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 کالظیکى کىسد لەظەس )میىە جاف(کاسیگەسي ؼاغیراوى   

م  فشهاد كادس هٍش

 أهشم غباط خىسؼُذ

 گەسمیان ۆی / صاهک/کۆلێجى پەسوەسدەي بىەڕەث   //صماوی کىسدی  ەش یب

  

پىختە      

کاسیگەسبىووى ؼاغیران بە بەسهەمى ؼیػشي یەکتر دیاسدەیەکە، یاخىد         

جایبەجمەهذییەکى ؼێىاصي ؼاغیرە بۆ پێشدعخنی ئەدەب و پێؽکەوجنی، وە ئەم 

کاسیگەسبىوهە بىوەجە هەسیدێک الي ؼاغیران و ئاماژەیە بە ڕەظەوى کەس ی داهێىەس، 

امەڵەی لەگەلذا بکاث، بە ؼێىەیەک، ئەگەس هاجىو بە ؼێىەیەکى هىهەسي و داهێىاهە م

کە دووس بێذ لە الظایی کشدهەوە. وە ئەم دیاسدەیە لە ئەدەبیاحى کالظیکى کىسدیماهذا 

بىووى هەیە و ؼاغیراوى کالظیکی کىسدیمان بەهەمان ؼێىەي ؼاغیراوى گەالوى جش کەم 

 جا صۆس کاسیگەس بىوهە بە ؼیػشي یەکتر.

کى ؼاغیرێکى ئەدەبى کالظیکى کىسدی ئەصمىوهە )میىە جاف(ي ؼاغیریؾ وە         

ؼیػشییەکەي کاسیگەس بىوە بە ؼیػشي چەهذیً ؼاغیري کىسدی ظەس بەهەمان ڕێباصي 

ئەدەبى پێؾ خۆي و ظەسدەمى خۆی، بۆیە لەم جىێژیىەوەیەدا هەوڵى ئەومان داوە، کە 

یراوى بەساوسدي چەهذ همىهەیەکى  ؼیػشی ؼاغیر لەگەٌ چەهذ همىهەیەکى ؼیػشي ؼاغ

کالظیکى کىسدیماهذا بکەیً و ڕووي لێکچىوهیان دیاسي بکەیً و ظەسکەوجً و 

ظەسهەکەوجنی ؼاغیر لەم ئەصمىوهەیذا بخەیىە ڕوو، بۆ ئەم مەبەظخەػ همىهەي دێڕي 

(ؼاغیري کالظیکى کىسدیمان وەسگشجىوە، بەمەبعتی ئەهجامذاوى ٤٥ؼیػشي )

 دێڕە ؼیػشێکى )میىە جاف(دا. خىێىذهەوە بۆیان و بەساوسدکشدهیان لەگەٌ چەهذ
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 پێشەکى:

واسیگەسبىووى ؼاغیر و ئەدیبان بە بەسهەمى یەکتر، دیاسدەیەکى گؽخییە و لە  

ئەدەبیاحى جەواوي جیهاهذا بە ڕێژەي جُاواص بىووى هەیە، پەیبردهِؾ 

و هاظینی ئەو ؼاغیراهەي، کە بەظەسچاوە ؼیػشییەکاوى هەس ؼاغیرێک 

ێیەي کاسێکى هەسوا ئاظان هییە، بەوپکاسیگەسییان لەظەسي دسوظخکشدووە، 

وابەظخەي ژێشخاوى ڕۆؼيبیري و ئەدەبى ؼاغیرە و گەلێک جاس لەو وێىە و 

بابەجاهەي دەبىە جێی ظەسهج و جێڕاماوى ؼاغیر لە هەظتی ؼاغیردا دەمێيىەوە 

و هەهذێ جاس دواي ظااڵهێکى صۆس بەڕێگاي جیاواص دەبىە هەوێنی وێىە و دەقى 

گەسبىون و ظەسهەڵذاهەوەی ە هەهذێ جاس بەسگێکى ؼیػشیی هىێ، جا ئەو واٍس

 داهێىاهە دەپۆؼێذ و هەهذێ جاسیؾ خۆي لە الظاییکشدهەوەدا دەبیيێخەوە. 

( ؼاغیري ٤٥ژیىەوەیە پێکهاجىوە لە باظکشدوى کاسیگەسي )ئەم جىێ        

کالظیکى کىسد لە ظەس )میىە جاف(، وەکى )معخەفا بەگى کىسدی، 

صای جاڵەباوى، وەفایی، مەولەوي، خاجى كادسي کۆیی، وەلى دێىاهە، ؼێخ ڕە

خەمذي، صێىەس، جاهیر بەگى جاف، ؼێخ ظەالمى غاصەباوى، ئەظیریی، 

).  ئەخمەد مىخخاس جاف، فایم بێکەط، ئەخٌۆ

کاسیگەسییەکەػ لەظەس ڕۆؼىایی همىهەي ؼیػشیی دەسخشاوە و لە          

ڕێگەي ؼیکشدهەوەي همىهەکاهەوە، جۆسي کاسیگەسییەکە و چىهێتی 

دەسخشاوە، لە ڕیضبەهذکشدوى ؼاغیرەکاهیؽذا، هەوڵى کاسیگەسییەکە 

 ئەوەماهذاوە، کە بەپێی جەمەهیان ڕیضبەهذیان بکەیً.  

لە هىوظیىەوەي جىێژیىەوەکەؼذا پؽذ بە ڕێباصي)وەظفی ــ ؼیکاسی(          

بەظتراوە و لەو ڕێگەیەوە باس ی چۆهێتی کاسیگەسییەکە کشاوە و ؼیکشدهەوە بۆ 

جامذساوە و لەبەس ڕۆؼىایی ؼیػشەکان صاهیاسییەکان دێڕە ؼیػشییەکان ئەه

 خشاوهەجە ڕوو.

 

 گەري ئەدەبی:كاري

کاسیگەسي ئەدەبى، کە الي غەسەبەکان بە )ظشكاث، إهخداٌ، جىاؿ،          

أخز ...( هاوصەهذکشاوە، دیاسدەیەکى صۆس کۆهە و هەس لە مێژەوە لە ئەدەبیاحى 

پ.ص( ئاماژەي بە ٤٣٣ــ٤٩٥ گەالهذا بىووى هەبىوە، جەهاهەث )ئەسظخۆ

جۆسێکى ئەم کاسیگەسییەي کشدووە کاجێک، کە وجىویەحى )هەهذێ وێىەي 

دەسبڕینی کۆن هەیە، کە لە ئێعخادا ؼاغیران بەکاسیان دەهێنن، لە کاجێکذا 

پ.ص( داوى  ٩ــ٧٦لە کەظاوى پێؾ خۆیان وەسیاهگشجىوە، هەسوەها )هۆساط

)ئەلکیىط(ي بەوەدا هاوە، کە الظایی )ئەسکیلۆط( و 

 (٥: ٦٩٪٤کشدووەجەوە.()هذاسة،

کەوابىو دیاسدەي وەسگشجنی ؼاغیران لەیەکتر و کاسیگەسبىوهیان بە          

بەسهەمى یەکتر ؼدێکى هىێ هییە لە ئەدەبیاجذا و دەسکەوجنی ئەم دیاسدەیە 

وابەظخە هییە بە گەٌ و هەجەوەیەکى دیاسیکشاوەوە، یان جایبەث هییە بە 

ىشاوەوە، بەڵکى ظەسدەمێکى مێژ )لە ڕاظدیذا کاسیگەسي ئەدەبى وەکى وویی دًاٍس

دیاسدەیەکى مشۆیی ؼدێکى هاوبەؼە لە هێىان هەمىو ئەدەبەکاهذا، بەاڵم 

ڕێباصي ڕەخىەگشان لە جێگەیؽتن وباظکشدهیاهذا لە گەلێکەوە بۆ گەلێکى جش 

 ( ٪٣٤جیاواصە.( )هەمان ظەسچاوە :

ي هەهذێ لە ؼاسەصایاوى ئەدەب بە هەسچەهذە ئەم دیاسدەیە ال           

(، بەاڵم ٣٤٥ەخۆؼییەکى کۆن و خەوؼێکى کۆن هاوبشاوە()الجشجاوي،هییە:)ه

الي هەهذێ )لە ئەدەب هاظاوى کۆن ئەم دیاسدەیە بە جۆسێک لە هىهەسي 

ئەدەبى هاوصەهذ کشاوە، بەو پێیەی، کە هەمىو ئەدیبێک ئەو جىاهایەی هییە، 

ەمى ئەدەبى لە خاوەهە ڕەظەهەکەي بتراصێىێذ و کە بخىاوێ خاوەهذاسێتی بەسه

مۆسکى خۆي پێ ببەخؽێذ و بەؼێىەیەک دایبڕێژێذ، کە خىێىەس بە الڕێذا 

 (٤٧٤بباث.()طباهه، هییە : 

هابێذ ئەوەؼمان لە یاد بچێذ، کە)خىدي ئەدەبیؾ بشیخییە لە         

ەبە، کاسیگەسي، هەس گاسیگەسییەکیؾ لە ڕێگەي صماهەوە بێخە کایەوە ئەد

هەسوەها لە هێىان ئەدیب و خىێىەسدا پەیىەهذییەک هەیە، چىهکە ئەدیب 

کاسیگەسي لەظەس خىێىەس دسوظذ دەکاث، و خىێىەسیؾ کاسیگەس دەبێذ، بۆیە 

ئەدەبیؾ ئەو کاسیگەسییەیە، کە لە ئەدیبەوە دەگىاصسێخەوە بۆ خىێىەس، ئەم 

بىون بە  کاسیگەسییەػ لە ؼێىەي جىدادا خۆي دەهىێنێ، وەکى ظەسظام

ؼێىاصي خعدىەڕوو، ؼێىاصي دەسبڕیً، جىاها لە وەظف و ؼیکاسکشدهذا و یان 

وسژهذوى بیري مشۆڤ ... جا ئەوە ڕادەیەی، کە هەهذێ جاس کاسیگەسبىوهەکە لە 

مێؽکى مشۆڤذا ؼىێىەواسي كىڵ بە جێ دەهێڵى و دەبێخە هۆي 

یبەکە( دەظدبەسداسبىون لە بۆچىوى خۆدی و کاسیگەسبىون بە بۆچىوى ئەد

 (٤٤: ٤٪٪٤)هذا،

کاجێک باس ی  جىێژەس هەسوەها دەبێذ ئەوەؼمان لەیادبێذ، کە          

کاسیگەسي و کاسیگەسبىن دەکاث، مەسج هییە بگاجە دەسئەهجامێکى ڕەها، چىهکە 

)گشفتی کاسیگەسي و کاسیگەسبىون یەکێکە لە گشفخە ئاڵۆصەکان و بڕیاسدان و 

ان هییە، لەبەس ئەوەي ئەگەسي ئەوە یەکالییکشدهەوەي کاسێکى هەسوا ئاظ

هەیە دوو کاس چىوهیەکبن، یان هاوؼێىە بً، لەگەٌ ئەوەؼذا هەسیەکەیان 

ڕەظەهێتی ظەسبەخۆي خۆی هەبێذ و پەیىەهذي بەوي جشیاهەوە 

(، بۆیە پێىیعخە ئێمە پێؾ ئەوەي بچیىە هێى ٤٥٤: ٩٩٪٤هەبێذ()غمش،

ە بین، کە ) لە کاحى بیىیی کشۆکى باظەکەماهەوە، لە الیەکەوە ئاگاداسي ئەو 

وێکچىون لە کاسێکی ئەدەبیذا، جەنها کاث )الضمً( بەط هییە بۆ ئەوەي بڕیاس 

لە ظەس کاسیگەسبىووى ؼاغیرێک بە ؼاغیري پێؾ خۆي بذەیً، لە الیەکى 

جشیؽەوە دەبێ ئاگاداسي ئەوە بین، کە پێؽتر بڕیاسي صۆس دساوە دەسباسەي 

بە جێپەڕبىووى کاث ئەوە دەسکەوجىوە، کە ئەو کاسیگەسبىون و کاسیگەسي، بەاڵم 

بڕیاساهە دسوظذ هەبىون، یان هەس هیچ هەبێذ جێگاي گۆمان بىون.()هەمان 

ظەسچاوە( هەسوەها )بڕیاسداهاي کۆجایی لە ظەس یەکالیکشدهەوەي کاسیگەسیی 

ئەدەبى صۆس كىسط و ظخەم دەبێذ، لە کاجێکذا، ئەگەس هۆکاسەکاوى فەساهەم 

 (٪اهە، هییە: هەکشابێذ( )طب

ظەسەڕاي ئەواهەػ دەبێذ ئاگاداسي ئەوە بین، کە دەسخعخنی الیەوى         

وێکچىووى دوو بەسهەمى ئەدەبى ظەس بەهەمان صمان بابەجێکى جىدایە لە 

ئەدەبى بەساوسدکاسي، هەس وەک چۆن )) بەساوسدکشدوى )ئەخمەدي خاوى( و 

ی( یا )خاجى كادسي کۆیی( و )مەال مدەمەدي کۆیی(، یا )خاجى كادسي کۆی

)گۆسان( و )ظەالم( لە ؼینی کىڕەکاهیاهذا، یا بەساوسدکشدوى )گۆسان و 

)کامەسان( و )هەژاس( لە هەظتی مشۆڤایەجیذا، ئەماهە هیچێکیان هاکەوهە بەس 

(، بەڵکى دەچىە خاهەي ٪٥: ٩٨٪٤ئەدەبى بەساوسدکاسییەوە.(() گەسدي،

ئەدەبییەوە     ) هاوظەهگى دەکشێذ لە هێىان دوو ؼاغیردا هاوظەهگى 

بکشێذ، کە لە ظەدەیەکذا ژیابً، یاخىد لە بابەجێکى ؼیػشیذا هاوبەػ بً 

ڕەخىەگش دەجىاهێذ بە پێىەسێک یان صیاجش وەسیگشێذ و لەبەس ڕۆؼىاییذا 

(، ٦: ٣١٤٥ــ ٣١٤٤هاوظەهگى لە هێىان دوو ؼاغیردا بکاث.( )مباسک، 

ەمەػ لە هێىان دوو ؼاغیري ظەسبەیەک صماهذا دەبێذ، هەس بۆیە بێگىمان ئ
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ئەم جىێژیىەوەیەػ بەو پێیەي، کە باط لە کاسیگەسي ؼاغیراوى کىسد دەکاث 

لە ظەس )میىە جاف( دیعان هاچێخە كاڵبی ئەدەبى بەساوسدکاسییەوە.
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 کىرثەیەک دەربارەي ڕێبازي کالسیزم:

جشیً ماها بۆ هاوي ئەم ڕێباصە ))لە ڕووي ظەسدەمى لەدایکبىوهیەوە بە کۆهتریً ڕێباصي ئەدەبى و ڕەخىەیی دادەهشێذ، کە لە ئەوسوپادا ظەسي هەڵذاوە ... باو          

کالظیک)) بە  ( هەسوەها٣١: ٣١١٤)ئامێذی،کالظیزم لە ڕووي ئەدەبییەوە الظایی کشدهەوەیە، مەبەظذ لەمەػ الظایی کشدهەوەي همىهە ئەدەبییەکاوى گشیکە...(( 

 (٤٦:  ٪٣١١هەمىو ئەو بەسهەماهە دەگىجشێ، کە پەظەهذ و ڕەظەن و داوعلەن، هەسوەها بەو بەسهەماهەي پێؾ ڕۆماوعیزم ظەسیان هەڵذاوە.(( )پیرباڵ، 

 

 کاریگەري شاعیراوى کالسیکى کىرد لەسەر )میىە جاف(

ُەکەي )مدمذ ئەمین بەگى کەسیم بەگ( هاظشاو بە )میىە جاف( )بە پێی ئەو پێؽەکییەي کە )د.خ         (، هىوظیىویەحى ٧٦٪٤ــ٤٤٪٤عً جاف( بۆ دیىاهە ؼیػٍش

ەجاحى جەباسي و ؼاغیر ظىدێکى صۆسي بیيیىە لە بەسهەمى کالظیکى کىسدیمان و))کەڵکێکى صۆسي لە ؼیػشي مەولەویی جاوەگۆصي و معخەفا بەگى کىسدي و ظەییذ ف

حێ کشدووە،  ئاغاي دەسبەهذفەكەسە و پیرە مێرد و ؼێخ ڕەصاي جاڵەباوى وەسگشجىوە و لەگەٌ ؼاغیرە هاوچەسخەکان دا مىؼاغەسەي کشدووە و کاسێکى صۆسیانهاسي و خەمە 

، بەاڵم بە پێی (٦: ١٪٪٤بەجایبەحى هاوڕێخیی لەگەٌ خىالێخىؼبىو ؼێخ ظەالم و فائیم بێکەط و ئەخٌى و ئەخمەد مىخخاس جاف دا بىوە .(( )هەسیمان، 

( بە ؼێىەیەکى پێذاچىوهەوەي ئێمە بە دیىاوى ئەو ؼاغیراهەدا و چەهذ ؼاغیرێکى جشي ظەس بەهەمان كىجابخاهەي ئەدەبی، ئەومان بۆ دەسکەوث، کە )میىە جاف

، وەکى ئەوەي، کە لە هەهذێ ظەسچاوەدا ڕاظخەوخۆ کەڵکى لە ؼیػشي هەسیەک لە )ظەییذ فەجاحى جەباسي و هاسي و خەمە ئاغاي دەسبەهذفەكەسە.( وەسهەگشجىوە

جى كادسي کۆیی، ئەظیری، ئاماژەي پێکشاوە، بەڵکى ظىودي لە ئەصمىووى هەهذێ ؼاغیري جشي ظەس بەم ڕێباصە ئەدەبییە وەسگشجىوە وەکى ) وەفایی، جاهیر بەگى جاف، خا

گەس بىوە بە چەهذیً ؼاغیر لە  ؼاغیراوى کالظیکى کىسدیمان.  خەمذی،صێىەس،وەلى دێىاهە(، بەم پێیە ؼاغیر واٍس

ىوە بۆ )میىە جاف( لە ڕێگەي ؼیػشي ئەو ؼاغیراهەوە ئەصمىووى ؼیػشیی خۆی دەوڵەمەهذ کشدووە، ئەمەػ دەسئەهجامى ڕۆؼيبیري و خىێىذهەوەي ؼاغیر ب        

خىێىذهەوە و پاؼاهیؾ )ئیعجاب( هەدسوظذ دەبێ و هە دێخە کایەوە  ، ئەگیىا ))کاسیگەسي و وەسگشجً بێچێژوەسگشجً لە بەسهەمە ؼیػشییەکاهیانؼیػشي ؼاغیراوى جش و 

( چێژوەسگشجنی ئەدەبیؾ بشیخییە لە ))فشیؽخەي جێگەیؽتن و چێژوەسگشجً لە هەس ؼدێک، هە لە ئەدەب و هىهەسدا ٤١٦: ٣١١٨و پیادە هاکشێ.(( )مىلىد،

 (٤١٧: ٣١٤٤جىاهە.(()هەفافى،

کە جەمەوى ؼیػشیی ؼاغیر هاوکاث بىوە لەگەٌ کامڵبىووى ؼیػشي کالظیکى کىسدي، هەس بۆیە گەهجیىەیەکى دەوڵەمەهذي بە هابێذ ئەوەؼمان لە بیر بچێذ،         

 هشخى لەبەس دەظخذا بىوە، لە خىاسەوە هەوڵئەدەیً بە همىهە ئەم ڕاظخییە پیؽان بذەیً :

 ( :١٨٥٩ــ  ١٧٨١/ مستەفا بەگى کىردی ) ١

 دەڵێذ :  ە ؼیػشێکذامعخەفا بەگى کىسدي ل

 کىان ڕەفیلاوى طەسیلەث ، دەسدي غەؼلم چاسکەن

 یا بە جاسێ بمکىژن ، جەسگم بە خەهجەس پاسەکەن

 (٥٤١:  ٣١٤١)خەمە بۆس ،     

 

 دەڵێذ :  ە ؼیػشێکیذا)میىە جاف(ٌؾ ل

 یەک کـەڕڕەث خىێىم بڕێژن ڕۆح دەسێنن بمکىژن

 هەک هەمىو وەخذ و ظــەغاحێ بمخەهە گیاهذاهەوە        

 (٣٧٨: ١٪٪٤ەسیمان،)ه

یػشەکەي وێىەي هاو هەسدوو دێڕەکە لەظەس هەمان بیر داڕێژساوە، هەسدوو ؼاغیر، مەسگیان پێ خۆؼترە، جا جەفاي خۆؼەویعخەکاهیان، کاسیگەسي دێڕە ؼ        

 و دیاسە، و هەسدووکیان ؼێىاصي )داواکشدن(یان بەکاسهێىاوە.)کىسدی( بەظەس دێڕە ؼیػشەکەي )میىە(وە ڕوون 

چىهکە واجاي هەسدوو دێڕەکە هەمان واجایە، لەگەٌ ئەوەؼذا ، (٦٤: ٦٪٪٤،يەم جۆسە کاسیگەسییەػ پێی دەوجشێذ )وەسگشجنی واجا و چەهذ صاساوەیەک.( )الحذیذئ       

 شجىوە. )میىە جاف( صاساوەی ) بمکىژن(ي لە کىسدي ؼاغیرەوە وەسگ

 دەڵێذ :  ە ؼیػشێکی جشدا )کىسدی(ل       

 بە کەیفى خۆیە، مىخخاسە، هەچى دەیڵێ و بڵێ ،ئیذي

 کە ئەو ظىڵخاوى خــىوباهە و دڵى )کىسدی( گەدایەکە

 ( ٥٣:  ٣١٤١)خەمە بۆس ،بەسگى دوو، 

 دەڵێذ :ە باسەیەوە )میىە جاف(ٌؾ ل

 غــــەصیضم جۆ خىکمذاسي و مىیؾ کەمتر غىالمێکم

 بە ڕاس ی غەیبە بۆ جۆ كین لەگەڵ کەمتر غىالماهذ

 (٣٩٥: ١٪٪٤ەسیمان،)ه
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لە خضمەجکاس دیعان وێىەي هاو هەسدوو دێڕەکە لەظەس هەمان بیر داڕێژساوە، هەسچى )کىسدی( ؼاغیرە خۆي بە خضمەجکاسي یاس صاهیىوە، بەاڵم )میىە( خۆي         

شەؼذا دیعان )مُىە جاف( لە دێڕە بەکەمتر صاهیىوە.  کاسیگەسي دێڕە ؼیػشەکەي )کىسدی( بەظەس دێڕە ؼیػشەکەي )میىە(وە ڕووهە. بە هەمان ؼێىە لەم دێڕە ؼیػ

 ؼیػشەکەي )کىسدی(دا واجا و صاساوەي وەسگشجىوە.

 ( :١٨٨١ــ  ١٨٨٦/ مەولەوي ) ١

 ))مەولەوي بەصماوى خاجی مەخمىدی یاسوەیعەوە لە الواهذهەوەي کىڕێکى مشدوییا  دەڵێذ : 

 پەسدەي ظەبىوسیم دڕیا ، ڕۆڵــــــــــــە ڕۆ 

 ـــــــــــــە ڕۆ ڕیؽەي جەسگەکەم بڕیا ، ڕۆڵ

 وە هاکاه هیجشەث کەسدەم ، ڕۆڵــــــــە ڕۆ 

 داخان گؽذ وە خـاک بەسدەم ،ڕۆڵە ڕۆ 

 خـــان و مان خامۆػ بێ جۆ ، ڕۆڵــە ڕۆ 

  ئەجفاالن مەدهۆػ بێ جۆ ، ڕۆڵــــــــە ڕۆ((

 ( ٤٣٣: ٤٤٩٧)مذسط ،     

 دەڵێذ : )میىە جاف(یؾ بۆ کۆچى دوایی کچ و کىڕێکى جىاهە مەسگى خۆي 

 ئەیڕۆ بەس لــە مً ؼێــــىیا ڕۆڵە ڕۆ          

 ڕیؽەي دڵ خۆؼیم کێؽیا ڕۆڵە ڕۆ     

 كەاڵي ئاماهجــــــــــم ڕووخیا ڕۆڵە ڕۆ     

 لە پڕ جاساجـــــــــــــــــــم کشیا ڕۆڵە ڕۆ     

ـــــــــە ڕۆ       جاڵى دڵـؽادیم بڕیا ڕۆڵــــــــــ

 ڵــــــــــــــــە ڕۆ پؽتی غیرەجم ؼکیا ڕۆ    

 (٤٧٧: ١٪٪٤هەسیمان،(

ي ظۆص و وێىەي هاو هەسدوو دێڕەکە لەظەس هەمان بیر داڕێژساوە، وکاسیگەسي دێڕە ؼیػشەکەي )مەولەوي( بەظەس دێڕە ؼیػشەکەي )میىە جاف(وە، لە ڕوو         

 ؼێىاصي دەسبڕیً و جەکىیکەوە صۆس ئاؼکشایە. 

چىهکە واجا هەمان واجایە، لەگەٌ ئەوەؼذا )میىە ، (٦٤: ٦٪٪٤،يپێی دەوجشێذ )وەسگشجنی واجا و چەهذ صاساوەیەک.( )الحذیذ ەم جۆسە کاسیگەسییەػئ         

 جــاف( صاساوەی )ڕۆڵە ڕۆی(ي لە )مەولەوي( یەوە وەسگشجىوە.

 دەڵێذ : ە دێڕە ؼیػشێکى جشدامەولەوي لەسوەها ه

 پەژاسەث ؼادیم جـــــــــە بێخ ئاوەسدەن

 سیذ ڕیؽەي دڵ خەیمەکەن کەسدندوو 

 ( ٤٤١: ٤٤٩٧)مذسط ،

 )میىە جاف(ٌؾ دەڵێذ :

 دەسکێؽا ڕیؽەي هەؼاجم جـــە بێخ

 جگەس كیمە کەسد پەي کەباب و جێخ

 (٪٤٣: ١٪٪٤)هەسیمان، 

ووظذ بىووى دیعان وێىەي هاو هەسدوو دێڕەکە لەظەس هەمان بیر داڕێژساوە، وؼەي )بێخ(، کە بەواجاي لە ڕەگ و ڕیؽەوە دەسهێىان دێذ، بىوەجە کشۆکى دس          

ە، جۆسي کاسیگەسییەکەػ وەکى پەیىەهذي هێىان هەسدوو دێڕە ؼیػشەکە، و کاسیگەسي دێڕە ؼیػشەکەي )مەولەوي( بەظەس دێڕە ؼیػشەکەي )میىە(وە صۆس ئاؼکشای

 دیاسە، دیعان بشیخییە لە وەسگشجنی واجا و صاساوە.

 (:١٨٩١ـ  ١٨١٥/ حاجى قادری کۆیی ) ٣

 خاجى كادس لە ؼیػشێکیذا بەختی خۆی ئەدوێنێ و دەڵێذ:

 لە خیلە خیلى کەخێل و لە باڕە باڕي مـــــــــــــــــەڕان

 مـــــــــــــــــــاهگالە دەهگى كۆڕەي گا جىوث و بۆڕەي 

 لە گىسگە لىوس و خەپەي ظەگ ، لە كاڕە كاڕي بضن 

 لــــە غەکس ی دەهگى دوباسەي کە دێخەوە لە چیــــــــــــا

 لـــــە ئۆخە ئۆخەیی گاوان و كیڕە كیڕي ؼــــــــــــــــىان

 لـــــە بگشەبەسدەي کابان دەبێخە خەؼش و خــــــــــــــــەال
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 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 یەکێکى هایەجەوە، چىهیان هەس ئەو چىوهــــــــــــــــــــە

 لە ؼێخ و غالیم و جاهیل، لە پادؼاه و گــــــــــــــــەدا

 (٥٥و ١:٥٣٪٤٤)میران و ؼاسەصا ،                                                        

 )میىە جاف( یؾ لە ژێش گاسیگەسی ئەو ؼیػشەدا دڵى خۆی ئەدوێىێذ و دەڵێذ : 

 ئەي دڵ کۆمەڵــــەي یاساوى هـــــــــاوداس

 ظام و ؼەوکەث و صەمضەمە و ویلاس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 بۆ لە گؽــــذ الیێ ؼىێيیــــــــان بڕاوە

 هاحى كىؼچى ڕاوە بــــاصدەهگى هاث 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 هاڕە ؼام ڕەخذ و دسهگەي جەپڵى باص

 ڕۆیین بـــــــــــە بێ ؼىێً ظەسیان هاوە

 (٤٤٥ــ٤٤٤: ١٪٪٤ەسیمان،)ه

ەم جۆسە هاون. ئبيیاحى بیري هەسدوو ؼیػشەکە بشیدیە لە ڕاگىصەسي دوهیا و کۆجاییهاجنی هەمىو دەهگ و ڕەهگەکان، بە واجا فەلعەفەي ژیان و مشدن بيیاحى          

)میىە جاف( هیچ صاساوەیەکى لە (، چىهکە لە ڕووي واجاوە هەمان واجا دەبەخؽً، بەاڵم ٦٤: ٦٪٪٤کاسیگەسییەػ پێی دەوجشێذ )وەسگشجنی واجا.()الحذیذي،

 ؼیػشەکەي )خاجی كادس(ەوە وەسهەگشجىوە. 

 خاجى كادس لە دێڕێکذا گىصاسؼذ لە ڕەؼبینی خۆی دەکاث ظەباسەث بە گەیؽخنی بەیاس ودەڵێذ:        

 لــــــــە ژێش كافى فیراكیذا وەها فەسظىدەیە جیعمم

 لە گەڵ غەهلا كەسیىم مً لە ئیعمی بێ مىظەممادا

 ( ١:٦٤٪٤٤)میران و ؼاسەصا ،                                                        

 ذ:)میىە جاف( یؾ لە ژیش گاسیگەسي ئەو ؼیػشەدا باڵىذەي ئەفعاهەیی )غەهلا( بەکاس دەهێىێذ بۆ گىصاسؼذ لە هائىمێذي گەیؽخنی بە یاس ودەڵێ        

 ەممایەویعاڵ بۆ مً وەکى غەهلایە ئیعمی بێ مىظ

 بە چاو هایبیىم ئەو ڕۆژەي هەجا ڕۆژێ ببێ غىمشم

مان،  (٣٨٨: ١٪٪٤)هەٍس

وەکى بەساوسدي هەسدوو دێڕەکە بەهێزي کاسیگەسي ؼیػشەکەي خاجى بەظەس ؼیػشەکەي )میىە(وە دەبینرێذ و وێىەي دابڕان و پێگەیؽتن دەهەخؽێيێذ.          

 واجا و صاساوە. دیاسە جۆسي کاسیگەسییەکەػ بشیخییە لە وەسگشجنی

 ( : ١٨٨١ــ  ١٨١٦/ وەلى دێىاهە ) ٤

 وەڵى دێىاهە دەڵێذ : 

 جۆ جێگاث ظــاصە کىێعخان هیؽنی 

 کەي دەسبەظتی ئێؾ منی خەمینی

 (٥٧)ڕاصي ، هییە :  

 دەڵێذ :ەس لەو چىاسچێىەیەدا )میىە جاف(یؾ ه

 كیبلەم جى ئە ظەیش ظەفاي کۆظاسان

 هیــــــــچ هیەن یادث جە دڵ ئەوکاسان 

 (٣٥٤: ١٪٪٤ەسیمان،)ه     

 

هەمىو کىێعخاوى  وێىەي هاو هەسدوو دێڕەکە لەظەس هەمان بیر داڕێژساوە، هەسدوو ؼاغیر باط لە بێباکى خۆؼەویعخەکاهیان دەکەن، و هەسچى )وەلى دێىاهە( یە        

هەسچى )میىە(ؼە هەیخىاهیىە لە باصهەي الظاییکشدهەوە )جللیذی(یەکە خۆی دەسباص بکاث، ئەوەهذە هەیە، کە کشدووە بە جێگاي خۆش ی و ؼادي خۆؼەویعخەکەي، 

خییە لە وەسگشجنی واجا. ڕووهە، کە ؼىێيێکى بەسجەظکتري کشدووە بە جێگاي خۆؼگىصەساوى خۆؼەویعخەکەي ، کە ئەویؾ )کۆظاس(ـە، جۆسي کاسیگەسییەکەػ   بٍش

 ێىاهە دەڵێذ : وەڵى دە دێڕێکى جشدا ل

 ئاظکى کەژاڵ ، چاو لـــــە دەؼذ و دەس

 جىهذ ظشک و گىسج لە ظێبەس ظڵ کەس
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 (٦١)ڕاصي ، هییە : 

 )میىە جاف(ٌؾ دەڵێذ :

 وەک ئـــاهىوي جاجاس لە ظــا ظڵ کەسدە

 وەخؾ و بێ فامە وەک ئاهىوي هەسدە 

 (٣٩٤: ١٪٪٤ەسیمان،)ه

گەسي دێڕە وێىەي هاو هەسدوو دێڕەکە لەظەس هەمان بیر داڕێژساوە، کە چىاهذوى یاسە بە ئەو ئاظکەي، کە جەهاهەث لە ظێبەسي خۆش ی ئەڕەوێخەوە، وکاسی         

 ؼیػشەکەي )وەلى دێىاهە( بەظەس دێڕە ؼیػشەکەي )میىە(وە صۆس ئاؼکشایە. 

چىهکە واجاي هەسدوو دێڕەکە هەمان واجایە، لەگەٌ ئەوەؼذا ، (٦٤: ٦٪٪٤،ينی واجا و چەهذ صاساوەیەک.( )الحذیذجۆسي کاسیگەسییەػ پێی دەوجشێذ )وەسگشج         

 )میىە جاف( صاساوەی ) ظڵ(ي لە وەلى دێىاهەوە وەسگشجىوە.

 وەڵى دێىاهە دەڵێذ : هەسوەها 

 لە ڕێگەوباها ، لــــــــــــــــــــــــــە ڕێگاوباها

 ــــــــــــــــــــــە ڕێگاوباهاڕۆژێک لە ئیالخ لـ

 دیم )ؼەم( خەوجبى لـــــــــــــە دەم بەیاها

 ئەگشیـــجە و پەسچــەم جاجا لـــــــــــە ؼاها

 وەک پەڕي )جاووط( جاجا لە ظەس خاڵ

 باڵون لەظــــــــــــــــــــەس گۆهاي گىڵى ئاڵ

 (٩٪)ڕاصي ، هییە : 

 ئەو ؼیػشەدا دەڵێذ :)میىە جاف( لە ژێش کاسیگەسي 

 لە ڕێ گىصاسێ لە ڕێ کــــــىصاسێ 

 ئەمڕۆدیم وە چەم لەڕێ گىصاسێ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 جىوبـــــــــــا بااڵێی هەیئەث ڕەغىایێ

 جاووط ؼێىایێ ظــــــەوڵەث صێبایێ 

 (٣٩٤: ١٪٪٤)هەسیمان،

ک هەس ئەوە، وێىەي هاو هەسدوو دێڕەکە لەظەس هەمان بیر داڕێژساوە، وکاسیگەسي دێڕە ؼیػشەکەي )وەلى دێىاهە( بەظەس دێڕە ؼیػشەکەي )میىە جاف(وە. هە          

 ەڵکى لە ڕووي بيیاحى کێؽیؽەوە یەکً. جۆسي کاسیگەسییەکەػ دیعان بشیخییە لە وەسگشجنی واجا و صاساوە.ب

 ( : ١٩١٨ــ  ١٨٣١ثاڵەباوى )  / شێخ ڕەزاي٥ 

 ؼێخ ڕەصا دەڵێذ : ە ؼیػشێکذا ل     

 افەـــــــؼیریً وەکى خعشەو پەسي هىسمض ج

 ضە جافەـــچاو مامضە ، لێى كىسمضە ، ئیمان ظ

 چاوي ڕەش ی فەجخاوى وەکى ؼەبڕەوي غەییاس

 دیـــــــــــــً و دڵ و ئیماوى دصیىم دصە جافە

 خەق ئایەحى خىظنی بىسهاهە لەظەس كىدسەیی

 ەــــــبۆ دەغىەیی ئیعپاحى خىدا مىعجیزە جاف

 (٩٩: ٣١١٤)خاڵ و ئاؼىا، 

 دەڵێذ :)میىە جاف(یؾ لە ؼیػشێکیذا 

 ەــــــــــــــــــئەم صاڵمە خىێىخىاسە وا ڕەظەهە جاف

 ەـــــــــــــــــئەم ؼۆخە ظخەمکاسە وا پڕ فەهىە جاف

. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ەـــــــــئەم  لێى لەغل بەدەخؽاهە لێى صەكەهە جاف

 گەسدن ظپی و هاظک وەک ؼىوؼەیی بلىوسي 

. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 

 اسەــــــــــــــــــــــــهاصاسە دڵ ئاصاسە غەییاسە ظخەمک
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 ە  ـــــــــــــــــــجەفاکاسە دیً دوژمىە جافــــەداسە غ

 (١:٣٩٣٪٪٤هەسیمان ،)

کاهیان، و وێىەي هاو هەسدوو ؼیػشەکە لەظەس هەمان بیر داڕێژساوە، بەجایبەحى لەو ڕووەوە، کە هەسدوو ؼاغیر ؼۆخێکى هۆصي جاف دەبێخە هەوێنی ؼیػشە         

 ەکاجێکذا جىان و ظەسهج ڕاکێؽە، لەهەمان کاجیؽذا دڵ ڕەق و بێ بەصەییە.هەسدوکیان دوو دیىی ئەو ؼۆخە پیؽان دەدەن، کە ل

چىهکە لە ڕووي واجاوە چىوهیەکً، لەگەٌ ئەوەؼذا )میىە ، (٦٤: ٦٪٪٤،يجۆسي کاسیگەسییەػ پێی دەوجشێذ )وەسگشجنی واجا و چەهذ صاساوەیەک.( )الحذیذ         

 جاف( صاساوەی ) جاف(ي لە ؼێخ ڕەصا وە وەسگشجىوە.

 ( :١٨٩٩ـ  ١٨٣٨/ میرزا عبذالرحیمى سابالخی )وەفایی ( ) ٦

 دەڵێذ : لە دێڕێکیذاوەفایی 

 لە خەهذەي صاس و جلیىەي جا و کاکۆڵى پەسێؽاوى

 ؼکا بــــــــــــــــــــــــــاصاڕي كەهىادي و میؽکى جاجاسي 

 ( ٤٣٦: ١٪٤٤)هەجاسي ، 

 میىە دەڵێذ : 

 لەغلى لێىەکەي ئاڵذلە وسؼەي خاڵ و پشؼەي صوڵف و 

 ؼکا باصاڕی لەغل و ظىهبل و مىؼکى خەجا کـــــەم کەم

 ( ٣٨٩:  ١٪٪٤)هەسیمان، 

بەساوسد کشدوى  بیري هەسدوو ؼاغیر هەمان بیرە، و هەسدوو ؼاغیر جىاوى دەم و صوڵفى یاسان بەهۆکاس صاهیىوە بۆ ؼکاوى بەصاڕي كەهذ و لەغل و مىؼک، و بە         

 هەسدوو دێڕەکە بەهێزي کاسیگەسي ؼیػشەکەي وەفایی بەظەس ؼیػشەکەي )میىە جاف(وە پیؽان دەداث.

خُِە لە )وەسگشجنی واجا و چەهذ صاساوەیەک.( )الحذیذ            چىهکە لە ڕووي واجاوە چىوهیەکً، لەگەٌ ئەوەؼذا )میىە جاف( ، (٦٤: ٦٪٪٤،يجۆسي کاسیگەسییەػ بٍش

 صاساوەی ) ؼکا باصاڕي(ي لە وەفاییەوە وەسگشجىوە.

 دەڵێذ : لە دێڕە ؼیػشێکى جشدا وەفایی

 ەٌ ڕوخعاسي جۆ؟ئىلفەحى صوڵفذ چییە كىسبان لەگ

 خۆ بــــــــــە هیچ دیيێکى هابێ کىفش و ئیمان پێکەوە

 ( ٣٩٤: ١٪٤٤)هەجاسي ، 

 دەڵێذ : میىە جاف(یؾ لە دێڕە ؼیػشێکیذا)

 صووڵفى وەک صوهىاسە ئااڵوە لە دەوسي ؼەمس ی ڕووي 

 ئەي مەال ئێىە و خىا کافش ئە جەهەث کــــــــــــــــەي چىوە

 (٣٤٤: ١٪٪٤)هەسیمان،

وەفایی بەظەس بیرەکە هەمان بیرە، و هەسدوو ؼاغیر بەظەس ظىڕماهەوە دەڕواهىە پێکەوەهاجنی دوو ؼذ یان دوو وێىەي دژیەک، بە ڕوووى کاسیگەسي دێڕەکەي          

شێً، بەاڵم ئەوەهذە هەیە لێرەدا جاسمایی دێڕەکەي )میىە جاف(وە دەبینرێذ، بێگىمان ئەوەػ دەصاهین، هە هەهذێ جاس لەم جۆسە وێىاهە الي ؼاغیراوى جشیؾ بەدي دەک

 جۆسي کاسیگەسییەکەػ بشیدیە لە وەسگشجنی واجا و صاساوە.ەکى ڕوون و ئاؼکشایە وەفایی ڕووهترە لەظەس )میىە جاف( دەسدەکەوێ. هەسوەها و 

 وەفایی دەڵێذ :هەسوەها 

 کە مً کىؼخەي جەمالى جۆم غەصیضم

 مەفەسمـــــــــىو لە باغى )جىت املأوي( 

 ( ١٪٤: ١٪٤٤)هەجاسي ،  

 دەڵێذ : میىە جاف(یؾ)

 کە ؼەهذي لەغلى لێىي دڵ ظخاهم دەظکەوێ جا مً

 لە ئاوي کەوزەسي جەهىەث لە ؼەهذ و ئەهگەبیىم چى

 (٪٣٩: ١٪٪٤)هەسیمان، 

ى یاس بە خىدي بەهەؼذ دەچىێىێذ و لە بەهەؼذ بە پەظەهتري دەصاهێذ، هەسدوو ؼاغیر هەمان وێىەي جىاوى یاسیان خعخىوەجە ڕوو، بەاڵم )وەفایی( جىاو          

ە ؼەسبەجەکاوى و )میىە جاف(ٌؾ ؼیلەي لێىي یاس بە ئەو ؼەسبەجاهە دەچىێىێذ، کە لە بەهەؼخذا هەن، دیعان ئەمیؾ ؼیلەي لێىي یاس بە پەظەهذجش دەصاهێذ ل

 کاسیگەسییەکەػ بە ڕوووى دیاسە.ۆسي هێى بەهەؼذ. ج

 

  ( :١٩٣٦ــ  ١٨٧٦یان  ١٨٧٥ئەحمەد حەمذي بەگى ساحێبقەران )حەمذی() /  ٧
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 (ي ؼاسي ظلێماهیذا دەڵێذ :٤٣٪٤خەمذي لە باس ی الفاوەکەي ظاڵى )

 ظاڵى جاسێ هەس دەبێ ئەم ؼاسە ببێ بە مەصبەلە

 یا بە بۆمــــــــــــــــــــــــــبا یا بە ئاگش یا بە باساوى پەڵە

 (٨١: ٣١٤٤)مەولىد ،

 (ي ؼاسي ظلێماهیذا دەڵێذ :٦٨٪٤)میىە جاف(ٌؾ لەباس ی الفاوەکەي ظاڵى )

 بۆ هەمىو ظــــــاڵێ بە دڵــی غەمگین

 بە ئاوي چــــاو و فشمێعکى خىێىین

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 لــــــــــــــە هاکا وەکىو دوژمنی پڕكین

 ؼادیمـــــــان ئەکەي بەگشیان و ؼین

 (٨٪: ١٪٪٤)هەسیمان، 

اغیرە هەسدوو ؼاغیر گىصساسؼذ لە خەم و پەسۆش ی خۆیان دەکەن بۆ ئەو کاسەظاجە هەخىاصساواهەي، کە ڕووي لە گەلى کىسد کشدوو، هەسچى )خەمذي(ی ؼ         

(ي هەمان ؼاس دەکاث، ٦٨٪٤لە الفاوەکەي ظاڵى ) (ي ؼاسیى ظلێماوى دەکاث، )میىە(ػ لە ژیش کاسیگەسي ئەو ؼیػشەي )خەمذی(دا باط٤٣٪٤باط لە الفاوي ظاڵى )

( وە، کە هەمىویان هۆکاس بىون بۆ گیان لە دەظخذاوى ٤٤٪٤( و ؼەڕي ئاوباسیکى ظاڵى )٤١٪٤بەاڵم خەمذي  پەیىەظتی کشدووە بە ؼەڕي بەسدەسکى ظەساي ظاڵى )

  ڕۆڵەي کىسد.

 دا خەمذي دەڵێذ :لە الیەکى جش  

 جاهان دێخەوەمىژدە بێ یاسان ئەڵێن جەؼشیفى 

 وەک هیاللە كامـــــــــــەجم جا بەدسي جابان دێخەوە

 (٣١٤: ٣١٤٤)مەولىد ،

 )میىە جاف(ٌؾ دەڵێذ :

 صوو بە صوو ڕۆژێ ئەبێذ دڵ خۆػ ببم بەم مىژدەیە

ـــــــاسث جێخەوە  پێذ بڵێن مـــــــىژدە ظىبەي دیذە خىمــــ

 (٣٦٩: ١٪٪٤)هەسیمان، 

ي خۆي بە وێىەي هاو هەسدوو دێڕەکە لەظەس هەمان بیر داڕێژساوە، هەسدوو ؼاغیر چاوەڕواوى مىژدەي هاجىەوەي خۆؼەویعخەکاهیان ، بەاڵم )خەمذی( بااڵ           

 ماهگى یەک ؼەوە، هە هێمایە بۆ الواصبىون چىاهذووە جا کاحى هاجىەوەي خۆؼەویعخەکەي .

چىهکە لە ڕووي واجاوە چىوهیەکً، لەگەٌ ئەوەؼذا )میىە ، (٦٤: ٦٪٪٤،يدەوجشێذ )وەسگشجنی واجا و چەهذ صاساوەیەک.( )الحذیذجۆسي کاسیگەسییەػ پێی           

 جاف( صاساوەی ) مىژدە(ي لە خەمذی وەسگشجىوە.

 ( :١٩٤٨ــ  ١٨٧٥/ زێىەر )  ٨

 صێىەس  لە ؼیػشێکذا دەڵێذ : 

 ئاسەصووي فیکشي ظیاخەث هاکەم ئیتر ئەي وەجەن

 جۆ لـــە جێگەي )كاهیرە و جاسان و بەسلین( ي مىـــى

 ( ٩٥:  ٣١٤١)معخەفا ، 

 )میىە جاف(ٌؾ دەڵێذ :

 لە دهیادا کە مً ؼێرواهە وەک فیردەوس ی پێؽىو بێخە بەس چاوم

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــە پاسیغ و لە ئەظخاهە وەیا جاسان و چیىم چی

 (٪٣٩: ١٪٪٤)هەسیمان، 

)وەجەن( یان هیؽخماهە و  وێىەي هاو هەسدوو دێڕەکە لەظەس هەمان بیر داڕێژساوە، بەاڵم ئەوەهذە هەیە، کە )صێىەس( پەهخاییەکى فشاواهتري بەکاس هێىاوە، کە ئەویؾ        

ظکترە، کە خۆي لە هاوچەیەکى خاکی هیؽدیماهذا دەبیيێخەوە، کە دەسبڕیىەکەی دەسبڕیيێکى ئاظاییە، بەاڵم ئەو پەهخاییەي، کە )میىە( بەکاسي هێىاوە پەهخاییەکى بەسجە

 ئەویؾ دەؼتی ؼێرواهەیە، و دەڕبڕیىەکەي )میىە( باکگشاوهذێکى ئاییىیی هەیە، کە مەبەظتی بەهؽتی ڕووي ظەسصەمیىە ، هەک هی پاػ مشدن. 

 صێىەس لە وەظفى بەهاسي جىاوى کىسدظخاهذا دەڵێذ : 

 اکەن چ ڕەهگین هەوبەهاسێکەوەسن یاسان ! جەماؼــــــــ

 لە فەیضي ڕەخمەحى باسػ هەمىو جێ ظەبضە صاسێکە

 ( ٥٧:  ٣١١٤)صێىەس ،
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 )میىە جاف(ٌؾ لە وەظفى بەهاسدا دەڵێذ :

 وەسن یاسان ! جەماؼاکەن چ ؼیریً هەو بەهاسێکە

 ئە هەس الیەک ئەچیذ یا مێرگە یاخىد اللە صاسێکــە

 (٪٣٧: ١٪٪٤هەسیمان،)

 کشایە. وێىەي هاو هەسدوو دێڕەکە لەظەس هەمان بیر داڕێژساوە، کاسیگەسي دێڕە ؼیػشەکەي )صێىەس( بەظەس دێڕە ؼیػشەکەي )میىە(وە صۆس ڕوون و ئاؼ         

چىهکە ، (٥٩: ٦٪٪٤،يەهذێ صاساوە.( )الحذیذجۆسي کاسیگەسییەػ پێی دەوجشێذ )وسخ، یان لەبەسگشجىەوە، هە بشیخییە لە بشدوى واجا و صاساوە، یان بشدوى واجا ه          

(ي لە صێىەس ەوە هەدوو دێڕەکە لە ڕووي واجاوە چىوهیەکً، لەگەٌ ئەوەؼذا )میىە جاف( چەهذ صاساوەیەکى وەکى ) وەسن، یاسان، جەماؼاکەن، چ، هەوبەهاسێکە(

 وەسگشجىوە.

 ( :  ١٩١٨ــ  ١٨٧٨/ ثاهیر بەگى جاف )٩ 

یىەهذییەکى پەیىەهذي هێىان خاهەوادەي )جاهیر بەگى جاف( و خاهەوادەي )میىە جاف( لە الیەکەوە پەیىەهذییەکى خضمایەحى بىوە، و لە الیەکى جشەوە پە          

هێز بىوە. ڕەچەڵەکى هەمىومان بۆ )خەمە کۆمەاڵیەحى گەسم و گۆڕ بىوە، و لەم باسەیەوەي کچى ؼاغیر دەڵێذ: )هاجىوچۆ و پەیىەهذی خضمایەجیمان لەگەلیاهذا صۆس بە

 :چاوپێکەوجً( ٣١٣٣پاؼا( دەگەڕێخەوە، کە گۆڕەکەي لە گىڕظخاوى )ظەیذ خلیل( ـه، لە ژووسووي ؼاسي کەالسەوە .( )هـ .جاف ،

 جاهیر بەگ بۆ صاهینی ؼىێنی خۆؼەویعخەکەي ڕوو دەکاجە باي ؼەماڵ و دەڵێذ:        

 هەدیذ؟ؼەماڵ یاس هەدیذ ، ؼەمـاڵ یاس 

 وەختێ جۆ ئامــــــاي ، دیذەي یاس هەدیذ؟

 ئەو دیذەي ظەیىان پڕ خىمــــاس هەدیذ؟

 ئەو جۆڕڕەي چین چین ظیا ماس هەدیذ؟

 دڵــــــــــــــــــذاس دڵبەڕ، ظخەمــــــکاس هەدیذ؟

 ئاهىوي خىجەوی وەػ ڕەفخاس هـــــەدیذ؟

 (٥١:  ٤٤٩٤)گۆسان ، 

 )میىە جاف(ٌؾ بۆ هەمان مەبەظذ ڕوو دەکاجە هاوڕێیەکى و دەڵێذ : 

 ڕەفیم واچە پێم ڕەفیم واچـــە پێم

 بایى پەي ڕەصاي خــــــىا واچە پێم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 هەدیذ ئاهۆکەي جىووى هەسدەي دڵ

 چەم ظیاوەکـــــەي ظەس دەلیلەي دڵ

 ـــــەو دلبەس ئاسام گیاهمهەدیذ ئـــــــــــــ

 مایەیی صیىــــــــــــگاوى ڕۆحى ڕەواهم

 (٣٣١: ١٪٪٤)هەسیمان،

ؼە و هەسدوو ؼیػشەکە لەظەس بىەماي پشظیاسکشدن ظۆساغکشدوى ؼىێنی یاس داڕێژساوە، بەاڵم  )میىەجاف( بەؼێىەي جکا ئامێز پشظیاسي کشدووە، و و         

ەکەػ صۆس ڕوون وئاؼىشاًە.   دەڕبڕیىەکاهیؾ صۆس لە یەکەوە هضیکەن، یان هاوؼێىەن، جۆسي کاسیگەٍس

 جاهیربەگ دەڵێذ :هەسوەها 

 ؼىکش دوباسە جەژهە، وەختی غەیؾ و ؼادیە ظەد 

 بۆ بەاڵگــــــــــــــــــــەسداوى بااڵث، كۆچى كىسباهم وەسە

 (٧٥:  ٤٤٩٤)گۆسان ، 

 )میىە جاف( ٌؾ دەڵێذ : 

 دەڵین وا دوو ظبەي جەژهە بە كىسبان

 لە بۆ كىسباوى مــــــــــً بەظخە مەیاهم

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ظەغاجــــــــــــــــێ بێ هیگاسا )میىە( ئاظا

 بە كىسباهذ بکەم ڕۆخـــى ڕەواهـــــــــــــم

 (١٪٣: ١٪٪٤هەسیمان،)
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كىسباوى خۆؼەویعخەکاهیان بکەن، بەاڵم جاهیر بەگ، خۆي  هەسدوو ؼاغیر لە بۆهەی جەژوى كىسباهذا خۆیان ئامادە کشدووە، کە وەکى كۆچى كىسباوى خۆیان        

 دەکاث بە كەصاوەگێڕي بااڵي یاس و )میىە جاف(ٌؾ ڕوحى خۆي فیذاي خۆؼەویعخەکەي دەکاث.

لەگەٌ ئەوەؼذا )میىە چىهکە لە ڕووي واجاوە چىوهیەکً، ، (٦٤: ٦٪٪٤،يجۆسي کاسیگەسییەػ پێی دەوجشێذ )وەسگشجنی واجا و چەهذ صاساوەیەک.( )الحذیذ          

 جاف( هەسدوو صاساوەی ) كىسبان، جەژن(ي لە جاهیر بەگەوە وەسگشجىوە.

 جاهیربەگ دەڵێذ : ە الیەکی جشەوە ل

 لە ظایەي جیػى ئەبشۆي جۆ، لە ڕۆژي خەؼشدا جاها

 بیدەمذیال خیعابى مـــــــــً لەگەٌ جەمعى ؼەهیذاها

 (٨٦:  ٤٤٩٤)گۆسان ،  

 )میىە جاف(ٌؾ دەڵێذ :

 فەكەث بەم مــــىژدە دڵؽادم ؼەهیذي غەؼلی بااڵجم

 ئىمێذم هەط لە مەخؽەسدا خعابم لێل ؼەهیذان بێ

 (٣٨٤: ١٪٪٤)هەسیمان،

اسەکەي بۆ هەسدوو ؼاغیر بە ئىمیذن بە هۆی خۆؼەویعخەکاهیاهەوە  لە ڕۆژي خەؼشدا بە ؼەهیذ ئەژماس بکشێً، هەسچی )جاهیر بەگ(ـه ظىپاظگىصاسە و هۆک         

ەي بۆ غەؼلى بااڵی خۆؼەویعخەکەي ئەوە دەگەڕێىێخەوە، کە بە جیػى ئەبشۆي یاس پێکشاوە بۆیە بە ؼەهیذ ئەژماس دەکشێذ، بەاڵم هەسچى )میىە جافە(ـە، هۆکاسەک

جا و ێىەکە لە باکگشاوهذی ئایىیی ظىدي وەسگشجىوە، یاس کافشە و ؼاغیر ئیعالم و ؼەهیذي دەظتی ئەوە. جۆسي کاسیگەسییەکەػ دیعان وەسگشجنی وادەگەڕێىێخەوه. و 

 صاساوەیە.

  ( :١٩٥٩ــ  ١٨٩١/ سەالم ) ١٨

بە بىەماڵەي ؼاغیرەوە )د.خعً جاف( دەڵێذ : )ؼێخ ظەالم دۆظخمان بىوە، و لەگەٌ باوکمذا پەیىەهذي صۆس بەهێزي  لە باسەی پەیىەهذي )ظەالم(ي ؼاغیر          

 :چاوپێکەوجً.(٣١٣٣هەبىوە و بۆ کۆچى دوایی باوکیؽم ؼیىەهێکى هىوظیىە.( )ح.جاف،

 ظەالم لە ؼیػشە بەهاوباهگەکەي )گفخىگۆي ملە کەوە( دا دەڵێذ:        

 ملـــــــــە کەوە بۆ چى دامـــــــــــــاوي هەي 

 بۆ چى وا کەوە و ؼین هەڵگـــــــــــەڕاوي 

. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 

 جىابم بەسەوە جۆ بە دەظـــــــــــــذ و بشد

 ؼاخى ظەس بەسص و كەاڵي كەومى کىسد

 صۆس بە کەظاظـــــــــــى ؼاخى کۆهە ظاڵ 

 جەوابى دامــــــــــــــــــــــەوە بە صماوى خاڵ

 ؼاخێکى بەسص و ظەوص و ظەخذ بىوم

 پڕ گىڵ و هەظشیً پڕ لـــــە دسخذ بىوم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 خاوەوى بێؽە و مێرگى دڵــــــــــــگیربىوم

 الهەي ؼێران و جێگەي هێچــــــــــیر بىوم

 (٨٤و٨٣:  ١٪٪٤اکە ڕەػ، )ک

 )میىە جاف(ٌؾ لە ؼیػشي )بخخاهەکەي الي دەسبەهیخان( دا دەڵێذ :

 ئەي بخخاهەکەي الي دەسبەوى خان

 بیىاي وێشاوى ظەس چەمى ظیروان

 جى خىا پێم بڵێ جۆ دەظکاسي کێیذ

 ڕەمـــــــــض و بىاغە و یادگاسي کێیذ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 جکـــــــــــــــاث لێ ئەکەم بمذەسۆ وەسام

 خاط جێم گەیەهە لێذ بىوم ظەس ظام

 هاجــــــــــــــــــــــــــــە ئەصووان بیىاي وێشاهە

 وەسامـــــــــــى دامۆ بـــــــــــــــەم بەیاهــــــــە
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 وحى بشاگیان بۆچ ئاگـــــــــــــــــــــــشث دام

 جىێژ بـــەظخەث الدامبۆچ جىێژي صامى 

 لە مً مەپشظە ظــــــــــــــەیشي ئاصام کە

 ظەیشي هەیکلـــــــــــى هاوي بیىام کــــــــە

 بڕواهە مەغىاي كەاڵي ؼەمیـــــــــــــــــــشان

 جا باػ حێ ئەگەي لە ئێمــــــــــەي وێشان

 كەاڵي ؼەمیران كەاڵي ؼـــــــــــا و میران

 خذ جێی ئللـــــــــــــیم گیرانهیؽخماوى جە

 ئەم هەیکەالهەي پێی ئەڵێـــــــــــــــــــــً بتن

 گؽذ وێىەي ؼاهــــــــــــان بڵىذ هیممەجً

 وێىەي ؼەهيؽـــــــــــــاو میـــــشاوى کىسدن

 ڕەمضي ؼـــــــــــــــــــێراوى ڕۆژي هەبەسدن

 جێگەي ؼاهاهممً بخخـــــــــــــــــــــــاهە هیم 

 وؽیىگــــــــــــــــەي جەختی جەمؽیذ جاهاهم  

 (٤٦: ٣١١٨)ڕۆظخەم، 

)میىە(ػ هەسدوو ؼاغیر بەمەبەظتی گىصاسؼذ لە باسي ها هەمىاسي هیؽخمان، پەهایان بشدووە بۆ هێما و )ظەالم( ؼاخى )ملەکەوە(ي کشدووە بە هێما و          

بینرێذ. وەکى دیاسە جۆسیى ئاظەواسێکى هاوچەي دەسبەهذیخاوى کشدووە بە هێما، وە لە هەسدوو وێىەکەؼذا ڕابشدووي جىان و پڕ ؼاهاصي و ئێعخاي وێشاهە دە

 کاسیگەسییەکەػ بشیخییە لە وەسگشجنی واجا.

 ( :١٩٦١ـ ١٨٩٥/ ئەسیري ) ١١

 ئەظیري  لە باس ی ؼىێنی کىسد و ظىىس و جىگشافیای کىسدظخاهذا دەڵێذ:

 کىسدە دەصاهــــــــــــــــــــــــى لە کىێ جێگشە خضماوى جۆ

 بڵێم جێگەیى كەوماوى جۆ گىێ گـــــــــــــــــــــــــــشە بۆحى

 کێىي جۆسۆط و غىملى خەوصەکەي ئەظکەهذەسوون 

 غەسبییە جا بەخــــشي ڕەػ ، ظەسخەدي مەیذاهـــى جۆ

 بەخـــــــــشي ڕەػ و ئەسدەهان، ئاوي ئاساظــــــە بضان

 خەددي ؼیمالە ئەممە بۆ کۆچ و جەوالوى جــــــــــــــــــۆ

 ەسي ئاوي ئــــــــــــاساطئەڵىەن و گىڵى ئىسمێ ، جا ظ

 ظىــــــــــــــــــىسي ڕۆژهەاڵجە جۆگە و کێىاهــــــــــــــــى جۆ

 ئەهىاص و کێىي خەمشیً ، ژەهگـــــــاس و ڕێی وعەیبین

 ظىـــــــــــــــــــىسە بۆ جىىوبى باخچە و باغاهــــــــــــــى جۆ

 ویالیەث هــــــــــــەیەلە هاوي ئـــــــــــــەم ظىىوسە دواهضە 

 دەڵێن دواهــــــــــــــــــضە ملیۆهە هفىظــــــــــــــى کىسداوى جۆ

 (٤٨٥: ٣١١٧)مىکشیاوى، 

 )میىە جاف( یؾ لە ژێش کاسیگەسي ئەو ؼیػشەدا لەو باسەیەوە دەڵێذ:

 کەي بێ ببیىم لە خەسیخەکاهــــــــــــــــــــــــــذا

 صواهــــــــــــــــــــــــــذا ؼىێنی گؽذ کـــــــىسد

 لە خىجەي غالەم ئیػالن دسابــــــــــــــــــــــــێ

 لە خەسیخەیان بەیان کــــــــــــــــــــــــــــــــــشابێ

 ؼەسق و ؼیماٌ و لیل غـــــــــــــــــــــــــەسب

 لە جیاحى فىسط و جىسکان و غـــــــــەسەب

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 دواهضە واڵث کىسدي ظیا بەخـــــــــــــــــــــذ

 جاکەي مەئىیغ بێ لە جاج و جەخــــــــــــــذ
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 خاکى جەوسێض و ئاصسبایجـــــــــــــــــــــــــــــــان

 ظىوس کەیً بە خىێنی فىسس ی بێ ئیمان 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 هیچ ڕاهەوظخین جا دجلە و فـــــــــــــــــــىساث

 لیل كەومى غەسەب خذود دیاسي کــــــــــاث

 ئــــــەبین ەکەژي مەوعــــــــــــــــىسیە بەکەیى

 (٣٣١: ٣١٤٤)هەالج ، 

هەسچى  هەسدوو ؼیػشەکە بە ؼێىەیەکى ظاکاس جىگشافیاي کىسدظخاهیان پیؽاهذاوە و لە هەمان کاجذا بیري هەجەوەیی بەظەس هەسدوو دەكەکەدا صاڵە، و         

 جۆسي کاسیگەسییەکەػ بشیخییە لە وەسگخنی واجا.ؼیػشەکەي )ئەظیری(یە صیاجش و فشاواهتر ظىىسي خاکى کىسداوى پیؽان داوە. 

 ري ژیاوى هاو صیىذاوى لە ژێشدەظتی پێ باؼترە بۆیە دەڵێذ : ئەظی

 ظەسبەخۆبی وو ، لەبەس چاوث بێ بەد خاڵیی گەلذ

 بچــــــــــــــیە بەهذیىخاهەوە، گیاهذ لەوێ دەي چاجشە

 (٤٩٩: ٣١١٧)مىکشیاوى ، 

 )میىە جاف( یؾ لە ژێش کاسیگەسي ئەو ؼیػشەدا دەڵێذ:

 کىڕم صەبىووى هاو خەپعــخاهە

 خۆؼترە هەجاکى خکىمى بێگاهە

 (٤٤٧: ١٪٪٤)هەسیمان،

ە و )میىە(ػ صەبىووى و هەسدوو ؼاغیر ژیاوى هێىو بەهذیىخاهەیان پێ باؼترە لە ژێشدەظتی بێگاهە، بەاڵم )ئەظیری( مەسگى هاو بەهذیىخاهەي لە ژێش دەظتی پێخۆؼتر         

 کەظاس ی هاو بەهذیىخاهەي لە ژێش دەظتی پێ خۆؼترە.

 ( :١٩٣٥ــ  ١٨٩٩یان  ١٨٩٨ئەحمەد مىختار جاف ) / ١١

ف ئامۆصاي ظەباسەث بە پەیىەهذي خضمایەحى هێىان )ئەخمەد مىخخاس جاف( و )میىە جاف( دەوجشێذ، کە ))ئەخمەد مىخخاس جاف و کشیم بەگى باوکى میىە جا          

 : چاوپێکەوجً(٣١٣٣اف بىوە، ومىذاڵى لێ هەبىوە.(( )م.جاف، باوەکە بشان و خۆؼکێکى ئەخمەد مىخخاس خێزاوى کەسیم بەگى باوکى میىە ج

 ئەخمەد مىخخاس لە دەسکەوجنی ڕووي خۆؼەویعخەکەیذا دەڵێذ :       

 کە دولبەس خۆي هىاهذ خىسؼیذي خاوەس صوو فیراسي کشد

 خەجاڵەث مـــاو بە صەسدەي غەصمى پؽتی کىهعاسي کشد

 (٣٩:  ٩٧٪٤)ڕەظىوڵ ، 

 لە هەمان بۆهەدا دەڵێذ : )میىە جاف(ٌؾ      

 )میىە( صوڵفى پڕ چینی یاس لەظەس خىسؼیذي ڕووي 

 ؼەمعــى ڕەخؽاوى خەجاڵەث کشد بە بؽکً بؽکنی

 (٣٧٩: ١٪٪٤هەسیمان، )

صاهً، کاسیگەسي هەسدوو ؼاغیر دەسکەوجنی ڕووي خۆؼەویعخەکاهیان بە هۆکاس دەصاهً بۆ ئاوا بىووى خۆس و ئەم دەسکەوجىە بە هۆکاسي ؼەسمەصاس بىووى خۆس دە         

 دێڕەکەي ئەخمەد مىخخاس بەظەس دێڕەکەي)میىە جاف(ەوە صۆس ئاؼکشایە.

 دەڵێذ :لە ؼىێيێکى جشدا ئەخمەد مىخخاس 

 ـــــــً ئەڕەهجێنێ هیگاس وا ڕەكیب دڵؽاد ئەکامـــــ

 بێخ و بىچیىەي خەیاث و غىمشي مً بەسباد ئەکا

 (٧١:  ٣١٤٧)ڕەظىوڵ ،  

 )میىە جاف(ٌؾ دەڵێذ :

 ئاخ فەلەک ئەم صوڵمە جۆ کشدووجە كەد هەیذیىە کەط

 مً ئەظىوجێنی بە دووسي و دوژمىیؾ هاوؼاوى یاس

 (٣٦٣: ١٪٪٤)هەسیمان،

 خۆػ دەکەن .وێىەي هاو هەسدوو دێڕەکە لەظەس هەمان بیر داڕێژساوە، هەسدوو ؼاغیر ئاصاسیان پێذەگاث بە هۆي ئەوەوە، کە خۆؼەویعخەکاهیان دڵى دوژمً          

 ئەخمەد مىخخاس دەڵێذ :هەسوەها      
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 كیامەث هەڵئەس ێ بێذ و كیامێ کا هیگاسي مـــًـ

 چاوي یاسي مًصەماهە جێک ئەدا ئەمڕۆ هیگاهى 

 (٤١٨:  ٣١٤٧)ڕەظىوڵ ،  

 )میىە جاف(ٌؾ دەڵێذ :

 هیؽاهــــــــــــەي صەلضەلەي مەخؽەس ظەغاجێکە لە دوهیادا

 کــە ئەو هاصاسە ڕووبەهذي ڕووە و مـەؼشیم لە ڕووالدا

 (٤١٧: ١٪٪٤)هەسیمان، 

بە  ەصاهً،دیعان وێىەي هاو هەسدوو دێڕەکە لەظەس هەمان بیر داڕێژساوە، هەسدوو ؼاغیر دەسکەوجنی خۆؼەویعخەکاهیان بە هۆکاسي هاجنی ڕۆژي کۆجایی د         

 واجایەکى جش )یاس(ي دڵڕەق صۆس بێ ڕەخمە و ظەسهاداث.

 جنی واجا.جۆسي کاسیگەسییەکەػ لەم دێڕە ؼیػشاهەدا بشیخییە لە وەسگش         

 ( :١٩٤٨ــ  ١٩٨٥/ فایق بێکەس ) ١٣

 بێکەس ی ؼاغیر لە یەکێک لە ؼیػشە دیاسەکاهیذا دەڵێذ :

 ئەي وەجەن

 ئەي وەجەن مەفخىوى جۆم و ؼێىەجم بیرکەوجەوە

 وەختی بەهذي و ئەظاسەث پێ بە جەوق و کۆجەوە

 (٤٦:  ٣١١٦)ئاؼىا ،  

 هیؽدیمان دەهىوظێذ و دەڵێذ :)مُىە جاف(ٌؾ بەهەمان هاوهیؽاهەوە ؼیػشێک بۆ 

 ئەي وەجەن

 ئەي وەجەن صۆس دولبەسە دەؼذ و دیاسە جىاهەکەن

 هەؼئە بەخؽـــــایە بە خللەث مەهضەس و ظەیشاهەکەث

 (١:٨٦٪٪٤)هەسیمان،

ؼێىاصي گىصاسؼذ کشهیان لە خۆؼەویعتی هیؽخمان جیاواصە، ؼىێً و هەسدوو ؼاغیر ڕوویان کشدووەجە هیؽخمان و ئەیذوێنن، و بیرەکاهیان هەمان بیرن، بەاڵم          

گەسییەکە صۆس   ڕووهە. و بە بڕواي ئێمە )میىە( هەیخىاهیىە لە باصهەي وێىەکەي )بێکەط( خۆي دەسباص بکاث و وێىەیەکى جىاهتر دسوظذ بکاث، و کاٍس

چىهکە ، (٥٩: ٦٪٪٤،يە لە بشدوى واجا و صاساوە، یان بشدوى واجا هەهذێ صاساوە.( )الحذیذجۆسي کاسیگەسییەػ پێی دەوجشێذ )وسخ، یان لەبەسگشجىەوە، هە بشیخیی         

هیؽاوى ؼیػشەکەي هەدوو دێڕەکە لە ڕووي واجاوە چىوهیەکً، لەگەٌ ئەوەؼذا )میىە جاف( هاوهییؽاوى ؼیػشەکەي، کە بشیخییە لە) ئەي وەجەن( دەكاودەق لە هاو 

  بێکەس ی وەسگشجىوە.

 دەڵێذ :  بۆ )یاهەي ظەسکەوجً(بێکەط هەسوەها       

 یاهەي ظەسکەوجً

 یاخىا هەس بژي یاهەي ظەسکـــــەوجً

 ڕەهبەسي غیلم و ڕێگەي ظەسکەوجً

 جۆ مایەیی فەخشي كەومى کىسداهــــى

 باغیس ی ڕوجبە و هاو و هیؽاهـــــــــــى

 (٩٣:  ٣١١٦)ئاؼىا ،  

 لەظەس هەمان بابەث )میىە جاف( یؾ دەڵێذ :

 یاهەي ظەسکەوجًبۆ 

 بژي ئەي یاهەي ظەسکەوجً و ظـــــــەسبەسصیی کىسدان

 بە دایم ؼاد و ظەس بەسصبی هەجا دەوسان ئەکا دەوسان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 هەمىو فەخشث ئەکەیً پێىە کە چىهکە فەخشي کىسداهــى

 (٩١ـ  ٪٨: ٪٣١٤)باوەڕ،                                                                             

ەخىاصن، بەاڵم هەسدوو ؼاغیر ؼاهاصي بە یاهەکەوە دەکەن، و بە پێىظتی ظەسدەمى دەصاهً بۆ پێؽکەوجً و ظەسبەسصي گەلى کىسد و هیىاي بەسدوام بىووى بۆ د        

ەم دێڕە ؼیػشەؼذا جۆسي ەط( ـە بەؼێىەیەکى  فشاوهتر و كىڵتر گىصاسؼتی لێکشدووە و بە ڕابەسي صاوعذ و ظەسچاوەي پلە و هاوهیؽاوى دەصاهێذ. دٌعان لهەسچی )بێک

 کاسیگەسییەکە بشیخییە لە )وسخ(، چىهکە هاوهیؽاهەکان یەکً.
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 (:١٩٨٨ــ  ١٩١١/ ئەخۆل )١٤

 دەڵێذ : ئەخٌۆ لە خۆؼیی هاجىەوەي خۆؼەویعخەکەیذا

 صۆس دەمێک بىو دڵ بشیىاس بێ دەوا بىو دەسدەکەم 

 مەسهەمى جێی صەخمە کاث و ظەس بشیىم هاجـــــەوە

،  (٤٤٩:  ٩٥٪٤)ئەخٌۆ

 )میىە جاف( یؾ لە خۆش ی هاجىەوەي خۆؼەویعخەکەیذا دەڵێذ :

 ئەي دڵى غەمذیذە مىژدە کۆچى یاسم هاجەوە

 مەڵهەمى صامى دەسوووى پڕ لە خاسم هاجەوە

 (٪٣٦: ١٪٪٤)هەسیمان،

ەهەخؽێيێذ. بە بەساوسدن کشدوى هەسدوو دێڕەکە، بەهێزي کاسیگەسي ؼیػشەکەي ئەخٌى بەظەس ؼیػشەکەي )میىە( وە دەبینرێذ و وێىەي دابڕان و پێگەیؽتن د    

 هەسوەها جۆسي کاسیگەسییەکەػ بشیخییە لە وەسگشجنی واجا و صاساوە.

 ئەخٌۆ دەڵێذ :هەسوەها 

 ي مىظڵماهان ظەسەپا غەسقى خىێىــــاومچە جەدبیر ئە

 ئەڵێی جەسصەي بەهاساهە ئەڕێژي ئەؼکى ظىوس چاوەم

 ،  (٨١:  ٩٥٪٤)ئەخٌۆ

 )میىە جاف(ٌؾ دەڵێذ : 

 مىظڵماهان چی یە جەدبیر لە غیؽلى ماهگى ڕوخعاسي 

 لە ـەد ال کىن کىهە جەسگم بە جیري دیذە بیمـــــاسي 

 (١:٤٥٩٪٪٤)هەسیمان،

ی بیر هەسدوو ؼیػشەکە بشیخییە لە پەها بشدن بۆ مىظڵماهان بە مەبەظتی دوصیىەوەي ڕێگە چاسەیەک بۆ كىسجاس بىون لە ئەو گشفخەي، کە بە هۆ بيیادي       

لەم دێڕە ؼیػشؼذا دیعان جۆسي  خۆؼەویعخەکاهیاهەوە جىوش ی بىون، کاسیگەسي ؼیػشەکەي ئەخٌۆ بەظەس ؼیػشەکەي )میىە(وە بە ڕوووى دەسدەکەوێذ .

 کاسیگەسییەکە بشیخییە لە وەسگشجنی واجا و صاساوە.

 

 ئەهجام

کى کىسدیمان کەم جا ە ئەهجامى ئەم جىێژیىەوەیذا، گەیؽخیىە ئەو باوەڕەي، کە کاسیگەسبىووى ئەدەبی دیاسدەیەکى ئاظاییە و ئەم دیاسدەیە الي ؼاغیراوى کالظیل      

کاسیگەس بىوە بە بەسهەمى ؼیػشي گەلێک لە ؼاغیراوى کالظیکى کىسدیمان و ظىودێکى صۆسي لەو بەسهەمە  صۆس بىووى هەیە و )میىە جاف(ي ؼاغیریؾ وەکى ؼاغیرێک

هەمێکى ؼیػشي ؼیػشییاهە وەسگشجىوە و هەهگ ئاظا لەهەس کىێ ؼیػشێکى ظەسهجڕاکێص ی بیيبێذ ؼیلەکەي هەڵمژیىوە و کشدوویەحى بە هەوێنی لە دلیکبىووى بەس 

ئەهجامى ڕۆؼيبیري ؼاغیر و خىێىذهەوەي بىوە بۆ دیىاوى ؼاغیراوى کالظیکی کىسدیمان. هەسچەهذە صۆس جاس ظەسکەوجىو بىوە لەم خۆي، هە بێگىمان ئەمەػ دەس 

 ظىود وەسگشجىەیذا، بەاڵم لەگەٌ ئەمەؼذا هەهذێ جاس هەیخىاهیىوە خۆي لە باصهەي الظایی کشدهەوە كىسجاس بکاث.

شي ؼاغیراوى جشي کالظیکى کىسدیمان بە هەمىو پێىەسێک دووس بىوە لە دصینی ئەدەبى، چىهکە ئەم دیاسدەیە لە جەواوي ئەم وەسگشجً و کاسیگەسبىوهەي ؼاغیر بە ؼیػ

 ئەدەبیاحى جیهاهیذا ڕەهگذاهەوەي هەیە و ڕێگە پێذساوە.

 

 سەرچاوەکان:

 کتێبەکىردییەکان:ــ 

 چاپ و باڵوکشدهەوەي ئاساط، گەڕەکى خاهضاد.، چاپى دووەم ،هەولێر دەصگاي دیىاوى بێکەس(، ٣١١٦/ ئاؼىا، ئىمێذ)٤

، چاپی یەکەم، هەولێر، چاپخاهەي پەیذابىووى ڕەخىەي ئەدەبى لە شیعري کالسیکى کىردیذا) ثا جەهگى گێتى یەکەم(( ، ٣١١٤/ ئامێذي، غەبذوڵاڵ یاظین )٣

 وەصاسەحى پەسوەسدە.

، ئەخەمەد دەسوێؾ غەبذوڵاڵ)٤ یەکەم، ظلێماوی،لە چاپکشاوەکاوى ئەمیىذاسێخیی گؽخیی ڕۆؼيبیري هاوچەي کىسدظخان     ، چاپیدیىاوى ئەخۆل (، ٩٥٪٤/ ئەخٌۆ

(www.vejinbooks.com)  .دیىاهەکەي لەم ظایخە وەسگیراوە 

، ظلێماوى، صهجیرە ،چاپی یەکەم ، کىسدظخان(١٩٣٤ــ  ١٩٣٨یاهەي سەرکەوثنى کىردان،لێکۆڵیىەوەیەکى مێژوویی ــ دیکۆمێيتارییە )(، ٪٣١٤/ باوەڕ، ئەخمەد )٥

 کخێبی دەصگاي چاپ و پەخص ی ظەسدەم.

، چاپى ظێیەم، ئامادەکشدن و وەسگێڕاوى لە فاسظعەوە : )فەسهاد پیرباڵ(، هاوەهذي ئەهذێؽە بۆ باڵوکشدهەوەي کخێب، ڕێبازە ئەدەبێکان(، ٪٣١١/ پیرباڵ، فەسهاد)٦

 چاپخاهەي ؼڤان. 
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 ، چاپی یەکەم، بەسگى یەکەم، هەولێر، دەصگاي چاپ و باڵوکشدهەوەي ئاساط. ەفا بەگى )کىردی(ی ساحێبقەراندیىاوى مست(، ٣١٤١/ خەمە بۆس، مدمذ معخەفا)٧

، چاپی یەکەم ، بەسگى دووەم،هەولێر، دەصگاي چاپ و باڵوکشدهەوەي ئاساط، دیىاوى مستەفا بەگى )کىردی(ی ساحێبقەران(،٣١٤١/ خەمە بۆس، مدمذ معخەفا )٨

 هەولێر 

 ، چاپی یەکەم، هەولێر، دەصگاي چاپ و باڵوکشدهەوەي ئاساط، گەڕەکى خاهضاد.دیىاوى شێخ ڕەزاي ثاڵەباوى(، ٣١١٤ححەمەد ؛ ئاؼىا، ئىمێذ )/ خاڵ، ؼێخ م٩

 ،ئێران، ظيىذج، اهدؽاساث کشدظخان. سۆراوى و هەورامى دیىاوى وەلى دێىاهە،/ ڕاصي، )هییە(، ٪

 ، چاپى یەکەم، بەغذاد، چاپخاهەي )ألادیب(.  حمەد مىختار جافدیىاوى ئە(، ٩٧٪٤/ ڕەظىوڵ، غیزەددیً معخەفا)٤١

 ، چاپى یەکەم ، هەولێر، دەصگاي چاپ و باڵوکشدهەوەي ئاساط، چاپخاهەي وەصاسەحى پەسوەسدە. دیىاوى زێىەر(، ٣١١٤/ صێىەس، مدمىد)٤٤

 ، چاپی دووەم، بغذاد، چاپخاهەي الحىادر. دیىاوى سەالم(، ١٪٪٤/ کاکە ڕەػ، ئىمێذ)٤٣

، وەسگێڕاوى: )هەژاس ڕەخیمی(، ئەدەبى بەراوردکاري، لێکۆڵیىەوەیەک لە بارەي ثیۆري ئەدەبى و شیعري داستاوى(، ٣١٤٤/ کەفافی، مدەمەد غبذوالعالم )٤٤

 هەولێر، دەصگاي جىێژیىەوە و باڵکشدهەوەي مىکشیاوى.

 ،هەولێر، چاپخاهەي صاهکۆي ظەالخەددیً.ى بەراوردکاري ئەدەب(، ٩٨٪٤/ گەسدي، غەصیض)٤٥

 ک.هـ(، دیىاوى جاهیر بەگى جاف، ئێران ـ ظىە، دەصگاي ڕۆؼيبیري گۆسان.٤٤٩٤/ گۆسان، خعً)٤٦

 ، چاپی چىاسەم، ظيىذج، لە باڵوکشاوەي کىسدظخان.   دیىاوى مەولەوي ک.هـ(، ٤٤٩٧/ مذسط، مەال غبذالکشیم)٤٧

 ، چاپی یەکەم، هەولێر، چاپخاهەي وەصاسەحى ڕۆؼيبیري.زێىەر ژیان و بەرهەمى(، ٣١٤١)/ معخەفا، مدمذ فاصیل٤٨

 ، چاپى یەکەم، هەولێر، دەصگاي چاپ و باڵوکشدهەوەي ئاساط، گەڕەکى خاهضاد. دیىاوى ئەسیری (، ٣١١٧/ مىکشیاوى، کىسدظخان)٤٩

 ، هەولێر، چاپخاهەي ڕژهەاڵث. ان(دیىاوى حەمذي )ئەحمەد بەگى ساحیبقەر (، ٣١٤٤/ مىلىد، غبذهللا خذس)٪٤

 ، ظىە، باڵوکشاوەي کشدظخان. دیىاوى حاجى قادري کۆییک.هـ(، ١٪٤٤/ میران، ظەسداس خمیذ ؛ ؼاسەصا، کشیم مىظخەفا)٣١

 ، ظىە، باڵوکشاوەکاوى کىسدظخان. دیىاوى وەفاییک.هـ(، ١٪٤٤/ هەجاسي، مدمذ ظػیذ)٣٤

 ، بغذاد، چاپخاهەي جاخظ.  جاف دیىاوى میىە(، ١٪٪٤/  هەسیمان، معخەفا)٣٣

 ،چاپی دووەم،ظلێماوى،  چاپخاهەي گەهج.  مێژووي شیعر و شاعیراوى گەرمیان(، ٣١٤٤/ هەالج ،ظالح)٣٤

 ــ کتێبە عەرەبییەکان:

ض)دون ظىت اليؽش(، الجشجاو /٣٥ ؼشح مدمذ ابى الفضل ابشاهُم و غلي ، الطبػت الثالثت، جدلُم و الىساطة بین املتىبي و خصىمهي، ابى الحعً غلي بً غبذالػٍض

 مدمذ البجاوي، داس اخُاء الىخب الػشبُت، غِس ی البابي الحلبي و ؼشواه.

، الطبػت الاولى، مفش، جامػت السرقات الشعرية بین آلامذي والجرجاوي في ضىء الىقذ القذًم والحذًث(، ٦٪٪٤/ الحذًذي، غبذالطُف مدمذ العُذ )٣٦

 بُت.ألاصهش، ولُت اللغت الػش 

 (، مفش، اللاهشة، نهضت مفش للطباغت واليؽش والخىصیؼ.السرقات ألادبیة )دراسة فی أبتکار ألاعمال ألادبیە و ثقلیذها/ طباهە،بذوی)دون ظىت اليؽش(، ٣٧

 الىاؼش غالم الىخب.، الطبػت العادظت، مفش، اللاهشة، ي عىذ العرب مع دراسة قضية التأثیر والتأثرالبحث اللغى (، ٩٩٪٤/ غمش، اخمذ مخخاس)٣٨

 (، املىاصهت بین الؽػشاء، اللاهشة، ؼشهت هىابغ الفىش.٣١٤٥ــ  ٣١٤٤/ مباسن، صوي )٣٩

 ، بیروث ، داس النهضت الػشبُت.ألادب املقارن (، ٤٪٪٤هذا، طه ) /٪٣

ت للطبؼ واليؽش.، مفش، مطبػت مشكلة السرقات في الىقذ العربي )دراسة ثحليلية مقارهة((، ٦٩٪٤هذاسة، مدمذ مفطفى)/ ٤١  ألاهجلى املفٍش

 ــ گۆڤار و ڕۆژهامەکان :

 (، گۆڤاسي یەکێتی هىوظەساوى کىسد للی کەسکىک.  ٥٩،گۆڤاسي گضهگ، ژماسە )میىە جاف و قاوع لە بەراوردێکذا(، ٣١١٨/ ڕۆظخەم، ظەسکۆ مدمذ)٤٤

 (٤٤٩، گۆڤاسي ڕامان ، ژماسە )یەکتریذاکاریگەري شاعیراوى کالسیکى کىردی لە سەر (، ٣١١٨/ مىلىد، غبذهللا خذس)٤٣

 

 ـــ ئەهجامذاوى چاوپێکەوثً لەگەل هەریەک لە:   

(ي بەیاوى لە ماڵى )ئیلباٌ(خاهمی خىؼکى  ٪:  ٦١، لە ڕۆژي پێىج ؼەممە کاجژمێري )چاوپێکەوثً لەگەل براي شاعیر(، ٣/٧/٣١٣٣/ جاف، خعً کشیم بەگ،)٤٤ 

 لە ؼاسي کەالس.

 (ي ؼەو.  ٪:  ٤١، لە ڕۆژي ًەک ؼەممە کاجژمێري )چاوپێکەوثً لەگەل خىشكەزاي شاعیر(، ٤٣/٧/٣١٣٣ڕەصا بەگ،) / جاف، مدمذ مدمىد٤٥

(ي ئێىاسە لە ماڵى خۆیان لە ؼاسي  ٦:  ٤٥، لە ڕۆژي دووؼەممە کاجژمێري )چاوپێکەوثً لەگەل کچى شاعیر(،٣٤/٦/٣١٣٣/ جاف، هەجاو مدمذ امین کشیم بەگ)٤٦

 .کەالس
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 :امللخص

ذٌ غلى أـالت املبذع إرا حػامل مػها فىُا وأظلىبُ       ا بإبذع بػُذا غً الخللُذ الخأزش ألادبي ظمت أظلىبُت حعهم في سقي ألادب وجطىسه. وجللُذ دسج الؽػشاء غلُه ٍو

 واملداواة، وهزه الظاهشه خاضشة في الؽػش اليىسدي الىالظُيي هغیرها وبيعب مخباًىت.

ػذ ال       ت بالىخاج الؽػشي ملً ظبله أو غاـشه َو ، وغلُه في هفغ الحلبت الضمىُتؽاغش )مُىە جاف( أخذ ؼػشاء اليىسد الىالظًُ الزي جأزشث ججشبخه الؽػٍش

ت وكؼ غلیها اخخُاسها ألسبػت غؽشة ؼاغشا هالظُىُا لغشض امللاسهت وبُان  حععى هزه الذساظت لػلذ ملاسهت بین الىخاج الؽػشي للؽاغش )مُىە جاف( مؼ غُىاث ؼػٍش

ت املخخاسة غلى معخىي ألاظلىبي وإلابذاعي.  كذسة الؽاغش و مذي هجاخه أو اخفاكه في مىاضؼ الخىاؿ مؼ هزه الػُىاث الؽػٍش

 

 

Abstract: 

       Literary Infection is a stylistic pattern in which contributes of literature prestige and development. It is a 

pattern that the poets used to do and it indicates the authenticity of the creative if dealt with artistically and 

stylistically by creativity away from tradition and simulation, and this phenomenon is present in classic Kurdish 

poetry like others and in varying proportions.  

      The poet ‘’Mina Jaf’’ is considered one of the classic Kurdish poets those his poetry experience was 

influenced by the poetry production of those who preceded or lived in the same period of time. This study 

therefore seeks to compare the poetry output of the poet (Mina Jaf) with poetry samples that we have selected for 

(fourteen) classic poets for the purpose of comparison and demonstrate the poet's ability, and the extent to which 

he succeeds or fails in positions of repetition with these selected poem samples at the stylistic and creative level.   


