Available online at http://jgu.garmian.edu.krd

Journal of University of Garmian
https://doi.org/10.24271/garmian.196403

دژواثا لە عیعري کىردیدا (دیىاوى كاوع) بە همىون
دیلمان قادر أحمد  ,تریفە محمد فر ج
زاهکۆي گەرمیان  -کۆلێژي پەروەردە  -بەش ى زماوى کىردي

پىخحە
دژیەک یان (دژواثا) وەکى یەکێک لە هىهەرەکان ،زاوستى ڕەواهبێژي بەگرهگییەوە لە جىاهکردوى واثا ی
دەقدا ئاوڕي لێداوەثەوە .صاع یراوى کىرد بە گضتى و (قاوع) بەثایبەجى ئاوڕیان لەم هىهەرە (دژیەک ) ب ۆ
بيیاجى وێىەي دەقەکاهیان داوەثەوە  .ئەوەهدەي ئەم ثىێژیىەوەیە بۆي چىوە و درکى پێکردووە ،قاوع یط وەکى
صاعیراوى پ ێط خۆي و هاوچەرخی لەگرهگى ئەم هىهەرە گەیضحىوە و لە زۆرێک لە دەقەکاهیدا بەکاري
هیىاوە .ئەوەش بەڵگەي ئەوەیە کە صیعري کىردي هەثا قۆهاخى صاعیر(قاوع) یط هىهەرەکاوى ڕەواهبێژي و
بە دیاریکراویط (دژیەک)ي بە پێىیسحییەک بۆ بيیاجى دەق زاه یىە .ئەم ثىێژیىەوەیە لە چىارچ ێىەي
دووبەصدا کاري بۆ ص یکردهەوەي وێىەي هەهدێک همىوهەي صیعري (قاوع) کردووە و چەهد ج ۆرێکى
(دژیەک)یش ى دەسحەبەرکردووە ،کە زیاثر دژیەکەکان لە دەوروبەري بابەجى کۆمەاڵیەجى و فەلسەفەي
کۆمەاڵیەثیدا دەسىڕێىەوە.
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پێغەكی
دژیەک وەکى یەکێک ل ە دیاردە واثاییەکاوى ه ێى زمان و
هىهەرێکى گرهگى بي یاجى وێىەي ع یعریػ ،ڕۆڵ و گرهگى خۆي لە
بي یاجى ع یعري (كاوع)دا هەبىوە  .بەعێىەیەک (كاوع)ي عاع یر
لەڕێگەي هىهەري (دژیەک)ەوە ،گەلێک ویىەي جىان و
صەرهجڕاکێش ى لە بي یاجى دەكەکاهیدا داهاوە .

گرفتى ثىێژیىەوەکە:
گرفتى ئەم ثىێژیىەوەیە لەصە ر بىەماي گىماه ێک دروصخ بىوە،
کە پ ێیىایە ع یعري كاوع وەکى یەکێک لە ثایبەثمەهدییەکاوى بي یاجى
هىهەرییەکەي ،بە جۆرێک ل ە جۆرەکان خۆي لە بي یاجى هىهەري
بەع ێىەیەک کە پ ێىیضتى بە هىهەرەکاوى ڕەواهبێژي هەبێد،

پا راصحب ێد  .هەر بۆیە ئەم ثىێژیىەوەیە بەرەو چارەصەر و وەاڵمى ئەو
گىمان و گریماهەیە ئا ڕاصحەي خۆي وەردەگرێد .

ئاماهجى ثىێژیىەوە:
ئاماهجى ئەم ثىێژیىەوەیە دۆزیىەوەي پەیىەهدییە لە ه ێىان
زماوى ئاخاوثنى ئاصایی و زماوى ع یعریدا  .هەروەها ث ێڕواهیيێکى
ڕەخىەییە بۆ دەكەکاوى (كاوع) ب ە ع ێىەیەک ل ە ڕیگەي ع یکردهەوە
و خضخىەڕووي دەكەکاهەوە ،جۆري دژیەک و گرهگى و ڕۆ ڵى هىهەري
دژیەک لە بي یاجى زماوى و وێىەیی دەكەکاهدا دەخاثەڕوو  .بە
ع ێىەیەک بحىاه ێد ،بەرچاوڕووهییەکى زیاثر لەصەر دەكەکاو ى
(كاوع) دەصحەبەر بکات .
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گرهگى ثىێژیىەوەکە:

کەواثە"مە رجى صەرەکى لەم للەدا هەبىووى ه ێمایە ،ثا بحىاه ێد
2

لەڕیگەي خضخىەڕووي ث ێڕواهیىەکاهەوە لەبارەي (هىهەري
دژیەک/دژواثا)لە زماهد و ئەدەبدا ،پاعان پاڵپغد بەو ث ێڕواهیىاهە
خىاصد و هەوڵى (كاوع) لە گە ڕاهەوە بۆ (دژیەک) وەکى یەکێک
لەو هىهە راهەي کە زاوضتى ڕەواهبێژي خضحىویەثییە بەردەصتى
عاع یر ،بەدەصد دەهێىێد ،چىهکە لەثایبەثمەهدي هەرەگرهگى
ثىێژیىەوەکە دەرخضحنى پ ێگە و گرهگى هىهەري (دژیەک)ە لە الي
عاع یر ،بۆ بي یاثىاوى ویىەي دەكەکاوى و هەروەها دۆزیىەوەي ئەو
پەیىەهدییەیە کە زمان و ئەدەب پ ێکەوە دەبەصحێحەوە .
میحۆدي ثىێژیىەوەکە :
میحۆدي بەکارهاثىو بۆ ئەم ثىێژیىەوەیە بریحییە لە (م یحۆدي
وەصفى ع یکاري) .

واثا هەڵبگرێد " ،واثە دۆزیىەوە و دەصخىیغاهکردوى
کەرەصحەیەک یاخىد ع ێک و دیاردەیەک لەدەرەوەي زمان،
پەیىەهدي و گرێداوى لەگەڵ کەرەصحەیەکى زماوى دیاریکراودا ،بە
ع ێىەیەک کە واثایەکى دیار بدات بەدەصحەوە ،چىهکە وەکى
ئەوەي (د.مىخەمەد مەخىي) دەڵێ ":وعە بەب ێ واثا ع ێىە و ب یچمى
ه ێمایە ،ه ێما ه ییە ،بەڵکى ثەنها فۆڕمێکى بۆعە" بەو ع ێىەیەظ
کە ئەرەصحۆ ئاماژەي پ ێ کردووە پ ێىیضحە ج یاوازي لەهێىان س ێ
3

عحدا بکەیً"عخ ێک لە دوه یاي دەرەوەدا ،وێىاکردن ،دەهگەکان" .
دژیەک ڕۆڵ و گرهگى خۆي هەیە لە زەكردهەوەو ئاعکراکردوى
پەیىەهدي واثا بە وعەکەیەوە ل ەالیەکەوە ،هەروەها پەیىەهدي
واثاي وعەیەک بە واثاي وعەیەکى ثرەوە ل ەالیەکى ثرەوە  .کەواثە،
لە دەكێکى دیا ریکراودا چ لە ڕووي صحىوى و چ لە ڕووي ئاصۆییدا
ب ێد ،جۆرێک لە واثا بەرهەمدێد کە عىێً و هاثنى کەرەصحەکاوى
هاو زماوى دەق دیاری دەکەن  .ئەو جۆرەي واثاظ وەکى (د.دا را
خەمید) دەڵێ  :بریحییە لە پەیىەهدي و پ ێکەوەهاثنى کەرەصحەکاو ى
زمان بەعێىەیەکى ئاصایی یان بە هاچاري بە مەبەصتى زیاثر
ڕووهکردهەوەي واثاي وعە و بە لىثکە گەیاهدوى کردە كضەییەکان

پەیکەري ثىێژیىەوە:
ئەم ثىێژیىەوە لە دووبەظ پ ێکهاثىوە ،لەبەش ى یەکەمى
ثىێژیىەوەکەدا لە ڕێگەي گە ڕاهەوە بۆ زماوى ئاصایی و زماوى
ع یعري بە ع ێىەیەکى ث یۆري باش ل ە گرهگى (هىهەري دژیەک) و
ڕادەي گۆڕاهکا ري واثایی لە چىارچ ێىەي زماوى ئاصایی و زماوى
ع یعریدا کراوە  .هەروەها چەمکى دژیەک خراوەثەڕوو  .هە رچى
بەش ى دووەمیغە ئەوا پاڵپغد بە همىوهەي دەقى ع یعري (كاوع)
ئەو جۆراهەي دژیەک دیاریکراوە ،کە گریماهەي ئەوەي بۆ کراوە ،
لە ع یعرەکاوى عاع یردا هەبً  .لەکۆثایغدا ئەو ئەهجاماهە ي
ثىێژیىەوەکە پ ێی گەیغحىوە خراوهەثەڕوو .

4

و ئەهجامداوى ثەواو و لە بارەي کردەي گەیاهدن"  .واثە لەم
ڕێگەیەوە دروصتى و هادروصتى پ ێکەوەهاثنى کەرەصحەکان و
پەیىەهدي ه ێىاهیان دیاریدەکرێد  .واثە ئەو پەیىەهدییاهەي ک ە ل ە
ڕێگەي ڕێککەوثنى کۆمەاڵیەثییەوە دیاریدەکرێً ،لەگەڵ ئەوەعدا
هەمىو داهە فەرهەهگییەکاوى زمان لەهاو خۆیاهدا و بەیەکەوە ل ە
پەیىەهدیدان ،لەگرهگترینى ئەو پەیىەهدییاهەظ بریحین لە (هاوواثا،
فرەواثا ،هاوب ێژي ،دژواثا ،هایپۆهێم) .
بەاڵم کاث ێک باصەکە دەچێحە چىارچ ێىەي دەكێکى ئەدەبى،
ئەوا ثىوش ى صەر صىو ڕمان دەبین ،دیارە ئەو صەرصىوڕماهیەظ بە
هۆي یارییە واثاییەکاوى هاو زماوى دەكێکى دیاریکراوەوە دەبێد،
چىهکە بە ع ێىەیەکى گغتى دەقى ئەدەبی لەڕێگەي ث یکغکاهدوى
ب یچمە واثاییەکاهەوە کە لە ڕێگەي کۆمەڵگەوە بڕیاریان ل ێدا راوە،
یان بە پێى خىاصد و ث ێگەیغحنى کۆمەڵگەوە عکڵیان گرثىوە؛
گىثاري خۆي صاز دەکات .
دژیەک ڕۆ ڵى گرهگ لە دیا ریکردن و كىڵکردهەوە یاخىد
پ ێچەواهەکردهەوەي هەصحەکاوى عاع یردا دەگێڕێ ،ئەو هەصحاهەي
کە عاع یر لەڕێگەي وێىە زۆر و ج یاوازەکاوى هاو دەكێکى
دیاریکراوەوە بە کەرەصحە زماه ییەکان ک ێغاووى  .واثە یەک ێک لەو
کەرەصحە هىهەرییاهەي عاع یر بي یاجى هىهەري دەكەکەي
پ ێدادەڕێژێد (وێىەي ع یعري) ـە؛ لە هە ر كۆهاغێکیغدا ب ێد ع یعر
پەیىەهدییەکى هەپضاوي لەگەڵ هىهەرەکاوى ڕەواهبێژیدا هەبىوە؛
(دژیەک)بػ ئەگەرچى لەواهەیە ه ێىدەي هىهەرە ڕووهيێژییەکاوى هاو
زاوضتى ڕەواهبێژي بە ع ێىەیەکى کا را ئەو کاریگەرییە گەورەیەي
لەصەر واثا و بي یاجى وێىە و کەرەصحەي ئاصاوى گىزارعحکردهدا

بەش ى یەکەم:
 .1د ژیەک /دژواثا لەهێىان زماوى ئاصایی و زماوى عیعریدا :
دژیەک وەکى یەکیک لە هىهەرەکاوى ڕەواهبێژي ڕۆڵێکى گرهگ لە
بي یاجى وێىەي ع یعري ،یاخىد دیاریکردوى ص یما و چىارچ ێىەي
گىثاري ع یعریدا دەبیيێد  .چىهکە ئەگەرچى لە ڕووي رەواهبێژییەوە
ڕۆ ڵى گرهگ لە جىاهکاري ع یعردا دەگێڕێد ،بەاڵم لەو عىێىەدا
زیاثر گرهگى خۆي بەدیار دەخات کە کاریگەري و ه ێزي خۆي لەصە ر
واثاي دەربڕیيێک یاخىد دەصحەواژە و ڕصحەیەکدا دەصەپێيێد؛
دواجاریػ هاوعاوى هىهەرەکاوى ثري ع یعر ئا ڕاصحەي گىثاري
ع یعری دیاریدەکات  .کەواثە (دژیەک) پەیىەهدییەکى گرهگ لەگەڵ
(ئاصتى واثاصازي) لە زماهدا دەگرێد ،چىهکە ئەم ئاصحەي زمان
گرهگ ییەکى ثەواو بە (واثا) دەدات و لە بارودۆخێکى ئاصاییدا خۆي
بە ل ێکداهەوەي واثاي وعە و دەصحەواژە و ڕصحەکاهەوە
خەریکدەکات ،پەیىەهدي ه ێىان واثاکان ئاعکرادەکات ،بەم
ع ێىەیە دەثىاهین بڵێین ،کە واثاصازي جۆرەکاوى وعە دەخاثە
پ ێشچاو ،هەروەها لە ڕووي لۆجیکییەوە واثاي ه ێىان ئەو
کەرەصحاهەي زمان ئاعکرا دەکات ،کە ڕۆڵ لە دروصح کردوى واثادا
1

دەگێڕن .
لەچىارچ ێىەي زاوضتى واثاصازیدا کار لەصەر دۆزیىەوەي ه ێما
بۆ هەر وعەیەکى زمان دەکرێد ،چىهکە پ ێىیضحە پەیىەهدییەک
لەه ێىان وعە و ه ێماکەدا بدۆز رێحەوە و لەو ڕێگەیەعەوە واثاي
وعەکە ڕووه بب یحەوە و بۆ گىێگر یاخىد خىێىەر ئاعکراب ێد،

5

هەبێد ،بەاڵم عا راوە و کەم بایەخ ه ییە .
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جىاهکاري ئەژمار هاکرێ ،بەڵکى دەبێ جىاه یش ى ث ێدا ب ێ بۆ وێىە
ئەگەر بگىثرێ  ( :کەروێغک گىێى درێژەو پغ یلە گىیى كىڵەیە)،
ئەمە دوو وعەي درێژ و کىرجى ثێدایە بەاڵم لە با ري ئەدەبییەوە ب ە

بەع ێىەیەکى گغتى ع یعر لە ڕێگەي هێزی داهێىە راهەي
عاع یرەوە دەثىاهێد مەدلىلە باوەکاوى زماوى ئاصایی
ث ێک بغک ێىێد ،چىهکە"زمان بۆ ع یعر دەبێ بب ێد بە مەدلىل و
ماهایەکى فراوان بدۆزێحەوە ،ئ ەگەر ماهاي هىێ هەدۆزێحەوە و چەق

9
جىاهکاري هایەهە ئەژمار"  .کەواثە ئەگەرچى وعەکاوى (درێژ و
کىرت) دژیەکى یەکتریً ،بەاڵم هەصحکردهمان بە جىاوى
هاجىڵێىێد  .بەڵکى ثەهیا دوو وعەن کە بە ع ێىەیەکى زۆر صاد ە
واثاي یەکترییان پ ێچەواهەکردۆثەوە ،ئ ەم دیاردەیەظ ل ەالي (كاوع)
بە ڕوووى هەصتى پ ێدەکرێد :

6
ببەصحێد ،ئەوا هاثىاه ێد وێىەي هىێ بەرهەمبهێىێد"  .واثە
ئەگەرچى زماوى ع یعریػ بریخیە لە کەرەصحەي باوي ڕۆ ژاهە ،ب ەاڵم
کاث ێک ئەو کەرەصحاهە دێىە هێى بي یاجى دەكەوە ئەو کاثە بە صۆز و
ئەهدێغە و خەیاڵى عاع یرەوە بارگاوي دەبً ،هەثا ئەو
بارگاویبىوهەظ زیاثر ب ێد ،ئەوا ث ێکغکاهدوى مەدلىلە ئاصایی و
ئاعکراکان بەهێزثر دەکات  .ئەو ث ێڕواهیىەي (لەثیف هەڵمەت )
مەبەصحەکەمان باعتر ڕووهدەکاثەوە ،کە ث ێیدا دەڵێ ":هەمىو
کەصێک دەثىاهێد بڵێ با ران دەبارێد ،ئەمە ئاخاوثي ێکى ئاصاییە،
بەاڵم کە دەڵێین  :هەورەکان دایاهە ثریلەي پ ێکەهین و بەرپێى
خۆیان گىڵڕێژکرد ئەمە دەربڕیيێکى عاع یراهەیەو وعە ئاوصکردهە
بە ئەفضاهەو ئ یضحاثیکاو وێىەو کىدەثاکردهێکە بەصەر واثاي باو و

کیحەڵەو گۆزە ،گ یزە و دەرخۆهە
10

هەمىوي بۆ ثۆ ب ێ لە ثازەو کۆهە
وعەکاوى (ثازە و کۆهە) ئەگەرچى دژیەکى یەکترن ،بەاڵم لە
گ ێڕاهەوەیەکى ڕووجى واك یع و گىزارعخ ێکى صارد و صڕي
کەرەصحەکاوى ژیىگەي کارەکحەر زیاثر ه ین و ،هاثىاهً مەدلىلە
واك یعی و هاصراوەکەي خۆیان ث ێک بغک ێنن .
 . 2چەمک و پیىاصەي دژیەک  :دژیەک لە زماوى ئیىگلیزیدا

7
بەکارهێىاوى باوي وعەدا" .
عیعر کەرەصحە و مەدلىلىي ج یاواز و دوور لەیەک ،لە
چىارچ ێىەي وێىەیەکدا کۆدەکاثەوە ،ب ە ع ێىەیەک ل ە چىارچ ێىەي
دەكێکدا وێىەیەک بب ێد بە چەقى د ەق و لەوێىە بە جۆعتریً
صۆزي عاع یراهە بگەیً ،وەکى ئەوەي (لەثیف هەڵمەت) ئاماژەي
پ ێ کردووە  .بەاڵم"وێىەي هىهە ري بریحییە لەو پەیىەهدییە
دروصخ بىوەي ه ێىان وعە و ماها لە دەقى ئەدەبیدا کە بەرهەمى
ئەهجامى یەکگرثيیاهەو ج یایە لەوان بەردەوامى ئەواهە ،بە ثەهیا
وعە ه ییە و خىدي ماهاظ هییە ،بەڵکى خاص یەثە هاوبەعەکاوى
ه ێىاهیاهە کە کەصێتى دەقى ئەدەبى دیاریدەکات ج یایدەکاثەوە ل ە

) ،(Antonymلە زماوى عەرەبیدا (الطباق ،الحضاد ،الحكافىء)،
هەروەها لە زماوى فارص یغدا (ثضاد)ي پ ێدەگىثرێد  .بەع ێىەیەکى
گغح یػ مەبەصد لە (دژیەک ) :خضخىەڕووي واثا دژ و
پ ێچەواهەکاوى دوو (دەصحەواژە ،دەربڕیً ،وعە ،ڕصحە) یاخىد
زیاثرە  .بەعێىەیەکى گغح یػ لە زاوضتى واثاصازیدا بەو ع ێىەیە
باصکراوە زا راوەیەکى واثاصازییە ،لە ع یکردهەوەي واثادا ئاماژە
بەو وعە فەرهەهگیاهە دەکات کە لە واثادا دژي یەکً  .یان ئەو
وعاهەي کە هافەرهەهگین و لە ئەهجامى هە رێکردن دەبً بە دژە
واثاي یەکتر  .بەعێىەیەکى گغح یػ (دژیەک) بۆ خۆي"دیاردەیەکى
واثاییە لە زماهدا ڕۆ ڵى گرهگ دەبینێ لە ڕووهکردهەوەي واثاي

8

دەقى ثر بەو صۆز و هەڵچىوهاهەي کە دەیگرێحە خۆي" .
کەواثە لەگەڵ ئەوەي وێىەي ع یعري صەرچاوەي گىزارعتى
دەكە ،هەروەها ئەگەرچى هىهەرەکاوى ڕەواهبێژي بەگغتى و
لەه ێىاهیغیاهدا (دژیەک) ڕۆڵیان لە بي یاثىاوى ویىەي ع یعریدا
هەیە ،بەاڵم ئەوەظ هاکاثە ئەوەي کە پ ێماهىاب ێ هەمىو جارێک ب ە
هاثً و کۆکردهەوەي دژیەکەکان لە چىارچێىەي دێڕێکى ع یعری
یاخىد هەهدێک جار لە ثەواوي دەكێکیغدا مایەي واثاي كىڵ و
جىاه یبەخػ بً ،بەڵکى هەهدێک جار وا دەبێ عاع یر دوو دژیەکى
لە دێڕێک ع یعردا کۆکردۆثەوە بەب ێ ئەوەي هەصخێکى
ئ یضحاثیکیمان لەال دروصخ بکەن ،ئەمەظ بە بۆچىووى ئ ێمە
ثایبەثمەهدییەکى دیاري ئەو دەكاهەن کە پەیامدارییەکى ڕووت
( زاصتى ،ئاینى ،کۆمەاڵیەجى . ..هحد)یان لە خۆیاهدا هەڵگرثىوە ،ئەم
دیاردەیەظ بە ڕوووى لەالي (كاوع) هەصتى پ ێدەکرێ ،ئەوی ػ
لەبەرئەوەي ل ەالي عاع یر زیاثر ع یعر بریحیى بىوە لە پەیامدا ري و
ج ێبەجێکردوى خىاصتى چ ینى هە ژار و ڕەظ و ڕووجى کۆمەڵگە  .ئەو
چ یىەي کە پ ێىیضتى بەوەیە بە زماه ێکى هىهەري بەرز گىزارعد لە
خىاصحەکاهیان بکرێ ،هەبىوە .
لەم بارەیەوە (د.صەید ئەخمەد پارصا) دەڵێ ":ثەهیا بىووى دوو
وعەي دژیەک لە دێڕە ع یعر یا ڕصحەیەکدا لە با ري ئەدەبییەوە ب ە

11

وعە "  ،یاخىد بە گىزارعخ ێکى ثر"بریحییە لەوەي کە دوو
وعە/یەکەي زماوى لە ه یغاهەي واثاییدا پ ێچەواهەي یەکتري
12

بً" .
بەاڵم (دژیەک) لە زاوضتى ڕەواهبێژیدا وەک یەکێک ل ە
هىهەرکاوى جىاهکاری واثایی ثەماعا دەکرێد ،واث ە لەگەڵ
هەڵگە ڕاهەوە و پ ێچەواهەکردهەوەي مەبەصتى ع یعري ئەرکێکى
ثریش ى هەیە ،کە ئەویػ الیەوى ئ یضحاثیکى وێىە و دەقى ع یعرییە.
بەاڵم دواجار پ ێىاصەي زاهایاوى ڕەواهبێژي و ثىێژە راوى ئەو بىارە بۆ
زا راوە و چەمکى (دژیەک)؛ لەگەڵ ئەو پ ێىاصاهەي زاهایان و
ثىێژە راوى زمان هەیاه بىوە ،ج یاوازیان هەبىوە ،چىهکە هەردووال
جەخحیان لەصەر پ ێچەواهەیی واثاکان کردۆثەوە .
لە ڕەخىەي جیهاهیدا پ ێىاصەي (دژیەک) کراوە بەوەي"بریحییە
لە کۆکردهەوەي عد و بە راهبەرەکەي ،یان دوو دژ
13

لەئاخاوثي ێکدا"  .هەروەها (ئ یبن ڕەعیم كەیرەواوى) پێى وایە
دژیەک ":واثە کۆکردهەوەي دوو دژ لە دەربڕیيێک یاخىد
14

بەیخێکدا" .
بەبۆچىوى (عەزیس گەردي)"دژیەک بریحییە لە هێىاوى دوو
وعەي م ێمڵ و دژیەک ،یا ڕووبەڕووکردوى دوو واثاي پ ێچەواهە  .جا
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ئەم دژیەک و پ ێچەواهەیە داوێک ب ێد ل ە ثاهىپۆي هۆهراوەدا یا ن

هەب ێ ،یاهیػ دووەمیان هەرێنى یەکەم ب ێ ،گرهگبػ دوو وعەکان
دوو هاو یان دوو فرمان ،یان دوو ڕاهاو ،یان دوو چاوگ ،یان دوو
ئاوەڵىاو یان دوو هەرچییەک بً ،لەیەک جۆردا بً ،یان لە دوو

15

كەفێک ب ێ لە زهج یرەي پەخغاهدا "  .ئەگەر صەرهج لە وعەکاوى
(داویک ،كەفێک) بدەیً ،ئەوا بە باش ى ل ەوە ث ێدەگەیً ،ک ە
ئەگەرچى واثاکان وەکى چۆن لە زماوى ئاصاییدا ،ئاصایی و دیارن،
هەر بەو ع ێىەیەظ لە ع یعردا بەو ع ێىەیەي کە دەبینرێً واثاي
کەرەصحە زماه ییەکاوى هاو زماوى دەق (ع یعر و پەخغاوى هىهەري)
ئاعکراو ڕوهً ،بەاڵم کاث ێک ڕادەمێىین بۆمان دەردەکەوێد لە
چىارچ ێىەیەکى هىهەري جىاهدا و ،بە پغخ بەصتن بە ثىاهاي
داه یىە راهەي خۆي ،عاع یر ثىاه یىیەجى واثا فەرهەهگییەکان
ث ێک بغک ێىید یان هەر بەو واثایاهەوە ثىاه یىیەجى الیەوى ئ یضحاثیکى
وعەو دەصحەواژەکان لە عىێنى بەکارهێىاهیاهدا بەرز بکاثەوە :

19

جۆري ل ێکجیادا بً" .
(كاوع)ي عاع یر یەکێکە لەو عاع یراهەي کە بۆ بي یاجى وێىەکاو ى
صىدي لە هىهەرەکاوى ڕەواهبێژي بە گغتى وەرگرثىوە  .هەروەها
گەلێک وێىەي بە پغخبەصتن بە هىهەري (دژیەک) بي یاث ىاوە.
کاث ێکبػ لە ع یعرەکاوى ڕادەمێىین ئەوا بە پێى جۆري بي یاجى
هىهەري دەكەکاوى و ئەو پەیاماهەي کە هەڵگریاهە ،یان خىێىەر
ل ێیان باردەکات ،ویىەي جىان و هەمەجۆر هەیە ،جا ئ یتر ئەو
دەصحەواژە و دەربڕیً و واثایاهەي هاو زماوى ئاصایی وەکى خۆي
وەرگرثبێد ،یاخىد وعە و دەصحەواژەکاوى هاو زماوى ئاصایی
وەرگرثبێد و خۆي واثاي ثري لێ بار کردب ێتن .

وەکى جێ پ ێ ،بە ب ێ بان و دەرو دیىارە کاعاهەم
کەالوە کۆوى وێراهەم بە كەصري پادعا هادەم ل١٥١

بەش ى دووەم :دژیەک لە عیعرەکاوى (كاوع)دا

(كاوع) وعەکاوى وەکى (کەالوە کۆن × كەصر) وەکى پ ێچەواهەو
دژي یەکتري بەکارهێىاوە ،بەاڵم لەڕێگەي پەیىەهدي واثایی ه ێىان
هەردوو وعەکەوە ،لە چىارچ ێىەي بەیحەکەدا ،وعەکان لە واثاي
فەرهەهگى خۆیان دەرچىن و واثایەکى ثري بارگاوي بە فەلضەفە و
ب یرکردهەوەي عاع یر بە راهبەر بە (ژیان و ده یا) لەخۆیان دەگرن.
(كاوع) دەیەوێد بەهۆي ئە دو وعەیەوە پ یمان بڵێ  :ژیاوى هە ژاري و
کىلەمەرگى خۆمم لە ژیان و صەرمەصتى پاعایی پێ باعترە  .هەک
ئەوەي ثەهیا گىزارعد لە (وێراوى)ی ما ڵى كاوع و (خۆش ى و
ئاوەداوى)ی كەصري پاعا بکەن  .هەروەها بە ع ێىەیەکى گغتى و
بە پێى واثایان (عەزیس گەردي) دژیەکى (فەرهەهگى و هافەرهەهگى)

بەعێىەیەکى گغتى چەهدیً جۆري دژیەک لە چىارچ ێىەي
ل ێکۆڵیىەوەي ئەدەبى و زماهییەکاهدا کراوە لە دیارثریيیان بریحین
لە :
. 1دژیەکى ثەواوکە راهە  :لەم جۆرەدا وعە دژەکان دوو جەمضە ر
دەگرن ،بەاڵم دابڕاو ه ین لە یەکتري ،بەڵکى یەکتري ثەواو
20

دەکەن
بە م یزاوى عەدالەت بەظ بەش ى کەن
چ ف ـەرك ـێک ـ ـ ى ئ ـ ـەب ـ ـ ـێ ص ـ ـ ـاالرو گ ـ ـ ـ ـاوان ل٢٠٥
هەردوو وعەي (صاالر و گاوان) ،دوو وعەي دژبەیەکً  .بە
ع ێىەیەکى زۆر جىان ثىاه یىیەجى لە ڕێگەیاهەوە فەلضەفەو ڕواهینى
خۆي بە راهبەر بە هاهاوصەهگى باري کۆمەاڵیەجى ثاک یاخىد
چ یىەکاوى کۆمەڵگەکەي پ یغاه بدات .ئەم ڕواهیىە بابەثیاەي عاع یر
بەهۆي جۆري دژیەکى ثەواوکا راهەوەیە ،کە هەردوو وعەکە
دروصخ یاه کردووە .
هەروەها كاوع لە بەیخیکى ثریدا دەڵێ :


دیاریدەکات ،پاعان دوو جۆري ثري دیاریکردووە ،کە ئەو بە
16
(ئەرێنى و هەرێنى) هاوي بردون .
هەرچى (د.صەید ئەخمەد پارصا)عە لەبارەي (دژیەک)ەوە
دەڵێ ":ه ێىاوى دوو وعەیە کە لە یەک ج ێگاو یەک زەماهدا کۆ
هەبىەوە ،وەکى عەو و ڕۆژ ،کە هاکرێ بڵێین هەم ڕۆژەو هەم
17

عەوە ،چىهکە کۆکردهەوەیان مەخاڵە ،واثە كەت دەصد هادا"
بەم ع ێىەیەو ئەگەر ث ێبینى ئەو پ ێىاصاهەي صەرەوە بکەیً،
ئەوا صەرجەمیان جەخد لەصەر دژیەکى و پ ێچەواهەیی واثاي دوو
وعە ،یان دوو ڕصحە ،یان دوو دەربڕیً دەکەهەوە کە لەبە راهبەر
یەکتریدا دەوەصتن .ویىەي ع یعریػ بۆخۆي باعتریً ک ێڵگەي
کۆکردهەوەي واثا دژیەک و پ ێچەواهەکاهە  .عاع یر بە ئاگاییەوە ئەو
مەبەصحە ع یعرییەي کە هەیەجى لە ڕێگەي دژیەکە واثاییەکاهەوە
بە خىێىەرەکەي خۆي ڕادەگەیەهێد؛ وەکى ئەوەي (د.هاز ئەخمە د
صەعید) دەڵێ ":عاع یر لە ه ێىان و کۆکردهەوەي عخ ێک و دژەکەي
پ ێکەوە ،گغحگ یرییەکى واثایی جىان دروصد دەکات و صەرهجى
خىێىەر ڕادەک ێغێد ،کە زۆرجار بەالي خىێىەرەوە ئەم

.

کچ لە دووي کىڕ هاگەڕێ هەرکىڕ بە کچ خاعا ئەکا
ئ ـ ـ ـەو ک ـ ـچـ ـە مەعضىم ـە ه ـاخ ـ ـەق ص ـەرکسو ڕصىا ئ ـەک ـ ـا
ل٦٧
(کچ ،کىڕ) لە جۆري دژیەکى ثەواوکە راهەیە ،واثە ڕەثکردهەوەي
یەکێکیان داهىاهە بە ئەوي ثریاهدا .
.2دژیەکى پلەدار  :لێرەدا لە ه ێىان ئەو دوو وعەیەي کە دەبىە
دژیەکى یەکتري ،مۆرفێمەکاوى پلەي بە راورد و بااڵ (ثر ،ثریً)
دادەهرێد ،واثە هەرێکردوى وعەیەک واثاي ئەرێى وعەکەي ثر
هاگەیەهێد ،بەڵکى لەهێىان ئەو وعاهەدا پلە هەیە"ئەم جۆرەیا ن
بە پ ێچەواهەي مىثڵەكەو جۆرە ڕێژەیەک لەهێىان وعەکاهدا هەیە ،
ثاکە وعەکاوى جۆرێک لە وعەي بە راوردي یان پلەداري

18

پ ێکەوەهاثىە عخ ێکى چاوەڕواهىەکراوە "  .یاخىد بۆ خىێىەر
عخ ێکى هامۆ و پ ێچەواهەیە ،ئەمەظ لە ثایبەثمەهدي ئەم
هىهەرەیە ،چىهکە مادام لەصەر واثاي ج یاواز و پ ێچەواهەي دوو
وعە کاردەکات ،ئ یتر با ئەو وعاهە"لە فەرهەهگدا صەربەخۆییان

21
لەخۆدەگرن"  .ئەم جۆرەي دژیەک جۆرێکە لە دژیەکى ڕێژەیی،
بە زۆري لەهێى ئەو وعاهەدا هەن کە زیاثر بۆ وەصفکردن
22

"ئاوەڵىاو" بەکاردێً .
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ئاویاري خۆي ئەکا ،ب ێ فەركە الي هەورازو ل ێژ ل١٣٢
هەردوو وعەي (هەوارز ،ل ێژ) دژیەکیان دروصحکردووەو لە جۆري
(ئا ڕاص ـحەیی )ن ،چ ـىهکە بە دوو ئا ڕاص ـحەي پ ـ ێچەواهە و دژي یەک ت ـري
دەڕۆن  .پ ێىیض ـ ـحە ل ێ ـ ـرەدا ئام ـ ـاژە بەوە بکەی ـ ـً ،کە هەردوو وع ـ ـەکە
واث ـ ـ ـ ـاي فەرهەهگ ـ ـ ـ ـ ـى خۆی ـ ـ ـ ـان کە لە زم ـ ـ ـ ـ ـاوى ئاص ـ ـ ـ ـاییدا هەی ـ ـ ـ ـ ـاهە،
لەدەص ـ ـ ـ ـحداوە ،بەڵ ک ـ ـ ـ ـى ل ێ ـ ـ ـ ـرەدا بەم ع ـ ـ ـ ـ ێىەیە ( :هەوراز=گ ـ ـ ـ ـران)،
(ل ێژ=ئاص ـان) ،واثە ع ـ ـاع یر ئەوەه ـ ـدە ثىاه ـ ـاي داه ێ ـ ـىە راهەي ف ـراواهە،
دەثىاه ێ ـ ـد هەم ـ ـى بابەث ێ ـ ـ ـک بە ج ـ ـىاهتریً ع ـ ـ ێىە بک ـ ـات بە ع ـ ـ یعر .
ع ـ یعرێک کە جىاهک ـاري و وردەک ـارییەکى وەص ـحایاهەي ث ێ ـدا ب ێ ـ ـد ،بە
ب ێ ئەوەي ثىش ى ماهدوبىووى بکات .
ثەواوي ڕێک ئەوەصتێ بەرزو هسمى
ئەوي کۆهەپەرصد ب ێ دێحە ئامان ل٢٠٥
هەروەها هەردوو وعەي (بەرز ،هسم) لەو بەیحەي صەرەوەدا
(دژیەکى ئا ڕاصحەیی ) دروصد دەکە .

چاو لە ع یغلى چاوي مەصتى ،خەز لە هەر پەرویً
ئەکا
دەم ب ـە یـ ـادي ل ـێ ـىي زەوقى ث ـ ـال ـ ـى خ ـ ـۆي ع ـ ـ ی ـریـ ـً ئەکا
ل٦٢
هەردوو وعەي (ثاڵ و ع یریً) دژیەکى پلەدار (هاثەواو) دروصد
دەکەن ،چىهکە دەثىاهً ڕادە و مۆرفیمەکاوى ئاوەڵىاوي پلەي
بە راورد و بااڵ وەربگرن .
هەروەها لە بەیخێکى ثریدا دەڵێ :
دڵ ـى ک ـۆه ـ ـەم خ ـەی ـاڵ ـى وای ـ ـە دەردي ث ـ ـازە پ ـەی ـ ـدا ک ـ ـا
بە پغتى کۆمەوە ئەكڵى گىزەعحەي کۆن ڕیضىا کا
ل٥٩
لێرەدا هەردوو وعەي (ثازە ،کۆن) دژیەکى یەکتریً و لە جۆري
دژیەکى (هاثەواو) یان (پلەدار )ن ،چىهکە مۆرفێمەکاوى پلەي
بە راورد و بااڵ وەردەگرن  .واثە دەثىاهین بڵێین (زۆر ثازە زۆر کۆن)،
یان (ثازەثر ،کۆهتر) .
.3دژیەکى پ ێچەواهە  :ئەو وعە و ڕصحاهەن کە لەگەڵ وعەیەکى ثر
یان ڕصحەیەکى ثري زماهەکەدا واثاي پ ێچەواهە دەگەیەهً  .ئەم
پەیىەهدییەظ ب ە بە راوردکردوى وعەي وەکى (کڕیً) و (فرۆعتن)،

جۆرەکاوى دژیەک بەپێى عىێنى هاثنى بىەڕەثەکان:
25

.1دژیەکى بە راهبەري (صادە ) :لە بەیخێک یاخىد دێڕە ع یعرێکدا
یەک دژیەک دێد .لەو وعەو دەربڕیىاهەدا دروصد دەبێد کە
واثاکاه یان بە راهبەر یەکتریً ،دوو وعەن کە یەکتري ثەواو دەکەن

23

(دان) و (وەرگرثً)( ،ژنه ێىان ) و (عىکردن) دەردەکەوێد .
خىایا ث ـۆ ک ـ ـە كا زاهجد ه ـ ـەدا پ ـ ـ ێ ـ ـ ـم
بە هاخەق بۆ ئەبێ دایم زەرەرکەم ل١٦٠
وعەکاوى (كا زاهج و زەرەر) دژیەکى یەکتریً و لە جۆري (دژیەکى
پ ێچەواهە )ن ،چىهکە کاث ێک دەڵێین :كا زاهجمان کرد ،واثە
زەرەرمان هەکردووە  .بە پ ێچەواهەعەوە کاث ێک دەڵێین:
زەرەرماهکرد ،واثە كا زاهجمان هەکردووە .
. 4دژیەکى هەرێنى ( :هەروەها -هافەرهەهگى -ش ى پ ێ دەگىثرێد) ل ێرەدا
ئەو وع ـ ـ ـاهەي دەب ـ ـ ـىە دژیەک ـ ـ ـى یەک ت ـ ـ ـري ،بە ی ـ ـ ـارمەجى ئامرازەک ـ ـ ـ ـاوى
هەرێ ک ـ ـ ـ ـ ـردن وع ـ ـ ـ ـ ـەکە دەب ێ ـ ـ ـ ـ ـد بە هەرێ  .دوو وع ـ ـ ـ ـ ـە دژ بەیەک و
پ ـ ێچەواهەکە لە فەرهەهگ ـ ـى زماه ـ ـدا هەریەکەی ـ ـان ڕیغ ـ ـە و بىج ێک ـ ـى
ڕەص ـ ـەن و ص ـەربەخۆي ه ی ـ ـیە ،بەڵ ک ـ ـى هەردووک ی ـ ـان لە بىج ـ ـدا هەر

26

واثە هەرێکردوى یەکێکیان كبىڵکردوى ئەوی تریاهە  .هەروەها لە
ڕصحەدا هەریەکێک لە بىەڕەثەکان بە راهبەر بە بىەڕەثەکەي ثریا ن
دێد :
ئەي وەثەن پارە پەرصتى بىو کە ئ یمەي کرد بە پەن
ڕۆژه ـەاڵت و ڕۆژوغ ـ ی ـً ث ـاه ـەم ـان وا لێ ئ ـ ـ ـ ـەدەن ل٢٦٤
هەردوو وعەي ( ڕۆژهەاڵت ،ڕۆژوغین) کە لەواثاي فەرهەهگى
خۆیان داماڵراون ،واثە بۆ ئاماژەکردن بە عىێً ه ین ،مەبەصد
ل ێیان (گەل و دەوڵەت )اوى هاوص ێیە؛ دژیەکى یەکتریً ،بەاڵم
هەردوو بىەڕەثەکە بە دواي یەکتریدا هاثىن ،لەبەرئەوە دەثىاهین
بە دژیەکى بە راهبەري یاخىد (صادە) هاوي بەریً .
هەروەها وا دەبێ ل ە بەید یاخىد دێڕە ع یعرەکەدا یەک دژیەک
هەیە ،بەاڵم هەر بىەڕەثێکیان لە ه یىەیەکدایە :
گىڵ ئەگەر ئەكڵى ببێ ،كەت صەر لە خاکا هاکاثەدەر
چ ـىهکە ڕۆژي د ڕک و داڵە و گ ـ ـەرم ـ ـ ى ب ـ ـ ـا زاري گ ـ ـ ی ـ ـا ل٦٨
هەردوو وعەي (گىڵ ،د ڕک و داڵ) دژیەکى هاو بەیحەکەن،
بەاڵم لەبەرئەوەي هەر بىەڕەثێکیان لە ه یىەیەکى بەیحەکەدایە،
ئەوا جۆري ئەو دژیەکەي ک ە پ ێکیان ه ێىاوە ،دەثىاهین هاوي بي ێین
دژیەکى بە راهبەري باڵو .
. 2دژیەکى ئاڵۆز  :بە پ ێچەواهەي (دژیەکى بە راهبەري) ،ئ ەم جۆرەیا ن
زیاثر لە یەک دژیەک لە بەیخێک یان دێڕە ع یعرێکدا دێد ،ئەمیػ
دەبید بە س ێ جۆرەوە :
 ١-٢دژیەکى ئاڵۆزي عىێىکەوثە  :چەهد دژیەکێک دێً ،ب ەاڵم
بىەڕەثەکاوى هەر دژیەکێک عىێنى خۆیان لە بە راهبەري یەکتري
دەگرن ،ئ یتر ڕاصحەوخۆ بە دواي یەکدا ب ێن ،یاخىد هەر بىەڕەثەي
لە ه یىە بەیخێک یان ه یىە دێڕێکدا ب ێد :
مەعلىمە لەالي ئەو کەصە وا ئەهلى خەیا ب ێ

24

یەک ڕیغە و ڕەگیان هەیە .
لە خىاوى ڕەخمەجى خەق ج یرە خۆرن
هە زا ران وەخش ى و هادان و داها ل٥٤
لەم بەیحەي صەرەوەدا عاع یر هەردوو وع ـەي (ه ـادان و داه ـا)ي
بەکارهێ ى ـاوە ،کە دژیەک ـ ـى یەک ت ـ ـریً و بە هەردووکیاهیغ ـ ـەوە دژیەک ـ ـى
جۆري (هەرینى)یان دروصحکردووە  .هەروەها دەڵێ :
پغد لە پ یاو ئەکەي هاپ یاو ئەدوێنێ
دڵى چەهد هە ژار ب ێ ه یچ ئەعکێنێ ل١٠٦
لێرەع ـ ـ ـ ـدا وع ـ ـ ـ ـەکاوى (پ ی ـ ـ ـ ـ ـاو ،هاپ ی ـ ـ ـ ـاو) دژیەک ـ ـ ـ ـى هەرێي ی ـ ـ ـ ـ ـان
دروصحکردووە .
. 5دژیەکى ئا راصحەیی  :ئەو وعاهە دەگرێحەوە کە لە ڕوي ئاص ـحەوە بە
پ ـ ێچەواهەي یەک ت ـ ـرن ،واثە یەکێک ی ـ ـان هسی ـک ب ـ ـىوهەوەیە لە كض ـەکەر
ئەوی ثریان دورکەوثىەوە لێى .
ئاوي الفاوي خەیاڵم ،ه ێىدە صاف و ڕۆعىە
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دژیەکەکان ڕیسبەهدي وەرهەگرثىوە ،واثە صەرەثا بىەڕەجى یەکەمى
دژیەکەکان هاثىون ،دواثر بىەڕەجى دووەم ،واث ە (دژەکاهیان)
هاثىون :

گەر پ یرە وەگەر گەهجە ،ئەگەر عاه و گەدا ب ێ ل٣٥
لێرەدا دوو دژیەک هەیە (پ یر،گەهج) هەروەها (عا هـ،گەدا)،
بىەڕەثەکاهیػ لەجیگەي خۆیاهدان و بەعىێً یەکترییەوەن ،بەم
ع ێىەیەي جۆرەکەي بریتى دەبید لە (دژیەکى ئاڵۆزي
عىیىکەوثە) ،واثە هەر بىەڕەثێک ڕاصحەوخۆ دژەکەي بە دواي
خۆیدا دێد  .بەهامان ع ێىە لە وعەکاوى (ده یا ،دیً) و (هەی،
ص یىاک)دا (دژیەکى ئاڵۆزي عىێىکەوثە)یان دروصحکردووە :
دروص ـتى ک ـ ـردووە دارێ ل ـە ب ـۆ ئەصبابى ده یاو دیً
یەکێ هەي بۆ صەفاو بەزم و یەکێ بۆ وەرع و ص یىاکە
ل٢٩٨

ثەعلیبى غەرەزهاکەم و دوژمً بە کەس ێ ه یم
هاداهە هەكیزەي ئەوێ ،داها بە ئ یغارەت ل٨٢
ەر د
اد ن

لەو بەیحەي صەرەوەدا وعەکاوى (غەزەب ،پادعا ،هەثیى) ل ە
ه یىەي یەکەم و ،وعەکاوى (کەرەم ،ه یچ و پىوچ ،عا) لە ه یىەي
دووەمدا ،دژیەکیان لە جۆري (ئاڵۆزي بە راهبەري ) دروصحکردووە،
بەم ع ێىەیەي الي خىارەوە :
ە
ەر

اد ا( ە
(ە

ە)

ا (ە

دری )
دری )

بەم ع ێىەیەو لە بەیحەکەدا ئەگەرچى ( )٣س ێ دژیەکى ث ێدایە،
بەاڵم بىەڕەثەکان بە راهبەر بە یەکتري دەوەصتن و عىێيیان
دیاریکراوە .
 ٣-٢دژیەکى ئاڵۆزي ث ێکەڵ  :لەم جۆرەیاهدا عىێنى بىەڕەثەکان
بە راهبەر یەکتري هاوەصتن ،بەڵکى یەکێک لە بىەڕەثەکاوى دژیەکى
یەکەم ،عىێنى یەکیک لە بىەڕەثەکاوى دژیەکى دووەم دەگرێحەوە :
دیىاري مەخبەصم عەرق و جىىب و غەرب و ع یمال
بەچى ئ یبرا ئەبێ مىجریم ،خەثاباري مىا ڵى ب ێ ل٣٠٤
وعەکاوى (عەرق ،جىىب ،غەرب ،ع یمال) کە لە ه یىەي یەکەمى
بەیحەکەدا هاثىن ،دژیەکى ئاڵۆزي ث ێکەڵیان دروصحکردووە،
چىهکە بىەڕەثەکان کە یەکتري پ ێچەواهە دەکەهەوە عىێىکەوثەي
یەکتري ه ین ،واثە دەبىو ب ەم ع ێىەیە ڕیسبەهدیان وەرگرثایە
[(عەرق+غەرب ) ( /جىىب+ع یمال)] ،بەاڵم ڕیسبەهدییەکە
ث ێکچىوەو بىوە بە [(عەرق+جىىب) ( /غەرب+ع یمال)] .بەم
ع ێىەیە دژیەکى ئاڵۆزي ث یکەڵ دروصد بىوە .
بە هەمان ع ێىە لەم بەیحەي خىارەوەدا ،زیاثر لە دژیەکێک
هاثىوە( ،هادان ،داها)( ،هەكیزە ،ئ یغارەت) ،بەاڵم عىێنى ڕیسبىووى

/

≠

ار

واثە (هادان  +داها)( ،هەكیزە ،ئ یغارەت) بىون بە دژیەکى
یەکتري ،بەاڵم عىێنى بىەڕەثەکان ث ێکەل و ئاڵۆزن ،بەم ع ێىەیەو
چىهکە زیاثر لە یەک دژیەکى ث ێدایە ،ئەوا جۆرەکەي دژیەکى
ئاڵۆزە ،هەروەها لەبەرئەوەي عىێنى بىەرەثەکان بە رامبەر یەکتري
ه ین ،کەواثە ث ێکەڵە  .بەم ع ێىەیە وعەکاوى (هادان+هەكیزە) /
(داها+ئ یغارەت) لە جۆري (دژیەکى ئاڵۆزي ث ێکەڵ)ي لەهاو ئەو
بەیحەدا دروصحکردووە .
ي
کەواثە بەعێىەیەکى گغتى (كاوع) بۆ خضخىەڕوو بابەثە
ع یعرییەکاوى پغتى بە (هىهەري دژیەک) بەصحىوە ،زیاثري ئەو
بابەثاهەظ بابەجى کۆمەاڵیەثین و ئاوێىەي ک ێغەو ژاهەکاوى چ ینى
چەوصاوەي هاو کۆمەڵً ،عاع یر لەو ڕیگەیەوە ثىاه یىیەجى
مەبەصحەکەي بەعێىەیەکى ڕوون و ئاعکرا ،بەاڵم بە بي یاثێکى
هىهەري بەرزەوە بخاثەڕوو .
ئەهجام :
گرهگتریً ئەهجامى ثىێژیىەوەکە ئەماهەن :
 .1هىهەري دژیەک لە بي یاجى وێىەیى دەكەکاوى (كاوع) دا پ ێگەو
گرهگى خۆي هەبىوە ،بەعێىەیەک کە یارمەجى عاع یري داوە بۆ
ئەوەي مەبەصحە پ ێچەواهەکاوى یەکتري بە جىاوى بخاثەڕوو .
. 2دژیەک گەلێک واثاي هىێى بە داهەفەرهەهگییەکاوى زماوى
دەكەکاوى (كاوع) داوە و وایکردووە هاصىامەیەکى ئەدەبى بە زماوى
دەكەکاوى ببەخغێد .
.3ئەگەرچى (كاوع) بەگرهگییەوە بۆ بابەثە کۆمەاڵیەثییەکاو ى
ڕوواهیىەو ک ێغەکاوى کۆمەڵگەي خضحۆثەڕوو ،بەاڵم ئەوە هەبۆثە
هۆي ئەوەي زماوى دەكەکاوى هاصىامەي ع یعرییەجى خۆی
لەدەصد بدات ،بۆ ئەم مەبەصحەظ (دژیەک) لەپاڵ هىهەرەکاو ى
ثري ه ێى زاوضتى ڕەواهبێژي ڕۆڵ و گرهگى خۆي هەبىوە .

کەوثە صەر باري غەزەب ،چەهد پادعاي کرد بە هەثیى
هاثە صەر باري کەرەم ،چەهد ه یچ و پىوچى کرد بە عا ل٦٤

ە)

ەق

≠

 ٢-٢دژیەکى ئاڵۆزي بە راهبەري  :لەم جۆرەدا لە بەیخێکدا ،یاخىد
لە دێڕە ع یعرێکدا زیاثر لە دژیەکێکی ث ێدایە ،بەاڵم بىەڕەجى
یەکەمى دژیەکەکان لە ه یىەي یەکەمدایەو ،بىەڕەثەکاوى دووەمیػ
(واثە بە راهبەرەکەي/دژەکەي) لەهیىەي دووەمدایە ،بەاڵم بە راهبەر
بە یەکتري دەوەصتن :

ەت ( ە

ەیە

تا یە ر تە

د ەن
د ا

لیضتى صەرچاوەکان:
صەرچاوەي کىردي /کحێب
.1
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بي یاجى وێىەي هىهەري لە ع یعري ع ێرکۆ ب ێکەصدا ،هاوژیً
صڵێىە ع یضا ،چاپى یەکەم ،دەزگاي چاپ و پەخش ى
صەردەم ،صل ێماوى. ٢٠٠٩ ،
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 . 2بي یاجى وێىەي هىهەري لە ع یعري کىردیدا ( ،)١٩٩١- ١٩٧٠
صەردار ئەخمەد خەصەن گەردي ،چاپى یەکەم ،دەەزگاي
چاپ و پەخش ى صەردەم ،صل ێماوى. ٢٠٠٣ ،
 . 3پەیىەهدییە ص یماهخیکییەکان و هەهدێک دیاردەي واثایی لە
زماوى کىردیدا ،فەرهاد ثۆفیم خەصەن ،هامەي ماصحەر،
زاهکۆي صل ێماوى. ٢٠١٠ ،
 . 4پەیىەهدییە واثاییەکاوى هاو مۆرفێمە بەهدەکان لە زماوى
کىردیدا ،عادان خمەئەمین مدەمەد ،هامەي ماصحەر،
زاهکۆي صل ێماوى. ٢٠١٦ ،
 . 5جىاهکاري لە ئەدەبى کىردیدا بە ع ێىازێکى هىێ ،دوکحۆر
صەید ئەخمەد پارصا ،چاپى یەکەم ،چاپخاهەي
ئ یغراق. ١٣٩٧،
 . 6دروصحەي ڕصحەي مەرج لە زماوى کىردیدا و ل ێکداهەوەیەکى
واثایی ،ثریفە مدەمەد فەرەج ،هامەي ماصحەر ،زاهکۆي
گەرمیان. ٢٠١٦ ،
 . 7دژواثا و فرهواثا له ع یعری گۆراهدا ،مضعىد بكر اخمد .
 . 8دژواثاو فرەواثا لە ع یعرەکاوى (گۆران)دا ،مەصعىد بەکر
ئەخمەد ،هامەي ماصحەر ،زاهکۆي صەاڵخەدیً. ٢٠١٥ ،
 . 9دیىاوى كاوع ،کۆکردهەوەي  :بىرهان كاوع ،چاپى عەعەم،
چاپخاهەي دااڵهى ،صىە. ١٣٩٠ ،
 . 10دەهگى مضحەفابەگى کىردي لەعیعري کالص یکى کىردیدا،
د.هاز ئەخمەد صەعید ،چاپى یەکەم ،چاپخاهەي گەهج،
صل ێماوى. ٢٠١٧ ،
 . 11ڕەواهبێژي لە ئەدەبى کىردیدا ،عەزیس گەردي ،بەرگى دووەم
(جىاهکاري) ،چاپى یەکەم ،چاپخاه ەي عارەواوى ،هەولێر،
. ١٩٧٤

. 12
. 13
. 14
. 15

. 16
. 17
. 18

زاوضتى ه ێما واثاو واثال ێکداهەوە (بەرگى دوو)  ،مدەمەد
مەخىي ، ،چاپى یەکەم ،چاپخاهەي زاهکۆي صل ێماوى ..
زماهەواوى ،بەرگى ( ،)١،٢،٣صەالم هاوخ ۆظ و هەریمان
خۆعىاو ،چاپى یەکەم ،چاپخاهەي مىارە. ٢٠١٠ ،
مدەمەد مەعروف فەثاح ،چاپخاهەي زاهکۆ ،صەاڵخەدیً،
هەولێر. ١٩٩٠ ،
الیەهە ڕواهبێژییەکان لە ع یعري کالص یکى کىردیدا،
د.ئ یدریط عەبدوڵاڵ مضحەفا ،چاپى یەکەم ،چاپخاهەي
خاجى هاعم ،هەولێر. ٢٠١١ ،
واثا و دەوروبەر ،صا زان ڕە زا مع ین ،هامەي ماصحەر ،زاهکۆي
صەاڵخەدیً. ٢٠٠٥ ،
واثاصازي ،دا را خەمید ،چاپخاهەي ژیر ،صل ێماوى ،چاپى
یەکەم. ٢٠١٠ ،
واثاو وەرگێران ،پەرویً عىصمان مضحەفا ،چاپخاهەي
ڕۆژهەاڵت. ٢٠٠٩ ،

گۆڤار:
 . 19ثەوەرێک بۆ ئەو دیى ڕەهەهدەکاوى وعە ،ئامادەکردوى  :باوکى
م یرۆژ ،گۆڤاري (کۆصار) ،ژمارە(. ٢٠٠٢ ،)٣- ٢

صەرچاوەي عەرەبى:
 . 20العمده فی مداصً الغعر و ادابه و هلده،أبي على خضً بً
رعيم ،اللیرواوى ،مجلد  ، 2مدمد محي الدیً عبدالحميد،
جسء الاول ،ط ، 5دا رالج یل لليغر والحىزيع والطباعة ،
بیروت. 1981،

صەرچاوەي ئیىگلیزي:
English as a Global Language, David Crystal, second . 21
edition, 1997

Page 51

Journal of the University of Garmian 6 (4), 2019
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1

 بڕواهە :واثاسازي ،دارا خەمید ،چاپخاهەي ژیر ،سلێماوى ،چاپى یەکەم ،٠٢٠٢ ،ى.٠١2
 واثا و وەرگێران ،پەرویً عىسمان مسحەفا ،چاپخاهەي ڕۆژهەاڵت ،٠٢٢٢ ،ى.٠٣١3
 English as a Global Language, David Crystal, second edition, 1997, P:410.4
 واثاسازي ،دارا خەمید ،ى.١٦5
 بڕواهە :بي یاجى و ێىەي هىهەري لە صیعري کىرد یدا ( ،) ٠٢٢٠- ٠٢٩٢سەردار ئە خمەد خە سەن گەردي ،چاپى یەکەم ،دەەزگاي چاپ و پەخ ش ىسەردەم ،سلێماوى ،٠٢٢٣ ،ى.١٦
6
 ب يیاجى وێىەي هىهەري لە صیعري صێرکۆ بێکەسدا ،هاوژیً سڵێىە عیسا ،چاپى یەکەم ،دەزگاي چاپ و پەخش ى سەردەم ،سلێماوى ،٠٢٢٢ ،ى.١١7
هەر ئەو سەرچاوەیە ،ى . ١٦ئەویط وەریگرثىوە لە ثەوەرێک بۆ ئەو د یى ڕەهە هدەکاوى وصە ،ئا :باوکى م یرۆژ ،گۆ/اري (کۆسار) ،ژ مارە(،٠٢٢٠ ،)٣- ٠
ى.٠٩٧
8
 بيیاجى وێىەي هىهەري لە صیعري کىردیدا ( ،)٠٢٢٠- ٠٢٩٢سەردار ئەخمەد خەسەن گەردي ،ى.١٠9
 جىاهکاري لە ئەدەبى کىردیدا بە صێىازێکى هىێ ،دوکحۆر سەید ئەخمەد پارسا ،چاپى یەکەم ،چاپخاهەي ئیضراق ،٠٣٢٩،ى.١٦10
 دیىاوى قاوع ،کۆکردهەوەي :بىرهان قاوع ،چاپى صەصەم ،چا پخاهەي دااڵهى ،سىە.٣٣٩ ،٠٣٢٢ ،11
 دروسحەي ڕسحەي مەرج لە زماوى کىردیدا و لێکداهەوەیەکى واثایی ،ثریفە مدەمەد فەرەج ،هامەي ماسحەر ،زاهکۆي گەرمیان ،٠٢٠١ ،ى.٠٠٠12
 پەیىە هدییە سیماهخیکییەکان و هە هدێک د یاردەي وا ثایی لە ز ماوى کىرد یدا ،فەرهاد ثۆف یق خە سەن ،هامەي ما سحەر ،زاه کۆي سلێماوى،٠٢٠٢ ،ى.٣٧
13
ي
 بڕواهە :الیەهە ڕەواهبێژییەکان لە صیعر کالسیکى کىردیدا ،د.ئیدریس عەبدوڵاڵ مسحەفا ،چاپى یەکەم ،چاپخاهەي خاجى هاصم ،هەولێر،٠٢٠٠ ،ى.٠٢٣
14
 العمده فی مداسً ال ضعر و ادا به و هقده،أبي ع لى خ سً بً رصيق ،القیروا وى ،مجلد  ، 2مد مد م حي الدیً عبدالحم يد ،جسء الاوى ،ط،5دارالجیل لليضر والحىزيع والطباعة ،بیروت ،1891،ظ.5
15
 ڕەواهبێژي لە ئەدەبى کىردیدا ،عەزیس گەردي ،بەرگى دووەم (جىاهکاري) ،چاپى یەکەم ،چاپخاهەي صارەواوى ،هەولێر ،٠٢٩١ ،ى.١٧ جیا لەو جۆراهەش ى کە باسیان دەکەیً ،دوو جۆري ثري دژیەک هەن (فەرهەهگى و هافەرهەهگى) دژیەکی فەرهەهگی :مهبهسد له دژواثای فهرهههگی
هه مى ئهو وصه فهرهههگیاهه دهگرێحهوه له دهاللهت دهلههه سهر دو واثای دژبهیهك به مضێىهیه باسنردوی دژواثامان دهبىه لقێو له باسنردوی
هاوبهش ى بۆ همىهه وصهی جىن له زماوی عهرهبیدا بۆ ههردو ڕههگی ڕهش و سپى بهماردێد.ههروهها وصهی قاوع له زماوی عهرهبیدا به دو واثای دژ
بهماردێد مهبهسد سىاڵنهر دوهم بۆ لهس ێ به بهش ى خۆی ڕازی بێد(.بڕواهه ههریمان خۆصىاو )98 : 2010،له زماوی مىردیدا وصهی له مجۆره
دهبینرێد بهاڵم بهراورد به زماوی عهرهبی له متر ئهم جۆره وصاهه دهبینرێد بۆ همىهه له زماوی مىردیدا وصهی ڕواهدن له به واثای چاهدن  ،البردن
/وه دهرهان دێد .واثاسازي ،دارا خميد مدمد ،ى .٠٢٩هەرچى دژیەکى هافەرهەهگیضەدوو وصه دژ بهیهك و پێچهواههله له فهرهههگی زماهدا
ههریهلهیان ڕیضه و بىجێهی ڕهسهن و سهربهخۆی هیه بهڵهى ههردولیان ههر یهك ڕیضه و ڕهگیان ههیه .دژواثا و فرهواثا له صیعری گۆراهدا ،مسعىد
بنر اخمد ،ى74
16
 بڕواهە :ڕە واهبێژی لە ئەدەبى کىردیدا ،عەزیس گەردي ،بەرگى دووەم ،ى٩٠- ١٢17
 جىاهکاري لە ئەدەبى کىردیدا بە صێىازێکى هىێ ،دوکحۆر سەید ئەخمەد پارسا ،ى.8518
 دەهگى مسحەفابەگى کىردي لەصیعري کالسیکى کىردیدا ،د.هاز ئەخمەد سەعید ،چاپى یەکەم ،چاپخاهەي گەهج ،سلێماوى ،٠٢٠٩ ،ى.٠٠٢- ٠٠٢19
 زماهەواوى ،مدەمەد مەعروف فەثاح ،چاپخاهەي زاهکۆ ،سەاڵخەدیً ،هەولێر ،٠٢٢٢ ،ى.٠١٦20
واثا و دەوروبەر ،سازان ڕەزا معین ،هامەي ماسحەر ،زاهکۆي سەاڵخەدیً ،٠٢٢٦ ،ى.٠٦21
 واثاسازي ،دارا خەمید مدەمەد ،ى.٠٢٧22
 زاوستى هێما واثا و واثالێکداهەوە (بەرگى دوو) ،مدەمەد مەخىي ،ى.٩٢23
زماهەواوى بەرگى ( ،) ٠،٠،٣سەالم هاوخۆش و هەریمان خۆصىاو ،چاپى یەکەم ،چاپخاهەي مىارە،٠٢٠٢ ،ى.٠٠٣24
 دژواثاو فرەواثا لە صیعرەکاوى (گۆران)دا ،مەسعىد بەکر ئەخمەد ،هامەي ماسحەر ،زاهکۆي سەاڵخەدیً ،٠٢٠٦ ،ى.١٩25
 بڕواهە :الیەهە ڕەواهبێژییەکان لە صیعري کالسیکى کىردیدا ،د.ئیدریس عەبدوڵاڵ مسحەفا ،ى .٠٢٧هەروەها بڕواهە :دەهگى مسحەفابەگى کىرديلەصیعري کالسیکى کىردیدا ،د.هاز ئەخمەد سەعید ،ى.122
26
 -دروسحەي ڕسحەي مەرج لە زماوى کىردیدا و لێکداهەوەیەکى واثایی ،ثریفە مدەمەد فەرەج ،ى.1٠٠
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