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Abstract
The symbol is a key factor for achieving poeticism in text, which in turn shows the art of
text. This research (The poetics of the symbol in the Kurdish folktale) came as an attempt
to study the role of the symbol in the technical realization of the ancient texts such as
folklore.The research consists of two parts. The first is the title of "The Concept of
Poeticism" We tried to clarify this term in the theoretical aspect, and this is the reader's
knowledge of the role of this concept in the texts.The second section, which was the title
(the poetics of the symbol of the Kurdish folktale) and explained three types in the
symbols: the historical symbol, the legendary and religious. We tried to stand in these
three types in the texts of the folkloric story with its semantic implications, with the most
important findings of the research and a list of sources that we have benefited from during
this study.
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پێػەکی
ڕەِس وەکى حەکٕیىێه هۆکارێکی ضەرەکییە بۆ هێٕأەدی غیعرییەث ٌە دەلذا ،ئەَ غیعریەحە
هەوڵێکە بۆ زیاحر بە هىٔەریکردٔی دەق  .هەلایەحی فۆٌکٍۆریی کىردی وەکى دەلێه بەرهەِی
بیرکردٔەوەی ِرۆڤی ضەرەحایییە  .هەِىو ئەو غخأەی ِرۆڤ ٌە ژیأی ڕۆژأەیذا ٔەیخىأیىە
 .هێٕذێکجاریع بۆ بە

ٌێکذأەوەیەکی زأطخی و فەٌطەفیاْ بۆ بکاث ،کردوؤی بە ڕەِس

ٔاراضخەوخۆ دەربڕ یٓ پۀای بۆ ڕەِس بردووە  .ئەَ حىێژیٕەوەی ئێّەیع (غیعرییەحی ڕەِس ٌە
هەلایەحی فۆٌکٍۆری کىردیذا ) هەوڵێکە بۆ کارکردْ ٌەضەر ڕۆڵی ڕەِس ٌە هێٕأەدی غیعرییەث
ٌە دەلێکی کۆٔی وەکى هەلایەحی فۆٌکٍۆریی کىردیذا .
حىێژیٕەوەکە ٌە دوو بەظ پێکهاحىوە  .بەغی یەکەَ بۀاوی چەِکی ظ یعرییەحە ،هەوڵێکە بۆ
ڕاڤەکردٔی غیعرییەث ٌە ڕووی حیۆرییەوە ،ئەویع بۆ زیاحر ئاغأکردٔی خىێٕەر بەَ چەِکە و
ڕۆڵی ٌۀاو دەلذا  .هەرچی بەغی دووەِیػە بۀاوی غیعرییەحی ڕەِسیی هەلایەحی
فۆٌکٍۆریی کىردییە ،هەوڵێکە بۆ کارکردْ ٌەبارەی ضێ جۆری ڕەِس ئەوأیع  :ڕەِسی ِێژوویی ،
ئەفطأەیی و ئاییٕیٓ  .هەوڵّأذاوە ئەَ ڕەِسأە ٌۀاو چۀذیٓ دەلی هەلایەحی فۆٌکٍۆریذا
دەربهێٕیٓ و ٌەڕووی ضیّیۆٌۆژییەوە واحا و دەالٌەحەکأیاْ ٌێکبذەیٕەوە

ٌ .ە کۆحاییػذا

گەیػخىویٓ بە چۀذ ئۀجاِێک.
بەغی یەکەَ :چەِکی غیعرییەث
چەِکی غیعرییەث ٌە کۆٔذا خاڵی جیا

کەرەوەی دەلی غیعری ٌە دەلی ٔاغیعریی بىوە

کەواحە غیعرییەث الیۀی هىٔەریی دەلی بەهێس کردووە

 .ئەَ چەِکە بۆ

.

(ئەرضخۆ) ٌە

کخێبەکەیذا (هىٔەری غیعر ) دەگەڕێخەوە .هەرچۀذە ڕاڤەی (ئەرضخۆ) بۆ ئەَ چەِکە بریخیبىو ٌە
کۆِەڵێ ڕێطا و یاضا  .ئەَ یاضایأە دەلی غیعرییاْ ٌە دەقی دیکە پێ جىدا دەکرایەوە،بەاڵَ
دواحر زاراوەی غیعرییەث گۆڕأکاری بەپێی بار و ضەردەِەکاْ بەضەردا دێج " .ڕۆِاْ یاکۆبطٓ"
غیعرییەث پێىەضج بە زِاْ دەکاحەوە ،هاوکاث غیعرییەث بایەر بە واحا ٌۀاو زِأذا دەداث
کەواحە ((پێىەضخە بە داهێٕاْ و ئەفرأذٔی کارێه ،کە حێیذا

.

ٌە یەن کاحذا زِاْ کرۆن و

وەضیٍەیەحی [ )).خۆغٕاو،٢٠١٠،يٌ ]٢٢ێرەدا غیعرییەث ٌمێکە ٌە زِأەوأی و ئەرکی
غیعریی بە وغە و ئاخاوحٓ دەداث

 .غیعرییەث دەبێخە زِأێک زِأی پێذەرببڕێج  .هاوکاث

دەبێخە هۆکارێک بۆ ئەوەی زِاْ ٌە زِأی ئاخاوحٓ و ئاضایی بۆ زِأی دەق و هىٔەر و ئەدەبی
بگۆڕێج .ئەَ بۆچىؤەی "یاکۆبطٓ" " ،حۆدۆرۆف"ی ڕەخٕەگرییع گریٕگی پێذەداث  .بۆیە بەالی
ئەو ڕەخٕەگرەوە غیعرییەث ((ئاخاوحٕێکی ئەدەبییە  [ )).حىودۆرۆف،٢٠١٢،ي ]١٦ئەدەبیع وەکى
بىٔیادگەرەکاْ ٌێی دۀۆڕْ بریخییە ٌە خىدی زِاْ

 .واحە ئەواْ هەرچی حەکٕیه و گەِەی

هىٔەرییە بۆ بە هىٔەریکردٔی دەق هەیە ،کە ٌە ٔاو زِأذا دەیبیٕٕەوە  .کەواحە دەق غێىازێکی
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حایبەث بە خۆی هەیە  .هەرچۀذە "بۆفۆْ" بڕوای وایە غێىاز خىدی ِرۆڤ خۆیەحی ،بەاڵَ غێىاز
دەکرێ بە ڕێیەکی ٔىوضیٕیع هەژِاری بکەیٓ ،کەواحە غێىاز ٌێرەدا دەبێخە دیاریکردٔی الدأی
زِاْ و ئاضخی غیعرییەث.
ٌێرەدا جێی خۆیەحی بپرضیٓ ،ئایا غیعرییەث حۀیا ٌۀاو دەلی غیعریذا هەیە؟ ئایا حۀیا زِأی
غیعر ضەرغارە بە غیعرییەث؟ ئاغکرایە ٌە ضەردەِی یۆٔأییەکأەوە حا ضەدەی ڕێٕطأص
غأۆ و

غیعر حاکە ژأری بااڵدەضج بىو ،غیعر و داهێٕاْ ٌەگەڵ یەکذی دەهاحٓ ،حۀأەث

داضخاْ بە غیعر دۀىوضراْ  .حۀأەث ڕەخٕەگر و ٔىوضەرأی عەرەبیع چ پیع ئیطالَ و چ
دوای ئیطالَ غیعر حاکە بەرهەِی دڵخىازیاْ بىوە

 .بۆ ئەِەیع

"ئەدۆٔیص" ٌە کخێبی

(غیعرییەحی عەرەبی )دا بە جىأخریٓ غێىە باضی ئەَ پێىەضخبىؤەی عەرەب بە غیعر
دەکاثٌ .ەوێذا زۆر زاْضخیأە ئەَ بۆچىؤأەی ٌەِەڕ غیعرییەث و غیعر ڕوؤکردۆحەوە و ڕەخٕەی
ٌێگرحىوْ ،بەاڵَ دەبێ ئەوەِاْ ٌەبەر چاو بێ ،غیعرییەث حۀیا حایبەث بە غیعر ٔییە ،بەڵکى
دەکرێ ٌە لطەیەکی جىأی ڕۆژأەیػذا غیعرییەث هەبێج ،هەِىو لطەیەکی جىاْ ،خاوەْ
ڕیخُ و غیعرییەحە.
غیعرییەث و ضیّۆٌۆژیا پێىۀذییەکی پخەو ٌۀێىأیأذا هەیە ،چىٔکە هەردووکیاْ پێىۀذْ بە
پرضی زِاْ و دەالٌەحەوە  .ضیّیۆٌۆژیا وەکى ِێخۆدێکی ڕەخٕەیی وەکى ئاراضخەیەویع بۆ
ڕاڤەکردٔی دەلی ئەدەبی خۆی ٔاضأذووە ٌ .ەِەیػذا گریٕگی بە غیعرییەث
ٌەضەر بەرهەِهێٕأی ٔیػأە د

(کە پێذاگری

ەکاحەوە) دەداث .هاوکاث گریٕگی بە بەرهەِهێٕأی

ئێطخاحیکایع دەداث .هەریەکە ٌە "دی ضۆضێر" و "چارٌص پێرش" ،کە بە ڕابەرأی ضیّیۆٌۆژیا
دادۀرێٓ ،بٕەِایاْ بۆ ڕاڤەکردْ و پێکهاحەی دەق ئیػکردٔە ٌەضەر غیعرییەث  .هەردووکیاْ ٌە
بۆچىؤەکأیأذا زیاحر ٌۀاو زِأی دەلذا کا

ر دەکەْ  .هاوکاث پێذاگریاْ زۆر ٌەضەر ٔیػأە

کردۆحەوە ،وەکى "پێرش" دەڵێجٔ (( :یػأە پێىۀذییەکی فیسیکی ٌەگەڵ ئەو بابەحەی بۆی
دەگەڕێخەوەدا ،هەیە  [ )).اٌسواوي،٢٠٠٧،ؼ ]١٠٢ئەَ ٔیػأأە ٌە دەلذا بە هەِاْ واحای
فیسیکی و والیعی بە کار ٔایەْ ،بەڵکى ڕەهۀذی دیکەیاْ دەب

ێج ،ئەِەیع جۆرێک ٌە

غیعرییەث بە دەق دەبەخػێج  .بە بروای "ڕۆبەرث ضکۆڵس " ضیّیۆٌۆژیا هەِیػە بۆ حىێژیٕەوە
ٌە کۆدەکاْ دەڕواث  .واحە حىێژیٕەوەیە ٌەو ضێطخەِەی کۆِەکی ِرۆڤ ٌە درککردْ بە
ڕووداوەکأذا دەکاث ،ئەو ڕووداوأە ٔیػأە و واحایاْ ٌە خۆیأذا بارکردووە

ٌ .ێرەدا حىێژیٕەوەی

ضیّیۆٌۆژیا وەکى بەغێه ٌە حىێژیٕەوەی ڕۆغٕبیریی و فەرهۀگیذا دەردەکەوێج

ِ .اداَ

غیعرییەث کارکردْ بێج ٌۀاو زِأذا ،کەواحە غێعرییەث ٌۀاو دەلی گێڕأەوەیػذا هەیە،
هەلایەحی فۆٌکۆریع ٌە ڕێی هىٔەر و حەکٕیکێکی ئێطخاحیکییەوە غیعرییەث بەرهەَ دەهێٕێج
ٌەوأە:
بەغی دووەَ :غیعرییەحی ڕەِس ٌە هەلایەحی فۆٌکٍۆریذا
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هىٔەری ڕەِس چ وەن ئاراضخە و چ وەن چەِه خەیاڵ دەضەاڵحی بەضەردا هەیە ،واحە
گىزارغخە ٌە بیرێک بە ڕێیەکی ٔاراضخەوخۆ ،بەغێىەیەکی دیکە ئاِاژە بۆ غخەکە دەکرێج،
دوای ٌێکذأەوە واحاکەی دەردەکەوێج  .ڕەِس بەهۆی ج یاوازبىؤی ٌە ِەغسایەکەی هەِیػە
حىوغی ٌێڵی و ٔاڕوؤیّاْ دەکاث
ٌە بٕەچەدا بۆ یۆٔأی کۆْ

 .ئەَ ئاڵۆزی و ٔاڕوؤییە هەوڵێکە بۆ غیکردٔەوەی

Symbolهەضخەکاْ .زاراوەی ڕەِس ،کە بە ئیٕگٍیسی دەبێخە

بە واحای ٌەگەڵ و  samوەرگیراوەٌ ،ە symballeinدەگەڕێخەوە .ئەَ زاراوەیە ((ٌە کاری یۆٔأی
بە واحای بایەخپێذاْ و ڕێسٌێٕاْ پێکهاحىوە و دەگەڕێخەوە بۆ پارچەیەن زەخرەفە ،یاْ هەر boleinal
دەفرێکی حایبەث کە بۆ ِیىأاْ بە کاریاْ دەهێٕا  [ )).دەِەد،٢٠١٢،ي ]٥واحە ئەَ زاراوەیە پخر بۆ
ث بۆ ٔیػأذأی هاوضۆزی و ڕێس .
ٌێىٕسیکردٔەوەی خەڵک هاحىوە  .حا وەکى پێىۀذی و هێّایەن بێ
ٌێرەدا ڕەِس گىزارغخە ٌە غخێه ،گىێگر واحا ٔادیارەکەی وغەکە ٌێکذەداحەوە

 .کەواحە کەضی

ٔێرەر واحایەکی غاراوەی ٌە پػج وغەکأەوە غاردۆحەوە ،ئەویع بە هۆی دەضخەواژە و
هێّای حایبەث ،بۆ ئەوەی گىێگر بخىأێ ٌە ڕێی ٌێکذأەوەی ئەو دەضخەواژ

ە و هێّایأە واحا

غاراوەکەی ڕەِسەکە ئاغکرا بکاث  .ڕەِس ((دەربڕیٕی دۀگێکی ٔسِە وەن بەچپەدواْ ،هاوکاث
جىواڵٔذٔی ٌێىەکأە بە وغەی حێٕەگەیػخىو ،دەربڕیٕێکی غاراوەیە بە دۀگ وەوى ئاِاژەداْ بە
ٌێىەکاْ ،گىحراوە ڕەِس ٔیػاْ و ئاِاژەیە بە چاو ،برۆ ،دەَ و ٌێىەکاْ ِٕ[ )).ظىر،؟ؼٌ ]٣٥٦،٣٥٧ە
زۆر باردا ڕەِس کۆد و بە ٔهێٕی پەیڤیٕە ،بۆ ئەوەی بەرأبەرەکەی ٌەو پەیاِەی هەیەحی
بگەیۀێ ،کە ٔاحىأی بە ڕاضخەوخۆ دەریببڕێج.
گەٌێک پێٕاضە بۆ چەِکی ڕەِس کراوە ،هەروەن گىحّاْ غخێکی گىزارغخییە ،وەکى هێّایەن بۆ
غخێکی دیکەی جىدا ٌە واحا فەرهە ٔگییەکەی .حۀأەث دەروؤٕاضێکی وەکى "کاري گۆضخاف
یۆٔگ" بە هۆکارێکی درکپێکردٔی دادۀێ ،چىٔکە ِرۆڤ ئارەزووی ٌە هێّایە ،دەبیٕیٓ هەِىو
غخە درکپێکراوەکأی بە هێّا و ڕەِس گۆڕیىە

 .بۆیەیع دەروؤٕاضاْ ٌەڕێی ٌێکذأەوەی

ڕەِسەکأی ٔاو خەؤەوەٌ ،ێکذأەوە بۆ خەؤی ِرۆڤ دەکەِْ .ێژوؤىوضاْ و ئارکیۆٌۆژییەکاْ ٌە
ڕێی ڕەِسەکأەوە دەیأەوێ زأیاری ٌەضەر ِرۆڤ و غارضخأیەحە کۆٔەکاْ دەضخبخەْ.
ٌێرەوە ڕەِس چۀذە گریٕگی و بایەخی ٌە ژیأی ِرۆڤذا هەیە  .بۆیەیع ٌە ٔاوەڕاضخی ضەدەی
ٔۆزدەدا ٌە ئەورووپا وەکى ڕەوث و بسووحٕەوەیەکی ئەدەبی دەردە
ئاِاژە بە دیىأە غیعری

کەوێج .زۆربەی ضەرچاوەکاْ

(گىڵەکأی خراپە )ی "بۆدٌێر ٌ "١٨٦٧ -١٨٢١ە ضاڵی  ١٨٥٧وەکى

ضەرەحای دەرکەوحٕی ضیّیبىٌیسَ دەکەْ  (( .بە ٔۆڕیٕی بۆدٌیرەوە دٔیا بێػەیەکی ٌێىاْ ٌێىی
هێّا و ئاِاژەکأە ،دەلیمەث ٌە خەڵکی ئاضایی غاراوەیە و پۀهأە و حۀیا

غاعیر بە زەبری

ئەو ئیذراکەی هەیەحیٌ ،ە ڕێگەی حەفطیر و ڕاڤە و غرۆڤەی ئەو هێّا و ئاِاژأە هەضخی
پێذەکاث [ )).دىضێٕی،٢٠٠٦،ي ]١٥٦کەواحە بە بڕوای ئەَ غاعیرە هەرچی ٌەَ گەردوؤەدا
هەیە ،ڕەِسە  .ئەو ڕەِسأەیع هەِىو کەش ٔاحىأی هەضخیاْ پێ بکاث و ٌێکذأەوەیاْ بۆ بکا،
حۀیا غاعیر و ٔىوضەرەکاْ ٔەبٓ
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ضیّبىٌیطخەکاْ ٌە ٔىوضیٕی "ژاْ ِۆرێیاش" باڵودەکرێخەوە .بۆیەیع ((الی ضیّبىٌیطخەکاْ،
وەن چۆْ الی ٔیگارکێػەکاْ بەغێىەیەکی دیارحر دەبیٕیٓ  :فیگەر و هێڵ و ڕۀگ دەکرێٕە ڕەِس
ٔەک حۀیا ضێبەر و ڕوو ٔاکی بەغێىەیەکی والیعیأە بە کار بێٓ و حۀیا حەعبیر ٌە هەضج بکەْ
و حابٍۆیاْ پێ جىاْ بکرێ

 [ )).پیرباڵ،٢٠٠٤،ي ]١٤٧ئەوەی الی ئەَ ڕەوحە ئەدەبییە بەدی

دەکرێج ،ئەوەیە هیچ غخێه ٔابێ ڕاضخەوخۆ گىزارغخی ٌێبکرێ ،چىٔکە ئەگەر وابێج
غیعرییەحی زِاْ ،ئێطخاحیکای ئەدەب دەکەوێخە کىێىە؟
دواحر هەر ٌەگەڵ پەیذابىؤی ِێخۆدی ضیّیۆٌۆژیذا ،ڕەِس دەبێخە کٍیٍێه بۆ درکپێکردٔی
ضروغج و بىؤی ِرۆڤ  .دەبیٕیٓ ئەِە ٌە هەلایەحی فۆٌکٍۆریذا حەواو ڕۀگی داوەحەوە ،کەواحە
بۆ ڕاڤەکردٔی ضروغج ِرۆڤ ٌە کۆٔذا پۀای وەبەر ڕەِس بردووە  .ئەَ کٍیٍە دەبێخە هۆکار ێکی
باظ بۆ ئەوەی ضیّیۆٌۆژیطخەکاْ گەٌێک دەرگای پێبکۀەوە

" .دی ضۆضێر " ٌە چىارچێىەی

وأەکأیذا ٌەبارەی زِأەوأیذا ،ئاِاژەی بە داي و ِەدٌىوي کردووە  (( .داي بۆ ّٔىؤە وەکى (دار)
هیچ ضیفەحێکی ِەدٌىوکە ٌە خۆیذا هەڵٕاگرێج ،حاکە بەهأەیەک بۆ ئەَ ٔاؤأە حۀیا
دەضخەواژە و ڕێککەوحٕە  [ )).دی ضىضییر،١٩٨٥ ،ؼ ]٨٧ئەِە بۆ هەِىو دەضخەواژەکأی
دیکەی زِاْ ڕاضخە  .بۆیەیع ٌەَ ڕێیەوە خىێٕذٔەوەیەکی ٔىێی بۆ ٌێکۆڵیٕەوەی زِأەوأی کرد .
کەواحە هەِىو ٔاوێه ڕەِسێکە حاکەکأی هەر زِأێه ٌەضەری ڕێکەوحىوْ  .هەر ئەَ زِإٔاضە
ئاِاژە بۆ جۆرێکی دی کە ٌە دەالٌەحەکاْ دەکاث ،ئەوأەی جگە ٌە ِەدٌىوٌی ڕێککەوحٕەکە،
ِەدٌىوٌی دیکەیاْ هەیە  .بۆ ّٔىؤە (حەرازوو) دەالٌەحە ٌە دادپەروەری( ،کۆحر)ی ضپی دەالٌەحە
ٌە ئاغخی ،ئەَ ِەدٌىوٌە زِأیأەی بە ئەرکی ڕەِسی ٔاوبرد
ضیّیۆٌۆژی ،بە حێبیٕی

 " .ڕۆالْ بارث " وەکى ڕابەرێکی

و ڕەخٕەکأی ٌەبارەی ئەو چەِکأەی

"ضۆضێر" ٌە ٌێکۆڵیٕەوە

زِأەوأییەکأی بەرهەِی هێٕاْ ،خىێٕذٔەوەیەکی دیکەی بۆ ٔیػأۀاضی و ڕەِس بەحایبەث
کردٌ .ە یەکەَ ڕەخٕەیذا ٌە کخێبی (بٕەِاکأی زٔاضخی بەڵگە)دا زِاْ بە فراوأخر ٌە ضیّیۆٌۆژیا
دادۀێج(( .زِاْ بەغێه ٔییە ٌە زا ٔطخی دەالٌەث ،بەڵکى زأطخی دەالٌەث بەغێکە ٌە زِاْ )).
[بارث،ؼ ]٢٩کەواحە زِاْ ضێطخەِێکی گەورەحرە ٌە ضیّیۆٌۆژیا ٌ .ەالیەکی دیکەوە هەِىو
پەیڤێکی دەربڕاوی بە گىێرەی کارکردٔیاْ ٌۀاو دەلی ئەدەبی بە واحا بەضخەوە  .کەواحە بەبێ
دەورووبەر(اٌطیاق) ٔاحىأیٓ ڕاڤەیەکی درو ضج بۆ پەیڤەکاْ (داٌەکاْ/ڕەِسەکاْ) بکەیٓ .کەواحە
فرەیی ٌە ِەدٌىوٌذاـ دێخەکایەوە  .بۆ ّٔىؤە ڕۀگی ضەوز حۀیا ٌە ضێطخەِی هێّاکأی
هاحىوچۆدا ٔیػأەی ڕۆیػخٕە ،بەاڵَ ٌە دەورووبەری دیکە واحای حری هەیە  .کەواحە ٌێکذأەوەی
ڕەِسەکاْ دەبێ بە گىێرەی ئەو دەوروبەرەی حێیذا بەکاردێج ٌێکبذرێخەوە.
"یە ٌە ٌێکۆڵیٕەوەیەکی ضیّیۆٌۆژییذا ،ضێطخەِی ڕەِسی ٌە

J.Molinoهەرچی "جِ.ۆٌیٕۆ

جیاحی ضێطخەِی ٔیػأەیی (اٌعالِاث) دأا .ڕووداوە ڕەِسییەکأی ٌە دەلەکأذا دابەغی
ضەر ضێ ئاضج کرد  .ئەوأیع :ئاضخی غیعری ،ئاضخی ِادی و ئاضخی هەضخەکی  .ئەَ
أە هاوکاث ئەرکەکأی ڕەِس دیاری دەکەْ ٌ .ە ئاضخی پێىۀذیی ٔێىاْ ٔىوضەر و دەلذا
ئاضج
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ٌ .ە ئاضخی

ٌێکذەدرێخەوە .واحە ئەوەی ڕەِسەکەی بەرهەِهێٕاوە ٌەگەڵ دەلە ڕەِسییەکەدا

دووەِذا حۀیا بەرهەَ و دەلەکە کاری ٌەبارەوە دەکرێج ٌ .ە ئاضخی ضێیەِذا حیػه دەخرێخە
ضەر دەق و پێىۀذی ٌەگەڵ خىێٕەر یاْ وەرگردا.
ڕەِس ٌە دەلی گێڕأەوەییذا خۆی ٌۀاو هەِىو حىخّەکأی دەلی گێڕأەوەیی ،یاْ هەلایەحذا
پراکخیه دەکا  .هەرچۀذە "جەِاي ِیرضادلی " ٌە کخێبەکەیذا (ڕەگەزەکأی چیرۆن ) ضێ جۆر
ٌە چیرۆکی ڕەِسیّاْ بۆ دەضخٕیػاْ دەکا  .ئەوأیع :چیرۆکگەٌی ڕەِس واقیعی ،چیرۆکگەٌی
ِ[.یرصادلی،١٣٩٠،ؼ]٥٥٢_٥٤٧

ڕەِسی و ضىریاٌی و چیرۆکگەٌی ڕەِسە ٔاضرووغخییەکاْ
هەریەک ٌەَ چیرۆکأە بەغێىەیەن ڕەِسیاْ حێذا بەکار هاحىوە

 .بۆ ّٔىؤە ٌە یەکەَ جۆریأذا
ٌ .ێرەدا بۆ

ڕەِسە والیعی و ضروغخییەکاْ هەْ ،هاوکاث دەکرێ واحای دیکەیاْ هەبێج

ووْ و ٌێکۆڵیٕەوە ٌە ئێطخاحیکای ڕەِس ٌە هەلایەحی فۆٌکۆری کىردیذا چۀذ جۆرێک ٌە
ئاغٕاب
ڕەِس پراکخیه دەکەیٓ:
ا .ڕەِسی ِێژوویی
هەِىو دەلێکی ئەدەبی گىزارغخە ٌە کۆِەڵێ بۆچىوِْ ،ێژوویع وەکى فاکخەرێکی گریٕگی
دەربڕیٌٓ ،ەگەڵ ئەدەبیاث ضىود ٌە یەکذی وەردەگرْ

 .کەواحە ِێژوو خۆ ی دەخسێٕێخە ٔاو

ئەدەبیاث بەحایبەث ٌەالیەْ ئەو ِیٍٍەحأەی هەِیػە داگیرکراو و ژێردەضخەبىؤە ٔەیأخىأیىە
ِێژووی خۆیاْ بٕىوضٕەوە  .ئەدەب بە هەِىو ژأرەکأییەوە ڕێیەکی زۆر باظ بىوە ،بۆ ئەوەی
ئەو ِیٍٍەحأە بەغێىەی ڕاضخەوخۆ و ٔاڕاضخەوخۆ ئاِاژە بە ضەرەداوەکأی ِێ

ژووی خۆیاْ

بکەْ .هەرچۀذە هەلایەحی فۆٌکٍۆریی کىردی ،وەکى هی هەِىو ٔەحەوەکأی دیکە بەرهەِی
بیرکردٔەوەی ِرۆڤی ضەرەحای کىردە ،بەالَ بەپێی ضەردەِە ِێژوویییەکاْ گۆڕأکاری بەضەر
ڕووداو و کەضەکأی ٔاوی هاحىوْ ٌ .ێرەدا زۆر الیۀی ِێژوویی هەیە وەکى ڕەِس و دەالٌەث خۆ ی
دەخسێٕێخە ٔاو هەلایەث.
کەضایەحییە ِێژووییەکاْ چ بیأی و چ کىرد ٌە زۆر هەلایەحی فۆٌکٍۆرییذا ئاِاژەیاْ بۆ کراوە

.

دیارە ٔاوهێٕأیاْ ٌەخۆڕا ٔییە ،بەڵکى دەبێ ضەردەِی ِێژوویی ئەَ کەضایەحیأە گریٕگی و
بایەخی ٔەحەوەیی و ِێژوویییاْ هەبێج  " .هاڕوؤە ڕەغیذ " وەکى خەيیفەیەکی ِىضڵّأاْ ٌە
هەلایەحی فۆٌکٍۆری کىردیذا زۆر جار ئاِاژەی بۆ کراوە ،بەحایبەث ٌەگەڵ
ئەِە دوو کەضایەحی دیکەِاْ بۀاوەکأی

"بەهٍىي"ی وەزیریذا .

"ضىڵخاْ ِەدّىود و هەیاش " بیردەخۀەوە .ئەَ

کەضایەحیأە ٌە هەلایەحذا زۆر بایەخیاْ پێذراوە ،بەحایبەث وەزیرەکأیاْ ،کە بە ِرۆڤی عالڵّۀذ
و زیرەن وێٕاکراوْ  " .هاڕوؤە ڕەغیذ " بە دوو غێىە ٌە هەلایەحی فۆٌکٍۆریی کىردیذا وەکى ڕەِس
(بە گىێرەی بەدواداچىؤی ئێّە ) هاحىوەٌ .ەالیەک وەکى خەٌیفەیەکی هەوەضباز و ٌەالیەکی
دیکە وەکى خەٌیفەیەکی دادپەروەر.
ٌە هەلایەحی (ضٍێّأێ خىالِێ وەز یری) ،ئەَ کەضایەحییە ِێژووییە وەکى خەٌیفەیەکی
هەوەضباز و چاوٌەدەر وێٕا دەکرێ (( .هارؤە رەغیذی وەزیرەک هەبىو ،ژٔا وەزیری گەٌەکا جىاْ
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بىو ،رۆژەکی هاروْ رەغیذ ي بەر پۀجەرکا دیىأا خۆ بىو ،چاڤی وی ب ضەربأێ لەضرا
وەزیری کەث دیج ژٔا وەزیریا ي ضەربأی ،ب خۆ یار ییا ب کۆحرەکا د کەث ،دٌی هاروْ رەغیذ
کەحێ [ )).جەعفەر،٢٠١٠،ي ]٢٣بە کارهێٕأی ئەَ کەضایەحییە کە خەٌیفەیە و دەضەالحی
هەیە ،ڕەِسە بۆ غێىازی ژیاْ و دەضەالحی ئەو

 .کەواحە ئەَ خەٌیفەیە زۆر دەزی بە ژْ و

کۀیسە و کۆغک و حەالر کردووە  .بۆیەیع ٌۀاو هەِىو خەٌیفەکأی ئیضالِذا زیاحر باضی ئەَ
دەکرێج ،زۆرحریٓ ڕۀگذأەوەیػی ٌۀاو ئەدەبیاحذا هەبىوە.
ٌە هەلایەحی

(بەخج و داد  /بەغذاد) ،هەلایەحێکە ِێژووی دروضخبىؤی ٔاوی غاری

(بەغذاد)ِاْ وەکى غارێکی دێریٓ پێذەڵێج  .کەواحە پێّاْ دەڵێج ئەَ وغەیە ڕەِسی چییە و ٌە
چییەوە هاحىوە  .ئەویع يە هەلایەحەکەدا ٌە ڕێی گەڕأەوە بۆ ڕیػەی ِێژوویی وغەکە
((غخێکی دیکەِاْ ٔیػاْ دەداث ،چەِکەکە بە ّٔىؤە و بەڵگەوە پێػکەظ دەکاث

)).

[ِیرصادلی،١٣٩٠،ؼ ]٣٠٨ئەَ هەلایەحە باش ٌە پیاوێکی هەژار دەکاث ،ڕۆژێک دەچێخە ضەر
ڕووبار و کۆِەڵە دارێک دەبیٕێ و دارەکاْ الدەباث ،دە رگایەک دەردەکەوێٌ ،ە دەرگاکە دەچێخە
ژوورەوە ،دەبیٕێ ئەَ ژوورە پڕە ٌە زێڕ  .دێخەوە ِاڵ و بۆ ژٔەکەی دەگێڕێخەوە  .دەڵێ :دەچُ بە
وەزیر دەڵێُ ،هەرچۀذە ژٔەکەی دەڵێ ِەچۆ ،بەاڵَ دەچێج و بە وەزیر دەڵێج ،وەزیریع دەڵێ
با بچیٓ ضەیری بکەیٓ ،کە دەچٓ وەزیر ٌەوی کابرا دەکى ژێج .پاغاْ وەزیر داوا ٌە داکُ دەکا
زەوییەکی بذاحێ بۆ ئەوەی بیکاحە کۆغه ،داکّیع دەڵێ کىێج پێخۆغە ئەوێ هەڵبژێرە،
ئەویع ضەر ڕووبارەکە هەڵذەبژێرێ  .ڕۆژی کردٔەوەی کۆغه داکّیع داوەث دەکا  .ژٔەی کابرا
کىڕەکأی ٔاو دۀێج حەخج و دادٌ ،ەو ڕۆژەدا هاوار دەکا حەخج و داد ،داکّیع کە گىێی ٌەوە
دەبێج ،دەڵێ کێیە وا هاوار دەکا بیهێٕٓ ،ژٔەیع هەِىو ِەضەٌەکە بۆ داکُ دەگێڕێخەوە

.

داکّیع ٌەوێ وەزیر ٌە ضێذارە دەداث و ئەو غىێٕە ٔاو دۀێٓ حەخج و داد و دواحر دەبێخە
بەغذاد[ .جەعفەر،٢٠١٠،ي]٢٢
دەبیٕیٓ هەلایەحی فۆٌکٍۆریی کىردی ،بۆحە ڕێیەن بۆ ئەوەی ڕیػەی ِێژوویی ٔاوی ئەو غارە
بسأیٓ .کەواحە بەغذاد دەبێخە ڕەِسێک بۆ دادپەروەری ٌ .ێرەدا هەلایەحخىاْ ٌە چىارچێىەی ڕەِسە
ِێژووییەکەدا ،هۀذێ چەِک و گػخیّاْ دەداحێ ٌ ،ەژێر ئەو چەِه و دەالٌەحأە ،چەِک و
دەالٌەحی الوەکی هەْ ،کە خسِەث بە بیرۆکەی بٕەڕەحی هەق ایەحەکە دەکەْ  .ڕاضخە باضی
ضەردەِی "هاڕووْ ڕەغیذ " دەکرێ ،بەاڵَ ٌە پػج ئەوەوە ئەَ خەٌیفەیە دەبێخە ڕەِس و
دەالٌەث بۆ ئەو خەٌیفأەی بە دوای هەوەش و ئارەزووی ضێکطییەوەْ و بەهۆی ضەرلاڵیاْ
بە ڕابىاردْ ئاگاداری ِیٍٍەحەکأیاْ ٔیٓ  .بۆیەیع هەلایەحخىاْ ٌۀاو دەلەکەد ا ڕەِسەکاْ پەرث
دەکا ،بۆ ئەوەی خىێٕەر ٌە کاحی خىێٕذٔەوەدا ،هەِىو ئەو دەالٌەث و ڕەِسأە ٌەگەڵ یەکذی
گرێ بذاحەوە ،بۆ ئەوەی بە ڕەِسٌە گػخییەکە بگاث  .کەواحە یەکبىؤی دەالٌەث ٌۀاو دەلذا ٌە
یەکبىؤی واحا دەدۆزیٕەوە ،ئەویع بە هۆی دەضخەواژە و ڕضخەکأەوە
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(هاڕوؤە ڕەغیذ ) و (بەغذاد) ٔاوی والیعییٓ ،بەاڵَ ٌە پػج خۆیأەوە ڕەِسی دیکەیاْ
هەڵگرحىوەٌ ،ە ئۀجاِی خىێٕذٔەوەی کۆی دەلەکەدا ،بەو ڕەِسە ِێژووییە دەگەیٓ .
ب .ڕەِسی ئەفطأەیی
هەرچۀذە هەلایەحی ئەفطأەیی و هەلایەحی فۆٌکٍۆریی جیاوازیاْ هەیە ،بەاڵَ ئ ەِە ئەوە
ٔاگەیۀێج ،هەلایەحی فۆٌکٍۆریی ضىود ٌە ڕەِسی ئەفطأەیی وەرٔەگرێج

 .هەلایەحی

فۆٌکٍۆرییع ٌە زۆر باردا پۀا بۆ ئەفطأە دەباث ،چىٔکە ئەویع بەرهەِی بیرکردٔەوەی ِرۆڤی
ضەرەحایە .بۆیەیع ((ئەفطأە هەِىو ئەو چیرۆکە خەیااڵوی و ضەرەحایأەیە کە ِرۆڤ
دروضخی کردو وْ ،بەرأبەر بە دیاردەکأی ضروغج کاحێه ِرۆڤ ٔەیخىأیىە گىزارغج ٌە
دیاردەکاْ بکاث بەغێىەی ئەفطأە هەضخەکأی دەربڕیىە ،حا وای ٌێهاحىوە ئەفطأە حێکەڵ بە
هەِىو ژیأیاْ بىوە  [ )).عیطا،٢٠٠٩،ي ]٣١٨زۆر ٌە ئەفطأەکاْ ٌە ضەردەِی یۆٔاییەکأەوە حا
ئێطخا ،بىؤەحە ڕەِس بۆ دەربڕیٕی الیۀێکی ژیاْ ،ئەفطأەیع ٌە کۆی بىارەکأی ژیأذا وەکى
ئاییٕیِ ،ێژوویی ،ئەدەبی...حاد هەْ.
ٌە هەلایەحی (ئەو دێىەی ویطخی کىڕی ئاغەواْ بکىژێج ) ،باش ٌە کىڕە ئاغەوأێک دەکا،
کچی پاغا دەباث و دەیکاحە هاوضەری خۆی ،پاغاْ دەڕۆْ و دەچٕە واڵحی دێىاٌْ ،ەوێ کىڕی
ئاغەواْ هەغج ٌە دێىەکاْ دەکىژێج و یەکیاْ خۆی دەغار دەداث  .دواحر دێىە و ژٔەی کىڕە
ڕێکذەکەوْ کىڕە بکىژْ .چۀذە ژٔە بەهأە بە کىڕە دەگرێ و داوای غخێه دەکا ،کە ٌە غىێٕی
حرضٕاکذا هەیە ،بەاڵَ هەِىو جارەکاْ کىڕە ضەرکەوحىو دەبێج  .حا ڕۆژێک دەڵێ هێسی حۆ ٌە
کىێذایە؟ ئەویع دەڵێ ٌە غأەکأُ .بەِەیع بە فێً دەیخۀە ٔاو ِۀجەڵێه و ِۀجەڵەکەیع
بە ڕووباردا دەدە  .جادووکەرێک دەبێ ،کأی و ئاوی دەیاحی ٌە ِاڵەکەیەحی ،ڕووبارەکە بە
حۀیػج ِاڵیذا دێج ،کىڕە دەگرێخەوە و ڕزگاری دەکاث

 (( .غاگردەکاْ چىوْ ِۀجەٌە

گەورەکەیاْ هێٕایەوە و ٌەبەردەِی جادووگەریاْ دأا و ضەری ِەجەڵیاْ هەڵذایەوە و دیخیاْ
کىڕەکەی ٌۀاو دایە و هۀاضەی ٔەدەدا ،هەِىو ٌەغی حێکػکابىو  .جادووکەر هێٕای هەِىو
ٌەغی پارچە پارچە کرد و بە ئاوی دەیاث غىغخییەوە  [ )).دەضەْ،٢٠٠٦ي ]١٨٣ئاوی دەیاث
ڕەِسێکی ئەفطأەییە ،کە خەڵک بەهۆیەوە ٔەِری بە دەضج دەهێٕٓ

 .گٍگاِێع ،کە

ئەفطأەیەکی ضۆِەرییە ،بە دوای گیای ٔەِریذا گەڕاوەٌ ،ە ئەفطأەکەد ا دەیذۆزێخەوە ،بەاڵَ
دوای ئەوەی دەیەوێ ٌەضەر ڕووبارێک پػىو بذاث و دەخەوێِ ،ارێه دێج و گیایەکە دەخىاث .
بە گۆڕأی ضەردەَ و ژیأی ِرۆڤەکاْ  ،بەحایبەحی ٌەگەڵ هاحٕی ئاییٕی ئیطالَ ئەَ گیای
ٔەِرییە بۆحە ئاوی ژیاْ  .گىایە کەضێک بۀاوی

"خذری زیٕذە " ئەَ ئاوەی خىاردۆث ەوە و

غىێٕەکەی دەزأێ ،هەِیػە بە ٔەِری ِاوەحەوە  (( .خذری زیٕذە ٔاِرێ ٌە هەِىو غىێٕێه
هەِىو ِىویەک هەڵکروزێٕیج ئاِادەیە ،بەدەَ ٌێمەوِاوأەوە دێج  .یاریذەی هەژاراْ ئەداث  .ڕێگا
ٔیػأی گىِڕایاْ و ضەرٌێػێىاواْ ئەداث ،زۆر جار ڕێگەی ڕاضج ،ڕێگەی چاکەکردْ و واز ٌە
زۆرداری هێٕاْ ٔیػأی ِیر و پاغایاْ ئەداث  [ )).ڕەضىوڵ،١٩٧٩،ي ]٢١،٢٢ئەَ کەضایەحیەظ
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وەکى ڕەِسی ٔەِری و ِأەوە ٌۀاو هەلایەحەکأذا هەیە

Bakir & Hasan

 .ئەرکی ئەَ کەضایەحییە هەِیػە

چاکەکردٔە ،هەِىو هەوڵێکی بۆ ضەرخطخٕی الیۀی چاکەیە  .هەلایەحی (خذی زٔذە ) ،خسری
زیٕذە وەکى کەضایەحییەکی چاکەخىاز دەردەکەوێج  .کۆِەکی (ئەدّەد)ی پاڵەواْ دەکاث بۆ
ئەوەی کچی پاغا کە لطە ٔکاث بە لطەی بهێٕێج

 .پاظ ئەوەی

(ئەدّەد) بەپێی

ڕێّٕاییەکأی (خذری زیٕذە ) کچەکە بە دەضج دەهێٕێج ،ئەویع داوای بەغکردٔی
دەضکەوحەکە دەکاث  .پاظ ئەوەی غّػێری ٌە پاحێٍی کچەکە داو ِارێ ک بەردەبێخەوە  .ئەو
.

ِارە خۆی ٌە ٍِی کچە ئااڵٔذبىو و هۆکاری لطۀەکردٔی کچەیع هەر ئەو ِارە بىوە

((پیاوەکە وایگىث و ٌەبەرچاو بسر بىو  .ئەو دەٌە ئەدّەد زأی ئەوە خذری زیٕذەیە  .ئیخر دەضخی
کچە پاغای گرث و بردی[ )).گەردی،٢٠١٤،ي]٢٥
ٌەَ هەلایەحذا جىدا ٌەوەی دوو بەرە ی چاکە و خراپەِاْ هەیە  :کەضایەحی (خذری زیٕذە) وەکى
بەرەی چاکەخىاز دەردەکەوێج  .ڕەِسێکی ئەفطأەییػە و ئاوی ژیأی خىاردۆحەوە ،ئەِەیع بۆ
ئەوەی حاکى دٔیا ِاوە بەرەی چاکە بە ٔەِری بّێٕێخەوە و کۆِەکی هەژاراْ و چاکەخىازاْ بکاث .
ٌە کىێ ِرۆڤەکاْ پێىیطخیاْ بە یارِەحی هەبێ ،ئەو ئاِادە دەبێج ٌ .ەالیەکی دیکە (ِار)وەکى
ڕەِسی خەراپە دەبیٕذرێج  .بە بڕوای ئێّە ضەرچاوەی ئەفطأەیی (ِار) وەکى هێسی خراپە بۆ
ئەفطأەکەی گٍگاِیع دەگەڕێخەوە ،دوای ئەوەی گیای ٔەِری ٌە گٍگاِیع دەخىاث

 .حاکىو

ئێطخایع ئەو بۆچىؤە ئەفطأەییە هەیە ،کە ِار ٔەَ رە ،بۆیەیع هەِىو ضاڵێه کاژێک فڕێ
دەداث .ئەگەر ِار ئەو گیا ٔەِرییەی ٔەخىاردایە ،ڕۀگە ِرۆڤ ٔەِردبا  .حۀأەث ئەو بۆچىؤەیع
هەیە ،کە ِار بۆحە هۆی فریىدأی دەوا ٌە بەهەغج و وایکردوە ضێىەکە بخىاث ،بەَ
هۆیەوەیع ٌە بەهەغج دە بکرێٓ.
(پیرەژْ) وەکى کەضایەحییەکی ٔاو

زۆربەی هەلایەحەکاْ ،هەِیػە ڕۆٌێ خراپە و فێڵباز

دەبیٕێج .پیرەژْ ڕەِسی خراپەیە ،ڕەِسی هەڵخەڵەحأذٔە ٌ .ە زۆر هەلایەحی فۆٌکٍۆریی کىردیذا
ئاِادەیی هەیە ٌ .ە هەلایەحی (دەروێع و کىڕی پاغا )دا پیرەژْ ڕۆڵی ٔەرێٕی هەیە ،ئەویع
بردٔی خێسأی (ِەڵکەدّەد)ە بۆ کىڕی پاغایەکی حر (( .ڕۆژێکیاْ پیرەژٔێه هاحە خسِەحی کىڕی
پاغا و وحی  :داپیرە ٌە دەورث گەڕێ خۆَ ئەَ کچەث بۆ دەهێُٕ  .کىڕە گەغایەوە و وحی  :داپیرە
ئەگەر حۆ ئەَ کارەَ بۆ بکەی ِەرجی بێ ضۀگایی خۆث ئاڵخىؤج بذەِێ  .داپیرە گىحی ٔ :ەء
ِٓ حۀیا ضۀگایی خۆَ پەحکُ دەوێ  [ )).حۆفیك،٢٠٠٠،ي ]٣٦٨ئەوەی پیرەژْ ٌێرەدا ئۀجاِی
دەداثٌ ،ێککردٔی دوو خۆغەویطخە ،ئەویع ٌە پێٕاو پەحک و ِىو  .ئەگەر بە وردی بٕۆڕیٓ چىٔکە
کارەکە خراپە ،پاداغخەکەیػی ،کە پەحکە ٔرر و بەهایەکی ٔییە

ٌ .ەالیەکی دیکە ڕەِسێکی

ئەفطأەییە ،بە بڕوای ئێّە بۆ الیۀی دەروؤی پیرەژْ دەگەڕێج

ەوە ،چىٔکە پیرەژْ هیچ

جىأییەکی ٔەِاوە و ٔاغریٕە ،بۆیەیع هەوڵی ٌۀاوبردٔی جىأی دەداث

ٌ .ە ئەفطأەی

(دەوث کىرحەبااڵ )دا ،کە ئەفطأەیەکی جیهأییەٌ ،ەوێػذا دەوث کىرحە بااڵ کچێکی جىاْ
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هەڵذەگرٔەوە و وەکى خىغکی خۆیاْ لبىوڵی دەکەْ ،بەالَ پیرەژٔێک بە ضێىێکی ژەهراوی
دەیەوێ جىأی کچەکە بۆ خۆی بباث و دەیکىژێ ،بەاڵَ بە ِاچی کىرە پاغا چان دەبێخەوە .
ج .ڕەِسی ئاییٕی
ڕۀگە ئاییٓ گەورەحریٓ کاریگەری ٌەضەر هەلایەحی فۆٌکٍۆریی کىردی هەبێج ،چىٔکە
هەلایەحی فۆٌکٍۆریی ،هەلایەحخىأەکأی ٌە کەضأی ئاضایی و ٔەخىێٕذەوارْ و زووحریٓ
پێىەشحبىؤیاْ بە ئاییٕەوە هەیە  .ئاییٓ و ئەفطأە زۆر حێکەالوی یەکذیٓ
کۆٔەوە ٌۀاو ئەفطأە و ئاییٕەکأەوە هاحىوە

 .زۆرحریٓ ڕەِس ٌە

 (( .ڕەِسی ئاییٕی ئاضخێکی جیاوازی هەیە،

ئاِأجی ئەوەیە ِرۆڤ بگاحە ضیطخەِێکی ضەرەوەی ضرووغج ،یا ئەودیى ضرووغج ،جگە
ٌەوە جەخج ٌەضەر ئەوە دەکرێج بابەحێکی کەِخر ٔییە ٌەوەی کە ٌۀاخەوە کۆِەاڵیەحییە )).
[دەِەد ،٢٠١٢،ي  ]٢٤٧بە واحایەکی دیکە زۆر ٌە ڕەِسە ئاییٕییەکاْ ڕەهۀذی کۆِەاڵیەحیػیاْ
هەیە ،هێٕذەی ئێّە حێبیٕیّاْ کردبێج ،ڕەِسە ئاییٕییەکاْ ٌۀاو هەلایەحی فۆٌکٍۆری کىردیذا،
پێىەضخٓ بە ئاییٕی ئیطالَ

ەوە  .هەرچۀذە ڕەِسی ئاییٕەکأی دیکەیػی حێذایە ،بەاڵَ

ئەوأیع ٌە ڕێی ئاییٕی ئیطالِەوە هاحىوْ  .هەِىو ڕەِسە ئاییٕییەکأیع ٌەبەر پیرۆزیی ئاییٓ و
ئەو ڕەِسأە ،غێىەیەکی ِیخافیسیکی و ٔاٌۆژیکی وەردەگرْ.
ٌە هەلایەحی (پیرەِێرێ بێ ئالً )دا ،باضی ِىوضا پێغەِبەر

(د.ر) دەکرێج (( .جارەکی

پیرەِێرەک هەبىو ،گۆث :ئەز دێ رابُ چّە دەڤ ِىوضا پێغەِبەر ٌە چیایێ حۆرۆضیٕا ،دا ي گەي
خىدێ باخڤیج کا بۆ چی رزلێ ِٓ ٔاداث[ )).جەعفەر،٢٠١٠،يٌ ]٧٣ێرەدا ِىوضا پێغەِبەر وەکى
ڕەِسێکی ئاییٕی هاحىوە ،چىٔکە ئەَ پێغەِبەرە ڕاضخەوخۆ ٌەگەڵ خىدادا ئاخاوث

ٔی دەکرد،

غىێٕی ئاخاوحٕیع کێىی حىور بىوە ٌ .ە ڕێی ئەَ هەلایەحەوە ،وأەیەکّاْ پێػکەظ دەکاث ،کە
بە ٔاراضخەوخۆ خىدا زۆر غج بە پیرەِێرد دەداث ،بەالَ پیرەِێرد درکیاْ پێٕاکاث ِ .ىوضا وەکى
ڕەِسێکی ئاییٕی دەالٌەحە ٌەوەی ِرۆڤ دەحىأێ ڕاضخەوخۆ و بەبێ هیچ ٔاوبۀذێه ٌەگەڵ خىدا
بپەیڤێج ،هەروەن خىدا ٌە لىرئأیع ئاِاژەی بەوەی کردووە ،کە ٌە غادەِاری ٍِخأەوە
ٔسیکخرَ ٌێخاْ.
ٌە هەلایەحی (بەضەرهاحی جىوٌەکە )دا ،جىوٌەکە وەکى ڕەِسێکی ئاییٕی بۆ ئاییٓ و کەضأی
جىوٌەکە هەِیػە ٌەالیەْ ِىضڵّأأەوە وەکى دوژِٓ و فێڵباز و دژەِىضڵّاْ ضەیر

کراوْ.

ٌەَ هەلایەحەدا پیاوێکی جىوٌەکە هەِىو ڕۆژێک دەچێخە بازاڕ و پیاوێکی ِىضڵّاْ بۀاوی
ئیػەوە ٌەگەي خۆی دەباث و ٌە غاخێک ،کە چىاردەوری بە دەریاْ گیراوە بەجێی دەهێڵێج

.

((ئەو غىێٕەی ،کە کرێکارەکأی دەبرد غىێٕێکی زۆر ٔاخۆظ بىو ،غاخێک بىو هەر چىاردەوری
ئاو بوو ،وە غاخەکەیع زۆر ڕاضج بىو کەش ٔەیذەحىأی بەضەر بکەوێ و ٌەبٓ غاخەکەظ
ئەغکەوحێه هەبىو ٔاو ئەغکەوحەکەظ پڕی ٌیرە بىو  [ )).دىضێٓ،٢٠٠٧،ي ]١٥٨جىوٌەکە وەکى
ڕەِسێکی ئاییٕی ٌۀاو کىردەوارییذا هێّایە بۆ ڕەزیٍی و لرچۆکی ،کە هەِیػە چاوی ٌە پارە
ضاِأە و دڵی ٔایەث خەر جی بکاث  .بێگىِاْ ئەَ وێٕەیە بەرأبەر جىوٌەکە ڕیػیەکی کۆٔی
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 .باغخریٓ ّٔىؤەِاْ دەلی

(بازرگأی

ڤێٕیطیا)ی "غەکطپیر"ەٌ ،ەوێذا "غارٌۆث"ی جىوٌەکە وەکى ضىوخۆر و کەضێکی ڕەزیً و
خەراپ وێٕاکراوە ،کە پارەکأی ٌە هەِىو غج خۆغخر

دەوێج .ئەِەیع بۆ ضەردەِی

ضەرهەڵذأی ئاییٕیەکاْ دەگەڕێخەوە ،چىٔکە ،کە ئاییٕی ِەضیذی دێج ،ئاییٕی جىوٌەکە
هەبىوە و ِەضیذییەث ئەَ ئاییٕە ڕەحذەکاحەوە ،کە ئیطالَ دێج ،هەردوو ئاییٕی جىوٌەکە و
ِەضیذی ڕەحذەکاحەوە ،ئەِە ڕق و ٍِّالٔی ٌۀێىأیأذا دروضج دەکاث.
ٌە ڕەَزی ئاییٕیذا ٔابی ڕۆڵی کخێبە ئاضّأییەکأی وەکى حەوراث و ئیٕجیً و لىرئاْ ٌەبیر بکەیٓ .
ٌە ڕێی ئەَ کخێبأەوە دەیاْ ٔاو و کەضایەحی و چیرۆن غێىەی هەلایەحیاْ وەرگرحىوە  .بۆ ّٔىؤە
ٌە ضەدەکأی غازدە و دەڤذەدا بسووحٕەوەیەکی ڕەخٕەیی بۆ ٌێکۆڵیٕەوە ٌە کخێبە
ئاضّأییەکأی وەکى حەوراث و ئیٕجیً پەیذابىو ٌ .ەو کاحەدا ((زأطخێکی ٔىی بۀاوی ڕەخٕە ٌە
کخێبی پیرۆز پەیذابىو ،ئەو زأطخە ڕەخٕە و ڕاڤەی بۆ کخێبی پیرۆز دەکرد ،بە پەیّأی کۆْ
(حەوراث و هەِىو ڕاڤەکأی ) و پەیّأی ٔىێ (کۆی ئیٕجیً و ٔاِەکاْ ) ،بەحایبەث ٌە پەیّأی
کۆٔذا [ )).عزیس،٢٠٠١ ،ؼٌ ]٥ەوێذا پطپۆڕأی ئەَ کخێبأە گەٌێه الیۀی هىٔەری و
بیروباوەڕ(عمیذە) و فیکری ِرۆڤیاْ دۆزیەوە  .زأایأی فۆٌکٍۆر و زأایأی بىاری ِرۆڤٕاضی ((ٌە
حىێژیٕەوەکأیأذا ٌە پەیّأی کۆْ گەٌی الیۀی بیروباوەڕ و دابىٔەریخی ِیٍٍییاْ دۆزیەوە و بۆ
ضەرچاوە یەکەَەکەیاْ گەڕأذەوە ،هاوکاث حىێژیٕەوەیاْ ٌە هۀذی فۆرِی ئەدەبی فۆٌکٍۆرییذا
ٌە پەیّأی کۆٔذا کرد  [ )).عسیس،٢٠٠١،ؼ ]٦ئەَ ٌێکۆڵیٕەوأە بۆ لىرئأی پیرۆزیع هەر ڕاضخٓ .
دەحىأیٓ گەٌێ الیۀی ئەدەبی و فۆٌکٍۆری و ِیٍٍی حێذا بذۆزیٕەوە ،بەاڵَ بەهۆی الیەْ
پیرۆزییەکەی حاکى ئێطخا دەضخی بۆ ٔەبردراوە  .حۀیا الیەْ باوەڕی و یاضا غەرعییەکأەوە
ٔەبێج ،زأایأی ِىضڵّاْ بۆ الیۀکأی دیکە ٔەڕۆیػخىوْ  .ئێّە دەزأیٓ بەغێک ٌە لىرئأی
پیرۆز چیرۆکە ،کۆی چیرۆکەکأیع دەالٌەحی خۆیاْ هەیە ،ڕاضخە دەالٌەحەکاْ ڕەهۀذێکی
ئاییٕیأەیاْ هەیە ،بەالَ دە حىأیٓ ژیأی ِرۆڤی کۆْ و ٔەحەوەکأی پێػخریاْ حێذا بذۆزیٕەوە ٌ .ە
ئێراْ بە هۆی ئەَ چیرۆکأەوە چۀذیٓ بەرهەِی ضیٕەِایی و دراِیاْ چێ کردووە

.

دیارحریٕیاْ ،کە ئێّە پێی ئاغٕایٓ زٔجیرە دراِای (یارأی ئەغکەث) و (یىوضفی ڕاضخگۆ )ٌْ .ە
لىرئأذا غەظ ضىڕەث ٌەو

( )١١٤ضىڕەحە ،دەالٌەحٓ ٌە چیرۆکی پێغەِبەراْ ئەوأیع

:

یىؤص ،هىود ،یىوضف ،ئیبراهیُِ ،ذەِەدٔ ،ىوح  .چۀذ ضىوڕەحێکی حریع هەْ ،چیرۆکٓ و
بۀاوی کەضایەحی چیرۆکەکأەوە کراوْ وەکى ِ :ەریەٌَ ،ىلّاْ و یارأی ئەغکەوث  .هەِىو
ئەِأە بە حێپەڕیٕی کاث دەبٕە ڕەِس و خۆیاْ دەخسێٕٕە ٔاو

ئەدەبیاحی فۆٌکٍۆر و غێىەی
گێڕأەوەیاْ گۆڕأی بەضەردا دێج.
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ئۀجاِەکاْ:
 .١غیعرییەث و ضیّۆٌۆژیا پێىۀذییەکی پخەو ٌۀێىأیأذا هەیە ،چىٔکە هەردووکیاْ پێىۀذْ بە
پرضی زِاْ و دەالٌەحەوە.
 .٢ڕەِس بەهۆی جیاوازبىؤی ٌە ِەغسایەکەی هەِیػە حىوغی ٌێڵی و ٔاڕوؤیُ اْ دەکاث  .ئەَ
ئاڵۆزی و ٔاڕوؤییە هەوڵێکە بۆ غیکردٔەوەی هەضخەکاْ .
ٌ .٣ەگەڵ پەیذابىؤی ِێخۆدی ضیّیۆٌۆژیذا ،ڕەِس دەبێخە کٍیٍێه بۆ درکپێکردٔی ضروغج و
بىؤی ِرۆڤ  .دەبیٕیٓ ئەِە ٌە هەلایەحی فۆٌکٍۆریذا حەواو ڕۀگی داوەحەوە ،کەواحە بۆ
ڕاڤەکردٔی ضروغج ِرۆڤ ٌە کۆٔذا پۀای وەبەر ڕەِس بردووە.
 .٤کەضایەحییە ِێژووییەکاْ چ بیأی و چ کىرد ٌە زۆر هەلایەحی فۆٌکٍۆرییذا ئاِاژەیاْ بۆ کراوە .
دیارە ٔاوهێٕأیاْ ٌەخۆڕا ٔییە ،بەڵکى دەبێ ضەردەِی ِێژوویی ئەَ کەضایەحیأە گریٕگی و
بایەخی ٔەحەوەیی و ِێژوویییاْ هەبێج.
 .٥زۆر ٌە ئەفطأەکاْ ٌە ضەردەِی یۆٔاییەکأەوە حا ئێطخا ،بىؤەحە ڕەِس بۆ دەربڕیٕی الیۀێکی
ژیاْ ،ئەفطأەیع ٌە کۆی بىارەکأی ژیأذا وەکى ئاییٕیِ ،ێژوویی ،ئەدەبی...حاد هەْ.
 .٦زۆر ٌە ڕەِسە ئاییٕییەکاْ ڕەهۀذی کۆِەاڵیەحیػیاْ هەیە ،هێٕذەی ئێّە حێبیٕیّاْ کردبێج،
.

ڕەِسە ئاییٕییەکاْ ٌە ٔاو هەلایەحی فۆٌکٍۆریی کىردیذا ،پێىەضخٓ بە ئاییٕی ئیطالِەوە
هەرچۀذە ڕەِسی ئاییٕەکأی دیکەیػی حێذایە ،بەاڵَ ئەوأیع ٌە ڕێی ئاییٕی ئیطالِەوە

هاحىوْ.
ضەرچاوەکاْ:
بە زِأی کىردی
 .١حىدورۆف (حسوحاْ) ،٢٠١٢ ،بىوحیمای پێکهاحەخىاز ،و ِ:ذەِەد حەرەغە ،بەڕێىەبەرێخیی چاپ و
باڵوکردٔەوەی ضٍێّأی ،ضٍێّأی.
 .٢حۆفیك (ِذەِەد دەِەضاڵخ) ،٢٠٠٠ ،هۆٔراوە و چیرۆکی فۆٌکٍۆری کىردەواری ،کۆکردٔەوە و
ئاِادەکردْ ،بەرگی یەکەَ ،وەزارەحی ڕۆغٕبیریی ،بەڕێىەبەرێخی چاپ و باڵوکردٔەوەی
ضٍێّأی ،ضٍێّأی.
 .٣جەعفەر (دجی) ،٢٠١٠ ،گالڤێژ (کۆِەٌەک چ یرۆک و ضەرهاحێیٓ فۆٌکٍۆر ي دەڤەرا بادیٕاْ )،
ئۀطخیخىحا کەٌەپىورێ کىردی ،دهۆن.
 .٤دەِەد (د.پەخػاْ ضابیر ) ،٢٠١٢ ،ڕەِس ٌە غیعری هاوچەرخی کىردی (کرِأجی خىاروو
 ،)١٩٩١/١٩٧٠ئەکادیّیای کىردی ،هەوٌێر.
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 .٥دىضێٕی( ،ڕەزا ضەیذ ) ،٢٠٠٦ ،لىحابخأە ئەدەبییەکاْ ،و :دەِەکەریُ عارف ،دەزگای
ِىکریاْ ،هەوٌێر.
 .٦دەضەْ (ِەوٌىد ئیبراهیُ ) ،٢٠٠٦ ،هێٍکەی ٔاِی ،کۆکردٔەوە و پێػەکی و پەراوێسی بۆ
ٔىوضیىە ،بەرگی یەکەَ ،بەغی دووەَ ،ئۀطخیىحی کەٌەپىوری کىردی ،هەوٌێر .
 .٧دىضێٓ (د.هیّذاد) ،٢٠٠٧ ،ئەدەبیاحی فۆٌکٍۆری کىردی (دەق و ٌێکۆڵیٕەوە ) ،ضە ٔخەری
ڕوؤاکبیریی هەحاو ،هەوٌێر.
 .٨خۆغٕاو (هێّٓ عىِەر ) ،٢٠١٠ ،غیعرییەحی دەلی چیرۆکی کىردی،وەزارەحی ڕۆغٕبیریی،
هەوٌێر.
 .٩ڕەضىوڵ (د.عیسەدیٓ ِطخەفا )ٌ ،١٩٧٩ ،ێکۆڵیٕەوەی ئەدەبی فۆٌکٍۆری ،زأکۆی ضٍێّأی،
چاپی دووەَ ،ضٍێّأی.
 .١٠عیطا (هاوژیٓ ضڵێىە ) ،٢٠٠٩ ،بٕیاحی وێٕەی هىٔەری ٌە غیعرەکأی غێرکۆ بێکەضذا،
دەزگای ضەردەَ ،ضٍێّأی.
 .١١گەردی (عەزیس) ،٢٠١٤ ،ضێ دەرِاْ (هەلایەحی کىردەواری ) ،کۆکردٔەوە و ئاِادەکردْ،
ٔاوۀذی ئاوێر ،هەوٌێر.
 .١٢پیرباڵ (فەرهاد) ،٢٠٠٤،ڕێبازە ئەدەبییەکاْ ،ئاِادەکردْ و وەرگێڕأی ٌە فرۀطییە

وە،

دەزگای ئاراش ،هەوٌێر.
بە زِأی عەرەبی:
 .١٣بارث (روالْ)ِ ،١٩٨٦ ،باديء عٍُ االدٌت ،ث :دمحم اٌبىري ،دار اٌػؤوْ اٌثمافیت اٌعاِت،
بغذاد.
 .١٤دي ضىضییر (فرديٕأذ) ،١٩٨٥ ،عٍُ اٌٍغت اٌعاَ ،ث :يىئیً يىضف عسيسِ ،راجعت ِ :اٌه
يىضف اٌّطٍبي ،دار االفاق اٌعربیت ،بغذاد.
 .١٥اٌسواوي (بغىرة) ،٢٠٠٧ ،اٌعالِت واٌرِس في اٌفٍطفت اٌّعاصرةِ ،جٍت عاٌُ اٌفىر ،عذد .٣:
 .١٦عسيس (د.وارَ ِذّىد ) ،٢٠٠١ ،االضطىرة واٌذىايت اٌػعبیت في اٌعهذ اٌمذيُ ،عیٓ
ٌٍذراضاث واٌبذىد االٔطأیت واالجخّاعیت ،اٌّصر.
بە زِأی فارضی:
ِ .١٧یرصادلی (جّاي) ،١٣٩٠ ،عٕاصر داضخاْ ،أخػاراث ضخٓ ،چاپ هفخُ ،حهراْ.
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