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))ئافرەت لە (ڕشتەی مرواری)عەالئەددین سەجادیدا ،لە روانگەى مرۆڤناس ى
ئەدەبییەوە((
ظمیە هجیب خلیل
صاهکۆی ظەالخەددیً /کۆلێژی صمان
پوختە
تەدەب وەکى بىاسێکى مەعشیـى ،پەیىەهذییەکی جۆکمەی لەگەڵ مشۆڤ و حڤاکى مشۆییذا هەیە.
کاجێک کە باط لە حڤاکى مشۆیى دەکەیً ،لە ساظدیذا مەبەظخمان هەک جەهیا سواهینى مشۆڤ بۆ
دەوسووبەسي و دیاسدە مادي و بەسهەظخەکان ،بەڵکى کۆي تەو سەهەهذە لە هاخذاهەڵگحراواهەؼە،
کە حۆسي جێڕواهینى مشۆڤ بۆ تەو هەلىمەسحاهە دەخاجە بەسچاو ،کە دەجىاهً بەؼێک بً لە
جایبەجمەهذي مشۆڤ.
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تەم لێکۆڵیىەوەیە کە بە هاوهیؽاوى (تاؿشەث لە (ڕؼخەی مشواسی) عەالتەددیً ظەحادیذا؛ لە
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تاؿشەث ،مشۆڤىاس ى تەدەبى ،چحرۆک

سواهگەي مشۆڤىاس ى تەدەبییەوە)ە ،هەوڵێکە بۆ جێگەیؽتن لەوەي کە تاؿشەث لەم دەكەدا،

وێژي ،چحرۆکئاظا بىون ،سەمض،

چییە و چۆهە و دەجىاوێ چى و چۆن بێ .تەمە بەؼێکى ظەسەکییە لە کاسي مشۆ/هاس ى تەدەبی

خىاصەیى بىون ،سؼخەي مشواسي.

چىهکە وەک لە مشۆ/هاس ى تەدەبیذا دەسدەکەوێ ،تێمە لە سێگەي تەدەبیاجەوە دەجىاهحن بەسەو
دەسکى جەواوي دهیا هەهگاو بيێحن.
(ۆڵـگاهگ تایضەس) کە بە داهێىەسي صاساوەی (مشۆڤىاس ى تەدەبی) دادەهشێذ ،لە هیىەی دووەمی
ظەدەی بیعخەم ،بحردۆصێکی هىێی بۆ لێکۆڵیىەوە لەدەقی تەدەبی پەسەپێذا کە تاظۆیەکی جاصەی لە
جێگەیؽخنى دەقی تەدەبی هێىایەکایەوە ،تەمەػ بە گۆڕینى ظەسهج لە هىوظەسەوە بۆ خىێىەسو
بڕینى ظىىوسەکاوی حىاوی هاس ى و دواجش بۆ کىلخىوسو پێکهاجەی کۆمەڵگە .لە ساظدیذا لە سواهگەي
مشۆڤىاس ى تەدەبییەوە ،هەلىمەسحە باللىەکاوى (لە هاخذا هەڵگحراوەکان)ي مشۆڤایەحى ،یان بە
دەسبڕیيێکى جش هەجەوەیەکى دیاسیکشاو ،دەجىاهشێ دەظدىیؽاهبکشێً.
لە جەوەسەی یەکەمی تەم لێکۆڵیىەوەیەدا ،باط لە چییەحى مشۆڤىاس ى تەدەبى و بۆچىوهەکاوی
تایضەس بەجایبەث دەکشێذ؛ لە جەوەسی دووەمیؽذا ،بەپؽدبەظتن بە بۆچىهەکاوی تایضەس و بىەما
ظەسەکییەکاوى تەو جیۆسە ،وەکى چحرۆک وێژي ،چحرۆکئاظایى بىون ،سەمض ،خىاصەیى بىون،
باس ى تاؿشەث و حۆسي دەسکەوجنى لە هاو گحڕاهەوەکاهذا دەکەیً ،کە لە سؼخەي مشواسیذا
هاجىون.
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پێشەکى:
تەدەبی ظەسصاسی بەؼێکە لە کىلخىوس وکىلخىوسیؾ بەؼێکی
داهەبڕاوەی تەدەبی هەس میلەجێکە ،کەبە هۆی پەیىەهذییەکەوە دێخە هاو
چىاسچێىەی مشۆهاس ى تەدەبییەوە و بایەخ بە ؼیکشدهەوەی گۆڕاهکاسییە
کلخىسیەکان دەداث ،یان بە دەسبڕیيێکى جش دەچێخە هاو وسدەکاسییەکاوى باوەڕ و
هەڵعىکەوحى مشۆڤەکان و لەوێؽەوە سەهەهذە حیاواصەکاوى کىلخىوس.
تەدەبی ظەسصاسیؾ کۆهتریً حۆسی تەدەبە کە کىلخىس بە ؼێىە
ظاکاسەکەی جێیذا ڕەهگیذاوەجەوە ،چىهکە بەس لە كۆهاغی هىوظحن هەبىوەو
مشۆڤ جىاهیىیەحی لە ڕێگەی تەمجۆسە تەدەبەوە گىصاڕؼذ لە خۆی و
دەوسوبەسەکەی بکاث ،کەتەمەػ یەک لە تاماهجە ظەسەکییەکاوی
مشۆهاظییە.
لە جىیژیىەوەکەماهذا ،پؽخمان بە سێباصي وەظـى ؼیکاسي بەظخىە و،
ظەسەجا لە سواهگەیەکى جیۆسییەوە ،پەسژاویىەجەظەس سایەکاوى تایضەس ظەباسەث
بە مشۆڤىاس ى تەدەبى و دواجشیؾ هەوڵماهذاوە بە پؽدبەظتن بە چەمکە
ظەسکییەکاوى تەم سواهگەیە ،ساڤەي سەهگذاهەوەي تاؿشەث لە بەسهەمى
سؼخەي مشواسیذا  ،بکەیً.
لە جىیژیىەوەکەماهذا ،پؽخمان بە سێباصي وەظـى ؼیکاسي بیيیىە و،
ظەسەجا لە سواهگەیەکى جیۆسییەوە ،پەسژاویىەجەظەس ڕایەکاوى تایضەس ظەباسەث
بە مشۆڤىاس ى تەدەبى و دواجشیؾ هەوڵماهذاوە بە پؽدبەظتن بە چەمکە
ظەسکییەکاوى تەم سواهگەیە ،ساڤەي سەهگذاهەوەي تاؿشەث لە بەسهەمى
سؼخەي مشواسیذا  ،بکەیً.
تاماهجى تەم لێکۆڵیىەوەیە تەوەیە کە لە سواهگەي مشۆڤىاس ى تەدەبییەوە،
جایبەجمەهذي و جىاوعخە لەهاخذاهەڵگحراوەکاوى تاؿشەث بخشێىەڕوو .داجاي
ظەسەکى پؽخپێبەظتراو لەم لێکۆڵیىەوەیەدا ،سؼخەي مشواسي عەالتەدیً
ظەحادییە ،کە بە ظەسهجذان لە جایبەجمەهذي بەسهەمەکە و هەسوەها
کەظایەحى هىوظەسەکەي ،کە پیاوێکى تایینى و هاظشاوي کۆمەڵگا بىوە،
دەجىاوێ بەسچاوڕوووى صۆس و حێگاي بایەخ لە کەظایەحى تاؿشەث و جىاها
لەهاخذا هەڵگحراوەکاوى ،هیؽان بذاث.
مرۆناس ى ئەدەب ()Literary Anthropolpgy
کاجێک کە باط لە مشۆهاس ى تەدەب دەکشێذ هاوکاث هاوی (ۆڵـگاهگ
تایضەس) دێذ ،چىهکە بحرمەهذی تەڵماوی تایضەس یەکەم کەظبىو لەهیىەی
دووەمی ظەدەی بیعخەم چەمکی مشۆهاس ى تەدەبی هاظاهذو ڕەوحی
لێکۆڵیىەوەی تەدەبی گۆڕی.
تایضەس لەظاڵی' ٦٢٢١ /٧/٢٢لەمشیً بۆسگ' لە تەڵماهیا لەدایک بىوە،
لەظەسەجای چاالکییەکاهیذا خىلیای لێکۆڵیىەوە لەبەسهەمی هىهەسی بىو،
لەم ڕوەوە پێى وابىو هىهەس هەسوەک چۆن ڕۆڵی لە پیؽاهذاوی ژیاهێکی
همىوهەیذا هەیە بەوتەهذاصەیەػ ڕۆڵی لەدەسبڕینى ژیاهێکی هاڕیک و
چەوظاوەدا هەیە .لێرەدا تایضەس ڕۆڵی هىهەسمەهذاوی ؿەسامۆػ هەکشدوە لە
دسوظدبىووی تەودۆخەدا ،بەڕای تەو هەدەکشا هىهەس بابەجیکی بێ الیەهبێذ
ظەباسەث بە مێژوو-کۆمەڵگە( خعشو پىاه و محرصایی )١٦ :٦٨٣٢:دواجش لە
دسێژەی کاسەکاهیذا ظەسهجی کاسی دەچێخە ظەس تەدەبیاث و لێکۆڵیىەوەی
تەدەبی.

گەؼەی هضسی تاصەس لەوێىە دەظخیپێکشد کە واهەبێژ بىو لە
صاهکۆی(کۆوعخاوغ) لەظىىسی هێىان تەڵماهیاو ظىیعشا ،لەم صاهکۆیەدا
تاؼىابىووی لەگەڵ(هاوغ ڕۆبەسث یاط و یىسیج ثؽتریذجەس) بىوەهۆی
داهێىاوی جیۆسێکی هىێ بۆ خىێىذهەوەی دەقی تەدەبی کە ڕەوحی خىێىذهەوەی
تەدەبی لەدەیەی  ٦٢١١لە تەڵماهیا لە هىظەسەوە بۆ خىێىەس گۆڕی.
هەستەمەػ بىوەهۆی دامەصساهذوی كىجابخاهەی کۆوعخاوغ( Constance
)school
تایضەس پەسەی بە ڕەوحی هضسی خۆیذا و تەمجاسەیان بە گۆڕینى ؼىێنى بۆ
تەمشیکا گشهگتریً بەسهەمەکاوی خۆی لەژێش هاوی( خىێىەسی تایذیال -The
( ،٦٢٧٢)Ideal Readerچاالکی خىێىذهەوە1978 ) The Act of Reading-
و(کاوؼها ٦٢٣٢)Prospecting -باڵوکشدەوە .بێگىمان تەم بەسهەماهەی تایضەس
تەهجامی خىێىذهەوەیەکی وسدی تایضەس بىون بۆ تەدەب و لێکۆڵیىەوەی تەدەبی
بەگؽتى و تەدەبی گێڕاهەوەیی-چحرۆک  -بەجایبەث(.تۆسث)٧ :٦٢٢٧:
) (Rv Oortتۆسث دوای خىێىذهەوەیەکی وسدی بۆ بەسهەمەکاوی تایضەس دوو
كۆهاغ بۆ ڕەوحی بحرکشدهەوەی تایضەس دیاسدەکاث( :تۆسث)٧ :٦٢٢٧:
قۆناغی یەکەم:
لەم كۆهاػەدا تایضەس بەكەظذ خىێىذهەوە بۆ تەو لێکۆڵیىەوە تەدەبیاهە
دەکاث کە لە چىاسچێىەی هىوظەسو دەكذا بىون و ڕەخىەیان لێذەگشێذ و
حەخخذەکاجە ظەس ڕۆڵی خىێىەس لەبشی ڕۆڵی هىوظەس .بەمەػ حۆسە
بحرۆکەیەک پێؽيیاسدەکاث کە دواجش دەبێخەهۆی ظەسهەڵذاوی حۆسە
خىێىذهەوەیەکی دەق .هەسدوکخێبى تایضەس(خىێىەسی تایذیال و چاالکی
خىێىذهەوە) ڕەهگذاهەوەی تەم بۆچىهەی تایضەس بىون ،بەمەػ تایضەس
ڕواهگەیەکی هىێی لە ڕەوحی ڕەخىەی تەدەبی داهێىا  ،بە گۆڕینى ڕەوحی ظەسهج
لە دەكەوە بۆ خىێىەس .بە ماهایەکی دی تایضەس لە بڕی تەو پشظیاسەی کە دەڵێ:
ماهای دەق چیە؟ دەپشظێذ :دەق چی لە خىێىەس دەکاث؟ هەس تەمەؼە
جایبەجمەهذی دەبەخؽێخە جیۆسەکەی تایضەس و لە بۆچىهەکەی (هىظشل)ی
حیادەکاجەوە(.بشکذ )١٥ :٦٨٢٨:واجا ظىىسی مشۆهاس ى لە دیاسدەهاس ى
حیادەکاجەوە ،چىهکە لە دیاسدەهاظیذا چەقی ظەسهج دەقی تەدەبی و
پەیىەهذیەکاهیەحی ،واجا لەکاحی لێکۆڵیىەوەی دیاسدەهاظیذا هەک هەس دەق
دەخشێخە بەسباط و ظەسهج بەڵکى پێىیعخە ظەسهجی تەو هۆکاساهەػ بذسێذ
کە کاسیگەسی و تاظەواسیان بەظەس دەكەکەوە هەیە.
قۆناغی دووەم:
تەم كۆهاػە جەواوکەسی كۆهاغی یەکەمە بەوەی کە تایضەس هەوڵذەداث
تەوە دەسبخاث کە خىیىذهەوەی تەدەبی چاالکییەکی ؿەسهەهگیە کە
لەظىىوسی حىاهیىاس ى صیاجش دەڕواث و دەگاجە مشۆهاس ى تەدەبی( Literary
( )Anthropologyبشکذ)١٢ :٦٨٢٨:
ی
بەبۆچىوی تایضەس دەقی تەدەبی دووالیەوی هەیە :هىهەس و حىاهیىاس ى ،الیەوی
یەکەم بەوؼێىەیە دەق پیؽاهذەداث کە هىوظەس خىڵلاهذویەحی ،الیەوی
دووەمیؾ پەیىەهذی بە لێکۆڵیىەوەی دەق لەالیەن خىێىەسەوە
هەیە(.بشکذ )١٨ :٦٨٢٨:لێرەدا تایضەس هەوڵیذاوە پەیىەهذی دیالێکتى هێىان
دەق و خىێىەس دسوظذ بکاث ،بەاڵم دواجش بەهۆی وسدبىوهەوەی صیاجشی لە
لێکۆڵیىەوەی تەدەبی ظەسهجی صیاجشی کەوجەظەس تەدەبی گێراهەوەیی و تەمەػ
وایکشد بگاجە تەو بڕیاسەی(( چیتر مامەڵەی هێىان دەق و خىێىەسی بەالوە
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گشهگ هیە ،بەڵکى تاماژە مشۆهاظیەکاوی چحرۆکیص ى بەالوە گشهگە ))
(بشکذ)١١ :٦٨٢٨:
تایضەس پێى وایە بۆ جیگەیؽتن لەدەق ظەسەجا پیىیعخە گىێ بۆ دەهگی
دەكەکە بگحرێذ ،بەحۆسێکی دیکە پەیامی دەق تەوەیە کە ڕێگە بەوە هەدسێذ
کە تەصمىوهەکاوی خىێىەس بەظەس دەكذا صاڵبن ،بەڵکى پێىیعخە خىێىەس تامێزی
خۆی بۆ الیەهە هادیاسەکاوی دەق بکاجەوەو دەسؿەحی تەوەبذاث بەهاکان
دوچاسی كەیشان و کێؽەببن .هەسوەها تایضەس تەدەب بە گۆپاڵێکی مىعجحزە
تاظا دەچىێنً کە مىعجحزەکەی( تاساظخەکان ،خەصوتاسەصووەکان و
لەکۆجایؽذا پێکهاجەی دەسووی تێمەی مشۆڤ دەسدەخاث ،تەمەػ بەسەو
صەمیىەی مشۆهاظیمان دەباث(.بشکذ)١٢-١٣ :٦٨٢٨:
تەوەیکە بۆچىوی تایضەس لە ؿۆسمالیعخەکان حیادەکاجەوە تەوەیە
ؿۆسمالیعخەکان جەنها مامەڵە لەگەڵ صماوی دەكذا دەکەن و الیەهە مێژوویی و
کلخىسییەکان بەهای خۆیان لەدەظخذاوە ،لێرەدا ڕۆڵی خىێىەسی تایذیال
دەسدەکەوێذ کە الی تایضەس تەوکەظە جایبەجە هییە صاهیاسیەکی جیۆسی صۆسی
هەبێذ لەباسەی تەدەبیاجەوە ،بەڵکى مشۆڤێکی کۆمەاڵیەحی بضێىە کە لە
خىێىذهەوە جەكلیذیەکاوی دەق بێزاسبىوەو خەص بە گۆڕینى ڕێچکەو
دسوظخکشدوی ڕواهگەی حیاواص دەکاث (.بشکذ) :٦٨٢٨:
یەک لە تاماهجە گشهگەکاوی مشۆهاس ى هاظینى ڕێچکەکاوی مشۆهاس ى و
پەیىەهذیەحی بە ڕەخىەی تەدەبییەوە (چىگی اؼدیاوی )٦٨٨: ٦٨٢٧:بەدسێژایی
مێژوی تەدەب ڕەخىەی تەدەبی لە گۆڕاهذایە تەمەػ بەهۆی تەو
پەیىەهذیەیە کە لەگەڵ ظەسحەم صاوعخە مشۆییەکاهەوە هەیەحی ،بۆیە
کخێبگەلی صۆس لەباسەی پەیىەهذی صاوعتى مشۆیی لەگەڵ تەدەبیاجذاهەیە.
بەمەػ مەودای ڕەخىەی تەدەبی ؿشاواهکشدوە .بەاڵم تەوەی حێى ظەسهجە
کاجێک لێکۆڵیىەوەیەکی تەدەب و صاوعدێکی مشۆیی دەکشێذ لەکۆجاییذا ڕەوحی
لێکۆڵیىەوەکە بەسەو تاكاسی صاظخەکە دەڕواث و بەها تەدەبیەکەی
کاڵذەبێخەوە ،لەم ڕوەوە مشۆهاس ى تەدەب ڕەوحی ڕەخىەی تەدەبی گۆسیی و
بەسەو تاكاسی خىدی تەدەبیاحی بشدەوە .بۆهمىوهە لەبشی تەوەیکە بىجشێذ
کلخىس چ کاسیگەسییەکی لەظەس دەقی تەدەبی هەیە؟ دەوجشێذ دەقی تەدەبی
چۆن کلخىسی بەسحەظخەکشدوە و چ کاسیگەسیەکی لەظەس خىێىەسی تەدەبی
هەیە؟ تەم کاسەػ لە لێکۆڵیىەوەی تەدەبی تێعخادا کاسێکی هىێیە .بۆیە تایضەس
ڕەوحی لێکۆڵیىەوەی مشۆهاس ى تەدەبی پەیىەظخذەکاث بەچەهذ
پێکهاجەیەکەوە ،یان بە دەسبڕیيێکى جش ،تایضەس سایەڵى پێىەهذي تەدەبیاث بە
مشۆڤىاس ى ،یان تەو جایبەجمەهذییە تەدەبییاهەی کە دەجىاهً دەسواصە و
مەودایەک بً بۆ مشۆڤىاس ى ،لەماهەدا بەس حەظخە دەکاث .تەواهیؾ:
 -١چیرۆک وێژی-داستان پردازی ()Fictionalizing
چحرۆک وێژی ؼێىاصێکی ؿشاواهکشدوی تاظۆی بىوی مشۆڤە ،جاوەکى تەو
ظىىساهەیکە مشۆڤ جێیان هاگاث یاخىد جێگەیعخيیان تەظخەمە .بۆیە
بەبۆچىوی تایضەسخىێىذهەوەی دەكێکی تەدەبی مشۆڤ صیاجش لە بىوی خۆی
تاگاداسدەکاجەوە جاوەکى دەكێکی دیکە .بێگىمان تەم هەوڵەػ بێ هاوکاسی
صمان هابێذ چىهکە(صمان لە چحرۆک وێژیذا بۆ ؿشاواهکشدوی تاظۆی سامان
بەکاسدێذ)(بشکذ )١٨ :٦٨٢٨ :لێرەدا دەبێ تەمە وەبحربێيیىەوە ،کە
هێىاهەپێؽەوەي تەم جایبەجمەهذییە بە ظەسهجذان لە دو سەهەهذي
دیاسیکشاوە؛ سەهەهذێکیان پەیىەظخە بە سەهەهذي خەیاڵى بىووى تەدەبیاث و
پەها بشدوى بۆ دسووظخکشدوى چحرۆک؛ دووەمیؾ سەهەهذي لێکۆڵیىەوەي

مشۆڤىاس ى ،کە جەهیا خۆي خەسیکى الیەهە بەسحەوظخە و مادییەکاوى مشۆڤ
هاکاث ،بەڵکى بە دەسبڕیيێکى جش ،مشۆڤىاس ى خەسیکى تایذیا و خەیاڵ و باوەڕی
مشۆڤەکاهیؾ دەبێ ،کە تەمەػ لە تەدەبیاث و جایبەجمەهذي چحرۆک وێژیذا،
خۆي دەهىێنً.
تایضەس پێى وایە لەبەستەوەی مشۆڤ جىاهای جاكیکشدهەوەی دەظپێک و
کۆجایی خۆی هیە بۆیە هەهگاو بەهەهگاو لەخۆی دوسدەکەوێخەوە و هەظذ بە
هامۆیی دەکاث ،چحرۆک وێژی بەهەوڵێکی مشۆڤ دادەهێذ بۆ پیؽاهذاوی
حیهاهێک هەم خۆی بێذ و هەم بىووی خۆی ،هەسچەهذەکە خىدێک
کەبەسهەمی خەیاڵی تەدەبییە خىدێکی مەحاصیە(.بشکذ )١٢-١٦ :٦٨٢٨:واجا
تایضەس هەظتى هامۆبىن بە هۆکاسی پاڵىەسی هىوظحن و ڕەگەصی گێڕاهەوەو
خەیاڵیؾ بە تامشاصی دەسبڕینى هاتاگایی مشۆڤ دادەهێذ و چحرۆک وێژییؾ
بەکەسظخەی بەیەکگەیاهذن وتاؼخەوایی دەسەوەو هاوەوەی مشۆڤ
لەكەڵەمذەداث .بۆیە مشۆڤ بەظىدوەسگشجً لە تەدەبی گێڕاهەوە دەجىاهێذ
بىوی خۆی بعەملێىێذ و وەاڵمی پشظە تەصەلی و تەبەدیەکان بذاجەوە کە
صۆسبەی صاوعخەکان لەتاظدیذا دەظخەوەظخاون.
تەو ویعتى داهێىان و بەسهەمهێىاهەی لە وەاڵمی هەبىوی جىاهاییە بۆ ژیان
بحرۆکەی ظەسەکی چحرۆک وێژییە ،مشۆڤ بەهۆی چحرۆکەوە بەؼێک لە بىوی
خۆی ڕوهاکذەکاجەوە کە لەدەظپێکەوە لەظەس بىچیىەیەکی جاسیک بىە .کەواجە
چحرۆک وێژی وەاڵمی خەظشەحی ڕوهاکبینى هیىەجاسیکەکەی مشۆڤە و بەبێ تەم
وەاڵمە مشۆڤ بێ جىاها دەمێىێخەوە(.بشکذ)١٢ :٦٨٢٨:
یەک لە ڕۆڵە گشهگەکاوی چحرۆک بەالی تایضەسەوە تەوەیە کە حێگۆڕکێ بە
مەودای پەیىەهذی هێىان خەیاڵ و واكیع دەکاث ،بەاڵم تەم مەودایاهە
کاجێک جىاهای دوباسە بىهەوەو ؿشاواهبىهیان هەیە کە هەمىو حۆسە ژیشیەک
لەباسەی داڕؼخنى چحرۆکەوە بضاهشێذ.
دیاسە چەمکگەلی هاو دەقی تەدەبی همایص ى ؼتى هاو واكیع هحن،
بەڵکىگێڕاهەوەیەکی چحرۆکی لە واكیعی ؼخەکاهً و تیمکاهیەحی تەوە بە خىێىەس
دەدەن کە وێىەیەکی حیاواص لە صەینى خۆیذا دسوظذ بکاث .تەم ڕەؿخاسە لە
ڕواهگەی تایضەس دسبڕی حۆسێک لە حىاوی هاظیە ،کە بەهاچاسی لە ظىڕی
دواهەیی چحرۆک/واكیع صیاجش دەڕواث .بەگىجەی تایضەس ((چاالکی خىێىذهەوەی
چحرۆک پابەهذی پێؽيیاسە حێگشەوەکاهً کەلەچىاسچێىەی واكیعی مەحاصی
دەق پەیذابىن .بەماهایەکی دی لە تەدەبی بەهێزدا هەن ،دەکشێ یەکیان بە
واكیعی و تەویتر بەچحرۆک دابيێحن یاهیؾ دەکشێ لە واكعێکی داظخاوی یاخىد
داظخاهێکی واكعی بکەیً ،کە بەهەسخاڵ بەسهەمی پەیىەهذیەکی بەهێزو
کاسان)) (تایضس)٦٨٥ :٦٢٧٣:
کەواجە تەدەبی گێڕاهەوەیی لەظەسەجاوە تەم تەسکە گشهگەی گشجىەجە
تەظخۆ کە هاوچەی وێىاکەی صیاجش لەظىىسیەکاوی تەصمىوی بابەحی و عەكلی
لەخۆبگشێذ *-تاڵۆصکشد ن )Defamiliarization)- ٦ی تایضەس حیاواصە لە
ؿۆسمالیعخە ڕوظەکان ،چىهکە بەالی ؿۆسمالیعخە ڕوظەکاهەوە کشداسێکی
صماهەواهیە و لە چىاسچێىەی کاسو هەڵچىوی صماوی هاظىامەی خۆی
دەظذەکەوێذ .بەاڵم 'تاڵۆصکشدن'ی تایضەس چەمکێکی مێژوییەو ڕیؽەی
دسوظدبىوی پێىیعتى بە هىێبىهەوەی مێژوی چەمک وهمىهە یە.
 -٢چیرۆک ئاسا بوون -داستان وارگی()fictionality
هەس دەكێکی تەدەبی کە وەظـی جەنها کەظێدیەک یان ڕوداوێکی کىسث
یان دیمەهێکی ظىىسداس بکاث ،پێى دەگىجشێذ چحرۆک تاظا ،لەبەستەوەی لە
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ڕوی بىهیادو چىیىەوە ؿشاوان هیە هاجىاهشێذ بە چحرۆک هەژماسبکشێذ بۆیە
پێى دەگىجشیذ چحرۆک تاظا .بەحۆسێکی تەدەبی گێڕاهەوەیی هاظشاوە،
هەسوەها وەکى هەسحۆسێکی دیکەی تەدەبی گێڕاهەوەیی پێکهاجەو ڕەگەصی
جایبەث بەخۆی هەیە لەواهەػ( :بىهیاد ،چىحن ،گۆؼەهیگا ،گێڕاهەوە ،کەؼى
دۆخ و کەظێتى) (اظپرهم و اظذی )١٦ :٦٨٢٢:کە دەکشێذ لە ڕێگەی
تەمجۆسە دەكاهەوە پەی بە ڕێچکەی مشۆهاس ى تەدەبی ببرێذ.
تایضەس لەباسەی بىهیادی چحرۆک تاظابىوهەوە دەڵێذ :لەالیەکەوە بەهۆی
صماهەوە دسوظخذەبێذ و لەالیەکی دیکەؼەوە ڕۆڵێکی بێ وێىەی هەیە لە
پێؽێلکشدوی ڕێعا مێژووییەکان.
بۆتەوەی صیاجش جیؽک بخشێخەظەس چەمکی چحرۆک تاظابىون بەپێىیعذ
دەصاهشێذ جایبەجمەهذیەکاوی بخشێخە ڕوو:
-٦بىهیادی چحرۆک تاظابىون لەباسەی باسودۆخ دەدوێذ.
-٢ححرۆک تاظابىون حەخخذەکاجەظەس چۆهیەحی ؼىێيێک ،واكعێک،
ڕوداوێک ،دیمەهێک یاخىد وەظـی جاکەکەظێک دەکاث .واجا بەگؽتى
ححرۆک وێژی بەدەوسی جاکە کەط و جاکە دیمەهێک دەخىلێخەوە و
جایبەجمەهذیەکاوی وێىاو وەظـذەکاث و بایەخ بەوکەظێتى و دیمەهاهە دەداث
کە جایبەث و ظەسهجڕاکێؽً( .اظپرهم و اظذی )١٦ :٦٨٢٢:جەنها تاماهجی
ظەسەکی بەچڕی دەخشێخەڕوو ،بێگىمان بۆ تەم مەبەظخەػ ظىد لە
بەکاسهێىاوی ڕەمضو هێما و خىاصەیی بىن وەسدەگحرێذ .
تایضەس چحرۆک تاظابىون بە بىەمایەکی مشۆهاس ى تەدەبی هەژماکشدوە،
لێرەدا مەبەظتى حەخخکشدهەظەس پێکهاجەی تەدەبی گحڕاهەوەییە هەوەک
مەودای گێڕاهەوەکە ،هەسبۆیەػ چحرۆک تاظابىون کە بچىکتریً یەکەی
تەم حۆسە تەدەبەیە هەڵذەبژێشێذ .چىهکە بەهۆی خەظڵەجەکاهیەوە لەگەڵ
تەوەی چىینى کىسجە لەهەماهکاجذا هەڵگشی پەیامی مشۆهاظیە و مەودایەکی
ؿشاواوی تەدەبی ظەسصاسی پێکذەهێىێذ ،لە گشهگتریىیؽیان گاڵخەوگەپە
کەکاسی لێکۆڵیىەوەکەی تێمەیە.
لە چەمکی(دیاسدەهاس ى خىێىذهەوە)دا تایضەس هەک جەنها بایەخ بە مامەڵەی
هێىان دەق و خىێىەسدەداث ،بەڵکى ظەسهجی جایبەجمەهذیەکاوی تەم
مامەڵەیەؼذەداث ،تەمەػ بەیەکێک لە کاسە گشهگەکاوی تایضەس
هەژماسدەکشێذ .حێى باظە کە تایضەس بایەخ بە هۆکاسی تەدەبی تەم مامەڵەیە
هاداث ،بەڵکى بەدوای پێىیعدیە مشۆهاظیەکاوی چحرۆک تاظابىوهەوەیە.
(بشکذ )١١ :٦٨٢٨:تەم ڕواهگەیەی تایضەس یەک لە پێىەسە ظەسەکیەکاوی
مشۆهاس ى تەدەبیە لە تێعخادا ،چىهکە لەکاحی لێکۆڵیىەوەی مشۆهاس ى
تەدەبیذا پێىیعخە لێکۆلەس ظەسهجی لەظەس پەیىەهذیەکاوی دەق البباث و
بایەخ بە جایبەجمەهذیە مشۆییەکان بذسێذ ،واجا چیتر دەق بەپێى پێىەسەکاوی
صاوعخە مشۆییەکان لێکىەدسێخەوە.
ي
لێرەوە دەگەیىە تەو تەهجامەي کە سۆح و حەوهەس مشۆڤىاس ى تەدەبی،
بشیخییە لە ظىودوەسگشجً لە سەگەصە تەدەبى و مشۆییەکاوى ظەسەوە ،جا بخىاهحن
بە جیؽک خعدىەظەسیان ،وسدەکاسییە باوەڕی و سەؿخاسي و دەسووهییەکاوى
مشۆڤ هەظخپێبکەیً ،کە بێگىمان بەؼێکى گشهگ لە کەظایەحى هەس کەط
و گشووپێکً
 -٣هێماسازی/ڕەمس ' نمادسازی( )symbolizing
ی
وؼەی ڕەمض بەسامبەس بەوؼەی()symbolی تیىگلحز دێ ،کە لە بىچیىەدا
لەوؼەی یۆهاوی()symbolonەوە هاجىە ،بەماهای هیؽاهەو کاسیگەسی دێ .وەکى

چەمکیؾ ڕەمض ؼدێکی بێ گیاهە یاخىد بىهەوەسێکی گیاهذاسە کە هەم خۆیەحی
و هەمیؾ ڕوکاسی چەمکگەلی ظەسوی خۆیەحی(داد:٦٨٧٣ :همادگشایی )
لەو ڕوەوە کە تەدەب جىاهای تەوەی هەیە کە کۆمەڵە داب و هەسیدێکی
کۆمەاڵیەحی بگۆڕێذ بۆ دەق .لێرەدا ویعتى مشۆهاس ى تەوەیە ڕەگەصو ڕواهگەو
بەهای خۆی لەهاویذا دەسبخاث .بەماهایەکی دی لەکاجێکذا تێمەی مشۆڤ
دەماهەوێ دواهەیەکی خىدی و دەسەوەی خىدبحن ،تەمە حۆسێکە لە ویعتى
بىەڕەحی لە پەسەظەهذن وتەدەبیؾ تەمجۆسە مامەڵەیە لەگەڵ دەكذا دەکاث،
بێگىمان تەمەػ لە خضمەحی مشۆڤذا دەبێذ .تایضەس بەمەبەظتى هێماظاصی
ژیاوی مشۆڤ تاماژە بە 'ڕواهگەي پیاژە ظەباسەث بە گەؼەي مىذاڵ'
( )JPiagetدەکاث .کاجێک مىاڵ لەبشی الظایی کشدهەوەی ژیاوی جەحشیبى لە
ڕێگەی دسک و وێىاکشدهەوە ،ڕوودەکاجە هێماظاصی ،واجا ظىد لە هێماو وێىە
وەسدەگشێذ بۆ هضیکبىوهەوە لەو ؼخاهەیکە بەسدەظذ هحن ،لەم ڕیگەیەؼەوە
پەسە بەخۆیذەداث .بەدەسبڕیيێکی وسدجش ،حىڵە لە الظایی کشدهەوەوە بۆ
هێماظاصی كۆهاغی گىصەسکشدهە لە ظەسدەمی مىذاڵی بۆ گەوسەبىون کە
بەدسێژایی تەوە مىذاڵ دەیەوێذ لە دایکی حیابێخەوەو پەیىەهذی بە حیهاهەوە
بکاث (.بشکذ )١٢ :٦٨٢٨ :تەدەیبیؾ بۆ حیا بىهەوە لە واكێع و
پەیىەهذیکشدن بە حیهاوی هاخیەوە پەهادەباجە بەس هىظینى دەق.
تایضەس بە وەسگشجنى چەمکی(حۆساوحۆسیى ؼکڵىەسگشجنى مشۆڤ -
)multiformity of human plasticityتەوە دەسدەخاث کەهەسچەهذ تەدەب بە
جەنها جىاهای گۆڕینى بىووی هیە ،لەهەماهکاجذا تەدەب کۆمەڵێک تیمکاهیەحی
هەیە بۆ گۆڕینى حیهان .هەڵبژاسدەی تایضەس لەم تیمکاهیەجاهەی گۆڕیىە تەدەبی
گێڕاهەوەیە ،چىهکە جىاهایەکی صۆس چاالکی هەیە بۆدەسباصبىون لە دۆدی تیعخا.
گشهگی تەم حۆسە دەكە لەوەدایە ،باؼتریً ؼێىەی پشۆظەی هێماظاصیە لە
ڕیگەی تەو جەكلیذەی کەباظکشا ڕەؿخاسی گؽتى مشۆڤ ،بەسحەظخە دەکاث.
(بشکذ)١٢ :٦٨٢٨ :
بەو پێىەسە تەدەب لە جىاهایذا هەیە بەهۆیەوە لە کۆث و بەهذی واكیع و
ؼعىس ڕصگاسماهبێذ بێگىمان لێکچىاهذن و الظایکشدهەوە بەؼیکی
حیاهەکشاوەی هێماظاصیً ،هەسوەکى چۆن مىذاڵ بە ظىدوەسگشجً لە
لێکچىن و الظایکشدهەوەی حىڵەی تەظپعىاسی ڕەؿخاسێکی هێمایی دەکاث
خۆی لە حیهاهێکی دەسەوەی حیهاهە واكعیەکەی خۆی هضیکذەکاجەوە ،تەمە
هەماهکاسە کە تەدەب دەیکاث ،کەسەظخەی حیهاوی واكع کۆدەکاجەوەو
حىاهکاسیەکی جایبەحی بۆ دەکاث جاوەکى چیتر تەو وێىە تاؼىایەمان پی
هەبەخؽێخەوە .وادیاسە جەكلیذ ڕێگەیەکە بەمەبەظتى دەسباص بىون لە
الظاییکشدهەوەی تامشاصێکی گؽتى پەیىەظذ بە صەینى مشۆڤە کە مىذاڵ و
گەوسە هەسیەک بەؼێىاصی جایبەحی خۆی ظىدی لیىەسدەگشیذ جاوەکى یەکیان
لە حیهاوی مىذاڵی و تەویتریان لە حیهاوی واكیعی تاصادبً( .بشکذ)١٢ :٦٨٢٨ :
واجا تایضەس تەدەب دەکاجە تامشاصێک بۆ دەسخعخنى هادی مشۆڤ ،کەتەمەػ
تەسکی ظەسەکی مشۆهاس ى تەدەبیە .بێگىمان بۆ تەم مەبەظخەػ هىظەس پؽذ
بە بەکاسهێىاوی ؼێىاصی تاڵۆص دەبەظخێذ بۆتەوەی لێڵی واجایی دسوظدبکاث،
کە جەنها خىێىەسی بەظەلیلە بخىاهێذ پەی بە کۆدی هێماو تاماژەکاوی دەقی
تەدەبی بەسێذ و دەسگاکاوی كىاڵیی هاتاگایی مشۆڤ بکاجەوە.
تەو ڕەمضەی تایضەس تاماژەی پێذەکاث بەماهای پؽذ ماهای هاوەوەدێ -
(( -symbolizedڕەمض بشیدیە لەماهای هاوەوە ،كعەی خەؼاسدساولەژیش كعەی
ڕوکاسی کە حگە لەکەس ى ؼیاودەظدیان هاکەوێذ))(بللی ؼحراصی:٦٨٥٥:
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 )٨٨٣لێرەدا کەظە ؼیاوەکە الی تایضەس خىێىەسە کاسامەکەیە ،وەکى پێؽتریؾ
تاماژەی پێکشا مەبەظذ لەم حۆسە خىێىەسە تەوکەظە هیە کە صاهیاسیەکی
جیۆسی صۆسی هەبێذ لەباسەی لێکۆلیىەوەی تەدەبی و پەیىەهذیەکاوی ،بەڵکى
پێىیعخە وسدبێذ و دەقی تەدەب بەپێى کاسیگەسی لەظەس خىیىەس لێکبذاجەوە.
صۆسحاس صاساوەی ڕەمضو هێما لەبشی یەکتری بەکاسدێً ،بەاڵم لەڕاظدیذا
حیان چىهکە ((لە هێمادا هەس دالێک بەسامبەس بە مەدلىلێک دێذ کە
ظۆظێر بە ظیمبىل هاویبردوە ،لە کاجێکذا ڕەمض ماهایەکی دیاسیکشاوی هییە کە
لەظەس ڕیکەوجنى تێمە بێذ .بەبەساوسدی ماهای صماوی و صاساوەیی ظیمبىل و
سەمض لەهەمى ماهاکاهذا ظیـەجێکی هاوبەؼیان هەیە ،تەویؾ ؼاساوەیی ماها و
هەبىووی ڕاؼکاویە ،واجا مەبەظذ ڕوکاسی ؼدێک یان وؼەیەک یان ؼێىەی-
مەدلىلەکەی -هییە ،بەڵکى مەبەظذ تەو ماهاو چەمکەیە کە لەپؽخەوەی تەو
ماها دیاسەیە .کەواجە لێکچىوی ماهایی لەهێىان ڕەمضو ظیمبىلە کە یەکیان
بەسامبەس تەویتردێذ)) (.اکبری )١١ :٦٨٢١:واجا تەم دوو صاساوەیە لەڕوی ماها
لەیەک هضیکً بەاڵم وەکى چەمک و کاسکشدهەوە حیان چىهکە هێما ڕێکەوجنى
کۆمەڵی لەظەسە ،کەچی ڕەمض هەڵێىجاوی جاکەکەظە بۆ مەبەظذ و ماهایەکی
ؼاساوە.
بە بۆچىوی یۆهگ ڕەمض خاوەوی هحزێکی میىەویە کە مشۆڤ جەکاهذەداو
بەتاگای دێنى ،تەم هێزە لەظىىسی تحرادەو ویعتى مشۆڤذاهیە ،مشۆڤ دەخاجە
دۆخێکی هەیەحاوی لەهاکاو .تەم هێزە میىەویە ماها دادەهێنى و ڕێگەکان
دەکاجەوە ،دیاسدەیەکی بەهێزە کە دەجىاهێذ دوو ؼذ یاخىد دوو ظىىسی
حیاو دوس لەیەک پەیىەظتى یەکتر بکاث-بەیەکەوە بلکێىێذ -هەوەها ؼەكاسی
كىڵی منى هاتاگا بەصماوی ڕەمض دەدوێذ .هێماکاهیؾ تەوەهذە لەگەڵ کلخىسی
گؽتى جێکەڵبىن کەصۆسحاس بۆ دسکی کلخىسێک ڕێگەچاسەیەکی دیکەی حگەلە
هێماکاهمان هیە ،بۆیە یۆهگ بەخاڵی پەیىەهذی تەدەبی ظەسصاسی و هىظشاوی
کۆمەڵگەی دادەهێذً (.ىهگ، ٦٨٢١ ،ؿ  )٢٨هەسبۆیە تایضەس ڕەمض
بەتامشاصێکی مشۆهاس ى تەدەبی دەهاظێيێذ ،چىهکە دەکشێذ لەڕێگەیەوە پەسدە
لەظەس الیەهەهادیاسەکاوی هادی مشۆڤ و کۆمەڵگەکەی البذاث.
یەک لە گشهگتریً جایبەجمەهذیەکاوی ڕەمض ؿشە چەؼيیەحی ،چىهکە ڕەمض
بەخەظڵەث جىاهای تەوەی هەیە هەم لە ڕوخعاسو هەم لە هاوەڕۆکیؽذا
ؿشە چەؼً بێذ ،واجا لەالیەک دەجىاهێذ هىێىەسایەحی چەهذ ماهایەک بکاث و
لەالیەکی جشیؽەوە یەک ماهای ؼاساوەو لە صەیىە حیاواصەکاهذا دسوظدبکاث.
هەس ڕەمض دەجىاهێذ بەالیکەم بە دوو ؼێىەی دژبەیەک لێکبذسێخەوە جاوەکى
ماهای جەواوی ڕەمضەکە بەدەظخبێذ(اکبری )١٣ :٦٨٢١:بۆیە صۆسحاس بۆتەوەی
ماهای جەواوی ڕەمضەکەمان دەظکەویذ پیىیعخە تەو دو لێکذاهەوەیە
کۆبکشێىەوە .هەسوەها تەم دوو ماهایی یان دووالیەوی ڕەمضەػ گشهگتریً
ؼێىەی حیاکشاوەیەحی لەگەڵ هێمادا.
ی
 -٤بەکاسهێىاوی خىاظتن 'اظخعاسە پشداص 'metaphorizing
دەقی تەدەبی حۆسە دەسبڕیيێکی جایبەجە لە چىاسچێىەی پەیىەهذیە
صماهیەکان ،ظىدەسگشجىیؾ لە صمان بۆ دسوظخکشدوی کاسیگەسی و چێژە لەظەس
خىێىەس-وەسگش .-بەمەػ صماوی تاخاوجً لەخضمەحی ڕوکەش ى مشۆڤەو ڕەمضیؾ
بۆ هادی مشۆڤ ،واجا صماوی تاخاوجً بۆدەسبڕینى هەظخى ظۆصی ڕوکەػ و
ڕەمضیؾ بۆ گىصاسؼکشدن لەمنى هاتاگاو و هادی مشۆڤە.
ی
لەکۆهەوە مشۆڤ ظىدی لە هىهەسەکاوی ڕەواهبێژ وەسگشجىە بۆ
گىصاسؼخکشدن لە بابەجە ؼاساوەو هەظدیاسەکاوی هاخ و دەوسوبەسی ،کەتەمەػ

دواجش لەچىاسچێىەی تەدەبی ظەسصاسیذا خۆی بیىەوەو ظیىگ بەظیىگ
هەڵیاهگشجىەو گىاظخىیاهەجەوە .لەگشهگترینى تەو ڕەگەصە حىاهکاسیاهە خىاصەیە
بەالی تایضەسەوە.
بەگؽتى خىاظتن ،بەماهای كەسصکشدن و خىاظتن و وەسگشجً دێذ ،لە
خىاظدىذا دەظخە واژەیەک لەبشی دەظخەواژەکی دی بەکاسدێذ ،بە ماهایەکی
دیکە بۆ پیؽاهذاوی لێچى(مؽبە) لەوچى(مؽبە بە) وەسدەگشیً .خىاظتن
حۆسە لێکچىاهذهێکە کە لێچى و حۆسی لێکچىن و تامشاصی لێکچىاهذن
البشاوەو دیاسهیە .بەهەمان ؼێىە چحرۆکی خىاظتراو-اظخعاسی ((-حۆسە
چحرۆکێکە جێیذا مشۆڤەکان و ڕەگەصەکاوی بە كەسص وەسگحراون ،جاوەکى لەم
ڕێگەیەوە حىاوی وکاسیگەسی چحرۆکەکە صیاجشبێذ .یەک لە جایبەجمەهذیەکاوی
چحرۆکی خىاظتن تەوەیە کە لە ڕواڵەجذا ؼیاوی ڕودان هیە ،بەاڵم لەڕاظدیذا
مەبەظتى تەوەیە تاماژە بە واكعێک بکاث یان پەیامیک بەخىێىەس
بذاث(.)).حجىاوی )٢١ :٦٨٢٢:واجا لە چحرۆکی خىاظتراودا تاماهج ڕوخعاسی
چحرۆکەکە هیە ،بەڵکى ماهای پؽذ هاوەسۆکەکەیەحی.
ؼخگەلی صۆس هەن کە لە بىهیان دڵىیایً بۆ همىهە تەوەیکە لەدایکبىیً و
دەمشیً لە کاجیکا هە لەباسەی بىون و مشدهەوە تەصمىهمان هەیەو هەػ
لەباسەی چەهذێتى و چۆهیەجیەوە تاگاداسیً .بەهەمان ؼێىە دەصاهحن کە
هەیً ،بەاڵم تەوەیکە بىون چیە هایضاهحن ،کەواجە چحرۆک دەهىظحن و
دەیخىڵلێىحن هەسوەها تیمکاوی جەحشوبەکشدن و تاگییمان لەباسەی صۆس
ؼدیەوە هیە .بە وجەی بکذ -لەواهەیە اكخباس ى تایضەس بۆ سوهکشدهەوەی
چحرۆک وجً ؼیاوی كبىڵکشدن بێذ ( .بشکذ)١٨ :٦٨٢٨ :
'ڕؼخەي مشواسي ،دەسکەوجەي تاؿشەث و مشۆڤىاس ى تەدەبی'
وەک باظمان کشد پەیىەهذی بەجینى هێىان تەدەبی ظەسصاسی و مشۆهاس ى
بىەهۆی لەدایک بىووی'مشۆهاس ى تەدەبی' چىهکە تەمجۆسە تەدەبە بەسهەمی
بحری جاکەکاوی کۆمەڵگەیە بەبێ ظاوعۆس و ظىىس ،بۆیە لەجىاهایذا هەیە
گىصاسؼذ بەهاوەوەی مشۆڤ بکاث .لەکۆی حۆسەکاوی تەدەبی ظەسصاسی
گاڵخەوگەپ بەهۆی بىووی هەهذێک خەظڵەجیەوە صیاجش لەحۆسەکاوی دیکەی
تەدەبی ظەسصاسی تاماهجی مشۆهاس ى دەپێکێذ ،چىهکە لەالیەکەوە ظیمایەکی
گاڵخە تامێزی هەیە لەالیەکی دیکەؼەوە جىاهای دەسبڕینى هەظدیاسجشیً دۆدی
مشۆڤی هەیە کەصۆسحاس لە واكیعذا گىصاسؼتى پێىاکشێذ .لێرەدا دەکشێذ
گاڵخەوگەپ بە 'گەسمی پێىی دۆدی مشۆڤ لە کۆمەڵگە دابجرێذ' چىهکە
مشۆڤ کاجێک باسی جەهذسوظتى دەؼڵەژێذ ،دەکشێذ لەڕێگەی پێىاوی پلەی
گەسمی لەؼیەوە حۆسی هەخۆؼیەکەی دەظىیؽاهبکشێذ ،بەهەمان ؼێىە
دەکشێذ بەبەسصبىوهەوەی حۆسێکی جایبەحی گاڵخەوگەپ لە بىاسێکی دیاسیکشاودا
یاخىد کەمی لەبىاسێکی دیکەدا دەکشێذ تاماژەبیذ بۆ کێؽەو گشؿخێکی
جایبەث بە مشۆڤ لەوبىاسەدا .یان ڕوویەکى دیکەي جایبەجمەهذي و ظشووؼتى
مشۆڤ خۆي هیؽان بذاث و دەسکەوێ.
یەک لەو بابەجاهەي کە لە ڕؼخەي مشواسیذا ،پاهخاییەکى ؿشاواوى داگحرکشدووە،
باظەکاوى پەیىەظذ بە تاؿشەجً .لە حۆسي باظکشدهەکاهەوە ،دەجىاهحن
دەسکەوجەیەکى بەسچاو لە ظشووؼذ و جایبەجمەهذي تاؿشەجان هیؽاهبذسێ و
هاوکاث حۆسي جێڕواهینى گؽتى کۆمەڵگاؼە بەسامبەسیان ،بخشێخەڕوو؛ کە
بێگىمان هەسدووکى تەم بابەجاهەػ پشظگەلێکً کە مشۆهاس ى پێیاهەوە
خەسیکە .بۆیە لە سواهگەي مشۆهاس ى تەدەبی و تەو چەمکاهەي کە
خعخىوماهىەجەڕوو ،هەوڵذەدەیً ؼڕۆڤەي دەسکەوجەي تاؿشەث بکەیً.
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یەکەم :چحرۆکئاظا بىون لە دەكەکاوی ڕؼخەی مشواسیذا:
وەکى لەپێؽەوە باظکشا مەبەظتى ظەسەکی چحرۆکئاظابىون
حەخخکشدهەظەس چۆهیەحی ؼىێيێک ،دیاسدەیەک ،دیمەهێک یاخىد کەظێکی
دیاسکشاوە ،هەسوەها بایەخ بەو کەظێتى و دیمەهاهەدەداث کە جایبەث و حێى
ظەسهجً.
بە ظىدوەسگشجً لە بابەحی چحرۆکئاظابىون دەگەیىە دۆخێک لەڕەؿخاسی
مشۆڤ کە دەظپێکی هیچ ؼیکشدهەوەیەک هیە ،لەمڕوەوە هیچ حۆسە
کۆجاییەکی هابێذ ،بۆیە تایضەس هادیاسبىون /کۆجایی هاچاسی-هاجەواو/
لەدەظخذاوی کڕۆک بە دەسەهجامیێکی ظەسهجڕاکێص ى واكیع /چحرۆک/
خەیاڵ لەكەڵەمذاوە ،کەڕای تێمە ظەباسەث بە چحرۆک و واكیع دەگۆڕێذ،
جاوەکى بماهگەێىێخە جێگەیؽخيێکی هىێ لەکێؽەو گشؿذ و پشظەکاوی مشۆڤ.
تەم بۆچىهە وێىەیەکی حیاواصی هاظیىەو (مشۆهاس ى تەدەبی)ی تایضەسیؾ
بێگىمان پەیکەسسی ظەسەجایی تەم وێىەیەیە(.بشکذ )١٢ :٦٨٢٨:واجا لە
لێکۆڵیىەوەی مشۆهاس ى تەدەبیذا-تەدەبی گێڕاهەوە  -پێىیعخە ظەسهج
بخشێخەظەس دەظپێک و کۆجایی دەكەکە ،دواجشیؾ جیؽک بخشێخە ظەس کڕۆکی
دەكەکەو حۆهیەحی ؼکاوی ڕێعا کۆمەاڵیەحی و مێژوییەکان پیؽاهبذسێً
کەتەمەػ تەسکی چحرۆکئاظا بىوهە.
بەپێى تەوهاظاهذهەی لەظەسەوە کە بۆ بابەحی چحرۆک تاظا بىون کشا،
لێرەدا پێىیعخە ظەسهجی کاس بخشێخە ظەس گاڵخەوگەپەکان لە کخێبى ڕؼخەی
مشواسیذا ،چىهکە تەم حۆسەدەكاهە لەگەڵ تەو پێىەساهە دەگىهجێذ کە تایضەس
بۆ چحرۆک تاظا بىون لەبەسچاوی گشجىە.
لەم ڕوەوە عەالتەدیً ظەحادی بەگؽتى بۆ دەظپێکی گێڕاهەوەی
دەكەکاوی هاو کخێبى ڕؼخەی مشواسی ظىدی لە چەهذ ڕەگەصێکی گێڕاهەوەیی
وەک(کەظێتى ،ؼىێً ،کاث و ڕووداو) وەسگشجىە کە لەبەکاسهێىاوی
هەسیەکەؼیان بۆ مەبەظذ و تاماهجی جایبەث بىوە .لێرەدا هەوڵذەدسێذ
تاماژەیان پێبکشێذ:
جۆری یەکەم و باوجشیً حۆسی دەظپێک لەم کخێبەدا دەظپێکی خیکاییە،
واجا بەگؽتى لەم حۆسە دەكاهەدا دەهگی گێڕەڕەوەی هەمىوؼتزان صاڵە بەظەس
دەكەکاهذا .بۆهمىهە لەگێڕاهەوەی بەظەسهاحی تەوژهەی کە مێردی تەباجە الی
كاصی ظىدی لە گێراهەوەی خیکایی وەسگەجىە وەکى تەوە وایە بڵێذ'هەبىو
هەبىو' کەکۆهتریً ؼێىاصی گێڕاهەوەیە(( :ژهیک هەبىو مێردێکی صۆس هاكىاڵو
بضەوی هەبىو هاوی 'ؼاپلىگ' بىو ،ژهەکە ؼاپڵىگ هەڵئەگشێ و تەیباجەالی
كاصی)) لێرەدا گێڕەڕەوە هەمىوؼتزاهە واجا لەدەسەوەی دەكەکەیەو تاگاداسی
وسدو دسؼتى بەظەسهاجەکاوی دەكەکەیە کە تەوژهە چۆن ظکااڵی خاڵی
تەباجەالی كاصی کە پیاوەکەی صیادەڕەوی تەکا لەبىاسی ظەسحێیى کشدهذا،
كاصیؾ بۆیان چاسەتەکاو بەاڵم پیاوەکە پابەهذی ڕێکەوجىەکەی الی كاصی
هابێذ وبەهاوی كەسصو بەسکىڵەوە تیص ى خۆی تەکا ،بۆیە ژهە لەهیىەؼەوا
تەچێخەوە بەسدەسگای ماڵی كاصی .دیىە چحرۆکئاظاکە لێرەدا تاماژەکشدهە بە
مامەڵەکشدوی هامشۆڤاهە لەگەڵ تاؿشەجذا بۆ تەم مەبەظخەػ ظیـەجێکی
تاژەڵی وەسگحراوەو کشاوە بەڕەمض بۆ هەمىو ظیـەجە هامشۆییەکان .چىهکە تەو
ژماسەی ظەسحێیى کشدن لەم دەكەدا دووسە لەواكیع .هەڵىێعتى كاصیؾ
لەچاسەظەسکشدوی کێؽەکەدا کە هەسمی دەهىێنً لەتاظذ پیاوەکەدا بە
پێذاوی هەلی 'بەسکىڵى كەسص' دیىێکی دیکەی چحرۆک تاظا بىوهە ،چىهکە

تەمە ظەسەجایەکە بۆ پێؽێلکاسی بڕیاسی كاصی کەدواجشیؾ هەڵىێعتى
ڕاظخەكیەی خۆی لە کۆجایی دەكەکەدا پیؽاهذەداث.
لەحێیەکی دیکەدا دەڵێ (( :لەوظەسەوە تاؿشەجێک هەبىو مىاڵی هەتەبىو،
هیچ ؼێخ و ؼەخغ و مەالیەک هەما هەچێخە ظەسی ())...ظەحادی:٢١٦١:
(( ،)٨٣٥کابشایەکی کىسد ژهێکی هەبىو هەمىوحاس بەداسێکەوە تەکەوجە ظەسو
گىێالکی و دایئەپلىس ى و کابشاػ هیچ دەسەجاهێکی هەبىو)) (ظەحادی:٢١٦١:
 ((،)٢٢٢پحرەژهێکی کىسد هەبىو لە ژووسەکەی خۆیا لەبەس كاپیەکە خەسیکبىو
دودی تەڕیعذ( ))...ظەحادی((،)٦٨ :٢١٦١:ژهێکی'بێعەسی' هەبىو 'پحزە'ی هاو
بىو چىاس کىڕی تاصاو بەهاوباهگی هەبىو ))...وؼەی 'بىو ،هەبىو' لەمجۆسە
دەظپێکاهەدا بەڕوووی دیاسە ،بەحۆسێک دەکشێذ ببێخە خاڵی هاظاهذن و
حیاکەسەوەی دەظپێکی خیکایی .بێگىمان تەم جەکىیکە لێرەدا بۆ مەبەظتى
هادیاس بىون بەکاسهاجىە بۆتەوەی خىێەس لە دوڕیاوی واكیعی خەیاڵی و خەیاڵی
واكیعی دابىێذ ،کەتەمەػ مەبەظدێکی چحرۆکئاظا بىوهە الی تایضەس.
جۆری دووەمی دەظپێک لەگاڵخەوگەپەکاهذا هاوهێىاوی ؼىێنى جایبەجە
وەکى هاوی واڵث و ؼاس ،گىهذو هاوچەکان .بۆهمىوهە ((ظااڵهێکی صوو
لەکەسکىوک کابشایەکی کىسد هەبىو ؿێر بە ژهە حىلەکەیەک
ببىو))(ظەحادی(( ،)٨٣٢ :٢١٦١:ژهێک هەبىو لە هەڵەبجە باجی صیىەحی
هاوبىو ،لەبەستەوەی جۆصێ حىاهکەلە بىو خەڵک و خىا صۆس بەجەمای
بىون))(ظەحادی(( ،)٨٥٣ :٢١٦١:پحرەژهێکی بلباظەحی لەوەختى خۆیا
بىوە'هەژاس بىوە' و لێى دەكەومێ و ڕوویص ى هەڵىایێ داوا لەکەط بکاث))(
ظەحادی )٦٦٣ :٢١٦١:دیاسە تەمجۆسە بەکاسهێىاوی ؼىێىە لەدەظپێکذا
لەخۆوە هیە ،بەڵکى لەپاڵ کاسی گێڕاهەوەدا هەوڵذساوە خەظڵەث و ڕەؿخاسێکی
جایبەث بە تاؿشەحی تەو هاوچە یاخىد دیذی تەوهاوچەیە بۆ تاؿشەث
پیؽاهبذسێً.
جۆری سێیەمی دەظپێکی بەکاسهاجىو لە کخێبى ڕؼخەی مشواسیذا هاوهێىاوی
کەس ى جایبەجە ،واجا گێڕاهەوەکە بەصماوی کەظێکەوە تەهجامذەدسێذ .تەم
هاوهێىاهەػ بە دوو ؼێىەیە :ؼێىەیەکیان هاوهێىاوی کەظاوی هاوداسی
تەدەبی و مێژوویی و کۆمەاڵیەحی وەکى(مەولەوی ،ؼێخ ڕەصا ،عادیلەخاهم و
مەظخىسەی تەسدەالن ،خەپعەخاوی هەكیب ،مەوالهاخالیذ ...ؼێىەکەی
دیکەؼیان هاوی جایبەجە واجا هاوی تاظایی کە جاکی کىسد لەوظەسدەمەدا هاوی
پێجراوە .بۆهمىوهە ((ظەیذ عەبذولحەکیم بۆی گێڕامەوە وحی کابشیەک هەبىو
صۆس کەلەؼەق و جىڕەبىو ،جەاڵقی ژهەکەی تەدا))(ظەحادی،)٨٥٧ :٢١٦١:
((خاهضادەی هەسیشی وجىویە لەدووی تەوپیاوە تەگەڕێم کە بەهەوخىێىەکەی
دسێژەو بەوی کاالکەی کىسث!)) (ظەحادی(( ،)٢ :٢١٦١:هىسی عەلی تەمحن
گێڕایەوە وحی :وەظخا خەمەظاڵح هاوێک هەبىو لە پێىجىێً کىسجاهذسوو بىو،
تەم وەظخا خەمەظاڵحە تاؿشەجێکی حىاهکەلەی دساوظێیان هەبىو مشدی لێ
خۆؼکشدبىو ())...ظەحادی(( ،)٧١٢ :٢١٦١:ماسؾ خەصهەداس گێڕایەوە وحی:
ژهێک جاصە محردی کشدبىو ،جاصە بىوک بىو ڕۆژێک تەچێ بۆ کۆڵ بۆ حل ؼتن،
ؼەسم تەکا بە خەصوسەکەی بڵێ دەسپێکەجم بذەسێ جا بۆث بؽۆم())....
ظەحادی(( ،)٧١٥ :٢١٦١:ؼێخ ڕەصا بە وەظمان پاؼای حاؾ دەڵێ :پاؼا جۆ
تەسکێکی صۆسی عەؼحرەحی حاؿذ بەظەسەوەیە ،تەم عەؼحرەجە گەوسەیە
تیذاسەی گەسەکە))(ظەحادی )) )٣١٥ :٢١٦١:هەسچی تەم حۆسە دەظپێکەیە
بۆ گێڕاهەوە بەصۆسی ظىد لە وؼەی 'وحی' واجا كعەکشدن بەهاوی کەظێکەوە
کەصۆسحاس تەوکەظەػ گێڕاهەوەکەی دیعاهەوە دەچێخەوە ظەس ڕەوحی
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گێڕاهەوە خیکاییەکە .واجا لەگەڵ هاوهێىاکەؼذا دیعاهەوە هەظذ بەوە
دەکشێذ کە بەظەسهاجەکە بەسهەمی خەیاڵ بێذ جاواكیع .هەسوەها بەهۆی
ظەسصاسی بىهیان لە جیػی ظاوعۆس دەسباصیان بىە و بەهۆی دیاسهەبىوی
خاوەهەکاهیؽیاهەوە لە خىکمى تایً و دەظەاڵث و کۆمەڵگە پاسێضساوبىون.
حێى باظە لەو دەكاهەی کە ظىد لە هاوی تاظایی وەسگحراوە حۆسی بابەجەکە
حیایە لەوەیکە هاوی کەظێکی مێژوویی هاجىوە ،چىهکە هىظەس کاجێک
ڕەؿخاسی کەظێدیەکی مێژوویی دەخاجە ڕوو پێکهاجە واكیعیەکەی چحرۆک
تاظابىون صاڵذەبێذ هەوەک خەیاڵەکە ،همىوهە لێرەدا لەگـخىگۆی هیىان
ؼێخ ڕەصاو وەظمان پاؼادا کڕۆکی بابەجەکە باظکشدوی جىاها و بەهشەی
عادیلە خاهمە ،باط لە هیچ جابۆیەک و ڕێعاؼکاهذهێکی کۆمەاڵیەحی و
ڕەگەصی تاؿشەث هاکشێذ ،بەڵکى تاماهجی کاس دەسخعخنى ظیـەجە تایذیالیەکاوی
تاؿشەحی کىسدە لەڕواهگەی کۆمەڵگاوە ،بىووی تەوهمىهاهە لەڕؼخەی مشواسیذا
صیاجش بۆدەسخعخنى وێىەو ظەسهجە كبىڵکشاوڕێعا کۆمەاڵیەجییە خىاصساوەکاهە
بۆ تاؿشەث لەهاو کىسددا .بەاڵم لەو دەكاهەیکە ظىد لەهاوی خىاصساو وەسگحراوە
بۆ گێڕاهەوەکە صیاجش بابەجە جابۆکان خشاوهەجە ڕوو ،چىهکە هاکشێذ لەپاڵ
هاوێکی دیاسی مێژویذا باط لەوە بکشێذ کە ژهیؾ وەکى پیاو خاوەوی ػەسیضەی
ظێکعییەو هەسوەکى چۆن پیاوان کۆمەڵێک ظیـەث و وێىای دیاسیکشاویان
کشدوەجە پێىەسو هێمای پشۆظەی ظێکس ى ظەسکەوجى ،تاؿشەجاهیؾ بەهەمان
ؼێىە لەهمىوهەی تەو تاؿشەجەی کە مێردی مشدووؼۆسەدا هاجىە' کابشا لەکاحی
ؼۆسدوی جەسمی مشدوەکەدا هەیخەکەی لێکشدەوەو بشدیەوە پیؽاوی ژهەکەی
بذاث بۆ تەوەی چیتر بۆڵەی بەظەساهەکا....هەسکە ژهە چاوی بە هەیخەی
مشدوەکە کەوث کێؽای بەخۆیا تەیەڕۆ کىێخا کەی مشدوە؟
لەصۆس گاڵخەو گەپی دیکەؼذا تەم بابەجاهە بەسچاو دەکەون جا دەگاجە تەو
تاظخەی هىظەس ڕەگەصی ڕەچەؼکێنى بەکاسدەهێىێذ بۆتەوەی بابەجەکە جۆختر
بکاث ،وەکى لەهمىهەی تەو کە کچەی کە بەبەسچاوی باوکیەوە باط لە
پێىەسە خىاصساوەکاوی تەهذامی هێریىەی پیاو دەکاجذا هاجىە .کەتەمەػ
تاماهجێکی مشۆهاظیاهەی هەیە.
جۆری چوارەمی دەظپێکی گؽتى لەم کخێبەدا تاماژەکشدهێکی
هاڕاظخەوخۆیە بۆ مێژویەکی دیاسیکشاو لەڕێگەی ڕووداوێکەوە :لێرەؼذا
گێڕەسەوەی هەمىؼتزان تەسکی گێڕاهەوە تەگشێخە تەظخۆ .بۆهمىهە لەباظکشدوی
بەظەسهاحی پحرەژهە عەهکاوەییەکەدا باط لەمحژووی هاجنى هێڵی
ؼەمەهذەؿەسدەکاث بۆؼاسی هەلێر( :جاصە ؼەمەهذەؿەس هاجبىو بێجگە لە
صەالمەکە هەسگیاهذاسێکی جش بخشایەجە ؼەمەهذەؿەسەوە تەبىایە خاوەهەکەی
پاسەی لەظەس بذایە .کابشا کىسدی دەوسوبەسی تەو'لەیالن'ە ظىاسی
ؼەمەهذەؿەس تەبی کە بجێذ بۆ بەػذا ،کەڵەؼێرێکی پێ تەبێذ بۆتەوەی
پاسەهاداث هاچاس لەهاو ؼەسواڵەکەی تەیؽاسێخەوە ،پێرەژهیؾ پەهحرێکی باش ى
پێیە هەحاسهەحاسە کەڵەؼێر ظەس لە گحرؿاهە دڕاوەکەی کابشا دەسەهێنً و
پاسچەیەک پەهحر تەخىا ،پحرەژن صۆسی الظەسەبێ لەکۆجاییذا کابشا پشظیاسی تەو
واكىڕیەی لێ تەکا لەوەاڵمذا پیى تەڵی(بەخىای بشا گەلەکم ..دیىە بەاڵم پەهحر
خۆسم هەدیىە) (ظەحادی .)٥١٥ :٢١٦١:واجا هىوظەس لەبشی تەوەی بڵێذ
لەظااڵوی٦٢٥٨دا تاماژە بەکاحی هاجنى هێڵی ؼەمەهذەؿەس دەکاث بۆؼاسی
هەولێر بۆ تەم مەبەظخەػ هاصهاوی عەهکاوەیی داوەجە پاڵ پحرەژهەکە ،لێرەدا
دەکشێذ جایبەجمەهذی تاؿشەحی تەو ظەسدەمە دیاسبکشێذ کەلێرەدا پحرەژن دەڵێ
صۆسمذیىە بەاڵم پەهحر خۆسم هەدیىە ،دیاسە مەبەظخەکە تەوە هییە کە

پحرەژهەکە تەهذامی هێریىەی صۆسی دیىە چىهکە مێردی کشدوەو کىڕی بىەو
کىڕەصای بەخێىکشدوەو کىڕەکاوی دەوسوبەسی لەدساوظێً و خضمىکەس ى دیىە
بەمىاڵی ،بەڵکىتاماهج لێرەدا پیؽاهذاوی دیمەهێکی تاؿشەجاوی بەظااڵچىە
لەهاوکىسددا ،کە ظەبەظتر بىون لەڕەؿخاسو كعەکشدهذا .دیىە مشۆهاظیەکە
تەوەیە تاؿشەحی کىسد دیلی مێیىەبىوهەکەیەحی ،واجا جاوەکى هەسصەکاسە ظىىسو
پێىەسەکان جىهذجشن ،بەپێى جێپەڕبىووی کاث خەظڵەث و جایبەجمەهذی مێیىەیی
کاڵتر دەبێخەوە ،چەهذەکاڵتربێ تاؿشەث صیاجش لەو پێىەساهە تاصاد دەبێذ.
هەسوەها لەدەكێکی دیکەدا تاماژە بەؼەڕی  ٦٢٦٣-٦٢٦٥دەکاث کە
کىسدەکان جێذابەؼذاسیان پێکشاوە(هەسلەو ؼەڕەدا هەهذێک کىسدیان بەهاوی
ػەصاوە جەؿشەدابىو ،هاسدبىویاهً بۆ ؼەڕ....،دواجش کابشا پەؼیمان تەبێخەوە کە
لێیان پشس ى بۆ؟ وحی' :ؼەسجبً بەم خەهجەسە مەال کىجکىث کەم .دویذ باوکە
هەس تەیىث هەسکەط بچێ بۆ ػەصا'هۆسی' تەدەوێ..تەگەس ڕاظتى تەکشد خۆی
بۆ هەهاث؟ مً هۆسیم هاوێ'خاجە'ی خۆم بەدەمی باوکیؽم صیادە
)(ظەحادی .)٢٦٣ :٢١٦١:لەمجۆسە دەظپێکاهەدا ظىد لە کاحی مێژوویی
وەسگحراوە جاوەکى ظەسهجی خىێىەس بەسەو ڕوداوە مێژووییەکە ببرێذ ودواجشیؾ
ؼەواسەی پێبکشێذ بۆتەوەی لەالیەکەوە ڕواهگەی کۆمەڵگە بۆ تاؿشەث
دەسدەخاث ،لەالیەکی دیکەػ تەو جىاهجى ڕەخىەیەی کە تاساظخەی مەالکان
کشاوە بەەوەیکە ڕۆڵێکی گشهگیان هەبىوە لەجەؿشەداوی خەڵکی بەهاوی
تایىەوە ،هەسوەها تاماژەیە بۆ بحرکشدهەوەی هەهذێک لە پیاواوی کىسد کە
لەگەڵ هەبىوی ژهەکەیاهذا بەدوای خەیاڵی خۆسی کەوجىن ،تەمەػ چۆهیەحی
بحرکشدهەوەی تەوپیاواهە پیؽاهذەداث کە ؼەهىەجباص بىون و بەسدەوام
بەدوای همىوهەو چێژی تایذیالی تاؿشەجەوە بىون ،کە دواجش دەبێخە یەک لە
هۆکاسە ظەسەکیەکاوی گحرۆدەبىووی تاؿشەحی کىسد .چىهکە تەو ظیـەجەی پیاو
چەهذ دەسکەوجەیەکی وەکى :ؿشەژوی ودەظخذسێژی ،بەصۆس بەؼىداوی کچی مىاڵ
بەپیاوی پحر...لێکەوجىەجەوە .همىوهە بۆ هەسیەک لەم دەسکەوجاهەػ پاهخاییەکی
ؿشاواوی گاڵخەو گەپەکاوی هاو ڕؼخەی مەواسیذا هەیە ،.کەهەهذێک حاس بۆ
صەكکشدهەوەی بابەجەکە ظىد لە هىهەسی صیادەڕەوی کشاوە ،بۆهىوهە لەم
دەكەدا هاجىوە (( :عەواڵ گۆحەی دساوظێمان بەبێ صیادوکەم بیعذ وخەوث
ژوی هێىابىو())...ظەحادی ))١٢ :٢١٦١:تەم ڕێعا ؼکاهذهەی کە پیؽاهذساوە
بۆ ظەسهجڕاکێص ى خىێىەسە بۆالی کێؽەکە چىهکە لەو ظەسدەمەدا ؼەسعى
یاظا لەهاوکىسددا ڕێگەیان بەپیاو هەداوە لە چىاس ژن صیاجش بهێىێذ .لەپاڵ
تەوەؼذا یەک لەهۆکاسەکاوی تەو کێؽەیەػ دەخاجە ڕوو کە کێؽەیەکی
دەسووهیەو صۆسحاس تاؿشەث باحەکەی داوە ،تەویؾ هەظذ بەکەمیکشدن الی
پیاو وادەکاث ڕێژەیەکی صۆس تاؿشەث جاكیبکاجەوە حا چ بە یاظایی یان بە
هایاظایی ،بۆتەم مەبەظخەػ وؼەی'گۆج' ی بەکاسهێىاوە کە ڕەمضی
کەمىکىڕیەکە لەمشۆڤذا.
ی
ی
خاڵی دووەم لە ظیاهەکەی تایضەس -هادیاس  /کۆجایی هاچاس یان هاجەواو/
هەماوی کڕۆک (کۆجایی هاچاسی و هاجەواوە) .حێى باظە صۆسبەی گاڵخەو گەپەکان
لە کخێبى ڕؼخەی مشواسیذا کۆجاییەکی هاچاسی و چاوەڕوان هەکشاویان هەیە.
بۆ تەم مەبەظخەػ ظىد لە ڕظخەو دەظخەواژەی کىسحی هێماتامێز وەسگحراوە،
چ بەؼێىەی جاهەو پالسبێذ یان تامۆژگاسی و پەهذ ،کە پەهذێکی کىسدی
لەپؽخەوەیە .لێرەدا هەوڵذەدسێذ کۆجایی هەهذێک لەو همىهاهەی ظەسەوە بۆ
پشاکخحزە بەکاسبهێجرێً:
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لەو همىهەیەی ظەسەوەدا کە ژهەکە بۆحاسی دووەم تەچیخەوە بەسدەسگای
كاصی بۆؼکاجکشد لە مێردەکەی ،كاصیؾ پێیان تەڵێذ(( تیؽەکەی تێىە
پێچەواهە هەبىایە مً خۆم چاسم تەکشد ،تێعخەػ بڕۆ كەسص دووماڵ تاوەدان
دەکاجەوە ،تەمە لە خەدیس ى ؼەسیـا هەیە))(ظەحادی )٥١٥ :٢١٦١:تەم
کۆجاییە حۆسێکە لەکۆجایی هاچاسی و بۆمەبەظتى چحرۆکئاظا بىون کەڵکی
لێىەسدەگحرێذ ،چىهکە لێرەدا كاصی ڕەمضو هێمای یاظایە کاجێک دەڵێ:
'تیؽەکەی تێىە پێچەواهە هەبىایە خۆم چاسمذەکشد' خىێىەس ظەسەجا بحری بۆ
بابەحی ظەسحێى کشدهەکە دەچێذ لە کاجێذا هێمایە بۆ هەڵىێعتى یاظا کاجێک
ژهێک داوای مافی خۆی دەکاث یاظا پؽخگىێی دەخاث ،بەاڵم بۆپیاو
پێچەواهەیە .هەسوەها هەڵىێعتى پیاوی ژهەکەػ تاماژەیە بە پابەهذ هەبىووی
پیاو بەیاظا چىهکە وەکى پێؽتر تاماژەی پێکشا یاظا لەتاظدیذا هەسمی هىاهذوە.
هەک هەس یاظا دەظەاڵجیؾ لەتاظذ پیاواهذا هەسمیان هىاهذوە ،لەصۆسؼىێىذا
پاؼاو محرو تاػا ...بىون بەڕەمضی دەظەاڵث بۆهمىهە لەکۆجایی دەقی
بەظەهاحی پاؼآ کۆسەی ڕواهذصو تەو دوو دڵذاسەی کە ؿەسماوی پاؼا کۆس
دەؼکێجن و لەکاحی ژواهذا ڕوهاکی دادەگحرظێجن لەکاجێذا تەم کاسەی
كەدەػەکشدووە بەهۆی حەهگەوە .تەم دەكە کۆجاییەکی گاڵخەتامێزی هەیە
کاجێک پاؼا پشظیاس لە کابشا دەکاث بۆ ؿەسماهذ ؼکاهذووە؟ کابشا لەوەاڵمذا
دەڵێ (( :کەپاؼا ظۆسە کەهەظخا هەگىێ بە پاؼای کۆسە دەداث هەبە پاؼای
ظاغ ،پاؼا کۆسە تەمەی بیعذ دەظذ تەکا بە پێکەهحن و تەڵێ :بڕۆ
هەمىوؼەو لەخۆؼیذابً)) پاؼا(ظەحادی )٣ :٢١٦١:لێرەدا ظىد
لەکەسەظخەی هاو واكیع وەسگحراوە بۆ ؼاسدهەوەی مەبەظخە چحرۆکئاظاکە،
بۆهمىهە 'پاؼاکۆس' ڕەمضی دەظەاڵجە لەبەسامبەسیؽذا 'پاؼآ ظاغ ' داهشاوە
ڕەمضی دەظەاڵجێکی جایبەث بەژهە .هەسوەها 'پاؼا ظۆس' ڕەمضی پیاوە ،واجا
پیاو بۆ خەصە جایبەجیەکاوی بەسامبەس بە تاؿشەث گىێ بەهیچ دەظخىسو
ڕێعایەک هادەن کە هەسدەظەاڵجێک بۆی دیاس بکاث .هەڵىێعتى پاؼا لێرەدا
ڕەمضی هەسمی هىاهذوی دەظەاڵجە لە تاظذ كذەػەؼکێيیەکاوی پیاودا.
لەبەظەسهاحی کابشای کىسدیؽذا کە هێردساوە بۆ ػەصا ،کۆجاییەکەی
بەهەڕەؼەکشدن لەمەالو لۆمەکشدوی خۆی هاجىە :دویذ باوکە هەس تەیىث
هەسکەط بچێ بۆ ػەصا'هۆسی' تەدەوێ..تەگەس ڕاظتى تەکشد خۆی بۆ هەهاث؟
مً هۆسیم هاوێ'خاجە'ی خۆم بەدەمی باوکیؽم صیادە .لێرەدا کۆجاییەکی
هاجەواوە کە پشظیاسێکی ڕەخىەتامێزو لەحۆسی لۆمەکشدن کۆجایی پێهێىاوە.
هەوەها لە تەو تاؿشەجەػ کە مىاڵی هەدەبى ظەسداوی چەهذیً ؼێخى مەالو
پیاوچاکی کشدبىو ژهەکە دوای ماهذوبىوی صۆس تەکەوێخە داوی دەسوێؽێکەوە و
ؿشیىی تەدا بەهاوی هىؼخەکشدهەوە دەظخذسێژی تەکاجەظەسی ،کۆجاییەکی
هاجەواوی هەیە کە بەڕظخەیەکی جىاهج تامێزە(( كىسبان مادام تەصیەجذ
کیؽاوە با کىڕبێذ))(ظەحادی )٨٣٥ :٢١٦١:لەالیەک پەسدە هەڵماڵیىە
لەظەس ڕەؿخاسی چەهذ گشوپێکی پیاواوی تایینى -مەالو ؼێخ وپیاوچاک و
دەسوێؾ کە لەوڕێگەیەوە ظخەمیان لە تاؿشەث کشدوە .لەالیەکی دیکەػ
گىصاسؼخکشدهە بە ویعتى خىدی تاؿشەث بۆ ڕەگەصی کىڕو هێریىە کە بۆ تەم
مەبەظخە پەهایاهبردوەجەبەس هىؼخەو حادو و خىساؿیاث .دیىە مشۆهاظیەکەی
تەم بابەجە واجا صۆسحاس تاؿشەحی کىسد لەبشی پؽذ بەظتن بەخۆی پؽتى
بەکىڕەکەی بەظخىە بۆ بەهێزکشدوی پێگەی خۆی لەکۆمەڵگەدا.
دووەم :چحرۆک وێژی لەدەكەکاوی لە ڕؼخەی مشواسیذا:

تەو پیؽەکیەی کەلەظەسەوە باظکشا ظەباسەث بە تەدەبی گێڕاهەوە و
چحرۆک وێژی ،بىەماکەی تەو بحرۆکەیەیە کە تایضەسپێى وایە تەدەب بەخاڵی
دەظپێک دادەهێذ جاوەکى لێکۆڵیىەوە لەباسەی مشۆڤەوە بکاث ،هەسحەهذە
تەم لێکۆڵیەوەیە لە ظىىسی تەدەب دەسدەچێذ و باط لەچاالکی ڕۆژاهەی
مشۆڤ دەکاث ،هەسبۆیە تایضەس هەڵلەی پەیىەهذی مشۆهاس ى و تەدەب
دسوظذ دەکاث و صەمیىە بۆ داهێىاوی چەمکی مشۆهاس ى تەدەبی خۆؼذەکاث.
تەمەػ تاساظخەیەکی لۆحیکیە ،چىهکە هاکشێذ باط لە تاؿشەث و
خەظڵەجەکاوی بکشێذ بەبێ تەوەی جیؽک بخشێخەظەس تەودۆخەی کە تاؿشەحی
جێذایە لە دەكە تەدەبیەکەدا ،بێگىمان بۆ تەم مەبەظخەػ پەهادەبشێخەبەس
باظککشدوی ڕەؿخاوگىجاسو چاالکی ڕۆژاهەی تاؿشەث .جاوەکى بضاهشێذ وەکى
مشۆڤێک چۆن ڕەؿخاسی کشدوەو چۆن ڕەؿخاسی لەگەڵذاکشاوە؟ پشظە
مشۆهاظیەکە تەوەیە کە تایا خىدی تاؿشەث لەو تەسک و ڕۆڵە ڕاصیە؟ لێرەدا
هەوڵذەدسێذ وەاڵمی تەم پشظیاساهەو چەهذ پشظیاسێکی دەکەػ بذسێخەوە:
کخێبى ڕؼخەی مشواسی ظەسچاوەیەکی صۆس بەکەڵکە بۆ بابەحی باظەکەی
تێمەػ ،چىهکە باس ى صۆسبەی الیەن و حۆسەکاوی تاؿشەث کشاوە ،هەسلە
تاؿشەحی مىذااڵ و هەسصەکاسو پێگەیؽخىەوە بگڕە جاوەکى پحرەژن ،دواجشیؾ
تاؿشەحی خاهەدان ،ژیش ،كاسەمان ،گێل ،چاوچىۆک ،ڕەصیل ،داوێً پیغ و
ظۆصاوی ...بێگىمان هەمىو تەماهەػ بەهۆی تەو تەسک و ڕۆاڵهەوە
دەسدەکەویذ کەپێى بەخؽشاوە لە دەكەکاهذا .تەم کخێبە باط لەظەسدەمێک
دەکاث کە تاؿشەحی خىێىذەواسو ڕۆؼيبحر کەم بىون ،تەسکی تاؿشەث بەگؽتى
لەچىاسچێىەی تیص ى ماڵ و خضمەجکشدوی پیاوو مىذاڵذا بىوە .لێرەدا
هەوڵذەدسێذ لەوباسەیەوە هەهذێک همىوهە بخشێىە ڕوو:
ظەسەجا لەظەسدەمی کۆهەوە دەظخپێذەکەیً کە تاماژە بە تەؼکەوجکشاوە
((لەوظەسە پحرەژهێکی پۆپ ظپى لەبەسدەسگای تەؼکەوجیکذا بىو بىکەکەی
ظیپالێکی بۆ ڕاخعدبىو ظاوەسیان کشدبىو ظاوەسکەی لەوالوە لەظەس حامێ
بۆ هەڵخعدبىو ،بێؽکەی مىاڵەکەی لەالیەوە داهابىو ،خەڕەکێکیص ى
بەهەهذێ پەجکەوە خعدبىەبەسدەم لەهاو گلیىەیەکا هەهذی كاوەحی بۆداهابىو.
بىکە خۆی چىبىو بۆ ماصوکشدن .پحرەژن بەدەظتى ڕاظتى خەڕەکی تەڕظذ
بەكاچی بێؽکەی ڕاتەژەهذ بەدەظتى چەپی پاظەحۆلەکەی تەکشد لەبەیىا
پەجکی تەدا بەدەم خەڕکەکەوە حاسحاسێؾ گىیلێ كاوەحی تەبشد بۆدەمی بەاڵم
لەبەستەوە کەلەبەس لىحی تەؼکەوجەکەدا بىو بایەکە هەیئەهێؽذ هیچی
بجێخەدەمی.....کىڕێکی كۆؼمەػ وحی جاصەؼەمامە تەوە چی تەخۆی؟
پحرەژهەػ حىابی دایەوە وحی -:گیاوی جاصە ؼەمامە جا تەم بایە لەم کىهەوەبێ
هیچ)) (ظەحادی )٧١٦ :٢١٦١:لێرەدا لە دیمەهێکی صۆس کىسجذا جەمەن
وتەسکی تاؿشەجێکی کىسد پیؽاهذساوە لەگەڵ تەوەی پحرە و دداوی بەدەمەوە
هەماوە هێؽخا بەسدەوامە لەکاسکشدن وهەسبەداهیؽدىەوە چەهذکاسێک
تەهجامذەداث و دەسؿەحی هیە هاهەکەی بە حىاوی بخىاث .تەمەػ ماهای وایە
تاؿشەحی تەوظەسدەمە جاوەکى هێزمابێ لەگیاهیان تەبێ بەسدەوامبن لە کاسکشدن
و خضمەجکشدوی خێزاهەکەیان .لەپاڵ وێىەی پحرەژهذا تاماژە بە حۆسەکاسێکی
دیکە کشاوە کەلەو ظەسدەمەدا تاؿشەجان ڕایاهپەڕاهذوە ،تەویؾ ماصووکشدهە.
تەماهەػ هێزو جىاهای تاؿشەحی کىسد پیؽاهذەدەن کە چۆن جىاهیىیاهە
ؼاهبەؼاوی پیاوان تەسک و ڕۆڵیان هەبێذ لە کۆمەڵگەدا.
دواجش همىهەیەک بۆ گىصاسؼکشدن لە تەسکی ژن لەظەسدەمی کۆچەسیذا
((خێڵ ظەسەو ژوس بۆ کىیعخان تەگەڕیىەوە میمکە ؿاجمە یان میمکە پاهیى هاو
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بىو گایەکی داوەجەبەسو تەگەهەظەس سووباسەکەی كضڵجە .گایەکە تەداجە پێؾ
و دەظذ تەگشێ بە کلکیەوەو لەبىاسەکە تەداث....تەم میمکە پاهییە ظاڵی
دوایی لەگەڵ عێلذا تەحىەوە کێعخان...ظبەینً مەڕ تەدۆش ً و ؼحرتەخاجە
مەهجەڵەوەو تەیەوێ بیخاجە ظەس تاگش تەگەڕێ بۆ بەسد جا بیکا بە
ظێکىچکەی تاگشدان و مەهجەڵی بخاجەظەس( )).....ظەحادی)١٢١ :٢١٦١:
تەمە کىسجەی کاسی ظەسدەمی مەڕداسی و کۆچەسی کىسدە کە لە هاویىذا لە
کىێعخاهەکان بىون و لە صظخاهیؽذا بەسەو گەسمیان باسگەیەن تەپێچایەوە.
تەو مەڕدۆؼیىە بۆ تاؿشەجاوی گىهذ بەؼێىەیەکی دیکە بىوە ،چىهکە لە
کىسدەواسیذا تەو تەسکە بەصۆسی دساوەجەپاڵ کچی الو ((پۆلەکچێک تەچً بۆ
ڕاهەبحری کاهەبی چاوی پێیان کەوجى پاؼان گێڕایەوە بۆدۆظخەکاوی بەمجۆسە
وەظـی کشدن :وەکى کاسمامضی بەهاسێ هەس لەسەیان لێىەدەهاث))
(ظەحادی )٧٢١ :٢١٦١:بۆتەوەی صیاجش جەمەهەکە پیؽاهبذاث دەظخەواژەی
کاسمامضی بەهاسی بەکاهێىاوە کەبەهاس هێمای الویە.
چیلکە کێؽان و تاوکێؽان بەؼێکی دیکەی تەسکی تاؿشەحی کۆوی کىسد
بىوە((...لەو واڵحی تاالهە پحرەژهێک تەبێ تیص ى هەسچیلکە کێؽاهە))...
حێى ظەسهجە تاؿشەحی کىسد تەوهەمىو تەسک و ؿەسماهەی بێ بەسامبەس
تەهجامذاوە ،کەتەمە یەک لەهۆکاسەکاوی هەبىووی تابىسی ظەسبەخۆی
تاؿشەحی کۆوی کىسدە .وەکى دەبیجرێذ بەسامبەس بەو هەمىو ماهذووبىهە هاهە صگ
و((ظاڵی دووکشاظیان بۆکشاوە یەک صظخاهەو یەک هاویىە))(ظەحادی:٢١٦١:
 )٧١٢هشخى بەهایص ى صۆس هەسصاهتر بىە لە تامێرێکی کاسەبایی ((لەم ظااڵهەی
دوییەدا جاصە حل ؼۆس(ػەظالە)کەوجبىوە ظىلەیماهیەوە...ڕۆژێک کابشایەکی
خەڵکی تەو ؼاسەصوسی کۆهە هاجەبەس دوکاهەکەو.....بڕۆ بەسدی جۆی لێ هەواسێ
مً ؼەظذ دیىاس بذەم تەیذەم وەژهێک هەم حلم بۆ تەؼىاو هەم گاهیؽم
تەداحێ)) (ظەحادی )٨ :٢١٦١:ژن لێرەدا هەم مشۆڤەو هەم تامێر .واجا
بەهەمىوحۆسێک لەخضمەحی پیاوە چ لەپڕکشدهەوەی خەصی هێریىەیی چ وەکى
تەسکی ماڵ.
لەالیەک کۆمەڵگەو پیاواوی بەهاو تیماهذاسو دەظەاڵث تەسکی تاؿشەجیان
كىسظکشدوەو ماؿیان پێؽێلکشدوە لەالیەکی دیکەػ خىدی تاؿشەث  ،واجا
صۆسحاس خىدی تاؿشەجیؾ ڕۆڵی هەبىە لە پێذاوی تەوتەسکاهە بەتاؿشەجاوی
دیکەی هضیک لەخۆیان ،دایک بۆ کچ ،خەظى بۆ بىک ،بىک بۆ خەظى -وەکى
تەوهمىهەیەی ظەسەوە-هەوێ بۆ هەوێ ...بەهمىهە ژهێک تامۆژگاسی کچەکەی
دەکاث بەسلە گىاظخەوەی((ژهێک کچێکی هەبىو مێردی کشد .تەوؼەوەی کە
بیگىاصهەوە تەو كعاهەی لەگەڵکشد و وحی... :تەبێ ببى بەکاسەکەسێک
بۆی...بەكیيیاث بە چیذ هاجەبەسدەظذ پێى ڕاصی بە ..چەلەخاهێى لەگەڵذا
مەکە..ظەیشی تەوؼىێىەکە تەو ظەیشی تەکا ،تاگاداسی تەو ؼىێىەبە کە تەو
بۆوی تەکا..تاگاداسی وەختى خىاسدن و هىظخنى بە( ))...ظەحادی)٣١٢ :٢١٦١:
تاؿشەث لەکخێبى ڕؼخەی مشواسیذا چەهذیً ڕۆڵی پێ ظپحردساوە لەواهەػ:
(دایک ،خىؼک ،ژن ،بێىەژن ،پحرەژن ،جاصە بىوک ،کچ ،مىاڵ ،هەوێ،
دۆظذ )...بۆهەسیەک لەماەػ ظەدان همىوهەی جێذایە کە همىهەهێىاهەوە بۆ
تەم بىاسە باظێکی ظەسبەخۆی پێىیعخە.
لەوەاڵمی تەو پشظیاسەػ کە تایا تاؿشەث بەو تەسک و ڕۆڵەی بۆی
دیاسکشدوە ڕاصیە؟ بێگىمان هەخێر بۆیە لەهەهذێک دەكذا گىێمان لە دەهگی
هاڕەصایی تەبێذ ،تەوەجا ؿاجم بەبشاکەی تەڵێذ( :خىا لەمً بەدبەختری

دسوظذ هەکشدوە؛ بەیاوی جاتێىاسە هەس خەسیکی تاوکێؽیم) (ظەحادی:٢١٦١:
)٨
هەسوەها لە همىهەیەکی دیکەدا ژهەکەی مام جەها تەبێخە هىێىەسی
تاؿشەجاوی ماهذوو ،بۆیە دەهگی بێزاسی بەسصدەکاجەوە لەوهەمىو باسە كىسظەی
ظەسؼاوی و خەصدەکا ببێخە پیاو جاوەکى بدەظێخەوە( :لەو واڵحی باڵەکایەجیە لە
گىهذی 'بێخىاجە' مام جەها هەبىو...ژهێکی هەبىو تەویؾ خەسیکی جىجً و
مەڕدۆؼحن و هان وهەویش بىو...ڕۆژێک مام جەها ظەیشی کشد وا ژهەکەی
باسێکی باس کشدوەو..لێى پشس ى تاؿشەث تەوە بۆکىێ تەچی؟ وحی واڵ پیاوەکە
تەچمەظەس تەو 'كعىە' و تەم باسەش ى بەدیاسی بۆ تەبەم بەڵکى دوعام بۆبکا
لەالی خىا کە بمکا بەپیاو .مً تەم عەصیەجەی بەظەس ؼاهمەوەیە بۆم
هەڵىاگحرێ ))...تەمەػ تاماژەیە بە بااڵدەظتى دەظەاڵحی باوکعاالسی لەهاو
کۆمەڵگەی کىسدیذا.
ظێیەم :ڕەمض یاخىد هێماظاصی
مشۆڤ صۆسحاسظىد لە هێماو وێىە وەسدەگشێذ بۆ هضیکبىوهەوە لەو
ؼخاهەیکە بەسدەظتى هحن ،بەجایبەجیؾ هادی خىدی مشۆڤ .لەم ڕوەوە چ
ؼدێک هەیە بخىاهێذ بەكەد تەدەب بەگؽتى و تەدەبی ظەسصاسی بەجایبەث
بەدسصەکاوی مشۆڤذا بچێخە خىاسەوە و پەی بەؼىێىە جاسیک و جایبەجەکاوی
مشۆڤ بباث و باظیان لێىەبکاث؟ هەس لە چىهەخەمامی ژهى مێردەوە بگشە
جاوەکى ظەسحێیى کشدهیان و وەظـی ؼىێىە جابۆکاوی وەکى تەهذامی صاوصێی
ژهاهە .یاهیؾ لەڕوی دەسوهیەوە باط لە ؼەهىەحی مشۆڤ دەکاث کە پشظێکی
گشهگی مشۆهاظیەو لێرەؼذا دیاسجشیً گشؿتى ژن و پیاوە لە ڕؼخەی مشواسیذا.
تەو کاسەی ظەحادی تەهجامی داوە لەڕؼخەی مشواسیذا تەظخەمە
مشۆڤىاظێک بخىاهێذ تەوەهذە كىڵبێخەوە لەمشۆڤ و پەسدە لەظەس هەمى
الیەهەکاوی تاؿشەث هەڵبذاجەوە و باس ى لێىەبکاث لەهەمان کاجیؽذا خۆی
لەدەمی جحژی ظاوعۆسو ظەسهجى ڕەخىە ڕصگاسبکاث.
بۆ تەم مەبەظخەػ ظەحادی ظىدی لەهێماو تاماژەی ظادە وەسگشجىە بۆ
دەسبڕینى ماهاو مەبەظتى ؼاساوە .واجا بەگؽتى هێماظاصی لەڕؼخەی مشواسیذا
بەؼێىەی ظادەو ظاکاسە ،چىهکە دەكەکان بەصۆسی وەسگحراوی تەدەبی
ظەسصاسیً و دیاسە جایبەجمەهذی تەدەبی ظەسصاسیؾ ظادەییە لەڕوی ؼێىاص و
ماهاوە .هەسوەها ظىدی لەصمان و کلخىسی کىسدی وەسگشجىە بە ؼێىەصاسو
دیالێکتى حۆساوحۆس دەقی هىظیىە ،تەمەػ وەکى خۆی تاماژەی پێذاکاث
بۆپاساظخنى صماوی گەلەکەی بىە .لێرەدا س ً حۆس هێماو ڕەمض بەکاسهاجىە:
وؼەیی ،ڕظخەیی ،چحرۆکی هەوڵذەدسێذ بەهمىهە ڕوهبکشێىەوە:
حێى ظەسهجە صۆسیىەی هێما وؼەییەکان لە گاڵخەوگەپاکاوی ڕؼخەی
مشواسیذا جایبەجً بە تەهذامی هێریىەو مێیىەی مشۆڤەوە ،لەم همىهەیەدا
بەڕووی دیاسە(ؼێخ ڕەصا حاسێک لەماڵی مەخمى پاؼای حاؾ تەبێ لەکاوی
چەكەڵ تەچێ بۆ ظەس ظحروان بۆ مەلەکشدن .ژن و بىوک و کچی
پیاوێکی'پؽذ ماڵە' لەظەس سوباسەکە حلیان تەؼذ...ژهەکە دەظذ
تەخاجەظەس بالماهێکەی خۆی تەڵێ :ؼێخ ڕەصا تەوە چیە؟ تەمیؾ تەڵێ کاوی
پاهە...کچەکە لێى تەپشس ً...تەڵێ :تەوە مێرگەحىاهە...تەمێؾ دەظذ
تەخاجەظەس خەیخەکەی خۆی و تەڵێ :دەی کچیىە تەمە چیە؟ تەڵحن هاصاهحن.
تەڵێ 'بۆچی هاصاهً؟ تەمە حىواهىی حىاهە لە مێرگەحىان لەوەڕاهم لەکاوی پان
تاومذا لە جەویڵەخاهە بەظخمەوە) لێرەدا لەپاڵ هێما وؼەییەکەدا حۆسێک لە
کشاوەیی و تاصادی تاؿشەحی کىسد پیؽاهذساوە لەچاو گەالوی دەوسوبەسیان.
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هێما ڕظخەییەکاهیؾ بەصۆسی تاماژەن ب پشۆظەی ظەسحێیى کشدن و
باظکشدوی هەهذێک بابەحی جابۆ .وەکى لەهمىهەی تەو ژهەی کە لەؼەوی پیىج
ؼەممەدا داوای تەوە لەپیاوەکەی دەکاث مەال گىجەوی كەظشێکی
لەبەهەؼذ بۆ بکاث ،دواجشیؾ بۆ خىدی پیاوەکەو دایکی پیاوەکەػ كەظش
دسوظدبکاث....پیاوەکە لە کۆجاییذا ماهذو دەبێذ وپێً دەڵێ ((:ژهەکە تەوە
خۆث و تەوە وەظخای كەظشان چی ێ دەکەی لێى بکە .تیتر بەگىێی مً
هاکا))...
بەؼێکی هێما ڕظخەییەکاهیؾ لەؼێىەی پەهذ هاجىون ،بۆهمىوهە:
(ؼێخێک لە'هۆسەبان' هەڵکەوجبىو ،مشاصی هەمىو خەڵکی خاظڵذەکشد و
خۆیص ى ژن ومىاڵی هەبىو ،ڕۆژێک کىێخا معخەؿا پێى تەڵێ :یا ؼێخ جۆ تەم
ؿەیضو بەسەکەجەث هەیە کەمشدی لە کیس ى هەمىان تەچی تەوالدێکذ هیە
حێذ بگشێخەوە...بڕیاسی ژن هێىان تەدا و صیاجشیؾ دڵی تەچێخەظەس'ؿاجە'ی
حىاهتریً کچی هاوچەکە و تاػای'ظىجەڵی' یؾ لێى ماسە تەکاث...کچ وەکى
تێعخە هەکەوجبىوە ظەسو کاڵوی خۆی بەهەمىو کەظیان تەدا .دوای
ماوەیەک ؿاجە لەگەڵ دۆظخەکەیا هەڵذێً و ؼێخیؾ بەجەهیا تەمێىێخەوە.
تیىجا ؼێخ کەحاسان لەهیىەؼەوا دەهگی صیکشو كىستاوی تەهاث ،تەمجا
هەمىو ؼەوێ بەکۆلی گشیاهەوە تەی گىوث:
باهگیاهکشدی وجذ بەڵێ
ؿاجەڵێ هەی ؿاجەڵێ
حىان تەبێ لەپحر هەڵێ
پەهذی پحراهە بەڵێ
لێرەدا تەم پەهذە گىصاسؼخە بۆ بابەحی بەصۆس بەؼىداوی کچ بەبێ پشظىڕا،
دەسەهجامەکەی صهجحرەیەک سوداوی لێذەکەوێخەوە کەژیاوی کچە
تاڵۆصدەکەن .یەکێک لەواهە لێرەدا تاماژەی پێکشاوە :ڕاکشدن و بەدوکەوجنى
کچە لەگەڵ تەوکەظەی کە خۆش ى تەوێذ.کەتەمەػ صۆسحاس مەجشس ى
کىؼخنى لەظەس بىوە ،تەگەسیؾ هەکىژسایە تەوا جەواوی ژیاوی لەجشس ى کىؼتن
بەظەس بشدوە ،بۆ پاساظخنى گیاهیان پەهایان بۆ ماڵە تاػاو ظەسۆک هۆصەکان
بشدوە و بىون بە خضمەجکاسو هەسلەوێؽذا ڕووبەڕوی چەهذیً کێؽەی دیکە
بىوهەجەوە .هەسوەها کەدەڵێ تاؿشەث وەکى تێعاجا وسیا هەبىەو
بەهەمىکەظێکیاهذاوە تاماژەیە بە كۆهاغی گۆڕاوی دۆدی تاؿشەث
لەوظەسدەمەی کە دەكەکە گێڕدساوەجەوە بۆ تەو كۆهاػەی کە دەكەکە
کۆکشاوهەجەوەو هىوظشاوە.
لەحۆسی ظێیەمی هێماظاصیذا -چحرۆکی -ظىد لە بابەحی دەكئاوێضان
وەسگحراوە ،واجا چحرۆکێکی دیاسی تاینى یان کۆمەاڵیەحی وەسگحراوەو دەظکاسی
کشاوە و وەکى ڕەمضێک ظىدی لێىەسگحراوە بۆ پیؽاهذاوی دۆخێکی جایباحی
مشۆڤ وکۆمەڵگە .بۆهمىهە لە بەظەسهاحی تەو پیاوەی هەمىوحاس ژهەکەی بە
داس لێى دەداو دەسەكەحی هایێ بۆیە هاها بۆ مەال تەباث بۆچاسەظەسی
کێؽەکەی ،بەاڵم کاحێ تەبینً مەالژن بە كاپلاپەوە دوای مەال کەوجىە،
هەسچۆهێک بىە باس ى خاڵی خۆی بۆ تەکاث و مەالػ پێى تەڵێ(( :بچۆ پێى بڵێ
تەو کاولیە خەقی هیە بەداسدەظک لێدبذاث ،ؼەسع تەؿەسمىێ هەس خەقی
كاپلاپیان هەیەو هیچی جش )٢٢٢()).لێرەدا ظىد لەبەظەسهاحی تیمامی عىمەس -
ڕ.خ -وەسگحراوە کاجێک یەک لە تەٌحابەکان ظکااڵی خۆی تەباجەالی کە
خێزاوی باػ هیە لەگەڵی کاجێک تەگاجە بەسدسگا گىێی لەدەهگی خێزاوی تیمام
عىمەس دەبێ کەهاواس دەکا بەظەسیذا ...لێرەدا هىظەس ظىدی لە دەكئاوێضان
وەسگشجىە و لەڕێگەی چۆهیەحی ڕوداوەکاهەوە دەیەوێ تاماژە بەپێچەواهەیی
ڕەؿخاسی پیاوی تاینى ڕاظخەكیىە کە تیمامی عىمەسەو پیاواوی بەهاوتاینى

کەمەالهً بکاث کەچۆن تایً و تاؿشەث بۆمەبەظتى جایبەحی خۆیان
بەکاسدێجن.
چىاسەم :بەکاسهێىاوی 'خىاظتن' لەدەكەکاوی ڕؼخەی مشواسیذا
لەبەسگی دووەمی ڕؼخەی مشواسیذا عەالتەدیً ظەحادی بەؼێکی جایبەث
کشدوە بە گێڕاهەوەی داظخاوی كاسەماوی چىاس تاؿشەحی کىسد( :بەس ً ،ؿاجە،
ؼێرەژن و ژهە وەصیش)
خاڵی هاوبەش ى س ً لەم داظخاهاهە بابەحی تابڕوی ژهە .کەهەسیەکەیان
بەحۆسێک ڕووبەڕوی دەظخذسێژیکشدن دەبىەوە ،لە داظخاوی 'بەس ً'دا بەس ً
ڕوحی خۆی و کۆسپەکەی باوەش ى لەگشەوی ؼەسەفی دادەهێذ و تامادەهیە
خۆی ڕادەظتى کىڕی ظەپاهەکەیان بکاث و تابڕوی بخكێ بۆیە دەڵێ( :هەی
همەک خەسامی خىاهەهاط ،بەوخىایەی کە لەم ؼىێىە چۆلەدا گىێی لە
کەظاس ى مىە؛ هەک مىاڵ بەڵکى خۆم و مىاڵم پاسچە پاسچە بکەی دەظذ بۆ
هامىس ى مً دسێژ هاکەی)(ظەحادی،ل )٢١٨لەکۆجایؽذا کىڕە ظەپان
دەکىژیذ.
کەچی لەداظخاوی 'ؿاجە'دا ؿاجە چەهذ لە "خىسؼە" ی حەسدە و دص دەپاڕێخەوە
تابڕوی هەبا بێ ظىودە ،بۆیە دواجش ؿاجە بۆ ظڕیىەوەی پەڵەی تابڕوی بڕیاسی
جۆڵە ظەهذهەوە بەدەظتى خۆی دەدا لەو'خىسؼە'یەی کە خکىمەجیؾ
دەسەكەحی هایێ .لەکۆجایذا ؿاجە خىسؼە بشیىذاس دەکاث و ڕادەظتى پۆلیس ى
دەکاث .لەتەهجامذا خىسؼە دادگایی دەکشێذ و بڕیاسی لەظێذاسەداوی
بەظەسدا دەظەپێذ .هاوڕێیەکاهیص ى یەکیان دەکىژسێذ و تەویتریان پاهضەظاڵ
صیىذاوی دەکشێ( .ظەحادی،ل)٦٢٧
لەداظخاوی ظێیەمذا باط لە ژیشی و داهایی ژهە وەصیشیک دەکشێذ کە پێؾ
تەو پیاوەکەی چەهذ ژهێکی دیکەی هێىابىو بەاڵم لەبەستەوەی دوای ماوەیەک
پاؼا ؿێریان تەبىو جەاڵقی دەدان ،جادەگا بەهۆبەی تەم تاؿشەجە و بە
جاكیکشدهەوەیەک دەسس ى پاؼا دەداث و ڕاظخەڕێی دەکاث و لەم باسەیەوە
دەڵێذ :پادؼام جاصە چیذ خىاسد؟ پاؼا :دیاسە هێلکە ،ژهەػ دەڵێ ڕاظخە تەم
هێلکاهە لەڕەهگی دەسەوەیاهذا حیابىون تایا هاوەوەیان هیچ حیاواصی هەبىو؟
پاؼا لەوەاڵمذا دەڵێ :هەخێر .ژهە دەڵێ پادؼاهم ژهیؾ هەسوایە با لەڕواڵەجا
حیابً لە تەظڵی ژهێدیذا هەمىو یەکً ،تەمەو پادؼا بۆ میلەث وەکى باوک
وایە ،تایا باوک دەظذ بۆ هامىس ى کچ و کىڕی خۆی دسێژ تەکا؟ لەکۆجایذا
((بەهۆی ژیشی تەم ژهەوە هەم مێردەکەی کەوجە دهیایەکی جشەوە ،هەم
پادؼاهیؾ کەوجە عالەمێکی جشەوە)) (ظەحادی،ل )٢٦١لێرەدا ژهە وەصیش
دەبێخە کۆدەهگی تاؿشەث و باط لە یەکعاوی کاکڵی مێیىە بىون دەکاث،
کەتەمەػ پشظێکی گشهگی مشۆهاظیە.
داظخاوی چىاسەم باط لە تاؿشەجێک دەکاث کە دەجىاهێذ لە ؼىێيێکی
دوسەدەظذ کە پیاوان هاوێشن بەجەهیا بچً ،تەو بەجەهیا ماوەجەوەو
پاسێضگاسیص ى لەخۆی کشدوە .لێرەدا هىظەس بۆ پیؽاهذاوی كاسەماوی تەم ژهە
ظىدی لە جەکىیکی دژە پاڵەوان وەسگشجىە ،واجا لەم داظخاهەدا دوو
دژەپاڵەوان بەسامبەس بەژهە پاڵەواوی ظەسەکی داظخاهەکە داهشاوە ،یەکەمیان
تاؿشەجێکی داوێً پیعە کە بەم ؼێىەباس ى لێىەکشاوە((هەهىکە الی ژهێک
بىوم کەلەگەڵ مێردەکەی خۆیا ڕاکؽا بىو ،مىیؾ چىمەپاڵی))ل٢١٣
لەبەسامبەسیؽذا بەم ؼێىەیە وەظـی ژهە پاڵەواهەکە کشاوە(( ؼێرەژن!
بەوخىایەی بان ظەسە ظىێىذث تەدەم جۆ چیذ و چکەظیذ؟))...ل ،٢٦٦دژە
پاڵەواوی دوەمیؾ ' ظمایلەگۆج'ە کەوەکى خۆی دەگێڕێخەوە ((تاتەم ظمایلە
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گۆحە کە تیعخا لەبەسدەمخا پحرو کـذ بىوە ،لەوەختى خۆیا هاوی ظمایلە
گۆحیان بهێىایە مىاڵ لەبێؽکەیا ژیش تەبىەوە))ل ،٢١٣کەچی تەو ؼێرەژهە
وێىایەکی وای لە مێؽکی ظمایل دسوظخکشدبىو کە جا پحریؾ باوەڕی بەوە
هەدەکشد کە ژن حۆسی الواص و خیاهخکاسیص ى هەبێذ .بۆیە لەکۆجایی
داظخاهەکەدا دەڵێ...(( :چما هەمىو ژهێک وەکى یەک وایە! ژوی واػ هەیە
وژوی واػ هەیە! تەوەی مً لەو خىسمەیە چاوم پێکەوث هەهىوکەػ هەس
مىچڕکە بەلەؼما دێخەخىاسێ ))ل ٢٦٦دیاسە دەسکەوجنى دژە پاڵەوان
لەظەدەی بیعخەمذا بۆ دەسکەوجنى خىێىذهەوەی حیاواصی دەكە ،دواجش
ویعتى گۆڕینى هۆسمە کۆمەاڵیەجیەکاوی هەیە.
وەکى پێؽتر تاماژەی پێکشا الی 'تایضەس' بەکاسهێىاوی بابەحی خىاظتن لەدەقی
تەدەبی گێڕاهەوەیذا پەیىەهذی بەماهای تەودیىی دەكەکەوە هەیە .بۆیە لێرەدا
بەچەهذ ؼێىەیەک ظىد لەبابەحی 'خىاظتن' وەسگحراوە لەم داظخاهاهەدا؛
لەگشهگتریيیان بابەحی دەظخذسێژیکشدهە ظەس تاؿشەث و بابەحی جۆڵەکشدهەوەی
تابڕوە ،تەم بابەجە یەک لەپشظە گشهگەکاوی مشۆهاظیە کە چەهذیً ظاڵ
مشۆهاظەکاوی بەخۆیەوە ظەسكاڵ کشدوە .چىهکە پشس ى تابڕو لەکۆمەڵگە
هەسیدیەکاهذا پشس ى ظەسەکی تاؿشەث بىوە .تاؼکشایە لەکۆمەڵگەی کۆوی
کىسدیذا ژیاوی تاؿشەث پەیىەظدبىوە بە تابڕویەوە ،بۆیە پێىیعذ بىوە
تاؿشەث 'بەس ً' تاظا پاسێضگاسی لە تابڕوی بکاث جەهاهەث تەگەس ڕوحی
مىاڵەکەش ى کشدبێخە كىسباوی بۆ تەو مەبەظخە ،لەکاجێکذا یەک
لەخەظڵەجەکاوی دایک تەوەیە هەمىوؼدێکی بکاجە كىسباوی مىذاڵەکەی.
لێرەدا هىوظەس دەیەوێذ بڵێذ پاساظخنى ؼەسەؾ بۆ تاؿشەث هەمىو ؼدێکە.
لێرەدا ڕوەخىاصساوەکە داکۆکیکشدهە لە ماؿەڕەواکاوی تاؿشەث ،بۆیە
پێىیعخە بەدەظخەکاوی خۆی وەسیبگشێذ؛ چی لە پیاو کەهێمای کۆمەڵگەی
باوکعاالسیە .یاخىد لەوکىڕەظەپاهەی کەخۆی وەکى بشا پێؽاهذادا کە
تەمیؾ هێمای خضمى کەط و عەؼشەحی ژهە .تەوحا یا بەڕێگەی كاصی
کەڕەمضی یاظایە ،یاخىد بەدەظتى خۆث وەکى کۆڵىەداوی 'ؿاجە'
بۆجۆڵەکشدهەوە ،لێرەدا گىصاسؼخە لە هەوڵذاوی بەسدەوامی ژن بۆ
بەدەظتهێىاوی ماؿەڕواکاوی جاوەکى بەدەظدیان دەهێىێذ.
الیەهێکی دیکەی ماها خىاصساوەکە پیؽاهذاوی حیاواصی پێىەسەکاوی
كاسەماهیە لە کۆمەڵگەدا ،کە لەچحرۆکی 'بەس ً'دا دیىەخان کشاوە بە هێمای
ڕواهگەی کۆمەڵگە ،چىهکە هەس لەو دیىەخاهەدا کە مەسجی كاسەماوی بۆ
پیاوان بشدوی دەظەظڕێک بىوە بۆ تەؼکەوجێکی دووس لەگىهذ لە ؼەوێکی
تەهگىظخە لەچاودا ،لەهەمان دیىەخاهذا تاػا ظخایص ى كاسەماوی بەس ً
دەکاث چۆن حگەسگۆؼەکەی کشدوە بەكىسباوی لەپێىاو پاساظخنى تابڕویذا،
هەسوەها دەیکاجە ظیمبىلی كاسەماوی تاؿشەث کاجێک دەڵێذ(( :تەم
كاسەماهیەی جۆ ظەسی هەمىو تاؿشەجێکی بەسصکشدەوە و الیەقی بە كاسەماوی
تاؿشەجان!))ل ٢١٣هەمان پێىەس لەداظخاوی 'ؿاجە'ؼذا بەدیذەکشێذ
کەبەدەظتى خۆی جۆڵەی تابڕوی خۆی کشدوەجەوە بەڕادەظخکشدوی جاواهباس و
خعخيیە بەسدەم دادگاو پاؼان لەظێذاسەداوی .بەاڵم لەداظخاوی ژهە وەصیشدا
واجا لەدەسباسو جەالسی پاؼاکاهذا پێىەسی كاسەماوی تاؿشەث بەکاسهێىاوی
ژیشیەکەیەحی بۆ پاساظخنى تابڕوی.
دیىێکی دیکەی ماهای خىاصساو لەم داظخاهاهەدا تەوەیە کە هیچ ؼىێيێکی
کۆمەڵگە بۆ تاؿشەث حێى تاظایؾ هیە و ژن جێذا پاسێضساو هیە ،تەوەجا
هەلەماڵی پاؼا و هاوکۆؼک وجەالسدا بەهمىوهەی ژهە وەصیش ،هەػ لە دەؼذ و

ظاسادا وەکى ؼێرەژن ،هەلەماڵی باوکی وەکى ؿاجەو هەػ لەماڵە مێردی
بەهمىوهەی دژە پاڵەواهەکەی ؼێرەژن .بۆیە جەنها خۆی دەجىاهێذ پاسێضگاسی
لەخۆی بکاث و هەسخۆیص ى دەجىاوێ خۆی بەدەظخەوە بذاث ،تەمەػ
لەالیەکەوە گىصاسؼخە لە تحرادەو یەکذەهگی تاؿشەث .واجا تەگەس خۆیان ویعتى
کەوجنى هاوڕەگەصەکاهیان هەدەن تەوکاث کاسەکە تاظان هابێذ .لەالیەکی
دیکەؼەوە گىصاسؼخە بۆ دیذ و پێگەی تاؿشەث لە کۆمەڵگەی کىسدیذا.
ظەباسەث بە بەکاسهێىاوی خىاظتن لە گاڵخەو گەپەکاهیؽذا دەکشێذ ظىد
لەکەسەظخەیەکی دیکەی خىاظتن وەسبگحرێذ کە دووباسە بىوهەوەیە ،چىهکە
یەک لە کەسەظخە گشهگەکاوی بەکاسهێىاوی 'خىاظتن' لەدەقی گێڕاهەوەیذا
دوباسەبىوهەوەیە ،واجا ڕەؿخاسێک یان ڕۆڵێکی کەظێدیەک چەهذحاسێک دوباسە
ببێخەوە .لەبەستەوەی چىاچێىەی باظەکەمان تاؿشەجە بۆیە ظشهجی کاس
دەخشێخە ظەس تەو ڕۆڵ و وێىاهەی تاؿشەث کە صۆس دووباسە بىوهەجەوە لە
دەكەکاوی ڕؼخەی مشواسیذا ،کە تەمەػ بەؼێکە لە وەاڵمی پشظیاسی' چۆن و
بۆچی مامۆظخاو صاهایەکی تایینى وەکى عەالتەدیً تەوەهذە باط لەڕؿخاسو
كعەی ظێکس ى دەکاث؟'
لێرەدا دەکشێذ گاڵخەوگەپ بە گەسمی پێىی دۆدی مشۆڤ لە کۆمەڵگە
دابجرێذ ،چىهکە مشۆڤ کاجێک باسی جەهذسوظتى دەؼڵەژێذ ،دەکشێذ
لەڕێگەی پێىاوی پلەی گەسمی لەؼیەوە حۆسی هەخۆؼیەکەی
دەظىیؽاهبکشێذ ،بەهەمان ؼێىە دەکشێذ بەبەسصبىوهەوەی حۆسێکی جایبەحی
گاڵخەوگەپ لە بىاسێکی دیاسیکشاودا یاخىد کەمی لەبىاسێکی دیکەدا تاماژەبیذ
بۆ کێؽەو گشؿخێکی جایبەث بە مشۆڤ لەوبىاسەدا.
لەم ڕوەوە هەوڵذەدسێذ جیؽک بخشێخەظەس تەو بابەجاهەی کە ڕێژەیەکی
بەسچاو دووباسە بىوهەوەیان جێذایە .یەک لەدیاسجشینى تەو بابەجاهە بابەحی
'ظێکعە' کە هەم بىوەجە جایبەجمەوی کخێبى ڕؼخەی مشواسی ،هەم بىوە
بەخاڵی ڕەخىەگشجً لە هىوظەسی کخێبەکە .چىهکە کەم هىوظەس هەیە وەکى
ظەحادی جىاهیبێتى بەو هەمىو بىێشی و ووسدیەوە باط لە هەمىو
جایبەجمەهذیەکاوی مێیىە بىون بکاث یاخىد جۆماسی بکاث ،هەسلە وەظـی
تەهذامە مێیىەکاهەوە بگشە جاوەکى باس ى پەسدەی کچێنى و چۆهیەحی ظەسحێیى
کشدن و گشؿخەکاوی تەوپشۆظەیە لە کۆمەڵگەی کىسدی بەگؽتى و الی تاؿشەث
بەجایبەث .حێى باظە هەمىو تەماهە کەسەظخەی صۆس باؼً بۆ لێکۆڵیىەوەی
مشۆهاس ى تەدەبی ،وەکى تایضەس تاماژەی پێکشدوە تەدەب یەکەم ظەسچاوەی
گەیؽدىە بە الیەهە ؼاساوەکاوی مشۆڤ .تاؼکشایە کە گاڵخەو گەپ تەهجامی
كەدەػەو ظىىسداسیە ،تەم دەكاهە بەسهەمی ژێشخاوی ظەسدەمێکی کۆمەڵگەی
کىسدیً کە وەکى هىوظەس خۆی لەپێؽەکی بەسگی یەکەمذا تاماژەی پێذەکاث
هەمىوؼدێک ؼىسەیی و عەیبە بىوە .لێرەدا پشظیاسێک دێخە تاساوە تایا تەگەس
ظەحادی تەو كعاهەی جۆماسهەکشدبىایە تیتر لەکۆمەڵگەدا هەبىون یاخىد
هەدەمان؟ دواجش صۆسبەی دەكەکان بەسهەمی بحروهادی خەڵکحن هەوەک
ظەحادی.
گاڵخەوگەپەکان وێىای بحرو هادی جاکی کىسدن ،بۆیە بەسصبىوهەوەی ڕێژەی
گاڵخەو گەپ لەبىاسی ظێکعیذا هێمای بىووی هەخۆش ى و کێؽەی جاک و
کۆمەڵگەی کىسدیە لەو بىاسەدا .بەهۆی ظەسکىجکشدوی جاکی کىسد و
ظىىسداسکشدوی خەصەکاوی بە پەسژینى تایحن و هەسیذ بىەجەهۆی لەدایک بىووی
تەو دەكاهە ،واجا گاڵخەوگەپی ظێکس ى حۆسێک بىوە لە خۆ خاڵی کشدوی جاکی
کىسد.
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الیەوی خىاظتن یاخىد مەبەظتى ؼاساوەی پؽذ تەمجۆسە گاڵخەو گەپاهە
پەسدەهەڵماڵیىە لەظەس تەوکەظاهەیە کە بەهاوی تایً و ظەسوەث و
دەظەاڵجەوە تاؿشەجیان ؿشیىداوەو هۆکاسی ظەسەکی ظخەمکشدهً لە تاؿشەث.
دیاسە بۆ تەم مەبەظخە هاوی دەظخەو جاكمى وەکى( :مەال ،ؼێخ ،ظۆفی،
دەسوێؾ...جەهاهەث كەؼەو مالى)ػ لەم ڕواهگەیە بەدەس هەبىون .تەوەجا
ظەحادی لە دەكێکذاهەسظێکیاوی کۆکشدوهەجەوە(( :لەوظەسە لە
گىهذی'تەسدان' تاؿشەجێکی ژیکەلە هەبىو لەوهاوەدا هاوی دەسکشدبىو.
گىهذەکەػ دیان و حىلەکەو مىظڵماوی لێ بىو .بەو هۆیەوە كەؼەو مالىم و
مەالش ى لی بىو .خاجى 'جۆفی' صۆس حىاهبىو ،هەسیەک لە كەؼەو مالىم و مەال
لەعاظتى خۆیاهەوە مشخیان لێ خۆؼکشدبىو...خاجى جۆفی بەهاوکاسی پیاوەکەی
پالوی بۆ هەسظێکیان داڕؼذ و ژواوی لەگەڵ حەماعەجا بەسودوا
بەظذ...ظەسەجا كەؼەو دواجش مالىم و تەوحا مەال هاجً...دوای تەوەی
هەسظێکیان حیاحیا لىجیان دەبڕدسێ لەدەسەوە یەکیاهگشث و لێک تاؼکشا
بىون)).ل ٧٦٦لێرەدا خىاظتن دەسخعخنى وێىەی ؼاساوەی هىێىەساوی
هەسس ً تاینى (حىلەکەو مەظیخی و مىظڵمان)ە بەسامبەس بە تاؿشەث کە
بۆچىهێکی هاوبەؼیان هەیە دەکشێ تەمەػ وەاڵمێک بێذ بۆ تەو ڕەخىاهەی
تاساظخەی ظەحادی کشاوە گىایە هێرؼێکی صۆسی کشدوەجە ظەس پیاواوی تاینى
تیعالم ،بۆیەپیؽاوی دەداث کە کێؽە لە هاوەڕۆکی هیچ یەک لەو تایىاهەدا
هیە ،بەڵکى هىێىەساهیان تایً بەدسوظتى بەکاس هاهێجن ،هەسوەها دیذیان بۆ
تاؿشاث هاوبەؼە ،واجا تاؿشەث یەکعاهە بە چێژو ظێکغ الیان گشهگیؾ هیە
خەاڵڵیەحی یاخىد ها لەکاجێذا ؿخىای خەاڵڵى خەسامی کۆمەڵگە لەظەسدەظتى
تەماهە دەدسێً ،وەکى لەدەكەکەدا هاجىە دوای تەوەی بە پالوی جۆفی
هەسظێکیان لىجیان بەبڕیً دەچێ ،یەکذەگشن و لێک تاؼکشادەبً .تاماهجی
دەق لێرەدا تەوەیە پێىیعخە تاؿشەث وێىەی ڕاظخەكیىەی تەماهە لە
کۆمەڵگەدا تاؼکشابکاث بۆتەوەی ؼکۆیان لەدەظدبذەن و ڕظىابً و چیتر
کەط مخماهەیان پێ هەکاث ،چىهکە تەماهە ظەسچاوەی ظخەمکشدهً لە
تاؿشەث .هەسبۆیە دەبیجرێذ لەو دەكاهەدا کە کێؽەی ژن دەبشێخە الی پیاواوی
بەهاو تایینى کۆجاییەکی هاچاسی یان هاجەواویان هەیە ،تەمەػ هێمای هەبىووی
چاسەظەسە لەظەسدەظتى تەماهە .لەبەستەوەی یان خۆیان مشخیان لە ژهەکە
خۆؼکشدوە یان تەهجامی کاس بەالی پیاودا بىوە.
لە همىهەیەکی دیکەدا باط لە چۆهیەحی بەکاسهێىاوی تەودەظەاڵجە دەکاث
کە بەپیاواوی تایینى دساوە لە کۆمەڵگەدا ،بۆهمىوهە مەالظادەجشیً دەظەاڵحی
تایینى کە مشدی ؼۆسدن و جەللیىکشدهە ،بەکاسهێىاوە بۆ گەیؽتن بەتاؿشەث،
تەوەجا لەم دەكەدا بەڕوووی دیاسە( :لەوبىاسی دەؼخە جاڵە لە دێیەک پیاوێک
هەبىو ظۆفی بشایمى هاوبىو عەمشی خىای کشد....ژهەکەی ظۆفی بشایم
حىاهکەلەو ڕووەو باصاڕی بىو ،لەکاحی جەسم بشدهە گۆڕظخاهذا ظۆفی ڕەخیمى
حۆال کەتەویؾ خەڵکی تەودێیە بىو لەگەڵیاها چىو بۆ كەبشان ،لەڕێگا مشدی
خۆی لە ژهەی ظۆفی بشایم خۆؼکشدبىو ،لێى هضیک بىوەوەو داوایلێکشد ؼىی
پێبکاث ،کەچی ژهە لەوەاڵمذا دەڵێ وەاڵ هاجىاهم چىهکە پێؾ جۆ گـخم بە مەال
داوە ،تەویؾ تەپشس ً کەی؟ ژهەػ تەڵێ کاجێک پیاوەکەمی
تەؼۆسدەوە)ل٧٨٢
الیەوی دووەمی دەظەاڵث لە کۆمەڵگەدا (پاؼا و محر ،تاػا ،بەگ ،كاصی و
خاکم )..بىون بەپێى ظەسدەم .حێى باظە لەصۆسبەی گاڵخەو گەپەکاهذا
کێؽەی ظەسحێى تاؿشەث لەگەڵ پیاوەکەیذا بشاوەجە الی تەماهە ،بۆ

چاسەظەسی تەم گشؿخەػ بەپێى ظەسدەم  ،حا چ ژهە پیاوەی داوەجەبەسخۆی
یان کابشا ژهەکەی پەلکێؽکشدوە ،بەش ى هەسەصۆسیؽیان کۆجاییەکی هاجەواوو
هاچاسیان هەیە کە تاماژەیە بۆ بەسدەوامی کێؽەکە .خىاصەبىووی تەم بابەجە
تەوەیە تاؿشەث لەوبىاسەدا مافی خۆی پێ هەدساوە و صەسەسمەهذە ،چىهکە یان
پیاوەکەی صیادەڕەوی کشدووە لەظێکعکشدن یاهیؾ پؽذ گىێی خعخىە،
جەهاهەث لەهەهذێک ؼىێىیؽذا پیاوەکە وێڕای هەبىووی ژهەکەی هێرباصی
کشدووە یاخىد لەگەڵ گیاهلەبەساوی وەکى گىێذسژو ماهگاو ...لەتەهجامذا
ظەحادی ویعخىیەحی تەوە بخاجە ڕوو کە چاسەظەسی تەم بابەجە جەنها الی
خىدی تاؿشەجە .چىهکە هەسیەک لەواهەی کە کێؽەیەی تاؿشەجیان چىبێخەوە
بەسدەظتى هەوڵیذاوە بەگىێشەی بەسژەوەهذی خۆیان چاسظەسی بکەن .بۆیە
پێىیعخە تاؿشەث بێخە مەیذان وماؿەکاوی خۆی بەدەظتى خۆی وەسبگشێذ و
پؽذ بەکەط هەبەظخێذ.
ئەنجامەکان:
-٦دیذی ظەحادی بۆ تاؿشەث دیذێکی تەسێيیە ،لەکاجێکذا کە دیذی کۆمەڵگە
بۆ تاؿشەث هەسێيیە لەو ظەسدەمەدا.
 -٢بەکاسهێىاوی ظەسەجاو دەظپێکی هادیاس لە صۆسبەی دەكەکاوی ڕؼخەی
مشواسیذا بىەجەهۆی صاڵبىووی ڕەگەصی خەیاڵ لەظیاهەی خەیاڵ/چحرۆک/
واكیع جەهاهەث لەو دەكاهەػ کە ظیمای واكیعیان هەیە.
 -٨بەکاسهێىاوی هاوی ؼىێً لەدەظپێکذا بۆ پیؽاهذاوی خەظڵەث و ڕەؿخاسێکی
جایبەث بە تاؿشەحی تەو هاوچە یاخىد دیذی تەوهاوچەیە بۆ تاؿشەث.
 -٥بەکاسهێىای هاو لەدەظپێکذا بە دوو ؼێىەیە( :هاوی تاظایی ،هاوی کەظێتى
مێژوویی) لەو دەكاهەی کە ظىد لە هاوی تاظایی وەسگحراوە حۆسی بابەجەکە
حیایە لەوەیکە هاوی کەظێکی مێژوویی بەکاسهاجىوە ،چىهکە لەو دەكاهەدا کە
ڕەؿخاسی کەظێدیەکی مێژوویی دەخاجە ڕوو پێکهاجە واكیعیەکەی چحرۆک
تاظابىون صاڵذەبێذ هەوەک خەیاڵەکە تەمەػ صیاجش بۆدەسخعخنى وێىەو
ظەسهجە كبىڵکشاوو ڕێعاکاهە بۆ تاؿشەث لەهاو کىسددا.
 -١کۆجایی هاچاسی و هاجەواو لە گاڵخەوگەپەکاهذا تاماژەن بۆ هەبىوی چاسەظەسو
بەسدەوامی کێؽەی تاؿشەث لەکۆمەڵگەی کىسدیذا.
 -١بەگؽتى لەگاڵخەوگەپەکاوی ڕؼخەی مشواسیذا س ً حۆسە هێما بەکاسهاجىون:
وؼەیی ،ڕظخەیی و چحرۆکی ،هێما وؼەییەکان بەصۆسی تاماژەن بۆ تەهذامی
هێریىەو مێیىەی ژن وپیاو .هێما ڕظخەییەکاهیؾ دوو بەؼً :بەؼێکیان
تاماژەن بەبابەحی ظەسحێیى کشدن و هەس ڕەؿخاسو كعەیەک کە پەیىەهذی بەو
بابەجەوە هەبێذ ،هێما چحرۆکیاکاهیؾ بەؼێىەی دەكئاوێضان بەکاسهاجىون.
 -٧لەڕووی مشۆهاس ى تەدەبییەوە دەکشێذ گاڵخەوگەپ وەکى گەسمی پێىی
کۆمەڵگە ظىدی لێىەسبگحرێذ بۆ دەظدىیؽاهکشدوی هەخۆؼیە باوەکاوی
کۆمەڵگە.
 -٣لەژێش پەسدەی تاییىذا پیاوان ظخەمیان لەتاؿشەث کشدوە ،واجا صۆسبەی
پیاواوی تایینى ظىدیان لە پێگەکەی خۆیان وەسگشجىە بۆ گەیؽتن بە مەسامە
کەظیەکاوی خۆیان.
سەرچاوە بەزمانی کوردی:
ی
ظەحادی ،عەلەتەددیً ،ڕؼخەی مەواس .٢١٦١ ،
ظەسچاوە بەصماوی ؿاسس ى:
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اکبری ،ؿاطمە ،سمض و جـاوث ان با هماد و وؽاهە ،سؼذ امىصػ صبان و ادب
ؿاسس ى ،ؼماسە ظىم ،بهاس.٦٨٢١ ،
اظپرهم و اظذی ،داوود و ظمیە ،داظخان واسگی دس ػضلیاث ؼمغ ،ادب
ؿاسس ى ،دوسە ،٨ؼماسە ،٢پایضو صمعخان .٦٨٢٢
ی
بشکذ ،دکتر بهضاد ،کيؾ خىاهذن و اوعاوؽىاس ى ادبیاث :جفىیش اص اهذیؽە
ولـگاهگ ایضس ،حعخاسهای ادبی مجلە علمى-پژوهص ى ،ؼماسە ،٦٣٥
بهاس.٦٨٢٨
پىسهامذاسیان ،جلی ،سمضوداظخانهای سمضی دس ادبیاث ؿاسس ى ،ؼشکذ
اهدؽاساث علمى و ؿشهىگی ،تهشان.٦٨٣٨ ،
حجىاوی ،مهذی ،کاسبشدهای خلم بیان دس ادبیاث داظخاوی(مجاص ،حؽبیە،
اظخعاسە ،کىایە و جمثیل ،ادبیاث داظخاوی ،ؼماسە.٥١
خعشوپىاە ،عبذالحعحن،کالم حذیذ با سویکشد اظالمی ،كم ،وؽش معاسؾ،
.٦٨٣٢
سحبى مدمىد ،اوعان ؼىاس ى ،كم ،مىظعە امام خمینى(سە) ٦٨٧٢ ،داد،
ظیما ،ؿشهىگ اـخالخاث ادبی ،چچهاسم ،تهشان ،اهدؽاساث مشواسیذ.
داد ،ظیما ،ؿشهىگ اـخالخاث ادبی ،چچهاسم ،تهشان ،اهدؽاساث مشواسیذ.
دوسجیە ،ژان ؿشاوعىا ،علىم اوعاوی گعتردە ؼىاخذ ها ،مشجض ى کخبى و
دیگشان ،تهشان ،وؽش وی.٦٨٣٢ ،
ؿیاك ،ابشاهیم ،اوعان ؼىاس ى اسطباطی ادبیاث ،هامەی اوعان ؼىاس ى،
دوسە اول ،ؼماسە چهاسم ،پایض و صمعخان.٦٨٣٢ ،
واعض ى ،اخمذ ،اوعان اص دیذگاە اظالم ،تهشان ،ظمذ.٦٨٧٧ ،
سەرچاوە بەزمانی ئینگلیزی:
Oort, Rouv von. (1998). “Interview with Wolfgang Iser”. In
Anthropologies IV, no. 1. 72-89
'ملخص البحث'
املرأة في "رشتەی مرواری" للكاتب عالء الدين سجادي من منظور
أنثروبولوجيا ألادب
ٌ
ٌ
مجال معشفي له عالكت كىٍت باإلوعان واملجخمع إلاوعاوي.
لادب بعىىان
ٍ
عىذما هخدذر عً املجخمع البؽشي ،في الىاكع ،ؿبهىا ال وعني ؿلط وحهت
هظش البؽش خىل البيئت املديطت والظىاهش البؽشٍت واملدعىظاث ،ولكنها
جخق ً
ّ
أًما الظىاهش الباطىيت والخـيت كلها والتي جظهش هىع هظشة إلاوعان
لهزه الظىاهش ،والتي ًمكً عذها ً
حضءا مً خفاتق إلاوعان.
هزا البدث جدذ عىىان "املشأة في "سؼخەی مشواسی" لعالء الذًً ٌجادي
مً مىظىس أهثروبىلىحيا لادب .انها مداولت لـهم الىحىد وماهيت املشأة.
ً
والبدث عً كيف ومارا ًجب أن جكىن املشأةٌ .عذ هزا البدث ً
أظاظا
حضءا
ٌ
مىضح في علم احخماع لادبً ،مكىىا
في عمل علم احخماع لادب .كما هى
ً
أن هخطى خطىة عبر لادب لـهم العالم كله.
ؿىلـؼاوؽ اًضس مئظغ مفطلح (أهثروبىلىحيا لادب)ّ .
طىس في الىفف الثاوي
ً
ً
مً اللشن العؽشًٍ هظشٍت حذًذة للبدث في الىفىؿ لادبيت ،والتي
أـبدذ ً
ً
حذًذا لـهم الىفىؿ لادبيت .خذر هزا بخؼيحر الاهخمام مً
أؿلا
الكاجب الى اللاسةً .خؤلف هزا الخؼيحر ً
أًما مً ججاوص خذود الجمالياث زم
ججاوص العىاـش املكىهت للمجخمع .في الىاكع ،مً مىظىس أهثروبىلىحيا لادب،

ًمكً الخعشؾ على خالت الظىاهش (املخـيت واملدـىظت في باطً) البؽش ،أو
حيغ معحن.
بعباسة أخشي ،خالت ٍ
في الجضء لاول مً هزا البدث ،جمذ مىاكؽت ماهيت أهثروبىلىحيا لادب
ووحهت هظش اًضس .في الجضء الثاوي ،جم الخطشق مً خالل الاعخماد على وحهت
هظش اًضس والىلاط لاظاظيت لىحهت الىظش هزه ،مثل ظشد اللفص ي ،أو ما
ٌؽبه اللفت ،أو الشمض ،أو املجاص ،الى املىلىع املخعلم باملشأة وهىع جمثيل
املشأة في اللفق املزكىسة املىحىدة في كخاب (سؼخەی مشواسی).
الكلماث املـخاخيت :املشأة ،أهثروبىلىحيا لادب ،ما ٌؽبه اللفت  ،الشمض،
املجاص" ،ظلعلت الآللئ".
Abstract :
Literature, as a cognitive field, is closely
related to man and human society. When we talk
about human society, we actually mean not only
human attitudes to the environment, material
phenomena and products, but also the totality of the
inner dimensions that reflect the type of human
attitude to circumstances that can be part of human
characteristics.
This study, entitled “Women in Alaeddin Sajadi's
Rishtay Mirwary; From the Perspective of Literary
Anthropology”, is an attempt to understand what
women are and can be in this text. This is an
essential part of literary anthropology because, as in
literary anthropology, we can move towards
understanding the whole world through literature.
In the second half of the 20th century, Wolfgang
Iser, considered the inventor of the term literary
anthropology, developed a new theory of literary
text study that opened up new horizons in
understanding literary texts by shifting attention
from the author to the reader and passing the
boundaries of aesthetics and then to the culture and
structure of society. In fact, from the point of view
of literary anthropology, the conditions of humanity
that are kept inside, or in other words, a particular
nation, can be identified.
The first topic of this study discusses the nature of
;literary anthropology and Iser's views in particular
In the second topic, based on Iser's views and the
main principles of this theory, such as storytelling,
story-like, symbolism, desire, we will discuss
women and their appearance in the narratives in the
Rishtay Mirwary.
Keywords: Women, Literary Anthropology,
Storytelling, Story-like, Symbol, Desire, Rishtay
Mirwary

Page 129

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

 ٦لەکایەي سەخىەي تەدەبیذا،هاظیاسي ظڕیىەوەش ى بۆ بەکاسدەهێجرێ ،کە مەبەظخە
ظەسەکییەکەش ى تەوەیە ،ؼخە سإجێن و باوەکاوى سۆژاهە ،بگۆڕێ و دیمەن وجام و
سەهگێکى جشیان بذاحێ.
لێرەدا ڕۆڵی خىێىەسی تایذیالی تایضەس کەظێک هیە کە بەهۆی صاهیاسی جیۆسی لەباسەی
تەدەبیاجەوە جایبەث بێذ ،بەڵکى مشۆڤێکی کۆمەاڵیەحی بضێىە یە کە لە خىێىذهەوە
جەكلیذیەکاوی دەق ماهذوبىەو هەظتى گۆڕیً و دسوظخکشدوی خىێىذهەوەیەکی حیاواص
تەوەهذە بەالیەوە گشهگە کە هاوکاث هەوڵذەداث ڕێعای یاسیەکە لە گۆؼەیەکی
دیکەدا دابىاث جاوەکى تەم گۆؼە هىێیە صەمیىەی ؼکاهذوی ڕێعاکان بەسدەظذ
دەخاث .تەگەس تەهجامگحرییەکى صۆس کىسث بۆ تەم بابەجە بکەیً ،دەجىاهحن بڵێحن ،کە
جایبەجمەهذیی چحرۆکىێژی ،جایبەجمەهذییەکە کە کاس لەظەس دەسخعخنى جىاها و
جایبەجمەهذییە باللىەکاوى(لە هاخذاهەڵگحراوەکاوى) مشۆڤ دەکاث.کە تەمەػ بۆ خۆي
بابەجێکى گشهگى مشۆڤىاظییە.
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