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 هل "سیسکارپ و سیسئۆپ" یهناوود ۆب کهیهوهندنوخ و هنارهنھاد یرهنوھ
 هوه"نبماگائ ۆیجرۆج" یهگناوڕ

 یمیرهک یهمهح

 راتو ٢٠٢٢ ناریەزوح ٣٠
 

  .هووب  منایژ وومهھ یسهدهقوم یسرت تهقیقهح و یناوج ییدنهویهپ

هچین  

 هتDبان وودرباڕ کهو رتیچ یرهنوھ یراک ،رهنوھ رهـسهل هواناد یرهبDـس هدنهوهئ نA@دوم یرهنوھ ییـسانیناوج"

"ادنیوهز رهسهل ڤۆرم ینووبDجهتشDن ینهسهڕ یکهحهم و رهوDپ  
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 ساب یک%پسهد

 هراـی:ب مهـئ ،Dتـــــــسهواـناڕ اـکهـن رۆریت یهـکهرهـن%ھاد ووکاـت ن:9دوم یرهـنوھ ن%بماـگاـئ یهـتو هـب

 رتگنرگ و ن:9دوم یرهنوھ یتهبیاتهب و یتــــــشگهب رهنوھ یهوهنادک%ل ۆب ن%بماگائ یهرهن%کهIچاد

 ن%بماگائ یهتو هب .اداتــس%ئ هل هرهنوھ یووچتــسهد هل یهگ%پ یهوهندناڕهگ یتــسهبهم هب شهمهل

 ،یرهـنوھ ییکالاـچ و راـک :TDهد ن%بماـگاـئ .یتهـیهـکهدـنهـمرهـنوھ ن:9دوم یرهـنوھ ییناـبروق نیمهـکهـی

 هتاو ،هیهھ هک یهتـش وهل رهدهب ت%Tهد ک%تـش رهنوھ مYهب ،ێرکهد زاـس هک هیهتـش وهئ ناموگ%ب

 ،نامز یدوخ ۆب هوهت9ڕهگهد شهمهئ ،هیهھ هک هیهتــــش وهل رهدهب تاکهد ینایهب هک یهتــــش وهئ

 یراک  مYهب ،یۆخ هل رهدهب رت یک%تــش ۆب هیهژامائ تادهد یۆخ هب هژامائ ادتاک نامهھ هل نامز

 ،ێوهکهدرهد )لیـسمهت( ندناھبوـش کهو رتایز یرهنوھ یراک ،تاخهد رایدهب رت یک%تـش یرهنوھ

 ،ت9د مهھرهب رت یک%تـــش ،ێرکهد زاـــس هک یهتـــش وهئ ڵهگهل تاکواھ ادیرهنوھ یراک هل هکنوچ

 ن:9دوم یرهنوھ" ،هیهکهTاچایـــس نامهھ ،هرهنوھ یTاتهب و کیرات یـــشهب ت9د مهھرهب هک یهوهئ

 هب اھهڕ یکهیانام هب نتــشیهگ یداوهــس یتــسهبهم هب اکهد ۆب یهژامائ ن%بماگائ هک یهرۆج وهب

 ۆب ن9وــش ادییاتۆک هل و ادب تووق ناکانام یواوهت هیادهوهئ یTوهھ هل یــسووپاتخۆئ یکهیهو%ــش

 یهـگ%پ یهوهـندـناڕهـگ هـل ساـب ن%بماـگاـئ هـیۆب ."هوهـتاـکب اـناـم%ب یلهـگمرۆف و هـناــــــــشین یهوهـناـم

 ی%پ وهئ هکنوچ ،تاکهد رهنوھ ۆب انام یوهندناڕهگ هل ساب تاکواھ و اکهد رهنوھ یووچتـسهدهل

 )سیـسکارپ و سیـس%ئۆپ( یهناوود ناو%ن ییازوایج هب نووبیزاڕان یۆھ هب ن:9دوم یرهنوھ هیاو

 یڤۆرم ینووب%جهتـش%ن ینهـسهڕ یخۆد ادیتـساڕ هل سیـسئۆپ هب سیـسکارپ ی%کڕۆگ%ج تاکواھ و

    .هواد ک%ت ادنیمهز رهسهل
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 یرهـنوھ و هـنارهـن%ھاد یرهـنوھ ،اـکیتاـتــــــسیئ و تهـقیقهـح ،رهـنوھ ییتهـیچ ،رهـنوھ و تهـقیقهـح"

 "ییاسائ

 نیهـکهد هـنارهـن%ھاد یرهـنوھ یتهـبیاـتهـب و یتـــــــشگ هـب رهـنوھ ووکهو یک%کمهـچ هـل ساـب کـ%تاـک

 یـــــــساـنیناوج و تهـقیقهـح" کهو یTارۆلپ و دـنهـھڕهرف ،رگTهـھـــــــساـب یک%ـــــــسرپ ڵهـگهـل ناـموگ%ب

)aesthetics ( ووڕهبوور ،هواود ی%ل هنارایتسهھ رۆز یکهیهو%ش هب هچین کهو یک9دنهمریب هک 

 ،تهقیقهح هل ک%ــــشهب و مرۆف کهو رهنوھ :TDهد رووپداھرهف کهو تهقیقهح و رهنوھ .هوهنیبهد

 و رهـنوھ ناو%ن ییدـنهو%پ شیرتالوهـل و رهـنوھ یتهـقیقهـح  و هـکمهـچ وود مهـئ ناو%ن ییدـنهو%پ

 ناو%ن ییزاوایج و هنارهن%ھاد یرهنوھ ن%Tهد ک9رهنوھ هرۆج چ هب شهر%ل و هنۆچ یـــــــسانیناوج

 و هییچ "هماع" یرهنوھ یهکهییتـــــــشگ هریبعهت هب نای  ییاـــــــسائ یرهنوھ و هنارهن%ھاد یرهنوھ

 یوهرهـکاـیج یۆھ هـت%بهد هـک شیهـناـییدـنهـمتهـبیاـت وهـئ و هـنارهـن%ھاد یرهـنوھ یناـکهـییدـنهـمتهـبیاـت

 هـل هوهـــــــساـب مهـب رت یتهـباـب و سرپ ناـیهد و هـناـمهـئ ،هـنارهـن%ھاد یرهـنوھ و ییاـــــــساـئ یرهـنوھ

 ی%ج )یـــــسانیناوج و رهنوھ ناو%ن ییدنهو%پ و یـــــسانیناوج و رهنوھ یتهقیقهح( ناو%ن ییدنهو%پ

 ،هچین ،لگ%ھ ،تناک" کهو یدنهمریب نیدنهچ یرهنوھ و یبهدهئ ،یفهـــسلهف یدرو یناود%ل و ساب

 وهـئ یۆک هـل .هووب "ترۆفکنارف یهـناـخباـتوق ینادـنهـمریب یهـکید و ۆنڕۆداـئ ،نیماـینب ،روگکری یک

 هرۆج چ هل رهنوھ هرای:ب هک هیهوهئ Dــــــش%کهدار نامجنرهــــــس  رتایز pک یهوهئ ادهنارایــــــسرپ

 هـل رت یک%ـــــــسرپ ؟ییهژ9ڕ یک%تهـقیقهـح ناـی ؟اـھهڕ یک%تهـق%قهـح ؟ێودـب ادهـم%ئ ڵهـگ هـل کـ%تهـقیقهـح

 Yاک وومهھ یچۆب ؟ادیـسانیناوج ڵهگهل هیهھ یکهییدنهو%پ هرۆج چ رهنوھ هیهوهئ ادهکهـساب یۆک

 هنــــشهچ رهھ ؟تاخب رایدهب یۆخ  و ێوهکبرهد رهنوھ کهو هیادهوهئ یTوهھ هل ک%کهموتــــش و

  ادهد Dپ یهژامائ رووپداھرهف کهو ادرهنوھ یتهقیقهح ڵهگهل یدنهو%پ هل ڤیتکهژبوئ یک%نیناوڕ
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 ەرهنوھ یتهقیقهح یهندرکهـــــــشاوهچ مهئ ،هرهنوھ یتهقیقهح یندرکهـــــــشاوهچ ک9رۆج ادیۆخ هل

 .ێرنیبهد ارکشائ هب ادشی"رهنوھ" یهشو یدوخ هل تهنانهت

 یواوهـت نیهـکهد رهـنوھ کهو یکیتاـتـــــــسیئ یک%تهـقیقهـح هـل ساـب تاـک رهـھ هـیادـک%تاـک هـل شیهـمهـئ

 یکمهـچ یدوخ هـن یرهـنوھ یمهـھرهـب هـل هـیهوهـناـمییاـگاـئ یۆھ هـب رهـنوھ هـل هـم%ئ ییراـیناز و ییاـگاـئ

 هـل ماوهدرهـب یرهـنوھ یمهـھرهـب مYهـب ،هـیهـھ یهـناـــــــساـنیناوج یک%تهـقیقهـح رهـنوھ هوهـمهـب ،رهـنوھ

 و رهـنوھ( ناو%ن یهـییزاواـیج مهـئ رهـھ هـیۆب ،ێودهد ناـمTهـگ هـل هوهـیییووژ%م یک%خۆد یواـنهـھ

 هــب هوودرک یرهــنوھ یدوخ هــک هــیهــناــییکیتکیلاــید هــیییاــبهــتاــن وهــل کــ%کهــی )یرهــنوھ یمهــھرهــب

 ینارگهنخهڕ و نادنهمریب یهبرۆز هــشهمهئ رهبهل .تهقیقهح ینتوهکرهد یهــش%ک هل :پ یناپهڕۆگ

 اد)هــییچ تاــیبهدهــئ و هــییچ رهــنوھ( یندرکهــــــــساــن%پ ڵهــگهــل هوهــناــموگ هــب یرpنوھ و یبهدهــئ

 ییتهیچ یرایسرپ ک9رۆج هب ؟هییچ رهنوھ هک یهوهئ و رهنوھ یهسان%پ .هوودرک نایتوهکوسTهھ

 یدنهو%پ هل نارگهنخهڕ و نارهـــسوون هل ک9دنهھ ،ت%ن9ژووروهد ۆب نامرهنوھ یتهیھام و رهنوھ

 هل "ت%ک%ب لیۆماــس" هناوهل ،هوودرک نایرۆجوارۆج یزاو%ــش نیدنهچ هل ساب ادهتهباب مهئ ڵهگهل

 هـل :تـ%Tهد ؟هـییچ رهـنوھ هـک یهوهـئ و )رهـنوھ ییتهـیچ( هراـیـــــــسرپ مهـب هوهـنادـمYو هـل ادـک9ژ9ووتو

 مکیرهخ ک%تـــش اھهو ینتو ۆب اتـــس%ئ نم هک ێرتوگب ک%تـــش هدووھ%ب ێردهد ڵوهھ هواگ9ڕ رۆز

  .هوودرک نوومزpئ مهنایاگ9ر مهل دهس%س ات دهسوود نم اتس%ئ ووکات ،مهدهد ڵوهھ هدووھ%ب

 دهـــسوود هل ساب ،pبهدهئ و رهنوھ هب ڵهک%ت یواوهت هب ناینایژ هک ت%ک%ب ووکهو یک%نارهـــسوون

 ،هیین ریهـس شهمهئ ،رهنوھ ییتهیچ یرایـسرپ ینتـشڕاد ۆب نهکهد رۆجوارۆج یاگ9ر دهـس%ـس ات

 یزاوایج یزاو%ش نایهد اد"یسانیناوج ییرۆیت" یب%تک هل شی"ۆنڕۆدائ" ووکTهب ت%ک%ب رهھ کهوهن

 ناــینیرتگنرگ ،هوودرک نوومزpئ اد)رهــنوھ ییتهــیچ( یـــــــسرپ ڵهــگهــل هوهــنووبووڕهــبووڕ ۆب

 یرهخرهد هک ،هکهبژد و ڵاکیــــسکۆداراپ یرهــــسمهج وود ناو%ن یییابهتان و هوهنووبووڕهبوور

  تهبTهئ ،تاکهد یساب pک هیهرهسمهج وود وهئ ناو%ن یییانام و ییووژ%م یکیتکیلاید هل ک9رۆج
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 تهقیقهح ینتوهکرهد یتـسهبهم هب کهبژد یرهـسمهج وود ناو%نهل "ۆنڕۆدائ" هک یهکیتکیلاید وهئ

 ڵهگهل اکهد یـساب ادرهنوھ یتهقیقهح ینتوهکرایدهب وان%پهل م%Iب رتـشاب نای ادیرهنوھ یمهھرهب هل

 هکنوچ ،هزاوایج هوهت9وهکهد Dل ی"تهیللوک" نای "ز%تنpـس" یماجنهئرهد هک wگ%ھ یهکیتکیلاید وهئ

 هـن و هـییدهـمرهــــــــس و اـھهڕ یک%تهـقیقهـح هـن هـیادرهـنوھ هـل هـک کـ%تهـقیقهـح هـیاو ی%پ ۆنڕۆداـئ

 .)ییاغ( رادتسهبهم یک%تهق%قهح

 و ۆنڕۆداـئ یهرۆیت مهـئ ی%پهـب اـکهد تهـقیقهـح و رهـنوھ هـل ساـب هـک ادـک9راـتو هـل رووپداـھرهـف داروم

 یتهـقیقهـح ینتوهـکرهد یتـــــــسهـبهـم هـب ادـکهـیهـبژد یرهـــــــسمهـج وود ناو%نهـل هـک یهـکیتکیلاـید وهـئ

  .تاکهد ییابهتان رۆج راوچ هب هژامائ ،ووڕ هتاخیهد یرهنوھ

 یمهـھرهـب یتهـمواـقهـم و یرگرهـب و یرهـنوھ یمهـھرهـب ینووبYاـک هـب ناو%ن ییاـبهـتاـن :مهـکهـی

 ی)مـــــــسیـــــــشیت%ف(نووبتـــــــشهـب ناو%ن یییاـبهـتاـن :مهوود .ادهـنووبYاـک هـب مهـئ رهـبمهـھ هـل یرهـنوھ

 و رهـنوھ" ناو%ن یییاـبهـتاـن و یتهـیاژد :مهـی%ــــــس .هـیهـنووبتـــــــشهـب وهـئ "یفهـن" و یرهـنوھ یمهـھرهـب

  .ادیرهنوھ یمهھرهب هل هیانام و مرۆف ناو%ن ییتهیاژد و ییابهتان :مهراوچ .ه"نایژ

 ڵاقرهــــس هوهکیتکیلاید وهب ادهر%ل و هوهــــساب مهئ یناکهییراکهدرو وان همچب ێوهھمان نم هراید

 هیهھ ادرهنوھ هل هک ک%تهقیقهح مهدب یناــــــشین ووب هوهئ ۆب اینهت شهــــــساب مهل تــــــسهبهم ،مبب

 .هـین رادـتـــــــسهـبهـم و ریگتـــــــشگ یک%تهـیللوک ینهواـخ تاـکواـھ و هـیین یدهـبهـئ و اـھهڕ یک%تهـقیقهـح

 تهـقیقهـح و یناوج ییدـنهو%پ" :TDهد ادـکهـیهـتو هـل هـچین کهو و هـییهژ9ڕ رهـنوھ یتهـقیقهـح ووکTهـب

 تـسهدکهی و دنهھه:کات یکهیهـسان%پ هنـشهچ رهھ هوهمهب ."هووب منایژ یواوهت یـسهدهقوم یـسرت

 هـسان%پ ریگتـشگ یک%تهیللوک نای  یتووکهلهم و اھهڕ ، یدهبهئ یک%تـش کهو رهنوھ یتهقیقهح هک

 یوانهھ هل هک یهتهقیقهح وهئ و رهنوھ یدوخ هل هیهناراکهــشاوهچ یکهیهــسان%پ ادیتــساڕ هل ،اکب

  .هیادرهنوھ



 5 

 

 "یسانیناوج و رهنوھ"

 و "تهقیقهح و رهنوھ" ناو%ن ییدنهو%پ هل ساب رتایز اد"یــــسانیناوج و رهنوھ" ناو%ن ییدنهو%پ هل

 و رۆجوارۆج و زاواـیج ینووچۆب شهـناــــــــساـب مهـئ ۆب .هواراـئ هـت9د ،رهـنوھ ییتهـیچ تاـکواـھ

 و wگ%ھ یناکهنووچۆب ات هرگب هوهتناک ییـــــــسانیناوج ییرۆیت هل ،هیهھ ینووب ابهتان و کهیهبژد

 ۆنڕۆدائ یتهبیات ینووچۆب تاکواھ ،و رواھن%پوــش و گر%بنۆــش و یر%لاڤ لۆپ و نیماینب و هچین

 مهب تهرابهـس زاوایج یهگناوڕ و نووچۆب نادهـس و نایهد هب یـسانیناوج یکمهچ هب تهرابهـس

 مهل و تهقیقهح و رهنوھ رت یکهیال و کهیال هل یــــــسانیناوج و رهنوھ ناو%ن ییدنهو%پ و هکمهچ

 .هیادتــــــسدرهب هل )یو9زد و یناوج ییووژ%م( ۆک%ئ ۆتربموئ یهکهگنابوان هب هب%تک ادــــــشهناییاود

 هدیواج و اھهڕ یک%میاداراپ مهکهی ،مهدهد زاوایج یمیاداراپ وود هب هژامائ هـــــــساب مهئ ۆب ادهر%ل

 نای رهنوھ ۆب رهنوھ یزاو%ش رهس هوهتاوڕهد شهمهئ هوهرهنوھ یتهقیقهح و رهنوھ تهبـسین هب

 یرگTهھ هک شوهخ%ب و یتهپ یرهنوھ نای رهنوھ ۆب رهنوھ یزاو%ـش" ،یتهپ و شوهخ%ب یرهنوھ

 هـل "اـکهد راـک  تهـیعقاو هـل رهـنوھ یتهواوهـت یوهـندرکاـیج هـب و هـیییاـناـڤرین و یتووھال یک9دـید

  .یسانیناوج یرمهئ تهبسین هب هشیتشگ و ریگتشگ یک%نیناو:%ت  هوهرت یکهیالهل و کهیال

 رواھن%پۆش رۆترائ ینیناوڕ هکنوچ ،ت9رکهد Dپ یراک رواھن%پوش یال همیاداراپ مهئ  هراید کهو 

 هب یڕهواب رهنوھ pب تەرابpـس رواھن%پۆـش ،هیهناـسانیناوج یک%نیناوڕ یتـشگ هب ایـشهئ یهرابرهد

 هوهرهـنوھ یاـگ9ڕ هـل و هوهرهـنوھ یۆھ هـب هـیاو ی%پ و هـیهـھ یدهـبهـئ و ییاـناـڤرین یک%تهـقیقهـح

 ناـمراـگزڕ ناـیژ یناـکهـییتهـماـھهـن و جنهر یواوهـت هـل هوهـمهـب ،تهـییدهـبهـئ و اـناـڤرین هـب نیهـگهد

 یــسانیناوج یرمهئ هب تهرابهــس هرواھن%پوــش ینووچۆب و دید یرگTهھ هک همیاداراپ مهئ .ت%بهد

 ۆنڕۆداـئ هـک هـیهـکیتکیلاـید وهـئ یرهـن%ـــــــشوTهـھ ادـیتـــــــساڕ هـل رهـنوھ یتهـقیقهـح و رهـنوھ تاـکواـھ و

  .اکهد یساب
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 ووباو ی%پ هـک هوهـمهـکهـی یمیاداراـپ یهـناوهـچ%پ هـب ،هـییتناـک  یک%میاداراـپ هـک مهوود یمیاداراـپ

 تهـییدهـبهـئ هـب نیهـگهد هوهرهـنوھ یهـگ9ڕ هـل و هدـیواـج و ییاـناـڤرین یک%تهـقیقهـح ،رهـنوھ یتهـقیقهـح

 هوهنی9ڕهگب Dبهد نایژ مهدرهب یناکهپسۆک و جنهڕ وومهھ هل نووبزابرهد ۆب تاکواھ و اناڤرین و

 یمیاداراـپ یهـناوهـچ%پ هـب واوهـت هـمیاداراـپ مهـئ تـناـک یال مYهـب ،رهـنوھ یتهـقیقهـح و رهـنوھ یال ۆب

 و نیهکب ی9وتوات شیتپ%ــسناک ووکهو ێرکان ووکTهب هیین کمهچ رهھ کهوهن یناوج ،هیهوهمهکهی

 یۆکمهـچ و ازهـتو یهـتوهـکن9وـــــــش هـت%باـن یناوج هوهـمهـب ،Dبهـھ ادـیTهـگ هـل ناـمتوpکوـــــــسTهـھ

 ێرکان هوهمهب ،ێرـــــسانان هوهناکهکمهچ یۆھ هب هک%نوومزهئ یناوج :TDهد تناک ،ییووتـــــسهرهئ

 نای هناوج هتـش مهئ نی%Iب هنوومن ۆب ،ێرکب هتـسارائ یناوج هل هتـسهویهپ و یمووھفهم یهـسان%پ

 یتناک ییـــــــسانیناوج م%Iب اب نای "تناک" یهناـــــــسانیناوج یهگناوڕ هیۆب ،نیناوج یهنوومن هنامهئ

 هوهـناـکهژدـک%ل تهـبـــــــسین هـب تاـکواـھ و اـکهد رهـبهـتـــــــسهد رتاـیز ییووژ%م و یراـکاـیجاـن ینهـیال

 یرمهئ هب تهرابهـــــس هتناک یهنانووچۆب وهل ک%کهی همهئ ،تاکهد شیتوهکوـــــسTهھ رترایتـــــسهھ

 تــسهبهمان ،یناوج یــسرپ pب تەرابpــس تناک یمهوود ینووچۆب .یــسانیناوج یکمهچ و یناوج

 یـــــسرپ ڵهگهل نامهوهنووبووڕهبووڕ یتاک هل هیاو ی%پ تناک .ادیـــــسانیناوج ینوومزهئ هل هنووب

 و یراکاواد یواوهت هتـــــــسیو%پ ،یرهنوھ دوخای ت%ب یتـــــــشورـــــــس هییناوج وهئ رتیئ ،اد"یناوج"

 تــسهبهم Dب مهئ ،نیهکب یناوج یریهــس تــسهبهم Dب یک%تهTاح هب و نی%نبالهو نامناکهووزهرائ

 هکاچ هن ادیۆخ هل یناوج TDهد تناک هوهمهب ،هوهت9رگهد شی)قالخهئ(کیتیئ ،یناوج یهندرکریهس

 یناکهکمهچ هل ماک چیھ ڵهگهل یناوج یـــــــسرپ تاکواھ .هڕهـــــــش هن و هر%خ هن هتاو ،هپارخ هن و

 هوهـییناوج تهـبـــــــسین هـب هـنینواڕ تـــــــسهـبهـم Dب مهـئ ،ێرکاـن دراورهـب ییهدرک و یرزھ یزهواـئ

 ووکهو ۆنڕۆداـئ هـک یهوهـئ و یرهـنوھ یمهـھرهـب یمۆنۆتۆئ  یتهـTاـح رهــــــــسهـل اـکهد تهـلالهد

 و نووبتـــــــشهـب رهـبمهـھ هـل هوهـیۆخ یینوورهد یکیژۆل یۆھ هـب و اـکهد یـــــــساـب قهد یمۆنۆتۆئ

 اب نای "یـــسانیناوج" هب تهرابهـــس تناک ینووچۆب نیمهی%ـــس .تاکهد یرگرهب ادقهد ینووبYاکهب

  تسهبهم Dب ینووبرادتسهبهم :TDهد هک هتناک یهیهتو مهئ یسانیناوج هل یتناک یانام م%Iب
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 هل یرهنوھ یمpھرpب و قهد ینووبتــــشهب ناو%ن یهکیتکیلاید وهئ ادهر%ل )دــــصق نودب تیدــــصق(

 ک%ت نامز یک9ژۆل یهتاھک%پ ادهنووبتــــــشهب وهئ رهبنارهب هل قهد ییرگرهب و تهمواقهم و کهیال

 ینتوهکرهد هک تاخبرهد یۆخ کهیهو%ــــش هب Dبهد یرهنوھ یمpھرpب :ت%Tهد تناک ،ت%ن%کــــشهد

 ادـماـجنهـئ هـل یرهـنوھ یک%قهد چیھ هـم%ئ ناـموگ%ب ،Dبهـن راـیدهـب ادـیاـیت دـنهـمرهـنوھ یتـــــــسهـبهـم

 ی%پ تناک مYهب ،ت%بهن هوهییتــــشپ هل هقهد وهئ یارائهنان%ھ هل تهبیات یک%تــــسهبهم هک هوهنینیبان

 رادتسهبهم( یدنهھهڕ وود ڵهگهل ماوهدرهب هم%ئ هیۆب ،ت%ب راید ادقهد هل هتسهبهم وهئ Dبان  هیاو

  .هوهنیبهد ووڕوهرهب ادیرهنوھ یمpھرpب و قهد هل )تسهبهم Dب و

 

 "هنارهن%ھاد یرهنوھ"

 ،رهـنوھ و تهـقیقهـح( ڵهـگهـل یدـنهو%پ هـل یهـناـــــــساـن%پ وهـئ یۆک هـل و هـییچ هـنارهـن%ھاد یرهـنوھ

 هنارهن%ھاد یرهنوھ نارک ساب هک )یــــــسانیناوج و یرهنوھ یتهقیقهح ،یــــــسانیناوج و تهقیقهح

 هــل یۆخ هــک هــنارهــن%ھاد یرهــنوھ رت یک9رۆج هــب ؟ێرگهدرهو کهــیهــــــــساــن%پ چ یۆخ کهو

 ڵهگهل یزاوایج و هوهت%نیبهد اد"سیــسکارپ –سیــس%ئۆپ" کهو یریگتــشگ و یتــشگ یکهیهــسان%پ

  ؟pییچ ادییاسائ یرهنوھ

 یب%تک هل نووتالفهئ یهکهـــــسان%پ و نووتالفهئ یال هوهنیچب هتـــــسیو%پ هـــــساب مهئ یوهنادک%ل ۆب

 نووتالفهئ .نیرگبرهو "سیـسکارپ و سیـس%ئۆپ" یکمهچ وود هب تهرابهـس اد"یناویم-مۆیزۆپمیـس"

 یهـــسان%پ ،اکهد انـــشائ "سیـــس%ئۆپ" یکمهچ ییکهرهـــس یانام هب هم%ئ اد"مۆیزۆپمیـــس" یب%تک هل

 رتــش%پ هک رت یک%تــش ینتاھیدهب یۆھ هت%بب ک%تــش رهھ( ؛هیهرۆج مهب "سیــس%ئۆپ" هل نووتالفهئ

 هـل ناـی ،نووب ۆب هوهـنووبهـن هـل کـ%تـــــــش ینووب هـتاو ،نووب ۆب هوهـنووبهـن هـل )هووبهـن ینووب

  ،ێرن%ھهداد و وارن%ھمpھرpب هک Dتش هتاو )نتوهکرهد و نووب وهرهب ییهواردراش و نووبهن(
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 یال ناـسنیئ یکهییکالاچ و راک هنـشهچ رهھ ،هرادرک شی"سیـسکارپ" ،Dب ادنان%ھاد یتهTاح هل هتاو

 "سیــــسکارپ" یکمهچ یرتایز یهوهندرکنووڕ ۆب هــــشاب م%پ  مYهب .سیــــسکارپ هت%بهد نووتالفهئ

 مYهب ،هنووتالفهئ یهکهـــسان%پ ڵهگهل کهیهداڕ ات یچرهگهئ ووتـــسهرهئ ،ووتـــسەرهئ یال هوهمچب

 .سیـــسکارپ یکمهچ pب تەرابpـــس تهبیات هب نووتالفهئ ڵهگهل هیهھ یـــشیراید ییازوایج ێدنهھ

 ،تـ%ب ادـنتوهـکرهد یتهـTاـح هـل هـک تـ9د کهـییکالاـچ یاـناـم هـب رادرک ناـی "راـک" ووتـــــــسهرهـئ یال

 یماجنهئرهد .ووتـــسهرهئ یال ه"سیـــسکارپ" یواوهت یانام همهئ )ثودح-ێون یتـــش ینتوpکرەد(

 یکالاچ و راک یلھهئ رتایز هک یهناــسهک وهب هیۆب "امگارپ" هت%بهد ،ت%ب ک%تــش رهھ هییکالاچ وهئ

 یراکۆھ "امگارپ" ،ووتــــــسهرهئ یهکهنووچۆب ی%پهب ."تــــــسیتامگارپ" ێرتوگهد ،نندرکرادرک هب و

 هییدنهبهن%لۆپ ی%پهب امگارپ هتاو ،"ییاغ-یلانیف" یراکۆھ هل هیۆخهبرهــــس و هی"یروــــص-یلامرۆف"

 کهییکالاچ هکنوچ ،هییلامرۆف یراکۆھ ووکTهب ،هیین تــــسهبهم یراکۆھ ووتــــسهرهئ یهکهییکیژۆل

  .تاکهد یۆخ یناکامهنب هل ساب اتش%ھ Dبتشیهگهن تسهبهم هب

 یک%ناـن%ھاد وومهـھ )مpھرpب و ناـن%ھاد( یاـناـم هـب سیـــــــس%ئۆپ یکمهـچ هـل نووتالفهـئ یهـــــــساـن%پ 

 ناـن%ھاد یهـکهـماـجنهـئرهد هـک کهـییکالاـچ و راـک هرۆج رهـھ و هوهـت9رگهد ادـک9راوب رهـھ هـل ڤۆرم

 ،ەوارائ هت9د سیـسکارپ و سیـس%ئۆپ هل ساب ک%تاک هیۆب .هوهنان%ھاد یرهنوھ یهناخ هتاوڕهد ت%ب

 هگز%خائ و امهنب یانام هب )D-ἀρχήخرائ( یهـــــشو وود ڵهگهل ادناکهیینانوی یهفهـــــسلهف هل هم%ئ

-Dنخ%ت( یهـشو تاکواھ و هیهھ اد"کیت%ئۆپ" یکمهچ ڵهگهل یۆخوهتـساڕ ییدنهو%پ هک )هاگتـساخ(

Τέχνες( ت" یهــشو نامهھpووکهو یرهنوھ یک9راک هنــشهچ رهھ ۆب ناکهیینانوی هک ێوان "کینک 

 هوهـندراوخ و کارۆخ یندرکراـمهـھ ۆب و درکهد ناـیتـــــــسورد هـک یهـفرهز وهـئ ،)یرهـگهـــــــشیپ(

 ک9رعیـش هک ک9ریعاـش و اکهد زاـس ک9رهکیهپ و لهکیهھ هک ک%ـشاترهکیهپ نای .ان%ھهد نایراکهب

 ناـیهـناـییکالاـچ مهـئ یواوهـت هـب ناـکهـییناـنوی ،ندـنارفاـئ و ناـن%ھاد هـل نک%لهـگرۆج ناـیوومهـھ ،TDهد

  کهییزاوایج هم%ئ هیهسان%پ مهب .نان%ھاد هب  تاگهد هک ێرادرک ،کینکpت هتاو "Dنخ%ت" توگهد
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 هـک شهراـک9رک وهـئ تهـناـنهـت ،نینیباـن ادـییاـــــــساـئ یرهـنوھ و )هـناـقالخ( هـنارهـن%ھاد یرهـنوھ ناو%نهـل

 کـ9رۆج هـت%بهد شیوهـئ یهـکهراـک  یماـجنهـئرهد هـییکالاـچ و راـک ینادـماـجنهـئ یکیرهـخ هـناژۆڕ

 تاکهد نان%ھاد هک یهـــــــشاترهکیهپ و ریعاـــــــش وهئ ڵهگهل هراـک9رک وهئ یکالاچ هوهمهب ،ناـن%ھاد

 و سیـــــــس%ئۆپ" یکمهـچ وود یهوهـنادـک%ل و هـڤاڕ هـل ن%بماـگاـئ ۆیجرۆج مYهـب .هـیین یکهـییزاواـیج

 اد"ییاـسائ" یرهنوھ و " هنارهن%ھاد" یرهنوھ ناو%نهل یکهرهـس یکهییزاوایج هل ساب اد"سیـسکارپ

  .تاکەد

 

 هوه"ن%بماگائ یهگناوڕ هل سیسکارپ و سیس%ئۆپ یکمهچ وود یهوهنادک%ل"

 و یفهــسلهف یکمهچ وود هک اد"سیــسکارپ و سیــس%ئۆپ" یهناوود یهوهنادک%ل و ساب هل ن%بماگائ

 هـل ووتـــــــسهرهـئ ادـنیتال یناـمز هـل رتاود و هواـن%ھ ناـیراـکهـب راـجمهـکهـی ۆب ناـکهـییناـنۆی و نیرهـنوھ

 ڤۆرم یهدرک و یکالاـچ ،Dنخ%ت اـھهورهـھ ،رهـنوھ یpگز%خاـئ و اـمهـنب یاـناـم هـب Dخراـئ یهـــــــشو

 یکیت%ئۆپ یتهـیعزهو یهوهـنادـک%ل و هـڤاڕ :مهـکهـی .اـکهد کـ%تـــــــش دـنهـچ هـل ساـب ێرگهدرهو کـTهـک

 رهــسهل ڤۆرم :هک یهوهب نیلرەدTوھ یهکهگنابوانهب هتو یهوهندن9وخ هب ادنیوهز رهــسهل ڤۆرم

 و نووتالفهئ یال )سیـسکارپ و سیـس%ئۆپ( یهناوود یهوهنادک%ل :مهوود .یژهد هناریعاـش ادنیوهز

 یهـناوود هـب هوودرک ی%کڕۆگ%ج هـک یهوهـب ن:9دوم یرهـنوھ هـل هـنخهڕ :مهـی%ــــــس .ووتـــــــسهرهـئ

 ناو%ن ییزاوایج :مهراوچ .ت%ن9د راکهب سیـسکارپ ،سیـس%ئۆپ ین9وـش هل و سیـسکارپ و سیـس%ئۆپ

 و سیـــــسکارپ هل سیـــــس%ئۆپ یندناخرن رتزرهب :مهجن%پ .ییاـــــسائ یرهنوھ و هنارهن%ھاد یرهنوھ

  .ادووتسهرهئ یال هب هوهناشک

 هب تهرابهـس اد"سیـسکارپ و سیـس%ئۆپ" یهناوود  یهوهنادک%ل و هڤاڕ هل یهکهـساب یۆک ن%بماگائ

  یهوهندن9وخ هب رهگیدیاھ هک( ادنیمهز رهسهل هڤۆرم ینووب Dجهتشین یهناریعاش یتهیعزهو
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 هل و اکهد یوهز رهـسهل ڤۆرم ینووب Dجهتـشین یهناریعاـش یخۆد هل ساب نیلرەدTوھ یهکهتو

 هب ادیوهز رهــــــسهل ڤۆرم یهناریعاــــــش یتهییعزهو )Dنیبهد رعیــــــش ادک9رهنوھ وومهھ یوانهھ

 یتهـییعزهو ادـنیوهز رهـــــــسهـل ڤۆرم نی%Tهد کـ%تاـک اـناـم وهـب ،هوهـتادهد کـ%ل هـنارهـن%ھاد ییکالاـچ

 تـیلاـعف( هـنارpن%ھاد ییکالاـچ تـ%Tهد ن%بماـگاـئ .هـیهـھ یهـنارهـن%ھاد ییکالاـچ هـتاو ،هـیهـھ یهـناریعاـــــــش

 ناکهیینانوی یال هنارهن%ھاد یکالاچ هیادک%تاک هل همهئ ،هسیسکارپ یانام هب اداتس%ئ هل )هناروآ -رف

  ن%بماگائ مYهب ،سیـــسکارپ ووکهوهن ،هووب " سیـــس%ئۆپ "  نووتالفهئ یهـــسان%پ هب تهبیات هب و

 هنخهڕ ن%بماگائ ."سیــس%ئۆپ" ووکهوهن تابهد وان سیــسکارپ کهو اداتــس%ئ هل هنارهن%ھاد ییکالاچ

 Dنیبان "سیـسکارپ و سیـس%ئۆپ" یهناوود ناو%ن ییزاوایج هک یهوهب ت9رگهد ن:9دوم یرهنوھ هل

 و سیـــــــس%ئۆپ" یهـناوود ناو%ن ییزاواـیج هـیادهڕهواـب وهـل ن%بماـگاـئ ،تـ%ن%ھهد ناـیراـکهـب هـTهـھ هـب و

 تـ%Tهد ن%بماـگاـئ .هواـمهـن ادـن:9دوم یرهـنوھ هـل رادرک و ناـن%ھاد -یرهواـئ رهـف ناـی "سیـــــــسکارپ

  .اد"سیسکارپ – سیس%ئۆپ" یهناوود ناو%نهل ییامهنب یکهییزاوایج هب نووب لیاق ناکهیینانوی

 ک9ریعاــــــش نای راکهو%ــــــش یک9دنهمرهنوھ ییکالاچ و ک9رهگهــــــشیپ ییکالاچ ناکهیینانوی یال 

 و راکهو%ـــــش و ریعاـــــش و رهگهـــــشیپ هب ناکهژ9وت وومهھ انام مهب ،هووب سیـــــسئۆپ هل ک9رۆج

 سیـــس%ئۆپ یتهIـــسهخ هل هنووبـــشهبواھ شیوهئ ،هیهھ نایـــشهبواھ یک%تهIـــسهخ هوهـــشاترهکیهپ

 نن%قلوخهد هوهنووبهن هل ک%تــش نکیرهخ هتاو ننان%ھاد یTاقرهــس نایوومهھ ک9رۆج هب و ادنووب

 ،هـیهوهـندرکاراـک و نادـماـجنهـئ یاـناـم هـب سیـــــــسکارپ مYهـب ،نتوهـکرهد و نووب ییاـتناـپ هـنن%ھیهد و

 یکیت%ئۆپ هتهIـسهخ مهئ .هو"امگارپ" یتهTاح هنووچ ت%Tهد ووتـسهرهئ کهو و ندرکییهدرک هب هتاو

 .هوه)سیزووف( یهکهیینانوی انام هب نای هوهتــشورــس هب هوهتادهد ێرگ نایوومهھ هناریعاــش نای

 یۆخ ۆب هک "شیـــسیزوف" تهنانهت ک%تـــش وومهھ هووباو ی%پ نووتالفهئ ،ن%بماگائ ینووچووب هب

 وهـئ ییکالاـچ و راـک تاـکواـھ و نتوهـکرهد یناـپهڕۆگ هـت%ن9هد یۆخ هـک یهوهـل یتهـیۆخ یراـکۆھ

  کهی کهو ،هوهنتوهکرهد و نووب یناپڕۆگ هت9د رت یک%تش هوهوهئ یۆھ هب هک شهدنهمرهنوھ
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 یال هـب رتاـیز ادهـتهـباـب مهـل ن%بماـگاـئ مYهـب .نهـناریعاـــــــش ناـی یکیت%ئۆپ یک%تهـIـــــــسهـخ ینهواـخ

 و هوهت%کــشهد ادووتــسرهئ یال هب رتایز ن%بماگائ یچۆب ،نووتالفهئ ووکات تاوڕهد ادووتــسهرهئ

 لیاق ادکیتامتام هل ووتـسهرهئ" یهوهئ رهبهل ؟نووتالفهئ کهوهن Dتـسهبهد هوهووتـسهرهئ هب یۆخ

 هوهتــــشورــــس یدوخ یۆھ هب هک یهتــــش وهئ مهکهی ،تــــش وود pب تەرابpــــس یزاوایج هب ووب

 کینکهت ینـشهچ هل هوهرت یک9راکۆھ هب هوارتـسهب وهئ ینووب هک یهتـش وهئ مهوود ،هیهھ ینووب

 هک Dتــش هتاو .ادهتــش وود مهئ ناو%نهل ت%نهداد یزاوایج ووتــسهرهئ .رت یک%تــش یییووتاھ%ل نای

 یۆھهب هک تـشورـس وان یناکهدراید و تـشورـس یدوخ ووکهو نووب هت9د هوهتـشورـس یۆھ هب

 ادـیهـپ رووزح و  نووب یناـپهڕۆگ ۆب هوهـن9رزاوگەد هوهـنووبهـن هـل و نوهـکهدرهد هوه"سیزووف "

 ،نهدهدTهھ رهـــس و نوهکهدرهد هوهرت یک%لهگراکۆھ یۆھ هب هک شهناتـــش وهئ اھهورهھ ،نهکهد

 هوهک9راکهو%ــش یۆھ هب هک کهیۆلبات نای Dقلوخهد هوهک9ریعاــش یۆھ هب هک ێرعیــش pنوومن ۆب

  .هوهنووب یناپهڕۆگ هت9د هوهک%شاترهکیهپ یۆھ هب هک ێرهکیهپ دوخ نای ێوهکهدرهد

 هـل ماـکرهـھ یییووتاـھ%ل و کـینکهـت یۆھ هـب هـکهرهـکیهـپ اـھهورهـھ و هـکۆلباـت و هـکهرعیـــــــش اـتـــــــس%ئ

 یناپهڕۆگ ۆب هوهتهوهنوارتــــساوگ هوهنووبهن هل شاترهکیهپ و ریعاــــش/راکهو%ــــش یک9دنهمرهنوھ

 ۆب هوهتهنوارتـــساوگ ادییهواردراـــش یتهTاح هل نووتالفهئ یریبعهت هب نای ،نووتوهکرهد و نووب

 رتزرهب سیـس%ئۆپ یهگ%پ ووتـسهرهئ ،ن%بماگائ یهکهندناگTهب و نووچۆب ی%پهب .یکانوور یتهTاح

 سیـس%ئۆپ هک هیهوهئ سیـس%ئۆپ یرهھوهج و تهTهـسهخ هیاو ی%پ ن%بماگائ .ت%نیبهد سیـسکارپ هل

 ۆب هـگ%پ ناـمهـھ و اوڕهد ادووتـــــــسهرهـئ یهـکاـگ9ر هـب ادهر%ل ن%بماـگاـئ هـیۆب .تهـقیقهـح هـل هـک%تهـTاـح

 هب سیــسکارپ هل سیــس%ئۆپ یهگ%پ و ۆکــش و هووب لیاق ی%پ ووتــسهرهئ هک Dبهد لیاق سیــس%ئۆپ

 ینووبهـھ کهو ڤۆرم ینهـــــــسهڕ یازهـف سیـــــــس%ئۆپ هـیاو ی%پ ن%بماـگاـئ هـکنوچ ،Dنازهد رتزرهـب

 هرۆج مهئ ندهد ڵوهھ ن%بماگائ و رهگیدیاھ هوهمهب ،تاکهد ان9و ادنیوهز رهسھل هناریعاش یخۆد

  ینووب%جهتشین ۆب ناھیج یهوهندرک یانام هب هوهسیس%ئۆپ هب تەرابpس ووتسهرهئ یهنیناوڕ
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 و راـک ینهـــــــسهڕ یۆکـــــــش و هـگ%پ هـک هـیهوهـئ ن%بماـگاـئ یTوهـھ هـیۆب ،هوهـنن9ڕهـگب ڤۆرم یواوهـت

 یمهدرهــــس هل ووتــــسهبقهچ یاکیتاتــــسیئ ینیناو:%ت و نووچۆب یندرکنار9و هب یرهنوھ ییکالاچ

 یانام هل یداینوب یرایــــسرپ ووب تــــسیو%پ هک یهن%تــــسهب وهئ ۆب هوهت%ن9ڕهگب ادن:9دوم یهم%ئ

 یتــــــسهبهم هیۆب ،ت%ن%ــــــسخه:ب اکهد یرهنوھ یراک یر9دواچ هک ک%تــــــسناز کهو اکیتاتــــــسیئ

 هگ%پ یهوهناڕهگ اد"سیــسکارپ و سیــس%ئۆپ" یهناوود  یهوهنادک%ل و ساب هل ن%بماگائ ییکهرهــس

 یهنیقهتسار یرهدزاس  و رهن%ھک%پ ووکهو رهنوھ ،هییرهنوھ ییکالاچ و راک یرتووش%پ یۆکش و

  .ناکهڕهواب و رادرک

 

 "یناکهییدنهمتهبیات و هنارهن%ھاد یرهنوھ"

 اد"مۆیزۆپمیـس" یب%تک هل سیـس%ئۆپ یکمهچ هل نووتالفهئ یهکهـسان%پ اد%پ مهژامائ رتـش%پ ووکهو

 و%ن هتاخهد ادک9راوب رهھ هل ناـــــــسنیئ یکهییکالاچ و راک وومهھ )هدرهوائ رهف( نان%ھاد یانام هب

 نای هــشو وود ڵهگهل هم%ئ ادناکهیینانوی یهفهــسلهف هل )سیــس%ئۆپ(  هوهنان%ھاد یرهنوھ یــسیهک

 ادــسیــس%ئۆپ ڵهگهل یۆخوهتــساڕ ییدنهو%پ هک امpنب و هگز%خائ یانام هب )Dخرائ( یهژاوهتــسهد

 ۆب ادهـمهدرهـــــــس وهـل ناـکهـییناـنوی هـک یزیلگنیئ یناـمز یکینکpت ناـمهـھ )Dنخ%ت( اـھهورهـھ و هـیهـھ

 ،یراک9رک ،یرهگنی:9ز ،یرهگــــــسم ، یرهگهــــــشیپ( ینــــــشهچ هل یرهنوھ یک9راک هنــــــشهچ رهھ

 وهئ چ هناییکالاچ مهئ یواوهت یـــشهبواھ ییدنهمتهبیات .ان%ھهد نایراکهب )یریعاـــش ،یـــشاترهکیهپ

 نای اکهد زاـس ێرهکیهپ هک یهـشاترهکیهپ وهئ نای اکهد زاـس Dتـشخ نای ڵافوـس هک یهرهگهـشیپ

 ک9رعیــــش هک یهریعاــــش وهئ دوخ نای  و هی9ون یک9راک یندرک%چ یTاقرهــــس هک یهراک9رک وهئ

 مهـل ماـک رهـھ یهوهـئ رهـبهـل pیادـــــــسیـــــــس%ئۆپ یهـناـخ pل نووتالفهـئ یهـیهـــــــساـن%پ مهـب Dن%قلوخهد

 مهئ یواوهت هب ناکهیینانۆی هیۆب ،یتهیۆخ هب تهبیات ینان%ھاد و یکالاچ یTاقرهـــس هناییتهیاـــسهک

  رتیچ هوهمهب ،نان%ھاد هت%بهد ادماجنهئ هل هک کهییکالاچ و راک هتاو Dنخ%ت توگهد نایهناییکالاچ
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 وهــئ هــنوومن ۆب ،اد"ییاــــــــساــئ" یرهــنوھ و "یت9رهــن%ھاد" یرهــنوھ ناو%نهــل Dن%ماــن کهــییزاواــیج

 زاــــس ێون یک%تــــش یهوهئ ۆب ێرگهدرهو کTهک یۆخ یهنارهن%ھاد ینیهز هل هک یهــــشاترهکیهپ

 ۆب تاـکهد هـیاـک ناـمز ڵهـگهـل و اـکهد ڵاـقرهـــــــس هوهـناـمز هـب یۆخ هـک یهریعاـــــــش وهـئ ناـی ،تاـکب

 تـــــسهدرهب یهتـــــسهرهک و ر%مائ هب هک یهراک9رک وهئ ڵهگهل Dن%قلوخب ێون یک9رعیـــــش یهوهئ

 ،هـیین یکهـییزاواـیج تـ%ب هزاـت یک%تـــــــش هـگنهڕ ادـماـجنهـئ هـل یهـکهراـک یمهـھرهـب و اـکهد راـک هـناژۆڕ

 .ت9ودهد هییازوایج مهل ادسیسکارپ و سیس%ئۆپ یهناوود یهوهنادک%ل و ساب هل ن%بماگائ ۆجروج

 هل )virbal art( یمالهک یرهنوھ چ ادرهنوھ یناکهن%تــسهب یواوهت هل یرهنوھ ینان%ھاد ن%بماگائ

 ،امهنیـــس( ینـــشهچ هل یرادید و یرهـــسهب یرهنوھ نای  )نامۆڕ و کۆریچ و رعیـــش( ینـــشهچ

 هل ن%بماگائ .Dنازهد هنارهن%ھاد یـــسیـــسکارپ هب )یـــشاترهکیهپ و یراکهو%ـــش ،ۆناـــش ،یفارگۆتۆف

 هنارهن%ھاد یرهنوھ یناکهییدنهمتهبیات  نیرتیکهرهـس هل ک%کهی هب هنارهن%ھاد یـسیـسکارپ ادیتـساڕ

 یهییازوایج وهئ رهــــس هتاخهد کماق رهنوھ ۆب )یت9رهن%ھاد( یرگــــشاپ  یندرکدایز هب و Dنهداد

 هل سیـــــسکارپ ییزاوایج هل ساب ک%تاک ن%بماگائ .ییاـــــسائ یرهنوھ و هنارهن%ھاد یرهنوھ ناو%ن

 مهـئ ۆب هوهـتادهد کـ%ل هـنارهـن%ھاد یز%ھ و هداریئ ینتوهـکرهد هـب سیـــــــسکارپ ،اـکهد سیـــــــس%ئۆپ

 ) سیـس%ئۆپ( هنارهن%ھاد ینترگرهوکTهک" تادهد "سیلاڤۆن" یهکهییرعیـش هـسان%پ هب هژامائ شهـساب

 و ساب هل ن%بماگائ .هم%ئ یناکهمادنهئ هل )یدارا( یکهتــسیو و هنایاگائ و )سیــسکارپ( یکیتکارپ و

 یکمهـچ هـب هژاـماـئ  هـنارهـن%ھاد یرهـنوھ هـب تهراـبهــــــــس "سیلاـڤۆن" یهـیهــــــــساـن%پ مهـئ یناودـ%ل

 یۆھ هــب  یکیتکارپ یک9راــک هــب تــ%بهد رهــنوھ هــک یهوهــئ شاــپ تــ%Tهد و ادهد "سیـــــــسکارپ"

 و ریهـس یک%ـسیـسکاراپ هب ت%بهد و Dبهد زابرهد ییاـسائ یک%ـسیـسکارپ یتهTاح هل هوهییت9رهن%ھاد

 یک%ـسیـسکارپ هک یوهئ ڵهگهل هنارهن%ھاد یرهنوھ هتاو ،یکیتاتـسیئ ینان%ھاد ینـشهچ هل هرهمهـس

 نیهکهد هنارهن%ھاد یرهنوھ هل ساب ک%تاک هوهمهب .هـشیکیتاتـسیئ یک%نان%ھاد تاکواھ هییت9رهن%ھاد

 هـل ساـب کــ%تاـک ،نیهـکهد شیکیتاــتـــــــسیئ یهـنارهــن%ھاد یک%توهڕ و راـک هـل ساـب ادــیتـــــــساڕ هـل

  هب هک هرهن9رفائ و کالاچ یک9دنهمرهنوھ نامتسهبهم هراید ،نیهکهد رهن9رفائ یک9دنهمرهنوھ
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 ییاـسائ یک%نان%ھاد هک ییاـسائ یک9دنهمرهنوھ هل هوهت%بهد ایج هوهییت9رهن%ھاد ییدنهمتهبیات یۆھ

 ،یت9رهن%ھاد یرهنوھ و رهن9رفائ یدنهمرهنوھ ییتهیاـــــسهک هل ن%بماگائ یهیهـــــسان%پ مهب ،تاکهد

 و سووننامۆڕ و ریعاـــــش  تاکواھ و ادک9رهگهـــــشیپ و ک9رادهمتهـــــسایـــــس یراک ناو%نهل هراید

  ،ک9راک9رک نای رادهمتــــسایــــس ییکالاچ و راک ،هیهھ ینووب یداینوب یکهییزاوایج ادک9راکهو%ــــش

 دوخ نای  سووننامۆڕ نای ریعاـــــــش یراک مYهب ،یکیتاتـــــــسیئ یک%نان%ھاد هل ت%ب ڵاتهب هیهناوهل

 ینان%ھمهھرهب هل هک یهییت9رهن%ھاد وهئ یۆھ هب یرهنوھ یک%ـسیـسکارپ کهو ک9راکهو%ـش یۆلبات

  .هییرهنوھ یکیتاتسیئ یک%نان%ھاد یرگTهھ ،هوارک جرهخ ادهکهراک
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  هواریگرهو Dل یکTهک هتهباب مهئ ۆب یهناواچرهس وهئ

 ..یمــــساق نموھ همجرت :شیرنھ رتید ،یناملآ مــــسیلآ هدیا هرابرد یتاریرقت )لگھ و تناک نیب(-1

 حالطــصا 34 ص ،یفــسلف هیرظن و ینورد هبرجت :مود سرد  یقرواپ 1395 ،نزیار باتک نارھت

  .وطسرا دزن امگارپ

 ..زیخ بـش نارھت  لوا پاچ .. رـشن ؛ییازریم دواد همجرت ؛نبماگآ وجروج )اوتحم یب ناـسنا( -2

  "سیسکارپ و سیسوپ" 8 لصف 1400

  .تسا هرھچ هیبش نادقف..یرنھ لیصا راک راتخاس .. 9 و  7لصف .... ) اوتحم یب ناسنا (-3

 ،رنھ ؛1392 ؛مود پاـچ .ون حرط تاراـــــــشتنا ؛روپداـھرف دارم ؛تاـیبدا و رنھ )رکف یاـھهراـپ( -4

  .ونردآ یسانش ییابیز نوماریپ یتاکن ؛تقیقح تروص

 پاچ ؛زیخ بـــش رـــشن ؛یـــضیف یدھم .همجرت ،روکیر لپ ،رماداگ گروئگ سناھ )نابز و رنھ(-5

 .1399 لوا

 


