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 پێشەکى:

 به و هترن  یه زیبی َاوثه و َاوػان جىاوی و ت ئافٍس  ٍو وۆهه  له ز َه  

  وامی دٍ ز به 

) میحائەزوی ئەشمىووی الی ػێروۆ بێىەض و طەید  هاوهیؼاوی ثىێژیىەوەهە   

عەلی طاڵەحی(یە، هە َەوڵێىە بۆ ػیيازهسدن و بەزاودهسدوی  شماوی ػیعسیی 

ثێىزی ڕێصماوی پێڕەوبەهدی ئەزوی َەزدوو ػاعیری هاوبساو لەطەز بىەمای 

ػیيازی( ئەهجامدزاوە، لە  -َاڵیدای. ئەم ثىێژیىەوەیە بەپێی ڕێباشی )وەطفی

ەن و دوو بەغ پێىدێد، بەش ی یەهەم ثەزخاهىساوە بۆ خظخىەڕو و پێؼەهیی

هاطاهدوی ثێىزی ڕێصماوی پێڕەوبەهدی ئەزوی، بەش ی دووەم ثەزخاهىساوە بۆ 

ػیيازهسدن و بەزاودهسدوی دوو دەقی ػیعسیی ػاعیراوی هاوبساو، بەپێی 

میحائەزوی ئەشمىووی. لە وۆثایؼدا ئەهجام و لیظتی طەزچاوەوان 

 و.خساوهەثەڕو 

 هۆكاری هەڵبژاردوی تىێژیىەوەكە:

مەبەطتی طەزەهمان لە َەڵبژازدوی ئەم بابەثە بۆ ئەوە دەگەڕێحەوە، هە بە   

ػێىەیەوی وزد و شاوظتی شماوی ػیعسیی، بەپێی ثێىزی ئەزوی بخەیىە ژێس 

بابەجی ػیيازهسدن و لێيۆڵیىەوەوە، چىهىە لە شماوی وىزدیدا شۆز هەم ئاوڕی 

 لێدزاوەثەوە. 

 گیروگرفتی تىێژیىەوەكە:

بێگىمان َەمىو ثىێژەزێً لە واجی ئەهجامداوی ثىێژیىەوەدا، ڕووبەڕووی    

َەهدێً ئاطحەهگ و گسفد دەبێحەوە،هە ئەمەغ دیازدەیەوی ئاطایی و 

طسوػحییە. ئێمە لە واجی ئەهجامداوی ثىێژیىەوەهەماهدا َەهدێً لە شازاوە و 

ماوی وىزدی وەزگێڕاوە، هە ئەمەیؽ چەمىەواهمان لە شماوی فازطییەوە بۆ ش 

 واجی ویظد بۆ طاػىسدهەوە و یەهالهسدهەوەی الیەوی شاوظخیان.

 ڕێبازی تىێژیىەوەكە:

ػیيازی(یە، َەوڵدزاوە بەپێی ئەم ڕێباشە  -ڕێباشی ثىێژیىەوەهە )وەطفی    

 ػیىسدهەوە و خىێىدهەوە بۆ  دەكە ػیعسییەوان بىسێد.

 صىىری تىێژیىەوەكە:

ثىێژیىەوەهە هەخؼاهدن و بیاثىاوی میحائەزوی ئەشمىهییە  لە دەكە طىىزی     

ػیعسی )خەوت پەزەطێلىەی ئێىازەیەوی هەزوىن" ی  دیىاوی )ثەون( ی 

وۆمەڵە ػیعسی طەید آخسیً دهیا خىاَم آمد" ی ػێروۆ بێىەض و )با ثى ثا 

 عەلی طاڵەخییدا.

 هاوەڕۆك و پێكهاتەی تىێژیىەوەكە:

 ەغ پێىهاثىوە، هە بسیحین لە:ثىێژیىەوەهە لە دوو ب

بەش ی یەهەم:  ثەزخاهىساوە بۆ وىزثەیەن دەزبازەی ثێىزی ئەزوی، میحائەزن و 

 جۆزەواوی، میحائەزوی ئەشمىووی.

بەش ی دووەم: ثەزخاهىساوە بۆ ػیىسدهەوە و بەزاودهسدوی َەز دوو دەقی 

ا آخسیً دهیػیعسیی )خەوت پەزەطێلىەی ئێىازەیەوی هەزوىن( و )با ثى ثا 

 .خواٌم آمد(

 تێىری ڕێسماوی پێرەوبەهدی ئەركی هاڵیدای:، بەش ی یەكەم

 یەكەم: كىرتەیەك دەربارەی تێىری ئەركی:

( دەزبازەی هصیيی و پەیىەهدی 7171دەطحىەوثەواوی ولیام جىهص لە طاڵی )    

هێىان شماهەوان و بەثایبەت دەكە یاطاییەواوی شماوی َىدی، واثە طاوظىسیتی 

و الثین و لە ئەهجامی ئەوەدا، خظخىەڕووی دیدگایەوی هىێی  لەگەڵ یۆهاوی

َاوبەغ بۆ ئەو شماهاهە، طەزئەهجام ئەم بیرۆهەیە  بىو بە بىاػەداڕێژی 

وۆمەڵەی شماهە َیىدۆئەوزوپییەوان، بە هاوی َیىدۆئەوزوپای. ئەمە  بە 

یەهەمین ػۆڕش ی شماهىاس ی دادەهسێد، َەزچی ػۆڕش ی دووەمیؼە 

ەڵداوی ئەهدێؼە و چەمىە بىهیادگەزییەواوی طىطێر هە دەگەڕێحەوە بۆ طە َز

لە طەدەی بیظحەم پەیىەطد بە شمان دایڕػد. ڕووهە هە ئەم ڕێباشە بىو بە 

َەوێنی لەدایىبىووی چەهدیً ڕێباش و ثێىزی شماهىاس ی، طێیەمین ػۆڕغ، 

لەطەز دەطتی چۆمظيی بە باڵوهسدهەوەی هحێبی )بىهیادە ڕێصماهییەوان( 

(. دوابەدوای ئەم س ێ 17: 7937. )طسوز طعدەللا ؿالح، دەطحیپێىسد

ػۆڕػە دەهسێد ئاماژە بە ػۆڕێيی ثس بىسێد، ئەوییؽ ػۆڕش ی شماهەواوی 

)دزهپێىسدن یەهەم، دووەم( بىو، هە جۆزج لیياف و مازن جاوظێن 

ڕابەزایەثیان دەهسد. الیەوی َاوبەش ی َەزدووهیان بىچیىە فەلظەفییەواوی 

اهە لە پێىەهدی لەگەڵ چییەجی دزهپێىسدن و طەزدەمی پێؼىوی خۆی

 (.99: 1211پێىەهدیی شمان مێؼىدا. )كادز فەثاح ئەخمەد، 

ەمهێىاوی چۆمظىییدا    دواثس ثێىزە ئەزهییەوان لە بەزاهبەز ثێىزی بەَز

خۆیان طەپاهد، هە چۆمظيی َیچ گسهگییەوی بە الیەوی وۆمەاڵیەجی و 

ێىاوی شمان لە وۆمەڵگەدا هەدەدا (. لە 71: 7939.)مهاجس و هبىی، بەواَز

الیەوی ثسەوە  دەهسێد ئاماژە بەوە بىسێد هە شماهىاس ی ئەزوی، یەن زێباش 

هییە، بەڵيى بەطەز چەهدیً لم و ڕێباشدا دابەػبىوە، ئەگەزچی جیاواشی لە 

ثێڕواهیان بۆ شمان َەیە و خاوەوی بیروبۆچىوهێيی جێگس هین، بەاڵم دەهسێد 

ۆبىسێىەوە، ئەویؽ ئەوەیە هە وای بۆ دەچً َەمىویان لە خاڵیىدا و

 ))پەیڕەوی شمان لە ژێس گازیگەزی ئەو ئەزواهەدایە هە دەیبیىێد. واثە 

ئەزهەوان بۆثەی ڕێصماوی دادەڕێژن، هەن بە پێچەواهەوە، َەزوەن چۆن 

. )طاجیدە )َەمىو ئامێرێً بەپێی ئەو ئەزهەی دەیبیىێد ػێىەی دەدەزێد(

ادی، َاڵیدای و مەثیظً لەطەز ئەو باوەڕەن هە  (.31: 1227عەبدوڵاڵ فەَز

شمان پەیىەطد بە ژیىگەی وۆمەاڵیەجی مسۆڤەوە دوو ڕۆڵ لە 

ئەطحۆدەگسێد، ڕۆڵی یەهەم ئەوەیە ئەشمىون بيات بە واثا، دووەمین ڕۆڵیؽ 

بسیحییە لە  َێىاهەوایەوە و دزوطحىسدوی پەیىەهدییە وۆمەاڵیەثیەواهە. ئەوان 

هەمدا شمان ئەشمىووی مسۆڤ ڕاڤەدەوات، َەز لەبەز پێیان وایە لە ڕۆڵی یە

ئەمەیؼە هە َیچ الیەن لە ئەشمىوی مسۆڤ هییە، بە واثا گىشازػتی 

لێىەهسێد و هەخسێحەوە چىازچێىەی واثاوە. لە ڕاطخیدا ئەوەی هە ئەم ثیۆزە 

لە ثێىزە  شماهىاطییەواوی دیىە جیادەواثەوە ئەوەیە هە شمان بژازدەیە لە 

زدا و كظەهەز بۆ گىاطخىەوەی واثا و دزوطحىسدوی پەیىەهدی بەزدەم كظەهە

لە وۆمەڵگەدا طىد لە شمان وەزدەگسێد. لە الیەوی ثسیؼەوە َاڵیدای واثا و 

ێىان بە دوو دواهەی ثەواوهەزی شمان دادەهێد و لەطەز َەمان بىەما  بەواَز

ػیىسدهەوە بۆ شمان دەوات، طەزبازی ئەمەیؽ  لەطەز ڕۆڵی شمان 

: 7937د و بە بىەمایەوی گسهگی دەشاهێد. )طسوز طعدەللا ؿالح، ڕادەوەطێ

(. لێرەوە دەهسێد پەهجە بۆ ئەو ڕاطحییە دزێژبىەیً، لەم ثێىزەدا واثا و 17

ڕۆڵ یەهظاهً. لە الیەوی ثسەوە شمان وێڕای ئەوەی هە ڕاڤەوازە، لە َەمان 

ەڵ واثیؼدا جێبەجێىەزیؼە و پەیىەهدییە هەس ی و وۆمەاڵیەثییەوان لەگ

دەوزبەزدا دەخاثە بىازی پسۆطەی جێبەجێىسدهەوە. )ابساَیم فالح، سجاد 

 (.123: 7937ػفیع پىز،

 دووەم: میتائەرك و جۆرەكاوی: 

ێىاهەوە،      َاڵیدای پێرەوی َەز شماهێً پەیىەطد دەوات بە واثا و بەواَز

هە  هاویان لێدەهێد میحائەزن و ڕای وایە هە بە ػێىەیەوی طسوػتی َەمىو 

ێىاهییەوە. دەهسێد شم اهێً لە خصمەت واثایە و واثایؽ پەیىەطحە بە بەواَز
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ئەو ڕاطحییەغ بخسێحە بەزدەطد هە شمان واثێً شیىدووە َەڵگس و طاشهەزی 

ێىان بێد، واثە َەز وات شماهێً لە واثا و بەزواَێىان هەوت،   واثا و بەواَز

ووەواهەوە. لە ئەو شماهە بێبڕطد و بێحىاهایە و دەچێحە خاهەی شماهە مسد

لەم  ڕێصماوی پێڕەوبەهدییدا باوەڕ وایە،هە ))شمان میحائەزهیاهە ڕێىخساوە((،

ڕواهگەوە ثێىزەهە پێی وایە، َەز شماهێً س ێ پێىهاثەی میحائەزهییاهەی  

َەیە بۆ دزوطحىسدوی واثا، هە لە َەز میحائەزهێىدا َەز س ێ چیىەهەی 

ەهگ، طیماهخیً و فۆهۆلۆژی ( ڕۆڵدەبینن لە دزوطحىسدوی شمان )ڕێصمان فەَز

(. َاڵیدای  4: 1272و دەزبڕینی واثای شماهیدا(. )َاژە چیچۆ مدمد امین، 

 لەطەز بىەمای ئەزن و واثا س ێ جۆز میحائەزوی دیازیىسدووە، هە ئەماهەن:

میحائەزوی ئەشمىوی: ))لێرەدا شمان لە خصمەجی خظخىەڕوی هاوەڕۆن  -7

مەبەطد لە هاوەزۆن ئەو   (.17:  7937دایە((. )ابىالفضل خسی،  

دیازدە و ڕووداواهەیە هە  لە  َصز و ئەهدێؼەی كظەهەزدا جێىەوثىوە 

. یاخىد ئەو پەیڕەوە واثاییە هە ئەشمىون و ئەهدێؼەی مسۆڤ لەگەڵ 

جیهاوی دەوزبەزدا پێىەوە دەبەطحێحەوە و وا لە مسۆڤ دەوات 

 گىشازػد لە جیهاوی دەوزبەز و ئەشمىووی خۆی بيات.

ێىاوی  -1 میحائەزوی هەس ی: بە باوەڕی َاڵیدای و  مەثیظً لە واجی بەواَز

شماهدا َەمیؼە، ػخێيی گسهگ  ڕوودەدات، ئەوەیؽ گفحىگۆ و 

مامەڵەهسدهە. واثە َەمیؼە لەطەز بىەمای ئەشمىوهە وۆمەاڵیەجی و 

هەطییەواهمان پەیىەهدی دزوطحدەهەیً، ئیدی لێرەوە میحائەزوی 

 (.7937ی و َميازان، هەس ی  دزوطحدەبێد.)عالی

 

 

میحائەزوی ثێىظتی: پەیىەهدیدەز و گەیەهەزی َەزدوو  میحائەزوی )  -9

(. لەگەڵ ئەوەیؼدا 77:  7934ئەشمىوی و هەس ی(یە.)گل شادە، 

ێىاوی شماهە بۆ  دەثىاهسێد بگىثسێد، میحائەزوی ثێىظتی بەواَز

ەمهێىاوی دەقی هىوطساو و هەهىطساو. )طەزچاوەی پێؼىو،  : 7937بەَز

(. ئەم میحائەزهە واثای َەزدوو میحائەزوی پێؼىو لە وۆهخێىظدا 14

پێىەوەگسێد دەدات و ڕێگەخۆػىەزیؼە بۆ كظەهەزی شمان، ثاوەوى 

 وۆمەڵێً ڕطحە پێىەوە ڕیصبيات و لە ػێىەی دەق دەزیاهبڕێد.

 صێیەم: میتائەركی ئەزمىوی:

ظخىەڕووی وەوى پێؼتر خظحەماهەڕوو  میحائەزوی ئەشمىوی دەزخەزی و خ    

ئەشمىووی مسۆڤە لە جیهاوی دەزەوە و هاوەوە.  مسۆڤ لە ڕێگەی  هسدەواهەوە  

ئەهدێؼە و ئەشمىن  و َەطد و ڕووداوەواوی ژیاوی دەگێڕێحەوە و گىشازػتی 

لێدەوات. بە واثایەوی ثسلە ڕێگەی ئەم میحائەزهەوە  هىوطەز، یان كظەهەز 

زی ئەزوی َاڵیدایدا ڕطحە لە  ئەشمىون و دهیابیيینی خۆی دەخاثەڕوو. لە ثێى 

 س ێ ثىخم پێىدێد، هە بسیحین لە:

خىدی هسدە هە لە چىازچێىەی گسێی هسدازییدا دەهىێىدزێد. لە ڕاطخیدا -7

 هسدە چاودێسە بەطەز ڕووداو، خاڵەجی َەطتی، گىثاز و بىوهەوە.

بەػدازبىوان: لە چێىازچێىەی گسێی هاویدا دەهىێىدزێد. َەز هسدەیەهیؽ -1

 ىوی خۆی َەیە.بەػدازب

ثىخمەواوی دەوزبەز: ئەو بازەیە هە هسدەهەی ثێدا ڕوودەدات و لە -9

: 7911چىازچێىەی گسێی هسدازیی و طەزبازدا دەخسێىەڕوو.(. )مهاجس و هبىی، 

(. هسدەوان لە ڕووی واثاوە بۆ طەز ػەغ دەطحە پۆلێىدەهسێً، بە 93-42

یە هسدەوان بسیحین لە پێی گىهجاهدوی واثا َەز هسدەیەن بەػدازبىوی خۆ َە

) مادی، پەیپێبردن، پێىەهدازی، ڕەوػحيازی، گەیاهدن و بىون( ، هسدەواوی ) 

مادی، پەپپێبردن، پێىەهدازی( هسدەی طەزەهین و َەزچی هسدەی ) گەیاهدن،  

ڕەوػحيازی ، بىون( َەیە بە هسدەی هاطەزەوی َەژمازدەهسێً. )َەمان 

 (.42-93:  7911طەزچاوە،  

 ەكاوی:كردە و جۆر 

هسدەی مادی: هسدەیەهە ئەوە دەزدەبڕێد هە هەطێً وازێً -1

ئەهجامدەدات، لەواهەیە لە خۆی ثێپەڕبيات و وازبياثە طەز ػخێً، یان 

هەطێً. لە هسدەی فیزیىیدا ػخێيی فیزیيی لەبەزچاودەگیرێد، یان 

ادی،  (. لە هسدەی مادیدا  12، 1227ڕوودەدات.)طاجیدە عەبدوڵاڵ فەَز

ە  دوو بەػداز َەیە، ئەواهیؽ ) بەزپسض و وازثێىساو(ن، وەن جگە لە هسد

 لەم همىهەیەدا ڕووهىساوەثەوە:

 
هسدەی پێىەهدازی: ئەو هسداهە دەگسێحەوە پەیىەطتن  هە بە وەطفىسدن، -1

یان هاطاهدهەوە. پەیىەهدی هێىان دوو ػد، یان دوو دیازدە لە ڕێگەی 

ىگی، ػىیال هسدازی )بىون(ەوە، لەم هسدەیەدا دەخسێحەڕو  و. )طهیال فَس

(. لەم هسدەیەدا دوو بەػدازبىو َەیە، ئەواهیؽ) بىە و 47: 7932هؼاوزش، 

 باز(ن. وەن:

 َێمً  ػاعیرێيی هەثەوەیی بىو.
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هسدەی گەیاهدن: )ئەو هسداهەن هە هامەیەن لە كظەهەزەوە بۆ گىێگس -2

دەگەیەهً بەَۆی هسدازی:  گىجی، هەڕاهدی، كیژاهدوی .. َحد.(.)طاجیدە 

ادی، (. ئەم هسدەیە س ێ َاوبەش ی لەگەڵدایە، 14،ٌ: 1227عەبدوڵاڵ فەَز

ئەماهەن:) كظەهەز، كظەبۆهساو، كظەلەطەزهساو(. لەم  همىهەیەدا هسدەی 

 گەیاهدن ڕووهدەهەیىەوە:

 

 
 بەش ی دووەم: شیكردهەوە و  بەراودكردوی دەقە شیعرییەكان:

یەكەم: شیكردهەوەی دەقە شیعری ) حەوت پەرەصێلكەی ئێىارەیەكی 

 كەركىك!(:

 

لە بەش ی یەهەمدا  باطمان لە ڕێباشی ئەزوی َاڵیدای هسد و بىەما     

ثێىزییەهەیمان خظحەڕوو، دواثس ئاماژەمان بەوە هسد هە ئەم كىثابخاهەیە 

ئەزن و ڕۆڵ بە دوو دوواهەی گسهگی شمان دەشاهێد. ئەوەیؽ خسایە ڕوو هە  

ێىان د امەشزاوە و بە ڕێصماوی پەیڕەوبەهدی ئەزوی لەطەز بىەمای واثا و بەواَز

ەهگ، طیماهخیً،  لێىداوی َەز س ێ چیىەهەی شمان )ڕێصمان و  فەَز

ەمدەَێىدزێد، بەم واثایە دەگىثسێد میحائەزن. لەم  فۆهۆلۆجی( واثا بەَز

بەػەدا دەكە ػیعسی ) خەوت پەزەطێلىەی ئێىازەیەوی هەزوىن!(ی )ػێروۆ 

ڵیىەوە و ثەواوی بێىەض( بە پێی میحائەزوی ئەشمىوی دەخەیىە بەز ثیؼيی لێيۆ 

هسدەوان دیازی دەهەیً و پۆلێىيازی بۆ هسدەوان دەهەیً، هە ػاعیر لە 

ڕێگەیاهەوە گىشازػتی لە ئەشمىون و جیهاهبینی  خۆی پێىسدووە و 

 طەزهەثىواهە َەزدوو جیهاوی هاوەوە و دەزەوەی پێبەطحىوەثەوە.

 خىێىدهەوەی دەقە شیعرەكە:

هسداهە دادەهێن هە پێىهێىەزی  لە َەهگاوی یەهەمدا ژمازە بۆ ئەو    

ػیعسەهەن، لە َەهگاوی دواثسدا لە خؼحەیەهدا  جۆزی هسدەواهیان دیازی 

 دەهەیً و ػیيازی پێىیظحیؼیان بۆ دەهەیً:

َەثا بازان ڕۆحی خۆی دامێ  -9   بەاڵم هەبىوم -1ویظحم ببم بە ڕووبازێ  -7

َەثا ئاطمان باڵی ػینی خۆی  -1بەاڵم هەبىوم  -2ویظحم ببم بە باڵدازێ  -4

َەثا دزەخد دڵی طسوی  -3بەاڵم هەبىوم   -7ویظحم ببم بە هصازێ  -1هەدامێ. 

لە دواییؼدا ویظحم ببم بە عاػلێ بەهاوباهگتر لە گؼد  -72خۆی هەدامێ. 

َەثا "هەزوىون" چاوی ڕەش ی خۆی  -71بەاڵم هەبىوم  -77عاػلاوی دهیا. 

دزەهگ.. دزەهگ  -74یعسی دەگمەن ئەڵێی ئەطحێرەی طیىەیلە ػ -79هەدامێ! 

بەاڵم ئەو وەخحەی هە دەزهەوت َەز یەن جازی طیدس و -72دەزئەهەوێ 

دوێنێ ػەوێ  -71عیؼىەی یەن َاثنی بە كەد دەیان دەزهەووی ػیعسی ثسە! 

وجی ئیتر  -71ثۆشێ لەمالی " خەویجە "وە گىزگێيی ڕاطحەكیىەم دی 

ڕی لەڕوو بسس ی ئەم واڵثە وا ئەخىاشێ لە ئێظحەوە مىیؽ بەزژوەهدیی ڕاهەمە

لەطەز بەفس ػىێً پێی مامصێىم  -77بۆ خۆم وەن ئادەمیی ببمە ئیظالمی! 

گىێ لە -12َەز بۆ ئەوەی ثاكە ػەوێ ببمە میىاوی باڕژوی و  -73َەڵگست 

خەووی  -11َەز بۆ ئەوەی خەماوی بالوێىمەوە و  -17خۆػەویظتی بگسم. 

ئەڵلە  -14بەاڵم ػىێً پێ لە ػىێىىدا وىژایەوە و  -19. بگسمە باوەػم

بەاڵم دزەهگ  -12داوێيی خىێىاوی وجی: ئێرە پێدەػتی ئەمالی هەزوىوهە 

ئەو ػەوە مً خەیاڵم  -11فسیای ئاطىد  هەهەوجی!  -11دزەهگ َاجی و 

دەزشییم  -13َەثاوەوى هسدم  بە دەزشیی.  -17بازیً هسدەوە بازیً.. بازیً. 

هەوثمە دووزیىەوەی  -97دەشووی ڕەش ی وازەطاثم پێىەهسد و  -92َاوی و 

 - 99ثەكەڵیً و دووان وطیان و وەختێ گەیؼحمە طەز هەزوىون  -91بسیً. 

دەشوو پچڕا  -92ثەكەڵ هەیحىاوی باشبدا و  -94دەمی بسیً َێىدە گەوزەبىو 

حا ئێظ -97چەهد بۆی گەڕام  -91دەزشیی هەوثە هاو خەزەهدی ئازەشووە و  -91

وەختێ هە چىویً بۆ الی هەزوىون  -93و ئەوطایؽ هەمدۆشێىە! 

دَۆن و َەولێر و طلەیماوی بە پاطێيی شەزد و  -42َەزطێىمان بىویً 

ئەو ڕۆژاهە، لە ػەوێيی كەزاغ ػازدا لەگەڵ  -47طەوشی فیدزالیی چىویً. 

ثا ئەو طاثەیؽ لە گەجدا  -41خێڵی ئىطامەدا هەزوىون دەطخێيی ػيابىو 

هە بیيیمان لە ژووزێيی ثەهگەهەفەس ی كىڕینی دووبەطێدا و لەهاو  -49بىو.

لە م طەزەوە  -44پێخەفێيی ػڕ و لەطەز چسپایەوی ػياو لێی هەوثبىو 

َەزیەهەمان لەگەڵ خۆیدا دیازییەوی بۆ بسدبىو: دَۆن دوو شەمیلە پەیڤی 

َەولێر ثابلۆی دڵی خۆی و دوو س ێ گۆڕەبان  -42ڕەهگاوڕەهگی فۆليۆزی و 

طلێماهیؽ لەگەڵ خۆیدا: وێىەیەوی  -41ڵێن و پڕ بە كەاڵیەن خەیسان بە

گەوزەی كىدض و ثاشەثسیً هىهحەی ثەڕی ػاخی گىێژەو دوو فؼەفش ی 

(.42-91: 1223مىعەلەبی بۆ بسدبىو! )ػێروۆ بێىەض، 
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 خشتەی جیاكردهەوەی كردە و جۆرەكاوی:

جۆزەواوی هسدە لە دوای خظخىەڕووی دەكە ػیعسییەهە، پاػان  هسدە و     

 بە پێی میحائەزوی ئەشمىوی كىثابخاهەی ئەزوی َالیدای  دیازیدەهەیً. 

ژمازەی 

 هسدە

ژمازەی  جۆزی هسدە

 هسدە

ژمازە  جۆزی هسدە

 هسدە

 جۆزی هسدە

 پێىەهدازی  33 پەیپێبردن 17 پەیپێبردن 7

 مادی 34 مادی 18 پێىەهدازی  1

 مادی 35 مادی 19 مادی 9

 مادی 36 مادی 20 پەیپێبردن 4

 مادی 37 مادی 21 پێىەهدازی  2

 مادی 38 مادی 22 مادی 1

 مادی 39 مادی 23 پەیپێبردن 1

 مادی 40 گەیاهدن 24 پێىەهدازی  7

 مادی 41 مادی 25 مادی 3

 پێىەهدازی  42 مادی 26 پەیپێبردن 72

 مادی 43 پەیپێبردن 27 پێىەهدازی  77

 مادی 44 مادی 28 مادی 71

 مادی 45 مادی 29 پێىەهدازی  79

 مادی 46 مادی 30 مادی 74

 مادی 31 مادی 72

 مادی 32 پەیپێبردن 16

 شیكردهەوەی كردەكان:

ێىاهیاوی  هسدەوان دەخەیىەڕوو، پاػان ئاماژە بە و      لێرەدا چۆهییەجی بەواَز

هسدەواهە دەهەیً هە ػاعیر لە ڕێگەیەوە ئەشمىون و جیهاهبینی خۆی 

پێدەزبڕیىە. لەطەز بىەمای خؼحەهەی  طەزەوە، هسدەی مادەی شۆزثسیً 

ێىاوی لە ػیعسەهەدا َەیە، لە وۆی ) ە ثایبەثە ( هسد92( هسدەدا، )41بەواَز

ێىاوی ئەم هسدەوە لەطەز بىووی بەزپسض  بەم هسدە. ػاعیر لە ڕیگەی بەواَز

جەخحدەواثەوە، وەوى ئەوەی پێؼتر خظحەماهەڕوو بەػدازبىووی طەزەوی 

ئەم هسدەیە بەزپسطە. ڕووهە هە یەن لەدواَاثنی ئەم هسدەیە  طەملێىەزی 

شیاد طىدوەزگسثً   ئامادەیی بەزپسطە لە هێى دەكەهەدا و لەالیەوی ثسیؼەوە

هسدەی مادی، ئەوە پیؼاهدەدات هە ػاعیر  لەطەز ڕووداوی وازێً 

جەخحدەواثەوە و دەیەوێد گىشازػد لە ئەشمىووی ػاعیراهەی خۆی بيات، 

لەگەڵ ئەوەیؼدا ئەم جۆزە هسدەیە، ئامساشێىە بۆ گەیاهدوی پەیامی و 

پسض لە بەهدا هاوەڕۆوی دەكەهە بە خىێىەز. لە هسدەی مادیدا شۆز جاز بەز 

ئامادەیی هییە، ئەمە واثێً ڕوودەدات هە ػاعیر بە ئەهلەطد و بەمەبەطتی 

(، )بەاڵم 19ڕەوهەكداوی شیاثس بە دەكەهە بەزپسطەوان الدەدات. هسدەی )

 ػىێً پێ لە ػىێىىدا 

(، )دەشوو پچڕا(، هسدەواهیان هسدەی مادیً، 92وىژایەوە( و هسدەی )    

ثێدایە، بەاڵم جىڵەبەخؼەهەیان هە  بەزپسطە چىهىە جىڵەیەوی فیزیىیان 

ێىاوی َێىاوە  الدزاوە. لە دوای هسدەی مادی، شۆزیً هسدە هە ػاعیر بەواَز

( جاز طىدی 7( هسدە، ػاعیر )41هسدەی پەیپێبردن، بە جۆزێً لە وۆی )

لەم  هسدەیە وەزگسثىوە. پێؼتر وثمان ئەم هسدە لە ڕێگەی هسدەواوی 

ەوە، خۆػەویظتی، ویظتن و َحد( دەهىێىدزێد. َەطحىسدن وەوى )بیرهسده

ێىاوی ڕێژەیەوی بەزچاو لە هسدەی پەیپێبردن بەڵگەیە لەطەز ئەوەی هە  بەواَز

ػاعیر َەطخیازە و دەیەوێد بىووی دیازدەیەن ئاػىسابيات. دەثىاهسێد 

ێىاوی هسدەی پەیپێبردن بەڵگەیەوی ئاػىسایە   ئەوەغ بگىثسێد، بەواَز

ػاعیر، چىهىە ئەم هسدەیە بە گەڕاهەوە بۆ هاوەوەی  لەطەز بىوهگەزابىووی

مسۆڤ هە لە بىون و جیهاوی هاٍو بەدیدێد. )مهدی آذز خصیً، فسیؼحە 

(. ڕووهە هە  ػاعیر چەهد جازێً بۆ طەملاهدوی ئەم 11:7937میالدی، 

( 1، 4، 7هسدەیە، طىدی لە چاووگی )ویظتن( وەزگسثىوە، هە لە هسدەواوی )

 دا َاثىوە.

ێىاوی هسدەی پەیپێبردن، هسدەی پێىەهدازی لە     الیەوی ثسەوە لە دوای بەواَز

ێىاوی َەیە،  بەجۆزێً هە  لە وۆی ) ( 1( هسدەدا، )41شۆزثسیً ڕێژەی بەواَز

هسدەیان، پێىەهدازییە.  لە شماوی وىزدیدا هسدەی پێىەهدازی، لە ڕێگەی 

دەزخەزی چاووگی )بىون(ەوە دەزدەخسێد  بىووی ئەم هسدەیە لە دەكەدا 

ئاػىساهسدن و وەطفىسدوی بازودۆخ و هەش ی دەكەهەیە.  ػاعیریؽ شۆز 

ێىاوی ئەم هسدە وەزگسثىوە و ثىاهیىێتی لە  طەزهەوثىواهە بەَسەی لە بەواَز

ڕێگەی چاووگی  )بىون( وە، پەیىەهدازیی هێىان دوو ػد، یان دوو دیازدە 

ازی، لە ڕێگەی بخاثە بەزچاو. ڕووهە هە لە شماوی وىزدیدا هسدەی پێىەهد

چاووگی )بىون(ەوە دەزدەخسێد. َەزچی هسدەی )گەیاهدن( َەیە، هەمتریً 

ێىاوی لە دەكەهەدا َەیە، ػاعیر ) ( جاز طىدی لەم هسدەیە 7بەواَز

( دا َاثىوە و ػاعیر دەڵێد: )ئەڵلە 14وەزگسثىوە، وەوى ئەوەی لە هسدەی )

لێرەدا ػاعیر الداوی  داوێيی خىێىاوی وجی: ئێرە پێدەػتی ئەمالی هەزوىوهە(.

هسدووە و طیفاجی گىثنی داوە بە )ئەڵلەداز( و هسدوێتی بە )كظەهەز(.  لە 

بەش ی ثێىزیدا گىثمان لە  هسدەی )گەیاهدن( س ێ بەػدازبىو َەیە، بەاڵم 

لێرەدا ثەهیا دوو بەػدازبىو ئامادەن و  بەػدازبىووی طێیەم هە 

ینی و شیسەوی ػاعیر )كظەلەطەزهساو(ە، هائامادەیە، ئەمەیؽ بۆ وزدب

 دەگەڕێحەوە و الیەهێيی ئەدەبی و جىاهتری بە دەكەهە داوە.

 

ئەوەی جێی طەزهج و ثێڕاماهە ئەوەیە ػاعیر بە َیچ جۆزێً طىدی لە     

هسدەی ) ڕەوػحيازی، بىون( وەزهەگسثىوە. بە واثایەوی ثس ئەو هسداهەی هە 

هدەزی ئەوەیە هە ڕەفحاز دەهىێنن لە دەكەدا هائامادەیە، ئەمەیؽ هیؼا

)ػێروۆ بێىەض( لە دەكەدا وەوى ػاعیرێيی ڕەفحازگەزا خۆی هاهىێىێد، بەڵيى 

شیاثس ػاعیرێىە بە دوای دزوطحىسدوی ڕووداو، یان گێڕاهەوەی ڕووداوەوەیە. 

وەوى پیؼتر گىثمان، هسدە ڕەفحازییەوان، ئەو هسداهەن هە بەدەزن لە 

ەهەوثە  ژێسبازی ئەم جۆزە دەطەاڵت و ثىاهای مسۆڤ، َەز بۆیە ػاعیر ه

هسداهەوە. بە َەمان ػێىە، ػىێنی هسدەی )بىون(یؽ لە دەكەهەدا دەواثە 

ڕێژەی طفس، چىهىە ػاعیر بىووی َیچ دیازەیەن، یان ػخێيی لە دەكەدا 

 هەطەملاهدووە.

آخرین دهیا خىاهم آمد( ی دووەم: شیكاركردوی دەقە شیعری )با تى تا 

 شەید عەلی شاڵەحی(:)

ێوەی دەقی یەنەم،  ٌەم ٌاوغ خوێندنەوەی دەقە شیعرییەكە: 

طەید عەلی  ی آخسیً دهیا خىاَم آمد(بەػەدا دەكە ػیعسی )با ثى ثا 

بە پێی ئەوپەڕئەزنی ئەشمونی دەخەینە بەز  ضاڵەحی

ثیؼيی لێيۆڵیىەوە و ثەواوی ئەو هسداهە پۆلێن و ػیيازدەهەیً هە ػاعیر لە 

ەشمىون و جیهاهبینی  خۆی پێىسدووە و ڕێگەیاهەوە گىشازػتی لە  ئ

 طەزهەثىواهە َەزدوو جیهاوی هاوەوە و دەزەوەی پێبەطحىوەثەوە.
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باش با  -4 با آن کٌ می تزضم و -9 مضطزبم و -1، می تزضم -3

 -4می آیم کناز گفتوگویی ضادٌ  -2 تو تا آخز دنیا ٌضتم

بساید آب  -6 و آَظحه شیس لب می گىیم -5 ثمام زویاَاید زا بیداز می کىم

ثى  -77فسدا به اخحماٌ كىی بازان خىاَد آمد.  -31 جؼىه هیظتی؟ -7 اوزدم

پی با این ٌمٌ .... دیزوش  -31همی آید پیؽ بینی هسدە بىی هە باد

ثمام زاش طفس فلط  -72زفحم،  -74بیا  -79ؿدائی طادە هە گفحه بىد 

فسم ػىی؟ آیی َمظمی  -71خظحە ام زی زا!  -71خىاب یک طحاٍز بىد! 

توی  -37گفتوگوی میان زاٌ بٌتز اش تماغای بازان اضت  -36

 -11زاٌ خواب ٌامان زا بزای بابونٌ ٌای دوز تعزیف می کنیم 

ٌی خیض اش خنٌ ٌای دوز اش آدمی می  -13بازان ٌم کٌ بیاید 

نٌ ضٌم تزانە و  -11بعدٌم بە زاٌی می زویم  -11خندیم 

کازی بٌ کاز ما  -13مغنٌی پیغ نمی آید  -12تبضم اضت 

وقتی  -16نٌ کژم شزد.  -15نٌ کزم غبتاب و  -14ندازید زی زا 

وقتی کٌ بز آن بٌندی بنفغ  -17دضتمان بٌ آضمان بزضد 

می  -13دیگز دضت کضی ٌم بٌ ما نخواٌد  -11بنغینیم

ثا هبىثسان وىهی  -11 ئیمبزای خودمان قؾٌ می گو -11نغینیم 

آن که می ثسطم با  -14 ػسوب اطد -92گسدی اش دامىەی زویاَا بە الهە بس 

باش با تا آخزین دنیا خواٌم  -16با آن کٌ ضخت مضطزبم  -15

 (.17-77: 7912)ضەید عٌی ؾاٌحی، آمد.

 جۆزەواوی: و خؼحەی جیاهسدهەوەی هسدە

لە دوای خظخىەڕووی دەكە ػیعسییەهە و داهاوی ژمازە بۆ هسدەوان،     

پاػان جۆزەواوی هسدە بە پێی میحائەزوی ئەشمىوی ثێىزی ئەزوی َاڵیدای  

 دیازیدەهەیً، وەوى لە خؼحەهەدا هیؼاهدزاوە. 

 

ژمازەی 

 هسدە

ژمازەی  جۆزی هسدە

 هسدە

ژمازە  جۆزی هسدە

 هسدە

جۆزی 

 هسدە

 مادی 2 ڕەوػحيازی  9 ڕەوػحيازی  7

 مادی 1 پێىەهدازی  4 پێىەهدازی  1

 

ژمازەی 

 هسدە

ژمازەی  جۆزی هسدە

 هسدە

ژمازەی  جۆزی هسدە

 هسدە

 جۆزی هسدە

 مادی 97 مادی 73 گەیاهدن 1

 گەیاهدن 91 مادی 12 مادی 7

 مادی 99 ڕەوػحيازی  17 پێىەهدازی  3

 پێىەهدازی  94 مادی 11 مادی 72

 پەیپێبردن 92 پێىەهدازی  19 پەیپێبردن 77

 ڕەوػحيازی  91 پەیپێبردن 14 گەیاهدن 71

 مادی 91 مادی 12 مادی 79

 مادی 97 مادی 11 مادی 74

 مادی 11 پێىەهدازی  72

 مادی 17 پەیپێبردن 71

 مادی 13 مادی 71

 مادی 92 پێىەهدازی  77

 شیكردهەوەی كردەكان:

ێىاوی هسدەوان       دوای جیاهسدهەوەی هسدەوان، ئێظحا  زێژەی بەواَز

دەخەیىەڕوو، پاػان ئاماژە بە هسدەوان دەهەیً هە ػاعیر لە ڕێگەیەوە 

 ئەشمىون و جیهاهبینی خۆی پێدەزبڕیىە.

لەطەز بىەمای  خؼحەهەی طەزەوە،  َاوػێىەی دەقی یەهەم هسدەی     

ێىاوی َەیە، لە وۆی ) ( هسدە ثایبەثە 12( هسدەدا، )97مادەی شۆزثسیً بەواَز

بەم هسدە. وەوى پێؼتر ئاماژەمان پێىسد هسدە مادییەوان ئاماژە و دەاللەت 

َۆوازی  لەطەز ئەهجامداوی وازێً دەهەهەوە. َەزوەَا  هسدە مادییەوان

گەیاهدوی مەبەطد و بیری ػاعیرن. دەهسێد ئەوەیؽ بگىثسێد هە هسدە 

مادییەوان، هسدەی واثادازن و َەڵگسی ئەزهً و  ڕووداهیان ثێدایە و الیەهێيی 

( 1، 4هسدازی و جىڵەیەوی شیاثس بە دەكەهە دەدەن. بۆ همىهە هسدەواوی )

ان بۆ ػاعیر جىڵە و َەهاطەیەوی وەطحاویان بە دەكەهە داوە، ڕێگەی

ەمبهێىێد.  خۆػىسدووە، هە هسدەی ثس و ڕووداوی ثس بەَز

    

پێؼتر ئەوە خسایە ڕوو هە لە هسدەی مادیدا، باػترە هسدازەوان بىەزدیاز بً،  

چىهىە لە واجی  هەَاثنی )بىەز(دا، هە لە ڕێباشی ڕێصماوی پێڕەوبەهدی 

هە ڕابمێىین، َاڵیدایدا، بە ) بەزپسض( َاثىوە. ئەگەز بە وزدی لە دەكە

ڕووهدەبێحەوە هە ػاعیر بە َیچ جۆزێً طىدی لە هسدازی بىەزهادیاز 

وەزهەگسثىوە، چىهىە لە هسدە مادییەواهدا باػترە هسدازەوان بىەزهادیاز بً، 

چىهىە ثا دەكەهە ڕووبەڕووی لێڵی هەبێحەوە و خىێىەز ئاگادازی فەشای 

(. 7911:7933، دەكەهە بێد.)خدیجە طید زمضان،  فاطمە پىز مسجدیان

ێىاوی َەیە، لە وۆی  دوای هسدەی مادی، هسدەی پێىەهدازی شۆزثسیً بەواَز

ێىاوە، َۆوازەهەش ی بۆ 1( هسدە، ػاعیر )97) ( جاز هسدەی پێىەهدازی بەواَز

دەگەڕێحەوە ػاعیر بىووی  دیازدەیەوی ڕاگەیاهدووە.  هسدەی )پێىەهدازی( لە 

(ەوە دەزدەبڕدزێد، وەوى لە شماوی فازطیدا بە َۆی چاووگی )بىدن، ػدن

(دا َاثىوە. دەهسێد ئاماژە بەوەغ بىەیً هە لە 92، 77، 72هسدەواوی )

شماوی فازطیدا و بەثایبەت لە دەقی ػیعسیدا، شۆز جاز دوچازی هسدەی  

، هە ػێىە ضطسبم(( دا َاثىوە: )م1كسثاهدن دەبێحەوە، وەوى لە هسدەی )

لە دوای    اثا )هیگەزاهم(. ضطسب َظحم(، و فەزمییەهەی بەم جۆزەیە )م

ێىاوی َەیە، بە  هسدەی پێىەهدازی، هسدەی پەیپێبردن شۆزثسیً ڕێژەی بەواَز

 جۆزێً هە  لە وۆی 

اثىوە، ئەمەیؽ دەزخەزی ئەوەیە هە ػاعیر 4(هسدەدا، )97) ( جاز بەواَز

ێىاوی َەیە، شیسەواهە طىدی لە  جگە لە هسدەی   مادی هە شۆزثسیً بەواَز

دن وەزگسثىوە و داَێىەزاهە  بىوهگەزاهبىووی خۆی طەملاهدووە. هسدەی پەیپێبر 

( 97دوای هسدەی پەیپێبردن. َەزچی هسدەی ڕەوػحيازیؽ َەیە، لە وۆی )

( جاز هەڵيی  لێىەزگسثىوە، دیازە ئەم هەڵيىەزگسثىەغ بەدەز 4هسدە، ػاعیر )

لە دەطەاڵت و ثىاهای  مسۆڤ،  َەز بۆیە ػاعیر بەبێ خىاطتی خۆی 

ەثە ژێسبازی ئەم جۆزە هسدەیەوە، لێرە بەڕۆػنی ڕەفحازی ػاعیر لە هەوثىو 

دەكەدا دەزهەثىوە هە لە ػێىەی چاووگی )ثسطیدن، پێىەهین(، واثە 

( دا، دەزیبڕیىە. لە الیەوی 91، 9،17، 7)ثسطان، پێىەهین( لە بەهدەواوی ) 

ثسەوە ػاعیر هەمتریً طىدی لە هسدەی گەیاهدن وەزگسثىوە، بە جۆزێً لە 

( جاز لەم هسدە بەَسەی بسدووە. ئەمەغ 9( هسدە، ثەهیا )97وۆی )

هیؼاهدەزی ئەوەیە هە ػاعیر لە زێگەی ئەم هسدەوە دەیەوێد دەكەهە 

فساوان بيات و فەشایەوی َىهەزیتر بە دەكەهەدا بدات. ئەوەی جیێ ثێڕاماهە 

ئەوەیە، ػاعیر بە َیچ جۆزێً هەڵيی لە هسدەی )بىون( وەزهەگسثىوە، 
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ەهەی بۆ ئەوە دەگیڕێحەوە، هە ػاعیر شیاثس پەزۆش ی گێڕاهەوەی َۆواز 

ەَێىاوی ڕووداوەواهدا بىوە، هەن ئەوەی هە بیەوێد  ڕووداوەوان  و بەَز

 بىووی دیازەیەن، یان ػخێً بظەملێىێد.

 صێیەم: بەراوكردوی دەقە شیعرییەكان:

صماوی دوای ئەوەی هە هسدەواوی َەز دوو دەقی هاوبساو بە پێی ثێىزی ڕێ    

پێڕەوبەهدی ئەزوی َاڵیدای لە دوو خؼحەدا خسایەڕوو، پاػان جۆزی 

ێىاهیان الی َەزدوو ػاعیر هیؼاهدا.  هسدەوان پۆلێىىساون و  َۆوازی بەواَز

َەهىوهە دەكەوان لە دوو خؼحەی جیاواشدا دەخەیىە ڕوو. خؼحەی یەهەم 

(ی پەیىەطحە بە دەقی یەهەم) خەوت پەزەطێلىەی ئێىازەیەوی هەزوىن!

ػیروۆ بێىەطەوە، وەوى لە خؼحەهەدا َاثىوە، هسدەی مادی شۆزثسیً ڕێژەی 

ێىاوی َەیە، هە بسیحییە لە ) %(، دوابەدوای هسدەی مادی، 71.7بەواَز

هسدەواوی )پەیپێبردن، پێىەهدازی(، بەزاود بە هسدەواوی دیىە، بە ڕێژیەوی 

اثىون. هسدەی گەیاهدهیؽ گەزچی بەزواَاثىوە، بە اڵم هەمتریً بەچاوبەواَز

ێىاوی لە دەكەهەدا َەبىوە. َەزچی هسدەواوی )ڕەوػحيازی،  زێژەی بەواَز

بىون(، ثەهاهەت یەهجازیؽ بەوازهەَاثىون.  

 
 (، دەقی یەهەم)خەوت پەزەطێلىەی ئێىازەیەوی هەزوىن!(7خؼحەی)   

آخسیً دهیا خىاَم آمد( خؼحەی دووەم، پەیىەطحە بە دەقی دووەم )با ثى ثا 

ەٌی ضاڵەحی(ەوە، ٌاوغێوەی دەقی یەنەم نزدەی ضەید عی )

دەقەنەمان ٌە خغتەیەندا نیغانداوە، بە جۆزێن نە نزدەی 

بەنازٌێنانی ٌەیە، ئەمەیغ  خاڵی مادی شۆزتزین ڕێژەی 

%(. َەزوەَا  1.1َاوبەش ی هێىان دەكەوان دەزدەخات، هە بسیحییە لە )

ێىاهیان بەزاود بە دەقی یەهەم هسدەواوی )پێىەهدازی، پەپێبرد ن( ڕێژەی بەواَز

هەمترە، ئەم الیەهەغ خاڵی جیاوازی دەكەوان دەزدەخات. دیظان هسدەی 

اثىوە، هە  گەیاهدیؽ بەزاود بە دەقی یەهەم  ثاڕادەیەوی بەزچاو بەواَز

زێژەهەی شیاثسە لە دەقی یەهەم. خاڵێيی ثسی جیاوازی هێىان دەكەوان خۆی 

یەهەمدا بەوازهەَاثىوە، بەاڵم لە  لە هسدەی ڕەوػحيازی دەبیيێحەوە، لە دەقی

اثىوە و ڕێژەی دەگاثە ) %(. هسدەی بىوهیؽ لە 7.21دەقی دووەمدا بەواَز

       َەزدوو دەكەهەدا بەوازهەَاثىوە، هە دەواثە ڕێژەی طفس. 

 
اَم آمد( ی ) طەید عەلی آخسیً دهیا خى (، دەقی دووەم )با ثى ثا 1خؼحەی)

 ضاڵەحی(.

 ئەهجام

پێڕەوبەهدی ئەزوی  لەطەز س ێ ئاطتی واثایی بيیاثنراوە، هە . ڕێصماوی 7

َاڵیدای ئەو واثایاهە بە میحائەزن هاودەبات. َاڵیدای، هە طەزمەػلی ئەم 

ڕێباشە لەطەز ئەو باوەڕەیە هە شمان پەیىەطد بە ژیىگەی وۆمەاڵیەجی 

مسۆڤەوە دوو ڕۆڵ لە ئەطحۆدەگسێد، ڕۆڵی یەهەم ئەوەیە ئەشمىون بيات بە 

، دووەمین ڕۆڵیؽ بسیحییە لە َێىاهەوایەوە و دزوطحىسدوی پەیىەهدییە واثا

وۆمەاڵیەثیەواهە. َەزوەَا پێی  وایە لە ڕۆڵی یەهەمدا شمان ئەشمىووی مسۆڤ 

لەبەز ئەمەیؼە هە َیچ الیەن لە ئەشمىوی مسۆڤ هییە، بە  ڕاڤەدەوات، َەز

 واثا گىشازػتی لێىەهسێد و هەخسێحەوە چىازچێىەی واثاوە.

َەزدوو ػاعیری هاوبساو )ػێروۆ بێىەض( و )طەید عەلی طاڵەحی( لە  .1

ێىان و طىدوەزگسثً لە میحائەزوی ئەشمىهییەوە، شیسەواهە و  ڕێگەی بەواَز

طەزهەوثىواهە شماهیان بۆ خظخىەڕوو و گىاطخىەوەی ئەو دیازدە و ڕووداواهە 

ێىاوە  هە لە ئەهدێؼە و بیریاهدا َەڵگیراوە. َەزوەَا  ػ اعیران بە بەواَز

ػێىەیەوی داَێىەزاهە جیهاوی هاوەوە و دەزەوەیان لە ڕێگەی شماهەوە 

 بەطحىوەثەوە، ثا لە ڕێگەیەوە گىشازػد لە َەزدوو جیهاهەهە بىەن.

. هسدەی مادی هسدەیەهە ئەوە دەزدەبڕێد هە هەطێً وازێً 9

ئەهجامدەدات  لەواهەیە لە خۆی ثێپەڕبيات و وازبياثە طەز ػخێً، یان 

. لە هسدەی فیزیىیدا ػخێيی فیزیيی لەبەزچاودەگیرێد، یان هەطێً

ڕوودەدات. لە هسدەی مادیدا  جگە لە هسدە  دوو بەػداز َەیە، ئەواهیؽ ) 

بەزپسض و وازثێىساو(ن. لە َەزدوو دەكەهەدا هسدەی مادی شۆزثسیً 

ێىاوی َەبىوە. ػاعیران لە ڕیگەی هسدەی مادییەوە جىڵە و  بەواَز

ویان بە دەكەهە داوە، ثاوەوى شیاثس خىێىەز بە الی خۆیان َەهاطەیەوی هەبڕا

 ڕابىێؼً.

. ػاعیران لە هسدەی )پێىەهدازی و پەپیپێبردن، گەیاهدن( طىدیان 4

ێىاهیادا َەیە. َەزچی هسدەی  وەزگسثىوە، گەزچی جیاواشی لە ڕێژەی بەواَز

اثىوە، ئەمە  )ڕەوػحيازی( َەیە، لە دەقی دووەمدا بە ڕێژەیەوی بەزچاو بەواَز

 لە واثێىدایە، بىووی ئەم هسدەیە لە دەقی یەهەمدا دەواثە ڕێژەی طفس.
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. ػاعیران بە َیچ ػێىەیەن طىدیان لە هسدەی )بىون( وەزهەگسثىوە، 2

چىهىە لە دەكەواهیاهدا هەیاهىیظحىوە بىووی ػخێً، یان دیازدەیەن 

 بظەملێنن.

 لیظتی طەزچاوەوان:

 وىزدییەوان:

 :هحێب

ادی )طاجدە عەبدوڵاڵ ف .7 ، هامەی دهحۆزا، ڕطحە و پاغ ڕطحە(، 1223ەَز

 وۆلێژی ئاداب، شاهيۆی طەاڵخەدیً

 ، چاپ و پەخش ی طەزدەم، طلێماوی.ثەون (، 1223ػێروۆ بێىەض ) .1

 هامەی ئەكادیمی:

، داڕػحەی شماوی یاطایی لە شماوی وىزدیدا(، 1272َاژە چیچۆ مدمد ) .9

 هامەی ماطحەز، شاهيۆی طۆزان.

 

 گۆڤار

, صۆڕصٍكاًی وێژووی زواًٍواًی, (2222)قادر فٍتاح ئٍخىٍد .4
 , سنێىاًی.(3)گۆڤاری زار و زوان, ژوارە 

 فارسییٍكان: .5
 كتاب ًاوٍ: .6
 , ًضر داریٌِش, تُران.ًاوٍَا, (5375)سید غنی صامدی  .7
, اًتضارات تدنیل گفتىان اًتقادی, (5392)آقا گل زاده فردوس  .8

 غنىی و فرٌَگی, تُران.
بٍ سِی زبان صٌاسی صػر رَیافتی ,  (5376), وُاجر و ًبِی .9

 , تُران.ًقش گرا
 پایان هامه و پژوهش های علمی:

سبک صٌاسی گفتىاًی , (5398)ابراَیه فالح, سجاد صفیع پِر   .52
خطبٍ ًُج امبالغٍ از وٌظر فراًقش اًدیضگاًی و بیٌافردی 

, جستارَای زباًی, دو براساس رویکرد ًظریٍ ًقضگرای َنیدی
 .(6)پژوَضی, صىارە  -غنىیواَاًٍ 

َىبستگی سطِح روایت و , (5389تابستان )ابِامفضل خری  .55
 , صىاره دوازدَه.فراکارکردَای َنیدی در داستان خسٌک وزیر

تدنیل ساخت , (تابستان 5395)سیُال فرٌَگی, صیریي کضاور  .52
فصل  اًدیضگاًی در اصػار وقدس پًٍِ ًیکِی و اسػد آبادی,

 .(55)و بالغی, سال چُارم, صىاره ًاوٍ پژوَش َای ادبی 
فراکارکرد بیٌافردی در روان َای  ,(5398)سرور سػداهلل صامح  .53

, پایان ًاوٍ ارصد, ًفریي خاکستری و خصار و سگ َای پدرم
 داًضگاه کردستان.

, (5422تابستان )ضان, فاطىٍ سید وسجدیان خدیجٍ سید رو .54
, فصل گاًیدادًاوٍ َای خقِقی و کیفری بر پایٍ فراًقش اًدیض

 ًاوٍ غنىی زبان, پژوَضی داًضگاه امزاَرا, سال سیزدَه,.
وقایسٍ , (5398بُار و تابستان )وُدی آذر خزیي, فرصتٍ ویالدی  .55

كاركردَای بالغی ًدا بر اسرارامتِخید و وقالت ژًده پیل بر 

پارسی, پژوَضگاه  , کُي ًاوٍ ادبوبٌای فراًقش اًدیضگاًی
 گی, سال دَه, صىاره اول.غنِم اًساًی و وطامػات فرٌَ

بررسی تبادل وػٌا در , (5389تابستان )وریه غالیی و َىکاران  .56
کتاب َای درسی غنِم اًساًی, در چارچِب دستِر ًظام وٌد 

, فصل ًاوٍ ًقضگرای َامیدای از وٌظر فراکارکرد بیٌافردی
 پژوَضی زبان و ادبیات فارسی, صىاره َفدَه.

 

 

 

Abstract 

 

The research entitled (meta functional experiment 

with Sherko Bekas and Said Ali Salihy). In this 

paper both poetical texts of seven evening martins 

of sherko Bekas and with you till the end of this 

world will remain of Said Ali Salihy. According to 

the functional and systematic grammar theory of 

Halliday the texts will be illustrate and analyse. The 

aim of the research is camparaing and analysing of 

poetical language of both poems and the results 

show that the poems followed the meta functional 

experiment successfully and both 

poems  intellectually demonstrate their inner and 

outer world. 

 

 :خلص امل

ى بيىع وطيد على وعىىان الدزاطة َى )ميحا وظيفي ثجسيبي لدي ػیر 

ؿالحی(، في َرٍ الدزاطة الىـین الؼعسيین" طبعة الظىىهى في مظاء 

علي ؿالحي، هسوىن" لؼیروى بيىع و "با ثا آخسيً دهيا خىام آمد" لظيد 

عسض وٌثدلل.  
ٌ
على أطاض كىاعد الىظسية املىهجية وظيفة َاليداي ج

والهدف مً َرٍ الدزاطة ثلابل وثدليل اللؼة الؼعسية لىال الؼاعسيً 

املروىزيً، هخيجة الدزاطة املحىؿلة إلیها أن الؼعساء واهىا محفىكین في اثباع 

عاملهما الداخلي عبرا عىه بأمکاهیە جید مع ثىؿیف جاح و ىيحا وظيفية بم

 والخازجي.

 

 

 

      


