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  پىخته

  ةۆ دیؼى خظذنً  ٌڵێوً غ ىً مً ، ئً یربد ((و ڵ خۆیدا ده گً ةا ًً  میؼً ىً  مؼیدخانی مامم هً ڕۆمانی) طً  ناٌنیؼانی )چنین ًً  ةً  یً ٌه َ ًێوۆڵینً ئً

غ  شه گً ٌ ڕو . ئً  دزاٌه خی پێ نً ةی هٍزدیدا ةایً ده ی ئً خنً نێٍ ڕو  ن پێٍیظر ًً داهٍ ئێظذا ٌه  ی هً ٌه ز ئً ةً هانی ڕۆمان، ًً شه گً ڕو  شێوی گسنگ ًًً گ ز ڕو طً

ٌادا ئً كً . چنین ةٍنیادی ده  چنینً ٍانایدا   ٌ هً ًً ىێص ٌ پذً هی ةً یً پًٌ  ةً  ٌدێوً ی ڕو ٌادایً ٌ ةێر. ةً ٌاٌی ىً هی دً هاخ ڕۆمان ةینایً ٌا ده  هً  یً ٌ ڕێوخظذنً ،  د

ٍازچێٍه ق ًً هانی ده ٌ پێويادً  گؼر ڕٌٌداٌه    ٌه هانی گێڕانً شه گً ڕو هانی ڕۆمان ةً  ػً ةً  ن طظذمێوً هً غ ٌه مً ٌه، ئً ٌاٌةٌٍ هۆةوادً هی دً ةینایً ی  نێٍ چ

 .   ٌه طذێذً ةً ده

غ  دٌٌ ةً  هً ًً ٌه ڵتژازد . ًێوۆڵینً ًی( مان ىً خذیاز غً ناٌةانگی هٍزد )ةً هانی ڕۆماننٌٍطی ةً ڕۆمانً  هێى ًً ڕۆماندا یً  ًً ةۆ پساهذیوی چنین

هانی چنینی  زه پێويێنً  شه گً مدا ةاطی ڕو ػی دٌٌه ةً  ڕۆماندا . ًً  هانی چنین ًً ةدا، ٌ طۆزه ده ئً  ًً  ی چنینً مى ٌ پێناطً چً مدا ةاطی  هً ػی یً . ةً  پێويادٌٍه

ٌا دً  ڕۆمانی ناٌةساٌدا . ٌ ًً  هانی چنینامن هسدٌٌه ًً . پاػان ةاطی طۆزه  مؼیدخامنان هسدٌٌه ڕۆمانی طً مان  ىً  ًً  مان هسدٌٌه ٌه دا ةاض چنین ٌ گێڕانً زه ٌه د

 ڕۆماندا . 

 

 پێشەكی

ٌای ڕۆژ ۆمان ٌەن ژانسێوی ئەدەةی مۆدێسن ٌ شیندٌٌ ىەز ًەطەز  ٌدنییەٌە دا ئەمڕۆ ًە گەػەدایە ٌ ڕۆژ ًە د ەدای دەزهە

ٌندایە . ئً خٍێنً ًە ػذی نایاب ٌ ةەطٌٍد . ةۆیە ًێوۆڵینەٌە ًەَ   پڕو  هً زیایً ن ده ٌه  ی هً ٌه ىۆی ئً غ ةً مً زی ًە شیاد ةٍ

ٌاٌی خۆی نادادێ . الی ئێمەی هٍزدیؽ ىێؼذا ٌەن پێٍیظر ئاٌڕ ًە  ژانسە ئەدەةییە، چەند شۆز ةێر ىێؼذا هەمە ٌ ىەكی دە

ٍنیادی ئەَ ژانسە نەدزاٌەدەٌە .   ڕۆمان ٌ ة

( ە . دەنیا ًێوۆڵینەٌەیەهی ئەهادیمی هە  ًەٌ ةاةەخ ٌ ناٌەزۆهانەی هە ةە هەمی ىەڵٍێظذەی ًەطەز هساٌە، ةاةەدی ) چنینً

ٌڵە  دەزةازەی ئەَ ةاةەدە هسا ةێر، ) پڵۆخ ًە هٍزدە چیسۆهی هٍزیدا ( ی خادٌٍ ) ٌای ئەَ ىە ةٍرشا هەطنەشانی ( یە . پێؽ یان ًە د

ٌانیؽ دینٍیەدی  شۆز ةە هەمی یان ةە طً ٌداز یان ًە ًێوۆڵینەٌەیەهی هٍزدیدا ةاطی ًێٍە هساٌە . هە ئە زە كەڵەمێى ًێسە ٌ ًەٌێ ًە 

 ناػوێنن ٌ ًە ةەزامتەز ةە گسنگی چنیندا نین . 

ئەٌە دەگەڕێذەٌە، هە ةاةەدێوە شۆز ةە هەمی ةاطی ًێٍە هساٌە، طگە ًەٌ ىۆی ىەڵتژازدنی ئەَ ةاةەدە الی ئێمەٌە ةۆ 

ٌڵەی هە پێؼرت ئاماژەی ةۆ هسا، ةۆ یەهەَ طازە ًە نێٍ ًێوۆڵینەٌەیەهی هٍزدیدا ةاض ًە چنینی ڕۆمان ةوسێر . ةە دایتەدی هە چنین  ىە

ەهانی .ًە الیەهی دسەٌە ىەڵتژازدنی ڕۆمانێى ًە ڕۆڵیوی ئێظگاز گەٌزە دەةینێ ًە ةیناطاشی ٌ طٍانوازی ىەمٌٍ هاز ٌ هەزەطذ

ٍنوە ةەالی ئێمەٌە ناٌةساٌ، ڕۆماننٍطێوی ًێيادٌٍ هازامەی ةە  ڕۆمانەهانی ةە خذیاز غەًی ةۆ پساهذیوی هازەهە،مەةەطذداز ةٌٍ، چ

ٌنە . ةۆیە ةە ةاػامن شانی چنین ًً ٌادا ةەطەز ةوەینەٌە .  ئەشمٍ  ڕۆمانی هەطێوی 

ٌهاخ پێٍه  ةێر ةً ز ئاػنا ده خٍێنً  هً  دایً ٌه ًً  هً ٌه گسنگی ًێوۆڵینً هانی  زه پێٍه  زێى ًً دٍخمێوی گسنگی ڕۆمان ٌ ىا

  ٌه هی دسه الیً  ٌدنی ڕۆمان . ًً زهً هانی طً زه پێٍه  ًً  زێوً چنین دٍخمێوی گسنگی ةینای ڕۆمان ٌ پێٍه  نگاندنی ڕۆمان، چٍنوً ڵظً ىً

 زانی دس . ًێوۆڵً ن ةۆ یً زچاٌه طً  ةێذً ده

 ڕ
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ةۆ دٌٌ   زخان هساٌه َ دً هً ػی یً هان . ةً زچاٌه هان ٌ ًیظذی طً نظامً غ ٌ ئً هی ٌ دٌٌ ةً پێؼً  ًً  پێويادٌٍه  هً ٌه ًێوۆڵینً

ةۆ   زخان هساٌه دً  هً هٌ  َ ًێوۆڵینً ػی دٌٌه . ةً هانی چنینً ٌی دسیان طۆزه ةدا ٌ ئً ده ئً  ًً  موی چنینً ٌانیؽ مانا ٌ چً ئً  ، هً زه ٌه دً

ڕۆماندا .   هانی چنین ًً زه پێويینً  شه گً ةۆ ڕو  زخان هساٌه َ دً هً ی یً زه ٌه ، دً پێويادٌٍه  زه ٌه طێ دً  ٌیؽ ًً ئً  نی پساهذیوی . هً الیً

  ًً  ٌه ی گێڕانً چنین ٌ پسۆطً  ًً  ییًمیؽ ةسیذ ی طێیً زه ٌه دا . دً هً ڕۆمانً  هانی چنین ًً طۆزه  ًً  غ پێويادٌٍه زه ٌه َ دً دٌٌه

 .   ٌدٌٍه طذوً ده  نظامێوامن ةً ئً  ڵً هۆدایؼدا هۆمً

 

 بەشی یەكەم 

 تەوەرەی یەكەم : مانا و چەمكی چنین لە ئەدەبدا

. هان،)ػیوایەخ، داطذان،چیسۆن، ڕۆمان، دزاما،چامەی گێڕانەٌەی(یە  چیسۆن ئامێصه  كً چنین ةەػێوی گسنگی ةٍنیادی ده

ڕەگەشێوی نادیازە، ٌەن ڕەگەشەهانی دس ىەطذی پێناهسێر. ئەٌ ىێڵە نەةیرناٌەیە هە گؼر پێويادەهانی دەكی دزامی گسێداٌە ٌ ًە 

ٍازچێٍەیەهی طٍان ٌ طەزنظڕاهێؼدایً  ی دەكەهەٌە ةەزە ٌ هۆداییان دەةاخ . ٌه طذپێوسدنی گێڕانً ، ًە طەزەدای ده چ

شمانی ئینگٌیصیدا ةەهازىادٌٍە، هە ةە مانای پازچەیەن ًە شەٌی، یان ىێڵوازی شەٌی ٌ ی  plotشازاٌەی چنین ةەزامتەز ةە 

ی ٌ ًە شمانی فازطیدا ) دەزغ ( ٌ ًە شمانی غەزەةیدا )اًؼتوە( ی  intrigue. ًە شمانی فەڕەنظیدا (43ؿتاغ االنتازی : )ٌێنەهێؼانی دێر

ٌدسێ . ًـە نێٍ ئەدەةیادی هٍزدیؼدا هۆمەڵێ شازاٌەی ٌانە : ) گسێ، گسێچن، دان ٌ پۆ، دەٌن، دەنین،پڵۆخ،  پێدە ةۆ ةەهازىادٌٍە، ًە

. الی (46د.ؿتیؼە اػمد غلٌم : )دەهنیى ( . ىەندێ ًە نٌٍطەزانی غەزەب ًەةسی ٌػەی ) اًؼتوە( ٌػەی ) اًػلدە( ی یان ةەهازىێناٌە

ٌایەی هە گسێدانی پازچەهانی هازەهەیە، ةەالی ئێمەٌە  خۆػامن ةە ىەمان ػێٍە ٌػەی ) گسێ یان گسێچن ( ةەهازىادٌٍە . ةەٌ ةڕ

ٌدسە، چٍنوە چنین ىٍنەزە ٌ هازێوی طٍان ٌ طەزنع ڕاهێؼە، ئەمە طگە ًەٌەی هە ٌزدەهازییە، نەخؼەیە،  ٌػەی چنین گٍنظا

ًە ٌػەی چنیندا  ىێٌوازییە . ئەمانە ٌ طگە ًەٌەی هە چنین ٌزددسە ًە گسێ، ىەزٌەن )غتد اًٍاػد ًۆًۆە ( دەڵێر : )) ًەةەز ئەٌەی

ٌای ةۆ دەچن هە چنین گسێ ةێ، ةەاڵَ چنین ٌزددسە ًە گسێ، چنین ًە هازی چنینەٌە  ىەطر ةە ئاڵۆشی دەهسێر، ةۆیە ىەندێى 

. ىەندێویؽ ةە دەهنیى ناٌیان ةسدٌٌە، چنین دەهنیى نییە، (111:  1981دةٍ،اًیصاةیپ،)ٌەزگیساٌە، ةە مانای ئەٌەی ػذێى ةاغ چرناةێ ((

ەػێوە ًە دەهنیوی دەق . چنین ڕەگەشێوی گسنگی دەهنیوی ڕۆمان ٌ چیسۆهە . دەهنیویؽ ةەػێوی گسنگی ةینای دەكە . ىەزةۆیە ةەڵوٍ ة

پەیوەز ٌ ىێڵوازی ٌ نەخؼە ٌ پالنی ةنیادنانی  (. ىـ1341غتداًؼفیظ اًؼمسی، ) چنینیؽ ةە ةەػێوی گسنگی ةینای دەق ىەژماز دەهسێر

ٌادە ئەٌ ڕێوخظذنەیە ٌاٌ ةێر . ةەٌ مانایەی هە ڕەٌدێوە ةە پٌەی ةەىێص ٌ پذە ٌ یەهگسدٌٍ، هە  دەكە .  ٌا دەهاخ ڕۆمان ةینایەهی دە هە 

ٍازچێٍەی ةینای هازەهە هۆ دەهادەٌە .   ىەمٌٍ ڕٌٌداٌ ٌ پێويادەهانی دەق ًە نێٍ چ

هە مەةەطـر ًێـی چیـسۆن ٌ ( ٌە  fubulaٌەزگێـسڕاٌە، ًە ڕێـگەی ٌػـەی ) –خـسافە  –چنین ةە چیسۆن ٌ ػیوایەخ ٌ پڕٌپٍچ  .1

ٌای ةۆچٌٍن هە چنین یان گسێ ةێ یان ػیوایەخ ٌنەغ (114:  1981نـیف،طمیٍ،)ػیوایەخ ٌ پڕٌپٍچە، ةۆیە  . هە دیازە ئەَ ةۆچٍ

ىەڵەیە . چنــین هــازی ڕێوخظــذنی پەیــوەز ٌ نەخؼــەی ةینــای ةەزىەمە ئەدەةیــیەهەیە .)) ئەٌەی ةڕیــاز دەداخ ًە گێــڕانەٌەی 

 .(191: 1963زٌطس ةظفیٌد،  )ە هە ةە ةینای چنینیؼی ناٌ دەةەین ((چیسۆهەهەدا، ئەٌەی

ًەگەڵ ئەٌەػدا هە ئەَ شازاٌەیە ًە طیيانی ڕەخنەی ئەدەةیدا نٍێیە . ةەاڵَ شۆز ًە مێژە ڕەخنەگسان دزهیان ةە گسنگی چنین 

انی دساژیدیای داناٌە،  ) چنین، هسدٌٌە . ئەزطذۆ یەهەَ هەطە هە ةاطی چنینی هسدٌٌە ٌ ةە یەهێى ًە ػەغ ڕەگەشە دزامییەه

ٍانسێر ٌاةٌٍە هە چنین ئەٌ ڕەگەشەیە هە ناد  هازەهذەز، شمان، ةیس، دیمەن، گۆزانی ( . چنینی ةە ) ڕۆػی دساژیدیا ( ناٌ ةسدٌٌە . ٌ پێی 

ٌای ةۆ چٌٍە هە چیسۆهی ػانۆگەزی دٌٌ ڕەگەشی گسنگ ًەخۆ دەگسێر :  ) هازەهذەز، ًە دزامادا دەطر ةەزدازی ةین ٌ ىاٌ هاخ 

 . (97:  1989ازططٍ، ) چنین ( . چنینی ًە پێؽ هازەهذەزەٌە داناٌە ٌ پێی گسنگرت ةٌٍە

ٌدی ڕٌٌداٌەهان ٌ ىۆهازی ةە  ،چنین الی ئەزطذۆ ةەزىەمی پەیٍەندی پێٍیظر ٌ ىۆهازی نێٍان ڕٌٌداٌەهانە پالنی ڕە

ٌنی هێؼەهان ٌ گەػذ ٌدوەیانە . ىەزٌەن دەڵێر : ))ًە ئەدەةدا ةە مانای یەهگەػنت ٌ پێودادانی هازەهذەزەهان ٌ گەٌزەةٍ نە ًٍ

ىێڵوازی ڕٌٌداٌ، یان یاطای ڕێوخظذنی چیسۆن ٌ ػیوایەخ هە ةەزەٌ هۆدایی ڕەٌخ دەهاخ، ةە مانای گؼذی ىەمٌٍ ڕێوخظنت ٌ 

 . (31 ؿتاغ االنتازی : )نەخؼەطاشییەن ًە هازی ئەدەةیدا دەگسێذەٌە ((

ٍازچێٍەی گؼ ٌنە ناٌی چنینی ڕۆمان ٌەن چ ذی ڕٌٌداٌەهانە، ئەٌ كاڵتەیە هە ًەڕێیەٌە پێؼوەغ هسدنی هادی گێڕانەٌە ٌ چٍ

ٍاطذنەٌە ًە ڕٌٌداٌێى ةۆ یەهێوی دس ٌ طەزەدای مٌمالنێ ٌ گەػنت ةە ًٍدوەی  ٌ ڕێوخظذنی شنظیسەهسدنی ڕٌٌداٌەهان ٌ پاطاٌی گ

 ٍ ٌن ةەطەز ىۆغ ٌ ٌیژدانیدا . ةایەخدان ةە چنین ًە پێناٌ ئاڵۆشی . دیازە ئەمەغ ةە مەةەطذی ڕاهێؼانی طەزنظی خٍێنەز ٌ شاڵت

ٌانگەی خٍێنەزەٌە چنینیان ناطاندٌٌە، ٌەن : )  ٌای هسدٌٌە ىەندێى ًە ڕەخنەگسان ًە ڕ كایٌوسدن ٌ ڕەشامەندی خٍێنەزدا، 
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ٌادا (و1341 یظ اًؼمسی،غتداًؼف )غتداًؼفیظ اًؼمسی ( دەڵێر : ))الی خٍێنەزیؽ چنین خەڵم هسدنی ًۆطیوی مەغسیفی ٌ فیوسییە((  .

ٌانگەٌە ) اػمد  گەز چنین ةەَ ػێٍەیە ةێر، دەةێر هازیگەزییەهی ةاغ ٌ ةەىێصی ةتێر ًەطەز خٍێنەز، ىەز ةۆیە ًە ىەمان ڕ

طػداًدین ( یؽ دەڵێر :)) دانەز ًە ڕێی چنینەٌە هازیگەزییەهی شۆز ًەطەز خٍێنەز دزٌطر دەهاخ، هازیگەزیەهەغ ًە 

ٌایە هە چنین دەنیا (31: 4116ًینداض،هاٌغیٍ، )دنی طۆشی مسۆییانەدا خۆی دەنٍێنێ ((طەزطٍڕمان ٌ ٌزٌژان . )ئیسٌین ةالهیس( پێی 

ڕێوخظذنی ڕٌٌداٌ ٌ مٌمالنێ نییە،ةەڵوٍ ًە پاڵیاندا ىەطر ٌ طۆشە . ًەڕێی ڕٌٌداٌەهان ٌ ئەٌەی ةەطەز هازەهذەزەهاندا دێر، ًە 

ٍڵ ێنی . ))چنین ةینای ڕٌٌداٌ ٌ هازدانەٌەی ىەطر ٌ طۆشە ًە پێناٌ ةە خۆػی ٌ ناخۆػی،ىەطر ٌ طۆشی خٍێنەزیؽ ةظ

ٌادە یەهێى ًە ئامانظەهانی چنین ٌزٌژاندنی ىەطر ٌ (31: 4116ًیندا ض، هاٌغیٍ،  )طێگەیاندنی ئەٌ هازیگەزییەی مەةەطذییەدی (( . هە

 طۆشی خٍێنەزە .

ٍنیادیەٌە چ ٍاشی ىٍنەزی ة ٌانگەی ػێ ٌنًىەندێى ًە ڕەخنەگسان ًە ڕ  )چنین )) ڕێوخظذنی هازە ((  نینیان ناطاندٌٌە، ةۆ منٍ

. هاز ًێسەدا مەةەطر ًێی دەهنیوی گێڕانەٌە ٌ چۆنیەدی ڕێوخظذنی ڕٌٌداٌەهانە، چنین ڕێوخظذنێوی (6: 1981دةٍ،اًیصاةیپ،

. ةێگٍمان ڕێوخظذنی ىٍنەزییانەی ڕۆمانە، ىٍنەزی ڕێوخظذنی ڕٌٌداٌەهـان ٌ گێڕانەٌەیـان ٌ گەػەطەندنی ًە نێٍ ڕۆماندا 

ٌا ناطاندٌٌە هە : )) ڕێوخظذنێوی ةە پالنە ةۆ  ىٍنەزییانە پێٍیظذی ةە پالنی ةـەىێص ٌ دۆهمـەیە، ) ئۆىازا ٌمازگسیر ةسۆ ( چنینیان 

ٍاشی ىٍنەزیی ٌ ڕێوٍپێوی ٌ ةە پالنی چنی(113 :1981 نـیف، طمیٍ، )ڕٌٌداٌ ٌ هازەهذەزەهان . (( ٌادا شۆزةەیان طەخر ًە ػێ ن . 

 دەهەنەٌە، طا چ چنینی هازەهذەز ةێر .

ةٍرشا هەطنەشانیؽ ةە ػێٍەیەهی گؼذگیس ةۆ طەزاپای دەق، ةاض ًە ىٍنەزطاشی دەق دەهاخ ٌ دەڵێر : )) چنین طەًیلە ٌ  .2

ٌنی طەًیلە ٌ هازامەیی ٌ ىٍنەزطاشی ًە چنین(61: 4114ةٍرشا کەطنەشانی،  )ىٍنەزطاشی ی ةەهازىادٍی دەكی چیسۆهییە (( ی . ةٍ

ٍڵلێنێ، ىەز چیسۆهنٌٍض ٌ ڕۆماننٌٍطێویؽ خاٌەن ػێٍاشێوی دایتەدە  دەكدا، ػێٍاشێوی ةەىێصی دایتەخ ةە خاٌەن دەق دەخ

ٍاشی دەق، ئەٌ ڕەگەشەیە هە ػێٍەیەن ةۆ دەكەهە دزٌطر دەهاخ(( ةە خۆیً میٌیر،فسدب.ٌةنذٌی  )دی . )) چنینیؽ ةەػێوە ًە ػێ

ٍاش خٍدی (494:  1966طیساًدایدض، نٌٍطەزە ٌ ڕەنگدانەٌەی هەطێذییەدی ةە ىەمٌٍ پێويادەهانی هەطێذییەهەیەٌە . چنینی . ػێ

ٍاش ٌ ةە ةاگساٌدنی ئەدیتەهەٌە، ةیس ٌ ئایدیا ٌ فەًظەفە ٌ طیيانتینی ٌ ئاطذی ڕۆػنتیسی ٌ  ئەدیتانیؽ پەیٍەندی ىەیە ةە ػێ

ٍاشی چنینی نٌٍطەزێى  ٌا دەهاخ ػێ ٌاش ةێر . )) طەًیلەی ىٍنەزی . ىذد . ىەز ئەمەیە  ًە ػێٍاشی چنینی نٌٍطەزێوی دس طیا

ٌانینێوی فیوسی  ٌانینی فەًظەفییەدی، دانەز خۆی دان ةەمەدا ةنێ یان نا . دێڕ چنین هازی دانەزە، پالن ٌ دۆشینەٌەی دێڕ

 .  (7:  1981اًلط،غتد اًؼمید غتداًػظیم  .د )ٌئیظذادیوی ٌ فەًظەفییە، دۆشینەٌەی ىەڵٍێظذە ةەزامتەز ةە ةٌٍن ٌطیيان ٌ ژیان((

ٍاطر ٌ ئیسادەیدان .   ةێر، چٍنوً ػێ ًە ژیانی مسۆڤدا چنین نً ده شۆزػر ًە ژیانی مسۆڤدا ڕٌٌ دەدەن هە ًە دەزەٌەی ٌیظر ٌ خ

ٌنەدەٌە ٌ شۆزةەیان ةە ةێ ٌیظذی مسۆڤ ڕٌٌدەدەن . ئەگەزچی ئەدەب ةە  ڕٌٌداٌەهانی ژیان ڕێونەخساٌن ٌ ةە یەهەٌە نەةەطرتا

ٌاكیػی ژیانە، ةەاڵَ ةە ػێٍەیەهی ىٍنەزی، نەن هۆپی هسدنی گؼذی ٌ ىٍن ەزەهانی گێڕانەٌە ةە دایتەدی ڕەنگدانەٌە ٌ ٌێناهسدنی 

ٌا ٌەطفی  ًٍذٍن (  ٌانەی ژیانەٌە هە چنینی نییە . ىەز ةۆیە )) زدؼازد م ٌاكیؼ ةێر . چنین ةەػێوە ًە كاڵتە ىٍنەزییەهە، ةە پێچە

. ژیانی مسۆڤ پڕیەدی ًە مٌمالنێ، ىەمان (43: 1968ةینذٌی، ازیى، )ە ًە مەیدانی ژیانی مسۆڤایەدی ((چنین دەهاخ هە : )) ػواندنی پالن

ٌاشەهانە . مٌمالنێ گەز دٍخمێوی گسنگ  ٌاز ٌ طیا مٌمالنێ دەگٍێصزێنەٌە نێٍ طیيانی ئەدەب، ئاػوسایە مٌمالنێ پێودادانی ئیسادە دژ

ٌا ةەػێوی گسنگی ؼە ًە چنین، چۆنیەدی چنینی مٌمالنێوان، ةە دایتەدی پێودادانە پێٍیظر ٌ ةێر ًە دەكە دزامییەهاندا، ئە

ٌا دەناطێنێ هە:))ئەٌ چۆنیەدییەیە هە پێودادانی پێٍیظذی دیایە (( ةینذٌی،  )طٌٍدةەخؼەهان . ىەزةۆیە)ازیى ةنذٌی( هازی چنین 

 .  (43: 1968ازیى،

ٌانگەیەهەٌە چنینیان ناطاندٌٌە، ی خسایە ڕٌٌ دەگەینە ئەٌ ئەنظامەی ه ًەةەز ڕۆػنایی ئەمً ە ىەزیەن ًەٌ پێناطانە ًە ڕ

ٍازچێٍە طەزەهییەیە هە گؼر   هانً چیسۆهئامێصه  كً ةەاڵَ دەالًەدی گؼر پێناطەهان ئەٌەیە هە چنین پەیوەزی گؼذی ةینای ده . ئەٌ چ

ٌهاخ ةیس ٌ فەًظەفە ٌ پێويادەهانی ةٍنیادی دەكەهەی ) ڕٌٌداٌ، هازەهذەز، هاخ، ػٍێن، گێڕانەٌە( ی پێٍە ةە طرتاٌەدەٌە . ىا

 ئایدیای طەًیلە ٌ هازامەیی دانەزیؽ دەنٍێنێ، هە دێيەڵوێؽ دەهسێر ةە دۆڕی چنینی دەكەهەٌە. 

 دەٌەزەی دٌٌەَ : طۆزەهانی چنین ًە ڕۆماندا

ە چەند ػێٍەیەن ًەةەز ئەٌەی چنین ةصٌێنەزی هازی ڕۆمانە، ػێٍە ٌ میوانیصمیؼی ىەمەطۆزی ىەیە، ىەزةۆیە ًێوۆڵەزان ة

ٌاشەٌە پۆًێنیان هسدٌٌە . ىەندێى ًەٌ پۆًێنانە الی شۆزةەی ًێوۆڵەزان دٌٌةازە ةۆدەٌە ٌ طەخذیان  ٌانگەیەهی طیا ٌ ًە هۆمەڵە ڕ

ٍانسێر پۆًێن  ًەطەز هسدٌٌە . ىەزٌەن چۆن هازهذەز ٌ ڕٌٌداٌ پۆًێن هساٌن ةۆ طەزەهی ٌ الٌەهی، چنینیؽ ةە ىەمان ػێٍە دەد

 نی طەزەهی ٌ چنینی الٌەهی . ةوسێر ةۆ چنی
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چنینی طەزەهی : ىێڵوازی ٌ نەخؼەطاشی پذەٌی گؼذی دەكە . پەیوەزی ڕٌٌداٌە طەزەهیی ٌ طٍمگەییەهانە . هە ًە 

ٌاَ دەةێر .   دەطذپێوەٌە دەطذپێدەهاخ ٌ داهۆدایی دەكەهە ةەزدە

ٌدی ڕۆمانەهەدا، ةنچینەیەهی گسنگن ًە چنینی الٌەهی : چنینە ًلییەهانن یان ٌزدە چنینن، گێڕەزەٌە دزٌطذیان دەها خ ًە ڕە

هٍزدی ٌ دزێژی ڕۆمانەهە  پێی َ چنینانە ةً پسۆطەی گێڕانەٌەدا یازمەدی چنینە طەزەهییەهە دەدەن ةۆ هامڵتٌٍن . ژمازەی ئً

 .دەگۆڕێر

ٌدۆڵ ٌ یً ٌدسین پۆًێنی چنین هە شۆزةەی ًێوۆڵەزان ئاماژەی پێدەهەن، چنینی دٍند  ی پەزخ ٌ ػٌٍػێٍاٌ . هگسدٌٍە . چنین ةا

ٌدۆڵ ٌ یً ٍند ٌادا ڕٌٌداٌەهانی گسێدزاٌن پێوەٌەًواٌن ٌ  چنینی د ٌدۆڵ ٌ یەهگسدٌٍە،  هگسدٌٍ : چۆنیەدی چنین دیایدا پذەٌ ٌ دٍند

ٌان ٌ ةە پێی پسۆگسامێوی نەخؼە ةۆهێرشاٌی ٌزد دەڕۆن دا دەگەنە ػٍێنی طێگیسةٌٍن :  1981طػید غٌٍغ،)ًەطەز ىێڵێوی ڕاطر ٌ زە

18) . 

چنین پەزخ ٌ ػٌٍػێٍاٌ : ڕۆمانەهە ًە شنظیسە ڕٌٌداٌێوی گسێنەدزاٌ، یان ىەڵٍیظذی طیاطیا پێويادٌٍە . دیایدا یەهەی هازەهە مذامنە 

ٍڵێذەٌە، یان  ناهادە طەز شنظیسەهسدنی ڕٌٌداٌەهان، ةەڵوٍ مذامنە دەهادە طەز ئەٌ ژینگەیەی هە ػیوایەدی ڕۆمانەهەی دیا دەط

ٌانە  هازەهذەزی طەزەهی ٌادا ئەَ ڕٌٌدا دێدایە، یان ًەطەز ئەٌ ئەنظامە گؼذییەیە هە گؼر ڕٌٌداٌ ٌ هازەهذەزەهان ڕێى دەخاخ . 

ىیچ ػذێى هۆیان ناهادەٌە، نە ىەڵٍێظر ٌ نە هازەهذەز، طگە ًەٌەی هە ًە یەن هاخ ٌ ػٍێندا ڕٌٌدەدەن . ئەَ طۆزە چنینە ةە 

ٌدۆڵ هەمە . ٍند  ةەزاٌزد ًەگەڵ طۆزی چنینی ٌ د

 طۆزێوی دس ًە پۆًێنوسدنی چنین، هە ًەڕٌٌی چەندێذی ػیوایەدی دەكەٌە هساٌە،)چنینی طادە ٌ چنینی ئاڵۆشە . 

ٌادا ًە یەن (18:  1981طػید غٌٍغ،) چنینی طادە : ئەٌ ڕۆمانەی هە چنینەهەی طادەیە ٌ دەنیا ًەطەز یەن ػیوایەخ ةٍنیاد نساٌە .

ٍاطذنەٌە ًە ڕٌٌداٌ پێودێر . هە دیایدا ىێڵی هازەهذەز  ٌاز، یان گ ٌنی ڕٌٌداٌ دەگۆڕێر، ٌەزچەزخانی دژ ی طەزەهی ةە ةێ ةٍ

ٌاز .   ةازێوەٌە ةۆ ةازێوی دژ

چنینی ئاڵۆش : ئەٌ ڕۆمانەی هە ًە دٌٌ ڕٌٌداٌ یان پرت پێويادٌٍن . ًە چنینی ئاڵۆشدا ىێڵی هازەهذەزی طەزەهی دەگۆڕێر، 

ٌاز گۆڕانوازییەهەغ ةە ىۆی ڕٌٌداٌێوەٌە دەةێر هە ًە ٌانە ٌ دژ  .  ةازێوەٌە دەگۆڕێر ٌ ٌەزدەچەزخێر ةۆ ةازێوی پێچە

ٌنەدەٌە ) چنینی هازەهذەز ٌ چنینی ڕٌٌداٌە ( .   طۆزێوی دسی پۆًێن هە ًە نێٍ پۆًێنەهاندا شۆز دٌٌةازە ةٍ

ن ةەطەز هازەهذەزەهان چنینی ڕٌٌداٌ : ًە ڕێگەی شنظیسە هسدنی ڕٌٌداٌەهانەٌە، ةە ػێٍەیەهی ڕێوٍپێوی طەزنع ڕاهێؽ. زٌٌداٌەها

 دێن ٌ هازیان دێدەهەن ٌ شۆزطاز چازەنٌٍطیان دیازی دەهەن . 

چنینی هازەهذەز : ًە ڕێگەی مذامنە هسدنە طەز هازەهذەز ٌ هازدانەٌەیان، ڕٌٌداٌەهانیؽ دێن دا ةیسٌڕا ٌ ئاهازی هازەهذەزەهان 

 دەزةڕن.

: (43:  4113،  غـاَ املانؼ)نینی ةۆ طێ طۆز داةەغ هسدٌٌەًەٌ ًێوۆڵینەٌەی هە ) دینظٌٍن ( ًەطەز چنین هسدٌٌیەدی چ

ٌایە ئەَ  ٌان . طێیەَ : چنینی ةەىێص، چنینی ةێيێص .پێامن  یەهەَ : چنینی طادە، یان چنینی ئاٌێذە. دٌٌەَ : چنینی دان، یان دٌ

ٍانی ى ٌنێوی دێدایە، ةە دایتەدی ًە نێٍان یەهەَ ٌ دٌٌەمدا، هە دەیذ ٌهیان ةواخ ةە یەن طۆز ٌ ةە ) طادە پۆًێن هسدنە دێوەڵ ةٍ ەزدٌ

 ٌ ًێودزاٌ یان ئاٌێذە ( ناٌیان ةتاخ. 

ٌانیؽ چنینی دیاز ٌچنینی نادیازە  . (4113أمانی فإاد ، ))أمانی فإاد( یؽ دٌٌ طۆز چنینی دیازی هسدٌٌە،هە ئە

ٌن ەدە ڕٌٌ، گەػە دەهەن، دا دەگەنە هۆدایی . چنینی دیاز : دیایدا ڕٌٌداٌەهان ةەػێٍەیەهی دیاز ٌ ئاػوسا ةە پێی ىۆغ ٌ ًۆژیى خسا

چنینی نادیاز : ئەٌچنینەیە هە ةە نادیازی هاز دەهاخ ةۆ ڕێوخظذنی دٍخمەهان ًە دەكەهە ٌ ڕاڤەهسدنیان . دێتینیامن ًەطەز ئەَ 

ٌنی خساةێذە ڕٌٌ ٌ ةە پێی ًٍژیى  ٌ ىۆغ ةێر، یان ةە پۆًێنەغ ئەٌەیە هە طۆزی یەهەمیان، چنینی ڕٌٌداٌە، طا چ ڕٌٌداٌەهە ةە ڕٌ

ٌدسێر چنینی دیاز، چٍنوە ًە ةنەڕەددا چنین دٍخمێوی نادیازە ًە دەكدا . دەهسێ شازاٌەی دیاز ةۆ  ٍانسێر ةٍ ٌانەٌە . ناد پێچە

 ڕٌٌداٌەهە ةەهازةێر نەن ةۆ چنینەهە .

ٌانە، ةە پێی  طۆزی ) ڕٌٌداٌ، هازەهذەز، ًە ئەنظامی خظذنە ڕٌٌی ئەَ پۆًێنانە دەگەینە ئەٌ ةاٌەڕەی هە چنین چەموێوی فسا

ةاةەخ، طۆزی دٍانای ئەدەةی ٌ طەًیلەی ىٍنەزی دانەز، طۆزی ڕۆمان ( دەگۆڕێر، ىەز ةۆیە فسە ػێٍە ٌ فسە میوانیصمە . ةەاڵَ 

ٌدۆڵ ٌ یً ٌهازانە ةێر : ) چنینی طەزەهی ٌ الٌەهی، چنینی دٍند هگسدٌٍ  ةەػێٍەیەهی گؼذی ٌ گؼذگیس دەدٍانسێر پۆًێنەهە، ةەَ ڕٌ

ٍاٌ ( . ًە نێٍ طەزەهی ٌ الٌەهییەهەػدا دەدٍانسێر دیؼى ةخسێذەطەز چنینی ڕٌٌداٌ ٌ چنینی هازەهذەز،  ٌ چنینی پەزخ ٌ ػٌٍػێ

ٌانە یان ةەػێون ًە چنینە طەزەهییەهە، یان چنینی الٌەهین، ئً ػیچوی گسنگی  ٌیؽ ةً ئً  چنینی ةیس، هً  ًً  طگً  مانً چٍنوە ئەَ دٌ

 .   یً هً كً ةینای ده
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 بەشی دووەم : 

 تەوەرەی یەكەم : ڕەگەزە پێكهێنەرەكانی چنینی ڕۆمانی جەمشیدخانی مامم . : 

پێويێنەزەهانی چنینی ىٍنەزەهانی گێڕانەٌە   ی هازیان ًەطەز چنین هسدٌٌە، ةاطیان ًە دٍخمً ىەندێى ًەٌ ًێوۆڵەزانً

ٌنەهانی  هانی چنینی دزاما، ) طەزەدا ٌ ناٌەند ٌ  ئەزطذۆ دەزةازەی دٍخمًهسدٌٌە . دیازە ةنچینەی هازەهەیان دەگەڕێذەٌە ةۆ ةۆچٍ

. ٌ ًە ًێوۆڵینەٌەهانیاندا پؼذیان پێی ةەطذٌٍە. ةە ىەندێى دەطذوازییەٌە . دەطذوازییەهەغ خۆی ًە (41:  1989ازططٍ،  )هۆدایی (

ٌانە دزامییً  زه ىٍنً  دی ًً دایتً  ىەندێ ٌزدەهازیدا دەةینێذەٌە . ةً :) دەطذپێى، خاڵی دەزچٌٍن، ڕٌٌداٌی ىەڵوؼاٌ،  هاندا، ًە

ئاػوساهسدن،پێؼتینیوسدن، ئاڵۆشةٌٍن، دامەشزۆهسدن، دەنگ ٌ چەڵەمە،ًٍدوە، ڕٌٌداٌی داهؼاٌ، هۆدایی ( . دیازە ئەَ ڕەگەشانە 

ٌنەدە ةنەمای چنینی شۆزةەی شۆزی ىٍنەزەهانی دزاما ٌ ڕۆمان . ئەَ ڕەگەشانە ًە چنینی ڕۆمانی طەمؼیدخا ٌنیان ىەیە ٌ ةٍ ندا ةٍ

طێی ةایەخی نٌٍطەز ةٌٍن .ةۆ دیازی هسدنی ڕەگەشە پێويێنەزەهانی چنینی ڕۆمانەهە، ةە ةاػامن شانی ًەئاطذی ئەٌ ڕەگەشانە ةٍەطذین 

 ٌ ػەن ٌ هەٌیان ةوەین .

ٌانەی دسی ًەخۆ گ یً ڕۆمانەهە پێويادٌٍە ًە ىەػر ةەغ، ىەز ةەػێى ڕٌٌداٌی نٍێ ٌ دا ڕاده ٌاش ًە سدٌٍە . هە ن طیا

ٌنیؼانی نییە، ةً دەهسێر ةە طەزةەخۆغ ٌەزةگیسێن ٌ ناٌی ةنێین هٍزدە چیسۆن . یەهەَ ةً ٌنیؼانیان ةۆ  ػیان نا ٌانی دس نا اڵَ ئە

ٌای یەهی،هە   ػً دانساٌە . ئەَ ىەػر ةً ٌنەدەٌە،هە ىەمٌٍیان شنظیسەی یەهتەد ةە چنینێوی پذەٌ ٌ ىۆهازی ةەیەهەٌە ةەطرتا

ٌای یەهی ةەطەزىادی ژیانی هازەهذەزی طەزەهی ڕۆمانەهەیًىەمٌٍیان شنظیسە . ڕۆمانی طەمؼیدخان ًە ئەنظامی گسێدانی  ی یەهتەد

 ئەٌ ىەػر چیسۆهە ةٍنیادنساٌە . دیازە ئەمەغ هازێوی ئاطان نییە پێٍیظذی ةە هازامەیی ٌ طەًیلەی ىٍنەزی ىەیە . 

ٍنیادی دەكدا، ه ٌدنی دەطذپێویؽ ةەطرتاٌەدەٌە ةەٌەی هە ًە شیينی دەطذپێى : دەطذپێى ڕەگەشێوی گسنگە ًە ة ٌیٌی دەكە، طەزهە

خٍێنەزدا پسطیازێى دزٌطر ةێر ٌ ىانی ةداخ ةۆ گەڕان ةە ػٍێن ٌەاڵمەهەیدا، ةە دامەشزۆییەٌە ةچێذە نێٍ كٍاڵیی ڕۆمانەهە ٌ ةە 

ٌاخ . دەطذپێى ًە دەكی ئەدەةیدا طەزەدای دەطذپێوسنی چنی نە طەزەهییەهەی دەكەهەیە . نەن طەزەدای پەزۆػەٌە ةەزەٌ هۆدایی ةڕ

 دەطذپێوی ڕٌٌداٌەهان ٌەن ىەندێى ًە ڕەخنەگسان ةۆی دەچن .

ٌانە : (31:  1487انظن دیپٍ، ) دەزةازەی دەطذپێى )ئانظن دیپٍ ( ئاماژەی ةەطێ خاطیەدی ةاػی دەطذپێى هسدٌٌه  ، ًە

ٌدی چیسۆهەهە ةەزەٌ پێؼەٌە ةتاخ ٌ دیایدا طۆزی چی  سۆهەهە نیؼان ةدزێر . یەهەَ : ڕە

 دٌٌەَ : ناطاندنی هازەهذەزی طەزەهی ٌ دەزخظذنی ىەندێ طیفەدی . 

 طێیەَ : ڕاهێؼانی طەزنظی خٍێنەز ٌ پەًوێؼوسدنی ةۆ خٍێندنەٌەی ىەمٌٍ چیسۆهەهە . 

دەهاخ، ًە دەطذپێوی ڕۆمانی طەمیدػید خانی مامم . دا ڕۆماننٌٍض ةاطی ڕٌٌداٌی فڕین ٌ ىۆهازی فڕینی طەمؼیدخان 

ٌانە دەهاخ هە ًە ئەنظامی فڕینی طەمؼیدخانەٌە ةەطەزی ىادٌٍن . ىەز ًە  ىەمٌٍ ػیوایەدی ڕۆمانەهە ةاض ًەٌ ڕٌٌدا

دەطذپێوەهەدا هازەهذەزی طەزەهی دەناطێنێ ٌ ىەندێ ٌەطفی پێٍیظذی طەطذە ٌ ئایدیای دەهاخ . دەطذپێوەهە چ ًە ڕٌٌی شمان ٌ 

ٌنی فان ٍانی طەزنع ڕاهێؼًچ ًە ڕٌٌی ناٌەزۆن، ٌەن ةٍ غ دەمٍمژییەهی  دً َ ػاڵً ئەٌیؽ فڕینی مسۆڤێوە . ئً  ، هً ذاشیایەهی ط

ٌادس. ))  ًە طەزەدای دزٌطر هسدٌٌە، طۆزێى ًە طۆغ ٌ خسۆغ ٌ پەزۆػی الی خٍێنەز دزٌطر دەهاخ، ةۆ شانینی ڕٌٌداٌەهانی د

ٌهاخ ةەغظییەهان ًە طەداطەزی غێساكدا دا هە طەمؼیدخان ةۆ یەهەمظاز گیسا دەمەنی ػەڤدە طاڵ ة1979ٌٍطاڵی  ، ئە

ٌانێذییەهی  ٌنان ٌ گسدن ٌ ئاشازدانی هۆمەنیظذەهان . ٌەن دەڵێن طەمؼید ةە خۆگسییەهی گەٌزە ٌ پاڵە دەطذیانوسدةٌٍ ةە زاٌەدٌ

ەهەن طەالدەهان ةێٍێنە ةەزگەی ئەػوەنظەی شیندانەهانی گسدٌٍە، ئاشایەدی طەمؼید ٌ ىیچ نەدزهانی ٌەىا ئەفظانەیی ةٌٍن هازێود

ٌدۆیان  ٍنددس ًە ئاشازدانیدا ةگسنەةەز، ةەاڵَ ةێئەٌەی ػذێوی ئە ٍاشی داشە ٌ د ٌای طاز ػێ دەىەكی ىٍنەز ةنٍێنن ٌ طاز د

 .  (4:  4111ةەخذیاز غەًی،  )((دەطذتوەٌێر . . 

پەیٍەندی ىەیە ةە كۆناغێوی دەطذپێوەهە الپەڕەٌ نیٍێوی داگیسهسدٌە . ًەَ الپەڕە ٌ نیٍەدا هۆمەڵێى شانیازی دێدایە هە 

مێژٌٌی خەةادی طیاطی گەًی هٍزد ًە ةاػٌٍزی هٍزدطذان، طااڵنێوی پڕ ًە نەىامەدی ٌ نظوۆی ػۆڕغ ٌ نادەةایی ڕیصەهانی گەي ٌ 

ٌدنە نیؼذام نییەهەی دڕندەیەدی ڕژێمی ةەغظییەهان ٌ ڕەفذازی نامسۆییان ةەزامتەز ةە خەةادگێڕانی هٍزد . دیایدا الةەال ئاماژە ةە ڕێوە

نێٍان ػیصةی ػیٍغی غێساكی ئەٌ هادە ٌ ػیصةی ةەغع هساٌە . ةاطی ڕەفذازی نامسۆییانەی ةەغظییەهان ٌ گسدن ٌ ئەػوەنظەدانی 

ٍاشانی نیؼذامن، پاػان ةە هٍزدی ڕۆػنایی خظذۆدە طەز ئایدیای هازەهذەز، هە ًەٌ هادەدا ػۆڕػگێڕێوی هۆمەنیظر ةٌٍە .  ئاشادیخ
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ٌادس ٌەطفی ئاشایەدی ٌ خۆڕاگسی طەمؼیدخان دەهاخ،هە  پێؽ ئەمانەغ دەمەنی هازەهذەزی خظذۆدە ڕٌٌ هە ػەڤدە طاڵ ةٌٍە . د

ًە شینداندا چۆن ًەةەزامتەز ئەٌ ىەمٌٍ ئەػوەنظەدانە خۆڕاگس ةٌٍە ٌ ىیچی نەدزهاندٌٌە . ٌەطفێوی چڕٌپٍخر، ًە ڕٌٌی 

ذەی مەیٌەٌ گۆػنت ةٌٍە، ةەاڵَ ًە ئەنظامی ئەػوەنظەدان ٌ ڕەىەندی طەطذەیی ٌ ڕەىەندی فوسییەٌە . هە پێؽ گسدنەهەی طەط

ٌاش ةٌٍە، دا ئەٌ ڕادەیەی هە هەض نەیناطیٍەدەٌە . ٌ ةً ڵ خۆیدا  گً ةا ًً  هً  طۆزێى طٌٍن ةٌٍه ةسطیوسدنی ناٌ شیندان، شۆز شۆز ال

 دی . ةسدٌٌیً

ٌادە ًە چنینی دەطذپێوەهەدا خٍێنەز هەمێى دەزةازەی ئایدیا ٌ فیوسەی هی،ٌ طەزەداٌێوی ڕٌٌداٌ،  زه زی طً هذً هازه هە

ٌهی هێؼی  هً طذده ىۆهازی ةاةسدنەهەی ده ٌێر . ًەگەڵ ئەٌەػدا هە گێڕەزەٌە ىۆهازی ةا ةسدنەهە دەگەڕێنێذەٌە ةۆ طٍ

ەطەپێنێر، طەمؼیدخان، ةەاڵَ ئەَ ٌەاڵمە ةۆ خٍێنەز كایٌوەز نییە . ةۆیە الی خٍێنەز پسطیازێوی دس ًە نێٍ ئەَ ٌەاڵمەدا خۆی د

ٍهتٌٍن ٌ ةا ةسدنە چییە ؟ ئەمە ڕەمص ٌ ىێامیە ةۆ چی ؟! ئەَ پسطیازەغ خسۆػییەن ةۆ  ئەٌیؽ ئەٌەیە هە مەةەطر ًەَ هێؽ ط

ٌاَ ةێر ًە خٍێندنەٌەی ڕۆمانەهە .  ٌاچٌٍن ةواخ ٌ ةەزدە ٌای ًێ دەهاخ ةەد شانینی ٌەاڵمەهەی الی خٍێنەز دزٌطر دەهاخ ٌ 

ٌدٌٍە . خۆیدا نیؼانە  ئەمەغ خۆی ًً  ی چنینێوی طەزهە

ٌای ده خاڵی ده زچٌٍن  ٌدسێر خاڵی ده پێیده  َ خاڵً هاخ، ئً هان ده طٍاڵندنی ڕٌٌداٌه  طر ةً طذپێى ڕۆماننٌٍض ده زچٌٍن : د

ٍڵێنً ٌه كینً طادی دً ))چسهً ێ شانیازی ٌ مؼیدخاندا ڕۆماننٌٍض ىەند ڕۆمانی طً  .ًً(16:  1994غادي اًنادی ، )..(( زی ڕٌٌداٌه ی ىێصی ط

ٌزدەهازی دەزةازەی ئەٌ ڕٌٌداٌە داٌە هە ًە دەطذپێوەهەدا ىادٌٍە، ٌٌزدەهازییەهانی ىۆهازی خاڵی ٌەزچەزخانی طەمؼیدخان 

ٌدوسدنیان ةەزەٌ ئاڵۆشةٌٍن .))  دەطذپێدەهاخ ٌ دەیخادەڕٌٌ . خظذنەڕٌٌی ٌزدەهازییەهان ئاماژەن ةۆ طٍاڵندنی ڕٌٌداٌەهان ٌ ڕە

ٌاٌەدی ن ٍهەٌە دەطر هەض ةە دە اشانێر طەمؼید ًە چ ڕۆژێودا ةا دەیتاخ، ىێند ىەیە یەهەمین فڕینی ًە شیندانێوی دایتەخ ًە هەزه

پێدەهاخ ٌ هادەهەػی ػەٌێوی طازدی شطذان دەةێر . . طەمؼید ًە ةیسێذی دا ًە ئاطامندا ةٌٍ ىەز هۆمەنیظر ةٌٍ، ةەاڵَ ىێندەی 

ٌانە 6((ينێ . ًەٌ طەزةانەدا نیؼذەٌە، ئیدی هۆمۆنیظر نامێ . ىەز ًەَ ةەػەی ڕۆمانەهەدا ىەندێ ٌزدەهازی دس خساٌەدە ڕٌٌ، ًە

ٌانی ڕژێم  ٍهازی ةۆ ػازدنەٌەی طەمؼید هە ىەالدٌٍی شیندانە، دا نەهەٌێذەٌە دەطذی پیا ٌهی ٌ پالندانانی هەط ىادنەٌەی ةۆ ماڵی ةا

ٌادس دانانی دٌٌ ةساشای ةۆ یاٌەزی هسدنی ٌ ىەندێى ٌزدەهازی دەز  ةازەی ژیانی دٌٌ یاٌەزەهەی ) طامیٍ خان ٌ طاالزخان ( ٌ . د

ٌادس ڕۆػذنەٌەی ةۆ  ٍندە ٌ پسۆڤە هسدنی فڕینی طەمؼیدخان ٌ د ٍندەهەی خۆیان )ةازانۆن( ٌ چۆنیەدی ژیانیان ًەٌ گ نازدنیان ةۆ گ

ٌانتازان، ًً ەػە. ىەمٌٍی ٌزدەهازی ٌ ڕٌٌداٌەهان ، دا هۆدایی ئەَ ة ٌه ن زژێمً الیً  ػاز ةەىۆی دەزهسدنی ةڕیازی ًێتٌٍزدن ةۆ دا

ٌهێٍە .  ٌنەدە ةازی گسژةٌٍن ٌ خٍێنەز ناخەنە نائازامی ٌ دڵەڕا  ىێؼذا نەگەػذٍ

ڕٌٌداٌی ىەڵوؼاٌ : ىەزٌەن پێؼرت ئاماژەی ةۆ هسا، ئەٌ ةەػەی ةینای ڕۆمانەهەیە هە ڕٌٌداٌە طەزەهییەهە ةە ىۆی ىۆهازێوی 

.ًەَ ڕۆمانەدا ڕٌٌداٌی طەزەهی (99:  1994غادي اًنادی ،)ەٌ ًٍدوەی گسژی دەةاخةەىێصەٌە ةەزەٌ گسژ ةٌٍن ٌ ىەڵوؼان ةەز 

ٌازەهان، ىەڵٍێظر ٌ ئاهاز ٌ فیوس ٌ ئایدیای  ٌاَ ًە ةازێوەٌە دەگۆڕێر ةۆ ةازێوی دس . ةازە دژ ناطەكامگیسی طەمؼیدە . هە ةەزدە

ٌاز . ىۆهازی ئەٌ گۆڕانوازییانەغ فڕینً ٍازەٌەی ًە ػٍێنێوی ی ةە مانای  هً  دی هانییً دژ ٌدنە خ طێيێؼذنی ػٍێن ٌ ةازٌدۆخێى ٌ هە

ٌندی پێؼٌٍی، ةە دایتەدی  ٍازەٌە، ٌ ًەةیس هسدنی ةاگڕا دس ٌ ةازٌدۆخێوی دس، ٌەزگسدنی ڕەنگ ٌ ةۆی ئەٌ ػٍێنانەی ًێی دەهەٌێذە خ

 ًە ةیس هسدنی ئایدیا ٌ گۆڕانی ةۆ طۆزێوی دس، ًە پاڵیدا گۆڕانی ػەش ٌ ئازەشٌٌ . 

ٌنی طەمؼیدخان ٌ طاالزخان ٌ طامیٍ خانە ةۆ ةەزەهانی طەنگ ٌ ئەٌ یەهەَ  ڕٌٌداٌی ىەڵوؼاٌەهانی ڕۆمانەهە چٍ

، ةە دایتەدی ژیانی طەمؼیدخان، هادێى ةۆ طیخٍڕیوسدن ةە ئاطامنی طەزةاشگەهانی  ٌه ةنً ڕٌٌی ژیانیان ده ٌێ ڕٌٌةً ی ًً مەدسطییانً

ٌاطیر، دەةٌٍ هازێوی نيێنی ًە ناٌ خاهی ئێساندا طێتەطێ ةوەین، ر .)) ئاطامندا ٌ دەفڕێ  ن ةً ده ڵیده ئێساندا ىً ػەٌێى ًە ىەزێمی 

فەزمانٍاةٌٍ ةە هۆمەهی دە هۆماندۆی دایتەخ چەند هیٌۆمەدسێى ةچینە ئەٌ دیٍ ىێڵی ةەزگسی دٌژمنەٌە، ئێمە خەةەزمان ًەٌە نەةٌٍ 

ێسەهانی پێؼەٌە ةە طۆزێى ًە طۆزەهان، ئێمە ٌ هۆماندۆهانی دیوەیان هە ئێسانییەهان ئاگادازی ىادنی ئێمەن، چاٌی خەةەزگس ٌ چاٌد

ةینی ةٌٍ، ةەاڵَ ًێنەگەڕاةٌٍن دا دەگەینە طێگای خۆمان . ئێمە ةە خەیاڵێوی ةێتان ٌ نەدسض ًە ػٍێنی مەةەطذدا طەمؼیدخامنان 

ەمؼیدگەیؼذتٌٍە ةەزشایی خۆی ئێسانییەهان ةەطر ٌ پەمتان ڕاهێؼا ٌ مامم ةە هاٌەخۆ ًە ئاطامندا ةەزشةٌٍەٌە . شۆز نەةٌٍ هە ط

 . 34 - 31((ي ئێمەیان دایە ةەز ىاٌەن ٌ دەطذڕێژ ...

:  1994غادي اًنادی ،) داخ هان ده زه هذً هان ٌ ٌێناهسدنی هازه ڕٌٌداٌه  ةً  ػً گً  خؼین ٌ ئاػوساهسدنی شانیازی نٍێ هً ئاػوساهسدن : ةً

ٌای ٌێناهسدنی ژیان(99 ە داڵ ٌ پڕ ًە مەینەخ ٌ پڕ ًەٌ هێؼە ٌ گسفذانەی هە دێذە ڕێی طەمؼیدخان، هە شۆزةەیان . ڕۆماننٌٍض ًە د

ٌایان ًێوسدٌٌە ٌەن مسۆڤێوی ةێيەڵٍێظر ٌ ةێتاٌەڕ ةێذە پێؽ چاٌی  دٌٌز ًە ٌیظر ٌ ئازەشٌٌی ئەٌ خۆیان ةەطەزدا طەپاندٌٌە ٌ 

ٌنی طەمؼیدخان ًە ژیانی گٍند ٌ خۆػازد ٌای ڕشگازةٍ ٌنی هٍزدانی ةاػٌٍز ًە ڕژێمی ةەغع ٌ خٍێنەز . ًە د نەٌە ٌ ئاشادةٍ
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ٌای  1991ڕاپەڕینەهەی  ٌانەی  14ٌ گەڕانەٌەی ةۆ ػاز، د طاڵ ًە ژیانی داةڕاٌ خاڵی ًە چێژ ٌ خۆػی، ڕۆماننٌٍض طیيانێوی پێچە

ٍڵلێنێ، ًە چەند دیمەنێودا طیيانێوی پڕ ًە ڕۆمانظییەخ ٌ خۆػی ٌ ًەشەخ نیؼاندەداخ،پەزدە ًە  ڕٌٌی ػذێوی نادیازی ةۆ دەخ

طەمؼیدخان ىەڵدەدادەٌە، ئەٌیؽ ػەش ٌ ئازەشٌٌی دامسهاٌی ةۆ طیيانی غەػم ٌ ئەٌین . ئازەشٌٌی ةۆ دێوەڵ ةٌٍن ةە هۆڕ ٌ 

هازدانەٌەی ژیانی ڕاةسدٌٌی ةێر، هە خاڵی ةٌٍە ًەػەش ٌ ئازەشٌٌە رسٌػذییەهان . ىەز ًەٌ طیيانەدا    نگً دان .یان ڕو مەطٌیظی ئافسه

ەةەزی ژیانی دەگۆڕێر . گێڕو ٌای ًێ ده  شه َ ػً وادە غاػلی ) طافیناش (، ئًدەی ًە شازی طەمؼیدخانەٌە ىەندێ ػر   ٌه زه هاخ طەًز

ٌاندا ةسدۆدەطەز، ئاػوسا دەهاخ : ))  ئەٌ ًە طیانصە طاڵی ڕاةسدٌٌدا ىەمٌٍ ژیانی ةە ىەمٌٍ چسهە ػاد ٌ دسطناهەهانییەٌە ًەناٌ پیا

ادٌٍە ئاڕاطذەیەهی نٍێ ةدخ ةە شیندەگی ٌ هادی خۆی ةۆ گٍێگسدن ًە ژنان دەزخان ةواخ . هە داهە مەخٌٍفادی ئێظذا هادی ئەٌە ى

ٌاَ پڕةٌٍ ًە خامنانی طۆزاٌطۆز ٌنیان ئەٌە دەىێنن پیاٌ هادیان ًەگەڵدا ةتادەطەز . . ژٌٌزەهەی طەمؼیدخان ةەزدە . یا ًە  61((ي د

. ئاػوساهسدنی  67((ي خۆػەٌیظذی دەدٍانێر ىەمٌٍ پیاٌێى ةوادە ةاڵداز ٌ ةیفڕێنێر)ػٍێنێوی دسدا، طەمؼیدخان خۆی دەڵێر : )

ىەندێ شانیازی هە پێؼرت دیازنەةٌٍە، یان نەشانساٌە . ةەدایتەدی ئەٌ شانیازییەی نٍێیەی هە پەیٍەندی ةە غەزیصە خۆزطوەهەی 

ٌادەهاخ ىەَ ٌهاخ ٌێنە  مسۆڤەٌە ىەیە، ئەٌین ٌ غەػلی ةۆ ڕەگەشی ةەزامتەز، ئەمە  ڕٌٌداٌەهان گەػەةوەن ٌ پێؼوەٌن، ىا

ٌاكیػییانەی هازەهذەزە .   هێؼانێوی 

مٍمژاٌی ةێر .)) ڕۆماننٌٍض پێؽ  هی دیاز، یان دً یً ػێٍه ، طا چ ةً یً خذً می پیؼٍه هی هً خؼینی شانیازییً پێؼتینیوسدن : ةً 

ٌا ڕٌٌدانی ڕٌٌداٌەهان، ةە دایتەدی ڕٌٌداٌە ىەطذیاز ٌ چازەنٌٍطظ ٌدەیەهی هٍزخ،  اشەهان، ةەپێؼوەغ هسدنی ىێامیەن، یان 

دەهاخ شیينی خٍێنەز ةۆ ئەٌە ةەزێر هە ًە داىادٌٍدا چی ڕٌٌدەداخ . پێؼتینیوسدنی ػذێى پێؽ ڕٌٌدانی، ئەمەغ ئامادە هسدنێوی 

ٌهاخ ةەػدازپێوسدنی خٍێنەزە ًە دەكەهە ٌ ط(8:  4114دیفید ًٍدض ،  )ًۆطیوی ڕٌٌداٌەهانە(( ەزكاڵوسدن ٌ دامەشزۆهسدنیەدی ةۆ ، ىا

ٌنەهانی .   شانینی ةۆچٍ

طامیٍ خان ًەطەزەدای ڕۆمانەهەدا، ئەٌ هادەی هە ًە الیەن خێصانەهەیانەٌە ئەٌ ٌ طاالزخان ٌەن یاٌەز ةۆ طەمؼیدخانی 

))...ىەطذێوی ةاػم ، مامیان دیازی دەهسێن ٌ ئەٌ ئەزهەیان پێدەطپێسزێ، پێؼتینی دەهاخ هە ئەَ هازە دٌٍػی هازەطادیان دەهاخ

ٌا دێدەگەَ ڕۆژێى ًە ڕۆژان ةە ىۆی ئەٌەٌە دٌٍػی هازەطادێى دەةین  . ئەَ پێؼتینیەغ ڕاطر دەزدەچێر ٌ ًە 11((ينییە ٌ 

ئەفظەزەهان دٌٌ چەهدازی ئەنظامی دەكەهسدن ًە طەمؼیدخان ٌ یاٌەزەهانی ًەالیەن پۆًیظەٌە، طامیٍ خان دەهٍژزێر : )) 

ٌایا ٍنظاٌ ٌ ًەةازدا مەدەنی دەخەنە د ٌڵمەدی ػەٌدا هادێى طەمؼید ًە ئاطامندایە ٌ ًەیال ٌ طامیٍ ًەنگەزی، ًە طادێوی گ ن ٌ ًە ش

ٌای ئەٌەی  143..((يچەهدازەهان ةە مەةەطذی هٍػنت دەیاندەنە ةەز دەطڕێژ ًەٌێدا دەَ ٌ دەطر طامیٍ دەهٍژزێر . . د

ػەٌیظذەهەی نصیى ةێذەٌە ٌ كایٌی ةواخ ػٌٍی پێتواخ، داٌەدی طەمؼیدخان غاػلی طافیناش دەةێر، ةۆ ئەٌەی شیادس ًە خۆ 

ٌاشەی ةۆ دەڕاشێنێذەٌە .ڕۆماننٌٍض ةەَ ػێٍەیە ةاطی ًەَ دیمەنە دەهاخ :))  ٍانێوی شۆز نا خامنی طافیناش ىەز دەهاخ ٌ طفسە ٌ خ

ی ٌ طفسەی دەزخظذنی نیاشێوی چاٌی ةە طفسەهە دەهەٌێر دێدەگاخ ئەمە داٌەدێوی ئاطایی نییە، ةەڵوٍ ةەیانوسدنی خۆػەٌیظذ

نێسانەیە . طافیناش هە ًە خٍێندنەٌەی غەكڵی پیاٌدا داماٌ ٌ دەطذەٌطذان نییە، ڕاطذەٌڕاطر ًە ىەمٌٍ ػذێى دێدەگاخ ٌ پێدەچێر 

ٌدەیە : ) 66 – 61(( ي  ىەز ًەٌێؼدا پالنی داىادٌٍی خۆی داڕػذتێر پێدەچێر ىەز ًەٌێؼدا پالنی داىادٌٍی خۆی . ئەَ 

ٌا ًە خٍێنەز دەهاخ پێؼتینی ڕٌٌداٌی داىادٌٍ ةواخ . پێؼتینی دەهاخ هە طافیناش ةیس ًە خەڵەدان ٌ  تێرداڕػذ ( پێؼتینیوسدنە، 

ٌای چەند دیمەنێى ئەَ   ٌطۆزه ًەخؼذەةسدنی طەمؼید ةوادەٌە ٌ پالنی ىەةێر ًە داىادٌٍدا ػذێى ًً ةواخ. ًە ڕاطذیؼدا د

ٌڵی ًەناٌةسدنیؼی دەداخ .))  پێؼتینییە دێذەدی ٌ طافیناش ةۆ دەماع ٍڵوی، ىە ئاػوسا ػٌٍ ةە طەمؼید دەهاخ ٌ داگیسهسدنی ماڵٍم

خامنەهە ىەمٌٍ چەهە ژنانەهانی خۆی ةە طۆزێى ةەهازدەىێنا شۆزدسین طامان ٌ گسانرتین دیازی ًە طەمؼیدخان ةوێؼێذەٌە 

ٍاشةێنی طافیناش، دا ػٌٍ ةە طەمؼید خ ٌاهازان چٌٍةٌٍن ةۆ خ ٌای پرت ًە طێ هیٌۆ ئاڵذٍنی هسد...ٌەخذێى دا  71((يان ةواخ، ئەٌ دا

ٌادسدا پالنی ةە هٍػذدانی طەمؼیدخانیؽ دەخادەڕٌٌ : ))74 – ًٍدا طافیناش  . ًە دیمەنەهانی د ًە ػەٌێوی ةازاناٌی ٌ گەزدەً

 ٍ ٍازەٌە دا دٍانیتٌٍیان ةەزەٌ ةااڵ ىەڵیانداة ٍانێر طەمؼیدخانی ناچاز هسد ةفڕێر ٌ خۆی ٌ غەػیلەهەی ًە خ ٌ، ةۆ طێگایەن هە ةا ةذ

 .77((يشۆز شۆز دٌٌز ىەڵیتگسێر ٌ نەگەڕێذەٌە

ٍای دیٍە ٌ كظەی ًەگەڵ هسدٌه  ڕٌٌ هً  خادً ده  ٌه طەمؼیدخان ئً ٍا ڕایظپازدٌٌه ًە یەهێى ًە فڕینەهاندا خ ناٌەزۆهی   ، خ

ئەٌە دەهاخ هە ئەمظۆزە كظانە ةە خساپی ًەطەزی طامیٍ خانی ةساشای پێؼتینی   یان ةۆ خەڵوی ةەیان ةواخ . ةۆیً كظەی دیدازەهً

ٌان ئەمظۆزە كظانە ةە هٍفس دەهەٌێر : ))  ٌدم طەمؼیدخان ئیظالمییەهان ئێظذا ةەىێصن، ئە من مامم ئاگادازهسدەٌە ٌ گٍ

، یان ًە 81((ي ػیظاةدەهەن، ةینینی خٍدا ًە كٍدزەدی ئادەمیصادا نییە، ئیدیػای ًەٌطۆزە دەػێر غاكیتەدی خساپی ةۆ دۆ ىەةێر

. ةە ىەمان ػێٍە 84((ي ئەٌەی مامم دەیڵێر دەػێر ةەاڵی گەٌزەی ةەطەزدا ةێنێػٍێنێوی دسدا ةۆ ىەمان مەةەطر، دەڵێر : )) 



  2018، ساڵى 4، ژمارە. 22بەرگى.                                                گۆڤارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان              
 

168 
 

Vol.22, No.4, 2018 
 

ٌڵی هٍػذنی دەدەن . )) ٌا دەزدەچێر ٌ ئیظالمییەهان، ىەڕەػی ًێدەهەن ٌ پاػان ىە ًە ڕۆژێوی ىەینیدا هە طەمؼید پێؼتینییەهە 

ٌادا خەزی ى ةٌٍ طەزی كظەی دادەمەشزاندن دٌٌ چەهداز ًە ناهاٌ ةاشیاندایە ناٌەڕاطذی مەیدانی شیوسەهە ٌ یەهێویان داشە ًە ىە

ٌدنە دەكەهسدن ةە ئاطامندا ٌ ئەٌی دیان دەطڕێژێوی ةە ئاڕاطذەی من ٌ طامیٍ دەكاند .   .  91((يهە

ٌدی رسٌػذی ڕٌٌداٌەهان ٌنی ئاطذەمی ٌ ةەزةەطر ةۆ ڕە ٌنەٌەی هازهذەز ةە هازێوی ئاڵۆشةٌٍن : دزٌطر ةٍ ە . ٌەن ڕٌٌةەڕٌٌةٍ

ٌدی ڕٌٌداٌەهان، ةۆ گۆڕینی  ٌاز، هە دەةێر شۆزانتاشی ًەگەڵ ةواخ . ةەَ پێیە گسژی ةەزىەمی ىۆهازێوە هە دەچێذە نێٍ ڕە دژ

ٌادس الی خٍێن ٌانی ٌ شانینی ػذەهانی د ٌاچٌٍن ٌ چاٌەڕ ەز دزٌطر ڕێڕەٌیان . ئاڵۆشی طۆزێى ًە دامەشزۆیی ٌ پەزۆػی ٌ ةەد

ٌامی ًە مٌمالنێدایە، مٌمالنێی 36:  1978د.اةساىیم ػامدە ، دەهاخ) ( . هازەهذەزی طەزەهی ڕۆمانەهە ًە طەزەداٌە دا هۆدایی ةە ةەزدە

ٌای  ، ًەگەڵ خەڵوی ٌ ىێصە دەزەهییەهان ٌ مٌمالنێی ناٌەٌه ٌه زه ده ، ًەگەڵ خٍدی خۆی ٌ ئەٌ گۆڕانوازییانەی ةەطەزی دێن . ئەمە 

 ٌ ٌنی ىەةێر . ةەاڵَ ةە ػێٍەیەهی گؼذی ئەٌەی ئاطذەمی ةۆ هسد ٌنی ڕٌٌداٌەهان ًە ىەمٌٍ ةەػەهانی ڕۆمانەهەدا ةٍ ٌە ئاڵۆشةٍ

ٌای ًێدەهەن ڕێڕەٌی  ٌازەهان ٌ  ٌنەٌەی طەمؼیدە ةە چەموە دژ ٌدی رسٌػذی ڕٌٌداٌەهان دزٌطر دەهاخ، ڕٌٌةەڕٌٌةٍ ڕە

ٌازن . )) ڕٌٌداٌەهانیؽ ةەٌ پێیە ةگۆڕێ ٌ ڕەنگ ٌ ةۆی ىەڵٍێ ظذە نٍێیەهە ٌەزةگسێر هە شۆزةەی هاخ، دٌٌ چەموی دژ

طەمؼیدخان ئەمظازە رسٌػذێوی دەزٌێؼئاطا ٌ شاىیدی ٌەزگسدتٌٍ، ىیچ ػذێوی ًەٌ پیاٌە نەدەچٌٍ هە طەزدەمێى مازهظی ٌ 

ٍا دێتگاخ ٌانە 84((ي طەزدەمێى طەزةاش ٌ دەمێوی دیؽ خامنتاش ةٌٍ، ئێظذا ةە طدییەدێوی ةێٍێنەٌە دەیٍیظر ًە خ . ئەَ دٌ

ٌدی ئاطایی ڕٌٌداٌەهان .دیازە ػیوایەدەهانی ئەَ ڕۆمانە ًە  ٌنەدە ةەزةەطر ةۆ ڕە ٌازانە ئاڵۆشییەهیان دزٌطر هسدٌٌە، هە ةٍ دژ

ٌاكیػی طاالنی نێٍان  ٌای ڕاپەڕینی  – 1979ٌاكیؼ ٌەزگیساٌن ٌ ةاض ًە  دەهاخ، ةەاڵَ ةە ػێٍەی فانذاشی . ئەَ  1991طااڵنی د

ٌانی ٌ شانینی مانای ٌێناهسد ٌاچٌٍن ٌ چاٌەڕ نەی ڕٌٌداٌ ٌ هازەهذەز، خۆی ًە خۆیدا طۆزێى ًە دامەشزۆیی ٌ پەزۆػی ٌ ةەد

 ڕەمصەهان الی خٍێنەز دزٌطر دەهاخ .

ٌاشن ًەىی ڕۆمانی دس، هۆدایی هێؼە ٌ   ٌنی هێؼە ٌ مٌمالنێوان، ةەطۆزێوی طیا ٌاَ ةٍ دامەشزۆهسدن : ًە ڕۆمانی طەمؼیدخاندا ةەزدە

ٌامی خٍێنەز دامەشزۆ ةێر ةۆ شانینی م ٌادەهاخ ةە ةەزدە ٌمالنێیەن ةۆدە طەزەدایەن ةۆ هێؼە ٌ مٌمالنێیەهی دس . ئەَ ػاڵەدە 

ٌادا ًە  چازەنٌٍطی هازەهذەز، ئەمە طگە ًەٌ طۆزە دامەشزۆییەی هە خًٍیای شانینی خٍێنەزە ةۆ شانینی مانای ڕەمصییەدی ڕۆمانەهە . 

ٌادەهاخ ًەىەز چیسۆهێودا دامەشزۆیی ىەمٌٍ ةەػەهاندا، هە ىەز یەهەیان ةۆ خۆی چیسۆهێوە ٌ ڕٌٌداٌ ٌ مٌمالنێی خۆی ىەیە ئەمە 

ٌانەی ًەَ ڕۆمانەدا خٍێنەز دامەشزۆ  ٌنی ًەٌ زٌٌداٌە . یەهێى ًەٌ ڕٌٌدا ىەةێر ةۆ شانینی چازەنٌٍطی هازەهذەز ٌ چۆنیەدی ڕشگازةٍ

ازەنٌٍطی هازەهذەز، ئەٌ هادەیە هە طەمؼیدخان یازی ةە ئاگس دەهاخ، طنٌٍزی دەهاخ ةۆ شانینی ئەنظاَ ٌ هۆدایی ڕٌٌداٌەهە ٌ چ

هان دەةاخ . ًەَ داكیوسدنەٌەی طەمؼیددا خٍێنەز ىەطر ةە  ٌزه گً  طٌٍز دەةەشێنێر، دەطر ةۆ دۆطیە ٌ مەًەفی ةەزپسطً

ٌهاخ دامەشزۆیی ال دزٌطر دەةێر ةۆ ٌدەی  مەدسطییەهی گەٌزە دەهاخ ًەطەز ژیانی طەمؼید ٌ ىا شانینی هۆدایی ئەَ ةازە ٌ ًێوە

ًەطەز ةەزپسطە گەندەڵەهان،))فایٌی دەیان چیسۆهی طەیس ٌ نيێنی ٌ دسطنان هە پێدەچٌٍ ئاػانظەهەی طەمؼیدخان ئیؼیان ًەطەز 

ٌڵەمەندێى ةوٍژێر، ةێئەٌەی ةيێڵێر ٌەن هٍػنت دەزةوەٌێر .  ةواخ . چیسۆهی ))ض.خاًید(( ناٌێى هە ػیصب ڕایظپازدةٌٍ دە

ٌانەی ةانوێوی ةەًظیوی هساةٌٍ . چیسۆهی دٌٌ طیاطی گەٌزە  چیسۆهی نەزمین خانێى هە ًە ڕێگای ةسایەهی ئەٌەٌە پازەیەهی شۆز ڕە

ٌدتٌٍە دەطر طەمؼیدخان، دۆطییەی ئەٌ  هە ًە طەزدەمی ػۆڕػدا هازی طیخٍڕییان ةۆ ةەغظییەهان هسدةٌٍ ٌ فایٌەهانیان هە

ی ئەىٌی ًە ژێسەٌە ًە دەشگایەهی نيێنی ػیصةی ٌەزدەگسخ ةۆ ئەٌەی ىەندێى ناٌی دیازیوساٌ پازانەی هە طەزنٍطەزی ڕۆژنامەیەه

ەمانذازێى هە ماػێنێوی گسانتەىای ةۆ هچێوی كٍداةی شانوۆ هڕیتٌٍ هەپێدەچٌٍ  ًوەدازةواخ ٌ دێویان ةؼوێنێر . دۆطیەی پەًز

 . 148پەیٍەندییەهی ػەزامی ًەگەڵدا ىەةێر((ي

ٌاز دزٌطذی دەهاخ . هادێى ڕایەڵەهانی چنین دەگەنە ئاطذی گسفر ٌ دەنگٍچەڵەمە : چسهە  ٌهێ، هە ىێصێوی دژ طادی دڵەڕا

ٌدێتڕینی گۆڕانوازییەهانی ڕٌٌداٌەهان ٌدێتڕین، چا . ىەزٌەن پێؼرت (13:  1978د.اةساىیم ػامدە ، )دەنگەػە،خٍێنەز دەچێذە ةازی چا

اٌەدە ڕٌٌ، ىەزچیسۆهێى ةۆخۆی دەنگ ٌ چەڵەمەی ىەیە، ةاطامن هسد ةەطەزىادی طەمؼیدخان ًە ىەػر چیسۆهدا خس 

ٌازەهان دەةێذەٌە، طەزەدا ةە ةێٍیظذی خۆی دەةسێر ةۆ ةەزەهانی  ٌامی ًە مٌمالنێدایە، زٌٌةەڕٌی ىێصە دژ طەمؼیدخان ةە ةەزدە

ٌادسیؽ ئێسان، ))  ةە مامە طەمؼیدَ ئێسانییەهان ىەمان یازییان طەنگ ٌ هازی طیخٍڕی پێدەهەن ٌطازێى طٍپای غێساكی ٌ د

هسدهە غێساكییەهان هسدیان، ...شۆزطاز طٌی ئیاممەدیؼیان ًەةەز دەهسد ٌ ًەطەز ىێصەهانی خۆیان ةەزشیان دەهسدەٌە ٌ ًەناٌ طەزةاش 

ٌانن ئەٌە ڕۆػیانەدی ئیامَ ػٍطەینە، ًەطەزەٌە  ٌ ةەطیع ٌ پاطدازاندا دەیانوسدە ىەاڵ ٌ دەیانگٍخ ))ڕەشمەندگان ...ڕەشمەندگان ةڕ

ٌنی ةە 33((يڕا دەمانپازێصێ  ٌادس ىەڵيادن ًەطٍپا ٌ خۆػازدنەٌە ًە گٍند ٌ ةەطەزةسدنی ژیانێوی طەخر، پاػان غاػم ةٍ . د

ئافسەدێوی كۆڵتڕٌ خینانەدواز، ئینظا دێٍەگالنی ًەگەڵ ئەٌ طۆزە هەطانەی ًە ژێس پەزدەی ئایندا ٌ ةۆ ةەزژەٌەندی خۆیان ةەهازیدێنن 
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ٌا هێؼەی طەمؼید هە ًە ىەمٌٍ دەنگ ٌ چەڵەمەهانی دس طەخر ٌ ةسیندازهەزە، ئەٌ هادەی هە ٌ ڕٌٌةەڕٌٌی مەزگی دەهەن ەٌە . . د

ٍاز ةەگی ىیظسی، هە ةە ػێٍەیەهی شۆز نامسۆییانە  طەمؼید دەهەٌێذە دەطذی ةەزپسطێوی گەٌزەی ئەَ ٌاڵدەٌە ةە ناٌی ػاط

ئەٌ ًە سهدا ةەهازی دێنێر ٌ خەڵوی كەػمەزی پێدەهەن . )) طەمؼید ٌەن گیاندازێى دەخادە كەفەطێوە ٌەن ًیتۆن ًە یازی طێ

  .147((يكەفەطنانە ناىەق ٌ شنظیس هسدنە طەمؼیدخانی شۆز ةسینداز هسد . 

ٌدٌٍ، فیوس ٌ ڕٌٌداٌەهان ٌ مٌمالنێ ٌ هێؼە ٌ  ٌدسێر هە ةە ػێٍەیەهی دزامیی ئاٌێذەی پێؼوە ًٍدوە : ًٍدوە ةەٌ خاڵەی چنین دە

. (17:  1978د.اةساىیم ػامدە ، )ڵی یەهالهەزەٌەی ئاڵۆش ٌ ةازگاٌی، ةەٌ ػێٍەیەی هە پێٍیظذی ةە دەكاندنەٌە ةێرگسفذەهان گەػذتنە خا

ٌاٌەدی دێودەچێر ٌ نصیى دەةێذەٌە ًە مسدن، ئەٌ  ٌنی ةە دە ٌا هێؼە هە دێذە ڕێی طەمؼیدخان ٌ شۆز ئاشازی دەداخ ٌ ةازی دەزٌ د

ٍانەهانیان طەمؼیدخان دەهەنە هادەیە هە ةەزپسطانی ئەَ ٌاڵدە دەطذاٌد ٍازدنی خۆیان ٌ ماڵ ٌ منداڵ ٌ می ەطذی پێدەهەن، ةۆ ڕاة

ٍازدنیان، ٌەن مەیمٌٍن دەماػای دەهەن ٌ دً ٌنە ةاڵدازەهە(،  خ ناٌی خۆػی ناةً نانً گەمە ٌ ىۆهازی ڕاة ن ٌ پێیدەڵێن : )مەیمٍ

د ژیسان ماٌەیەهی دزێژ كەفەشەهەی مامی ًەةەز ىەداٌ ٌ ةازان ٌ مەطین، )) هً ڵ ةۆ داةین ده ن ئاژو خ ػٍێنی ژیانیؼی ٌه نانً دً

طەزمای ػەٌداطێيێؼر ةێئەٌەی ئەشیەدی ئەٌە ةدادە ةەز خۆی ػٍێنێوی الیەق ةە مسۆڤی ةدادێ. نصیوی مانگێى طەمؼیدخان ًە 

ٌنی هێؼً.ً 134((يدازیوی ناٌ كەفەشەهەیدا دەژیا، ةێئەٌەی هەض دەطتەزێر ٌ چادزەهەی طەزی ىەڵتدادەٌە  هانی  ٍدوەی ئاڵۆشةٍ

ٌانیؽ دەیتەن ةۆ ػازی یازی ًەٌێ ٌەن  طەمؼیدخان ئەٌ هادەیە هە مەطید ژیسانیؽ دەیفسۆػێر ةە هۆمپانیایەهی دٍزهی ٌ ئە

 ًیتۆهێى ةەهازیدێنن . 

 ٌ ٌنەٌەی مٌمالنێ ٌ هێؼەهان . خا ٌادە طەزەدای خاٌةٍ ٌای ًٍدوە دێر،  ٌنەٌە مٌمالنێ ڕٌٌداٌی داهؼاٌ : ئەٌ ڕٌٌداٌەیە هە د ةٍ

ٌای یەن هۆدایی ٌ چازەطەزیان ةوسێن . ةەاڵَ  الٌەهیەهان، هە ًەنێٍ ڕٌٌداٌە الٌەهییەهاندان . هە دەػێر ًەَ ئاطذەدا یەن ًەد

ٌاَ دەةێر .   طەةازەخ ةە ڕٌٌداٌە طەزەهییەهە شیادس دزێژە دەهێؼێ ٌ دا هۆدایی ةەزدە

ٌنیان نییە هە ػانتەػانی ڕٌٌداٌی طەزهی دێن ٌ پێؽ ئەٌ هۆدایی مؼدیخاندا ئەٌ طۆزە ڕٌٌداٌە الٌەه ًە ڕۆمانی طً ییانە ةٍ

ٌانً نيا ئً دێن یان چازەطەز دەهسێن . دً ٌنیان ىً  ٌ ڕۆدا ٌاٌەدی  ز طً طً ةً  هً  یً ةٍ ٌای ئەٌەی ةە دە مؼیدخان ىادٌٍن . د

ٌای ئەَ ڕٌٌداٌە هە دێوؼوانێوی گیانی طەمؼیدخان شەًیٍ ٌ ڕیظٍا دەهسێر، ةە دایتەدی هادێى دەفسۆرشێر ةە هۆمپانیا د ٍزهییە . د

ٌڵدەداخ ًەٌ نەىامەدییە ڕشگازی  ٌطەطذەیی طەمؼیدە ٌ ةیس ًە خۆهٍػنت دەهادەٌە، ڕۆماننٌٍض طاالزخان دەهادە فسیادڕەض ٌ ىە

ٍاز ماػێن من ًە دەًەفیصیۆنەهەی هافیرتیای الض ٌ خەشاڵەٌە، ئەٌَ ةینی . خۆی ةٌٍ طەمؼیدخان ةٌٍ . ىەمان ػهاخ،))  ەٌ ط

ٍاز طەغاخ ًەةەز دەزگای ئەٌ ػازی یازییە گەٌزەیەدا ٌەطذاَ . هە گەیؼذم ػەٌ دزەنگ  ٌای چ ٌا ڕۆیؼذم ٌ د ةٌٍَ ٌ ةەزەٌ خۆزئا

ٌازێوی ئەٌَ نەةینی،  ٌایی چٌٍمە ناٌ ػازی یازییەهە . ىەمٌٍ طێگاهان گەڕاَ ٌ ئاطە ٌ دەزگاهان ىەمٌٍ داخساةٌٍن . ةۆ ػەٌی د

ػەٌدا ةینیم ةە منایؼێوی دایتەخ خانیان ًە كەفەشەهەیدا ىێنا. ىەمان ئەٌ طٌە طەیسانەی ًەةەزدا ةٌٍ هە ًە دەنیا ًە دەی 

 .  133 - 134دەًەفیصۆندا ةینیتٌٍَ . (( ي

گسنگ  ، ٌ دیازی هسدنی چازەنٌٍطی هازەهذەز ٌ ڕٌٌداٌەهانە . دیازە هۆدایی ڕۆڵێوی هۆدایی : چسهەطادەهانی هۆدایی هێؼە ٌ گسفذەهانً

دەگێڕێر ًە دیازیوسدنی ڕێڕەٌ ٌ ئاڕاطذەهانی ڕۆمانەهە . ئەٌ خاڵە هۆداییەیە هە دیایدا دانەز ةەپٍخذی ٌ چڕی ٌ ئەٌەی دەیەٌێر ةیڵێ 

ێوسدنەهانیان ٌ مەغصای مٌمالنێوان دەنٍێنێ . ةیسی  دەیخادە ڕٌٌ . دەزةڕینی داىێنەزانەی چڕ، دیایدا گؼر ڕٌٌداٌەهان ٌ هاًز

  ۆدایدا ةە هامڵی دەزدەهەٌێر .دەكەهەغ ًە ه

ن،  هً ٌخ ده هی ًۆطیوی ڕو یً ػێٍه  هسێن،ةً ند ده دا هۆدایی ڕیصةً  داٌه زه طً  پیی هاخ ًً  هان ةً كٌیدیدا ڕٌٌداٌه زۆمانی دً  ًً

ز  طً چازه  هً ، هێؼً یً ٌه زه هالهً یًدا  ڕۆمانانً  َ طۆزه هۆدایی ئً  ماٌی، ةۆیً ز یان خً هی دڵخۆػوً دا هۆداییً چێژ ىً هی ةً دایً زه طً ةً

ٌڵدەداخ شامی ةازی (16:  4114غتد املاًى أػيتٍن، )ةێر ده ٌای ئەٌەی طاالزخان طەمؼیدی مامی ًەٌ نەىامەدییە ڕشگاز دەهاخ، ىە . د

ٌنی دێوؼواٌیؼی طاڕێژ ةواخ . ةۆیە دەیخادە طەز هەڵوەڵی ةەطێيێؼذنی ٌاڵخ ٌ گیسطانەٌەی ًە ٌالدێى هە نسخی مسۆڤیان  دەزٌ

من پێمگٌٍخ ًەةسی خۆهٍػنت ةڕۆ . ةڕۆ ةۆ مەمٌەهەدێوی دس ةەڵوٍ ًەٌێ ًەناٌ میٌٌەدێوی دسدا رسٌػذی ئینظانی خۆخ الةێر . )) 

ٌاخ ٌ ٌاڵخ طێدێڵێ، پاغ طەفسێوی دٌٌز )) 136((يةدۆشیذەٌە ٌ ژیانێوی نٍێ دەطر پێتوەیر دا ًەٌ ٌاڵدە . طەمؼیدخان دەڕ

ٌانەدا هە ڕێصی ًێدەگسن. دٌٌز ٌ ًەناٌ ئەٌ ن ٌاشی طەطذەی دەهەن،))  111((يەدە ًەٌێ دەگیسطێذەٌە، ًەٌێ چازەطەزی ال

ٌاخ ٌ هێؼی ٌزدە ٌزدە شیادیوسدٌٌە . من چیرت ئەٌ طەمؼیدخانە نیم  ػەهیمەهان ةەطەزییەٌەن ٌ ىەمٌٍ ػذێى ةەزەٌ ةاػی دەڕ

  111 - 139((ي هە ىەمیؼە ةا ًەگەڵ خۆیدا دەیتاخ

ی هە  ٌ هۆداییً ز ىەژماز ةوسێر، ئً ػێ ةە هۆدایی گٍنظاٌ ٌ كایٌوً انی طەمؼیدخان ًەٌ طۆزە هۆداییانەیە هە دههۆدایی ڕۆم

ٌنێوی ًۆژیوی ٌ كایٌوەز، كایٌوەز ةەٌ مانایەی هە  ٌاٌةٍ ٌاٌ ةٌٍە، هامڵە، دە ٌاٌەدی دە ىەطذێى دەداخ ةە خٍێنەز هە دەكەهە ةە دە
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ٌاةێر ئەٌ هۆداییە ةاػرت ةێر . ئەمانە طگە ًەٌەی ز  ڕێگسةێر ًەةەزدەَ ئەٌەی هە خٍێنً ةیس ًە طۆزێوی دسی هۆدایی ةوادەٌەهە پێی 

هە هۆداییەهە ًە ناخی ڕۆمانەهەٌە ىەڵلٍاڵٌە، پەیٍەندییەهی ئۆزگانی ىەیە ًەگەڵ طەزطەَ پێويادەهانی ڕۆمانەهە . ڕٌٌداٌ ٌ 

ی ڕٌٌداٌەهان ٌێنا هساٌن ةەاڵَ ئاػوسا دیازە گؼر ڕٌٌداٌەهانی مٌمالنێوان، شەمەن، ػٍێن .گەزچی ةەػێٍەیەهی ڕەمصی ٌ فانذاش 

ٌای ڕاپەڕینی   ٌ دەطەاڵدی هٍزدی .  1991ةاػٍزی هٍزدطانە ًە نێٍان طااڵنی هۆدایی خەفذاهانی طەدەی ڕاةسدٌٌ دا د

 مؼیدخانی مامم . دا . دەٌەزەی دٌٌەَ : طۆزەهانی چنین ًە ڕۆمانی طً

ٌنی ًە ةەػی یەهەمدا ةەػێٍەیەهی د یۆزی چڕ ٌ هٍزخ ةاطی طۆزەهانی چنینامن هسد، ًەگەڵ خظذنەڕٌٌی ةیسٌةۆچٍ

دەخەینەڕٌٌ هە ًە ڕۆمانی   ًێوۆڵەزان دەزةازەی طۆزەهانی چنین ٌ پۆًێن هسدنەهانیان . ًەَ ةەػەدا دەنیا ئەٌ طۆزە چنینانً

ٌنیان ىەیە .   طەمؼیدخانی مامم. دا ةٍ

ٌ نەخؼەطاشی پذەٌی گؼذی دەكە . پەیوەزی ڕٌٌداٌە طەزەهیی ٌ طٍمگەییەهانە . ىێڵی چنینی طەزەهی : چنینی طەزەهی ىێڵوازی 

ٌاخنیدایە  ٌا دیمەنی ڕۆمانەهە . پسطیاز ٌ ٌەاڵمی نێٍ ڕۆمانەهە ًە نا ٌنیؼانەٌە دەطر پێدەهاخ دا هۆدایی ٌ د گؼذی ڕۆمانە . ىەز ًە نا

ٌادا كٍزطایی ڕۆمانەهە ًە ئەطذۆی ئەَ چنینەدایە .  . 

ٌٍ ڕۆمانێودا پسطیازێوی ناٌەندی ىەیە . هە دەةێر ٌەاڵَ ةدزێذەٌە . پسطیازەهەغ دێوەڵ ةە ڕایەڵەهانی چنین هساٌە ًە ىەم

ٌ ًە ناٌەخنیدایە . ئەمە طەنگ ٌ ةەىای چنینە، ىەز ةۆیە ةە ةڕةڕەی پؼذی ڕۆمان ىەژماز دەهسێر . ةۆ ٌەاڵمدانەٌەی ئەٌەی ةەطەز 

ٌانەی ه ە طٍمگەین . ىەز ًە یەهەَ دیمەنی ڕۆمانەٌە، ىەدا هۆدایی . ئەمە ىێڵی گؼذی چنینی طەزەهییە هازەهذەزدا دێر، ًەٌ ڕٌٌدا

ٌانین ٌ گۆػەنیگای هازەهذەزەهان  ٌانەی هە ًە ڕێگەیانەٌە مانا ٌ دێڕ ٌادە ىێڵی ةەیانی ڕٌٌداٌە هازیگەزەهانە . ئەٌ ڕٌٌدا  .

هە دەهسێر ةە پسطیازی گەٌىەزیؽ ناٌی ةەزین، هۆمەڵە پسطیازی دس  دەزدەهەٌێر ٌ ئاػوسا دەةێر . طگە ًە پسطیازە ناٌەندییەهە،

ٌادس ٌەاڵَ ةدزێنەٌە . ةەاڵَ طەةازەخ ةە ٌەاڵمی پسطیازە  ٍڵلێن ٌ ڕەنگە ًە دیمەنی د ىەن ًلی ٌ پەزخ پەزدن، ًە نێٍ دیمەنێى دەخ

 گەٌىەزییەهە، ًە هۆدایی ڕۆمانەهە ڕٌٌن دەةێذەٌە . 

ٌنیؼانەٌە دٌٌ پسطیازی ًلی الی خٍێنەز دزٌطر دەةێر، طەزەدا پسطیازەهە ةەَ ًە ڕۆمانی طەمؼیدخاندا ىەز ً ە نا

ٌای خٍێندنەٌەی دەطذپێى، خٍێنەز ةًطەمؼیدخان هێیە ؟ ةۆچی ةا ًەگەڵ خۆیدا دەیربد ؟ ػێٍەیە خۆی دەنٍێنێ : )    ػێى ًً ( . د

ٌادس ٌ پسطی ًٍلێنن، هە ىەمٌٍیان ةەػێٍەیەهی ٌەاڵمی ئەَ دٌٌ پسطیازە ٌەزدەگسێر . ةەاڵَ ڕٌٌداٌەهانی د ازگەًێوی دسی ال دەخ

ٌازانەی ةەطەزی دێن، چۆن ڕشگازی دەةێر ًێیان ؟ هۆدایی ئەَ ڕٌٌداٌە چییە ؟  گؼذی پسطیازی ًلین، دەزةازەی ئەٌ دۆخە ناىەمٍ

ازەنٌٍطی طەمؼید چۆن دەةێر ٌ ةەزەٌ چ ئاكازێى دەچێر ؟ ًەطەزٌ ئەمانەػەٌە پسطیازە گەٌىەزییەهەیە، ةیسی ئەَ ڕۆمانە چ

ٌنرت، ةەخذیاز غەًی ًە ڕێی ئەَ ڕۆمانەٌە دەیەٌێر چیامن پێتڵێر ؟ ًە ڕاطذیؼدا گؼر پسطیازە ًلیەهان  ٌادایەهی ڕٌ چییە ؟ یان ةە 

دەزی پسطیازە گەٌىەزیەهە دەةینن . هۆهساٌەی ٌەاڵمی پسطیازە ًلییەهان دەةنە ٌەاڵمی پسطیازە ٌ ٌەاڵمەهانیان ڕۆڵی یازمەدی 

ٌدەَ چیسۆن، خٍێنەز ئەٌ پسطیازەی ال دزٌطر دەةێر هە  ٌنە ًە یەهێى ًە ةەػەهاندا هە دەهادە ػە گەٌىەزییەهە . ةۆ منٍ

 ٌ ٌا خۆی طەزكاڵ هسدٌٌە ةە خٍێندنەٌە ٌ چاخ طەمؼیدخان چ هازی ةەطەز ئاژانع ٌ ڕۆژنامە ٌ گۆڤاز ٌ ئینذەزنێذە ە ىەیە، ةۆ 

ىەَ نيێنی طیيان دەدۆشمەٌە ٌ ىەَ هسدن ؟ ةۆ ئاژانظێوی نيێنی ٌ دایتەخ دادەمەشزێنێر، ٌ دەزةازەی ئەَ هازەی دەڵێر: ))

اخاخ هە ئەَ هازە چییە هە . دیازە ڕۆماننٌٍض ةۆ طەزكاڵوسدن ٌ دامەشزۆهسدنی خٍێنەز، طەزەدا دەزین 144(( ي پازەغ پەیدا دەهەین

ىەَ نيێنی ٌ ىەَ طەزچاٌەیەهی مادییە . پاغ چەند دیمەنێى، ًە ڕێگای طاالزخانەٌە ئاػوسای دەهاخ، هە طەمؼید خان 

طەزكاڵی طیخٍڕی هسدنە، ًە ڕێگەی ئاژانظەهەیەٌە هاز ًەطەز دۆطیە ٌ فایٌی گەندەڵییەهانی ةەزپسطان دەهاخ . ةەزامتەز ةە هەػف 

ٌای ئەٌەی طاالزخان ةەدشی مامیەٌە دۆطیەهان دەةینێ، دەڵێر : )) نەهسدنیان ٌاٌ پازەیان ًێٍەزدەگسێر . د هە ئەٌ فایالنەَ ةینی دە

 .  149-148((يًە ٌەشیفە ٌ ئامانظی ئاػانظەهەی طەمؼیدخان ٌ ٌػەی ))نيێنی طیيان(( الی ئەٌ دێگەیؼذم

ٌادە ًێسەٌە پسطیازێوی گەٌىەزی ًە چنینە طەزەهییەهە دا ىەیە، هە دێوڕای ڕۆمانەهە ةەزەٌ ٌەاڵَ دانەٌەی دەةاخ، ئەمە هە

چەموی چنین پٍخر دەهاخ، ةەزامتەزیؼی پسطیازە پەزخ پەزخ هساٌەهان دێيەڵوێؽ دەهسێن، ئەمانیؽ ٌەن ةەڵگە ةۆ پسطیازە 

ٌنە، ًە ةەػی گەٌىەزییەهە پەیٍەطر دەهسێن . ىەز دیمەنێى ةە ٌەاڵمدانەٌەی یەهێى ًـەَ پسطیازە پەزدانە هۆدـ ـــایی دێر . ةۆ منٍ

ٌاڵگیسیی ڕژێمی غێساكییەٌە دەةسێر ةۆ  ) ًەگەڵ طەمؼیدخان ًە ةەزەهانی طەنگ ( دا هادێى طەمؼید خان ًە الیەن دەطذگای ىە

ةەزەهانی طەنگ ٌ پالنی طیخٍڕی هسدنی طٍپای ئێسانی ةۆ دادەنسێر، طەزەدا ٌ دا چەند دیمەنێى ڕۆماننٌٍض ىیچ ىەڵٍێظر ٌ 

زدانەٌەیەهی طەمؼیدخان نیؼان ناداخ، ئەمە پسطیازێى الی خٍێنەز دزٌطر دەهاخ، چۆن دەةێر هٍزدێى دا دٌێنێ ًە ها

ٌا ةێيەڵٍێظر ةێر ٌ هازدانەٌەی نەةێر ؟ پاػان ًە پێؽ ئەنظامدانی  شیندانەهانی ئەَ ڕژێمە ئەػوەنظە دزاةێ، ةسطی هساةێر، ئا

ةە دشیی ئەفظەزە غەزەةەهانەٌە دەگسی، هادێى طاالزخان ًەةازەی گسیان ٌ  یەهەَ چاالهی هە ىەڵدانیەدی ةە ئاطامندا،
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ئیرت ةەىۆی منەٌە خەڵوێوی شۆز دەهٍژزێن . ةەىۆی منەٌە فسمێظوەهانی چاٌییەٌە پسطیازی ًێدەهاخ، طەمؼیدخان دەڵێر : ))

ٌدێر من ڕۆ ژێى ًە ڕۆژان نەمٍیظذٌٍە ًە ػەڕدا منداڵی شۆز ىەدیٍ دەةێر ٌ دایوانێوی دٌٌز هە من نایانناطم طگەزیان دەطٍ

ٌنی پسطیازە پەزخ ةٌٍەهان دەخسێنە ڕٌٌ ٌ  41((يةەػدازةم ٌادە ًە ىەز دیمەنێودا ةە ڕٌ . ةەَ ػێٍەیە چنینەهە ةیناهەی دەچنێ . 

ٌاٌ دەةن  ٌایدا پسطیازە پەزخ هساٌەهان یەهدەگسنەٌە ٌ دە ن هۆدەةنەٌە ًە مێؼوی خٍێنەزدا پسطیازە پەزخ ةٌٍەها –ًە ئەًلەهانی د

ٌاد دەةن  ٌای ٌەاڵمی هۆدای ڕۆمانەهە . ةۆیە شۆزةەی دیمەنە ٌزدەهان ةەىایەهی  -یەن دەگسنەٌە ٌ دە ٌ ةە ئاڕاطذەی گەڕان ةە د

مٌمالنێیان ىەیە، مٌمالنێی نێٍان هازەهذەزەی طەزەهی ٌ یەهێى ًە هازەهذەزە الٌەهییەهان. ىەزٌەن ًەَ دیمەنەدا دەزدەهەٌێر، 

ٍهایەدی ةەهازی ڕاگەیاندنەهەی مامی ٌ طامیٍ خان دەهاخ ٌ دەڵێر مٌمالنێنی نێ ٍان طەمؼیدخان ٌ طاالزخان، هادێى طاالزخان ط

الی ئێمە هەٌچوێى ًە نٍطەزی خساپ دێوەڵ ةە هەٌچوێى ًە طیاطی خساپ ةوە ٌ طٍان ڕایانٍەػێنە ٌ چەند هەٌچوێى ًە : ))

ئاٌدا ةیانخەزە طەز ئاگس ٌ ةیانوٍڵێنە، ئەٌە ڕۆژنامەنٍطی غەیازە ةیظذٍچٍازی  گیساٌەی مەالی خساپیان دێوەاڵٌةوە ٌ دۆشێى ًەگەڵ

ٌنەی طاالزخان، طەمؼیدخان ػێذگیس دەهاخ ٌ پێودادان ًە نێٍانیاندا دزٌطر  141((ي ٌاڵدی ئێمەی ًێدەزدەچێر . ئەَ ةۆچٍ

 دەهاخ . 

ٌاةەط ر هساٌن ةە پسطیازە ناٌەندییەهە . دیمەنەهان ىەمٌٍ دیمەنەهانی ڕۆمانی طەمؼیدخانی مامم ةە ػێٍەیەهی هازەهی 

ٌایەهدا ىادنێوی ًۆطیوی ٌ طەزنع ڕاهێؽ ڕێوخساٌن . ىەڵٍێظر ٌ ڕەفذاز ٌ كظەهانی طەمؼیدخان ةە طۆزێى  ةە ػێٍەیەهی ةەد

ٌنەدەٌە ةە چنینە طەزەهییەهەٌە.    چرناٌن هە ىەمٌٍیان ةەػێٍەیەهی كایٌوەز ٌ ًۆطیوی ةەطرتا

ٍان ئەَ دٌٌ خاڵەدا ىەزٌەن ئاماژەی ةۆ  هسا چنین ًەٌ خاڵەٌە دەطر پێدەهاخ هە طەزەدای هازەهەیە دا خاڵی هۆدایی . ًە نێ

ٌهەیی پێٍیظنت ةۆ  ٍڵەی ىەنٍ ٌاییەهدا ىادٌٍ ىەیە، ًەگەڵ پاػامٌەهان . دیمەنەهان ط هۆمەڵە دیمەنێوی ًۆطیویی ئاڵۆطواٌی ةەد

ٌادە ىێڵی ةەیانیی ةیسٌڕا ٌ ىەطر ٌ طۆشی هازەهذەزەهانە، ٌ  ٌێناهسدنی مٌمالنێ ئانییەهان . پاػامٌەهانیؽ شادەی خٍدی دیمەهانن . 

 ئەٌ ئاڕاطذەی ةەزەٌ ٌەاڵمی پسطیازی ڕۆمانەهە دەیتاخ . 

ٌدی ڕۆمانەهەدا، ةنچینەیەهی  چنینی الٌەهی : چنینی الٌەهی چنینە ًلییەهانن یان ٌزدە چنینن، گێڕەزەٌە دزٌطذیان دەهاخ ًە ڕە

ٌنیان پێٍیظذە . گسنگن ًە پسۆطە ٌاٌ دەةێر . ئەمانە ةٍ ی گێڕانەٌەدا . ةە ىۆی ئەَ چنینە الٌەهییانەٌە، چنینە طەزەهییەهە هامڵ ٌ دە

ٌنە نێٍ یەن ٌ دەٌزەدان . هادێى ئاطذی ئاڵۆش ةٌٍن ٌ گسژ ةٌٍن ًە  هازیگەزی شۆزیان ىەیە ًەطەز چنینە طەزەهییەهە . ًە ڕٌٌی چٍ

 ٌ ٍاز دێر، چنینە الٌەهییەهان ةەزش دەةنەٌە . ئەمانە دەنیا ڕٌٌداٌی دیوۆزی ٌ پەزاٌێصی چنینە طەزهییەهەدا هەَ دەةێذە ە ٌ ةەزەٌ خ

نین ةۆ ئاڵۆشهسدنی ڕٌٌداٌ ٌ شۆزهسدنی هازەهذەزەهان، ةەڵوٍ یازمەدیدەزن، یان ةۆ ىەمەڕەنگ هسدنی ةاةەدە طەزەهییەهەن، یان دژە 

ٌاش ةن، دەةێ ر پەیٍەندیان ىەةێر ةە ةاةەدە گؼذییەهەٌە . ئەزهیان ةەزىەميێنانی مانا ٌ ةەزامتەزی ةەهازدێن . هە چەندە طیا

ٌدی گؼذی دەكەهەدا . هە ٌەن گۆػەنیگایەهی شیادهساٌە ةۆ  ةەطذنەٌەی ةینای گێڕانەٌەیە . ىەڵگسی پەیامی دایتەخ ةە خۆیانن ًە ڕە

 .  (11:  1991أیان زاید، )چنینە طەزهییەهەن

نێٍ ڕۆمانی طەمؼیدخان، هە ٌەن ناٌةڕێى ًە نێٍ دەنگ ٌ ةاض ٌ ڕٌٌداٌی فڕینەهانیدایە،  یەهەَ چنینی ڕٌٌداٌی الٌەهی

ٌ پەیٍەندی ىەیە ةە ةیسۆهەی فڕینەٌە، ئەٌەیە هە طەمؼیدخان ةیسۆهەیەهی ةۆ دێر ٌ دەیەٌێر، هە ٌەن دیۆزییەن ةیظەملێنێر 

...ًە گۆڕطذانی ةازانۆن ىەندێ گۆزی هاخ ))  ده  ٌه ێ داكیوسدنًند ىً  طذً ةً َ مً ئەطڵی مسۆڤ ًە ةاڵندە ةٌٍە نەن مەیمٌٍن، ةۆ ئً

ٌای نانخٍازدن ًەطەز  هۆمنان ىەڵدایەٌە ٌ ئێظوەهانیامن دشی دا طەمؼید ةە ئێظوی ئەٌ ةاڵندانە ةەزاٌزدیانتواخ هە ةە ڕۆژ د

ٌنی ئەَ هازە ٌ ئەنظامی داكیوسدنەٌەهانی نصیوەی الپەڕە 19((يطفسەهە طێدەمان ٌاچٍ .   ٌ نیٍێوی ڕۆمانەهەی داگیس هسدٌٌه. ةە د

ٌادە دەػێ هازەهذەزی طەزەهی ڕۆمانەهە، هازەهذەزی طەزەهی یەهێى ًە چنینە الٌەهییەهانیؽ ةێر، یان ىی ىەمٌٍیان ةێر . ةە  هە

ٌانەدا هە ڕٌٌداٌەهانی شۆز ئاڵۆش هساٌن . هە ڕەنگە هازەهذەزەهانی هازەهذەزی الٌەهی ةن، ةەاڵ  َ ًەگەڵ هازەهذەزە دایتەدی ًەٌ گێڕانە

  مً طەزەهییەهان ًە خاڵێودا ةەیەن دەگەن. ئەگەز چنینی طەزەهی ٌ الٌەهییەهان ةەىەز ػێٍەیەن ةێر نەةەطرتێنەٌە ةە یەهەٌە، ئً

ٌەن ئەٌەیە هە ڕۆمانٌٍض دٌٌ چیسۆهی نٌٍطی ةێر، نەن دٌٌ چنین . ةەطذنەٌەی چنینە الٌەهییەهەی ) ةیسدۆشی ةنەچەی مسۆڤ ( 

ەهەدا، پەیٍەندی ىەیە ةە فڕینەهانی طەمؼیدەٌە ٌ خۆػی هازەهذەزی طەزەهییە دێیدا . ىەزةۆیە چنینە الٌەهییەهان ًەطەز ًە ڕۆمان

ٌدسیؽ ًە چنینە طەزەهییەهە  پەزاٌێصی دەق دانامەشزێر، ةەڵوٍ ًە هسۆن ٌ ناخیدا ةنیاد دەنسێر . ةۆیە شٌٌ دەطذپێدەهاخ . شٌ

ٌادە دەهەٌێذە نێٍ ڕ   ٌٌةەزی ئەٌ هاخ ٌ ػٍێنەی هە چنینە طەزەهییەهەی دێدایە . هۆدایی دێر . 

ڕۆمانٌٍض ًە ڕێگەی ئەَ ڕۆمانەٌە ٌیظذٌٍیەدی ڕٌٌیەهی دسی ةازٌدۆخی هٍزدطذان ًەٌ ماٌەیەدا ةخادە ڕٌٌ، هە ئەٌیؽ 

ٍندەهانە ةۆ هۆمەڵگا شۆزە مٌێیەهان ٌ چۆڵوسدن ٌ خاپٌٍزهسدنی شێدی ةاٌپاپیسانیانە،  ٍندانەغ ًە ڕاگٍێصانی خەڵوی گ ٌنەی ئەٌ گ منٍ

ڕۆمانەهەدا ) ةازانۆن ( ی شێدی ةاٌةاپیسانی طەمؼیدخانە . ىەزةۆیە ةە چنینێوی الٌەهی هە نصیوەی دٌٌ الپەڕەی ةۆ دەخان هسدٌٌە، 
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ًە  ئێمە ًە ٌێسانەهانی ةازانۆهەٌە ةە دیسەی پرتةاطی رسٌػر ٌ طەخذی ناٌچەهە ٌ شطذانی طازدی ٌ چۆڵی ٌ ةێ ژیانی دەهاخ، )) 

ٌڵێوی  ٌڵەخ ًە ىەمٌٍ ػٍێنێى ةٌٍن، ةەغظییەهان ىە پەنظا هیٌۆمەدس طێگایەهی ئاٌەدانیامن ًێٍە نصیى نەةٌٍ، چەهدازەهانی دە

گەٌزەیان دەدا خەڵوی طٍدیاز ًە چیاهان دٌٌز ةخەنەٌە . من ةە دٌٌزةینەهەَ طەیسمدەهسد ٌ دەمتینی طەزةاشە غەزەةەهان، خەڵوی 

. هە دیظانەٌە 14((يازدەهسد ًە دەخذانی ٌ شەٌی دەػذدا ػٍێنی نیؼذەطێی داشە ةۆخۆیان دزٌطر ةوەنگٍندە ڕٌٌخاٌەهانیان ناچ

ٌاكیػییەهانی ئەٌ ڕۆژگازەیە . هە ىەمان ةاةەدی ىێڵی طەزەهی  ةەطذنەٌەی ئەَ چنینەغ ةە چنینە طەزەهییەهەٌە، خٍدی ڕٌٌداٌە 

ٌهاخ چنینە طەزەهییەهەیە .   ڕۆمانەهەیە، ٌ ىا

ٌهە ًە چنینێو ٌنە ئاٌەژٌٌ هساٌەهانی طەمؼیدخان دەخادە ڕٌٌ، طەةازەخ ةە چیسۆهی ةا ی دسی الٌەهیدا ڕۆماننٌٍض ةۆچٍ

ئادەَ ٌ ٌەدەزنانی ًە ةەىەػر، ئەَ چنینە الٌەهیە نصیوەی پرت ًە دٌٌ الپەڕەی ڕۆمانەهەی داگیس هسدٌٌە . طەمؼید خان ةە 

ٌاش ٌ شۆز طەزنع ڕاهێؽ ةاض ًە چیسۆهی ٌاةٌٍە هە ئادەَ ًە  ػێٍەیەهی طیا ٌا ٌ دازی مازیفەخ دەهاخ ٌ پێی  ئادەَ ٌ ػە

ٌای ًە خٍا هسدٌٌە ةەىەػر طێتێڵی ٌ گەػر ةواخ ةۆ ػٍێنی دس، خٍاغ ةۆ ئەٌەی گەػذی ًەةیس ةتادەٌە  ةەىەػر ةێصاز ةٌٍە ٌ دا

ٍاخ،ةەاڵَ ئادەَ ةەكظەی نا ٌا ًە ئادەَ دەهاخ طێٍی مازیفەخ ةخ ٌا ًە ػەیذان دەهاخ ٌ ًە ةەىەػر مبێنێذەٌە، دا ٌادس دا هاخ . د

ٍای گەٌزە دڵنیا ئادەَ ةواخ دەَ ةۆ ئەٌ میٍەیە ةتاخ، ةەاڵَ ئادەَ ةە كظەی ئەٌیؽ ناهاخ : ))   خ ةً ناغً هە كً ئیرت هادێى خ

واخ دەةێر ًەٌەی هە ئادەَ طێٍەهە ناخٍاخ ٌ ًە ةەىەػر غەمگینە ةڕیاز دەداخ ًە دەزەٌەی ةەىەػر ػٍێنێوی دسی ةۆ دزٌطذت

ٌاًێتواخ ًەٌ  . ةەاڵَ خٍدا كەخ ئەَ منەن ةە ػەزامییەی ئادەمی ةیس ناچێذەٌە ٌ كەدیؽ ًە ػەیذان ناةٍزێر هە نەیذٍانی ئادەَ 

. ڕۆماننٌٍض ًە هۆدایی ئەَ چنینە الٌەهییەدا مەةەطر ٌ ةیسی ئەَ چیسۆهە ىەڵگەڕاٌەیە 114...((يدازی مازیفەدە ةچێژێر 

ٌهەػی ػاڵی ئێمە مەگەز ةدەزدەخاخ : ))  ٌاةصانین ئادەَ ًە دازی مازیفەدی خٍازدٌٌە، ىەز طەیسهسدنێوی ڕٌ ێدەماغێوی گەٌزە ةین 

مسۆڤ ئەٌە ةەیاندەهاخ هە مسۆڤ ىەزگیص دەمی ةۆ میٍەی ئەٌ دازە نەةسدٌٌە ٌ ىەمیؼە ٌ ىەمیؼەغ ًە دازیویدا ژیاٌە ٌ ىەز ًە 

ٌنە ةۆ ئە114ٌ((يدازیویؼدا دەژی كەیسانەی هە مسۆڤی ئەَ طەزدەمە دیا دەژی ٌ خاڵی ةەطذنەٌەی چنینە  . ئەمەغ ئاماژەیەهی ڕٌ

ٌ   فً ًظً غ طیيانتینی ٌ فً مً الٌەهییەهەیە ةە چنینە طەزەهییەهە، هە ئەٌیؽ ىەز ًە دەٌەزەی نەىامەدییەهانی دەٌزی مسۆڤە . ئً

ٌانینی خٍدی نٌٍطً  مصی . هی ڕو یً ػێٍه  ةً  ٌهاخ چنینی ةیسیؼًىا  هً  .  هساٌه  هییً الٌه  َ چنینً ڵ ةً ٌ دێوً  زه دێڕ

ٌدۆڵ ٌ یً ٍند ٌدسێر هە ةە ػێٍەیەهی دٍند ٌ دۆڵ ٌ یەهگسدٌٍ ڕٌٌداٌەهانی ڕۆمانەهە ةە  چنینی د هگسدٌٍ : ةەٌ طۆزە چنینانە دە

ٌان ٌ ةە پێی پسۆگسامێوی نەخؼە ةۆهێرشاٌی ٌزد دە ڕۆن دا دەگەنە یەهەٌە گسێدزاٌن پێوەٌەًواٌن ٌ ًەطەز ىێڵێوی ڕاطر ٌ زە

ػٍێنی طێگیسةٌٍن . شۆز ًە ًێوۆڵەزان طەخر ًەٌە دەهەنەٌە هە ةەطذنەٌەی ڕٌٌداٌەهان دەةێر ةە پەیٍەندی ىۆهازی ةن، )) 

ٌادس ةە (34 – 31:  4118اٌدین مٍیس ،  )((  طذاٌه ز یاطای ىۆهازی ٌه طً چنین ًً ٌادسەٌە ةتەطذێذەٌە، ڕٌٌداٌەهانی د . هە پێؼەهی ةە دٌ

ٌە ٌ ئەمانەغ ىەمٌٍیان ةە هۆداییەٌە . ئەٌەی ًە ڕۆمانی طەمؼیدخانی مامم طەزنع ڕادەهێؼێ چنینی ڕٌٌداٌەهانە، هە ةە پێؼرتە

ٌدنی داةێذێ، ))ةێگٍمان چەند  ٌنەدەٌە ةە یەهەٌە ٌ ڕەنگە ئەمەغ طۆزێى ًە طەزهە ٍند ٌ دۆڵ ٌ ىۆهازییانە، ةەطرتا ػێٍەیەهی د

ٌدن ٌ چاهی هازەهە شیاد دەهاخ((چنینەهە پذە ٌ ًۆطیوی ةێر، ىێندە ئ . ًە دەهنیوی گێڕانەٌەی (164:  4111منی اًـتان ، )اطذی طەزهە

ڕۆمانی نٍێدا شەمەن دێوؼواٌە، پاػخظنت ٌ پێؼخظذنی هاخ، مۆنذاطی هاخ ٌ ػٍێن ٌ ػەپۆًی ىۆغ . ئەَ دەهنیوانە هادی فیصیوی 

گێڕانەٌە ةە پێی هادی فیصیوییە، گێڕانەٌەی ڕٌٌداٌەهان، ٌەن  دێودەػوێنن . ًە ڕۆمانی طەمؼیدخانی مامم ةە ػێٍەیەهی گؼذی

ٌنەدەڕٌٌ  ٌاكیػیدا دێن ٌ دەڕۆن، ئاٌەىا ةە شنظیسەیەهی نەپچڕاٌ ٌ ةە ػێٍەیەهی رسٌػذی ٌ دٌٌز ًە ڕێوەٌخ خسا چۆن ًە ژیانی 

ٌدۆڵن . .ئەمظۆزە خظذنەڕٌٌەغ دەةێذە طێی مذامنە ٌ كایٌوسدنی خٍێنەز . هە ئەمانەغ مەزطی طەزەهی ط ٍند یامی دایتەدی چنینی د

ئامڕاشی ةەطذنەٌەهەغ هادی ڕٌٌداٌەهانە . ڕۆماننٌٍض شۆز پاةەند ةٌٍە ةە دیازیوسدنی هادەٌە . ىەز ًە دەطذپێوی ڕۆمانەهەٌە 

ٌادسیؽ ًە طەزەدای شۆزةەی دیمەنەهاندا هادی دیازی هسدٌٌە، ئەَ دیازیوسدنەی هادیؽ ةۆدە ئامڕاشی  ىەطر ةەمە دەهسێر . د

ٌادسەٌە . ))  ، طەمؼید نیٍەڕۆیەهی دزەنگ دەگادەٌە ماڵی 4ي 1979ًە طەزەدای طاڵ گسێدانی ڕٌٌداٌی پێؼرت ةە ڕٌٌداٌی د

ٌهی ي ٍازەی ئەٌ ڕۆژەمان ي7، ىەز ئەٌ ڕۆژە ي6ػیظاَ خانی ةا ٌادس ي11، ئێ ، ًە طاڵی 11، ًە ىەفذەی یەهەمدا ي14، ڕۆژی د

ٌ 44ي 1981 ٌای چەندین مانگ پێوەٌەةٍ ٌای هەمرت ًە ةیظر ڕۆژ ي44ن ي، د ، ئەٌ ػەٌە 48، ًەٌ دەمەدا ٌەشیسی ةەزگسی ي41، د

ٌای طێ ىەفذە ي41، ًەٌ چەند طاڵەی طەنگدا ي44، ًە ىەفذە ٌ مانگی داىادٌٍدا ي 41ًەهادی دیازیوساٌدا ي ٌای طێ 31، د ، د

ٌای ػەغ مانگ ي31مانگ ًە گەڕانەٌەمان ي ، ًە 14، ًەگەڵ داهسدنی ةەفسی شطذاندا ي11ي 1988، ًە هۆدایی درشینی 33، من د

ٌادس ي16، ًە ىاٌیندا ي11ةەىازدا ي (( . ئەَ دیازی هسدنی هادە ًەطەزەدای شۆزةەی شۆزی .ىذد.  18، ئەٌ چەند مانگەی د

ٌای هسدٌٌە ڕٌٌداٌەهان یەهگسدٌٍةن ٌ خٍێنەز  دیمەنەهاندا دیازدەیەهە ٌ ًە طەزاپای ڕٌمانەهەدا ةە ئاػوسا ىەطذی پێدەهسێر . ٌ 

گادە خٍێنەز . دەةێر چنین ةە ػێٍەیەن ةێر دێوڕای ةاةەدەهە یەهگسدٌٍ ةێر، ڕٌٌداٌەهان پێوەٌە  ماندٌٌ ناهەن ٌ ةیسەهە ئاطانرت ده
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ًواٌ ةن ٌ شنظیسە هساٌ ةن ةە ػێٍەیەهی گٍنظاٌ . پازچە پازچە ٌ ةاشدانی دیا نەةێر، ةەڵوٍ ىەماىەنگ ٌ ڕێى ٌ پێى ةن، ًە 

ٌاٌ طەزەداٌە دا  ٌایؽ ڕٌٌن هەزەٌەی ئەٌەی دس ةێر ٌ یەهرتی دە ٌای خۆی .ئەٌەی د هۆدایی، ئەٌەی پێؼەٌە ئامادەهازی ةێر ةۆ د

ٌانەی هە پەیٍەندییەهی  ٌای خۆیان، ةە دایتەدی ئەٌ ڕٌٌدا ةوەن . یان ڕٌٌداٌەهان ڕێخۆػوەز ةن ةۆ ڕٌٌداٌ ٌ ةاز ٌ دۆخی د

 .(119:  1976یە اػمد طػد، د.ام)ڕیؼەییان ىەیە ًەگەڵ ةیسی ةاةەدی دەكەهە

ڕەنگە ةەزطەطذەهسدنی ئەَ طۆزە چنینە ًەَ ڕۆمانەدا هە ًە ةینا هسدنیدا مذامنەی هسدۆدەطەز چنینێوی ةەىێص ٌ پذەٌ 

ٌدۆڵ پێوەٌە ًواٌی ةە   ةگەڕێذەٌە ةۆ ئەٌەی هە ڕۆمانی طەمؼیدخان ڕۆمانێوی هٍزدە، ًً ڕۆمانی هٍزدیؼدا شیادس ڕٌٌداٌی دٍند

ٌاكیػی خۆیان ػێٍەی ًۆطی ٌادەخٍاشێ، یان ةاػرتە ٌەن هادی  ٌاكیػییەدی ڕٌٌداٌەهان، هە  وی پێؼوەغ دەهاخ . یان ةگەڕێذەٌە ةۆ 

 ةخسێنە ڕٌٌ . ًە هۆدایؼدا ڕۆماننٌٍض ئاشادە چ طۆزە ػێٍاش ٌ ٌێنە ٌ دەهنیى ٌ چنینێى ةەهازدێنێ ةۆ هازەهەی . 

ًە دٌٌ ػیوایەخ یان پرت پێويادٌٍن . ًە چنینی ئاڵۆشدا ىێڵی هازەهذەزی طەزەهی دایً هە  چنینی ئاڵۆش : چنینی ئاڵۆش ًەٌ ڕۆمانانً

ٌاز .  ٌانە ٌ دژ دەگۆڕێر، گۆڕانوازییەهەغ ةە ىۆی ڕٌٌداٌێوەٌە دەةێر هە ًە ةازێوەٌە دەگۆڕێر ٌ ٌەزدەچەزخێر ةۆ ةازێوی پێچە

ٌ ىەزةەػێى هٍزدە چیسۆهێوە . ىەمٌٍػیان پێؼرت ئەٌە خسایە ڕٌٌ هە ڕۆمانی طەمؼیدخان داةەغ هساٌەدەطەز ىەػر ةەغ 

ٌنەدەٌە . ئەَ ڕۆمانە گەز ًە گێڕانەٌەدا  ةەطەزىادە طیایاهانی ژیانی طەمؼیدخانن . هە شیادس ةە ىۆی هازەهذەز ٌ هادەٌە هۆهسا

ٌاز ًە یە ٌا ًە چنینیدا ئاڵۆشە . هازێوی ئاطان نییە ىەػر ةەطەزىادی طیاطیا ٌ شۆزةەػیان دژ ن ڕۆماندا دەكٌیدی ةێر، ئە

هۆةوسێذەٌە . یان ٌزددس ةڵێین هۆمەڵێى چنینی طۆزاٌ طۆز ئاٌێذە ةوسێر ٌ ىەمٌٍیان ةەزەٌ یەن ئاڕاطذە ڕاپێچتوسێن، هە ىێڵی 

 گؼذی چنینە طەزەهییەهە ٌ ًە ناٌیدا ةیسە دێخرناٌەهە ةگادە خٍێنەز . 

ٌانەی هە ڕٌٌةەڕٌٌی طً ٌاَ ًە گۆڕاندایە ٌ طێگیس نییە . مؼیخان دەةن ًە الیەهی دسەٌە ةە ىۆی ئەٌ ڕٌٌدا ەٌە ةەزدە

ٍندڕەٌێوی ئیظالمی،))  ٌانە ةگۆڕێر . ًە هۆمۆنیظذییەٌە ةۆ دــ ٌاز ٌ پێچە ٌایان ًێوسدٌٌە ةۆ ةـــــازێوی دژ شۆزطازیؽ ڕٌٌداٌەهان 

مێى مازهظی ٌ طەمؼید خان ئەمظازە رسٌػذێوی دەزٌێؼئاطا ٌ شاىیدی ٌەزگسدتٌٍ، ىیچ ػذێوی ًەٌ پیاٌە نەدەچٌٍ هە طەزدە

طەزدەمێى طەزةاش ٌ دەمێوی دیؽ خامنتاش ةٌٍ، ئێظذا ةە طدییەدێوی ةێٍێنەٌە دەیٍیظر ًە خٍا دێتگاخ . طەمؼید ىێدی ىێدی 

 . 84 - 84((يڕیؼێوی دزێژی ىێؼذەٌە ٌ ةەزماڵێوی گەٌزەی هڕی ٌ دەطذیوسد ةە نٍێژهسدن

ٌانین ٌ گۆػەنیگا ٌ چنینی ةیس : ةیس هە دٍخمێوی گسنگی ڕۆمانە، دێيەڵوێؼی چن ینی طەزطەَ دٍخمەهانی ڕۆمان دەهسێر . ةیس دێڕ

فەًظەفە ٌ ئایدیای نٌٍطەزە، ئەٌەیە هە نٌٍطەز دەیەٌێر ًە نێٍ ڕۆمانەهەیدا ةیڵێ .ًە ىەمٌٍ ڕۆمانێودا ةیسێوی طەزەهی ىەیە، هە 

دەهەٌێر . خٍدی هازەهەغ ةە ىەمٌٍ پازچەهانی هازەهە ةەیەهەٌە دەةەطذێذەٌە ٌ ًە هۆدایی دەكەهەدا مانای ةیسەهە دەز 

ٌادا ةیسەهە ئەٌ ئامانظەیە هە ىەمٌٍ ڕٌٌداٌەهان ٌ  ٌاخ .  پێويادەهانییەٌە ىەز ًە طەزەداٌە ةەزەٌ ئاڕاطذەی گەیاندنی ةیسەهە دەڕ

ٌادە چنینی ةیسی طەزەهیؽ ىە مان ةٍنیادی ىەڵٍێظر ٌ ڕەفذازی هازەهذەزەهانیؽ ًە پێناٌ گەػنت ةەٌ ئامانظە ةٍنیاد دەنسێن . هە

ىەیە ٌ نادیازە . نادیازە ةەٌ مانایەیی ًە نێٍ ڕٌٌداٌەهان ٌ ڕۆڵی هازەهذەزەهاندا دەزهی پێدەهسێر . ىەندێ طازیؽ هاخ ٌ ػٍێنیؽ 

ةەػداز دەةن ًە دەزخظذنی ڕٌٌیەهی ةیسەهە . ةیسی گؼذی ڕۆمان ٌ چیسۆن ٌ دزاما، ڕاطذەٌخۆ ٌ ًە ػٍێنێوی دیازیوساٌدا ناخسێذە 

 وٍ ةاڵی هێؼاٌە ةەطەز ىەمٌٍ دەكەهەدا، ةە ػێٍەیەهی نادیاز داةەغ ةۆدە طەز هازەهە . ڕٌٌ، ةەڵ

ٌانەی ةەطەزی ىادٌٍن هساٌە  ةیسی ڕۆمانی طەمؼیدخان دێوەڵ ةە دانٍپۆی چنینی هازەهذەزی طەزەهی ڕۆمانەهە ٌ ئەٌ ڕٌٌدا

ٌای خٍێندنەٌەی ٌزدی ڕۆمانەهە ةۆمان دەزدەهەٌێر هە طەمؼیدخان  . طەمؼیدخان ىێامیە . ىێامیە ةۆ هێ ؟ ئەمە ةیسەهەیە . د

ٌاَ ًە ناٌ گێژاٌ گەزدەًٌٍي ٌ ڕەػەةادا ژیان ةەطەزدەةاخ ٌ شۆزطازیؽ  ىێامیە ةۆ مسۆڤی هٍزدی ئەَ طەزدەمە، هە ةەزدە

ٌاكیػە داڵەهەی ژیانیدا نییە ٌ ناػؼوێ . ةۆیە ًە دەزەٌەی ئیسادە ٌ ٌیظذی خۆی دێوەڵ ةە ةازٌد ۆخ ٌ ڕٌٌداٌەهان دەطەاڵدی ةەطەز 

دەةێر . ةۆ پازاطذنی مانەٌە ٌ ژیانی ٌ ةۆ ةەدەطذيێنانی مافە طادەهانی ةە ناچازی دێوەڵ ةەٌ هاز ٌ ىە ڵٍێظر ٌ ئایدیای دژ ةە 

ٌامدا ةێر . ) ةەخذیاز غەًی ( خۆی  ٌای ًێدەهەن ًە مٌمالنێدا ةێر، ًە گۆڕانی ةەزدە ٌاَ ئەمانە  ةیسةاٌەڕی خۆی دەةێر . ةەزدە

طەمؼیدخان هەَ دا شۆز ئەٌ هازەهذەزەیە هە دەغتیس ًە چازەنٌٍطی مسۆڤی هٍزد دەهاخ، ًە ەی طەمؼیدخان دەڵێر : ))دەزةاز 

ٌڵم داٌە ػذێى ًەٌ فۆَڕ ٌ طیفەدە طەزەهییەی هە ًە ژیانی مٌٌەدی هٍزددایە، ًە هازەهذەزی مسۆڤی هٍزدایە، ًە  ڕێگایەٌە ىە

ٌڵم داٌە طەمؼیدخان هٍزدوساٌەیەن ةێر ةۆ ئەٌ ئیام ڕێگەی ئەٌ هازەهذەزەٌە دەغتیسی ًێتوەَ .  ةە ػێٍەیەن ًە ػێٍەهان ىە

ةەخذیاز غەًی،  )((دەطذەطەمػییەی مسۆڤی هٍزد هە ًە نیٍەی طەدەی ةیظذەمدا دٍػی گەًێى ڕٌٌداٌ ٌ هازەطادی گەٌزە دەةێر .. 

 . (چاٌپێوەٌدن
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 شید خانی مامم . دا :م ی گێڕانەوەی ڕۆمانی جه تەوەرەی سێیەم : چنین و پرۆسه

هانی )  . ًە ڕێگەی گێڕانەٌەٌە دٍخمً  طذۆدایً ئً  ی گێڕانەٌە ئەزهی خظذنەڕٌٌ ٌ پێؼوەػوسدنی دٍخمەهانی ڕۆمانی ًً پسۆطً

ٌهاخ پەیٍەندییەهی  ڕٌٌداٌ ٌ هازەهذەز ٌ هاخ ٌ ػٍێن ( دەخسێنەڕٌٌ . ئەمە پەیٍەندی گێڕانەٌەیە ةە دٍخمەهانی ڕۆمانەٌە . ىا

ٌادا ))چنین ةنچینەی گێڕانەٌەیە ةەدین  ىەیە ًە نێٍان چنین ٌ گێڕانەٌەدا . پسۆطە ٌ دەهنیوی گێڕانەٌە ةەػێوی گسنگە ًە دۆڕی چنین . 

ٌانەی هە دەزةازەی (17:  4116زیوٍز ،پٍي  )(( . ىەزةۆیە ئامادە هسدنی چنینی ڕۆمان هازێوی گسنگە ًە پسۆطەی گێڕانەٌەدا. ًەٌ ًێوۆڵینە

ٌانیؽ ) گۆػە نیگای گێڕانەٌە ٌ چنینی چنین ٌ گێڕانە ٌە هساٌن، طەخر ًەطەز طێ ةنەمای گسنگی چنین ًە گێڕانەدا دەهەن، هە ئە

ڕٌٌداٌ ٌ چنینی هازەهذەزن ( . ةۆیە ئێمەغ ةە ةاػامن شانی ًە ئاطذیاندا ةٍەطذین ٌ دیؼوی ًێوۆڵینەٌەیان ةخەینەطەز . ةە دایتەدی 

ٌنی ةە  زچاٌیان ىەیە .هە ًە ڕۆمانی طەمؼیدخاندا ةٍ

 گۆػە نیگای گێڕانەٌە : 

گۆػەنیگای گێڕانەٌە ةەػێوی گسنگی چنینە . گۆػەنیگای ئەٌ گێڕەزەٌەیەی هە خۆی ًەنێٍ چیسۆهەهەدایە ٌ خۆی ةەػێوە ًە 

ەهاخ . ڕٌٌداٌەهان ةە ئەشمٌٍن یان ةە دینت، یان ئەٌ گێڕەزەٌەیەی هە ًە دەزەٌەی چیسۆهەهەدایە ٌ ڕٌٌداٌەهان ةۆ خٍێنەز ةاض د

ٌانە  ٌه زه گێڕو ی ڕۆمانی طەمؼیدخانی مامم، گۆػەنیگای هەطی یەهەمە، ةە ػێٍەی ڕاناٌی ) من ( كظە دەهاخ . ةاطی ئەٌ ڕٌٌدا

دەهاخ هە دیذٍیەدی ٌ ةەطەز خۆی ٌ طەمؼیدخانی مامی ىادٌٍن، یان دیذٍیەدی ةەطەز مامی ىادٌٍە، یان مامی ةۆی ةاض هسدٌٌە . 

ٍانسێر ًە ڕێگەیەٌە طەةازەخ ةە گۆػەنیگای  هەطی یەهەَ ىەندێى ًە ًێوۆڵەزان ةە هازێوی شۆز ةاغ ٌ ئاطانی دەشانن، هە دەد

ٍانیر ًە ڕێی  ٍاش ةێر ةۆ نٌٍطینی ڕۆمان، ًەةەز ئەٌەی هە دەد ٌانەیە ئاطان دسین ػێ چیسۆهنٌٍض ٌ ڕۆمانٌٍض طٌٍدی ًێ ةتینن، ًە

. دیازە ئەَ (61:  4114ناداًی طازٌخ ،)ىەمٌٍ ػر نصیى ةیذەٌە ٌ ةیناطێنیر ئەَ هازەٌە ةە ئاطانی ةە ىۆی هازەهذەزەهەٌە )من( ًە

ٌاكیػییً ٌا ىەطر  گۆػە نیگایە الیەنی ةاغ ٌ خساپیؼی ىەیە . ةاػییەهەی ئەٌەیە، خٍێنەز ىەطر ةە  دی ڕٌٌداٌەهان دەهاخ، 

ٌا ةە نەكڵوسدنی ڕٌٌداٌەهانی دەه ٌاكیػییە ٌ مذامنە ٌ ةڕٌ اخ، چٍنوە گێڕەزەٌە خۆی ًە ناٌ طەزگەی دەهاخ ئەٌەی ڕٌٌیداٌە 

ٌانە (13:  4111پەزێص طاةیس، )ڕٌٌداٌەهاندایە . ًە الیەهی دسەٌە الیەنی خساپیؼی ئەٌەیە، هە گێڕەزەٌە دەنیا ةاطی یان ٌێنای ئەٌ ڕٌٌدا

 هاخ هە ًە پێؼی ڕٌٌیان داٌە .  ده

هە ًە شۆزةەی ڕٌٌداٌەهانیدا ٌەن یاٌەز ًەگەڵی  گێڕەزەٌەی ڕۆمانی طەمؼیدخانی مامم )طاالزخان( ی ةساشای طەمؼیدە

ٌا الپەڕەی ڕۆمانەهە دەزدەهەٌێر هە طاالزخان خۆی ةەهازی دۆماز هسدنی ژیان ٌ ةەطەزىادی طەمؼیدە ىەڵظاٌە . ))  ةٌٍە . ًەد

ٌانەی طەمؼیدخانیان ةە ڕاطذی نە ةینیٍە نە ىەزگیص ئەٌە دەنٍطم ٌ دەٌەطذم . دٌٌدڵم ًە گێڕانەٌەی ئەَ چیسۆهە هە دەشانم ئە

ٌنی گؼذی دەدادە نٌٍطەز دەزةازەی چۆنیەدی پێؼوەػوسدنی  111((يةاٌەڕی پێدەهەن ٌ نە ىەزگیص دێیدەگەن . چنین خۆی ةۆچٍ

ٌای  ڕٌٌداٌەهان ةە خۆێنەز . چۆنیەدی شنظیسەهسدنی ڕٌٌداٌەهان، ىەڵتژازدنی ئەٌ ڕٌٌداٌەی هە دەیەٌێر پێؼی ةخاخ، یان د

شزۆهسدن . طاالزخان هە گێڕزەٌەیەهی ىاٌةەػە ًە ڕۆمانەهەدا، ًە گێڕانەٌەهەیدا شەمەنی هسدۆدە ئامڕاشی ةخاخ،ةە مەةەطذی دامە

چنینی گێڕانەٌەی ڕٌٌداٌەهانی   گسێدانی ڕٌٌداٌەهانی ڕۆمانەهە . دیازە ئەمەغ پەیٍەندی ىەیە ةە هەطی گێڕەزەٌەی ىاٌةەغ، هً

 .(144:  4111طػید يلطني ،  )ەمەنەٌە پەیٍەندییەهی ةەدینە ((ىۆهازی شەمەنین ))پەیٍەندی گێڕانەٌە ةە دٍخمی ش 

شەمەنی گێڕانەٌەی ػیوایەدی ڕۆمانەهە هۆدایی ڕٌٌداٌەهانە ٌ ةە ػێٍەی ةاشنەیی دەطٍڕێذەٌە، ةۆ طەزەدای ڕٌٌداٌەهان ٌ 

ةەناٌةانگەهانی ةەهازىادٌٍ ًە ًەٌێٍە ةە ةەهازىێنانی دەهنیوی فالػتان دەطذپێدەهاخ . دەهنیوی فالػتاگ یەهێوە فێڵە ىٍنەزییە 

چنینی دزامیدا . ًەَ دەهنیوەػدا ىەمیؼە هازەهذەزی طەزەهی یان هازەهذەزێوی نصیى ًێیەٌە گێڕزەٌەی دەكەهەیە، ةەمؼێٍەیە 

شیادس گێسەزەٌە ڕاناٌی كظەهەزە، ًەطەز ئەٌ ةنەمایەی هە خۆی ةەػدازە ًە ڕٌٌداٌەهاندا . ىەزٌەن گێڕەزەٌە ًە طەزەدای 

 .4(( يدا هە طەمؼیدخان ةۆ یەهەمظاز گیسا دەمەنی ػەڤدە طاڵ ةٌٍ .. 1979ًە طەزەدای طاڵی ێودا دەڵێر : )) دەطذپ

ٌدٌٍ  ىەڵتژازدنی هەطێى هە خۆی هازەهذەزێوە ًە هازەهذەزە طەزەهییەهان ةۆ گێڕانەٌەی ڕٌٌداٌەهان، ىەڵتژازدنێوی طەزهە

ز پەًوێؽ دەهاخ ةۆ كٍاڵیی ڕۆمانەهە . ةە دایتەدی هە گێڕزەٌە خۆی ةٌٍە . چٍنوە ىەڵتژازدنی دزٌطر ةۆ گێڕانەٌە خٍێنە

ٌاٌی ىەیە ًە شۆزةەی ػٍێن ٌ هادەهانی ڕٌٌداٌەهان .))  ٌنێوی دە من هە ةۆ یەهەمظاز ةینیم، هەطێوی ًەڕ ٌ كٍپاٌ ةٌٍ ًە ئامادەةٍ

ان ةساشای طەمؼیدخانە ٌ ًە نصیوەٌە . ًە الیەهی دسەٌە هە طاالزخ 7((يمەخٌٍكێى دەچٌٍ ًە هاغەشی ةۆز دزٌطر ةٌٍةێر . 

ئاگادازی طیيانی ناٌەٌەیەدی ٌ دەدٍانێر دا ڕادەیەهی ةاغ شانیازی كایٌوەز ةداخ ةە خٍێنەز . شانیازی دەزةازەی هەطێذی،رسٌػر ٌ 

ٌنەهانی ٌ پەزٌەزدە ٌ ئایدیا ٌ ةیسهسدنەٌە ىەڵٍێظر ٌ ڕەفذ ٌنی ٌ ىەًچٍ من ازی .))...ػەش ٌ ئازەش ٌ ىەطر ٌ نەطر ٌ ةازی دەزٌ
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پێؼرت مامە طەمؼیدَ خۆغ نەٌیظذتٌٍ، نا ًەةەز ئەٌەی هە هەَ كظەی ًەگەڵدا دەهسدین، ةەڵوٍ ًەةەز ئەٌەی نیگایەهی شۆز ڕەق 

 . 9(( ي  ٌ دیژ ٌ طیدی ىەةٌٍ، ئەٌ ىەمیؼە ةەىانەیەهی ىەةٌٍ ًە ةڵندان ٌ ةە كێصەٌە طەیسی ئێمە ةواخ

 چنینی ڕووداو :

ٌادا ڕێوخظذنی گیڕانەٌەی ًە شۆزةەی پێناطەهان  هە ةۆ چنین هساٌە ئاماژە ةەٌە دەهەن هە چنین ڕێوخظذی ڕٌٌداٌەهانە، 

ڕٌٌداٌەهانە. ڕۆماننٌٍض ًە ڕێگەی گێڕانەٌەٌە ڕٌٌداٌەهان ڕێودەخاخ ٌ پێؼوەػیان دەهاخ . پسۆطەی چنین ئەزهی ڕیصةەندهسدنی 

 نع ڕاهێؽ ٌ دامەشزۆهەز .ڕٌٌداٌەهان ًە ئەطذۆ دەگسێر ٌ ڕیصةەندهسدنی ڕێوٍپێوی طەز 

ٌدۆڵ ٌ ىۆهازیی ڕٌٌداٌەهانی ىەػر هٍزدە  ىەزٌەن پێؼرت ئاماژەی ةۆهسا ئەَ ڕۆمانە ةە ػێٍەیەهی ڕێوٍپێوی دٍند

ٌنەدەٌە ةە یەهەٌە . ةەطۆزێى ڕٌٌداٌەهان ڕێوخساٌن ٌ ةە یەهەٌە گسێدزاٌن ٌ هە خٍێنەز دامەشزۆ دەهەن ٌ  چیسۆهەهە ةەطرتا

ٌاچٍن گەػنت ةە هۆدایی ٌ ئەنظامی ڕٌٌداٌەهان ٌ چازەنٌٍطی طەمؼیدخان . هۆدایی ةەػێى ةۆدە طەزەدا پەًوێؼی دەهەن ةۆ ةە د

( دەةیرنێر، هە هۆدایی ةەػی  78ٌ ةەػی طەمؼیدخان ٌ خٍدا ي 61ةۆ ةەػێوی دس، ىەزٌەن ًە دٌٌ ةەػی ) گەڕانەٌە ةۆ ػاز ي

ةە پالنی ًەناٌةسدن دەیفڕێنێر ٌ پەدی ةەطذنەٌەی طەمؼید ةەزەاڵ  گەڕانەٌە ةۆػاز دیازنەمانی طەمؼیدە، هادێى طافیناشی ژنی

دەهاخ ٌ دەیداخ ةەدەَ ةاٌە .ًە ةەػی )طەمؼیدخان ٌ خٍدا( دا، هە طاڵێى دێپەڕیٍە ةەطەز دیازنەمانی طەمؼیدخاندا ةاض ًەٌ 

ٍازەٌە . )) ػەٌە دەهاخ هە چۆن ةا ةسدٌٌیەدی ٌ ًە نصیى ةنوەهانی گەزیالهانی پازدی هسێوازانی هٍزدط ٌدۆدە خ ئەٌ ػەٌەی ذان هە

ٌندەةێر ٌ ةا ًەگەڵ خۆیدا دەیتاخ گٍژمی ةەىێصی شزیان ڕٌٌەٌ ةاهٌٍز ىەڵیدەگسێر ٌ ًە چیا دٌٌزەهان، ًە نصیى  طەمؼید دیا 

ی خەیاًێوی . ئەَ طۆزە ڕێوخظذنە شادە79-78(( يةنوەیەهی گەزیالهانی پازدی هسێوازانیوٍزدطذان ))پەهەهە(( ٌە دەیداخ ةە شەٌەیدا

 داىێنەزانەیە، ڕێوخظذنی ةەػەهان ٌ داىێنان ٌ خەیاڵیؽ چنینە. 

ٍڵرتی پێتەخؼیٍە . ًەَ  ٌهەػی ڕٌٌداٌەهانی دێپەڕاندٌٌە ٌ مانای ك هازامەیی نٌٍطەز ًەٌەدا خۆی دەنٍێنێ هە مانای ڕٌ

ز هۆنرتۆڵی خۆی ًەدەطذی خۆی نییە ٌ ةە ڕۆمانەدا ةا ڕەمصە ةۆ ژیان، ژیانی داهی هٍزد، ًەنێٍ ئەٌ ةازٌدۆخە طەخذەدا هە شۆزطا

ٍاشزاٌەهانی ڕۆژگازەٌە دێٍەدەگٌێ . ئەٌەدا طاالزخان دەزةازەی هازیگەزی ڕٌٌداٌەهانی ئەٌ ڕۆژگازە ًەطەز  ناچازی ةە ڕٌٌداٌە نەخ

ًٍی مسۆڤێى دەةینی هە ژیان یازی پێدەهاخطەمؼیدخان دەڵێر : )) دسدا طەمؼید  . ًە ػٍێنێوی46((ي...ئەٌ ىەمیؼە خۆی ةە طەمت

ٍانیر ًەٌ دەزةازەی ةۆػایی ئاطامن هە ئەٌ مەًەی دیا دەهاخ ةە طاالزخان دەڵێر : ))  ةساشای ئەشیص، طەیسی ىیچی ةوە، دا دەد

ٌانە، چٍنوە ئەٌ ةەداڵییەی هە مامی ةەدةەخذی خۆخ ىەزدەَ مەًەی دیادەهاخ، ئاٌێنەیەهی ڕاطذەكینەی پٍچی  ةۆػایی ةەداڵییە ةڕ

ٌانینە ةۆ ژیان فەًظەفە ٌ طیيانینی نٌٍطەزە ٌ دێيەڵوێؼی چنینەهە هساٌە .  46((يژیامنانە . ئەمە ةیسی ڕۆمانەهەیە، ئەَ دێڕ

ٌنی  پێؼوەغ هسدنی ڕٌٌداٌەهان ةە چنینێوی طٍان ٌ كایٌوەز ةەطرتاٌەدەٌە ةە خەیاڵی ةً پێص ٌ هازامەیی نٌٍطەز ٌ ئەٌەی ًە ئەشمٍ

ە طەزی . ةەخذیاز غەًی ًە ڕێگای طەمؼیدخانەٌە ئایدیا ٌ ئەٌ طیيانەی خەٌی پێٍە دایتەدی خۆی ٌ شیندە ىەطذەهانی دەیخاد

ٌانەی پێؽ گسدنەهەی طەمؼیدییان ناطیٍە دەڵێن، ئەٌەی ئەٌدەَ طەمؼیدخانی هسدۆدە هۆمەنظر ةاٌەڕی دەةینێ دەخادەڕٌٌ ))  ئە

ایەن مسۆڤ ئاطانرت دێیدا دڵدازیتواخ ٌ پەیٍەندی ئەٌ نییە ةە ئاشادی ٌ غەداًەدی هۆمەاڵیەدی، ةەڵوٍ ةاٌەڕی ةٌٍە ةە هۆمەڵگ

 . 3((ي نێسٌمێ هەمرت ػەزاَ ٌ چاٌدێسی ًەطەزةێر

ٌاكیػی ةاػٌٍزی هٍزدطذانەٌە   ندێى ًً یاڵی ٌ فانذاشیاهان، ىً خً  ڕٌٌداٌه  ًً  طگً ڕٌٌداٌەهانی نێٍ ئەَ ڕۆمانە ًە 

ٌانەن هە هازیگەزی ڕاطذەٌخۆیان ًەطەز ژیان ٌ چازەنٌٍطی هٍزد ٌەزگیساٌن ٌ ڕٌٌداٌەهانی نیٍەی طەدەی ةیظذەمن . ئەٌ ڕٌٌدا

ٌای  1979ىەیە . دیازە ڕۆماننٌٍض دەیەٌێر ئەٌ پەیامە ةگەیەنێذە خٍێنەز هە ڕٌٌداٌەهانی هٍزدطذان، ًە ماٌەی طااڵنی  دا د

ٌازەهاندا دەژی، ئەَ ةیسەی طێپەنظەی هازیگەزییان ًەطەز داهی هٍزد طێيێؼذٌٍە ٌ هەَ دا شۆز ًە نێٍ ئاید 1991ڕاپەڕینی  یا دژ

ڕۆمانٌٍض ًە ڕێی ڕەفذاز ٌ دەزةڕینەهانی طەمؼیدخانەٌە خظذۆدە ڕٌٌ، ىەزٌەن طاالزخان دەزةازەی طەمؼیدخان دەڵێر : 

ٍندڕەٌ كظەیدەهسد. ػەٌێى ٌەن )) ٍندڕەٌ ٌ ػەٌێى ٌەن ناطیۆناًیظذێوی هٍزدی د ػەٌێى ٌەن دینییەن ٌ ػەٌێى ٌەن چەپێوی د

 ٌ ٌدیژییە ٌ ػەٌێوی دی ةە ناٌێوی دی ...هەطێى دەد ٍند  . 141-143(( ي ا هە ةاٌەڕی ةە د

 چنینی كارەكتەر :

هازەهذەز یەهێوە ًە ڕەگەشە پێويێنەزەهانی ةینای ڕۆمان . ًە ڕٌٌی ةاةەدییەٌە ئامساش ٌ ىۆهازێوی ڕۆماننٌٍطە ةۆ دەزةڕینی 

ٌٍ ڕەگەشەهانی دسی گێڕانەٌەی ) ڕٌٌداٌ ٌ هاخ ٌ ػٍێن ( ی ًە گۆػەنیگای، ًە ڕٌٌی ىٍنەزیؼەٌە ٌەن ىێصێوی پاڵنەزە هە ىەم

ٌا ًە ڕۆماننٌٍطان دەهاخ هە ةایەخ ةدەن ةە چنینی هازەهذەز . چٍنوە ))  هازەهذەز دەٌزە . ئەَ ئەزهە شۆزەی هازەهذەز ًە ڕۆماندا 

مالنێوان گەػە دەهاخ . گسنگرتین چنینیؽ هە . چنینیؽ ًە ٌێنەهێؼانی هازەهذەز ٌ مٌ(31اػمد غٌلم :   د.ؿتیؼە )(( ةەػێوە ًە چنین

پەیٍەندی ةە هازەهذەزەٌە ىەیە چنینی داكیوسدنەٌەیە، دیایدا هازەهذەزی طەزەهی ڕٌٌةەڕٌی ىەندێ داكیوسدنەٌە دەةێذەٌە، هە یان 
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ٌنی . طً ٌانەٌە، ىەندێ طازیؽ دەةێذە ىۆی دیاچٍ ٌدٌٍ دەةێر، یان ةە پێچە   ًً  هی ٌ گسنگً زه ػێوی طً مؼیدخان ةً دیای طەزهە

. چنینی   ٌ هۆدایی چٌٍه زه ةً  ی هسدٌٌه ػً گً  هً چنینً  ٌه ٌ مٌمالنێوانییً  زه هذً َ هازه هێؼانی ئً ی ٌێنً ڕێگً  دا، ًً هً چنینی ڕۆمانً

ٌدٌٍ   ڕٌٌةەڕٌی ىەندێ داكیوسدنەٌە ةۆدەٌە، هً  ، چٍنوً یً ٌه مؼیدخان چنینێوی داكیوسدنً طً  .   ةٌٍه نًدیاندای طەزهە

ٌامی ناٌەٌە ٌ  ی داةً هێؼً ٌادسی، هە مٌمالنێوی ةەزدە شینی هێؼی ٌ ةا ةسدنی ةۆدە ىۆهاز ةۆ طەزطەَ هێؼەهانی دسی د

ٌامی گۆڕزاٌە، ًە دۆخێوەٌە ةۆ دۆخێوی دس،  دەزەٌەی ةۆ دزٌطر هسدٌٌە . طەمؼیدخان هازەهذەزێوی پەزەطێنە ةە ةەزدە

ٌدۆد ٌادس هە ٌدسی ًەةیس هسدٌٌە ٌ چۆدە دۆخێوی دسەٌە . ئەمە ىێڵی طەزەهی ٌ ىەزطازێى هە فڕیٍە ٌ د ەٌە طەزشەٌی، دۆخی پێؼٍ

ٌنەدە ىێڵی  ٌهاخ ئەمانە ةاةەدی چنینەهە پێودێنن،ٌ ةٍ ٌنی ڕٌٌداٌەهانە ٌ ىا ةنچینەیی شۆزةەی ڕۆمانەهەیە ٌ ىێڵی ةەزەٌ پێؼچٍ

ٌندەهاخ ٌ  طەمؼید ىەزطازەن ًە ئاطامن ةەزدەةێذەٌە،طەزەهی چنینەهەیە . ))  ٍازەٌەیەدا ػذێى ًە یادەٌەزییەهانی  ٌدنە خ ًەٌ هە

ٌامی هازەهە ٌ ةەٌزەٌ 38((يگۆڕانێوی نٍێ ةەطەز هازاهذەزیدا دێر . ئەَ طۆزە چنینەی طەمؼید ةۆدە ئامڕاشێى ةۆ طٍاڵندنی ةەزدە

ٌدی گێڕانەهە .  ٌنی ڕە  پێؼچٍ

ەهذەزیؽ ةەػێوە ًە دۆڕی چنینی هازەهذەز . طەةازەخ هازەهذەزطاشی ةە ةێ ٌەطف دزٌطر ناهسێر . ىەزةۆیە ٌەطفی هاز 

ٌنییەٌە  ةە ٌەطفی هازەهذەزی طەزەهی، گێڕەزەٌە ةە پێی پێٍیظذی ةاةەدەهە ًە ڕٌٌی ڕەىەندی طەطذەیی ٌ هۆمەاڵیەدی دەزٌ

گەنظێوی  ٌەطفی هسدٌٌە، ةەاڵَ شۆز ةەهٍزدی ٌ چڕی، ًە ڕٌٌی ٌەطفی طەطذەییەٌە،پێؽ گسدن ٌ ئەػوەنظەدانی دەڵێر : ))

ٌنی ةەالی كەڵەٌیؼدا دێدایە .. خڕیالنً ٌنی )) 3((يی هە ػێٍەی دٌٌز نییە ًە گۆػذنی ٌ ىەدا مەیٌێوی ڕٌ ٌاش ةٍ ٌای ال طەطذەی . د

ٌان ًە طادی مەدسطیدا ناچازە ىەمٌٍ ةازی ًە  طەمؼیدخان شیندان ٌەن هەػذییەن ةٌٍە هە خەزیوە نٍكمدەةێر، چۆن هەػذییە

ٌهرت طەز ئاٌةوەٌێر، طەطذەی ئەٌیؽ ًە طادی مەدسطیدا ةازە شیادەهەی خۆی فڕێداٌە ٌ دەنیا ةەػی شیادەی خۆی فڕێداخ دا  طٍ

. ًە ڕٌٌی ڕەىەندی هۆمەاڵیەدییەٌە دەنیا ئاماژەی ةەٌە 49(( يئەٌەی ةژی ٌ ىەناطە ةداخ ئۆزگانی طەزەدایی ٌ گسنگی ىێؼذۆدەٌە

ٌڵەمەند ةٌٍە، ػ ٍڵى ٌ ماڵێوی شۆز ةٌٍە . ةەاڵَ ًەٌ هسدٌٌە هە طەمؼیدخان ًە خێصانێوی دە ٌهی خاٌەنی م ظامەددین خانی ةا

ٌادەهەی دەةٌٍەٌە ))  ..هادێى ةٌٍ ةە هۆمۆنیظر ةە چاٌی طٌٍن ٌ ةچٌٍن هادەی هە طەمؼیدخان هۆمەنیظر ةٌٍ، ڕكی ًە خانە

ٌهی ٌ خصمە نەطیتصادەهانیؼی دەهسد ٌ ةە هەطانی طذەمواز ٌ خٍێنؼۆزی دەشانین ٌ  طەیسی ةساهانی خۆی ٌ ػیظان خانی ةا

 .  9((ينەیدەىێؼر هەض ةە )) طەمؼیدخان (( ةانگیتواخ، ةەڵوٍ دەةایە پێیتڵێین ىاٌڕێ طەمؼید 

دا شانیازی ٌزد ٌ پێٍیظر  طاشییً خؼً ٌ نً چنینی ًۆطیوی ٌ كایٌوەز هازێوی نەخؼەطاشییە ةە پٌەی یەهەَ، دەةێر ًً

ٍ  ده  ٌانً ڕٌٌ، ًً ةخادً ڕٌٌ. ًە  هان ةخادً ی زٌٌداٌه زةازه ٌنی هازەهذەز ًە ىەز دیمەنێى ًە دیمەنەهاندا دهةێر ڕۆماننٌٍض ةۆچ

من ػذەهان ةەٌطۆزە یەهێى ًە دیمەنەهاندا طەمؼیدخان ٌەىا ٌەطفی ڕٌٌداٌەهان دەهاخ، هە هادێى ًە ئاطامنەٌە دەیانتینێر : ))

ٌاكیػییانە ػذەهان دەةینێ . ىەزٌەىا ةە .دیازە ًێسەدا مەةەطذی ًەٌەیە  47(( يدەةینم هە خٍدا دەیانتینێر هە ةە ػێٍەیەهی ڕاطر ٌ 

ػێٍەیەهی ڕٌٌن ٌ ئاػوسا ػێٍەی فیوسی ٌ طۆشدازی ٌ هۆمەاڵیەدی هازەهذەزەهانی خظذۆدەڕٌٌ . ًە دیمەنێوی دسدا هە طەمیؼیدخان 

ٌاَ ًەگەڵ ئافسەددان ىێص دێوەڵطەزكاڵی طیيانە ػازاٌەهەی خۆیەدی، طیيانی طۆشدازی، دەزةازەی ئافسەخ دەڵێر : ))  ٌنی ةەزدە تٍ

ٍڵوی گؼذی دەڵێر : ))  64((يدەةەخؼێذە پیاٌ ًەَ . ًە ػٍێنێوی دسدا دەزةازەی گەندەڵی ةەزپسطانی ٌاڵخ ٌ داگیسهسدنی م

ًٍێوەٌە ٍڵوی مەطئ ێى . خظذنە ڕٌٌی هۆمەڵ 141((ينیؼذیامنەدا مسۆڤ ًە ىەز طێگایەهی ئاطامنەٌە ةەزةێذەٌە ىەز دەهەٌێذە ناٌ م

ىەڵٍێظر ٌ ڕەفذازی نامسۆییانەی ةەزپسطانی ٌاڵخ، گەندەڵییەهانیان ٌ ڕەنگدانەٌەی ئەٌ ڕەفذازانە ًەطەز داهی هٍزدی ئەَ 

ڕۆژگازە، طۆزێى ًە مٌمالنێی ةۆ دزٌطر هسدٌٌن، ئەَ ةازٌدۆخە ًە طەمؼیدخاندا ةەزطەطذە هساٌە ٌ ىەمٌٍیان ًەطەز 

ٌڵێنەٌە هە رسٌػذێوی مٌمال  نێی داٌنەدێ، ًەگەڵ داىێنانی ڕێگەیەن ًە شیينی ڕۆماننٌٍض ةۆ چازەطەزی ئەٌ شەمینەیەن دەطٍ

ٌا  ٌاننەهساٌ ةێر ةۆی ٌ ػۆهی هاخ . ئەمە  ٌاش ٌ دٌٌز ةێر ًە ةۆچٌٍن ٌ پێؼتینی هسدنی خٍێنەز، ػذێوی چاٌەڕ ػێٍانە هە طیا

ٌان ةێر، ًە ةەزامتەز دیمەنەهە، یان ٌنەهانی فسا ٌانین ٌ ةۆچٍ ٌنەٌەی  دەهاخ ئاطۆی دێڕ دٌٌةازە هسدنەٌەی پێداچٍ

ٍاز ةەگی ىیظسی ةەزپسطێوی ئەَ ٌاڵدەیە ٌ طەمؼیدخان ًە  ٌنەهانی دەزةازەی دایتەمتەندێذییەهانی هازەهذەزەهە . ػاط ةیسٌةۆچٍ

ٌازدنی ماڵ ٌ مناڵی ٌ میٍانە  ٍڵوی خۆی ٌ ٌەن مەیمٍنێى ةۆ گەمە ٌ ةۆ خۆػڕاةٍ ٍازەٌ ٌ ئەٌیؽ ٌەن م ٌدۆدە خ شەٌی ئەٌدا هە

ٌهە ػٍدی ٌ دەنوە گێالطی ڕشیٍی  دایتەدییەهانی ةە دەمتەطرتاٌی ىەڵیدەداخ ةە ئاطامندا ٌ میٍانەهانیؽ دٍێوڵی فظذم ٌ نا

ٌاننەهساٌ ةنٍێنێ ))   دێدەگسن، ئەَ طۆزە ىەڵٍێظذانً ٌنی هچی ٌا ًە طەمؼید دەهەن، هە ىەڵٍێظذێوی چاٌەڕ ًە ئاىەنگی ًەدایوتٍ

 ٍ ٌنەٌە ٌەخذێى طەمؼیدخانی ةەزپسطێوی گەٌزەدا، هادێى ىەم ٍازەیەهی ئەفظانەیی هۆةٌٍةٍ ٌ دٍێژی طیاطی مەمٌەهەخ ةۆ ئێ

دەمتەطرتاٌیان ةۆ ئاطامن ىەڵدا، خانی شامداز ٌ دٍڕە هە مانەٌەی دٌٌزٌدزێژی ناٌ كەفەض دێویؼواندةٌٍ، ًە ئاطامندا شزیصەی 

 . 131..((يپانذۆڵەهەی هسدەٌە ٌ ًەطەزەٌەڕا میصیوسد ةەطەزی ىەمٌٍیاندا
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ًە ڕۆمانی طەمؼیدخانی مامم . ژمازەیەهی هەَ هازەهذەز ىەیە، طگە ًە طەمؼیدخان طاالزخان ٌ طامیٍ خانیؽ هە  

ٌنێوی شۆزیان ىەیە ًە ڕۆمانەهەدا، ةەدایتەدی طاالزخان .  ةساشای طەمؼیدخانن ٌ ئەزهی یاٌەزی مامیان پێظپێسزاٌە، ئامادەةٍ

ةاةەخ ٌ ةیسەهە ٌەطفی هسدٌٌن، شیادس ًە ڕٌٌی ڕەىەندی هۆمەاڵیەدییەٌە ٌەطفی ڕۆماننٌٍض ىەز یەهەیان ةە پێی پێٍیظذی 

ٌاشیان ًە خٍێندن ىێناٌە ٌ ىیچ هازێویان نییە، ىەزةۆیە ةە ةڕیازی ةاٌن ٌ ةساهانی  ٌان دٌٌ هەطی ةێوەڵون ٌ  هسدٌٌن، هە ئە

رتین هەطی ناٌ خێڵی خۆمان ةٌٍین . دٌٌ گەنع، من ٌ طامیٍ ةێوەڵوطەمؼیدخان ئەزهی یاٌەزی طەمؼیدخانیان پێدەطپێسزێر . )) 

ٌنی ًێ نەدەهسدین ٌانی ػذێوی ةاغ ٌ پاػەڕۆژێوی ڕٌ  .8((يهەض چاٌەڕ

ٌنی نییە ًە  طاالزخان هە ئەزهی گێڕانەٌەی ةەطەزىادی طەمؼیدی پێظپێسزاٌە، ٌەطفی طەطذەیی ئەَ هازەهذەز ةٍ

ٌنی خۆیی ٌ  نائازامی دەهاخ، هە خەمخۆزی طەمؼید ةٌٍە . ٌ ىەزدەَ ًە خەمی ڕۆمانەهەدا، ًە دٌٌ دیمەندا ٌەطفی ةازی دەزٌ

ٌای فڕینیدایە، ةەاڵَ شۆز ةە هٍزدی ٌ ةە یەن دٌٌ ٌػە . ًە دیمەنێومی دسدا، ةۆ ةەزاٌزد هسدنی خۆی ًەگەڵ مامیدا،  ٌنەهانی د ٌنتٍ

اشێوی ًێٍەػاٌە ةٌٍَ ٌ ةە ةێ من هە طەزەدای ىەزشەهازیم خامنتٌەطفی ىەزشەهازی خۆی ٌ مەیٌی ةۆ ئافسەدان دەهاخ ))

ٍانی ڕێگا ةۆ دڵی هچان ةدۆشمەٌە ... . طەةازەخ ةە یاٌەزی دٌٌەمی طەمؼید هە طامیٍ خانە، ًە نیٍەی  61((يشەػمەدێوی شۆز دەمذ

ٌاٌە پاػەهؼێ دەهاخ ٌ ڕێگەی ژیانی خۆی دەگسێر ٌ ًە طەمؼید دٌٌزدەهەٌێذەٌە . طەزكاڵی خٍێندنەٌە ٌ خۆ  ڕۆمانەهە ةە د

ٌنی شمانی ئینگٌیصی ةٌٍە . ًێسەدا ڕۆماننٌٍض ٌەطفی ئەٌ ةازەی طامیٍ خان پێگ ەیاندنی خۆی دەةێر . هە پێؼرتیؽ ػەشی ةە فێسةٍ

ٌاٌ خۆی فێسی ئینگٌیصی هسد، ىەزدٌٌ فەزىەنگی گەٌزەی )مەٌزید( ٌ ) هێمتێسدض ( ی دەهاخ ))  ًەٌ چەند طاڵەی طەنگدا طامیٍ دە

ٌادا ٌەطفی هازەهذەز ًەَ ڕۆمانەدا شۆز هەم41ً((يًەةەز هسد ئینگٌیصی ًە ةەزگەٌە ةۆ ةەزگ  ، ئەٌەغ هە ىەیە، دەنیا پێٍیظذییەهی  . 

ٌدی ػیوایەدی ڕۆمانەهەیان ةەزەٌپێؽ ةسدٌٌە . طەةازەخ ةە چنینی  ةاةەدەهەیە ٌ ةۆنەدە ڕۆػنوەزەٌەی ڕٌٌە نادیازەهان ٌ ڕە

ٍهەٌخ ٌ هازەهذەز ًە ڕۆمانەهەدا، شیادس چنینی هازەهذەزی طەزە هییە . ڕۆمانٌٍض شیادس طەخذی ًەطەز ٌێناهسدنی ةیس ٌ ىەڵظ

 ڕەفذازی هسدٌٌە . چنینی ئەَ هازەهذەزە طەزەهییە ةۆدە ةەػێوی گسنگی چنینە طەزەهییەهە. 
 

 ئەنجامەكان :

ٌ  زه پێويێنً  شه گً ڕو  مؼیدخاندا ڕۆماننٌٍض طٌٍدی ًً چنینی ڕۆمانی طً  ًً .1 . گؼر   زگسدٌٍه ههانی چنینی دزامی ) ػانۆ( 

هانی )دەطذپێى، خاڵی دەطذپێوسدن، ڕٌٌداٌی ىەڵوؼاٌ، ئاػوساهسدن، پێؼتینیوسدن، ئاڵۆشةٌٍن، دامەشزۆهسدن، دەنگ ٌ  شه گً ڕو

ڵ طۆزی  گً ًً  شانً گً ٌ ڕو گٍنظاندی ئً  ، ةً خی ڕۆماننٌٍض ةٌٍه ٌ طێی ةایً  چەڵەمە، ًٍدوە، ڕٌٌداٌی داهؼاٌ، هۆدایی ( دیادایً

 .   خۆگسدٌٍه ػێى ڕٌٌداٌی طیاطیای ًً زةً غ ٌ ىً ػر ةً ىً  ًً  پێويادٌٍه  هً  هً مانًڕۆ 

ٌدۆڵ ٌ یً  ڕۆمانی طەمؼیدخان ڕۆمانێوی هٍزدە، ًً .4 هگسدٌٍ پێوەٌە ًواٌی ةە  ڕۆمانی هٍزدیؼدا شیادس چنینی ڕٌٌداٌی دٍند

ٌدۆڵ ٌ یًمؼیدخان  چنینی ڕۆمانی طً  زةۆیً ػێٍەی ًۆطیوی پێؼوەغ دەهاخ . ىً ٍند ی  ٌه طذنً ، هاخ میوانیصمی ةً هگسدٌٌٍه د

ٌاكیػییەدی ڕٌٌداٌەهانی ڕۆمانً ی هادیؽ ده گسنگً  َ ڕۆڵً ، ئً هانً ڕٌٌداٌه ٍاشێ، یان ةاػرتە ٌەن  هً گەڕێذەٌە ةۆ  ٌادەخ ، هە 

ٌاكیػی خۆیان ةخسێنە ڕٌٌ ٌ پاغ ٌپێؽ نً  خسێن . هادی 

ٍازه ٌدنً . هً  مؼیدخانً ڵگسدن ٌ فڕینی طً یاڵی فانذاشیای ةا ىً مؼیدخان،خً نی طًی ڕۆما هً هییً زه طً  ةٍنیادی چنینً .4   ی ًً ٌه خ

ٌاش ٌ ًً َ  خەیاڵێوی داىێنەزانەیە، ئً  مً نگ ٌ ةۆی ػٍێنی نٍێ . ئً زگسدنی ڕو ڕاةسدٌٌی ٌ ٌه  ػێى ًً ةیسهسدنی ةً ػٍێنی طیا

هان . ڕێوخظذنی ةەػەهان ٌ داىێنان ٌ  ئامساشێوی دسی گسێدانی ڕٌٌداٌه  ندا ٌ ةۆدًها ػً مٌٍ ةً ز ىً طً ةً  ةاڵی هێؼاٌه  فانذاشیایً

ٍڵی ةً ، مانایً زانً ىێنً ده  فانذاشیی  یاڵی ی خً ػێٍه هان ةً ڕێی چنینی ڕٌٌداٌه  خەیاڵیؽ چنینە . ڕۆماننٌٍض ًً   ةً  خؼیٍه هی ك

ٍڵرتی پێتەخؼیٍە . . هازامەیی نٌٍطەز ًەٌەدا خۆی دەنٍێنێ هە مان  هً ڕۆمانً ٌهەػی ڕٌٌداٌەهانی دێپەڕاندٌٌە ٌمانای ك  ای ڕٌ

ٌانەی ةەطەزی ىادٌٍن هساٌە .  .3 ةیسی ڕۆمانی طەمؼیدخان دێوەڵ ةە دانٍپۆی چنینی هازەهذەزی طەزەهی ڕۆمانەهە ٌ ئەٌ ڕٌٌدا

ٌا طەمؼیدخان ىێامیە ةۆ مسۆڤی هٍزد ٌ ةازٌدۆخی طیاطی نێٍان طااڵنی هۆدایی ػً ی  ده ی طً 1991ڕینی  ی ڕاپًفذاهان دا د

ٌاَ ًە ناٌ گێژاٌ گەزدەًٌٍي ٌ ڕەػەةادا ژیان ةەطەزدەةاخ ٌ  ڕاةسدٌٌ ٌ ىێامیە ةۆ مسۆڤی هٍزدی ئەَ طەزدەمە، هە ةەزدە

ٌاكیػە داڵەهەی ژیانیدا نییە ٌ ناػؼوێ . ةۆیە ًە دەزەٌەی ئیسادە ٌ ٌیظذی خۆی دێوەڵ ةە  شۆزطازیؽ دەطەاڵدی ةەطەز 

 ٌ داٌەهان دەةێر . ةۆ پازاطذنی مانەٌە ٌ ژیانی ٌ ةۆ ةەدەطذيێنانی مافە طادەهانی ةە ناچازی دێوەڵ ةەٌ هاز ٌ ىە ةازٌدۆخ ٌ ڕٌ

ٌامدا ةێر .  ٌای ًێدەهەن ًە مٌمالنێدا ةێر، ًە گۆڕانی ةەزدە ٌاَ ئەمانە  ڵٍێظر ٌ ئایدیای دژ ةە ةیسةاٌەڕی خۆی دەةێر . ةەزدە

یسی هسدنی  طً  ٌه ئاطامنً  ةاطی هسا . فڕین ٌ ًً  ی داهی هٍزد، ًەنێٍ ئەٌ ةازٌدۆخەی هًًەَ ڕۆمانەدا ةا ڕەمصە ةۆ ژیان، ژیان

ٌاكیػی ٌ ڕٌٌی ڕاطذً هان، ڕو ڕٌٌداٌه  .  هانً ی ڕٌٌداٌه كینً مصی ةینیی 
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ەهاخ . چنینە الٌەهییەهان ًەطەز پەزاٌێصی دەق دانامەشزێر، ةەڵوٍ ًە هسۆن ٌ ناخیدا ةنیاد دەنسێر . ةۆیە شٌٌ دەطذپێد .1

ٌنە نێٍ ڕٌٌةەزی ئەٌ هاخ ٌ ػٍێنەی هە چنینە طەزەهییەهەی دێدایە،  ٌادە دەهە ٌدسیؽ ًە چنینە طەزەهییەهە هۆدایی دێر .  شٌ

ٌنً   چیسۆهً  ةً  َ چیسۆهً ندی ئً یٍه ( پً  ی مسۆڤً چً دا چیسۆهی ) ةیسدۆشی ةنً هً ڕۆمانً  غ ًً چنینً  َ طۆزه ی ئً منٍ

ٌادا ئً  ی فڕینًهاز   ٌه هً هییً زه طً  .  دا  هً ڕۆمانً  موی فڕینً ًً چً  ٌه هً گؼذییً  چنینً  ةً  هً هییً الٌه  ی گسێدانی چنینً ڵلً . 

  ٌه ٌ مٌمالنێوانییً  زه هذً َ هازه هێؼانی ئً ی ٌێنً ڕێگً  دا، ًً هً چنینی ڕۆمانً  ًً  هی ٌ گسنگً زه ػێوی طً مؼیدخان ةً طً .6

ڕٌٌةەڕٌی   ، چٍنوً یً ٌه مؼیدخان چنینێوی داكیوسدنً زَ طً هذً . چنینی هازه  ٌ هۆدایی چٌٍه زه ةً  ٌٌهی هسد ػً گً  هً چنینً

ىێڵی طەزەهی ٌ   ٌ ةۆدً  ةۆ دۆخێوی دس ةاةەدی چنینەهەیً  ٌه دۆخیێوً  ٌامی ًً زده ىەندێ داكیوسدنەٌە ةۆدەٌە، گۆڕانی ةً

 ٌ ٌنی ڕٌ ةەػێوە ًە دۆڕی چنینی   ٌەطفی هازەهذەزیؽ هً ًً  طگً  مً داٌەهانە. ئًةنچینەیی ڕۆمانەهە ٌ ىێڵی ةەزەٌ پێؼچٍ

هازەهذەز . طەةازەخ ةە ٌەطفی هازەهذەزی طەزەهی، گێڕەزەٌە ةە پێی پێٍیظذی ةاةەدەهە ًە ڕٌٌی ڕەىەندی هۆمەاڵیەدی 

ٌنییەٌە ٌەطفی هسدٌٌە، ةەاڵَ ًە ڕٌٌی ٌەطفی طەطذەییەٌە شۆز ةەهٍزدی ٌ چڕی ٌه ، ئەَ طۆزە چنینەی  سدٌٌهطفی ه دەزٌ

ٌدی گێڕانەهە . ىەڵٍێظر ٌ ڕەفذاز ٌ كظەهانی  ٌنی ڕە ٌامی هازەهە ٌ ةەٌزەٌ پێؼچٍ طەمؼید ةۆدە ئامڕاشێى ةۆ طٍاڵندنی ةەزدە

ٌنەدەٌە ةە چنینە طەزەهییەهەٌە .  طەمؼیدخانیؽ ةە طۆزێى چرناٌن هە ىەمٌٍیان ةە ػێٍەیەهی كایٌوەز ٌ ًۆطیوی ةەطرتا
 

 ەكانلیستی سەرچاو 

 كان : كىردييه  رچاوه سه

 ،4111ىل ،طەمؼیدخانی مامم هە ىەمیؼە ةا ًەگەڵ خۆیدا دەیربد،چاپخانەی هازدۆ، خذياز غً ةً .1

ٌان دەزةازەی ڕۆمانی طەمؼیدخانی مامم، خذياز غً ةً .4  YouTub ىل ، چاٌپێوەٌدن، ًێد

 4114ن  زيا ، طٌێامىن َ ًً چًنۆىك هٍزديدا،چاةخانً  ةٍرشا کەطنەشانی،پڵۆخ ًً .4

 4111زێص طاةًن، ةینای ىٍنەزی چیسۆهی هٍزدی، چاپی یەهەَ، دەشگای چاپ ٌ پەخؼی طەزدەَ، طٌێامنی،  پً .3

 كان : بييه ره عه  رچاوه سه

 1978طتیػح اًدزاما، داز املػازف، اًلاىسج،  ) د.(، اةساىیم ػامدج .1

 1989املرصیح،اًلاىسج،ازططٍ،فن اًؼػس،دسطمح ٌدػٌیم اًدهذٍز اةساىیم ػامدج، موذتحاألنظٌٍ  .6
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 ملخص 

ٌايح )غمي طً مؼيدخان اًري يأخره اًسياغ مػً دامئا(( . ٌ ىي مؼاًٌح ًذظٌیط اًضٍء غٌی اًػنرص اًياَ من  ىرا اًتؼص ةػنٍان ) اًؼتوح يف اًس

ٌایح ، ػیص ًؼد االن ًن یناي من االىذامَ ةلدز رضٌزي فی نلد االدب اًوسدي . ٌ ىرا اًػنرص ىي اًؼتوح. اًؼ ىي ةنیح اًنف ، أی اًنظاَ  توح غنارص اًس

ٌاملذانح مبلدٌزه دؼؼید طميؼ األػداز فی ةناء مذوامٍ ، ٌى ٌایح ةناءا مذوامال. مبػنی أنيا طیاق غٌی دزطح من اًلٍج  ٍ مبشاةح اًنظاَ اًری یظػٍ من اًس

ٌایح ٌیؼاةى غنارص اًرسد .   اًري یؼد أطصاء اًس

ٌايح  ٌائی اًوسدي اًوتًن )ةخذياز غيل(خرتنا أػد اً، اًذطتیم اًؼتوح يف اًس ٌایاخ ًس . يذوٍن اًتؼص من فـٌني . ٌكد دؼدسنا يف فـٍ االٌي غن  س

ٌايح ، . ٌ يف اًفـٍ اًشاين رشػنا غنارص دوٍين اًؼتوح يف طمؼيدخان ... . ٌ ةػ د ذًى دؼدسنا غن مفيٍَ ٌ دػسيف اًؼتوحيف األدب ، ٌ أنٍاع اًؼتوحيف اًس

ٌاي ٍاع اًؼتوح يف اًس ٌايح .    ح املرهٍزج ، ٌ يف املؼٍز االخًن ةؼشنا غن اًؼتوحأن  ٌ اًرسد يف نفع اًس

 

Abstract 

This research entitled ((Plot in the novel (uncle Jhashidkhan, which always takes him with him))). It is an attempt to shed light 

on the important element of narratives, where so far no attention will be paid to critical criticism of Kurdish literature. This element is 

plot. The plot is the structure of the text.In other words, it is the system that makes the narrative an integral construct. This means that it 

is a context of strength and capability that can capture all events in an integrated structure. A system that connects the parts of 

narration and inter woven narrative  elements. 

To apply the plot in the novel, we chose one of the novels of the great Kurdish novelist (Bakhtiar Ali). The research includes two 

sections. In the first section we talked about the concept and definition of the plot in literature, the types of plot in the novel. In the 

second section we explained the elements of the composition of the plot in Jamshidkhan .... Then we talked about the types of plot in 

the mentioned novel, and in the last part we researched searched for the plot and narrative in the same novel. 

 


