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عەالئەدیً ظەحادی وەکى هىوظەس و ئەدیبێکی بە ظەلیلە ،وێڕای کاسکشدوی لە کۆمەڵێک بىاسی
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پەخؽاهیی ؼیعشئامێزیؾ ھەبىوە .لە کخێبی مێژووی ئەدەبی کىسدیذا ،وێڕای ئەوەی کە جا

پێؽەکی ،پاسچە

ئەدەبی و ڕەخىەیی و مێژوویی و صمان و ئایحن ،دەظدێکی بااڵی ئەدەبیی لە هىوظینی دەقی
ئێعخاػ بە یەکێک لە ظەسچاوە گشهگەکاوی بىاسی مێژووی ئەدەبیاحی کىسدی دادەهذسێذ،
ھاوکاث خىدی ئەو کخێبە ظەسچاوەیەکی ئەدەبیؽە و هىوظەس لە دەظخپێکی باظکشدوی ژیان و
بەسھەمی ھەس ؼاعحرێک ،پاسچە پەخؽاهێکی جێکەڵ بە ھىهەسی ظەحع و ظەسواداسیی
ھۆهیىەجەوە و جىاها ئەدەبییەکاوی خۆی جێذا دەسخعخىوە.
ئەم باظە ھەوڵێکە بۆ دەسخعتن و لێخىێژیىەوەی كاڵبە حیاحیاکاوی ھىهەسی ظەحع لە دەكە
پەخؽاهییەکاوی پێؽەکیی ظەسحەم ئەو ؼاعحراهەی کە عەالئەدیً ظەحادی لە کخێبی مێژووی
ئەدەبی کىسدیذا باس ی کشدوون.
جىێژیىەوەکە لە دوو بەػ پێک هاجىوە ،بەش ی یەکەمی جیۆسییە و جایبەجە بە هاظاهذوی ھىهەسی
ظەحع و جایبەجمەهذی و حۆسەکاوی و ڕەهگذاهەوەی لە پەخؽاهذا .بەش ی دووەمیش ی پشاکخیکییە
و بە وسدی و لە ڕواهگەی ھىهەسی حىاهکاسی و ڕەواهبێژییەوە حۆس و كاڵبەحیاحیاکاوی ھىهەسی
ظەحع لە پەخؽاهەکاوی عەالئەدیً ظەحادی دەسخشاون و لێیان کۆڵذساوەجەوە.

Corresponding Author
yadgar.ameen@soran.edu.iq

Journal of the University of Garmian - Conf-Sajade, 2022

پێشەکى:
ئەم جىێژیىەوەیە بە هاوهیؽاوی (ظەسواداسی لە دەقی پێؽەکیی ؼاعحران لە
کخێبی مێژووی ئەدەبی کىسدیی عەالئەدیً ظەحادیذا) هەوڵێکە بۆ
دەظدىیؽاهکشدن و لێخىێژیىەوەی هىهەسی ظەسواداسی لەو پەخؽاهە
ئەدەبییاهەی کە عەالئەدیً ظەحادی لە پێؽەکیی باظکشدوی ؼاعحران لە
کخێبی مێژووی ئەدەبی کىسدی هۆهیىیەجییەوە.
ظەسواداسی صاساوەیەکی بىاسی ڕەواهبێژییە و حۆسێکە لە هىهەسی حىاهکاسیی
وؼەیی و صیاجش لە پەخؽاهذا دەسدەکەوێذ .عەالئەدیً ظەحادی حیا لەوەی
هىوظەسێک بىوە لە کۆمەڵێک بىاسی ڕەخىەیی ،مێژوویی ،ئایحن و صمان کاسی
کشدووە .هاوکاث هىوظەسێکی صۆس باش ی بىاسی ئەدەبی و ڕەواهبێژیؾ بىوە و
لەمباسەیەوە کخێبی هەیە .صاوعذ و صاهیاسیی لە باسەی ڕەواهبێژیی یاسمەجیی داوە
کە صۆس بە وسدی و وسیاییەوە مامەڵە لەگەڵ ئەو پەخؽاهاهەی پێؽەکیی
ؼاعحران بکاث ،بە جایبەحی لە هێىاهەوەی ظەسوای کۆجایی پاسچەکاهذا.
بە ظەسهجذاهمان لەو هىهەسکاسییاهەی ظەحادی لە پەخؽاهەکان بەکاسی
هێىاوە ئەوەمان بۆ دەسکەوث کە پێىیعذ بەوە دەکاث لە چىاسچێىەی
جىێژیىەوەیەک حێگای بکەیىەوە و وسدەکاسییەکاوی ظەسواداسی لەو
پەخؽاهاهەدا دەسبخەیً و لێیان بکۆڵیىەوە.
گشجىو
ە ،حیا لەوەی
لەم جىێژیىەوەیەدا ڕێباصی وەظفی-ؼیکاسیمان لەبەسچاو
ظەسوای پاسچەی پەخؽاهەکاهمان دەسخعخىوە ،هاوکاث وسدەکاسییەکاوی
ظەسواداسیمان لە چەهذ الیەهێکەوە ؼیکشدۆجەوە و بە ؼێىەی ئاماسی
بەکاسهێىاوی هەسیەک لە حۆسەکاوی هىهەسی ظەسواداسیمان بە ژماسە و ڕێژە
دەسخعخىوە.
ظىىوسی کاسکشدهمان جەنها لەو بیعذ و چىاس پەخؽاهاهەدایە کە کەوجىوهەجە
پێؽەکیی باظکشدوی بیعذ و چىاس ؼاعحری کىسدی ،کە عەالئەدیً
ظەحادی لە کخێبی مێژووی ئەدەبی کىسدی باس ی کشدوون.
جىێژیىەوەکە حیا لە پێؽەکی لە دوو بەػ پێکهاجىوە؛ لە بەش ی یەکەم ،کە
بەؼێکی جیۆسییە ،حیا لە باظکشدوی چەمک و صاساوەی ظەسواداسی ،هاوکاث
ڕای هىوظەساوی بىاسی ئەدەبی و ڕەواهبێژیمان هێىاوەجەوە جێڕواهینی ئەواهمان
لە باسەی چەمک و پێىاظە و حۆسەکاوی ظەسواداسی خعخۆجە ڕوو و دواجش
هەڵماوعەهگاهذوون و چەهذ دەسەهجامێکمان لە بۆچىوهیان لەظەس
حۆسەکاوی ظەسواداسی هەڵهێىجاون و کشدووماهەجە بىەما بۆ بەش ی دووەم.
بەش ی دووەمیؽمان بەؼێکی پشاکخیکییە و جایبەجە بە ظەسواداسی لە
پەخؽاهەکاوی عەالئەدیً ظەحادی ،دابەش ی س ێ جەوەسمان کشدووە ،جەوەسی
یەکەم جایبەجە بە دابەؼکشدوی ظەسواداسی لە ڕووی وؼە و دەهگەکاوی
ظەسوا ،کە خۆی لە س ێ حۆسدا دەبیيێخەوە (هاوظەس ،هاوڕوو ،هاوئاواص).
جەوەسی دووەمیؾ بشیخییە لە دابەؼکشدوی ظەسواداسی لە ڕووی کىسحی و
دسێژیی پاسچە و ڕظخە و دەظخەواژەی پەخؽاهەکان و بەظەس س ێ حۆسمان
دابەػ کشدوون (ظەسواداسی کىسث ،ظەسواداسی دسێژ ،ظەسواداسی جێکەڵ).
جەوەسی ظێیەمیؾ جایبەجە بە دابەؼکشدوی ظەسواداسی لە ڕووی کێؾ و
ژماسەی بڕگەی هەسیەک لە پاسچەکاوی پەخؽاهەکان و ئەویؽمان کشدۆجە س ێ
حۆس (پاسچەی یەکعان ،پاسچەی یەکەم کىسجتر ،پاسچەی دووەم کىسجتر).
لە کۆجاییؽذا کۆمەڵێك ئەهجاممان جایبەث بە هاوەسۆکی جىێژیىەوەکە
خعخىوهەجە ڕوو و ئەو ظەسچاواهەؼمان ڕیض کشدوون کە ظىودمان ل ێ
وەسگشجىون.

سەرواداری ،ناسانذن و جۆرەکانی
چەمک و پێىاظەی ظەسواداسی
ظەسواداسی لە صماوی کىسدیذا هەسدوو صاساوەی (ظەسواکاسی) و
(ظەسواداس)یش ی بۆ بەکاس هاجىوە .ئەم صاساوەیە بەساهبەسی صاساوەی (سجع) ی
عەسەبییە و هىهەسێکە صیاجش پەیىەظخە بە پەخؽان .ظەسواداسی و ظەسوا دوو
هىهەسی ئەدەبحن و پەیىەظتن بە دەهگەکاوی کۆجایی دەكەکان .ئەوەی حیایان
دەکاجەوە ئەوەیە کە ظەسوا ،کە لە عەسەبیذا (كافیە)ی پێذەوجشێ ،جایبەجە بە
ؼیعش و هەسچی ظەسواداسییە صیاجش پەیىەظخە بە دەكە پەخؽاهییەکان.
لەالیەن هىوظەساوی ئەدەبی و ڕەواهبێژییەوە چەهذیً پێىاظە بۆ ظەسواداسی
کشاوە ،بەؼێکی صۆسی پێىاظەکان لە مەبەظخذا جێک دەکەهەوە و جەواوکەسی
یەکترن و پێىاظەکان بەظەسیەکەوە چەمکێکی فشاواهتر بە ظەسواداسی
دەبەخؽً و پێىاظەی صیاجش وا دەکاث خىێىەس صیاجش لە صاساوەکە جێبگاث.
"عەصیض گەسدی" لە کخێبی "ڕەواهبێژی لە ئەدەبی کىسدیذا ،بەسگی دووەم"
صاساوەی "ظەسواداس"ی بۆ ظەحع بەکاسهێىاوە و بەم حۆسە پێىاظەی دەکاث:
"ظەسواداس ئەوەیە کە دوو هەڵىێعتی پەخؽان یان پتر لەظەس یەک پیذ یا
پتر بىەظتن ،ظەسوای هەڵىێعخەکان وەکى ظەسوای هۆهشاوە وایە ئەوەهذە
هەیە لە هۆهشاوەدا دەبێ کێؽیان یەک بێ بەاڵم لە پەخؽاهذا مەسج هییە"
(گەسدی" .)٧٩ :٥٧٩١ ،دکخۆس عەبذولعەصیض عەجیم"یؾ بەم ؼێىەیە
پێىاظەی ظەسواداسی دەکاث" :بشیخییە لە پێکەوەگىهجاوی دوو پاسچەی
پەخؽان بە هۆی هەبىووی دەهگێکی هاوبەػ ...ظەسواداسی لە پەخؽان
وەکى ظەسوا وایە لە ؼیعش" (عخیم .)٧٥١ :٥٧٩١ ،هەسچی "عەالئەدیً
ظەحادی"یە صاساوەی "ظەسواداسی"ی لە بەساهبەس ظەحعی عەسەبی
بەکاسهێىاوە و لە پێىاظەکشدهیذا دەڵێذ" :دیاسە ئەم ظەسواداسییە لە ئاخشی
ئەو ڕظخاهەوە ئەبێ کە پەخؽاهەکە دسوظذ ئەکەن .ئەم هىهەسی
ظەسواداسییە هی پەخؽاهە ،وەکى (ظەسوا) هی هۆهشاوە" (سجادی:٥٧٩١ ،
. )٥١٥
حیا لەم پێىاظاهە ،پێىاظەی جشیؾ بۆ ظەسواداسی کشاون و هەمىویان لەهاو
چىاسچێىەی مەبەظذ و ئاماهجێکی دیاسیکشاو دەخىلێىەوە و ماهایەکی گؽتی
بە ظەسواداسی دەبەخؽً .بە ظىودوەسگشجً لە هەمىو ئەو پێىاظاهەی
کشاون ،دەکشی بڵێحن :ظەسواداسی هىهەسێکە و لە ڕەواهبێژیذا دەچێخە هاو
خاهەی حىاهکاسیی وؼەییەوە و صیاجش جایبەجە بە پەخؽان ،بشیخییە لە بىووی
دوو پاسچەی چەهذ وؼەیی (دەظخەواژە یان ڕظخە) یان صیاجش کە لە
کۆجایییاهذا دەهگێک یان چەهذ دەهگێکی هاوبەؼیان هەیە و ئاواص و ڕیخمێکی
دیاسیکشاو بە پەخؽاهەکە دەبەخؽً.
بەالی هىوظەساهەوە ظەسواداسی بە جەنها بشیخییە هییە لە هاودەهگیی کۆجایی
پاسچەکان ،بەڵکى وسدجش لە چەمکەکە دەسواهً و کۆمەڵێک مەسج دادەهێن بۆ
ئەوەی ظەسواداسییەکە دسوظذ بێ" .عەصیض گەسدی" لەمباسەیەوە دەڵێذ:
"ظەسواداس هەس جەهیا بەسامبەس یەکبىووی بڕگەی هەڵىێعخەکان هییە ،چىهکە
ئەگەس هەمىوی هەس ئەوەهذە بىایە ،ئەوەی دەظتی كەڵەم بگشێ دەیخىاوی
ؼذ بخاجە كاڵبی ظەسواداسەوە ،ظەسواداس دەبێ دوو وؼەی هەسم و هاظک و
هەڵبژاسدە و لەجی بً ،ماهایەکی كىوڵ وخەظذ بذا بە بەدەظخەوە" (گەسدی،
 .)٧١ :٥٧٩١هەسوەها کۆمەڵێک مەسج بۆ ظەسواداسی دادەوێ و پێی وایە
ئەگەس ظەسواداسی "ئەم ؼخاهەی جێذا بەدی هەکشێ جەواو دەسهاچێ:
 .٥لەباسەی وؼەکاهەوە ،دەبێ هەسم و هاظک بً و جەڕ پڕ و پاساو بً.
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 .٧لەباسەی بڕگەکاوی هەڵىێعخەکاهەوە دەبێ بڕگەکان جەبا و جفاق بً و
بەسامبەس یەک بىەظتن و وؼە یا بڕگەی کۆجاییان وەکى یەک بێ.
 .3وؼەکاوی خضمەحی گىصاسە بکەن ،هەک گىصاسەی الوەکی بکەوجە بً
پەلکی وؼەکاهەوە.
ی
 .١دەبێ هەس هەڵىێعدێک واجای ظەسبەخۆ هەبێ ،دووس بێ لە واجای
هەڵىێعخەکاوی جش" (گەسدی. )3٣ :٥٧٩١ ،
"مىحعحن ئەحمەد گەسدی"ػ بە ظىودوەسگشجً لە بۆچىوهەکاوی "عەصیض
گەسدی" بەم ؼێىەیە مەسحەکاوی ظەسواداسی ڕیض دەکاث:
"- ٥هەڵبژاسدوی وؼە دەبێ بە ؼێىەیەکی دسوظذ بێ.
- ٧وؼە ؼىێىکەوجىوی واجا بێ.
- 3هەسیەکە لە ڕظخە ظەسواداسەکان واجایەکی حیا لە ئەوەی جش بگەیەهێذ"
(گەسدی.)٧٩١ :٧٣٥3 ،
کەواجە لە هىهەسی ظەسواداسیذا لە پاڵ بىووی دەهگی هاوبەػ لە کۆجایی
دەظخەواژە و ڕظخە و پاسچەکان ،پێىیعخە چەهذ مەسحێکی جشیؾ هەبً بۆ
ئەوەی ظەسواداسییەکە وەک هىهەسێکی بەسصی ئەدەبی دەسبکەوێذ،
مەسحەکاهیؾ بە گؽتی بەکاسهێىاوی وؼەی گىهجاو و هاظک ،پێکهاجەی
ڕظخەکان جەواو بێ و ماهای جەواو بذاث بە دەظخەوە و خۆڕظکاهە بً هەوەک
جەنها وؼەڕیضکشدن بً ،هەسوەها هەسیەک لە پاسچە و ڕظخەکاوی پەخؽاهەکە
لە ڕووی واجاییەوە حیاواص بً لەگەل پاسچەکاوی جش.
حۆسەکاوی ظەسواداسی
هىوظەساوی بىاسی ڕەواهبێژی بە چەهذیً حۆس ظەسواداسییان دابەػ
کشدووە ،هەیە لەظەس بىەمای دوادەهگی ظەسوا دابەش ی کشدووە ،هەیە
لەظەس بىەمای کىسحی و دسێژیی پاسچە و ڕظخەکان ،هەؼە لەظەس بىەمای
ژماسەی بڕگە و وؼەی پاسچەیەک بە بەساوسد لەگەڵ پاسچەیەکی جش .لە ئەدەبی
کىسدیذا "عەصیض گەسدی" لەمباسەیەوە پێؽتر و وسدجشیؾ حۆسەکاوی
دەظدىیؽان کشدووە و دەڵێذ" :بە کىسحی ظەسواداس دوو حۆسە ،یەکەم:
ظەسواداسی کىسث ،دووەم :ظەسواداسی دسێژ" (گەسدی .)3٣ :٥٧٩١ ،دیاسە
مەبەظذ لە کىسحی و دسێژیی ظەسواداس الی "گەسدی" و الی هىوظەساوی جشیؾ
ئەوەیە کە ئەگەس پاسچەکان لە ڕووی ژماسەی بڕگە و وؼەوە صۆس بىون ئەوە
پێی دەوجشێذ ظەسواداسی دسێژ ،خۆ ئەگەس کەم بىون ئەوە پێی دەوجشێذ
ظەسواداسی کىسث .حیاواصیی "عەصیض گەسدی" لەگەڵ هىوظەساوی پێش ی خۆی
ئەوەیە ،کە هىوظەساوی پێؽتر ژماسەی وؼە دەکەهە بىەما بۆ ظەسواداسی
کىسث و دسێژ و پێیان وایە ئەگەس پاسچەکان لە  ٥٣وؼە کەمتر بىون ئەوە پێی
دەوجشێ ظەسواداسی کىسث ،ئەگەس لە  ٥٣وؼەػ صیاجش بىون ئەوە دەبێخە
ظەسواداسی دسێژ .بۆ همىوهە "عەجیم" پێی وایە  3و  ١و  ١وؼە بۆ هەس الیەکی
پاسچەکان جاوەکى  ٥٣وؼە دەبێخە ظەسواداسی دسێژ ،هەسچەهذە الی هەهذێک
کەط ظەسواداسی کىسث جاوەکى  ٥٥و  ٥٧و  ٥١وؼەػ هەس بە ظەسواداسی
کىسث دادەهذسێ و ظەسووی  ٧٣وؼە بە ظەسواداسی دسێژ دادەهذسێ.
(عەجیم .)٧٧٧ :٥٧٩١ ،هەسچی "عەصیض گەسدی"یە پێی ڕاظخترە کە لەظەس
بىەمای بڕگە ظەسواداسی کىسث و دسێژ دیاسی بکشێً هەوەک لەظەس بىەمای
وؼە ،لەمباسەیەوە دەڵێذ" :بەالی مىەوە دەبێ ظەسواداسی کىسث و دسێژ بە
هۆی بڕگەوە دیاسی بکشێً هەک وؼە ،چىهکە بۆی هەیە دوو هەڵىێعذ
ژماسەی وؼەکاهیان هەهذی یەک بێ بەاڵم وؼەکاوی یەکێکیان لە وؼەکاوی
ئەوەی جش دسێژجش بً" (گەسدی" .)3٣ :٥٧٩١ ،گەسدی" بۆ ئەم مەبەظخە ٥٣

بڕگە دەکاجە بىەما و پێی وایە ئەگەس پاسچەکان لە  ٥٣بڕگە کەمتر بىون ئەوە
پێی دەوجشێذ ظەسواداسی کىسث و ئەگەس لە  ٥٣صیاجش بىون ئەوە پێی دەوجشێذ
ظەسواداسی دسێژ.
لە هێىان ڕای "عەصیض گەسدی" و هىوظەساوی پێؽىوجش ،ئێمە ڕایەکی جشمان
هەیە ،ئەوە ڕاظخە کە دیاسیکشدوی کىسحی و دسێژیی پاسچەکان لەظەس بىەمای
بڕگە وسدجش و دسوظخترە ،بەاڵم پێمان وایە داهاوی بىەمای  ٥٣بڕگە بۆ
حیاکشدهەوەی پاسچەی کىسث و دسێژ کەمە و دەکشێ ژماسەی بڕگەکان صیاد
بکشێذ .ئەمە بۆ ؼیعشیؾ ڕاظخە ،ئەو كاڵباهەی کە ژماسەی بڕگەی لەجەکاوی
لە ظىىوسی  ٥٣بڕگە و  ٥٥بڕگەیە بە كاڵبی کىسث هەژماس دەکشێً و ئەواهەی
لە ظىىوسی  ٥١بڕگە و  ٥٣بڕگەدان بە كاڵبی دسێژ هەژماس دەکشێً .ئەگەس
ئەوە بۆ ؼیعش ڕاظذ بێذ ،کە لە پەخؽان خەظختر و چڕجشە ،ئەوە بە
دڵىیاییەوە بۆ پەخؽاهیؾ ئەگەس ژماسەی بڕگەکان صیاجش هەکشێذ هابێذ کەمتر
بکشێذ ،بەو پێیەی صماوی پەخؽان لە صماوی ؼیعش دسێژدادڕجشە .لەم
ڕواهگەیەوە هاوؼێىەی "گەسدی" بە ڕاظختری دەصاهحن کە لەظەس بىەمای
بڕگە ،دسێژی و کىسجیی پاسچەکان دیاسی بکشێذ ،بەاڵم پاسچەی  ٥١بڕگەیی
بکشێخە بىەما هەوەک  ٥٣بڕگەیی ،واجە ئەگەس ژماسەی بڕگەی پاسچەکاوی
پەخؽاهەکە لە  ٥١بڕگە کەمتر بىون پێیان دەڵێحن ظەسواداسی کىسث،
ئەگەسیؾ لە  ٥١بڕگە صیاجش بىون پێیان دەڵێحن ظەسواداسی دسێژ.
حیا لەم دابەؼکشدهە" ،عەصیض گەسدی" بە دوو ؼێىەی جش ظەسواداسی دابەػ
دەکاث .بۆ ؼێىەی دووەمی دابەؼکشدهەکە دەڵێذ" :ظەسواداس کىسث بێ یا
دسێژ بە جێکڕایی دەکشێ بە س ێ بەؼەوە:
یەکەم :ئەوەیە هەسدوو هەڵىێعخەکە لە باسەی کێؽەوە وەکى یەک بً واجە
ژماسەی بڕگەیان هەهذی یەک بێ ،خۆ دیاسە هەسدووکیؽیان لەظەس یەک
ظەسوا دەڕۆن ...وەکى (جەپ لەظەس جەپی ،دەظذ لەهاو ڕەپی) .
دووەم :ئەوەیە کە دوو هەڵىێعخەکە یا هەمىو هەڵىێعخەکان لەظەس یەک
کێؾ هەڕۆن ،کێؽیان حىدا بێ ،هەڵىێعتی یەکەم لە هەڵىێعتی دووەم
کىسجتر بێ ...وەکى (هەوسۆکە ،لێی دەباسی بەفشۆکە).
ظێیەم :ئەوەیە کە کێش ی هەڵىێعخەکان یەک هەبێذ ،هەڵىێعتی دووەم لە
هەڵىێعتی یەکەم کىسجتر بێ" (گەسدی.)3١-3٩ :٥٧٩١ ،
لە ؼێىەی ظێیەمی دابەؼکشدوی ظەسواداسیذا دابەش ی ظەس س ێ حۆسی
دەکاث :
- ٥ظەسواداسی هاوظەس :ئەوەیە کە هەڵىێعخەکان ظەسوایان یەک بێ بەاڵم
کێؽیان یەک هەبێ ،حا یەکەم لە دووەم کەمتر بێ یا دووەم لە یەکەم کەمتر
بێ گشهگ هییە ،گشهگ ئەوەیە کێؽیان حىدا و ظەسوایان یەک بێ.
- ٧ظەسواداسی داڕژساو :ئەوەیە هەڵىێعخەکان کێؾ و ظەسوای گؽدیان یەک
بێ .ظەسەڕای ئەمەػ صۆسبەی وؼەکاوی هەڵىێعتی یەکەم لەگەڵ وؼەکاوی
هەڵىێعتی دووەم جەن بە جەن هاوکێؾ و هاوظەسوا بً.
- 3ظەسوای هاوڕوو :ئەوەػ وا دەبێ دوو هەڵىێعذ یا پتر بەؼىێً یەکذا
بێن و وؼەی کۆجاییان لە باسەی کێؾ و ظەسواوە وەکى یەک بێ بەبێ چاوداهە
بەؼەکاوی جشی هەڵىێعخەکان" (گەسدی.)١٣- 3٧ :٥٧٩١ ،
" عەالئەدیً ظەحادی" جەنها بە یەک ؼێىە ظەسواداسی دابەػ دەکاث و پێی
وایە ظەسواداسی س ێ حۆسە؛ هاوظەس (مطشف) ،هاوکێؾ (مخىاصن) و هاوڕوو
(مخىاصی) .هەسوەها بەم ؼێىەیە پێىاظەیان دەکاث((" :هاوظەس)) ئەوەیە کە
چەهذ ڕظخە و بەهذێکە بەؼىێً یەکذا دێً ،لە پیتی دواییذا وەکى یەکً،
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بەاڵم لەالیەن ژماسەی پیذ و کێؽەوە حیان(( ...هاوکێؾ)) چەهذ
ظەسوایەکً لە چەهذ ڕظخەیەکی بەؼىێً یەکذا دسوظذ ئەبً .لە کێؾ دا
ڕووبەڕووی یەک ئەوەظتن ،بەاڵم لە پیتی بىچیىەییذا حیا ئەبىەوە...
((هاوڕوو)) ئەم بەؼە ئەوەیە کە ظەسواکان لە دوای ئەو ڕظخاهەوە دێً کە
بەؼىێً یەکذان ،ئەماهە لە هەمىو ڕوویەکەوە ڕێکً ،لە کێؾ و ژماسەی
پیذ و جەهاهەث لە پیتی پێؾ پیتی بىچیىەییؽذا هەس یەکً .پیتی بىچیىەیی
ئەوەیە کە ظەسواکە لەظەس ئەو ڕاوەظخاوە" (سجادی.)٥١3-٥١٧ :٥٧٩١ ،
هەسچی "عەبذولعەصیض عەجیم"ە ،ظەسواداسی دەکاجە چىاس حۆس ،کە بشیخحن لە
(مىجشیف ،جەسظیع ،مخەواصی و مەؼخىوس) .هەسوەها بەم حۆسە پێىاظەیان
دەکاث؛ مىجشیف ئەوەیە کە پاسچەکان هاوکێؾ هەبً و هاوڕەوی بً .جەسظیع
ئەوەیە کە هەمىو وؼەکاوی پاسچەیەک لە بەساهبەس پاسچەی دواجشی هاوکێؾ
و هاوڕەوی بً .مخەواصی ئەوەیە کە جەنها وؼەی کۆجایی پاسچەکان هاوکێؾ و
هاوڕەوی بً .مەؼخىوس ،کە جەؼخحریش ی پێذەوجشێ ،ئەوەیە کە پاسچەکان
هاوظەسوا هەبً و ئەمەػ جایبەجە بە ؼیعش (عەجیم.)٧٧٣- ٧٥٩ :٥٧٩١ ،
ئەگەس چی دابەؼکشدوی حۆسەکاوی ظەسواداسی لە هىوظەسێکەوە بۆ
هىوظەسێکی جش حیاواصە ،بەاڵم صۆسبەیان لە مەبەظذ و ئاماهج جێذەکەهەوە .لە
ئەهجامی خىێىذهەوە و دیلەجذاوی بەؼێک لەو دابەؼکشدهاهەی هىوظەسان و
بە وسدبىوهەوە لە پەخؽاهەکاوی عەالئەدیً ظەحادی لە کخێبی مێژووی
ئەدەبی کىسدیذا ،دەکشێ بە س ێ حۆس ظەسواداسی دابەػ بکەیً:
جۆرەکانی سەرواداری لە ڕووی وشە و دەنگەکانی سەرواوە
یەکەم :هاوسەر (املطزف) :ئەوەیە کە وؼەی کۆجایی پاسچەکان هاوظەسوا
بً بەاڵم هاوکێؾ هەبً ،واجە دوادەهگی وؼەکاوی کۆجایی هاودەهگً ،بەاڵم
وؼەکان لە ڕووی بڕگە یەکعان هحن.
دووەم :هاوڕوو (املتواسی) :ئەوەیە کە وؼەی کۆجایی پاسچەکان هاوکێؾ و
هاوظەسوا بً ،واجە حیا لەوەی دوا دەهگی وؼەکاوی کۆجایی هاودەهگً ،لە
هەمان کاجذا وؼەکان لە ڕووی ژماسەی بڕگەؼەوە یەکعاهً .لەم حۆسەیاهذا
جەنها وؼەی کۆجایی پاسچەکان هاوکێؾ و هاوظەسوان ،پەیىەهذیی بە
وؼەکاوی جشی پاسچەکان هییە ،واجە دەؼێذ بڕگەکاوی پاسچەیەک لە
پاسچەیەکی جش صیاجش یان کەمتر بێذ.
ی
ظێیەم :هاوئاواس (الترصیع) :ئەوەیە کە کۆ وؼەکاوی پاسچەیەک لەگەڵ
پاسچەیەکی جش هاوئاواص و هاوکێؾ و صۆس حاس هاوظەسواػ بً ،واجە هەس
وؼەیەکی پاسچەیەک بە هەمان ڕیخم و ئاواصەوە بەسامبەس دەبێخەوە لەگەڵ
وؼەی بەسامبەسی لە پاسچەی دواجش.
جۆرەکانی سەرواداری لە ڕووی کورتی و درێژیی پارچەکانەوە
یەکەم :ظەسواداسی دسێژ :ئەو پەخؽاهاهە دەگشێخەوە کە ژماسەی بڕگەی هەس
پاسچەیەک ٥لە پاسچەکان  ٥١بڕگە و بەظەسەوە بێذ.
دووەم :ظەسواداسی کىسث :ئەو پەخؽاهاهە دەگشێخەوە کە ژماسەی بڕگەی هەس
پاسچەیەک لە پاسچەکان لە  ٥١بڕگە کەمتر بێذ.

 ٥پاسچە لە پەخؽان هاوؼێىەی لەث و هیىەدێشە لە ؼیعش ،کە عەصیض گەسدی
"هەڵىێعذ"ی بۆ بەکاسهێىاوە و عەالئەدیً ظەحادیؾ "ڕظخە و بەهذ"ی بۆ
بەکاسهێىاوە .ئێمە وؼەی پاسچەمان بۆ ئەو ئەو مەبەظخە بە گىهجاو صاوی ،چىهکە
دەؼێذ ئەو چەهذ وؼەیە دەظخەواژەیەک بێذ یان ڕظخە و صیاجش لە ڕظخەیەک بێذ.

ظێیەم :ظەسواداسی جێکەڵ :ئەو پەخؽاهاهە دەگشێخەوە کە ژماسەی بڕگەی
پاسچەیەک یان هەهذێک لە پاسچەکان لە  ٥١بڕگە کەمتر بێذ و پاسچەیەک
یان چەهذ پاسچەیەکی جشیؾ لە  ٥١بڕگە صیاجش بێذ .بە واجایەکی جش ،دەكەکە
جێکەاڵو بێذ و لە پاسچەی دسێژ و کىسث پێکهاجبێذ.
جۆرەکانی سەرواداری لە ڕووی کێش و ژمارەی بڕگەی هەریەکێک لە
پارچەکان
یەکەم :ئەوەیە کە دوو پاسچە یان صیاجش هاوکێؾ بً و لە ڕووی ژماسەی
بڕگەوە یەکعان بً .لەم حاڵەجەدا دەكە پەخؽاهیەکە وەکى ؼیعش
دەسدەکەوێ ،بەو پێیەی دەكەکە کێؾ و ظەسوای دەبێ ،کە دوو کۆڵەگەی
ؼیعشن.
دووەم :ئەوەیە کە پاسچەی یەکەم لە ڕووی کێؽەوە کىسجتر بێ و ژماسەی
بڕگەکاوی لە پاسچەی دووەم کەمتر بێ.
ظێیەم :ئەوەیە کە پاسچەی یەکەم لە ڕووی کێؽەوە دسێژجش بێ و ژماسەی
بڕگەکاوی لە پاسچەی دووەم صیاجش بێ.
سەرواداری لە دەقەکانی عەالئەدین سەجادیذا
کخێبی مێژووی ئەدەبی کىسدیی عەالئەدیً ظەحادی جا ئێعخاػ بە
یەکێک لە ظەسچاوە صاوعخییەکاوی ئەو بىاسە دادەهذسێذ ،ظەسەڕای صاهیاسییە
صاوعخییەکاوی ،بایەخێکی مێژووییش ی هەیە کە باڵوبىوهەوەی بۆ  ٩٣ظاڵ
لەمەوبەس ،واجە بۆ ظاڵی  ٥٧١٧دەگەڕێخەوە .بۆ ئەو کاث گشهگتریً و وسدجشیً
ظەسچاوەی مێژووی ئەدەبی کىسدی بىوە .حیا لەوەی کە ظەسچاوەیەکی
صاوعخییە و صاهیاسی بەخؽە ،هاوکاث بە هۆی ئەو دەكە پەخؽان ئامێزاهەی
پێؽەکیی ؼاعحران ،کە صۆس هىهەسی و ئەدەبییاهە داڕێژڕاون ،دەجىاهحن وەک
کخێبێکی ئەدەبیؾ لێی بڕواهحن .هىهەسەکاوی ڕەواهبێژی بە گؽتی لە
پەخؽاهەکاوی پێؽەکیی ؼاعحران ڕەهگی داوەجەوە .ظەحادی بەو پێیەی خۆی
خاوەوی کخێبێکی بەهاوباهگی بىاسی هىهەسەکاوی ڕەواهبێژیؽە بە هاوی
(خۆشخىاوی) ،بۆیە جىاهیىیەحی صۆس بە وەظخایی و حىاوی هىهەسەکاوی
ڕەواهبێژی بەجایبەحی هىهەسی ظەسواداسی ،کە بابەحی لێخىێژیىەوەی ئێمەیە،
لەهاو ئەو دەكاهەی پێؽەکیی ؼاعحران جێ بکاجەوە.
عەالئەدیً ظەحادی بە مەبەظخەوە ئەو پەخؽاهاهەی هىوظیىە و
خعخىویەجییە پێؽەکیی باظکشدوی ؼاعحران و پێی وایە خىێىەسی کىسد صیاجش
حەص لە خىێىذهەوەی ؼیعش دەکاث و ئەو پەخؽاهە ظەسواداس و
ؼیعشئامێزاهەػ وا دەکەن لە خىێىذهەوەی کخێبی مێژووی ئەدەبی کىسدی
هەظذ بە وؼکی و بشیىگی هەکەن .هەسوەک "ئاصاد عەبذولىاحیذ" لە
چاوپێکەوجيێکیذا لەگەڵ "عەالئەدیً ظەحادی" ئاماژە بەمە دەکاث و لێی
دەپشظێذ" :مامۆظخا بۆچی لە (مێژووی ئەدەبی کىسدیذا) لە باس ی ؼاعحرەکان
پێؽەکی بە پەخؽاهێکی ظەسواداسی ؼیعشئامێز دەظدذ پێکشدووە؟ لە
وەاڵمذا گىحی :مً دەصاهم خىێىەسی کىسد صیاجش خىێىەسی ؼیعشن ،بۆیە
ویعخىومە بۆ چىوهە هاو دهیای ئەو ؼاعحراهە و هاظاهذهیان بەو پەخؽاهە
ظەسوادساهە ظەسهجیان ڕابکێؽم بۆ خىێىذهەوەی باظەکە جا هەظذ هەکەن
بابەجێکی وؼک و بشیىگ دەخىێيىەوە ،بۆیە لەوێ ئەو ؼێىاصەم پەیڕەو
کشدووە" (عەبذولىاحیذ.)٧3 :٧٣٣٣ ،
لە کخێبی مێژووی ئەدەبی کىسدیذا ،عەالئەدیً ظەحادی بیعذ و چىاس
پێؽەکیی پەخؽان ئامێزی بۆ بیعذ و چىاس ؼاعحری کىسدی هىوظیىە .لە
هەمىو پەخؽاهەکاهذا ظەسواداسی هەیە .لە صۆسبەیاهذا بۆ هەس دوو پاسچە
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ظەسوایەک هەیە ،لە هەهذێکیؽیاهذا س ێ پاسچە یەک ظەسوا کۆی
کشدووهەجەوە .کۆی گؽخیی پاسچەکان (ڕظخە و بەهذ و دەظخەواژەکان) لە هەس
بیعذ و چىاس پەخؽاهەکە  33١پاسچەن .لە 3٧٣یاهذا ،هەس دوو پاسچە یەک
ظەسوایان هەیە ،کە دەکاجە  ٥٣٣دوو پاسچەیی هاوظەسوا .لە ٥١ؼیاهذا،
هەس س ێ پاسچە یەک ظەسوایان هەیە ،کە دەکاجە  ١س ێ پاسچەیی هاوظەسوا.
پێکەوە دەبىە  ٥٣١حاڵەحی دوو پاسچەیی و س ێ پاسچەیی .
لێرەدا لەظەس بىەمای ئەو دابەؼکشدهاهەی کە لە کۆجایی بەش ی یەکەم بۆ
ظەسواداسی کشدمان ،همىوهەی پاسچە پەخؽاهەکاوی ظەحادی بۆ حۆسەکاوی
ظەسواداسی دەهێىیىەوە و لێیان دەکۆڵیىەوە:
سەرواداری لە ڕووی وشە و دەنگەکانی سەرواوە
وەکى پێؽتر ئاماژەی بۆ کشاوە کە لە ڕووی ظەسوا و دەهگەکاوی کۆجایی،
ظەسواداسی بۆ هەسیەک لە (هاوظەس ،هاوڕوو هاوئاواص) دابەػ کشاوە .لە
کۆی هەس  ٥٣١حاڵەجذا ١3 ،حاڵەجیان هاوظەسن ٧٣ ،حاڵەجیان هاوڕوون و
 ٥٣حاڵەجیان هاوئاواصن .لێرەدا بەؼێک لە همىوهە و ڕووهکشدهەوە لەظەسیان
دەخەیىە ڕوو:
هاوظەس
بە ڕێژەی  ٪3٧،٥٧ی پاسچەی پەخؽاهەکان ظەسواداسیی هاوظەس پەیڕەو
کشاوە .پاسچەکان لە وؼەی کۆجاییاهذا دوادەهگیان وەکى یەکە ،بەاڵم وؼەکان
هاوکێؾ هحن ،وەک لەم همىوهاهەی خىاسەوە دەسدەکەوێذ:
پێؽەکیی (هالی):
ئاوی ژیانی شیعزی لە بادەی تەبعی ڕەوانا خواردۆتەوە
دەمار و فیکزی جوانی بە بۆنی باغچەی ئەدەب بووژانذۆتەوە (ظەحادی،
.)٧١٣ :٥٧١٧
بىو
دوو
لەم دوو پاسچەیەدا هەس وؼەی کۆجایی (خىاسدۆجەوە ،ژاهذۆجەوە) لە
ڕووی دەهگەکاوی کۆجایی وەکى یەکً و لە هەسدووکیاهذا دەهگەکاوی (دۆجەوە)
دووباسە بۆجەوە ،بەاڵم وؼەکان لە ڕووی ژماسەی بڕگەوە یەکعان هحن.
(خىاس/دۆ/جە/وە) چىاس بڕگەیە و (بىو/ژان/دۆ/جە/وە) .ئەمەػ لە هىهەسی
ظەسواداسیذا پێی دەوجشێذ ظەسواداسیی هاوظەس.
همىوهەیەکی جش لە پێؽەکیی (پحرەمێرد):
صەاڵڵی دەنگی سەنگی سەرخۆشان
بە نەشئەی مەڵبەنذ لە تاڤگەی ناشان (ظەحادی.)١١٩ :٥٧١٧ ،
هەسدوو وؼەی (ظەسخۆؼان ،هاؼان) لە هەسس ێ دەهگی (ؼان) هاودەهگً،
بەاڵم هاوکێؾ هحن( .ظەس/خۆ/ؼان) س ێ بڕگەیە و (ها/ؼان) دوو بڕگەیە.
هاوڕوو
لە  ٪١١،٥١ی پاسچەی پەخؽاهەکان ظەسواداسیی هاوڕوو پەیڕەو کشاوە ،کە
بە بەساوسد لەگەڵ دوو حۆسەکەی جش ،دەکاجە صۆسجشیً حۆسی بەکاسهاجىو.
لەم حۆسەیاهذا وؼەکاوی کۆجایی پاسچەکان چ لە ڕووی کێؾ و چ لە ڕووی
ظەسوا یەکعاهً و وەکى یەکً .وەک لەو همىوهاهە دەسدەکەوێذ:
پێؽەکیی (مەالی حضیشی):
گەوهەرێکی شەوچزا لە سەراوەردی شاخەکانی بەنذەنی بەرسی بۆتانەوە
سەمەنذەرێکی بێ پەروا لە بەراوردی خانەکانی عەشقەوە و دوور لە
سووتانەوە (ظەحادی.)٥٩٧ :٥٧١٧ ،
ی
هەسیەک لە وؼەکاوی (بۆجاهەوە ،ظىوجاهەوە) لە ڕوو دەهگەکاوی ظەسواوە
وەکى یەکً و لە ؼەػ دەهگذا (جاهەوە) هاوبەؼً ،هاوکاث دوو وؼەکە لە

ڕووی کێؽیؽەوە یەکعاهً و هەس یەکەیان چىاس بڕگەن (بۆ/جا/هە/وە،
ظىو/جا/هە/وە) .ئەمەػ لە هىهەسی ظەسواداسیذا پێی دەوجشێذ هاوڕوو.
همىوهەیەکی جش لە پێؽەکیی (بێعاساوی):
دلی کزاوەتەوە بۆ ئیلهامێکی یەسدانی
بووە بە هێالنەی ئەدەبیاتی گۆرانی (ظەحادی.)٧٣١ :٥٧١٧ ،
هەسدوو وؼەی (یەصداوی ،گۆساوی) وؼەی ظەسوان و هەسس ێ دەهگی (اوی) لە
هەسدووکیان هاوبەؼە ،هاوکاث هەسدوو وؼەکە لە ڕووی کێؽیؽەوە
یەکعاهً و س ێ بڕگەن (یەص/دا/وی ،گۆ/سا/وی).
هاوئاواص
بە بەساوسد لەگەڵ حۆسەکاوی جش ،کەمتر هاوئاواصی لە پاسچەی پەخؽاهەکان
پەیڕەو کشاوە و جەنها ٪٧،٩ی پاسچەکان هاوئاواصن .هاوئاواصی صیاجش لە
حۆسەکاوی جش وسدەکاسیی و وەظخایی جێذایە و یەکعاهیی کێؾ و كافیە جەنها لە
وؼەکاوی کۆجاییذا هییە ،بەڵکى لە هەمىو وؼەکاوی جشی پاسچەکاهە ،واجە هەس
وؼەیەکی پاسچەیەک هاوکێؾ و هاوظەسوایە لەگەڵ وؼەی بەساهبەسی لە
پاسچەی دووەم .هەسوەک لەم همىوهاهەدا دەسدەکەوێذ:
پێؽەکیی (ئەدەب):
سەرخۆش ی مەیخانەی ئاهەنگی سەڕپۆشان
دەنگخۆش ی نەیخانەی یەکڕەنگی مەینۆشان (ظەحادی.)١3٩ :٥٧١٧ ،
ظەسخۆش ی  دەهگخۆش ی
مەیخاهەی  هەیخاهەی
ئاهەهگی  یەکڕەهگی
صەڕپۆؼان  مەیىۆؼان
ئەگەس ظەسهجێکی وسدی ئەو دوو پاسچەیە بذەیً دەبیىحن حیا لەوەی
هاوکێؾ و هاوظەسوان و هەسدوو پاسچەکان لە  ٥٧بڕگە پێکهاجىون .هاوکاث
هەسیەک لە وؼەکاوی پاسچەی یەکەم هاوکێؾ و هاوظەسوایە لەگەڵ وؼەی
بەساهبەسی لە پاسچەی دووەم دا( .ظەس/خۆ/ش ی ،دەهگ/خۆ/ش ی)،
(مەی/خا/هەی ،هەی/خا/هەی)( ،ئا/هەن/گی ،یەک/ڕەن/گی)( ،صەڕ/پۆ/ؼان،
مەی/هۆ/ؼان) .هەسیەک لە دوو وؼەی بەساهبەس س ێ بڕگەیحن و
هاوظەسواؼً و پێکەوە گىهجان و حىاهکاسییەکی صۆسیان بە دەكەکە
بەخؽیىە.
همىوهەیەکی جش لە پێؽەکیی (هاسی):
سمانی گویایێکی باساڕی شیعزفزۆشان لە غەرامذا
قەڵەمی نەمامێکی گوڵشاری ستایشبێژان لە مەرامذا (ظەحادی:٥٧١٧ ،
.)١٧٣
صماوی  كەڵەمی
گىیایێکی  هەمامێکی
باصاڕی  گىڵضاسی
ؼیعشفشۆؼان  ظخایؽبێژان
لە غەسامذا  لە مەسامذا
لەو دوو پاسچەیەؼذا هەمىو وؼەکان لە ڕووی کێؾ و ظەسواوە بەساهبەس
دەبىەوە .هەسدوو وؼەی (ص/ما/وی ،كە/ڵە/می) س ێ بڕگەیحن دەهگی کۆجایی
(ی)یان هاوبەؼە( .گى/یا/یێ/کی ،هە/ما/مێ/کی) چىاس بڕگەیحن و هەس پێىج
دەهگی (ایێکی)یان هاوبەؼە( .با/صا/ڕی ،گىڵ/صا/سی) س ێ بڕگەیحن هەس چىاس

Page 46

Journal of the University of Garmian - Conf-Sajade, 2022

(ش ی/عش/ف/سۆ/ؼان،
هاوبەؼە.
(صاسی)یان
کۆجایی
دەهگی
ط/جا/یؾ/بێ/ژان) پێىج بڕگەیحن و هەس دوو دەهگی (ان)یان هاوبەؼە( .لە/
غە/سام/دا ،لە /مە/سام/دا) چىاس بڕگەیحن و هەس ؼەػ دەهگی (ەسامذا)یان
هاوبەؼە.
ی
سەرواداری لە ڕوو کورتی و درێژیی پارچەکانەوە
لە بەؼە جیۆسییەکەدا ئەوەمان ڕوون کشدەوە کە بۆ هەس پاسچەیەک ٥١
بڕگەمان کشدۆجە بىەما بۆ کىسحی و دسێژیی پاسچەکان .ئەو دوو پاسچاهەی لە
 ٥١بڕگە صیاجشن هاومان هاون ظەسواداسی دسێژ ،ئەواهەی کەمتریؽً هاومان
هاون ظەسواداسی کىسث .ئەگەس دوو پاسچەکەػ یەکیان  ٥١بڕگە بەظەسەوە
بىو و یەکیؽیان کەمتر بىو هاومان هاون ظەسواداسی جێکەڵ .لە کۆی ٥٣١
حاڵەجذا ١١یان ظەسواداسی کىسجً٣٣ .یان ظەسواداسی دسێژن و ٥٩ؼیان
ظەسواداسی جێکەڵً .لێرەدا همىوهەیان بۆ دەهێىیىەوە و ڕووهیان دەکەیىەوە:
ظەسواداسی دسێژ
بە ڕێژەی ٪3٣،3٣ی حاڵەجەکان ظەساداسی دسێژن و ژماسەی بڕگەی هەس
پاسچەیەک لە دوو یان س ێ پاسچەکە لە  ٥١بڕگە بەظەسەوەن .دسێژجشیً
حاڵەث لە پێؽەکیی (مەالی حضیشی) دەسکەوجىوە ،ظەحادی دەڵێذ:
نموونەیەکی بە ڕاستی لە اللەساری غەرامیاتذا کە ئاواسی دەنگەکەی
بولبولی چەمەن بێنێتە جۆش
عاشقێکی سەربەستی لە بارەگای مەهوەشاناکە سەمتووری شیعزەکەی
دڵ و دەماری یاران بێنێتە خورۆش (ظەحادی.)٥٩٧ :٥٧١٧ ،
ئەم دوو پاسچەیە ،همىوهەی دوو پاسچەی دسێژن و پاسچەی یەکەم  33بڕگە و
پاسچەی دووەم  3١بڕگەیە ،بەم ؼێىەیە:
ن/مىو/هە/یە/کی /بە /ڕاط/حی /لە /ال/لە/صا/سی /غە/سام/یاث/دا /کە/
ئا/وا/صی /دەن/گە/کەی /بىل/بى/لی /چە/مەن /بێ/وێ/جە /حۆػ33 /
بڕگە.
عا/ػ/قێ/کی /ظەس/بەط/حی /لە /با/سە/گای /مەه/وە/ؼا/ها/کە/
ظەم/جىو/سی /ؼیع/سە/کەی /د/ڵ و /دە/ما/سی /یا/سان /بێ/وێ/جە/
خى/سۆػ 3١ /بڕگە.
همىوهەیەکی جش بۆ ظەسواداسیی دسێژ لە پێؽەکیی (مەحىی):
شێخی سەر بەرماڵی دڵ ڕووناکان بەو چاوی پڕ لە فزمێسکی خوێنینەوە
پیری دیوەخانی پاڵەوانان بەو باوەڕی قایمی ئاسنینەوە (ظەحادی:٥٧١٧ ،
.)3٣٥
ئەم دوو پاسچەیەػ دسێژن و پاسچەی یەکەم  ٧٧بڕگەیە و پاسچەی دووەم ٧٥
بڕگەیە ،بەم ؼێىەیە:
ش ێ/خی/ظەس/بەس/ما/ڵی/دڵ/ڕوو/ها/کان/بەو/چا/وی/پڕ/لە/فش/مێغ/کی/خ
وێ/وی/هە/وە ٧٧ /بڕگە
ی
پی/سی /دی/وە/خا/وی /پا/ڵە/وا/هان /بەو /با/وە/ڕ  /كا/ی/می/
ئاط/وی/هە/وە ٧٥ /بڕگە
ظەسواداسی کىسث
لە ڕووی ژماسەی بڕگەوە ،صۆسجشیً حاڵەث ظەسواداسی کىسجً و ڕێژەی
٪١3،33یان پێکهێىاوە .لەم حاڵەجاهەدا ژماسەی بڕگەی هیچ یەکێک لە
پاسچەکان هاگاجە  ٥١بڕگە ،بەڵکى کىسجترن .کىسجتریً حاڵەث لە پێؽەکیی
(بێعاساوی) دەسدەکەوێذ:
پیرێکی دانا

مەالیەکی سانا (ظەحادی.)٧٣١ :٥٧١٧ ،
پاسچەی یەکەم  ١بڕگەیە و دووەم  ٣بڕگەیە ،بەم ؼێىەیە:
پی/سێ/کی /دا/ها ١ /بڕگە
مە/ال/یە/کی /صا/ها ٣ /بڕگە
ی
همىوهەیەکی جش لە ظەسواداسی کىسث لە پێؽەکیی (مەولەو ):
پێغەمبەری شیعزی سەدەی ڕابوردوو
شۆڕشگێڕی باوەڕی تاسە و نوو (ظەحادی.)٧٩٣ :٥٧١٧ ،
پاسچەی یەکەم  ٥٥بڕگەیە و دووەم  ٥٣بڕگەیە ،بەم ؼێىەیە:
پێ/غەم/بە/سی /ؼیع/سی /ظە/دەی /ڕا/بىس/دوو ٥٥ /بڕگە
ؼۆ/ڕػ/گێ/ڕی /با/وە/ڕی /جا/صە و /هىو ٥٣ /بڕگە
ظەسواداسی جێکەڵ
لەم حۆسەیاهذا یەکێک لە پاسچەکان ژماسەی بڕگەکاوی لە  ٥١بڕگە کەمترە و
ئەوەی جشیان لە  ٥١صیاجشە ،واجە لە دوو پاسچەکەی هاوظەسوا ،یەکێکیان
ظەسواداسی کىسجە و ئەوەی جشیان ظەسواداسی دسێژە .حاسی وایە پاسچەی
یەکەمی کىسجە و دووەمەکە دسێژە ،حاسی واػ هەیە بە پێچەواهەیە.
٪٥٣،3ی پاسچەکان ظەسواداسی جێکەڵً .لێرەدا دوو همىوهە دەهێىیىەوە:
پێؽەکیی (کىسدی):
لەم سۆسەوە بووە کە سەرەنجامی ئیشەکەی
کەوتۆتە عالەمی ئەرواحەوە و نەیماوە ئێشەکەی (ظەحادی:٥٧١٧ ،
.)3٧٩
پاسچەی یەکەمی  ٥١بڕگەیە و دەچێخە هاو خاهەی ظەسواداسی کىسجەوە،
پاسچەی دووەمیؾ  ٥٣بڕگەیە و دەچێخە هاو خاهەی ظەسواداسی دسێژەوە،
بەم ؼێىەیە:
لەم /ظۆ/صە/وە /بى/وە /کە /ظە/سەن/حا/می /ئی/ؼە/کەی ٥١ /بڕگە
کەو/جۆ/جە /عا/لە/می /ئەس/وا/حە/وە و /هەی/ما/وە /ئێ/ؼە/کەی٥٣ /
بڕگە
پێؽەکیی (ؼێخ ڕەصا):
قسەی ڕەوانی شەوچەرەی کۆڕی سستانی ناو مااڵن
خۆیش ی شێخی بەرماڵی بنەماڵەی تاڵەبان (ظەحادی.)٧٩١ :٥٧١٧ ،
بە پێچەواهەی همىوهەی پێؽتر ،ئەمجاسە پاسچەی یەکەم  ٥٣بڕگەیە ،واجە
ظەسواداسی دسێژە ،پاسچەی دووەم  ٥١بڕگەیە ،واجە ظەسواداسی کىسجە و
پێکەوە حاڵەحی ظەسواداسی جێکەڵ دسوظذ دەکەن:
ق/ظەی /ڕە/وا/وی /ؼەو/چە/سەی /کۆ/ڕی /صط/جا/وی /هاو /ما/اڵن٥٣ /
بڕگە
خۆی/ش ی /ش ێ/خی /بەس/ما/ڵی /ب/هە/ما/ڵەی /جا/ڵە/بان ٥١ /بڕگە
سەرواداری لە ڕووی کێش و ژمارەی بڕگەی هەریەکێک لە پارچەکان
لەم حۆسە دابەؼکشدهەدا پاسچەکان لە ڕووی ژماسەی بڕگەوە بەساهبەس
دەکشێً .لە بەؼە جیۆسییەکەدا دابەش ی س ێ حۆسمان کشدوون ،یەکعان،
پاسچەی یەکەم کىسجتر ،پاسچەی یەکەم دسێژجش .لە پەخؽاهەکاوی ظەحادیذا
ئەو پاسچاهەی ژماسەی بڕگەیان یەکعاهە صۆسیىە پێک دێجن .لە کۆی ٥٣١
حاڵەث ٩٧ ،حاڵەجیان هەسدوو پاسچە یان س ێ پاسچە یەکعاهً لە ڕووی
ژماسەی بڕگەوە ،لە  ١٩حاڵەجذا پاسچەی یەکەم کىسجترە و لە  ٧٧حاڵەجیؽذا
پاسچەی یەکەم دسێژجشە.
یەکعاهیی پاسچەکان لە ڕووی ژماسەی بڕگەوە
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وەک لە بەؼە جیۆسییەکەدا باظمان لێىە کشد ،کە ئەم حۆسەیان وەکى ؼیعش
خۆی دەهىێنێ ،چىهکە ظەسەڕای ئەوەی پاسچەکان هاوظەسوان ،لە ڕووی
ژماسەی بڕگەکاهیؽەوە یەکعاهً٪١٩،١١ .ی پاسچەکان لەم حۆسەن .هەمىو
پاسچەکاوی پێؽەکیی ؼاعحران (ئەحمەدی خاوی ،مەالی حەباسی ،پحرەمێرد)
ژماسەی بڕگەکاهیان یەکعاهە و  ٥٣بڕگەیحن و وەکى کێش ی ؼیعشی خۆماڵیی
 ٥٣بڕگەیی دەسکاوجىون ،هەسوەها پاسچەکاوی پێؽەکیی (بێکەط)یؾ
بەهەمان ؼێىە ،جەنها دوو پاسچەی یەکەم هەبێذ ،ئەواوی جش هەمىویان ٥٣
بڕگەیحن .پاسچەکاوی پێؽەکیی (ئەحمەد مىخخاس)یؾ ئەگەس چذ هەمىویان
 ٥٣بڕگەیی هحن ،بەاڵم هەمىو دوو پاسچەی بەسامبەس یەک لە ڕووی ژماسەی
بڕگەوە یەکعاهً .همىوهە بۆ یەکعاهیی ژماسەی بڕگەی پاسچەکان:
پێؽەکیی (ئەحمەدی خاوی):
قەڵەم کە نووس ی نەخش ی سەڕکەفتی
شەیذای دەنگێ بوو کەوا ژنەفتی (ظەحادی.)٧٥١ :٥٧١٧ ،
ئەم دوو پاسچەیە هەسدووکیان لە ڕووی ژماسەی بڕگەوە یەکعاهً و بشیخحن لە
 ٥٣بڕگە ،بەم ؼێىەیە:
كە/ڵەم /کە /هىو/س ی /هەخ/ش ی /صەڕ/کەف/حی ٥٣ /بڕگە
ؼەی/دای /دەن/گێ /بىو /کە/وا /ژ/هەف/حی ٥٣ /بڕگە
پێؽەکیی (ظالم):
مەفتوون بە عەنعەنات و دەسەاڵتی خانەدانی خێڵەکەی بابان
شەیذا بە پڕشەپڕش ی ئەستێرەی گەش ی ئاسمانی ئەو ڕۆژەی کوردان
(ظەحادی.)٧١٣ :٥٧١٧ ،
هاوؼێىەی همىوهەی پێؽىوجش ئەم دوو پاسچەیە لە ڕووی ژماسەی بڕگەوە
یەکعاهً ،بەاڵم ژماسەی هەس پاسچەیەکی ئەم همىوهەیە  ٧٣بڕگەیە ،بەم
ؼێىەیە:
مەف/جىون /بە /عەن/عە/ها/ث و /دە/ظە/اڵ/حی /خا/هە/دا/وی/
خێ/ڵە/کەی /با/بان ٧٣ /بڕگە
ؼەی/دا /بە /پڕ/ؼە/پڕ/ش ی /ئەط/حێ/سەی /گە/ش ی /ئاط/ما/وی /ئەو/
ڕۆ/ژەی /کىس/دان ٧٣ /بڕگە
پاسچەی یەکەم کىسجتر بێ لە پاسچەی دووەم
بە ڕێژەی ٪3١،١١ی حاڵەجەکان لەم حۆسەن و ژماسەی بڕگەکاوی پاسچەی
یەکەم کەمترن لە پاسچەی دووەم ،بۆ همىوهە:
پێؽەکیی (بابەجاهحر):
گاهێ اللەساری سەوی بارەگای بووە
گاهێ جزیوەی ئەستێرەی ئاسمان شەوچزای بووە (ظەحادی:٥٧١٧ ،
.)٥٩٣
پاسچەی یەکەم  ٥3بڕگەیە و دووەم  ٥١بڕگەیە:
گا/هێ /ال/لە/صا/سی /صە/وی /با/سە/گای /بى/وە ٥3 /بڕگە
گا/هێ /ج/سی/وەی /ئەط/حێ/سەی /ئاط/مان /ؼەو/چ/سای /بى/وە٥١ /
بڕگە
پێؽەکیی (حەمذی):
پەستی سەمانە هەموو دەم هاوڕاسی ڕۆژ و شەوی بوو
بۆیە گڵۆکی سەوقی کە دەپشکووت بۆنی کشەی دەروونی شەمی بوو
(ظەحادی.)١٩٣ :٥٧١٧ ،
پاسچەی یەکەم  ٥٣بڕگەیە و دووەم  ٧٥بڕگەیە:

پەط/حی /صە/ما/هە /هە/مىو /دەم /هاو/ڕا/صی /ڕۆ/ژ و /ؼە/وی /بىو٥٣ /
بڕگە
بۆ/یە /گ/ڵۆ/کی /صەو/قی /کە /دە/پؾ/کىوث /بۆ/وی /ک/صەی /دە/سوو/وی/
ؼە/می /بىو ٧٥ /بڕگە
پاسچەی یەکەم دسێژجش بێ لە پاسچەی دووەم
بە ڕێژەی ٪٥٩،١١ی حاڵەجەکان لەم حۆسەن و ژماسەی بڕگەکاوی پاسچەی
یەکەم صیاجشن لە پاسچەی دووەم ،بۆ همىوهە:
پێؽەکیی (حەسیم):
کەەللی جەمی کشدووە کە دیىیە هالی باس ی کچی کشدووە
ظەمخىوسی دەهگی داوەجەوە ئەم باس ی کىڕی کشدووە (ظەحادی:٥٧١٧ ،
.)١٧٥
پاسچەی یەکەم  ٥٧بڕگەیە و دووەم  ٥٩بڕگەیە:
کەل/لەی /جە/می /کش/دو/وە /کە /دیى/یە /ها/لی /با/س ی /ک/چی/
کش/دو/وە ٥٧ /بڕگە
ظەم/جىو/سی /دەن/گی /دا/وە/جە/وە /ئەم /با/س ی /کى/ڕی /کش/دو/وە/
 ٥٩بڕگە
پێؽەکیی (جاهحر بەگ):
لە بەهەؼتی دەؼتی ؼیعشا ؼۆسەظىاسێکی بە دیمەن
لە ظشوؼتی وەؼتی عەؼلا بەؼذاسێکی دەوڵەمەن (ظەحادی.)١٥٥ :٥٧١٧ ،
پاسچەی یەکەم  ٥٣بڕگەیە و دووەم  ٥١بڕگەیە:
لە /بە/هەػ/حی /دەػ/حی /ؼیع/سا /ؼۆ/ڕەط/وا/سێ/کی /بە /دی/مەن/
 ٥٣بڕگە
لە /ط/سوػ/حی /وەػ/حی /عەػ/كا /بەػ/دا/سێ/کی /دەو/ڵە/مەن/
 ٥١بڕگە
ئەنجامەکان
 لە کخێبی مێژووی ئەدەبی کىسدیذا ،ظەحادی باس ی لە  ٧١ؼاعحری
کىسد کشدووە ،پێؽەکیی باظکشدوی هەس ؼاعحرێکی بە پاسچە
پەخؽاهێکی ظەسواداس ڕاصاهذۆجەوە.
 بەو پێیەی ظەسواداسی دەچێخە هاو خاهەی ڕەواهبێژی و ظەحادیؾ
خاوەوی کخێبی خۆشخىاهییە و جایبەجە بە هىهەسەکاوی ڕەواهبێژی،
جىاهیىیەحی صۆس بە وسدی و وەظخایی هىهەسەکاوی ظەسواداسی بەظەس
پەخؽاهەکاوی حێبەجێ بکاث.
 کۆی گؽخیی پاسچەکان لە هەس بیعذ و چىاس پەخؽاهەکە 33١
پاسچەن .لە 3٧٣یاهذا ،هەس دوو پاسچە یەک ظەسوایان هەیە ،کە
دەکاجە  ٥٣٣دوو پاسچەیی هاوظەسوا .لە ٥١ؼیاهذا ،هەس س ێ پاسچە
یەک ظەسوایان هەیە ،کە دەکاجە  ١س ێ پاسچەیی هاوظەسوا .پێکەوە
دەبىە  ٥٣١حاڵەحی دوو پاسچەیی و س ێ پاسچەیی .
 لە ڕووی وؼە و دەهگەکاوی ظەسواوە ،ظەسواداسی بۆ هەسیەک لە
(هاوظەس ،هاوڕوو هاوئاواص) دابەػ کشاوە .لە کۆی هەس ٥٣١
حاڵەجذا ٧٣ ،حاڵەجیان هاوڕوون ١3 ،حاڵەجیان هاوظەسن و ٥٣
حاڵەجیان هاوئاواصن .کەواجە ظەحادی بە پلەی یەکەم ظەسواداسی
هاوڕووی بەکاسهێىاوە ،کە دەکاجە  ،٪١١،٥١بە پلەی دووەم
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ظەسواداسی هاوظەسی بەکاسهێىاوە ،کە دەکاجە  ،٪3٧،٥٧بە پلەی
ظێیەمیؾ ظەسواداسی هاوئاواصی بەکاسهێىاوە ،کە دەکاجە .٪٧،٩
 لە ڕووی کىسحی و دسێژیی پاسچەکاهەوە ،ظەسواداسی دابەش ی س ێ حۆس
کشاوە؛ ظەسواداسی کىسث (ژماسەی بڕگەی هەس پاسچەیەک کەمتر بێ
لە  ٥١بڕگە) ،ظەسواداسی دسێژ (ژماسەی بڕگەی هەس پاسچەیەک لە ٥١
بڕگە بەسەو ظەسەوە بێذ) ،ظەسواداسی جێکەڵ (ژماسەی بڕگەی
پاسچەیەک لە  ٥١بڕگە کەمتر بێذ و هی پاسچەی دووەم لە  ٥١بڕگە
بەسەو ظەسەوە بێذ) .لە کۆی  ٥٣١حاڵەجذا ١١یان ظەسواداسی
کىسجً٣٣ .یان ظەسواداسی دسێژن و ٥٩ؼیان ظەسواداسی جێکەڵً.
کەواجە ظەحادی بە پلەی یەکەم ظەسواداسی کىسحی بەکاسهێىاوە،
کە دەکاجە ڕێژەی  ،٪١3،33بە پلەی دووەم ظەسواداسی دسێژی
بەکاسهێىاوە ،کە دەکاجە  ،٪3٣،3٣بە پلەی ظێیەمیؾ ظەسواداسی
جێکەڵی بەکاس هێىاوە ،کە دەکاجە .٪٥٣،3
 لە ڕووی کێؾ و ژماسەی بڕگەی هەس یەک لە پاسچەکان ،ظەسواداسی
بۆ س ێ حۆس دابەؼکشاوە؛ پاسچەی یەکعان ،یەکەم کىسجتر لە
دووەم ،یەکەم دسێژجش لە دووەم .لە کۆی  ٥٣١حاڵەث ٩٧ ،حاڵەجیان
هەسدوو پاسچە یان س ێ پاسچە یەکعاهً لە ڕووی ژماسەی بڕگەوە ،لە
 ١٩حاڵەجذا پاسچەی یەکەم کىسجترە و لە  ٧٧حاڵەجیؽذا پاسچەی
یەکەم دسێژجشە .کەواجە بە پلەی یەکەم ژماسەی بڕگەی پاسچەکان الی
ظەحادی یەکعاهً ،کە دەکاجە  ،٪١٩،١١بە پلەی دووەم پاسچەی
یەکەم کىسجترە ،کە دەکاجە ڕێژەی  ،٪3١،١١بە پلەی ظێیەمیؾ
پاسچەی یەکەم دسێژجشە ،کە دەکاجە .٪٥٩،١١
سەرچاوەکان
بە سمانی کوردی:
کتێب:
 .٥ظەحادی ،عەالئەدیً ( ،)٥٧١٧مێژووی ئەدەبی کىسدی ،چاپخاهەی
مەعاسف ،بەغذا.
 .٧ظەحادی ،عەالئەدیً ( ،)٥٧٩١خۆشخىاوی ،چاپخاهەی مەعاسف،
بەغذا.
 .3گەسدی ،عەصیض ( ،)٥٧٩١ڕەواهبێژی لە ئەدەبی کىسدیذا ،بەسگی
دووەم ،چاپخاهەی ؼاسەواوی ،هەولێر.
 .١گەسدی ،مىحعحن ئەحمەد معخەفا ( ،)٧٣٥3بەهاسی ڕەواهبێژی
(واجاهاس ی ،ڕووهبێژی ،حىاهکاسی) ،چاپخاهەی هاسیً ،هەولێر.
گۆڤار:
 .١عەبذولىاحیذ ،ئاصاد ( ،)٧٣٣٣کؽاوی ئەظخێرەیەک و هەهذێ
بحرەوەسی جایبەجیم ،گۆڤاسی ڕامان ،ژماسە  ،٥٥٧هەولێر.
بە سمانی عەرەبی:
 .٣عخیم ،الذکخىس عبذالعضیض ( ،)٥٧٩١علم البذیع ،داس النهضت
العشبیت ،بحروث ،لبىان.

امللخص

السجع في مقذمات الحذيث عن الشعزاء املذكورين في كتاب (تاريخ
ألادب الكزدي) لعالءالذين السجادي
السجع فً مً فىىن البالغت واملحعىاث اللفظيت ،ويخعلم أكثر بالىثر،
فالسجع (مثل اللافيت في الؽعش) يلفذ به أـىاث وألحان مماثلت في نهايت
الجمل ،حعطي إيلاعا ولحىا للىق الىثري.
عالء الذيً السجادي -ككاجب وأديب مخمكً  ،-فضال عً كخابخه في مجاالث
ألادب والىلذ والخاسيخ واللغت والذيً ،كان له باع طىيل في كخابت هفىؿ
هثريت راث طابع ؼعشي ،وكخابه (جاسيخ ألادب الكشدي) ،مع كىهه مً املفادس
املهمت في مجال جاسيخ ألادب الكشدي ،فهى مفذس أدبي كخب فيه املؤلف كبل
الحذيث عً حياة وهخاج كل ؼاعش مً الؽعشاء الزيً ركشهم ،كطعت هثريت
ممضوحت بفً السجع ،للخعبحر عً كذساجه ألادبيت.
وهزا البحث محاولت لبيان وجحليل ألاؼكال املخخلفت لفً السجع في
ملذماث الحذيث عً الؽعشاء الزيً ركشهم السجادي في كخابه جاسيخ
ألادب الكشدي.
ي
ل
ل
يخكىن البحث مً كعمحن ،جىاو ألاو منهما الجاهب الىظش واخخق
بالخعشيف بفً السجع وخفائفه وأهىاعه واوعكاظه في الىثر .في ححن
اخخق اللعم الثاوي بالجاهب الخطبيلي ،وبحث فيه  -بالغيا  -فً السجع
وأهىاعه وأؼكاله املخخلفت ،ورلك في هثرياث عالء الذيً السجادي.
Abstract
Rhyming in the introductory text of the poets in the book
of the history of Kurdish literature by Aladdin Sajadi
Rhyming (Saj') is an art of rhetoric and lexical aesthetics
and is more related to prose. Saj' (similar to rhyme in
poetry) has several common sounds and melodies at the
end of sentences and phrases in the prose text.
Aladdin Sajadi, as writer and prolific literature specialist,
even though he was worked on several literary fields
including, literature, criticism, history, language and
religion, but was also an expert on poetical prose. In his
book ‘History of Kurdish Literature’, which is still
considered as one of the most important sources on the
history of Kurdish literature, the book itself is also a
literary source and foundation. In the book, where he
talks about life and works of poets, he has rendered an
example of the art of Saj’ for each poet.
This article is an attempt to reveal and analyze the
different forms of the art of Rhyming in the introductory
texts of all the poets mentioned by Aladdin Sajadi in his
book: ‘History of Kurdish Literature’.
The research consists of two parts: the first part is
theoretical and is dedicated to introducing the art of
Rhyming, its characteristics and types and its reflection
in prose; the second part is practical and goes into details
from the point of view of aesthetics, artistic, rhetoric,
different forms and types and forms of the art of
Rhyming in the Aladdin Sajadi's prose.
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