب .تاکبرهد نامرهف نای نووچاداودهب هتهباب مهب تهرابهس هیین
 ؛نب ندرکرامۆت اڵاکس یوایش ێبهد نووبرهگیراک و نارکێجهبێج ۆب ڤۆرم یناکهفام هک
 نهواــخ درکهــن ێجهبێج نایناکهکرهئ ناکهرادیدنهویهپ هوارخکێڕ نای تهموکح رهگهئ هتاو
 ووبهرهــق یاواد و نهــکب راــمۆت اڵاکــس و یرهوداد یتاڵهــسهد یال هــنچب نناوــتب ناکهفام
  .)1395 ،یقس یبکوک( هوهنهکب
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 رهــس هــل یرهــگیراک هــیاناوت مهــئ هــک هــگنیرگ هوهــئ رهــبهل کێفام یندرکاواد یاناوت
 و ێــنهداد کڵهــخ هــب رهــبمارهب نایناکهیتێرایــسرپرهب هب تهرابهس ناکهتهموکح ینیناوڕێت
 هــک کــێفام ینووبقهــح هوهــییاینڵد هب .تاکهد رتایز نایناکهکرهئ هب ناینووبدنهباپ یرهگهئ
 ،هوودرکهــن نیــباد ۆــب یکهــیووبهرهق چیه تهڵوهد و ێرکب رامۆت یژد هل اڵاکس ێرناوتان
 ،یرووباــئ یفاــم یهــماننامیهپ یندناکل هب تهرابهس .)هواچرهس نامهه( هرهس هل یناموگ
 هــفام ێــبهد نارــێئ ،یــنییاز ی١٩٧٦ یڵاــس هــل نارــێئ هــب یگنهــهرهف و یتهــیاڵهمۆک
 ۆــب کهییراکایج چیه ێب هب و اناوت وومهه ینانێهراکهب هب هماننامیهپ مهئ وان یناکهوارکساب
 .تاکب نیباد یهکاگڵهمۆک ینامادنهئ

 ییچهــنهتهخ مهه و کشیزپ مهه( ناکهییچهنهتهخ ادیمالسیئ یهگڵهمۆک کێدنهه هل
 رهگهئ و اکهد ێجهبێج ناکهتهبیات هییامنێڕ هنهتهخ هکنوچ ،ننایناکهراک یسرپرهب )یتیرهن
 اوهــئ ،ێنهیهگب یسکێس یمادنهئ هب نایز و اکهن ێجهبێج هناییامنێڕ مهئ یدرو هب کێسهک
 هــنهتهخ یهــیید یندرکیراــید ماڵهب .)٢٠١٤ ،یدهمحهئ( .تادب ]واوهت[ یهیید هتسیوێپ
 نایتهــیاژد هوهــیینییائ یهشیڕ و گهڕ یۆه هب ناکهییمالسیئ هدنهوان هل کێدنهه هک هکێسرپ
 یۆــه هــتێبهد هــک هــیهناتهڵاح وهــئ ۆب هنهتهخ ینادماجنهئ ۆب هیید ینادێپ تهبڵهه .هوودرک
 ،یمالــسیئ ینادازس یاسای یهرێوگهب ماڵهب .ێزواز یمادنهئ ینووبناسقوون و نووبرادنیرب
 ناکــشیزپ و ناکهــییتیرهن هــییچهنهتهخ ینووــب تهــبیاتهب و هوادووڕ مهــئ ۆــب نیناوــتهد
 کێکهی ،هیید یسرپ هب تهرابهس و ادهییدنهوێپ مهل رهه .نینێب تسهدهو رتدرو یکهیهڤۆرش
 اــیائ :هیهوێــش مهــب ادــنارێئ هــل ناڕوک یندرکهنهتهخ رهس هل ندرکهسق یناکهگنیرگ هڵاخ هل

 هــیهه هوهــئ یرهگهئ نای ێرنهداد ییاسای هب هوهکواب و کیاد نهیال هل ڵادنم یندرکهنهتهخ
 هــیید یاواد و اــکب یۆــخ یکواــب و کــیاد هل اڵاکس هتسهبهم مهئ ۆب ڵاسهروهگ یسهک هک
 ؟تاکب

 هک یهنایسۆد وهل هگج" :هووتاه ادیمالسیئ ینادازس یاسای ی١٥٨ یهدام هل اههورهه
 ناواــت هــب اسای یێپ هب هک کهیهوهدرک ینادماجنهئ ،هوارکێپ نایهژامائ ادووشێپ یناکهدام هل
 رهه" :هووتاه هدام مهئ ج یهگڕب هل و هژێرد هل ".تێردان ازس هناتهڵاح مهئ یێپ هب ،ێرنهداد

 نای کواب و کیاد نای هکهسهک ییدنهمازهڕ هب هک یکشیزپ یکێراک نای یرهگرهتشهن هرۆج
 و ناکهییتــسناز و یکینکهــت هرهوــێپ هــب نووبدنهباپ و ییاسای ینارهنێون نای یرایتشرهپرهس
 تــسیوێپ یدــنهمازهڕ یــنترگرهو ،ادهلهپهب یتهڵاح هل ێردهد ماجنهئ ناکهییموکح هدنهوان
 کێدــنهه هــک ،ناکهییتیرهن هییچهنهتهخ نیێڵب نیناوتهد هدام نامهه ج یهگڕب یێپ هب ."هیین
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 و یکینکهــت هدرادناتــس هــل دووــس یهوهــئ ێــب هــب نناکهرێدــڵهه و روود هــچوان هــل راــج
  .نوهکهد ازس رهبهو و هوهتێرگنایان هتراوائ مهئ ،نهکهد یکالاچ نرگبرهو ناکهییتسناز

 هوهــنییائ یراوب هب یدنهویهپ هک ،هوارک ێپ یهژامائ یهییسۆد وهئ ینادازس هب تهرابهس
 ٦٦١ یناکهدام ،ییاسای ینایازهراش یوارکێپهژامائ یهیسۆد ی٦٦٢ یهدام هل هگج ،هیهه
 یهوهنووچادێپ ادهژێرد هل هک هوودرک هتهباب مهل نایساب یمالسیئ ینادازس یاسای ی٦٦٣ و
 :نیهکهد ۆب

 رهبهو رتایز نای تسێپرهب اتهه وایپ یێزواز یمادنهئ یندربوانهل و نیڕب :661 یهدام 
 نامهه هب و ێرکهد یراید تسێپرهب یێپ هب ێب تسێپرهب هل رتمهک و ێوهکهد واوهت یهیید
  .تێردهد ێپ یهیید هداڕ

 کێــسهک و ،کۆزهن ،ریپ ،جنهگ ،ڵادنم یمادنهئ ناوێن هل ادهمکوح مهل :مهکهی یینیبێت
 .هیین ادارائ هل کهییزاوایج چیه ،هیین ینوگ نای هتسوردنهت ینوگ هک

 رــتاود و اگب ێپ ینایز ێزواز یمادنهئ تسێپرهب اتهه کێنادێل رهگهئ :مههوود یینیبێت
 هــل ێزواز یمادــنهئ یهکید یهکهشهب نای هوهتهوام هک یهشهب وهئ رتیکێسهک نای رابناوات
 هــیید هڕــب وهــئ شهداڕ وهــل رتاــیز و ێرــکهد یراــید تسێپرهب ۆب واوهت یهیید اوهئ ،ابب وان
 .هڕۆگهن

 یرتیهکهــشهب و ێردڕــبب یتــسێپرهب هــل کێــشهب کێــسهک رهــگهئ :مهیێــس یــینیبێت
 هــک یهنێوش وهئ یهژێڕ یێپ هب نایهکهی رهه ،ێردڕبب هوهکید یکێسهک نهیال هل یتسێپرهب
 رت یکێسهک و ێڕبب تسێپرهب هل کێشهب شیکێسهک رهگهئ و ننماز ،هنایویڕب تسێپرهب هل
 هــب ،ێڕــبب ێزواز یمادنهئ هل کێشهب نای وومهه هب هوهتێنێمهد تسێپرهب هل هک یهشهب وهئ
 دروارهــب هــب و ێــب واــترق یتــسێپ یهداڕ تهق هب ێبهد هکهیید ،مهکهی یناوات ڵهگهل دروارهب
 یــێزواز یمادــنهئ یــنیڕب ی)شرا( هدایز یهیید و هیید یهوامشاپ ،مههوود یناوات ڵهگهل
  .هڕۆگهن

 یێــس رهــس هــل کهــی هــتێبهد جیــلفیئ یکێسهک یێزواز یمادنهئ ینیڕب :٦٦٢ یهدام 
 یهــیید یێــس رهس هل وود یۆه هتێبهد تسوردنهت یکێمادنهئ یندرکجیلفیئ و واوهت یهیید
 .واوهت یهیید یێس رهس هل کهی هتێبهد ادێزواز یمادنهئ ینیڕب یتهڵاح هل ماڵهب ،واوهت

 یمادــنهئ یواوهت ڵهگهل دروارهب هب جیلفیئ یکێسهک یمادنهئ هل کێشهب ینیڕب :ینیبێت
  .تێوهکهد هیید رهبهو ،ان نای ێب تسێپرهب یواڕب یشهب چ ێزواز
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 )8( رتایز ییرایناز ۆب
  نارێئ یناکهییمالسیئ اسای یهگناوڕ هل ناچک یهنهتهخ

 )یواتهه 1394 ،یدهمحهئ لیماک ،تیرهن یوان هب(

 یمادــنهئ ینیڕب ۆب یمالسیئ ینادازس یاسای یهگڕب کێدنهه نارێئ ییمالسیئ یرامۆک
 :هوودرک ناخرهت ناتهرفائ یێزواز

 ماــک رهــه یندربوان هل و نیڕب هک هووتاه ادیمالسیئ ینادازس یاسای ی٦٦٣ یهدام هل
 و نیڕــب و ێوهکهد کێنژ یواوهت یهیید یهوین رهبهو تهرفائ یێزواز یمادنهئ یچل وود هل
 چیــه ادهمکوح مهل .تێوهکهد هیید یڕب نامهه رهبهو نژ یهگمرهش یکێچل یندرب وان هل

 .هــیین مادنهئمهک و تسوردنهت ،ڵاسهروهگ و نهمهتمهک ،نژ و هزیکاپ ناوێن هل کهییزاوایج
 ییناــیگوود ناــی وایپ یێزواز نای هوهنتاهوائ یزێه یندربوانهل هک هووتاه اد٧٠٦ یهدام هل
 ێوهــکهد شهرهئ یهیید رهبهو وایپ نای نژ ییسکێس ییدنهویهپ یژێچ یندربوانهل نای ،نژ
 هــتاوهک .تاــخهد هــیید رهــبهو ندرکسکێــس یاــناوت یندربوانهل یواوهتهب ٧٠٧ یهدام و
 :یمالــسیئ ینادازــس یاسای هل ١٧ یهدام( ێوهکهد هیید رهبهو نژ یهگمرهش یچل ینیڕب
 یکێناواــت نای کێمادنهئ نای کێسهک یژد هل تسهقنهئان یکێناوات ۆب هک هکهیهراپ هڕب هیید
 هوێــش نامهــه هــب و )تێبهد یراید اسای یێپ هب هوهتێرگیان ساسیق یاسای هک تسهقنهئ هب

 رهــبهو و ێب تسهقنهئ رهگهئ ێردب ماجنهئ نانژ یێزواز یمادنهئ یژد هل هک کێناوات رهه
 یناواــت ییکهرهــس یازــس ،)هوهندنهــسهڵۆت( ساــسیق :١٦ یهداــم( ێوهــکهد ساــسیق
 ینووبهن و نووبتسهقنهئان یرهگهئ هل و )هناکهییدنهوهژرهب ،مادنهئ ،سفهن یژد یتسهقنهئهب

 هنایز یووبهرهق کهو هک کهیهراپ هڕب ینادێپ هل هییتیرب هکازس ،ساسیق و هوهندرکهڵۆت یلهه
 هــل .دــنهمنایز یسهک هب ێردهد هوارکهن یراید ادتهعیرهش هل هک ناکهییهتسهج نای ییاراد
 .هووترگ واچ رهب هل ینانژ یێزواز یمادنهئ ینیڕب یازس تهموکح ادهکید یتاڵو کێدنهه
 / ناــچک یهنهتهخ هب تهرابهس وارکیراید یاسای هک نیرگب واچ رهبهل هوهئ ێبهد تهبڵهه
 هــب ناــی هــنهتهخ ناــی تهباب هب کهیهژامائ چیه و هیین ینووب ناڕوک/ناوایپ تهنانهت و نانژ
 نهــه هــک شهــناراژم وهئ و هوارکهن ادنارێئ یاتسێئ یناکاسای وان هل هراک مهئ یندناسان ناوات
 هــل هــمهئ .هــیین ینووــب ارکــشائ و نووڕ یکێتــسێوڵهه چیــه ادیتهڕهنب یاسای هل و نیتشگ
 هــمانهگڵهب و ناکهــماننامیهپ هــب نووبتــسهویهپ هــب نارــێئ ییمالسیئ یرامۆک هک هیادکێتاک
 یناکهییاتهرهــس هــفام هل هکێکهی هک "یتسوردنهت یفام" هب ناد ناکهرۆجوارۆج هییتهڵوهدوێن
 یــندرکۆژاو هــب نارــێئ هوهــشهکید یکهــیال هــل .تاــکهد ێــل یناویتــشپ و ێــنهداد ،ڤۆرم
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 هــل ناڵادــنم یاڵاــب ییدــنهوهژرهب هواد ینێڵهب ناڵادنم یناکهفام ییتهڵوهدوێن یهماننامیهپ
 هــک هوهــتێبب کهــیهوهدرک رهــه ییراگنهرهــب و اــکب نایناکهــفام هل یرگرهب و ێرگب واچرهب
 ناوات هب رهگهئ هک هیهوهئ ادهرێل ییهنیچنب یرایسرپ اتسێئ .هوهییسرتهم هتاخهد نایتسوردنهت
 کێشهب و ناکهووترگکهی هوهتهن یوارخکێڕ ییزاوخاد و هڵاڵهگ ینووب یاڕهرهس و ێرنازهن
 اتــشێه هــکوونهه اتهــه نارــێئ یتهموکح ،نارێئ هل هنهتهخ یندرکهغهدهق ۆب ناناڤکالاچ هل
 داد یاــگزهد اــیائ ،ێبهــه راکاڵاکــس رهــگهئ هک هیهه رهه ینووڕان مهئ و هوودرکهن یچیه
 یکواــب و کیاد یژد هل اڵاکس کێڵادنم هیهه هوهئ یرهگهئ ایائ ؟تاکهد ۆب ینووچاداودهب
 هــڵهمام نۆــچ یرهوداد یمتــسیس و اــسای اکب رامۆت اڵاکس کێسهک رهگهئ ؟تاکب رامۆت
 ؟تاکهد ادوارکێلاڵاکس و راکاڵاکس ڵهگهل

 
 رهــه ،هناکهرهــسواه ناوێن یسکێس ییدنهویهپ ییتسیوێپ ادهتهباب مهل گنیرگ یکێڵاخ

 :هوودرک یرتکهی هل ناکهرهسواه ینترگرهوژێچ ییگنیرگ هب یهژامائ نائروق کهو
 ناوهــئ .هوارــک ڵاڵهح ناتۆب ناتنارهسواه ڵهگهل ناتنووبڵهکێت ادنازهمهڕ یراگوهش هل«

 »1ناوهئ ۆب نکاشۆپ شهوێئ و هوێئ ۆب نکاشۆپ
 :ێوومرهفهد ادهکید یکێنێوش هل نای
 تــسورد ۆب یرهسواه ناتۆخ هل رهه هک :هیهوهئ یرتیناکهگڵهب و هناشین هل کێکهی«

 یناــبهرهێم و زۆــس و یتــسیوهشۆخ ناــتناوێن هــل و ادــیال هل نرگب مارائ یهوهئ ۆب نوودرک
 2».هوانێه مههرهب

 ڵهــگهل ارکشائ هوهئ ێنێوێشب یسکێس ییدنهویهپ هل نووبرێت یهسۆرپ هک کێراک رهه
 هــک یعفاــش ماــمالا بهذم یلع یجهنملا هقفلا یبێتک یێپ هب .هزاسان مالسیئ یرههوهج
 :هووتاه هییمالسیئ یهقیف یراوب هل هکێبێتک

 ننــیبب ێــل یژــێچ و ێبهــه ناییسکێس ییدنهویهپ یاناوت ناوایپ و نانژ هک یهوهئ«
 نیرتزێههــب هــل کێکهــی هــیاناوت مهــئ .هوارــشخهب ناــیێپ هوادوخ نهیال هل هک هکێتهمعێن

 ییدــنهویهپ هــل ندرــبژێچ یاــناوت ناکهییمالــسیئ اــسای یــێپ هــب .هناڵهژائ یناکهتساوخ
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 هــل کێکهــی ]هووزهراــئ مهئ یندرکرێت[ هتاوهک .هناکهگنیرگ هجنامائ هل کێکهی یسکێس
 )ک 1413 ،نخلا( »هناکهڤۆرم وومهه یناکهییاتهرهس هفام

 ێڕواــئ ادــشینارێئ یمالــسیئ یرامۆک یناکاسای هل همهئ ێرکهد شهوهئ یێڕهواچ هیۆب
 هــل )قاڵهــت و حاــکین( هوهــنووبایج کێل و یریگرهسواه یشهب هل هنوومن ۆب .هوهتێردب ێل
 ینووبواــترق 1122 یهداــم یمهیێــس یهگڕب هل حاکین یهوهندناشهوڵهه یناکهراژم یشهب
 هوهندناــشهوڵهه یفام یۆه هتێبهد اکب سکێس ێناوتهن هک کهیهداڕ هب وایپ یێزواز یمادنهئ
         .نژ ۆب

 اد)ب( یهــگڕب هــل هک هوارک ساب تشپ یهڕبڕب یندناکش یهیید ،٦٤٧ یهدام یێپ هب
 ماڵهــب ێرــکب رهــسهراچ یڕوکومهک ێب هک ،تشپ یهڕبڕب یندناکش" :هوارسوون هوێش مهب
 هــب ێناوتهــن هــکهیینابروق یهوهــئ ووــکهو ،یناکهدووــس هــل کێکهی ینادتسهدهل یۆه هتێبب
 هوهــئ ،ادب تسهد هل یندرکزیم یڵۆرتنۆک نای یسکێس یاناوت نای ێشینباد نای اوڕب هواگێڕ
 ".تێوهکهد یواوهت یهیید

 ناــی نژ یینایگوود نای وایپ یێزواز نای نووبتهحهڕ یزێه یندربوان هل ٧٠٦ یهدام 
 .تێوهکهد شهرهئ رهبهو وایپ نای نژ ییسکێس ینووبتووج یژێچ یندربوانهل

 .تێوهکهد واوهت یهیید رهبهو ندرکسکێس یاناوت یواوهت یندربوانهل ٧٠٧ یهدام 
 ماجنهــئ ناکهــییموکح همتسیس و یتسناز و یکینکهت هدرادناتس یێپ هب هنهتهخ رهگهئ 

 :یمالسیئ ینادازس یاسای ٤٩٥ یهدام یێپ هب ،هوهتێوهکب ێل ینیرب ماڵهب ێبارد
 ناــی ناــیز یۆــه هــتێبب ادهد یماجنهــئ هــک یهرهــسهراچ وهــل کــشیزپ کــێتاک رهه"

 و یکــشیزپ اسێڕ یێپ هب یهکهراک یهوهئ رهگهم ادب هیید ێبهد هوهئ ،ییهتسهج یتهراسهخ
 ۆــب ینووــبشۆخێل ندرکرهــسهراچ شێــپ هــک یهوهــئ ناــی ،ێــب ناکهییکینکهت هدرادناتس
 شۆخهن هل نووبشۆخێل ینترگرهو رهگهئ و هوهتێباشهوهن ێل یشیکهیهڵهه چیه و ێبارکرهد
 یــنترگرهو ناــی ێبهــن یخهــیاب هــڵادنم وهــئ ینووبیتێــش ناــی ییووتــشیهگهنێپ یۆــه هــب
 ،ێبهــن واــجنوگ یناکهوێــشواه و ندرکشۆــهێب یۆــه هــب هــسهک وهــل نووــبشۆخێل
 ".تێریگهدرهو هکهشۆخهن یرایتشرهپرهس هل نووبشۆخێل

 ینووبهــن هل هک اکهد هوهئ یهشهگناب هک هیهدام مهئ مهکهی یینیبێت ناوێن یگنیرگ یڵاخ
 هوهــتێرگیان کهییرهبهتــسهد چیه ادهوهدرک و تسناز هل کشیزپ یهڵهه نای یمهخرهتمهک
  .تێبترگهنرهو یشینووبشۆخێل رهگهئ تهنانهت

 کشیزپ رهگهئ هک هوودرک یاعدیئ هک ،هیهدام مهئ یمهکهی یینیبێت ادهرێل گنیرگ یڵاخ
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 رهــگهئ تهــنانهت ،ێرکاــن رهبهتــسهد یهکهرادرک و نیناز ێبدرک یهڵهه نای یمهخرهتمهک
 .تێبترگهنرهو ینووبناواتێب

 هـــنهیال رهـــگهئ تهـــنانهت و هووژـــێم ینهـــمهت یاقهـــتراب ناینهـــمهت ناکهـــتیرهن
 هــب شهــنهتهخ .هرۆز یکێتاک هب نامتسیوێپ ناینیڕۆگ ۆب ،ێرنێملهسب نایشیناکهشخهبنایز
 رهــه هــک هــکێتهباب ،هووترگرهو ینییائ هل هک یهییراداوهڕ وهئ و هڵاس نارازهه یهنیشێپ یۆه
 ینیڕۆــگ هیارکــشائ .تــێب یناکهنهیال وومهه یندرکواچهڕ هب ێبهد کهیهوهنادکێل هنشهچ
 و تیرهــن یواڕبهــناد یکێشهب کهو نایهنهتهخ ووکهو یکێسرپ هک یهناسهک وهئ یهگناوڕ
 هوهــندرکنووڕ ماڵهب ،ێرکان کێوهش هب و هیین ناسائ او رهه یکێراک ،هوودرک ڵووبق نییائ
 یشهب هل .تێب اگێڕ مهئ یرهسهراچ یلیلک ێناوتهد یتشگ یهدرهورهپ و یشخهبیرایناز و
 هتوهکێل و نایز یهوهندرکمهک و هنهتهخ یهدراید ڵهگهل ندرکهڵهمام ۆب ادهبێتک مهئ ییاتۆک
 ینانێهیدهــب ۆــب ناــموگێب هــک هوارک راینشێپ یهراچهگێڕ کێڵهمۆک هنهتهخ یناکهییرهگهئ

 یــیپورگ یڵوهــه و ڵهــمۆکهب یهدارــیئ هــب نامتــسیوێپ هنارهــسهراچ مهــل کێکهــی رهــه
 .هیینهدهم یهگڵهمۆک یناناڤکالاچ و نارهنادتهسایس ،نارادتاڵهسهد

 
 هب رهبمارهب نیڕبرهد یتهیازهڕان ،"ننێب ناڕوک ینادهجنهکشهئ هل زاو" :٥٨ هرامژ یهنێو

 )khatneh.no یمارگاتسنیئ یهڕهپال( اکیرمهئ هل ناوایپ یندرکهنهتهخ
 ڵادنم یناکهفام ییتهڵوهدوێن یهماننامیهپ

 هــل ناوهــئ هــکنوچ هگنیرگ ناڵادنم یناکهفام هل هوهنادڕوائ هک ووبارک هوهل ساب رتشێپ
 یکالاــچ کێدنهه هل و هیین ناینایۆخ هل ندرکیرگرهب یاناوت و نناکهرگڵههراسهخ هپورگ
 هــک ێرــکب رــیب هــل هوهــئ ێباــن .هــیین نایهناراداگائ ییدنهمازهڕ ینیڕبرهد یاناوت و نهگانێت

 هــکید یناکهــفام رهــس هــل ییرهــگیراک مهــه یتسوردنهت یفام هل ڵادنم ینووبدنهمدووس
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 هوهییهتــسهج یووڕ هل ادیڵادنم هل کێسهک رهگهئ .هناوهئ ییرهگیراک رێژ هل مهه و ێنهداد
 ۆــب هــیهناوهل ،ێبووــچ کــێت یهکهییهتــسهج هییتسوردنهت و ێبارک ناسارهه و ێبارد رازائ
 رهــگهئ هوێــش نامهــه هــب .تــێرکب شهــبێب ندنێوخ یفام و هناخباتوق هنووچ هل کهیهوام
 ۆخوهتــساڕ ،ێرکهــن واــچهڕ یژیتودــنوت هــل نووبراــگزڕ کهو ڵادــنم یهــکید یناکهــفام
 ێرــکب هوهــب هژاــمائ هتسیوێپ ماڵهب .تێنهداد ڵادنم ییتسوردنهت یفام رهس هل ییرهگیراک
 رادروونــس ادهــکهڵادنم هــل اینهــت هــنایینوورهد و ییهتــسهج هتهراسهخ مهئ یناکهوادووڕ هک
 هــک ،ێــنباد شهــکهڵادنم یرهــبوروهد یهــگڵهمۆک رهــس هل یرهگیراک ێناوتهد و هوهتێبان
 یژد هــل یژیتودــنوت ،یــسکێس یناواــت ینادــماجنهئ ،هوهڵام هل ندرکاڕ هب هژامائ نیناوتهد
 کهو هــنهتهخ یــسرپ ۆــب ناوارفرهــب و دنهههڕهرف ینیناوڕ .نیهکب ... و رهسواه و ناڵادنم
 یهوهــندرکمهک و ندرــکیرگێڕ ۆــب گــنیرگ یکێواگنهــه هــب یتهــیاڵهمۆک یکهــیهدراید

 یناکهــتوهکێل و یرهــگیراک هــکنوچ ،ێردهد مهــڵهق هل هکید یناکهییتهیاڵهمۆک هتهراسهخ
 شاگڵهــمۆک ووکڵهــب ،هوهــتێرگان کاــت اهنهــت کێنوومزهــئ ناــی کهیهوهدرک کهو هنهتهخ
 هــب هوهــنووچادێپ و هوهدرــک مهــل هوهندرکریب هب .تێنهداد رهس هل یرهگیراک و ێنێلگهدهوێت

 و هشێک وهئ وانێپ هل گنیرگ یکێواگنهه نیناوتهد ،هنهتهخ هب تسهویهپ یاسای و تهسایس
 کهو هــنهتهخ یتاینب ادیتساڕ هل .هیهه ناییرووبائان و یرووبائ ینهیال هک نینێبڵهه ادهنانایز
 هــل وارکێتراــک و رهگیراک ییدنهویهپ هل هشیمهه اداگڵهمۆک وان هل یتهیاڵهمۆک یکهیهدراید
 .هیادیتهیاڵهمۆک یکێڤۆرم کهو کات و اگڵهمۆک ناوێن

 هــمانهگڵهب نیرــتگنیرگ هــل کێکهــی هــک ڵادــنم یناکهــفام یهماننتوهککێڕ هوهخادهب
 اد9 یهدام هل اینهت و هوودرکهن هسانێپ یژیتودنوت ،هناڵادنم یناکهفام یراوب یناکهییتشپڵاپ
 یناکهــگنیرگ هــییلیلک هــشو هــل کێکهــی یتــشگ هب ماڵهب .هوودرک یناکهنوومن هب یهژامائ
 هــل ادهوهــنیژێوت مهــل هــک کێتهــباب ،هــگنهز و رــبهز یندناپهــس یژیتودــنوت یهــسانێپ
 هــڵادنم یاودهو هــکید یناــسهک یهوهــئ یۆــه هــب ،هوارــک ێــل یــساب ادــناکهییرهوهریب

 یهدام اههورهه .هوارک ێپ یهژامائ ... و هووترگ نایناکهچاق نای نووتوهک هکهوارکهنهنهتهخ
 هــب تهرابهــس شێکاڕجنرهس یکهیهڤۆرش ارهتلگنیئ ی٢٠٠٤ یڵاس ناڵادنم یاسای ی٥٨

 هــل ناڵادــنم یندرکێبمهــت هــب هژامائ هک ووڕ هتاخهد ناکازس و ێبمهت یواردێپهگێڕ یهداڕ
 رهــه ،هییاــسای هداــم مهــئ یــێپ هب .نیهکب یتهبیاتهب هنهتهخ و یتشگ هب ناڵاسهروهگ نهیال
 هــل ڵادــنم یژد هــل هــکهڵادنم یرایتشرهپرهس نای کواب و کیاد نهیال هل کێنایز هنشهچ
 ،ێــب یدــیج و یتاک یکێنایز هل رتایز هکهنایز رهگهئ نای ێب رتایز تسێپ ییرووس یهداڕ
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  .هیین ۆب یواساپ و واجنوگ یازس یهوهرهد هتێچهد هوهئ
 یهــناتاڵو وهئ ،ڵادنم یناکهفام یهماننامیهپ ی24 یهدام یمهیێس یهگڕب یهرێوگ هب

 یزاوێــش ینتشێههن ۆب واجنوگ و تسیوێپ یکێنێوشوێڕ وومهه ،نهکهماننامیهپ یرگنهیال
 هــل اههورهــه .رهــب هــنرگهد ادناڵادنم ییتسوردنهت یراوب هل یفاروخ و یتیرهن یرهسهراچ
 یناــتاڵو هــک هوهــتهوارک هــگنیرگ هــتهباب مهئ رهس هل تخهج ادهماننامیهپ مهئ ی٣٩ یهدام

 یهوهــنووبکاچ یــندرکارێخ ۆب تسیوێپ یکێنێوشوێڕ و ڕهپاد وومهه هماننامیهپ یرگنهیال
 هــتهنووب هــک رهــب هــنرگب هناڵادنم وهئ ییتهیاڵهمۆک یندناجنوگۆخ و ینوورهد و ییهتسهج
 و هناڤۆرمان ،ژیتودنوت یراک نای ،نادهجنهکشهئ  ،ییۆژهواکڵهک ،نتسخێوگتشپ یینابروق
 هــل هتــسیوێپ اگڵهــمۆک واــن ۆــب هوهــنتاه و هوهــنووبکاچ یــتوهڕ مهئ .گنهج نای رهکاوسیڕ
 نترگزێڕ و ۆخهب نتسهبتشپ و یتسوردنهت هتێبب یهکهماجنهئ هک ێردب ماجنهئ ادکهیهگنیژ
 .هکهڵادنم هل

 هــیهوهئ هواراــئ هتێد هک یهرایسرپ وهئ ،درک نامساب هک یهناوارکدنهسهپ اسای وهئ یێپ هب
 ادهــنهتهخ یراوــب هــل گــنیرگ یڵاخ ؟رهب هتێریگب هنهتهخ یژد هل کێتهسایس چ ێبهد هک
 یناکهــنایز ناــی دووــس و هراک مهئ ینادماجنهئ یهژێڕ ینووبدایز هنادێوگ ێب هب هک هیهوهئ

 ،هوارنێملهــس هــنهتهخ یناکهــیینوورهد و ییهتسهج هنایز ادهوهنیڵۆکێل نیدنهچ هل ،هنهتهخ
 هــک یهوهــب اــیائ .رهــب هــتێریگب هــتهباب مهــئ ۆــب کهیهتــسارائ چ ێــبهد هک هیین نووڕ ماڵهب
 هرتاــیز یناکهــتوهکێل و ناــیز هــل هنهتهخ یناکهدووس هک هوهنهکهد یتساڕتشپ ناکهکشیزپ
 یژیتودــنوت هــب و نیهــکب هــنهتهخ یناکهــیینوورهد و ییهتسهج هنایز هل یشۆپواچ ێرکهد
 ؟نیهدهن یمهڵهق هل ڕوک یڵادنم هب رهبمارهب

 یامهــنب رهــس هــل هــک هییڵادنم یکمهچ ،ێرخب ێوگتشپ هوهووڕ مهل ێبان هک کێڵاخ
 یناــهیج یهــماننامیهپ یمهــکهی یهداــم هل .هوارزهماد ناکهییتهڵوهدوێن همانهگڵهب و هسانێپ
 ێب هب ،ێرنازهد ڵادنم هب ێب هوهڵاس هدژهه ینهمهت راوخ هل کێسهک رهه ،ڵادنم یناکهفام
 و هوهــتهن ناــی ،نییاــئ چ هــب رهــس و یژهد ادــییایفارگوج ینێوش ماک هل هک یهوهئ هنادێوگ
 یناکهــفام یهماننتوهککێڕ یناکهرهکۆژاو هتهموکح و ێرکهد ریهس ڵادنم کهو هکێزهگهڕ
 و نهــکب رهگۆسم ناڵادنم یینوورهد و ییهتسهج ییتسوردنهت هک نوارک تسهورهد ڤۆرم
 یفاــم یهــکید یناکهمانهگڵهب و هنتوهککێڕ مهئ یێپ هب .هوهنبب ناینووبدنهمنایز یراگنهرهب
 و هــکهی کهو ناــهیج یکێنێوــش وومهــه هــل ناڵادــنم یژد یژیتودــنوت یهنوومن ،ڤۆرم

 .ننازهد هنانوومن وهل کێکهی هب هنهتهخ ناڵادنم یفام یناناڤکالاچ
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 )9( رتایز ییرایناز ۆب
 ادییاپووروهئ یتاڵو کێدنهه هل هنهتهخ یندرکهغهدهق
 یمکوــح یووڕهــبووڕ اداپووروهــئ یناکهزاوایج هتاڵو هل هنهتهخ ادییاود یهناڵاس مهل

 رهــس هــل شیراــج کێدــنهه و ییهچوان یتسائ رهس هل راج کێدنهه هک هوهتهووب زاوایج
 یندرکهــغهدهق هــب هژاــمائ نیناوــتهد ادهــنارایڕب مهئ وان هل ،هوارک دنهسهپ ادینامتشین یتسائ

 هــل ناــموگێب .نیهــکب جیورهن و اینامڵهئ ،نڵۆک ،دنهلسیائ ،دیوس یناتاڵو هل ندرکهنهتهخ
 یناکهفام ییناهیج یهمانڕاج ی١٨ یهدام هب هژامائ نیناوتهد ادناکهووچرهد هرایڕب یماڵهو
 :نیهکب ڤۆرم

 نییاــئ و نادژــیو و هوهــندرکریب ییدازاــئ هــل دووس هیهه یهوهئ یفام کێسهک وومهه"
 ییدازاــئ اههورهــه و نووــچۆب و اڕ ناــی نییاــئ ینیڕۆــگ ییدازاــئ هــفام مهــئ .تــێرگبرهو
 ینادــماجنهئ و ناکهــیینییائ هــناو یــندرکرێف اههورهــه و اکهد رهگۆسم نامیئ و ینیڕبرهداڕ
 ". ... هوهتێرگهد شیناکهیینییائ همسهڕوێڕ

 :هیاو نایێپ هوارکێپ نایهژامائ هک یهناتاڵو وهل هنهتهخ ینارایهن ماڵهب
 هــب هتــسیوێپ ،ێبهــن ینووــب ناڕوک یندرکهنهتهخ ۆب یکشیزپ یکێراکۆه چیه رهگهئ 

 .تێرکب هغهدهق هراک مهئ تاک نیرتووز
 چیــه و ناڵادنم یفام رهس هتاخهد کشیت هک هکێتهباب ناڕوک یهنهتهخ یندرکهغهدهق 

 .هیین هوهنییائ هب یکهییدنهویهپ
 یگنهــهرهف و یرووــتلوک ناــی ینییاــئ یراــکۆه هــب کێسهک رهه ،هڵاڵهگ مهئ یێپ هب 

 یهــنهتهخ هڵاڵهگ مهئ ینارگنهیال .تێرکب ینادنیز ڵاس 6 اتهه هگنهڕ ،ادب ماجنهئ هنهتهخ
 هــب و ننێهبووــشهد )ناــنژ یهــنهتهخ( ناــنژ یــێزواز یمادــنهئۆک یندناوێــش هــب ناڕوــک
  .نناوڕهد یێل نهمهتمهک یناڕوک یفام یندرکلێشێپ

 تهــنانهت و هــڵادنم یهتــسهج رهس هل هوهناڕهگێب و ییهشیمهه یکێراک ندرکهنهتهخ 
 یریهــس هتــسهج هــب ندــنایهگنایز کهو اتــشێه ،نووــب یزاڕ یێپ شیکواب و کیاد رهگهئ
 ێــل یناــموگ اسای یندرکلێشێپ هب هواگداد ینووچۆب هب هک کێکشیزپ هوهراب مهل .تێرکهد
   .ارسانهن رابناوات هب هکهتهباب ینووبرگهنڵههاشاح و ینووڕان یۆه هب ووبارک

 .تێنهیهگهد ڵادنم هب ییهتسهج و ینوورهد ینایز هراک مهئ
 یهداــم کێدــنهه هــب کــێواچ نیناوــتهد ،هوارــک ێــپ نایهژامائ هک یهناراژم وهل هگج

 ینارهــبژد ینووــچۆب هــب ناییدــنهویهپ هــک نینێشخب اداپووروهئ یناکهماننامیهپ هل ییاسای
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 و ڤۆرــم یناکهــفام ۆــب ییاپووروهــئ یهــماننامیهپ ی٢٠ یهداــم یــێپ هــب .هیین هوهنهتهخ
 یاناوت اتشێه هک یهناسهک وهئ یهتسهج هل کهیهناش ییکشیزپان یندربال ،یسانرهوهدنیز
 هــنایۆخ یفاــم ناڵادــنم .هــیهغهدهق ،هــیین ناییدــنهمازهڕ یــنیڕبرهد و ۆخهبرهس ینادرایڕب

 هــنهتهخ هــک نــب ناــیۆخ یاــیرو هناییتهیاکووــس یراــتفهڕ یژد هــل و نزێراــپب ناــیۆخ
 هــیۆب رهــه .نرــگب شۆخهــن یفام هل زێڕ ناکهکشیزپ هتسیوێپ .هیهنافام مهئ یندرکلێشێپ
 هــل ێبان ییاسای ینهمهت راوخ یناڵادنم رهس هل هنازێراپۆخ یادراک هب هنهتهخ ینادماجنهئ
 ماجنهــئ هناووتــشیهگێپ هواــیپ وهــئ رهــس هل ێبهد هنهتهخ و ێب ماوهدرهب هوهییقالخهئ یووڕ
 ،لــیه( هــیهه ناــیۆخ یهناییاــسای و هــناراداگائ ییدــنهمازهڕ یــنیڕبرهد یاــناوت هک ێردب

 .)50 ل ،2003
 

 
 )BBC( ناڕوک یندرکهنهتهخ هب رهبمارهب 1یتهیازهڕان :٥٩ هرامژ یهنێو

 

  

 
 نیدنهچ ناوایپ یندرکهنهتهخ یهوهنووبراگنهرهب ۆب ادناهیج یناکایجایج هتاڵو هل ادییاود یهناڵاس مهل ـ1

 اتهـه ماوهدرهـب ینادێپهشهگ ۆب یناهیج یکێنتوهککێڕ ٢٠٣٠ یڵاس یهمانهگڵهب .هوودرکێپ یتسهد تهمڵهه
 یناکهییراکناـسائ و اـناوت وومهـه هـک هواد ناینێڵهـب همانهگڵهب مهئ یراکۆژاو یناتاڵو .هیینییاز ی٢٠٣٠ یڵاس
 نارـێئ هل هییتهڵوهدوێن همانڕاج مهئ ماڵهب .ڕهگ هنهخب هییناهیج همانهگڵهب مهئ یناکهجنامائ هب نتشیهگ ۆب نایۆخ
 همانهگڵهب مهئ نارایهن .هوهتهووب گنهتسائ یووڕهبووڕ هوهیینییائ یکڵهخ و تهموکح هب رهس یناسهک نهیال هل
 .ننازهد ناکهیینارێئ یینییائ یڕهواب و ریب یرهبژد هب
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 هــفام یناکهــییناهیج هــماننامیهپ هل یتسوردنهت رهس هب ییتهیرادنهواخ یفام
  ناکهییۆرم
 یــڤۆرم یفاــم یناکهــمانهگڵهب و هــمانڕاج و هــماننامیهپ هــل هــک یهــناوهنیڵۆکێل وهئ وێن هل

 ،ڤۆرــم ییتــسوردنهت یــیگنیرگ رهــس هل هوهندرکتخهج یاڕێو ،نوارد ماجنهئ ادناهیج
 ناــی نناکهــکات ییتــسوردنهت یرهبهتــسهد هــک نوارــک ساــب تهــڵاح و هــنوومن نیدنهچ
 ناواــیپ یهــنهتهخ هــب کهــیهژامائ چیه ادهناتهڵاح و هنوومن مهئ وان هل ماڵهب ،نیرهکلێشێپ
 نهــیال هــل ناــی ناکهووترگکهــی هوهــتهن نهــیال هــل تاــکچیه هراک مهئ ادیتساڕ هل و هوارکهن
 کێدــنهه هــل تهــنانهت و هوارکهــن هــنادیئ هــناواڕبێل هوهــڤۆرم یفام یهکید یناکهوارخکێڕ
 )ناریهزوــح( ینووج یگنام ینتشیناد هب هژامائ نیناوتهد هک هوارک ێل یشیناویتشپ ادتهڵاح
 اتهــه اد ناینێڵهــب ناــهیج یناــتاڵو کــێتاک ،نیهکب ٢٠١٦ یڵاس هل ناکهووترگکهی هوهتهن

 ۆــب ناکهوارکراینــشێپ هرهسهراچ هل کێکهی ننێهب زدیائ ییشۆخهن هب ییاتۆک ٢٠٣٠ یڵاس
  .ووب هنهتهخ ینادماجنهئ زدیائ یاتهپ یهوهنووبراگنهرهب

 یناکهــییتهڵوهدوێن هــمانهگڵهب هــل یتــسوردنهت یفاــم یاــمێه نیرتیتــشگ و نیمهکهی
 هــب ارکــشائ یکهــیهژامائ چیه ادهمانڕاج مهل هدنهچ رهه .هناکهووترگکهی هوهتهن یهمانڕاج
 یهوارــخکێڕ وهــئ همانڕاج مهئ ی٥٥ یهدام یهـئ یهگڕب ماڵهب ،هوارکهن یتسوردنهت یفام
 هــسرپ ۆــب هراچهــگێڕ و اــبب هوهــشێپ وهرهــب ناــیژ یناــکاڵاب هدڕادناتــس هــک هوودرک دنهباپ
 یفاــم یمهــهوود یهوهــنادگنهڕ .هوهــتێزۆدب یتــسوردنهت هــب تسهویهپ یناکهییتهڵوهدوێن
 هــل )WHO( یناهیج ییتسوردنهت یوارخکێڕ یناکهییتهڵوهدوێن همانهگڵهب هل یتسوردنهت

 ییتهڕهــنب یاــسای هــل یتــسوردنهت یفاــم راــج مهــکهی ۆــب ادهڵاــس مهــل .هـــ١٩٤٦ یڵاس
 هووتاــه ادهــمانمیه مهــئ ییکهشێپ هل اههورهه .اردنێسان ادیناهیج ییتسوردنهت یوارخکێڕ
 هــفام هل کێکهی یتسوردنهت یووتشیهگاڕێپتسهد یدرادناتس نیرتاڵاب هل نترگرهودوس هک
 هــب نتــشیهگ ۆــب یتهڕهــنب یکێنهــیال نالهــگ ییتسوردنهت و هکێڤۆرم وومهه یناکهییتهڕهنب
 یواکــشاڕ هــب ڤۆرم یفام ییناهیج یهمانڕاج یجنێپ و تسیب یهدام .هشیاسائ و یتشائ

 و ناــیژ یتسائ هیهه یهوهئ یفام کێسهک وومهه" :هوهتاکهد هییگنیرگ مهئ رهس هل تخهج
 ییرێدواــچ و هرهبوناخ و کارۆخ یووڕ هل یهکهنازێخ و یۆخ یوێژبشۆخ و یتسوردنهت
 یهوهئ یفام اههورهه و اکب رهگۆسم ناکهییتهیاڵهمۆک هتسیوێپ هییرازوگتهمزخ و یکشیزپ
 وومهــه هــل ناــی ،یرــیپ ،ییهوــێب ،یمادــنهئمهک ،یــشۆخهن ،یراــکێب یتاــک هــل هــیهه
 یوــێژب یناــکهزارمائ هیین ادڤۆرم یهداریئ هل هک راکۆه ێدنهه یۆه هب هک ادرتیناکهتهڵاح
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 1.تێبهه نایدنهمفهڕهش یکێنایژ نبووچ تسهد هل
 یــێپ هــب  هوارــک نایکێمهــک هــب هژاــمائ هــک  ادهــناییرگادێپ مهــئ وومهــه ڵهــگهل ماڵهــب

 هژاــمائ کهیاــسای کهو ،ادناهیج یتاڵو هد و دهس ییتهڕهنب یاسای هل اهنهت ،کهیهوهنادکێل
 ییرازوگتهــمزخ یفاــم یــساب ،ادــتاڵو ێــس و اتفهــح هــل و هوارــک یتــسوردنهت یفاــم هب
 .)1385 ،هعلهق ییازهر( هوارک یکشیزپ و یتسوردنهت

 ێچهدــێپ ،نیهــکب هــنهتهخ یــسرپ رهــس هــل هــسق هوهییاــسای یهگناوڕ هل یهوهئ شێپ
 هــب ادهــشهب مهــل ندرکهــنهتهخ هــل تسهبهم هک ووڕ هنیهخب هگنیرگ هڵاخ مهئ ێب تسیوێپ
 اتهــه و نوــگ و رێک یتسێپ ینیڕب هل هییتیرب راج کێدنهه هک هیین یناکهدنوت هزاوێش یانام
 )تهریس یکوون( تسێپرهب ینیڕب هک ێرکهد هنهتهخ یکێرۆج هل ساب اهنهت ووکڵهب ،مۆک
  .)76 ل ،2003 ،دراتاگ) هیهه نامهناییاسای هدام مهئ ڤۆرم یفام یاسای یێپ هب .تاکهد

 رهــب هــتێوهکب کــێڤۆرم چیــه ێباــن :نادهجنهکــشهئ یندرکهغهدهق :مهیێس یهدام 
  .ندرکێبمهت و هناییتهیاکووس یرهسهراچ و یتهیاکووس و هجنهکشهئ

 کــێڤۆرم وومهــه :ییاــسای و یــسهکهکات ینایژ هل نترگزێڕ یفام :مهتشهه یهدام
 ێباــن .تــێریگب یناکهییدنهویهپ و نازێخ و یۆخ ییتهبیات ینایژ هل زێڕ هیهه یهوهئ یفام
 هــل رهــگهم ،ێبهــه ینووــب هوهــتهموکح یناــکاگزهدوماد نهــیال هــل کێنادرهوێتــسهد چیه
 ناــی فاــم ینتــساراپ و قالخهــئ و یتــسوردنهت ینتــساراپ وانێپ هل ... تهبیات یخۆدوراب
 .رت یناسهک ییدازائ

 ییدازاــئ یفاــم ناکهڤۆرم وومهه :نییائ و یرایشو ،هشێدنهئ ییدازائ :مهیۆن یهدام
 نییاــئ ینیڕۆگ ییدازائ هل هییتیرب هفام مهئ .هیهه ناینییائ و یرایشو ،هوهندرکریب و هشێدنهئ
 ینادــماجنهئ ،ۆخ یڕهواب و ریب نای نییائ ینتساراپ هل نووبدازائ و ڤۆرم یڕهواب و ریب نای
 چ و ییاینهــت هــب چ اج ،نترگواچڕ و نانێهاڕ ،هوهنتوهناو ،یتهیادنهب و نتسهرهپ یرابوراک
  .ییاینهت هل نای رهوامهج وان هل چ ،نارتید ڵهگهل اگڵهمۆک وان هل

 و شێــئ( هرۆز یــشێئ ندرکهــنهتهخ هــک نرــگب واچرهب هل یاو ،3 یهدام هب تهرابهس
 شهوهل و )تێرگهد هواچرهس هوهواجنوگ و ندرکڕس ییزرهد ینانێههنراکهب هل هک کێرازائ
 هــکهڵادنم هدــنهچرهه ،هووتوهــکهن ینێوــشوێپ ناــی هووبهــن یرایزاوخ هکهڵادنم ،رتگنیرگ
 یــکێنتو هــب ،اکهد ییسهکهکات ینایژ یفام هل یتشپڵاپ هک ٨ یهدام هب تهرابهس .هیهپرۆک

 
 .ڤۆرم یناکهفام ییناهیج یهمانڕاج ،)٢٠١٧( ناکهووترگکهی هوهتهن :هناوڕب ـ1
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 رهــس هــل کهییرهگرهتــشهن و اــکهد کێڵادنم ییرهوای یدنهمازهڕ ێب هب هک کێسهک رتاناس
 یکێدووــس چیه هک ێنێپهسهد ادهپرۆک وهئ رهس هب رۆز کێرازائ هک ادهد ماجنهئ یهتسهج
 یندرکلێــشێپ یۆــه هــتێببهد وارگنهــپ و یــکهزێه یهوێــش هــب ،هیین یارکشائ ینهیاختروک
 ناــی ندرکڵووــبق هــب هوهتهوارتــسهب شینازــێخ یناــیژ ینتــساراپ ادهــمهئ یاود هــب .یدازائ
 .هوهــتهبیات یــکێداژن ناــی رهورهــپنییائ یکهــیاگڵهمۆک نهــیال هــل ڵادــنم یهوهــندرکتهڕ
 هــنووب یجرهمــشێپ هــنهتهخ هــگنهڕ هــک نرگب واچ رهبهل ٩ یهدام هل هوێشواه یکهیادراک
 ادــڵادنم رهــس هب هک ێب )هکهلووج و نامڵسوم ووکهو( ناکهتهبیات هگڵهمۆک وان هل یمادنهئ
 ناــی ینییاــئ یکهــیهگڵهمۆک یمادــنهئ هــتێبب ێوهــهیهن هــگنهڕ هکهڵادنم ماڵهب ،ێرنێپهسهد
 و یهــکهنادووڕ یمهدرهــس ۆب هوهتێڕهگهد هڵهه یکێنامیهپ رهه هراید او .وارکیراید ییداژین
 کێــسهک ینارکڵووــبق ییتــسیوێپ ووکڵهــب ناکهــتهبیات هگڵهمۆک وان یناکهمرۆن اهنهت کهن
 مهــیۆن و مهتــشهه یناــکهدام هــک نیــێڵب نیناوــتهد .تــێنهداد هکهنازێخ رهس هل یرهگیراک
 یتاــک هل نایهکهڵادنم نناوتهن تسهقنهئ هب هکهکواب و کیاد رهگهئ ،نێرکب لێشێپ هیهناوهل
 .نهکب هنهتهخ ادواجنوگ

 ێباــن کێــسهک چیــه ،ڤۆرــم یناکهــفام ییناهیج یهمانڕاج یمهجنێپ یهدام یێپ هب
 یۆکــش و ناــش و یتهیاڤۆرم یژد نای هنادنڕد یکێراتفهڕ نای ازس نای هجنهکشهئ یشووت
 .هوهتێبب هنارهبشرێه نای ییۆرم

 شیناکهییــسایس و ینهدهــم هــفام ییتهڵوهدوێن یهماننامیهپ یمهتوهح یهدام اههورهه
 یتوهکوــسڵهه نای هجنهکشهئ و رازائ یشووت ێبان کێسهک چیه هک هوهتاکهد هوهل تخهج
 یتــسناز نای یکشیزپ یهوهندرکیقات ینادماجنهئ تهبیاتهب ،هوهتێبب هناڤۆرمان نای هنادنڕد
 .هیهغهدهق ،یۆخ یهنادازائ ییدنهمازهڕ ێب هب کێسهک رهس هل

 تهــنانهت هــشخهبرازائ ادــتهڕهنب هل هنهتهخ یهیێپ وهب هک هوودرک هوهل نایساب کێدنهه
 یناکهبهــسهع یندرککۆــلب ووــکهو رازاــئ یندرکڵۆرتنۆــک یناکهزاوێــش هــل کڵهــک رهگهئ
 مهئ یهگناوڕ هل .هنادهجنهکشهئ کێرۆج اتشێه ،ێریگب رهکڕس یمێرک و ێزواز یمادنهئ
 یــنیڕبرهد یاــناوت و نرگڵههراــسهخ یکێنیچ ناکهپرۆک یهیێپ وهب ،هوهنارگهنخهڕ هڵهمۆک
 ووکهو رهه ،ێرکهد ریهس نادهجنهکشهئ هل کێرۆج کهو ندرکهنهتهخ هیۆب ،هیین نایرازائ

 ناــی ێــب ییهتــسهج چ ،هوهــتێوهکهد ێــل یدــنوت یکێرازاــئ ناــی جنهڕ هک کێرادرک رهه
 ێجهــبێج یراکایج یراکۆه هب نای ێبارد ماجنهئ کێسهک رهس هل تسهقنهئ هب ،ینوورهد
 یندرکلێــشێپ و ێــلمهرۆز هــب هراــک مهــئ ادــتاک نامهــه هــل .)2011 ،یدراــس( تێبارک
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  .تێرنێپهسهد ادڵادنم رهس هب وهئ یناکهییدازائ
 هــب یدــنهویهپ هک اکب زاس کهیهماننامیهپ یناوت اپووروهئ ینهموجنهئ ١٩٩٧ یڵاس هل

 شۆخهــن ییدنهمازهڕ هب تسهویهپ یناکاسێڕ هل ساب هماننامیهپ مهئ .هیهه هوهییکشیزپۆیاب
 ،یراــیناز هــب نتــشیهگاڕتسهد یفاــم ،تهــبیات ینایژ ینتساراپ ،یتسوردنهت ییرێدواچ ۆب
 هوهــنیژێوت هــل رادــشهب یناــسهک ینتــساراپ ،یراــکایج ،ڤۆرم هل یکیتێنژ ینادرهوێتسهد
 یهتــسهج یناکهــمادنهئ ینیــشخهب و ناکهــییژۆلۆیاب هناش و مادنهئ یندربال ،ناکهییتسناز
 رهــه" ینووبهــغهدهق هــب هژاــمائ هــکهماننامیهپ هــب وارکتــسهویهپ یڵۆکۆتۆرپ مهکهی .ڤۆرم

 هوهــییهوامۆب یووڕ هــل هــک ادب کێڤۆرم یندرکتسورد یڵوهه هک کێنادرهوێتسهد هنشهچ
 .تاکهد "وودرم نای ێب وودنیز اج ،ێب هکید یکێڤۆرم یهوێشواه

 ،ڤۆرم یناکهفام ییناهیج یهمانڕاج ی١٨ یهدام یێپ هب ،ادێپ نامهژامائ رتشێپ کهو
 ییدازاــئ هــفام مهــئ .هــیهه ینییاــئ و نادژــیو و هوهــندرکریب ییدازائ یفام کێسهک وومهه"
 یڕهواــب و نووــچۆب یــنیڕبرهد ییدازائ اههورهه و ڤۆرم ینووچۆب و اڕ نای نییائ ینیڕۆگ
 .هوهــتێرگهد شیینییائ یمسهڕوێڕ ینادماجنهئ و ناکهیینییائ هناو یهوهنتو اههورهه و یۆخ
 رهــگهئ اتــسێئ ".تێبهــه یهــفام مهــئ ڵهــمۆک هــب ناــی اینهــت هــب ێناوــتهد کێسهک وومهه
 هــیهه هوهــکهلووج یــسانوش هــب یدــنهویهپ واــیپ یندرکهــنهتهخ هــیاو نایێپ ناکهکهلووج
 هــتاکهد هــسهک وهــئ هــک هــیادوخ ڵهــگهل هکهلووج یناوایپ ینامیهپ یهناشین نارکهنهتهخ(

 یندرکلێــشێپ هــک ناکهــکهلووج هپرۆک یندرکهنهتهخ یفام ێبهد ادماجنهئ هل ،)هکهلووج
 هــب .تــێرکب هــغهدهق ،هــناکهیینییائ یمسهڕوێڕ ینادماجنهئ و نییائ ینیڕۆگ ییدازائ یفام
 هــکهڵادنم هــک ێردهد ماجنهــئ ادکێغانۆق هل ینییائ یکهیامێه کهو هنهتهخ هکید یکهیاتاو
 رهــس هــل رتاــیز هــنهتهخ و هــیین یدازاــئ و ندراژبڵهه و نادرایڕب یکێتاڵهسهد هنشهچ چیه
 .یندرکڵووبق کهن ێچهد تهبیات یکهیایژۆلۆدیائ نای نییائ یندناپهس

 ینادــماجنهئ ۆــب نادراــیڕب هــل کواــب و کــیاد یدرکراک هک هیاو نایێپ سهک کێدنهه
 یهتــسهج رهــس هــب ییتهــیرادنهواخ هــل ڵادــنم یفاــم یندرکلێشێپ نایناکهڵادنم هنهتهخ
 هــب ندرکهــنهتهخ ێوهــهنامب رهگهئ هک هیهه کێنووچۆب ادهنخهڕ مهئ رهبمارهب هل .یتهیۆخ
 هــل یتهڕهنب یکهیهشێک ،نینازب یهتسهج رهس هب ڵادنم ییتهیرادنهواخ یفام یندرکلێشێپ
 یندرکڵووــبق هــب .تادهدڵهه رهس نایناکهڵادنم یندرکیتشرهپرهس ۆب کواب و کیاد یفام
 ،اــکهد لێــشێپ یهتسهج رهس هب ڵادنم ییتهیرادنهواخ یفام ندرکهنهتهخ هک هنووچۆب مهئ
 کهییرهگرهتــشهن وومهــه رهس هل نادرایڕب ۆب کواب و کیاد یتاڵهسهد همێئ هوهئ ادیتساڕ هل
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 ووکهو ڵادنم هب تسهویهپ یهکید یتهباب ێناوتهد تهنانهت هتهباب مهئ .نیهکهد توهز ناوهل
 هــب رهــبمارهب هــکهڵادنم هــگنهڕ ،نووبقڵاــب ینهمهت هب نتشیهگ یاود .هوهتێرگب شهدرهورهپ
 هل .مووبهن یزاڕ همهب نم ،هناخباتوق هدران ناتنم یچۆب هک ێڕببرهد ییازهڕان یکواب و کیاد

 یفام رهگهئ نیێڵب ێرکهد هتاوهک .هووبهن ادهراوب وهل ینادرایڕب یاناوت ادهنهمهت وهل ادکێڵاح
 هب ،نینێتشگیب شهنهتهخ یتهباب ۆب رهگهئ و ڵادنم هب نیهدب هتسهج رهس هب ییتهیرادنهواخ
 هب کواب و کیاد یتاڵهسهد ییتشگ یندرکتوهز یۆه هتێبب ێناوتهد ۆخوهتساڕان یکهیهوێش
 ،ڵادــنم یناکهییتــسیوادێپ نیرتییاتهرهــس هــک هییتشورس ادهتهڵاح مهل .ادنایناکهڵادنم رهس
 ۆــب ڵادــنم یفاــم هــل زــێڕ هرتــشاب هوهــئ ۆــب .هوهییــسرتهم هتێوهکهد یهکهییتسوردنهت هتاو
 ڵادــنم هــک کێنهــمهت هــتێرخب هــنهتهخ هرتــشاب ،یۆــخ یهتــسهج رهس هب ییتهیرادنهواخ
 .تادب رایڕب هنهتهخ ینادماجنهئ ۆب یشۆخ هک تهییناڵقهع و یریژ هل کێتسائ هتێبتشیهگ
 هــل کــێرۆز هراــکێڕ مهــئ یندرکییاــسایهب ماڵهــب ،ێرکهد ییاسای یهوێش هب هراک مهئ ۆخ
 توهز کواــب و کــیاد هــل چک و ڕوک چ ادنایناکهڵادنم رهس هب کواب و کیاد یرتیناکهفام
 مهــل رــیب ڤۆرم هتسیوێپ ،ادب ووڕ اداسای هل هوێش وهل یکهییراکناڕۆگ هرایڕب رهگهئ .تاکهد

 ناــموگێب .تاــکب ێــل یرگێڕ ییاسای و تسورد یکهیهوێش هب و هوهتاکب هناتوهکێل هرۆج
 و ڤۆرــم یفاــم یناکهــماننامیهپ هــل کهو ادــناڵادنم رهــس هــب کواــب و کــیاد یتاڵهسهد
 هــل ،رایــسرپ رێژ هتێچب رهگهئ هک هکێتهباب ،هوارک ڵووبق ادڵادنم یناکهفام یهماننتوهککێڕ
 .)یواتهــه ی1397 ،ینالیم هداز قداس( نبهد دنهمرهرهز نایۆخ ناڵادنم ادمهکهی یهلپ
 هــل ٢٠٠٤ یڵاــس یناڵادــنم یاــسای ی٥٨ یهداــم هب هژامائ نیناوتهد هتسارائ مهب رهبمارهب
 یتــسوردنهت یفاــم ۆــب شێکاڕجنرهــس یکهیهتــسارائ کهو نووبــشۆخهن یفام و ارهتلگنیئ
 ڵادــنم یندرکێبمهــت یندرکهغهدهق یۆه هووب هک ناڵادنم یاسای ی٥٨ یهدام هل .نیهکب
 کواــب و کــیاد نهیال هل کێنایز رهه هک هوهتهوارک هوهل تخهج ،هوهکواب و کیاد نهیال هل
 وهئ نای ێب رتایز تسێپ یهوهنووبرووس یهکهداڕ هل هک ێوهکب ڵادنم هل رایتشرهپرهس نای
 هووــچرهد هناریژ یندرکێبمهت هل ،ێب یدیج و یتاک یکێنایز هل رتایز اگهد یێپ هک یهنایز
 یفاــم اههورهــه .)1396 ،داژنیمیرهــک و نیراکهــم ،نــیراز ینامهــئ( هیین ۆب یواساپ و
 هــب یتــسوردنهت و یکشیزپ ییرێدواچ هب نادهنلم و ندراووبۆخ هب هژامائ نتوهکشۆخهن

 یهناگنهتــسائ وهــئ تهبڵهه .تاکهد ینییائ یراکۆه و ییایژۆلۆدیائ ،یسهکهکات یراکۆه
 یماجنهــئ هــک یهگنهتــسائ وهــئ و یتــسوردنهت یتــسائ یمهکینال یندرکنیباد یۆه هب هک
 امهــنب و ییاــسای یگنهتــسائ و یتــشگ ییزووکهــت یژد هــناکهییموکح هــییدنهوهژرهب
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 تاــکهد تــفرگ و رــیگ یــشووت هــنامهئ ید هــنتاه و هیینییائ یڕهواب و ریب و ناکهییقالخهئ
 یفاــم هــک نیهــکب هــنامیرگ او نیناوــتهد ادــماجنهئ هــل .)یواتهــه ی1397 ،ینالــصا(
 ینێوــش ییتــسوردنهت یتــسائ و یریگتشگ یهژێڕ و هکهیشۆخهن یرۆج یێپ هب یشۆخهن
 رهــه  ،هوهــتێبهد رادروونــس یناکهــتوهکێل و ندرکرهــسهراچ یووــچێت و هکهنووبێجهتشین

 هــل نترگرهودووس ۆب ناهیج ییتسوردنهت یوارخکێڕ یتهسایس هب هژامائ شیرتشێپ هدنهچ
 ،هوارــک ٢٠٣٠ یڵاــس اــت زدــیائ یاتهــپ یهوهنووبووڕهبووڕ ۆب کێرهسهراچ کهو هنهتهخ
 هل رهب هک یهنانژ وهئ ۆب هڵۆزک ینیسکاڤ ینادێل یێلمهرۆز یاسای هب نتسهبتشپ هب اههورهه
 )یواتهــه ی1397 یڵاــس یزۆروهــن 23( ٢٠١٧ یناــسین ی٢٣ هــل هــک یریگرهسواه
 یهوهــئ شێــپ ناــمناخ هتسیوێپ ،هڵۆزک یۆه هب یندرم هل ندرکیرگێڕ ۆب" :هوارک دنهسهپ
 یهدرهورهــپ و رهــسهراچ و یتــسوردنهت یــتهرازهو هــک یهــناچوان وهل نهکب یریگرهسواه
 یناکهگنیــسوون .نهــکب هنیسکاڤ هڵۆزک ییشۆخهن یژد هل نایۆخ هوودنایهگنایاڕ یکشیزپ
 هــکهنژ هــل هــڵۆزک هژد یناــتوک یاوهڕ یهماناوڕب یریگرهسواه شێپ هتسیوێپ یریگرهسواه
 یهــگڵهب واــن هل هک یهناکهوارکیراید هییراکهدرو وهئ یێپ هب ،ندرکرامۆت یاود و نرگبرهو
 هــتاوهک .)یواتهــه 1397 ینالــسهئ(، نهــکب راــمۆت هکهییریگرهسواه هووتاه ادهکهناتوک
 هــچوان هــل و زدیائ ووکهو یلهگاتهپ هل یرگشێپ ۆب هنهتهخ یناکادراک یێپ هب نیناوتب هگنهڕ
 یناکهــگنیرگ هنامرهد همهئ ،رهب هتێریگب زاوایج یکهیهگێڕ ،اقیرفهئ ووکهو ناکهووتوهکاود
 کێدــنهه یهوهــنووبواڵب یــێپ هب ادناکهچوان و رهڤهد هل ێدنهه هل هک هوهتێرگهد شهکید
 .تاکب دایز تێناوتهد هنانامرهد وهئ یهرامژ نهمگهد ییشۆخهن

 )10( رتایز ییرایناز ۆب
 هوهناکهییتهڵوهدوێن هوارخکێڕ یهگناوڕ هل ناچک یندرکهنهتهخ
 هــییکهوال هــنایز و یتهــیاڵهمۆک  یتــسوردنهت هــشخهبنایز هــییرهگیراک وهــئ یۆــه هب

 هرۆــج مهــب ناــنێهییاتۆک یتــسهبهم هــب و ناــتهرفائ یهنهتهخ یناکهیینوورهد و ییهتسهج
 ناــیزاوایج یازــس ناکهزاوایج هوارخکێڕ و ناتاڵو ،هناشخهبتهراسهخ هتیرهن و یژیتودنوت
 یهــمانڕاج نیمهــکهی هــل )١٩٩٣( ناکهووترگکهــی هوهــتهن ییتــشگ یهــڵهمۆک .هواــناد ۆــب
 هــسانێپ هوێــش مهــب ی"ناــنژ یژد یژیتودــنوت" یهسانێپ ،نانژ یژد یژیتودنوت ینتشێههن
 ینتوهکرهد یۆه هتێبب هک یتێزهگهڕ یامهنب رهس هل هنایۆژادنوت یکهیهوهدرک رهه" :هوودرک
 و ناــشێکجنهڕ ناــی و یــنوورهد ناــی ،یــسکێس ،ییهتــسهج یتهراــسهخ ناــی ناــیز
 ییناــهیج یــسنارفنۆک .هواد یووڕ یژیتودــنوت ناــنژ یژد هــل هوهــئ نانژ یندرکناسارهه
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 کهو یناــنژ یندرکهــنهتهخ راــج مهــکهی ۆــب ١٩٩٣ یڵاــس هــل انهــییڤ هل ڤۆرم یناکهفام
 یڵاــس هل ناکهووترگکهی هوهتهن یهمانڕاج اههورهه .دناسان ڤۆرم یناکهفام یندرکلێشێپ

 مهــئ هوهــنهتهخ یهــگێڕ هــل ناــنژ یــێزواز یمادــنهئۆک یندناوێــش یندرکهنادیئ هل ١٩٩٠
 ی٢٠٠٣ )تابوــش( یرێویربێف ی٦ ناکهووترگکهی هوهتهن .هوهدرک تساڕتشپ یهنووچۆب
 یڵاخ هتێبب یهوهئ ۆب درک دهزوان "نانژ یندرکهنهتهخ ینتشێههن ۆب یتهڵوهدوێن یژۆڕ" کهو
 یاــسای یناــهیج ییتــسوردنهت یوارخکێڕ شهوهل هگج .هراک مهئ ینتشێههن ۆب کێپتسهد
 یوارــخکێڕ ٢٠٠٨ یڵاــس هــل .هواــناد ناــنژ یندرکهــنهتهخ هرۆج وومهه یژد هل یدنوت
 یندرکهــنهتهخ ،ناکهووترگکهی هوهتهن هب رهس یکێوارخکێڕ دنهچ و یناهیج ییتسوردنهت
 .دناــسان ڤۆرــم یناکهــمرۆن و دڕادناتــس و ڤۆرــم یناکهــفام یندرکلێشێپ هب نایناتهرفائ
 هل واوهت ییرایناز و اکهد هدراید مهئ ینووبیتیرهن هل ساب یناهیج ییتسوردنهت یوارخکێڕ
 هوهتۆدرک واڵب ناکهووترگکهی هوهتهن یمادنهئ یناتاڵو وومهه هل هنهتهخ ینووبینییائان ڕهم
 هراــمژ یهــمانرایڕب ناکهووترگکهــی هوهــتهن یتشگ یهڵهمۆک ،٢٠١٢ یرهبمهسید ی٢٠ هل

 ناکهــتهموکح هــل یاواد و درکرهد نانژ یهنهتهخ یندرکهغهدهق هب تهرابهس ی146.67
 ناــنژ یندرکهــنهتهخ ینتشێههن ۆب ینامتشین یتسائ رهس هل هنهیالهمهه ینێوشوێڕ هک درک
 یژیتودــنوت یهوهــنووبراگنهرهب ۆب هنهیالهمهه ییرێدواچ یمزیناکیم ینیبشێپ و رهب هنرگب
 هل ناکهووترگکهی هوهتهن یوارخکێڕ یناکهییراکاواد و هدراپساڕ یاڕهرهس .نهکب نانژ یژد

 هــک یۆــخ یاــگزێراپ راوچ یتسائ رهس هل هنهتهخ ینووب یاڕهرهس نارێئ ،نارێئ یتهموکح
 ،ناــشامرک ،ناتــسدروک ،)ناکهییدروک هچوان( اواژۆڕ یناجیابرهزائ هتاو نهننوس یهنیرۆز
 و ییهدرهورهــپ یکهــیهمانرهب چیه و هوانهن ادنانژ یندرکهنهتهخ ینووب هب یناد ،ناگزمروه
 یهشخهن هل شاتسێئ اتهه نارێئ و هوهراک یهوێچراوچ هتهوارخهن هنهتهخ یندرکناواتهب نای

 .تێرنیبان ،نهدهد ماجنهئ نانژ یندرکهنهتهخ هک ادهناتاڵو وهئ یتسیل هل و یناهیج
 



 

 
 
 
 
 

 هنهتهخ ییماوهدرهب یناکهراکۆه و ادراک :مهشهش یشهب
 ادناهیج هل

 
 یکهشێپ

 یهوێــش هــب و رهبوهمهل ڵاس رازهه دنهچ ۆب هوهتێڕهگهد یهکهووژێم هک هکهیهدراید هنهتهخ
 ینییائ یندنارزهماد و نادڵههرهس ڵهگهل هدراید مهئ هک نیهکب هوهئ یاعدیئ نیناوتهد رتدرو
 نیناوــتهد اههورهــه ،ادــناکهکهلووج یڕهواــب و ریب هل ییهتاهکێپ یکێشهب هب ووب هکهلووج
 ادــناکهنوهعریف یمهدرهــس یناکهییرــسیم وان هل هنهتهخ شیرتشێپ هک هوهنینێب هوهئ یهگڵهب
 هرتشێکاڕجنرهــس یهوهــئ و هوارــیگ یرهــس هــل هــنخهڕ رۆز هک هیادکێتاک هل همهئ .هووب واب
 ،هووــب رــتناوارف رۆز ادــنرێدۆم یمهدرهــس هل هنانخهڕ مهئ یاتناپ یهوهئ یاڕهرهس هک هیهوهئ
 هــنهتهخ ینادــماجنهئ ۆب ڵوهه نای یتهیێپ نایڕهواب سهک نۆیلم نادهس هب شاتشێه ماڵهب
 .نهدهد

 مهئ ۆب .هوهتاکب نووڕ هنهتهخ ینووبماوهدرهب یناکهراکۆه هل کێدنهه هزاین هب هشهب مهئ
 یراوــب ێــس .هوارــک هنهتهخ یناکادراک رهس هل هوهنیڵۆکێل هوهزاوایج یهگناوڕ هل هتسهبهم
 و یتــسوردنهت ادراــک یراوــب :هــل نیتیرــب ادهوهــنیڵۆکێل مهــل هــنهتهخ یادراــک یکهرهــس
 ووــکهو یکێلهگیشۆخهن رهبمهه هل یوارزێراپ هل نایهراک مهئ یڵۆڕ هنهتهخ یناکهییکشیزپ
 هــل .هوودرــک ێوتواــت ادزــیم یندرکوهــه و ێزواز یمادــنهئۆک یهجنهپرێــش ،زدــیائ
 ،ییهوهــتهن و ینییائ ینارکڵووبق هب هژامائ نیناوتهد ادناکهیتهیاڵهمۆک ادراک یهوهندرکنووڕ
 ناواــیپ یناکهــییدنهوهژرهب ینتــساراپ و یرالاسوایپ و ناوایپ هب یرهدنێج یسانوش ینادێپ
 و هشیپ کهو هنهتهخ نیناوتهد ،ادهنهتهخ یناکهییرووبائ هتسارائ یهوهندرکنووڕ هل و نیهکب

  .نیهکب ێوتوات هنهتهخ ینووبماوهدرهب یناکهییناگرزاب هراکۆه اههورهه
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 هنهتهخ یناکهییکشیزپ و یتسوردنهت ادراک
 زدیائ یاتهپ هل یرگێڕ و یرگرهب

 یــشیرگرهب – یرهزێراــپ یادراــک ،ناکهییکیناکیم  یرهزێراپ ادراک هل هگج ،تسێپرهب
 ماڵهــب ،هرتاــیز یهوهــنیڵۆکێل هــب نامتــسیوێپ اتــشێه ادهراوــب مهــل هدــنهچرهه .هــیهه
 یاــتناپ هل و هیهه یرگرهب یکالاچ یهناخ تسێپرهب هک نهخهدیرهد اتسێئ یناکهوهنیژێوت
 یووڕ هــل هــک میزۆزــیال هــنوومن ۆــب .تــێرکهد یدهب یرگرهب یرهزێراپ یهدام ادتسێپرهب
 یناکهواردرهد هل و یجنیل یهدرهپ یراکووڕ رهس هل و هکالاچ یکێمیزنائ هوهییسانیرگرهب
 .هــیهه ادــشیڤۆرم یتــسێپرهب رێژ یهلش هل ،هیهه ادکیاد یریش و کیل و کسێمرف ووکهو
 یندرکوهــه یــماڵهو هل اگ یتسێپرهب هل امزالپ یناکهناخ یهرامژ هک هووتوهکرهد اههورهه
 ،ژدیــتیت ،یــلگنال(  نهــکهدرهد نهــتهژد ادتسێپرهب هل هناناخ مهئ و اکهد دایز ادییایرتکاب

2016(. 
 و تــسێپ هــل هــک نــشهل ییرگرهب یکالاچ یهناخ کێڵهمۆک سناهرهگنال یناکهناخ

 .)نانژ ینهژاو( ێز و )ناوایپ( تسێپرهب هل شهناوهل ،نێرنیبهد ادیجنیل یهدرهپ کێدنهه
 هــناناخ مهــئ هــک هووتــسخیرهد ناکهییۆرم هناش یهنوومن رهس هل هوهنیڵۆکێل ادهناییاود مهل
 یهوهنتساوگ و سۆریاڤ ینووب هل هکهنێوش هک نهکهد تسورد نیرگنال یوان هب کێنیتۆرپ
 هــک هــیادکێڵاح هــل هــمهئ .هوهــتاکهد نێواــخ هــکید یکێنێوش ۆب هوهناخ هل هناسۆریاڤ مهئ

 هــگێڕ تسێپرهب هل سناهرهگنال یناکهناخ ینووب هک هوودنایهگنایاڕ نارهژێوت هل کێدنهه
 هــل یرــگێڕ هــک هوهواــساپ مهــب و اــکهد شۆــخ یڤیاــئچێئ یندرکوهــه هــب نووبشووت ۆب
  .)نامهه( هوودرک هنهتهخ هل ناییرگرهب اکهد زدیائ ییشۆخهن هب نووبشووت

 ینوومزهــئ هــک هوهــتهواد کــێل یناــنژ هل ێدنهه ینووچۆب و اڕ هک ادکهیهوهنیژێوت هل 
 یهــبرۆز هــک توهکرهد هووب نایوارکهنهنهتهخ و وارکهنهتهخ یناوایپ ڵهگهل مهه ییێجواه
 و رتــشۆخ ێــپ نایناکهوارکهــنهنهتهخ هییــسکێس هــشهبواه ڵهــگهل نووبتووج هناتهرفائ مهئ
 مزاــگڕۆئ رــترۆز نهژاو واــن ۆب ێزواز یمادنهئ ینازخێت هب اهنهت هنایویناوت و ووب رتهدووسائ
 یرــتکیزن یکهــییدنهویهپ وارکهــنهتهخ وایپ یێزواز یمادنهئ هک ێب هوهئ رهبهل هگنهڕ .نهکب
  .هیهه ادنژ یێزواز یمادنهئ ڵهگهل

 یناکهــنایز هل هنهتهخ یناکهدووس هک هییاینڵد وهئ ،هووتاههن یدهب اتسێئ ات یهوهئ ماڵهب
 هییکــشیزپ هدــنهوان ،هراــکۆه مهــئ رهــبهل رهــه .هرتاــیز یناکهــنایز هیهوهناوهچێپ ان نای هرتپ
 چیــه ،ناــنژ یندرکهــنهتهخ یژد هــل نایوهــتپ یتــسێوڵهه یاڕهرهــس ،ناکهــییتهڵوهدوێن
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 شێــپ هــیاو ناــیێپ اینهــت و هووبهــن ناواــیپ یندرکهــنهتهخ ۆــب ناــیوارکیراید یکهیهتــسارائ
 یراداــگائ ێرکهد نایساب هک یهناسرپرهب وهئ نای هسهک وهئ هتسیوێپ ،هنهتهخ ینادماجنهئ
 ینووــب مهــئ رهــه هــگنهڕ .نهدــب یندرکێجهــبێج رهــس هل رایڕب ناشاپ و نب یناکهتوهکێل

 و ینێرهــئ هــنهیال هــب ندرکهژاــمائ و نۆــک و نیرــێد یکێراــک یژد هــل نهــیالێب یتهسایس
 یکــشپ نیناوتاــن هدــنهچرهه ،ێــب ماوهدرهــب هــنهتهخ هک ێبدرک یاو هنهتهخ یناکهیینێرهن

 .نیهخب ێوگتشپ ادهراوب مهل یکشیزپ یواساپ کێدنهه
 نادــڵزیم ییرۆــب و تهریــس یکووــن هــک هــیێزواز یمادنهئ یژێرد یکێتسێپ تسێپرهب

 یتهــڵاح هــل .هواــکل هوهتهریــس یکووــن هــب هوهمۆلۆنێرف یهگێڕ هل تسێپرهب .تێشۆپهداد
 ینتوهکرهب 1تسێپرهب یهوهوان یووڕ ،ادوارکهنهنهتهخ یناوایپ یێزواز یمادنهئ ینووبپهڕان
 ۆب وارزێراپ یرادێش یکهیهگنیژ هوێش مهب و ێبهد 3ادهنهت و 2ێزواز یمادنهئ یرهس ڵهگهل
 نێواــخ اتیهــپ اتیهــپ هنێوــش مهــئ رهــگهئ .تاــکهد نیــباد هــچوان مهئ یناکهیبۆرکیم هرۆلف
 .)361 ل ، 1389 ،لیود( ناکازیشۆخهن هدام ینووبرۆز ۆب کێنێوش هتێبهد ،هوهتێرکهن

 
 )2016 ،ژدیتیت و یلگنال( ندرکهنهتهخ یناکهغانۆق :٦٠ هرامژ یهنێو

 هــنهتهخ هــب تــسهویهپ یناکهییکــشیزپ هــساب هــل هــک هیهنایــشۆخهن وهل کێکهی زدیائ
 یوارــخکێڕ ووــکهو یناکهییکــشیزپ هــگڵهمۆک یواــب ینووــچۆب و هوارد ێــپ یــگنیرگ
 ڵهــگهل یۆخوهتــساڕان یکهییدنهویهپ ناوایپ یندرکهنهتهخ هک هیهوهئ یناهیج ییتسوردنهت
 ناکهووترگکهی هوهتهن یشهبواه یهمانرهب ووکهو ،ادهوهنیڵۆکێل کێدنهه هل و هیهه ادزدیائ
 دهــس هــل 5060 اتهــه ێناوــتهد هــنهتهخ هک هوودناڵمهخ نایاو ،زدیائ یندنهسهنهشهت ۆب

 
1. inner prepuce 
2.  glans 
3. shaft 
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 .هوهــتاکب مهــک نازاوخزهــگهڕرتید ییــسکێس ییدــنهویهپ هــل زدــیائ هــب نووبشووت یرهگهئ
)UNAIDS، 2010(. مهــکهی ناواــیپ یهــنهتهخ و یڤیاــئچێئ یندرکوهه ناوێن ییدنهویهپ 

 شهــبواه یراینشێپ تهنانهت و ارک ێل یساب ادناکهییکشیزپ هقهد هل 1986 یڵاس هل راج
 ناکهووترگکهــی هوهــتهن یــشهبواه یهــمانرهب و یناهیج ییتسوردنهت یوارخکێڕ نهیال هل

 ناواــیپ یندرکهنهتهخ هک هوارک هوهل ساب و ووڕ هتهوارخ زدیائ یندنهسهنهشهت هب تهرابهس
 یهــگێڕ هــل هکید یناکهندرکوهه و زدیائ یسۆریاڤ ێڵێهان هک هرهگیراک یکێژیتارتس کهو
 هــک زدیائ یندرکڵۆڕتنۆک ییرێدواچ یترۆپاڕ یهرێوگ هب .هوهتێرزاوگب هوهرهبمارهب یزهگهڕ
 رهــسهراچ و یتسوردنهت یتهرازهو هل زدیائ یراک یینامتشین یپورگراک یرێترکس نهیال هل
 یهوهــنووبۆک هــل یواتهــه ی1395 یڵاــس یرابنارفهــب یگنام هل یکشیزپ یهدرهورهپ و
 هوهــتهن یمادــنهئ یناتاڵو ،ووشێپ یناکهندنایهگاڕ هب نتسهبتشپ هب ،2016 ینووج یگنام
 اتهه هکاتهپ یهوهئ ۆب هوهنبب زدیائ یراگنهرهب ارێخ یکهیهوێش هب هواد ینێڵهب ناکهووترگکهی

 هواد ناینێڵهب ناتاڵو و نوارک شهباد شهب هد ۆب هنایارێخ اگێڕ مهئ .نهکب ڕبنب ٢٠٣٠ یڵاس
 اــت ٢٠١٦ یناڵاــس هــل ادهــناراوب مهــل زدیائ یاتهپ یندرکڵۆرتنۆک ۆب رتهنارهگیراک یڕهپاد

 یناکهجنامائ .تێرنێهب یدهب ٢٠٣٠ یڵاس هل نایناکهجنامائ یهوهئ ۆب نهدب اجنهئ ٢٠٢٠
 یهوهنتــساوگ ینووبرفــس ،زدیائ هب نووبشووت یهژێڕ ینووبرفس :هل نیتیرب ٢٠٣٠ یڵاس
 هد مهــئ یمهیێس یراژم هب تهرابهس .ندرم ینووبرفس اههورهه ،ڵادنم ۆب هوهکیاد هل زدیائ
 هوارــک یزێراپۆخ ییرازوگتهمزخ یرۆجوارۆج یهدراژب هب نتشیهگاڕتسهد هل ساب ،هنێڵهب
 ی1396 ،زدــیا یروــشک هورگراــک هــناخریبد( هــناوایپ یندرکهــنهتهخ هــناوهل کێکهی هک
 .)یواتهه

 هــب نووبــشووت یرهــگهئ یندرکداــیز هــل تسێپرهب یدرکراک ییتهینۆچ ییراکنووڕ هل
 یناواــیپ یێزواز یمادنهئ ینووبپهڕ یتهڵاح هل نیێڵب نیناوتهد – ارتو شیرتشێپ کهو – زدیائ

 یمادنهئ یرهس ڵهگهل ینتوهکرهب ێزواز یمادنهئ یتسێپرهب یهوهوان یووڕ ،وارکهنهنهتهخ
 مهــئ یــیبۆرکیم یرۆــلف ۆب وارزێراپ یرادێش یکهیهگنیژ هوێش مهب و ێبهد ادهنهت و ێزواز
 ۆــب کێنێوــش هــتێبهد ،هوهــتێرکهن نێواخ اتیهپ اتیهپ هنێوش مهئ رهگهئ .تاکهد نیباد هچوان
 نوارد ماجنهــئ ادهــگیقات یهــگڵێک هل هک یهناوهنیژێوت وهئ .ناکازیشۆخهن هدام ینووبرۆز
 ۆــب یرۆز یکهــیاناوت واــیپ یــێزواز یمادــنهئ یتــسێپرهب یهوهواــن یووڕ هــک نهخهدیرهد
 تــسێپرهب یهوهواــن یووڕ یهوهــئ رهــبهل مهکهی .هیهه HIV یمهکهی یرۆج هب نووبشووت

 )ناــکهژافۆرکام و CD4+ یرۆج T یناکهناخ ،سناهرهگنال یناکهناخ( ییهدامائ یهناخ
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 یناــکهرگرهو هــناناخ مهــل ماــک رهه هک هیهه مهکهی یرۆج زدیائ یسۆریاڤ هب نووبشووت ۆب
 HIV یــسۆریاڤ ینووچ هک نایۆخ یووڕ رهس هنهخهد )CXCR4 نای CCR5( نیاکۆمیک
 ،ژدیــتیت ،یــلگنال( هوهتاکهد ناسائ وایپ یێزواز یمادنهئ یناکهناش وان ۆب مهکهی یرۆج

2016(. 
 ادوارکهــنهنهتهخ یناواــیپ هــل ێزواز یمادــنهئۆک یــنیرب یرهگهئ هک هیهوهئ رت یکێتش

 تــسێپرهب هــل سناهرهــگنال یناکهناخ یهژێڕ ندرکوهه نای نیرب هک هوارنێملهس و هرتایز
 هــل هــک هــیهوهئ رت یکێتش .هوهتاکهد ناسائ سۆریاڤ یهوهرووژ هنووچ یرهگهئ و اکهد دایز
 یناکهــناخ ،ادرهبمارهب یزهگهڕ ڵهگهل وارکهنهنهتهخ یکێوایپ ییسکێس ینووبتووج یتاک
 هــیۆب رهــه ،ێــبهد ادــنژ یــێز یناکهواردرهد ڵهگهل ناینتوهکرهب تسێپرهب یهوهوان یووڕ
 یــنترگرهو جناــمائ یناکهناخ یهگێڕ هل مهکهی یرۆج یزدیائ یسۆریاڤ ینترگرهو یرهگهئ
 هب نهژاو یجنیل یمۆیلێتیپێئ وان یسناهرگنال یناکهناخ هکنوچ ،اکهد دایز هکهسۆریاڤ همهئ

 مهــئ ناــشاپ .نــبهد شووــت و جناــمائ هــنێرکهد هوهکهسۆریاڤ نهیال هل واردرێژبڵهه یهوێش
 یکیتامهتسیس یهگێڕ هل و نێکلهد هوهمۆیلێتیپێئ یهچوان +CD4 یناکهتیسۆفنهل هب هناناخ
 هــیادکێڵاح هــل شهمهئ .یکیتامهتسیس یندرکوهه یۆه هنبهد و نهکهد چۆک هوهییکیتافنهل
 هــب واــیپ یــێزواز یمادــنهئ یهــنهت ادوارکهــنهتهخ یناواــیپ هــل و هناخۆدوراب هرۆج مهل هک
 نامهــه( تــێزێراپیهد ندرکوهــه هــل هــک هوارــشۆپاد وارــکهزینیتاڕک یرووتسهئ یمۆیلیتپێئ

 .)هواچرهس
 هوهــئ شیوهئ هک توهکرهد ۆب نایریهس یکێتش یقیرفهئ ینایاناز اتسێئ هل رهب کهیهوام

 وهــئ وومهــه هــک توهــکرهد ،ادــناووڕ هل ناسکهیان یرهسواه ١٨٧ ینینکشپ یاود هک ووب
 .نووبهــن هــسۆریاڤ مهئ یشووت ناکهوایپ ادکێڵاح هل ،نووب زدیائ یسۆریاڤ یهدۆریگ هنانژ
 یرۆز ییــسرتهم هــل ناــیناکهوایپ ناکهکــشیزپ ،ارــک ناــشینتسهد هــتهباب مهــئ یهوهئ یاود
 ماڵهــب ،نادــێپ ییاڕۆــخ هــب نایمۆدــنۆک و هوهدرــک راداــگائ زدــیائ یسۆریاڤ هب نووبشووت
 نایناکهکــشیزپ ییراگژۆمائ ناکهوایپ هل ماک چیه و ووب هدووهێب و کڵهکێب نایناکهڵوهه
 ٥٠ وهــل هــک اد یووڕ رهنێهڕوــسرهس یرت یکێتش ،وین و ڵاس وود یاود .درکهن ێجهبێج
 هواــیپ وومهــه ادــکێتاک هــل ،نووبهــن زدــیائ یــشووت ناــیچیه نووــبارک هــنهتهخ یهواــیپ

 کێدــنهه هــک ێرــکهد هوهــئ یێڕهواــچ هــیۆب .نووــب زدــیائ یهدۆرــیگ ناکهوارکهنهنهتهخ
 هــل زدــیائ یهوهــنووبراگنهرهب ۆــب اــگێڕ نیرتــشاب هب ندرکهنهتهخ یتهڵوهدوێن یوارخکێڕ
 مهــل هــکنوچ ،ێــبهد رهــگیراک اقیرفهــئ ۆــب تهــبیاتهب هدراپساڕ مهئ .ننازب ادتاڵو کێدنهه
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 یناــنژ ڵهــگهل نووــبتووج یهــگێڕ هــل زدــیائ هــب ووبــشووت یناواــیپ یهــبرۆز ادهرهوشیک
 هــل زدــیائ یووبــشووت یناــسهک یدهــس هــل 70 .نــبهد هدۆرــیگ ،زدیائ یاتهپ یووبشووت
 یدهــس هــل 10 اهنهــت هــچوان مهــئ هــیادکێڵاح هــل هوهئ نیژهد اداقیرفهئ یناوایب یرووشاب
  .تێرگهد ۆخ هل ناهیج یناوتشیناد

 هواــن ادهوهــب نایناد 1ناکهییشۆخهن ییرهسهراچ و نتساراپۆخ یدنهوان یناکهوهنیژێوت
 هدووــس هــنادێوگ ێــب هــب زدــیائ یهوهنووبراگنهرهب ۆب اکیرمهئ هل هپرۆک یندرکهنهتهخ هک
 هــک هوودــنایهگیاڕ هدــنهوان مهــئ .هرتــشاب هوهــییرووبائ یووڕ هــل یهــکید یناکهییرهسهراچ
 هوهــب هژامائ هتسیوێپ ماڵهب .نهکب هنهتهخ نایناکهپرۆک هڕوک ناکواب و کیاد وومهه هتسیوێپ
 یتــسائ ،نێرــکب هــنهتهخ اکیرمهــئ هل شیوارکهنهنهتهخ یناسهک رهگهئ تهنانهت هک ێرکب
 یکێــشهب هــکنوچ ،هیاقیرفهئ یه هل رتمهک ادهتاڵو مهل زدیائ یناووبشووت یهژێڕ ینیزهباد
 تادهد ووڕ ادزابزهــگهڕواه یناواــیپ وان هل ادهتاڵو مهل زدیائ یاتهپ هب نووبشووت یواچرهب
)2012، AAP(. 

 یــسۆریاڤ هــب نووبــشووت یرهــگهئ یهوهندرکمهک ۆب هناوایپ یندرکهنهتهخ یادراک مهئ
 یهنوومن ادرهبمارهب یزهگهڕ ڵهگهل وارکهنهتهخ یناوایپ یناکهییسکێس هییدنهویهپ هل زدیائ

 یناواــیپ ناوێن یناکهییسکێس هییدنهویهپ هل هنهتهخ یهنارهزێراپ یڵۆڕ ێچهدێپ ماڵهب ،هیهه
 ییــشۆخهن هب نووبشووت یهژێڕ هل کهیهوهنووبمهک چیه اتسێئ ات و ێب رتمهک زابزهگهڕواه
 ناــی نتساراپ یتسائ ییزاوایج هیهه هوهئ یرهگهئ .هوارنیبهن ادناکهزابزهگهڕواه وان هل زدیائ
 ینازابزهــگهڕواه هــب تسهویهپ یناکهوهنیژێوت هل هک ێب هییتساڕ مهئ رهبهل نتساراپ ینووبهن
 چ هــل هــنهتهخ هــک هــیین نووڕ ادــماجنهئ هــل ،نڕــێگهد راکرهــب و رهکب یڵۆڕ ناوایپ ،ادوایپ
 رهکب یروهد هک ێڕێگب هناوایپ وهئ ۆب زدیائ یژد هل هنارهزێراپ یڵۆڕ ێناوتهد ادکێخۆدوراب
 هــک نیــێڵب شهوهــئ هتــسیوێپ .)نامهــه( نــب راکرهــب هشۆخ نایێپ هک ننیبهد هناسهک وهئ ۆب
 هــل زدــیائ و ناواــیپ یهــنهتهخ یهوهــنادکێل واــنێپ هل ناکهوارد ماجنهئ هوهنیڵۆکێل یهبرۆز
 هــل .ووــب ادــمزن یکێتــسائ هــل ناییتــسوردنهت یترهک هک هوارک ێجهبێج اداقیرفهئ یناتاڵو
 هــب یتهبیاتهب ،هنهتهخ هب تسهویهپ یناکهرایڕب هل هک هگنیرگ هتهباب مهل هوهنادڕوائ ادماجنهئ
 یتسائ رهس هنیهخب نامجنرهس ێبهد ،زدیائ هب نووبشووت یرهگهئ یهوهندرکمهک یجنامائ
 .ادهــگڵهمۆک وهــل زدــیائ هــب نووبشووت یرهگهئ و جنامائ یهگڵهمۆک ییتسوردنهت یترهک
 واچرهــب یکهیهوێش هب ناوایپ یندرکهنهتهخ ێب ادتسهدرهبهل واجنوگ ییرازوگتهمزخ رهگهئ

 
1. centers for disease control and prevention 
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 ووتــشیهگێپ یناواــیپ یندرکهــنهتهخ یـیرهگیراک – ووچێت یڕب و ووچێت .تێبهد رتوایش
 ینادــێپ یلێدۆــم هــب یکهرهــس یکهیهوێــش هــب یرهگرهتــشهن یکێنادرهوێتــسهد کهو
 ادــکهیهوهندرکیقات هــل .هوهتهوارتسهب HIV هب نووبشووت ییهچوان یهداڕ و یرازوگتهمزخ
 رهــه ،ارد ماجنهــئ اقیرفهــئ یرووــشاب هــل 1)مراــف جنێرۆــئ( ڵاقهــترپ یهــگڵێک هــل هــک
 هــب .اردهد ماجنهــئ رالۆد ٤٧ هــب یتــشگ یکــشیزپ یهگنیرۆن هل هنهتهخ یکهییرهگرهتشهن
 هــل 25.6( ادهــیاگزێراپ مهل ناوایپ هل زدیائ هب نووبشووت یهژێڕ هک کێلێدۆم ینانێهراکهب

 ماجنهــئ ووتشیهگێپ و قڵاب یناوایپ رهس هل هک کهیهنهتهخ رازهه رهه ۆب ،ادهد ناشین )دهس
 زدــیائ ییــشۆخهن هب تهڵاح 308 ینووبشووت هل یرگێڕ ادڵاس تسیب یهوام هل ،ێردهد
 ییرازوگتهــمزخ یترهــک هــل یتهــپ یتوهکهــشاپ رالۆد نۆــیلم 2.4 هــتاکهد هــک ێرــکهد

 .هووــب رالۆد 181 یڕــب کێندرکوهــه رهه ۆب رهسهراچ یووچێت .یتسوردنهت ییرێدواچ
 یووــچێت ،یریگتــشگ یخۆدوراــب یووڕ هــل ندــناووچکێل شاــپ هــکید یناکهوهــنیژێوت
 هــماجنهئ رهــگهئ .اــنێه تــسهدهو نایهوێــشواه یماجنهــئ یتاــک یهوێچراوچ و ییهچوان
 ڵهــگهل دروارهــب هــب ناواــیپ یهــنهتهخ ،ێب ارد ماجنهئ هناییریگالێب و ۆخهبرهس هییکشیزپ
 هــب نووبــشووت یهوهنتــساوگ هــل ندرکیرگێڕ یراوب هل هکید یناکهییرگشێپ هنادرهوێتسهد

HIV نامهــه( تــێب شاــب و نازرهــه رۆز یکێراــکێڕ ێناوتهد هشهگ یڵاح هل یناتاڵو هل 
 .)هواچرهس

 رد هــنتخ کیژولویب ریثأت" یناشینوان هب ادکهیهوهنیژێوت هل )1397( یلداب ازهڕدیمهح
 هــل هــنهتهخ ییژۆلۆیاــب ییرهــگیراک" "اــمولیپاپ سورــیو و ،یویآچا ،زدیا زا یریگشیپ
 کهــیهناخ مهــکهی یتشگ هب :ێسوونهد "امۆلیپاپ و یڤیائچێئ و زدیائ یسۆریاڤ هل یرگێڕ
 ناــیێپ هــک نهــناناخ وهئ اکهد وهه هوهزدیائ ییشۆخهن نای یڤیائچێئ یسۆریاڤ یۆه هب هک
 یمادــنهئ یهــچوان یتــسێپ هل رۆز راجکهی یکهیهژێڕ هب هناناخ مهئ .سناهرهگنال ێرتوهد
 هوهــنیژێوت هــل .هــیهه ادزدــیائ یــسۆریاڤ هــب ووبــشووت یــسهک یوارکهــنهنهتهخ یــێزواز
 یناکهــییهجنیل هژێوــت یهــگێڕ هل هسۆریاڤ مهئ یناشێکاڕ یهژێڕ هووتوهکرهد ادناکهییهگیقات
 ناــتهرفائ ینادــڵادنم یــلم یــکهراز هــل تاــق توهــح ێزواز یمادــنهئ یهــچوان یتــسێپ
 هــک نیتاڕــک ێرتوهد یێپ هک هیین یهرووتسهئ هژێوت وهئ تسێپ یژێوت .هرتایز )سکیڤرێس(
 یناکهــناخ و سناهرهــگنال یناکهناخ هراکۆه مهئ رهب هل ،هیهه ادناکهنێوش یتسێپ هل رتایز
 یکهــیهژێڕ ینووب .هچوان مهئ هننێیهگهد نایۆخ یناسائ هب شهل ییرگرهب یمهتسیس یهکید

 
1. orange farm 
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 ینووــب یۆــه هــب ،ادیهکهمۆلۆنێرف و هنهتهخ یهچوان یتسێپ هل ناکهیینێوخ هرامهد یرۆز
 .تــێد ێــل ناینێوخ مهک رۆز ادیسکێس ینووبتووج یتاک هل ،رامهدهدرو یرۆز یکهیهژێڕ
 هــل .نیڤیاــئچێئ یــسۆریاڤ یهوهرووژ هــنووچ ۆــب شاب یکێنێوش هناکووچب رۆز هنیرب مهئ

 وهــئ یــنیرب هچوان مهئ وان هتێچب هکهسۆریاڤ یهوهئ یۆه هنبب نناوتهد هک هکید یناکهراکۆه
 واــن هــتێچهد یناسائ هب هکهسۆریاڤ هک هوهنێرزاوگهد هوهسکێس یهگێڕ هل هک نهناییشۆخهن
 یناواــیپ و ناــنژ ناوــێن هــل سۆریاــڤ یهوهنتــساوگ یرهــگهئ ادهوهــنیڵۆکێل مهــل .هوهــشهل

 load Viral یهژێڕ هک ،یڤیائچێئ یووبشووت یوارکهنهتهخ یناوایپ .هرتمهک ادوارکهنهتهخ

 یــشووت ڵاــس وود شاــپ ناــینانژ هــل ماــک چیــه هووــب ادرتێمیلیم هل ناییپۆک /000 50 > 
 نایهــنهتهخ و نووــب زدــیائ یــشووت یهــناوایپ وهــئ ،ادرهبمارهب هل ماڵهب .درکهن یڤیائچێئ
 وهــل .نووــبدرک زدــیائ یشووت نژ ١٤٧ یۆک هل ناینژ ٢٦ ادڵاس وود یهوام هل ،ووبدرکهن

 هــب ناکهــنژ ینووبــشووت یهژێڕ هنهتهخ ،نووبب یڤیائچێئ یشووت ناوایپ هک یهنارهسواه
 ووــشێپ یهوهــنیژێوت هــب دروارهــب هوهــنیژێوت مهــئ .ووبدــنازهباد دهــس هل 40 ۆب یڤیائچێئ
 هب ناینووبشووت یرهگهئ وارکهنهتهخ یناوایپ .هواد ناشین رتمهک یندرکهنهتهخ ییرهگیراک
 .هرتمهک رۆز HPV امۆلیپاپ یسۆریاڤ

 و لــێود یناکهوهــنیژێوت هــب هژاــمائ نیناوــتهد ادهــکید یناکهــییهوهنیژێوت هراــک وان هل
 هییژیتارتــس هــل کێکهــی کهو ناواــیپ یندرکهــنهتهخ هــک نیهــکب )2010( یناراــکواه
 و هوهــتهواد کێل یڤیائچێئ و زدیائ یسۆریاڤ یهوهنتساوگ هل ندرکیرگێڕ ۆب ناکهییناهیج
 یتــسهبهم هــب ناوهــئ .هوودرــک ێوتواــت نایرادــیدنهویهپ یراــتو نیدــنهچ هوهووڕ مهــل
 ناواــیپ یندرکهــنهتهخ و یڤیاــئچێئ یتهباب هل ساب هک اتسێئ یناکهتهباب یندرکناشینتسهد
 نووتاــه تــسهدهب ادهــناتهباب مهــل هــک یهــنایاتاد وهــئ و ناڕهــگ نیالدــێم هــل ،نهــکهد
 ییکهــمهڕهه یهوهــندرکیقات ێــس یناکهوهنیزۆد .هوهنارک تروک و ارک ۆب نایهوهنووچادێپ

 هــب نووبــشووت یهداڕ ڵاــسهروهگ یناواــیپ یندرکهــنهتهخ هــک تــسخنایرهد رادتهیاــش
 ناواــیپ یندرکهــنهتهخ ێچاــنێپ و هوهــتاکهد مهــک دهــس هل 5060 یهژێڕ اتهه یڤیائچێئ
 و یرووباــئ ییزاــسلێدۆم و ێباــناد ناوهــئ ییسکێس یدرکراک رهس هل ینێرهن ییرهگیراک
 و یــکهزێه یهوێــش هــب ێناوــتهد هــنهتهخ هــک اکهد هوهب هژامائ )کیژۆلۆیمێدیپێئ( ینازاتهپ
 رهــگیراک و ووچێتمهک یکێراکێڕ یڤیائچێئ یسۆریاڤ یهوهنتساوگ هل یرگێڕ ۆب وارگنهپ
 هــب و ووــچێت مهک ییرازوگتهمزخ هک یهناکینیلک وهئ هک ووبارک راینشێپ ادییاتۆک هل و تێب
 ێــبهد نهــکهد شهکــشێپ ڵاــسهروهگ یناوایپ یندرکهنهتهخ ۆب یسرتهمێب و زرهب یتێلاوک
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 یهژــێڕ هــک یهــناچوان وهــل یڤیاــئچێئ هــل یرــگێڕ یریگتشگ یهسۆرپ هل کێشهب کهو
  .تێرکب ناوومهه یشهکشێپ ،هرۆز ناینووبشووت

 
 ێزواز یمادنهئۆک یهجنهپرێش هب ناوایپ ینووبشووت هل ییرگێڕ

 هــب ناینووبــشووت یرهــگهئ و ناواــیپ یندرکهــنهتهخ ناوــێن ییدــنهویهپ هــب تهرابهــس
 .هوارــک شهوهــنیڵۆکێل و هــیادارائ هــل نووــچۆب نیدــنهچ ێزواز یمادــنهئ یهجنهپرێــش
 ماجنهــئ اکیرهمهئ هل هک یهناوهنیڵۆکێل وهب نتسهبتشپ هب یناهیج ییتسوردنهت یوارخکێڕ
 یرهــگهئ واــیپ یندرکهنهتهخ هک هوان ادهوهب یناد ،وارکێپڕهواب یهگڵهب یهرێوگ هب و نوارد
 رتاــیز هوهــل نایکێدــنهه .هوهــتاکهد مهــک واــیپ یێزواز یمادنهئ یهجنهپرێش هب نووبشووت
 هــک هوودرــب واــن کهیهجنهپرێــش هکات هب نایوایپ یێزواز یمادنهئ یهجنهپرێش و نویڕهپێت

 هوهییاینڵد هب ادیرۆخهریش و ییهپرۆک یتاک هل هنهتهخ ینادماجنهئ .هندرکێلیرگێڕ یوایش
 هــل ییرهــگیراک هک یهرهتکاف وهئ .تاکهد ناڕوک یێزواز یمادنهئ یهجنهپرێش هل یرگێڕ
 هــل هــک ،هـــ١٨ و ١٦ یرۆج یامۆلیپاپ یسۆریاڤ ێنهداد هجنهپرێش مهئ ینادڵههرهس رهس
 رۆز ناکهوارکهــنهتهخ هــتهڵاح هل ادوارکهنهنهتهخ یێزواز یمادنهئۆک یتسێپرهب هل نایهژێڕ
 .)یواتهه ی1379 ،یبابرهئ( هرتایز

 و هــییهپرۆک ینهمهت ندرکهنهتهخ ۆب نهمهت نیرتشاب هنهتهخ یناراکیکۆکاد یهگناوڕ هل
 هــل هــنهتهخ ینووــبرگێڕ هــل هــییتیرب هنهتهخ یناکهدووس نیرتگنیرگ هوهناوهئ یهگناوڕ هل
 یمادــنهئ یهجنهپرێــش و یناکهرادیــسرتهم هییکهوال هنایز و زیم ییرۆب یندرکوهه رهبمهه
 ادرتمهــک ینهــمهت هــل ڵادــنم یچرهــه ،هنهتهخ ینارادڕهواب ینووچۆب یێپ هب .وایپ یێزواز
 کهــی اهنهــت هک هوارنێملهس شهمهئ یامهنب رهس هل .تێبهد یرتایز یدووس ێرکب هنهتهخ
 هــناڕوک یــێزواز یمادنهئ یهجنهپرێش شیوهئ ،ێرکهد ێل یرگێڕ هوهییاینڵد هب هجنهپرێش
 هــک یهناییکهوال هنایز  وهئ .تێد تسهدهب )ییهپرۆک یفات( هتخهوشێپ یندرکهنهتهخ هب هک
 ،نیڕــب ینێوــش یندرکوهــه ،نووبرهــبنێوخ( نــبهد تــسورد هوهــندرکهنهتهخ یۆــه هــب
 یتاــک هــل تــسیوێپ ینادــیگنیرگ و واــجنوگ یزاوێش یندراژبڵهه هب )اییم یهوهنووبکسهت
 ێــل ناــییرگێڕ نیناوــتهد ادــناکهتهڵاح یهــبرۆز هــل هکهییرهگرهتشهن یاود و یرهگرهتشهن
 یناــیز یــنادووڕ یرهــگهئ هــل و ،لێبیتــسالپ یزاوێــش ینانێهراکهــب هــب تهبیاتهب ،نیهکب

  .)هواچرهس نامهه( هنازرهه و ناسائ یکێرهسهراچ هوهئ ،ادشیکهوال
 کــێڵاخ دنهچ هل ڕوائ هتسیوێپ ێزواز یمادنهئ یهجنهپرێش هب نووبشووت هب تهرابهس

 هکات ندرکهنهتهخ ایائ ؟هدنهچ هجنهپرێش یهتهبیات هرۆج مهب نووبشووت یرهگهئ :هوهنیهدب
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 هــل کێدــنهه ؟هــیێزواز یمادــنهئۆک یهجنهپرێــش یــنادووڕ هــل ندرــکیرگێڕ ۆــب اــگێڕ
 یندرکهــنهتهخ یهداڕ و هجنهپرێــش یــنادووڕ یرهگهئ رهس هل نایهوهنیڵۆکێل ناکهوهنیژێوت
 کهــیهوهنیژێوت .هوودرک هتهباب مهئ ییرووبائ یندرکدروارهب کهیهوهناڕێگ یێپ هب و تسیوێپ
 یهجنهپرێــش یتهڵاح ١ هل یرگێڕ یهوهئ ۆب ێرکب هنهتهخ ٩٠٩ هتسیوێپ هک هووتسخیرهد
 هوهئ یاعدیئ و هوودرک دایز یهییگنیرگ مهئ رتیکهیهوهنیژێوت ،ێرکب وایپ یێزواز یمادنهئ
 ١ هــل یرــگێڕ هناڵاــس ادــییهپرۆک ینهــمهت هــل ندرکهــنهتهخ رازهــه ٣٢٢ رهه ۆب هک اکهد

 هک ێچهن نامریب هل هتسیوێپ ناموگێب .تێرکهد وایپ یێزواز یمادنهئ یهجنهپرێش یتهڵاح
 یناواــیپ واــچ هــل وارکهــنهتهخ یناواــیپ هــنوومن ۆــب ،هیهه یشهکید یدووس ندرکهنهتهخ
 شهــمهئ هک نبهد ێزواز یمادنهئ ییۆرم یامۆلیپاپ یسۆریاڤ یشووت رتمهک وارکهنهنهتهخ
 ێزواز یمادــنهئ یهجنهپرێش ینادووڕ یرهگهئ یهوهنووبمهک ۆب کێراکۆه ێناوتهد یۆخ
 یهژــێڕ هــیاو یــێپ تــسیژۆلۆیدراک ،)1978( 1سیلهــج نایتــسیرک .تێرکب ریهس وایپ
 یهجنهپرێــش یۆــه هــب یگرهــم یهرامژ هل رتایز هوهندرکهنهتهخ یۆه هب یهناڵاس یگرهم
 هــب ،شاکیرمهــئ یــتاڵو هــل ناڵادــنم یناکهییــشۆخهن ینهموجنهئ .هوایپ یێزواز یمادنهئ
 رهــه یتــسائ رهــس هــل هجنهپرێش هرۆج مهئ یناووبشووت یهژێڕ یهوهنووبمهک یهوهنادکێل
 رۆز زیڕ هب ادنایێت ندرکهنهتهخ یهژێڕ هک تاڵو وود کهو ،کرامیناد و اکیرمهئ یتاڵو وود
 یێزواز یمادنهئۆک یهجنهپرێش یناووبشووت یهرامژ یهوهنووبمهک مهئ هیاو نایێپ ،همهک و
 یناکهــییرووبائ و یتهیاڵهمۆک هراکۆه ووکڵهب ،هوهتێرکان نووڕ هنهتهخ ینانێهراکهب هب وایپ
 یهوهــندرکمهک هــل نایواچرهــب یــکێڵۆڕ ،ناکهییتسوردنهت هووخ ییرهگیراک ووکهو هشهگ
 یــندربال یادراــک هــب نامڕهواب همێئ رهگهئ .هووبهه ادهجنهپرێش هرۆج مهئ ینادووڕ یهژێڕ
 واــیپ یــێزواز یمادــنهئ یهجنهپرێــش هــل ندرــکیرگێڕ ۆــب هنهتهخ یوان رێژ هل تسێپرهب

 100 هــل 1 اهنهــت اکیرمهــئ یهجنهپرێش یناووبشووت یهگڵهمۆک یهتو یێپ هب هک ،ێبهه
 کــێل نیناوــتهد شهــکۆریب وهــئ هراــید او ،)دهس هل 1 هل رتمهک( نبهد یشووت سهک رازهه
 هــل یرــگێڕ یهوهــئ ۆــب هوهــنڕبهد نایکمهــم یناــیگوود یهواــم یاود شینانژ هک هوهنیهدب
 یهژــێڕ هوارــخکێڕ نامهــه یترۆپاڕ یێپ هب هکنوچ ،نهکب کمهم یهجنهپرێش ینووبشووت
 ،هسهک ٨ رهه هل 1 یهکیزن و هرتایز رۆز اداکیرمهئ ینانژ وان هل هجنهپرێش مهب نووبشووت
 .)٢٠١٧ ،یباراد(  دهس هل ١٢ یهکیزن هتاو

 
1. Gellis 
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 هــل هــمێئ یچرهــگهئ" :ێــڵهد و هوهــتاکهد  یــش رتایز هتهباب مهئ 1لیڤرهمۆس تیرگرام
 کۆــش یــشووت کمهــم یهجنهپرێــش هل ندرکیرگێڕ ۆب ناچک یکمهم یندربال یهکۆریب
 هــل ندرــکیرگێڕ ۆــب تــسێپرهب یــندربال یهــکۆریب هــب رهبمارهب ماڵهب ،نیسرتهد و نیبهد
 یراــکۆه .تــێبهد نامهوهــنادراک نهــمگهد هــب زدــیائ و وایپ یێزواز یمادنهئ یهجنهپرێش
 یــکێربهز هــب ناــتهرفائ یکمهــم یندربال ؛هخهیابڕپ کمهم :ێوهکهدرهد یناسائ هب شهمهئ
 ێپ نامتهریس یکوون یتسێپ یندرکهنهتهخ ماڵهب ،ێرنێشهوهد ناتهرفائ هل هک نینیبهد سروق
 یێپ ادهشو هل نۆچ کهو ،نیناوڕهد یێل خهیابێب هب راج کێدنهه ادیتساڕ هل .هیین گنیرگ
 یهتسهج ییتشورس یکێشهب نایکوود رهه ادکێڵاح هل .کاپان و تسههێب و سیپ نیێڵهد
 .)نامهه( هیهه نایشهکید یادراک یسکێس یادراک هل هگج و نڤۆرم

 ،نیهــکب ێپ یهژامائ هییراکدروارهب مهئ یماڵهو هل نیناوتهد هک هکید یگنیرگ یکێڵاخ
 و نارگنهــیال یهــنارگهنخهڕ یهــگناوڕ هــل رهــگهئ .هیهتــسهج یناکهــمادنهئ یدرکراــک
 و ناکهــناو یتهباب و ینۆیزڤهلهت هریجنز و مالکیڕ کێدنهه هل هوهنانژ یفام یناواڕووسڵهه
 تهــبیاتهب نژ ۆــب هنایاسائهژبۆئ ینیناوڕ هناتهڵاح وهل کێکهی هک نیهگهدێت ،هوهنیڵۆکب دته
 هووزهراــئ یندرکرێت ۆب کێرهتکاف یتسائ اتهه نانژ یهگێپ راج کێدنهه هک هنژ یهتسهج
 ێــپ رۆز یکمهــمێب یــکێنژ یندرکاــنێو هــیۆب رهــه .تێنێزهــبهداد ناوایپ یناکهییسکێس
 هــل .هــندرکێزواز ۆب وایپ یێزواز یمادنهئ یگنیرگ یادراک هوهرتیکهیال هل ماڵهب .هشۆخان
 یهــتاهکێپ رهــگهئ نیــێڵب ێبهد هوهووڕ مهل .تێبهد گنیرگ رۆز ناوایپ یمزاگڕۆئ ادماجنهئ
 نوومزهئهب مزاگڕۆئ هوهنتاهوائ هب نناوتب ناوایپ و هوهتێنێمب یۆخ کهو وایپ یێزواز یمادنهئ
 مهــل .تــێریگهد واچرهــب هل )هوهشهنهتهخ هب( وایپ یێزواز یمادنهئ ۆب یرهگرهتشهن ،نهکب
 هــک کێتــش ،هتهواــش ناــی هواوۆت یهکهناشین و هتسیوێپ ێزواز ۆب وایپ یمزاگڕۆئ ادهتاهکێپ
 یــکهوال یــکێڵۆڕ ادــێزواز هــل ووکڵهب ،هیین ادێت ناتهرفائ ۆب یکهرهد یکهیهناشین رهه کهن
 .)٢٠٠٥ ،لیب( تێڕێگهد

 هل ادکهیهوهنیڵۆکێل هل )یواتهه ی1398( نایرزهتنوم ناگژوم و داژن میرهک نهمهسای
 یهــنهتهخ یناکهــییرهگیراک یهوهــنادکێل( "یدازوــن هــنتخ دیاوف ریثأت یسررب" یوان رێژ
 هــنهتهخ ادییهپرۆک یتاک هل رهگهئ هک نهکهد هوهب هژامائ ناکهوهنیزۆد :ێسوونهد )ییهپرۆک
 .هکاچ ێزواز یمادنهئۆک یهجنهپرێش هل ندرکیرگێڕ ۆب ێردب ماجنهئ

 

 
1. Margaret Somerville 
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 ندرکزیم ییرۆب یندرکوهه هل یرگێڕ
 یهــکهییدنهویهپ یۆــه هــب هــک هیهنایشۆخهن وهل هکید کێکهی 1زیم یمادنهئۆک یندرکوهه
 هــل کێکهــی هندرکوهه هرۆج مهئ .هوارد ێپ یرۆز یکهییگنیرگ ناوایپ یندرکهنهتهخ ڵهگهل
 و ادــییهپرۆک یتهڕهــه هــل هــلیچروگ ییرایتــسهه یۆه هب هک هناڵادنم یناکهواب هندرکوهه
 یهوهــنووبزرهب ،هــلیچروگ ینووــچکێت یۆــه هتێبهد ندرکوهه رهبمهه هل یهکهییرایتسهه
 و )راکــس( هــلیچروگ یهــڵهپ و زــیم یندرکوهــه یۆــه هــب ایمیــسیتێپس ،نێوــخ یتخهز
 یتاــک هــل رتاــیز هــناتوهکێل و ناــیز هرۆــج مهــئ .هــلیچروگ ینهــیاخژێرد ینتوهــکراکهل

 ،هناڕوک یه هل رتایز ادناچک هل زیم ییرۆب یندرکوهه هدنهچ رهه .نهدهد ووڕ ادیرۆخهریش
 ٢ نای دهس هل ١ یهکیزن .تادهد ووڕ ادناڕوک وان هل رتایز ادییهرۆخهریش یاتهرهس هل ماڵهب
 ییراکیــش .نــبهد زــیم ییرۆــب یندرکوهه یشووت ناڵاس هد ینهمهت اتهه ناڕوک یدهس هل
 یندرکوهه ادنهمهت یمهکهی یڵاس هل هک هووتسخیرهد یکینیلک یهوهندرکیقات ٩ یماجنهئ
 و هوارکهــنهتهخ یناڕوــک هــل رتاــیز هدــنێه ١٠٠ ادوارکهنهنهتهخ یناڕوک هل زیم یمادنهئۆک
 .)٢٠١٤ ،ایندهمحهئ و یلیعامسیئ( هرتایز تاق ١٨ هناخشۆخهن هل ناینترگرهو یرهگهئ

 نووبــشووت یهوهندرکمهک یرهگهئ رهس هل هنهتهخ ییرهگیراک ییتهینۆچ هب تهرابهس
 و مرهــگ تــسێپرهب یهوهوان یهگنیژ هک یهوهئ رهبهل نیێڵب ێبهد زیم ییرۆب یندرکوهه هب

 یــیمزن یۆــه هــب هک کێتوهڕ ،2ناکهنێژۆتاپ ینووبرۆز و یرگرهب یۆه هتێبهد اوهئ ،هرادێش
 ناکهوارکهــنهنهتهخ هپرۆک هک هووتوهکرهد هنوومن ۆب .هوهتێبهد رتارێخ هوهییتسوردنهت یتسائ
 یناکهــمزیناگڕۆئ هنۆیــسازینۆلک یــشووت اد3بــلاح ینێوــش و زــیم ییرۆــب هــل رتاــیز
 اــیرتکاب اــکهد او هــک کێتهــباب ،هوهــنبهد 5یلۆکایــشیرشێئ ووــکهو 4کــینێژۆتاپۆرۆئ
 یهــناوهچێپ هــب هــک ،تــسێپرهب یهوهواــن ییهجنیل یراکووڕ هب نێسوونب کینێژۆتاپۆرۆئ
 یناکهییــشۆخهن ینهموجنهئ .)WHO ,2007( تێبان زینیتاڕک تسێپرهب یهوهرهد یووڕ
 نۆیــسازینۆلک ینووبداــیز ێــڵهد ادهــتهباب مهــئ یهوهــندرکنووڕ هــل شاکیرمهــئ یناڵادنم
  .نزــیم یمادنهئۆک یندرکوهه ۆب یسرتهم یراکۆه نایۆخ رهه ،6زیم ییرۆب یناکهییرتکاب
 هــمزیناگڕۆئ ،ادــنایژ یمهــکهی یگناــم شهــش یهواــم هــل هــک ێرــکب هوهــب هژامائ هتسیوێپ
 یناڕوــک واــچ هل وارکهنهنهتهخ یهپرۆک ینادڵهزیم ییرۆب یروهد هل ناکهییکینێژۆتاپۆرۆئ

 
1. urinary tract infection (UTI) 
2. pathogens 
3. uropathogenic 
4. escherichia coli 
5. periurethral area 
6. periurethral bacterial 
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 و وارکهــنهتهخ[ ادهــکهپورگ وود رهــه هــل هنۆیــسازینۆلۆک مهــئ .هرتاــیز وارکهــنهتهخ
  .)نامهه( هوهتێبهد مهک گنام شهش یاود ]وارکهنهنهتهخ

 هــنوومن ۆب .درک نایهیاعدیئ مهئ یهوهندرکتساڕتشپ ییتهمرای ناکهوهنیڵۆکێل اههورهه
 ادــنهمهت یمهــکهی یڵاس هل هک هواد یناشیپ یکینیلک یهوهندرکیقات ٩ یماجنهئ ییراکیش
 وارکهنهنهتهخ یناڕوک هل تاق هدزاود ادوارکهنهتهخ یناڕوک هل زیم ییرۆب یندرکوهه یهداڕ
 یمادنهئۆک یندرکوهه یرهسهراچ یووچێت هک توهکرهد ادهکید یکهیهوهنیژێوت هل .هرتایز
 نایندــناوهخ یرهگهئ و هوارکهنهتهخ یناڕوک یهدنهوهئ ١٠٠ ادوارکهنهنهتهخ یناڕوک هل زیم
 یهژــێڕ یهوهندرکمهک تسێپرهب یندربال ێچهدێپ هتاوهک .هرتایز هدنێه ١٨ هناخشۆخهن هل
 هــک ادڕوــک یناڵادــنم هــل هــنهتهخ یناکهدووــس .هوهــتێوهکب ێل یناڕوک هل زیم یندرکوهه
 یماوهدرهــب یندرکوهــه ناــی زــیم یهوهــناڕهگ ووــکهو یکیمۆتاــنائ یهــشێک یووڕهــبووڕ
  .)1392 ،یدووهرهف( تێبهد دایز هوهنبهد زیم یمادنهئۆک

 یکێراــکۆه کهو نایندرکهــنهتهخ هل کێرۆج شیناکهوهنیڵۆکێل هل کێدنهه تهبڵهه
 ادناکهوهنیڵۆکێل هل کێدنهه هل .هوودناسان زیم یمادنهئۆک یندرکوهه ینادووڕ ۆب رهگیراک
 وهــئ یۆــه هــب لییارــسیئ هــل زــیم یمادــنهئۆک یندرکوهــه یرهــگهئ هــک هوارــن ادهوهب ناد

 هــیهنانهتهخ وهل رتایز نێردهد ماجنهئ هوهناکهیییتیرهن هلێهۆم نهیال هل هک یهناندرکهنهتهخ
 ۆــب نامجنرهس هک هکید یکێڵاخ .تێردهد ماجنهئ هوهییرهگرهتشهن یناکشیزپ نهیال هل هک
 ێــل یساب رتمهک هک هکێتهباب ێشێکهداڕ هیهنهتهخ یۆه هب هک هندرکوهه هرۆج مهئ ینادووڕ
 هــب تهرابهــس ناــیزاوایج هــگناوڕ هــک شێکاڕجنرهــس یهوهنیڵۆکێل کێڵهمۆک هتاو ؛هوارک
 واــچ هــل ناڵادــنم .ووڕ هتۆتــسخ زــیم یمادــنهئۆک یندرکوهــه و هنهتهخ ناوێن ییدنهویهپ
 ناڕوــک یندرکهــنهتهخ .هــیهه رازاــئ ۆب نایرتزێههب ییژۆلۆیزیف یهوهنادراک ناکهڵاسهروهگ
 یڵادــنم رهــس هــب نێکووڕپتهــقات و شخهــبربهز ،شۆخان یکێنوومزهئ ،سروق یکێرازائ

 کــێت ڵادــنم یوهخ ینشهچرهس ێناوتهد هنهتهخ ،هنامهل هگج .تێنێپهسهد ادوارکهنهتهخ
 یــکیاد یریش یندراوخ ینووچکێت شهناوهل ،یرهبوروهد یناهیج هل ڵادنم یناڕباد و ادب
 یــنیژم یاــناوت نارکهــنهتهخ یاود هــک هــیهه هــناپرۆک وهل هگڵهب اههورهه .هوهتێوهکب ێل
 هــک ێوهــکبرهد ناــمۆب هــک ێــبهد گــنیرگ کــێتاک همهئ .هواد تسهد هل نایکیاد یکمهم
 یندرکوهه ۆب 1کیژۆلۆیتێئ یراکۆه نیرتواب )ییاسیپ( ووگ وان ییلۆکایرێشێئ یناکایرتکاب
 ڤۆرــم یریــش .هــیین یــکهوال یناــیز هــک هــناکهپرۆک و ناڵادــنم واــن هــل یزــیم ییرۆــب

 
 etiologic agent ـ1
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 شهــل هــل ادهــپرۆک یندرکزیم ڵهگهل هک هیادێت )oligosaccharides( یدیراکاسۆگیلۆئ
 .تاــبهد واــن هــل زــیم یمادــنهئۆک یناکهناــش هــب یلۆکایرێــشێئ یندناکل و هوهرهد هتێچهد
 یریــش یندراوــخ یهــییرهزێراپ ادراــک مهــئ یدیوــس ینارهژێوت و یڵاتیئ ینایاناز اههورهه
 هــل ووکڵهــب ،ناڕوــک هــل اهنهــت هن کیاد یریش یندراوخ ماڵهب .هوودرک تساڕتشپ نایکیاد
 ،هناڕوک هل رتایز هدنێه راوچ زیم ییرۆب یندرکوهه هب ناینووبشووت یرهگهئ هک ،ادشیناچک
 سهــک کێدــنهه ادــماجنهئ هل .هوهتاکهد مهک زیم ییرۆب یندرکوهه هب نووبشووت یرهگهئ

 ۆــب وایــشهن یکهــیهگێڕ کهو کــیاد یریــش یندراوــخ ڵهــگهل دروارهــب هــب نایهــنهتهخ
 .)NOCIRC، 2002( دناسان زیم ییرۆب یندرکوهه هل ندرکیرگێڕ

 هــل یهــنهتهخ ییرهــگیراک ادــکهیهوهنیڵۆکێل هــل )١٣٨٧( یلیعامــسیئ دهــمهحم
 و ڵاــس شهــش نهــمهت راوــخ یناڕوــک هــل زــیم یمادــنهئۆک یندرکوهــه هــل ندرکیرگێڕ
 هــب زــیم ییرۆــب یندرکوهه .هوودرک ێوتوات ندرکهنهتهخ ۆب واجنوگ ینهمهت یندرکیراید
 هــل تهــبیاتهب ،هلیچروگ ینایز ێناوتهد و هواب ادناڵادنم وان هل هوهلایرتکاب یندرکوهه یۆه
 رتاــیز ادناڕوک هل زیم یندرکوهه ادیرۆخهریش یاتهرهس هل .هوهتێوهکب ێل یرۆخهریش یفات
 یۆــه هــنبهد هــک هیهنایایرتکهب وهئ ینۆیسازینۆلۆک ینێوش تسێپرهب یجنیل .هناچک یه هل
 توهــح یهواــم هــل ،هــنانیبووتاهاد یکهیهوێــش هب ادهوهنیژێوت مهل .زیم ییرۆب یندرکوهه
 ییرۆــب یندرکوهــه یــشووت ڵاس شهش ینهمهت راوخ یوارکهنهنهتهخ یڕوک ١٦٦ ادڵاس
 ،ییاــیزیف ینینکــشپ ،ادناکهتهڵاح یهڤۆرش هل هوارکهنهنهتهخ هڕوک ١٦٦ مهئ هک ،نووب زیم
 ییدــنهوهژرهب هــل هــک ووبهــن نایکهــیهوهنیزۆد یفارگۆتــسیس و زــیم یمادنهئۆک یفاڕگۆنۆس
 هــل ڵادــنم ٧٩ هــل فلهــئ یپورگ .نووبارک شهباد ادپورگ وود رهس هب ،ێب زیم ییڵامۆنائ
 )گــنام 11.3 + 3.1( ووبتاــه کــێپ وــین و ڵاــس جنــێپ اــت گــنام ٢ یینهــمهت یادوهم
 هــب گــنام شهــش یهواــم ۆب و نارک هنهتهخ زیم یندرکوهه یرهسهراچ یاود ێجهبتسهد
 گــنام وود ۆــب نایهــکهی رهــه )U/C( زــیم یهــگڵێک و )U/A( زیم ینینکشپ ینادماجنهئ
 جنــێپ اتهــه ژۆڕ لچ یینهمهت یادوهم هل ڵادنم 87 هل ب یپورگ .ارک ۆب ناینووچاداودهب

 ۆــب زــیم یندرکوهــه یرهــسهراچ یاود هل )گنام 12.1 + 3.4( ووبتاه کێپ وین و ڵاس
 ناینووچاداودهــب گــنام وود ۆب کهی رهه U/C و U/A ینادماجنهئ هب گنام شهش یهوام
 هوێــش مهــب رهــه ندرکهــنهتهخ یاود گنام شهش یهوام ۆب و نارک هنهتهخ ناشاپ و ارک ۆب
 نیرتواــب هک ێرکهد هوهئ یاعدیئ هوهنیژێوت مهئ یناکهتوهکێل یهرێوگ هب .ارک ۆب ناینینکشپ
 .)گــنام 11.7 –+3.2(  هییرۆخهریــش ینهــمهت ادناڕوک هل زیم ییرۆب یندرکوهه ینهمهت
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 و ارــنیب )وارکهــنهتهخ( ادفلهئ یپورگ هل زیم ییرۆب یندرکوهه یتهڵاح 2 ،ادهوهنیژێوت مهل
 شهــش ،هوارــنیب زیم یندرکوهه یتهڵاح 12 ،هنهتهخ شێپ یگنام شهش هل ب یپورگ هل
 زــیم یندرکوهــه یناکهتهڕهک .هوارنیب زیم یندرکوهه یتهڵاح 1 ،ندرکهنهتهخ یاود گنام
 شێــپ گــنام شهــش( ب یــپورگ و )ندرکهــنهتهخ یاود گنام شهش( فلهئ یپورگ هل

 ،ب یــپورگ هل .)p = 0.009( ووبهه نایرادانام یکهییزاوایج نارک دروارهب )ندرکهنهتهخ
 یاود گــنام شهــش ڵهــگهل ندرکهــنهتهخ شێــپ گنام شهش هل زیم یندرکوهه ینادووڕ
 دهــمهحم ادــییاتۆک هــل .)p < 0.001( ووــب رادانام هکهییزاوایج و ارک دروارهب ندرکهنهتهخ
 ناڕوــک ادییهپرۆک یغانۆق هل تاک نیرتووز هب ێبهد هک یهماجنهئ وهئ هتشیهگ یلیعامسیئ

 ناکهرۆخهریش هل زیم ییرۆب یندرکوهه یندنهسهنهشهت هل یرگێڕ یهوهئ ۆب نیهکب هنهتهخ
 هــل یریگــشێپ هــل هــنهتهخ یــڵۆڕ ینترگواچرهبهل هب .نیهکب یناکهگنیرگ هییکهوال هنایز و
 کــێراج و نوارکهــن هــنهتهخ یهناڕوک وهئ هک هواد یراینشێپ واربوان زیم ییرۆب یندرکوهه
 ییفاڕگۆنۆــس و ییهتــسهج ینینکــشپ و هیــسۆد هــل و هوهــتۆدرک یوهــه ناــیزیم ییرۆــب
 زــیم یمادــنهئۆک ییواوهــتان ناــی ییڵاــمۆنائ یجنازاــق هــب نایکێماجنهــئ ادزیم یمادنهئۆک
 زیم یندناڵێک و واوهت ینینکشپ ینادماجنهئ هب و نێرکب هنهتهخ هیاو رتشاب ،هوهتهوارزۆدهن
 .تێرکب ۆب ناینووچاداودهب

 هــنایز و دووــس ادــکهیهوهنیڵۆکێل هــل )١٣٧٩( یبابرهــئ گنهــشوه ریمهــئ اههورهــه
 مهــل .هوودرــک ێوتواــت لێبیتــسالپ یزاوێــش هــب یهــپرۆک یندرکهــنهتهخ یناکهــییکهوال
 توهــح یهوام ۆب هک هوینکشپ نایلێبیتسالپ هب یندرکهنهتهخ یتهڵاح ٤٧٠٠ ادهوهنیڵۆکێل

 دیههــش ینووبڵادــنم یهناخــشۆخهن هــل )یواتهــه ی١٣٧٧ اــت ١٣٧٠ یڵاــس هــل( ڵاــس
 نهمهت نیرتشاب هک اخهدرهد هوهئ ناکهییتشگ هماجنهئ .نوارد ماجنهئ نارات هل یدابائرهبکهئ
 یــڵۆڕ هــل هــییتیرب یناکهوارنێملهــس هدووس نیرتگنیرگ و هییهپرۆک ینهمهت ندرکهنهتهخ ۆب
 و )یناکهرادیــسرتهم هــییکهوال هــنایز و( زــیم ییرۆــب یندرکوهــه هــل هــنهتهخ یهــنارگێڕ
 ادرتکووــچب ینهــمهت هــل ڵادــنم اتهه ،ناکهگڵهب یێپ هب .وایپ یێزواز یمادنهئ یهجنهپرێش
 کهــی اهنهت هک هوارنێملهس هوهئ هتهباب مهب نتسهبتشپ هب .هرتایز یناکهدووس ،ێرکب هنهتهخ
 هواــیپ یــێزواز یمادــنهئ یهجنهپرێش شیوهئ هک هرهسهراچ یوایش هوهییاینڵد هب هجنهپرێش
 هجنهپرێــش هرۆــج مهــل یرــگێڕ )ییهــپرۆک یفاــت( هتخهوــشێپ یندرکهنهتهخ هب هگنهڕ هک
  .تێرکب
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 هنهتهخ یناکهییتهیاڵهمۆک ادراک
  ییهوهتهن و ینییائ یندرکڵووبق

 ینووبماوهدرهــب یراــکۆه ادووژــێم یناکهــغانۆق وومهــه هل هک یهناڕهواب وهئ یاڕهرهس
 ادــناکهییمیهاربیئ هــنییائ هوان هل هراک مهئ ییرهوهت و گنیرگ یڵۆڕ ێبان ماڵهب ،نووب هنهتهخ
 هــک هوهــتهوودرک هوهل نایتخهج شیناکهرادیدنهویهپ هوهنیڵۆکێل اههورهه .نیهخب ێوگتشپ
 ،هــنهتهخ ینووبماوهدرهب و ناووتوهکنێوش وان هل هنهتهخ ینادماجنهئ ۆب راکۆه نیرتگنیرگ
 مهــئ یهوهندرکیــش هــنهتهخ یینییاــئ یناخشاپ یندرکواچهڕ ێب هب هیۆب .هووب زۆریپ یبێتک
 هل کێدنهه وان هل هتیرهن مهئ هک یهوهئ تهبیاتهب ،ێبان وایش ادووژێم یچێپڵهچێپ هل هتیرهن

 ،نانامڵــسوم و هکهلووج یهروهگ یپورگ شهناوهل ،ناکهییمیهاربیئ هنییائ یناووتوهکنێوش
 .تێردهد مهڵهق هل نییائ وان هل نارکڵووبق ۆب ناکهییکهرهس هجرهم هل کێکهی کهو

 و تناکهــڵۆڕ و ۆــت وومرهف یمیهاربیئ هب ادوخ" :هووتاه ادندنارفائ یرفیس یتشهگ هل
 ناوایپ وومهه ێبهد .نهکب ێجهبێج نم ینێڵهب هک هناتناشرهس یکرهئ تییاود یناکهوهن
 رهــه .هوودرک ڵووبق ناینم ینامیهپ هک نهدب ناشیپ یهوهئ ۆب نێرکب هنهتهخ ناتناڕوک و
 و 1دازهــناخ یواــیپ هیاــسای مهــئ .تــێرکب هــنهتهخ ێــبهد هژۆڕ تــشهه یکێڕوــک
 شهناــشین مهــئ و ێرــکب هــنهتهخ کێسهک وومهه هتسیوێپ .هوهتێرگهد شیواردڕکڕێزهب
 ،ێرــکب هــنهتهخ ێوهــهیهن کێــسهک رهــه .ناتهتسهج رهس هل هنم ییهشیمهه ینامیهپ
 ینامیهــپ( هوودناکــش یــنم ینامیهــپ هــکنوچ ،ێرنب رهدهو یۆخ یلهگ و زۆه هل ێبهد
 "نارکهــنهتهخ" هــک هووب گنیرگ هدنهوهئ ناکهییلییارسیئ یال هتیرهن مهئ .)٢٠١٩:٢٢ ،نۆک
 ،یــیارق( هوهدرکاــیج ناڕهواــبێب هــل یناوهــئ هــک نارادــنامیئ ۆب وارکیراید یکێتهفیس هب ووب

1380(. 
 ادوــخ ینامیهــپ و نێڵهب هل یچێپرهس هک یهناسهک وهئ ینارکهنهنهتهخ یماجنهئ ماڵهب

 وهــئ اتهــه ادــتاڕوهت هل هنهتهخ ییگنیرگ .هوارک ێوتوات ادنۆک ینێڵهب هل هک هکێتهباب نهکهد
 و "وارکهــنهنهتهخ" هــب ناکهــکهلووجان هوهــتهن و ناــسهک ادــنۆک ینێڵهب یبێتک هل هک هیهداڕ
 یۆــخ هــل ناکهوارکهــنهنهتهخ هــک ادهد میهارــبیئ هــب نامرهف شادوخ و نێربهد وان "واڵگ"
 کاــپ هوهییعرهــش یووڕ هــل هــک نوارسان کێناسهک هب ادتاروهت هل وارکهنهنهتهخ .تێنێراتب
 کاــپان و واڵــگ هــب نایتــسێپرهب ناــیۆخ یتهعیرهــش یناکاــسێڕ یێپ هب ناکهکهلووج .نین
 ێــپ یهگێڕ ،ێنێونب یرادشهب ادناکهمسهڕوێڕ و نژێج هل هیین یۆب اوائ یکێسهک و ننازهد

 
 .هووب کیادهل کڵهخ یڵام هل هک کێڵادنم ـ1
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 .نــنازهد مارهــح هــب هــسهک مهــئ ڵهــگهل یریگرهــسواه و ناــکهزۆریپ هنێوــش هــتێچب نهدان
 هــب هــنهتهخ ناکهــکهلووج هــیاو یــێپ یدیعهــس کهو ،)یواتهــه ی1390 ،یدیعهــس(
 و نــنازهد میهاربیئ یهچهو و ادوخ ناوێن ینامیهپ و ناکهییلییارسیئ یهوهندرکایج یهناشین
  .هواڕبێل ینامیهپ هتاو "الیم تیرێب" نێڵهد یێپ

 دــنهچ هــل ماڵهب ،هوارکهن ڵووبق یواوهت هب ادیحیسهم ینییائ وان هل ندرکهنهتهخ هتساڕ
 نۆــچ ووــکهو ،هــنییائ هــب کاــت ینووبتــسهورهد یاــمێه ادیحیــسهم یوارکڵووــبق یــقل
 مهل یتێمادنهئ یناکهرێژب هل کێکهی هب نارکهنهتهخ اینیک هل ایمۆن یهسینهک یناکهییحیسهم
 ناکهــکهلووج کهــڵهچهڕ هــب هییحیــسهم ییکهرهــس و یتهڕهــنب یــسرپ .نــنازهد هیاــسێڵک
 ینووــچۆب هــب هــک ووــب هوهئ هکهتهباب ووکڵهب ،ووبهن ناکهکهلووجان هییحیسهم ینووبراگزڕ
 ۆــب ناکهــکهلووجان و ووــب ناکهــیینییائ اــسێڕ یندرکوهڕیهــپ ۆــب کــێرهوێپ هــنهتهخ ناوهــئ
 هــب نووبدــنهباپ و یتــسهورهد .هــیادرکب ێجهــبێج نایاــسووم یتهعیرهــش ابهد نووبراگزڕ
 و رهــنڵاپ نیرتگنیرگ و نیمهکهی ناکهییگنههرهف و یتهیاڵهمۆک همرۆن و ناکهیینییائ هنامرهف
 یــیارێخ و نارــێئ ۆــب مالــسیئ ینتاــه ڵهــگهل .هووــب نارــێئ هل هنهتهخ ییماوهدرهب یراکۆه
 هڕهواــب و رــیب و امهــنب یــشێکڵههێت نارــێئ یاگڵهــمۆک ارــێخ ،هــنییائ مهــئ یندنهــسهرهپ
  .)نامهه( ووب ناکهییمالسیئ

 یکێجرهــم ووکڵهــب ،هیین ناوودرباڕ ییتیرهن یکهیهوهدرک اینهت هنهتهخ هک یهڕهواب وهئ
 هــل هوهــندرکریب ییتهینۆچ هل یکۆکان ێدنهه ،هووب ناکهکهلووج و نانامڵسوم ۆب ییادوخ
 رتایز ینییائ یڕهواب هک هوهتێنێد ریبهو همهئ و هوودرک تسورد ینانژ و ناوایپ یهنهتهخ ڕهم
 ۆــب نییاــئ هــکنوچ ،هووــب هییرهگرهتــشهن مهــئ یهوهنام یراکۆه ناکهگنههرهف و تیرهن هل
 .یتهــیناکهرادرک یهــشیڕ ادوخ هب نووبراداویه و هییهشیمهه یکهیهواچرهس ناکهییتسیوێپ
 هــشاب هکمهچ یرهدناشیپ اینهت ناکهییرووتلهک و یگنههرهف هتهباب هوهکید یکهیال هل ماڵهب
 ێناوــتهد هــنهتهخ ییرهگرهتــشهن یینییاــئ یهــشیڕ و گهڕ هــب نادیگنیرگ هیۆب .نناکهییتاک
 .هوهتێوهکب ێل یهنهتهخ یهوهنام یناکهراکۆه و یگنیرگ و رتشاب یچرهه ینتشیهگێت

 یکێتهــباب کهو هنهتهخ ینووبینورهدهب یناکهنیکموم هراکۆه یماڵو هنامهئ یچرهگهئ
 داژــین یساب رۆز یهسهک وهئ" :ێڵهد ادکێنێوش هل رێلگنیپش .نین مالسیئ هل ینید یتسیوێپ
 نیــێڵب و هوهنیتسهووب یژد نیناوتهد ."هیین یداژین رتیئ هسهک وهئ هک هیهوهئ یرهدناشیپ ،اکب
 یناــتاڵو یهــبرۆز هــک یهــیێپ وهــب .هــیهڵهه هــماڵهو مهــئ ماڵهــب ،هــیین داژــین مالــسیئ
 ۆــب راداــنام و ریگماقهــس یکێــسانوش هــک هــیین نایهوهئ یاناوت یمالسیئ یووتشیهگێپهزات
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 کهو نییاــئ رهلگنێپــس ی"داژــین" یهــشو یتاــیج هــل نیناوــتهد ،نهکب نیباد ناینایتاڵوواه
 .)1395 ،یوهبهن( ننێب راک هب یمالسیئ یناتاڵو یسانوش ییکهرهس یهواچرهس

 "یزاوخسانوــش کهو هــنهتهخ" یواــن رێژ هل کهیهوهنیڵۆکێل هل شهگنیرگ هتهباب مهئ
 هــپورگ ناوــێن ییزاواــیج یۆــه هــتهووب هــک هــنهتهخ هــل کهــیادراک .هوارــک ێوتواــت

 یــپورگ یندرکهــسانێپ هــل راــج کێدنهه و کڵهخ یهکید یناکهپورگ و ناکهوارکهنهتهخ
 ،ناکهــییتیرهن هواچرهــس هــک کێرۆج هب ،نێرنێههد راک هب اههب و تهفیس ێدنهه نارایهن
 شیوهــئ و نهداــس یکێکیژۆــل یامهــنب رهــس هــل شیرهــبمهغێپ یناکهدوومرهــف و ناــئروق
 هــل هــک ناــکهرفاک و هتسورد نایناکهراک وومهه هک نارادنامیئ رهس ۆب ناهیج یندرکشهباد
 .)٢٠١١ ،دمصلادبع( نیتخهبدهب و یتهبگهن یهیام نب ێوک رهه

 
 ناکهکات یهوهنووبکاپ
 کێدــنهه هل و "هوهندرککاپ" هتاو هنهتهخ هک هوارک هوهب هژامائ ،ادهنهتهخ یناکهوهنادکێل هل
 یــسیلجهم هــمالهع هــل و هووتاــه راــک هب ندرکهنهتهخ یرب هل "روهط" یهشو ادهدوومرهف
 یهــشو هواــب او هــکنوچ )رــهطم( هــکاپ یهوهنادکێل وارکهنهتهخ ادتهڵاوڕ هل هک هوهنڕێگهد
 رــیهطت یباــب هــب یندرکهــنهتهخ یباــب ینیلهک و نهبهد راک هب ندرکهنهتهخ ۆب هوهندرککاپ

 ادوارکهــنهتهخ یــسهک و هــنهتهخ ییکاــپ ینهــیال یهوهندرکتــساڕتشپ هــل .هوودناهبووش
 :نیهکب مهشهش و مهجنێپ یهعێش ینامامیئ یکهیهوهناڕێگ هب هژامائ نیناوتهد

 هــل یوهز و هوهــنبهد کاــپ هــکنوچ نهــکب هــنهتهخ ناتناکهــڵادنم ادمهتوهح یژۆڕ هل
 و اــکهد وارکهــنهنهتهخ یسهک یزیم هل هدنزاگ و ییهلگ نزهم یریم یادوخ یاگهراب
  .)35 ل ،6 ب ،ینیلک ؛434 ل ،21 ب ،اتیب ،یلیماع روح( تێنێڵانهد

  :هووتاه 1هقداس مامیئ یه هک ادهکید یکهیهدوومرهف هل
 تــشۆگ و اــکهد رتناوــج ڵادــنم هــک نهــکب هــنهتهخ مهــتوهح یژۆڕ هــل ناتناکهڵادنم
 روــح( هوارکهــنهنهتهخ یکێــسهک یــه هــک هوهــتێد کــێزیم هــل زــێب یوهز و ێرــگهد
  .)14 ڵ ،15 ج ،اتیب ،یلیماع

 یۆــه هــب هک کهییکاپ هب تهرابهس تهبیاتهب ناکهعێش یهوهناڕێگ هل ێدنهه ارتو کهو
 ینووــبسیپ یراــکۆه هــب نایوارکهــنهنهتهخ یسهک یزیم و هوودناون ناییرگادێپ هیهنهتهخ
 رتــشاب نیناوــتب هــگنهڕ ادهوانێپ مهل رهه .هویناز ادوخ یاگهراب هل یوهز یندرکراواه و یوهز

 
 رهـس هـل و نـنازهد یـشیلهع ماـمیئ یه هب و هدهمهحم یتهرهح یه کهیهوهناڕێگ یێپ هب هدوومرهف مهئ ـ1

  .هیین ادارائ هل کهییگنهدۆک هدوومرهف مهئ یرهژێب
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 ناکهییمالسیئ هگڵهمۆک هل ێدنهه یناکهواب هڤۆرش هل کێکهی یچۆب هک نیهگبێت هتهباب مهل
 ادناکهییمالــسیئ اگڵهــمۆک هــل ماڵهــب .ه"واڵــگ" هــب ناڕهواــبێب ناــی نارفاــک یندرکهدربوان
 هــل هییــسیپ مهــئ اــیاوگ ینازهدهــن یسیپ هل روود هب یتهواوهت هب نایوارکهنهنهتهخ یکێسهک
 یتــسێپ( تــسێپرهب هکنوچ ،هووترگ یهواچرهس ێچهدرهد هوێزواز یمادنهئ هل هک کێزیم
 رهــبهل و هوهــتێبب نێواــخ زیم هل یتهواوهت هب ێزواز یمادنهئ تشێههدیهن )تهریس یکوون
  .هوهتهیاباڕبب ابهد شهوهئ

 هــب ناکهــکروت هــک یهــنانێوج وهــل کێکهــی :ێــڵهد هــتهباب مهــب تهرابهــس شیدیۆرف
 وهــب و )یواتهــه ی1348 ،دــیۆرف( ه"وارکهــنهنهتهخ یگهــس" نهدهد یناکهییحیــسهم
 نانامڵــسوم مالــسیئ یناکاــسای یــێپ هــب و ننامڵــسوم کروت یلهگ یهبرۆز هک یهنامیرگ
 هــل ناــیۆخ نایهــبرۆز هــک یهناییحیــسهم وهــئ یندرکهسانێپ ،هواڵگ یکێڵهژائ ێپ نایگهس
 یاــمێه هــل اــیج یواڵگ و یکاپ هوهووڕ مهل .هوهنێرکهد نووڕ هناڕێد مهب ،نرێوبهد هنهتهخ
 هوهــتێنێد رــیبهو هــنهتهخ ییکــشیزپ و یتسوردنهت ینهیال رتایز ،هنهتهخ ینووبڕهش و رێخ
 و هوهــنووبکیزن یراــکۆه هک اسووم یناکهناو و یدووههی ینییائ هل هک یهنارێژب وهئ کهن
 .ننادزهی هل هوهنتوهکروود

 هوهــتهوارد ێــل یڕوائ رت یناوهل رتمهک هک هنهتهخ ینادڵههرهس یناکهراکۆه هل کێکهی
 مهئ یماجنهئ .هوهتاکهد ندرکینابروق رهس هل تهلالهد هییووژێم یمسهڕوێڕ مهئ هک هیهوهئ
 و هوارــک ریهــس ادوــخ تــسائ هــل ناکهــنییائ ییچهــکلم رهــس هل یتهیاش کهو هنۆک هنییائ

 یناــکادراک هل هکید یکێدنهه ێناوتهد ندرکینابروق هل کێرۆج کهو هنهتهخ یندرکریهس
  .هوهتاکب نووڕ ووژێم ییاژێرد هب هراک مهئ

 ادــناکهنییائ وومهــه هل یهشیڕ و گهڕ و هییناهیج و نیرێد یکێمسهڕوێڕ ندرکینابروق
 ۆــب ،نووــب ادوــخ یناکهوارکتــسورد هڤۆرم نیمهکهی هل هک لیباق و لیباه راج مهکهی .هیهه
 یکهــیهوهدرک هــب ندرکیناــبروق نییائ یایدیپۆلکیاسنیئ .اد ماجنهئ نایهراک وهئ راجمهکهی
 ادوخ یناخرهت و نێرنێههدرهد ڤۆرم یگنچ هل ناکهتش هل ێدنهه ادیایت هک ێنازهد ینییائ
 .)1987 ،رــێگنینه( تــێرکهد ناوهــئ یشهکشێپ و ێرکهد یتشورسوورهس یکێزێه نای
 کــێڤۆرم ناــی ڵهژائ ێناوتهد هکهیینابروق ادهدنهوێن مهل .تێد هوهنووبکیزن یاتاو هب نابروق
 هــل کێدــنهه واــن هــل ووژــێم یــیاژێرد هب هک یهییراکناڕۆگ وهئ ڵهگهل تاکواه ماڵهب ،ێب
 شیندرکیناــبروق یزاوێــش هــل یراکناڕۆگ ،هواد یووڕ ادناکهگنههرهف و رووتلوک و هوهتهن

 هناــسفهئ هل .)٢٠٠٢ ،مالهسلهئ( هواڕۆگ ڵهژائ ۆب هوهڤۆرم هل هکهیینابروق و هوادڵهه یرهس
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 یتهــڵاح هــل .ارــکهد ناکهناتیهش ۆب شیمهه و ادوخ ۆب مهه ندرکینابروق ادناکهرووتسوئ و
 ێچهدــێپ هــک ادــمههوود یتهڵاح هل ،هووب ادوخ ییدنهمازهڕ ینانێهتسهدهب جنامائ ادمهکهی
 یهوهــندناوهڕ و ناکهناتیهــش یهوهــندرکمارائ ۆــب ،ێــب اداراــئ هــل رتتــسهداڵاب یکێڕهواــب
 ناکهیینابروق هک ێوزبهد کێتاک ناکهناتیهش ییهزهب هک هوهنیناوڕێت مهب .هووب نایناکهییهڕووت

 هدراژــب نیرتــشاب ناڵادــنم ادــتهڵاح رۆز هــل هیۆب .نب سهک نیرتناواتێب و نیرتوارکێلمهتس
 .)هواچرهس نامهه( نووب

 هل نادینابروق هل کێرۆج کهو هنهتهخ یناکهناشین مهکهی ادنووچرهد یرفیس هل هگنهڕ
 و اــسووم یتهرزهــح ژگ هب رایدان یراکۆه هب ادوخ هک یهنێوش وهئ هک ێبارنیب زۆریپ یبێتک
 و ییهڕووــت هــب تهرابهــس تهــبڵهه(  هوهــتێچهد ادــنایهکهڵادنم و )یهــکهنژ( ارووفهــس
 هــل کهــییگنهدۆک چیــه ماڵهــب ،هوارــنێژوورو راــکۆه دنهچ اسووم هل ادوخ ینووچادژگهب
 هــب نتــسهبتشپ هــب ادهرــێل ).هوهــتهوارک یــش ادینییائ یشهب هل یڕپوڕچ هب هک هیین ادنایناوێن
 و اــسووم هــک هــیهه نۆــک ینامیهــپ هــل ناــمکێناڕێگرهو نووچرهد یرفیس یمهراوچ یشهب

 و تــسخرهد اسووم ۆب یۆخ ادوخ اداگێڕ یهوین هل .نتوهک ێڕهو رسیم وهرهب یهکهنازێخ
 و ترگڵهــه یژــیت یکێدرهــب اسووم ینژ یارووفهس هیۆب رهه .درک ێل یگرهم یهشهڕهه
 ینێوــخ ۆــت :یــتو و ادوــخ مهد رهــب ادــیێڕف و درــک هــنهتهخ یهکهڕوک یتهریس یتسێپرهب
 نۆــچ :هــیهه کهــیینووڕان ادهرــێل ناــموگێب .)٢٨٣ ل ،٢٠١٨ ،کۆگناــت( ".1یمهکهدرێم
 گرهــم ییــسرتهم هــل نووــچرهد ۆــب کهیاگێڕ ێناوتهد هنهتهخ هک توهکرهد یۆب ارووفهس
 توــق اــسووم ادهوادووڕ مهل کێرام هک هوهتهواردڕێگ ،2نووچرهد یبێتک یهرێوگ هب !؟تێب
 یزــێه ۆــب هژاــمائ همهئ هک اگهدێت ووز ارووفهس هک ،هوهتێنێمهد یێزواز یمادنهئ اینهت و ادهد
 هــک هــیهه هوهــئ یرهــگهئ .تاــکهد هــنهتهخ یهــکهڵادنم و اــکهد هــنهتهخ یــشخهبنایژ
 .)٢٠٠٣ ،ینرێت( .تێردهن توق یواوهت هب اسووم هک هوودرک یاو هنهتهخ ییرهگرهتشهن

 یــێپ هــب یهوهــناڕێگ ێدــنهه ادیرووــشاب و نیڤاــن یاکیرمهــئ و رــتاود یمهدرهــس هــل
 یغاــنۆق نیــیاود هنهتهخ .هوهتهوارزۆد نارکینابروق یهوێچراوچ هل ناڵادنم یندرکهنهتهخ
 هــل 4ناــکایام و 3ناکهــسکێتلۆت .هووــب ناــکادوخ ۆــب ندرکیناــبروق یینارووــگ یهــسۆرپ
 ادهــکید یکێغاــنۆق هــل .درــکهد ینابروق نایڵادنم 5ناکهییقینیف و ناکهڵاسهروهگ کیسکهم

 
1.  blood bridegroom    
2.  Exodus Rabbah 
3. Toltecs 
4. Maya 
5. Phoenicians 
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 یــشهب کهو تسێپرهب ادییاتۆک هل و درکهد ینابروق کیاد یادوخ ۆب نایێزواز یمادنهئۆک
 نژ واــن هل .ارکهد )ادتاروهت هل ادوخ یناکهوان هل کێکهی( 1هوههی هب یشهکشێپ وارکینابروق
 ،ادهداد یکۆچ هکهسهک ادکێتاک هل هتاو ،ووبهه ندرکینابروقۆخ یتیرهنوباد ادایام یوایپ و
 ،ناوایپ ۆب( ینییائ یکێسهک نای اوهڕنامرهف مهد رهب هل یهتسهج یکێمادنهئ ینێوخ ینتشڕ
 .).درــکهد تهڕ هوهــیوان هــل نایکێسیروگ هک ووب نامز ،نانژ ۆب و ووب وایپ یێزواز یمادنهئ
 راکۆه وود رهبهل ادیتساڕ هل )هنهتهخ( هراک مهئ .دناملهسهد ناکادوخ ۆب نایۆخ ییتهیادنهب
 یندرکچهــکلم و یــسکێس یووزهرائ یندرکینابروق یامێه هک یهوهئ مهکهی :اردهد ماجنهئ

 یاــمێه هــک ووــب هوهــئ مهــهوود ،هــناکهیینییائ هــییدنهوهژرهب ۆــب ڤۆرــم یناکهتــساوخ
 ڤۆرــم هــک هوودرک یاو هراک مهئ .ووب تهبیات یکهیادوخ ۆب هتسهج وومهه یندرکینابروق
 واــن هــل هتــسهج هــل کێــشهب یندرکینابروق ادیتساڕ هل .تێب یهکهلهگ و ادوخ یتسهورهد
 ناکهــنۆگۆد اههورهــه ،هووبهه ینووب رۆجوارۆج یزاوێش هب اداکیرمهئ یناکهزۆه یهبرۆز
 ؛ێــبهد کیادهــل ێــم و رــێن یزهــگهڕ وود رهه هب ڵادنم هک ووباو نایێپ اقیرفهئ یاواژۆڕ هل
 ادــماجنهئ هــل ،هیادنایتسێپرهب هل ناینانژ یحۆڕ ناکهڕوک و سیرۆتیلک هل رێن یحۆڕ ناچک
 یاــناوت و یتهیاــسهک یهکید یناکهدنهههڕ یندرکهشهگ ۆب یراکناسائ هتسێپ مهئ ینیڕب هب
 یوهز هــل ڤۆرــم هــک یهــیێپ وهــب هــک ووبهــه هڕهواب وهئ اههورهه .تاکهد ناڵادنم یێزواز
 هــتێکتهد هــنهتهخ ینێوــخ هــیێپ مهب و ێنێب ێج هب یکرهئ یۆخ ینێوخ هب ێبهد ،هواریگرهو
 هوهــئ ندرکیناــبروق هــب تهرابهس ناینیشێپ یڕهواب هک ێرکب هوهب هژامائ ێبهد .یوهز رهس
 نێوــخ یندرکڕوخهــب و ناوهڕ و نێوــخ ینتــشڕ هــتاوهک .هــنایژ یهناــشین نێوخ هک هووب
 ینێوــخ هــک ووبهــه هڕهواــب مهــئ اههورهــه .هــنایژ ینووبماوهدرهب و نووبناوهڕ یرهدناشیپ
 ۆــب هوهــتێڕهگهد هوهــندرکریب یزاوێــش و ڕهواــب مهــئ .تاــکب تیپهب یوهز ێناوتهد ینابروق

 یناکهووتوهکنێوــش هک کێنییائ ،ادیتهیاڤۆرم یووژێم هل یتێرهگنایگ و مزیمینهئ یمهدرهس
 راــج رۆز هــنانایگ و حۆڕ مهئ .هیهه ناینایگ و حۆڕ تشورس یناکهمخوت وومهه هیاو نایێپ
 یهڵووج یۆه هنبهد ناکهناتیهش و حۆڕ ،هکۆریب مهئ یێپ هب .ناڵهژائ و کهووڕ ڵاپ هنارخهد
 .هــکاچ یۆــه هــنبهد شیرت یکێدنهه و هپارخ یۆه هنبهد هناحۆڕ وهل کێدنهه .تشورس
 هــل .درک ناوارف رتایز یهکمهچ مهئ ادمهههدزۆن یهدهس هل ،یناتیرهب یسانکڵهخ ،رۆلیهت
 :ێسوونهد ادییاتهرهس یگنههرهف یبێتک

 یهوهــئ رهبهل و هییتهیاڤۆرم یووژێم هل نییائ یمرۆف مهکهی )یتێرهگنایگ( مزیمینائ"

 
1. Jehovah 
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 هــب نییاــئ یهــغانب ،هوارزهماد ییاتهرهس یڤۆرم یناکهمههو و ڵایهخ رهس هل هڕهواب مهئ
 )1364 ، نیمهئلۆحووڕ(  ."هوارناد هڵهه

 
 ناڕوک هب یرهدنێج ینیشخهبسانوش و نیڕهپێت یمسهڕوێڕ کهو هنهتهخ
 هــک نهــکهد کێراکۆه کهو هنهتهخ یناکهییتهیاڵهمۆک ادراک هل ساب نارهژێوت هل کێدنهه
 یمــسهڕوێڕ هــل کێرۆج هنهتهخ ناوهئ یاوڕب هب .تێشخهبهد ناڕوک هب هناوایپ یکێسانوش
 .هوهتاکهد مهک ێون یغانۆق وان هنووچ یسێرتس و هییڵاسهروهگ ۆب هوهییڵادنم هل هوهنتساوگ

 هــب واگنهــه" یواــن رــێژ هــل ادیهکهبێتک هل ،ایکروت یکڵهخ یسانڵهمۆک ،کهلهس رانیپ
 هــب یتــسیوێپ واــیپ هــب ێــبب یهوهــئ ۆــب ڕوــک هک اکهد هوهئ یاعدیئ "1یتهوایپ اتهه واگنهه
 و ێناوڕب یێل هنیقهتساڕ یکێوایپ کهو اگڵهمۆک یهوهئ ۆب هییکهرهس یغانۆق راوچ ینیڕهپێت
 و یریگرهــسواه ،هــشیپ و راــک ،یزابرهــس ۆــب نووــچ ،هــنهتهخ هــل نیتیرــب هــناغانۆق مهئ
 هــل 2.هــییتهوایپ یاــیند واــن هنووچ ۆب کێتیرهن ادهتاڵو مهل ندرکهنهتهخ .نازێخ ینانێهکێپ
 و سهــک کێدــنهه واــن هــل هک نیهکب هناڕهواب و ریب وهب هژامائ نیناوتهد ادهساب مهئ یهژێرد
 یهوێــش هب هک ننازهد کهیهوهدرک هب ووتشیهگێپان یناڵادنم رهس هل هنهتهخ و نواب ادهوهتهن
 ،هوهــتاکهد ناــیایج ناــنژ یاــیند هــل و ناکهووتــشیهگێپ هواــیپ یزــیڕ هــنچهد یزــمهڕ
 ییلۆبمیس یگرهم ڵهگهل و ڕوک هب ێردهد هکهکواب نهیال هل هک هرابوود یکهیهوهنووبکیادهل
 ووــکهو یلهــگکمهچ هــب هراک مهئ هوهئ رهبهل رهه هییڵاسهروهگ ینووبکیادهل و یڵادنم یفات
 هــنهتهخ تاــکواه هــک یناکهــنهمهتواه ڵهــگهل یتهــیاڵهمۆک ییتسهورهد ،یرێوب ،یتهوایپ
 .), WHO 2007( هوهتێرکهد هسانێپ تهییناحۆڕ و نوارک

 یتهڕهــه واــن هــنووچ یزــمهڕ و هــیهه ینێرهــئ یکهــیاتاو ندرکهــنهتهخ اــیکروت هــل
 مرهــش شیناڕوک و ێریگانرهو وارکهنهنهتهخ یکێسهک ادایکروت یاگڵهمۆک هل .هییڵاسهروهگ
 ینادــماجنهئ شێــپ کروــت یناڕوــک .نهکهد یواوهتان هب تسهه و نهکهد نارکهنهنهتهخ هل

 یــتخهز و راــشوگ هوهــنهتهخ یۆــه هــب .هوهــنێرکهد هــنهتهخ یهــسۆرپ یراداــگائ هنهتهخ
 هــب نایۆخ نێرکهن هنهتهخ اتهه هک کێرۆج هب ،ێرنێپهسهد ادناڵادنم رهس هب یتهیاڵهمۆک
 .)2018 ،زیندکائ و زووای( ننازان وایپ

 ووکهو یلهگکمهچ ینادڵاپهڕ و هوهندرکهسانێپ هک نیێنب ادهوهب ناد هتسیوێپ هوهووڕ مهل

 
 یڕهپڵام هل ،ندش درم ات نازیخ و ناتفا :هناوڕب ـ1

http://bridgesforwomen.org /post/124 
 .هواچرهس نامهه ـ2
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 سابرهــب یهــگڵهمۆک یندرکهــڵهمام ییتهــینۆچ و وارکهنهتهخ یناڕوک ۆب یرێوب و یتهوایپ
 یندرکهــنهتهخ هــب رهــبمارهب ینێرهئ یکێتهیینیهز یتهیویناوت وارکهنهنهتهخ یناسهک ڵهگهل
 ادــنهیاخژێرد هل هک هوودرک یاو هناراتفهڕ هرۆج مهئ هکید یکهیاتاو هب .تاکب تسورد وایپ

 هــب نووبدــنهباپ و زرهــب یکهــیاههب و تیرهــن هــتێبب اداگڵهــمۆک کێدــنهه هل ندرکهنهتهخ
 لــم نایۆخ یووزهرائ و تساوخ هب ناکهڵادنم هوهمهئ یۆه هب .تێرکب شیاتس ناکهتیرهن
 .نهدهد هنهتهخ هب

 یرزــه هــل یهــشیڕ و هــگنههرهف و تیرهــن یواڵوقڵهه هڕهواب مهئ هک یهیێپ وهب ماڵهب
 ییناــسکهی یناراــکیکۆکاد نهــیال هــل ،هــیهه ادــناکاگڵهمۆک هــل ێدــنهه هــل هنارالاــسوایپ

 یێپ ،نانژ یفام یناڤکالاچ ،)2002( کالۆپ مایریم کهو ،هوهتێرکهد تهڕ هوهییرهدنێج
 ناــکیاد هب یتهیاکووس هک هنانژ رهس هب اگڵهمۆک یناوایپ ینووبڵاز هنهتهخ یهواچرهس هیاو
 ناوایپ ڵهگهل یدنهویهپ هل نانژ یتاڵهسهد ینووبرادروونس رهس هل تهلالهد هکنوچ ،اکهد
 .نناوایپ یهگڵهمۆک هب رهس ناڕوک هک هوهتاخهد ریب هییراکایج هڵاخ مهئ و اکهد

 ،هــنهتهخ یناکهرهدــێپهژێرد هزێگنهئ و هنهتهخ ینادماجنهئ یناکهواب هراکۆه یهکید هل
 هــکید یــکێنتو هــب .نیهــکب هراــک مهــئ ییزاوخسانوــش یــسرپ هــب هژاــمائ نیناوــتهد
 هکید ییرهوامهج یپورگ دنهچ هل هک یهنایاگڵهمۆک وهل تهبیات یکێنییائ یناووتوهکنێوش
 و ناــیۆخ ناوــێن هل نایهتسهج یناکهمادنهئ رهس هل هناشین یناناد هب یناوتنایهد نووتاهکێپ
 هــل یهوهــئ ۆــب درکهد غاد نایناکهلیۆک نۆچ ووکهو نهکب تسورد ییزاوایج هکید یناوهئ
 یێۆتاــت ناکهزاوخجنهــگ هــپورگ هــل کێدــنهه ناــی و هوهــنهکب ناــیایج ناــکهدازائ هڤۆرم
 هــک هــیهوهئ ادهــمهل گــنیرگ یڵاخ .ننێههد راک هب نایۆخ یپورگ یامێه کهو وارکیراید
 ناــشینتسهد ناییتــسهورهد نایندرکریهــس هب هک نییرانیب یامێه هناناشین مهئ راج کێدنهه
 مهــئ هــک هوارد ماجنهــئ راداــمێه و یزمهڕ یهوێش هب هراک مهئ راج کێدنهه ماڵهب ،ێرکهد
 واــن هــل )2013 ،ناراــکواه و کدورــک( هــگنابوانهب رتاــیز اداتــسێئ هــل هــگنیرگ هــتهباب
 هناــشین هــب هژامائ نیناوتهد ،ادمالسیئ یردهس یمهدرهس هل هناییرانیب امێه مهئ یناکهنوومن

 و سانڵهــمۆک ،یرووــن یلهع رۆتکد هک ،نیهکب ناتسرهپتب و نانامڵسوم یناکهزاسسانوش
 یناکهناــشین هــل کێکهی ادمالسیئ یردهس یمهدرهس هل هنوومن ۆب :ێڵهد هوهراب مهل رهژێوت

 ناتــسرهپتب ادرهــبمارهب هــل و ووــب تروــک نایشیڕ هک ووب هوهئ نانامڵسوم ییزاوخسانوش
 هوهــشیناکهڵهواه و رهــبمهغێپ هــب نانامڵــسوم ماڵهــب .ووب هوازاڕ و وارکهناش و ژێرد نایشیڕ
 هنازاوخسانوش یکێراک هب هیۆب .هوهنارسانهد هوێش مهب و هوهدرکهد تروک نایڵێمس و نێدڕ
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 هــیابیدب هوهــتروک یڵێمــس و شــیڕ هب نایکێسهک رهه هک کێرۆج هب ،ارکهد ریهس ناوهئ ۆب
 ۆــب هــگنهڕ کێتیرهــن ناــی ازنییاــئ ،هوهــتهن رهــه ڵاــح رهــه هــب .هنامڵــسوم توگناــیهد
 .)نامهه( "تێنێهب راک هب هناشین و زارمائ یزاوخسانوش

 و یزــمهڕ یهوێــش هب و ییهپرۆک یتهڕهه هل هناوایپ یسانوش ینادێپ مهئ راج کێدنهه
 و ییاــش یمــسهڕوێڕ هــب هراک مهئ هیۆب رهه ادهد ووڕ ادنووبقڵاب یتاک هل شیراج کێدنهه
 و رــێت هــب هنهتهخنان یگنههائ یشهب هل هک ێردهد ماجنهئ رهبوروهد یکڵهخ یهوهنووبۆک
 هــنهتهخ هــل تــسهبهم ،اــیبماز هــل 1ۆــبمێد یزۆــه هــل هــنوومن ۆــب .درــک نامساب یلهسهت
 یهــگێڕ هــل هــکهڵادنم هــکنوچ ،هــنایکواب و کــیاد و ناڕوک ناوێن ییدنهویهپ یهوهندناڕهگ
 یناــکهزۆه یهــگێڕ هــل یکواــب ادــکێڵاح هــل ،هیهه هوهکێزۆه هب یدنهویهپ اینهت هوهیکیاد
 نارکهــنهتهخ هــل رهــب اتهه ناڵادنم ادماجنهئ هل .تێنێسانهد یهکید یناکهپورگ هب هوهکید
 و کاــپان هــب  و نهــکهد ناــییراکواه ادهــناژۆڕ یراــبوراک هــل و نتسهبهد نایکیاد هب تشپ
 هوهــکید یناواــیپ و ناــیکواب نهــیال هــل نیــن هوهئ ینهیاش هک نێردهد مهڵهق هل ووتشیهگێپان
 یرووــشاب یاقیرفهــئ هــل 2ناکهنهمــشوب ووــکهو ناکهزۆه هل کێدنهه هل .نێرکب ییامنێڕ
 و نهــکب رهبهل ناوایپ یگرهبولج هیهه نایۆب و نێنهداد وارکهنهتهخ یناڕوک ۆب ێون یکێوان

 یتهریــشهع هــل .نرــگبرهو ندرکڕهــش و ندرــکواڕ ووــکهو یلهــگلاخ و یزایڤهــه هــل ژێچ
 ییراــید و نهبب هوێڕهب ناکهمسهڕوێڕ و زۆه هیهه نایۆب وارکهنهتهخ یناوایپ اهنهت 3ادۆدوج
 جنهــگ یهوهن یزێه هل کڵهک ادنایناکهییکالاچ هل اههورهه و نرگبرهو گرهبولج و ڵهژائ
 ؛هوهــنزۆقهد یزهــگهڕوود یهناــسفهئ ،4ناکهنۆگۆد ووکهو ،ناکهزۆه هل کێدنهه .نرگبرهو
 هــل ناــچک و ێــبهد کیادهــل ێــم و رــێن یزهــگهڕ وود رهــه هــب ڵادــنم هــیاو ناــیێپ ناوهئ
 ادنایتهریــس یکووــن یتــسێپرهب هــل شیناڕوــک و هــیهه نایهــناوایپ یــحۆڕ ادنایــسیرۆتیلک
 ییراــکواه سیرۆــتیلک و تــسێپرهب یــندربال ادــماجنهئ هــل ،هــیهه نایهــنانژ ییتهیاــسهک
 یهناــسفهئ یهوێــشواه .تاــکهد رۆز ناــیێزواز یاــناوت و اــکهد یتهیاــسهک یندرکهــشهگ
 ناواــیپ یتسێپرهب هک هیاو نایێپ ۆبمێد یزۆه یکڵهخ ،هوهزهگهڕ وود هب ڵادنم ینووبکیادهل
 یــناڕباد وهرهــب کێواگنهه یهوهندرکێل ادماجنهئ هل .هیاو نژ یێز یهوهرهد یراوێل کهو
 و اقیرفهــئ یاواژۆڕ هــل 5ۆــیاوۆد هــناوهل ،ادهــکید یناــکهزۆه هل .هڵادنم و کیاد ییدنهویهپ

 
1. Ndembu  
2. Bushmen 
3. Judo 
4. Dogon 
5. Dowayo 
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 یمادــنهئ یهــنانژ یــشهب هــب تهریــس یکووــن یتسێپرهب ،یرووشاب یاقیرفهئ هل 1اسووخ
 .تێرگهدــڵهه یۆخ ییڵادنم یفات هل تسهد وایپ یهوهندرکێل هب هک نسانهد وایپ یێزواز
 جنهــگ یناڕوــک یتوــل هــل کــێنوک ،هــنهتهخ یرب هل شێون یهنیگ یناووتشیناد هوهووڕ مهل
 .رهواگنهج و یچواڕ یکێناوایپ هنبب و نب راگزڕ نایکیاد ینێوخ هل یهوهئ ۆب نهکهد

 سهک کێدنهه وان هل هک نیهکب هناڕهوابوریب وهب هژامائ نیناوتهد ادهساب مهئ یهژێرد هل
 یهوێــش هــب هــک نــنازهد کێراک هب ووتشیهگێپان یناڵادنم یندرکهنهتهخ و نواب ادهوهتهن و
 ،هوهــتاکهد ناــیایج نژ یناــهیج هــل و ووتــشیهگێپ یکێناواــیپ هــب اــکنایهد یزــمهڕ
 یتهڕهــه یــیزمهڕ یگرهــم ڵهــگهل و ڕوک هب ێردهد هوهکواب نهیال هل هک کهیهوهنووبکیادهل
 .هییڵاسهروهگ ینووبکیادهل و یڵادنم

 نیرــتگنیرگ و هووتاــه راک هب زاوایج یتسهبهم ۆب هنهتهخ هشیمهه ادووژێم ییاژێرد هل
 و رووــتلوک و اگڵهــمۆک کێدــنهه هــل .هیـــ"یشخهبسانوش"  یادراــک شهــمهئ یراــکۆه
 ینییاــئ ناــی ناواــیپ یهــگڵهمۆک واــن ۆب ناڕوک یهوهوان هنتاه ۆب هژامائ هراک مهئ ادگنههرهف

 یــسهک هــب وارکێپهژاــمائ یــسانوش و اــکهد ناــییکوود رهــه هــل کهــیهڵهکێت ناــی وارزاوخ
 ناــی یتــشورس یــکێوادووڕ هــل ڤۆرــم تاــک رهه ادیتساڕ هل .تێرشخهبهد وارکهنهتهخ
 یمــسهڕوێڕ هــل ندرکیرادــشهب هــب ،ێــبب ێڕهــپێت یتهیاڵهمۆک یکێتهڵاح ۆب هوهییهزیرهغ
 یهییرۆیت مهئ هک هدایلهئ اچریم .تێنێد تسهدهو ناڕۆگ ییووتاهێل و زێه ادنیڕهپێت یزۆڵائ

 کــێل ادــناکهزۆریپان و زۆرــیپ هــبێتک هــل یفووڕهــشهت یناکهــیینێهن همسهڕوێڕ هب تهرابهس
 :ێسوونهد ،هوهتهواد

 ڤۆرــم یهوهــئ ۆب .تێب واوهت یکێڤۆرم ێناوتان ،یژهد ادیتشورس یکێتسائ هل ڤۆرم
 ێــبهد ،واوهــت یــکێڤۆرم هتێبب یهکهواوهت انام هب و ێب ڵماک یتشورس یکهیهوێش هب
 و ینییاــئ یکێناــیژ هــک  نزهــم یکێناــیژ هــل یهوهــئ ۆــب ێــنێرمب یۆخ ادیهکهنووب هل
 )2018 ،ڵ 283 ،کۆگنات) .هوهتێبب کیادهل  هییگنههرهف

 ناــی یــیۆرم یزرهــب یکێتــسائ هــب نتــشیهگ هــل ییاتهرهــس یــڤۆرم یلایدیائ واربوان
 یکێنوومزهــئ هــل ڤۆرــم ینیڕۆــگ کهو فووڕهــشهت یمــسهڕوێڕ و ێنازهد ییۆرموورهس
 وهــئ .تاــکهد هــسانێپ مهــهوود ینووبکیادهل نای هوهنووبوودنیز و گرهم ییتشورسوورهس
 :ێڵهد

 و ییۆرمڕهــپوهئ یکهیهوهندرکییاــسال فووڕهشهت یمسهڕوێڕ ینادماجنهئ هب زاوخرێف
 یهــگێڕ هــل هــک هــییلایدیائ هــنێو وهــئ یــێپ هــب یۆــخ ادهد ڵوهه و هوهتاکهد یهالیئ

 
1. Xhosa 
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 هــب ێــشۆکهدێت زاوــخرێف .تاــکب ێــچ یۆــخ ،هووــب ارکــشائ یۆــب هوهناکهرووتــسوئ
 هب اگب ادیهکاگڵهمۆک هل فووڕهشهت یمسهڕوێڕ یناکهوهندرکیقات وومهه ینادماجنهئ
 هک هیهناقالخهئ وهئ وومهه یهرۆخ یرگڵهه شیناکهڵوهه و ییۆرم – ینییائ یلایدیائ
 .)هواچرهس نامهه( تێرنێههد راک هب ،هووتاه ادرهس هب یناڕۆگ اداگڵهمۆک هل رتاود

 ینارهژێوــت هــل کــێرۆز هــک هــکێتهباب هنهتهخ یناکهیینوورهد و یحۆڕ هتوهکێل و نایز
 و نیاش یهوهنیژێوت هب هژامائ نیناوتهد ادنایوان هل هک هوودرک رهس هل نایهوهنیڵۆکێل ناهیج
 هــب .هوودرــک ێوتواــت نایهــنهتهخ یناکهیینوورهد هتوهکێل هنارهژێوت مهئ .نیهکب یناراکواه
 هــناوایپ یــسانوش ینانێهیدهب ۆب ایکروت یتاڵو هل ناڕوک یندرکهنهتهخ ،هنارهژێوت مهئ یاوڕب
 ) 2003 ،ناراکواه و نیاش( .هتسیوێپ

 ادراــک مهــل و "یراــگزڕ" یتهباب هتهووب هتسهج ادشینرێدۆم یرهنێهراکهب یاگڵهمۆک هل
 یکهیهیامرهــس کهو هتــسیوێپ هــیۆب .هوهــتۆترگ یحۆڕ یهگێج ادهییژۆلۆیدیائ و یقالخهئ
 هــب هتــسهج رهــس هــل نانادهیامرهــس .تێردــب ینابروق ینتساراپ ۆب و هوهتێرسانب لیدهبێب
 هــکهمایهپ .تــێبهد رهــسیهم ناکهــنابهرهیم تهــڵاوڕ هب هییرازوگتهمزخ و اڵاک ۆب ندربانهپ
 وارکتــسورد یاڵاــک ینانێهراکهــب هب و هکب دروارهب لایدیائ یهتسهج ڵهگهل تۆخ :هیهوهئ

 یاگڵهــمۆک هــل !هــکب کــێڕ ادــلایدیائ یهتــسهج ڵهــگهل و هوهرهــکب کاــچ تهتــسهج
 ۆــب او ێد یهــمج هنانــشهچهرف هــییرازوگتهمزخ و لهــپولهک وهــل ڕازاــب ادرهــنێهراکهب
 و هوودنهــس یهرهــپ هتــسهبهم مهــئ ۆــب رهه و هیهتسهج ییزاسکاچ یتساوخ یهوهنادماڵو
 ینانێهتــسهدهب ،هــنایرازوگتهمزخ و اڵاــک مهئ ینانێهراکهب هب هک ادهد هوهئ یتنهرهگ و نێڵهب

 یلهــگاههب یرگڵهــه فرۆــمۆزیم یهتــسهج .تێبهد وایش زاوخڵد و لایدیائ یکهیهتسهج
 کهو ییهڕووــت و نووبزێههــب هــک هیهناــشیلک هنــشهچ وهــئ یامهــنب رهــس هــل و یتهواــیپ
 یناکهرێتسهئ و ناکهڵهکووب نهیال هل هتسهج مهئ .هنیرێن .تادهد ناشیپ هناوایپ ییدنهمتهبیات

 ناواــیپ یــیهریئ ،ێرــکهد تــسورد لایدــیائ یکهیهتــسهج کهو هوهدته و لێدۆم و امهنیس
 .)یواتهه ی1398 ،یمزاک( تاکهد نایکڵوخ یگنههائواه ۆب نادڵوهه ۆب و ێنێژوروهد

 
 ناڕوک ییسکێس یووزهرائ یندرکڵۆڕتنۆک و یرالاسکواب

 و یرالاــسکیاد یهــشکهشاپ یاود یغانۆق ۆب هژامائ ناڕوک و ناچک یهنهتهخ یتیرهن
 ادهــخاچ مهــل .تاــکهد تهــبیات ییتهــیرادنهواخ ینتوهــکرهد و یرالاــسوایپ ینادڵههرهس
 ناواــیپ و زۆه یناوایپ ییراکغرۆق و تاڵهسهد رێژ هنووچ هوهڵادنم و نژ هب کێتش وومهه
 ناــیۆخ ۆــب ادهــییرادنهواخ مهــئ یهوێچراوچ وان هل شییهتسهج یژێچ هل نووبدنهمدووس
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 رهــه ێرزێراــپب ییهواــمۆب و یرووباــئ یــتاریم و کهڵهچهڕ و کڵم یهوهئ ۆب و درک خرۆق
 هوهووڕ مهــل .ارــک هغهدهق نانژ هل نازێخ یهنزاب یهوهرهد هل یسکێس یکهییدنهویهپ هنشهچ
 هل نانژ هک یهوهل نب اینڵد یهوهئ ۆب ووب ناوایپ یهنایتنهرهگ وهل کێکهی نانژ یندرکهنهتهخ
 هوهــشهناوهچێپ هــب و نهــکان یڵهــخابواه هــکید یناواــیپ ڵهــگهل ادــنایناکهدرێم ینووبهــن

 .نهبب ژێچ سکێس هل رتایز هک ارد ێپ یوهرب هوهئ رهبهل ناوایپ ۆب ندرکهنهتهخ
 ناکهییرالاــسوایپ هــگڵهمۆک ینادڵههرهــس ڵهــگهل ،واــیپ ۆــب چ و نژ ۆــب چ ،هــنهتهخ

 وهــئ ینادڵههرهــس یخاــچ هــل رهــب هــنهتهخ ینووــب یهرابهل کهییرایناز چیه و توهکرهد
 وهــئ ینێتــسهب هــل هــنهتهخ ینووبزێههــب و هوهــنام ،ادهژــێرد هــل .هیین ادارائ هل هنایاگڵهمۆک
 یراــکۆه نیناوــتب هــگنهڕ .نیرالاــسوایپ یرزــه نامهه ینهواخ هک ێرکهد یدهب ادهناتاڵو
 هــک هوهــنیزۆدب ادهگنیرگ هییتساڕ وهل ادهنایاگڵهمۆک هرۆج مهل هناتاهشێپ هرۆج مهئ ینادووڕ
 واــن هــل نووبتاــهکێپ ڵادنم و کواب و کیاد و رهسواه هل هک ناکهنازێخ ادهناتاڵو هرۆج مهل
 یکواــن یــڵد واــن هــل و ارــیگهد ێــل نایزێڕ ادناکهییتهیاڵهمۆک هوارخکێڕ و هتاهکێپ وومهه
 یناــهیج یناکهعیقاو ڵهگهل هوهنووبووڕهبووڕ یسرپرهب یرالاسوایپ یکێتاڵهسهد ادنازێخ
 یتــسائ ۆــب ڤۆرــم شهمهئ هک ووب کیاد یناش رهس یکرهئ نازێخ یرابوراک و ووب هوهرهد
 یهنارالاسوایپ اگڵهمۆک هرۆج مهل هگج ماڵهب .تێرکب توکرهس ێبهد و ێنێزهبهداد ڵهژائ
 هــل کڵهــخ یجنرهس یهوهئ ۆب شیناکهنییائ ،ادهد نایندرکهنهتهخ ییماوهدرهب ییتهمرای هک
 هدــنهچرهه ،هوودرب هنهتهخ ۆب نایانهپ نشێکباڕ ناکهیینییائ هتهباب ۆب هوهناکهییسکێس هتهباب
 یاڕواــه اههورهــه و هووبهــه هــنهتهخ ییهــشیمهه ییتسیوێپ هب یڕهواب 1ینیئوکائ سامۆت
 و یــنازهد یــسکێس یووزهرائ یندرکزاوال ۆب کێزارمائ هب هنهتهخ نوومیهم یڕوک اسووم
 ێڵێهاــن هــک ادهد یمهــڵهق هــل هــکهلووج یــسهک یهتسهج رهس هل ییهشیمهه یهناشین هب
  .)1390 ،یدیعس( تێرکب شۆمارهف یتهیادنهب

 ،هوارــک ێل یساب رتمهک هک ادناوایپ وان هل هنهتهخ ینادووڕ یناکهراکۆه هل کێکهی هیۆب
 ،هیهه ادشیناتهرفائ یندرکهنهتهخ هل هڕهواب مهئ یگهڕ .هناییسکێس یووزهرائ یندرکڵۆرتنۆک
 واــن هــل ناــینانژ ییــسکێس یووزهرائ یندرکڵۆڕتنۆک ناکهنهییسیرۆیت هل کێدنهه هکنوچ
 ۆــب هوــیناز هزیکاــپ یناــچک یندرکهــنهتهخ ییکهرهس یرهنڵاپ هب ناکهییرالاسوایپ اگڵهمۆک
 مهــل .)٢٠١٤ ،یدهــمحهئ( تــێب وارزێراــپ ناــینێچک یهدرهــپ یریگرهــسواه شێپ یهوهئ
 واــنێپ هــل کێڵوهــه هــب ناواــیپ یهــنهتهخ هک نهه شیرالاسوایپ یهشیڕ ێدنهه ادهدنهوێن

 
1. Thomas Aguinas 
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 .)2010 ،نێسناهۆج( تێنازهد ناوایپ ییسکێس یووزهرائ یندرکڵۆڕتنۆک
 ،ادناکهییرالاــسوایپ اگڵهــمۆک واــن هل یسکێس یووزهرائ یندرکتوکرهس هب تهرابهس

 رۆز یــسکێس ییدــنهویهپ هــک یهوهــئ مهــکهی :هوهــنیهدب شهوهــناڕێگ وود هل ڕوائ نیناوتهد
 ،یزابزهــگهڕواه ووــکهو ،ناهیج یۆڕمهئ یناکهتوهڕ هل هگج هک کێرۆج هب ،هووب گنیرگ
 یــێپ هــک یسکێس ییدنهویهپ هل کێرۆج یدیهاش همێئ ،یزابزهگهڕوود و یزابزهگهڕرتید
 ناــنۆی هــل و نیڤاــن یتاڵهــهرۆخ یهچوان یناوایپ وان هل یزابڵادنم نای یزابهچهب ێرتوهد
 کهو نووبقڵاب ینهمهت هب نتشیهگ هل رهب ناوایپ هک ندرکسکێس کێرۆج یاتاو هب ،نیووب
 یناڕوــک رهــس هدــناژرپهد یجنرهــس ،هــغانۆق مهل نیڕهپێت یاود و درکهد نایسکێس راکرهب
 یدابائمجهــن هناــسفهئ کهو .هوهتــسخهد نایڵادــنم و انێههد ناینژ ادتاک نامهه هل و قڵابان
 اد"ناکهنێدڕێب هوایپ و ناکهییڵێمس هنژ" )شیریب نادرم و ولیبیس نانز( یبێتک هل )٢٠١٧(
 :یتهیویسوون هتهباب مهئ رهس هل

 یکێتــش هــب زهــگهڕواه ۆب یرگۆه هک هییسکێس یووزهرائ یکێکمهچ یاتاوواه هچهب
 هــچهب ینانوانهــل یناــنژ هــب ،ێرنازاــن زهــگهڕواهان ۆــب یرگۆــه یوارــشاتاد و وارــیگرهو
 یزابزهــگهڕواه هــک هوهــکهیهڵهت وان هنتوهک ننازب یهوهئ ێب هب نارهسوون ،)دهرمهئ(
 .یزاوخیزهگهڕرتید هل نووبهنرێت و ندربهنتهزهل یاتاوواه هووب

 ۆــب و نیناوڕــب یــێل یزابزهــگهڕواه کهو ادۆڕمهــئ یناــهیج هل یزابهچهب ێرکان هیۆب
 هــک نیهــکب ڤۆرــم یرۆــج یهوهــنام هــب هژامائ نیناوتهد هیاعدیئ مهئ یهوهندرکتساڕتشپ
 دــنهچ و هواد یووڕ ادهــناچوان مهل کێراکۆه رهه هب هک هزهگهڕ وود ینووبتووج یماجنهئ
 نایناکهرهــبهوێڕهب هــک نهــکهد ناکهناخهبحهق و هناخهچهب یساب هک یهناوهناڕێگ وهئ نرۆز
 و ناــنۆی هل یزابهچهب هب تهرابهس رۆز یهوهناڕێگ .ادهد هتاک وهئ ینارادتاڵهسهد هب نایجاب
 واــب هدــنهوهئ وودرــباڕ یهدهس ات هتهباب مهئ و هیهه ادناکهکروت وان هل اههورهه و نۆک ینارێئ
 :یتهیویسوون 1تیهگ سواس یوان هب یکیرمهئ یکێرێنۆیسیم هک هووب

 هــیهه سهــک مهــک ادسراف هل هک ێنێملهسیهد هوهییاینڵد هب هک هیهه مکهییتساڕ نم
 ،هرۆز ادــشهیکروت هــل هــهانوگ مهــئ رهــه .تێبالگهــنهوێت هوهــییڵهدنهگ و ناواــت مهــب
 ناکهسراف یه هل ماڵهب اداپوس وان هل و تخهتیاپ هل رتنوهزێق یکهیهوێش هب یتهبیاتهب
 ادهــناتاڵو مهــئ وومهــه هــل و هیهوێــش نامهــه هــب شیرــسیم هــل هکهخۆدوراب .هرتمهک
 وان هل اهنهت هراک مهئ ماڵهب .نهکهناوات یراکۆه و رگنهیال کێتروک ات مهک ناکهکنارف
 مۆــب ێوهــل یهوهــئ .هووــترگ هوۆــخ هــب یــقهز ییهوهتهن یکهییدنهمتهبیات ادناکهسراف

 
1. south gate 
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 ینهــمید .نهــکب یفــسهو نناوتاــن ناکهــشو هــک ووــب رهنێکۆــشهپ هدنهوهئ ووب ارکشائ
 مهــئ مب هدامائ یهوهئ کهو ،مدرک یاویهێب هک ووب ارکشائ ێل ماههو یهناتشوهڕێب

 ،رۆــلف( .مهــکب خهزۆد یرگاــئ یمیلــسهت مۆــخ و مڵێهبێجهــب هــخرهچواه همۆدۆــس
2010( 

 هوهــکید یکهــیال هــل و یسکێس یرابوراک یینشهچهمهه و یناوارف ینترگواچرهبهل هب
 ،هوهــتاکهد ناکهزیرهــغ یندرکتوکرهــس رهس هل تخهج هک هوێش وهل یکهیهتسارائ ینووب
 هــل روود یواتهــه ی١٢٦٤ یڵاــس هــل نۆــترێب یهوهــناڕێگ مهــئ یهوهــندنێوخ ێچهدــێپ

 :ێبهن یناوڕهواچ
 ۆــب ناکهــییپوروهئ هــک یهناییراکناــسائ وهل ،نووبقڵاب ینهمهت هنهگهد یهناجنهگ وهئ

 هــل کهــیهداڕ اــت ،نایندرکهنهتهخ هب .نشهبێب ،هنایهه یریگرهسواه شێپ ییێجرهس
 یناکهغیــس ناــی ناکهراکتهــمزخ ڵهــگهل یێجرهــس و ننێقۆتناــیهد ندرکتهــحهڕۆخ
 راــک هب رتکهی هرۆن هب هوێش مهب .هوهتێوهکهد ێل یدنوت یازس ماڵهب ان گرهم نایکواب
 .)نامهه( 1شیکهت  شیلهع نێڵهد شهمهب و ننێههد

 ادــناڕوک ینووبقڵاــب یتاــک هــل هــنهتهخ ێبهد ،ێوهکهدرهد نامۆب ادهقهد مهل کهو رهه
 یتــسهبرهب هــتێبب هــکهوادووڕ یتهشحهو نای رازائ ،نۆترێب یاوڕب هب یهوهئ ۆب ێبارد ماجنهئ
 هل ناکهییسکێس هووزهرائ یهوهڕێگرهب کهو هنهتهخ یادراک ماڵهب .ندرکتهحهڕۆخ مهدرهب
 مهــل .هوارد ێــپ یجنرهــس دــیۆرف یپیدۆــئ یــێرگ ییرۆــیت یــێپ هــب و هــکید یکهیهگناوڕ
 کیاد هک هناکهجنهگ هڕوک رهس هب ناکواب یتسهداڵاب و یرترهس یامێه هنهتهخ ادهوهنادکێل
 رهــه هــغانۆق مهــئ یــیگنیرگ و )٢٠٠٢ ،مالهــسلهئ( تاــکهد نایناکهییدنهویهپ هل هشهڕهه
 یهواچرهــس یــێرگ" یهــگێج هــل پــیدۆئ یــێرگ یناــناد هــب دــیۆرف هک ێب سهب هدنهوهئ
 یهوهــئ ناــکهزۆڵائ هیینوورهد ادراک وومهه یقهچ هل رتایز هوهل و "ناکهیینوورهد هنووچکێت
 .هڤۆرم یینوورهد ینایژ یرهخکێڕ پیدۆئ یکۆریچ هک درک یڵووبق

 هــک ادهد کــێخۆد هــل تــشرازوگ دیۆرف یپیدۆئ یێرگ ییرۆیت شهمهئ یامهنب رهس هل
 کهیهــشێک یــشووت ادهدــنهوێن مهــل ماڵهب ،یکیاد ینهواخ هتێبب ادهد ڵوهه ڕوک یکێڵادنم
 کێتهباب ،2هڵادنم یێزواز یمادنهئ ینیڕب هب کواب یهوهندنهسهڵۆت هل سرت شیوهئ و ێبهد

 
 .هناتس و ناد یاتاو هب ادیکروت ینامز هل ـ1
 یراورهــــب( ،هــــنتخ هــــشیر ناوــــنع هــــب پــــیدا هدــــقعو یناــــبرق یروــــئت" :هــــناوڕب ـ2

 )21/03/1399:نتشیهگاڕێپتسهد
https://www.male-initiation.net/anthropology/sacrifice.html#start. 
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 ینامادــنهئ یژێچ اد یرایڕب ادکێغانۆق هل دیۆرف .1نتوهکیتهوایپ هل یێرگ ێرتوهد یێپ هک
 هــب هــک کــێتوهڕ ،ێنێــسانب ڵادــنم ییرهدــنێج یرهوهــت کهو ندرکتهــحهڕۆخ و هتــسهج
 ڵادــنم ییــسکێس یاــیلوخ یناکهــغانۆق نای یسکێس یینوورهد یندرکهشهگ یناکهغانۆق
 ،یبیزهــق / یپیدۆــئ نای ییێزواز یمادنهئ ،یمۆک و یمهد :هوهتێرکهد نووڕ اوائ و ێرسانهد
 ێــشۆکهدێت ڵادــنم ادهــناغانۆق مهــل ماک رهه هل هک ییێزواز یمادنهئ و نۆمۆک / ییهواراش
 اــت هــک یــمهد یغاــنۆق هــل هــنوومن ۆب .تاکب رێت یناکهژێچ و اکب نیباد یناکهییتسیوادێپ

 هوهــئ رهــبهل و 2ێــنێههد تــسهد هــب یــسکێس یژــێچ نیژم هب هپرۆک ،ێنهیاخهد کێڵاس
 ییدــنوت تهــنانهت ،اــبهد یــمهد ۆب یۆخ یرهبوروهد یناکهرێمائ و لهپولهک راج کێدنهه
 ،ادــمهد واــن هــل ریــش یــشۆخ یماــت( نووــبرێت یمههو یۆه هتێبب ێناوتهد شهکهووزهرائ
 یاوهــه هکهییــسرب هــپرۆک نینازــب هــک یهیاگێج وهئ ات )دته و هوهنووبروێه ،یهکهییمرهگ
 وهــئ هــکهپرۆک هــک اکهد هوهب هژامائ کێتش وومهه .تێوهکهدێل یوهخ و ێژمهدڵهه ڵاتهب
 یــیمههو ینووــبرێت" هب همهئ دیۆرف .هوودرک یتسورد یتهیووتسیو یۆخ ۆب هک یهنووبرێت
 هــب تهرابهــس هدــیۆرف یناووتوهکنێوــش هــل کێکهی هک 3نیڵۆک ماڵهب .تابهد وان "یرگۆه
 ،ناڵاــس شهــش ۆــب جنــێپ ۆــب ێــس هــل هــییتیرب راــج کێدــنهه هــک ،ڵاــپیدۆئ یمهدرهــس
 یاتهرهــس هــل پــیدۆئ یێرگ ،وهئ یهتو هب .تادهد هوهتسهد هب رترادانام رۆز یکهیهوهناڕێگ
 کــێل ناکهزهگهڕ ێناوتب هک ێبب یهوهئ یماف هکهڵادنم یهوهئ شێپ تهنانهت ،هیهه هوهنهمهت

 یهناییێــس" یۆخوهتــساڕ یهــتوهکێل رتاــیز پــیدۆئ یێرگ نیالک یهرێوگ هب .هوهتاکب ایج
 رهــب هــل هشیمهه هکهڵادنم هک اکهد زاس کێخۆد و هڵادنم – کواب – کیاد هتاو ،4"ییاتهرهس
 ،لــێئافاڕ و زێپۆل( رۆز یکهیێکواڕهڵد یۆه هتێبهد رتایز هک کێخۆدوراب ،هنارخزێوارهپ مهد

 و رهــبوروهد یهــگنیژ ینیــسان یادهوڵهــه ڵادــنم ادهــتاک مهــل .)یواتهــه ی1399
 )کواــب ادهرێل( رهبمارهب یزهگهڕ ڵهگهل نووبهوێشواه هب و هیهگنیژ مهئ وان یناکهییدنهویهپ
 یــێج ڵادــنم ۆــب هــمهئ هــنوومن ۆــب .هوهــتێرگبرهو یهکهگێپ و هوهتاکب ییاسال ادهد ڵوهه
 ،هوهتاکب ژۆڕ یکواب و کیاد هل ایج ،هناژۆڕ یرابوراک یندرکواوهت یاود یچۆب هک هرایسرپ
 ادهد ڵوهــه هــیۆب .نوهخهد ادرتکهی یڵهغاب هل و رتیکێرووژ هنچهد هکهکواب و کیاد ماڵهب

 
1. castration anxiety 

 )21/03/1399:نتشیهگاڕێپتسهد یراورهب( ،دیورف یسنج یناور دشر لحارم هصالخ :هناوڕب ـ2
https://www.male-initiation.net/anthropology/sacrifice.html#start. 

3.  Melanie Klei 
https://www.male-initiation.net/anthropology/sacrifice.html#start. 
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 یێرگ یقهچ هیاو یێپ نیالک .تێوهخب یکواب و کیاد یاگێج رهس هل و ناوهئ تشینهت هل
 یهکهزهگهڕواه هکواب نای کیاد ڵهگهل هکهڵادنم یێکڕبێک  یهکهشهب نیرترایشوان – پیدۆئ
 ووکڵهــب ،هــیین هــکهزهگهڕواهان هکواب و کیاد یاود هب ناڕهگ و )کواب و ڕوک ،چک و کیاد(
 نامهــه( .هــنارنالهو و نارخزێوارهــپ یهدنــشوک یرازاــئ هــل هوهــنتوهکروود هــب یتــسیوێپ

 .)هواچرهس
 کــیاد ینهواــخ هــتێبب ڕوــک ێڵێهاــن هک یهتش وهئ دیۆرف یاوڕب هب ادهدنهوێن مهل ماڵهب

 هــیۆب رهه .هکواب نهیال هل ڕوک یێزواز یمادنهئ ینیڕب هل سرت نای نتوهکیتهوایپ هل یێرگ
 رهــس هل نای 1رهوهتێزواز یمادنهئ دیۆرف ییرۆیت هک یهماجنهئ وهئ هتهنووتشیهگ کێدنهه
 یهییتــسهداڵاب و یتهــیڵاز یهنامیرگ مهئ و )بیضق( هوایپ یێزواز یمادنهئ یتهیڵاز یامهنب
 رتیکێرهــگهئ هــب .هــنتوهکیتهوایپ هــل یــێرگ ییتشگ ییرۆیت یامهنب وایپ یێزواز یمادنهئ
 رهــبهل ،هــیین نایهناوایپ یێزواز یمادنهئ هک یهوهل ناکهڵۆچک هیاو نایێپ نهمهتمهک یناڕوک
 هک ێب هوههانوگ وهئ یۆه هب شهمهئ هگنهڕ و هواربال نایهتسهج یخرنهب یمادنهئ هک هیهوهئ
 هــک هــیهوهئ هکید یکێڕهواب ،ادهدنهوێن مهل .هواپهس ادنایرهس هب کهیازس کهو و هنایوودرک
 کــێت کهــڵادنم یتاڵهــسهد ڵاــح رهــه هــب هــک هــنتوهکیتهوایپهل یهڵهکووس نارکهنهتهخ
 هــنتوهکیتهوایپهل یهناــشین اهنهــت کهــن هنهتهخ ێڵهد و ێڕهپهدێت شهوهل 2سیاو .تادهد
 هــل کێدــنهه ینووــچۆب هــب هوهــتادهد ێرــگ هنهتهخ یهوهدرک و هشیگرهم یهناشین ووکڵهب

 هــل .نێرژوــکهد ناــی نێروــخهد هوهــناکهنهمیرههئ نهیال هل ناڵادنم هک اقیرفهئ یناکهزۆه
 هــب نایهــنهتهخ ایریجیهــن و نادووس و ۆگنۆک و یرووشاب یاقیرفهئ یناکهزۆه هل کێدنهه
 یناــکهراکواه و یچهــنهتهخ تهــنانهت و هوادهد کــێل هوهــنووبکیادهل و ییاتهرهــس یگرهم
 یتــسێپ راــج کێدــنهه( درــکهد رهــب هــل نایکانسرت یکمامهد و گرهبولج راج کێدنهه
 تووقهــلهمڵهه نایهــکهڵادنم هــیاهیدژهئ مهــئ یزــمهڕ یهوێــش هب و )انێههد راک هب نایڵهژائ
 .)هواچرهس نامهه( یشخهبهد ێپ نایێون ینووبکیادهل و درکهد

 ییسکێس یایلوخ یغانۆق هل هک هغانۆق مهئ ،دیۆرف یڕهواب هب ،رتشێکاڕجنرهس شهوهل
 ووڕ ادڵاــس شهــش ۆب جنێپ ۆب ێس ینهمهت ناوێن هل ێرسانهد یبیزهق یغانۆق کهو ادڵادنم
 هــل .نێرــکهد هــنهتهخ ادــناکهگڵهمۆک هــل کێدنهه هل ناڕوک هک یهنهمهت وهئ نامهه ،ادهد
 نارهژێوــت ،ارد ماجنهــئ اــیکروت هــل یــلزینهد یراــش هل ٢٠١٢ یڵاس هل هک ادکهیهوهنیژێوت

 
1. Weiss 
2. phallocentric 
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 ۆــب نایهنهتهخ ادڵاس توهح هل رتمهک ینهمهت هل یهناڵادنم وهئ هک یهماجنهئ وهئ هنتشیهگ
 هــل کێدــنهه .تــێرکب ۆــب نایهــنهتهخ ادرترهــس ینهــمهت هــل ووــب شۆــخ ناــیێپ ،هوارــک
 نهــیال هــل ادــکووچب ینهــمهت هــل هراــک مهــئ ینادماجنهئ هک هووتسخنایرهد ناکهوهنیڵۆکێل
 ادهوهــنیژێوت مهــل .هــیاو نتوهک یتهوایپهل کهو و هناژیتودنوت یکهیهوهدرک کهو هوهناڵادنم
 یهکیزن و نووبارک هنهتهخ )بیضق( یبیزهق یمهدرهس هل ناڵادنم یدهس هل 26 یهکیزن

 نایهــناوایپ یــێزواز یمادــنهئ ووــب او ناــیێپ زــیڕ هــب هــک نایدهس هل 9.1 و دهس هل 10.4
 هــل یــێرگ هــب هوهــنیهدب ێرــگ هــسرت مهــئ نیناوــتهد هــک ێرــبهد ال ناــی ێــبهد رتکووــچب
 و هــنهتهخ ییرهگرهتــشهن یتاــک هل ینارهگین و تهشحهو رتگنیرگ شهوهل .نتوهکیتهوایپ
 ناــی یپیدۆــئ یغاــنۆق هــل هــک ادهــناڵادنم هــڵهمۆک مهــئ وان هل هنهتهخ یاود یرازائ و شێئ
 مهــل اینهــت هن ادماجنهئ هل .هووب هکید یناکهیینهمهت هپورگ هل رتایز ،نوارک هنهتهخ ادیبیزهق
 یهــغانۆق مهــل هــک هوارد راینــشێپ او ادــشهکید یهوهــنیژێوت ێدــنهه هل ووکڵهب هوهنیژێوت
 و کدورــک( نێرکهــن هــنهتهخ ناڵادــنم ،ێبهن یکشیزپ یراکۆه هل هگج ادیڵادنم یتهڕهه
  .)2013 ،ناراکمه

 یۆــه هــتێبهد ندرکهــنهتهخ هــک نهــکهد هوهــل ساب یتسوردنهت یناڕۆپسپ هل کێدنهه
 یکووــن ییبهــسهع یڵاــنیمرت نارازهــه هزاوێش مهب هکنوچ ،یسکێس یتسهه یهوهندرکمهک
 هــک هووتــسخیرهد هوارد ماجنهــئ ٢٠٠٧ یڵاــس هل هک کهیهوهنیژێوت .تێرنێترقهد تهریس
 شیکووــس یکێنادێلتــسهد و نیواــسکێل هب رتایز وارکهنهنهتهخ یوایپ یێزواز یمادنهئ
 و ناــشخکێل یۆــه هــتێبهد ادــنازخێت یتاــک هــل هیهدایز هتسێپ مهئ شهوهل هگج .تێوزبهد
 ،کرۆیوین ییژۆلۆرۆئ یشهب یرهبهوێڕهب 1ڕێگویلشنیێتش سکێلهئ رۆتکد یهتو هب .ندناوزب
 ناــشین ادوارکهنهتهخ یووتشیهگێپ یناوایپ یتسهه هل نایکهییراکناڕۆگ چیه ناکهوهنیژێوت
 هــک هوهدرک یتساڕتشپ یهڵاخ مهئ ،هوارد ماجنهئ ٢٠١٦ یڵاس هل هک کهیهوهنیژێوت .تادان
 هــب یکهــییراکناڕۆگ چیــه نووــبارک هنهتهخ هک یهناوایپ وهئ وان هل یسکێس یژێچ یتسائ

 یناکهــماجنهئ یهــناوهچێپ هــک نهــه شهــکید یهوهــنیڵۆکێل ماڵهــب .هووتاههــن ادرهــس
 ینانادهیامرهــس هــب یتــسیوێپ هــناوهنیژێو مهل ماک رهه ییتساڕ .ننێملهسهد ڕێگویلشنیێتش
 اههورهــه و ناکهییهوهنیژێوت هوارزهماد ییۆخهبرهس ،هوهندرکیقات ،رۆز یووچێت و نێڵهک
 یینادــیهم یماجنهــئ ێدنهه )11( رتایز ییرایناز ۆب یشهب هل .هرۆز یتاک یندرکناخرهت
  .نووتاه هتهباب مهب تهرابهس هوهنیژێوت مهئ

 
1. Alex Shteynshlyuger 
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 :هوهــتهوارک نووڕ زاواــیج یهوهــنادکێل هــب هنهتهخ ییرهگرهتشهن ادناکهکهلووج وان هل
 یلیهــم و یــسکێس یڵۆرتنۆک ۆب کێزارمائ کهو هنهتهخ ناکهکهلووج هیاو یێپ 1نتسێڵێه
 ۆــب کهیهناــشین کهو هییرهگرهتــشهن مهــئ اههورهــه .ننــێههد راــک هــب ناــنژ ۆــب ناواــیپ

 .)253 ل ،2004 ،نیتــسلێه( هوارــنێه راــک هــب ناڕهواــبێب و نارادڕهواــب یهوهندرکایج
 یووڕ هــل ناواــیپ هــک یهــگنیرگ هــتهباب وهــل هــگج ،هنهتهخ هک هیاو نایێپ هکید یکێدنهه
 یووزهرائ یهوهندرکمهک هب ،هوهتاکهد ایج وارکهنهنهتهخ یناسهک هل هوهییحۆڕ و ییهتسهج
 مهــئ یادراــک هــل ناواــیپ یهــنهتهخ ینارگنهــیال .تاــکهد تــشوهڕهب ناواــیپ ،یــسکێس
 ،2سدــینۆمیم اــسووم .نراداــگائ یــسکێس یووزهراــئ یهوهــندرکمهک هــل هییرهگرهتــشهن
 هب وایپ یندرکهنهتهخ هک درک هوهب یهژامائ ،هوایژ اد١٣ یهدهس هل هک هکهلووج یکێکشیزپ
 وایپ ییسکێس یژێچ و اناوت هک هوودرک یاو ناییکاپنێواد و تشوهڕ یندرکرتشاب یتسهبهم
 .)2002 ،مالهسلهئ( هوهتێبب مهک

 )11( رتایز ییرایناز ۆب

 

 
1. Hellsten  
2.  Mosses Maimonides  Exodus Rabbah 
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 نانژ هب ندربییهریئ و ێزواز یهسۆرپ هل ناوایپ ییزێهێب
 یاــناوت هــب ناــیندربییهریئ یماجنهــئ هــب ناواــیپ یندرکهــنهتهخ ناسوونووژێم هل کێدنهه
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 ،هــییکهرهگۆخ ییتــشورس یاــمێه نیرتزرهــب تهرفاــئ ۆب ینایگوود .ننازهد نانژ یازوکز
 و نهدهد رتکهــی هب یکارۆخ هلهپرۆک و کیاد هک یهیاگێج وهئ ،یتهیواوهت هب ندرکتسهه
 یهوهرهد هــل هوهییــساننوورهد یووڕ هل نرهبوروهد هل یهناتش وهئوومهه یتشگ هب و کواب
 ناــنژ یهتــسهج هــک یهوهــل نهــبهد نانژ هب ییهریئ ناوایپ نینیبهد هیۆب .نادهییدنهویهپ مهئ
 هــک هــیادهڕهواب وهــل دیم تیهرگرام .هیهه یندرکێزواز یاناوت تهرفائ اههورهه و هرهشێکاڕ
 ینهــیال هــل )هــنهتهخ( ناواــیپ ییــسکێس یندناوێــش یراکۆه ادناوایپ هل ناژڕنێوخ ییهریئ

 هووبهــه ناــیڵۆڕ ادــێزواز یهسۆرپ هل شیناوایپ هک ادهد یناشیپ هوهئ هکنوچ ،ووب هوهنایۆخ
 .)یواتهه ی1395 ،یکهلڕهز(

 یڕووــس هــب ناــیێزواز یاــناوت ناــتهرفائ یهوهئ رهب هل هیاو نایێپ کێدنهه هیێپ مهب رهه
 الههــش .هــیهنانژ هتهفیــس مهــل کهــیامێه ناواــیپ یندرکهــنهتهخ ،ێد تــسهدهو هــناگنام
 هل )ادهناگنام یتهیتێش و ناژڕنێوخ و نژ( "هناهام نونج و ناتشد ،نانز" یبێتک هل یکهلڕهز
 :ێسوونهد ادهڕهواب مهئ یهوهندرکنووڕ

 مهئ ێڵهد وهئ .تابهد راک هب 1"ناژڕنێوخ ییهریئ" یهواراز ادکێراتو هل دنۆمگیز هردنهئ
 یناژڕنێوــخ .2"بیرهــتواه یناژڕنێوــخ" ینادڵههرهــس یۆــه هووــب هــییهریئ هنــشهچ
 نووبهلیمێـــسائ یهـــسۆرپ هـــل هـــک نمـــسهڕوێڕ و راـــتفهڕ کێڵهـــمۆک بیرهـــتواه
 ناکهووتــشیهگێپهزات هڕوک ۆب ناچک یناژڕنێوخ یگنههائ یمسهڕوێڕ )نووبهوێشواه(
 )ناکهتــسێپرووس( اداــینرۆفیلاک یناکهــییدنیه وان هل همسهڕوێڕ مهئ .تێردهد ماجنهئ
 یــگنهز و رــبهز و یریگهــشۆگ یمــسهڕوێڕ هــگنههائ مهــئ هراــید تهــبڵهه .هووــب واــب

 روود هوهــڵام هــل کــێژۆڕ دــنهچ ۆــب نین راچان ناڕوک و هوهتێرگان ناتهرفائ یناژڕنێوخ
 یهــنۆب هب هک هییاتۆک یگنههائ همسهڕوێڕ مهئ یشهبواه یڵاخ ادیتساڕ هل .هوهنێرخب
 یهــنیگ و ایلارتــسۆئ یناــتاڵو ینهــسهڕ یکڵهــخ .تــێچهد هوێڕهب هوهنووبقڵاب ینهمهت
 هــل رتاــیز بیرهــتواه یناژڕنێوــخ یمــسهڕوێڕ و گنهــهائ هــل اقیرفهــئ و نیپیلف و ێون
 ێــچب ناــنژ یناژڕنێوــخ یگنهــهائ هــل رتاــیز یهوهئ ۆب و نچهد نیڕهپڵهه و گنههائ
 رهــس هــل )ناــنژ یــێز کهو( کووــچب یــکێزرد یندرکتــسورد ووــکهو یکێلهــگراک
 مهــئ یناکهــغهدهق .تــێژڕب نێوخ یهوهئ ۆب ناشێکنادد نای ناڕوک یێزواز یمادنهئ
 یناواــیپ .هتــسهج و رهــس یندــناروخ ینووبهــغهدهق هل ووب یتیرب ناڕوک ۆب همسهڕوێڕ
 و ننێــشووڕهد ناــیناڕ تــشپ و نۆزاــمائ یراــبوڕ رهــس هــنچهد هواــج یناــکهزۆه
 .نهــکب ادــێت یرادــشهب هــیین ناــیۆب ناــنژ و هوهنۆــشهد ادهــکهرابووڕ هــل نایهکهنێوخ

 
1. menstruation envy  
2. parallel menstrual 
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 .)117  116 ل ،هواچرهس نامهه(
 و هــنهتهخ .هخاــشهڵهک و هــنهتهخ بیرهــتواه یناژڕنێوــخ یهــکید یناکهــنوومن هــل

 )نیهــکب هگنیرگ هتهباب مهئ ۆب شهنهتهخ ینووبرهبنێوخ هب هژامائ نیناوتب هگنهڕ( یهکهرازائ
 ێــڵهد 1ناــهارگ .هــناژڕنێوخ یرازاــئ و نووبڵادــنم یــناژ ڵهگهل یزاسهوێشواه کێرۆج
 یڵاــخ نیرتواــب ،هوهــتێوهکهد ێل یناوایپ یرۆز ینووبرهبنێوخ هک نیڕبرامهد و خاشهڵهک
 هــب اــکنایهد هوهییتــسهه یووڕ هل هناراتفهڕ مهئ ێچهدێپ .هیهه ناژڕنێوخ ڵهگهل یشهبواه
 ندرکهلیمێــــسائ کــــێرۆج .نایناکهکــــشوخ و ناــــکیاد و نارهــــسواه یێڕواــــه
 ماڵهــب .هــناکهییرهدنێج هــییزاوایج یهوهــندرکمهک و ناــنژ و ناواــیپ یـــ)ندرکهوێشواه(
 همــسهڕوێڕ مهــئ هــیاو ناــیێپ ناوهــئ .هــیهه شهکید یکهیادراک هب نایڕهواب ناسانهرووتسوئ
 یهدراــید هــیۆب .شیناواــیپ ۆــب هوهــتێرزاوگب ناژڕنێوــخ یینێهن یزێه یهوهئ یۆه هووبهد

 یزــێه یاــمێه کهو ناژڕنێوخ ینێوخ هک هواب ادهنایاگڵهمۆک وهل بیرهتواه یناژڕنێوخ
 هــل هــییزۆریپ مهــئ یراــکۆه دــنۆمگیز هردــنائ .ارــیگهد ێل یزێڕ و ارکهد زۆریپ یوارحیس
 ینێوــخ تسرهپهرووتسوئ یڤۆرم .تێنازهد یوهز یدنهوادوخ هب ناکهرادیدنهویهپ هناسفهئ

 و تهــمعین هنێوخ مهئ وهئ یهگناوڕ هل .تێنازان یزاوال و یشۆخهن یامێه هب یناژڕنێوخ
 ینووبهــشیڕواه هــکمهچ مهــئ یرتایز یهوهندرکنووڕ ۆب واربوان .هییوهز یکیاد یتهمحهڕ
 هــب هژاــمائ نارهژێوــت هــل ێدــنهه .تــێرگهدرهو زۆرــیپ و نێوخ یهشو وود رهه هل کڵهک
 یهــیێپ وهب نێڵهد نارهژێوت هل کێدنهه هنێو ۆب .نهکهد هییتێزۆریپ مهئ یهکید یناکهراکۆه
 مهــل یهــنێوخ وهــئ هییاــسائ هــتاوهک ،نووب ناکهییاتهرهس هزۆریپ امێه ێزواز ینامادنهئ هک
 رووتلوک وهئ وومهه هل هنێوخ مهئ .تێبهه ناینشهچرهسهنۆک ییگنیرگ ێچهدرهد هنامادنهئ
 ی1395 ،یکهــلڕهز( هــیێزواز و ناــیژ یاــمێه هزۆرــیپ ێــپ ناــینێوخ هک ادهناگنههرهف و
 .)یواتهه

 یاــناوت ۆــب هــناوایپ مهــئ ییهریئ ادهمهدرهس مهل هک نیهکب هوهب هژامائ هتسیوێپ ناموگێب
 هوهپۆکــسۆڕکیم یهــگێڕ هل هک ناکهیێون هوهنیزۆد هب هکنوچ ،هوودرک یمهک نانژ یێزواز
 هــل نایرگهنڵههاــشاح یکێکــشپ شیناوهــئ هــک هووتوهکرهد نایۆب ناوایپ نوارنێه تسدههو
 ناــیۆخ ییمتهح ینووبکواب هل و هوودرک ڵووبق نایهناوایپ یڵۆڕ رتایز ناوهئ ،هیهه ادێزواز
 نامهــه( ڵاحتهیاــش ناــی هداــس یکێرهــنیب رهــه کهــن هکێکواب وهئ اتسێئ .هوهتهنووب اینڵد

 
 Grahan ـ1
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 .)هواچرهس
 

 هنهتهخ ییرووبائ یادراک
 و رۆز نــێد راــک هب هنهتهخ ییرووبائ یادراک یندرکهگڵهبهب ۆب هک یهنایاتاد وهئ هتساڕ

 ڕهــم هــل و ادوودرــباڕ یناکهدهــس هــل یــسانکڵهخ یاــتاد کێدــنهه ماڵهب ،نین ناوارفرهب
 و زاــیج یندرکتسورد ییزاسهشیپ هل و نرێدۆم یکشیزپ هل هنهتهخ یوان هب کهییناگرزاب
 هوهــل تــشرازوگ یراــکناوج ییرهگرهتــشهن یتــسوردنهت و یراکناوج یهسهرهک و رێمائ
 یادراــک یۆــه هــب هگنهڕ هنهتهخ یهوهنام و ییماوهدرهب یناکهراکۆه هل کێشهب هک نهکهد
 .تێب یرووبائ

 هووبهه یرۆز یکهییگنیرگ همسهڕوێڕ مهئ ێوهکهدرهد ناکهییووژێم هبێتک هل کهو رهه
 تــشێهگناب ادهمــسهڕوێڕ مهل ییۆخوان و یزابرهس یاڵاب یناسرپرهب شیراج کێدنهه و
 هــک هووــب هوهــکێراکۆه دــنهچ هــب یدنهویهپ هنهتهخنان یگنههائ مهئ ییدنهمۆکش .نوارک
 و نڕــێگب گنهــهائ کــێژۆڕ دــنهچ یناوتناــیهد ناکاــشداپ .هــییرووبائ یرهتکاف نایکێکهی
 یناکهــڵادنم ناــیۆخ یناــفریگ هــل ناکهــییلاو و اشاپ راج کێدنهه و نهدب نان و نڕهپڵهه
 هژاــمائ نیناوتهد ادهناگنههائ هنشهچ مهل .درکهد هنهتهخ نایراش یهکید یناڵادنم و نایۆخ
 یندرکهنهتهخ ۆب یرانید رازهه ٦٠٠ یڕب ادیچۆک ی٣٠٢ یڵاس هل رادهتقهملهئ :هب نیهکب

 ناــخ دوومحهم اههورهه .هوودرک زاس یهتسیاش یکێگنههائ و هواد یهکهڵادنم جنێپ رهه
 کیادهــل چک دنهچ یاود هک یهکهڕوک یهنهتهخ یگنههائ هل ،اشیلهعحتهف یاواز یتشهد
 رێژ هل هک ادهراش وهئ یکڵهخ رهس هب هوهیهکهڵادنم یوان هب یڕێز یوارد نایشۆخ هل ،هووب
 یهکهتــسۆپ هــل یهوهئ یۆه هووب هوادووڕ مهئ تهبڵهه .درک شهباد ،نووب ادیۆخ ینامرهف
 دهــمحهئ یهــنهتهخ ۆب یدنهمۆکش یکێگنههائ اشیلهع دهمهحم اههورهه .هوهتێرخب روود
 مهــل ناکهووتــشیۆڕتسهد هوایپ هک یهناشهکشێپ و یراید وهئ و تسخ کێڕ یڕوک یازریم
 ۆــب کهیاپوــس یناوــت راژهــه یاــش هــک ووــب رۆز هدــنهوهئ درــکهد نایــشهکشێپ ادهــنۆب

 هوهــکیزن هــل یۆخ هک ،نیلکنارف مایلیو .هوهتاکب ۆک زێروهت یناڕێگشڕۆش یندرکتوکرهس
 هل رهب ژۆڕ توهح ێسوونهد ،ووبینیب یدنهز یاوهڕنامرهف نیمهشهش یندرکهنهتهخ ینژهج
 ماوهدرهــب هــکهگنههائ یژۆڕ اود اتهه و درک ێپ یتسهد هنهتهخنان یگنههائ هنهتهخ یژۆڕ
 یرهس وهئ ات رهس مهئ )لیکهو یڕازاب هتاو( هروهگ یڕازاب تهبیاتهب و ناکهڕازاب وومهه .ووب
 ،ووبارــساوڵهه هــکهڕازاب یتــساڕهوان اــت هوهچیمرس هل هک گنهڕواگنهڕ یپۆڵگ و سووناف هب

 یکێگنهــهائ یهــکهڕوک یهنهتهخ یگنههائ یهنۆب هب دنهز یناخرهفعهج .ووبارک ناخارچ
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 هــل .نووبارک هراش مهئ یتشێهگناب ناڵووقام وایپ .درب هوێڕهب ناخمیرهک یاڵهق هل یهروهگ
 تاکــسێئ و نیلکنارــف( ارــک زاــس هروهــگ ینیرگاــئ ییرای یکێشیامن ادهکهگنههائ ییاتۆک
 یندرکهــنهتهخ یگنهــهائ ناکهــگنههائ نیرــتژێرد هــل کێکهی کشێب )1398 ِ ،گنیراو
 هــل مهیێــس یدارــم ناتڵوــس ادــینییاز ی١٥٨٢ یڵاــس هــل تــێرتوهد .ووــب دهمحێم هدازاش
 هــب کێــسوونووژێم هــک ،اد ماجنهــئ یهــکهڕوک ۆــب یندرکهــنهتهخ یگنههائ ادکێمسهڕوێڕ
 یێپ هب و اد یمهڵهق هل یناکهیینامسوع یمسهڕوێڕ نیرتۆکشڕپ و نیرتاههبنارگ و نیرتژێرد
 و هکهچوان یکڵهخ ینووبهدامائ هب ژۆڕ اجنهپ یهوام ۆب کێلهگگنههائ هریجنز ناکهترۆپاڕ
 یاڕــێو ،چــیۆد ڤۆکاــی .)٢٠١٥ ،تــسۆپ نتگنهــشاو( ووــچ هوێڕهــب ناکهــییپوروهئ

 مهــل یکهرهــس یــکێڵۆڕ یۆــخ هــنهتهخ هــک هوودــنایهگیاڕ هــگنههائ مهــئ یهوهندرکیــش
 یــساب ادــترۆپاڕ کێدــنهه هل تهنانهت ،یۆخ یناکهوهنیڵۆکێل یێپ هب و هووبهن ادهناگنههائ

 یگنهــهائ راــج ێدــنهه هــک ادهد ناــشیپ هــسرپ مهــئ .)2013 ،چــیود( هوارکهــن هنهتهخ
 واــن هــنتاه و هــناوایپ یــسانوش یــنترگرهو ۆب هک یهکهییزمهڕ همسهڕوێڕ هل ایج هنهتهخنان
 هــب  ارــک ێــل یساب هک  اشیلهعدهمهحم .هووبهه یشهکید یادراک ،هووب ینییائ یاگڵهمۆک
 ۆــب تــسیوێپ یهیامرهــس یهوهــندرکۆک یادهوڵهــه یهــکهڕوک یندرکهــنهتهخ یووناــیب

 .هووب زێروهت هل ناڕێگشڕۆش یندرکتوکرهس
 هییچهنهتهخ نهیال هل هنهتهخ ادوودرباڕ هل ،اد ێپ نامهژامائ ادووشێپ یناکهشهب هل کهو

 هــل نایتــسهدقهح درکنایهد یهراک وهئ یتهیرهب هل هناسهک مهئ .اردهد ماجنهئ هوهناکهییتیرهن
 ناــینایژ ییوــێژب هوهب هک ووب هشیپ یتێچهنهتهخ ادیتساڕ هل و ترگهدرهو ناکهکواب و کیاد
 هل نایهشیپ مهئ و نووب نهسهڕ یناسهک و هچوان وهئ رهه یکڵهخ هناسهک مهئ .درکهد نیباد
 ناــینایژ ییوــێژب ناکهــییهچوان هرایڕک یناشێکاڕ هب و نووبب رێف نایۆخ یدادژهئ و ناکواب
 هــییچهنهتهخ یهــگێج ناکهکــشیزپ هدــنهچرهه ،ادۆڕمهئ ینرێدۆم یایند هل ،درکهد نیباد
 واــن هــل هــنهتهخ ییدهس هل 100 یندنهسهرهپ یۆه هب هراید او ،هوهتهووترگ نایناکهییتیرهن
 ۆــب هراــک مهــئ یــشێکاڕجنرهس یــیاراد یڕووــس و یرووبائ یدنهههڕ ،ادناکهدازنامڵسوم
 .تێب ادهمهدرهس مهل هنهتهخ ییماوهدرهب یناکهگنیرگ هراکۆه هل کێکهی ێناوتهد ناکشیزپ



 

 
 
 
 

 هوهنیژێوت هل ناووبرادشهب ینوومزهئ :مهتوهح یشهب
 
 

 یکهشێپ
 ."هنهتهخ" یهوهنیژێوت یناووبرادشهب ینوومزهئ ینیڕبرهد ۆب هوارک ناخرهت مهتوهح یشهب
 یناکاتاد نیرتیلیلک کهو یناکاتاد و هیهوهنیژێوت مهئ یقهچ مهتوهح یشهب نیێڵب نیناوتهد
 یهــنامید هــل ،ووڕ هــتهوارخ ادهــشهب مهل هک یهنایاتاد وهئ .تێرکهد رامژهه هوهنیژێوت مهئ
 هــل ،ناکهزاوایج هوهتهن هل نووب ینارێئ نایهبرۆز هک کێناسهک ڵهگهل هک نواریگرهو هوهڵووق

 ێس هل هشهب مهئ یناکاتاد یترۆپاڕ .ارد ماجنهئ ادهکید یتاڵو کێدنهه و نارێئ یرهسنارهس
 ناووبرادــشهب ینوومزهــئ هب نتسهبتشپ هب ادمهکهی یشهب هل :نووتاه کێپ یکهرهس یشهب
 یهوهنیــسانهرابوود هــب هــتهبیات مهــهوود یــشهب ؛هوارک هنهتهخ یناکهزارمائ و مرۆف هل ساب
 هــل هــنهتهخ یناکهــنایز و دووــس ادمههێــس یشهب هل و ادهنانوومزهئ مهل هنهتهخ یناکهراوب
  .نێرکهد ێوتوات هوهنیژێوت مهئ یناووبرادشهب یهگناوڕ

 
 هنهتهخ یناکهزارمائ و زاوێش

 ادوارکهنهتهخ یسهک ینیهز هل ڵووق و نهیاخژێرد و گنیرگ ییرهگیراک هنهتهخ ینوومزهئ
 هزاوێــش و زارماــئ ادهــنامهئ واــن هــل ،هــیهه یدــنهههڕ نیدــنهچ هــک ێــڵێههد ێــج هــب
 ینوومزهــئ ییراــگدای نیرــتنووڕ ادــتاک نامهــه هــل و نیرتتــسهدرهبهل ناکهوارنێهراکهــب

 ینانێههــنراکهب و یــشێکهسیک و یــشاترهس یــغیت ووکهو یناکهییاتهرهس هزارمائ .هیهنهتهخ
 هوودرک نوارک هنهتهخ یتیرهن یزاوێش هب هک یهناسهک وهئ ۆب هنوومزهئ مهئ رهکڕس ییزرهد
 هــنانوومزهئ مهــب شیرهــبرامهگ ینامرهد ینانێههنراکهب رهگهئ .رازائ هل ڕپ یکهییرهوهدای هب
 یناڵادــنم ۆــب شهــمهئ هک ،ادهد ناشیپ نامهنهتهخ هل کانسرت رۆز یکهیهنێو ،نیهکب دایز
 و راــید یهــشۆگ و هناــسهک یڵد وان هل سرت ییهشیمهه ینوومزهئ .هرهنێقۆت و راوژد ۆڕمهئ

 و هتــسهرهک هــب هــنهتهخ ینادــماجنهئ یۆه هب هک ناکهییژۆلۆیاب و ینوورهد هسرپ یهواراش
 هب یدنهویهپ هیاگڵهمۆک یوودنهسهنهشهگ و ییاتهرهس یتسائ هل وودرباڕ یوایشهن یزارمائ
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 و نیڕۆــگ هک هیهه هوهناکهیینییائ و یگنههرهف و یرووتلوک ،یتهیاڵهمۆک هڕهواب ییتسهداڵاب
 رهــس هــل یرهگنشۆڕ یهوهندرکواڵب و ناکهنازێخ یهوهندرکراداگائ هب یتسیوێپ ینتشێههن
 هــناتهڵاح مهــل کهیهنوومن دنهچ ادهژێرد هل .هناکهرادیدنهویهپ هوارزهماد و اگڵهمۆک یتسائ
 .نیهکهد ێوتوات

 ییرهگرهتــشهن یایژۆلۆنکهــت و هتــسهرهک وومهــه کێشیماق و ییاسائ یشاتشیڕ یغیت
 هــنهتهخ نایڵادــنم یتیرهــن یکهیهوێــش هب اتسێئ شێپ کێناڵاس هک نهناسهک وهئ یهنهتهخ
 یهگرایــشوان هــل .نارــکهد هــنهتهخ ڵهــمۆک هــب راژهــه و ییێدال یڵادنم یتشگ هب .هوودرک
 ڵهمۆکهب یهوێش هب ،هنهتهخ هتاو ،هنوومزهئ مهئ یزمهڕ یکێمرۆف ،ادهناسهک مهئ یڵهمۆکهب
 وومهــه .تاــکب تسورد مرهش یتسهه ادیڵاسهروهگ هل ێناوتهد هک ،هوارک رامۆت یپورگ و
 و تــسهش یکێواــیپ هــک نیــنیبهد ادناووبرادشهب هل کێکهی ینوومزهئ هل هناییراکهدرو مهئ
 ،شێکهــسیک ێــڵهد یهــکهییچهنهتهخ هــب هــک شیوهــئ .یژهد اداــناک هــل و هڵاــس جنــێپ
 :تاکهد ساب هوێش مهب هژۆڕ وهئ یناکهییرهوهریب

 هــک هریب هل مشاب .نیووب ێوهل همێئ مکواب یشیئ رهبهل ؛نیایژهد ماج یتهبروت هل همێئ
 یارباــک .ووــب یتیرهــن رۆز هــیاو مێــپ رــتیئ .نهکب هنهتهخ نامکێس رهه همێئ ارد رایڕب
 ... تاــه ییاتهرهس یکێرێمائ دنهچ هب )هییتیرهن ییچهنهتهخ یتسهبهم( شێکهسیک
 هــل یهــکهغیت ناــشاپ .منازاــن هیادمکشێم هل هوادووڕ مهئ رهه ،مازان رتیئ ،ووب شیماق
 یکێکــسهد .نهــبهد یراــک هب یشاترهس هل هک یهغیت وهئ ،ووچهد نیشاتشیڕ یغیت

 ماڵهــب ،ووبهــن نامزیکرهــت و شۆــه رۆز .هرــیب هــل مهوهــئ رهــه ،هوێــش مهــب ووبهــه
 نۆــچ ،ووــبدرک تــسورد یرهگرهتــشهن یاود ۆب هک یهناتش وهئ .هریب هل مهکهشیماق
 ێوێــشهنڵهه تــڵد مهــکهد کهیهــسق رــتیئ ،ستانۆد کهو ]نینهکێپ یگنهد[ ،مێڵب
 هکهییرهگرهتــشهن یاود .تێزێراپبب همهئ هک ووب رتهروهگ ماڵهب .یڕکهن ستانۆد رتیئ
  .انیاد ووبدرک یتسورد یۆخ هک یهوهئ

 ،هــنارات یکڵهــخ و هناڵاــس شهــش و یــس ینهــمهت اتسێئ هک )هتخاس یوان( نیسحۆم
 ،اــکهد ساــب یۆــخ یندرکهــنهتهخ ییدــیمۆک ادــتاک نامهــه هــل و کانــسرت یکێنوومزهئ
 یهــگێڕ هــل هــک اــکهد ڵاــت یکێیتــساڕ هــل ساــب ،ینووبینینهــکێپ یاڕــێو هک کێنوومزهئ
 ووــکهو یهتــسهرهک و زارماــئ اههورهــه و ووتاــهێل یکێنارهــنێڕهپاڕ کهو هوهناکهڵاــسهروهگ
 یرــت یکێرۆــج ادــیهکهنوومزهئ هــل .نهدهد ماجنهــئ هــنهتهخ و نوارــک زاــس زێه یزارمائ

 ۆــب نایهــنهتهخ یراــک یناکهزارمائ و رێمائ هک ،"یتۆل" ارتوهد نایێپ هک نینیبهد یچهنهتهخ
 یهوهــناڕێگ هــل یۆــخ .ووــب شیماق و یشاتشیڕ یغیت اهنهت هییرهگرهتشهن مهئ ینادماجنهئ
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 :تێڵهد هنهتهخ هب تهرابهس
 مهــنهتهخ هرایڕب میناز هک مووب ییاتهرهس یمهوود یلۆپ هل یواتهه ی١٣٦٨ یڵاس هل
 و ێڕواــه تهــنانهت ،درــکهد ماڕ ادــکهڕهگ یناکهــناڵۆک و ماقهــش هــب نــم .نهــکب
 ادــییاتۆک هــل .ناڕهــگهد ادــماود هــب مماــم و مکواــب ڵهــگهل مشهکهکهڕهگ یناکهڵادنم
 کێــشیماق و یــشاتشیڕ یــغیت هب یتۆل توهد نایێپ هک هڵاتشهڕ یکێوایپ و نایمترگ
 یمنوــگ یتــسێپ ،یوودــبناکل هوهــکێپ کــێریج هــب و ووباشیڵقڵهه هوهتساڕهوان هل هک
  .یڕب

 ادهــنهتهخ یتاــک هل و هڵاس تسهش یهکیزن ینهمهت هک یمیقوم دهمحهئ ینوومزهئ هل
 ،هیێجهتــشین سیراــپ یکێکهڕهــگ هل اتسێئ و هوایژ نیارهفسهئ یرهفهدنهمهش یهگتسێو هل

 ارــب ڵهــگهل ادــتاک نامهــه هــل هــک وهئ .تێبهد ارکشائ هنهتهخ ینوومزهئ یهکید یکێنهیال
 نایندرکڵاقرهــس ۆــب ناکهڵاــسهروهگ هــک اــکهد هــناڵێف وهئ یساب ،هوارک هنهتهخ یهکهروهگ
  یکهــیهگناوڕ هــل ساــب هوهیــسانڵهمۆک یهــگناوڕ هــل یۆــخ شهــمهئ .اــنێههد نایراکهــب
 .تاــکهد یڵادــنم یهدراــید و ناڵادنم هب رهبمارهب ناکهڵاسهروهگ یهناڤۆرمان و هنیقهتساڕان

 وهــئ یرگڵهــه ناڵادــنم هــب تهرابهــس ناکهڵاــسهروهگ یتهــیڵقهع هــک هشیناماڕێت ینهیاش
 ێــب هــب هــک هوهــتێبهد قهز کــێتاک شهــمهئ و هزاوال و مافهن ێپ نایڵادنم هک هیهنامیرگشێپ
 ساــب ادهژێرد هل .نهکهد یندرکهنهتهخ ینادماجنهئ رهس هل یرگادێپ هکهڵادنم ییدنهمازهڕ
 هــل شێکاڕجنرهــس یکێڵاــخ .نیهــکهد ڵادنم ییدنهمازهڕ ێب هب هنهتهخ یرت یکێتهڵاح هل
 ۆــب واتووــس یڵاتۆک یمرهگ یشێمهڵۆخ هک هیهوهئ ادهییتیرهن هنوومزهئ مهئ یناکهییرهوهدای
 ناڕوک یوارکهنهتهخ یێزواز یمادنهئ یناکهواڕب هشهب یندناچێپ و )هزیلیرتس( یرهبرامهگ
 :تاکهد ساب هوێش مهب یهکهندرکهنهتهخ ییرهوهریب واربوان .هوارنێه راک هب

 یرهــبکهئ ماڵهــب ،ووبهــن هواــیند هــب مڕهف رۆز و ووب وین و ڵاس راوچ وان هل منهمهت نم
 و نــم مکواــب هژۆڕ وهــئ .تادهد ووڕ یــچ ینازیهد ،ووب ناڵاس توهح ینهمهت هک مارب
 کێکهــشۆد رهــس هــل و هوهمدرک یتوڕ هوهراوخ وهرهب دهقوان هل .هوهڵام هدرب یمهکارب
 هــل کێــسهک دــنهچ .اــناد رتیهکهکهــشۆد رهــس هــل یــمارب یرهــبکهئ .مدناــشکیاڕ
 هــک یهــناوارد و ینیریــش وهــئ یشۆخ هل هوهکهیال هل نم .نووبتشیناد نامرهبوروهد
 کێــسهک وود ناــی کهــی هوهشهکید یکهیال هل و توهکهدهن زرهع هو ماپ ،ووبارد مێپ
 یهوهــئ اتهــه .اکــشهدهن چیــه هب مڵقهع و مدرکهد نایڵاقرهس اتیهپ اتیهپ یرایسرپ هب
 یکهــیۆڕهپ هتهل یچهنهتهخ کێتاک .مایرگ و یڕب یمێوهئ ۆقهچ ووکهو یکێغیت هب هک
 ناــشاپ .مدــناکیرز مۆــخ هــب کهــی اــناد منوگ رهس هل یهکهغاد هشێمهڵۆخ و دناتووس
 .درک یهنهتهخ هوێش نامهه هب و مارب یرهبکهئ یال هووچ
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 یــپورگ یرۆج هل ،ناکهییتیرهن هییچهنهتهخ یتسهد رهس هل ندرکهنهتهخ ینادماجنهئ
 مهئ .ووب واب رۆز یکێتش ،ادهد ماجنهئ نایشهنهتهخ ماڵهب ووبهه نایهکید یهشیپ هک مهکهی
 ادهــیینهمهز همهدرهس وهل .درکهد هنهتهخ نایناڵادنم ییاتهرهس رۆز یهتسهرهک هب شهناسهک
 کهو هــنهتهخ هــل یزاوخیڕۆپــسپ و ناکهــشیپ ییتهــیاڵهمۆک یراــک ینارکــشهباد هــمێئ
 یدیهاــش هــمێئ ۆڕمهــئ ادــکێڵاح هــل .نیهــکان یدهــب یرووبائ – یتهیاڵهمۆک یکهیهدراید

 هراــک مهــئ یتهبیات هب هک نیهنانێڕهپاڕ وهئ ینتوهکرهد و هشیپ ینووبیڕۆپسپهب و هوهنووبایج
 هــل یکــشیزپ یزیکرهــت و یدــنهویهپ یۆــخ ێناوــتهد هــگنیرگ هــتهباب مهــئ .نهدهد ماجنهئ

 هییتهیاڵهمۆک یکهیهدراید هک هنهتهخ ،ادب ناشیپ هوهنهتهخ ینادماجنهئ ینیناز یهوێچراوچ
 ناڵاس جنێپ و تسهش نهمهت یکێوایپ .هیهه هوهناکهمزیناکیم و تاڵهسهد هب ییدنهویهپ و
 :هوهتێڕێگهد هوێش مهب یۆخ یناکهییرهوهریب همۆڵپید یهماناوڕب نهواخ و یژهد اداناک هل هک

 هــک هریب هل مشاب .نیووب ێوهل همێئ مکواب یشیئ رهبهل ؛نیایژهد ماج یتهبروت هل همێئ
 ارباــک .ووــب یتیرهــن رۆز هــیاو مێــپ رــتیئ .نهــکب هــنهتهخ نامکێــس رهه همێئ ارد رایڕب

 رهــه ادژۆڕ کهــی هــل و تاــه ییاتهرهــس یکێرێماــئ دــنهچ هب ووب یتیرهن ییچهنهتهخ
 ناــشاپ ،نــم ناــشاپ ،درــکێپ یتــسهد هوهــنیرتهروهگ هــل ،درــک هــنهتهخ ینامکێــس
 نیارــک هنهتهخ هوهڵام هل همێئ همریب هل .هناخشۆخهن هنیووچهن هتاو ؛نامهکهرتهڵۆکچ
 ناــمریب اینهت همێئ اسوهئ ماڵهب .نووب راکاس هنهتهخ یناکهرێمائ .ووب ییاتهرهس رۆز و
 کێمهــک هــنیڕب مهئ و هکێنیڕب هک ینازنامهد همێئ .هوهدرکهد هکهشێئ ینانێهتشبات هل
  .هیادرکب نامهمهئ ووبهد ووبهن نامناتهرهد ،ێبهد یرازائ ینازنامهد ،هیهه یرازائ

 هسۆیرۆلاکهب یهماناوڕب نهواخ و یژهد نارات هل هک ڵاس ٤٣ نهمهت یکێوایپ یکۆریچ
 هــکید یکهــیاتاو هــب و یراــکناڕۆگ هــل کێرۆج ۆب هژامائ یۆخ یندرکهنهتهخ هب تهرابهس
 یتۆــل ناــی یچهــنهتهخ نهــیال هــل .تاکهد هراک مهئ ییتسوردنهت یخۆدوراب ینووبرتشاب

 ماڵهــب ،ووبهن کشیزپ هدنهچرهه هک ارک هنهتهخ هوهکێسهک نهیال هل ووکڵهب ،ارکهن هنهتهخ
 مهــئ ۆب و ووبدرک یهنهتهخ کهڕهگ ینێشهویزرهد ؛درکهد ینرێدۆم ییکشیزپ یرهدنهرهس
 مهــب تهرابهــس وهــئ یهوهناڕێگ یێپ هب .ووبانێه راکهب یرهکڕس و رهبرامهگ یهدام هتسهبهم
 مهــئ .اردهد ماجنهــئ هوهــناکهییتیرهن هــییچهنهتهخ نهــیال هــل هراک مهئ ادوودرباڕ هل ،هوادووڕ
 هــل و ترگهدرهو ناکهکواب و کیاد هل نایتسهدقهح درکنایهد یهراک وهئ یتهیرهب هل هناسهک
 یکڵهــخ هناــسهک مهئ .درکهد نیباد ناینایژ ییوێژب هوهب هک ووب هشیپ یتێچهنهتهخ ادیتساڕ
 نووبب رێف نایۆخ یدادژهئ و ناکواب هل نایهشیپ مهئ نووب نهسهڕ یناسهک و هچوان وهئ رهه
 هــب هوهــنووچادێپ .درــکهد نیــباد ناــینایژ ییوــێژب ناکهــییهچوان هراــیڕک یناــشێکاڕ هــب و
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 یهوهــب تهرابهــس هوهــنیژێوت مهئ یهمانرایسرپ یناکهرهدماڵهو هل کێدنهه یناکهییرهوهریب
 .هــیهوهندنێوخ و جنرهــس یهــگێج ادهراوــب مهل ،نوارک هنهتهخ هوێک نهیال هل و ێوک هل هک
 :هوهتێڕێگهد هوێش مهب هوادووڕ مهل یۆخ ییرهوهریب واربوان

 و ووــب نێــشهویزرهد هــتاو ؛درــکهد یهراــک مهــئ ووبهه کهیێسوارد ادنامهکهکهڕهگ هل
 و نادــێلیزرهد ینێوــش هــب ووــبدرک یهــکهڵام هل کێشهب ناشاپ .درکهد یشهنهتهخ
 یــیزرهد اــجنیئ و )یرهــبرامهگ( ندرک هزیلیرتس ینهمید و ێوهئ هنیووچ رتیئ .هنامهئ

 و درــک اپ هل مهروونهت کێژۆڕ دنهچ ناشاپ .هریب هل شاب یوومهه مهنامهئ و ندرکڕس
 .درــب ال یهکهتــش و دــناب یال ۆــب هوهــمووچ هــک یهوهــئ اتهه .هدای هل شاب مشهوهئ
 وهــل .ووبهــن رۆــتکد ماڵهــب .ووــب هــگنیرۆن هــل .مێــڵب ێــپ ناتــشهکید ییراــکهدرو اتسێئ
 ییرهگرهتــشهن و ناڵادــنم یکــشیزپ .درکهد یهنهتهخ و ادهدێل یزرهد هک یهناسهک
 .ووبهن یتشگ

 نیــباد یناــیژ ییوــێژب هوهــب یچهــنهتهخ یسهک هک ووب هشیپ یتێچهنهتهخ ادیتساڕ هل
 ناــکواب هل نایهشیپ مهئ نووب نهسهڕ یناسهک و هچوان وهئ رهه یکڵهخ هناسهک مهئ .درکهد
 نیــباد ناــینایژ ییوــێژب هــکهییهچوان هراــیڕک یناــشێکاڕ هب و نووبب رێف نایۆخ یدادژهئ و
 یراــک هــک نووــب هــناوهئ مهــکهی یپورگ :نووبهه یتیرهن ییچهنهتهخ یپورگ وود .درکهد
 وهــئ مهــهوود یــپورگ و درکهد نایشهنهتهخ ماڵهب ،درکهد ناییشێکهسیک و یشاترهس کهو
 هناــسهک مهئ .توهکهد تسهد ناینایژ ییوێژب هوهراک مهئ یهگێڕ هل اهنهت هک نووب هناسهک
 راــجراج ،ادهد ماجنهــئ ناــیژهد ادــیێت هــک یهدــنوگ و رهــڤهد وهل نایهراک وهئ یهوهل هگج
 ،کێدــنوگ رهــه ینادرهــس هــب ووــب هناوهل و درکهد نایهکید یناکهدنوگ و هچوان ینادرهس
 یناکهرهدــماڵهو هل کێکهی .هیادرکب هنهتهخ ادژۆڕ کهی هل نایهرهڤهد وهئ یڕوک کهیهرامژ
 زاوههئ یراش یکڵهخ یناڵاس راوچ و یس نهمهت یکێوایپ هک هوهنیژێوت مهئ یهمانرایسرپ
 :ێڵهد هناسهک مهب تهرابهس ووب بههزهم هعێش و یسۆیرۆلاکهب یهماناوڕب نهواخ و

 ،نیووــبب ێجهتــشین زاوههئ هل هزات همێئ .مارک هنهتهخ راش هل کێرۆتکد نهیال هل نم
 ،ناکهدــنوگ هــنتاههد هوهتــسهرهک ێڵهــمۆک و تێناڤ هب سهک کێدنهه رتشێپ ماڵهب
 .درــکهد هــنهتهخ نایڵادــنم و ناکهــتاهێد هــنتاههد و یچیهــق و شیماــق هــیاو مێــپ
 ،نهــکب مهــنهتهخ تــشێههدمهن و ماــیرگهد رۆز اــسوهئ .درــک هــنهتهخ نایمناکازۆمائ
 مــتو نایێپ و نتشیهگێت مهکهنازێخ هناتخهبشۆخ ،ارک هنهتهخ هوێش وهب مهکارب ماڵهب
 .نیهکهد تهنهتهخ کشیزپ یال هنیهبتهد

 ینووبیکــشیزپهب ییرۆیت رتیکهیاتاو هب نای یکشیزپ ییزاسهشیپ ینتوهکشێپ ڵهگهل
 وهــئ هدرو هدرو ناکهییتیرهن هراکهنهتهخ یهگێج ،ینیشنراش یگنههرهف ییارێخ و اگڵهمۆک
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 هــب یتــسوردنهت یناکهییڕۆپــسپ دنهوان و هناخشۆخهن و کینیلک هل هک هوهنایترگ هناکشیزپ
 اتهــه ناکهــییتیرهن هــییچهنهتهخ  تهــبڵهه .ادهد ماجنهــئ نایهــنهتهخ ووتوهکــشێپ یرێمائ
 ناوــێن یــێکڕبێک هــل ماڵهــب ،نهــکهد هراک مهئ ادناکهنیشندنوگ هچوان هل کێرۆز هل شاتسێئ

 هــل .هــیین ناــیرای رۆز تخهب ناکهییتیرهن هراکهنهتهخ ،ادناکهنرێدۆم و یتیرهن هییچهنهتهخ
 یتاڵهــسهد یناکهــمزیناکیم نیرــتگنیرگ هــل کێکهــی یرووباــئ یــێکڕبێک ،ادــشهنهتهخ
 یهــگێڕ هــل شیناکــشیزپ و هوهــیاک واــن هــتۆتاه هــک هییرادهیامرهس و نرێدۆم یهگڵهمۆک
 هــب تــسناز یهوێــش هــل ایژۆلهــنکهت ینانێهراکهــب و ایژۆلهــنکهت ینادــێپهرهپ و یکــشیزپ
 ندرکهنهتهخ ینادماجنهئ هل ناکهییتیرهن هزاوێش و ووشێپ یناکهزاوێش و هتسارائ یهناوهچێپ
 هییڕۆپسپ هدنهوان هل هییرهگرهتشهن مهئ یهوهئ ۆب کواب و کیاد یتساوخ هکنوچ ،نماوهدرهب
 مهــک رازاــئ و نووبرادــنیرب یرهــگهئ یهوهئ ۆب هووب رتایز ،ێردب ماجنهئ ادناکهییتسوردنهت
 تیرهن مهئ رهه کهن ،اداگڵهمۆک ینۆیسازینرێدۆم و ندرکهشهگ ڵهگهل ادیتساڕ هل .هوهنهکب
 هووتاه رتنشهچهمهه یزارمائ و هووب رتنرێدۆم ووکڵهب ،هوهتۆبهن ڵاک هگنههرهف و رووتلوک و
 .تاکب نازاوختیرهن و هنهتهخ ینارهدماجنهئ ییراکواه یهوهئ ۆب

 
  ناکهنیمهز
 هوهــئ ناــهیج یناــکایجایج هــچوان هــل هــنهتهخ ینووبماوهدرهــب یناــکهراکۆه یهوهنادکێل
 یهــچوان کێدــنهه هل ،ناکهییڵامۆخ هتیرهن ادییهوهتهن یپورگ کێدنهه وان هل هک اخهدرهد

 رۆز هــل و ناکهییکــشیزپ هراینــشێپ ادــشیتاڵو کێدــنهه هــل و ناکهیینیائ هنامرهف یفارگوج
 ینووــبناوارف و یماوهدرهب یناکهرهگیراک هراکۆه هل هکهرێژب ێس رهه ینووبڵهکێت ،ادتهڵاح
 هــل ناکهــیینییائ و یتیرهــن و یکــشیزپ هراتوگ ینووبڵاز هناتهڵاح مهئ .نۆڕمهئ اتهه هنهتهخ
 هــناراتوگ مهــل ماــک رهه یهگێڕ هل هدراید مهئ یندرکهزیتکێژبۆئ هب و هنهتهخ یهدراید رهس
 هــناراتوگ مهــئ ینووــبڵاز ادینهمهز یمهدرهس ێدنهه هل ێچهدێپ تهبڵهه هک ،نهدهد ناشیپ
 و هــتاهکێپ ڵهــگهل هنهتهخ ییدنهویهپ و هنهتهخ هب نادتهییعرهش .نووب تاکواه و واڵهکێت
 هــیۆب .هــناماڕێت و هوهــندنێوخ یوایــش هوهناراتوگ مهئ یهگێڕ هل تاڵهسهد یناکهمزیناکیم
 هوهییــسانڵهمۆک و یــسانڤۆرم و ییاــسای و یــیووژێم یهگناوڕ هل هتهباب مهئ یهوهنادکێل
  .هتسیوێپ

 رهــس هــل هوهــندرکتخهج یاڕــێو ،یــسانڵهمۆک یارۆــتکد یراکدنێوخ ،لیماک انێتائ
 :ێڵهد دنهههڕهرف  یهوهنادکێل ییگنیرگ

 واــن هل ناهیج یهچوان کێدنهه هل هنهتهخ ییناوارفرهب هوهزاوایج یدنهههڕ هل ێبهد
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 یراکیــش نیناوــتب ێــبهد رــت یکهــیاتاو هــب .نیهــکب ێوتواــت ادنییائ و هوهتهن کێدنهه
 و یتیرهــن ،ینییاــئ ،یــسانوش یتهــباب ڵهــگهل هــنهتهخ یندرکڵهکێت نینازب و نیهکب
 هــل یرهــگیراک هدــنهچ اــت یکــشیزپ یراینشێپ و یدنهمازهڕ ڵاپ هل یتهیانیچ تهنانهت

 و یــسانوش هرهــتکاف ینترگواچرهبهل هب هیهوهئ متسهبهم .هووبهه یهوهنووبواڵب رهس
 ناــهیج یناــکهزاوایج هــچوان هــل هــنهتهخ یهژێڕ نینازب ێبهد ،ناکهییتیرهن و ینییائ

 ؟هوودرک یمهک و دایز نۆچ
 

 ناکهییتهیاڵهمۆک همرۆن و یتیرهن ،ییهوهتهن هنیمهز
 اههورهــه و ناــکهزاوایج هــچوان هــل ناواــیپ یندرکهــنهتهخ یراــمائ یهتــشخ هل کهو

 ناــشین یناــهیج ییتسوردنهت یوارخکێڕ یترۆپاڕ یێپ هب هنهتهخ یهوهنووبواڵب یهتیرهخ

 هــک هرتاــیز ادهــنایاگڵهمۆک وهــئ واــن هــل ینادــێپهژێرد و هنهتهخ ینادماجنهئ ییهرف هک ادهد

 و نێرــکهد وهڕیهــپ یدــیج هــب ناکهیینییائ هنامرهف و تیرهن و هیهه ناینهسهڕ یکهیهتشڕاد

 اکیرمهــئ ووکهو یکێناتاڵو هدنهچ رهه .هواب اداقیرفهئ و نیڤان یتاڵههژۆڕ هل رتایز شهمهئ

 هــل یرگنهــیال یناــکهراکۆه ماڵهب ،هرۆز نایندرکهنهتهخ یهژێڕ هک نادهناتاڵو وهئ یزیڕ هل

 یۆــه هــب ووکڵهــب ،ڕهواب و ریب یامهنب رهس هل کهن هکنوچ ،هگنیرگ ادشهتاڵو مهل هنهتهخ

 ییتــسیوێپ یاقهــتراب هــتهباب مهــئ .هوارــک ێــل یزاوــشێپ هوهییکــشیزپ یترۆــپاڕ کێدــنهه

 هــب ؛تێنێملهــسهد هــنهتهخ یهدراــید ۆــب یتشگ یکهیهتسارائ ینووب ،تهبیات یکهیهتسارائ

 ناهیج هل هنهتهخ ییتشگ ینترگمچیب مهه ،هنهتهخ یهدراید یندرکێوتوات هل هک کێرۆج

 ناکاگڵهمۆک ناوێن یناکهشهبواه هڵاخ هک نێرکب هڤۆرش و ێوتوات ناکهزاوایج اگڵهمۆک و

 هــنترگمچیب هتــسیوێپ مهــه و اــخهدرهد هدراــید مهــب تهرابهــس ادهوهدرــک و هــگناوڕ هــل

 هل هتوهڕ مهئ یندنهسهرهپ و یراکناڕۆگ ،نتاهکێپ یهسۆرپ و ێرکب یرێدواچ یهکهییتهبیات

 .تێردنێگنهــسبڵهه تهبیات یهوێش هب ادکهیاگڵهمۆک رهه یناخرهچرهو و ناڕۆگ یهسۆرپ

 یکهــییگنیرگ ناکهــمرۆن و تیرهــن هــک یهــنایاگڵهمۆک وهل هنهتهخ ینووبواب هب تهرابهس

 "سانوــش ییرووباــئ" یــبێتک یڕــێگرهو و سانیرووبائ ،یزیهف یدهێم رۆتکد ،هیهه نایرۆز

 :ێڵهد
 اگڵهـــمۆک کهو هـــک هوهـــنبهد کهـــیاگڵهمۆک یووڕهـــبووڕ هوـــێئ راـــج کێدـــنهه
 یراــکۆه هــب ،یتهــبیات هــب نیڤاــن یتاڵهــهژۆڕ یناــتاڵو و یتــشگ هــب ناکهییتاڵههژۆڕ
 ۆــب نووتاــه یتهــیاڵهمۆک ییدــنهبنێلۆپ و ینــشهچهرف یــشووت واڵبرهــب رۆز ییووژێم
 هــل ناــی نارــێئ و ناتــسناغڤهئ هل هک یهییهوهتهن هرۆز هژێڕ مهئ ۆت .ناکهوهتهن هنوومن
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 هوهــئ ێــبهد هــیۆب .تــینیبیان ادرتیتاڵو رۆز هل ینیبیهد ادیقیرفهئ یزۆه کێدنهه وان
 رهــه .هرتاــیز هــییزاوایج و یرۆــجوارۆج مهــئ اداگڵهــمۆک ێدنهه هل هک نیهکب ڵووبق
 ناــی ییکۆکاــن مهئ ،هسانوش ینووبهچاپهچاپ مهئ هراید او و هیهه یکێسانوش کێپورگ
 نایهکهــسانوش نهدــب ڵوهــه ناوومهــه هــک ێــبهد یدیج کێتاک هسانوش یێنالملم
 .هوهنهکب قهز رتایز

 هــک اخهدــیرهد ناــهیج یناــکهزاوایج هتاڵو یتسائ رهس هل وارکهنهتهخ یناوایپ یرامائ
 و هــیین او ادــشهکید یکێدــنهه هل ،هگنیرگ رۆز ادسانوشهرف یهگڵهمۆک ێدنهه هل تیرهن
 اداــناک یــتاڵو هــب هژاــمائ نیناوــتهد هــنێو ۆب نبان ناکهنۆک هتیرهنوباد یمقوون ناکهڤۆرم
 هــنهتهخ هتاڵو مهئ یناوایپ یدهس هل 31.9 اینهت ،یسانوش ییناوارفرهب یاڕهرهس هک نیهکب
 ناوــێن ییزاواــیج رهــس هل تخهج ادهییدنهوێپ مهل یزیهف یدهێم رۆتکد ییراکیش .نوارک
 :ێڵهد و هوهتاکهد ناکهییاواژۆڕ و یتاڵههژۆڕ اگڵهمۆک

 هــل یهوهــئ و هوارووــگ و رادنهــمهز و یــیووژێم ێرــکهد یدهب ادتاڵههژۆڕ هل یهوهئ
 هــل .هرۆز راجکهــی ناــییزاوایج .نێرکان دروارهب هناوود مهئ و هیێون و هزات هیهه اداواژۆڕ
 ادــیوان هــب کــێتاک ،هــڵکێوت اهنهــت ماڵهب ،هیهه 1یرووتلهکهرف یکێڵکێوت هرۆج اواژۆڕ
 هنوومن ۆب .هیین هوێش مهب تاڵههژۆڕ هل ماڵهب ،نهوێشواه رۆز ینیبهد هوهتیبهد ڕۆش
 هــل ادــکێتاک هــل ،یرگاــنرهو دــنهه هــب یتێزهــگهڕ یــسانوش ۆــت ،اداــناک یاگڵهمۆک هل
 نهداــن ییهوهــتهن یسانوش هب یگنیرگ نای هگنیرگ رۆز یزهگهڕ یسانوش ادتاڵههژۆڕ
 هــل ماڵهــب نهــکب اعدــیئ اــههو هــیهناوهل .هــییدیج رۆز ادتاڵههژۆڕ هل هتهباب مهئ ماڵهب
 .2تــیب نایڵهــکێت ێــبهد ،یــب ووتوهکرهــس ادهــیاگڵهمۆک وهل ێوههتب رهگهئ ،ادییاتۆک
 ێــبهد هــیۆب ،هوهــتیێوتب ادهتــسهداڵاب هرووتلهــک و اگڵهــمۆک وهل ێبهد هتاو نووبڵهکێت

 هوهنام یجرهم هک هگنیرگ هڵاخ مهئ ێوهل ازهقزهئ .نێنب الهو ناتناکهییزاوایج وومهه
 یهــکهناوهچێپ واوهــت ادشیتاڵههژۆڕ هل و هناکهییسانوش هرهتکاف یندرکریبهل اواژۆڕ هل
 .هوهتیهکب یخۆت و یریگبرهو دنهه هب رۆز ناکهییسانوش هرهتکاف ێبهد و هتساڕ

 هژاــمائ دههــشهم ییــسوهدرێف یۆکناز ییرووبائ یهنژێل یمادنهئ یزیهف یدهێم رۆتکد
 رهــس هــب یرازهمرهــش یهوێــش هــل نێرکهــن وهڕیهــپ رهگهئ هک اکهد هناراشوگ و تخهز وهب

 ییدــنهبنێلۆپ و یتهــیاڵهمۆک ییراکایج یهگێڕ هل هییرازهمرهش مهئ .تێرنێپهسهد ادکڵهخ
 یوارنتاــینب و وارکزاــس یکێتــسهه ادیتــساڕ هــل و ێــبهد تــسورد اگڵهــمۆک ییهــقافوود
 یندرکشهــباد یهــگێڕ هــل هــییتهیاڵهمۆک هــییراکایج مهــئ هــنهتهخ ڕهــم هــل .هــیاگڵهمۆک

 
1. multi-culturality 
2. integrate 
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 ناکهوارکهــنهنهتهخ .تێرنێپهــسهد ناکهوارکهــنهنهتهخ و ناکهوارکهــنهتهخ ییهــقافوود
 یندــنارات ییرۆــیت ادهرێل .نێرخهد زێوارهپ اگڵهمۆک وهئ نامهه یناکهمرۆن هب و نێرنێراتهد
 :ێڵهد وهئ .نهوهرهکنووڕ ییرۆیت وود یتهیاڵهمۆک یزاسرهب و یتهیاڵهمۆک

 ناــی یتیرهــن یکێمسهڕوێڕ نای یتهیاڵهمۆک یکێمسهڕوێڕ ێوههیب کێسهک رهگهئ"
 هــکید یناــسهک ڵاــپ هــنهخیهد هــک ێبهــه هوهکاڤج وهب یدنهویهپ هک ینییائ یکهیاسێڕ
 هــل یزێڕ هسهک وهئ هکنوچ .هوهتێبهد یتهیاڵهمۆک یکێراشوگ یشووت اوهئ ،ادهن ماجنهئ
 ییرازهمرهــش و مرهــش نیــێڵهد ادهــناتهڵاح مهــل ،هووترگهــن ناکهــییتهیاڵهمۆک هــمرۆن
 رــتاود ادــکێڵاح هــل .تاخهدرهد یۆخ هوێش وهب .هووترگ ادرهس هب یتسهد یتهیاڵهمۆک
 هــب ،1هوهــتاکب مهک ینوورهد یووچێت یڕب هک ێچهد کێراقائ وهرهب یهکهییساننوورهد
 مهــک هووــچێت هڕــب وهــئ یهوهــئ ۆــب هوهــتاکب مهک یهکهنانێهراکهب یهژێڕ هکید یکهیاتاو
 هراــک وهــئ هک هوهتاکب هوهل ریب یهوهئ ێب هب ێبهد گنههائواه رهوامهج ڵهگهل ،هوهتاکب
 ".هپارخ نای هشاب

 و مــسهڕوێڕ مهــب لم اداگڵهمۆک وان هل پورگ ماک هک یهوهب تهرابهس و ادهژێرد هل وهئ
 :ێڵهد ،نهدهد هناتیرهن

 ،ادهد ووڕ ادــناکهنیمهک واــن هــل رتاــیز ناکهــتیرهن و مــسهڕوێڕ هــب نادلــم ،یتشگ هب"
 هــیۆب .تێــسرتهد هوهنتــسخروود و نارنێرات هل هیهنیمهک یمادنهئ هک کێسهک هکنوچ
 هنامــسهڕوێڕ مهــئ یجهــکلم رهــگهئ و ێــب هنامــسهڕوێڕ مهــئ یجهــکلم ێبهد رتایز رۆز
 کــینتێئ ێناوــتهد هــنیمهک مهــئ رتیئ اج .تێرکهد ڵووبق رتمهک رۆز ادیتساڕ هل ،ێبهن
 ".تێب هکید یکێتش رهه نای ێب زهگهڕ ،ێب تسێپ یگنهڕ ،ێب

 هــگڵهمۆک واــن یناکهــکات یڕهواــب و رــیب و ایژۆلۆدــیائ یــشێکڵههێت اــههو هــنهتهخ
 یــێل یتــشورس یکێتــش کهو هــناکاڤج وهــئ واــن ینامادــنهئ یهبرۆز هک هووب ناکهییتیرهن
 هــب سهــک چیــه و هنووبوایپ ووکهو یکێتهباب ییتسیوێپ هنهتهخ ادناوهئ یڕهواب هل .نناوڕهد
 و ێرــنهداد یتهواــیپ و نووبوایپ یامێه هب هنهتهخ ادهرێل .وایپ هتێبب ێناوتان نارکهنهتهخ ێب
 یکێتش کهو هیاگڵهمۆک یوارکتسورد و یتهیاڵهمۆک یکێتهباب هک هنهتهخ ییرهگرهتشهن

 هــک( یزهــگهڕ ییــسانڵهمۆک یناکهــییرۆیت ادهراوــب مهــل ێچهدــێپ .تــێرکهد ماف یتشورس
 ووــب رادشهب ادهوهنیژێوت مهل یهناوایپ وهل کێکهی .تێب هوهرهکنووڕ )هییسانڵهمۆک یقلرێژ
 هوهراــب مهــل ،یژهد اداــناک هــل و ووب مۆلپید یهماناوڕب ینهواخ و هڵاس ٦٥ نهمهت یکێوایپ

 
1. Psychological cost 
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 :یتو
 هــک ووــب کــێراک هوهئ هتاو ،ێرکب هنهتهخ کێسهک وومهه هتسیوێپ هک ووب او نم هل"
 هــڵهمام رتناــسائ هــمێئ یهوهــئ رهــبهل کێمهــک ،اــکیب کێــسهک وومهــه ووب تسیوێپ
 هــنهتهخ ۆــت اــج ،هــنێو ۆــب ،ووــبهد ێل نامێوگ ناراج هتاو ،نیهکب ادهتهباب مهئ ڵهگهل
 هــک هــیهوهئ یاــنام هوهــئ یــب ناوارکهــنهنهتهخ هــل ۆــت رهگهئ هنوومن ۆب ،ان نای یوارک
 ووــب واــیپ ینووبهروهــگ یاــمێه هتــش وهئ ،ووب کهییتهیاسهک هرۆج نای ،وایپ هتیووبهن
 و هــیهه یرۆز یکێرازاــئ و نڕــبیهد هک ینازنامهد هک یهوهئ یاڕهرهس .ووب اههب هتاو
 .ووــب هوێــش مهــب هــپرۆک یــه هــتاو ،هــیین وارکڵووــبق یتهــیهه هــک یهداــیز هتسێپ وهب
 نایکێتــش منازووــچ ناــی هیابیدنایب رهگهئ هنوومن ۆب و نیووب ادهنهمهت وهل هک شهمێئ
 مهــئ واــن هــنیێب هــک ووــب شۆخ نامێپ وایپ هب نیووبهن اتشێه نێڵهد کهو همێئ درکهد
 ێــبهد هــک هکێتــش هوهــئ هــک ینازناــمهد ،ووبهــه نامکهیهنیشێپ رتیئ ماڵهب هوهگرهج
  ".تێردب ماجنهئ

 و ادراــک نیرــتگنیرگ هــل کێکهــی نووبهناوــسیڕ و رهوامهــج ڵهــگهل یگنهــهائواه
 ادــیاود هــب هــنهتهخ ینادــماجنهئ هب نارێئ ووکهو یکێلهگاگڵهمۆک هل ناوایپ هک هناکهراکۆه
 ،ێڵوقهدــڵهه اگڵهــمۆک وان یناکهمرۆن و تیرهن یڵد وان هل هک ناکتایهح یتهباب .نێڕهگهد
 ییهرۆپاــئ و یکهــڵێخ یکهــیاگڵهمۆک ییدــنهمتهبیات هک نارێئ ووکهو یاگڵهمۆک ێدنهه هل
 هــییزاوایج ینتوهــکرهد و نادڵههرهــس ۆــب یراوــب هک هووب گنیرگ یکێسرپ هشیمهه ،هیهه
 نناکهــییتهیاڵهمۆک هــییزاوایج یهتــشیواهرهد هــک یهــناکێلراک وهــئ و ناکهــییتهیاڵهمۆک
 ییرۆــیت و یتهــیاڵهمۆک ییدــنهمازهڕ ییرۆیت ادهرێل هراید او .هوودرک رادروونس و کسهترهب
 .نهوهرهکنووڕ یتهیاڵهمۆک ییگنههائواه ییرۆیت و ییهرۆپائ یهگڵهمۆک

 هوهووڕ مهــل ۆــتنێرۆت یراش یووتشیناد ینارێئ یڵاس ٦٥ نهمهت یکێوایپ یناکهناودێل
 :ووب هوێش مهب

 .هــیهه مهنووچۆب وهئ رهه شاتسێئ هتاو ،هووبهن نم ینووچۆب همهئ هیهوهئ متسهبهم"
 رتــشاب هنهتهخ هوهشیتسوردنهت یهگناوڕ هل تهنانهت ووبهن پارخ ێپ نامهنهتهخ هتاو
 ادــنامهکاگڵهمۆک یهتــشڕاد هل هک ،نیێڵب نیناوتهد ،ووب کاچ رۆز یکێتش هوهئ و ووب
 هــتوهکهد رــتاود هــکنوچ ،ووــب ییاسائان واوهت یکێتش هیارکهن هنهتهخ کێسهک رهگهئ
 یهشو هگنهڕ ،مێڵب نۆچ و ێب ییاسائ یهوهئ رهبهل هتاو ،هوهرایسرپ و یڵۆکجنوک رهب
 ناــیزێب یکێتــش ناــمێپ منازووــچ رتیئ ادهن ناشیپ هتهڵاح مهئ یشاب هب رۆز نووبۆبات
 ".تهیارکب ابهد هک ووب

 ناکهــییتهیاڵهمۆک هــمرۆن و تیرهــن یلیدهــبێب یتاڵهسهد هل ساب هناناشین مهئ وومهه
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 ۆــب وارکیراــید و نووڕ یکێراــکۆه یهوهــئ ێــب هــب سهــک رۆز هوهــنایۆه هــب هــک نهــکهد
 ناوودرــباڕ یێپنێوــش و نــبهد ناکهــییتهیاڵهمۆک هــمرۆن یجهــکلم ،هوهنزۆدب نایناکهرادرک
 همانرایــسرپ ۆــب هــک یهــناماڵو وهئ نیناوتهد ،هتهباب مهل رتشاب ینتشیهگێت ۆب .هوهنرگهدڵهه
 مهــئ یــماڵهو یهــناوهئ یهــبرۆز ؛نیهــکب ێوتواــت هوهــتهنوارد هوهنیژێوت مهئ یناکهییتشگ
 ناــی ناــیۆخ یندرکهــنهتهخ یراــکۆه یهوهــندرکنووڕ هــل هوهــتهواد نایهیهمانرایــسرپ
 ڵاس ٣٥ نهمهت یکێنژ :هوودرک یتهیاڵهمۆک یتیرهنوباد و مرۆن هل نایساب ادنایناکهڵادنم

 :ێڵهد ناشامرک یاگزێراپ هب رهس ۆڕناوج یکڵهخ
 یهــبرۆز ،هوودرک هنهتهخ ناگنام وود ینهمهت شێپ منایکوود رهه و هیهه مڕوک وود"
 تهرابهــس .نهــکهد هــنهتهخ ناــیناکهڕوک ادهــنهمهت مهل رهه مهکهراک و سهک و مزخ
 ێــل یرــیب و مشینباد هک ووبهن هوهئ ێب یتساڕ یهوهئ ؛ندرک مهنهتهخ یچۆب یهوهب
 یاگڵهــمۆک یفروــع و عرهــش هــل هــسرپ مهئ ،مهکب نایهنهتهخ مچب رتاود و هوهمهکب
 کهو ،هوهــتاکان یهــکهییتهیچۆب هل ریب سهک هک هییاسائ و وارکڵووبق هدنهوهئ ادهمێئ
 وهــئ یۆــه هــب ؟تــیۆخهد ناــن کچوهــک هــب ۆــب تیــسرپب کێــسهک هــل هــیاو هوهــئ
 هــب و هوودرــک نایهــنهتهخ هــل اتــسێئ اتهــه تیرهــنوباد و تهعیرهش هک یهییتشپڵاپ

 هــل هــتهباب مهــئ ،هشاب هوهییتسوردنهت یووڕ هل نێڵهد هک یهنایینێرهئ هڵاخ وهئ یۆه
 ."هوارکڵووبق و ییاسائ واوهت ادهمێئ یاگڵهمۆک

 وهــئ و ناکهڤۆرم ینایژ یزاوێش هل تیرهنوباد و گنههرهف و اسای و مسهڕ یتاڵهسهد
 ادــناوایپ یندرکهــنهتهخ ووــکهو یناکهــتهڵاح هــل هــک هزێههب هدنهوهئ نهدیهد هک یهنارایڕب

 یــناوودرباڕ ییاــسال ،هوهــنهکب هــنهتهخ ییتهــیچۆب هل ریب هک یهوهئ ێب هب سهک کێدنهه
 وهــل نادال کــێرۆج اگڵهــمۆک یناکهــتیرهن و مرۆــن هــل ندرکیچێپرهس .هوهنهکهد نایۆخ
 شی"نارکهــنهتهخ" ێچهدــێپ و نهــکهد یراــید اداگڵهــمۆک هل ییاسائ یخۆد هک هیهنارهوێپ
 نارــێئ یاگڵهــمۆک ووکهو یکێلهگاگڵهمۆک یڕهواب هل ییاسائ یراب یناکهنوومن هل کێکهی
 یهمانرایــسرپ یماڵهو هل نارات یووتشیناد یهڵاس ٤٣ نهمهت یکێوایپ هک کێرۆج هب ،ێب
 :ێڵهد هوودرک هنهتهخ یهکهڕوک یچۆب هک یهوهب تهرابهس هوهنیژێوت مهئ

 ،ادهــیاگڵهمۆک مهــل یهوهــئ رهــبهل رتاــیز ماڵهــب ،درــک مهــنهتهخ کــێراکۆه چیه ێب"
 ".تاکب هراک مهئ کێژۆڕ ێبهد کێسهک وومهه

 ناکاــسای یندرکێجهــبێج هــب دــنهباپ کڵهــخ هــک یهوهل هگج ناکهتیرهن ،ادیتساڕ هل
 .نهــکهد تاپهــق هنایاسای مهئ یهرابهل کێرایسرپ هنشهچ رهه یندناژوورو یهگێڕ ،نهکهد
 یزاــسرهب و نیتهــیاڵهمۆک یتهــباب هک یهنادراید وهئ یندناونییاسائ یهگێڕ هل ناکهتیرهن
 و ندرکرایسرپ یاگێڕ ،هیهنادراید وهل کێکهی هنهتهخ ادهرێل و نناکهجرهمولهه و اگڵهمۆک
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 و تاڵهــسهد و یدازاــئ ۆــب کهییتــسیوێپ چیه و نهخهداد ناکهرهنێڕهپاڕ هنیهز ینترگهنخهڕ
 ،نیهــگبێت هــسرپ مهل رتشاب یهوهئ ۆب .هوهنڵێهان هنادراید مهئ یهرابهل یتهیاڵهمۆک یهنخهڕ
 یراــکۆه هــب تهرابهــس ماــج تهــبرۆت یکڵهــخ یهڵاــس ٦٥ نهــمهت یکێواــیپ یــماڵهو
 :هناماڕێت ینهیاش یهکهڵادنم یندرکهنهتهخ

 ".تێردب ماجنهئ نیتۆڕ یێپ هب ووبهد هک ووب ییاسائ یکێراک همهئ"
 یکهییتــسیوێپ ناوودرــباڕ و ناریپاــبواب ینتوهکنێوــش و هوهندرکییاــسال اــیائ ماڵهــب

 اڤۆن یژێلۆک یاتسۆمام و کشیزپ یمهرهک رهبکهئ رۆتکد هک هکێتهباب ان نای هرگهنڵههاشاح
 )دازاــئ یاپووروهــئ یۆــیداڕ( ادرهــف ۆیداڕ ڵهگهل ادکێنتوهکێپواچ هل اینیجرێڤ یتهیالیو هل
 هوهــتاکهد هوهــل تخهج واربوان .هناماڕێت یوایش هک ووڕ هتهووتسخ هوهراب مهل یکێنووچۆب
 هــب هژــێرد هوهــییناڵقهع و کــیژۆل هــب و هناووتسهبتشپ و  اگبێپ ێبهد نامۆڕمهئ یناهیج هک
 :ادب ادیۆخ یراقائ

 ،هــنایوودرک ناــمناریپابواب یهــناراک وهــئ یهــبرۆز هــک نیــێنب ادهوهــب ناد رــتیئ ێبهد
 هــب هــک نووبهن ادکێخۆد هل ناوهئ هکنوچ .هووبهن نایواوهت یکێتهییناڵقهع و کیژۆل
 مهــئ ناــمۆخ هتــسیوێپ .نهــکب هــکهتهباب یریهس نناوتب واوهت یتهییناڵقهع و کیژۆل
 یهــلیۆک رهــه ێرکاــن ۆــخ ؛نیــسانب یمرهــف هــب هییووتــسهبۆخهبتشپ و نتــشیهگێپ
 هییتهیالیۆک مهئ شینییائ یکیژۆل هل کێشهب مهکینال هیاو مێپ نم .نیب نامناریپابواب
 هل کێرۆز هک هیهییووترگکهی وهئ یهناوهچێپ تهنانهت هییتهیالیۆک مهئ .تاکان ڵووبق
 تسائ هل نامۆخ یواچ هک یهوهئ .نهکهد یساب ناکهیینییائ هزاوخنتوهکشێپ هتوهڕ
 هــناتهڵاح وهــئ یناوتهد هنوومن ۆب .نیهکب نایشیاتس اڕۆخ هل و نینێقوونب نامناریپابواب
 ادــناڵادنم رهــس هــب یکێتاــسهراک چ هــنهتهخ اتسێئ شێپ ڵاس اجنهپ لچ هک یرێمژب

 ادهوهــب ناد ێبهد .نیهکب هتهباب مهل یرگرهب نیناوتهد نۆچ همێئ هشاب یهد .هوانێه
 ادــێون یمهدرهــس هــل و نیــب نامۆخ یمهدرهس یوایپ هتسیوێپ .نیووب هڵهه هک نیێنب
  .تێرکب هوێپ یزاناش هک نیێنب تاینب اههو نامۆخ یهمانسان

 :ێڵهد ادهراوب مهل ناڵادنم یبهدهئ یرهسوون و رگهنخهڕ و ڕێگرهو ،هدازڵابقیئ ماراش
 ڵهــگهل ،هــیهه ناــیرۆز یکێنووــچکێل هــناییراکناڕۆگ هرۆج مهئ ،ادیتشگ یکێتوهڕ هل"
 هــییدنهویهپ وهــئ یۆــه هــب هــنێو ۆــب ،هــغانۆق مهئ هتهووتشیهگ رتووز رۆز اواژۆڕ یهوهئ
 یکهــیهدراید هــتێبهد یرادهیامرهــس  ،هووب هوهییرادهیامرهس یۆه هب هک یهناوارفرهب

 ێــبهد هــکنوچ ێــبهد ڕهــپێت یراــچان هــب هوهیینامتــشین یتــسائ رهــس هل هتاو ،یناهیج
 ،اــکب نیباد یناکهواخ هدام ێبهد ،اکب هدرانهه یۆخ یناکاڵاک و هدایز ینانیهمههرهب

 یتــسائ هــل اینهــت هندنهــسهرهپ مهــئ .نــبهد ناوارفرهــب رۆز ناکهــییدنهویهپ هــیۆب رهــه
 هــل .تادهد ووڕ ادــشیتهسایس و گنهــهرهف یتــسائ رهــس هــل ووکڵهــب ،هــیین ادــیرووبائ
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 هــل یراکخرۆق یتاڵهسهد و هیامرهس یهوهنووبڕچ اتشێه هک ،ادناکهییاتهرهس هغانۆق
 هیامرهــس یهنادازائ یهوهناڕووس یتهروورهز ،هووتاههن کێپ ادناکهییسایس هڵاب ناوێن
 هــل ێدــنهه هــل هوهنیڕــسیتێزۆریپ و یگنهــهرهف و یــسایس ییدازاــئ یۆــه هــتێبهد
 هــسرپ هــل اــسیلهک ینادرهوێتــسهد هــل ندرکیرگێڕ تهنانهت و ناکهیینییائ همسهڕوێڕ
 یزهگهڕ هشیلک هل کێرۆز هشێدنهئ ییدازائ ینتاه هب ،ناکهییایژۆلۆدیائ و یگنههرهف
 ینییاــئ ینارهــبێڕ .هوهرایسرپ رێژ هنێرخهد و نێرشێکهد جنلاچ هب ناکهزۆریپ هچمین و
 – ینییاــئ ناــی ناکهــییزۆه  ییهوهــتهن هدرکرهــس و ناکهییــسایس و ینییائ هوارزهماد و
 و یمارهــح یهوهــنادکێل و هوهــندرکدۆک یتاڵهــسهد هک ناکهییزابێڕ و ناکهییازنییائ
 مهــه ادــییووژێم یکهیهــسۆرپ یهژــێرد هــل ،ادماجنهئ هل ،هیهه نایناکهییسکێس ۆبات
 هــتهنووب هک نایهنامهرحهم و زۆریپ هچمین مهئ یهوهنادکێل و هوهندرکدۆک یتاڵهسهد
 شیمهــه و هواــنێه تــسهدهو یگنهــهرهف و یــسایس و یتهــیاڵهمۆک یتاڵهــسهد
 هتهنووب ،ێبهن نایکێدنهه هل ایج و هواناد نایۆخ ۆب نایتهبیات یکێلهگڵاخ و یزایڤهه
 هــل کێــشهب ،تــسهداڵاب یــکێنیچ هــتهنووب ناوهــئ هــتاو ،زێههب یکێتساک نای نیچ
 یوهــئ و هییــسایس یتاڵهــسهد نایکهــی ،هیهه  یهکهڵۆک وود هک ،رادتاڵهسهد ینیچ
 و هوهــنادکێل هرۆــج چیــه هــب هــگێڕ هــناوهئ .هــیینییائ ییتهیارهبێڕ یتاڵهسهد نایهکید
 و هــنامتم و ێکــشب کێت نایتاڵهسهد رهگهئ راجاود هکنوچ ،نهدان کهیهوهندرکدۆک
 ناییــسایس یینوومژهــه و تاڵهــسهد ،ێــچب تــسهدهل ناییوهــنعهم یتاڵهــسهد
 ".تاکب تسورد ۆب نایناریهق ێناوتهد شهمهئ و هوهرایسرپ رێژ هتێرخهد

 .هــیهنهتهخ هب نایڕهواب هک هیهناسهک وهئ یکیژۆل هل کێشهب شیرالاسریپ و یتهیاخێش
 ینامادــنهئ واــن هل نایاڵاب یتاڵهسهد و هنهمیهه ناووچاڵاسهب و ریپ ادیتیرهن یاگڵهمۆک هل
 هــل و هناڵاــس ٣٠ نهــمهت یکێنژ هوهنیژێوت مهئ یناووبرادشهب هل کێکهی .هیهه اداگڵهمۆک
 واربواــن ادیناکهــسق یکێــشهب هــل .یژهد ناههفسهئ یاگزێراپ هب رهس یراشنیهاش یراش
 :یتو یهکهڕوک یندرکهنهتهخ هب ینووبیزاڕ ییتهیچۆب هب تهرابهس

 ".هوودرک نامهراک مهئ ناکهروهگ ینووچۆب یێپ هب"
 ینتــسخڵاپهڕ و هوهندرکهــسانێپ هراــبوود هــک نیــێنب ادهوهــب ناد هتــسیوێپ هوهووڕ مهــل

 یزاوێــش و نوارــک هــنهتهخ هــک یهــناڕوک وهــئ ۆــب یرێوب و یتهوایپ ووکهو یکێلهگکمهچ
 یتهــیویناوت ادوارکهــنهنهتهخ یناــسهک ڵهــگهل تــسهبهم یهــگڵهمۆک یندرکهــڵهمام
 یهــییکهرهبوود مهــئ .تاکب تسورد ناوایپ یندرکهنهتهخ هب رهبمارهب ینێرهئ یکێتهیڵقهع
 یۆــخ ،ارــک یــساب شیرتــشێپ و وارکهنهنهتهخ و وارکهنهتهخ رهس هوهتێڕهگهد هک اگڵهمۆک
 هــب ناکهــسهک ادــماجنهئ هل و هوارکهنهنهتهخ یناسهک ییتهیاڵهمۆک یندنارات ۆب کێرهتکاف
 هــکید یکهــیاتاو هب .نبهد هنهتهخ یچهکلم ،یتهیاڵهمۆک ییکۆکاد ینانێهتسهدهب یجنامائ
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 هنهتهخ اداگڵهمۆک کێدنهه هل ،ادنهیاخژێرد هل هک یهوهئ یۆه هتهنووب هناراتفهڕ هرۆج مهئ
 هوێــش مهــب و تــێرکب شیاتــس ناکهــتیرهن هــب نووبدنهباپ و زرهب یکهیاههب و تیرهن هتێبب
 ٦٥ نهــمهت یــنارێئ یکێواــیپ .نهــکهد ڵووبق هراک مهئ هوهییرگۆه و ییۆرزهمات هب ناڵادنم
 وهــئ یــماڵهو هــل یوهزهڕ یناساروخ یاگزێراپ هب رهس یزیدناش یراش یووتشیناد و ڵاس
 :یتو ،ێنێپهسب ادیناکهڵادنم رهس هب هوێش وهل یکێراک هواد یرایڕب یچۆب هک یهرایسرپ

 ادهــنهمهت وهــل شهــمێئ ،درــکهد یژێوــن ناــمکواب هکنوچ ،هیاو ندرکژێون کهو رتیئ"
 ".درکهد نامژێون

 رهــس هل یرهگیراک ،نیژهد ادیێت ناکهڤۆرم هک یهیایفارگوج و هگنیژ وهئ هک هیارکشائ
 نــب ناکهــتیرهن یرهدــێپهژێرد هناڕهک و رێوک هک ێنهداد ناکهڤۆرم یتاڵهسهد و ندراژبڵهه
 کێدــنهه یهوهناڕێگ هل هگنیرگ هتهباب مهئ و نهکب ێجهبێج ناکهتیرهن هوهییژیتریب هب ان نای
 هــل اداتــسێئ هــل ماڵهــب هوودرک هنهتهخ نارێئ هل نایناکهڵادنم هک ێرنیبهد ادناکهرهدماڵهو هل
 ۆــتنێرۆت یراــش هــل هــک ڵاــس ٥٦ نهــمهت ینارێئ یکێنژ هنوومن ۆب ؛نیژهد هکید یکێتاڵو
 :یتو یهکهڵادنم یندرکهنهتهخ یراکۆه هب تهرابهس ،یژهد

 ."درک مهراک مهئ کێراکۆه چیه ێب هب و هووب واب نارێئ هل هکنوچ"
 یــتو ،اــیژهد اینامڵهــئ ینڵۆــک یراش هل هک ڵاس 70 نهمهت ینارێئ یکێوایپ اههورهه 

 هــب .تاــکب هــنهتهخ یهکهڕوک هک هوودرک ێل یاو تیرهنوباد یهنارێوک یهوهندرکییاسال
 ناکهــتیرهن رهس هل هک کهیاگڵهمۆک و هگنیژ هل نووچرهد شاپ هناسهک مهئ هکید یکهیاتاو
 و رــتنووڕ یــکێنیناوڕ هب کێراک ینادماجنهئ هل رهب هک ێسخهڕهد ۆب نایهلهه مهئ ،نرووس
 سهــک رۆز هراــید او ادیتــساڕ هــل .هوهنهکب ریب هراک وهئ یناکهراکۆه هب تهرابهس رتهناژیتریب
 ناــی ،نێرکب ڵووبق نیژهد ادیێت هک ادهیاگڵهمۆک وهل یهوهئ ۆب نهکهد هنهتهخ نایناکهڵادنم
 رهــس هــب اگڵهــمۆک یتاڵهــسهد هــناوایژ هــنوومزهئ مهــئ .نــب رهوامهــج یگنهڕواه نیێڵب اب
 و زاوختیرهــن و وارــخاد یکهــیاگڵهمۆک واــن هــل یتهیاڵهمۆک ینارهنێڕهپاڕ ینیهز یزاسرهب

 و ییابهــتان هــب اگڵهــمۆک یناکهــمرۆن یندرکهنوهڕیهپ هک کێرۆج هب ،ادهد ناشیپ یکهڵێخ
 یــنزیئ هــیۆب رهــه ،یتهــیاڵهمۆک یندــنارات یۆــه هتێبهد و ێردهد مهڵهق هل یگنههائواهان
 ندــنارات و نارژوک یسرت هل ناکهکات و ێرکهد توهز کات هل هنارهنێهاد و کالاچ ینیڕهپاڕ
 سرت ادهرێل .رهب هنرگب هنیرۆز هل زاوایج و اگڵهمۆک یناکهمرۆن یهناوهچێپ یراتفهڕ نناوتان
 و نووبناــسکهی یۆــه هتێبهد یتهیاڵهمۆک یهکتینهوان ینانێل و نووبۆمان و نووبیرتیوهئ هل
 ییرۆــیت ێچهدــێپ .هــڵاز یکێمرۆن اداگڵهمۆک وان هل هک هنهتهخ ینادماجنهئ هب نووبدنهباپ
 یــکێچک .هوهــتاکب یش هخۆد مهئ یتهیاڵهمۆک یندنارات ییرۆیت و یتهیاڵهمۆک یهرۆتانوان
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 یهنــس یراــش یکڵهــخ و یژهد ارهــتلگنیئ هــل هــک ۆکناز یراکدنێوخ یناڵاس ٣٦ نهمهت
 یندناوێــش کهو و هــیین هــنهتهخ هــب یاوڕب یهوهئ یاڕهرهس ،هناتسدروک یاگزێراپ یدنهوان
 ساــب ،زاوختیرهن یاگڵهمۆک یناکهمرۆن هب نادهژامائ هب یارێو ماڵهب ،ێناوڕهد یێل شهل
 :ێڵهد وهئ .تاکهد هڕهواب و ریب مهب نووبدنهباپ یناکهییتخهس هل

 رهــگهئ و هــیێزواز یمادــنهئۆک یندناوێــش هــل کــێرۆج ندرکهــنهتهخ نــم یاڕ هــب" 
 مــنازهد شهوهــئ ماڵهــب ،مهــکان یهــنهتهخ کێنشهچ چیه هب ێبهه مڕوک یکێڵادنم
 هــسرپ و نییاــئ ،تیرهــن یۆــه هــب هــک مهــیاوب ادــیتیرهن و ینییاــئ یــکێنازێخ هل رهگهئ
 یهرایڕب وهئ و مۆخ یژد هل هوهییاینڵد هب ،نهدهد ماجنهئ هنهتهخ هوهناکهییتسوردنهت
 سروق هکهتهباب شهمهئ و نرگهد تسێوڵهه مهکهڵادنم یژد تهنانهت نای همواد هک
 هــندرکهنهتهخ مهــئ هــک منــێب ێــپ نایتهعانهق مهدهد ڵوهه هوهییاینڵد هب ماڵهب ،اکهد
 ".هیێزواز یمادنهئۆک یندناوێش

 هــک هوارــک گنهتــسائ کێدــنهه هــب هژاــمائ ادناووبرادــشهب هــل کێدنهه ینوومزهئ هل
 و کاــپ یــسرپ هراــید او .هوهــتێبهد یووڕهــبووڕ ادــیهناژۆڕ ینایژ هل وارکهنهتهخ یکێوایپ

 یکهــییدنهویهپ ،ێرــبهد واــن ")روــهط( یکاپ" هب ادینییائ یتایبهدهئ هل هک یهوهئ و ینێواخ
 هــنهتهخ ینادــماجنهئ ۆــب ناینادناه هل و هووبهه ادینییائ یتهیڵقهع هل هنهتهخ ڵهگهل یڵووق
 یهــماناوڕب نهواــخ ،ڵاــس ٣٤ نهــمهت ینامڵــسوم یکێوایپ هنوومن ۆب .هووب رهگیراک رۆز
 :ێڵهد هوهراب مهل زاوههئ یراش یووتشیناد و هعێش ،سۆیرۆلاکهب

 و مدرــک نایرادــنیرب مالــسیئ یــغیت هــب ،نیووــچ ادممام و مکواب ڵهگهل هریب هل مشاب"
 یرهــس یناوتاــن مــتوهد ناــیێپ ندرکهــنهتهخ شێــپ ،نێواــخ یکێنامڵــسوم هــب مووــب
 شیندرکهــنهتهخ یاود تهــبڵهه .یــسیپ ،یوارکهــن هــنهتهخ هکنوچ ،یڕبب کشیرم
 شهنهتهخ شاپ .مووب ڵاحشۆخ و ماد ێپ ناییراید ێڵهمۆک ،یڕبهن مکشیرم یرهس
 وهــب نهدــب ێــپ مڵهــکوود یهوهــئ ۆــب نایندناتووــس و ماــنێه ۆب نایرهکام یلوقهسرهت
 ".مووبدرک نایێپ هل او یهرووس هروونهت

 

  ناکهییازنییائ و ینییائ هنیمهز
 هوهرهــکالکهی هــنهتهخ ییماوهدرهــب هــل نییائ یڵۆڕ ،ننێملهسیهد ناکهییووژێم هگڵهب کهو
 هراــک مهــئ هــک نهــه و نووبهــه کێناسهک هشیمهه ووژێم ییاژێرد هب هک کێرۆج هب ،هووب
 یکێراــکۆه ،ناکهــیینییائ هــنامرهف یندرکوهڕیهــپ هــل هــگج یهوهــئ ێــب هب ،نهدهد ماجنهئ
 و ناــکیاد یناکهــماڵهو هــل کێدــنهه اههورهــه .تێبهــه هراک مهئ ۆب ناینووڕ و وارکیراید
 هنهتهخ نایناکهڵادنم یچۆب یهوهب تهرابهس هوهنیژێوت مهئ ییتشگ یهمانرایسرپ ۆب ناکواب
 یهــماناوڕب ینهواــخ هــک ڵاس ٦٥ نهمهت یکێوایپ .هوهتاکهد تساڕتشپ هتهباب مهئ ،هوودرک
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 :ێڵهد هوهراب مهل ،یژهد اداناک هل و همۆلپید
 شهــمهئ ،نیووــب ادــینییائ یکهــیهگڵهمۆک هل همێئ رخائ .ووب واب هک ووب کێتش هوهئ" 
 نایهــکهنییائ هــک ووــبهد هناــسهک وهــل ناــمێوگ اــسوهئ .ووبهــه هوهــنییائ هب یدنهویهپ
 ،کهیهعێــش کهو هــمێئ اسوهئ ،هیین یێپ مڕهواب اتسێئ ،ووب زاوایج همێئ ینییائ ڵهگهل
 هــنوومن ۆــب ،هکێنادێپیتهیاــسهک هرۆــج هــمهئ و ێرــکب هــنهتهخ ێــبهد هــک ینازنامهد
 ".نهکان همهئ ناکهییحیسهم هک ینازنامهد

 ناــیتروک یماڵهو هوهنیژێوت مهئ یهمانرایسرپ یناکهرایسرپ ۆب هک یهناکیاد و کواب وهئ
 یــڵۆڕ هــل نایــساب ،نایهــکهڵادنم یندرکهــنهتهخ یراــکۆه هــب تهرابهــس هوهــتهواد

 چیــه ێــب هــب هــک نــنازهد یناــیۆخ یناــش رهــس یکرهــئ هب و درک نییائ یزاسسوونهراچ
 یکڵهــخ ڵاــس ٣٠ نهــمهت یکێنژ هنوومن ۆب .نهکب ێجهبێج ناکهیینیائ هنامرهف کێناموگ
 یراــکۆه هــب تهعیرهــش یندرکوهڕیهــپ یوهزهڕ یناــساروخ یاــگزێراپ هــب رهــس دنهجریب
 یکڵهــخ ڵاــس ٢٩ نهــمهت یکێواــیپ .تــێنازهد یهکهڵادنم یندرکهنهتهخ یهوهرهکیراید
 هــڵامهنب و نییاــئ ۆــب یڵهــیاڕێوگ ێڵهد یوهزهڕ یناساروخ یاگزێراپ هب رهس یدابیات یراش
 یکڵهــخ ڵاــس 59 نهــمهت یــکێنژ اههورهــه .هووــب یهــکهڕوک یندرکهــنهتهخ یراــکۆه
 یراــکۆه هب یتسوردنهت و مالسیئ ینیائ شیوهزهڕ یناساروخ یاگزێراپ هب رهس یرهمشاک
 :ێڵهد نارات یکڵهخ ڵاس ٣٦ نهمهت یکێنژ هنوومن ۆب .تێنازهد هنهتهخ

 ندرکهــنهتهخ هــکنوچ ،هیادرکب مهراک مهئ هیاوبهد ماینڵد و درک هنهتهخ مهکهڕوک نم"
 .نیهــکب هــنهتهخ نامناکهــڵادنم هــک هنامناــش رهــس یکرهئ همێئ و هرهبمهغێپ یتهنوس
 یــێپ هوهــییاینڵدهب ،مدرــک تهــنهتهخ یچۆــب هــک ێــسرپب مێل مهکهڕوک کێژۆڕ رهگهئ
 و اواز هــتیبب یناوتهدــتهن یابارکهــن هــنهتهخ رهــگهئ و تینامڵــسوم ۆــت هــکنوچ مێــڵهد
 ".ووبهدهن ڵووبق تهکهژێون

 اههورهــه و ڤۆرــم ینایژ رهس هل نییائ ییرهگیراک یۆه هب هنهتهخ یهوهنووبییاسائ
 کهو ،ناڵادــنم یراوــب یــسانڵهمۆک ،یناــمرک ازهڕیلهــع رۆــتکد هک نکێلهگرهتکاف ،ینازهن
 :اکهد ێپ نایهژامائ ادووژێم ییاژێرد هل هنهتهخ ینووبماوهدرهب یراکۆه نیرتگنیرگ

 هــتوهکێل یهرابهل نامچیه رهه کهن هک نیوایژ و نیووب هروهگ ادکهیهگنیژ هل همێئ"
 ادراــک ۆــب هــشهگناب هدــنهوهئ ووکڵهــب ،هووتــسیبهن هنهتهخ یناکهیینێرهن هییرهگیراک و
 ماجنهــئ هتــسیوێپ و هییتــشورس یکێراــک ووــباو نامێپ هک ارکهد هنهتهخ یناکهیینێرهئ
 ووژــێم ییاژێرد هب هک مهدب هناراکۆه وهل کێکهی رهه هب هرمن ێوههمب رهگهئ .تێردب
 ییتــسهداڵاب و یرایــشوان هــیاو مێــپ ،هنهتهخ ییماوهدرهب و نادێپهژێرد یۆه هتهنووب
 هــگنهڕ شیراــجاود و وودرباڕ یناکهدهس یهوام هل ڤۆرم ینایژ رهس هب ازنییائ و نییائ
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 یراــکۆه ێناوــتهد ادــخرهچواه یمهدرهــس هــل یکــشیزپ ییناــگرزاب یواــن هــب کێتش
 ."تێب هنهتهخ ینووبماوهدرهب و نووبناوارف

 و وارکهــنهنهتهخ یناواــیپ یــسکێس هــب تهرابهــس ناکهــکات ینووــچۆب و اڕ هــل اــیج
 هــمرۆن یزــێه نیناوتاــن ،ێرــگهد هواچرهــس هوهــنایناکهتهبیات هــنوومزهئ هل هک وارکهنهتهخ
 شهــمهئ .نیهــخب ێوگتــشپ ناکهــکات یهدراژبڵهــه رهــس هــل ناییرهگیراک و ناکهییعرهش
 ،هوهــییتهیاڵهمۆک یتیرهــنوباد و یفارگوج یهتوهکڵهه یۆه هب هک یهنانژ وهئ ۆب هیهژامائ
 هواــیپ وهــئ ننازــب رهــگهئ تهــنانهت ،نرێژبڵهه یریگرهسواه ۆب وارکهنهتهخ یکێوایپ ێبهد
 ٣٥ نهــمهت یــکێنژ یهسق هب هژامائ نیناوتهد هنوومن ۆب ؛هیین یکاچ یندرکسکێس یاناوت

 :نیهکب ناشامرک یاگزێراپ هل ۆڕناوج یکڵهخ یناناڵاس
 هــنهتهخ و یڵاــسهروهگ ینهــمهت هتێبتشیهگ هک هیهه وایپ مهک ادهمێئ یاگڵهمۆک هل" 
 وارکهــنهنهتهخ یکێواــیپ یریهــس ییاــسائ یکێــسهک کهو اگڵهــمۆک ماڵهب ،ێب ارکهن
 ،اــن ناــی نێرــکب هــنهتهخ و نێرــکهد هــنهتهخ نڵادــنم کێتاک ناوایپ یهبرۆز .تاکان

 و ینییاــئ یواــساپ هدــنهوهئ هــتهباب مهــئ ادــشهوهئ ڵهــگهل ،هووبهن ناوهئ یهدراژبڵهه
 یکێواــیپ ۆــب اگڵهــمۆک یــنیناوڕێت رهس هل یرهگیراک ۆخ هب ۆخ هک هیهه یتیرهنوباد
 و تهعیرهش هب دنهباپ هتهرفائ وهئ رهگهئ تهبیات هب تهرفائ ۆب .تێنهداد وارکهنهنهتهخ
 نارکهنهنهتهخ هیهناوهل تهنانهت .تێبارک هنهتهخ یهکهدرێم هگنیرگ رۆز ێب تهنوس
 ."تاکب ریهس یناسقون هب

 هــب یڕهواــب یۆــخ هدــنهچ رهــه ،هدــنهلرێئ یکڵهــخ کیناکیم یرایزادنهئ ،فێزۆج
 وهــئ .هیهنهتهخ ینادماجنهئ ۆب ینییائ یراشوگ و تخهز یراداگائ ماڵهب ،هیین ندرکهنهتهخ
 :هیاو یێپ

 یکهــیهنامیرگ .نیواــیپ یندرکهنهتهخ هب دنهباپ هدنهچ ننازهد ۆخ و نیهکهلووج همێئ"
 لییارــسیئ هــل هــک کــێنم ماڵهب .تێریگبرهو ۆب یکێمسهڕوێڕ هتسیوێپ و هیهه ینییائ
 رهــس هــل مزاواــیج یکێنووچۆب ،مین شیرهورهپنییائ و مووبهن هروهگ و مووبهن کیادهل
 وود اد ناــمرایڕب هــناگنهدێب و هــیین هــکهلووج و هــییدنهلریئ مهــکهنژ .هــیهه هتهباب مهئ
 نهــکهد رایــسرپ نامراکوسهــک و نازــێخ تاــک رهــه .نیهــکهن هــنهتهخ نامهکهڕوک
 ماڵهــب ،ێبهن کاچ یکیراک ندرکۆرد هیهناوهل منازهد نم .ندرک نامهنهتهخ نیێڵهد
 رهــسهراچ هنامهئ تاک هک هوانناماد شهمێئ ،نهکب یماف و نهگبێت هتهباب مهل نناوتان
 هل یرگادێپ و نهکهد هنهتهخ هک نناکهکهلووج و نانامڵسوم اهنهت اداتسێئ هل .تاکب

 کهــی ادــسرپ کهــی هــل نانامڵــسوم و هــکهلووج ێچهدــێو .نهــکهد یهکهزاوێش رهس
 ".تێبهه ناینووچۆب

 یناــیژ ینوومزهــئ یهــناوهئ تهــبیات هــب ،هوهــنیژێوت مهــئ یناووبرادشهب هل کێرۆز ۆب
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 یاــنام هــب ناکهــیینییائ هــمرۆن هــل نترــگزێڕ ،هــیهه ناــیاڵاب یندنێوخ نای هیهه نایاواژۆڕ
 رۆــتکد کهو ،ۆــخ یمهدرهــس یڵادــنم هــنووب ۆب .هیین ناوهئ رهبمهه هل واوهت ینووبچهکلم
 نترگهنخهڕ رتیچ هک ێب زاس کهیهکۆریب اداگڵهمۆک هل هتسیوێپ ،اکهد ێپ یهژامائ یمهرهک
 یاــتاو هــب ،هیادووژێم و تیرهن هل نایهشیڕ و گهڕ هک ناکهییتهیاڵهمۆک همرۆن و تیرهن هل
 هــمرۆن هــک هــیادکێڵاح هل هوهئ ێبهن اگڵهمۆک یناکامهنب یندرکلێشێپ و نییائ هل نووچرهد
 هوهــنایۆخ یــیووژێم و ینییاــئ یتهییعرهــش یۆــه هــب ندرکهــنهتهخ ووــکهو یناکهییتیرهن
 نایهوهــنووبووڕهبووڕ راــج کێدــنهه تهــنانهت هــک هواــنێه تسهد هب نایاو یکێتاڵهسهد
 ناــی هــیینییائ یراتوگ یهگێڕ هل هنهتهخ هب نادتهییعرهش یاتاو هب همهئ ادیتساڕ هل .هڵاحهم
 هدراید مهئ ڵهگهل یدنهوێپ هل هک هیهنایتهیاڵهمۆک همرۆن وهب نادتهییعرهش هکید یکهیاتاو هب
 یتاڵهــسهد هوهنادێپتهییعرهــش مهــئ یهــگێڕ هــل و هووــترگ ناــیمچیب ادهــناییتهیاڵهمۆک
 یکێتهــباب و یتهیاڵهمۆک یکێتهباب کهو هنهتهخ یهوهئ ۆب ،هوانێه تسهد هب ناییتهیاڵهمۆک
 هــنامرهف هــل نادال و ـــهانوگ و هــڤب هــنهتهخ ینادهــنماجنهئ هــک نهدــب ناــشیپ یتــشورس
 یراــش هــل یــسانتاڵههژۆڕ یراوــب هل ارۆتکد یراکدنێوخ ،ییازهڕ نسێوس .هناکهیینییائ
 و نامڵسوم یهگڵهمۆک یتسێوڵهه ینیڕۆگ یناکاگێڕ هل کێکهی هیاو یێپ ،اینامڵهئ ینڵۆک
 هــب تهرابهس هنانییائ وهئ یناوهڕیهپ ییرایشو یتسائ هک هیهوهئ هنهتهخ هب رهبمارهب هکهلووج
  :نیهکب دایز هنهتهخ یناکهییتهیاڵهمۆک ادراک

 یواگنهــه هــل نیناوــتهد اــسوهئ نیهــکب هــنهتهخ یریهــس هوێــش مهــب رهــگهئ یهد"
 ۆــب هــنهتهخ هوــێئ ،هــشاب یهد هــک نیهــکب یزاڕ اگڵهــمۆک و کواــب و کیاد ادووتاهاد
 رتمرهــن یهــکایزیف نناوــتهد هــتاوهک ،نهدهد ماجنهــئ یتهــیاڵهمۆک یکێتــسهبهم
 یکهیهوێــش هــب ،یهــببال کــێڤۆرم یتــسێپ هل کێشهب یهوهئ یرب هل هتاو .هوهنهکب
 ،یهدــب تهــکهڵادنم یرازائ هدنهوهئ یهوهئ یتایج هل نای هنێشووڕیب ڵاح هب یزمهڕ
 ۆــب یێوــن یکێغاــنۆق واــن هــنووچ یگنهــهائ و یــنێب هکهــساب هب ییاتۆک کێگنههائ هب
 تــسهدهب واگنهــه هــب واگنهه ،ێبان ێجهبێج ادکێڕپ هل هکێتش همهئ ماڵهب .تیڕێگب
 ."تێد

 یاو هــخۆد مهــئ هــیاو ناــیێپ کێدــنهه هــک نگنیرگ هدنهوهئ هنهتهخ یناکهیینییائ هراوب
 یکهیهتــسارائ یرهــبهنترگ هــب ناکهــییتهڵوهدوێن هوارــخکێڕ هــل کــێرۆز هــک هوودرــک
 هــنێو ۆــب .تــێبب تــسورد هــنهتهخ یژد ییتهڵوهدوێن یکێتهسایس نڵێهان هناڤیتاڤرێسنۆک
 یناــکهراکۆه هــب تهرابهــس ،اداــناک هــل ناڵادــنم یکــشیزپ یڕۆپسپ ،ییایحهی ازهڕ رۆتکد
 و ینهدهــم هوارزهــماد نهــیال هــل یگنهدــێب و ناواــیپ یندرکهــنهتهخ یندرکهــن یتهــیاژد
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 :ێڵهد هوهناکهییتهڵوهدوێن
 رۆز هیین ینووب هنهتهخ یژد وارکیراید یکێتسێوڵهه چیه یچۆب هک یهوهئ یراکۆه"
 یهد ێرگهد هواچرهس هوهکهلووج ینییائ هل یکشیزپ یتسناز یقلرهس هکنوچ ،هنووڕ
 یتهــیاژد کهیهوێــش چیــه هب ،ێبهه هوهکهلووج ینییائ هب یدنهویهپ هک کێتش رهه
 شهــکید یناکهــسرپ و هوهــتێبان رادروونــس ادندرکهنهتهخ هل اهنهت هتهباب مهئ .تێرکان
 ناکهــکهلووج ینییاــئ یڕهواــب و رــیب یهــیێپ وهــب ،هــنهتهخ هــب تهرابهس .هوهتێرگهد
 یژد کێــسهک رهــه ،نێرــکب هــنهتهخ ێبهد ادمهتشهه یژۆڕ هل ناڵادنم هک هیهوهئ
 ."هکهلووجهژد هتێبهد هوهتێتسهووب همهئ

 هوهــکهلووج ینییاــئ هــلهک ادهد ناــشیپ هــنهتهخ یناکهــیینییائ هــشیڕ و گهڕ هــناتو مهئ
  .تادهد هنهتهخ ییرهگرهتشهن هب ییراداوهڕ و هووترگ یهواچرهس

  
 هنهتهخ یناکهدووس

 واــن هــل یندرکڵووــبق و مهدرهس و هدهس نیدنهچ ییاژێرد هب هنهتهخ هب نادهژێرد ناموگێب
 هــک هیهناــسهک وهــئ یڕهواــب یامهنب رهس هل ادناکهکهلووج و نامڵسوم اگڵهمۆک یهنیرۆز
 .هدووسهب یدووس هنهتهخ هیاو نایێپ

 

 هنهتهخ یناکهییکشیزپ هدووس

 یناکهــنایز هل هنهتهخ یناکهدووس هک هیهوهئ ییاینڵد ،هووتاههن یدهب اتسێئ اتهه یهوهئ
 ناکهــییتهڵوهدوێن هییکــشیزپ هدنهوان هوهگناوڕ مهل .هرتایز یناکهنایز هناوهچێپ هب نای هرتایز
 یکهیهتــسارائ چیــه ،هــنایهه ناــنژ یهنهتهخ یژد هل هک یهواڕبێل هتسێوڵهه وهئ یاڕهرهس
 یــنادووڕ شێــپ هــک نهنووچۆب وهئ رهس هل اینهت و هووبهن ناوایپ یهنهتهخ ۆب نایوارکیراید

 و نب هنهتهخ یناکهتوهکێل یراداگائ رادیدنهویهپ یناسرپرهب نای هکهسهک هتسیوێپ ،هنهتهخ
 هــل یمهــخرهتمهک هــتاو هــتهباب مهــئ رهه هگنهڕ .نهدب یندرکێجهبێج رهس هل رایڕب ناشاپ
 ،هــنهتهخ یناکهــیینێرهن و ینێرهــئ هــنهیال یــنیڕبرهد و هــنۆک و نیرــێد هراــک مهــئ تــسائ
 مهــل یکــشیزپ ییکۆــکاد هــل ێدنهه نیناوتان هدنهچرهه ،ێبدرک رتزێههب یهکهییماوهدرهب
 یناــنژ( شیریب نادرم و ولیبیس نانز یبێتک یڕێگرهو لیماک انێتائ .نیهخب ێوگتشپ ادهراوب

 :ێڵهد و اکهد هڵاخ مهب هژامائ  )نێدڕێب یناوایپ و یڵێمس
 یــکێڵۆڕ گــنیرگ یناخرهــچرهو یکێڵاــخ کهو ناکهییکــشیزپ هــییکۆکاد و واــساپ
 یرهــگهئ هــنهتهخ ووــکهو یلهگواــساپ .هووبهــه ادهــنهتهخ ییماوهدرهــب هــل یهروهــگ
 و نژ ییــسکێس ییتــسوردنهت تهــنانهت ناــی هوهــتاکهد مهک یندرکوهه هب نووبشووت
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 .نووب رهگیراک رۆز هنهتهخ ییماوهدرهب هل هناواساپ مهئ ،اکهد رتشاب وایپ
 هــل کێرۆز ماڵهب ،هیهه ینییائ یخۆت یکێتشورس یواوهت هب هنهتهخ اتشێه یچرهگهئ

 مهــل .نهــکهد هــنهتهخ ییکــشیزپ یدووــس و ادراــک ینووب یاعدیئ ناکهییتسناز هوهنیژێوت
 هــک ادــنایکێکهی هــل هــک هوهــنینێد هنوومن هب ناتسدنیه و اکیرمهئ یاگڵهمۆک وود ادهتهڵاح
 هــل و هــنهتهخ یندنهــسهرهپ یۆــه هــتهووب یکــشیزپ یواــساپ یهوهــنووبواڵب ،هیاکیرمهئ
 ێچهدێپ هک هوهیتشگ یساب وان هتهنووتاه هناواساپ مهئ ،هناتسدنیه هک ادشهکید یهگڵهمۆک
 هــنهتهخ هــل یزاوــشێپ هوهــییمرهگ هــب ییوودنیه یهگڵهمۆک روود رۆز هن یکهیووتاهاد هل
 ادیێت ندرکهنهتهخ یکهرهس یکهیهوێش هب هک هکێتاڵو هکات اکیرمهئ اداتسێئ هل ماڵهب .تاکب
 یــێپ هــب .تــێردهد ماجنهــئ یکــشیزپ یراــکۆه یامهــنب رهــس هــل و ینییاــئان یراکۆه هب

 هــب ادهــتاڵو مهــل ناکهــپرۆک هڕوــک یندرکهــنهتهخ یدهــس هل ٦٠ یهکیزن ناکهندناڵمهخ
 یکێتاــینب و وارکزاــس هــنهتهخ هــک هوهــتاکهد تــساڕتشپ هوهــئ شهــمهئ .هیینییائان یراکۆه
 ادناکهوودنهــسهشهگ مهــک و یتیرهــن اگڵهــمۆک هــل هــکنوچ ،یتــشورس کهن هییتهیاڵهمۆک
 هــب هراــتوگ مهــئ و ێرــنهد تاــینب هوهــیینییائ و یتیرهــن یراتوگ نهیال هل هنهتهخ یتهقیقهح
 هییتــساڕ مهــئ یکــشیزپ یراــتوگ ادناکهرتووتوهکشێپ اگڵهمۆک هل ادکێڵاح هل ،هڵاز ادیرهس
 تهرابهــس ناکهتسهداڵاب هراتوگ ییزاوایج همهئ هک یهوهل هگج .هوان تاینب یهییتهیاڵهمۆک
 یکهــیهدراید هنهتهخ هک هوهتاکهد تساڕتشپ هوهئ ،ادهد ناشین ادناکاگڵهمۆک هل هییتساڕ مهب

 هــب ناکهوارکێپ هژامائ هتهباب ێچهد هوهل و هییگنههرهف / یتهیاڵهمۆک یوارنتاینب و وارکزاس
  .هوهنیهکب نووڕ نیناوتب راتوگ ییراکیش و یتهیاڵهمۆک یوارنتاینب ییرۆیت هل هوهنادڕوائ

 هب ادناوایپ یندرکهنهتهخ یرامائ هل ناکهییکشیزپ هراکۆه و راینشێپ یکشپ هدنهچ رهه
 وهــئ یــیهرف نیناوتاــن ماڵهــب ،هرتمهــک رۆز ناکهــیینییائ هڕهواب و ریب و تیرهن ڵهگهل دروارهب
 .نهــکهد هراــک مهــئ یکــشیزپ و یتــسوردنهت یراــکۆه هــب هــک نیهــخب ێوگتــشپ هناسهک
 یکڵهــخ ڵاــس ٦٢ نهمهت ینارێئ یکێنژ .نین ناکهیینییائ هنامرهف یتسهورهد هک کێناسهک
 :ۆتنێرۆت یراش

 هوهییتــسوردنهت یهــگناوڕ هــل توگناــیهد ناکهکــشیزپ هــک یهــتهباب وهــئ رهبهل رهه"
 هــکنوچ ووبهــن گــنیرگ هوهــمال هــب ینییائ ینهیال چیه نم ان رهگهئ ،ێبهد رتوارزێراپ
 ".مووبهن رهورهپنییائ اسوهئ

 و نییاــئ یواڵوقڵهــه هــک هــنهتهخ یناکهــیینێرهئ هــماجنهئ هــب تهرابهس یڕهواب و ریب
 یهتــسائ وهئ هتێنێیهگهد یتهیاڵهمۆک یپورگ و سهک کێدنهه ،هووب ینووردهب و هگنههرهف
 مهئ یناکهپارخ هتوهکێل یندرکڵووبق و هنهتهخ یناکهییرهگهئ هنایز یندرکڵووبق یاڕێو هک
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 یــکێنژ .نهدهد ماجنهــئ هراــک مهــئ یکــشیزپ یراکۆه و یراگژۆمائ هب نتسهبتشپ هب ،هراک
  :ێڵهد ایکروت یناو یکڵهخ یناڵاس 44 نهمهت ینارێئ

 هــیادرکب مهــنهتهخ هــگنهڕ ،هــمهه هک یهناییرایناز وهئ یێپ هب ،هیابهه مکێڵانم رهگهئ
 ،هــکاچ هــنهتهخ مۆــخ یناکهییرایناز یێپ هب ،منازان تهبڵهه ... هووتسیب مهوهئ هکنوچ
 و نییاــئ رهــبهل کهــن درــکهد مهــنهتهخ هــنامهئ رهــبهل ،هکاچ هوهییتسوردنهت یووڕ هل
 و هشاب همووتسیب یهوهئ ماڵهب .هیین کێنییائ چیه هب مڕهواب متو یهوهئ کهو هنامهئ
 هــل ێدــنهه هــل یرــگێڕ چ و ێــب یــسکێس چ اــج ،اــکهد یــشۆخهن رۆز هــل یرــگێڕ
 مۆــخ هــک ێبهــن هــناوهئ اهنهــت ،اــن ناــی هتــساڕ هدــنهچ اــت منازاــن ،اــکب ناکهجنهپرێــش
 ".همووتسیب

 هل هنهتهخ یناکهییکشیزپ هدووس هب تهرابهس یتسناز یترۆپاڕ یهوهندرکواڵب ناموگێب
 و ێرــکب ڵووــبق رتاــیز هــنهتهخ هک هوودرک یاو اداگڵهمۆک یناکایج ایج هژێوت و نیچ وان

 یهوهــئ .تاــکب ناــموگ و کــش یــشووت هــنهتهخ یوهڕدنوت ینارایهن یتهیویناوت مهکینال
 هــک یهــناییرایناز و هوهندرکرایــشو وهــئ یۆه هب ادییاود یهناڵاس مهل هک هیهوهئ ێب یتساڕ
 ییراــیناز نزاــین هــب و هــتهباب مهــئ یهوهــنادکێل هب نواتسهه سهک کێدنهه ،ووڕ هنێرخهد
 یــکێنژ .ننــێب تــسهدهو هنهتهخ یناکهیینێرهن و ینێرهئ هییرهگیراک یهرابهل وارکێپهنامتم
 :نارات یکڵهخ یهڵاس ٤٩ نهمهت

 کێدــنهه ،هــیین شاــب هــنهتهخ نیــێڵهد ،هــپارخ ناــی هشاب هنهتهخ ینازنامهن یرخائ"
 ،نیێڵهد هیۆب ،هوارنێملهس هوهییکشیزپ یووڕ هل ێرکب هنهتهخ ێبهد ان نێڵهد سهک
 هــنهکهد شرــێه نــێد ێڵهــمۆک رــت یکێراج .هشاب یکێتش ندرکهنهتهخ ،هشاب یهد
 هــل یرگێڕ نێڵهد هک منازهد اهنهت ،پارخ نای هشاب همهئ منازان یتساڕ هب نم .ترهس
 هــنهتهخ مهــکهڕوک ێس هک مشۆخڵد شهیۆب رهه ،اکهد زدیائ ووکهو یکێلهگیشۆخهن
 ."درک

 یناکهــییرهگیراک و هــنهتهخ هــب تهرابهــس ناکهــیینێرهئ هترۆپاڕ یهشهگ هل ووڕ یتوهڕ
 یاو ێزواز یمادــنهئۆک یهجنهپرێش ووکهو یشۆخهن کێدنهه هل یرگێڕ رهس هل هنهتهخ
 هــب کمهــم یواــب رۆز یهجنهپرێش هل ندرکیرگێڕ یتسهبهم هب نانژ هل کێدنهه هوودرک
 یمادــنهئۆک یهجنهپرێــش هــل ندرــکیرگێڕ هــل هــنهتهخ ییرهگیراک هل ییرگنشهچرهس
 هــنهیال هب نادهژامائ هب کێدنهه شهمهئ یاڕهرهس .هوهنڕبب نایناکهکمهم ،ادناوایپ هل ێزواز
 تــسێوڵهه هــکۆریب مهــئ ینارگنهــیال یژد و هووــترگ هکۆریب مهل نایهنخهڕ ناکهییکشیزپان
 یــسرپ ڵاــپ هــل هنهتهخ هب نادتهییعرهش ۆب ،هنهتهخ ینارگنهیال ،هکید یکهیاتاو هب .نرگهد
 هل کێشهب ینووچۆب هب ندرکهژامائ .ننێههد راک هب یتسوردنهت یێپ هب یهتسارائ یکشیزپ
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 ،یراکــش دهــمحهئ ادهراوــب مهــل .تێب هوهرهکنووڕ ادهراوب مهل ێناوتهد نارایهن و نارگنهیال
 هــل هوهــندرکتخهج هــب ،نارات یراشمالسیئ یکهڕهگ هل یچهنهتهخ و یراتسرهپ یڕۆپسپ

 :ێڵهد ادهکهوهنیڵۆکێل یرایسرپ یماڵهو هل ،1هتسهج یهنێو ییگنیرگ رهس
 هــیهوهئ نژ ۆــب اگڵهمۆک ینیناوڕێت هکنوچ ،ێبهن یکمهم هک اکب یڵووبق نژ همهتسهئ
 نایناکهــکمهم هوهجنهپرێــش یۆه هب یهناوهل کێرۆز تهنانهت .تێبهه یکمهم هک
 ناــیۆخ یهــنانژ یتهــڵاووڕ یهوهــئ ۆــب نهــکهد یزــێتۆڕپ نــچهد رــتاود ،هوهتێردڕبهد
 .نزێراپب

 یوایپ یێزواز یمادنهئ یادراک اهنهت کهن وایپ یهنهتهخ هک یهوهئ یێپ هب ادماجنهئ هل
 هــل هــک یهییرایتــسهه وهئ نیێڵب نیناوتهد هیۆب .تێزێراپهد یشیتهڵاووڕ ووکڵهب ،هویڕۆگهن

 ۆــب هــیهه واــیپ یــێزواز یمادنهئ یهجنهپرێش هل ندرکیرگێڕ ۆب هنهتهخ ینادماجنهئ رهس
 یکهــیهوهنادراک .تــێرکان یدهب کمهم یهجنهپرێش هل ندرکیرگێڕ هل نانژ ینیڕبکمهم
 یواــب یڕهواب و ریب هب یدنهویهپ ێناوتهد ناتهرفائ یکمهم ینیڕب هب رهبمارهب هکید یرتدنوت
 و ێرــناوڕهد ناــیێل فهرهــش و سوومان کهو نانژ ادیێت هک ،ێبهه هوهناکهییتیرهن اگڵهمۆک
 هــب ناــنژ یه هل رتایز نایهتسهج و ناوایپ هکید یکێنامز هب و ێب وارزێراپ نایهتسهج ێبهد
 رۆــتکد .تــێرنیبهد نانژ یهتسهج ۆب رتمهک یکهییرایتسهه ادماجنهئ هل .تێرنازهد یتشگ
 و هــنهتهخ یندرکدروارهــب هــب تهرابهــس ادهوهــنیژێوت مهــئ یهمانرایــسرپ هــل ییایحهــی
 یهمهئ کمهم و ێزواز یمادنهئ یهجنهپرێش یهوهنووبراگنهرهب یتسهبهم هب ،نیڕبکمهم
 :ێڵهد و هوودرک ڕێدوان واڵبرهب یکێساب هب

 یدــنهمرهنوه ،ووــب یلووــج انیلێجنهــئ ،هوودرــک یهراک مهئ هک یهناوهل کهیهنوومن
 اــت ماڵهــب ،مهــکب هــتهباب مهــل یرگرهــب مناوتاــن نــم .هوهــییڕب یکمهــم ووــچ ؛امهنیــس
 هرتــشاب ،یــبهد هجنهپرێش یشووت هک یاینڵد رهگهئ هنوومن ۆب مێڵهد منازب یهدنهوهئ
 .شهل یرت یکێنێوش رهه نای ،هلیچروگ ،ێب کمهم اج ؛یهببال همادنهئ وهئ

 شیوهئ و نیهکب هگنیرگ هتهباب مهئ یریهس هوهکید یکهیهگناوڕ هل نیناوتب هگنهڕ ماڵهب
 هووبهه نانژ یهتسهج هل یرتیتشگ یکێنهیال ووژێم ییاژێرد هب ناوایپ یهتسهج هک هیهوهئ
 ناواــیپ یمادــنهئ ینیڕۆگ هب تهرابهس کهیهوهنادراک چیه هواگڵهمۆک نهیال هل هیۆب رهه و
 :ێڵهد هوهراب مهل سانڵهمۆک یروون یلهع رۆتکد کهو ،نینیبان

 یکهــییرووبائ نامهــکهییرووبائ هــک یهوهــئ تهبیاتهب ،ادنامۆخ ییتیرهن یاگڵهمۆک هل
 یگرهبولج تهنانهت هک ووبهن کێرۆج هب یرووبائ یخۆد ،ناکهنازێخ یخۆد و هییوێژب

 
1. body image 
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 ینهــمهت منازووــچ اتهــه ناڕوــک راــج کێدــنهه .تێرکب نیباد ناکهڵادنم ۆب تسیوێپ
 هــنووچهد ،ووبهــن نایترۆش و گرهبولج .نووب تووق و تووڕ یواوهت هب ناڵاس هدزاود
 ۆــب ناــیکێلج مهــکینال ناکهــنازێخ ماڵهــب ،هوهــنتاههد و ناکهییتــشگ هوهــنووبۆک
 نایهتــسهج یناکهــشهب هــل ێدــنهه یهوهــئ ۆــب درــکهد هدامائ نایناکهچک یهتسهج
 او ناڕوــک ۆــب هــمهئ ادــکێڵاح هــل .ادهد یووڕ همهئ هیاب کێنۆچ رهه رتیئ .تێرشۆپباد
 .ووــب رتیتــشگ ناڕوــک یهتــسهج هــک ووب هوهئ یتشگ ینیناوڕێت رت یکهیاتاو هب .ووبهن
 .هیهه ناینووب هنانوومن و هگڵهب مهئ مێڵب ێوههمهد

 یناکهوهڕێگرهــب هدووــس هــب هژاــمائ هوهــنیژێوت مهئ یناووبرادشهب هل کێشهب ینوومزهئ
 ییدــنهویهپ هل ییهتسهج ینایز ینادووڕ هل یرگێڕ هنهتهخ ینادماجنهئ هب هک اکهد هنهتهخ
 یرووــشاب یکڵهخ و فڵۆگ یاتسۆمام یۆڕ ینوومزهئ همهئ .تاکهد ادناکهڤۆرم یسکێس
 :هیهوێش مهب یناکهنوومزهئ ینیڕبرهد .هیارهتلگنیئ

 و رهورهــپنییائ مــکیاد .موارکهــن هنهتهخ ارهتلگنیئ یهشهب مهل کێرۆز ووکهو شینم
 مریب تهنانهت تاکچیه نم .ووبهن نامهیاسای و مسهڕ مهئ هرێل همێئ ماڵهب ،ووب رادنید
 یتاــک هل .درک مسکێس مهکهتسۆد ڵهگهل راجمهکهی ۆب اتهه هوهووبدرکهن هنهتهخ هل
 رــتیئ و هوهــمێرووبب ووــب کیرهــخ نهــکب ڕهواــب .اــشێئ رۆز متهریــس یکووــن ادــنازخێت
 یتسێپ ێرکهد سکێس هک راج مهکهی هراید او .مهدب مهکهسکێس هب هژێرد تسیومهن
 دــنهچ و اڕد نم یه .تێڕدهد ادیتساڕ هل نای ،ێرشێکهد ییاتۆک اتهه تهریس یکوون
 چیــه اتــسێئ .هوهــمووب کاــچ راــجاود اتهــه تاــههد ێــل منێوــخ هوهــئ یاود کێژۆڕ
 .هوام رهه مهسرت و یرهوهریب مهئ ماڵهب ،هیین مکهیهشێک

 هــب یــنیڕب هــک هــیهدایز یکێمادــنهئ تــسێپرهب ێرتوــگهد هــک یهییتساڕ وهب تهرابهس
 مهئ هک یهوهب هژامائ یاڕێو ،یمهرهک رهبکهئ رۆتکد یتهیۆخ هکهسهک ییتسوردنهت یجنازاق
 :ێڵهد ،هرهس هل یڕموتشم هساب

 ؟یــتو ێــک .تێرکهد و هکهیهسق هوهئ ،هیهدایز یکێتسێپ همهئ هک یهوهب تهرابهس"
 یتــسناز ؟هــیهدایز یکێتــسێپ همهئ ێڵهد رادخهیاب یبێتک ماک نای یکشیزپ یتسناز ماک
 ڕهم هل تهنانهت و هووتویهن اتسێئ اتهه و ێڵب او یتش ێناوتان کهیهوێش چیه هب یکشیزپ

 نیــێڵب نیناوتاــن .هیهه یادراک ێدنهه ،هیهدایز هیاو نامێپ همێئ هک تسیدناپائ یتهڵاح
 هــل هــک نیهــکب هوهئ یهنامیرگ رهگهئ هوهشینارووگ یهگنۆس هل تهنانهت ماڵهب .هیهدایز
 هــمهئ نــم ،ێنێمان ادنارووگ یتوهڕ هل و هیهدایز همهئ ێڵب هک ێبهه کهییرۆیت ادووتاهاد
 ،ادوودرــباڕ هــل هنوومن ۆب نینێوهخب ناڵادنم هک ێنێیهگان هوهئ همهئ ماڵهب ،مهکهد ڵووبق
 هب نایهنارازائ هرۆج وهئ نزێراپب ناکهییتسوردنهت هییامنێڕ نای نهکب نایڕس یهوهئ ێب هب
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 هــب ناد و نوارکهــن هنهتهخ ناهیج یناوایپ یێس رهس هل وود .هوودناپهس  ادناڵادنم رهس
 اواــئ ێرکان .نهبان کش ادهنهتهخ هل ینێرهئ یکێڵاخ و یگنیرگ چیه و نێنان ادهنهتهخ
 هنێوزبڕموتــشم یکێسرپ همهئ هک نیهکب یڵووبق ێبهد .نیهکب ادناکهتهباب ڵهگهل هڵهمام
 ".هوهنیزۆدب ۆب ینێرهئ یڵاخ تخهز و ربهز هب نیناوتان و

 
 دۆم و یناوج
 یراــکۆه هــب هــک نهــه کێناسهک نارێئ تهبیات هب ناهیج یهکید یناکهچوان و اکیرمهئ هل
 ینییائان یراکۆه هب هنهتهخ ینووبواب .نهکهد هنهتهخ نایناکهڵادنم یتسوردنهت و یکشیزپ
 ێب هب سهک رۆز یهوهئ یۆه هتهووب ووتوهکشێپ و نرێدۆم ێرتوهد نایێپ هک یهناتاڵو وهل و
 یناــتاڵو هــل هوهندرکییاــسال هــب هــنهتهخ یناکهــیینێرهن ناــی ینێرهــئ هــماجنهرهد هنادێوگ
 هــل هــنهتهخ یهوهنووبواڵب هراید او .نهکب هنهتهخ نایناکهڕوک اکیرمهئ ووکهو یووتوهکشێپ
 شهــمهئ .هوودرــک داــیز یتهــیاڵهمۆک یکێدۆم هنووب یلێسناتپ ادناکهووتوهکشێپ اگڵهمۆک
 هــنوومن ۆــب هــک ارــنیب ادهــکهوهنیژێوت یناووبرادــشهب هــل کێشهب یناودێل هل هنهتهخ یاود
 مهــئ ییتــشگ یهمانرایــسرپ یــماڵهو هــل ینارێئ ینادنهمۆراش ینووچۆب هب هژامائ نیناوتهد
 .ارک ێل نایرایسرپ نایناکهڵادنم یندرکهنهتهخ ییتهیچۆب هب تهرابهس هک نیهکب هوهنیژێوت
 ڵاــپ هــل هــک هکهیاگڵهمۆک یهتسارائ یوارکێتراک یتهیاڵهمۆک یکێدۆم کهو هنهتهخ ادهرێل
 یــکێنژ .تادهد رتووتوهکــشێپ یناتاڵو هل هنهتهخ هب تهییعرهش ،ڵاز ییکشیزپ یهتسارائ
 :یتو هوهراب مهل یژهد ایکروت هل هک ناڵاس ٣٤ نهمهت ینارێئ

 واــب هوهنامهزرێد هل نای هیینییائ یکێنامرهف نێڵهد هک هیین هوهمهئ رهس هب مقهح نم"
 ندرکهــنهتهخ هــک هوارنێملهــس هوهییکــشیزپ یووڕ هل همووتسیب ماڵهب ،هنامهئ و هووب
 ییاکیرمهــئ و ییاپووروهــئ یناــتاڵو هــل اتــسێئ ،اــکهد رهبهتــسهد ناڕوــک ییتــسوردنهت

 هــل هــیاب پارــخ رهــگهئ هــشاب رۆز ندرکهــنهتهخ هــک هوهــنهکهد یتــساڕتشپ نکیرهــخ
 ".درکهدهن هنهتهخ نایناڵادنم اکیرمهئ

 هراــک مهــئ هــیاو ناــیێپ هــنهتهخ ینارادڕهواــب هــل کێدــنهه ،هنهتهخ ینووبدۆم هل هگج
 یهناراکۆه وهل کێکهی هتهووب ادیتشگ یاڕ هل هڕهواب مهئ و اکهد رتناوج وایپ یێزواز یمادنهئ
 ،ادۆڕمهــئ یاــیند هل یهوهئ رهب هل ،هوودرک زاوخڵد ادکڵهخ یرهوامهج وان هل یهنهتهخ هک
 کهو هــنهتهخ یهوهــئ ڵهگهل ،هوهنێرکان ایج کێل و نوارک کهی یشێکڵههێت دۆم و یناوج
 مهب و هواد هنهتهخ هب یهرهپ شیناوج رهس هل یرگادێپ ،ێرکهد ریهس یتهیاڵهمۆک یکێدۆم
 هــب هژاــمائ نیناوــتهد هــنوومن ۆب .هوارک دنهسهپ هوهییتهیاڵهمۆک یناناڤکالاچ نهیال هل هوێش
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 :نیهکب هوهراب مهل ووبرادشهب ینژ وود یهسق
 هــب نووبــشووت هــل یرــگێڕ ادــشهوهئ ڵهــگهل و رتناوــج واــیپ یێزواز یمادنهئ هنهتهخ"
 ." تاکهد ناکهییندرکوهه هییشۆخهن

 )ناشامرک یاگزێراپ یکڵهخ ڵاس ٣٥ نهمهت یکێنژ( 
 نایــسکێس یتــشگ هــب و هرتکاچ نایێزواز یمادنهئ هوهییتسوردنهت و یناوج یووڕ هل"
 ."هرتشاب

 )اینامڵهئ ینڵۆک یراش هل راکدنێوخ ،ڵاس ٣٦ نهمهت ینارێئ یکێنژ( 
 یسکێس یدرکراک رهس هل ییرهگیراک 

 ،هــنهتهخ یناکهــییرهگهئ هــییکهوال هــنایز هب تهرابهس ناکهرۆز هییکشیزپ هییرۆیت یاڕهرهس
 یژــێچ یهوهــنووبمهک ووــکهو ،ینێرهــن یهتوهکێل هنشهچ رهه ینییائ ینارهبێڕ هل ێدنهه
 هــل ،یڵووــسهڕ دهــمهحم نامحهڕلودــبهع هــنێو ۆــب .هوهنهکهد تهڕ هنهتهخ شاپ یسکێس
  :ێڵهد هننوس یازنییائ ینارهبێڕ

 و هــیۆرد ،نهــبان ندرکسکێــس هــل ژــێچ هوهندرکهنهتهخ یۆه هب ناوایپ هک یهوهئ"
 یۆــه هــتێبهد ندرکهــنهتهخ هــکنوچ ،هــیهناوهچێپ واوهت هرگب و ییهتخاس یکهیهنامیرگ
 یرهــس هــک یهتــسێپ وهــئ هکنوچ .ژێچ یهوهنووبمهک کهن یسکێس یژێچ ینووبدایز
 یکووــن ێڵێهاــن ادیــسکێس ینووــبتووج یتاک هل ،ێشۆپهداد وایپ یێزواز یمادنهئۆک
 هــکهوایپ هــک اــکهد او شهــمهئ و ێبهــه یواوهت ینتوهکرهب نژ یێز ڵهگهل وایپ یتهریس
 یکووــن هوهــئ ادواــیپ یێزواز یمادنهئۆک هل هکنوچ .تابهن یهکهسکێس هل واوهت یژێچ
 هــتاوهک ،یهــکهناوهچێپ کهــن اگهدــێت یێل و اکهد سکێس یژێچ هب تسهه هک هتهریس
 واوهــت ییسکێس یژێچ هک هیارکشائ ،ێرشۆپهداد هتسێپ مهب وایپ یتهریس یکوون کێتاک
 ".تێبان تسورد

 یوایپ ڵهگهل و هراکدنێوخ اینامڵهئ ینڵۆک یراش هل هک ڵاس 36 نهمهت یینارێئ یکێنژ
 هدرکراــک ییزاوایج هب هژامائ یاڕێو ،هوودرک یسکێس ادوارکهنهتهخ یوایپ و وارکهنهنهتهخ
 هکنوچ ،اکهد یهنهتهخ اوهئ ێبهه یڕوک رهگهئ ێڵهد هتهڵاح وود مهئ ناوێن یناکهییسکێس
 هواــیپ ڵهــگهل سکێــس هووتوهــکرهد یۆــب ،یۆــخ ییــسهکهکات ینوومزهــئ یــێپ هــب

 :هرتشاب رۆز ادناکهوارکهنهتهخ
 رهــبهل کهــن ،مهــکهد یهــنهتهخ هوهــییاینڵدهب ،ێــبمب رهــگهئ ماڵهــب ،هیین مڕوک نم"
 یهناییکــشیزپ هراــکۆه وهئ رهبهل تهنانهت نای هیینییائ یکێنامرهف نای هتیرهن یهوهئ
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 هــل ،مهــکهد هــنهتهخ مهــکهڕوک هوهــمۆخ ینوومزهــئ یۆــه هب نم .تێرکهد یساب هک
 ینوومزهــئ و مــیژهد اپووروهــئ هــل اتــسێئ و مووــب کیادهــل نامڵــسوم یکهــیهگڵهمۆک
 هــب نــم .هــیهه ادوارکهــنهنهتهخ یناواــیپ و وارکهنهتهخ یناوایپ ڵهگهل مندرکسکێس
 ،نرترایتــسهه رۆز وارکهنهنهتهخ یناوایپ .هوینیب مهناییزاوایج مهئ مۆخ ینوومزهئ یێپ
 ،نــبهد رــێت ووز ،یهدــب ێــل کاــس ناــی یهدب نایێزواز یمادنهئۆک هل تسهد یناوتان
 وودــنام شووز اههورهــه و هــیین رووتسهئ و هرتکووچب ،ێد ینۆب نایێزواز یمادنهئۆک
 مزاــگرۆئ یهلــش ،مزاــگرۆئ یغاــنۆق هــنهگهد شیکێتاک نهکان سکێس یشاب هب ،نبهد
 یرهشهح رتمهک وارکهنهتهخ یناوایپ ماڵهب ،ێبهد نهگۆب و هوهتێبهد ۆک ادهڵکێوت وهل
 ".نبهد

 :هیاو یێپ ،هوودرک هنهتهخ یۆخ ادیڵاسهروهگ ینهمهت هل هک کێوایپ هوهراب مهل رهه
 .تاکهد رتشخهبژێچ و رتشاب تهکهییسکێس هشهبواه ۆب ندرکسکێس هنهتهخ

 یهــگێڕ هــل ناواــیپ ییــسکێس یدرکراــک رهــس هــل هــنهتهخ ییرهــگیراک یهوهنادکێل
 کێڵهــمۆک هک اخهدیرهد ،نوودرک ڵهگهل نایسکێس هک یهنانژ وهئ ییسهکهکات ینوومزهئ
 نایــشیکێدنهه و هوــیناز شاــب هــب نایوارکهــنهنهتهخ یناواــیپ ییــسکێس یدرکراــک نژ
 ووبوارکهــن هــنهتهخ هــک یهکهدرێم یهرابهل کێنژ .هووبهه نایهناوهچێپ واوهت یکێنووچۆب
 :یتهیووتو

 یتاــک هــل هــک ووبهــه یرووتــسهئ و ڕۆــش یکێتــسێپ مهــکهدرێم ییــسکێس یمادــنهئ
 یۆه هووبهد شهمهئ و هوۆبهدهن ژێرد یکیتامۆتۆئ و ییاسائ یکهیهوێش هب ادنووبپهڕ
 ادهواــم وهــل هــک ۆــگوتفگ گنام دنهچ یاود ادماجنهئ هل .مب یرهشهح رتمهک یهوهئ
 و نــم .تاــکب هــنهتهخ یۆــخ هــک منــێب ێــپ یتهــعانهق میناوــت ،مووبهدهــن رــێت تهــق
 اتــسێئ و ووــب سروــق یکهییرهگرهتــشهن .نیشۆخڵد ناکهماجنهئ هب رۆز مهکهرهسواه
 .هرتشاب ناراج واچ هل همێئ یسکێس ماڵهب ،هیین یکێمۆلونێرف یڵاخ چیه

 ندــنالوخلهه ۆــب تــسێپرهب یۆلوود یچۆل ،ادنووبتووج یتاک هل ێب یتساڕ یهوهئ
 یناــشخکێل ،نژ یــێز وان هتێزخهد وایپ ییسکێس یمادنهئ کێتاک  .تێنیبهد هگڵاپ یڵۆڕ
 کهــیهداڕ اــت ێزواز یمادــنهئۆک یتــسێپ ،نژ یــێز یراوید ڵهگهل وایپ یێزواز یمادنهئۆک
 وان هل ادندرکسکێس یتاک هل هک ادهد وایپ یێزواز یمادنهئۆک هب هگێڕ هوێش مهب و ێرگهداڕ
 شێــپ و شاــپ ادێز وان هل ۆخوهتساڕ یهوهئ یرب هل ؛اکب شێپ و شاپ ادیهکهییتسێپ هفالهغ
 وود رهه ۆب ،هنتوهکهنکێل و ندراوخلوخ یشێپ و شاپ مهئ .تێشخب ێز یراوید هل و اکب
 هل تسێپ یهڵووج هرۆج مهئ اههورهه .تاکهد رتشۆخ و رتناسائ ندرکسکێس هکهزهگهڕ
 یتاسهکرچ و ندرکتهحهڕۆخ ،ندنازخێت هل رهب ادوارکهنهنهتهخ یوایپ یێزواز یمادنهئۆک
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 مهــئ هوێــش مهــب کێڕۆپــسپ .تــێڕێگهد هوهرهکناــسائ یــڵۆڕ یسکێس یمادنهئ یندنازخێت
 :هوهتاکهد یش ییاود یهتهڵاح

 کهــییوهرۆگ واــن ۆــب ێــپ ینادراشوگ هب ندنازخێت نیناوتهد ادناکهوارکهنهتهخ هوایپ هل
 ،ادوارکهــنهنهتهخ یناواــیپ هــل یچهــک ،هوهــتهوارک یهوهرهس اهنهت هک نیهکب دروارهب
 ۆــک و هووــب جنــگ رتــشێپ هــک ێــچهد کهــییوهرۆگ واــن ۆــب ێپ ینادراشوگ هل ندنازخێت
 .)2016 ،ژدیتیت و یلگنال( هوهتهوارک
 یتاــک هــل ناــیماک وارکهــنهنهتهخ ناــی وارکهــنهتهخ یــێزواز یمادــنهئۆک هــک یهوهــئ

 هــل هــگج یهــکید یراــکۆه هــب تــسهویهپ هرتاــیز ناییــسکێس یژــێچ ادــنووبتووج
 یــگنیرگ یکێــشهب هــب ادــسکێس یهــسۆرپ هــل هــک نژ یــشهل هنێو ۆب ،هندرکهنهتهخ
 تهرابهس ادوارکڵهگهل هنامید یناسهک یماڵهو هل شهوهل هگج .تێرنهداد سکێس
 وارکهــنهنهتهخ و وارکهــنهتهخ یواــیپ یێزواز یمادنهئۆک یرۆج وود رهه ینوومزهئ هب
 یــشۆخ ییرهــگیراک هــب ناــیهژامائ ناــیکوود رهه هک نیهکهد یدهب زاوایج یماجنهئ

 هــب ناــیهژامائ مهــه و هوودرــک یــسکێس ییدــنهویهپ و سکێــس رهــس هــل هــنهتهخ
 ییــسانڵهمۆک یناکهــقلرێژ هــییرۆیت ادهرێل هراید او .هوودرک یهکهناوهچێپ هییرهگیراک
  .نهوهرهکیش هوهکێپ یرهدنێج ییسانڵهمۆک و سکێس

 کهو ادــیهکهراتو هــل ،هننوــس یازنییائ ینارهبێڕ هل ،یڵووسهڕ دهمهحم نامحهڕلودبهع

 و هوهــتاکهد هــنهتهخ رهــس هــل تخهــج ڤۆرم یهتسهج ینووبواوهت ۆب ینییائ یکێنامرهف

 :ێڵهد
 وهــئ اــبهد اوهــئ ،اــکهد رتاــیز یــسکێس یژــێچ هــنهتهخ ینادهــنماجنهئ رهــگهئ"
 نایهکهــسکێس هــل ژــێچ رتایز نانامڵسوم  واچ هل نوارکهن هنهتهخ هک یهنانامڵسومان
 هب نایتسهه هوهندرکهنهتهخ یۆه هب نانامڵسوم هل ماک چیه ادکێتاک هل ،هیاترگبرهو
 ندرکهــنهتهخ :هنایووتو عرهش ینایێقهف تهنانهت .هوودرکهن یسکێس یژێچ ییمهک
 و ینێواــخوکاپ ینووــبرۆز یۆــه هتێبهد شهوهل هگج .تاکهد دایز یسکێس یزێه
 هروهــگ یادوــخ و ێزێراپنایهد ادناکهییشۆخهن رهبمهه هل ادماجنهئ هل و ڤۆرم ییکاپ
 یکاــپ و راکهــبوهت ادوــخ ناموگێب :ێوومرهفهد ادهرهقهب یتهرووس ی٢٢٢ یتهیائ هل

 1".تێوهد شۆخ
 :هک اکهد هڵاخ مهب هژامائ ادیناکهسق یهژێرد هل واربوان

 و ؛نارــک هنهتهخ رتاود نای ،نووب کیادهل یوارکهنهتهخ هب نای نارهبمهغێپ وومهه" 
 ێوهد یناکهرهــبمهغێپ ۆب ادوخ ،ێب ادێت ینارووگ یچرهه هک هییادوخ یکهیاسای همهئ

 
للا َّنِإ ـ1

َّ
لا ُّبِحُیَو َنیِباَّوَّتلا ُّبِحُی َه

ْ
 .َنیِرِّهطَتُم
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 هــک ێرــنهداد شۆخاــن یکهییناسقون هب ادوایپ هل یسکێس یندرکناسقون ناموگێب و
 هــل ادوــخ ینارهــبمهغێپ هــکنوچ ێناناد کێرهبمهغێپ چیه رهس هل یرهگیراک کشێب

 یکێزرهــف وومهــه هــل .نووــب روودهــب یــنوورهد و ییهتــسهج یکێبیهــع هنشهچ رهه
 شیراداــگائ یــێل هــمێئ یهوهــئ یرابرهــس هیهه کێتهمکیح و یدنهوهژرهب ادیهالیئ
  ".هوهتێرکهد تهڕ ناوهب ژد ینووچۆب و هتساڕ عرهش ینایاناز یاڕ هیۆب ؛نیبهن

 نهواخ هک هوهنێرکهد واڵب هوهکێناسهک نهیال هل رتایز ناکهییکشیزپ هترۆپاڕ هدنهچ رهه
 ێدــنهه ووــکهو یوارکیراــید یهــچرهد هــل هناییکــشیزپ هترۆپاڕ مهئ و نیتسناز یهماناوڕب
 رتاــیز هــناترۆپاڕ مهــئ ماڵهب هوهنێرکهد واڵب اداگڵهمۆک وان هل ییهوهنیژێوت و یتسناز یراتو
 یناکهدــنهوان یناکهــییناگرزاب هــجنامائ نهدهد ڵوهه هک یهناشهگناب وهئ یهواچرهس هنبهد
 ینانێهراکهب هب نهدهد ڵوهه هنادنهوان مهئ .هوهتێراشب هنهتهخ یناکهییڕۆپسپ هکینیلک ووکهو
 ،"رازاــئێب یندرکهــنهتهخ" ،"هنهتهخ ییڕۆپسپ یدنهوان" ووکهو ییتسناز یهواراز و ترۆپاڕ
 یندرکهــنهتهخ" ،"ناراــت هل نایاواس یندرکهنهتهخ یکینیلک" ،"هنهتهخ ییڕۆپسپ یکینیلک"
 هــنهتهخ نایناکهڕوک یهوهئ ۆب نهکب یزاڕ کڵهخ "کینیلک هل هنهتهخ یووچێت" ،"ناڵادنم
 هــب ادــڵگووگ هــل "هــنهتهخ" یهشو یاود هب ناڕهگ هب هک هناییهشهگناب هژاوهتسهد مهئ .نهکب
 هییرهباکڕ وهل ساب ،اکهد هراک مهئ ینووبرادتاهاد هل ساب یهوهل هگج ،نێرنێههد تسهد
 ڕهــپڵام هل هنهتهخ یناکهییڕۆپسپ هکینیلک یهبرۆز .هیهه ینووب ادهراوب مهل هک نهکهد هدنوت
 هــڵاخ ڕهــم هــل تهــباب ێدــنهه مارگاتــسنیئ تهــبیاتهب ناــیۆخ یناکهــتهبیات هڕهــپال واــن و
 هــل هک هوهکڵهخ یکشێم وان هنهخب هڕهواب وهئ نهدهد ڵوهه و نێنهداد هنهتهخ یناکهیینێرهئ
 هنهتهخ ناڵادنم اگزهد و زایج نیرتژۆڕهب و زاوێش نیرتشاب هب ادناوهئ یهکهییڕۆپسپ هدنهوان
 تهباب ێدنهه نارک ساب هک یهناگنیرۆن وهئ و ناکشیزپ یناکهتهبیات هڕهپال وان هل ،نهکهد
 و زدــیائ هــب نووبــشووت هــل ندرکیرگــشێپ ووــکهو هــنهتهخ یناکهــیینێرهئ هــڵاخ ڕهــم هــل

 یناکهــپارخ هتوهکێل و نایز هب تهرابهس ماڵهب هیهه ینووب ێزواز یمادنهئۆک یهجنهپرێش
 یترهــک ییدــنهوێپ شهــمهئ .تێرکهد ێل نایساب رتمهک نای هوهتێرکان واڵب یرایناز هنهتهخ
 هتوهکتــسهد رهــس یناکهــڵاز هراتوگ و هشهگناب و مالکێڕ ییرووبائ یایفام ڵهگهل یکشیزپ
 رــێژ هل یکشیزپ یراتوگ هک هوهتاکهد تساڕتشپ هوهئ و ادهد ناشین ناکهیینییائ / یگنههرهف
 ناوهــئ ڵهــگهل یدنهویهپ و یراکواه هب و هتاڵهسهد یناکهییژۆلۆیدیائ هتاهکێپ ییرهگیراک
 هــنهتهخ یراوــب یناکهــکالاچ هــگنیرۆن یادراــک هل کهیاتاو هب .تاخهد کێڕ یناکادراک
 هــب نارک ساب یهناتهڵاح وهئ .نیهکهد یدهب تاڵهسهد ڵهگهل تسناز ییدنهویهپ یهنوومن

 .هوهنێرکهد نووڕ راتوگ ییراکیش
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 هــڵاخ هل ساب ،نارات یرووکاب یناکهییڕۆپسپ هکینیلک هل کێکهی یڕهپڵام هل هنوومن ۆب
 :هوارک ندرکهنهتهخ یناکهیینێرهئ

 هوهــنیژێوت ،تــێردهد ماجنهــئ ناواــیپ ۆــب هــک هــناهیج ییرهگرهتــشهن نیرتواب هنهتهخ
 نێرکاــن هــنهتهخ هــک یهنارۆخهریــش هــپرۆک وهــل هــک هووتــسخنایرهد ناــکهرۆجوارۆج
 هــکید یناکهــناوارفرهب هوهــنیژێوت .هرتاــیز هدــنێه تــسیب زــیم یمادــنهئۆک یندرکوهه
 هییــشۆخهن و زدــیائ یــشووت رتاــیز رۆز وارکهــنهنهتهخ یناواــیپ هــک هووتــسخنایرهد
 یــێزواز یمادــنهئ یهجنهپرێــش اههورهــه .هوهــنبهد هکید یناکهییهوارزاوگ هییسکێس
 یــنژ واــن هــل نادــڵادنم یــلم یهجنهپرێــش و هــنهمگهد ادوارکهــنهتهخ یناوایپ هل وایپ
 .هرتمهک ادوارکهنهتهخ یناوایپ

 ڵوهه هوهییتسوردنهت یراوب یهگێڕ هل هک هوهتاکهد هوهل تخهج هوهرهس یهناودێل وهئ
 یهزهــگهڕ وود هــل کهــی رهــه هــل هــک یهــیێپ وهــب ،ێردهد هــنهتهخ هــب نادتهییعرهــش ۆــب
 رتاــیز هزهــگهڕ وهئ ۆب نرێدۆم یناهیج هل هک ێرکهد کێلهگیشۆخهن ۆب هژامائ ناچک/ناڕوک
 کهو هــنهتهخ ادــناتهرفائ هــل هــنوومن ۆــب ."یتهــیاڵهمۆک یــسرت" یۆــه هتهنووب و نووب واب

 هییــشۆخهن و نادــڵادنم یــلم یهجنهپرێــش ووــکهو یناکهییشۆخهن رهبمهه هل نتساراپۆخ
 ووــکهو یناــکهواب هییــشۆخهن رهــبمهه هــل نتــساراپۆخ کهو ادــناوایپ هــل و ناکهــییکیزن

 نیناوــتهد ،هوهــناماڕێت کێمهــک هــب تهــبڵهه .تــێرکهد ساب ێزواز یمادنهئ یهجنهپرێش
 یــسرت" یهوهنووبواڵب و "یتسوردنهت یراوب" یوانزان ینانێهراکهب پارخ و ییۆژهواکڵهک
 یکهیهتــسارائ هــب یتهــیاڵهمۆک یکێراــک یهوــێچراوچ هــل هــک نیهکب یدهب "یتهیاڵهمۆک
 .تێردهد هنهتهخ هب نادتهییعرهش و نارکڵووبق ۆب ڵوهه یرهدنێج

 هــنایز و ناکهــیینێرهن هــتوهکێل ،هــناڵادنم یکــشیزپ یه هک ،"کینیلک کهی" یڕهپڵام
 ڵوهــه گنهدرهب یندرکۆرزهمات هب و هوهتهوودرک واڵب یهنهتهخ یناکهنهمگهد رۆز هییکهوال
 :هوهتاکب مهک هنهتهخ هب تهرابهس نایناکهییرهگهئ هیینارهگین ادهد

 ادهــسهل یهــکیزن نووبرهبنێوخ :یکهوال ینایز نیرتواب ؛هنهتهخ یناکهییکهوال هنایز
 یناڵادــنم هــل و ێرــکهد یدهــب رتمهــک ادهــقڵهئ یزاوێــش هــل هــک دهــس هــل ٤ ۆــب ٣
 .نێرــکهد رهــسهراچ یناتــسهپ ینامسناپ هب شیراج کێدنهه و هواب رتایز ادڵاسهروهگ
 3 ۆــب 2 رهــگهئ و ێرــکهد ێــل یرگێڕ یناسائ هب :زیم ییرۆب یکهراز یهوهنووبکسهت
 روهــچ A نیماــتیڤ نای نیلزاڤ هب زیم ییرۆب یکهراز هنهتهخ ینادماجنهئ شاپ گنام
 مهــئ یــشووت ،ێردرۆــشب واــئ هــب هــکهپرۆک یزیم ماوهدرهب رتاود ێگنام اتهه و ێرکب
 راــک هــب هــنهتهخ یاود ژۆڕ هد اتهــه هروهــگ یکهییبیاد اههورهه و ێبان هییکهوال هنایز
 هــب تــسێپ یناــسوون .هوهــتاکهد مهــک زیم ییرۆب یکهراز ینووبگنهت هل همهئ هک ننێب
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 نیلکیاــسارتێت یمهــهڵهم ،ادهــنهتهخ یمهــهوود و مهــکهی یگنام هل :تهریس یکوون
 هــب هژــێرد ،هوهــنیهکهد یــێل هوهــتخهز هب هدرو هدرو ناشاپ و هنهتهخ ینێوش هل ێردب
 هـــکهندرکوهه و هوهنووبرووـــس یراوهـــسائ ووکهواتهـــه نـــیهدهد هـــکهنادێلمههڵهم
 و نیــسکێلافس یتهبرهــش هــب و هــیین واــب ادهقڵهئ هل هک :هنهتهخ یندرکوهه .تێنێمان

 یــنادرهد ناــی نییهــم ادژۆڕ مهکهی هل .تێبهد رهسهراچ نووباس و وائ هب یهوهندرۆش
 رهــبهل هــک هــیین کــڵچ و هــییتاک هــک ێرــنیبهد هڕوــک یــێزواز یمادــنهئ رهــس هــل درهز
 راج کێدنهه :هدایز یتسێپ .هیهقڵهئ یزاوێش رهبمهه هل شهل ییرگرهب یهوهنادراک
 و یــکز واــن هــتێچهد یــێزواز یمادــنهئ ،ێــشینهداد هــکهپرۆک کــێتاک هــنهتهخ شاــپ
 هــپرۆک یندرکهــشهگ هب و هییاسائ و ێرنیبهد ادناکهوهڵهق هپرۆک وان هل همهئ .تێرنیبان
 رۆز هـــتهڵاح هـــل :یناـــمرهد ییرایتـــسهه .تـــێرکهد رهـــسهراچ یهوهـــنووبزک و
 یدهــب )نیاکۆدیل( ندرکڕس ییزرهد ینادێل یۆه هب و هییکهوال ینایز ،ادناکهنهمگهد
 .تێرکهد

 هــک یهوهــئ و هــنهتهخ یهوهــندرکنووڕ یهــگێڕ هــل هــک ادهد ڵوهــه یکشیزپ یتسناز
 ۆــب اــکب یزێههــب و ێنێژووروــب یتــشگ ینیهز یهنامتم ،نرهسهراچ یوایش یناکهتوهکێل
 هب شیوهئ هنادتهییعرهش مهئ یهگێڕ هل ،ادهشهگناب یووتاهاد یناکهغانۆق هل ێناوتب یهوهئ
 ۆــب یتهــیاڵهمۆک ینارهــنێڕهپاڕ رتاــیز ییتهــیاڵهمۆک ییرهــگیراک هــب ،یکــشیزپ یواــساپ
 هــیین اگڵهــمۆک یوارکزاــس هک تسیوێپ و یتشورس یکهیهوهدرک کهو هنهتهخ ینادماجنهئ

 .تادب ناه
 

 هنهتهخ ینادماجنهئ یناکهنایز

 رادروونــس ادهراــک مهــئ یناکهدووــس هــل اهنهــت هوهنیژێوت مهئ یناووبرادشهب ینوومزهئ
 یهــنهتهخ یۆــه هــب هک هوودرک هنانایز وهل نایساب ناووبرادشهب ادتهڵاح رۆز هل و هوهتێبان

 ،ناکهییهتــسهج هتهراــسهخ ،یسکێس یژێچ یهوهنووبمهک .هووب نایناکهڵادنم نای نایۆخ
 اــمۆڕت ،ناکهــیینوورهد هتهراــسهخ ،ناڵادــنم هــب رهــبمارهب یژیتودــنوت و یرازائڵادــنم
 ڵهــگهل هــنامید هــل هــک نهناتهراــسهخ وهــل ناڵادنم یناکهفام یندرکلێشێپ ،ناکهیینوورهد
 .هوارک ێپ نایهژامائ ادهکهوهنیژێوت یناووبرادشهب

 
 ناکهییهتسهج هتهراسهخ

 یووڕ هــل هــنهتهخ یماجنهئ هب تهرابهس ناوارفرهب یهشهگناب ادناهیج ینێوش رۆز هل
 هــنایز و هــتوهکێل هــل یهوهندرکراداگائ یاگێڕ هوهییکشیزپ و یتسوردنهت و ینێواخوکاپ
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 یــندرم یۆــه هــتێبب هــگنهڕ تهــنانهت هــنهتهخ ادــکێڵاح هل ،هووترگ هراک مهئ یناکهییکهوال
 :ێڵهد ییایحهی ازهڕ.د هوهراب مهل رهه .وارکهنهتهخ یسهک

 هــنهتهخ ینادــماجنهئ یۆــه هــب نۆــسڵێن یناڵادــنمرێم و ناڵادــنم یــقهد یــبێتک هل
 یــندرم یرهــگهئ وارکهــنهتهخ دهــس رهــه هــل هــتاو ؛هــکهی ادهــس هــل گرهــم یرهــگهئ
 .هیهه نایکێکهی

 و ووتوهــکێج یراــکێڕ کێدنهه یناکهییرهگهئ هتوهکێل هل ڤۆرم ێبان ،شهوهل هگج
 ۆــب رهکشۆهێب ینامرهد ینانێهراکهب هنوومن ۆب .تێب اگائێب یکشیزپ یراوب یوارکدنهسهپ
 و هــیین یــسرتهمێب شــیرۆز ادڵادنم یندرکهنهتهخ هل رازائ هب ندرکتسهه یهوهندرکمهک
 یۆــه هــب ناڵادــنم ینادتسهدهلنایگ یکۆریچ .هکهڵادنم یندرم یۆه هتێبب هگنهڕ تهنانهت
 هــب هژاــمائ نیناوــتهد هــک ،نرۆز ادــندرکهنهتهخ یتاــک هــل ندرکڕــس ناــی ندرکشۆــهێب
 هوهــتاک وهــل هــکهوادووڕ .نیهــکب ناراــت یراش هل ناگنام وود یکێڵادنم ینادتسهدهلنایگ
 وود ازارــب یندرکهــنهتهخ یتاــک هــل دــنهوانمام نهــمهت یکێکــشیزپ هــک درــک ێــپ یتسهد
 وهــب هــکهناگنام وود هــپرۆک واــکان هل ماڵهب ،انێه راک هب یرهکشۆهێب ینامرهد ادیهکهگنام
 یراــش هــل ،ادهــکید یکێتهــڵاح هل .)1397 ،داصتقا یایند( اد تسهد هل ینایگ هنامرهد
 شاــپ ،یتشگ یکهیهناخشۆخهن هل یندرکهنهتهخ یاود ناڵاس وود نهمهت یکێڵادنم ،دزهی
 ،هــڵادنم مهــب تهرابهــس ادــناکهوارکواڵب هــڵاوهه یقهد هل .اد تسهد هل ینایگ کێرێمژتاک
 :هووتاه

 هــل هداــس یکهیهنهتهخ یتسهبهم هب ناڵاس وود نهمهت یکێڵادنم ،همهشجنێپ یژۆڕ
 هــل ،هیــسۆد یندرکراــمۆت یاود و اریگرهو دزهی یناکهییموکح هناخشۆخهن هل کێکهی
 یرهگرهتــشهن هــنهتهخ ینێوش یندرکڕس هب یرهگرهتشهن یرووژ هل 14:20 رێمژتاک
 و شاــب یڵاــح هب 14:30 رێمژتاک هل هکهییرهگرهتشهن ینتاهییاتۆک و ارد ماجنهئ ۆب
 یــێپ هب .هوهڵام هتێربهد و هوهیارک یۆخ یهڵامهنب یتسهداڕ هوهواوهت ییتسوردنهت هب
 یـــشیاسائ یرهـــسهراچ ییتهـــیارهبهوێڕهب یناکهییتـــشگ هـــییدنهویهپ یندـــنایهگاڕ
 چیــه ادــکێتاک هــل کــێرێمژتاک یهــکیزن یاود هــڵادنم مهــئ ،دزهــی ییتهــیاڵهمۆک
 یاڕهرهــس هــک نتوهــکایرف یرووژ هــیارنێه ووبهــن راید هوێپ ینووبوودنیز یکهیهناشین

 هوهــخادهب ،واوهــت یهوهــندرکوودنیز ینێوــشوێڕ و هوهــندرکوودنیز یــمیت یڵوهــه
 یهواــم هــل هک یهناوادووڕ وهئ ینووڕان یۆه هب هوهووبهن وودنیز و ارکهن ێپ نایچیه
 تـــسیوێپ یهـــنوومن ،هـــکهتهباب ینووبیواـــناموگ و هواد ناـــیووڕ ادرێمژتاـــک کهـــی
 یباــتفائ( تێرکهد ۆب نایهوهنیڵۆکێل و نارک ییرهوداد یکشیزپ یهناوهڕ و نواریگرهو
 .)1395 ،دزهی
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 و ێرــنهداد یتــشورس یکێتــش هــب هــنهتهخ هک اخهدرهد ۆب نامهوهئ هوهرهس ینوومزهئ
 نهــمهت یکــشیزپ و یتــسوردنهت یراوب یهگێڕ هل هنهتهخ هک هوهتێرنێههد ۆب یاو یواساپ
 ینایژ ادناکهییسکێس و یرادزۆس هییدنهویهپ هل یهکهدرکراک یۆه هب اههورهه و اکهد ژێرد
 یهگێڕ هل هک کهیهدراید .هوهتێوهکب ێل یشیگرهم ێناوتهد ماڵهب ،اکهد رتشاب یتهیاڵهمۆک
 و مالــکێڕ یهوێــش هــل ،هوودرــک تــسیوێپ ینادماجنهئ اگڵهمۆک و هوارن تاینب هواگڵهمۆک
 هواگڵهمۆک نهیال هل هک نناڤکالاچ هک یهناڵادنم وهئ .ناڵادنم یگرهم یۆه هتێبهد ادایدیم
 یفات هب تهرابهس هک یهیانێو وهئ یۆه هب ،هیین ناینایۆخ یناکهفام هل ندرکیرگرهب یاناوت
 یراوــب و یڵادنم ییسانڵهمۆک .هوودرک یزاس یۆخ اگڵهمۆک شهیانێو مهئ و هیهه یڵادنم
 رهــس هــل ندرکتخهــج ۆــب هــناییرگادێپ و هناراکهنخهڕ یهتسارائ هب یڵادنم یناکهوهنیڵۆکێل
 تهنانهت و یرووبائ و نییائ و تیرهن ییتسهداڵاب و زێه هب گرهم و نایژ یزۆڵائ ییدنهویهپ
 .تێب هوهرهکنووڕ ێناوتهد ادهراوب مهل شیکشیزپ یینوومژهه

 

 یسکێس یژێچ یهوهنووبمهک

 وارکهــنهنهتهخ و وارکهــنهتهخ یناــسهک ییــسکێس یادراــک یندناگنهسڵهه ارتو کهو
 ۆــب هژاــمائ هــک یهــنانووچۆب وهــئ ڵاــپ هــل .نکهــی هب ژد راج کێدنهه تهنانهت و هزاوایج
 هــب هــک نهــه شیکێدــنهه ،نهــکهد وارکهــنهتهخ یناواــیپ ییــسکێس یادراک ینووبرتشاب
 ناییــسکێس ییدنهویهپ وارکهنهنهتهخ یوایپ نێڵهد نایۆخ ییتهبیات ینوومزهئ هب نتسهبتشپ
 ینوومزهــئ هــک ،نهدــنهل یووتــشیناد ناڵاس شهش و یس نهمهت یکێنژ هنوومن ۆب .هرتشاب

 :ێڵهد ،هیهه ادوارکهنهنهتهخ و وارکهنهتهخ یناوایپ ڵهگهل یسکێس
 یرهــگیراک ادــتهڵاح رۆز هل و هیێزواز یمادنهئۆک یندناوێش ندرکهنهتهخ هیاو مێپ نم
 یڵاــخ کێدــنهه هتــساڕ؛تێنهداد ناکهــڤۆرم ییــسکێس یژــێچ و تــسهه رهــس هــل
 و ناــیز هــل رتمهــک رۆز یهکهــشاب هــییرهگیراک ماڵهــب ،هــیهه یــشاب ییتــسوردنهت

 هــنهتهخ هــب هــک واــیپ یــێزواز یمادــنهئ یتــسێپ هــکنوچ ،یتهــیناکهییکهوال هتهراسهخ
 وهــئ هــگنهڕ .تــێزێراپیهد هوهنووبکــشو هــل و هواــیپ یێزواز یمادنهئ یرهزێراپ نڕبیهد
 یــسکێس ێب او نایێپ نهکهد سکێس ادوارکهنهتهخ یناوایپ ڵهگهل اهنهت هک یهنانژ
 یمادــنهئ یکهیهناــش ێرــبهد ال هک هوهشێپ یهتسێپ وهئ ادکێڵاح هل ،هیهه نایرتشاب
 سکێس و یتسیوهشۆخ هل هک هیادێت یرایتسهه یرگرهو و باسعهئ هک هوایپ یێزواز
 و سکێــس ،مۆــخ ییتهــبیات ینوومزهــئ یــێپ هــب .تێڕێگهد گنیرگ یکێڵۆڕ ادناوایپ هل

 و نــبهد یرهــشهح رــتووز رۆز ؛هرتــشۆخ ادوارکهــنهنهتهخ یناواــیپ ڵهــگهل ییێجرهس



  371  | رهنێوخ ڵهگهل کهیهتو |

 شیــنم و هرتاــیز ناکهییــسکێس هڵانگیــس و نتوهــککێل یۆه هب نایهوهنادراک یاناوت
 یــێپ هــب ،نوارــک هــنهتهخ هــک یهــناوایپ وهــل .هوودرــک نوومزهــئهب یواوهــت هب مهمهئ

 ناکهڵانگیــس ۆب نایهوهنادراک ،هناش وهئ ینادتسهدهل یهداڕ و یرهگرهتشهن یزاوێش
 یزــێه هــک مێــڵب ێــبهد ادوارکهــنهتهخ یکێواــیپ ڵهگهل مکێنوومزهئ هل ،هزاوایج رۆز
 هــل هــتهباب مهــئ .ووــب رتمهــک ناکهوارکهــنهنهتهخ هواــیپ هــل یهکهییێجرهس و سکێس
 ینتــشیهگێت و یــسکێس ژــێچ وارکهــنهنهتهخ یکێواــیپ .هــیاو رهه ادشیمهد یسکێس
 هــل ،مهــکب ێــپ نایتــسهه یواوهــت هــب یناوتمهد شینم و درکهد نوومزهئهب یرتزرهب
 ادهــناوایپ مهــل مزاــگرۆئ هب نتشیهگ هل ماو یکهییزاوایج ،مێڵب ێبهد هوهمزاگرۆئ یهراب
 یاڕ هــب .هــیهه یزاوایج ادزاوایج یخۆدوراب هل مزاگرۆئ هب نتشیهگ هکنوچ ،ینیبهدهن
 هــل نایناکهییــسکێس هژــێچ و تسهه هل کێدنهه نێرکهد هنهتهخ یهناوایپ وهئ نم
 چیــه هوهییتــسوردنهت یووڕ هــل .نهدهد تــسهد هــل ادندنازخێت یتاک و سکێس یتاک
 نێواخ و کاپ رۆز هک ووب هوهئ ووبمهه هک یهنوومزهئ وهئ ؛درکهن یدهب مکهییزاوایج
 نــم ۆــب ،ادهد ووڕ راــج کێدــنهه هک زیم ییرۆب یندرکوهه یهشێک تهنانهت و نووب
 ێرکهــن واــچهڕ ینێواــخوکاپ رهگهئ راج کێدنهه هک مهگهدێت نم ماڵهب .ادهن یووڕ
 یناواــیپ هل هشێک مهئ ماڵهب ،اکب زاس رتایز یهشێک ێناوتهد ادوارکهنهنهتهخ یوایپ هل

 یکێراــکۆه ینێواــخوکاپ هــیین او مێــپ و اکب تسورد هشێک ێناوتهد ادشیوارکهنهتهخ
 هــل مۆــخ یڵاــح هــب شهــب .تــێب هــیێزواز یمادــنهئۆک یندناوێــش مهــئ ۆــب شاــب

 هــل ماڵهــب ،ینیبهن ادهلۆپ وود مهئ ناوێن هل مۆتوهئ یکهییزاوایج چیه ،ادندرکسکێس
 هــل هــک کێتــسهه و ژێچ هل رتزرهب ینتشیهگێت یۆه هب ،هوارکهن هنهتهخ هک ادکێوایپ
 نــم ۆــب هتسهه مهئ ێناوتهد رتشاب هک درک متسهه درکهد ینوومزهئهب ادسکێس یتاک
 .هوهتێزاوگب

 :ێڵهد و هیهه یهوێشواه یکێنوومزهئ ،اسمهن هل هکناب یکێدنهمراک ،یهام
 هــک ووــب ارــسیوس یکڵهــخ ووبدرک ڵهگهل مسکێس هک )ڕوک هتسۆد( ممهکهی یتسۆد
 ووــبارک هــنهتهخ هــک درکهــن بهرهع یکێوایپ ڵهگهل مسکێس اتهه و ووبارکهن هنهتهخ
 هــیاو مێــپ ،ناکێزواز همادنهئ یتهڵاووڕ هل هگج .ینازهدهن مهناوود مهئ ناوێن ییزاوایج
 یتسێپ یشاپ و شێپ یهڵووج .هرتشۆخ ادوارکهنهنهتهخ یکێوایپ ڵهگهل سکێس هک
 هــک همووتــسیب و هــموودنێوخ نــم .تــێنێوزبهد هــکهنژ یێز رتایز وایپ یێزواز یمادنهئ

 هــنهتهخ مهــکهڕوک هوهــییاینڵد هــب .هوهــتێرگهد شیوارکهــنهتهخ یناواــیپ تش نامهه
 نووبدــنهباپ رهــبهل یچۆب ،مهکب هراک مهئ هیین مۆب نم هک یهوهل هگج هکنوچ ،مهکان
 ؟تابب واوهت یژێچ سکێس هل مڵێههن مناکهڕهواب و ریب هب

 یندرکهــنهتهخ هــیاو ناــیێپ هوهــنیژێوت مهئ یناوارکڵهگهلهنامید هل کێرۆز هدنهچرهه
 ماڵهــب ،هــیهه ادیــسکێس یژــێچ ینووبداــیز ڵهــگهل یۆخوهتــساڕ یکهــییدنهویهپ ناڕوــک
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 مهــل رهه .هوهتاکهد مهک تهرفائ ییسکێس ینووبرێت وایپ یندرکهنهتهخ هیاو نایێپ کێدنهه
 ناکهییــسکێس هــییدنهویهپ رهــس هــل هــنهتهخ ییرهگیراک هب تهرابهس هکید یکێنژ ،هوهراب
 :ێڵهد

 ناــیێپ هــک نبهــه کــێنانژ هــک هیهه هوهئ یرهگهئ نۆچ هک هجنرهس یهگێج نم ۆب
 هوهــئ یناوڕهواــچ هدــنهچرهه .نهکب سکێس ادوارکهنهتهخ یناوایپ ڵهگهل ێب شۆخ
 ناتهــنیناوڕێت مهــئ ماڵهــب ،نهــکب هنهتهخ نایناکهڵادنم ووتاهاد یهوهن ینانژ ێرکهد
 یخۆدوراــب یهراــب هــل هوهــنایکیاد یناکهــسق یهــگێڕ هــل هــناوایپ مهئ رهگهئ ،هیهڵهه
 .هواــناد نایناکهییسکێس هییدنهویهپ رهس هل یرهگیراک نۆچ ننازب و ننازب هوهنهتهخ
 .درکهدهن نوومزهئهب نایندرکهنهتهخ یژێچ تهق هناوایپ مهئ انیگهئ

 وارکهنهتهخ یوایپ وود رهه ڵهگهل نایندرکسکێس ینوومزهئ هک یهناسهک وهئ هراید او
 اههورهــه .هوهنهکب یش و نووڕ هناوود وهئ ناوێن ییزاوایج نناوتهد هیهه ادوارکهنهنهتهخ و
 دروارهــب هب وارکهنهنهتهخ یناوایپ ڵهگهل نایرتایز ییسکێس یژێچ هک یهناسهک وهئ ییهرف
 ییرهــگیراک هــک اــخهدرهد ۆــب نامهوهــئ ،هوودرــک نوومزهئهب ادوارکهنهتهخ یناوایپ ڵهگهل
 .هرتایز یناکهیینێرهن هییرهگیراک هل یسکێس یژێچ رهس هل نارکهنهنهتهخ یینێرهئ

 
 ناکهشۆخان هییرهوهریب و سرت و رازائ

 نایهــنهتهخ یناکهــییرهوهریب هوهــنیژێوت مهــئ یوارــک ڵهــگهلهنامید یناــسهک یهــبرۆز
 ادهناتاــس وهــل هــک ووــب کێندناقۆت و سرت هب ڵهکێت و نێژههڵد و شخهبرازائ هک هواڕێگهد
 ادــنایڵهگهل اتشێه هجنهڕ و سرت و رازائ وهئ یناکهتوهکێل هل کێرۆز .ووبدرک ناینوومزهئهب
 ندرکتــسهه و نووبۆخهب هنامتم ییمهک ووکهو یکێلهگیدنهمتهبیات یهوێچراوچ هل و ووب
 نۆــچ کهو ،نادهد یرازاــئ ... و یتاڵهــسهدێب و یناتهرهدــێب هــب ندرکتسهه و مرهش هب
 کێدنهه یهوهندنێوخ هرابوود .هریب هل نایهکهییڵات شاتشێه ڵاس نیدنهچ ینیڕهپێت یاود
 ادنایرهــس هب هک اکب هییتهنیهم و مهتس وهل ساب کهیهداڕ ات ێناوتهد هناییرهوهریب وهل هنوومن

 ،هــنارات یکڵهخ و هڵاس شهش و یس اتسێئ هک )هتخاس یوان( نیسحوم هنوومن ۆب .هووتاه
  :ێڵهد ینارکهنهتهخ ییرهوهریب هب تهرابهس

 هراــیڕب میــناز هــک مووــب ییاتهرهــس یمهــهوود یلۆــپ هــل یواتهــه ی١٣٦٨ یڵاــس هــل
 و ێڕواــه تهــنانهت ،درکهد ماڕ ادکهڕهگ یناکهناڵۆک و ماقهش هب نم .نهکب مهنهتهخ
 ادــییاتۆک هــل .ناڕهــگهد ادــماود هب ادمۆڵاخ و مکواب ڵهگهل مشهکهکهڕهگ یناکهڵادنم
 کێــشیماق و یــشاتشیڕ یــغیت هب یتۆل توهد نایێپ هک هڵاتشهڕ یکێوایپ و نایمترگ
 یمنوــگ یتــسێپ ،یووبدــناکل هوهــکێپ کــێریج هــب و ووباشیڵقڵهه هوهتساڕهوان هل هک
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 هــییڕبهد یواچ یچهنهتهخ مایرگهد هک کێتاک ماڵهب ،دناژیقمهد ووب مشێئ رۆز .یڕب
 هــل شیــنم .منهــکهدڵهه هوهــنب هــل تــنوگ ینێژیقب و یرگب رهگهئ متوهد یێپ و مواچ
 ماودهو هــک کهڕهــگ یهــناڵادنم وهــئ هک ووب هوهئ رتپارخ شهوهل .مووب گنهدێب اسرت
 مهــئ رهــس هــل ادــشییهدامائ یندــنێوخ یتاک هل تهنانهت شیڵاس دنهچ اتهه نووبتوهک
 هــمهئ رهــه هــگنهڕ و تشوک ینم ینووبۆخهبهنامتم همهئ .مدرکهد ێپ نایهتڵاگ هتهباب
   .منێب ندنێوخ هل زاو ادییهدامائ یغانۆق هل هک ێبدرک یاو

 یهگتــسێو هــل ادهنهتهخ یتاک هل و هڵاس تسهش یهکیزن ینهمهت هک یمیقوم دهمحهئ
 یــیرهوهریب ،هیێجهتــشین سیراــپ یکێکهڕهــگ هــل اتــسێئ و هوایژ نیارهفسهئ یرهفهدنهمهش
 :تاکهد ساب هوێش مهب یهکهندرکهنهتهخ

 یرهــبکهئ ماڵهــب ،ووبهــن هواــیند هــب مڕهف رۆز و ووب وین و ڵاس راوچ وان هل منهمهت نم
 و نــم مکواــب هژۆڕ وهــئ .تادهد ووڕ یــچ ینازیهد ،ووب ناڵاس توهح ینهمهت هک مارب
 کێکهــشۆد رهــس هــل و هوهمدرک یتوڕ هوهراوخ وهرهب دهقوان هل .هوهڵام هدرب یمهکارب
 هــل کێــسهک دــنهچ .اــناد رــت یهکهکهــشۆد رهــس هــل یــمارب یرهــبکهئ .مدناــشکیاڕ
 یهکــس و ینیریــش وهــئ یــشۆخ هــل هوهــکهیال هــل نــم .نووبتــشیناد نامرهــبوروهد
 ناــی کهــی هوهشهکید یکهیال هل و توهکهدهن یوهز هو ماپ ،ووبارد مێپ هک یهناوارد
 .اکــشهدهن چیــه هــب مڵقهع و مدرکهد نایڵاقرهس اتیهپ اتیهپ یرایسرپ هب کێسهک وود
 کــێتاک .ماــیرگ و یڕــب یمنوــگ یچهــنهتهخ ۆقهچ ووکهو یکێغیت هب هک یهوهئ اتهه
 دــناژرپ ادــمنوگ رهــس هــب یهــکهغاد هشێمهڵۆخ و دناتووس یکهیۆڕهپ هتهل یچهنهتهخ
 یهنهتهخ هوێش نامهه هب و مارب یرهبکهئ یال هووچ ناشاپ .مدناکیرز مۆخ هب کهی
 یرتاــیز یکێرازاــئ ،هرۆز یــشێئ هــنهتهخ یــنازیهد هوهکێپتــسهد هــل رهه مهکارب .درک
 و ترــگرهو مکیاد هل یناتهک یڵاتۆک کێدنهه نامندرکهنهتهخ شاپ هوایپ وهئ .ووبهه
 و درــک تــسورد رتکووــچب ماڵهــب رهزــێم کهو یکووــچب یهــقڵهئ وود هناــشاموق وهــب
 یمادــنهئ هــک کــێرۆج هــب ،اــناد نــم یهــکهندرکهنهتهخ ینێوــش رهس هل ینایکێکهی
 هــکهنیرب هــل ادــملم هــب مهدهد یناتهــپ ێتاــک یهوهــئ رهبهل .ووب ادیتساڕهوان هل مێزواز
 ماڵهــب ،هویڕهــپێت ادــمندرکهنهتهخ رهــس هــب هدهــس وین هل رتایز هدنهچ رهه .تێوهکهن

 یرازاــئ رۆز ادــمڵهگهل هک مهکهروهگ ارب تهبیاتهب .هریب هل میهکهڵات هییرهوهریب اتشێه
 هــب .درــک یــیاود یچۆــک ادیڵاس هدزاش ینهمهت هل کێڵاس دنهچ یاود ماڵهب ،تشهچ
 رهــه شاتــسێئ اــت هوهخاد هب و هتهییلیهاج و یمافهن یمهدرهس یه هنهتهخ نم یاڕ
 .هماوهدرهب

 یراــس یراــش هــل و هڵاــس جنــێپ و تــسیب ینهمهت اتسێئ هک )هتخاس یوان( دووعسهم
 ،هوارــک ڵهــگهل یهــنامید ادهوهــنیڵۆکێل مهــل هــک هیهناــسهک وهــل هــکید یکێکهــی ،یژهد
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 یکواــب و کیاد ییتهمرای یجاتائ یۆخ هک ادهد ناشیپ کێڵادنم یتهشحهو یهکهییرهوهریب
 یهــنێو هــشیمهه ۆــب شهــمهئ رهــبهل رهه هوودرکهن ناییراکواه یکواب و کیاد و هوهتهوینیب
 :ێڵهد هتهباب مهب تهرابهس ،هوهتێبهد ڵاک ادیرهوهریب هل نابهرهیم یکێکیاد

 و ماــسرتهد رۆز .کــشیزپ یهــگنیرۆن ۆــب درــب ناــینم هــک ووــب ناڵاــس توهح منهمهت
 هــل کێنژ و وایپ وود ؟ادان میتهمرای مکیاد یچۆب ووب ریهس مێپ و دناکیرزمهد ماوهدرهب
 هــب ادــییاتۆک هل ،نووب راتسرهپ نایماک و رۆتکد نایماک منازان ماڵهب ،نووب مرهس رووژ
 ،اد ماجنهــئ نایهــکهندرکهنهتهخ ندرکڕــس شاپ و هوهمدرک نایمارائ کهییزرهد دنهچ
 یکێرازاــئ هکهییرهگرهتشهن یاود کێرێمژتاک دنهچ .دنایاخ یکێرێمژتاک ێباو مێپ هک
 مکواــب هــک یهوهــئ اتهــه متوهــخهن ێناــگنهرد اتهــه هوهش وهئ همریب هل و ووبهه مرۆز
 کشو و ووب هنهتهخ ینیرب رهس هل هک یهنازاگ وهئ یهوهئ ۆب وامرهگ هتابمب ووب راچان
 نایهروونهــت ،درکهــن سهــک ڵهــگهل مهــسق کــێژۆڕ دــنهچ .هوهــتاکب ناــیێل هوهنووبب
 یاو شهــمهئ رهــه و موارک هنهتهخ نایووبیناز کهڕهگ یکڵهخ وومهه و ماپ هووبدرک
 .مدرکهد ێپ نایهتڵاگ نایوومهه مناکێڕواه وان همووچ کهیهتفهح یاود کێتاک درک
 ۆــب هــیاو یــێپ هــک کــێرایڕب رهــه یۆــخ اــب مهــکان یهــنهتهخ تهــق ێبب مڵانم رهگهئ

 .تادیب هواجنوگ یۆخ یهتسهج
 یناواــیپ ییڵادــنم یفاــت یواــیژ ینوومزهــئ هــل کهــیهدراید کهو هــنهتهخ هراــید او

 تــسورد ناوهــئ ۆب ی... و مرهش و سرت ،جنهڕ ووکهو یتسهه و هوارک رامۆت ادوارکهنهتهخ
 یڵادــنم یمهدرهــس یناکهــڵاز هتــسهه وان هل ادیڵاسهروهگ یغانۆق هل هناتسهه مهئ .هوودرک
 ییمهــک و نینازهروهــگهبۆخ ییمهــک ووــکهو یهــتوهکێل و ێپــسهچهد و ێــبهد ینوورهدهب
 هوهــنیهکب یش نیناوتهد ادهرێل .هووتشێهێج هب ادهناوایپ مهئ یرتاود ینایژ هل ییۆخهبهنامتم
 نهــیال هل هشیمهه هک ،ادیتهیاڵهمۆک یکێوارکزاس یهوێچراوچ هل هنهتهخ ییرهگرهتشهن هک
 واــن یناکهــڵاز هتــسهه یناــنتاینب هــل یــگنیرگ یکــشپ ،هوارد ێــپ یتهییعرهش هواگڵهمۆک
 یگنهــهرهف یــگنیرگ یکێــشهب هــک یهــپورگ وهــئ ،هــیهه ادناوایپ یڵهمۆکهب یهگرایشوان
 و ناــماڕێت هب یتسیوێپ هگنیرگ هتهباب مهئ .هوهننێههد مههرهب هوهدرهورهپ یهگێڕ هل اگڵهمۆک
 ،تــسهه ،یڵادنم ووکهو یسانڵهمۆک یتسناز یناکهراوب هل هنهتهخ یهدراید یهوهندرکیش
 ،نوارک ساب هک یهناتهباب وهئ .هدته و اسای ،گنههرهف و رووتلوک ،یساننوورهد ،یتێزهگهڕ
 ادــیتهیاڵهمۆک یزاــسرهب ییرۆــیت یێپ هب ،ارک ێپ نایهژامائ هنهتهخ و تسهه یتهباب هل هک
 .هوهتێرکهد یش
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 یرازاڵادنم و ڵادنم یناکهفام یندرکلێشێپ
 هوهــکهیهگناوڕ ییزاواــیج هــل یڵادــنم یکمهــچ هب تهرابهس نووچۆب و ریب ییزاوایج

 یناکهــفام هــب تهرابهــس ادــناکهخرهچواه و زاوختیرهــن اگڵهمۆک هل هک ێرگهد هواچرهس
 رهــس هــل یرهگرهتــشهن ینادــماجنهئ نیــنیبهد ادناکهییتیرهن اگڵهمۆک هل کهو ،هیهه ڵادنم
 یهوهــئ ۆب ێردهد ماجنهئ هوهتهبیات یکێمسهڕوێڕ هب هک هڵادنم یهتسهج ییتهبیات یکێشهب

 یهــگڵهمۆک هــل ماڵهــب ،هوهنهکب مهک یڵاسهروهگ یغانۆق وان هنووچ ۆب هکهڵادنم یسێرتس
 رهــه و ێرــنهداد ڵادــنم هــب هوهڵاــس هدژهــه ینهــمهت راوــخ هــل کێــسهک وومهه ادنرێدۆم
 یندرکلێــشێپ اهنهــت هــن وهــئ یتهــڵۆم و نادرهوێتــسهد ێــب هب ادیهتسهج هل کهییراکناڕۆگ
 ،نامرهــف دــیماح .هــیهه یــشییهدرهورهپ هژد یکێتــشورس ووکڵهــب ،هــناڵادنم یناکهــفام

 :ێڵهد هوهراب مهل ناڵادنم یفام یناڤکالاچ
 نــم یاڕ هب هنامهئ و هنهتهخنان یگنههائ ووکهو یراکائ و تیرهن و باد کهیهریجنز
 و تهــبیات یکێنێوــش کــێڕ هــکنوچ ،هوهتێزاوگب هکهڵادنم ۆب زاوژد یکێمایهپ ێناوتهد
 دــنهچ نهــیال هــل اهنهــت هــن ،ێــب یراداــگائ ێــبهد یۆــخ هــکهڵادنم هــک یهنێوش وهئ
 یکێرهوامهــج رــتاود و ێرــکهد شیراکتــسهد ووکڵهب ێردهد ێل یتسهد هوهکێسهک
 ینێرهئ یکهیهوهنادراک هوهنادراک مهئ کێتاک تهبیات هب ،ێبهد یۆب نایتسێوڵهه رۆز
  .هوهتێزاوگب هزاوژد همایهپ وهئ ێناوتهد ،ێب

 یناتهــڵوهد" :ێــڵهد یــنووڕ هب ڵادنم یناکهفام ییتهڵوهدوێن یهماننامیهپ ی١٢ یهدام
 ینووــچۆب هب نادمرۆف یاناوت هک کێڵادنم هک نهکهد یرهبهتسهد ادهکهماننامیهپ هل مادنهئ

 یۆــخ هــب تهــبیات یناکهــتهباب وومهــه ۆــب یدازاــئ هــب هــنانووچۆب وهــئ ێناوــتب هیین یۆخ
 زرهــب یۆــخ ینتــشیهگێپ و نهــمهت یــێپ هــب ڵادــنم یناکهــنووچۆب هتــسیوێپ .تــێڕببرهد
 یدــنهویهپ هــک نهــناگنیرگ هــتهباب وهل کێکهی ڵادنم یهتسهج یناکهمادنهئ ."تێرنێخرنب
 یهــنوومن هــب هــکهڵادنم یتهــڵۆم ێــب هــب کێنادرهوێتــسهد هنــشهچ رهــه ،هــیهه هوهوهــب
 هــک ندرکهــنهتهخ شهــمهئ یامهــنب رهــس هــل ."تــێرنهداد ڵادــنم یناکهفام یندرکلێشێپ

 ڵادــنم یتهــڵۆم ێــب هب و ادیڵادنم یفات هل هک هڵادنم یهتسهج هل نادرهوێتسهد هل کێرۆج
 یناــمرک ازهڕیلهــع رۆــتکد .هــیهماننامیهپ مهــئ یندرکلێــشێپ کــێرۆج ،ێردهد ماجنهــئ
 ێــپ یهژامائ هوێش مهب ادیۆخ یهتو هل ،هیهنووچۆب و اڕ مهئ یاڕواه هک یڵادنم یسانڵهمۆک
 :اکهد

 یکهــییچ رهــه و هڤۆرم یهتسهج یناکهتهبیات هشهب هل کێکهی وایپ یێزواز یمادنهئ
 مهــئ ینادــماجنهئ نــم یاڕ هب .تادب رهس هل یرایڕب یۆخ کات ێبهد ،ێب ادیرهس هب
 یڵاــخ رهــگهئ هــیاو مێــپ و هناڵادنم رهس هندرکیژێردتسهد یهنوومن ادیڵادنم هل هراک
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 ێناوتب و نووبقڵاب ینهمهت هتاگهد هکهڵادنم اتهه ێرخب اود هتسیوێپ ێبهه یشینێرهئ
 .تادب یۆخ یرایڕب

 وهــئ ،اــکهد هــمهب هژاــمائ ادیناکهتو هل ،هسوواک دهبنوگ یکڵهخ یکێشۆرفبێتک ،داهرهف
 :هیاو یێپ

 هــل نــم .نرــگهد ۆــب یگنهــهائ و نرووس هنهتهخ رهس هل رۆز هرێل سهک وومهه یهد
 هراــید او و هوارکهن چیه هوهخادهب ماڵهب ،مواڕهگ رۆز نارێئ هل وایپ یندرکهنهتهخ رهس
 مهئ هک هیین نامهوهئ یفام هک هیهوهئ مێڵیهد نم یهوهئ .هوودرک نایڵووبق ناوومهه
 رهــگهئ و نهدــب ناــیۆخ یراــیڕب ،نــب هروهگ اب ،نیهکب نامناکهڵادنم هب رهبمارهب هراک
 یــسکێس یژێچ هک نرگبرهو سکێس هل ژێچ رتایز یهوهئ یۆه هتێبب ندرکهنهتهخ
  .نیهکهن توهز ێل نایهوهئ اب هناکهییتشورس و ییۆرم هفام نیمهکهی هل کێکهی

 نیــنیبهد ،هوهــشینارێئ هب ،ادووتشیهگێپهزات یناتاڵو هل ،نڕێدۆم یایند هل ۆڕمهئ تهبڵهه
 هــنهتهخنان یگنههائ ڵهگهل هشیمهه ،هیهتسهج یندرکیراکتسهد کێرۆج هک هنهتهخ هک
 ییتهــیاڵهمۆک یرابوراک ڵهگهل ،هناڵادنم یهتسهج یندرکیراکتسهد مهئ ینادناشیپ .هووب
 یهوێــش هــب یتهــیاڵهمۆک یــێکڕبێک و یراــکایج یرهــتکاف هــب هوودرــک نایڵادــنم هک هکید

 هــتهووب ڵادــنم ادهــناییتهیاڵهمۆک هڕۆت مهل .تێرنیبهد ادناکهییتهیاڵهمۆک هڕۆت هل رۆجوارۆج
 یجیهــپ نیدــنهچ هــمێئ .تــێردهد شیاــمن و یــسایس یرووباــئ یجناــمائ ۆــب کهــیاڵاک
 ادــیێت و ێرــکهد تسورد مارگاتسنیئ ییتهیاڵهمۆک یڕۆت هل ناڵادنم ۆب هک هیهه نامیتهبیات
 و هتــسهج یندرکیراکتــسهد ینادناــشین هــب و ێردهد ناــشیپ هــنهتهخنان یگنهــهائ
 تسورد یتهیاڵهمۆک یێکڕبێک و یزاوایج ێردهد ڵوهه زاوایج یزاوێش هب یهکهمسهڕوێڕ
 مهــل .تــێبهد یهــنارهدناه و یــمالکیڕ یادراک هنهتهخ ییرهگرهتشهن هوهگێڕ مهل و ێرکب

 هــفام هــل رهــه کهــن هــک نــێردهد مهــڵهق هــل کێلهــگڤۆرم هــب ناڵادــنم ادهوــێچراوچ
 یمرهــف هــب ناــیوایژ یناهیج و نشهبێب نایشیناکهییۆرم یفام هل ووکڵهب ناکهییتهیاڵهمۆک
 یاــمێه و ادهــناڕۆت مهــل نارــنیب ۆب کێزارمائ هتهنووب ناوهئ ؛ێریگان ێل نایزێڕ و ێرسانان

 هرۆــج یهــنوومن هــنامهئ وومهــه هــک ،یتهــیاڵهمۆک یهــگێپ یندرکشیاــمن و یتهــیانیچ
 مهــل ناڵادــنم و یڵادــنم یهدراــید رهــس یناکهــڵاز هتــسارائ و یرازائڵادــنم یناکهزاوایج
 .هوهنێرکب یش ییۆناش یهگڵهمۆک ییرۆیت هب هناتهڵاح مهئ ێچهد ێپ .نهنایاگڵهمۆک

 هــل ڤۆرــم یناکهــفام یناــڤکالاچ ،مهدهقوم یریمهئ دوومحهم ،ادهوێچراوچ وهل رهه
 یهــگڵهمۆک ێــبهد هــک هیاو یێپ ،انارێه ییرهدڵاوهه ڵهگهل ادکێژێووتو هل ،ژیورهن یتاڵو
 مهــل و هناڵادنم رهس هندرکیژێردتسهد  یهنوومن هنهتهخ هک یهماجنهئ وهئ هنهگب یناهیج
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 :تاکب تسورد ۆب یدیج یکێتسهبرهب ێناوتان نییائ ادشهتهڵاح
 یکێڕوــک ناــی اواــس یکێڵادنم هک ادب رایڕب ێناوتهد ێک هیهوهئ رتگنیرگ یتهباب ادهرێل
 و کــیاد رتایز هوهووڕ مهل ؟تێرکب ۆب یرهگرهتشهن ،هییاسای ینهمهت راوخ هک ،ڵادنم
 نناوــتهد اــیائ ماڵهب .تادهد هوێش وهل یکێرایڕب هکهڵادنم یرایتشرهپرهس هتاو ،کواب
 نای و نوارنێملهسهن یناکهییتسناز هغانب هک ینییائ یکێتیرهن و ڕهواب یامهنب رهس هل

 هوێــش وهــل یکێراــیڕب ،هــیین اداراــئ هــل هوهووڕ مهل ریگتشگ یکهییرایناز چیه مهکینال
 رهــس هــل .هــیین شاــب هوهــڤۆرم یناکهــفام یهــگناوڕ هــل هرایــسرپ مهئ یماڵهو ؟نهدب
 هک یهییرهگیراک وهئ و ینهدهم یهگڵهمۆک یڵۆڕ هب هژامائ هتسیوێپ شهمهئ یامهنب
 نایتسیوێپ ناکهییتسناز هوهنیژێوت اههورهه .ووڕ هتێرخب ،ێبیهه هوهووڕ مهل ێناوتهد
 ماڵهــب .نێرکب نیباد ناکهتهموکح ییراکیراه هب ێبهد شهنامژوگ وهئ و هیهمژوگ هب
 هوهراــب وهل یشاب یهوهنیژێوت و هوهنیڵۆکێل ێناوتهد یناهیج ییتسوردنهت یوارخکێڕ
 هتــسهبهم مهئ ۆب .تێب رهگیراک ێناوتهد ،رتهروهگ یکێسرپ هتێبب همهئ رهگهئ .تێبهه
 یندرکلێــشێپ ییناــبروق هــمێئ نێــڵب و نێــب کێناــسهک و ێبهــه شیکهیهداریئ ێبهد
 هــل یتهــبیاتهب ،هــنهتهخ یناکهــیینوورهد و ییهتسهج هییرهگیراک و نیڤۆرم یناکهفام
 .)یواتهه ی1395 ،مهدهقوم یریمهئ( هوهنهکب نووڕ ادیڵادنم ینهمهت

 ینووبدــنهباپ هــک هــیهڕهواب وهئ یژد هوهنیژێوت مهئ یناووبرادشهب ینووچۆب هل کێشهب
 رهــس هــل یرگادــێپ و نــنازهد نایهــکهراک ییکهرهس یراکۆه هب ناکهتیرهن ۆب انهپ و چێپێب
 یواچرهــب هــل هــک هــکهیهڵهه ادــییۆڕوهئ یتهــیینیهز هــل ناڵادــنم یندرکهــنهتهخ .نهــکهد
 هــل هــتهباب مهــئ یچۆــب هــک اــخهدرهد هوهــئ نایناکهــنووچۆب .نهدهد یماجنهئ نایناکهڵادنم
 ،ناڵاس جنێپ و تسهش نهمهت یکێوایپ هنوومن ۆب .جنلاچ هتهووب ادسهک کێدنهه یکشێم
 :ێڵهد هوهراب مهل ،یژهد اداناک هل و همۆلپید یهماناوڕب نهواخ هک

 هڵهه همهئ ێڵب ،منازیان شاتسێئ ات هک کێراکۆه هب ،ێب هروهگ ێژۆڕ مهکهڕوک رهگهئ
 یچۆــب ،هوودــنایهگ نــم هــب یهــنایز مهئ وهئ و هووب هوهیینازهن یووڕ هل همهئ هک ،هووب

 ،هــیهوهئ هکهییتساڕ هکنوچ ،هیین ێپ مچیه ندروبێل یاواد هل هگج ،مدرک تهنهتهخ
  .هوودرک مهنهتهخ ،هویناز ممهکهڵادنم یجنازاق هب هک یهتسهبهم وهب

 رهــه ،نایناپــسیئ یووتشیناد و ۆکناز یراکدنێوخ یکێدرێم و نژ ،نیورهپ و زرهمارهف
 هــل نایهوهــنازک و ندرکوهــه هــتاو ناکهییهتسهج هییکهوال هنایز هک نێنهد ادهوهب ناد هدنهچ
 هــنایز مهــئ هک ادهد ناشیپ هوهئ نایهکهنوومزهئ ماڵهب ،هوینیب ادنایهکهڵادنم یێزواز یمادنهئ

 یفام" هل یڵۆکن ێناوتان هنانایز مهئ هک هیهوهئ رتگنیرگ شهوهل و ێرکهد رهسهراچ هییکهوال
 :نێڵهد .نهکب "هتسهج

 اد ناــمرایڕب ،هوهــنیڵۆکێل و ندــنێوخ یاود و کێڕوک نهواخ هنیووب هرێئ هنیتاه همێئ
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 یتاــک هــل و ووــب شاب کێتش وومهه مهکهی یڵاس دنهچ .نیهکهن هنهتهخ نامهکهڕوک
 هــک یهوهئ اتهه .هوهدرکهد نێواخادهکهوائ رێژ هل نامیێزواز یمادنهئ یتسێپ وامرهگ
 هــل یــتخهز کــێتاک .تێلاوهــت هــنووچگنهرد و زــیم یــنترگاڕ هــب درــک یتــسهد یۆخ
 اتهــه اوێــش ێــل نامرهــس کــێژۆڕ دــنهچ و هوهدرکهد یوهه ،درکهد یێزواز یمادنهئ

 نهــکان هــنهتهخ رهــگهئ .هوهووــب کاــچ مێرــک و مهــهڵهم هــب و کــشیزپ یال هنیووچ
 .تێب یێل ناتاگائ شاب ادیڵادنم یمهکهی یڵاس دنهچ هل هک نب رێف و نب ایرو هتسیوێپ
 نامهتــسهج رهس هب ییتهیرادنهواخ یفام یهکۆریب و ایدیائ مهئ همێئ یتشگ هب ماڵهب
 .هڵووبق

 هــل ناڵادنم ۆب یزارمائ یهگناوڕ ،ادیرادهیامرهس ییرووبائ و نرێدۆم یایند هل هراید او
 یتهــیینیهز هــگناوڕ مهــئ یــگنیرگ یکێــشهب و هووب خۆت هدنهوهئ ادناکهییتهیاڵهمۆک هڕۆت وان
 هک یهناتسارائ وهئ ماڵهب ،ێنهد تاینب ناکهگنهدرهب یگنیرگ یکێپورگ کهو کواب و کیاد
 ێچان هوهل و هیین ڵاز رۆز هنایهتسهج رهس هب ناڵادنم ییتهیرادنهواخ یفام یامهنب رهس هل
  .تێب رۆز نایهژێڕ هوێش مهل یهگناوڕ

 
 ییاسای و یهقیف یکهییاشۆب دنهچ و هنخهڕ ێڵهمۆک

 و ینییاــئ هــجرهم هــل کێکهــی ناواــیپ یهــنهتهخ هــک یهــیێپ وهــب ادــنارێئ یناکاسای هل
 ێــل یــشیتشپڵاپ ووکڵهــب ،ێرنازاــن ناواــت هــب رهــه کهــن  ،هــناکهییگنههرهف و یرووتلوک
 هــک یهیانێو وهب ،ێڵهد ییاسای یسانراک ،داژنلیعامسیئ نهمیچ ادهییدنهوێپ مهل .تێرکهد

 :نیهکب یناکهنایز هل یشۆپواچ نیناوتان ،هییاسای و یعرهش هنهتهخ
 هــل ساــب ادــنائروق هــل .هــیهه و هووــب ادرتیناکهــنییائ و مالــسیئ هــل ناواــیپ یهنهتهخ
 یهــیێپ وهب و ێرنهداد تهنوس هل کێشهب هب هنهتهخ و هوارکهن ناوایپ یندرکهنهتهخ
 هــب ماڵهــب .هییعرهــش و ییاــسای هــنهتهخ ،هوارــیگرهو هوهتهنوــس و مالــسیئ هــل اــسای
 هــل هــگج هــک هــیهوهئ مهــکهی یــسرپ ،یتــسوردنهت یفاــم یــیگنیرگ ینترگواچرهــبهل

 هــییتیرب هــک هــیهه یشینهیاختروک و نهیاخژێرد ینایز ،ناوایپ یهنهتهخ یناکهدووس
 هــل کــێرۆز و هــیین هواراــش کێــسهک چیــه هــل هــک یــنوورهد و ییهتــسهج یناــیز هــل
 هــل رۆز یهوهندرکتخهج یاڕهرهس اتسێئ .هوهنهکهد تساڕتشپ همهئ ناکهوهنیڵۆکێل

 اهنهــت ایائ ،نارێئ ییتهڕهنب یاسای و ڤۆرم یفام یناکاسای هل ،یتسوردنهت یفام رهس
 یناکهــنایز هــل یــشۆپواچ نیناوــتهد یهــکهییهرف و ناواــیپ یهــنهتهخ یجنازاــق رهبهل
 وارکهــنهتهخ یناڵادــنم ییتــسوردنهت و ناوهئ یهوهندرکمهک ۆب کێتهسایس و نیهکب
 و هوهــنهکب تهڕ یناکهتهراــسهخ و ناــیز نناوتاــن هــنهتهخ یناکهدووــس ؟رهب هتێریگهن
 هتــسیوێپ هوارــک ێپ یهژامائ ادیتهڕهنب یاسای هل هک یهنادام وهب نتسهبتشپ هب ێبهد
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 یهوهــئ ۆب نب دنهمدووس یوێژبشۆخ ییرازوگتهمزخ هل وارکهنهتهخ یناڵادنم وومهه
 .نــب دنهمدووــس ناکهوارنێملهــس و رادهــگڵهب هــنایز یهوهــنووبمهک هــل رتایز یچرهه
 یناکهییتـــسیوادێپ هـــل کـــێڤۆرم یرتاـــیز یچرهـــه ینووبدنهمدووـــس ناـــموگێب
 و ێناــناد وهــئ یهتــسهج رهس هل یرهگیراک اهنهت ینوورهد و ییهتسهج ییتسوردنهت
  .نبهد دنهمدووس ینوورهد و ییهتسهج ییتسوردنهت هل یشیرهبوروهد یهگڵهمۆک

 یڵاــس اتهــه ماوهدرهب ینادێپهشهگ ۆب یناهیج ینتوهککێڕ ٢٠٣٠ یڵاس یهمانهگڵهب
 ناــیناکاناوت و زــێه وومهــه هــک هواد ناینێڵهــب هــمانهگڵهب مهئ یرهکۆژاو یناتاڵو و ٢٠٣٠

 مهــئ ماڵهــب .نهــخب تــسهد هــییناهیج هــمانهگڵهب مهــئ یناکهجنامائ یهوهئ ۆب ڕهگ هنهخهد
 هوهرهورهــپنییائ و تاڵهــسهد هــب رهــس یناــسهک نهیال هل ادنارێئ هل هییتهڵوهدوێن همانهگڵهب
 مهــل .نــنازهد ناکهیینارێئ یڕهواب و ریب یژد هب هوهئ هگڵهب مهئ ینارهبژد .هوارک یتسڵههرهب
 یاــگزێراپ هــل راــشناریپ یراــش یهننوــس یلههــئ یالهــم یژاو ڵامهــج الهم ،ادهییدنهوێپ
 :ێڵهد و هناماڕێت ینهیاش هک اکهد کێڵاخ هب هژامائ اواژۆڕ یناجیابرهزائ

 یندرکهــنهتهخ هــب تهرابهس ٢٠٣٠ یهمانهگڵهب و یمالسیئ یهقیف ناوێن یێنالملم
 یکهــیال هل ادیمالسیئ یهقیف هل وایپ یندرکهنهتهخ ینووبتسیوێپ و کهیال هل ناوایپ
 هــنهتهخ ینووبتــسیوێپ یمکوــح یناکهــییراکهدرو ۆــب هوهناڕهگ ادهتهڵاح مهل .هیهکید
 ینووــب ،یمالــسیئ یــهقیف یامهــنب رهــس هــل هکنوچ .هوهتێنێوهڕهد یژدکێل یمههو
 و اگڵهــمۆک و کواــب و کــیاد کهــن هوهــتێرگهد هنیقهتــساڕ یــسهک هــنهتهخ یمکوح
 هــب دــنهباپ ادــیڵادنم هــل ناڕوک یکواب و کیاد هیۆب .تهموکح نای ینییائ یهوارزهماد
 هــکهمکوح ،اــگب نووبقڵاب ینهمهت هب هکهڕوک تاک رهه و نین نایناڕوک یندرکهنهتهخ
 و هووتشیهگێپ و ریژ یکێسهک هک ێرکهد هنامیرگ او ادشهخۆد وهل و هبجاو یرهس هل

  .یتهیۆخ یۆتسهئ هل هراک مهئ ییتێرایسرپرهب و هیهه یۆخ یهدراژبڵهه
 شیمهــه و کــشیزپ مهــه( ناکهــییچهنهتهخ ادیمالــسیئ یهــگڵهمۆک کێدــنهه هــل

 تهــبیات ییاــمنێڕ ندرکهنهتهخ هکنوچ ،ننایۆخ یشیئ یرایسرپرهب )یتیرهن ییچهنهتهخ
 یمادــنهئ هــب ناــیز و اکهــن ێجهــبێج هناییامنێڕ مهئ یدرو هب کێسهک رهگهئ و اکهد وهڕیهپ
 هــکێتهباب هــنهتهخ ۆب هیید یڕب یندرکیراید ماڵهب .تادب هیید ێبهد اوهئ ،ێنهیهگب یێزواز
 ،هوودرک نایتهیاژد هوهیینییائ یهشیڕ و گهڕ یۆه هب ناکهییمالسیئ هتاڵهسهد هل کێشهب هک
 یۆــه هــتێبهد هــک هــیهناتهڵاح وهــئ ۆــب هــنهتهخ ینادماجنهئ ۆب هیید ینادێپ یانام تهبڵهه
 :ێڵهد یژاو لامهج الهم ادشهراوب مهل .ێزواز یمادنهئ ینووبناسقوون و نووبرادنیرب

 یــسهک هــک ادهد ووڕ کــێتاک ندرکراــبناوات و ریزعهت ،هیید ناکهییعرهش اسای یێپ هب
 ینادــماجنهئ و هیین ادتهعیرهش هل یکهیامهنب چیه هک هوهتێشهووب ێل یکێراک رابناوات
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 هــب هــیۆب .تێنهــیهگب هــکید یناــسهک یفاــم و ڵام و نایژ هب نایز نای و ێب یعرهشان
 یجرهــمولهه هــل ،ێرکاــن رامژهــه اوهڕاــن و یعرهــشان هــب ندرکهنهتهخ یهوهئ یۆه
 یکێــسهک ڕۆپــسپان یکێــسهک رهــگهئ ماڵهــب .تێوهــکان همارهغ و هیید رهبهو ادییاسائ

 ناــی ییهتــسهج یناــیز یشووت ادنارکهنهتهخ یماجنهئ هل هسهک وهئ و ێبدرک هنهتهخ
  .هوهتێرگیهد همارهغ و هیید اوهئ ،هوهتێبووب یسکێس

 مهــل رــتدرو یکهیهڤۆرــش نیناوــتهد یمالــسیئ ینادازــس یاسای هب نتسهبتشپ هب ماڵهب
 مهــل رهه .نینێب تسهد هب ناکشیزپ و ناکهییتیرهن هییچهنهتهخ ینووب تهبیاتهب و هوادووڕ
 هــل ناواــیپ یندرکهــنهتهخ یسرپ ناکهگنیرگ هڵاخ هل کێکهی ادهیید یسرپ رێژ هل و هوهووڕ
 هوهــکواب و کــیاد نهیال هل ناڵادنم یهنهتهخ ڕهم هل نادرایڕب ایائ :هیهوێش مهب نارێئ یتاڵو
 اڵاکس هسرپ مهب تهرابهس ادیڵاسهروهگ یفات هل کێسهک هک هیهه هوهئ یرهگهئ نای هییاسای
 یــسانراک ،دازرهــف ،ادهراوب مهل رهه ؟تاکب هیید یاواد و اکب رامۆت یکواب و کیاد یژد هل
 کهو هوهدرک مهئ ادشهکووڕ هل یچرهگهئ هیاو یێپ ،نارات ینارهزێراپ یهگنیسوون هل ییاسای
 یاسای هل هوهدرک مهئ ینینازتسیوێپ هب ادیتساڕ هل ماڵهب ،ێرکهد ریهس ییهتسهج یکێنایز
 هک یکشیزپ ییرۆیت هل یریگتشپ اههورهه ،ناکهییاسای اسێڕ یندرکێجهبێج و تهعیرهش
 هــک نیهکب رامۆت یهناکواب و کیاد وهئ یژد هل اڵاکس نیناوتان ،اکهد یهکهدووس هب هژامائ
 :ێڵهد و ادهد ێپ یهژێرد واربوان .هویناز نایهکهڵادنم یجنازاق هب هک هوودرک نایکێراک

 ێل یساسیق ێناوتهد ییهتسهج ییهچراپکهی رهس ۆب کهییژێردتسهد رهه ادیتساڕ هل
 هــیید هوهــئ ،ووــب واجنوگهــن شهوهــندرکهڵۆت ناــی ساــسیق رهــگهئ و هوهــتێوهکب
 و هتــسیوێپ ناکهــیێقهف یهــبرۆز یڕهواــب یــێپ هــب هــک کــێراک ماڵهــب ،هوهــتێرگیهد
                                                                                                  .همهتسهئ یهکهنووچاداودهب ،نواریگرهو هوهمالسیئ یزۆریپ یعرهش هل نامناکاسای
 هــب هژاــمائ هــک ینییاــئ یراــتوگ یزــێه هــک نهــخهدرهد هوهــئ هوهرهــس یهــناتو وهــئ
 وود رهــه یهــگێڕ هــل هراــتوگ مهــب نادتهییعرهــش هل هگج اکهد هنهتهخ ینووبییاسای
 ،نهــخهد یــکێڕ  هــک یهنایاــسێڕ وهــئ یهگێڕ هل شیوهئ ییاسای و یکشیزپ یراتوگ
 کـــێرۆج هـــک هراـــک مهـــئ ینادـــماجنهئ هـــل کواـــب و کـــیاد هـــک هوودرـــک یاو
 یندرکلێــشێپ ناکهــییتهڵوهدوێن هــماننامیهپ یــێپ هــب و هیهتــسهج یندرکیراکتــسهد
 کهو کواــب و کــیاد ادهــتهباب مهــل ادیتــساڕ هــل .نــب ناواــتێب ،هــڤۆرم یناکهــفام
 کهو ناوهــئ یجنازاق هتسیوێپ و ننایناکهڵادنم یهتسهج ینهواخ هک کێناڵاسهروهگ
 هــب نادتهییعرهــش یهــگێڕ هــل ،نهــکب یراــید تاڵهــسهدێب و نازهــن یکێنارهوهنووب
 ندرکهــڵهمام هــیۆب .نوارد مهڵهق هل تاڵهسهد و فام نهواخ هب هوهتهعیرهش یاسای
 هناکــشپرهس یکێمرۆــف هــک هوودرک یاو ینادناشیپییاسائ یهگێڕ هل هنهتهخ ڵهگهل
 یــکێنیناوڕێت چیــه هــنهتهخ یژد هــل یــێڵهد و ێردــب کواــب و کــیاد یتاڵهــسهد هــب
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 یاگڵهــمۆک هــل ادهــتهباب مهــل کواب و کیاد یندراژبڵهه .هووبهن تسورد هنارادهشێک
 یۆــخ ۆــب هــک هــقالخهئ و گنهــهرهف و رووــتلوک ییرهــگیراک رــێژ هل یدنوت هب ادنارێئ
 هــنهتهخ هــتاو ،هواــشێک اداگڵهــمۆک رهــس هــب یڵاــب هک هکهیینییائ هراتوگ وهئ یمههرهب
 .هییتشورس و یعرهش یکێراک

 تهرابهــس هــک هیهکید یکێسهک ،جهرهک یراش یکڵهخ ییاسای یسانراک ،اخداد ماراب
  :ێڵهد هتهباب مهب

 هــیید رهــبهو و هــیین زاوژد کهیهوێــش چیــه هــب ادــنارێئ یاــسای و مالــسیئ هــل هــنهتهخ
 ناــی توهــک ێــل ناــینایز هوهــندرکهنهتهخ یۆــه هــب ناکهڕوک رهگهئ ماڵهب .تێوهکان
 و ێوهــکان هــیید رهبهو یۆخ هنهتهخ هیۆب .تێردهد ێپ نایهیید ،ووبهه نایکهیهشێک
 هــیهه نایهــکهڵادنم یهتــسهج رهــس هــل نادرایڕب یفام کیاد و کواب هک یهوهئ ایائ
 و کــیاد ییقالخهئ و ینییائ و یگنههرهف و یرووتلوک یهگناوڕ هب هدنهب هوهئ ،ان نای
 .تێرنازان یرازائڵادنم هب هنهتهخ نارێئ یناکاسای یێپ هب .هوهکواب

 یکێنووــچۆب شیناههفــسیئ یۆــکناز ییاــسای یــشهب یرهــبنامرهف ،نالیــم هــییدان
 یــماڵهو هل و ێنیبان اداسای و ناوایپ یندرکهنهتهخ ناوێن هل یکۆکان چیه و هیهه یهوێشواه
 هــب شیوهــئ "؟هیهه نایناکهڵادنم یندرکهنهتهخ یفام کواب و کیاد ایائ" هک یهرایسرپ وهئ

 :ێڵهد هوێش نامهه
 ینووــچۆب هــب و هییاــسای و هــفروع واــیپ یندرکهــنهتهخ و هــنایۆخ یفاــم ناوهــئ ێڵهــب
 رهگهم ،هووتاه ادیمالسیئ یتهعیرهش هل هکنوچ ،هیین ادێت یکهییکۆکان چیه هکهسهک
 و ێوهــکهد هــیید و ساــسیق رهــبهو ادهــتهڵاح مهــل هــک ێنێیهــگب هکهــسهک هــب ناــیز
 نهدــب تــسهدهل نایۆخ ییسکێس یژێچ هنهتهخ یماجنهئ هل ناوایپ رهگهئ اههورهه
  .تێوهکهد نایهیید هوهئ

 یکێنووــچۆب ،نیارهفــسێئ یۆــکناز هــل داد یاــسای یراکدــنێوخ ،نهــشوهج نیــڤلێد
 :هیاو یێپ و هیهه یهوێشواه

 مهئ و ێوهکان ساسیق و هیید و ییهتسهج ییهچراپکهی هب نتشیهگنایز رهبهو هنهتهخ
 یۆــه هــب هکهسهک هک یهوهئ رهگهم ،ێرنهداد نییائ یناکهیاپ هل کێکهی هب شهراک
 .تێوهــکهد ٦٦٢ یهداــم رهبهو هک ێنێیهگب هکهسهک هب نایز ییازهراشان نای یکابێب
 ساسیق ادناسکهی یخۆدوراب هل یهوهئ یۆه هب ،ادهکهسهک ینووبرادنیرب یتهڵاح هل
  .هوهتێرگیهد )ییابنێوخ( هیید اینهت ،هیین نیکموم

 یهژاــمائ ادهوهــناڕێگ کێدنهه هل کهو ،هیید ییگنیرگ یهواراش یڵاخ دازرهف یاوڕب هب
 :هیهوێش مهب ،هوارک ێپ

 و ساــسیق رهــبهو ییهتــسهج ییهــچراپکهی رهــس ۆــب کهییراکلێــشێپ هنــشهچ رهــه
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 یهــیید هوهــئ ،ووب وایشهن شهوهندرکهڵۆت و ساسیق رهگهئ و ێوهکهد هوهندنهسهڵۆت
 و هتــسیوێپ ناکهــیێقهف یهــبرۆز یڕهواــب یــێپ هــب هــک کــێراک ماڵهــب ،ێوهــکهد
  .همهتسهئ یهکهنووچاداودهب ،نواریگرهو هوهمالسیئ یزۆریپ یعرهش هل نامناکاسای

 :ێڵهد ناڵادنم یناکهفام یناڤکالاچ ،دنهمرهف دیماح هنوومن ۆب
 یکێناڕۆــگ یــشووت یهتــسهج هــل کێشهب ،نینێیهگهد هکهڵادنم هب نایز همێئ ماڵهب
 هــمهئ .هــناڵادنم یفاــم یندرکلێــشێپ همهئ ؛هیین واردێپهگێڕ همهئ ،نیهکهد هواڕهگهن
 ،یتهــیناکهفام و یتهــبیات یروونس یفام و هتسهج ییتهیرادنهواخ یفام یندرکلێشێپ
 .تێب ادێت هکهڵادنم ۆب یوارکهناوێپ و تهبیات و نووڕ یکێدووس رهگهم

 مهــب هژاــمائ نیناوــتهد ادناکهییاــسای و ینییائ هتهباب یراوب یناکهشێکاڕجنرهس هڵاخ هل
 :نیهکب یژاو لامهج الهم هتاو هننوس یلههئ یینییائ یاناز یهراتو

 ،اــکب هــنهتهخ یۆــخ هــیین هداــمائ هــک کێــسهک ۆــب تــسیوێپ یکێتهباب یندرکیتهیاژد
 و یمالــسیئ یاگڵهــمۆک هــل هکهسهک ماڵهب ،هوهتێبهد ناڵسهپ یژۆڕ یازس یشووت
 هـــفام هـــل ماـــک چیـــه و ێرکاـــن ێـــل یکهـــیهوهنیچێپێل هوهـــتهموکح نهـــیال هـــل
 یناکهــییتهیادنهب هــل ماک چیه و هیین هنهتهخ هب تسهویهپ هکهسهک یناکهییسهکهکات
 ۆــب هکهــسهک ییتهــیاژد رهــگهئ ماڵهــب .هوهــتێبان ڵهــچووپ وارکهــنهنهتهخ یــسهک
 و هوهییاــسای یدــنهههڕ هــتێچب و اوڕب رتایز یسهکهکات یتهڵاح هل هنهتهخ ینادماجنهئ
 هــل ،اــکب هــنهتهخ یمکوــح یژد یهــشهگناب رــت یکهــیاتاو هــب ناــی هوهــتاکب یواڵــب

 ناواــت هــب ادیمالــسیئ یهــگڵهمۆک هــل هراــک مهــئ ێرــکهد ادــتهبیات یکێجرهــمولهه
 رــێژ هــتاخهن یــیۆرمهژد یکهــیهوهدرک کهو هوهدرــک مهــئ رهــگهئ ماڵهــب .تێرنێــسانب
 ێــپ نایهــنهتهخ هک ێتسهبهن هناهقیف و ازنییائ وهب تشپ ینووبهنتسیوێپ ۆب و رایسرپ
 .هیین ناوات یهکهراک رتیئ ،هیین بجاو

 نارهورهــپنییائ هــل کێدــنهه هــک یهــناراکۆه وهــئ یــماڵو هــل یمهرهــک رهبکهئ رۆتکد
 چیه هنهتهخ هک یهوهب هژامائ یاڕێو ،ووڕ هنهخیهد هنهتهخ یناکهیینێرهئ هڵاخ هب تهرابهس
 :ێڵهد ،هیین یکیژۆل یکێواساپ

 هــغانۆق هــل و نهــکهد ڵووــبق کێتیرهــن رهورهــپنییائ یناــسهک کــێتاک هوهــخادهب
 هــب نهدهد ڵوهــه ،هوارک ڵووبق ادنایهکهگنههرهف و رووتلوک و ڕهواب هل ادناکهییووژێم
 یکێندراژبڵهــه چ نێــڵب هــک هوهــننێهب واــساپ ێڵهمۆک هنارادجنامائ یندرکناشینتسهد
  .هوهتێرگهد شیناڕوک یندرکهنهتهخ همهئ .هووب نایشێکاڕجنرهس و دنهمۆکش

 یهوێــشواه یــسانوش و ینییاــئ یکێمــسهڕوێڕ ندرکهــنهتهخ یمهرهک رۆتکد یاوڕب هب
 ماڵهــب ،هووبهــه یــگنیرگ رۆز یــسانوش یــکێڵۆڕ هــک هنتــشان و ندرــکنفک یمــسهڕوێڕ
 ییتــسوردان و یتــسورد هــل اــیج ێناوتب یهوهئ ۆب اگبێپ هداڕ وهئ ات ێبهد ۆڕمهئ یاگڵهمۆک
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 ینهــمهت هــب ڵادــنم ینتــشیهگ هــل رهب و اوخب ناڵادنم یناکهفام و فام یرووشم ،هنهتهخ
  .نهدهن ۆب نایرایڕب ،نهکب ناشینتسهد نایۆخ هک نهگهن هتسائ وهب نایۆخ اتهه و نووبقڵاب

 یهــگێڕ هــل هــک هــیهه هــنهتهخ ۆــب یــسانوش یکهیادراک هب یڕهواب هوهرهس یهکهتهباب
 رهــس هــل یهسق ادنایژ یهسۆرپ هل هک هنهتهخ .تێردهد ێپ یتهییعرهش هوهیینییائ یراتوگ
 یژد و هــگرهم یاــتناپ یهوهرهــکتاپوود هــک نتشان و ندرکنفک یمسهڕوێڕ ڵهگهل ،ێرکهد
 ،هــنایژ یۆــخ رهــه هــک هتسهج ادهنهتهخ هل .نێرکهد هوێشواه و کهی ڵاپ هنێرخهد ،هنایژ
 هداــمائ ندرــم ۆــب هــک هکێمــسهڕوێڕ نتشان و نفک یمسهڕوێڕ ادکێڵاح هل جنامائ هتێرکهد
 نایریهــس کهــی کهو و هوهــتێبهد ڵاــک ندرــم و ناــیژ ناوــێن یروونــس هوێش مهب و ێرکهد
 .تێرکهد





 

 
 
 
 

 ێدنهه یووڕ هنتسخ و نترگماجنهئ :مهتشهه یشهب
 هکهخۆد یندرکرتشاب ۆب راکێڕ

 
 یکهشێپ
 ڵهــگهل یهــنالگهوێت یکهــیهوهنووبووڕهبووڕ هواتهرهــس هــل رهــه هــناوهنیژێوت هنشهچ مهئ

 مهــئ .تاــکهد رهــس هل نایهوهنیڵۆکێل هک هیهه ادهیاگڵهمۆک وهئ یناکهییتهیاڵهمۆک هتهسایس
 ناــی نیڕۆــگ هــل نناوــتب هــک نــێردهد ماجنهــئ هوهــئ یجناــمائ هــب هــناوهنیژێوت هنــشهچ
 رهــس هــل یهوهــنیڵۆکێل یهــتهباب وهب تسهویهپ یناکهشخهبنایز هتهسایس یهوهندرکراومهه
 هــل یهــناییرایناز وهــئ یــێپ هــب ێردهد ڵوهــه ادهــشهب مهــل هــیێپ مهب .نب رهگیراک ێرکهد
 یناــکهراکێڕ و ناکهتهــسایس ییزاسکاچ نای نیڕۆگ ۆب هوهتهنوارک ۆک هوهووشێپ یناکهشهب
 یتهڕهــنب یتــسێوڵهه نیدــنهچ اتهرهــس هتسهبهم مهئ ۆب .ووڕ هتێرخب راینشێپ ێدنهه اتسێئ
 راینــشێپ ێدــنهه ادڕهــپاد و نالــپ و ژیتارتــس یتــسائ ێــس رهس هل ناشاپ و هوهنێرنێوخهد

 .ووڕ هتهوارخ
 ناڕوک یهنهتهخ ڕهم هل ییهغانب یتسێوڵهه ێڵهمۆک یهوهندنێوخهرابوود 
 )فلهــئ :تاــکهد شهــباد ادــلۆپ ێــس رهــس هــب ناکهــگنههرهف 1نامــسیڕ دیڤیهد .1

 رهــس هــب ناکێــشان و ێــشهئ ناوودرــباڕ یمرۆــن ادــیێت هک "ناکهرهبێڕ – یتیرهن هگنههرهف"
 یایدیم یهگێڕ هل نارتید ادیێت هک "ناکهرهبێڕ  رتیوهئ هگنههرهف" )ا ؛تێنێپهسهد ادناکهکات
 – ۆخواــن" هــگنههرهف )ب .نهــکهد یراــید ناکهکات یناکهییراتفهڕ ێشان و ێشهئ هوهییتشگ
 نتــسهبتشپ هب و نایۆخ یجرهمولهه و خۆد و نوومزهئ یێپ هب کڵهخ ادیێت هک "ناکهرهبێڕ
 ایدــیم ادــێون یناــهیج هــل .نرێژبهدــڵهه ناــیۆخ یواــجنوگ یاگێڕ "رگهنخهڕ یرزه" هب
 هــنایایدیم مهــئ .نهدــب رهــبێڕ – رــتید یــڤۆرم ینــشهچرهس هــب هرهپ نشۆکهدێت ناکهییتشگ
 هــناوهل کێکهــی هــک ننــێههد مهــهرهب اگڵهــمۆک ۆــب ندرکدرادناتــسهب یناکهرهوێپ ماوهدرهب

 
1. David Riesm 
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 و مرۆــن وهئ یلیدهب هتۆب "ایدیم یینوومژهه" ادۆڕمهئ یایند هل هراید او .هدرادناتس یهتسهج
 یهوهــنانێهمههرهب یهــگێڕ هــل و نووــب ناکهییاتهرهــس هزۆــه یهمانــسان هــک یهــناتیرهن
 ڵهــگهل هــک ێنێپهــسیهد ادیرهــس هــب و اگڵهمۆک وان هتێنێد کێلهگنشهچرهس "یرایشوهژد"
 نووبهــن یدیهاــش ماوهدرهب و هوهتێرگهد کهی ادهیامرهس و ڕازاب یناهیج یناکهییدنهوهژرهب
 و نــیهز یــسوونهراچ ،ێــب ماوهدرهــب اوائ هخۆد مهئ اتهه و نیهنارگهنخڕ یرزه ییزک نای

 واــن هــل هــنهتهخ .تــێبهد ادهیامرهــس و یناــگرزاب یڕازاــب یتــسهدرهب هل ڤۆرم یهتسهج
 مهــئ و هــیهه یوهڕدــنوت یکێنارگنهیال ادمالسیئ ینییائ و هکهلووج ینییائ یناووتوهکنێوش
 یناکهوارزهــماد هــل هــتهباب مهــب تهرابهس ژێووتو و یرهگیبۆل یزێه هک هوودرک یاو هتهباب
 هــب ،هوهــتێبب مهک ناکهووترگکهی هوهتهن یوارخکێڕ و ناکهییناهیج هدنهبڕۆک و ڤۆرم یفام

 یتهــمۆت یووڕهــبووڕ هــسرپ مهــئ رهــس هــل کێرایــسرپ و هنخهڕ هنشهچ رهه هک کێرۆج
 یتهــشحهو و سرــت شهراــکۆه مهــئ رهــبهل رهــه .هوهــتێبهد یتێمالــسیئهژد و هکهلووجهژد
 تهنانهت ،ناکهییناهیج هدنهبڕۆک هک یهوهئ یۆه هتهووب هکوونهه اتهه نییائهژد یهکتینهوان
 وهــتپ یکێناودێل نای نب گنهدێب هوهراب مهل شیفێسینوی و یناهیج ییتسوردنهت یوارخکێڕ
 هوهــتهن یوارــخکێڕ یهــمانڕاج و جناــمائ یهــناوهچێپ هڤیــساپ هــڵهمام مهــئ ماڵهب .نهدهن
 یهوــین هــک ناڕوــک یناــیژ و هتــسهج ییتــسوردنهت یــیگنیرگ یــێپ هــب و هــناکهووترگکهی

 هــل تهــبیات هــب یتهــڵوهدوێن یتسائ رهس هل هتهباب مهئ ێبهد ،ننێد کێپ ناهیج یتهمیشهح
 تــێرکب ۆــب یندناگنهسڵهه و ساب رهب هتێرخب ناکهووترگکهی هوهتهن ییتشگ یهوهنووبۆک
 .)یواتهه ی1381 ،نارهگداد(

 ناــهیج هــک ادهد هــکمهچ وهــئ یندناپهــس یڵوهــه هــک هوهــندرکریب و هــگناوڕ وهئ .2
 ادــتهڵاح رۆز هــل یهوهــئ یۆــه هتهووب ێربهد هوێڕهب ادوایپ یتاڵهسهد رێژ هل و هرالاسوایپ
 رهــب هــنوهکب ناــچک کهو رهــه شیناڕوــک هگنهڕ ادکێتاک هل ،ێرخب ێوگتشپ ناڕوک یفام
 یناوڕهواــچ اگڵهــمۆک هک یهوهئ یۆه هب ماڵهب ،نایرهس هتێرکب یژێردتسهد و یراتفهڕدهب
 وهــئ ۆــب نووچاداودهــب هــیۆب رهــه .تــێرنێکردان نایناکهتــسهه ،اــکهد ێل نایهناوایپ یڵۆڕ
 کێکهی کهو شهنهتهخ و هییروورهز و تسیوێپ هووب ناڕوک ینایژ یشێکڵههێت یهناوهدرک
 یفاــت هــل ناڕوــک ینووــچرهد یرهدناــشیپ یزــمهڕ یهوێــش هب ناکهنۆک و نیرێد هوهدرک هل
 هراــکائ یهــکید و هــنهتهخ هــل هوهــنادڕوائ .هــییتهوایپ و یڵاــسهروهگ یتهڕهــه ۆب هوهییڵادنم
 و دووــس واوهــت و هــنهیالهمهه یهوهنادکێل هب نیناوتهد هک هگنیرگ هوهئ رهبهل یناکهوێشواه
 و نارهنادتهــسایس هــب نیهدــب درو و تــسورد ییراــیناز و نیــنێهب تــسهدهب نایناکهــنایز
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 هــل یواوهت هب ناهیج هک هدنهههڕکات هوهندرکریب هنشهچ مهئ یناشێکجنلاچ هب .نارهدرایڕب
 هوهووڕ مهــل .هــگنیرگ رۆز ناڵادــنم یفاــم هــب نادیگنیرگ اههورهه و ێنیبهد ادوایپ یتسهد
 هــل یتشپڵاپ ناڕوک یناکهفام ینتساراپ ۆب ێبهد ناکهتهموکح و ناکهییتهڵوهدوێن هوارخکێڕ
 یهوهناڕووــس یــتوهڕ هــل یهوهئ ۆب نهکب ناخرهت ۆب یهمژوگ و نهکب یتهیاڵهمۆک یاگزهد
 نهکب هڵهمام هتهباب مهب تهرابهس هوهییرایناز و تسناز هب نناوتب ناکهکات ادیرایناز یهنادازائ
 .نژێڕباد ۆب ینالپ و نهکب یدروارهب نای

 یناکهــنایز و هــشێک ۆــب نووچاداودهب ادنارێئ یمالسیئ ینادازس یاسای هل نیناوتهد .3
 کــێل هــنهتهخ هــب تــسهویهپ یناــکهراژم یهوهــئ شێــپ ماڵهب ،نیهکب هنهتهخ هب تسهویهپ
 ینووبییاــسای یهداــم ،ادــناکهناوات یاــسای هــل :ووڕ هــنیهخب کــێڵاخ هتسیوێپ ،هوهنیهدب
 و نارێئ ییتهڕهنب یاسای ١٦٩ ،١٦٧ ،١٦٦ ،٣٧ ،٣٦ یناکهدام یتشگ هب و ازس و ناکهناوات
 کهو اــسای هــک اــکهد ناــکاگداد هــل اواد یمالــسیئ ینادازــس یاــسای ی١١ و ٢ یناــکهدام
 یتاڵهــسهد و سیلۆــپ هــیۆب .ننــێهب راــک هب مکوح یندرکرهد و نووچاداودهب ۆب کهیامهنب
 یــێپ هــب ]ینهدهــم ییسرپداد یراکێڕ یاسای( یندم یسرداد نییآ کهو[ نناوتان یرهوداد
 فروــع و تیرهــنوباد یێپ هب و ننازب ناوات هب کێراک ینادهنماجنهئ نای نادماجنهئ فروع
 هــل هــک یهناــشێک وهــئ رهــگهئ هــکید یکهــیاتاو هــب .)1395 ،نایزوودلوگ( ننێپهسب ازس
 ناواــت هــب ناکهنهیاخژێرد و نهیاختروک هتهراسهخ و نایز نای و هیهه ادهنهتهخ یهسۆرپ
 ،ادــب هــسرپ وهــئ رهــسهل رایڕب هیین یۆب و اکب ۆب ینووچاداودهب ێناوتان رهناداسای ،ێرنازهن
 ێــبهد یرهــگیراک و نووبێجهــبێج ۆــب ڤۆرــم یناکهفام هک ێرکب ریب هل هوهئ ێبان ماڵهب

 ناکهرادــیدنهویهپ هوارــخکێڕ ناــی تهــموکح رهــگهئ هــتاو ؛نب ندرکرامۆت اڵاکس یوایش
 اڵاکس و یرهوداد یتاڵهسهد یال هنچب نناوتب ناکهفام نهواخ درکهن ێجهبێج نایناکهکرهئ
 یــندرکاواد یاــناوت .)1395 ،یقهــس یبهــکوهک( هوهــنهکب ووبهرهــق یاواد و نهکب رامۆت
 ناکهــتهموکح یــنیناوڕێت رهــس هــل یرهــگیراک هــیاناوت مهــئ هک هگنیرگ هوهئ رهبهل کێفام
 هــب ناینووبدــنهباپ یرهــگهئ و ێنهداد کڵهخ هب رهبمارهب نایناکهییتێرایسرپرهب هب تهرابهس
 یژد هــل اڵاکــس ێرناوتاــن هــک کــێفام ینووبقهح هوهییاینڵد هب .تاکهد رتایز نایناکهکرهئ
 نامهــه( هرهــس هــل یناــموگ ،هوودرکهن نیباد ۆب یکهیووبهرهق چیه تهڵوهد و ێرکب رامۆت

 و یتهــیاڵهمۆک ،یرووباــئ یفاــم یهــماننامیهپ هل نارێئ یتێمادنهئ هب تهرابهس .)هواچرهس
 مهــئ واــن یناکهوارکــساب هــفام ێــبهد نارــێئ ،ووــب ینییاز ی١٩٧٦ یڵاس هل هک یگنههرهف
 ینامادــنهئ ۆــب کهــییراکایج چیــه ێــب هــب و اــناوت وومهــه ینانێهراکهــب هــب هــماننامیهپ
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 .تاکب نیباد یهکاگڵهمۆک
 هــل هــنهتهخ یناکهدووــس هــک هــیهییاینڵد وهــئ ،هووتاههن یدهب اتسێئ ات یهوهئ ماڵهب .4

 ،هراــکۆه مهــئ رهــبهل رهــه .هرتاــیز یناکهتهراــسهخ و نایز هناوهچێپ هب نای هرتپ یناکهنایز
 یندرکهــنهتهخ یژد هــل نایوهــتپ یتسێوڵهه یاڕهرهس ،ناکهییتهڵوهدوێن هییکشیزپ هدنهوان
 هــیاو ناــیێپ اینهــت و هووبهــن ناوایپ یندرکهنهتهخ ۆب نایوارکیراید یکهیهتسارائ چیه ،نانژ
 ێرــکهد نایــساب هــک یهناــسرپرهب وهــئ ناــی هسهک وهئ هتسیوێپ ،هنهتهخ ینادماجنهئ شێپ
 مهــئ رهــه هــگنهڕ .نهدــب یندرکێجهــبێج رهس هل رایڕب اجنیئ و نب یناکهتوهکێل یراداگائ
 و ینێرهــئ هــنهیال هــب هژامائ و نۆک و نیرێد یکێراک یژد هل هییرگنهیالێب یتهسایس ینووب
 یکــشپ نیناوتاــن هدــنهچرهه ،ێــب ماوهدرهــب هــنهتهخ هک ێبدرک یاو هنهتهخ یناکهیینێرهن

 یــبێتک یڕــێگرهو لــیماک اــنێتائ .نیهــخب ێوگتــشپ هوهراب مهل یکشیزپ ییکۆکاد کێدنهه
 هــڵاخ مهــب هژاــمائ یاڕێو )شیریب نادرم و ولیبیس نانز( نێدڕێب یناوایپ و یڵێمس ینانژ
   :ێڵهد

 یــکێڵۆڕ گــنیرگ یناخرهــچرهو یکێڵاــخ کهو ناکهییکــشیزپ هــییکۆکاد و واــساپ
 یرهــگهئ هــنهتهخ ووــکهو یلهگواــساپ .هووبهــه ادهــنهتهخ ییماوهدرهــب هــل یهروهــگ
 و نژ ییــسکێس ییتــسوردنهت تهــنانهت ناــی هوهــتاکهد مهک یندرکوهه هب نووبشووت
 .نووب رهگیراک رۆز هنهتهخ ییماوهدرهب هل هناواساپ مهئ ،اکهد رتشاب وایپ

 ییراــکواه یــندربال هک هیهدایز یکێمادنهئ تسێپرهب ێرتوهد هک یهوهب تهرابهس .5
 هــساب مهــئ هــک یهوهــب هژاــمائ یاڕــێو یمهرهــک رهــبکهئ رۆــتکد ،اکهد ڤۆرم ییتسوردنهت
 :ێڵهد ،هنێوزبڕموتشم

 یتــسناز ماــک ؟یــتو ێــک .هیهــسق هوهئ ،هیهدایز یکێتسێپ همهئ هک یهوهب تهرابهس"
 هــب یکــشیزپ یتسناز ؟هیهدایز یکێتسێپ همهئ ێڵهد خهیابڕپ یبێتک ماک نای یکشیزپ

 یتهڵاح ڕهم هل تهنانهت و هووتوگیهن اتسێئ اتهه و ێڵب او یتش ێناوتان کهیهوێش چیه
 نیــێڵب نیناوتاــن .هــیهه یادراــک ێدــنهه ،هــیهدایز هــیاو ناــمێپ هــمێئ هــک تــسیدناپائ
 هــک نیهــکب هوهــئ یهنامیرگ رهگهئ هوهشینارووگ یهگنۆس هل تهنانهت ماڵهب .هیهدایز
 نــم ،ێنێماــن ادنارووگ یتوهڕ هل و هیهدایز همهئ ێڵب هک ێبهه کهییرۆیت ادووتاهاد هل
 هــل هــنوومن ۆب نینێوهخب ناڵادنم هک ێنێیهگان هوهئ همهئ ماڵهب ،مهکهد ڵووبق همهئ
 وهــئ نزێراــپب ناکهییتــسوردنهت هــییامنێڕ ناــی نهکب نایڕس یهوهئ ێب هب ،ادوودرباڕ
 هــنهتهخ ناــهیج یناواــیپ یێــس رهــس هــل وود .نینێپهــسب ادنایرهــس هــب هــنارازائ هرۆج
 ادهــنهتهخ هــل ینێرهــئ یکێڵاــخ و یــگنیرگ چیه و نێنان ادهنهتهخ هب ناد و نوارکهن

 هــک نیهــکب یڵووــبق ێبهد .نیهکب ادناکهتهباب ڵهگهل هڵهمام اوائ ێرکان .نهبان کش



  389  | رهنێوخ ڵهگهل کهیهتو |

 ".هوهنیزۆدب ۆب ینێرهئ یڵاخ تخهز و ربهز هب نیناوتان و هنێوزبڕموتشم یکێسرپ همهئ
 هــگنیرگ ،نهــنهتهخ یژد هــل هــک یهــناییمرهف هتــسێوڵهه وهــئ یهوهنادکێل هل رهب .6

 ووڕ هتــسهج یکێــشهب رهــس هل هنهتهخ یهیێپ وهب هک هیهوهئ شیوهئ و ووڕ هنیهخب کێڵاخ
 .هوارــک ادهراوب مهل مهک یهوهنیڵۆکێل ،ێرنهداد ۆبات و هڤب هب اداگڵهمۆک کێدنهه هل هک ادهد

 هــک هــیهه نامهوهنیژێوت هکنوچ ،نین ریگتشگ شیناکهواردماجنهئ هوهنیڵۆکێل شهوهل هگج
 ندرک هسق ووکهو هوارد ێپ ناییگنیرگ رتمهک هک هوودرک ێوتوات نایهنهتهخ هوێون هگناوڕ هل
 اتهــه هــیۆب .ناکهــپرۆک هــب ناــکیاد ینادریش یهسۆرپ رهس هل هنهتهخ ییرهگیراک رهس هل
 یۆــخ یهوهرهــکالکهی ینووــچۆب )WHO( یناــهیج ییتــسوردنهت یوارــخکێڕ اتــسێئ

 ،هوودــنایهگهناڕ ،اــن نای هیهه ینایز هوهییکشیزپ یهگناوڕ هل همهئ ایائ هک یهوهب تهرابهس
 هــنوومن ۆــب .هوهــتهوودرک واڵــب نایناکهــنووچۆب ناکهــییموکح هوارخکێڕ هل کێشهب ماڵهب
 ۆــب یکــشیزپ یکهیهناــشین چیه هک هوودنایهگیاڕ 1ایلارتسۆئ یهناهاش یناکشیزپ یژێلۆک
 و هواــشهوڵهه هــب یهراــک مهئ 2ییاداناک یناڵادنم ینهموجنهئ .هیین ینووب ناوایپ یهنهتهخ
 هــک هوهتهوودرک یتخهج 3ایناتیرهب ییکشیزپ ینهموجنهئ .هویناز ێزواز یمادنهئ یندناوێش
 .هــیین سهــب ناڵادــنم ۆــب هییرهگرهتشهن مهئ ینادماجنهئ ۆب کواب و کیاد ییدنهمازهڕ اهنهت
 ۆــب راینــشێپ )AAP( اکیرمهــئ یناڵادــنم ییکــشیزپ ینهــموجنهئ هــل یژۆــلۆرۆئ یــشهب
 یکهیادوهم وهئ ،اکان ڤۆرم ینایژ یمهکهی یگنام شهش یهوام هل یسکێس ییرهگرهتشهن
 ینهــموجنهئ اههورهــه .تــێبهد تــسورد ادــێت یــڤۆرم ییدــنهویهپ یهــسۆرپ هک هیینهمهز
 رهــس هــل رایڕب رهگهئ هک هوودرک نایراینشێپ 4ایلارتسۆئ یناڵادنم ییرهگرهتشهن یناکشیزپ
 ،ێرــخب اود هکهڵادنم یناگنام شهش ینهمهت اتهه مهکینال هرتشاب ێب هنهتهخ ینادماجنهئ
 یــندرکرهد یتشگ هب ماڵهب .نرگبرهو یتشگ یندرکشۆهێب هل دووس نناوتهد هک یهتاک وهئ
 ناــی یتــسوردنهت هــک نینازــب هوهئ ێبهد .همهتسهئ ،هنهتهخ هب تهرابهس یناهیج یکێرایڕب
 هــل .هــناکهزاوایج کــێتروک اــت مهک هکمهچ و گنههرهف ناوێن یشهبواه یتهباب یغاسشهل
 تهرابهس تهبیات یکێکمهچ یۆخ یگنههرهف هل کێشهب کهو کهیاگڵهمۆک رهه ادیتساڕ
 یــنیناوڕێت و یرایشۆه یتسائ ییرهگیراک رێژ هل یهکهسانێپ و ووڕ هتاخهد یتسوردنهت هب
 و یگنهـــهرهف و یتهـــیاڵهمۆک و یرووباـــئ یزاواـــیج یخۆدوراـــب هـــل ناکاگڵهـــمۆک
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 ییهژێڕ اهنهت هن هک هیهنایاههب وهل کێکهی یتسوردنهت .)1397 ،ینالصا( هیادییایفارگوج
 هــب یغاــسشهل و یتــسوردنهت ناــهیج یکڵهخ وومهه ۆب .هییناهیج و یتشگ ووکڵهب ،هیین
 ناــکهرۆجوارۆج اگڵهــمۆک هــل ینانێهتسهدهب یناکاگێڕ هگنهڕ ماڵهب ،ێردهد مهڵهق هل اههب

 و کالاــچ یکهیهــسۆرپ یتــسوردنهت هــک نیــێڵب نیناوــتهد ادــتاک نامهــه هل .تێب زاوایج
 هــتاو هـــ"ییهژێڕ" و ێڕۆگهد یهکهکمهچ نهمهز ینیڕهپێت ڵهگهل هتاو هـ"کالاچ" ؛هییهژێڕ
 تــێب زاواــیج هــگنهڕ ناــیناکهراک و یکالاــچ یرۆــج و ناــیژ یهــگنیژ و سهــک یــێپ هب
 هــک ێرــکهد ماــف کــێتاک هــگنیرگ هتهباب مهئ .)1392 ،فابجهکلائ ؛1397 ،ینالصا(
 هــب نتشیهگاڕتسهد ووکهو یلهگرهتکاف نناوتان وودنهسهنهشهگ یناتاڵو هک ێوهکبرهد نامۆب
 یهژــێڕ ،نهــکب رهگۆــسم هڵامهنب یناکهوارکهننیباد هییتسیوادێپ یرهسهراچ و یتسوردنهت
 ندــنێوخ هــب نایتسهد و نادHIV یرۆز ییرهگیراک رێژ هل و ،هرۆز ڵادنم و کیاد یگرهم
 ووڕ یــیارێخ هــب نایهکهژێڕ هک یهناتهمیشهح وهئ وان هل هناتفرگ هرۆج مهئ ینووب .تاگاناڕ
 هب ،تاڵو یناکهرادروونس هییاراد هواچرهس رهس هتاخهد رتایز یکێتخهز ،اکهد نووبدایز هل

 یکێجنلاــچ هدرهورهپ و یتسوردنهت ۆب وارکفرهس یهنارهس ینتساراپ تهنانهت هک کێرۆج
 یووــچێت یهرێوــگ هــب نیناوــتهد هــتاوهک .)394 ،یجیهال یلجائ و یمالسیئ( .هیهروهگ
 دووس – ووچێت یهڵاڵهگ ینادماجنهئ هب هچوان کێدنهه یناکهتفرگ و ریگ و ندرکرهسهراچ
 یزرهــب یتسائ و ناکهییتسیوادێپ هب نتشیهگاڕتسهد یۆه هب هک یهنارابوراک وهل ێدنهه ۆب
 مهــئ ،نوارکهــن راینــشێپ ناــی نوارــک هغهدهق ناهیج یناکهچوان هل کێرۆز هل یتسوردنهت
 ،هــیهنهتهخ هــناراک مهــل کێکهــی .نیهدــب یراینــشێپ هناووتوهکهنــشێپ هرهڤد مهب هنارابوراک
 ،هوهــنیبهد هوێشواه یکهیهتسارائ یووڕهبووڕ اد"ناکهگنیرگ هنامرهد" یساب هل همێئ هکنوچ
 کێتهمیــشهح ییتــسوردنهت ییاتهرهس ییتسیوادێپ هک نهنانامرهد وهئ ناکهگنیرگ هنامرهد
 هــنامرهد هــل یکێتسیل هوه1997 یڵاس هل یناهیج ییتسوردنهت یوارخکێڕ .نهکهد نیباد
 362 و هووــب 2010 یڵاــس یــه یتــسڕێپ نیمهههدزاــش هک هوودرک هدامائ یناکهتسیوێپ
 یواــن اهنهــت هوارکێپهژاــمائ هتــسیل وهئ ،هوارخکێڕ مهئ یهرێوگ هب .تێرگهد ۆخ هل نامرهد
 ڤۆرــم ییتــسوردنهت ۆــب ادــیتهڕهنب یتــسائ هــل هک هیادێت یهنانامرهد وهئ یهژێڕ نیرتمهک
 یتــسائ و تــسهبهم یهــچوان هــب یــێپ هــب ناــمرهد ینووــبگنیرگ یندرکیراید .نتسیوێپ
 هل هک اکان هوهل یرگێڕ هتسیل مهئ ینووب هتاوهک .هیهچوان وهئ یکڵهخ ییتشگ ییتسوردنهت
 نێرسانب گنیرگ یکێنامرهد هب هتسڕێپ مهل ایج یکێنامرهد راژهه و ووتوهکشێپمهک یناتاڵو
 یرهگرهتــشهن کێدــنهه یناوڕهواــچ نیناوــتهد شهراــکۆه مهئ رهبهل ،)1397 ،ینالصا(



  391  | رهنێوخ ڵهگهل کهیهتو |

 ،هــکهکڵهخ ییتــسوردنهت یتسائ و تسهبهم یهچوان یهرێوگ هب هک نیهکب هنهتهخ ووکهو
 هــل .تــێرنێهب راــک هــب ،هرتمهــک ناییتــسوردنهت یتسائ هک ادناکهچوان هل ێدنهه هل ێناوتب

 یناــکهوارکێپڕهواب هوهــنیژێوت هل کێکهی هک هیهوهئ هجنرهس یاگێج یهوهئ هوهکید یکهیال
 هــک ،هــی)AAP( اکیرمهــئ یناڵادــنم یناکهییــشۆخهن ینهــموجنهئ یهوهــنیڵۆکێل هراوب مهئ
 ماڵهــب .هــیهه هــنهتهخ هب تهرابهس ناکهییکیرمهئ هنازێخ یناکهرایڕب هل یواچرهب یکێڵۆڕ
 1یناکهییرهسهراچ هدووس هک ،هنهموجنهئ مهئ ییرگتسێوڵهه هب تهرابهس گنیرگ یکێڵاخ
 هوهــل ساب ادکێنێوش هل هک هیهوهئ ،هرتایز ێپ یناکهنایز هل یناکهپرۆک هڕوک یندرکهنهتهخ
 ،یتهــیاڵهمۆک یناــیز و دووــس هــکنوچ ،ێردــب هــمهئ رهــس هــل راــیڕب همهتــسهئ هک هوارک
 نادراــیڕب یتاــک هــل هک هیهوهئ یهکهتسورد و ێرگهد ۆخ هل شینازیخ و ینییائ ،یگنههرهف
 هــگنیرگ هتهباب مهئ .تێریگب واچ رهب هل هییکشیزپان هنایز و دووس هرۆج مهئ هنهتهخ رهسهل
 یهــگناوڕ هــنادێوگ ێبهب :هیهوهئ هکهرایسرپ اتسێئ ماڵهب ،هوهتێبهد هرابوود ادرتیکێنێوش هل
 ایائ ،ناکهپرۆک هڕوک یهنهتهخ یناکهنایز نای دووس ینووبدایز هب تهرابهس هنهموجنهئ مهئ
 هــس هل ییرهگیراک ێبهد دته و یتهیاڵهمۆک ،ینییائ ،یرووتلوک و یگنههرهف یڕهواب و ریب
 یڵاــس هــل ییاــسای یکهیهییــسۆد یهوهــنادکێل هــیاو رهــگهئ ؟تێنباد کشیزپ یناکهرایڕب

 یــشرێه هــک هوارد ازــس هوهــب یایریجیهــن یکێکیاد هوهئ یێپ هب هک هجنرهس یێج 1974
 مهــئ ادهییــسۆد مهل .یۆخ یهکهڵاس هدراوچ و ڵاس ۆن نهمهت هڕوک وود رهه رهس هتهوودرک
 ،هــیهزۆه وهب رهس یۆخ هک 2ایبۆرۆی یزۆه یکێتیرهن یهرێوگ هب یشاتشیڕ یغیت هب هکیاد
 نایرهــس هــناڵادنم وهــئ رهــگهئ هــک ووباو یێپ اگداد .هوودرک رادنیرب یناکهڵادنم یتهمووڕ
 .)2007 ،ادوبووــسهئ ،یــبراد( هوهتهیاتوهکب ێل یدیج یوادووڕ ووب هناوهل هیابدناڵوجب
 یمهــک یکێرهــگهئ هــک نهــه هــنهتهخ یناکهییرهگرهتــشهن یرۆز یکهیهژێڕ هک ادیتساڕ هل
 و هــنهتهخ ییرهگرهتشهن یهوام هل چ ادیتساڕ هل ماڵهب ،هیهه نایێزواز یمادنهئ ینادتسهدهل

 مهــب .هــیهه واــیپ یــێزواز یمادــنهئ ینادتــسهدهل یرهــگهئ هوهرتاود یندرکوهه یۆه هب چ
 هــنووچۆب و اڕ هــل ناکهییکــشیزپ هدــنهوان ێــبهد ناــسید اــیائ ایناتیرهــب یاــگداد یهتسارائ
 هــب و نــب رووــس دــته و گنهــهرهف و تیرهــنوباد یــیگنیرگ رهــس هــل ادــنایناکهوارکواڵب
 هــک هوهتێرگهد شیناچک یهنهتهخ هگنیرگ هتهباب مهئ ایائ !؟نهبب یوان رهگیراک یکێرهتکاف
 ییرووــتلوک و یگنهــهرهف یتیرهــنوباد یامهنب رهس هل و هیهچوان کێدنهه یواب یکێتیرهن
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 هــک هــیاو یــێپ ،2مادرتۆــن یۆــکناز یاتــسۆمام ،1زییاــڤران رۆــتکد هــیۆب رهــه !؟هــکڵهخ
 یرووــتلوک و یگنهــهرهف یــیریگال اکیرمهــئ یناڵادنم ییشۆخهن یهڵهمۆک یناکهماجنهئ

 و اپووروهــئ ووکهو یهکید یناکهنێوش ییرهگرهتشهن یناکشیزپ یهوهنیزۆد ڵهگهل و هیهه
 یــشێکاڕجنرهس یکێڵاــخ .)Psychology, 2015( هوهــتێرگان کهی کهیایلارتسۆئ و اداناک
 هــیهوهئ ێب ناڕوک یهنهتهخ تسائ هل یدراسمهخ یناکهراکۆه هل کێکهی ێناوتهد هک هکید
 یرهــگیراک نایناکهوهنادراک و راک هک هووتاه کێپ زاوایج یمادنهئ هل ڤۆرم یهتسهج هک
 یرتیناکهــمادنهئ یادراــک رهــس هــل یرهــگیراک هــنهتهخ هتــساڕ .تــێنهداد رتکهی رهس هل

 هــنهتهخ هــب تهرابهــس واوهــت و هــنهیالهمهه یهوهــنادکێل ماڵهــب ،ێنهداد ڤۆرم یهتسهج
 یناکهرهــگیراک هــنهیال هــل ێدنهه راج کێدنهه هکنوچ ،هرتایز یهوهنیڵۆکێل هب یتسیوێپ

 یناکهــیینوورهد هنایز ووکهو ،هوارنهن ادێپ نایناد رتشێپ هک هوهتێرکهد واڵب و ێوتوات هنهتهخ
 یکێنادراــیڕب ادماجنهئ هل . ... و کیاد یریش یندراوخ رهس هل یهکهییرهگیراک و هنهتهخ
 سروــق رتکهی رهس هل ناکهیینێرهن نای ینێرهئ هتوهکێل ینووبدایز هب تهرابهس هوهرهکالکهی
 هوارــخکێڕ راــج کێدــنهه و هــیین هــکهتهباب ییاــتۆک هــمهئ ماڵهــب .تــێبهد مهتــسهئ و
 و ناکهرهــڤهد و هچوان ییتسوردنهت یتسائ و یفارگوج یهتوهکڵهه یێپ هب ناکهییتهڵوهدوێن
 ادهــکید یناکهــچوان هل هک رهب هنرگب کێتهسایس نهدهد رایڕب ،دته و ناکهووچێت و تاهاد
 یناــتاڵو هــل زدــیائ یاتهــپ یهوهــنووبراگنهرهب ۆب هنهتهخ هل نترگرهودووس ووکهو ،هیین واب
 .هواد ێپ یگنیرگ یناهیج ییتسوردنهت یوارخکێڕ هک وودنهسهنهشهگ

 
  خۆدوراب ینیڕۆگ ۆب ناکهییامهنب هراکێڕ
 اــسای و هــمانهگڵهب هــل ناڕوــک یــێزواز یمادــنهئۆک یندناوێــش و هــنهتهخ یسرپ هک هتساڕ
 رهــه یهوهــنووبراگنهرهب رهــس هل هشیمهه ماڵهب ،هوارکهن ساب ۆخوهتساڕ ناکهییتهڵوهدوێن

 هــتاخب ناــینوورهد و ییهتسهج ییتسوردنهت هک ناڵادنم هب رهبمارهب کهییژیتودنوت هنشهچ
 کهو ،ڵادــنم یناکهــفام ییناــهیج یهــماننامیهپ .هوهــتهوارک رهس هل یتخهج ،هوهییسرتهم
 یمادــنهئ یناــتاڵو ،19 یهداــم هــل ناڵادنم هل یناویتشپ هل ییاسای یهمانهگڵهب نیرتزرهب
 و ییهتــسهج ییژیتودــنوت یناــکهرۆج رهــبمهه هــل ناڵادنم ینتساراپ ۆب هک هوودرک دنهباپ
 .رهــب هــنرگب ییهدرهورهــپ و یتهیاڵهمۆک ،یڕێگراک ،ییاسای یکێنێوشوێڕ وومهه ینوورهد
 هــل اواد ادهــییتهڵوهدوێن هــماننامیهپ مهــئ ی14 یهداــم یمهــکهی یهــگڕب هــل اههورهــه
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 هــل ".نرــگب ناڵادــنم ینییاــئ و ڕهواــب ،هــشێدنهئ ییدازائ یفام هل زێڕ" هوارک ناکهتهموکح
 هــل تــسهد نزــیئ ێــب هــب ێباــن" هک هوهتهوارک هوهل تخهج ادهماننامیهپ مهئ ی16 یهدام
 هــب تهرابهــس ادهوهــنیژێوت مهــئ یــمههوود یــشهب هل ."تێردب ڵادنم ییتهبیات یرابوراک
 ییتــسوردنهت رهــس ۆب هنهتهخ یناکهتوهکێل و ناکهییکهوال هنایز و ناکهییرهگهئ هتهراسهخ
 یڵاخ .اردنێگنهسڵهه شیناڕۆپسپ یزاوایج ینووچۆب و ارک هسق هکهڵادنم ینایگ و هتسهج
 ێــل یتهراــسهخ و یــکهوال یناــیز هــنهتهخ هــک ووــب هوهئ هنانووچۆب مهئ وومهه یشهبواه
 واچرهــب هــل هــڵاخ مهــئ رهــگهئ .هــناڵادنم هــب رهبمارهب ییژیتودنوت یهنوومن و هوهتێوهکهد
 یکرهــئ هوهــئ ،ڵادــنم یناکهــفام ییناــهیج یهــماننامیهپ ی١٩ یهدام یێپ هب اوهئ ،ێریگب

 .نهکب ناڵادنم هل یناویتشپ هنهیالهمهه ییتشپڵاپ و یرایشۆه هب هک هناکهتهموکح
 هــل شیوهــئ هــناڵادنم رهــس هــب ازنییاــئ و نییاــئ یندناپهــس یــسرپ هکید یکێڵاخ 2

 هــب ناکهرهورهــپنییائ هــکواب و کیاد .هیین نایندراژبڵهه و نادرایڕب یتاڵهسهد هک ادکێنهمهت
 شهــمهئ و هــیین ناــیۆخ یهدراژبڵهــه هــک کهــیهکچێڕ رهس هنهخهد نایناکهڵادنم هنهتهخ
 یهداــم هــل هــک هــناڵادنم ۆب نییائ یندراژبڵهه و یدازائ یفام ینیسانیمرهف هب یهناوهچێپ

 یــشهب نیرتیتهــبیات ندرکیراکتــسهد هــکید یــگنیرگ یکێڵاــخ .هوارک ێپ یهژامائ اد١٤
 ێــب هــب ڵادــنم و نهــکهڵادنم یــه ڵادنم یهتسهج یناکهییسکێس هشهب .هڵادنم یهتسهج
 هــک هــڵادنم یناکهــفام یهماننامیهپ ی١٦ یهدام یهناوهچێپ هب یۆخ یهداریئ و ندراژبڵهه
 یناڵادــنمرێم و ناڵادنم هل ییتشپڵاپ یاسای هل .نب دنهباپ یێپ هواد ناینێڵهب ناهیج یناتاڵو
 هــتێبب هــک ناڵادــنمرێم و ناڵادــنم یندرکناسارهه و رازائ هنشهچ رهه هک هووتاه ادشینارێئ

 هــب نتسهب تشپ .هیهغهدهق ،هناڵادنمرێم و ڵادنم وهئ یینوورهد نای ییهتسهج ینایز یۆه
 نترگرهوکڵهــک و ڵادنم یناکهفام ییناهیج یهماننامیهپ ووکهو یناکهییتهڵوهدوێن هماننامیهپ
 ،ناڵادــنمرێم و ناڵادــنم ینتساراپ یاسای ووکهو ناکهییۆخوان اسای وان یناکهییتهیارفهد هل
 یراومهــه ناــی ابب ال هراک مهئ ینتسخشێپ مهدرهب یناکهیینییائ و یتیرهن هگنهتسائ ێناوتهد
 یهوهــئ ۆــب اــکهد نارهناداــسای و نارادتاڵهــسهد یراــکواه ،هناوهندرکتخهج وهئ .هوهتاکب

 یهداڕ رهــس هــننێژرپب جنرهــس ادرتناوارف یدنهههڕ هل و نهکب هڵهمام هناراداگائ و هنارایشۆه
 .ناییرگڵههتهراسهخ و ناڵادنم یژد یژیتودنوت

 هــنهتهخ ،هوارــک نووڕ یلهــسهت و رــێت هــب ادهوهنیڵۆکێل مهئ یمهکهی یشهب هل کهو .3
 ۆــب هوهتێڕهگهد یهشیڕ و گهڕ هک هییتیرهن یناهیج یناکهنۆکهرهه هییرهگرهتشهن هل کێکهی
 یــشهب هــل .نییاــئ واــن هــتۆدرک یهزد ادــناکهییمیهاربیئ هنییائ ینادڵههرهس ڵهگهل و رسیم
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 یاــمێه هــب هــنهتهخ هکهلووج ینییائ یناووتوهکنێوش هک ارتو ادهکهلووج ینییائ هل هنهتهخ
 یاڕهرهــس مالسیئ ینییائ یناووتوهکنێوش و نهدهد مڵهق هل هکهلووج یسهک ییرهورهپنییائ
 و هوهــناڕێگ هــب نتسهبتشپ هب هوارکهن هنهتهخ هب ۆخوهتساڕ یکهیهژامائ ادنائروق هل هک یهوهئ
 یڵاــخ ماڵهب .هواد هتیرهن مهب نایهژێرد هکهلووج ینییائ هل هوهندرکییاسال هب ناکهدوومرهف

 هــب هــنهتهخ هــکهلووج ینییاــئ یناوهڕیهــپ هــل کێــشهب هــک هیهوهئ گنیرگ و شێکاڕجنرهس
 یناــش رهــس یکرهــئ هــب هــنهتهخ شیمالــسیئ ینییاــئ ینارهــبێڕ یهبرۆز و ننازان تسیوێپ
 هک هناموینیب همێئ ادناکهییسرپاڕ هل شهوهل هگج .کواب و کیاد کهن ننازهد یۆخ هکهسهک
 یتــشگ هب و نووبقڵاب یتاک اتهه هنهتهخ هک هوهتۆدرک هوهل نایتخهج ناکهرهبێڕ هل کێرۆز
 یهوهندرکراداگائ و هگنیرگ هتهباب مهب نتسهبتشپ .تێرخب اود هکهسهک ینایژ ییاتۆک اتهه
 نناوــتهد و ننازاــن تــسیوێپ هــب نایهکهڵادنم یهنهتهخ هک ناکهرهورهپنییائ هکواب و کیاد
 رایڕب یۆخ یڵاسهروهگ هتشیهگ هک کێتاک یهوهئ ۆب نهدب نایهکهڵادنم هب ندراژبڵهه یفام
 و ڤۆرــم یناکهــفام هل نترگزێڕ ۆب ،ناکهیینییائ امهنب یندرکاچهڕ یاڕێو ێناوتهد همهئ ،ادب
  .تێب گنیرگ یکێواگنهه ناکهییتهڵوهدوێن اسای

 ڵهــگهل یۆخوهتــساڕ ییدــنهویهپ هــک یهــیێپ وهــب ،هــنهتهخ ووــکهو یلهــگتهباب هــل 4
 نیرــتگنیرگ نارهناداــسای و نارادتاڵهــسهد ،هــیهه ناکهــکات یینایگ و هتسهج ییتسوردنهت
 و ریگتــشگ یاــسای یندنارزهماد هب نێڵهک یتسائ رهس هل نناوتهد هکنوچ ،هرهس هل نایکرهئ
 هنــشهچ رهــه .هوهــنهکب مهــک هــنهتهخ ووــکهو یلهــگراک یناکهــییرهگهئ هــنایز ،هــنارگێڕ
 مهــئ یهوهــندرکمهک یجناــمائ هــب ادــنارێئ یناکاــسای هل کهیهوهندرکراومهه و یراکناڕۆگ
 یوایــش پارــخ یهــنهتهخ هــک یهوهــئ هــنوومن ۆــب .هیهوهــشێپ ۆــب کێواگنهــه هــنانایز
 هــل هوهــییاینڵد هب .تێب هوهرهکێرگ ێناوتهد هییاسای یازس و فام ییزاوخاد و نووچاداودهب
 یرهــبژد و رگنهــیال هب ناکهزاوایج هگناوڕ ێبهد ،ادشاسای هل یزاسکاچ و نیڕۆگ یراقائ

 ناییکهرهــس یتــسهبهم هک ێرکبرهد کێلهگاسای نایهوهندرکۆک هب و ێرکب واچهڕ هوهنهتهخ
 ێناوتاــن اینهت هب اسای هک نینازب شهوهئ ێبهد تهبڵهه .هکڵهخ ییتسوردنهت یندرکرهگۆسم
 ییرهگیراک ادنهیاخژێرد هل ێناوتهد هوهندرکریبنشۆڕ یتشورس یۆه هب ماڵهب ،ێب رهگیراک
 .هوهرتهناتسۆدڤۆرم یکهیهکچێڕ رهس هتاخب اگڵهمۆک و ێبهه یشاب
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 یناکهــنایز یهوهــندرکمهک و هوهنووبراگنهرهب ۆب هنامزیناکیم یهمانرهب ێدنهه
 هنهتهخ
 هــل ،هوارد ماجنهــئ ناــنژ یهــنهتهخ ۆــب رۆز ییکالاــچ یتهــڵوهدوێن یتــسائ رهــس هــل .1
 و یرۆجیهــپ اتهــه هرــگب هوهنانژ یهنهتهخ یهوهنووبراگنهرهب ییناهیج یژۆڕ یندرکیراید
 یرهــساترهس هــل هوهییڵاحشۆخ هب و هوارد ماجنهئ هڕهپاد مهئ یژد هل هک ناکهنانادنیهپمهک
 یووتوهکرهــس ینوومزهــئ .هوودرــک نیزهــباد هــل یووڕ ناتهرفائ یهنهتهخ یهژێڕ ادناهیج
 هوارــخکێڕ و نیــنێب راــک هــب شیناڕوــک ۆــب نیناوتهد نانژ یندرکهنهتهخ یهوهنووبراگنهرهب
 ڵاــپ هــل نناوــتهد یتهیاڵهمۆک یناناڤکالاچ و نانژ یناکهفام یناراکیکۆکاد و ناکهیینهدهم
 .هوهــنهدب یــکێل و هوهــنهکب نووڕ شیناڕوــک یهنهتهخ ناچک یهنهتهخ یهوهنووبراگنهرهب

 هــب هک ێب کێڵاس وومهه )یرێویربێف( یتابوش یگنام یمهشهش ێناوتهد مهکهی یواگنهه
 و ینهدهــم یناــناڤکالاچ و هوارک دهزوان نانژ یهنهتهخ یهوهنووبراگنهرهب ییناهیج یژۆڕ
 و نڕۆــگب هــنهتهخ یهوهــنووبراگنهرهب ییناهیج یژۆڕ ۆب هژۆڕ مهئ نناوتهد نانژ یناکهفام
  .هوهنبب ناچک و ناڕوک یکێندرکهنهتهخ هرۆج رهه یراگنهرهب ادشهوهئ ڵهگهل بیرهتواه

 نارــێئ هــل ناــمرهد و یتــسوردنهت ییمرهــف یاــگزهد کهو یتــسوردنهت یــتهرازهو .2
 و ناکهــییتهڵوهدوێن هوارزهــماد نهــیال هل هک یهتاک وهئ اتهه ێبهد هکید یناتاڵو یهوێشواه
 هراک مهئ یندرکهنهغهدهق نای ندرکهغهدهق هب تهرابهس نارێئ ییرهوداد یتاڵهسهد نیرتاڵاب

 هــگناوڕ هــنهتهخ هــب تــسهویهپ یناکهــییامنێڕ و هــمانوهڕیهپ هل هواریگهن کێتسێوڵهه چیه
 یتهرازهو هک یهییتهیانزهم و ۆکش وهئ .تێرگب واچرهب هل هوهرایهن و رگنهیال هب ناکهزاوایج
 یندــنارزهماد هــب ادیهد هک یهناتهڵۆم وهئ و هواد یهنهتهخ هب یمرهف یهوێش هب یتسوردنهت
 هــل یراــیناز یهنادازائ یکهیهوهندرکواڵب چیه هک ادهد ناشیپ هنهتهخ یناکهکینیلک و دنهوان
 کڵهــخ هــک اوڕــب ادهتــسارائ وهــب ییهــناختهرازهو یتهــسایس هتــسیوێپ .هــیین اداراــئ
 ێبهه هنایۆگتساڕ و تسورد ییکشیزپ ییرایناز ۆب نایریگتشگ و واوهت یکێنتشیهگاڕتسهد
 نایناکهــڵادنم یندرکهــنهتهخ یهراــب هــل کــێرایڕب هریگتشگ هییرایناز مهئ یامهنب رهس هل و
 نارــێئ ییمالــسیئ یاڕۆــش یسیلجهم ییکشیزپ و یتسوردنهت ینۆیسیمۆک اههورهه .نهدب
 .تاکب هییراکاواد مهئ ۆب نووچاداودهب یتسوردنهت یتهرازهو هل ێناوتهد

 هــل یکۆــکاد ییکهرهــس یرایتشرهپرهس کهو )یتسیزهێب( هوهنایژکاچ یوارخکێڕ .3
 هــک ناکهــییناهیج هییتــسوردنهت هدرادناتــس ینترگاچهڕ هب ێبهد نارێئ هل ناڵادنم یناکهفام
 ییرازوگتهــمزخ یندرکشهکــشێپ هــل هگج ،هییهتسهج و ینوورهد ییتسوردنهت یرگڵهه
 یناکهــفام هــل یرگرهــب یهــگێڕ هــل هتــسیوێپ ،کواــب و کیاد ۆب یتسوردنهت و یراکژێواڕ
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 ۆــب کــێراکێڕ نایازهراــش و ناڕۆپــسپ ینووــچۆب یــێپ هــب و هوهــکهتهباب وان هتێچب ناڵادنم
 :هل هییتیرب هوارزهماد مهئ یناکهکرهئ .ووڕ هتاخب هنهتهخ یناکهتوهکێل و نایز یهوهندرکمهک
 و ناڵادــنم یناکهــفام و هــنهتهخ هــب تهرابهــس ریگتــشگ و ێوــن ییراــیناز یهوهندرکواڵب

 .یتشگ یهوهندرکنووڕ ۆب نادڵوهه
 یوــید هــل و نهدــب هــتهباب مهــب یــگنیرگ ێبهد ناکهییمیداکائ و یتسناز هنهموجنهئ .4

 هــگڵهب هــل نایناکهــییهوهنیژێوت هــماجنهئ هک یهیێپ وهب ،نهکب یێوتوات و هڤۆرش هوهزاوایج
 کهو نناوــتهد نارادتاڵهــسهد و نارهناداــسای ،هوارــیگرهو هوهــناکهییهوهنیژێوت و یتــسناز
 و یتــسناز یــسنارفنۆک و رانیمیــس یندربهوێڕهــب .هوهــنزۆقیب یڕێگراــک یهــمانوهڕیهپ
 و یکــشیزپ یهــگناوڕ هــل هــنهتهخ یتهــباب رهــس هــل زێت و هوهنیڵۆکێل و راتو یهوهندرکۆک
 و رهــب هــتێریگب ێرناوتهد هک نهناراکێڕ و ڕهپاد وهل هوهییاسای و یتهیاڵهمۆک و یساننوورهد
 هنــشهچ رهــه هــل روود هــب هــنهتهخ یتهــباب ۆــب هناییتسناز یهوهنووبووڕهبووڕ ۆب اگڵهمۆک
  .تاکب هدامائ کهییژرگرامهد

 یکێخهــیاب ێــبهد ناڵادــنم یناکهــفام یناــناڤکالاچ و یتهــیاڵهمۆک ینارهنێڕهپاڕ .5
 یهــگڵهمۆک یندرکریبنــشۆڕ و هوهــندرکراداگائ هــل ناــیۆخ یهنارهگیراک یڵۆڕ هب تهبیات
 یاود هل ،ناینووبرگێڕ یاڕهرهس ناکاسای راج کێدنهه هک یهوهئ ینیناز هب و نهدب یتشگ
 ۆــب راوــب ،ناکهــنبژوق و نوــک هل هتهباب مهئ ینانێهرهد هب و هوهشێپ هنێب هتسیوێپ ،ناگڵهمۆک
 مهــه هــک هــماوهدرهب ادهــنایاگڵهمۆک وهــل هــنهتهخ .نهــکب شۆخ هتهباب مهئ رهس هل ۆگوتفگ
 هــک یهتاڵهــسهد وهــئ ،هتــسهداڵاب نییاــئ شیمهه و هیهه نایلیدهبێب یتاڵهسهد ناکهتیرهن
 ییرایــشۆه یهوهــئ یۆه هتهووب هواد ناینهتهخ یناکهییدنهوهژرهبنهواخ هب تیرهن و نییائ
 هــل .نێرکهــن ارکــشائ یناکهــییکهوال هــییرهگیراک و هــتوهکێل و اکهن دایز هوهراب وهل یتشگ
 اگڵهــمۆک و هووترگهــن یــمچیب ناکهــییرایناز یهــنادازائ یڕووــس ادهراوــب مهــل ادیتــساڕ
 هوهــتهووب هــنهتهخ یناکهــیینێرهئ هڵاخ هب تهرابهس مالکێڕ ناوارف یکێلۆپهش یووڕهبووڕ
 یگنهد هک ادکهیاگڵهمۆک اههو هل .تێردهد یرایناز رتمهک یناکهیینێرهن هڵاخ رهس هل ماڵهب

 ،هرتزرهــب هــنهتهخ ینارایهــن یــگنهد هــل رۆز هــنهتهخ ینادنهمدووــس و هنهتهخ ینارگنهیال
 یهوهــن هــک یهــیێپ وهــب ماڵهــب .هژێرد و سروق رۆز هگناوڕ یهوهندرکراومهه و یراکناڕۆگ
 هــشیلک هــل ناــنێهزاو و ناکهــتهباب ۆــب یێوــن یهوهــندنێوخ و هوهــنووچادێپ یاــناوت جنهگ
 رادمههرهب ناکهوهندرکرایشۆه و هوهندرکنووڕ هک نیب شۆخڵد نیناوتهد ،هیهه ناکهییتیرهن
 کهیهتسارائ وهرهب اگڵهمۆک یندرکنێونێڕ ۆب نیناوتهد هناتسهپ مهل نترگرهوکڵهک هب .تێبهد
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 یهــسۆرپ و ێــشخهبهد ناڵادــنم هــب ندراژبڵهــه و تاڵهــسهد و یدازاــئ هــک نیهدب ڵوهه
 ناکهــییموکحان هوارــخکێڕ و نارهــنێڕهپاڕ ییرادــشهب و ڵۆڕ .نیهــکب رــتارێخ یراکناڕۆگ
)NGO( یهــنایۆبات و هــڤب وهئ یندنازهب ۆب ێبهد ناوهئ .هگنیرگ رۆز ینهدهم یهگڵهمۆک و 
 هوارزهــماد هــل نایناکهــییراکاواد .نــشۆکبێت ،جناــمائ هــتاکهد ناڵادنم یفام ۆخوهتساڕ هک
 ینتــساراپ یناکاــسای یندرکدنهــسهپ ێناوتهد نارهناداسای و ناردتاڵهسهد و ناکهرایسرپرهب
  .هوهتێوهکب ێل یاگڵهمۆک وان هل یرایناز یهنادازائ یهوهنووبواڵب و ڵادنم

 رهگیراک یهناراینشێپ یکێڕهپاد دنهچ 
 ۆــب نناوــتهد یتهــیاڵهمۆک ینارهــنێڕهپاڕ و ینهدهــم یهــگڵهمۆک هــک یهــناراک وهل کێشهب
 :هیهوێش مهب نهکیب ناڕوک یندرکهنهتهخ ینتشێههن و هوهندرکمهک

 یایدــیم یناتسهپ ینانێهراکهب و ییهدرهورهپ یرۆجوارۆج یهتسهرهک ینانێهراکهب .1
 و ناــکواب و ناــکیاد یهوهــندرکراداگائ و یتشگ ینانێهاڕ ۆب ناکهییتهیاڵهمۆک هڕۆت و یتشگ
 ؛ناسرپرهب

 هــسنارفنۆک و ڕۆک هل هنهتهخ یناکهوارنیب هتوهکێل و هگڵهب یووڕ هنتسخ یهگێڕ هل .2
 هــتێرخب کــشیت و ووڕ هــتێرخب هــنهتهخ یناکهــنایز ،ادــڤۆرم یناکهــفام یناکهییتهڵوهدوێن

 ؛یرهس
 نیرــگبرهو ناکهییامارد همههرهب یزێه هل کڵهک هنهتهخ یتهباب یهوهندرکنووڕ ۆب .3

 هــب تــسهویهپ یمهــهرهب شیناوهــئ یهوهــئ ۆــب  نیهدب هند ۆناش و امهنیس ینادنهمرهنوه و
 ؛نهکب زاس هنهتهخ

 یهوهنتــسۆق و ناکهــییتهیاڵهمۆک هووتــشیۆڕتسهد هــپورگ و ناکهسهک یندنالگهوێت .4
 ؛یتشگ یهدرهورهپ ۆب نایناکهییتهیاڵهمۆک هگێپ

 یناکهییرهگهئ هتهراسهخ یهوهنووبراگنهرهب ۆب یتهیاڵهمۆک یتهمڵهه یندرکێپتسهد .5
 ؛یناکهنوومن و ناڵادنم رهس ۆب هنهتهخ

 یاــسای یــندرکرهد ناــی ناکاــسای یهوهــندرکراومهه ۆــب ناکهــتهڵوهد هــل ندرکاواد 6
 ؛ناڵادنم ینتساراپ

 وان یناکهپورگ و سهک یهوهندرکۆک و نایاتسۆمام و ناکۆکناز یاناوت ینانێهراکهب .7
 و نازــێخ ییتسوردنهت یراوب یناساننورهد تهبیاتهب ناساننوورهد و یکشیزپ یهگڵهمۆک
 رتاــیز ییراــیناز یهوهئ ۆب هپورگ مهئ ڵهگهل ینادیهم یهنامید و ۆگوتفگ و ناکهپارتسکێس
 یناکهتوهکێل و راوهسائ رهس هل رتایز یهوهندنێوخ و جنرهس یهوهئ ۆب و ێرنێهب تسهد هب
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 یناــمز هــل و نهدــب ماجنهــئ یــسکێس ییدــنهویهپ و یتێرهــسواه ینایژ یراوب هل هنهتهخ
 ؛هوهنهکب واڵب ادناکهییتهیاڵهمۆک هڕۆت و ایدیم هل هنهتهخ یناکهتوهکێل هوهناوهئ

 و هــنهتهخ هــب تهبیات یهڕهپال یندرکناخرهت و ناکهییتهیاڵهمۆک هڕۆت یندنارزهماد .8
 ؛یناکهتوهکێل

 مهــڵهق هــل ینییاــئ یکهیهگڵهمۆک هب هک نارێئ یاگڵهمۆک ووکهو یکێلهگاگڵهمۆک هل .9
 هتــسناز یناڕۆپــسپ ناوــێن هــل هناــشهبواه یژێووــتو و یدــنهویهپ یهــگێڕ هــل ،ێردهد
 ناــیناه هوهــنارگهنخهڕ یکهــیهگناوڕ هب نیناوتهد هییملیع یهزوهح ڵهگهل ناکهییتهیاڵهمۆک
 هوهییــسانڵهمۆک یهگناوڕ هل .ننیبب هنهتهخ یناکهنشهچهمهه و ناوارفرهب هدنهههڕ هک نهدب
 هب تهرابهس کێناڕۆگ ادنایهگناوڕ هل هک کێرۆج هب نیڕۆگب یڵادنم و ڵادنم ۆب ناینیناوڕێت

 هــک نیهــکب تــسورد کهییزاــسکاچ نیناوــتب هوێــش مهــب هــگنهڕ ،نیــنێب یدهــب هــنهتهخ
 ،هواــشێک اداگڵهمۆک رهس هب نایڵاب هک ادناکهیینییائ هراتوگ یهکید و اوتف هل یهکهوهنادگنهڕ
  .تێرنیبب

 هــنهتهخ یناکهرهبژد و رگنهیال هتسارائ و یناکهدنهههڕ و هنهتهخ ڵهگهل نووبانشائ 10
 هک یرگاگڵهمۆک یناکهگنیرگ هوارزهماد هل کێکهی کهو نارێئ یهدرهورهپ یمهتسیس وان هل
 ۆــب ،هییتهیاڵهمۆک یکێنارهنێڕهپاڕ کهو اگڵهمۆک یناکهکات ینیهز یندرکهدرهورهپ یسرپرهب
 ڕهــم هل تسورد یراکیش و هوهتێرکب هگنیرگ هتهباب مهل ریب یرگاگڵهمۆک یتوهڕ هل یهوهئ

 و کواب و کیاد هنبهد هک هناسهک مهب ادب هنارگهنخهڕ و ێون یکێنیناوڕ ادووتاهاد هل هنهتهخ
 هــیینییائ هتــسارائ مهــل هــنخهڕ ێناوــتب هــیاگین مهــئ هــک کێرۆج هب ،ژۆڕاود ینازاسووتاهاد
 ؛هوهتێتسهووب هکهزێه یژد و ێرگب هتسهداڵاب

 و )NGO( ناکهـــییرهوامهج هـــپورگ و ییێجۆـــخ یاـــناوت ینانێهراکهـــب هـــب .11
 هــتوهکێل نیناوــتهد هوهــناکهییموکح و یمرهــف هوارزهماد نهیال هل هنهتهخ ۆب نووچاداودهب
 هــنهتهخ یهراــب هــل هــنارگهنخهڕ یهتــسارائ و هوهنیهدب کێل هنهتهخ یناکهیینێرهن و ینێرهئ
 ناد هنامیدرهب یناسهک یهتو یێپ هب ادهوهندرکیش یهسۆرپ هل هک یهیێپ وهب .نیهکب زێههب
 هتــسیوێپ شهراــکۆه مهــئ رهبهل رهه ،هییتهیاڵهمۆک یکێوارکزاس ندرکهنهتهخ هک ارن ادهوهب
 .تێرکب ریهس گنیرگ هب یتهیاڵهمۆک ینارهنێڕهپاڕ یاناوت و یتهیاڵهمۆک یتهیینیهز

 و ناکهــناخباتوق و نایاواــس یهــچخاب ینایاتــسۆمام یناــنێهاڕ یهــگێڕ هــل .12
 یفام و ییاسای ینتشیهگێت نیناوتهد ناڵادنم ۆب هوهناوهئ یهگێڕ هل ناکهژۆمائ یهوهنتساوگ
 واــن هل یرهگنشۆڕ و یرایشو ینادێپهرهپ اههورهه .نیهبب هوهشێپ وهرهب ناڵادنم یهتسهج
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 و یکــشیزپ یهــگناوڕ هــل هــنهتهخ یناکهــنایز هــب تهرابهــس نارهزێراــپ و ناــساناسای
 ادنارهناداــسای ڵهگهل یدنهویهپ ادناکاسای یندرکراومهه یراوب هل یهوهئ ۆب هوهییتسوردنهت

 ؛نهکب زاس
 هنهتهخ ینادماجنهئ یناکهنایز و رهرهز و ێردب ناکواب و کیاد هب ژێواڕ یهوهئ ۆب .13

 و ناکهناخــشۆخهن هــل یراــیناز یهــکنب ناــی یراــکژێواڕ یدــنهوان هتــسیوێپ ووڕ هتێرخب
 ؛هوهتێرکب هنهتهخ هب تهبیات یناکهگنیرۆن

 و یریبنــشۆڕ و ییهدرهورهپ و ییاسای و ینیائ و یکشیزپ هوارزهماد ییرادشهب هب .14
 .تێردب ادهراوب مهل ینادیهم ییپورگ یهوهنیژێوت هب هرهپ دته
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 رهسوون هب تهرابهس
 یتاڵهـهژۆڕ هـل هدهـغهن یراـش یووب کیاد هل رهژێوت و یتهیاڵهمۆک یسانکڵهخ ،یدهمحهئ لیماک

 و )IKWR( ناکهـفام یتاـینب هـل نهدـنهل یاسای یۆکناز هل »سوومان« یتاڵهخ یهوارب ،هناتسدروک

 هل ناکهییۆرم هتسناز و تایبهدهئ یشهب  (PEACE) یتشائ ییناهیج یتاینب »یتشائ« یتاڵهخ یهوارب

 و یتهـیاڵهمۆک یهـشهگ هـب تهرابهـس یدهـمحهئ لـیماک یناکهوهـنیژێوت .هنۆتگنیشاو جرۆج یۆکناز

 .هووب ناڵادنم و )رهدنێج( زهگهڕ هب تسهویهپ یناکهسرپ و کینتێئ ،یتهڵوهدوێن

 هژـێرد ادهتاڵو وهل یۆکناز شێپ و یدنهوانشاپ یندنێوخ ایناتیرهب ۆب ینووچ شاپ ،یدهمحهئ لیماک

 و هوهنتـساوگ یجێلۆـک هـل ییراـقائ ییرووبائ و پاچ یناکهفام ،پاچ ییسانراک ۱۹۹۹ یڵاس و هواد ێپ

 و یتهیاڵهمۆک یسانڤۆرم یهتسڕ هل یرهتسام ۲۰۰۳ یڵاس اههورهه واربوان .هووترگرهو نهدنهل یندنایهگ

 و یڕۆپـسپ هـلوخ ناـشاپ و هووـترگرهو ایناتیرهـب یرێبرێتناـک هـل تـنێک یۆـکناز هل ییهنێو ییراگنموهق

 یۆـکناز هـل یهـنالوخ مهئ و هوادێپ هژێرد هوهنیڵۆکێل یزاوێش و تساڕهوان یتاڵههژۆڕ رهسهل یناکهتهبیات

 .هوودناڕهپێت نهدنهل یکهب کرێب یۆکناز و یرووبائ
 و یـسراف ،یڵۆبنهتـسهئ ییکروـت ،یزـیلگنیئ یناکهـنامز هـب واربواـن یووشێپ یناکهوهنیژێوت و راتو 

 :نوارک پاچ هناوان مهئ رێژ هل یدروک

 ییزاوایج ،ناکهندنایهگاڕ ینانێهراکهب" داباههم یناڵادنمرێم وان هل یرگاڕۆخ و یراگزاس ـ

 هل هک ارک داباه هم هل ۲۰۰۶ یلاس هل "نارێئ یناتسدروک هل ییهنێو ییفاڕگۆنتێئ  -یرگاڕۆخ و یزهگهڕ

 یاوائ یینهمهپاچ نهیال هل کرامیناد هل  ۲۰۲۱ یلاس هل و ندنهل هل یرهێم یینهمهپاچ نهیال هل ۲۰۱۹

 .هوارک پاچ یزیلگنیئ و یدروک ،یسراف ینامز ێس رهه هب فووب

 ۆب هناسانکڵهخ یکێنیناوڕ" ایکروت یتاڵههژۆڕ یرووشاب و تاڵههژۆڕ ۆب هکید یکێنیناوڕ ـ  

 هب میکتا یینهمهپاچ نهیال هل Etkim press (Istanbul, Turkey 2009) ؛"ایماتۆپۆزم یتیرهنوباد

 .هوارک پاچ هل لوبناتسیئ یزیلگنیئ و یکروت ینامز ێس

 نهـیال هـل هـک"نارـێئ هـل ناـنژ یهـنهتهخ هـب تهرابهـس ریگتشگ یکهیهوهنیژێوت" تیرهن یوان هب ـ

Uncut Voices Press-Frankfurt هـل کراـمیناد هـل و ۲۰۱۶ یڵاـس هـل هزاریش یینهمهپاچ و 

 ،یـسراف هـب یهـکهییگنهد هـلیاف ڵهـگهل هـبێتک مهـئ یناکهیینۆڕتکلهئ هلیاف فووب یاوائ یینهمهپاچ نهیال

 .هیهرهژێوت مهئ یناکهوهنیژێوت یهکید هل یکیک هی ،هوارک پاچ ۲۰۲۱ یڵاس یزیلگنیئ و یدروک

 هـل ناڵادـنم یهتخهوـشێپ یریگرهـسواه هب تهرابهس ریگتشگ یکهیهوهنیژێوت( یگنهدێب یهڵهیاز -

 و ؛ Nova Science Publisher, Inc., New York 2017 هـل هوهـتۆب واڵـب )نارـێئ

 ێـس رهـه هـب فووـب یاوائ یینهمهپاچ نهیال هل کرامیناد هل ۲۰۲۱ یڵاس هل ناسید و هزاریش یینهمهپاچ

 ،یـسراف هـب یهکهییگنهد هلیاف ڵهگهل هبێتک مهئ یناکهیینۆڕتکلهئ هلیاف یزیلگنیئ و یدروک ،یسراف ینامز

  .هوارک پاچ یزیلگنیئ و یدروک

 هـک "نارێئ هل یتاک ییریگرهسواه ۆ هغیس هب تهرابهس ریگتشگ یکهیهوهنیژێوت" وائ رهس هل کێڵام -



  401  | رهنێوخ ڵهگهل کهیهتو |

 شینهدـنهل هل یرهێم یینهمهپاچ و هوهتۆب واڵب هزاریش یینهمهپاچ نهیال ۲۰۱۸ یڵاس هل یهکهییسراف هقهد

 هـبێتک مهـئ یناکهـیینۆڕتکلهئ هـلیاف فووـب یاواـئ یینهمهپاچ نهیال هل و هوارک پاچ یهکهییزیلگنیئ هقهد

 یناکهوهـنیژێوت یهـکید هل یکیک هی هوارک پاچ یزیلگنیئ و یدروک ،یسراف هب یهکهییگنهد هلیاف ڵهگهل

 .هیهرهژێوت مهئ

 هـب"نارـێئ هل یپس ییریگرهسواه هب تهرابهس ریگتشگ یکهیهوهنیژێوت" هواڵهوائ یاگرد هب کێڵام -

 نهـیال هـل اـهو ر هـه ؛هوارـک پاچ نهدنهل هل یرهێم یینهمهپاچ هل ۲۰۲۰ یڵاس هک یسراف و یزیلگنیئ

 هـلیاف .هوهـتهوارک پاـچ یزـیلگنیئ و یدروـک ،یـسراف یناـمز ێـس رهـه هـب فووـب یاواـئ یینهمهپاچ

 .نتسهد رهبهل ناکهییگنهد هلیاف ڵهگهل هبێتک مهئ یناکهیینۆڕتکلهئ

 و یرـگێڕ ،نیـسان هـب تهرابهـس کهـیهوهنیژێوت" یڵادـنم یناڵاـت یوان هب هکید یکهیهوهنیژێوت -

 ارد ماجنهئ ناڵادنم یناکهفام هل یناویتشپ ینهمووجنهئ ۆب "نارات هل ناڵادنم ییڕهگڵبز یهدراید یڵۆڕتنۆک

  ؛ارک ینێونووڕ ۲۰۱۹ یڵاس هل و هوودرک ێوتوات نارات هل یناڵادنم ییڕهگڵبز یتهباب هک

 هـب تهرابهـس کهـیهوهنیژێوت" وارکهـغهدهق یراـش یـقهد ییـسراف و  یدروـک ،یزیلگنیئ یقهد -

 یناکهـنامز هـب یشیراتو ێدنهه هک هیهرهژێوت مهئ یناکهوهنیژێوت یهکید هل یکیک هی "نارێئ هل ناناسواهان

 یرهێم یینهمهپاچ نهیال هل ادییاود یهوام مهل و هوارک پاچ و هوارشێکرهد ێل یزیلگنیئ و یدروک ،یسراف

 ،یسراف هب یهکهییگنهد هلیاف ڵهگهل هبێتک مهئ یناکهیینۆڕتکلهئ هلیاف ؛ارک پاچ ۲۰۱۹ هل یڵاس نهدنهل هل

  .هوهتهنوارک پارچ هرابوود ۲۰۲۱ هل  فووب یاوائ یینهمهپاچ نهیال هل یزیلگنیئ و یدروک

 یکهـیهوهنیژێوت" روونس اتهه هوهروونس هل یوان رێژ هل واربوان یکهیهوهنیژێوت ۲۰۱۸ یڵاس هل و -

 و سراـف ،دروـک ،چوولهـب ،بهرهـع یـکینتێئ ۵ هـک "نارێئ هل یتهیاکینتێئ و سانوش هب تهرابهس ریگتشگ

 و هوارـشێکرهد ێـل یزـیلگنیئ و یدروک ،یسراف یناکهنامز هب یشیراتو ێدنهه هک هوودرک ێوتوات یکروت

 هـل کراـمیناد هل ناسید ؛ارک پاچ نهدنهل هل یرهێم یینهمهپاچ نهیال هل ادییاود یهوام مهل و هوارک پاچ

 .هوهـتهوارک پاچ یزیلگنیئ و یدروک ،یسراف ینامز ێس رهه هب فووب یاوائ یینهمهپاچ نهیال هل ۲۰۲۱

  .هتسهد رهبهل هکوونهه یهکهییگنهد هلیاف ڵهگهل هبێتک مهئ یناکهیینۆڕتکلهئ هلیاف

 ،رۆـج هـب تهرابهـس ریگتشگ یکهیهوهنیژێوت" یڵادنم یناهیج هل هوهندناسوهچ یراوهسائ یبێتک

 ییناــهیج یژۆڕ ڵهــگهل توهــکێڕواه ، یڵاــس هــل هــک "ناڵادــنم یراــک یناکهــتوهکێل و راــکۆه

 یلیاف یهوێش هب فووب یاوائ یینهمهپاچ نهیال هل ۲۰۲۲ یڵاس هل ناڵادنم یراک یژد یهوهنووبراگنهرهب

  .هتسهد رهبهل و هوهتۆب واڵب یزیلگنیئ و یدروک ،یسراف هب ییگنهد و یکینۆڕتکلهئ

 یڵادـنم یمهدرهـس هـل یـسکێس ییژێردتسهد و ،مراحهم ڵهگهل ندرکانیز هب تهرابهس هرهسوون مهئ

  .ناکهییتهیاڵهمۆک هراوب ینارۆخمهخ و نارگۆه تسهد رهب هتێوهکهد هل هناووز مهب هک هیهدامائ یهوهنیژێوت

  .هوهـتۆب واڵـب یراتو نیدنهچ ادناکهییزیلگنیئ و یدروک ،یسراف هزاوایج هراڤۆگ هل نایزێڕهب اههورهه

 www.kameelahmady.com  :تێوهکهد تسهد ادنایۆخ یڕهپڵام هل یناکهوهنیژێوت
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 ناکهواچرهس یتسڕێپ
 یدروک یهواچرهس
 هـب تهرابهـس ریگتـشگ یکهـیهوهنیژێوت" تیرهـن یواـن هـب ،)۲۰۱۵( ناراکواه و یدهمحهئ لیماک

 .هزاریش :نارات ،"نارێئ هل نانژ یهنهتهخ
 / ناـنژ یـێزواز یمادنهئۆک یندناوێش" ناڕۆگ هل ووڕ یناموگ ،)۲۰۱۷( ناراکواه و یدهمحهئ لیماک

 یلیاـف ،کووـب یاـڤائ :کراـمیناد ،)۲۰۲۱( نارـێئ هـل ناـنژ یهـنهتهخ هب تهرابهس ییۆخوان یکێتڕۆپاڕ
 .ییابرهئ یینۆڕتکیلهئ

 

 یسراف یهواچرهس
 .یلزنا :هیمورا ارسمرح یاههدرپ تشپ :ناریا یعامتجا خیرات زا ییاههشوگ ،)۱۳۵۷( نسح ،دازآ
 همانلصف .گنهرف و نافرع ،هروطسا رد ینابرق نییآ ییاشگزمر .)۱۳۹۴( همیجن ،ینایسابع هد یدازآ

  .۱۱۴۴ ص ،)۳۸( ۱۱ ،یتخانشهروطسا و ینافرع تایبدا
 .دـنجریب ناـجراهن چوک رد هقیقع و یراوگوس یاهنییآ هب یهاگن .)۱۳۸۸( نسح دمحم ،شیاسآ

 .۸۷۹۶ ص ،۱۱ یپایپ ،گنهرف یاوجن
 قوـقح یـللملا نیـب دانسا رد تمالس رب قح هاگیاج و موهفم .)راهب ،۱۳۹۲( نیسح ،فابجک لآ

 .رشب
 نبا ننس ،)ق ۱۴۱۸( دیزی نب دمحم ،هجام نبا .۱۳۹۱۷۰ ص ،)۲۴( ۷ ،یکشزپ قوقح همانلصف

 .لیجلا راد :توریب .هجام
 ةعامج :مق ،یرافغ ربکا یلع حیحصت هب .لوقعلا فحت .)۱۳۶۳( یلع نب نسح ،ینارح ةبعش وبا

 .يمالسإلا رشنلا ةسسؤم ،مقب ةیملعلا ةزوحلا يف نیسردملا
 هاگشیاز رد هلاس تفه یسررب :نآ ضراوع و ایازم ،لبیتسالپ اب نادازون هنتخ .)۱۳۷۹( گنشوهریما

 ص ،)۲۱( ۷ ،)نارـیا یکـشزپ موـلع هاگـشناد( یزار یکـشزپ موـلع هـلجم ،نارـهت یداـبآ ربکا دیهش
۱۶۵۱۷۰. 

 نیـب ماـظن رد یعاـمتجا هعـسوت یاـه شلاـچ .)۱۳۹۴( دیشهم ،یجیهال یلجآ و اضر ،یمالسا
 ،یقوـقح تاقیقحت همانلصف .رقف عفر و تشادهب رب قح ،شزومآ رب قح رب دیکأت اب رشب قوقح یللملا
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 .۲۱۱۲۴۴ ص ،)۷۴( ۱۹
 یاـه یرامیب هلجم .هدش هنتخ نارسپ رد یراردا تنوفع زورب شهاک .)۱۳۸۴( دمحم ،یلیعامسا

  .۲۰۳۲۰۸ ص ،)۳( ۱۵ ،ناریا ناکدوک
 یراردا تـنوفع زا یریگـشیپ رد هنتخ ریثأت یسررب .)۱۳۸۴( نسح ،ایندمحا و دمحم ،یلیعامسا

 ص ،)۹۰( ۴۸ ،دهـشم یکـشزپ موـلع هاگـشناد یکـشزپ هدکـشناد هـلجم .لاـس ۶ زا رتمک نارسپ رد
۴۱۷۴۲۴. 

 ناوـنع هب تمالس رب قح رد یللملا نیب نیزاوم ریثأت :تمالس رب قح .)۱۳۹۷( شوایس ،ینالصا
 .نیدیآ :زیربت .ناریا یمومع قوقح رد رشب قوقح قیداصم زا یکی

 هاـگن :نارـهت .یـضیف یدـهم هـمجرت .تـیوه داـصتقا .)۱۳۹۵( لشار ،نوتنارک و جرج ،فالرکا
 .رصاعم

 یناور و یمسج تمالس قح .)۱۳۹۶( یرهم ،یمیرک و ،ارهز ،نایراکم ؛داژن یدهم ،نیراز یناما
 .نارونخس :نارهت ،یرفیک قوقح رد ناکدوک

 .هاگن :نارهت ،مود پاچ .ییاباب زیورپ حیحصت .یرونا ناوید .)۱۳۹۴( دمحم نیدلادحوا ،یرونا
 .یموـمع تـشادهب و تمالـس رـب قـح و رـشب قوـقح شزومآ .)۱۳۹۸( فسوی ،یدمحا یرقاب

 .۶۳۸۲ ص ،۶۱ یپایپ هرامش ،)۱( ۱۶ ،یللملا نیب تاعلاطم همانلصف
 و نآرـق رـظنم زا دـنزرف یکدوک نارود رد نیدلاو فیاظو لیلحت و یسررب .)۱۳۹۲( همطاف ،یرقاب

 .نارهت ،سردم تیبرت هاگشناد یناسنا مولع هدکشناد رد دشرا یسانشراک همان نایاپ .تایاور
 یاوـجن هـلجم .هوکداوس یاهاتسور رد وش هدزیس هام ریت نشج .)۱۳۸۸( دمحا ،یهوکداوس دنواب

 .١١ ،گنهرف
 اب( ناروس هنتخ هب یچانرس و کالد ندناوخ :دنجریب رد ناروس هنتخ .)۱۳۴۲( هللادبع ،یدرگلاهب

 .۲۵ و ۲۴ ص ،۱۵ ،مدرم و رنه هلجم .)میوش انشآ دوخ نانهیم مه
 .هاگن :نارهت ،متفه پاچ .دنورادهب ربکا حیحصت .راعشا ناوید .)۱۴۰۰( رداقلادبع ،یولهد لدیب
 .یملع :نارهت .یثالث نسحم همجرت .یگنهرف یسانش ناسنا .)۱۳۸۵( لیناد ،ستیب
 .تنـس لـها هـعبرا بهاذم هقف رد هنتخ مکح یسررب .)۱۳۹۱( راوبیر ،هانپ فسوی و دازرف ،اسراپ

 .یناسنا مولع و تایبدا هدکشناد ،ناتسدرک هاگشناد یروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو
 .نارـیا رد هـنتخ دـض نیناوـق تـیوقت عناـم ردپ یعرش طلست .)تشهبیدرا ،۱۳۹۷( زانهم ،دنکارپ

 .۱۵ و ۱۴ ص ،۷۸ ،ام قوقح هلجم
 .ثلاث :نارهت .یناقاخ میرم همجرت .پیدا هدقع .)۱۳۹۷( لشیم ،یلروب  نورپ و نژور ،نورپ
 .ناتـسزوخ یبرع یاهلثملا برض یسررب .)۱۳۹۲( دمحا دیس ،ینورزاک ینیسح و هفطاع ،یبارت

 .۴۹۷۲ ص ،)۱۷( ۵ ،یسراف بدا و نابز رد یلیثمت تاقیقحت همانلصف
 و یکـشزپ موـلع هاگشناد .دوشیم یدراوم هچ لماش یطابترا تالکشم .)۱۳۹۸( هیناه ،هداز یقت

 .۱۵۵ دک ،زیربت ینامرد یتشادهب تامدخ
 ،زندـیگ هـشیدنا رد راتخاـس و شنـک قیفلت .)۱۳۸۸( هیضرم ،یریما ناینیسح و دمحم ،مافدیحوت
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 .۷۹۱۰۷ ص ،)۳( ۴ ،یسایس مولع همانشهوژپ .دیدیج یسانش هعماج رب نآ ریثأت و سامرباه و ویدروب
 ،ظحاـج .داـص راد :توریب .یضاق دادو ققحم .رئاخذلا و رئاصبلا .)ق ۱۴۱۹( نایحوبا ،یدیحوت

  .)ات یب( رحب نب ورمع
 .نوراه دمحم مالسلا دبع :رصم ؛تسفا پاچ :توریب .ناویحلا باتک
 میمـصت ناـمناکدوک یاـج هب ،دب هچ بوخ هچ هنتخ .)تشهبیدرا ،۱۳۹۷( زورهب ،ینارهت دیواج

 .۱۹ و ۱۸ ص ،۷۸ام قوقح هلجم .میریگن
 .یا هـفرح یرـتکد هـمان ناـیاپ .هـنتخ سررید و سردوز ضراوع یسررب .)۱۳۸۹( هدئام ،یرفعج

 تاـعلاطم رـب یدـمآرد .)۱۳۹۶( یرم ،یلیک نیج دورهاش دحاو ،دازآ هاگشناد یکشزپ مولع هدکشناد
 .ثلاث :نارهت .ینامرک اضریلع همجرت .یکدوک

 ءاـیحإل مالـسلا مهیلع تیبلا لآ ةسسؤم :مق .ةعیشلا لئاسو .)ات یب( نسح نب دمحم ،یلماع رح
 .ثارتلا

 .نیدلا ماکحأ يف نیملعتملا ةرصبت .)ق ۱۴۱۱( فسوی نب نسح ،یلح
 و پاــچ نامزاــس ،یمالــسا داــشرا و گــنهرف ترازو :نارــهت ،۱ ج ،ینارعــش نــسحلاوبا هــمجرت

 .تاراشتنا
 هـمان نایاپ .یکدوک و یگراوخ ریش و یدازون نارود رد نآ ضراوع و هنتخ .)۱۳۷۱( اریمح ،یردیح

 .یتشهب دیهش هاگشناد .یا هفرح یرتکد
 هـصرع رد اـه یناملـس و اهکالد شقن :یرورم هلاقم .)۱۳۹۸( بنیز ،یمیرک و هلارکش ،دنرکاخ

  .۷۴۸۷ ص ،۳۹ ،یکشرپ خیرات هلجم .راجاق هرود ینامرد تامدخ و تشادهب
 .)۱۳۹۰( دیـشهم ،ییاکب و دومحم ،یسابع ؛میرم ،تخبناوج ؛زانلا ،رف یناریا ؛جرف ،هنیمهتادخ

 ،)۱۸( ۵ ،یکـشزپ قالخا .نانز هنتخ ینک هشیر یاهراکهار و یقوقح داعبا ،یقالخا یاهدمایپ یسررب
 .۵۵۷۱ ص

 بهذـم یلع يجهنملا هقفلا .)ق ۱۴۱۷( یلع یجیرشلا و یفطصم ،اغبلا ؛دیعس یفطصم ،نخلا
 .هیناسنالا مولعلا راد :قشمد .یعفاش ماما

 درکراـک و هاـگیاج .)۱۳۹۴( دـمحم ،این لضاف و هللا تیانع ،یفیرش ؛نیسحدمحم ،هداز نیناوخ
 ،)۲۱( ۶ ،رـینم جارـس همانلـصف .تاـیاور و نآرق رظنم زا هداوناخ یگدنز کبس رد یسانش ناسنا ینابم

 .۳۱۵۵ ص
 .ملعلا ةنیدم :مق .نیحلاصلا جاهنم .)ق۱۴۱۰( مساقلاوبا دیس ،ییوخ
 .۱۲۰ و ۱۱۹ ص ،۱۶ و ۱۵ ،هولج هلجم .هنتخ .)رذآ و نابآ ،۱۳۲۵( یقت دمحم ،هوژپ شناد
 . هزوریف :نارهت .یعمج تاطابترا ینابم .)۱۳۸۱( دمحم ،نارگداد
 و تـشادهب شیازـفا هب ور یاه هنیزه و ناریا رد تیعمج یگدروخلاس .)۱۳۹۶( هللا دعس ،یباراد

 .۱۵۶۱۶۹ ص ،)۲( ۱۲ ،ناریا یدنملاس هلجم .نامرد
 رـب ناـسنا هطلـس هـب تبـسن "تنطلـس هدعاق"ورملق و هدودحم یواکاو .)۱۳۹۵( یدهم ،یهاگرد

 .۴۵۶۴ ص ،۱۰۵ یپایپ هرامش ،۴۸ ،لوصا و هقف یشهوژپ یملع همانلصف .ندب یاضعا
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 رد نادرـم هـنتخ ریثأت .)۱۳۸۹( .رآ .یپ .لورک و .نآ ،گناسوه ؛.یج .یج .نهاک ؛ما سا ،لیود
 یکـشزپ یاـه هزاـت زا یا هدـیزگ هـمانهامود ،یکـشزپ موـلع ناتـسگنهرف ۀمجرت .HIV سوریو لاقتنا
 .۳۶۱۳۵۵ ص ،)۴( ۱۲ ،)یصصخت و یمومع یحارج(

 .دزـی رد لاـس ود رـیز لافطا رد هنتخ ضراوع عویش نازیم یسررب .)۱۳۸۷( قداصدمحم ،ناقهد
 .دزی یقودص دیهش ینامرد  یتشادهب تامدخ و یکشزپ مولع هاگشناد ،یا هفرح یرتکد همان نایاپ

  .هگآ :نارهت .ندب یعامتجا شریذپ اب نآ هطبار و ندب تیریدم .)۱۳۸۶( دیعسدمحم ،ییاکذ
 رـثا یـسررب .)ناـبآ ،۱۳۸۵( یلعدـمحم ،مدـقم یرغـصاو ،اـضردمحم ،یریعش ؛رفولین ،ناگیار

 نارـتخد یـفنم یندـب ریوـصت رب شک یا هلحرم تشه یوگلا رب ینتبم یراتفر یتخانش نامرد یشخب
 .۱۱۲۲ ص ،۱۹ ،راتفر روشناد هلجم .وجشناد

 یاهروـشک رد شزوـمآ و تمالس یتشادهب تامدخ قح قاقحتسا .)۱۳۸۵( دیمح ،هعلق ییاضر
 .۱۲۲۱۳۳ ص ،۴۲ ،دربهار هیرشن .هعسوت لاح رد

 ،اـکیرما یاـه هراـق یئادـتبا عماوج یسانش مدرم :یعامتجا یسانش مدرم .)۱۳۵۵( مشاه ،یضر
 .ایسآ :نارهت .ایلارتسا ،اقیرفآ

 یـسانش هـعماج هورـگ تـسشن .روـحم ساـسحا نتـشیوخ یروـئت .)۱۳۹۲( ناـینرپ ،روپ یضر
 .ناریا یسانش هعماج نمجنا .تاساسحا

 ود .نوـنک اـت زاـبرید زا نادـنبانح نیـیآ یـسررب .)۱۳۹۳( هجیدخ ،ولامک و نیدلا لالج ،رف عیفر
 .۲۷۵۵ ص ،)۴( ۲ ،هماع تایبدا و گنهرف همانهام

 .نامز :نارهت .یسانش ناسنا .)۱۳۶۴( دومحم ،نیمالا حور
 .یمشاه :نارهت .تیانع دومحم همجرت .شحوت رصع رد ناسنا .)۱۳۶۳( نیلوئا ،دیر
 .نیذآ لگ :نارهت .یدوصقم گنشفا همجرت .یرالاسردارب .)۱۳۸۸( نیلوئا ،دیر
 یخیراـت و یتخانـش هروطـسا یـشهوژپ :هـناهام نوـنج و ناتـشد ،نانز .)1395( الهش ،یکلرز

 .خرچ :نارهت .نآ زا شیپ ناگناشن و یگدعاق یهرابرد
 .یوفـص نامیلـس هاش نامز رد ناریا یهاشنهاش روشک عضو :نوسناس همانرفس .)۱۳۴۶( نوسناس

 .انیس نبا :نارهت .یلضفت یقت همجرت
 .ینیمزریز رشن :اکیرمآ ،۱ دلج .خیرات رد سکس و نز .)۲۰۰۳( کمایس ،هدوتس
 .ینیمزریز رشن :اکیرمآ ،۱ دلج .مالسا هدشن هتفگ خیرات .)۲۰۰۵( کمایس ،هدوتس
 ص ،۱۳ یپاـیپ هرامـش ،یـسانش ناـسنا هـمان هیرشن ،ناتخ مسر ،)۱۳۹۰( نسح دمحم ،یدیعس
۵۷۷۰. 
 و دوـهی یـبلط حالصا شبنج .)ناتسمز و زییاپ ،۱۳۹۴( میهاربا دیس ،یوسوم و نیسح ،ینامیلس

 .۱۳۹۱۴۸ ص ،)۱۴( ۶ ،یقیبطت تایهلا یشهوژپ  یملع هلجم .نردم نارود رد نآ یاهشلاچ
 ،یهاـگآ یـسررب .)۱۳۸۶( هدازرـبکا و هـمطاف ،یدـیهان ؛هیـضرم ،شنـم نایاش ؛هموصعم ربمیس

 .۱۳۸۵ لاـس ناهفـصا رهـش بـختنم یاهناتـسرامیب رد زدیا زا یریگشیپ رد اهامام درکلمع و شرگن
 .۵۳۵۵۴۰ ص ،۶۰ یپ رد یپ ،)۶( ۱۲ ،هدنهوژپ هلجم
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 و هـنیمهت ،یـنارهت هاوـخداد ؛ناروـپ ،یراـتخم ؛هـنازرف ،یرهاظ ؛همطاف ،یدبع ؛هموصعم ،ربمیس
 دیـس میـکح هـلجم ،دوـجوم تاـعلاطم رب یرورم ،نانز رد هنتخ یاهدمایپ ،)۱۳۹۳( کانور ،یوهاش
 .۱۱۰ ص ،)۱( ۲ ،یناجرج لیعامسا

 یتنـس بـط هـلجم .زورـما و هتـشذگ رـب یرورم :یدازون هنتخ دئاوف .)۱۳۹۰( رصان ،شورف میس
 .۱۲۳۱۳۰ ص ،)۲( ۲ ،ناریا و مالسا

 .ریبکریما :نارهت .یماما اضرمالغ همجرت .جورخ رفس )۱۳۹۹( نامحرلا دبع ،يواقرش
 .۵ هرامش ،ژاپ باتک .هلاس رازه شش و نهک یمسر .)۱۳۷۱( میهاربا ،هدازروکش
 تاـیبدا و گنهرف همانهام ود .ناتسرال هقطنم هماع گنهرف رد شیاز یاهنییآ .)۱۳۹۶( هراس ،رپهش

 .۱۲۰ ص ،)۱۷( ۵ ،هماع
 پاچ .نایورغ نسحم و یناوریش یلع همجرت ،هیقشمد هعمل .)۱۳۸۸( یکم نب دمحم ،لوا دیهش

 .رکفلاراد :مق ،ملهچ
 :نارـهت ،۶ ج .تعارز سابع همجرت ،هیقشمد هعمل حرش .)۱۳۸۸( یلع نب نیدلا نیز ،یناث دیهش

 .ریذپشناد یرنه یگنهرف هسسؤم
 .هنرفولین :نارهت .یرفنضغ یلع قیقحت و همجرت .لوکشک .)ات یب( نیسح نب دمحم ،ییاهب خیش
 .هنامز نوبیرت .ندرک رایتخالا بولسم هب هنتخ تیعونمم .)۱۳۹۷( نیهاش ،ینالیم هداز قداص
 .رامت مثیم :مق ،مود پاچ ،۲ ج ،لئاسملا عمجم .)۱۳۸۴( فسوی ،یعناص
 و یمالـسا قوـقح و هـقف رد ندناـسرن بیـسآ لـصا .)۱۳۹۴( دومحم ،یسابع و الیهس ،ییافص

 .۳۳۶۴ ص ،)۱۷( ۵ ،یتسیز قالخا همانلصف .یکشزپ تسیز هقف رد نآ دربراک
 هـب مارـتحا لـصا یسررب .)۱۳۹۱( یفطصم دیس ،داماد ققحم و دومحم ،یسابع ؛الیهس ،ییافص

 .۶۳۹۲ ص ،)۴( ۲ ،یتسیز قالخا همانلصف .یمالسا قوقح و هقف رد یراتخمدوخ
 هـب مارـتحا لصا یسررب .)۱۳۹۳( یفطصم دیس ،داماد ققحم و دومحم ،یسابع ؛الیهس ،ییافص

 .ناجنز ،یگدنز بادآ و قالخا یلم شیامه نیمراهچ ،یهقف عبانم رد یراتخمدوخ
 یوـسوم رقابدـمحم دیـس هـمجرت .نازیملا ریسفت همجرت .)۱۳۸۶( نیسح دمحم دیس ،ییابطابط

 .مق هیملع هزوح نیسردم هعماج هب هتسباو یمالسا تاراشتنا رتفد :مق ،۵ دلج .ینادمه
 :دهـشم .ناـسارخ رـنه و گـنهرف .)۱۳۹۸( نیـما ،هداز نیرز و نامژپ ،یحلصم ؛نسحم ،یسبط

 .رتسگ نخس تاراشتنا و دهشم دحاو یمالسا دازآ هاگشناد یشهوژپ تنواعم
 ۔ایوپ :نملآ نلک .زاین یب هب همجرت .ینیب شیپ کی :مالسا ناهج لاوز .)۲۰۱۱( دماح ،دمصلادبع
 .نیونآ ناردارب تکرش :تسوچاسام سدقم باتک نمجنا .)۱۹۲۰( دیدج دهع و قیتع دهع
 ،۷۸ ،ام قوقح هلجم .نآ یلامتحا ضراوع و نارسپ هنتخ ،کدوک قوقح .)۱۳۹۷( زیبماک ،یروفغ

 .۵ و ۴ ص
 بهذـم رد نارتخد هنتخ زاوج و عنم دراوم یهقف هلدا لیلحت .)۱۳۸۹( ادن ،یمدقم و یلع ،یمالغ

 ص .19 یپاـیپ هرامـش ،)۲( ۸ ،هداوناـخ و ناـنز یمالـسا همانـشهوژپ .هـیماما هـقف رب دیکأت اب هسمخ
۱۳۳۱۵۶. 
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 یاـنبم رـب نآ دـقن و ندب یسانش هعماج نامتفگ .)۱۳۸۹( ،میهاربا ،یصالخا و مساقلاوبا ،یحتاف
 .۵۷۸۲ ص ،)۲( ۱ ،یعامتجا یگنهرف تفرعم همانلصف .یمالسا ینیبناهج و لوقعم تایح هیرظن

 داـشرف ةـمجرت .زاریـش همانرفـس ود هدـیزگ .)۱۳۹۸( دراودا ،گـنیراو تاکسا و مایلیو ،نیلکنارف
 .یمشیربا ریوصت و خیرات هناخ :نارهت .یمشیربا فابشرف

 .یماج :نارهت .یمتاخ مساق همجرت .یتسرپاتکی و یسوم .)۱۳۴۸( دنومگیز ،دیورف
 .ماـگ هـب ماگ ینیلاب صیخشت .)۱۳۸۶( نموه ،یرفظم ننسم و دومحم ،یهانپ ؛دومحم ،یدوهرف

 .۳۳۹۳۴۵ ص ،)۹۶( ۵۰ ،دهشم یکشزپ مولع هاگشناد یکشزپ هدکشناد هلجم
 التـبم کدوک دص کی رد نآ اب طبترم لماوع و اهتنوفع عویش یسررب .)۱۳۸۲( اتیزآ ،این یکراشف

 .۵۹۶۵ ص ،)۱( ۱۰ ،راوزبس یکشزپ مولع هاگشناد هیرشن .کیتورفن مردنس هب
 .ثلاث :نارهت .یناکاز دیبع هنادواج .)۱۳۸۰( نسحم ،یمشف
 :ملهکتسا .درخ ونیم نسحم همجرت .ناریا رد یسکس طباور یعامتجا خیرات .)۲۰۱۰( ملیو ،رولف

 .یسودرف
 ضراوـع هـسیاقم .)۱۳۸۲( نابعـش زرورـهم و ،یـضترم دیس ،ینییان یوسوم ؛دمحا دیس ،ییانف

 یکشزپ مولع هاگشناد هلجم .لبیتسالپ هقلح و کیسالک یحارج اب هنتخ شور ود نامز تدم و سردوز
 .۶۸۷۳ ص ،)۲( ۲ ،ناجنسفر

 رـطع :ناهفصا ،۲۳ ج ،ینیسح نیدلا ءایض دیس همجرت .يفاولا .)۱۳۸۸( یضترم ،یناشاک ضیف
 .ترتع

 .راگن و شقن :نارهت .یماما ییحی همجرت .کینیلک شیادیپ .)۱۳۹۰( لشیم ،وکوف
 .ین :نارهت .هدیدناهج نیشفا و شوخرس وکین همجرت .نتسناد هب هدارا .)۱۳۸۴( لشیم ،وکوف
 .ییاشلگ :نارهت ،یریه رصان حیحصت .لماک ناوید .)۱۳۶۳( بیبح ازریم ،ینآاق
 :نارـهت .یناوـعا اـضرمالغ همدقم و هیشحت و حیحصت هب .نید هجو .)ات یب( ورسخرصان ،ینایدابق

 .ناریا هفسلف نمجنا
 .یمالسا فراعم و خیرات تاعلاطم رتفد :نارهت ،یزاریش مراکم رصان همجرت .)۱۳۸۰( نآرق
 حیحـصت هـب .هـجام نـبا ننـس حیحـص .)ق ۱۴۱۷( هجام نبا هب فورعم دیزی نب دمحم ،ینیوزق

 .فراعملا ةبتکم :ضایر .ینابلالا
 .فـلغ اـنبولق تراـبع هراـبرد یقیقحت :کاپان یاه لد .)ناتسبات و راهب ،۱۳۸۰( یلع ،ییارق یلق

 .۴۳۱ ص ،9 یپایپ هرامش ،)۱( ۵ ،یحو نامجرت همانلصفود
 هـعماج نـمجنا رد ینارنخـس .یفرصم هعماج و یگنادرم ،ینامرآ ندب .)۱۳۹۸( نیمیس ،یمظاک

 .ناریا یسانش
 :نارـهت .هداز یـنآ یـلع ششوک هب .درجورب مدرم گنهرف .)۱۳۸۸( نیسحمالغ ،یدمحارای ربزرک

 .هدنیآ حرط
 لاـفطا بـیدأت قـح دودـح ناناوجون و کدوک قوقح یزاس یناهج ینابم .)۱۳۹۷( دوواد ،یمرک

 هاگدید زا ناناوجون و ناکدوک قوقح یزاس یناهج یلم شیامه نیلوا رد هدش هئارا ینوناق یایلوا طسوت
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 .یسانش ناور و یقوقح
 و یراـفغ رـبکا یـلع حیحصت و قیقحت هب .یفاکلا .)۱۴۰۷( قاحسا نب بوقعی نب دمحم ،ینیلک

 .ةیمالسالا بتکلا راد :نارهت .یدنوخآ دمحم
 هلجم .للملا نیب قوقح ماظن رد تمالس رب قح یهاوخداد تیلباق .)۱۳۹۵( همطاف ،یقس یبکوک

 .۷۳۴ ص ،۳۷ ،یکشزپ قوقح
 تیـصخش ،ینامـسج تـیمامت هـیلع مئارج :یصاصتخا یازج قوقح .)۱۳۹۵( جریا ،نایزودلگ

 .نارهت هاگشناد :نارهت .یمومع شیاسآ و تینما ،تیکلام و لاوما ،یونعم
 ناـتاناج هاگدـید زا رـشب قوـقح رد نآ یاـه تلالد و ندب یسانش هعماج .)۱۳۹۲( سابع ،یگرگ

 .ناریا یسانش هعماج نمجنا .تمالس و یکشزپ یسانش هعماج تسشن .رنرت
 .ین رشن :نارهت .یروبص رهچونم همجرت .یسانش هعماج .)۱۳۷۶( ینوتنآ ،زندیگ
 ،یدرکراک یاه هبنج و تسوپ شیپ یموتانآ هب یهاگن .)۱۳۹۵( اکیار ،ژد یت یت و نایلیگ ،یلگنال

 .نایبت یناسر عالطا و یگنهرف هسسؤم :مق .نآ یتشادهب و ،ینیوکت
 ناریدـم و مدرم شزومآ یاهراکوزاس .)۱۳۹۷( همطاف ،ینامحر و نسح ،درف ییاناد ؛مثیم ،یفیطل

 تیریدـم هیرـشن .نازـیملا فیرـش ریـسفت زا هدـمآرب ییاـه تلالد :تموکح هب مدرم لماعت یاقترا رد
 .۱۵۴۹ ص ،)۴(۲۶ ،یمالسا

 یـشهوژپ  یـملع همانلصفود .قیتع دهع رد تعاطا موهفم یواکاو .)۱۳۹۷( نیسحلادبع ،یفیطل
  .۱۶۳۱۸۱ ص ،)۲۴( ۱۲ ،نایدا

 .ثلاث :نارهت .یهوکف رصان همجرت .ندب یسانش هعماج .)۱۴۰۰( دیواد ،نوتوربولا
 هتـشرف هـمجرت .یگنانز باب رد هناواکناور یراتشون :نورد ينز .)۱۳۹۰( .یا لئافار ،وروک  زپولا

 .یرهم رشن :ندنل .ینایدیجم
 ص ،)۳( ۵ ،شرآ .قـیثو اـضرمالغ ةـمجرت .یوروـش داحتا رد مالسا .)۱۳۶۰( لاتناش ،هیسرمول

۴۵۵۴. 
 راد :تورـیب .لاعفألاو لاوقألا ننس يف لامعلا زنک .)ق ۱۴۱۹( نیدلا ماسح نب یلع ،یدنه یقتم

 .ةیملعلا بتکلا
 تاراـشتنا شهوژـپ دـحاو شیارـیو و قـیقحت :مـق ،نیـقتملا ةیلچ .)۱۳۸۸( رقابدمحم ،یسلجم

 .نارکمج سدقم دجسم
 .یروهط :نارهت .ندب یسانش هعماج .)۱۳۸۵( رهچونم ،ینسحم
 تاغیلبت رتفد تاراشتنا( باتک ناتسوب :مق .هیبط لئاسم و هقفلا .)۱۴۲۴( فصآ دمحم ،ینسحملا

 .)مق هیملع هزوح یمالسا
 ،دلجم ۴ .مارحلاو لالحلا لئاسم يف مالسالا عئارش .)ات یب ۱۳۸۶( نسح نب رفعج ،یلح ققحم

 .نایلیعامسا :مق ،لوا پاچ
 تاـعلاطم .ناـنز قـح و تموکح فیلکت ؛صاصق و هید .)راهب ،۱۳۸۳( یلع ،هیوکروج یدمحم

 .۱۳۵۱۵۹ ص ،۲۳ ،نانز یدربهار
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 .ثیدحلا راد :هرهاق .ملسم حیحص .)ق ۱۴۱۲( ملسم نب جاجح نب ملسم
 .نآ یـسانش تـیعمج و یناتـساب راـثآ و ناجیابرذآ خیرات هب یرظن .)۱۳۴۹( داوجدمحم ،روکشم

 .یلم راثآ نمجنا :نارهت
 .هنامز ویدار ،یروانف و شناد .)۲۰۱۶( ارذع ،ولناغم
 :مق ،۲ ج .یداژن نایلع مساقلاوبا میظنت و هیهت .دیدیج تائاتفتسا .)۱۳۷۸( رصان ،یزاریش مراکم

 .)مالسلا هیلع( بلاط يبأ نب يلع مامإلا ةسردم
 و تـبقارم یـلم شیامه نیمود .دازون هنتخ دیاوف .)۱۳۹۸( نیمسای ،داژن میرک و ناگژم ،نایرظتنم

 .نامرد
 .هاگشهوژپ :نارهت .یثالث نسحم همجرت .ناتساب هعماج .)۱۳۷۱( یرنه ،ناگروم
 و دـمحا دیـس ،یزاـجح نایوـسوم ؛یـلع ،مدـقم عراز ؛اضر ،نیسحروپ لضفلاوبا دیس ،یوسوم

 ۵ ،یـسانشناور شـیور هـلجم .یسانشناور بتاکم و اه هاگدید رد ندب ریوصت .)۱۳۹۵( مظعا ،مانمگ
 .۲۰۹۲۶۶ ص ،۱۵ یپایپ هرامش )۲(

 .ملعلا ةنیدم :مق ،۳ ج .نیحلاصلا جاهنم .)۱۳۶۸( مساقلاوبا دیس ،ییوخ یوسوم
 .سمره :نارهت .دحوم یلعدمحم حیحصت .یونعم یونثم .)۱۳۹۸( دمحم نیدلا لالج ،یولوم
 :نارـهت .رفنازورف نامزلا عیدب حیحصت .سمش ناوید تایلک .)۱۳۷۵( دمحم نیدلا لالج ،یولوم

 .دار
 ایؤر ،یمیهاربا و انسح ،یمداخ ؛هعیدب ،یحالف ؛روصنم ،ییاضر ؛کباب ،یدزیا ؛زیورپ ،یرجاهم

 یاـه تـنوفع زا هدشادج یاه یلکایشیرشا رد فیطلا عیسو زاماتکالاتب دیلوت یسررب .)راهب ،۱۳۹۰(
 ،)۱( ۱۱ ،لـیبدرا یکـشزپ موـلع هاگـشناد هـلجم .هاشنامرک رد یکیتویب یتنآ تمواقم یوگلا و یراردا
 .۸۶۹۴ ص ،۳۹ یپایپ

 رغصا یلع مامتها و یعس هب .راربألا ةدع و رارسالا فشک .)۱۳۸۲( نیدلادیشر لضفلاوبا ،یدبیم
 .ریبکریما :نارهت .تمکح

 .یناـچوق ساـبع قیقحت هب .مالسالا عیارش حرش يف مالکلا رهاوج .)۱۳۷۴( نسحدمحم ،یفجن
 .هیمالسا ةبتکملا :نارهت

 .یـفقاو ناـمیا و لـماک اـنتآ ةـمجرت .شـیر یب نادرم و ولیبیس نانز .)۱۳۹۷( هناسفا ،یدابآ مجن
 .اسیت :نارهت

 .نوتیز :نارهت ،موس تمسق .دیما و سرت نایم مالسا ناهج .)۱۳۹۵( میهاربا ،یوبن
 سنارـفنک .نیداـمن لباقتم شنک هیرظن لیلحت و یسررب .)۱۳۹۶( هنمآ ،یوضترم و نسحم ،یزاین

 .۱۲۵ ص ،یعامتجا مولع و یسانشناور ،یناسنا مولع یللملا نیب
 .ریبکریما :نارهت .ناتسگنرین .)۱۳۴۲( قداص ،تیاده
 :نارـهت .نارـگید و یتـشهب بـکوک ہـمجرت .یرامیب و تمالس ،گنهرف .)۲۰۰۷( لیسیس ،نمله

 .نیدشار
 یـسررب .)۱۳۸۳( نیدلا لامج ،لدشوخ و دمحم ،یتشاشب ؛اضرلادبع ،یهلاریخ ؛هلا حور ،هناگی
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 ص ،)۲( ۶ ،هـتفای .ناتـسرل دابآ مرخ رهش ییادتبا سرادم نازومآ شناد رد هنتخ سررید ضراوع عویش
۴۱۴۵. 
 ،۷۸ ،اـم قوقح هلجم .؟دشاب هنادواج تنس کی دیب هنتخ ارچ .)۱۳۹۷( نسح ،یروکشا یفسوی

 .۶۹ ص
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