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پێشەکى:
عەلئەدیً ظەحادی (٭٩ٯ٪-٧ٮٯ )٧خاوەوی چەهذان بەسَەمی هاواصٍ له
بىاسی ئەدەب ،مێژوو ،فەسَەهگ و فۆلکلۆسٍ .ظەحادی له پخەوکشدهەوەی
ئەظخىوهذەکی پەخشاوی کىسدیذا به پێشکەش کشدوی چەهذیً بەسَەمی
گشهگ و بەپێز ،دەوسێکی بەسچاوی گێڕاوٍ .کۆمەڵه کخێبی ڕشخەی مشواسی لەو
بەسَەماهەی ئەدەبی کىسدییه که به صۆسی دەچىه خاهەی ئەدەبی
گێڕاهەوەییەوٍ .گێڕاهەوٍ وەکى بىاسێکی گشهگ و بەسینی ئەدەبَ ،ەمىو ئەو
دەكاهه دەگشێخەوٍ که ڕووداو ،ظەسبىسدٍ و یاخىد بحرەوەسییەک
دەهىوظێخەوٍ .ڕشخەی مشواسی وەکى گشدێک لەظەس جەوەسی گێڕاهەوٍ
دەچەسخێذَ .ەس بۆیەشه که دەجىاهحن وەکى ڕەگەصی صاڵی هێى ئەم بەسَەمه
هاصەدی بکەیً .ڕەگەصی صاڵ ) (Dominantدەبێخه َۆی بەدی¬َاجنی
هاوەهذێخیی دەق ،و بەسَەمی ئەدەمی له چىاسچێىەی ئەو ڕەگەصە صاڵەدا
یەکذیگش دەبێخەوٍ (دشتی آَىگش ،ٮٯ .)٬٧ :٧٩ئەم دیاسدەیه له
پێش¬صەویىەدا دەوەظتێ و ڕەگەصەکاوی جش له دەوسوبەسی ئەودا حێگحر دەبً
(ظلذن٩ ،٭ .)٫٬ :٧٩دەجىاهحن بڵێحن که مەبەظذ له ڕەگەصی صاڵ َۆکاسی
ظەسەکیی بەسَەمی َىهەسییه که دەبێخه َۆی پێک¬َێىاوی َۆکاسەکاوی جش و
جایبەجمەهذیی دەبەخشێخه بەسَەمی َىهەسی (هیىجً ،ٮ٭٩ :٧٩ٮ٨-ٮ) .ئەم
ڕەگە له لیەکی جشەوٍ وەکى بىەڕەجێک بۆ دیاسی¬کشدوی چەشنی ئەدەبیی
بەسَەم بەکاسدەبشێذ (دشتی آَىگش ،ٮٯ .)٬٧ :٧٩بۆیه گشهگی¬دان به
ڕەگەصی صاڵ له دیاسی¬کشدوی چەشنی ئەدەبیذا جەوەسێکی صەق و پڕکاسیگەسٍ
(َەمان) .حێی ئاماژەیه که َەس جایبەجمەهذییەک که به ڕادەیەکی صۆس و
بەسچاو له بەسَەمی ئەدەبیذا پاث بىوبێخەوٍ ،ئەوٍ دەبێخه ڕەگەصی صاڵ و
وەکى دیاسدەیەکی چەشً¬ظاصاهه و شێىاصهاظاهه خۆی دەهىێىێذ.
وێلک و واسیێن (٩ٯ٧ :٧٩٭ )٨گشهگی¬دان به گۆڕان یا پێک¬َاجنی هاوەوەی
ئەدەب به یەکێ له بایەخه مەصهەکاوی خىێىذهەوەی چەشً¬هاظاهه دەصاهً.
جیيیاهۆف (به واجەی جىدوسوف٨ ،ٯ )٧٪٨ :٧٩ڕەخىه دەگشێ لەوەی که
چەشنی ئەدەبی بە پێی باسظخایی دیاسی بکشێ .به ڕای جیيیاهۆف ئەم کاسٍ
ئەدەب له َەسێمی خۆی دەباجه دەسەوٍ و دەیخاجه َەسێمێکی هائەدەبییەوٍ
(َەمان).
جیيیاهۆف (داسم٧ ،ٮ :٧٩٭) چەشنی ئەدەبی به دیاسدەیەکی مێژوویی-جەکامىڵی
دەصاوێ و پێی وایه که چەشىە ئەدەبییەکان وێڕای گۆڕاوی بایەخەکان و
جایبەجمەهذییەکان گۆڕاهیان بە ظەسدا دێذ.
ئەوی ئاشکشایه له شێىاصی َەس دەوسەدا ئەوەیه که ڕەگەصێک دەبێخه هاوەهذ
و جەوەسی حىاوی-هاظیی بەسَەماوی ئەو دەوسٍ و وەکى َەسێمێکی میگىاجیس ی
دەحىوڵێخەوٍ که ڕەگەصەکاوی جش به دەوسیذا دەظىوڕێىەوٍ .ئەم بابەجه پێشتر
ظەسهجی فۆسمالیعخەکاوی ڕووس ی بۆ لی خۆی ڕاکێشابىو (غالمی٩ ،ٯ:٧٩
.)٧٪٩
ڕۆمان یاکۆبعىن (٬ٯٮ٨-٧ٮٯ )٧ئەم جاكمه ڕەگەصاهەی وەکى بىەمایەک بۆ
گشدێتی و َاوئەهذامی و َاولیەهیی دەق َێىاوەجە ئاساوٍ و هاوی ڕەگەصی صاڵی
ظەپاهذووٍ به ظەسیاهذا (غالمی٩ ،ٯ٧٪٩ :٧٩؛ َەسوەَا بڕواهه :حعلیمی،
ٮٮ.)٪٫ :٧٩
پێکهاجه یا مىوجیفێک که له دەوسان یا دەوساهگەلی پێشیذا له پەساوێضدا
بىوٍ ،له ظەسدەمێکی دیاسیکشاودا صەق دەبێخەوٍ و دەکەوێخه پێش چاو ،و

ظیمای خۆی صیاجش دەسدەخاث و دەبێخه هاوەهذی جاصەگەسی و داَێىان
(شفیعی کذکنی٧ ،ٯ.)٧٬٩ :٧٩
لیەوی صاڵی بەسَەمی ئەدەبی َەمان دەوس دەگێڕێ که جێکڕای پێکهاجەی
پەیکەسێکی صیىذوو له َەیکەلی بىوهەوەسێکذا دەیگێڕی (کشیعخحن ظً،
وەسگحراو له :شفیعی کذکنی٧ ،ٯ.)٧٬٧ :٧٩
شرۆڤەی بابەت
ئەم وجاسٍ که به شێىەی شیکاسی -جەوظیفی ئەهجام دەدسێذ ،جێذەکۆش ێ
به ظەس بابەحی گێڕاهەوە له کخێبی ڕشخەی مشواسیی عەلئەدیً ظەحادیذا
چڕببێخەوٍ و وەکى ڕەگەصی صاڵی ئەم بەسَەمه بیىاظێيێذ و جایبەجمەهذی و
چىاسچێىە و ڕەَەهذ و ئەهذامەکاوی لێکبذاجەوٍ .بۆ حێبەجێ¬کشدوی ئەم کاسٍ
به خىێىذهەوەی ظەسحەمی دەقی ظەسەکیی کخێبەکه و دۆصیىەوەی ڕەگەصٍ
گێڕاهەوەییەکاوی و لێکذاهەوە و ش ی¬کشدهەوەیان ،چىاسچێىەی جىێژیىەوەکه
پێک¬َاجىوٍ.
پێشینەی لێکۆڵینەوه
به پێی پشکىحن و بەداوداچىووی شیاو ظەباسەث به پێشیىەی ئەم بابەجه،
دەسکەوث که بەداخەوە جا َەهىوکه جىێژیىەوٍ و لێکۆڵیىەوەیەکی
صاوعخییاهەی پێىەهذیذاس به گێڕاهەوٍ وەکى ڕەگەصی صاڵی کخێبی ڕشخەی مشواسی
ئەهجام هەبىوٍ یا به چاپ هەگەیشخىوٍ .گەسچی حێگەوپێگەی عەلئەدیً
ظەحادی بەجایبەث به بۆهەی کخێبی مێژووی ئەدەبی کىسدی¬یەکەیەوٍ صۆس
دیاس و بەسچاوٍ و بیجراوٍ و حێگای شیاوی خۆی پێ¬دساوٍ .بەاڵم ظەباسەث به
ڕشخەی مشواسی کاسێکی صاوعخیی ئەوجۆ هەدۆصسایەوٍ .گشهگتریً ظەسچاوەیەک
که پىخذ¬وپاساو باس ی ئەم ئەدیبەی کشدبێ ،مێژووی ئەدەبی کىسدی
()٨٩٩٬ی ماسف خەصهەداسٍ که باظێکی بۆ جەسخان کشدووٍ .خەصهەداس له
باس ی هىوظەسێخیی عەلئەدیً ظەحادیذا بە شێىەیەکی جایبەحی باس ی ڕشخەی
مشواسیی کشدووٍ و حەختی لەظەس ئەوٍ کشدووٍ که هىوظەس ئەم بەسَەمەی
به صماهێکی میللیی ظەسصاس وەکى بەسَەمێکی فۆلکلۆس جۆماس کشدووٍ (َەمان:
٭ .)٫خەصهەداس َەسوەَا ئەم بەسَەمە به شاهاصیی ئەدەبی کىسدی دەصاوێ
(َەمان) .بەاڵم ظەباسەث به خىدی گێڕاهەوٍ ظەسچاوەیەکی گشهگ و هضیکی
ئەم بابەجه کخێبی گێڕاهەوەهاس ی هىوظشاوی َاشم ئەحمەدصادەیه (ٮ )٨٩٧که
لەو بەسَەمەیذا باس ی له پێىاظە حیاحیاکان و بەهاوباهگتریً جیۆسی¬داهەساوی
ئەم بىاسە کشدووٍ (لل َ .)٨٨-٧٩ەس ئەم کەمایەظییە که له لێکۆڵیىەوە
ظەباسەث به بابەحی ئەم وجاسەدا َەظذ¬دەکشێ ،گشهگی و پێىیعخێخیی
ئەهجام¬داوی ئەم لێکۆڵیىەوەیەی دووچەهذان کشدۆجەوٍ.
ئامانج و شێىەی لێکۆڵینەوه
ئاماهجی ظەسەکیی ئەم لێکۆڵیىەوەیه لێکذاهەوەی گێڕاهەوە له کخێبی
ڕشخەی مشواسیذا وەکى ڕەگەصێکی صاڵه .بۆ ئەم کاسٍ دیاسدەی گێڕاهەوٍ و شێىاص
و دەسکەوجەکاوی و ظیماکاوی لێکذەدەیىەوٍ .ئەم لێکۆڵیىەوەیه به شێىەی
جەوظیفی-شیکاسی ئەهجام دەدسێذ.
عەالئەدین سەجادی و ڕشتەی مرواری
بێ¬گىمان عەلئەدیً ظەحادی (٭٩ٯ٪-٧ٮٯ - )٧صادەی گەڕەکی كەجاسچیاوی
شاسی ظىە (خەصهەداس :٨٩٩٬ ،٭ - )٫٫/یەکێ له گشهگتریً کەظایەجییەکاوی
ئەدەبی کىسدییه؛ بەجایبەث له باسی لێکۆڵیىەوە و ڕادەظذ¬کشدوی صاوعخه
ئەدەبییەکاهەوٍ .ظەحادی وێڕای دامەصساوی بەش ی ئەدەبی کىسدی له صاهکۆی
بەغذا له ظاڵی ٯ٫ٯ ٧وەکى مامۆظخای ئەو بەشه ئەسکی هىاهذووٍ (کۆمەڵە
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وجاسی کۆهفشاوس ی صاهکۆی گەسمیانَ .)٨٩٨٧ :ەژاس (٭ :٨٩٩ٮ )٪٬وەکى یەکێ
له ئەهذاماوی بىەڕەجیی کۆڕی صاهیاسیی کىسد و خاوەوی چەهذیً بەسَەم هاوی
بشدووٍ .ئەم ئەدیبه له پێش¬خعتن و پێگەیاهذوی پەخشاوی کىسدیذا و
َەسوەَا له جێ¬خعخنی لێکۆڵیىەوەی صاوعخییاهە به صماوی کىسدیذا دەوسێکی
گشهگی بىوٍ (بۆ همىوهه بڕواهىە :ظەحادی ٨٩٩٩ ،و َەسوەَاَ :ەس ئەو،
ٮ .)٨٩٧لە هىوظیىذا شێىەیەکی هىێی گشجىوەجەبەس و لە َەهذێ بابەحی
هىوظیىذا بە داَێىەس دەژمێردسێذ (َەژاس ،٭ :٨٩٩ٮ .)٪٬بەسَەمەکاوی
ظەحادی چەهذ بىاس دەگشهەوٍ که گشهگتریيیان بشیخییه له مێژووی ئەدەب،
فۆلکلۆس و ئەدەبی صاسەکی ،لێکۆڵیىەوەی ئەدەبی و ڕەواهبێژی .ظەحادی له
هىوظینی چحرۆک و یادداشذ و بابەحی بەکەڵکذا بااڵدەظذ بىوٍ و
َەوڵی¬داوٍ خەڵک ئاگاداس بکاجەوٍ (گەهجەیی .)٨٩٧٬ :لەم هێىەدا ڕشخەی
مشواسی که دەکەوێخە خاهەی فۆلکلۆس و ئەدەبی صاسەکییەوٍ به بۆهەی
ڕصگاسکشدوی ظاماهێکی هەجەوەیی له فەوجان بایەخێکی کەم¬وێىەی َەیه و
بێ¬گىمان یەکێ له گشهگتریً بەسَەمەکاهێتی .ئەم بەسَەمه له َەشذ بەشذا
پێشکەش کشاوٍ که به شێىەی حیاحیا و َەسوەَا یەک¬حێش له یەک
بەسگذا چەهذیً حاس له چاپ دساوٍ .ظەحادی به گەڕان و پشکىحن و دواهذوی
کەظاوی حۆسبەحۆس که له خەڵکاوی صۆسبەی هاوچە کىسدییەکاهیان جێذایه،
ئەم بەسَەمەی کۆکشدۆجەوٍ (بڕواهه :ظەحادی .)٧٬٩/٧ :٨٩٧٫ ،ئەڵبەث به
بەاڵوبىوهەوە و هاظشاوی کاسەکەی ،صۆس کەس ی جش بابەحی لەم چەشىەیان بۆ
هاسدووٍ و ئەو وێڕای ڕاگشجنی ئەماهەث جۆماسی کشدوونَ .ەژاس له چێشتی
مجێىسەکەیذا ئاوڕێکی لێ¬داوەجەوٍ و داوی به َەبىووی كعەی هەظخەق و
هەصیله و گاڵخەحاڕەکاهیذا هاوٍ (َەژاس ،٭ .)٩٫ :٨٩٩له ڕۆژگاساوی دواجشدا
کەظاوی وەکى حەحیێ حىذی (ٮ )٨٩٩و فەقێ شێخ وەظاوی ( )٨٩٧٫و
ئیبراَیم ئەحمەدی (ٯٯ )٧٩گۆشەگەلێک له ئەدەبی فۆلکلۆسیان له فەوجان
ڕصگاسکشدووٍ.
ثەوەری باس
گێڕانەوه
گێڕاهەوٍ( )Narrationوەکى دیاسدەیەکی هىێی لێکۆڵیىەوٍ صاوعخییەکان و
دەسکەوجەیەکی ڕاظخەوخۆی پێکهاجەخىاصی (وَابی دسیاکىاسی و هیک¬ميش،
٬ٯ٩ :٧٩ٯ )٧دەژمێردسێذ .گێڕاهەوەهاس ی ( )NArratologyوەکى صاوعذ یەکەم
حاس له ظەدەی بیعخەمذا خۆی هىاهذووٍ .ڕەگی ئەم وشەیه دەگەڕێخەوٍ بۆ
یۆهاهیی کۆن .بىاغەی باس ی گێڕاهەوەهاس ی له کاسەکەی ویالدیمحر پشاپ
فۆسمالیعتی ڕۆظییەوٍ دەظذ پێ¬دەکاث (یىظفیَ .)٪٩ :٧٪٩٩ ،ەهذێ لە
گێڕاهەوەکاوی هێى ڕشخەی مشواسی له چەشنی بحرەوەسی دێىه ئەژماس که
پێىیعتی به ظەملاهذن و ڕاظتی هییه و صۆسجش کەشێکی غیىایی به ظەسیذا صاڵه
(إظماعیل :٨٩٧٩،ٮ(( .)٧٬کاحێ مشۆڤ دەیهەوێذ ڕووداوێک ڕاڤه بکاث ،به
شێىاصێکی جایبەحی دەیگێڕێخەوٍ؛ به واجایەکی جش ،ڕاڤەکاسیی ئەو ڕووداوٍ َەس
ئەوەیه گێڕاهەوەیەکی حیاواصی بۆ دەکشێ؛ بۆیه گێڕاهەوٍ و ڕاڤەکاسیی
ڕووداوێک پێکەوٍ گشێ¬دساون)) (محەمەدی ،ٯٯ .)٧٬٬ :٧٩کاحێ گێڕاهەوٍ
چڕدەبێخەوٍ به ظەس هىاهذوی ڕووداو و کاسەکان له دوو ڕەَەهذی صەماوی و
جشاژیذیذا ،وەظف گشهگی به هاوەسۆک هاداث؛ بەڵکىو َەوڵ بۆ ئەوە دەدا که
شخەکان و پێکهاجەکاهیان بذۆصێخەوٍ (عضام :٨٩٩٩ ،ٯ.)٧٬٩- ٧٫
کەڵک¬وەسگشجً له گێڕاهەوٍ دەجىاوێ له دەسخعدىەوٍ و پیشان¬داهەوەی
ڕووداوان و باسودۆخی ظیاس ی و فەسَەهگی و کۆمەاڵیەجیذا کاسیگەس بێذ.

ظەحادی به لێهاجىوییەکی ئەوجۆوٍ جىاهیىیه به شێىاصێکی شیاو و بەجێ له
جىاوعخە هاوەکییەکاوی گێڕاهەوٍ و گێڕاهەوەگەسی()Narratismی صماوی کىسدی
کەڵک¬وەسبگشێَ(( .ەمىو کاسێکی ئەدەبی به ظەسەجایەک دەظذ¬پێ¬دەکاث
و به پێی بابەث و ڕووداو و َێز و َەظخەکاهەوٍ له خاڵێکذا کۆجایی پێ¬دێذ؛
َەجا َێزەکان ،ڕووداوەکان ،بابەجەکان به پێی فەصای صەمەوی بەسەو لواصی و
َەسەط بچێذ ،ئەوا بابەجەکان بۆ حاسێکی جش دەگەڕێخەوٍ بۆ خاڵێ پێش
دەظخپێکشدن و ظەسەجا)) (کەسیم و فىاد :٨٩٩٪ ،٭.)٬
ڕەگەزی زاڵ
((لیەوی صاڵ)) یا ((ڕەگەصی صاڵ)) یەکێ له چەمکه بىەڕەجییەکاوی جیۆسی
فۆسماڵیعم دێخەئەژماس (سغایی حمکشاوی و چشاغی :٧٪٩٩ ،ٯٮ .)٨له
ڕواهگەی فۆسماڵیعخەکاهەوٍ دەق له چەهذ ڕەگەصێک پێک¬َاجىوٍ که به
شێىەیەکی گىهجاو و َاوئاَەهگ له پێىەهذیذان (سغایی حمکشاوی و چشاغی،
٩ :٧٪٩٩ٯ .)٨ظەهگینی و هاوەهذی پێىەهذیی ئەهذاماوی َەس داظخاهێک
ڕەگەصی صاڵی ئەو بەسَەمەیه (سغایی حمکشاوی و چشاغی٩ :٧٪٩٩ ،ٯ.)٨
ڕەگەصی صاڵ هاوکی ظەسەکیی فۆسماڵیعمه که له َەمىو لیەهێکەوٍ (فۆسم و
واجا) َۆی ڕێکی و َاوئاَەهگیی بەسَەم پێک¬دەَێىێذ و ئەهذامه وسدیلەکاوی
جش دەکێشێخه ژێش ڕکێفی خۆیەوٍ (سغایی حمکشاوی و چشاغی٨ :٧٪٩٩ ،ٯ.)٨
ئەم ڕەگەصٍ دەکەوێخه پێش¬صەمیىەوٍ و ڕەگەصەکاوی جش دەخاجه پشخەوٍ
(ظلذن٩ ،٭ .)٫٬ :٧٩به گىجەی شەفیعی کەدکەوی (٧ٯ :٧٩ٯَ )٧٫ەس
بابەجێکی صاڵ که دێخە مەیذاوی بەسَەمی ئەدەبییەوٍ ،وەکى َەجاوێک ،جا ئەو
کاجەی له مەیذان و هاوەهذی َاهذاهذا دەبێ ،جەوەسی ظەسەکیی داَێىان
دێخەئەژماس.
ڕەگەصی صاڵ بشیخییه له جەوەسی صەقی بەسَەمێکی َىهەسی ( Erlich, 1981: 75
وەسگحراو له :خعشوی شکیب ،ٮٮ .)٧٩٪ :٧٩ئەم جەوەسٍ َەمىو جەوەسەکاوی
جشی بەسَەم بەڕێىەدەباث و دیاسییان¬دەکاث و دەیاهگۆڕێ و َەسوەَا دەبێخه
َۆی یەکپاسچەیی پێکهاجەی بەسَەم (خعشوی شکیب ،ٮٮ .)٧٩٪ :٧٩دەکشێ
له بەسَەمی شاعحر یا َىهەسمەهذێکذا یا جەهاهەث له بەسَەمی َىهەسیی
دەوسەیەکی دیاسیکشاودا به دوای ڕەگەصی صاڵذا بگەڕێحن (.)Wellek, 1982: 52
لیەوی صاڵ حگه لەوەی بەسَەمی َىهەسی پخەو دەکاجەوٍ ،شیعش به فۆسمێکی
ئێپحزۆدیک دەسدەَێنێ (خعشوی شکیب ،ٮٮَ .)٧٧٧ :٧٩ەهذێ حاس چەمکی
((دەظەاڵث)) بۆ ڕەگەصی صاڵ بەکاسدەبشێ (مشامی و عضیضی مشاد٬ ،ٯ.)٪ :٧٩
((صۆس حاسان وا ڕێک دەکەوێ که بەَای دەق بەجایبەجیش دەقی چحرۆکی
لەوەدا چڕدەبێخەوٍ که َەمىو جەکىیکەکاوی پێکەوٍ وا جێک¬بگحرێً که
بىاسی َیچ بۆشاییەکی ظادە و ظاکاس و صیادٍ هەبێخەوٍ)) (خۆشىاو ،بێ.م.)٧ :
ڕەگەزی زاڵ له ڕشتەی مرواریدا
به خىێىذهەوەی کخێبی ڕشخەی مشواسی یەکەم ئاماژەیەکی چەشً¬هاظاهه که
به مێشکی خىێىەس دەگاث ،ئەوەیه که لەگەڵ بەسَەمێکی گێڕاهەوەییذا
بەسەوڕوویه .بەو واجایه که گێڕاهەوە کۆڵەکە و جەوەسی پێکهاجەی ئەم
بەسَەمەیه .ئەم جایبەجمەهذییه له چەهذیً بىاس و چەهذیً ڕەَەهذەوٍ خۆی
هیشان¬داوٍ .له دسێژەی ئەم لێکۆڵیىەوەیەدا دەپەسژیىه ظەس ئەم باظه.
جیلىەی ڕەگەزی زاڵی گێڕانەوه له ڕشتەی مرواریدا
دەکشێ دەسکەوجەکاوی گێڕاهەوٍ لەم بەسَەمەدا که بۆجه َۆی ئەوەی
وەکى ڕەگەصی صاڵی هێى بەسَەمەکه خۆی بىىێنێ ،له ڕووی دەظخەواژٍ و
دەسبڕیىەکاوی هێى دەكەکاهەوە دیاسی بکەیً .ئەوەی ئاشکشایه ئەوەیه که
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صۆسبەی دەكەکان به وشە یا دەظخەواژٍ و به دەم¬وڕاوێژ و جەسصٍ دەسبڕیيێک
دەظذ¬پێ¬دەکەن که ڕەوث و بىەمای گێڕاهەوەیی¬بىووی دەكەکان به
ڕاشکاوی پیشان-دەداث .له پێىاو هاظحن و لێکذاهەوەی ئەم بابەجەدا له ژێش
ئەم جەوەساهەی خىاسەوەدا پۆلێيبەهذیی دەکەیً .کەڵک¬وەسگشجً له
َاوڕیشەی چەمکی وەکَ(( :ەبىوَ/ەبىوهەبىو))(( ،وجً))(( ،حاسێک))،
((کابشایەک))(( ،هاوی جایبەث))(( ،گێڕاهەوٍ))(( ،جاسیف¬کشدن)) (بێ
دەظخەواژەیەکی دیاسیکشاو)(( ،یەکێک (پیاوێک ،ژهێک ،کىڕێک ،کچێک،
مىاڵێک و (( ،)))...دواهە)) (وەکى :ژن و مێردێک ،کىڕ و کچێک)(( ،کاث))،
((شىێً))(( ،شىێىکەوجىوی دیً و ئاییيێک (وەکى :حىولەکه))) و َخذ له
حیلىەکاوی ئەم ڕەگەصی صاڵەن له ڕشخەی مشواسیذا که له ژێشەوە ششۆڤەیان
دەکەیً.
جەوەسی پێکهاجىو له َێمای ((َەبىوَ/ەبىوهەبىو))
َاجنی ئەم دەظخەواژەیه له دەكێکذا ڕاظخەوخۆ پەهجەدەخاجه ظەس
ئەوەی که دەكێکی گێڕاهەوەییه .ئەم ((َەبىون))ٌ َەهذێ حاس له كاڵبی
َەبىووی کەط یا شدێکذا دەسدەکەوێ؛ وەکى(( :مەحمىودی هادسی شاجشی
َەبىو ،مىذاڵی هەئەبىو ( ))...ظەحادیَ( .)٧٧/٧ :٨٩٧٫ ،ەسوەَا وەکى:
( )٧٩/٧ :٨٩٧٫بۆ همىوهەی صێذەجشی ئەم بابەجه بڕواههَ :ەمان٧٧/٧ ،؛ /٨
 ،٧٩٪ ،٧٩٩ ،٧٨٨ٮ ،٧٪٫ ،٧٪٪ ،٧٩ٯ(٧٫٨ ،٧٪شایی بىو َەسا بىو)؛
 ،٧٪٩ ،٧٨٨/٩٭٧٫٩ ،٧٫٩ ،٧٪؛ /٪٭ٮ٨ ،ٯ ،٭ٯ ،ٯٯ ،ٮ(٧٩دێیەک
َەیه)؛ /٫ٯ ،٪٬ ،٪٫ ،٪٫ ،٪٫ ،٩ٮ ،٫٨ ،٫٧ ،٪ٮ٭٬ ،ٯ ،ٮٯ ،ٯٯ ،ٮ،٧٩
ٮ ،٧٩٫ ،٧٩٫ ،٧٩٫ ،٧٩٩ ،٧٨٬ ،٧٨٬ ،٧٩ٮ ،٧٩ٯ ،٧٩ٯَ .)٧٪٧ ،٧٩اجنی
ظەسدێڕی واَ ،ێمای ئەوەیه که لەگەڵ دەكێکی گێڕاهەوەییذا بەسەوڕوویً.
ئەم گێڕاهەوەیه کەظایەحی و ڕووداو و کەش¬وَەوا و ڕەگەصەکاوی جایبەث به
خۆی َەیه.
جەوەسی پێکهاجىو له ڕەگی ((وجً))
کەڵک¬وەسگشجً له ڕەگی وجً بێ گىمان یەکێک له بەسبڵوجشیً حیلىەکاوی
ڕەگەصی صاڵی گێڕاهەوٍ له ڕشخەی مشواسیذایه .وەکى ئەم همىوهه:
((خاهضادەیەکی َەسیشی وجىویه ( ))...ظەحادی( .)٧٧/٧ :٨٩٧٫ ،بۆ همىوهەی
صێذەجشی ئەم بابەجه بڕواههَ :ەمان٧٨٩ ،/٧ ،؛ /٨ٮ(٪٬ ،٧ئەڵێ)؛ /٩٭ٯحاس
بەط له بەش ی یەکەمذا(لل٭ ،)٨٧-ٮ ،٬٪ ،٬٨ ،٬٩ ،٫٧ ،٪٧ ،٨ٮ ،٬ٯ،٬
 ،٧٩٫ٯ ،٧٪٩ ،٧٩ٮ ،٧٪ٮ٧٬٨ ،٧٫٨ ،٧٫٧ ،٧٪؛ (٩٩/٪ئەڵێن)،٪٫ ،٪٫ ،
 ،٪٬٭ ،٪ٮ(٪له هەصاهییان پشس ی) ،ٮ ،٪ٮ ،٪ٮ ،٪ٯ،٫٪ ،٫٪ ،٫٨ ،٫٩ ،٪
 ،٫٪٭ٮ٩ ،ٯ(دەهگ وایه=دەڵێن) ،٭ٯ(وجیان) ،٧٩٧ ،٧٩٬ ،ٯ ،٧٩ٯ٧٩؛
/٫ٮ ،ٮ ،ٮ ،٩٫ ،٩٨ ،٩٧ ،٩٧ ،٨٫ ،٧٭ ،٩ٯ٫ ،٪٪ ،٪٨ ،٪٧ ،٩ٮ ،ٮٮ،
ٯٮ ،٭ ،٧٧٩ ،٧٩ٮ ،٧٧٭ ،٧٨ٮ ،٧٨ٮ ،٧٪٪ .٧٨بەش ی ئاخش ٮ٭حاس ئەڵێن؛
 ،٨٩ ،٨٩ ،٧٬ ،٧٫ ،٧٫ ،٧٩/٬ٮ ،٨ٮ ،٨ٯ ،٩٫ ،٩٪ ،٩٩ ،٨٭ .)٪٧ ،٩وەک
لەم همىوهاهەدا دەسدەکەوێ حگه له خىدی وشەی ((وجً)) له شێىەکاوی
جشیص ی وەکى ئەڵێ ،ئەڵێن و َاوواجاگەلی هێزیک بەماهه کەڵک¬وەسدەگشێ.
جەوەسی پێکهاجىو له ((حاسێک))
َەڵکەوجنی ئەم دەظخەواژەیه به ماهای گێڕاهەوەی ڕووداو ،ظەسبىسدٍ و
بابەجێکی گێڕاهەوەییه که وەکى ڕەگەصێکی صاڵ دەسیذەخاث .ئەم دەظخەواژٍ له
صۆس دەقی ڕشخەی مشواسیذا وەکى َێمایەک بۆ ئەم بابەجه خۆی هىاهذووٍ و
دەوسی گێڕاوٍ(( .حاسێک مەولەوی له شاسی ظىه له کۆڕێکا دەئەهیص ێ ))...
(ظەحادی( .)٧٩/٧ :٨٩٧٫ ،بۆ همىوهەی صێذەجشی ئەم بابەجه بڕواههَ :ەمان،

،/٧٭ ،٧ٮ ،٧ٮ٭٫ ،ٮ ،٭ٮ ،٭٧٬٧ ،٧٬٧ ،٧٫٫ ،٧٫٫ ،٧٫٪ ،٧٫٧ ،٧٪؛
 ،٫٪ ،٩٬ ،٩٬ ،٩٫ ،٧٫/٨ٮ ،٫ٮ ،٬ٯٮ٧٩٬ ،؛ /٩٭ ،٪٭ ،٬٬ ،٫ٮ،٧٩٩ ،٬
ٮ٧٫٧ ،٧٪؛  ،٩٩/٪٭٪ ،٬٭٧٨٪ ،٧٩٪ ،٧٩٪ ،٧٩٧ ،؛ ،٩٪ ،٨٩ ،٧٪/٫
٫ٮ٩ ،ٯ٪ ،ٯ٪ ،ٯ ،٭ٯ ،٭ٯ ،ٯٯ ،ٯ ،٧٩٭٧٨؛ .)٨٩ ،٧٩/٬
جەوەسی پێکهاجىو له ((کابشایەک))
ئەم دەظخەواژەیه به ڕێژەیەکی صۆس و بەسچاو له هىاهذوی ڕەگەصی صاڵی
گێڕاهەوەی ڕشخەی مشواسیذا دەوسی گێڕاوٍَ .ەهذێ حاس دەقی گێڕاهەوەکە َەس
به خۆیەوٍ دەظذ¬پێ¬دەکاث؛ وەکى(( :کابشایەکی مىکشی لەگەڵ ژهەکەیا
داهیشدبىون ( ))...ظەحادیَ .)٧٨/٧ :٨٩٧٫ ،ەهذێ حاسیش له دوو جىێی
ڕظخەیەکذا دەسدەکەوێذ؛ وەکى(( :له کابشایەکی کىسدیان پشس ی ))...
(ظەحادی( .)٧٩ ،٧٨/٧ :٨٩٧٫ ،بۆ همىوهەی صێذەجشی ئەم بابەجه بڕواهه:
َەمان ،٧٬ ،٧٬ ،٧٬ ،٧٫ ،٧٩/٧ ،٭ ،٧٭ ،٧٭ ،٧ٮ ،٧ٯ ،٧ٯ،٨٩ ،٨٩ ،٧
 ،٨٨ ،٨٧ ،٨٧ٮ ،٪٬ ،٪٨ ،٩٪ ،٩٩ ،٨ٯ ،٬٪ ،٬٨ ،٬٧ ،٬٧ ،٫٭٧ ،٬٭،
٨٭٫ ،٭ ،ٯ٭٧ ،ٮ٨ ،ٮ٨ ،ٮ٩ ،ٮ٩ ،ٮ٪ ،ٮ٪ ،ٮ ،ٮٮ ،ٯٮ ،ٯٮ٩ ،ٯ ،ٯٯ،
 ،٧٩٩ ،٧٩٨ ،٧٩٧ ،٧٩٧ٯ ،٧٧٩ ،٧٧٧ ،٧٧٩ ،٧٧٩ ،٧٩ٮ،٧٩٩ ،٧٨٪ ،٧٧
 ،٧٩٪٭ ،٧٪٧ ،٧٪٧ ،٧٩٭ ،٧٪ٮ ،٧٪ٯ ،٧٪ٯ ،٧٪ٯ،٧٫٩ ،٧٫٩ ،٧٫٩ ،٧٪
 ،٧٫٫ ،٧٫٫ ،٧٫٩ ،٧٫٩ ،٧٫٨ ،٧٫٨ ،٧٫٧ ،٧٫٧ ،٧٫٧ ،٧٫٩ٮ ،٧٫ٮ،٧٫
٧٬٨ ،٧٬٧ ،٧٬٧ ،٧٬٧ ،٧٬٩ ،٧٬٩ ،٧٬٩؛ بەسگی/٨ٮٮحاس؛
بەسگی/٩٭٪حاس؛ بەگی/٪ٯ٫حاس؛ بەسگی ٩٧/٫حاس؛ بەسگی/٬ٯ ٩حاس) .به
گشتی ئەمەش حیلىەیەکه له ڕەگەصی صاڵی گێڕاهەوە لەم بەسَەمەدا .چىهکه
بەم شێىەیه دەچێخه هێى جاسیف¬کشدوی داظخاهێکەوٍ.
جەوەسی پێکهاجىو له هاوی جایبەث
َاجنی هاوی جایبەث و گێڕڕاهەوەی بەظەسَاث و كعەی هەظخەق و
حیکایەجێکی ظەسهجڕاکێص ی ئەو کەظه ،وەک حیلىەیەکی ڕەگەصی صاڵی
گێڕاهەوەی ڕشخەی مشواسی دێخە بەس چاو .له وێىەی ((عەصیض مەظشەف له
دیىەخاوی شای ئێران – هاظشەدیً شا-دا ئەبێذ ( ))...ظەحادی:٨٩٧٫ ،
( .)٧٩/٧بۆ همىوهەی صێذەجشی ئەم بابەجه بڕواههَ :ەمان،٧٩ ،٧٩ ،٧٧/٧ ،
 ،٧٬ ،٧٫ ،٧٪ ،٧٪ ،٧٩٭ ،٧ٮ ،٧ٮ ،٧ٮ ،٧ٯ ،٧ٯ،٨٨ ،٨٩ ،٨٩ ،٨٩ ،٧
 ،٨٩٭ ،٬٬ ،٬٬ ،٬٩ ،٬٨ ،٪٩ ،٨ٮ ،٬ٮ ،٬ٯ٩ ،٬٭٩ ،٭٩ ،٭٪ ،٭٬ ،٭،
٭٭ ،ٮ٭ ،ٯ٭ ،ٯ٭٩ ،ٮ٩ ،ٮ٩ ،ٮ٧ ،ٮ٧ ،ٮ٬ ،ٮ٬ ،ٮ ،٭ٮ ،ٮٮ٧ ،ٯ٧ ،ٯ،
٧ٯ٩ ،ٯ٪ ،ٯ٫ ،ٯ٬ ،ٯ٬ ،ٯ ،٭ٯ ،٧٩٫ ،٧٩٫ ،٧٩٩ ،٧٩٧ ،٧٩٩ ،ٮ،٧٩
ٯ ،٧٩٭ ،٧٪٭ ،٧٪ٮ ،٧٪ٮ ،٧٪ٮ ،٧٪ٯ،٧٫٬ ،٧٫٪ ،٧٫٪ ،٧٫٪ ،٧٫٨ ،٧٪
 ،٧٫٬٭ ،٧٫٭ ،٧٫٭ ،٧٫٭ ،٧٫ٮ ،٧٫ٯ٧٬٩ ،٧٫؛ بەسگی٬٫/٨حاس؛
بەسگی٪٫/٩حاس(=٧٨٬ئیىگلحز)؛ بەسگی٧٩٨/٪حاس=٧٧٧ ،٧٩٪( ،ئیىگلحز) ،؛
بەسگی( ٧٩٪/٫ٯ=٩ئیىگلحز)؛ بەسگی ،٧٩٬/٬ئیىگلحز(ٯ .))٧ئەوی شیاوی
ظەسهجه لەم بەشەی حیلىەی گێڕاهەوەکاهذا ،ئەوەیه که َەهذێ حاس له باحی
هاوی جایبەث هاوی ڕەچەڵەکی ظەسبەواڵجێک َاجىوٍَ .ەسوەک لە همىوهەکاهذا
دەبیىحن که صۆس حاس ئیىگلحز َاجىوٍ که مەبەظذ هىێىەساوی دەوڵەحی ئەو
کاجەی ئیىگلحزٍ.
جەوەسی پێکهاجىو له ڕەگی ((گێڕاهەوٍ))
ڕەگی گێڕاهەوٍ بۆخۆی له هىاهذن و چەظپاهذوی بابەحی ئەم لێکۆڵیىەوەیەدا
دەوسێکی جایبەحی َەیه و له چەهذ دیمەهێکذا دەبیجرێذ .وەکى(( :ئەگێڕهەوٍ له
صەماوی ظىڵخان بایەصیذا له ئەظخەمىوڵ( ))... ،ظەحادی.)٩٨/٧ :٨٩٧٫ ،
َەسوەَا وەکى(( :مەلیەک گێڕایەوٍ وحیَ( ))...:ەمان٫/٧ :ٯ)( .بۆ همىوهەی
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صۆسجشی ئەم بابەجه بڕواههَ :ەمان/٨ :٭ٯ ،ٮ٧٧؛ /٩ٮ،٬٨ ،٬٩ ،٫٧ ،٪٧ ،٨
 ،٧٪٩ٮ٧٫٨ ،٧٪؛ ٪/٪ٯ(ئۆباڵی بە ئەظخۆی ئەو کەظە بۆی گێڕامەوە)،
 ،٧٩٬٭ ،٧٩ٯ ،٧٩ٯ٧٩؛ /٫ٮ ،ٮ ،ٮ ،٩٫ ،٩٨ ،٩٧ ،٩٧ ،٨٫ ،٧٭ ،٩ٯ،٩
 ،٪٪ ،٪٨ ،٪٧٭ ،٧٩ٮ ،٧٧٩ ،٧٩ٮ٧٪٪ ،٧٨؛  ،٨٩ ،٨٩ ،٧٬ ،٧٫/٬ٮ،٨
ٮ ،٨ٯ ،٩٫ ،٩٪ ،٩٩ ،٨٭ .)٩کەڵک¬وەسگشجً له ڕەگی خىدی گێڕاهەوٍ به
ڕێژەیەکی ئاوا که دەیبیىحن صۆسبىون و صاڵ بىووی چەشنی بەسَەمەکه
دەظەملێنێ که له ظەسحەمیذا گێڕاهەوٍ وەکى ڕەگەصی صاڵ دەسکەوجىوٍ.
جەوەسی پێکهاجىو له جاسیف کشدن (بێ دەظخەواژەیەکی دیاسیکشاو)
َەهذێ حاس هىوظەس بێ ئەوەی َیچ ئاماژٍ یا هیشاهەیەکی لەم چەشىه دابنێ،
ڕاظخەوخۆ دەچێخه هێى گێڕاهەوەکەوٍ .ئەمه وەکى ئەوەیه ڕاظخەوخۆ کەظێک
جاسیف دەکاث یا شدێک دەگێڕێخەوٍَ(( :ەمەوەهذ دابىویان به ظەس خێڵێکی
حافذاَ ،یچیان بۆ هەَێشدبىون ( ))...ظەحادیَ .)٧٩/٧ :٨٩٧٫ ،ەسوەَا
وەکى(( :پاشا کۆسەی ڕەواهذص له حەهگذا بىو َ())...ەمان( .)٧٧/٧ :بۆ
همىوهەی صێذەجشی ئەم بابەجه بڕواههَ :ەمان،٨٧ ،٧٫ ،٧٩ ،٧٨ ،٧٧/٧ ،
 ،٪٫ ،٨٧٭٧٩؛  ،٧٫/٨ٯ ،٧٭ ،٨ٮ ،٨ٮ٫٬ ،٨؛ /٩٭ ،ٯ،٧٪٨ ،٧٩٨ ،٬٧ ،٧
ٯ٧٪؛ ٧٩٨ ،٬٪/٪؛ /٫ٯ.)٧٩٬ ،٫
جەوەسی پێکهاجىو له ((یەکێک)) (پیاوێک ،ژهێکَ ،ەجیىێک ،کىڕێک ،کچێک
و )...
صۆس حاس له حێی هاوی جایبەث کەظێک له چەشنی ئەماهەی ظەسەوٍ دەبێخه
ظەسدێڕ و جەوەسی گێڕاهەوەکه و چحرۆکەکه به دەوسی ئەودا دەخىلێخەوٍ.
((ژهێکی مەهمی کىڕێک و بشایەک و مێردێکی ئەبێ ( )) ...ظەحادی:٨٩٧٫ ،
َ(( .)٧٨/٧ەجیىێکی کەچەڵەی ڕووجەڵه َەبىو َ( ))...ەمان.)٩٩/٧ :
(َەسوەَا بۆ همىوهەی صێذەجشی ئەم بابەجه بڕواههَ :ەمان،٨٨ ،٧٬ ،٧٬/٧ :
 ،٨٨ٯ ،٬٫ ،٬٫ ،٬٪ ،٬٧ ،٬٩ ،٫٩ ،٩٭٪ ،٬٭٩ ،ٮ٧ ،ٮ ،ٮ،٧٧٩ ،٧٩
ٮ ،٧٫٩ ،٧٫٩ ،٧٫٨ ،٧٫٩ ،٧٪٩ ،٧٨٬ ،٧٨٫ ،٧٨٨ ،٧٧ٮ٧٫؛ ،٧٩ ،٧٩/٨
 ،٩٬ ،٧٩ٯ ،٫٫ ،٪٭ ،٫ٮ٬ ،٬٭٨ ،ٯ٨ ،ٯ٩ ،ٯ ،ٯ ،٧٩ٮَ(٧٪ۆبەیەکی)،
(٧٫٩کۆڕێک بىون)؛ (٧٧/٩کەظاهێک) ،٧٫ ،٭ ،٪٨ ،٧٭ ،٫٩ ،٪٭،٬٨ ،٫
 ،٧٨٪ٮ ،٧٩٭ ،٧٫٩ ،٧٪٭(٧٫کۆڕێک بىویً)٧٬٧ ،؛ /٪ٮ ،٧ٮ(٧خێڵ)،
ٮ(٧خێڵ) ،٨٬ ،٨٪ ،٨٧ ،ٮ(٨عێل) ،٬٬ ،٬٬ ،٬٬ ،٬٫ ،٪٩ ،٩٧ ،٩٧ ،ٯ،٬
٭٭ ،٧٩٫ ،٧٩٨ ،ٮ ،٧٩ٯ(٧٨٩ ،٧٧٧ ،٧٧٩ ،٧٩ئافەسجێک)،٧٩٨ ،٧٨٫ ،
ٮ٧٪٩ ،٧٪٩ ،٧٩؛  ،٧٪ ،٧٨ ،٧٨/٫ٮ ،٨ٮ ،٨ٯ ،٪٫ ،٪٩ ،٪٩ ،٩٭ ،٪ٮ،٪
ٯ ،٪ٯ(٫کاسواهێک)٩ .ٯ(َەولێرییەک) ،ٮٯ ،٧٩٪ ،٧٩٩ ،٧٩٩ ،٧٩٩ ،ٮ،٧٩
٧٪٫ ،٧٧٩ ،٧٧٨ ،٧٧٨ ،٧٧٨ ،٧٧٧؛ /٬ٮ(دوو بشا) ،٧٪ ،٧٨ ،٧٩ ،ٯ.)٧٩
لێرەدا حەختی گێڕاهەوەکه لەظەس کەظایەجییه گشخییەکان و پێىەهذییان به
جەوەسی ڕووداوەکەوەیه.
جەوەسی پێکهاجىو له هاوی حێگەوپێگه و هاصهاو
َەهذێ حاس به َاجنی ظەسهاوێک که حێگەوپێگەیەک پیشان¬دەداث ،وەکى
پاشا ،حاکم ،بەگ و َخذ ،یا به َاجنی هاصهاوێک گێڕاهەوەکه پێک¬دێذ .وەکى:
((بەگێک جلیاکی ئەکێشا ( ))...ظەحادی(( .)٧٩/٧ :٨٩٧٫ ،كاصیی َەواظان
لەگەڵ َەجیىێکی صۆس حىان و َ( ))...ەمان/٧ :ٮَ .)٩ەهذێ لەم هاصهاواهه
دەسبڕی کاسی هەشیاو و هەگىهجاون ،وەکى(( :دصێک چىوٍ ماڵێک َ( ))...ەمان:
٩/٧ٮ)( .بۆ همىوهەی صێذەجشی ئەم بابەجه بڕواههَ :ەمان،٬٩ ،٩٧ ،٨٧/٧ :
٨٭٫ ،ٮ ،ٮٮ٪ ،ٯ٫ ،ٯ ،ٯٯ( ٧٫٪ ،٧٫٧ ،٧٪٫ ،ظىاڵکەس) ،٧٫٫ ،ٮ،٧٫
(٧٬٩ئاغایەک)(٧٬٨ ،٧٬٧ ،فەكێیەک)؛  ،٧٬ ،٧٪ ،٧٩ ،٧٨/٨ٮ،٩٫ ،٧

 ،٪٫ ،٪٩ ،٩٬٭(٬٫ ،٫٬ ،٪س ێ صەلمی کىسد)٪ ،٬٬ ،ٯ ،٧٪٧ ،٧٩٧ ،٭،٧٪
(٧٫٩شىاهێک)٧٫٫ ،٧٫٧ ،٧٫٧ ،؛  ،٫٬ ،٪٧ ،٪٩ ،٩٪ ،٩٨/٩٭،٬٩ ،٫
 ،٧٨٨ٮ ،٧٨ٮ(٧٨خەلیفەیەکی گژن) ،ٮ ،٧٨ٯ،٧٫٩ ،٧٪٬ ،٧٪٪ ،٧٪٧ ،٧٨
ٯ٧٫؛ (٧٨/٪ئاخىهێک) ،٭ ،٨ٮ(٧٩٫ ،٬٨ ،٨ئەعیاهەکاوی ظىه)٧٨٪ ،؛
/٫٭(٪٧ ،٨مجەوس)٩ ،ٯَ(٧٩٬ ،ەجیىێک)؛ /٬ٯ(دصێک)(٧٧ ،دێىاهەی) ٨٨ ،و
(٨٩ئاغایەکی)(،٪٩ ،صیشەک)(٪٧ ،کىێخىا)) .لەم همىوهاهەی گێڕاهەوکاهذا
دەظخه و جاكمی خەڵک و ئەهذاماوی حۆسبەحۆسی کۆمەڵگا دەبیىحن که دەوس
دەگێڕن و ئەدگاسی خۆیان له صەمیىەی گێڕاهەوەکەدا دەظەملێجن.
جەوەسی پێکهاجىو له دواهه (وەکى :ژن و مێردێک و َخذ)
ئەم ظەسدێڕەش له صۆس دەقی ئەم بەسَەمەدا بەدی¬دەکشێ و له چەظپاهذوی
گێڕاهەوەیی بىوهیذا دەوسیان بىوٍ؛ وەکى(( :ژن و مێردێکی کىسدەواسی
گەهجییان پێکەوٍ ڕابىاسد( ))..ظەحادی/٧ :٨٩٧٫ ،ٮ( .)٧بۆ همىوهەی
صێذەجشی ئەم بابەجه بڕواههَ :ەمان ،٧٩٩/٪ :ٮ(٧٧بەصمی بەینی بىوک و
خەظىو)٧٨٩ ،؛ ٧٪٫/٫؛ (٪٩/٬ژن و مێردێک)).
جەوەسی پێکهاجىو له ((کاث))
َاجنی کاث وەکى ظەسدێڕێک بۆ گێڕاهەوەکان دەکشێخیش له ژێش هاوهیشاوی
حاسێکذا ڕیض بکشێذ؛ بەاڵم به َۆی ئەوەی که دەسکەوجەی صۆسٍ و له دابی
حیکایەحی گىێ¬ئاگشداوی کىسدیشذا ئاكاسێکی بەسبڵو داگحردەکاث ،شیاوی
ئاماژەی جایبەجه .ئەم حیلىەیه له دەسکەوجەی ڕەگەصی صاڵی گێڕاهەوٍ لەم
بەسَەمەدا ،له ژێش هاوی شەوێک ،ڕۆژێک ،ظاڵێک و َخذدا خۆی دەهىێنێ.
وەکى(( :شەوێک له هیىەشەوا ( ))...ظەحادی .)٧٪/٧ :٨٩٧٫ ،یا وەکى:
((ظاڵێک بىومەلەسصەیەک له پێىجىێىذا کەوث َ( ))...ەمان .)٧٫/٧ :حگە
لەواهەش َاجنی خىدی ((صەمان)) له كاڵبی حۆسبەحۆسدا هىێىەسی ئەم
چەشىەیه(( :له صەماوی پێشىو لەو کىسدەواسییه َ( ))...ەمان)٪٪/٧ :؛ یا
وەکى(( :دەوسی پێشىو دەوسی باصگەسداوی بىوَ( ))...ەمان/٧ :٭َ( .)٫ەسوەَا
بۆ همىوهەی صێذەجشی ئەم بابەجه بڕواههَ :ەمان٩ ،٬٨ ،٬٩ ،٩٪ ،٧٫/٧ :ٮ،
٭ٮ ،ٯٮ٧ ،ٯ ،ٮٯ ،٧٨٩ ،٧٩٪ ،ٮ ،٧٪ٮ٧٪؛  ،٫٬ ،٫٩ ،٪٪/٨ٮ٧ ،٬٧ ،٫ٯ،
٭ٯ ،٧٩٨ ،٧٩٩ ،٧٩٩ ،٧٨٩ ،٧٩٩ ،ٮ٧٫٪ ،٧٫٪ ،٧٪٩ ،٧٩؛ ،٧٨٩ ،٬٩/٩
 ،٧٩٩ٯ٧٪٩ ،٧٩؛  ،٨٫/٪٭ ،٩٪ ،٩٨ ،٩٧ ،٨٭ ،٩٭ ،٪٩ ،٩٭،٬٪ ،٫
(٬٫ئەو ظەسدەمه) ،ٯ(٬جاصە)٩ ،٭٨ ،٭٩ ،٭٬ ،٭٩ ،ٮ ،٭ٯ ،٭ٯ،٧٩٩ ،
٧٩٪ ،٧٩٨ ،٧٩٩ ،٧٨٨ ،٧٧٪ ،٧٩٫؛ /٫ٯ ،ٮ ،٩٬ ،٨٫ ،٨٧ ،٨٩ ،٧ٯ،٩
 ،٪٬ ،٪٨٭ ،٪ٮ ،٫ٮ ،٧٩٧ ،٧٩٩ ،٬٬ ،٬٪ ،٬٩ ،٬٨ ،٬٧ ،٬٩ ،٫٭،٧٩
ٮ ،٧٩ٮ٧٩٩ ،٧٨؛  .)٨٩ ،٨٩/٬به گشتی لەم بەشەدا حەخذ لەظەس کاث
دەکشێ .بەو واجایه گێڕاهەوەکه به کاجەوە بەظتراوەجەوٍ ،گەسچی به ڕێژەیەکی
صۆس کاجەکان هادیاس و گشخحن.
جەوەسی پێکهاجىو له ((شىێً))
ی
دیاسی¬کشدوی شىێنی ڕووداو و بەظەسَاث و گێڕاهەوەکه خۆ وەکى
حیلىەیەکی بابەحی ڕەگەصی صاڵ دەسدەکەوێ له ڕشخەی مشواسیذا؛ وەکى(( :له
دەوسوبەسی مىوظڵ ،دوو گىهذ َەبىون ( ))...ظەحادی.)٬٩/٧ :٨٩٧٫ ،
(َەسوەَا بۆ همىوهەی صێذەجشی ئەم بابەجه بڕواههَ :ەمان ،٧٫٬/٧ :ٯ،٧٫
ٯ٧٫؛ ٧ ،٫٫ ،٪٬ ،٪٧/٨ٮ٪ ،ٮ ،ٮ ،٧٨٭ ،٧٫٬ ،٧٫٬ ،٧٩٭٧٫؛ ،٨٧/٩
 ،٧٩٬ ،٧٨٬ ،٧٨٫ ،٬٧ ،٪٫ ،٩٫ٮ ،٧٩ٯ٧٬٧ ،٧٬٩ ،٧٪؛ /٪ٮ(لەو ظەسە)،
(٨٧ ،٧٩شاخێک) ،٨٪ ،٭ ،٨ٮ ،٨ٮ ،٩ٯ ،٩ٯ ،٬٩ ،٪٨ ،٪٨ ،٩٭٧ ،٬٭،
٨٭٬ ،٭٩ ،ٮ٫ ،ٮ ،ٮٮ٨ ،ٯ ،٧٩٩ ،٧٩٩ ،ٮ،٧٨٩ ،٧٨٩ ،٧٧٫ ،٧٧٨ ،٧٩
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 ،٧٨٬ ،٧٨٩ ،٧٨٩ ،٧٨٨٭ ،٧٨ٮ٧٩٫ ،٧٨؛  ،٧٧/٫ٯ ،٩٩ ،٧ٮ ،٪٧ ،٩ٮ،٪
 ،٫٪ ،٫٩٭٩ ،٫ٮ٫ ،ٮ ،ٯٮ٧ ،ٯ٨ ،ٯ ،٧٧٨ ،٧٩٬ ،ٯ،٧٩٨ ،٧٩٧ ،٧٧
 ،٧٩٨٭ ،٧٩ٮ ،٧٩ٯ٧٪٪ ،٧٪٩ ،٧٩؛  ،٧٪ ،٧٨/٬ٮ ،٧ٮ ،٨ٮ.)٩٩ ،٩٧ ،٨
لێرەدا صۆسجشیً كىسظاییەکه دەکەوێخه ظەس شىێىەکان .ئەو شىێىاهەش به
گشتی هاوچە حیاحیاکاوی کىسدەواسیًَ .ەهذێ حاس به ((ئەو)) یا ((لەو))
ئاماژەیان پێ¬دەکشێ.
جەوەسی پێکهاجىو له شىێىکەوجىوی دیً و ئاییيێک (وەکى حىولەکه)
ئەماهەش له دەسخعخنی باسی گێڕاهەوەیی بىووی ئەم بەسَەمەدا دەوسیان
بىوٍ؛ لە چەشنی(( :حىولەکەیەکی كەسەداغی گىێذسێژێک ئەدصێ ))...
(ظەحادی٨/٧ :٨٩٧٫ ،ٯ)( .بۆ همىوهەی صێذەجشی ئەم بابەجه بڕواههَ :ەمان:
٧٫٨/٧؛ ٪/٨ٯ٧٫٪/٩ ،؛ /٫ٯ .)٧٨خاڵێکی ظەسهجڕاکێش لێرەدا ئەوەیه که
حىولەکه لەم بەشەدا بەسیىتریً پاهخایی بەس دەکەوێ .له َەس شىێيێک بىوٍ
ئاماژەی پێ¬کشاوٍ .ئاماژەکەش به خاڵی بىوٍ و َیچ وشه ،هاو یا هاصهاوێکی
جشی لەگەڵی هەکەوجىو ،وەکى ئەوەی بڵێ(( :کابشایەکی حىولەکه))؛ بەڵکىو
َەمیشه ((حىولەکه)) به جاقی جەهیا خۆی َاجىوٍ.
جەوەسی پێکهاجىو له ((حێىاو))
َەهذێ حاس دەكەکە به حێىاوەوٍ دەظتی¬پێ¬کشدووٍ؛ وەکى(( :جۆ ئەصاوی له
واڵحی کىسدەواسی له َەس شىێً خىاسدەمەهییەکی جاكاهه َەیه ))...
(ظەحادی/٨ :٨٩٧٫ ،٭َ( .)٨ەسوەَا بۆ همىوهەی صۆسجشی ئەم بابەجە بڕواهه:
َەمان(٧٫٩/٨ :مً)).
جەوەسی پێکهاجىو له ((ڕووداو))
َەهذێ ڕووداوی پڕهاوودەهگ و هاظشاو له چەشنی شەڕی حیهاهیی یەکەم و
دووَەم لەم بەسَەمەدا بۆجه ظەسباس ی گێڕاهەوەکه؛ وەکى(( :شەڕی دووەمی
گێخیی بىو ( ))...ظەحادیَ( .)٧٩/٪ :٨٩٧٫ ،ەسوەَا بۆ همىوهەی صۆسجشی ئەم
بابەجه بڕواههَ :ەمان ،٪٨/٩ :٭(٧٧حەهگی ٧٪ٯ-٧ٮ٧ٯ ،)٧ٯ٧٪؛ ٧/٪ٯ(که
َەسای شێخ مەحمىودا)(٧٩٩ ،ظاڵی غەصاکه) ،ٮ(٧٧بەصمی بەینی بىوک و
خەظىو)(٧٩٩ ،ئۆجۆمبیل جاصٍ داَاجبىو)؛ ٪ /٫٭ ،ٯٯ .)٧٩٩ ،٧٩٨ ،خاڵی
ظەسهجڕاکێش ظەباسەث بەم بابەجه ئەوەیه که گشهگتریً و پڕهمىوهەجشیً
ڕووداو لەم بەشەدا شەڕ بىوٍ که هاوی َاجىوٍ و باس ی کشاوٍ .بۆ همىوهە
ڕووداوان و کاس و چالکییەکاوی جشی فەسَەهگی و کۆمەاڵیەحی له چەشنی
صەماوەن ،بەصم و شایی َیچ هاوودەهگێکیان هییه .وەکى ئەوەی که خۆش ی و
شایی له بحری گێڕاهەوەییاهەی خەڵکی کىسددا کەمتر ظەكامگحر بىوٍ یاخىد
َەس به کشدە کەمتر بىون .بەاڵم شەڕ و ئاژاوٍ و َەساکان کاسیگەسییان لە
ظەسیان صۆس بىوٍ و له گێڕاهەوٍ و ڕاص و ئەفعاهەکاهذا پاهخاییەکی صۆسجشیان بۆ
خۆیان جەسخان کشدووٍ.
ئەنجام
ی
ۆلکلۆس
و
ڕشخەی مشواس بێ¬گىمان یەکێک له گشهگتریً گەهجیىەکاوی ف
ئەدەبی صاسەکی و فەسَەهگی کۆمەڵگای کىسدییه .له باسی دەكىاظییەوٍ یەکێک
له بىەماکاوی پێکهاجەی ئەم بەسَەمه ئەوەیه که گێڕاهەوٍ وەکى ڕەگەصی صاڵی
هێى ئەم کخێبه دەوسی گێڕاوٍ .ئەم دەوسگێڕاهه چەهذیً حیلىەی َەبىوٍ؛
َەهذێ حاس به َاجنی وشه ،دەظخەواژٍ یان صاساوەیەکی جایبەثَ ،ەهذێ حاس
به َاجنی هاو ،هاصهاو ،کاث ،شىێً ،ڕووداو ،حێىاو ،ڕەچەڵەک و یاخىد
وشەیەکی گشخیی بىاسی گێڕاهەوٍ ،مۆسکی ئەم ڕەگەصە صاڵەی پێىٍ
هیشان¬دساوٍ .خاڵی ظەسهجڕاکێش لەوەدایه که به َاجنی یەکێک لەو

چەمکاهەی ظەسەوٍَ ،ێمای ئەوەی جێذایه که لەو دەكە گێڕاهەوەییەدا ئەو
چەمکه جەوەسی باط و بابەجەکەیه .ظەباسەث به کاث و شىێً شیاوی
ئاماژەیه که کاث لەم گێڕاهەوەگەلەدا صۆسجش هاڕوون و هادیاسٍ؛ بەو واجایه که
صەمەهێکی دیاسیکشاو هییه ،بەڵکى له ڕوخعاسی وشەیەکی له چەشنی ((صەماوی
صوو ،دەوسان ،ظەسدەم))دا دەسکەوجىوٍ .شىێىیش گەسچی صۆسجش هاوچە
کىسدییەکاهه ،کەچی به ئاماژەیەکی گشخگحر ،لە چەشنی ((لەو کىسدەواسییه))
پەهجەی بۆ ڕاکێششاوٍ.
سەرچاوکان
ئەلف) کىردی
 .٧ئەحمەدی ،ئیبراَیم (ٯٯ .)٧٩ڕاس ی هاوچەی لەیالخ .ظىه :صاهکۆی
کىسدظخان ،چاپی یەکەم.
 .٨حىذی ،حەحیێ؛ عەڤذال ،ئەمینێ (ٮ .)٨٩٩فۆلکلۆسا کىسماهجا.
َەولێر :ئاساط ،چاپی یەکەم.
 .٩حەظەن ،حەمەحەظەن (َ .)٨٩٩٫ضس و شێىاص له چحرۆکی کىسدیذا.
َەولێر :ئاساط ،چاپی یەکەم.
 .٪خەصهەداس ،ماسف ( .)٨٩٩٬مێژووی ئەدەبی کىسدی .بەسگی ٭َ .ەولێر:
ئاساط ،چاپی یەکەم.
 .٫خۆشىاوَ ،ێمً عىمەس (بێ.م(( .).چەهذ دەلكەیەکی ئیعخێخیکای
دەقی چحرۆکی کىسدی))[ .بێ هاهیشاوی چاپ].
 .٬ظەحادی ،عەلئەدیً ( .)٨٩٧٫ڕشخەی مشواسی .ٮ بەسگ[ .بێ شىێنی
چاپ].
٭ .ظەحادی ،عەلئەدیً ( .)٨٩٩٩مێژووی پەخشاوی کىسدیَ .ەولێر:
ئاساط ،چاپی یەکەم.
ٮ .ظەحادی ،عەلئەدیً (ٮ .)٨٩٧هشخ¬شىاس ی .ظىه :کىسدظخان،
چاپی یەکەم.
ٯ .شێخ وەظاوی ،فەقێ ( .)٨٩٧٫خۆشىاو و دۆ و دۆشاوَ .ەولێر :ئاودێش،
چاپی یەکەم.
 .٧٩عىظمان ،ڕەئىوف ( .)٨٩٧٧ئاظۆیەک بۆ ڕەخىەی ئەدەبی .بەغذا:
داسالصحافه.
 .٧٧کۆمەڵەوجاسی کۆهفشاوس ی گەسمیان ((( .)٨٩٨٧ژیان و بەسَەمەکاوی
هىوظەس و ڕووهاکبحری گەوسەی کىسد عەلئەدیً ظەحادی)).
 .٧٨کەسیم ،صاَحر لەجیف؛ فىاد ،هیان هۆشحروان ((( .)٨٩٩٪گێڕاهەوٍ و
ححڕی له ئەدەبی بەساوسددا)) .گۆڤاسی صاهکۆی ظلێماوی ،ژماسٍ ،٧٩
شىباث ،بەش ی ، Bلل ٭-٬٭ٮ.
 .٧٩گەهجەیی ،شێرکۆ ((( .)٨٩٧٬کىسجەمێژوویەک لەظەس ژیاوی مامۆظخا
عەلئەدیً ظەحادی)) ،ماڵپەڕی ((مێژووی کىسد))))((.
 .٧٪محەمەدی ،فەسَاد (ٯٯ(( .)٧٩شیکاسیی گێڕاهەوەهاظاهەی گێڕاهەوە
حیاواصەکاوی ڕووداوێکی کەهیشک¬کىژی)) .پژوَشىامه ادبیاث
کشدی ،پایحز و صمعخان ،ظال  ،٬شماسٍ  ،٨پیاپی  ،٧٩وو ٬-٧٬٩٭.٧
٫ٮ٭/J013.2020.409٧٩.٩٪
َ .٧٫ەژاس ،عەبذولڕەحمان شەسەفکەهذی (٭ .)٨٩٩چێشتی مجێىس.
هىویعیاس ماحذ مەسدۆخ-ڕۆحاوی .ظىه :میهشەگان ،چاپی دووَەم.
ب) عەرەبی
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 .٧٬إظماعیل ،عضالذیً ( .)٨٩٧٩ألادب و فىىهه دساظت و هلذ .اللاَشة:
داسالفکش العشبی.
٭ .٧عضام ،محمذ ( .)٨٩٩٩جحلیل الخطاب ألادبی علی غىء املىاهج
الىلذیت الحذاثیت .دمشم :اجحاد الکخاب العشب.
ج) فارس ی
ٮ .٧جىدوسوف ،جضوجان (٨ٯ .)٧٩هظشیت ادبیاث :مخنهایی اص فشمالیعتهای
سوط .جشحمت عاطفه طاَایی .تهشان :وشش داث ،چاپ دوم.
ٯ .٧جىدوسوف ،جضوجان (٨ٮ .)٧٩بىطیلای ظاخخاسگشا .جشحمت محمذ
هبىی .تهشان :آگه ،چاپ دوم.
 .٨٩جىلن ،مایکل (٬ٮ .)٧٩سوایذ¬شىاس ی .جشحمت ظیذٍ فاطمه علىی و
فاطمه وعمتی .تهشان :ظمذ.
 .٨٧خعشوی شکیب ،محمذ (ٮٮ(( .)٧٩وحه غالب و باصی ظاخخاس)).
مجلت داوشکذة ادبیاث و علىم اوعاوی ،ط ٭ ،٧ش  ،٬٬صمعخان،
ضظ -٧٩٩ٮ.٧٧
 .٨٨داسم ،محمىد (٫ٯ(( .)٧٩اهىاع ادبی)) .پژوَشىامه علىم اوعاوی،
شماسة  ،٩٩ضظ ٫٭٫-ٯ.
 .٨٩دشتی آَىگش ،مططفی (ٮٯ(( .)٧٩جأملی دس ویژگیهای هىع ادبی
حکایذ و جفاوث آن با كطه)) .فطلىامت پژوَشهای ادبی ،ظال ،٧٬
شماسة  ،٬٫پایحز ،ضظ ٬-٫٫ٮ.
 .٨٪سغایی حمکشاوی ،احمذ؛ چشاغی ،علی ((((( .)٧٪٩٩حذال ظيذ و
مذسهیخه)) عىطش غالب آثاس محمىد دولذ¬آبادی با جأکیذ بش حای
خالی ظلىچ)) .مطالعاث فشَىگ اسجباطاث .شماسة  ،٫٬ظال ،٨٨
شماسة معلعل ٮٮ ،صمعخان ،ضظ ٯٮ.٩٧٩-٨
 .٨٫ظلذن ،سامان (٩٭ .)٧٩ساَىمای هظشیت ادبی .جشحمت عباط مخبر.
تهشان :مشکض.
 .٨٬ظلذن ،سامان؛ ویذوظىن ،پیتر (٪ٮ .)٧٩ساَىمای هظشیه ادبی
معاضش .جشحمت عباط مخبر .تهشان :طشح هى ،چاپ ظىم.
٭ .٨شفیعی کذکنی ،محمذسغا (٧ٯ .)٧٩سظخاخحز کلماث .تهشان :سخً،
چاپ دوم.
ٮ .٨شفیعی کذکنی ،محمذسغا (٫ٮ .)٧٩مىظیلی شعش .تهشان :جىط.
ٯ .٨ضفىی ،کىسش (ٯ .)٧٧٩اص صباوشىاس ی به ادبیاث (هظم) .تهشان:
ظىسة مهش ،چاپ ظىم.
 .٩٩عباس ی ،علی (٩ٯ .)٧٩سوایذ¬شىاس ی کاسبشدی .تهشان :اهدشاساث
داوشگاٍ شهیذ بهشتی.
 .٩٧غالمی ،مجاَذ (٩ٯ(( .)٧٩خىاوش فشمالیعتی عیىب فطاحذ)).
فطلىامت پژوَشهای ادبی ،ظال  ،٧٧شماسة  ،٪٪ضظ٭.٧٬٫-٧٩
 .٩٨مشامی ،حالل؛ عضیضی مشاد ،كاظم (٬ٯ(( .)٧٩خىاوص ی هى اص مکخب
فشمالیعم دس پشجى سویکشد شکل¬دهی حامعه¬شىاس ی)) .فطلىامت
پژوَش¬َیا ادبی-كشآوی ،ظال پىجم ،شماسة دوم ،جابعخان ،ضظ
-٧٭.٧
 .٩٩مکاسیک ،ایشها سیما (٩ٮ .)٧٩داوشىامت ادبی معاضش .جشحمت مهشان
مهاحش و محمذ هبىی .تهشان :آگه.

 .٩٪هیىجً ،ک.م( .ٮ٭(( .)٧٩فشمالحزم ،یاکىبعً ،عىطش غالب)) .مجلت
بایا ،جشحمت شهىاص محمذی .شماسة  ٬و ٭ ،شهشیىس و مهش ضظ ٩ٮ-
٨ٮ.
 .٩٫وَابی دسیاکىاسی ،سكیه؛ هیک¬ميش ،مهذی (٬ٯ(( .)٧٩مؤلفه¬َای
سوایذ دس ظه شعش بلىذ اخىان ثالث با جأکیذ بش دیذگاٍ ژساس ژهذ)).
وششیت پژوَشىامت ادبیاث غىایی ،ظال پاهضدَم ،شماسة بیشذ و
َشخم ،بهاس و جابعخان ،ضظ ٭ٮ-٧٭.٨٩
 .٩٬یىظفیَ ،ادی ((( .)٧٪٩٩جحلیل ظاخخاسی سوایاث شش¬گاهه
ُ
(فاسس ی و کشدی) داظخان کک کىَضاد بش اظاط الگىی گشیماط)).
پژوَشىامه ادبیاث کشدی ،دوسٍ ٭شماسٍ  ،٧پیاپی  ،٧٧بهاس و
جابعخان ،ضظ ٯ٫ .٫٪-٩ٮ٭J013.2021.401/٧٩.٩٪
د) ئینگلیزی
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املخلص
الروایة کالعنصر املهیمن فی کتاب رشته مرواری (عقد اللؤلؤ)

إن کخاب سشخه مشواسی (علذ اللؤلؤ) ُی ّ
َّ
ّ
العام الکشدی و َى
عذ مً یىابیع ألادب
َ
َ
یحخىی علی کخلت ضخمت مً حکایاث وكطظ وأمثال و حکم و ِظحر و ظشدیاث
أدبیت َّ
مىىعت وكذ غلب علیه عىطش الشوایت .اعخنی َزا البحث فی غىء املىهج
ّ
َّ
الخىضیفی-الخحلیلی بششح حىاهبه العیکىلىحیت .فئهه جخطح كیمت الکخاب أکثر
فأکثر بعذ جحلیل همارج مً هطىص كططه و ششحها و جحلیلها .وإن رلک ألامش
ً
ً
یحکی عً فشع کىهه أثشا سوائیا .فیمکً اعخباس جکشاس عباساث و مططلحاث عذیذة
ُ َ
حکی» ،و « ُیلال» ،و «كال فالن» ،و « ّ
مشة» ،و «کان ما کان» و أمثال جلک
ک«ی
ً
العباساث دلیال و ظمت لزلک الفشع.
الکلمات الرئیسة :سشخه مشواسی (علذ اللؤلؤ) ،عالءالذیً سجادی ،علم الشوایت،
العىطش املهیمً.
ABSTRACT
Narration as a dominant element in Reshte Merwari
)(Pearl necklace
Reshte Merwari (Pearl necklace) As a valuable source of
Kurdish oral Literature, it consists of a collection of
stories, legends, anecdotes, tips and advices, stories and
various literary narratives. The narrative element is a
dominant phenomenon in this work. This research is
based on a descriptive-analytical method with the aim of
explaining the Narrative-cognitive aspects of Marwari
field. Analyzing several examples of the fictional text of
this work and describing and analyzing its narrative
elements. It Narrative value becomes better and more
clear. The description and analysis of this work, from this
point of view, proves the assumption of authenticity of
the Pearl necklace. The frequent appearance of
expressions and terms such as "they define", "they say",
"so-and-so said", "once", "there was one, there was not
one" and the like are signs and proofs of this hypothesis.
Keywords: Reshte Merwari (Pearl necklace), Aladdin
Sajjadi, Narratology, dominant element.
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