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 وىزتەی باطەهە

ئەم چەمىەغ شۆز ڕوون و ئاػىسا لە ػیعسەواوی )محەمەد عىمەز  ،زەػبیجی یەهێىە لە دیازتسیً چەمىەواوی ػیعسی هاوچەزخ

ئەمەغ لە ژێس وازیگەزی الیەوی دەزوووی و باز و  ،ػاعحری هاوچەزخی وىزد  و ئیدزیع حماع ػاعحری هاوچەزخی طىدان( دا دیازە

دووزی و دابڕان بىوهەتە  ،ایبەتیەوانشزوفی وۆمەڵگای وىزدی و عەزەبیدا لە ڕووی هادادیە وۆمەاڵیەتیەوان و دەفەهسدوی ئازەشووە ت

 ،هۆواز گەلێيی هەدۆش ی دەزوووی و زەػبیجی هەزدوو ػاعحر و ئەمەغ وای هسدووە هە هەزدوو ػاعحر شۆز وات هاها بۆ مەزگ ببەن

دەوات و  شۆزواتیؽ گىمان و دڵەڕاوهێياهیان هە هۆوازی ئەم دەم و ئاشازەیاهە تىوش ی هەزەطهێىاهیان ،یادىد ئازەشووی مسدن بىەن

ئەم تىێژیىەوەیەغ بەپێی زێباشی كىتابذاهەی ئەمسیيی ئەدەبی بەزاوزدە،هە ئاماهجمان دظتىەڕووی هاوەڕۆهە  ،زەػبیىتر دەبً

ئەوەی حێگای پسطیاز و گەڕاهە بەدوای وەاڵمەواهیدا لەم تىێژیىەوەدا ئەوەیە هە گسهگتریً  ،زەػبیىیە وێىچىوەواوی هەزدوو ػاعحرە

جی لە ػیعسی هەزدوو ػاعحردا چحن؟ ئایا وام ػاعحر زەػبیىتر زواهیىیاهەتە دهیا بەگؼتی و ئایىدەی دۆیان هۆوازەواوی زەػبی

 بەتایبەتی؟

 ئەدەبی بەزاوزدی. ،دڵەڕاووێ ،دەم و ئاشاز ،مەزگ ،ئیدزیع حماع ،محەمەد عىمەز عىطمان ،: زەػبیجی وػە طەزەهیەوان

 

 پێؼەوی

بۆ دظتىەڕووی الیەهەواوی ڕەػبیجی لە ػیعسی دوو  ،چێتە داهەی ئەدەبی بەزاوزدیەوەئەم تىێژیىەوەیە هەوڵێيی شاوظتیە دە

ش، هەزدووهیان بە 1957شایجی و )محەمەد عىمەز عىطمان( 1980-1922ػاعحری هاوچەزخی عەزەبی و وىزدی )ئیدزیع حماع( 

ەن بىوە ػاعحری غەم و زەػبحن هاطساون هەلىمەزجی طیاس ی و وۆمەاڵیەتی و ئابىزی بە ػێىەیەوی گؼتی بۆ هەزدوو ػاعحر وەوى ی

ازی حیاواشی ژیىگە و ػىێجی حىگسافی هەتەوەی وىزد و عەزەب  چەهدیً بابەتی تس ػایاوی باطىسدهً لەطەز ئەم دوو  ،طەزب

 ،بەاڵم لەم تىێژیىەوەی ئێمەدا هەوڵماهداوە الیەهەواوی زەػبیجی لە ػیعسی هەزدوو ػاعحر بذەیىە بەز باض و لێيۆڵیىەوە ،ػاعحرە

بابەتەواوی زەػبیجی لە دهیای ئەمڕۆدا هەمەچەػً و هەمە ، ەڕۆوی ػیعسی شۆزبەی ػاعحراوی هاوچەزخ ئەم بابەتەغ بىوەتە هاو 

حۆزن وەوى غەم و دووزی و دابڕان و هادادیە وۆمەاڵیەتیەوان و چەوتی دەطەاڵتی طیاس ی... هتد.لە زاطتیدا ئەماهە بە هۆوازی 

دەبىە هەزەطتەیەن بۆ ػاعحر لەواتی هەڵبژازدوی بابەتە زەػبیىیەوان لە و زەػبیجی دادەهسێً و  دەچىە داهەی بابەتی زەػبیىیەوە 

 ػیعسەواهیاهدا.

بەاڵم پەیامی هاوبەغ و دەزبڕیجی دەم و حەطسەت و  ،لەگەڵ حیاواشی دێزاوی شماوی و زەچەڵەوی هەزدوو شماوی وىزدی و عەزەبی

ىسدهەوەی ئەو پەیامە هاوبەػاهەماهداوە لە ػیعسەواوی ڕواهیجی وێىچىو لە هێىان ػاعحراهدا بەدیدەهسێت و ئێمەغ هەوڵی طاغ

طەزەتا تیؼىمان دظتىوەتە طەز زەػبیجی لە دیدی دەزوهىاطان و وۆمەڵىاض و فەیلەطىفان و چۆهێتی  ،هەزدوو ػاعحردا

گەلی وەوى دواتس هەزیەهە لە هاوەڕۆه ،ڕەهگداهەوەی لە ئەدەبدا و پاػان وىزتەیەهمان لە ژیاوی هەزدوو ػاعحر دظتىوەتەڕوو

)مەزگ و دەم و ئاشاز و گلەیی لە بەدتی زەغ و هەزەطهێىان و دڵەڕاووێ(  لە ػیعسەواوی هەزدوو ػاعحردا دڕاوهەتەڕوو لە وۆتایؼدا 

 ئەهجامی تىێژیىەوەهەمان بەداڵ دیازیىسدووە.

 :زەػبیجی لەڕووی چەمً و تێڕواهیىەوە
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واتا ئەو هەطەی هە گىماوی دساپ  ،ەوە وەزگحراوە دژی وػەی گەػبیىیەزەػبیجی لە فەزهەهگە عەزەبیەواهدا لە ))وػەی )ػأم( 

(  هە ەغز ەػبحن(  بەهەمان ػێىە وػەی )ز لە شماوی وىزدیؼدا ) ،یل ػأم(ذم:2003 ،ىزظاملىدەوات بەزامبەز بە ژیان(( )ابً 

تەوان یان تەماػاهسدوی بە زەػبیجی وػەی )بحن( هە زەگی  چاوگی وػەی )بیىحن( ە، واتای بیيیجی ػ وەطف و پەطجی تێدایە لەگەڵ

ەػبیجی دیازدەیەوی دەزووهیەو ڕووبەڕوی مسۆڤ دەبێتەوە و ئەمەغ لە ئاوامی ز  ،دساپی و هادۆشحاڵی بىون بە بیجراوەوان

یىەهدیان مۆتیڤەواوی زەػبیجی شۆزن و شیاتس پە ،بەهۆی پاڵىەزێيی دەزوهیەوە لە ژیاوی تاهێىدا دێتە ئازاوە ،دیازدەیەوی وۆمەاڵیەتیدا

ەػبیجی لە دۆخی طیاس ی و داهاتی واڵت ز هدیە بابەتیەوان وەوى ػەڕوػۆڕ و یادىد هەهدێىجاز پەیىە ،بە هەلىمەزجی دىدیەوە هەیە

ئەویؽ بەوەی الیەوی دساپی هەمىو  ،و هەبىووی طىىزێيی حىگسافی دەبىە  مایەی زەػبیجی )) زەػبیجی بسیتیە لە هێؼەی هصزی

وڤ دەبێتەوە((. )هاوی  حگە لەو باس ی هیچی تس هاوات ئەمیؽ یەهێىە لەو حاڵەتاهەی هە ڕووبەڕوی دەزووی مس،ػتێً وەزدەگسێت

 (. 150:2011طلیمان،

حێگای بایەدە ئەم حۆزە هەدۆػیە لە بىازی ئەدەبیؼدا گسهگیەوی تایبەتی پێدزاوە و  ػیعس دەزدەزی شادەی دەزووی  ئەوەی     

و وۆمەاڵیەتی و طیاس ی و تەهدزوطتی ػاعحر زەهگداهەوەی لەطەز دەكەواوی دەبێت. ػازەشیاوی بىازی بازودۆخی زامیازی   ،ػاعحرە

ن هەیە بۆ چەميی زەػبیجی و زەهگداهەوەی لە ئەدەبدا ))هەزوەوى ئاػىسایە ػاعحر ائەدەب و دەزوهىاطاهیؽ زواهیجی حۆزاو حۆزی

بۆ یەهەمجاز شۆز زەهگ و بۆی  ،طێت لە هاخی دەزوهیەوە هەڵدەكىڵێتلە ػیعسەواهیدا دەزووی دۆی دەدوێجێ و ئەو ػتاهەی دەیىىو

ژیاوی پڕ ئاشاز و  ،(76: 2013 ،بابەتی دەزوهیان لێدێ لەبەزئەوە زەهەهدی دەزووی بىووی بەزدەوام لە ػیعسدا هەیە((. )هاوژیً ؿلیىە

ێتەوە و بەمەغ دووچازی زەػبیجی دەوات و ئەم ئەػىەهجە و مەیىەتی دەبێتە بەػێً لە بحرەوەزیەواوی ػاعحر و لە هەطتیدا دەمێى

هەس ی  ،زەػبیىیە پەٌ و پۆ دەهێؼێت بۆ هێى تێىظتەواوی ػاعحر.  )) زەػبیجی پێچەواهەی گەػبیىیە و دهیابیجی ئاوەژو دەبێتەوە

ئىمێدە و لە دەیاڵی  یان ئەگەز هەػبێ هەزێيیە و دۆش ی و ئازامی لە ژیاهدا بەدی هاوات و هەمیؼە بێ ،زەػبحن ئىمێدی بە ژیان هیە

هەواتا زەػبحن ئەو هەطەیە هە هەڵظىهەوتی لەگەڵ وۆمەڵگادا هاگىهجێت و دزهىسدوی الطەهگ دەبێت و هاتىاهێت  ،مسدهدایە

دەبێتە وۆیلەی وڕێىە و وەهم و دەطت بەزدازی بحرهسدهەوە و طۆش دەبێت دەطت لە دهیا  ،زاطتی دەیاڵ لەیەن حیا بياتەوە

ئێمە لەگەڵ ئەو بۆچىوهەدا هحن هە ػاعحری زەػبحن دەطتبەزدازی طۆش بێت  ،(33: 2015،حزەدیً طعدون دەػىات((. )طامان ع

بە پێچەواهەوە شۆزوات هەدۆػیە دەزوهیەوان دەبىە پاڵىەزێيی شیاتس بۆ داهێىاوی ئەدەبی و دەزبڕیجی طۆشی تایبەتی بەبێ گىێداهە 

 وۆت و بەهدی وۆمەاڵیەتی.

ووی بحر و بۆچىهێيی حیاواش تسی هەیە لە مەطەلەی گەػبیجی و زەػبیىدا وەوى دەڵێت: ))گەػبیجی )فسۆید( شاهای ػیيازی دەز 

 ،پەیىەهدیەوی ویژداوی دساپی شۆز ئاڵۆشە ،زەػبیجی لە ژیاوی تاهدا زووهادات ئەگەز گسێیەوی دەزووی هەبێت ،یاطایەوی گؼتی ژیاهە

ای ػیيازیىسدوی هیچ بابەتێيی ژمێریازی تىاه و تەوەێدەزەهیەواهەوە دۆی دەبیيباپەهدبىووی بە بابەتێً لە بابەتە دەزوهیە هاوەوی و 

اهەت ئەگەز بابەتێيی ئاطاهیؽ بێت بەڵيى پەیىەهدی بەگسێیەوی دەزوهیەوە هەیە  ،ئەم دیازدەیە هاگەڕێتەوە بۆ ئاطتی شیسەوی ،هیە تەه

ازی بێتەوە ەػبحن لەبەزامبەز هسدازە دەتىاهحن بڕیازی ئەوەت لەطەز بدەیً هە بىویتەتە هەطێيی ز  ،واتلێدەوات زكت لە بابەتی ژمێری

بەهەمان ػێىە  ،گەػبیجی لە ژیاوی مسۆڤدا لە الی فسۆید حیاواشتسە ،( 17:  1983 ،هەدا(( )یىطف میذائیل اطعدیەژمێریاز 

لە ئەهجامی ػىظتهێىان لە بىازێيی دیازیىساودا زەػبیىیؽ بەالی فسۆیدەوە گسێیەوی دەزووهیەوە شاڵ بىوە بەطەز دەزووهدا 

بەاڵم ژیان زەتىاواتەوە و دەزوووی مسۆڤێً هادۆشێتەوە هە بە طسوػت و لە بىچیىەدا ئازەشومەهدی زەػبیجی بێت شیاتس  ،ڕوودەدات

 لەوەی هە گەػبحن بێت.

 وىزتەیەن لە ژیاوی هەزدوو ػاعحر:

))  هاوی تەواوی ) ئیدزیع  ،ات باكیه(ظەوی دیىاهێيی ػیعسیە  بەهاوی )لحداو ئیدزیع حەماع:  ػاعحرێيی هاوچەزخی عەزەبە و 

لە  ،شایجی لە گەڕەوی )حلفایە ملىن( ی  ػازی دەزتىمی واڵتی طىدان لە دایىبىوە1922محەمەد حماع (ە ػاعحر لە طاڵی 

اهەی )حلفایە ملىن الاولیە( دەطتی بە لە كىتابذ 1930لە طاڵی  ،بىەماڵەیەوی داهەدان و باووی طەزۆن هۆشی )العبدالب( بىوە

ش لە كىتابذاهەی 1941طاڵی  لە ،ا(ضبىوە بە دىێىدوازی وۆلێژی مامۆطتایاوی )بذت الس  1936لە طاڵی  ،دىێىدن هسدووە

 بە دەوات پەیىەهدی زۆػيبحری  و شاوظتی ژیاهێيی هێىاویێىدەچێتە واڵتی میظس بۆ پ 1947لەطاڵی  ،ىم الاولیە( دادەمەشزێتط)الخس 
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وەوى لە شازی  ،الۆزیۆض لە وۆلێژی )داز العلىم( بە دەطت دێىێتبەو بڕواهامەی 1951 طاڵی لە و ەوە( الصیتىهیە)  پەیماهگای

بساهەیەوە دەیگێڕێتەوە ژیاوی هاوطەزگحری پێً هەهێىاوە و )شیً العابدیً( بسای ػاعحر لە بازەی ژیاوی تایبەتی ػاعحرەوە دەڵێت: 

لە ژیاهدا و تىوش ی هەدۆػیەوی دەزوووی هات و هەیتىاوی بەزپسطیازێتی وۆمەاڵیەتی شیاتس بگسێتە ئەطتۆ. لە  ئیدزیع بەدتی زەغ بىو

 (.8-5: 1998 ،شایجی وۆچی دوایىسدووە و لە گۆڕطتاوی باوىزی )الحلفایە( بە دان طپێجرا((. )مىحر ؿالح عبدالدكادز 27/3/1980

( لە گەڕەوی دەزگەشێجی ػازی طلێماوی لەدایً بىوە. 1957طمان(ە، لەطاڵی )محەمەد عىمەز عىطمان: )هاوی )محمد عىمەز عى 

دىێىدوی طەزەتایی و هاوەهدی و ئامادەیی هەز لەػازی طلێماوی تەواوهسدووە. هەزلەطەزەتای الوێتیەوە دەطتی بەهتێب دىێىدهەوە 

س عىطمان( وۆی بەزهەمەواوی لەدیىاهێىدا . )محمد عموە بە هىطیجی ػیعس و باڵوهسدهەوە( دەطتی هسدو 1975هسدووە لەطاڵی )

وەن طەزچاوەی  دابەهاوی )لەغىزبەتا( باڵوهسدووەتەوە تائێظتا دوو ماطتەز لەطەز ػیعسەواوی وەزگحراوە، لە چىاز هامەی دهتۆزاػ

ئاػىایە  ،طەزەوی بەوازهاتىوە و تائێظتا ػیعسەواوی بۆچەهدیً شماوی شیىدوو وەزگێڕدزاون. هاشهاوی )ژەهەڕاڵی پایص( ی بۆ هەڵبژازدووە

 (. 7: 2013 ،بە زەوتە زۆػيبحریە ػیعسیە ئەوزوپی و عەزەبیەوان(. )طەزوەز طەعدواڵ 

 زەػبیجی لە ػیعسی هەزدوو ػاعحردا

 مەزگ : 

يی دەزوووی بۆ هىطەزان و ػاعحران دزوطتىسدووە و بىوەتە پسطیازێيی فەلظەفی الی شۆزبەی ئەدیب و فەیلەطىفان ێمەزگ زەهەهد

وڤایەتی دەبیجی هەطاهێيی شۆز لە مسدن هەڵهاتىون و لە ئەفظاهە وۆهەواهیؼدا لەواهە داطتاوی )گلگامؽ(  و بەپێی مێژووی مس

بە پێچەواهەػەوە هەهدێىجاز بەػێً لە ػاعحران هە دووچازی  ،اوە هە هەمسی پێ ببەدؼێتپاڵەوان بە دوای دەزماهێىدا گەڕ 

مەزگ و دۆوىػتن دوو دیازدەی شۆز شەق و دیازن لە  ،وىػتن دەبەندۆ  هاها بۆ ،زەػبیجی دەبىەوە ئاواتەدىاشی مسدهً یادىد

ػاعحر لە   ،بە ػێىەیەوی گؼتی ژیاوی ػاعحر مۆطیلایەوی ئازامە لە بیاباوی مەزگێيی لەطەزدۆدا ،ػیعسەواوی )محەمەد عىمەز( دا

یەهێً لە ػیعسەواهیدا بەهاوی ))دۆوىػتن(( ەوە پسطیازی حۆزە دۆوىػتيێً دەوات هەلە ڕێگەی چەكۆ و لە واتی دەودا بێت هە 

هیؼاهەی طىزهسدوی حێگا و طەزیىەهەیەتی ))زەهگی ئاگس و هەطتی  مسۆڤ لەوپەڕی بێئاگایدایە و ئاماژە بە كىڵپی دىًێ دەوات هە

گەزمی ئەدا و تیؼىە هصیىەواوی لە هاوچەی ژێس طىزەوە لە وۆمەڵەی ػەبەهگدا بە كىاڵیی زیؼاڵەواوی حەطتەی مسۆڤ زۆدەچێتە 

ش ی دۆوىػتن لە هاو بچێت (. باض لە مسدوی مسدن دەوات هە زە252: 2004،دىاز((. )فاشیڵ هەزیم ئەحمەد و وۆمەڵێ هىوطەز

ئەهجامداوی هسدەی دۆوىژیەهەش ی هسدووەتە  ،ػاعحر طىوز دەشاهێت هە دۆوىػتن دەزد و بەاڵیە هەچی هاهاش ی بۆ دەبات

هیىەػەوەوە هە ئازامتریً واتەوان و واتی زاش و پەنهاهە و دەیەوێت لەوپەڕی هێمىیدا پەها بۆدۆوىػتن ببات ئەمەغ حێگای پسطیاز و 

لەطەزهسدهە بۆچی ػاعحر لە ئازامتریً واتدا دۆی بيىژێت؟ دیازە ػاعحر دەیەوێت هەض ئاگادازی دۆوىػتىەهەی هەڵىێظتە 

لە وۆپلەی دواتسدا ػاعحر بە دەیاڵی هاتً هەفسەت لە مسدن دەوات و حازێيی  ،هەبێت ئەمەغ دەزدەزی ئەوپەڕی زەػبیجی ػاعحرە

 ،ێيی تس بەحێهێؼتجی ئەو ئەمجازە هەن تەنها مەزگ و وىػتجی دىدی ػاعحرحاز  ،تس ژیان دەوات و چەكۆ زەػەهە وەالوە دەهێت

هۆوازی ئەم زەػبیىیەی لە ژیان و هاها بۆ مەزگ هەزاطاهىسدوی  ،بەڵيى تەواو ماڵی ػاعحر دەبێتە تابىوت و گۆڕطتاهێيی بچىن

 ػاعحرە لەالیەن تەنها هەطێىەوە هەن تەواوی وۆمەڵگا وەوى دەڵێت:

  دۆوىػتن                              

 ئای هەی بێ چەكۆی ژێس طەزیىەهەت           

 لە كىڵپی دىێىدا گەزم بێتەوە؟          

  یان مسدن بمسێ و لە ژووزەهەتا...           

 هەوزی دۆوىػتن بڕەوێتەوە؟         

 هەهیىە ػەوان ... هاها بۆ مەزگ.. مەزگی دۆم ئەبەم        

 واڵ لە دووزەوە دێ واڵ هەز وەوى ئەمزودظازێيی         

 هەتا دێ تۆخ و تۆدتریؽ ئەبێ..         

 لە پڕا ئەڵێم ئای دۆ هاتىوە            
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 طەزی هاوەتە طەز پەهجەزەهەم           

  شەزدە ئەیگسێ و            

 شۆز بە دامۆش ی لە طیمای مسدووم وزدەبێتەوە          

 دەػازمەوەمىیؽ چەكۆهەم           

 هەفسەت لەبحری دۆوىػتن ئەهەم          

  هە هەهگاوێىیؽ بەزە و زووی دەهێىم          

 (15: 2002بەحێم ئەهێڵێ                 )محەمەد عىمەز عىطمان،           

 لەوۆتایدا حازێىیتر بە هائىمێدیەوە هاها بۆ چەكۆی دۆوىػتن دەبات و دەڵیت:

 دیظان ژووزەهەم هە پڕ ئەبێتەوە لە شایەڵەی گۆڕ       

 هەشازان تابىوت لە هاوچاواهما ئەدىلێتەوە       

  لە تەم و مژا پەٌ دەهاوم و        

 ( 16)هەمان طەزچاوە:    حازێيی تسیؽ هاها بۆ چەكۆ زەػەهە ئەبەم      

بیجی و حیهاهە تساژیدیاهەی بەزدەوامە و هیچ دۆػیەن بەدیىاوات و بەڵيى زەػ ،ػاعحر شۆز وات هەن تەنها هاهای بۆ مەزگ بسدووە

طیىەی بە ئاگسداهێيی بەحۆغ و وڵپە داز داهیاوە و ژیان و طسوػت و هەزەطتەواوی دەوز و بەزیص ی بە تەزم و مسدن و گڵيۆ دێتە 

مەزگە وەوى لە ػیعسی ))بابەتاهحر(( دا  زەػبیجی و وىێسەوەزیەوان هەتا وۆتای ژیان هابڕێتەوە و ژیاوی ػاعحر ئاوێىەی ،پێؽ چاو

 دەڵێت:

 لە حیاتی بۆوی اللەی وۆطازان                      

 كىاڵیی طیىەم هەیلە لە بۆطۆ                     

 بەهەز الیەوا چاو ئەگێڕم مً                     

 (94: 2002هاوازە .. تەزمە... مسدهە و گڵيۆ   )محەمەد عىمەز عىطمان،                        

طىد لەو ئایەتی كىزئاهە وەزدەگسێت هەدىای گەوزە  ووی مەزگدا زووی دەمی لە هەطێىەو )ادزیع حماع( لە باس ی مسدن و ئازەش 

هەوەی دۆػەویظتەهەیەتی و داوای لێدەوات واتێً هە مسدم دەمی مً ئەمەغ بۆ دڵدا ،فەزمىویەتی: ))اها هلل واها الیە زاحعىن((

چىهىە ئاشازەواوی ژیان بە تەواوەتی مىیان تىوش ی دەزدوو ئاشاز هسدووە و بە هەمان ػێىەی )محەمەد عىمەز عىطمان( هاها  ،مەدۆ

ئەم ئازەشووی مسدهەی لە ( د عىمەزپێدەچێت بەهەمان ػێىەی )محەمە ،بۆ مەزگ دەبات  و ئاشازەواوی لە ػەواهدا بەیان دەوات

بەاڵم ػاعحر بەهۆی باگساوهدە ئایيیەهەی و ولتىزی وۆمەڵگای عەزەبی و پلە و  ،هیىەػەوێىدا لە ڕێگەی دۆوىػتىەوە بەیان بيات

ازەشووی  طت بۆ اگسی لەبەزامبەز ئاشازەواهدا  دەبىە هۆوازی ئەوەی دەڕمەزگ دەدىاشێت هەچی پیاوەتی و دۆ پایەی داهەوادەهەی ئ

چىهىە باوەڕی بەوەیە هەمىو  ،ػبیىەهەیزە زشگاز بىووی لە ژیاهە دژواز و بەاڵم چێژ لە مسدن وەزبگسێت بۆ  ،هسدەی دۆوىژی هەبات

 وەوى دەڵێت: و  لە دایىبىوهێً مسدهێً چاوەڕواهێتی بۆیە تەمەهای مسدن دەوات

 هضبع إلی یعىد تساب هجیإ                   تحصوی ال ت  م   ذاا

 اب      أڵرحعلتجی لیالی الع للد
 
 هضبغ علی ت  املما ر

  هس   بااڵمع مً غذوما وان عیص ی هىیئا فأ
 هض 

  ً  (64: 1989 ،حماع محمد ادزیع) هضمح مً املس   یحتمل له         السحى معجی الىفع فی ولى

ػەواوی ئاشاز وای لێىسدووم هە چێژ لە مەزگ ببیىم و  ،)ئەگەز مسدم دەم مەدۆ مً دۆڵێىم و دەگەڕێمەوە و دەبمەوە بە دۆڵ 

بەاڵم لە هادمدا پیاوەتی  ،ژیان هیچ دۆغ هەبىوە هە دۆػیەواوی زابسدوو یاد بىەم ،حەشم لە مسدن بێت وەن ئەوەی زكم لێبێتەوە

 دەگسیت(.  هەڵدەكىڵێت و بەزگە

هیچ  ،بەاڵم مەزگ و گۆڕی دۆی دێتە پێؽ چاو ،یەلە ػیعسێيی تسدا ػاعحر بەهەمان ػێىەی )محەمەد عىمەز( لە ژیاهدا 

بە ػێىە تاڵیەهەی دۆی پیؼان دەدات و هێىدە زەػبحن  مەزگیؽ ،ئىمێدێيی بە ژیان هیە و هەز زۆژەی هەطت بە مسدهێً دەوات
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هێىدە طەدتن ئاشازەواوی تازمای گۆڕەهەی دێىێتە پێؽ  جاز اهەی بە مەزگ چىاهدووە و هەهدێىو بێ ئىمێدە لە ژیان ئاشازەواوی زۆژ 

 تەواوی ئەم ػیعسە دەزدەزی زەػبیجی ػاعحرە و وێىەوان لە دەوزی ) مەزگ و تازمایی و گۆڕ( دا دۆیان دەبیيىەوە و دەڵێت: ،چاو

  اػاهد مـسعی حیىا وحیىا                     

 (٦٨)ادزیع حماع:  تذایلجی بها اػباح كبری                   

 تازماییەواوی گۆڕەهەم دەهێىێتە پێؽ چاوم(. ،یادىد لەهاوچىووی دۆم دەبیىم ،)حاز بەحاز مەزگ

  :گلەیی لە بەدت

شۆزبەی دەڵيی وازەوان  ،ػاوع و بەدت لە فەزهەهگی زۆژهەاڵتیەواهدا حێگایەوی شۆز دیازی هەیە و بىوەتە وێسدی طەز شمان 

بەهەمان  ،واتێً گسفتازی ڕووداوێيی هادۆغ دەبً دەڵێن بەدت یاوەزمان هەبىو ،دىد بەدتی دساپیا ،دەدەهە پاڵ بەدتی باغ

) بەدت زەش ی و دۆػبەدتی لە هاوچاواوی هەطەوان  ،ػێىە ئەگەز لەو ڕووداوە بە ئاطاوی زشگازیان ببێت دەڵێن بەدتمان باغ بىو

(. ئەمەغ لەالی ػاعحران شۆز بەدی 27: 1395،بە ئازەشووی دۆی بەدتی بگۆڕێت(. )شزیً وىب ،هىوطساوە هیچ هەض هاتىاهێت

)محەمەد عىمەز( بۆ دەزباشبىووی  ،شۆزبەی ػاعحران دۆیان بەچازە زەغ هاوشەدهسدووە و بىوەتە مایەی زەػبیجی ػاعحر ،دەهسێت

طامىاهدا هاها بۆ طەگێً دەبات پایص وەزشی هاطیجی ئەو هچە  لەو تەهیاییە هە طەزاپا باڵی هێؼاوە بەطەز ػیعسەهەیدا لە ػەوێيی

هادیازەی هێى ػیعسەواوی لە چاواوی ئەم طەگەدا بەدی دەوات هەچی لە وۆتای ئەم وۆپلە ػیعسەدا تف لەبەدتی زەش ی دۆی 

ىیؽ دۆطتایەتی هاوات و دەوات و پێىایە دەزد و هەهامەتیەواوی لە میاوی ئەو بەدبەدتیەدایە هە چازەهىوس ی ػاعحر دۆیەتی طەگێ

 وەوى لەم وۆپلە ػیعسەدا هە لە ػیعسی )لە غىزبەتا( دا ئاماژەی پێىسدووە: ،بەحێدێڵێت

 لە تاو تەهیایی .. دوێجێ هیىە ػەو                

 چىوم طەگێيی مات بگسمە باوەغ               

 چاواوی ئەتىت گەاڵی پایصە               

   (43: 2002حێی هێؼتم تف لە بەدتی زەغ )محەمەد عىمەز عىطمان، ئەویؽ                 

ل هللا ( ضهەزوەوى )ابساهیم ف ،)ادزیع حماع(  ػیعسەواوی بەشۆزی زەهگداهەوەی ئەو ژیاهە طەدتە بىوە هە بەطەزی بسدووە

ازەی ژیان و ئە ،دەڵێت: ))دەقی ئەدەبی :  2011 ،ل هللاضدەژی(( )ابساهیم فو ػێىەی تیادا هىێىەزی هاوەوەی هىطەزەهەیەتی دەزب

بەدبەدتیەی بىوەتە چازەهىوس ی و بڕاوەتە بەش ی و هیچ هەض  پاڵ ئەو ػاعحر بەػێً لە زەػبیىیەواوی ژیاوی دەداتە(. 96ؾ

ئەم بەدبەدتیەغ الیەهێيی دەزوووی دساپی لەطەز ػاعحر بەحێهێؼتىوە و لە ئاوامی هەطتىسدوی بە هەبىووی  ،هاتىاهێت بیگۆڕێت

ێت و دابەغ بىوبێتە طەز بەدتی دۆی بە ئازدێً داهیاوە و هە زەػەبا بەز بای داب ،بەدتێيی باغ هاتىاهێت گەػبحن و ئاطىدە بێت

ێيی مەحاڵە و ئەمەغ ػت ،تی بڵێن لە زۆژێيی زەػەبادا ئەم ئازدە وۆبىەهەوەن و داڵێىدا و دواتس بە وۆمەڵًێ پێبەڕ وۆمەڵە د

هە لە تىاهای  ەغ دەگەڕێىێتەوە بۆ شاتێيی گەوزەبۆیە ػاعحر شۆزگلەی لە بەدتی دۆی دەوات و ئەم بەدبەدتی ،هەزگحز وۆهابێتەوە

 ی مىەوە ماهدوو مەهەن.هیچ هەطدا هیە حگە لەو شاتە بۆیە دەڵێت دۆتان بە بەدیهێىاوی دۆػبەدتی ژیاو

 روهثفىق  ػىن ه هدكیم یظح إن              

 م كالىا لحفاە یىم زیح أحمعىهث            

 م كالىا اتسوىهثؿعب ااڵمس علیهم            

 تظعدوه؟ أهتم هیف زبی أػلاه مً إن             

  (6: 2005 ،كاویر)محی الدیً ال                                          

ازدێً وایە بەطەز دڕهدا پژاهدبێتان وازەهەیان  ،دواتس لە زۆژێيی زەػەبادا بە وۆمەڵێً پێپەتیان وت وۆی بىەهەوە ،)بەدتم وەوى ئ

 دواتس وتیان واشی لێبێجن ئەوەی دىا تىوش ی مەیىەتی هسدبێت ئێىە چۆن دەتىاهً دۆػبەدتی بىەن(. ،لەطەز كىزض و ئەطتەم بىو

  هەزەطهێىان:

)محەمەد عىمەز(  هە بە  ،هەزەض و لە دەطتداوی هیىا و ئىمێدی مسۆڤەوان بە ژیان پەیىەهدیەوی بە هێزی بە واكعی ژیاهەوە هەیە

دۆطتی پایص و ژەهەزاڵی ئەو وەزشە هاطساوە هەلەالی ػاعحراوی تس بىوەتە هێمای دابڕان وهەڵىەڕیً ))هەچی محەمەد عىمەز پایصی بە 
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بەاڵم هەزەطهێىان و ػىظتی ػاعحر  ،(25: 2009 ،اهیص ی بە چاوی دڵدازەهەی شاهیىە((. )محەمەد وىزدۆهیؼتیماوی دۆی و گەاڵو

بە ػێىاشێً دەبێت هە هیىای بە پایصیؽ هامێت و هەطت بە ژیاهێيی پڕ لە ػىظت دەوات و طەگەواهیؽ بێ ئەوەی بەشەییان بە 

ئەمیؽ تىاهای بەزگسی هەماوە و هایەوێت ئاشازی هیچ هەض بدات لە تەهیای ػاعحردا بێتەوە  هەوتىوهەتە وێصەی و گاشی لێدەگسن 

الهەیەوی حىگسافی هیە و زەػبیجی باڵی هێؼاوە بەطەز ػیعسیدا و هەطت بەوپەڕی فەزامۆش ی  ،ڕی بەزد دەطتەواوی هاوی تیادایەب

دەوات و ئەو وەزشەش ی هە هاشهاوی ژەهەڕاڵی لەدۆ هابىو ئەمجازەیان ئەویؽ بەحێی دێڵێت و ئەو گەاڵیەی هێمای هچە پایصیەهەی 

ػێىەی ئەو گەاڵیە لە لێدان دەهەوێت و هاوازەواهیص ی دەواتە بىو ئەمجازەیان دەبێتە هێمای وەزیً و دڵی طەوشی پێدەچىێىێت هاو 

دەهگی شەهگی هەهیظەیەن هە هسابێتە مەیداوی طەزباشی و شەدحرەی ػەڕ  ،ئاواشی ئەو تازژەهەی هە لە ػازێيی هەڕدا تاز دەژەهێت

از هسدهەوەیە و ئەمەغ دەزدەزی هە لە بىەڕەتدا شەهگی هەهیظە هێمای ئاگاد بەالی ػاعحرەوە ئەم شەهگە بىوەتە هێمای بێدەهگی

 هەزەطهێىان و بەزەو ئاوابىووی ػاعحرە هە تەواوی وێىەوان ئاوەژوو بىوهەتەوە:

 طەدەها طەگ پێم وەڕیىە                    

 هەڵبەی تحژیان لەو دەطتاهەمدا هىكم هسد                   

 هە هاوی تیادا بىو هەوەن بەزد                    

 دزەدتە پایصیەواهیؽ مىیان حێهێؼت            

 هە دڵی طەوشم دیازی بىو هەن گەاڵی شەزد           

 فەزامۆػم ...                      

 فەزامۆػم وەن تازژەهێيی مەشوی ...          

  هیؼتەجێ بىوی ػازێيی هەڕ            

  فەزامۆػم وەن شەهگی ئەو هەهیظەیەی ..         

 ( 117: 2002بىوبێتە بىىەی طەزباشی و شەدحرەی ػەڕ   )محەمەد عىمەز عىطمان،            

 بە تەمەوی زۆژەکاوی ،)ئیدزیع حماع( ئاوێىەی ژیان و ػىظت و هەزەطهێىان و بەزەو ئاوابىووی تەمەوی لەم ػیعسەدا وێىا دەوات

زەػەبا دەچىوێىێت و ژیاهیص ی بە دەزیایەن چىاهدووە هە ئەم هەوتىوەتە هەهازی ئەو دەزیایەوە و هیچ  بەز  وەزیىی  گەاڵیەوی

ا ،بەشەییەوی بەمدا هایەت و تەواو فەزامۆغ و لە بحر هساوە و هیچ هسدێيی هیە دا ئۆكسە یالهەیەن هەماوەتەوە هە ئەمی وێساهە تی

و داڕودان بىوهە و تەهیا ماوەتەوە و چىازدەوزیص ی لە تەهیای و وەزیجی  هێالهەواهیؽ هاوػێىەی ػاعحر تىوش ی هەزەض ،بگسێت

 گىڵدا تەهیىە:

 مً حیاتی طوأیامی تظاك                       

 زی روت والسیح تذهأوزاق                       

 امً دوحها وهىی مىباطت                      

  وأحفل عىه تیاز بنهس                       

 وع ااڵعؼاغ فیهؤ وهدم م                       

 حرطفلم تهصج له أوغام                       

 و ولظت تسی حىالیه زوا                    

  بىٌ شهسذو ولىً وحؼە                     

 (88حماع: )ادزیع محمد                                        

شۆز بەالواشی هەوت و ػەپۆلی زوبازیؽ شۆز بێ هسداهە  ،)زۆژەواوی ژیاهم هەزوەوى گەاڵ وەزیً و زەػەبا پەزغ و باڵوی هسدەوە

 ،فسێداوە هەهازەوە و هێالهەواهیؽ لەگەڵیدا وێسان بىون و هیچ باڵىدەیەهیؽ بۆی هەگسیاو هیچ دۆػیەهیص ی لە دەوزوبەزدا هیە

 بەڵيى تەهیایی و وەزیجی گىڵ بە دەوزێىەیە(.

 دەم و ئاشاز:
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طەزەپا ژیاوی مسۆڤ بەدەم دەوزە دزاوە لە ػێىەی باشهەیەهدا هەم مسۆڤ هەیە لە باشهەی دەم  ،دەم بەػێىە لە ژیاوی مسۆڤ

 ،لە بەزامبەز دەمیؼدا ػادی هەیە هەهدێً لە مسۆڤەوان لە طاتەوەدتی دەمبازیؼدا چاوەڕواوی ػادیً ،بچێتە دەزەوە

ػاعحران شیاتس دەم و ئاشاز باڵی بەطەز ژیاهیاهدا هێؼاوە و  ،ئەواهەش ی هە دەمێيی شۆز دەدۆن بێ هیىا و زەػبحن دەبً لە ژیان

ە ئیلهامی ػیعسیان ێتهە دەبهەهدێً حاز ئەو دەم و ئاشازا ،ی وۆمەڵگاهەیاهەئەمەغ لە ئەهجامی تێڕواهیجی شیاتس و لە وۆڵىاوی دەم

هەز ئەو هۆیەػە هە هىهەزمەهد بۆ پێىەوە  ،پسۆطەی داهێىان بە ئەهجام دەگات ،))واتێ هەطت بە هەدۆش ی و هادۆش ی دەهسێت

یەغ بە ئاػىسا لەالی هەزدوو ػاعحر (. ئەم حۆزە زەػبیى22: 2008 ،لياهدوی بحر و ڕاواوی بەوازی دەهێجێ((. )مجید محمىد

دەبیجرێت )محەمەد عىمەز( لەطەزەتای دەطتپێيی وۆپلە ػیعسیەهەیدا بەػێً لەو دەمەی دەداتە پاڵ طەزدەمەهەی و دەمی 

ن چىهىە باوەڕی بەوەیە زۆژ بە زۆژ دەمەوان لە شیادبىوهدایە و وۆتاییان هایەت و هەوەواوی دوای دۆػیا ،وۆمەڵگاهەش ی لە وۆڵىاوە

دەمەواوی دۆی بە  ،هاوػێىەی ئەمان دەمباز دەبً و ػاعحر هێىدە زەػبیىە هە پێىایە طاڵ بە طاڵ بڵێحن دۆشگەمان بە پاز

دەزیا چىاهدووە و دىێىیص ی بە مەزەهەب هێىدە دەمبازە لەو زۆژەوەی هە تابلۆی ػیعسی بە دىێجی دۆی هێؼا ئیتر دەمی دۆی 

 لە دەطت بدات.   یؽهێىدە زەػبحن و دەمبازە هە ژیىو تداوە ػادی ژیجی لە دەط ،ئاوێصاوی ػیعس بىو

                                                لە طەزدەمێىدا هاتمە دهیاوە                                                                                                                                 

 هەمىو طاڵێيی دۆشگە بە پاز بىو                             

 هەػتی هاو دەزیای ئەطسیجی دۆم بىوم                             

 (95هەز ها ئىمێدیؽ بۆ مً هەهاز بىو)هەمان طەزچاوە:                             

 هە دىێجی دۆم زػتە تابلۆوە                                 

 هەشاهیم ئیتر دۆزم لێهەڵىایەت                                

 مً گىلەی مەزگم ها بەدۆمەوە                                

       (103: 2002چىهىە بەدبەدتی وۆتایی هایەت )هەمان طەزچاوە،                                 

بە هەمان ػێىە )ئیدزیع حماع( یؽ دەم و ئاشازەواوی ئاوێصاوی ػیعسەواوی دەوات و دەمەواوی هێىدە شۆزن هایەوێت هەمىویان 

چىهىە دەمی  ،بۆیە هایان دزهێىێت ،چىهىە بە دزواهدهیان دهیای ػیعسی و وێىە ػیعسیەواوی طەزاپا دەماوی دەبً ،بدزهێىێت

وۆمەڵگاهەیەتی و بەدزواهدوی بەػێيی هەم لەدەمەواوی هەوەواوی ئەو وۆمەڵگایە بێزاز بىوهە و بەدەم و ئاشازەواوی ئەم ئەواهیؽ 

زۆژ لە دوای زۆژ دەم و هادۆػیەوان بەزدەوام دەبً و هەوەواوی دوای دۆیص ی بە بیظتجی ئەم دەم و ئاشازاهە كەڵع  ،دەمباز دەبً

 بً وەوى دەڵێت:و دەمباز دە

 افتضل بها حهست   لى ىب  طد                             

 اق ػعسی ضبها ؿىز البیان و                             

 یثب افضفا هاضببع حهست                              

                            
 
 غحری  مالا  إلی بها أملا

 أطمع أالحیاٌ بعدی هأوی                           

                                  
ٌ  دوفی حىم تسد    (٦٨-٦٨)حماع:  أمسی  هى

هەهدێىیاهم دزواهد هاڵە و  ،زەواهبێژی و ػیعسم تەهگ دەوات وێىەواوی مىئاشاز گەلێىً( ئەگەز بیاهدزهێ –)ػتاهێىً )دەمگەلێىً 

 وەوى ئەوەی گىێم لە هەوەواوی دوای دۆم بێت بە تىڕەیی حاڵی دساپم دەڵێىەوە(. ،ئاشازم ئاشازی تسی دظتە طەز ئاشازی هەطاوی تس

دەزدی  ،دەمی دۆػەویظتی و طەوداطەزی عیؼم الی هەزدوو ػاعحر طەزچاوەیەوی بە تەوژمی زواهیىە زەػبیىیەواهیاهە بۆ ژیان

ىمەز( لەگەڵ دۆػەویظتەهەیدا بىوە وەزشەواوی ئەو زۆژاهەی هە )محەمەد ع و  دووزی و دابڕان ئاه و حەطسەت بۆ زۆژاوی زابڕدوو

وەوى لە وۆپلەی یەهەمی ػیعسی )وۆطت( دا بەفسی بە پؼيۆ شاهیىە و چڵە زووتەواوی دزەدتیؽ  ،طاڵی بە حىاهتریً ػێىە بیيیىە

 بە گىڵصاز وەوى دەڵێت:

 لەگەڵ ئەودا بىوم بەفس پؼيۆ بىو                          
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 هە گەاڵغ هەبىو بەڕووی دازەوە                       

 مً گىڵصازێىم ئەهاتە بەز چاو..                         

 (34بە چڵی زووتی بەفساهبازەوە )هەمان طەزچاوە:                         

بەطەز دهیای ػیعسیدا هەچی بە زۆػتجی ئەو وێىەوان ئاوەژوو دەبىەوە و ػاعحر دەزوووی هائازام و دهیایەوی تساژیدیای باڵ دەهێؼێت 

وژاهە هەڵدەهێؼێت هە لەگەڵ ئەودا بىوە دهیا بەالیەوە بەهەػتێيی هەبڕاوە بىوە و ئەم بەهەػت و  و ئاه و حەطسەت بۆ ئەو ز

تەمی دەم و مەیىەتی لەمؼت  ،تێت و ئەػيی چاوی حۆگەٌ هەڵدەبەطتێودۆػەویظتیەی ػاعحر شۆزهادایەهێت و باغی دڵی دەطى 

 دەهێت:

 هەزچەهدە لە دوای ئەو مً بۆ گصهگێ ...                       

 تەمی مەیىەتیم .. بىێتە هاو مؼت                    

 زۆژاهێيی شۆز هەز هاتم و چىوم..                   

 (38)هەمان طەزچاوە: دڵ طىوتا چاوم ئەػيی شۆزی زػت                   

ئەم دووزی و دابڕان و دەمی هیجساهە الی )ئیدزیع حماع( بە ػێىاشێً وێىا دەهسێت هە زۆژاوی دۆش ی و پێىەوە بىوهیان بە 

بەهازی دۆػەویظتی وەطف دەوات و دهیاغ بەالی ئەمەوە گىڵ و گىڵصازە و بە بەهەػتی دىای دەبیيێت و پێيی بادەی 

بەطەز هۆهساوەیدا و دۆیان وەوى پەلىە شێڕیىەیەن بەزچاو دەهەوێت هە دهیای پڕ طۆش باڵی هێؼاوە دۆػەویظتی دەهۆػً و 

هەچی ئەم دۆش ی و هەیف و طەفایە بە  ،ڕودظازێيی زەهگاوڕەهگی دزەوػاوەیان هەیە لە ئاطماهێيی ػەوەشەهگدا وۆچیان هسدبێت

دووزی و دابڕاوی یازی وۆتای دێت و بەهەػتی لێدەبێت بە دۆشەدێً هە چازەهىوض و طبەیىێی دۆیان هەبیيىەوە و دڵیؽ بەو دەزد 

 پێمان و حەطسەتەوە وێىەی هتێبێيی وەالوە هساو لە هتێبذاهەیەوی دۆاڵویدا دادەدسێت هە لە ػیعسی بەهازی دۆػەویظتیدا

 دەڵێت:

 فی زبیع الحب هىا هتاطلی ووغجی                         

  حر مً غـً لغـًطوهىاجی ال                       

  و طماوی طسیىا یفان فی ماطإهىا                           

 واعتـسها وؼىە العمس ولىً ما ازتىیىا                      

 الحب ال تظأٌ فال تعتب علیىاإهه                       

 اعت مً یدیىاضواهت الجىە مظساها ف                      

  مع مىالا اع ضم ث                        

                                         (٩٢١ )حماع: ىت بالللب حظسەطواه                       

 ۆ ۆشمان بۆیەن دەزدەبڕی و كظەمان بدەهۆش ی و گۆزاهیمان دەوت و كظە و ط)لە بەهازی دۆػەویظتیدا پێيی دۆػیمان 

دۆػەویظتیمان هسدە  ،ئێمە پەلىەشێسیىەیەن بىویً لە دەوهێيی ئاطماهیدا ػەوڕەوماهىسد ،باڵىدەوان دەهسد لەم چڵ بۆ ئەو چڵ

لێبىە. بەهەػت ػىێجی ػەوڕەویمان بىو هە گلەیمان  ئەمەدۆػەویتس ی یە و هە بپرطەو ،مەی و هۆػیمان و تیىىێتیماوی هەػياهد

 دڵیؽ بە حەطسەتەوە دادسا(. ،دواتس طبەیيێمان لێىهبىو ،وهمان هسد لە دەطتدا

 :دڵەڕاووێ

دڵەڕاوهێی دەزوووی ))  ،دۆدێيی هادۆغ و هاحێگحری دەزووی مسۆڤە و هسدەوەیەوی هاپەطەهد و هاواكعیە لە دىدی هەطەهەدا 

دڵەڕاووێ بەواتای )تىتس( چاودێسی و هەطت هسدن بە  ،وەن دۆش ی و هادۆش ی و تسض ،سهگەوانوڤایەتیە گ یەهێىە لە هەطتە مس

(. ئەم هائازامی دەزوووی و هەطت بەتسض و www.hayatnafs.com ،تسطىاوی و بە واتای ها  ئازامی دەزووهیؽ دێت((. )حظان املالح

واوی دەوزوبەز )) لە هەمىو حۆزەواوی هەدۆش ی دەزووهیدا گىمان و هەطتىسدن بە پێچەواهە بىوهەوەی ئەزن و هسدازی هەزەطتە

 2004 ،زەگەشێيی هاوبەػەو هەطتىسدهێيی دزێژدایەهە بە هائازامی و تسض و تۆكیيێيی دووزە وەدت((. )عىمەز یاطً حەبازی 

هە دەزئەهجامەهەی دڵەڕاووێ دزوطت دەوات و دەبێتە هۆی زەػبیجی هەطەهە و دەیان و طەدان پسطیاز و گىماوی دساپی  ،(113:
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)محەمەد عىمەز( لەگەڵ دەطتپێيی ئەػيی طێدازەدا  ،لەال دزوطت دەبێت ئەمەغ لە ػیعسی هەزدوو ػاعحردا بە ڕوووی دیازە

 ،وات و لەگەڵ هەز دەمێىیدا پسطیاز و دوڵەڕاووێ لەالی ػاعحر شیاد دەواتهەوظً و گسیاوی دۆی ئاوێصاوی هەوزی ئێىازە دە

یادىد ئەم ئەػً زػتىەیان بۆ مسدوی گەاڵوان بێت؟  ،حازێً دەمی بەدىڕ داهسدوی داوەتە پاڵ كامچی هسهەی تسطىاوی بسوطىە

بەاڵم  ،بىو هە هەوز بۆمەزگی دۆی بگسێتػاعحر هەز دەپسطێت و گىمان و دوودڵیەواوی لە شیادبىوهدایە هەتا وۆتا گىماوی ئەوە 

ػاعحر هە دۆی تێگەػت و هەهەطیص ی تێگەیاهد هەز وێڵی هسدەهەوەی وۆدەوان بىو هەتا ئەو دوودڵیە هێىدە زەػبیجی هسد لە ژیً 

 چاوی هاوػێىەی طىزاحی فسمێظً بڕێژێت:

 ئەػيی ئێىازە                               

 لەگەڵ  هەوظً و گسیاوی                            

 هەوزی دىێيیجی ئێىازە                                 

  بەوىڵ گسیا                                

 ئەم دڵە پڕ لە پسطیازە                               

 وتی ئای زەهگە هەوزەوان لەتاو                              

 ئاشازی كامچی بسوطىەواهبێ                              

  بە دىڕ دابىەن؟                              

 یا بۆ دیمەوی پڕماتەمیجی گەاڵ مسدوەوان؟                             

  ػحن و شاز بىەن؟                             

 ایان بۆیە ئاطمان بۆیە وا بەوىڵ گسی                            

 چىهىە گىڵی هەوز لە وەزیىایەو                           

  دەطتی بەزبىوە لە چڵی دەزیا                           

 گسیام و هەطێً هەبىو لێم بگا                          

 باخی ئىمێدم بىو بە داهظتەز                          

 هەبىو دڵی بەفسیجی بيات بەدەطت وگسیام هەض                          

 هساس ی زەػم دادڕێ لەبەز                         

 هەتا طاماڵ ػاوی دادا.. هەز وەطتابىوم                        

 هەض پێيی دڵی هەهێىاو                         

 (8: 2002عىطمان، لێى ڕێژ بىو طىزاحی چاوم    )محەمەد عىمەز                         

وەوى چۆن )محەمەد  ،طەزەتای گىمان و دڵەڕاووێ لەالی )ئیدزیع حماع( لە هەطتىسدن بە حىڵەی حێگاهەیەوە دەطت پێدەوات

عىمەز( طەزەتای دڵەڕاوهێىەی بەپسطیاز و گەڕان بە دوای دەمی هەوزدا دەطت پێدەوات بەهەمان ػێىە )حماع( یؽ دەطتپێيی  

حێگاهەیەوە دەطتپێدەوات هە هاڵە و هاوازی هەمىو مسۆڤێيی داوەن ویژدان هاوػێىەی هسهەی بسوطىەواوی گىماهەواوی بەدەمی 

گىمان لە زواهیجی چاوەواهیص ی دەوات هە چۆن تىوش ی دوودڵی هسدوون  ،)محەمەد عىمەز( دەهەژێىێت بە ئاگایان دێىێت لەم ئاشازە

ژی لە دۆػیەواوی ێت و هەطت بە وۆتای هاتجی تەمەن دەوات بەبێ ئەوەی چێتەواو لە ژیً زەػبحن دەب ،و لێیدەڕواهً و هاػیبیجن

 ػىێىە ئەم هەشاهێت و بپرطێت دۆش ی لە و ببێت دەوشڕاهدن تىوش ی ڕادەیەی ئەو دەگاتە وهێىەیدڵەزا   ەکتا ڕادەی،بێت بیيی یانژ 

 . وایلێىسدووە هە چیە دەمە دەطتی ئەم

 ابریللبجی الفساغ علی ع                                   

 محر حسضیهص أطاه ول                                    

 العجی العیىن وال تساویطت                                   

 أطس طىحن رتهفشخص ی غح                                    
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 حیاتی مً یمً مج  وأیً لا                                   

                                 بی بظس  طفلد فىیت وما د                                  

 ویظلبجی الىسی إال ملا ما                                  

 ال أدزی وأدزی  ثید مً حی                                  

 (87)حماع:                                                            

چاوەوان لێمدەڕواهً و  ،)بە ئاشازەوە حێگاهەم ئەمدیى و ئەودیىم پێدەوات و هاواز و هاڵەی هەمىو ویژداهێيی شیىدوو دەهەژێىێت

بەاڵم  ،یەن لە ژیاهێً بذىاشم هە لە هاوچىوم چی دۆش ی و ئاطىودە ،چىهىە طاڵەواوی دیلی مجی گۆڕیىە ،هامبیجن وەوى هەطێً

 لە دەطتێىەوە لە ػىێيێىەوە دەشاهم و هاشاهم(.  ،دەوم لێدەشڕێىێت ،گسفتی مً ػازاوە هیە

 

 ئەهجام:

 ئەو ئەهجاماهەی هە لەم باطەدا پێیاهگەیؼتىویً لەم دااڵهەی دىازەوەدا وىزتیان ئەهەیىەوە:

دىێىدهەوەیەوی طەزدەمیاهە لە بازەی لم و هاوەڕۆهە هاوبەػەواوی زەػبیجی لە ػیعسەواوی هەزدوو لەدوای گەڕاهێيی وزد و -٩

بەاڵم لەڕووی وۆمەاڵیەتیەوە  ،گەیؼتیىە ئەو ئەهجامەی طەزەڕای حیاواشی ژیىگە و ػىێجی هیؼتەحێبىووی هەزدوو ػاعحر ،ػاعحردا

 تاڕادەیەن ژیاهێيی هاوبەػیان هەبىوە.

هەزوەوى لە تىێژیىەوەهەدا دەزهەوت  ،تی و گؼتی )زەػبیجی( الی هەزدوو ػاعحر تا ڕادەیەن چىون یەهًطەزچاوەی تایبە -2

هەمىو  ،گلەی لە بەدتی زەػیان و دڵەڕاووێ ،هەزەطهێىان ،دەم و ئاشاز ،شۆزبەی زەػبیىیەواهیان دەگەڕێتەوە بۆ ئازەشووی مەزگ

 .ػاعحر هەزدوو الی زەػبیجی هگەلیو   ئەماهە بىوهە هاوەڕ

چىهكە خەمەكاوی سیاتز خىدی  ,بەپێی ئەم تىێژیىەوەیە ئەوەمان بۆ دەركەوت كە )مدەمەد عىمەر( رەغبیىتر دەردەكەوێت -3

بەاڵم )ئیدریظ جماع(  ,دهیایەكی رەغبین و وەرسێكی پڕ لە خەساوی بۆ خۆی دروضتكزدووە ,تزن و تایبەتً بە خىدی غاعیرەوە

ارودۆخی ها لەبار و دواكەوتىویی  كۆمەڵگاكەی رەهگ و بۆیەكی رەغبینی بەغیعزەكاوی ب ,ضەرباری هەهامەتیە خىدیەكان

كەواتا  ,بەخػیىوە و هەرچەهدە خەمی خۆیەتی دوو هێىدەع خەم لە هەوەكاوی كۆمەڵگاكەی دەخىات و سیاتز رەغبینی دەكەن

 هەتەوەكەی و رەغبینی دەرووی خىدی غاعیر. رەغبیىیەكاوی )جماع( لە دوو ڕواهگەوەیە ڕواهیىەكاوی بۆ گەهدەڵی و داگیركاری 

بۆیە ئەم بەراوردە  ,ئەم تىێژیىەوەیە ضەملێىەری ئەوە بىو كە ئەم دوو غاعیرە پەیىەهدی راضتەوخۆیان بەیەكەوە هەبىو-4

رواهگەی  بەپێی كىتابخاهەی ئەمزیكی كزاوە كە كار لەضەر الیەهە هاوبەغەكاوی رەغبینی دەكات و بیر فزاواوی هەردوو غاعیر لە

تێڕواهیىە رەغبیىیەكاهیان بۆ هەرەص و لە دەضتداوی هیىا و ئىمێد و ئارەسووی مەرگ لە الی دوو غاعیری بە خاك و هەتەوە لە 

 یەك جىدا. 

رەغبینی پاهتایەكی گەورەی لە غیعزی هەردوو غاعیردا داگیرگزدووە و ڕواهیىەكاهیان بۆ بابەتەكاوی مزدن و غاوظ و بەخت -5

بەاڵم )ئیدریظ  ,)مدەمەد عىمەر( لە مەضەلەی مەرگدا هاها بۆ خۆكىغتن دەبات ,كىڵی هەردوو غاعیر دەردەخاتسادەی بیر 

هەردوو غاعیر باوەڕیان بە )جەبز و ئیختیار( هەیە و پێیاهىایە  ,كزدەی خۆكىژی ئەهجام هادات ,جماع( ئارەسووی مەرگ دەكات

 وڤ گەورەتزە. دیاریكزدوی بەخت لە دەضتی ساتێكدا كە لەخىدی مز

 :ضەرچاوەكان بە سماوی كىردی

  كتێب -ا

 .4004 ,هەولێر ,لە باڵوكزاوەكاوی وەسارەتی روغيبیری  ,ژیاوی مزۆڤ لە ڕواهگەی دەروهشاهییەوە ,عىمەر یاضین جەباری )د.( -

 ,چەهد تێڕواهیيێك بۆ غیعزی كىردی -خەیاڵ و ڕۆح ,بڕواهە هىوضیىەكەی كادر میرخان ,فاسیل كەریم و كۆمەڵێ هىوضەری تز -

 .4004 ,دەسگای چاپ و پەخش ی ضەردەم ,تێڕواهیيێكی غێىەكاریاهە بۆ رەهگ

 .4002 ,ضلێماوی ,ووەمچاپی د ,وەرگێڕاوی فىئاد مجید میطزی  ,غیعز و فەلطەفە ,مجید مدمىد -

 .4002 ,ضلێماوی ,چاپخاهەی بیىای ,رەخىەی ئەدەبی ,جىاوی و جیاواسی  ,مدەمەد كىردۆ -
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 .4004مدەمەد عىمەر عىضمان, لە غىربەتدا, چاپی دووەم, چاپخاهەی ڕەهج, ضلێماوی,  -

 .4005 ,چاپخاهەی تاران ,چاپی یەكەم ,دەكە غیعزیەكاوی گۆران لە رواهگەی دەروهىاضیەوە ,ضامان عیزەدیً ضعدون  -

 .4000 ,چاپخاهەی كارۆ ,چاپی دووەم ,وەرگێڕاوی ئاماهج مدەمەد ,دەروهشاوی گػتی ,هاوی ضلێمان -

 .4003 ,هەولێر ,چاپی یەكەم ,رەهەهدی دەروووی لە غیعزەكاوی لەتیف هەڵمەتدا ,هاوژیً صلێىە -

 ضەرچاوەكان بە سماوی فارس ی:

 .0325 ,هاغز ضزوع ساگزص ,در كلمزو وجدان ,عبدالحطین سریً كىپ -

 ضەرچاوەكان بە سماوی عەرەبی:

 .4003 ,بیروت دار صادر ,لطان العزب ,لضأبىالف ,ىرظابً مى -

 .0222 ,ىمطالخز  ,باعه واليػزطدار الفكز لل ,ات باكیەظدیىان لح ,ادریظ مدمد جماع -

 .4000 ,لبىان ,دار الفارابی ,بیلیەطعلم الىفظ الادبی مع هصىص ت ,ل هللا)د.(ضابزاهیم ف -

 ,ىمطالخز  ,اهیهثبعە الطال ,باعە و واليػز والتىسیعطغزكە دار البلد لل ,ات باكیەظملدمە دیىان لح ,مىیر صالح عباللادر -

0222. 

  .0223 ,مصز الفجالە ,هضدار النه ,مؤ ل و التػاؤ عً التفا ,یىضف میخائل أضعد -

 رۆژهامەكان بە سماوی كىردی:

 .4003 ,0404ژمارە ,رۆژهامەی هاواڵتی ,دیداری تایبەت ,ضەروەر ضەعدواڵ -

 رۆژهامەكان بە سماوی عەرەبی:

 .4005 ,2535العدد  ,طوضالػزق لا جزیدە ,كاویذمحی الدیً ال -

 ئەهتەرهێت:

  www.hayatnafs.com,مىكع اهترهت ,خطً صالح -

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


