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بەپێی لێکضاهەوەکان بەوە صەگەیً کە ژهان ڕۆڵێکی بەعچاو و گغهگیان لە کۆمەڵگاصا بىوە
ومكذومڕێکی ػۆع وبەعصەوام لە ؾەع پێگەی کۆمەاڵیەحی و کەؾایەجیی ژهان کغاوە .هەع ئەمە
بىوەجە هۆی ئەوەیکە چەهضیً لێکۆڵیىەوەی ػاوؿتی و قیکاعیی لێبێخەوە .لەم وجاعەصا
صەمانهەوێذ قێىاػی صەعکەوجً و پێىاؾەی ژهان لە کخێبی ڕقخەی مغواعیی عەالئەصیً
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لەزۆ صەگغێذ؛ کە ؾەعصێڕی س ێ بەعگیان هاوی ژهاوی بەؾەعەوەیە و گێڕاهەوەکاوی جایبەجە بە
ژهان .بەعگی یەکەم هەڵگغی  ،٢٢بەعگی صووهەم هەڵگغی  ١و بەعگی ؾێهەم هەڵگغی ٤١
گێڕاهەوەیە .بەمپێیە  ١٢گێڕاهەوە بەقێىەی هەڵبژاعصوی کخێبساهەیی جاوجىێ کغاوە.
ئەهجامی لێکۆڵیىەوەکە ئەوەمان بۆ صەعصەزاث کە لە بەعگی یەکەمضا ژن بە قێىەی هاڕاؾخەوزۆ
لە  ٤١گێڕاهەوە ڕۆڵی بەڕێىەبەع و کاباوی ماڵ صەگێڕێذ و لە یەک صاهەیاهضا وەک ئاػاژن پێىاؾە
کغاوە .لە بەعگی صووهەمضا ژن كاعەماوی ؾەعەکی چىاع گێڕاهەوەیە و ڕۆڵی زىقک و ژوی ػیغەکی
ماڵێ صەگێڕێذ؛ هەعوەها لە بەعگی ؾێهەمضا لە ٤٢گێڕاهەوە هاڕاؾخەوزۆ بەڕێىەبەع و کاباوی ماڵێیە
و لە  ٥صاهەقیان ڕاؾخەوزۆ بەڕێىەبەع و ڕۆڵی کاباوی ماڵێی پێضەصا و لە یەکێکیكیاهضا وەک
ئاػاژن هاوبغاوە .
بەگكتی ژهان لەم گێڕاهەواهەصا وەک مغۆڤێکی ػۆعػان ،عەیاع و بەمەکغ صەعکەوجىون کە
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ئەگەعچی ػۆعیىەیان ژهاوی ئاؾایحن و پلەوپایەیێکی کۆمەاڵیەجیی بەعػیان هییە بەاڵم ؾەعەڕای
ئەوەف هەوڵی ؾەعزؿخنی صۆػی کۆمەاڵیەحی و ئابىوعیی زۆیان صەصەن .لەػۆعبەی گێڕاهەوەکاهضا
ژهان هەبىووی ؾەعبەزۆیان لە هاو صەكەکاهضا هەیە و بیىەعی گىجاع و ئازاوجنی ژهاهەیحن.
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پێغەکى:
ژن لە ئەوێضحا و زماوی صاوضکرید بە واثای«ریحە صییە باهو» یا «ئاعە
باهو» دێد ،ئەمڕۆکە وعەی یەکەم لە زماوی فارصیدا صڕدراوەثەوە و ثەهیا
باهو ماوەثەوە کە ئەویػ ماهای ڕووهاکی و گەعاوەیی دەدات(اقبالی،
 :٧٨٣١ل .)٩٢مارکضیضحەکان دەڵێن ژهان هەرگیز لە صەرەثای مێژووەوە
زوڵم لێکراو و ژێر دەصد هەبوون و لە هێوان خێڵە کۆچەرییەکان عان بە
عاوی پیاوان و لە یەک ڕیسدا بوون .ڕووخاوی پێگەی کۆمەاڵیەجی ژهان
هاوکات بوو لەگەڵ ڕووخاوی پێگەی دایک صاالری و پاظ ئەوە باوک
صاالری و خاوەهایەجی خۆیان دەرخضد .مێژوو بۆمان دەردەخات کە
یەکەمین و بىەڕەجیثریً هۆکاری صەرکەوثنی پیاوان بە صەر ژهاهدا
خاوەهایەجییە .خاوەهدارێتی بووە هۆی ئەوەیکە ژن و مىداڵ وەک ژێر
دەصخێک لە خسمەت پیاواهدا بً .کۆکردهەوە و دابین کردوی
خواردەمەهییەکان و ڕاو کردن جێگەی خۆی بە بەرهەمهێىاهەکی خێراثر
بەهاوی کغدوکاڵ ،پاعکەوت کردن و پیغەگەلەکی عاری دا .پاعان
کارەکاهیان ل ە هێوان دوو ڕەگەزدا دابەظ کرد .چوهکە پیاوان ڕاصحەوخۆ
کاری کغدوکاڵ و ئاوداعحيیان بە دەصحەوە گرت و پاظ ئەوە وردە وردە
بەهۆی پێگە کۆمەاڵیەثییەکان وەک خاوەهایەجی ،صامان و داهاثێکی زۆر بە
پیاوان درا ،هەر ئەمەظ بووە هۆی ئەوەیکە پیاوان حکومەت بە
دەصحەوە بگرن .لە هەمبەردا ژهاهیػ بۆ ئەوەیکە خسمەجی پیاوان و
بىەماڵەکاهیان بکەن لە چوارچێوەی ماڵدا گیرصاهەوە(اهگلط:٧٨٣٧ ،
ل٨٣.ثا . )٥٣
لە صەردەماهێک کە لەواهەیە بۆ هسیکەی یەک ملیۆن صاڵ لەوە پێػ
بگەڕێحەوە ،ژهەکان لەگەڵ پیاوان لە یەک ئاصحدا بوون و بگرە ڕێسێکی
زیاثریغیان هەبوو .خەڵکی عەرەب و هەهدێک هاوچەی دیکەی جیهان لە
صەر ئەو بڕوایەن ،حەوا یەکەمین ژهێک بوو کە پێی لە صەر زەوی داها.
هەروەها بە پێی لێکۆڵیىەوە مێژووییەکان بەوە دەگەیً کە یەکەمین
خوداکان بە گغتی ژن بوون و لە میضر و صەردەمی فێرعۆهەکان
دەصەاڵثیان پێ بوو و لە داهاوی چارەهووس ی مرۆڤەکان لەگەڵ خودا
پیاوەکاهدا هاریکارییان دەکرد(مرادی ،فروثً -ل .)-٧١٧،لە  ٧١ثا ٣١
هەزار صاڵ پێػ زایین ،ژهان لە بىەماڵەدا بەرپرس ی دروصد کردوی
خواردەمەوی بوون و بىەماڵەیان بەعێوازی دایک صاالری بەڕێوە دەبرد
بەپێی ئەمە ئاصتی ژهان بەرزثر لە پیاوان بوو(زەبیح هیا ،بوردخووی:٧٨٢٩ ،
ل .)٨
بەاڵم صەرەڕای هەموو ئەماهە ،وردە وردە ڕۆڵی ژهان لە کۆمەڵگا گۆڕاوی
بە صەرداهات .بۆ هموهە ئەفالثوون هەموو ڕۆژێک لە بەر هەعد هۆکار،
صپاصگوزاری خودای کردووە کە یەکێک لەو هۆکاراهە ئەوە بووە کە
خودا ئەوی لە ڕەگەزی پیاو دروصد کردووە هەک ژن .هەروەها پیاوە
جوولەکەکاهیػ بەم عێوەیە دۆعا و هسا دەکەن و دەڵێن«:خودایە ثۆ
دەپەرەصحین .صەرۆک و ئاغای ئێمە و خاوەوی هەموو جیهان! بۆ ئەوەیکە
ئێمەت وەک ژن هەخولقاهدووە»( اگوصد :٧٨٣١ ،ل.)٣
عارل فوریە  - Charles Fourierبیرداڕێژێکی کۆمەڵىاس ی فەڕەوس ی ،یەکەم
کەصێک بوو کە بارودۆخی ژهاوی کۆمەڵگای وەک بىەڕەجیثریً پێوەر بۆ
گەعەی کۆمەڵگا لە بەرچاو گرت و باس ی کرد .عارل لە صەر ئەو بڕوایە
بوو کە هەثا ژن لە کۆمەڵگادا صەربەخۆثر بێد ،ئەو کۆمەڵگایە زیاثر

گەعە دەکات .بە گغتی دەثواهین بڵێین بارودۆخی ژهان لە کۆمەڵگادا ثا
پێػ صەرهەڵداوی عخێک بەهاوی کۆمەڵگای پیاوصاالری باظ بوو.
هەروەها پێویضحە ئاماژە بەوەظ بکرێ :ئەگەرچی ژهان لە  ١هەزار صاڵ
لەوە پێػ لە ژێرچاودێری پیاوان بوون ،بەاڵم لەوبەرەوە زیاثر لە ٧١١هەزار
صاڵ ،لەگەڵ پیاوان بەرابەر و هاوصەهگ بوون( صوزان مولر آکین:٧٨٢١،
ل  -٧٣صحودە :٩١١٣ ،ل .)٨٩١
لە صەردەماوی ڕابردوو ژن لە هەمبەر پیاواهدا لە کاروباری کۆمەاڵیەجی
ڕۆڵێکی هادیار و کاڵی هەبوو ،چوهکە چاالکییەکاوی زیاثر لە بەڕێوەبردوی
کاروباری ماڵێدا بوو و صەرقاڵی پەروەردەی مىداڵ بوو ،بۆیە زۆر وەبەرچاو
هەدەهات .هەروەها یەکێک لە هووصەران و ڕەخىەگراوی ژهان بە هاوی
ویرجیيیا وۆڵف  - Virginia Woolfلە وثارێک بە هاوی «پیغەگەلێک بۆ
ژهان  -حرفەهایی برای زهان» باش لە ئایدۆلۆژیای ژهاهەیی دەکات و دەڵێد:
ئایدۆلۆژیایە کە کە ژهان وەکوو کەصایەثییەکی لە صەرەخۆ ،گیان فیدا و
فریغحە دەهاصێيێد؛ بۆ ئەوەیکە ئەم وعاهە کاریگەری لە صەر دابىێد،
لەصەرەخۆ بێد و ڕۆڵێکی گرهگی پێهەبەخغرێد و کەمتر لە کۆمەلگادا
خۆی
کۆمەڵگای
بەرهەمی
ئەمەظ
کە
دەربخات،
پیاوصاالرییە(خراصاوی :٧٨٣١،ل  .)٥١ئایدۆلۆژیا لە قۆهاغە صەرەثاکاوی
ڕێکخضحنی کۆمەڵگا بە عێوەیەکی صەرەکی لە بازهە و چواچێوەی ژهدا
خوالوەثەوە و مۆرکی ژوی پێوە بووە .هەروەها ژهان هیوەی کۆمەڵگای
مرۆڤایەجی پێک دێنن و بە پێی صروعد و ئەو ثواهاییاهەی کە هەیاهە بە
ژیان و کۆمەڵگا ماها دەبەخغً .بەاڵم لە درێژایی مێژوودا گۆڕاهێکی زۆر بە
صەر ڕۆڵی ژهان ،لە کۆمەڵگادا هاثووە(ئۆجەالن :٩١١٨ ،ل -٧ڕەفیعی،
دەباغی :٧٨٢٨ ،ل.)٩٨
یغەصازی
لە
بەهۆی عۆڕش ی مەزوی فەڕەوضە ،هەروەها عۆڕش ی پ
ئەورووپا هاواری صەربەخۆیی و دیمۆکراس ی چوار قوڕهەی ئەوروپای گرت.
ئەم بیروبۆچوووی صەربەخۆییە لە ڕێگای گۆڤار ،ڕۆژهامە ،گەعخیاران و
ثاجرەکان گەیغحە واڵجی ئێراهیػ .بەهاوباهگتریً هموهەی یەکضاوی ژن و
پیاو لە ئێراوی کۆن ئەوە بوو کە کچ پاظ باوکی دەیحواوی بە پێگەی پاعایی
بگات و حکومەت بکات .دواهەمین پاعای مادەکان(١١٣پ.ز) کە هاوی
ئاصخیاک بوو کوڕی هەبوو ثاقە کچێکی بوو بە هاوی ماهداها .ماهداهاظ
دایکی کوروظ بوو و بەعێوەیەک کوڕەکەی(کوروظ) پەروەردە کرد کە بە
پێگەیەکی بەرز بگات .ماهداها بۆ ثازە الوەکاوی ئێراوی قوثابخاهەی ڕێکخضد
و ثیرهاوێژی و ئەصپ صواری فێر دەکردن(اقبالی :٧٨٣١،ل .)٩٢
هەروەها ژهاوی ئێراوی لە ڕێگای ئاعىایی لەگەڵ فەرهەهگی ئەورووپییەکان،
بسووثىەوە فکرییەکان ،کراهەوەی قوثابخاهە هوێیەکان و ڕۆژهامەکان لەگەڵ
چەمکێک بەهاوی صەربەخۆیی و یەکضاوی ئاعىا بوون .گەر ڕووهتر باس ی
مەعرووثە لە ئێراهدا بکرێد ،دەڵێین صەدەی  ٧٢بە هۆی گەعەی
عۆڕش ی پیغەصازییەوە ،کۆمەڵگا گۆڕاوی بەصەردا هات .لەو صەردەمەدا
بە یارمەثیی ژهان و پیاواوی ڕووهاکبیر درگای هەهدێک لە قوثابخاهەکان بۆ
پەروەردەی ژهان کراوە .لەوبەرەوە ڕۆژهامەکان کە دوا بەدوای مەعرووثە
هاثىە واڵت ،کاریگەرییەکی زۆریان لە صەر هۆعیاری و بەخۆداهاثىەوەی
ژهان داها .پاعان کارکردن بە دەصد ،جێی خۆی بە ماعین¬کاری دەدات و
لە ئاکامدا هێزی جەصحەیی کە ببووە هۆی جیاوازی هێوان ژن و پیاو ،لە
هاو دەچێد و ژهان عان بە عاوی پیاوان لە کارخاهەکان کار دەکەن و دێىە
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هێو گۆڕەپاوی کۆمەڵگا .ئەم بارودۆخە ثەهاهەت کاریگەری لە صەر
عارصحاهییەثیػ دادەهێد و دەبێحە هۆی ئەوەیکە خەڵکێکی زۆر ڕوو لە
عار بکەن و عاروغینی پەرەی پێبدرێد و بیروهسری خەڵکیػ کراوەثر
بێد(ایلیضە :٧٨١٢ ،ل ٨١؛ هاهید :٧٨١١،ل .)١،٩٢
ئەگەرچی گرهگیدان بە مێژووی ژن لە بىەڕەثدا لە ئەوروپا بۆ حەفحاکاوی
٧
صەدەی بیضحەم دەگەڕێحەوە؛ بەاڵم بە پێی لێکداهەوەکاوی مەهگوڕی
مێژووی ژن دەگەڕێحەوە بۆ مێژووی خوداوەهدەکاوی یۆهان و ئاماژە بە هیرو
کچە عۆخی یۆهاوی دەکات .هەروەها کریغىا لەالی هێىدوصحان بە
خوداوەهدی خۆعەویضتی هاوبراوە ،چوهکە لە ئایینی هێىدوصحان ژن
پێگەی پەرصحنی هەیە و پێیدەڵێن مەدرەصەی موقەدەش(ئەصعەد:٩١٩٧،
ل .)٢١ ،٧٧١
لەمەڕ ژهان زۆر پەرثووک و وثار هووصراوە (صەد ژوی کاریگەر لە مێژوودا،
هووصینی عێبلی ئێلێری)(عێبلی ئێلێری .)٩١١١ ،ژن لە فەلضەفەی
صیاصیی ڕۆژئاوادا ،صۆزان مۆلێر ئۆکێن(ئۆکێن )٩١١٣ ،ژن لە جیهاوی
ئەدەبی عێرزاد حەصەهدا ،هاوژیً حەمە ڕەعید(،حەمەڕەعید.)٩١٧١،
عاهىدە ،هوعین( ،)٧٨٣٩زن در ثفکر هیچە ،تهران .وغر قصیدەصرا.
ثرجمە .ملیحە مغازەای -مرهیس ی ،فاطمە( .)٧٨٣١زهان پردەوغین و
هخبگان جوعً پوظ( ،عاهىدە .) ،جيط دوم ،دوبوار ،صیمین(.)٧٨٣٩
لحظەی صعود ثواهمىدصازی زهان چگوهە دهیا را مححول میکىىد،
گیخط ،ملیىدا( ) )٧٨٢٢و باش و خواصێکی فراواهیػ لەمەر پلەوپێگەی
ژن لە مێژووی کورددا هاثووثە ئاراوە .چەهد هووصەری کورد و بیاهیػ
لێکۆڵیىەوەیان پێغکەظ بە کحێبخاهەی کوردی کردووە .یەکێ لەو
هووصەرە کورداهەی کە بایەخی بە ڕۆڵی ژهان داوە و بەعێک لە س ێ بەرگ
لە هەعد بەرگی کحێبی ڕعحەی مرواریی بۆ ژهان ثەرخان کردووە
عەالئەدیً صەجادییە .بەم پێیە ثا ئێضحا هیچ لێکۆڵیىەوەیەکی زاوضتی لە
صەر پێگە و ڕۆڵی ژن لە ڕعحەی مرواریی عەالئەدیً صەجادی
هەکراوە(،ئەگەریػ لێکۆڵیىەوەیەک کرا بێد زۆر کەم و هادیارە) ئەم وثارە
دەیهەوێ عێوازی دەرکەوثً و پێىاصەی ژهان لە کحێبی ڕعحەی مرواریی
عەالئەدیً صەجادی بەپێی مێحۆدی عیکاریی گوثار لێکبداثەوە.
عێوازی لێکۆڵیىەوە
صەؾخە واژەی صیؿکۆعؽ یان گىجاع هەوەڵ حاع لە ؾاڵی  ٤١٥٢لەالیەن
ػیلک هێریؿهوه  - Zellig Harrisصاهێجرا(بهغام¬پىع .)٨ :٤٧٣١،صەگىجغێ
مێژووی ئەم چەمکە لە هەهضێ ؾەعچاوەصا صەگەڕێخەوە بۆ ؾەصەی ٤١ی
میالصی کە لە وقەی فەعاوؿەیی » «Discourseو الجیىیی» «Discoursesبە
ماهای وجىوێژ ،كؿەی ػاعەکیی و گىجاع صێذ کە ئەویل لە وقەی

 ٤محرػا مدەمەص ئەمحن مەهگىڕی هەک جەنها بە ؾەعمەقلی هىوؾەعاوی کىعص
صاصەهغێذ ،بەڵکىو صەؾدپێشخەعیەکی بەعچاوی کغصووە و ئەگەع یەکەم کەؽ
هەبێذ ،ئەوە لەو کەؾە ؾەعەجاییاهەیە کە بایەزضاهەکاوی بە مێژووی ژن بۆ ؾااڵوی
ؾییەکاوی ؾەصەی بیؿخەم صەگەڕێخەوە .لە هاو هىوؾەعاوی کىعصصا کەمتریً ئاماژە بە
ڕۆڵی مێژووی ژن کغاوە و بە یەکێک لە کایە مێژووییە فەعامۆقکغاوەکان لە ؾەع
ئاؾتی کۆمەڵگەی کىعصی و کۆمەڵگەی ڕۆژئاوا صاصەهغێذ.

»«Discursum- Discurrerیاوی بەالڕێضابغصن ،صان پێضا هەهێىان ،وەصعەهگ
زؿتن و  ...وەعگحراوە(بكحر.)٤٧٨٥:١،
قیکاعیی گىجاع - Analysis of discourseیان گىجاع قیکاعی لە ماها
گكخییەکەیضا بە کۆمەڵێک لێکۆڵیىەوە صەکىجغێذ کە لە ػماوی هىوؾحن،
ػماوی كؿە پێکغصن یان هێما و هەع چەقىە صیاعصەیەکی هیكاهەهاس ی
صەکۆڵێخەوە و صەیساجە بەعصەم لێکضاهەوە و قیکغصهەوە؛ و ئەو ماهایەی کە بۆ
ئەم ڕەوجە لێکەوجىەوەیە صەؾدىیكان صەکغێذ ،صەقی هىوؾغاو ،وجغاو،
گێڕاهەوەن کە بە قکڵ و قێىاػی حۆعاوحۆع لە میاهەی پێىەهضییە
کۆمەاڵیەجیەکاهضا بیچمیان گغجىوە و زىڵلاون .ئەم مێخۆصە لە ػاوؿتی
ػماهىاس ی ػۆع هؼیکە بەاڵم هەهضێک حیاواػییان هەیە .بۆ وێىە :مێخۆصی گىجاع
قیکاعی بەحێی ئەوەیکە باؽ لە ؾەع پێکهاجە و ؾازخاعی صەق بکاث( وەک
ػاوؿتی ػماهىاس ی) ،جایبەجمەهضییە کۆمەاڵیەحی و ڕەوان هاؾییەکاوی جاک و
کۆمەڵگا ش ی¬صەکاجەوە و لەؾەعیان صەصوێذ(فغکالف)٤١ :٤٧٣١ ،
قێىاػی گىجاع قیکاعی لە هێىان ؾەصەی  ٤١١٢جا  ٤١٣٢بەهۆی گۆڕاهکاعییە
ػاوؿتی و مەعغیفەییەکان هاجە ئاعاوە .ئەم ڕەوجە لێکۆڵیىەوەیە بە هۆی
جێکەاڵویی لەگەڵ ػاوؿتی کۆمەاڵیەحی ،ڕامیاعی و ڕەواهىاس ی وەک هاوەهض و
زاڵی پێکگەیكخنی ئەم ػاوؿخاهە ،ڕۆڵێکی هێىەهضگێڕی بىوە و صعگای ػۆع
ڕقخەی ػاوؿتی لە ؾەع پكذ کغصۆجەوە و بەزێراییەکی ؾەیغ وەک مێخۆصێکی
لێکۆڵیىەوەی ئاکاصمیک زۆی هاؾاهضووە(یىعگيؿً و فیلیپـ.)٤٤٤ :٤٧١١ ،
گىجاع قیکاعیی ڕەزىەگغاهە  Critical Discourse Analysis -لەالیەن هۆعمەن
فەیغکاڵف  Norman FairCloagh -کە ػمان¬هاؾێکی ئیىگلیس ی بىوە،
هاجىوەجە هێى باػهەی مێخۆصەکاوی لێکۆڵیىەوە .بە بڕوای فەیغکاڵف هەع
صەكێک لە پێىەهضی لەگەڵ جۆڕێک لە صەكەکاوی¬جغ و لە پێىەهضی لەگەڵ
بەؾخێىە کۆمەاڵیەجییەکاهضا صەهاؾێىضعێ .مەبەؾتی ؾەعەکیی گىجاع قیکاعیی
ڕەزىەگغاهە ،پغاکخیؿە گىجاعی و ػماهییەکاهً کە هەم ویىایەک لە حیهان،
ئىبژە کۆمەاڵیەحی و پێىەهضییە کۆمەاڵیەجییەکان صەزاجە ڕوو و هەمیل لە
بەعەوپێل چىووی بەعژەوەهضیی گغووپە کۆمەاڵیەجییەکاهضا عۆڵ صەگێڕێذ .ئەو
قێىاػە لە لێکۆڵیىەوەی کەیفی س ێ ئاؾتی گێڕاهەوە لەزۆ صەگغێذ کە
بغیخییە لە :ئاؾتی وەؾفی ،ئاؾتی ڕاڤەیی یا ڕاڤەکاعاهە(جەفؿحر) و ئاؾتی
جەجەڵە کغصن یان جەبیحن(فغاکلف .)٤٧٣١ ،لە گىجاع قیکاعیی ڕەزىەگغاهەی
فەیغکاڵفضا ،ئاؾتی جەوؾیفی وەپێل ئاؾتی ڕاڤەیی و جەبیحن (جەجەڵە کغصن)
صەکەوێ(آكا گل¬ػاصه .)٤٧٨١ ،لەم ئاؾخەصا ؾەعهج صەصعێخە ؾەع
جایبەجمەهضییە ڕواڵەجییەکاوی صەق کە پێکهاجىون لە وقە ،صەؾخە وقە،
چەمک و ڕؾخە کە کۆمەڵێک ماها بە صەق صەبەزكً و لە ػەعفی ػەمان و
مەکاهضا الیەهە قاعاوەکاوی صەق صەزەهە ڕوو .بەاڵم جەهیا لە ڕێی
جایبەجمەهضییە ڕواڵەجییەکاهەوە هاجىاهحن پێکهاجە کۆمەاڵیەجییەکان ئاقکغا
بکەیً(آكاگل¬ػاصه :٤٧٨٥ ،محرفسغایی .)٤٧٨٧ ،بەڵکىو صەبێذ صەق لە
ئاؾتی ڕاڤەیی و جەجەڵە کغصهیلصا هەڵؿەهگێىضعێذ .بە پێیئەمە س ێ بەعگی
ڕقخەی مغواعی کە جایبەجە بە ژهان لە هەع س ێ ئاؾخضا هەڵؿەهگێىضعاوە.
صەبارەت بە عەالئەدیً صەجادیی هووصەر
هاوی جەواوی (عەالئەصیً هەحمەصیً عیؿامەصیً)ە و لەبىەماڵەی هاوصاعی
(سجاصی)یە ،ؾەع بە ؾەیضەکاوی (کەلجی)یە و لە ؾاڵی ٤١٢٣ػایینی لەقاعی
ؾىەی عۆژهەاڵحی کىعصؾخان لەصایکبىوە .بە صوای زىێىضهضا ػۆعێک
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لەهاوچەکاوی ڕۆژهەاڵث و باقىوعی کىعصؾخان گەڕاوە .ؾاڵی()٤١٢٣هاجىوەجە
قاعی ؾلێماوی و لەمؼگەوحی قێش حەالٌ و مؼگەوحی خاجی مەال عەؾىڵ
بىوە بە فەقێ ،ؾاڵی ( )٤١٧٨مۆڵەحی مەالیەحی الی مامۆؾخا قێش بابەعەلی
جەکیەیی وەعگغجىوەو چىوە بۆ بەػضاو لەمؼگەوحی هەعیمە زاجىون لەمەیضان
بىوە بەپێلهىێژ و وجاعزىێً .لەبەػضایل الی مامۆؾخایان قێش ئەمجەص
ػەهاوی و قێش مدەمەص كؼڵجی بەهەهضێ لەػاوؿخە ئیؿالمییەکاهضا
چىوەجەوە ،لەؾاڵی ( )٤١٧١صا چىوەجە مەیضاوی ڕۆژهامەهىوس ی و لەؾاڵی
()٤١١٤صا بىوە بە بەڕێىەبەعی گۆڤاعی (گەالوێژ) و وعصە وعصە گەقەی
پێکغصووە جا صازؿخنی لە ()٤١١١صا .لەؾاڵی ( )٤١١٨صا صوای ڕاپەڕیىە
مەػهەکەی کاهىن ،گۆڤاعی (هؼاع)ی بەعەعەبی و کىعصی صەعکغصووە کە
گۆڤاعێکی هیكخمانپەعوەعی ؾیاس ی بىوە .پاف قۆڕش ی ٤١ی جەممىػو جا
ؾاڵی ( )٤١٣١لە کۆلێژی ئاصابی ػاهکۆی بەػضا مامۆؾخای ئەصەب و مێژووی
ئەصەبی کىعصی بىوە ،هەع لەؾاڵی ( )٤١٣١صا کغاوە بە ئەمیىضاعی گكتی
ئەوكاف و بۆ ماوەی  ٧ؾاڵ لەو کاعەصا ماوەجەوە ،ؾااڵوی صواجغی
بەزاهەوكینی و زؼمەحی ئەصەبەوە بەڕێ¬کغصووە .لە  ٤١٨١/٤٢/٤٧کۆچی
صوایی کغصووە و لەگۆڕؾخاوی قێش عەبضوللاصعی گەیالوی لەقاعی بەػضا
لەهؼیک قێش عەبضوڕەخمان ئەبىلىافی هەككبەهضی و قێش ڕەػای جاڵەباوی
بەزاک ؾپێرصعاوە.
بؼووجىەوەی ڕۆقيبحری کىعصیی بەػضا هاوکاث لەگەڵ هەڵگحرؾاوی بڵێؿەی
قۆڕف لە کىعصؾخان کاعیان لە ؾەع بحروهؼعی عەالئەصیً ؾەحاصی
کغصووە .ئەم هەوێىە بۆجە هۆی ئەوەی چل ؾاڵ پتر ژیاوی زۆی لەپێىاوی
ػیىضوو کغصهەوەی کەلەپىوع و هىؾیىەوەی مێژووی ئەصەبضا جەعزان¬ بکاث.
صوای صازؿخنی گۆڤاعی (گەالوێژ) و (هؼاع)،مامۆؾخا صەؾتی صایە کخێب
هىؾحن ، ٢ئەوەبىو لەؾاڵی ( )٤١٥٢صا مێژووی ئەصەبی کىعصی بەكەواعەی
( )١٥٢الپەڕەی باڵو بىوەوە .بەصعێژایی س ی و پێىج ؾاڵ کە ئیمامی مؼگەوث
بىوە ،هەمىو ڕۆژێک هێىان هىێژاوی مەػغیب و عیكا لەمؼگەوجە
بچکۆالهەکەیضا ئەصیب و ڕۆقيبحر و هاؾیاواوی لەصەوعی کۆ ئەبىوهەوە و
صەؾذ ئەکغا بەگفخىگۆ و هىکخە و كؿەی زۆف .بىیە ئەو هەلەی لەصەؽ
هەصاوە و ئەو كؿە زۆف و هەؾخەكاهەی کە بەصڵی بىوبێذ جۆماعی کغصوون و
ؾەعلەهىێ صایڕقخىوهەجەوە .ئەوەبىو لەؾاڵی ()٤١٥٣ەوە جا ؾاڵی ()٤١٨٧
هەقذ بەعگە کخێبی بەهاوی ڕقخەی مغواعی لێ چاپکغصن(کغصی ،ماڵپەعی
عێراق ئەهلمۆهخەصا).
کحێبی ڕعحەی مرواری

 ٢بەعهەمەکاوی عەالئەصیً ؾەحاصی بغیخحن لە (مێژووی ئەصەبی کىعصی )٤١٥٢( ،و
(چاپی صووەم  ،)٤١٣٤هاوی کىعصی ،)٤١٥٧( ،ڕقخەی مغواعی ،هەقذ بەعگ،
( ،)٤١٥٣گەقدێک لەکىعصؾخاهضا ،)٤١٥١( ،قۆڕقەکاوی کىعص ( ،)٤١٥١هەمیكە
بەهاع ( ،)٤١١٢صەؾخىوعو فەعهەهگی ػماوی کىعصی ،)٤١١٤( ،ئەصەبی کىعصی و
لێکۆڵیىەوەی ئەصەبی کىعصی ،)٤١١٨( ،هغر قىاس ی ،)٤١٣٢( ،صوو چامەکەی هالی و
ؾالم ،)٤١٣٧( ،کىعصەواعی ،)٤١٣١( ،صەكەکاوی ئەصەبی کىعصی (،)٤١٣٨
زۆشخىاوی ،)٤١٣٨( ،هامیلکە :بەهاوی (یاصی پحرەمێرص)ەوە لەؾاڵی( )٤١٥٤صەعی
کغصووە ،کە ( )٤٤٢الپەڕەیە .هامیلکە :بەهاوی (یاصی کۆچی مدەمەص ئەمحن ػەکی)ەوە،
لەؾاڵی ()٤١١٨صا صەعی کغصووە کە ( )٨٢الپەڕەیە).

ڕقخەی مغواعی کخێبێکی هەقذ بەعگییە لە هىوؾینی عەالئەصیً ؾەحاصی
لە هێىان ؾاڵەکاوی ()٤١٥٣ەوە جا ؾاڵی ( )٤١٨٧چاپ و باڵو بىوەوە .ئەم
کخێبە گەهجیىەیەکە پڕ لە كؿەی هەؾخەق ،پەهض ،گەپ و ئاوێىەیەکە لە
فەلؿەفە و بحروباوەڕی کىعصی و ڕووصا و کاعەؾاحی مێژوویی .هىوؾەع لە
ؾەعەجای بەعگی یەکەم هۆکاعی هىؾینی کخێبەکەی باؽ کغصووە .لەؾەعەجای
بەعگەکاوی صیکەصا باس ی ئەو ئاؾخەهگاهەی کغصووە کە لەڕێی چاپکغصوی
کخێبەکە هاجىوهەجە ڕێگەی(ؾەحاصی .)٤٧١١ ،کخێبی ڕقخەی مغواعی
پڕفغۆقتریً کخێبە کىعصییەکاوی هۆھەمحن پیكاهگای هێىصەوڵەحی کخێبی
کىعصؾخان بىوە .
بۆ هەڵؿەهگاهضن و ش یکغصهەوەی ئەم کخێبە چەهضیً چاپی کۆن و هىێی
ڕقخەی مغواعیمان لەبەعصاؾذصا بىو .بە هۆی ئەوەی چاپی یەکەمی (- ٢٢٤٣
)٤٧١١ی باڵوکغاوەی کىعصؾخان لە ؾىە ٧لە هەمىوان جەواوجغ بىو و کەم و
کەؾغییەکی جێضا هەبىو و هەعوەها گغیىگتر لەماهەف صاؾخاهەکاوی بە پێی
ئەژماع صیاعی کغصبىو کە زىێىەع بخىاوێ وەک عێفغێيؿێک کەڵکیان
لێىەعگغێذ و بە ئاؾاوی بگەڕێخەوە ؾەعیان ،ئەوەمان بۆ لێکۆڵیىەوە هەڵبژاعص.
ئەم جایبەجمەهضییە لە چاپەکاوی پێكىوصا هەبىو .ئەم  ٨بەعگە ٢١٤٢
گێڕاهەوە لەزۆ صەگغێذ؛ کە لە س ێ بەعگیانگێڕاهەوەکان جایبەث بە ژهاهە و
باس ی ژهان صەکاث .لە بەعگی یەکەم و پێىجەمضا لە ژێغ هاوی (هەهضێک لە
صاؾخاوی ژن) و لە بەعگی صووهەمضا لە ژێغ هاوی (هەهضێک لە كاعەماهێتی ژن)
هاجىون .بەعگی یەکەم (الپەڕەی  ٤٢٨هەجا  )٤١١هەڵگغی  ،٢٢بەعگی
صووهەم(الپەڕەی  ٢٨٢هەجا  )٧٢٣هەڵگغی  ١و بەعگی ؾێهەم (الپەڕەی ٤٢٨
هەجا  )٤١١هەڵگغی  ٤١گێڕاهەوەیە .بەمپێیە  ١٢گێڕاهەوە بەقێىەی
هەڵبژاعصوی کخێبساهەیی جاوجىێ کغاوە .پێىیؿخە بگىجغی حگە لەماهەی بۆ
لێکۆڵیىەوە هەڵبژێغصعاون ،کخێبەکە چەهضیً گێڕاهەوەیجغی لەمەڕ ژهان
جێضایە بەاڵم لەم وجاعەصا جەهیا ئەو س ێ بەعگە کە ڕاؾخەوزۆ صۆدی ژهان باؽ
صەکاث ،لەبەع چاو گحراون.
دەصکەوثەکاوی لێکۆڵیىەوە
ئاصتی وەصفی
ی
ئەم لێکۆڵیىەوەیە بە قێىاػ گىجاع قیکاعیی ڕۆڵ و پێگەی ژهاوی کىعص لە
کخێبی ڕقخەی مغواعیی عەالئەصیً ؾەحاصی لێکضاوەجەوە .ئەم صەعئەهجاماهە
لە ؾەع ئاؾتی وەؾفی صەعکەوجىون:
لە بەعگی یەکەمضا کە هىوؾەع بەهاوی «هەهضێ لە صاؾخاوی ژن» هاوی صەباث؛
 ٢٢صاهە صاؾخاوی هێىاوەجەوە کە بە قێىەی هاڕاؾخەوزۆ لە  ٤١صاؾخاهضا
ڕۆڵی بەڕێىەبەع و کاباوی ماڵێی بە ژهان صاوە( لە هێڵکاعی ژماعە  ٤همىوهەمان
بۆ هێىاوەجەوە)؛ حگە لە یەکضاهە لە صاؾخاهەکان کە بەقێىەی ڕاؾخەوزۆ
ژهەکە بە ئاػاژن هاو صەباث( هێڵکاعی ژماعە.)٧
بۆ همىهە« :کابغا پاف ئەو هەهامەجییەی بەؾەعیصا هاث ،جۆپەڵێ كىڕی صا بە
ؾەعیا و لە کۆاڵهێکا صەؾتی کغص بە گغیان هەجا ئێىاعە .ئێىاعە ماڵێکی گەوعە
بەعاهبەعی بىو ،کاعەکەعێک هاث وحی :کابغا وەعە ئاػاژهم باهگذ ئەکا .کابغا
 ٧ؾەحاصی ،عەالئەصیً ( .)٤٧١١عقخەی مغواعی .پێضاچىوهەوە و هەڵەبژێغی
(جصحیذ) هاؾیذ فەجاحی و عەبضەڵاڵ فاجیخی کەعحۆ .ؾىە .باڵوکغاوەی کىعصؾخان.
 ٤٢٤١الپەڕە.
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وحی :ئیىجا هۆعەی ئاػاژوی جۆیە ،ئیتر چیم پێماوە؟»هەع وەک صەبیجن لەم
همىهەیەصا بەقێىەی ڕاؾخەوزۆ ڕۆڵی ئاػاژوی بە ژن صاوە(هێڵکاعی ژماعە.)٧
لە همىهەکاوی صیکەصا بەقێىەیەکی ڕاؾخەوزۆ ڕۆڵێکی جایبەحی بە ژهاوی
کۆمەڵگا هەصاوە و هەعوەها ژن هەم بەقێىەیەکی قاعاوە خىکم و

ئەژماع

ژماعەی چێرۆک

٤

-٤١٤-٤١٢-٤٨١
-٤١٥-٤١١-٤١٢
-٤١٨-٤١٣-٤١١
-٢٢٤-٢٢٢-٤١١
-٢٢١-٢٢٧-٢٢٢
-٢٢٣-٢٢١-٢٢٥
٢٢١
١٥١
ححرۆکی بهس ێ

ئەژماع

ژماعەی چێرۆک

٤

-٤١٢ -٤١٤-٤١٢
-٤١١-٤١١-٤١٧
-٢٢٤-٤١١-٤١٨
٢٢١-٢٢٣-٢٢٢

ئەژماع

ژماعەی چێرۆک

٤

٤١٧

چىاعچێىەی ماڵێی بەصەؾخەوە گغجىوە هەمیل بەقێىەی کەؾایەجییەکی
عەیاع ،مەکغباػ و ػۆعػان صەعصەکەوێذ(هێڵکاعی ژماعە.)٢
بۆ همىهە لێرەصا ئاماژە بەو چحرۆکاهەی بەعگی یەک صەکەیً کە بەقێىەی
قاعاوە ڕۆڵی بەڕێىەبەع و کاباوی ماڵێی بە ژن صاوە و چەهض ڕؾخەیێکیكیان
وەک همىهە و بەڵگە باؽ صەکەیً.

- ٤-٧هێڵکاعیی ژماعە :٤صەؾکەوجەکاوی لێکۆڵیىەوە لە بەعگی یەکەم
قێىاػی صەعکەوجً
ئاماژەکان
ڕۆڵ
چەهض وێىە
قاعاوە
ڕاؾخەوزۆ
- ٤١٥ئەعێ بغا! جۆ لە ماڵەوە لەگەڵ ژهەکەث چۆوی؟ وحی :بەزىا بغا
کىقخىومی(.هێىضەی قذ پێ صەصاث بیبا بیفغۆقێذ)
- ٤١٣صوو پحرەژن بىون بە کچێنی ػۆع هاقحریً بىون ،کەؽ
هەیضەزىاؾتن .ڕۆژێ وجیان زۆ ئێمە لە صوهیاصا لەػەجمان لە زۆمان
هەصی کەواجە با پێکەوە زاهىێک بگغیً .هەعصووکمان صەؾذ
ڕەهگحن ،صعوومان ئەکەیً و جا ماویً بۆ زۆمان بەم حۆعە
ڕائەبىێغیً
بەڕێىەبەع
- ٤١١کابغایێک صوو ژوی هەبىو؛ یەکێکیان ؾەعەو یەکێکیان
کاباوی ماڵ
●
حەهێڵ .پحرەژهەکە هەع ڕۆژی بىزخاهێکی بۆ ژهە حەهێڵە
زىقک
هەڵئەبەؾذ؛ کابغا هیچ گىێی هەئەصایە
- ٢٢٤ڕۆژێک کابغایەکی ػەبەالح هاجە الی بێىەژهە کىعصێک وحی:
بیؿخىومە جۆ مێرصث هییە ،مىیل بێ کەیباهىوم ،ئەگەع قىوم
پێئەکەی ئەجسىاػم.
- ٢٢١کابغایهکی پهعهکهع زىقکێکی عاػهبی صهبێ
زىقکهکهی صهڵێ...
 -٢-٧هێڵکاعیی ژماعە  :٢صەؾکەوجەکاوی لێکۆڵیىەوە لە بەعگی یەکەم
قێىاػی صەعکەوجً
ئاماژەکان
ڕۆڵ
چەهض وێىە
قاعاوە
ڕاؾخەوزۆ
- ٤١٢کىڕە صەؾتی صایە پەلی هەڵیؿدێنێ ،پحرێژن ئەیىث :ئای هەجیى!
كۆڵم ڕامەکێكە چاوم زێل ئەبێ.
- ٢٢٤بێىەژهە کىعصێک هەبىو ػۆع فێڵباػ بىو؛ چىاع پێىج قىوی
کغصبىو.
کەؾایەجییەکی
●
- ٢٢٣ڕۆڵە لە ئیمڕۆژەوە جا پێىج ڕۆژیجغ پىوعی زۆث ئەو ئافغەجەث
ػۆعػان و عەیاع
بۆ صێىێخە ماڵی زۆی.
 -٢٢١مەال وحی :جۆبە ،قەعث بێ بە قەعحی پیاوان ئیتر حاعێکیجغ
باس ی ژن هەکەم؛ زۆیان و مەکغیان بە گەعووی ئاقا چً.
 -٧-٧هێڵکاعیی ژماعە :٧صەؾکەوجەکاوی لێکۆڵیىەوە لە بەعگی یەکەم
قێىاػی صەعکەوجً
ئاماژەکان
ڕۆڵ
چەهض وێىە
قاعاوە
ڕاؾخەوزۆ
ماڵێکی گەوعەی بەعاهبەع بىو ،کاعەکەع هاث و وحی :کابغا وەعە ئاػاژهم
ئاػاژن
●
باهگذ ئەکا .کابغا وحی :ئیىجا هۆعەی ئاػاژوی جۆیە.
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لە بەعگی صووهەمضا کە هىوؾەع بە« هەهضێ لە كاعەماوی ژن» هاوی هێىاوە؛
چىاع صاؾخان صەگێڕیخەوە کە لە هەع چىاع صاؾخاهەکە ژن كاعەماوی

ئەژماع

ژماعەی چێرۆک

٤

-١٥٨ - ١٥٣ -١٥١
١٥١

ؾەعەکییە و ڕۆڵەکاهیص ی ػۆعجغ یا وەک زىقک هاویان صەباث یا وەک ژهێکی
ػیغەکی ماڵێ(هێڵکاعی ژماعە.)١

- ١-٧هێڵکاعیی ژماعە  :١صەؾکەوجەکاوی لێکۆڵیىەوە لە بەعگی صووهەم
قێىاػی صەعکەوجً
ئاماژەکان
ڕۆڵ
چەهض وێىە
قاعاوە
ڕاؾخەوزۆ
- ١٥١واڵث ڕػگاعیبىو لە حاهەوەعیەحی ئەو حاهەوەعە بە هۆی باهۆی
مەعصاهەی فاجەی كاعەماهەوە.
چحرۆکی بەس ێ - ١بەس ێ مىضاڵ ئەبێخەوە؛ بەاڵم ئەم كاعەماهییە
كاعەماوی
بەجایبەجەی جۆ ؾەعی هەمىو ئافغەجێکی بەعػ کغصەوە الیەقی بە
ؾەعەکیی
●
كاعەماوی ئافغەجان.
چحرۆک
 -١٥٨بە هۆی ژیغی ئەم ژهەوە هەم مێرصەکەی کەوجە صهیایەکیجغەوە
هەم پاصقایلکەوجە عالەمێکیجغەوە

 ١لە مىکغیان (باژێغی بۆکان ،مهاباص ،ؾەكؼ،باهە ،ؾەعصاقدذ ،پحراوكاع و قىۆ) ئەو چحرۆکە بە چحرۆکی ئەقکەوحی گەوەع(گەوهەع) هاؾغاوە .هەم بە قێىەی ػاعەکی هەکایەث
زىاهان صەیگێڕهەوە ،هەمیل بە قیىەی بەیذ .هەع لە ؾەع ئەم ڕووصاوە عاؾخەكیىەیە ،بەفغیً قەعەفکەهضی ڕۆماوی «ئەقکەوحی گەوەعێ» لە  ٤١١الپەڕەصا عەواهەی باػاع کغاوە.
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هەعوەها لە بەعگی پێىجضا کە هىوؾەع بە هاوی« هەهضێک لە صاؾخاوی ژن»
هاوی هێىاوە؛ لەم بەقەقضا  ٤١صاؾخان صەگێڕێخەوە کە لە  ٤٢صاهەیانصا
هاڕاؾخەوزۆ وەک زێزاوی ماڵێ هاویان صەباث و لە یەک صاؾخاهیلصا وەک ژهە

ئەژماع

ژماعەی چێرۆک

٤

-٤١٨٨-٤١٨٣
-٤١١٤-٤١٨١
-٤١١١-٤١١١
-٤١١١-٤١١٨
٤٥٢٢-٤٥٢٤-٤٥٢٢

ئەژماع

ژماعەی چێرۆک

٤

٤١١٨

ئەژماع

ژماعەی چێرۆک

٤

-٤١٨٨ -٤١٨٣
-٤١١٥-٤١١٧
٤٥٢٢-٤١١٣-٤١١١

ئاػایێک هاوی ژن صەهێىێذ(هێڵکاعی ژماعە ،)١،٥هەعوەها لە هێڵکاعی ژماعە
خەوجیلصا صیؿاهەوە هەع بە هاوی کەؾایەجییەکی ػۆعػان ،بە مەکغ و عەیاع
صەعکەوجىون.

- ٥-٧هێڵکاعیی ژماعە :٥صەؾکەوجەکاوی لێکۆڵیىەوە لە بەعگی پێىجەم
قێىاػی صەعکەوجً
ئاماژەکان
ڕۆڵ
چەهض وێىە
قاعاوە
ڕاؾخەوزۆ
- ٤١٨٨کابغایەکی ژن مغصوو ،صوو س ێ مىاڵ بە ؾەعا کەوجىو،
ئەیىیؿذ ژن بێنێ.بەاڵم ژهێکی وا بخىاوێ مىاڵەکاوی بۆ بەزێى بکا.
- ٤١١١ئەوەی ژن صێنێ و ژوی لە ماڵە  --زۆش ی هابینێ هەعگحز لەو
بەڕێىەبەع و
●
ماڵە
کاباوی ماڵ
 -٤٥٢٢ژهێکی بەخەیا و خؿمەجیان بۆ هەڵضا و لەگەڵ ئەمەقا ػۆع
صەؾذ ڕەهگحن.
- ١-٧هێڵکاعیی ژماعە :١صەؾکەوجەکاوی لێکۆڵیىەوە لە بەعگی پێىجەم
قێىاػی صەعکەوجً
ئاماژەکان
ڕۆڵ
چەهض وێىە
قاعاوە
ڕاؾخەوزۆ
قێش هەهاؾەیەکی هەڵکێكا و وحی کچم بچۆ بە ئاػاژهذ بڵێ کە
ئاػاث هەػاع كەعاوی لەالی مً بە ئەماهەث بۆ صاهاوە .کچە لە
ئاػاژن
●
زۆقیا لەواهە بىو پەڕ صەعکا ،گەڕایەوە و كؿەکەی بە ئاػاژهەکەی
وث.
- ٣-٧هێڵکاعیی ژماعە  :٣صەؾکەوجەکاوی لێکۆڵیىەوە لە بەعگی پێىجەم
قێىاػی صەعکەوجً
ئاماژەکان
ڕۆڵ
چەهض وێىە
قاعاوە
ڕاؾخەوزۆ
- ٤٥٢٢زەجێ وحی :ئەیەڕۆ پیاوەکە بۆ وا ئەڵێی؟ جۆ پیاوێکی صیىضاع و
زىاها بىویذ .زەجێ بەم كؿاهە وعصە وعصە پحراوی ؾاعص کغصەوە و
هێىایە ؾەع ئەوە کە ئەو صەهگە نهێىییە صەهگێکی ڕاؾخەكیىەی
زىاییە.
کەؾایەجییەکی
زەجێ وحی پیاوەکە یەکەم هیاػ و صاواث ئەوە بێ کە زىا مً گەهج
ػۆعػان ،عەیاع
●
بکاجەوە.
و بەمەکغ
 -٤١١١زەؾىوەکەش ی ئەڵێ :ئەیەڕۆ بەكىعباهذ بم کەی بە س ێ
ماهگ مىاڵی بىوە .هۆ ماهگ و هۆ ڕۆژی جەواو کغصووە .ئەوە جۆ
خیؿابی ماهگەکاهذ لێجێکچىوە.

کات و عوێً
کاث و قىێً کە یەکێک لە جایبەجمەهضییەکاوی ئاؾتی وەؾفییە ،ػۆع حاع
گێراهەوەکان بە ڕوووی باس ی کاث و قىێنی ڕووصاوەکان صەکەن .هەمىو
چحرۆکێک کاث و قىێيێکی جایبەث بەزۆی هەیە؛ جەهیا لە ڕێژەی کاجەکەصا
حیاواػن .ػۆعحاع ڕووصاوەکاوی چحرۆکەکە لە یەک کاجژمێر یا ڕۆژێکصا ڕوو
صەصەن؛ کەواجە زىێىەع لە کاحی زىێىضهەوەی چحرۆکصا ،کاث ؾەعهجی
ڕاصەکێكێذ و هاجىاهحن چحرۆکێک بىىوؾحن کە کاحی جێضا هەبێذ( عابضی،
.)١١،١٧ٌ :٤٧٣٣

بۆ همىوهە «لەم ؾااڵهەصا لە بىاعی کۆیە کابغایەک هەڵکەوجبىو زىعقە
کىێغیان پێضەکىوث»« ،لە صێی قەوگێڕ هەع لە بىاعی کۆیە کچێک هەبىو
فاجەی هاو بىو» (گێڕاهەوەی ژماعە  .)٢٨٢ ٌ ،١٥١لە گىهضی لهێبان لەو
صەقتی صػێیە صهیا قەو بىو ،زێىەجمان هەڵضابىو(گێڕاهەوەی ژماعەٌ ،١٥٣
 .)٢١٨لە واڵحی ئااڵن( ...چحرۆکی بەس ێ.)٢٨٣ ٌ ،
پێىاصەی کەصایەجی
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للی ؾەعەکی چحرۆک ،کەؾایەجییە .بەبێ کەؾایەحی ،هیچ چحرۆکێک پێک
هایێذ و ڕووصاوێک ڕوو هاصاث ،گەع ڕووصاوێکیل ڕوو بضاث ،کاعیگەعییەکی
هەؾدیاعاهە لە ؾەع زىێىەع صاهاهێذ(پغیً -١٢.١٤ٌ :٤٧٨٢ ،عابضی:٤٧٣٣ ،
ٌ .)١٨کەؾایەحی ؾەعەکی پێىیؿخە بە قێىەیەک صەعبکەوێذ کە لەالی
زىێىەع بەباش ی بىاؾغێذ .چىهکە زىێىەع بڕیاعە بەپێی ئەو زۆی وێىا بکاث یا
پێی زۆف بێذ وەک ئەو بێذ .بەم قێىەیە چحرۆکەکە زىێىەع فغیى صەصاث
بۆ ئەوەیکە بخىاهێذ کەمىکىڕییەکاوی زۆی لەبحر بکاث .کەواجە هەمىو
کەؾێک صەجىاهێذ ئەو کاعاهەی کە جاک لە چحرۆکضا صەیکاث ،صووپاجەی
بکاجەوە و بەڕێىەی بباث ،بەاڵم بۆ وەؾف کغصوی کەؾایەجییەک ،پێىیؿخمان
بە لێهاجىویی هەیە(پغیً -١٢.١٤ٌ :٤٧٨٢ ،عابضی .)١٨ٌ :٤٧٣٣ ،ل ە
چحرۆکضا کەؾایەجییەکان بە صوو قێىە زۆیان صەعصەزەن کە بغیخییە لە:
-٤کەؾایەحی ڕاؾخەوزۆ :لێرەصا جایبەجمەهضی کەؾایەجییەکان لەالیەن وەگێڕ
یا کەؾایەجییەکاوی صیکەی هاو چحرۆکەکە باؽ و ش ی صەکغێخەوە؛ واجە لە
ػماوی کەؾێکی صیکە بۆمان صەعصەکەوێذ کە کێیە و چ جایبەجمەهضیگەلێکی
هەیە؟(پغیً ١٥-١١.ٌ :٤٧٨٢ ،عابضی.)١٣-٣٢ ٌ :٤٧٣٣ ،
همىهە« )٢٢١( :کابغایەکی کىعص ژهێکی هاهەمىاعی هەبىو بە صەؾخییەوە
هاجبىوە جەهگ ،وێڵی و بێئەكڵی ئەو ژهە صوهیای صاگغجبىو .کابغای مێرصی بە
صەؾخییەوە جىوش ی صیم و ػیم هاجبىو».
(«)١٥١فاجە گىڵێک بىو لە گىڵی حىاوی کە زىا لە گىڵؿخاوی واڵحی کۆیەصا
بە جاكاهە صعوؾتی کغصبىو؛ کەڵەگەجێکی بااڵ بەعػ ،ڕوومەجێکی پان و ؾىوع و
ؾپی ،صوو چاوی گەوعەی ڕەقکاعی بغژاهگ صعێژ ،لىوجێکی باعیک بە بەینی
صوو گۆها ؾىوعەکەیا هاجبىوە زىاعەوە».
(«)١٥٣بەس ێ وەکىو ئێؿخەف صەماوصەم ئەگێڕهەوە و حەعگە و بێ جغؽ و
صاوێىە پاکەکەی بەس ێ وەکىو همىوهە پیكان ئەصەن».
(« )١٥٨جەماقام کغص ئەمە ئافغەجێکەوا بە ؾەعمەوە بەو حۆعە پەٌوپۆی
بڕیىم .بەاڵم ئافغەحی چی؟ هەجا صەؾذ هەڵبڕی کەڵەگەث ،بە صیمەن ،هەع
باؾکێکی ئەڵێی جىکمەی صاڕژعاوە ،ڕوومەجێکی پان ،چاو و بغۆیەکی گەف،
حىوحێ گۆهای زڕی ؾىوع ،حلێکی ئاڵ و وااڵی حىاوی لە بەعابىو».
(« )٤١١٢ژن هیىەی ژهە ،هیىەی ژاهە ،هیىەی مێمڵ صۆڵەی هاهە».
-٢کەؾایەحی هاڕاؾخەوزۆ :لەم بەقەقضا کەؾایەجییەکە بە هەڵؿىوکەوث
و ئاکاعی ،زۆی بە زىێىەع صەهاؾێيێذ .واجە هىوؾەع یا وەگێڕ پێىاؾەی
هاکاث و زۆی بە کغصەوەکاوی بە زىێىەع صەهاؾێيێذ(پغیً١٥-١١.ٌ :٤٧٨٢ ،
عابضی.)١٣- ٣٢ ٌ :٤٧٣٣ ،
همىهە« )٤١٢( :کىڕێکی كىماع باػی حەهێڵ پحرێژهێکی خەفخا ؾاڵی هێىابىو.
ڕۆژێک کىڕە صاوای ئاوی کغص ،پحرێژهە کە جەکاهیضا هەڵس ێ ،هەیئەجىاوی.
کىڕەکە صەؾتی صایە پەلی هەڵیؿدێنێ ،پحرێژن ئەیىث«:ئای هەجیى! كۆڵم
ڕامەکێكە چاوم زێل صەبێذ».
(« )٤١١وحی« :پىوعێ! کۆؾخە و باوەمەعصە قاییاهە؛ ژن بە ژهیان کغصووە.
ئەمڕۆ چىاع ڕۆژە صەهۆڵ و ػۆڕها لێئەصەن ،هەع چەهەم کغص بیاهکەم بە گژ
یەکا بۆم هەکغا ،لە صادی ئەوە ئەگغیم؛ گغیان بۆ مً باقە» .وحی«:ئەی
عەمغث هەمێنێ ،هەڵؿە وەعە لەگەڵم؛ مً ئەڵێم بغامە ،جۆف بڵێ وایە،
ئیىجا بؼاهە چی ئەکەم».
ی
(« )٤١١پحرێژن وحی :قەعث بێ هیكاهذ بضەم .س ێ چىاع ڕۆژ پێچىو،
بەیاهییەک کە کابغا و ژهەکەی لە هەیىان هىؾدبىون ،پحرەژن بەبێ صەعپێ لە

ژووع هاجە صەعەوە ،جەماقای کغص هىؾخىون .هاث بە پەلە جەپێ گىی کغصە
هاو حێگەی ژهەکەی جغ».
(« )٤١١٣ژهە کە ئەمەی بیؿذ وحی هەؾخە بچۆعە صەعەوە هەی صەؾذ بڕی
كیامەث فغۆف! ئەمە بىویذ قێسە بەهاوباهگە زىاهاؾەکە؟ هەؾخە بچۆعە
صەعەوە بە قەعمەػاعییەوە الم صامەهیكە و پاعەی جۆیكم هاوێ».
(« )٤٥٢٤هەع کە چىوە ژووعەوە بە بێ چغپە جایێ لە کەوقەکاوی صاکەهض بۆ
ئەوە بیماڵێ بە ؾەع ژهەکەیا و ئاكڵی بکا .ژهەکەی چاوی پێکەوث لێی قیخان و
وحی :کىڕە ئەوە جۆ قێذ بىوی وا ئەو جاکە کەوقەث صاکەهض؟ کابغا وحی:
هەوەاڵ زاهم گیان»!
هەع وەک صەبیىحن ژهان لە هەمىو ئەو فاکخاهەصا بە قێىەی ڕاؾخەوزۆ و
هاڕاؾخەوزۆ ماکی ؾەعەکیی صاؾخاهەکاهیان لە صەؾذصایە .واجە ئەگەع ڕاوی
یان وەگێڕیل ڕووی صەمی لە ژهان هەبێذ صیؿاهیل بە قێىەی قاعاوە
زۆیان هەع صەعصەزەن .ئەگەعچی باس ی کەؾایەحی لە کىعجە صاؾخان و
بەؾەعهاحی کىعجضا ػۆع حێی ؾەعهج و ماهۆڕصان هییە و هىوؾەع هاجىاهێذ لە
کىعجە صاؾخاهضا کەؾایەحی پەعوەعصە بکا و ئاڵىگۆڕییەکاوی لە صعێژەی
صاؾخاهەکەصا بىىێنێ بەاڵم لە گێڕاهەوە کىعجەکاوی عەالئەصیً ؾەحاصیضا ب ە
چەهض ڕؾخە کەؾایەجیی ژهان وێىا کغاون و زۆیان صەعزؿخىوە.
لە صەر ئاصتی راڤەیی
لە س ێ بەعگی کخێبی ڕقخەی مغواعیی عەالئەصیً ؾەحاصیصا کە جایبەجە بە
گێڕاهەوەکاوی ژهان ،چەهضیً چینی ژن لە جىێژەکاوی کۆمەڵگای کىعصیصا
هەن؛ کە ڕۆڵ و پێگەیان پێكتر باؽ کغاوە .بەاڵم لە ئاؾتی جەفؿحرصا
صەجىاهحن بڵێحن صەق و گىجاعەکاوی هێى صەكەکە زاوەوی مێژوون و باؽ لە
صۆدی ژهان لەو ؾاجە وەزخاهەصا صەکەن کە بە هۆی گۆڕاهکاعییە حیهاهییەکان
ئاڵىگۆعی لە ژیان و گىػەعاوی ژهاوی کىعصا بەصی هاجىوە .جەهاهەث بە هۆی ئەو
گۆڕاهاهەوە وەک هەمىو ژهاوی عۆژهەاڵحی هاویً و حیهان ،ژوی ػۆعػان ،عەیاع و
جەڵەکەباػیل ئاوێخەی کلخىوعی ژیاوی کىعصەواعی بىوە .ئەم پێكەکییە
ئەوەمان بۆ صەعصەزاث کە صەكەکەی بەعصەم (بەقێک لە س ێ بەعگی کخێبی
ڕقخەی مغواعی) ،صەكێکی صازغاو و ؾەعبەؾذ¬کغاو هییە ،چەمک و صەؾخە
واژەکاوی هێى صەق لە پێىەهضییەکی قان¬بەقان و ڕاؾخەوزۆ لەگەڵ صەق و
گىجاعە بیاهییەکاهضا گىعواون .بە واجایەکی جغ ؾازتی <<بیىامخنی>>یان هێىان
صەق لە ػۆڕبەی گێڕاهەوەکانصا صیاعصەیەکی ػاڵە و زۆی صەهىێىێذ .بۆ وێىە لە
صاؾخاوی فاجەی كاعەمانصا ،وەک ػۆعبەی چحرۆک و صاؾخاهەکاوی واڵجاوی
هاوس ێ و صەع و ححران ،ژهێک کۆجایی بە ؾخەمکاعی ،صػی و حەعصەیی (زىعقە
کىێغ) صێىێذ ،لە کاجێکصا کە صەؾەاڵحی ؾەعصەم ئەو مڵۆػمەی بۆ
صەؾبەؾەع هەکغاوە .لە صاؾخاوی بەس ێ (هاؾغاو بە چحرۆکی ئەقکەوحی
گەوەعی هاوچەی مىکغیان) و گێڕاهەوەی ژماعە  ١٥٨صا و لە صوو صاؾخاوی
صیکەی بەعگی صووهەم ،لە چىاع جایبەجمەهضیی ژهاوی گەوعەی مێژوو (حىعج
پىپ  )٤٧٨٤ ،بەهغەمەهض بىون؛ کە هەم لە بىاعی حىانچاکیصا قۆدی
ػەماوی زۆیان بىون و هەمیل لە پاکیصا بەهاوباهگ بىون ،هەعوەها لە
ئاػایەجیضا وەؾەع پیاواوی ػەماوی زۆیان ؾەعکەوجىون و لە عاكڵێتی و
بحرمەهضا هاوجایان هەبىوە .
ن
ئەم گێڕاهەواهەی بەعصەؾذ کە بۆ لێکۆڵیىەوە جەعزان کغاو  ،پێىەهضی و
وێکچىویی لەگەڵ صەكە فێمێىیؿخییەکاهیكضا هەیە .بە بڕوای ؾیمىن
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صووبىاع لە کخێبی ڕەگەػی صووهەم ،بەعبەؾخە کۆمەالیەجییەکان ،وەک
قىوکغصن و صایکایەحی ،ژهاوی لە ػیىضان و صیالیەجیی هەمیكەییضا
هێكخىوەجەوە و هەبىووی پیاو وەک صۆػەر و جێکضەعی ئاػاصی و جاک گەعایی
ژن صێىێخە ئەژماع(صووبىاع .)٤٣- ٤٧٨١ ،لە هەهضێک لە گێ ڕاهەوەکاوی
کخێبەکە ،ئەم بۆچىوهاهە زۆ صەعصەزەن .بۆ وێىە لە (گێڕاهەوەی ژماعە ،٤١٣
ٌ  :)٤١٢صوو پحرێژن بىون کە بە کچێنی ػۆع هاقحریً بىون کەؽ
هەیضەزىاؾتن ....ڕۆژێ وجیان زۆ ئێمە لەػػەجمان لە زۆمان هەصی .کەواجە
با پێکەوە زاهىویەک بگغیً .هەع صووکمان صەؾذ ڕەهگیىحن ....ئەم ژهاهە
صوای چاوەڕواهییەکی ػۆع بە صیاع قىو کغصن و ماڵضاعی کە هەعیدێکی
کۆمەاڵیەجییە و کۆمەڵگا پێی كالب کغصوون ،بە صوو قێىە هەوڵی زۆكىجاع
کغصن لە صوهیای پیاوؾاالعی صەصەن .یەک لە ڕێگای صەؾذ و هەزص ی زۆیان
ئابىوعی ؾەعبەزۆیان بێذ و صووهەم بێهیاػ لە بىووی پیاو ،بە کەیفی زۆیان
بژیً .یان لە (گێڕاهەوەی ژماعە « ،)٧٢٢ ٌ ،١٥٨ژن هەیە و ژهیل هەیە»،
کاعامەیی و جێگەیكخىویی کچە فەكحران ،ػۆع وەحاغ و زاهەزۆی صەوڵەمەهض
و ػەبەهضی لە فەوجان و هەمان ڕػگاع کغصووە و ژیاهێکی هىێی ڕەزؿاهضووە.
بەاڵم ئەم ڕواهگەیە بە ؾەع هەمىو گێڕاهەوەکانصا خاکم هییە؛ چىهکە
کەؾایەحی ژن لە هەهضێک لەو چحرۆکاهەصا وەک کەؾێکی فێڵباػ و ػاها
صەعصەکەوێذ کە لەواهەیە ئەمەف هەڵبگەڕێخەوە ؾەع ئەفؿاهە و
چحرۆکەکاوی ؾەعصەماوی پێكىو .بە پێی ئىؾخىعەکان ژن لە بىاعی بحروهؼع و
ػاهایی بە ؾەع قەیخاهیلصا ػاڵ بىوە .هەعوەها ػاوؿذ و لێهاجىویی ژن
پێكیىە و مێژوویەکی ػیاجغی لە پیاو هەیە .ژن جىاوی بە یاعمەحی لێهاجىویی و
ػاهاییەکاوی بە ؾەع قەیخان و زىصاکانصا ػاڵ بێذ .هەع بەو قێىەیەی کە
خەوا بە ؾەع ئاصەمصا ػاڵ بىو و کىحی صەبێ بە كؿەم بکەیذ و لەو میىەیە
بسۆیذ(هىاٌ الؿعضاوی. )٤١١ٌ :٤٧٥١ ،
ؾەعەڕای هەمىو ئەماهە پیاوان هەعگحز ڕاؾذ¬بێژاهە ئىؾخىوعەکان لێک
هاصەهەوە و باس ی حێگەوپێگەی ژن لە ؾەعصەمی پێل ئایینی زىاپەعەؾتی
هاکەن .بۆ همىهە لە ئەفؿاهەی یەؽ صەڵێن«:کاجێک هىعیـ جىفىن صەگغێذ
و صەیکاث بە صیلی زۆی و صەیهێىێخەوە کۆقک ،صایکی صەچێذ صیلی کىڕەکەی
زۆی ڕػگاع صەکاث و صەڵێ بڕۆ .هىعێؿیل کە بەمە صەػاهێذ جاهجی پاقایەحی
لە صایکی صەگغێذ و ؾەعی صەبڕێذ و پەیکەعێکی بێ ؾەعی لێ صعوؾذ صەکاث
و حێگای ؾەعە بڕاوەکە پڕ صەکەهەوە» ئەم ئەفؿاهەیە صەگەڕێخەوە ؾەع ئەو
كؿە و باؾەی زەڵک کە صەڵێن ژن بێ مێكکە و ؾەعی هیچی جێضا
هییە(فغوجً ،مىعاصی.)٤١١ ٌ ،پیاوان لەبەع ئەوەیکە ژهان بکەهە ژێغ صەؾتی
زۆیان و بەؾەعیانصا ػاڵ بً صەیاهکىث :چىهکە ژهان جەواو هحن و هەع
زەعیکی كؿە و باؾً ،مێكکیان جەواو هییە و پێىیؿخە پیاو بە ؾەعیانصا ػاڵ
بێذ .یاوی جەهیا لە بەع كاػاهجی کاعی زۆیان ئەفؿاهەکاهیان بەباش ی
لێک¬هەصەصاوە(ؾخىصە.)٧٤١ ٌ ،
لە ئاصتی ثەبیین یان ثەثەڵە کردهدا
جەبیحن یان جەجەڵە کغصن ،گىجاع وەک کغصاعێکی کۆمەاڵیەحی صەهغزێنێ و
پێیوایە هێز و هەژمىووی ڕامیاعی ،کلخىوعی و کۆمەاڵیەحی قىێً لە ؾەع صەق
صاصەهێن و لە ؾاػ کغصن و قکڵ¬صان بە گىجاعصا عۆڵ صەگێڕن .لە ڕواهگەی
جەبییىەوە پێکهاجە کۆمەاڵیەجییەکان حڵەوی گىجاعیان لە كۆڵضایە و ئایضا و
ئایضۆلۆژیی صەؾەاڵحی بە هاوچاواهەوە صەلىێجن .بۆ وێىە ،بىون و هەبىووی

حیاواػیی ڕەگەػی و چۆهییەجیی ڕواهگەی پیاوؾاالعاهە یان باوک ؾاالعاهە لە
هاو صەكضا بە چ قکڵ و قێىاػێک زۆی صەعصەزاث؟(خضاصی و هاواکاعان،
 .)٧١ :٤٧١٤بە گكتی جەبیحن یان جەجەڵە کغصن ،گىجاعی ػاڵ و صەؾەاڵحی
خاکم بە ؾەع صەكەکەصا صەزاجە ڕوو و ڵێیان صەصوێ .
لەم ڕواهگەیەوە لە ػۆعبەی گێڕاهەوەکانصا کە ژهاوی ئاؾایی کۆمەڵگان و پلە و
پایەیەکی کۆمەاڵیەحی یان ئیضاعیان هییە ،وەک جاکێکی ؾەعبەزۆ صەعهاکەون و
ػیاجغ لە پەهاوپەؾخىێصان و بە هۆی پیاواهەوە صێىە هێى کایە و گۆڕەپاوی ژیان.
جەهیا ئەو جاكمە هەبێ کە بە هۆی لێهاجىویی و مغزێکی جایبەجەوە ،هەوؾاع
ژیاوی زۆیان لە صەؾذصایە .حێی ئاماژەیە کە حۆع و چەقنی جىاهایی و
لێهاجىوییەکان ئیکدؿابحن .یاوی ژهان زۆیان لە صەعوووی زۆیانصا وەصەؾدیان
هێىاوە و هیچ فێرگە و مەکخەبێک ڕای هەهێىاون و هیچ مامۆؾخایەک پەلی
هەگغجىون .لە بەقێک لە چحرۆکەکانصا بیىەعی گىجاعی پیاوؾاالعاهەیً ،بۆ
وێىە ،لەماهەی کە ژن و بێىەژوی فێڵباػ ،قەیخان و حاصووگەع بىوهیان هەیە.
هەع وەک باؾمان کغص کۆی گێڕاهەوەکاوی کخێبی ڕقخەی مغواعی عەالئەصیً
ؾەحاصی ٢١٤٢گێڕاهەوە لەزۆ صەگغێذ کە لە پێڕؾتی کخێبەکەصا لە س ێ
بەعگیان [لە بەعگی یەکەم و پێىجەمضا لە ژێغ هاوی (هەهضێک لە صاؾخاوی ژن)
و لە بەعگی صووهەمصا لە ژێغ هاوی (هەهضێک لە كاعەماهێتی ژن)] هاوی ژن
هاجىوە کە ئەمە پێمان صەڵێ هاوەعۆکی صاؾخاهەکان ڕواهگەیەکی ڕەگەػی و
حيؿییەجیان بەؾەعصا کكاوە .حگە لەوەیکە لە چەهضیً حێگاصا گغفذ و
کێكەی ژهان لە هەعیتی جغیً حۆعیصا باؽ صەکاث؛ ئەماهە ڕواهگەیەکی
ئیضیىلۆژێک و هەعیخسىاػاهە هیكاوی زىێىەع صەصاث .ڕەهگە عەالئەصیً
ؾەحاصی بە قێىەیەکی ئاماهجضاع صەؾتی بە کۆکغصهەوە و باڵوکغصهەوەی ئەم
پەعجىوکە هەکغصبێذ و هەیىیؿخبێذ قێىەی ڕواهحن و ڕواهگەی ؾەباعەث بە
ژهان بێيێخە ئاعاوە بەاڵم ؾەعپاکی گێڕاهەوەکاوی بە کاعاکخێر ،وەگێڕ ،کاث،
قىێً و کەؾایەجییەوە هەڵلىاڵوی کۆمەڵگای کىعصیً .هەع بۆیە صەجىاهحن
بڵێحن گىجاع و گىفخماهێکی ژهاهەی کىعصی لە هێى الپەڕەکاوی بەش ی ژهاوی
ڕقخەی مغواعی لە ئاعاصایە .پێىیؿخە ئەمەف بگىجغێ ڕەهگە عەالئەصیً
ؾەحاصی وەک کۆکەع و گغصوکۆی ئەم بەعهەمە هیچ کاث ئەوەی بەالوە
گغیىگ هەبىوبێذ کە جىێژەعان و لێکۆڵەعان چی لەباعەی صەؾخاو و
صەؾذ¬پىوزخەکەی صەڵێن و بە ؾەع کام ڕواهگە و بحرۆکەیصا صەزەن .ئەوە
ئەعکی جىێژەعە کە الیەهە قاعاوە و هاصیاعەکاوی هێى بەعهەمەکاوی وەصەعزەن و
هەڵگێڕ و وەعگێڕی بکەن.
ئاکام و دەرئەهجام
گىجاع قیکاعیی کخێبی ڕقخەی مغواعیی عەالئەصیً ؾەحاصی چەهض
صەعئەهجامی گغیىگی هەیە .لە ئاؾتی وەؾفیضا ئەو عۆڵ و صەوعاهەی کە بە ژن
صعاوە بغیخحن لە :صایک ،ژوی ماڵ ،کابان و کاعگێڕی ماڵ ،ئاػاژن ،كاعەمان و
پاڵەواهیی ؾەعەکیی مەیضان .لە بىاعی کاؾایەجیضا وەک کەؾایەجیی بحرمەهض،
وەفاصاع ،ػۆعػان و عەیاع ،لە هەهضێ قىێً جەڵەکەباػ و بێوەفا و بێبەكا
وەصەعکەوجىون .بەاڵم ػۆعبەی صەوعەکان بە الی کەؾایەجیی ئەعێنی¬صان هەک
کەؾایەحی و عۆڵی هەعێنی .لە بىاعی ئاعاؾخەی گێڕاهەوەصا :بەگكتی
چحرۆکەکان لە ػماوی وەگێڕەوە باؽ صەکغێذ ،حگە لە هەهضێک قىێً کە
ژهە¬کە زۆی صێخە ػمان و یەک صوو ڕؾخە كؿە صەکاث .بەاڵم لەو س ێ
چحرۆکەی کە باس ی كاعەماهێخیی ژهان صەکغێذ ،صیالۆگی ژهەکان لەگەڵ
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کاعاکخێرەکاوی صیکەی صاؾخاهەکەصا بە صووع و صعێژی صەبیجرێذ .هەع وەک
باؽکغا ئەم صەكەف لە چىاعچێىەی گىجاعە ػاڵەکاوی ؾەعصەمی زۆیصا
قغۆڤە و لێکضاهەوەی بۆ صەکغێذ و لە پێىەهضی لەگەڵ صەق و بەعهەمەکاوی
پێل زۆی هەڵضەؾەهگێىضعێ .بە واجایەکی¬جغ ؾازتی هێىان صەقی بە ئاقکغا
صەبیىضعێذ .
ئاکامی لێکۆڵیىەوەکە بە مێخۆصی گىجاع قیکاعی ئەوەمان بۆ صەعصەزاجکە
گۆڕەپاهێکی هەعاوی گىفخماوی یان گىجاعی بە ؾەع کۆی گێراهەوەکاهضا بىووی
هەیە و بە س ێ قێىە ڕەهگ¬ڕێژ کغاوە .یەکەم ڕەهگێک کە بە ڕوووی زۆی
صەهىێىێذ ،گىجاعی هەژمىووی پیاو ؾاالعاهەیە کە لەگەڵ ڕەهگی صووهەم یاوی
گىجاعی ػاڵی فمىیؿتی لە بەعبەعەکاهێضان .بە گكتی صەجىاهحن بڵێحن لەو
بەقەی کخێبی ڕقخەی مغواعیی عەالئەصیً ؾەحاصیصا کە جایبەجە بە ژهان
کەقێکی یەکضەؾذ یان جاكمێکی مامىاوەهض لە ژهان بەصی هاکغێذ ،بەڵکىو
بەالوی کەمەوە س ێ گغووپ لەزۆ صەگغێذ .
یەکەمیان ،ژهاوی هەعیذ زىاػن کە حگە لە کاباهێتی و ئەعکی ژهاهەی زۆیان
کاعێکی ئەوجۆ هاکەن و زۆیان لە کاعوباعی کۆمەاڵیەحی هەڵىاكىعجێجن.
صەؾخەی صووهەم ،گغووپێک لە ژهاهً کە باعوصۆزەکەیان بۆ كەبىوڵ
هەکغاوە و هەقیان جىاهیىە لە ئامغاػ و ؾاػ و کاعی ؾەعصەم کەڵک وەعگغن،
هەع بۆیە لە ڕێگای مێكکیاهەوە حا بە قێىەی فێڵ و جەڵەکە ،یان صەؾەاڵحی
ئاػاژهێتی ،مافی زۆیان وەعگغجىوە یان بۆیان کغابێذ گىعػی زۆیان
وەقاهضووە .جاكمی ؾێهەم ،ئەو ژهاهەن کە حىامێراهە و بە بێ گىێضاهە هۆڕمە
باوەکاوی ؾەعصەم بەعەهگاعیی ػۆڵم و ؾەعەڕۆیی پیاوان و کۆمەڵگا بىوهەجەوە و
جەواوی یاؾا و ڕێؿا کۆمەاڵیەجییەکاهیان جێکقکاهضووە .لە بىەڕەجضا هۆی
صژواػیان لەگەڵ گغووپی یەکەم ،پێسىؾذ کغصوی صەؾەاڵحی پیاوؾاالعییە و
البغصوی پەعژینی ڕەگەػییە و هەعوەها حیاواػییان لەگەڵ گغووپی صووهەمیل
بەعزۆصان و بەعەهگاعی بە ئامغاػی پیاواهەیە .واجە بۆ قکاهضوی بەعبەؾخەکاوی
بەعصەمیان چىووهەجە كالبی پیاواهەوە .هەع بۆیە صەجىاهحن بڵێحن ژهاوی هاو ئەم
گێڕاهەواهە لە ملماهێیەکی چڕصان بۆ بەصەؾخەوە گغجنی باعی ژیان و
چاعەهىوس ی زۆیان.
صەرچاوەکان
کوردی
 .٤ئۆحەالن عەبضوڵاڵ .)٢٢٢٧( .ڕاؾخیىەی هەجەوایەجیمان لەگەڵ
ڕاؾخیىەی ژن و ژیان هەڵضەؾەهگێىێذ،
 .٢ئەؾعەص،ڕاػ( .)٢٢٢٤محرػا مەهگىڕی و مێژووی ژن ،ؾلێماوی،
چاپساهەی کاعۆ.
 .٧خەمە ڕەقیض ،هاوژیً ( .)٢٢٤٢ژن لە حیهاوی ئەصەبی قێرػاص
خەؾەهضا ،کىعصؾخان ،چاپی یەکەم.
 .١ؾەحاصی ،عەالئەصیً ( .)٤٧١١عقخەی مغواعی .پێضاچىوهەوە و
هەڵەبژێغی (جصحیذ) هاؾیذ فەجاحی و عەبضوڵاڵ فاجیخی کەعحۆ.
ؾىە .باڵوکغاوەی کىعصؾخان ٤٢٤١ .الپەڕە.
 .٥قێبلی ئێلێری ( .)٢٢٢٣ؾەص ژوی کاعیگەع لە مێژووصا ،وەعگێڕ فەكیهی
یىوؾف ،چاپی یەکەم ،وەػاعەحی ڕۆقيبحری بەڕێىەبەعایەحی زاهەی
وەعگێڕان

 .١مۆلێر ئۆکێن ،ؾۆػان(  .)٢٢٢٨ژن لە فەلؿەفەی ؾیاؾیی ڕۆژئاواصا،
وەعگێڕ ؾىڵخاوی ،ڕەؾىڵ .چاپی یەکەم ،چاپساهەی زاوی.
فارس ی
 .٤آكاگل ػاصه ،فغصوؽ و ػیاثیان ،مغیم ؾاصاث(« ،)٤٧٨١عویکغصهای
ػالب صع جدلیل گفخمان اهخلاصی» ،مجله ػبان و ػبان قىاس ی،
قماعه .٥١-٧١ :٥
 .٢آكاگل¬ػاصه ،فغصوؽ( . )٤٧٨٥جدلیل گفخمان اهخلاصی .تهغان:
اهدكاعاث علمی و فغهىگی .چاپ اوٌ.
 .٧اكبالی ،مهضی؛ آباصی ،مهضی ( .)٤٧٨٣ػهان صع جاعیش کهً ایغان ،وكغ
پغصیؿان،چاپ اوٌ.
 .١اهگلـ ،فغصعیک؛ ػجکحن ،کالعا ،کىلىخای ،الکؿاهضع ،عیض ،ئىلحن
( .)٤٧٨٤ػهان صع حامعە ،جغحمە مهضی ػاصگان ،انؼغ .وكغ هگاه .
 .٥ایلؿە ،ؾیبرث .)٤٧٣١( .ػن صع قغق باؾخان .جغحمە عكیە بهؼاصی،
اهدكاعاث پژوهىضە.
 .١ببل ،اگىؾذ )٤٧٨١(.ػن و ؾىؾیالحزم .صفتر یاػصهم .وكغیە هگاه.
 .٣پغیً ،لىعاوـ ( .)٤٧٨٢اصبیاث صاؾخاوی ؾازخاع ،نضا و معنی.
جغحمە ؾلیماوی ،خؿً  ،اؾماعیل ػاصە ،فهیمە .وكغ عهىما ،چاپ
صوم.
 .٨جلی عفیعی ،مدمض؛ صباغی ،مجیض .)٤٧١٧(.حهاوی قضن و خلىق
ػهان؛ فغنتها و چالل ها ،فهلىامە مطالعاث عاهبرصی حهاوی
قضن ،ؾاٌ پىجم ،قماعەی چهاعصهم.
 .١حىعج پىپ ( .)٤٧٨٤ػهان بؼعگ جاعیش .مترحم عفذ قحرػاصی.
ویغاؾخاع :محرمدمضباكغ خؿینیزاجىنآباصی .تهغان اهدكاعاث:مىج.
حعضاص نفداث ٧٤٢
 .٤٢زغاؾاوی ،م ( .)٤٧٨٢ػبان ػهان ،مجلە گلؿخاهە .قماعە پىجاە پىج.
 .٤٤صاعیىف ،عابضی ( .)٤٧٣٣پلی بەؾىی صاؾخان هىیس ی ،چاپ ؾىم،
وكغ مضعؾە.
 .٤٢صوبىاع ،ؾیمىن ( .)٤٧٨١حيـ صوم ٢ .حلض .جغحمه كاؾم نفىی.
تهغان :جىؾل.
 .٤٧ػبیذ هیا عمغان ،آؾیە؛ بغصزىوی ،خؿحن .)٤٧١٢ (.جاعیش اصبیاث
کىصک و هىحىان صع ایغان .بىؾخان کخاب.
 .٤١ؾخىصە،ؾیامک ( .)٢٢٢٨ػن و ؾکـ صع جاعیش ج.اوٌ ،چاپ ،٥
ػیغػمینی صع ایغان.
 .٤٥ؾىػان مىلغ آکحن ( .)٤٧١٣ػن اػ صیگاه فلؿفە ؾیاس ی ػغب، ،
جغحمە :ن.هىعی ػاصە ،اهدكاعاث عوقىگغان و مطالعاث ػهان.
 .٤١قاهىضە ،هىقحن ( ،)٤٧٨٢ػن صع جفکغ هیچە ،تهغان .وكغ
كهیضەؾغا .جغحمە .ملیدە مؼاػەای.
 .٤٣فغکالف ،هىعمً )٤٧٣١( .جدلیل اهخلاصی گفخمان .جغحمە فاطمه
قایؿخه پحران .تهغان :مغکؼ مطالعاث و جدلیلاث عؾاهه¬ها.
 .٤٨کغصی ،ابىعلی .مىخضي إكغأ الثلافي :مىخضي ثلافي للىخب باللؼاث
إلاهجلحزًت
و
الفاعؾيت
العغبيت،
اليىعصًت،
https://iqra.ahlamontada.com/t3873-topic
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 ًيىن للمغأة خضىع مؿخلل في الىهىم و هي مكاهضة للخطاب،الغواًاث
.ألاهثىي
ًً عالء الض،  عقخهي مغواعي،  صوع املغأة،  املغأة:الكلمات املفحاحية
 جدليل الخطاب، سجاصي

Abstract
The Appearance and Definition of Women
According to the Method of Discourse Analysis in
Book of Rshtay Mrwari by AlaeddinSajadi
According to the interpretations, women have
played a significant and important role in society
and there has been a lot of debate about the social
and personal status of women. This has led to many
scientific and analytical studies. In this article, we
want to interpret the way women appear and define
themselves in AlaeddinSajadi's book Rshtay Mrwari
according to the method of discourse analysis.
The method of study in this paper is discourse
analysis or Norman
FairCloagh's discourse
analysis, which is the most common method of
studying these types of texts. The FairCloagh has
identified three discourse levels for text analysis.
These are: the descriptive level, the interpretive
level and the interpretive level. These three sections
of the Rshtay Mrwari are assessed at all three levels.
The total number of narratives in AlaeddinSajadi's
book contains 2,412 narratives; three of the volumes
are titled by women and the narratives are dedicated
to women. Volume 1 contains 20, Volume 2
contains 4 and Volume 3 contains 16 narratives.
Accordingly, 40 narratives were analyzed in the
form of library selections.
The results of the research show that in the first
volume, women indirectly play the role of managers
and housewives in 19 narratives and in one of them
they are defined as mistress. In the second volume,
the woman is the main protagonist of four narratives
and plays the role of a sister and a clever housewife;
in the third volume, she is indirectly the manager
and housekeeper in 10 narratives, five of them
directly give her the role of manager and
housekeeper, and in one of them she is called a
noblewoman.
In general, women in these narratives appear as cheap,
cunning and cunning people who, although most of them
are ordinary women and do not have a high social status,
but nevertheless try to succeed in their social and
economic causes. In most of the narratives, women have
an independent presence in the texts and are viewers of
feminine discourse.

Keywords: Women, Women's Role, Rshtay
Mrwari, AlaeddinSajadi, Discourse Analysis
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٤٧٨١  آطع: آیحن، ػهان ایغاوی پـ اػ انالخاث.)٤٧٨١( الهە، کىالیی.٤١
.١ قماعه
 لحظەی نعىص جىاهمىضؾاػی ػهان چگىهە.)٤٧١١(  ملیىضا، گیدـ.٢٢
 اهدكاعاث، مدمض نضاكتی حهغمی. جغحمە،صهیا عا مخدىٌ میکىىض
.کىلەپكتی
. ػن اػ صیگاه فلؿفە ؾیاس ی ػغب.)٤٧٨٧( ؾىػان، مىلغ آکحن.٢٤
. اهدكاعاث عوقىگغان و مطالعاث ػهان،هىعی ػاصە. ن:جغحمە
 مغکؼ: تهغان.فغایىض جدلیل¬گفخمان.)٤٧٨٧( . ث، محرفسغایی.٢٢
.مطالعاث و جدلیلاث عؾاهه¬ها
، ػهان پغصەوكحن و هسبگان حىقً پىف.)٤٧٨٢(  فاطمە، مغهیس ی.٢٧
. وكغ وی،تهغان
 وكغ، ػهان ایغان صع حىبل مكغوطە.)٤٧١٢( .عبضالحؿحن، هاهیض.٢١
. جبریؼ،اخیا
 مجیض: جغحمە، :چهغە عغیان ػن عغب.)٤٧٥١(  هىاٌ الؿعضاوی.٢٥
 اهدكاعاث عوػبهان،ٌ چاپ او، عخیم مغاصی-ًفغوج
) هظغیه و عوف صع جدلیل٤٧١١( . ماعیان و لىیحز فیلیپـ،ً یىعگيؿ.٢١
. وی: تهغان. جغحم هاصی حلیلی.گفخمان

ملخص
ظهور املرأة و جعريفها وفق مىهج ثحليل الخطاب في كحاب رعحەي
مرواري لعالء الديً سجادي

ً  لعبذ املغأة،خؿب الخفؿحراث
ً مهما
ً صوعا
 ووان هىان،وهاما في املجخمع
ًالىثحر مً الجضٌ خىٌ الىضع الاحخماعي و الشخص ي للمغأة و كض أصي طل
 في هظا امللاٌ هغيض جفؿحر.إلى العضًض مً الضعاؾاث العلميت والخدليليت
" طغيلت ظهىع اليؿاء وحعغيف أهفؿهً في هخاب عالء الضًً سجاصي
. عقخهي مغواعي " وفم مىهج جدليل الخطاب
طغيلت الضعاؾت في هظه الىعكت هي جدليل الخطاب أو جدليل زطاب هىعمان
ً
 خضص.قيىعا لضعاؾت هظه ألاهىاع مً الىهىم
فاًغهالف هي الطغيلت ألاهثر
 املؿخىي: هظه هي.فاًغهالف ثالثت مؿخىياث للخطاب لخدليل الىو
 ًخم جلييم هظه ألاكؿام.الىنفي واملؿخىي الخفؿحري واملؿخىي الخفؿحري
 إحمالي عضص.الثالثت مً عقخهي مغواعي على حميع املؿخىياث الثالثت
ً ثالثت م. عواًت٢١٤٢ الغواًاث في هخاب عالء الضًً سجضي ًدخىي على
 على٤  ًدخىي املجلض.املجلضاث بعىىان اليؿاء والغواًاث مسههت لليؿاء
ً  و.ؾغصا
ً ٤١  على٧  و ًدخىي املجلض١  على٢  و ًدخىي املجلض،٢٢
ًفلا لظل
ً ١٢  جم جدليل،
.ؾغصا في قيل ازخياعاث مىخبت
 جلعب اليؿاء بكيل ػحر مباقغ صوع، ٌجظهغ هخائج البدث أهه في املجلض ألاو
 في. كهت وفي إخضاها ًخم حعغيفهً بالؿيضة٤١ املضًغيً وعباث البيىث في
 املغأة هي البطل الغئيس ي ألعبع عواًاث وجلعب صوع أزذ وعبت، املجلض الثاوي
 هي مضًغة ومضبغة مجزٌ بكيل ػحر مباقغ في،مجزٌ طهيت ؛ في املجلض الثالث
 زمؿت منها حعطیها مباقغة صوع املضًغة ومضبغة املجزٌ و في،  عواًاث٤٢
ُ
.إخضاها جضعى هبيلت
، جبضو اليؿاء في هظه الغواًاث عزيهت الثمً و ماهغة و ماهغة،بكيل عام
ً لىنه،عػم أن معظمهً وؿاء عاصًاث وال ًخمخعً بمياهت احخماعيت عاليت
 في معظم.مع طلً ًداولً الىجاح في كضاًاهً الاحخماعيت و الاكخهاصًت

