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پىختە     

 ي گۆساوى و پاسچهماوى َۆهشاٍوحۆسٍ له حۆسێنه ٍوسي الواهذههمى گؽتى َىههیهؼێٍىبه

ظێهى پێىاوي له ظذ و ظۆصي خۆي لهمىو َهؼاعیر جێیذا َه ، لهؼیعشێهى لیرینه

و ٍووجىهو دوسله لى پشظهمان  ٍوهاخۆؼه بۆ بۆهه ڕوو، لهخاجهچىو دٍ ظذدٍویعتى لهخۆؼه

و داب و مان بۆ ئهٍوجهمىو ههي الي َهلهجاییهٍسظه ؼێىٍبه ٍووجشێذ، الواهذههو دابڕان دٍ

 ٍوالواهذهه ئاسادا بىوٍ ماهذا لهي مشدووٍٍوو الواهذههماحى پشظه له ، لهٍوڕێخهگهدٍ سیخاهههه

س مشدوو و ظهواجاي )گشیان له مىاك ( یان بهلى )ئاواصێهى غهػ ٍوواههله یهڵێ ماهاي َهلۆمه

مىو َه ي بهئاظاوى په و مشۆڤ هاجىاهێذ به هجێهى فشاواهبابه جهم بابهي مشدوو(ئهٍوًادلشدهه

ماوى صماهه ك بهیهػ و پىخخهدووبه له یهٍوم لێنۆلیىهماوى بباث ، ئهن و لق و پۆپهالیه

ٍو ي الواهذههمو و پێىاظهمذا باس ى  چهلهش ى یهبه ،له بی و ئیىگلیزي پێو َاجىوٍٍسعه

واهیؾ :ئه ٍوبێخهدوولقى لێ دٍ ٍوڕۆلهڕووي هاٍوله مى گؽتىیهؼێىٍ به یً لهدٍ
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 :پێؽەکی

ي ماوى َۆهشاٍوحۆسٍ له حۆسێنه ٍوسي الواهذههمى گؽتى َىههیهؼێٍىبه

ظذ و ظۆصي مىو َهؼاعیر جێیذا َه ، لهؼیعشێهى لیرینه گۆساوى و پاسچه

بۆ  ڕوو، لهخاجهچىو دٍ ظذدٍویعتى لهظێهى خۆؼهلهپێىاوي  خۆي له

وجشێذ، و و دابڕان دٍٍووجىهو دوسله لى پشظهمان  ٍوهاخۆؼه بۆهه

و داب و مان بۆ ئهٍوجهمىو ههي الي َهلهجاییهٍسظه ؼێٍىبه ٍوالواهذهه

 ماهذا لهمشدووٍ يٍوو الواهذههماحى پشظه له ، لهٍوڕێخهگهدٍ سیخاهههه

لى )ئاواصێهى ػ ٍوواههله یهڵێ ماهاي َهلۆمه ٍوالواهذهه ئاسادا بىوٍ

م ي مشدوو(ئهٍوس مشدوو و ًادلشدههظهواجاي )گشیان له مىاك ( یان بهغه

ن مىو الیهَه ي بهئاظاوى په و مشۆڤ هاجىاهێذ به جێهى فشاواههبابه جهبابه

 ك بهیهػ و پىخخهدووبه له یهٍوم لێنۆلیىهى بباث ، ئهماوو لق و پۆپه

مذا باس ى  لهش ى یهبه ،له بی و ئیىگلیزي پێو َاجىوٍٍسماوى عهصماهه

ڕووي مى گؽتى لهیهؼێٍى به یً لهٍو دٍي الواهذههمو و پێىاظهچه

واهیؾ :ئه ٍوبێخهدوولقى لێ دٍ ٍوڕۆلههاٍو

 حىي جایبهٍوالواهذهه-1

 ي گؽتىٍوالواهذهه-2

ظیب ماوى خهؼیعشییه قهدٍ له ٍوهاوهیؽاوى )الواهذههمیؾ بهش ى دووٍبه

بۆ  ، لهیهٍوو الواهذههالي ؼاعیر ئه ٍوداغى(دا وە قىسظتریً الواهذههٍسقه

و ث و مىذاڵ ماسێهى ظادٍبۆ ئافٍش ٍویىىس ً الواهذههث و مىذاڵ دٍئافٍش

ي ٍوالواهذهه م حۆسٍمىو ؼاعیرێنیؾ جىاهاي هىوظینى ئهئاظان هابێذ َه

ظخاهێهى ڵنى صۆسحاس پهي ؼدێو بىىظێذ بهلهسگۆؼهبۆ مشدوى حگه هییه

دا لهظاجهئاظذ ماٍسي لهبێذ هىومى خامهماوى دٍظخهس َهظهله وسٍگه

مى صۆس یهى ماٍوسبىووبیىین صۆسحاس ؼاعیران دواي جێپهؼنێذ، دٍدٍ

جىاهێذ ؼدێو بۆ مشدوى یذا ئیىجا دٍلهسگۆؼهسگى حگهسمهظهبه

مى ئاظدیذا پهؼاعیر له یهوسٍگه َێىذٍ لهظاجهماٍس بىىظێذ، چىهنه

اڵم ، بهظخاٍواڵث ٍوظهوظان و بێ دٍظخهسیذا دٍسامبهبهو له وجىوٍله

ویعتى خۆي بۆ ظذ و ظۆصو خۆؼههحى َمى دسێژ جىاهیىیهیهدواي ماٍو

مىو ظاڵێو ي َهلهسگۆؼهبۆ مشدوى حگه سببڕێذ.لهي دٍلهس گۆؼهحگه

سباسي بێذ، ظهیاڵیذا دٍو خههذێؽهَضسو ئه وام لهسدٍگێرێذ بهؼین دٍ

ث ویادگاسي ظڵهدگاسو خهئه ماهیذا باط لهسجاپاي ؼیعٍشظهػ لهٍوئه

هڵێو بهوێنى ؼیعشي و لۆمهَه ماجهیان دٍلهسگۆؼهحگه بی دٍمى ئهَس

هێى  ڕوووى لهبه هاههم الیهي ئهٍوهگذاههماث ، ٍڕػ دٍحىان پێؽنه

م بینرێذ، ؼاعیر بێ ویعتى خۆي ئهداغى (دٍٍسظیب قهماوى )خهؼیعٍش

س ظه سي صۆسي لهي ماسیگهلهمشدوى مىذاڵه ، چىهنه ي لشدووٍماٍس

بۆ  ٍوالواهذهه ٍوماهگاي دڵیهله سوووى  ؼاعیر دسوظذ لشدووٍ،دٍ

 هێخهیهگهدٍ لهقهیامى دٍئاظاوى په به ماث، بۆیهي دٍلهسگۆؼهحگه

لۆجایؽذا  سگش لهٍو خؽێخهبهدٍ لهقهحى دٍسگشان و چێژێهى جایبهیام ٍوپه

 ڕوو. جهماهمان خعخۆس چاٍوچەهذ ئەهجامێک و لیعتى ظه

: لهٍوظىىوسي جىێژیىه

 قهؼیعشي لشماهجى خىاسووي دٍ بشیتى ًه له لهٍوظىىسي  جىێژیىه

ؼیعشي  داغی  ( لهٍسظیب قههاوباهگ )خهماوى ؼاعیري بهؼیعشییه

 حى  ؼاعیراوى لىسد گشهگیان بهجایبه مى گؽتى وبهیهؼێٍى ؼاعیراهذا به

 . ٍوجههگى داٍوماهیاهذا ٍڕقهى دٍهێ داٍو له  ٍوالواهذهه

: لهٍومیخۆدي جىێژیىه

الي)  وى ؼیعشي لشدووٍهذێ الیهمان بۆ َهٍودا ؼینشدههیهٍوم جىێژیىهله

 چێخهمان دٍلهٍوػ جىێژیىهیهم ؼێٍىداغی (، بهٍسظیب قهخه

. ٍوظفی  (یهٍو-ي ڕێباصي )ؼیهاسیچىاچێٍى

:لهجهسدوى بابهڵبژاَۆي َه

ػ یامهو پهئه یام، وەله په ماوى ؼیعش بشیتى یههذیهجمهجایبه لێو لهیه

یامێهى َۆؼیاسي یان په یامهو پهحا ئه یهڵگا َهس لۆمهظهسي لهماسیگه

 دا صیاجش گشهگى بهیهٍوم جىێژیىهپێىیعخمان صاوى له بهحى بێذ، اڵیهلۆمه

 قههێى دٍ له ٍوماوى الواهذههیً وە حۆسٍبذٍ ٍوذههحى الواهبابه

سدوو ي ؼیعشي َههمىوهه یً بهظذ هیؽان بنهماوى ؼاعیردا دٍؼیعشییه

. ٍویىهڕوون بنه لهحۆسٍ

: لهٍوگیروگشفتى لێنۆڵیىه

م گیرو گشفتى ئه له لێو بىوٍیه  سچاٍومى ظهڕاظدیذا له له

ن .یەماٍوجىێژیىه



وٍي الواهذههمو و پێىاظهبه ش ى یه لەم : چه

پێىاظە:ەمکوچ  -1

یان گشیان بۆی و  ،واجە ظخایش ى کەظێک دوای مشدویالواهذهەوە /          

باظکشدوی و پیؽاهذاوی ئاکاسەکاوی و یادکشدهەوەو پاساظخنى یادی مشدوەکە و 

.َۆهیىەوە بۆی

خەم و گشیان بۆ مشدوو  الواهذهەوە مەبەظدێکی ؼیعشییە لەظەس

بىهیادهشاوە، لەگەڵ باظکشدوی ئاکاسە باؼەکاوی مشدووەکە و )  گەوسە 

بەؼیعش یان بە پەخؽان(  ،پیؽاهذاوی کاسەظاث و کۆظذ کەجىەکە

بەؼێىەیەکی گؽتى َىهەسی الواهذهەوە حۆسیکە لە حۆسەکاوی َۆهشاوەی 

وجىەوە و دابڕان گۆساوی ـ لیریکی کەبۆ بۆهە هاخىؼەکان وەکى پشظەو دوسکە

. دەوجشێذ الواهذهەوە بەؼێىە ظەسەجایەکەی الی َەمىو هەجەوەکان بۆ ئەو 

دابىهەسیخاهە دەگەسێخەوە، کە لەکاحی پشظەو  الواهذهەوەی مشدوەکە 

لەئاسادابىوە الواهذهەوە کۆمەڵێ ماهای َەیە لەواهەػ وەک ) ئاواصێکی 

چۆن ئاواصمان  (وەک11، الپەڕە  2١14غەمىاک ( )ئاؼىاحالى ڕفیق ،

َەیە بۆ بۆهە خۆؼەکان بەکاسدێ بەَەمان ؼێىە ئاواصیؽمان َەیە، کەلە 

ێنراوە وەک الواهذهەوە یاخىد پێى دەوجشێ  بۆهە هاخۆؼەکان بەکاَس

الواهذهەوە ـ َەسوەَا ماجەم هامە لەڕەخىەی کۆهذا، لەگەڵ ؼیعشی  

و  ظخایؾ وەک و دوو دیىی دساو ظەیش کشاون . )ڕەخىە گشاوی عەسەب

عەحەم وای بۆچىن کەوا ماجەم هامە َەمان چەؼنى ؼیعشی ظخایؽە و 

ئەوان لەو باوەڕەدان، کە حیاواصیەکی ئەو جۆ لە هێىان ماجەم هامەو ظخایؾ 

داهیە، جەهیا ئەوەی لێکیان حیا دەکاجەوە ئەوەیە کەماجەم هامە وای لێ 

ؼتى دەخىێنرێخەوە، کەوا بۆ کەظێکی کۆچکشدوو گۆجشابێذ( .)عىظمان دە

(129،الپەڕە  2١14، 

َەسوەَا خليل ابً ئەخمەد فشاَيذ دەڵێ:) الواهذهەوە و گشیان لەظەس 

(واجە 11الپەڕە2١15مشدوو بە ماهاي پیاَەڵذاهيؾ  دێذ ( )هىاى ماجب ،

لەکاحی مشدوی کەظێکی ئاصیض یاهذا دەظدیان کشدووە بە پیا َەڵذان لەظەس 

ەفەث بىوە، کەلە هاخیاهذا مشددوەکە، کە ئەمەػ بۆ دەسبڕینى خەم و خ

. پەهگی خىاسدووەو بەالواهذهەوە دەسیان بڕیىە
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َەسوەَا ؼاعیران بەؼيعش ) الواهذهەوە و َۆهیىەوەی ؼیعش بۆلەظە 

اهذا پياَەڵذەدەن( "ظشاج الذًً  مشدووەماهيان دەلەن  بەؼيعش بەظەٍس

"   وە ئێمە دەصاهین کاجێک کەظێکی ئاصیضمان دەمشێذ یاخىد 5مدمذ ،ى

هیا بەحێذەَێڵێذ کەظە هضیکەکاوی مشدووەکە دەظذ دەکەن بەؼیعش د

وجً لەظەس مشدووەکە ئەوکاث بەالواهذهەوە ئەو ؼیعشە لەظەس مشدووەکە 

دەڵێن .

َەسوەَا ؼیعشی الواهذهەوە : لە ئەدەبیاحی کۆن و هىێی کىسدی دا 

ئێمە گەلێک جێکعتى ؼیعشی هاظشاو مان ٫مێژویەکی دووسو دسێژی َەیە 

، َەڵبەث ئەم الیەهەػ ئەدەبیاحی هىظشاو و میللی و فۆلکلۆسیؾ َەیه

دەگشێخەوە، ؼیعشی الواهذهەوە بەوە هاظشاوە: قەظیذەیەکە ظەس ؼاسە یان 

پڕە لە عاجیفەو َەظتى ڕۆماهدیکی و حۆسێک لە غەمباسی کە وەک و 

ظیمایەکە بۆ وؼە سۆماهدیکیەکە . صیاجشیؾ ؼاعیر باط لە ژیاوی جایبەحی 

اث واجە هاوەڕۆکی قەظیذەکە پەیىەهذی بەخۆیەوە َەیە و ؼاعیر خۆی دەک

یان کىڕ یان کچ یان ،دەصگیران ًکەظێک دەالوێىێخەوە ئەو کەظەػ دەش 

کەظێکی صۆس هضیکی بێ ( پیؽاهذاوی َەظتى لەدەظخچىوهه ، لێرەوە 

الواهذهەوە وەک دیاسدەیەکی دەسوووی َەڵکەوجێکى جایبەث وەسدەگشێ ، 

لە ژیاهذهەوەو َێىاهەوە دهیا ، ئەمەػ لە ئەدەبیاجذا بە ئەویؾ بشیخییە 

وێىەی ؼیعشی و چیيێکی هایاب دەکشێ، ئەم چیىە جىاهاو بەَشەو خەیاڵێک 

.یان چڕبىهەوەیەکی عاجیفی و َىهەسی دەوێ

لە ئەدەبی حیهاهیذا هاظشاوجشیً قەظیذە کەباط لەالواهذهەوە دەکاث (

ە لە کۆمەڵە ؼیعشی )ڕاماهەکان قەظیذەی ) دەسیاچە( ی ) الماسجین( ە ک

( باڵوبۆجەوە، )  الماسجین ( لەم قەظیذە بەهاوباهگە، لە کاجێکی دیاسیکشاو 

ژواوی لەگەڵ دەصگیراهە جاصەکەی َەیە، ؼىێنى بەیەک گەیؽخيیان بەپێى 

سێککەوجنى پێؽىو، بشیخییە لە لێىاسی دەسیاچەی یىسژێ، لەکاحی 

یاچە ئامادەیە، بەاڵم )الماسجیىىێڕای دیاسیکشاودا  الماسجین لەلێىاسی دەس

خەم و پەژاسەی و ظۆصێکی صۆس بۆ کچە هەخۆؼەکەی )ژولی (کەلە ظەسە 

مەسگە لەم ؼىێىە ئامادە دەبێ، ظەسەهجام دەصگیراهەکەی بەَیچ 

ؼێىەیەک هاگا، دواحاس ئەم َەظخە کەوەک لەدەظخچىن وایە، لەگەڵ 

و ؼاعیر دەسدی دڵی لەدەظخچىوی کچە هەخۆؼەکەی جێکەڵی یەکتر دەبً 

ێىاوی کۆمەڵێک میخافۆسی جایبەث بە ظشوؼذ،  خۆی لە ڕێگای بەکاَس

وەک دەسیاچە و ئاو بەسد و لم و ؼەپۆلەکاوی دەسیاچەو صەمەن دەس دەبڕێ، 

لەم قەظیذە مەظەلەی صەمەن بایەخێکی صۆس ظەسهج ڕاکێؾ وەس دەگشێ، 

عىمەس، بەو ماهایەی َەمىو ؼدێک حێ دەپەڕێذ(. )مىخعین ئەخمەد 

(  157، الپەڕە2١١8،13١

ڕەخىەگشان و جىێژەسان َەسیەکەو لەالی خۆیەوە حۆسە پێىاظەیەکیان           

بۆ الواهذهەوە کشدووە َەهذێک لەو ڕەخىەگشاهە بەمەبەظدێکی ؼیعشییان 

داهاوە َەهذێکێ دیکەػ بەَىهەسێکی ؼیعشیان داهاوە، بەاڵم ئایا 

الواهذهەوە َىهەسە ؟ بۆ وەاڵم داهەوەی ئەم پشظاسە دەبێ بگەڕێیىەوە ظەس 

بەؼێىەیەکی گؽتى و ئەو پشظیاسە لەخۆمان بکەیً ئایا ؼیعش  ؼیعش

َىهەسە؟وەاڵمەکەی بەڵێ بەدڵىیاییەوە ؼیعش َىهەسەکەواجە ئەگەس ؼیعش 

ئیلهام بێذ  ئەی چی  دەسباٍس ی  الواهذهەوە، که مەبەظتى ؼیعشی 

دەگەیەوێ، َەسبۆیە بەدڵىییاییەوە ؼیعشی الواهذهەوەػ ئیلهامه و 

. چىهکە ؼاعیر لەپێىاوی وەظفکشدوی دیاسدەیەکی  مەبەظدێکی ؼیعشییە

مشۆڤایەحی ئەم حۆسە ؼیعشە دەهىظێذ  ئاماهجی بەسحەظخەکشدوی 

خاڵەجەکەیە، لێرەدا دەجىاهین بڵێین ئێمە کاجێک، کە باس ى فۆسمی 

َۆهشاوەی الواهذهەوە دەکەیً ئەوا دەش ً بڵێین الواهذهەوە َىهەسێکی 

کمان کشد ئەوا دەکشێ الواهذهەوە ؼیعشییە، بەاڵم ئەگەس باس ى هاوەڕۆ

بەمەبەظدێکی ؼیعشی ئەژماس بکەیذ حاگشهگ هییە، بۆالواهذهەوە صاساوەی 

مەبەظذ بەکاس َاجىوە یان َىهەس گشهگ ئەوەیە ئێمە بضاهین ڕەخىەگشان و 

. جىێژەساوی ئەدەب لە باسەی الواهذهەوەچییان ووجىە

مى یهؼێٍى َا بهسوٍو َه گؽتى حى بهبۆ مشۆڤایه ٍو)ؼاعیران الواهذهه 

َا سوٍ، َهٍوجهبۆ هه ٍوڵ الواهذههگهحى بۆ خىدی خۆیان، لهجایبه

ن  ( )ظشاج الذًً لهویعذ دٍظاوى ئاصیض و خۆؼهبۆ له ٍوالواهذهه

(کەواجە ئەم حۆسە ؼیعشە کەدەڵێن مەدح واجە وەظفی 6مدمذ،ى

شێذ َەهذێک کەس ى مشدووەکە دەکشێ، چىهکە کاجێک  کەکەظێک دەم

هضیکی خۆی َەڵذەظخێذ بەمەدح کشدوی مشدووەکە و الیەهە باؼەکاوی 

مشدووەکە دەخەهەڕوو واجە بەمشدووەکەدا َەڵذەدەن . کەدەڵێ ؼاعیر 

پێؾ مشدوی  خۆی ماجەم هامە بۆخۆی دادەوێ ئێمە دەصاهین مشدوو پێؾ 

.ئەوەی بگاجە ظەسەمەسگ ماجەم هامە یان وەظیەث دەهىظێذ

َەسوەَا )عەالئەدیً ٌجادی ( بەم حۆسە پێىاظەی الواهذهەوەی کشدووە 

: ) الواهذهەوە باس ى مشدن و چۆهیەحی مشدن و صماوی دڵخەهگی و بەیىەجە ) 

مەیىەجە( وەفا ، ؼێىەکەی هەسمە، بەاڵم بەهەسمی َەڵبەظە، جىهذوو جیژە 

بە ئەهذاصەی دلێری، وؼەکاوی پێؽىاصی هەبىووی و ماجەمی دەکا( 

(وەک مشدن، جااڵن ، گۆڕ ، مىذاڵی بێ 12،ال2١14ئاؼىاحەالى ڕەفیق،)

۰۰۰۰۰۰۰۰۰باوک   یان کاسەظاحی گۆڕی جشظێىەس وەک ) الفاو ، ظىجان )

، بىمەلەسصە ، ئاو (واجە ئەگەس ئێمە لەظەس ئەم پێىاظەیە بذووێین ئەوەیە، 

ن کە الواهذهەوە الی عەالئەدیً ٌجادی باس ى مەیىەحی دەکاث دەڵێ مشد

صماوی دڵخەهگییە، کاجێک کەظێکذ دەمشێذ ئەو صماهەی کەبەکاس دەَێنرێ 

دڵخەهگی و غەم و خەفەجە .َیچ صماهێکی جش کاسیگەسی لەظەسث دسوظذ 

هاکاث جەهیا دڵخەهگی هەبێذ، چىهکە ئەو کەظەی کەلێذ هضیک بىوە ئێعخا 

. مشدووەو هاگەڕێخەوە

الواهذهەی کشدووە : )  َەسوەَا ) ؼىکشیە  ڕەظىڵ( بەم ؼێىەیە پێىاظەی

الواهذهەوە َىهەسێکە ؼاعیر دەڕبڕیً لەظۆصی بەساهبەس بە مشدوو دەکاث بۆ 

مشدووەکە دەگشی و َەمىو خاظیەجەکاوی دەژمێرێ و وێىە ڕێژی لەژیان و 

چاوەی پیؽىو(مشدن دەکاث( )َەمان ظەس

کەجیایذا ؼاعیر گىصاسؼذ  لە ئاصاسو و خەم و پەژاسەکاوی خۆی دەکاث 

کاحی مشدوی کەظێکی خۆؼەویعتى، ئەم پشۆظەیە صۆس هضیکە لە خىدی لە

مشۆڤەوە، چىهکە گىصاسؼدێکی ڕاظخەقیىەی هاخی مشۆڤەکاهە بەسامبەس بە 

ئاصیضاهییان دەجىاهین بڵێین کەبىەمای الواهذهەوە ) خۆؼەویعتى و عاجیفەو 

َەظتى قىڵ و ئەهذێؽەیەکی فشاواهە ( کەلەظەس بىەمایەکی خەیاڵی 

ساهە بيیاث دەهشێ و جابلۆیەکی حىان و ئاواصێکی غەمگین بەؼیعشەکە ظۆصدا

دەبەخؽێذ و لە چىاس چێىەی وؼەی حىان و ئاواصی غەمگین دێخە هاو 

گشهگتریً َىهەسەماوى  له لێنهدڵ و دەسوهەوە. یاخىد)الواهذهەوە یه

ذان ڵاڵم پیاَهبه م باٍسغه میؽهَه ٍوالواهذهه ؼیعشیی وحذاوى، چىهنه

(  واجە  11، ى2١15مگین بێ( )هىاى ماجب،غه لهؼیعٍش سج هییهمه

الواهذهەوە ؼیعشێکی خەم ئامێزە کەجابلۆیەکی  جاسیک دەهىس ً، َەهذێک 

حاس ؼیعشی خەم یان ؼیعشی گشیان یان ؼیعشی ؼین و ؼەپۆڕ، یان 

. ماجەم یان ؼیعشی پشظەی پێ دەوجشێذ
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خاهە دەگەڕێخەوە، کەلەکاحی جاصیە باسی و الواهذهەوە بۆ ئەو ڕێ وڕەظم و هەسی

الواهذهەوەی مشدووەکان لە ئاسادا بىوە ، ظەسەجا لەؼێىەی ظشود و دوعاو 

پاڕاهەوەدا بىوە لەخىداوەهذ لەڕو بەڕو بىهەوە، لەگەڵ دیاسدەیەکی 

ظەسظىڕَێىەسی وەک مەسگ، پاؼان بىوەجە پەهذوو  ظاڵو و پێذا 

ۆڕخاهەدا ببێخە مایەی ئاسامی و َەڵگىجً بەو ئىمێذەی بۆمشدوو لە گ

. ئۆقشەیی

دابى هەسیتى کىسدەواسیؾ لە ڕابشدوو دا َەس بەو حۆسە بىوە، لەَەهگاوی 

کۆی میرو مەصن و حىامێراهذا، یان حىاهەمەسگی کىڕان و کچاوی الو 

لەهاکاوی، ژهان بەجایبەحی لەمەساظیمی جاصیە باسیذا کۆڕی ؼیيیان بۆ 

. گێڕاوە

     ؼین و الواهذهەوە

و  بىوٍبی هىظشاو َهدٍدسێژاي ئه، بهماوى َۆهشاٍوظخهبهمه له حۆسێنه

ەمێکی داهشاوی صۆسبەی    ٍوجههگى داٍوٍڕ )حۆسێکی َۆهشاوەی کۆهە بەَس

خەڵکە و یەکێکە لە ئاکاسە همىهەییەکاوی فۆلکلۆس هەداظخاهێکی کۆهەو هە 

ووی َۆهشاوەییە. ؼین و پەیکەسەو هە ئاظەواسە، بەڵکى ڕوداوێکی صیىذ

الواهذهەوە دەسبڕیيێکی قىڵ و هاخۆش ى غەمباسی و دڵخەهگییە بەؼێىەیەکی 

( واجە )الواهذهەوە یاخىد ؼین 145،ال  2١١8( )ؼىکشیەڕەظىى ، ؼاکاساهە

َەسلەکۆهەوە َەبىوەو جائێعخاػ دەکشێذ و بەکاس دەَێنرێذ، وەخەڵک 

ەیەکی فۆلکلۆسییە، چىهکە دایىاوە یاخىد خەڵک بەکاسی دەَێىێذ وە همىه

صۆس لەکۆهەوە َەبىوەو بەکاس َێنراوە کاجێک دەڵێن فۆلکلۆس مەسج هیە بڵێین 

ئاظەواسە چىهکە َەجا ئێعخاػ بەکاس دەَێنرێ و دەسبڕینى دڵ جەهگی و 

غەمباسییەو خەڵک بە الواهذهەوە دەسی دەبڕن ئەمەیان بەَیچ ؼێىەیەک 

ەی کاجێک ئاصیضێکیان دەمشێذ هاجىاهین وەـفی بکەیً، چىهکە ئەوکەظاه

 .هاصاهً یاخىد هاجىاهً بەچ حۆسێک غەمباسی خۆیان دەسببڕن

َۆهشاوەی ؼیىەن بشیدیە :)لەدەسبڕینى خەم و ئاصاسو ظۆصو َەهاظەی 

گەسمى گىڕ َەڵکێؽان و فشمێعک ڕؼتن بۆئەو مشۆڤە خۆؼەویعخەی 

اػ حێى دێڵێ و ڕ و دەکاجە کەبەهاچاسی ئەم دوهیایە، چۆن جێى َاجىە ئاَو

(27، ال  1997باسگى بىەی دهیایەکی جش( )ڕەئىف عەظمان ،

)ؼین گێڕان بەواجای ؼەپۆڕو ؼیىەن و صاس دێذ بە دەهگ و بە ئاواص، 

، ال  2١14کەبەؼێىەیەکی جایبەحی بەڕێىە دەچێذ( )ئاؼىا حەالى ڕەفیق ،

(جاصییە باسان حلی  ؼین و هیلی ،)کەبەخەم ڕەهگ ڕێژ دەکشا( دەپۆؼێذ 14

ظەسە ژهێک دەبێذ ) بەؼین گێڕو( بەدەهگ و ئاواصێکی خەماوی بە  و

بەهذی ؼیعشو پەخؽان مشدووەکە دەالوێىێخەوە پێیذا َەڵ دەڵێ، ئەو 

هەَامەجییەی کەلەو کۆچکشدهەدا کەوجۆجەوە باط دەکاث دوا بەدوای 

ئەویؾ کۆڕی ژهاوی ؼیىگێڕ بەئاَى خەظشەث و قىڵپى گشیاهەوە، لەظەس 

، 2١14وەکى کۆسط بۆی دەظەهىەوە() عىظمان دەؼتى  ڕیخمێکی جایبەث

(132ال 

و  ئاصاسي بۆ َەڵڕؼخنى  هاخ و خەم و لێؽه میؽهن َهو ؼیٍى ٍوالواهذهه

ڵ،......جذ واجە حگە دڵ، بەڵکى َەهذێ حاس ؼیىەن بۆؼاس، ماڵ، ئاٍژ

لەوەی کە ؼین بۆ مشۆڤ دەکشێذ بۆ ئاژەڵ و بۆ واڵحی کاوى بىوػ 

دەکشێذ .

ئیبن و لشۆمی ( لەظەسدەمی عەباظییەکان دا بە کۆمەڵ ؼیىەن بۆؼاسی )

لەئەدەبی )( 27، ال 1997)سەئىف عىظمان ،2١بەظشە دەکاث (

فیرعەوهەکاهذا گەلێک بایەخ بە ئەدەبی ؼیىەن دساوە، ئەوەجاوێ خاجىو 

- 18١1)ئیزظین( ؼیىەن بۆ )ئىصیشس ى( بشای دەکاث( ")ماسف خەصهەداس ،

َەسوەَا )مەولەوی ؼاعیریؾ ؼیىەوی بۆ)عىبەس( ("  444،  185١

خاجىوی َاوظەسی کشدووە چەمەساهەی بۆ گێڕاوە، کەخەڵکی کىسدظخان 

ڕویان هەَاجىوە جەهاهەث لەگەڵ َاوظەسەکاهیاهیؽذا صۆس بذوێً، 

)گىصاسیان لەگەڵذا بکەن() َەمان ظەسچاوەی پێؽىو(



: حۆسەکاوی الواهذهەوە  -2

وێىەی َەڵعىکەوحی مشۆڤ پیؽاهذەداث بەسامبەس الواهذهەوە جابلۆیەکە، 

بە مشدن. َەجاکى ڕووداوەکان و کاسەظاث بمێنً الواهذهەوەػ دەکشێ و 

:بەؼێىەیەکی گؽتى لەڕووی هاوەڕۆکەوە دووحۆسی لێذەبێخەوە

.الواهذهەوەی جایبەحی-۱

.الواهذهەوەی گؽتى-۲

حۆسولقی جشی َەسیەکێکیؾ لەم حۆساهە لەهاو خۆیاهذا چەهذیً   

لێبىەجەوە ، ظەسەڕای ئەوەی کە چەهذیً حۆسی جشی الواهذهەوە 

پەیذابىون و ظەسیان َەڵذاوە، ئەمەػ بەَۆی گەؼەکشدوی کۆمەڵگاو 

گۆڕاوی باسودۆخەکان و بەسپابىووی ؼەڕو ؼۆڕو صوڵم و صۆسی و داگیرکاسی 

وە ..... ئەم حۆسە گۆڕان و پێؽهاجاهە لە باسی ژیاوی کۆمەڵگا وای کشدو

چەهذن حۆسی الواهذهەوە صیىذوو بکشێىەوە کەپێؽتر جاڕادەیەک پؽذ گىێ 

 خشابىون یان بایەخی ئەو جۆیان پێ هەدسابىو.



 :بەش ى دووەم/الواهذهەوە لە دەقەؼیعشییەکاوی خەظیب قەسەداغیذ

الواهذهەوەی جایبەحی لە دەقە ؼیعشییەکاوی )خەظیب قەسەداغی(:

یبەحی دەکەیً الی خەظیب قەسەداغی َەس لێرەوە باط لە الواهذهەوەی جا

لەگەڵ بیعخنى وؼەی الواهذهەوە یەکعەس )مشدن( مان بە بیردادێذ، 

مشدهیؾ ئەو کاسەظاجە جشظىاک و ظامىاکەیە کە مشۆڤ لە ئاظتى دا 

بێذەظەاڵجەو هاجىاوێ خۆی لێ ڕصگاس بکاث. لەوکاجەی مشۆڤ کەظێکی هضیک 

ێکی ظەخذ و بۆؼاییەکی و خۆؼەویعتى لێ دەمشێذ، َەظذ بە ئاصاس

فشاوان دەکاث لەدڵ و دەسوووی دا، َەهذێک کەط ئەم ئاصاسە بەؼیىەن و 

گشیان دەسدەکەن و َەهذێکیؾ ئەم ئاصاسە الی دەبێخە گشێ کىێشەیەک و 

بەدسێژایی جەمەهیان لەهاو ئاصاسو ژاهذا دەژیً، لەم کاجەدا ؼاعیران پەها بۆ 

.وەکەیان دەالوێننؼیعش دەبەن و بە ؼیعش بۆ خۆیان و مشدو

الواهذهەوەی جایبەحی: ؼیىەن و گشیاهە بۆ مشدووی کەظاوی هضیک و 

خۆؼەویعذ وەک و)دایک و باوک، خىؼک، بشا، َاوڕێ، خضم و کەط و 

خەظیب قەسەداغی جەنها دوو حۆس لە الواهذهەوەی جاییبەحی خعخۆجە (کاس

:ڕوو

.الواهذهەوەی حگەس ظىوجان-۱

.و کاسو َاوڕێالواهذهەوەی خضم و کەط -۲

ەسێکی  )خەظیب قەسەداغی(، بۆ الواهذهەوەی حگەس گۆؼەکاوی گەَو

ڕاظخەقیىەی الواهذهەوەی َۆهیىەجەوە، چىهکە لە ماوەی هێىان هضیکەی) 

ظاڵ وس ً ماهگ(، ؼاعیر دوو کچی لەظەسەجای جەمەوی حىاهییاهذا کۆچی 

صۆسی  دواییان کشدووە، مەسگی لەهاکاوی )کەژاڵ و بەَاس( کاسیگەسییەکی

لەظەس هاخی ؼاعیر جێ َێؽخىوە.
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ئاصاسەکاوی بە وؼەی پڕ لە َەظذ و ظۆصی ڕاظخەقیىە دەسبڕیىە لە کاهگای 

دڵیەوە ئەو ئاصاساهە دەس دەبڕێذ کە چۆن دڵی وەکى ئاگش بڵێعەی ظەهذووەو 

.کڵپەی دێذ

یەکەم ؼیعشی الواهذهەوەی کە بۆ مەسگی )کەژاڵ( هىظیىیەحی لەکاحی 

دەقەکەدا َەظذ بە ؼڵەژان و َەڵچىوی دڵ و دەسوووی خىێىذهەوەی 

ؼاعیر دەکشێذ بە هاوهیؽاوی )کەژاڵی حىان( کە لە بەسواسی 

۳۱دوای جێپەڕ بىووی ) (۱۱/۷/۱8۱۳) ڕۆژ بەظەس مەسگی کەژاڵذا (

.هىظیىیەحی

لە ظەسەجای هىظیىەوەی ؼیعشەکەدا ؼاعیر هەیىیعخىوە بەالواهذهەوە 

واهذهەوەکاوی جش کە بە ماجەم ؼین دەظذ دەظذ پێ بکاث وەک ؼیعشی ال

.پێذەکەن

لێهاجىیی و ؼاسەصایی ؼاعیر لێرەدا دەسدەکەوێذ، کە ؼیعشەکەی دابەػ 

چەهذ جابلۆیەک کشدووە، جاکى ظێیەم جابلۆ ؼاعیر هەیىیعخىوە َەڵچىوی 

خەمی حگەس ظىوجاوی خۆی دەسبخاث و َەظذ و ظۆصی بەسامبەس بە 

ا باس ى ئەو بەیاهیە دەکاث کە بەڕێ )کەژاڵ( دەسدەبڕێذ لەظەسەجاد

دەکەوێذ بۆ َەولێر بۆ وەسگشجنى بڕواهامەکەی پاؼان لەهیىەدا کەژاڵ 

دێىێخە پێؾ چاوی خۆی کە صۆس دڵخۆؼەو ظەسکەوجىوە دواجش بەڕێ 

دەکەوێذ بۆ ظلێماوی، بەڵکى لە دوای ئەو س ً جابلۆیە پاؼان ؼاعیر 

ر خەمەکاوی بەؼێىەی خەمەکاوی خۆی خعخۆجە ڕوو لەم جابلۆیەدا ؼاعی

پلە پلە دابەػ کشدووە، خىێىەس لەگەڵییذا ڕۆییؽخىەو َەظذ بە ئاصاسوو 

ژاهەکەی دەکاث، دیمەهەکە دەگىاصێخەوە بۆ هێى )خەظخەخاهە( کە خىێنى 

حگەس گۆؼەکەی چشپایەکاوی ڕەهگ کشدووە ڕەهگی مشدووی لێ هیؽخىوە، 

ە کە حگەس پاؼان وێىەی ئافشەجێکی گیان جیا هەماوی پیؽان داو

(77، ى 2١12گۆؼەکەی )کەژاڵ(ی َەڵگشجىوە. )جەهیا ئەظعەد مدەمەد 

خەظخەخاهە

چشپایەک، خەڵخاوی خىێً،

ڕەهگی مەسگی لێ هیؽخىوە

ئافشەجێکی گیان پێ هەماو

 (142کەژەی لە باوەػ گشجىوە. )خەظیب قەسەداغی ال 

 

یەکێک لە لەو ظاجەی کە مشۆڤ َەواڵی مەسگی یەکێک لە ئاصیضاوی یاخىد 

ئەهذاماوی خێزاوی پێ دەگاث، )َێز لە گیان و ئەژهۆی هامێىێذ َەظذ بە 

گڕ جێبەسبىون لە َەهاوی دا دەکاث و وە حۆسە ؼڵەژاهێکی دەسوووی 

بەظەسدادێذ، وەَەهذێ دیاسدەی هضیک لە ؼێذ بىون و جێکچىن و بێ 

اواس ئاگایاهە دەهىێنً، پاػ ماوەیەک بەخۆدا دێخەوەو دەظذ بە هااڵهذن َو

(ئەوەجا ؼاعیر وێىەی 182،ى  2١14کشدن دەکاث()جەهیا ئەظعەد مدمذ 

جەواو ڕاظخەقیىەی باسی دەسوووی ؼڵەژاوو ئاسام لەبەس َەڵگیراوی ئەو 

:ظاجەی کە َەواڵی مەسگی حگەس گۆؼەکەی پێ گەیؽخىە پیؽان داوە

بەهاو َێڵی جەلەفۆهذا ڕۆڵە ڕۆیەک گەیؽخە الم

سداو لێى داوەکى داوی ظەس لىجکەیەک گە

ئەژهۆم ؼکاو خۆم َەڵذێشام

!ئەی خەڵکیىە چەهذ گشان بىو، لەو کاجەدا َەڵعاهەوە

 َەسچی ئاصاسی عىمشم بىو َەمىویم گشث بە ؼاهەوە

بۆ پێؽىاصی جەسمی کەژاڵ،

َەسدوو دەظخم بە قژمەوە گیرظاهەوە

،ى  1چشاخاوی جەمەوی ئەو بیعذ و یەک بىون کىژاهەوە. )خەظیب قەسەداخی ب 

144)

 



مشۆڤ کاجێک خەمەکاوی دەگاجە لىجکە پەها بۆ خەڵکی دەباث، خۆ ئەگەس 

چاوەڕێی یاسمەجیؽیان لێ هەکاث، بەجەهیا دەسبڕینى خەمەکەی الیان دەبێخە 

َۆی خەواهذهەوەی دەسوووی، بۆیە ؼاعیر بەؼێىەی) ئەی خەڵکیىە( 

ؾ پەهای بشدۆجە الی خەڵکی جا گىێ بۆ خەمەکەی  بگشن و بیهێيىە پێ

چاوی خۆیان، کە باسێکی قىسط کەوجۆجە ظەس ؼاوی، لێرەدا ؼاعیر َەمىو 

ئاصاسی عىمشی بەؼاهیەوە گشجىەو بەسەو پێؽىاصی جەسمی ڕۆڵە خێر 

لێرەدا باسێکی دەسوووی ظەخذ وئاڵۆصی وەک  .هەدیىەکەی ڕۆیؽخىوە

ڕهیىەوەی قژی و دەەظذ گشجً بەظەسیەوە، وەلەگەڵ هاوبشدوی جەمەوی 

:ظاڵی بىو(۲۱ذ چىوی کە )ڕۆڵەی لەدەظ

َەمىو ئەماهە َەڵچىوهێکی دەسوووی و خەم الی خىێىەس دسووظذ دەکەن 

وەَەمىو ئەم وێىاهە کە ؼاعیر بەکاسی َێىاون وێىەی واقعی ئەو ظاجەن و 

ؼاعیر جىاهیىیەحی وەکى خۆی بیگىاصێخەوە وەَەمان کاسیگەسیؾ لە دڵ و 

مشۆڤ گىێبیعتى مەسگی  دەسوووی خىێىەس دسووظذ بکاث، چىهکە کاجێک

۲۱گەهجێکی جەمەن ) ظااڵن دەبێذ، َەظذ بەخەم و پەژاسە دەکاث، (

بۆیە ؼاعیر  .چىهکە ئەم جەمەهە ظەسەجای چێژو خۆش ى وەسگشجىە لە ژیان

.دوا بەیتى ئەم جابلۆیەیی پێ کۆجایی َێىاوە

ظەسکەوجنى ؼاعیر لێرەدا لەوەدایە کەجىاهیىیەحی واقعی ڕووداوەکە وەک و 

ەمێکی ئەدەبی لێ دسووظذ بکاث  خۆی بگىاصێخەوە بۆ صەوی و بەَس

.وەَەمان َەڵچىون الی خىێىەس دسووظذ بکاث

ەمی ئەدەبی لە واقیع َەصاس حاس گشاهترە لە دسووظذ  دسووظذ کشدوی بەَس

کشدوی لە خەیاڵذا، چىهکە ئەو کەظە لەڕووداوێکذا دەژی دوایی ئەو 

ظەسخۆی لەواهذا دسوظذ ڕووداوە دەگێڕێخەوە وەَەمان کاسیگەسی 

دەکاث، َىهەسمەهذێکی ڕاظخگۆو بەجىاهایە.وەکى وجمان ؼاعیر وەک َەس 

َىهەسمەهذێکی جش خەم و پەژاسەکاوی بە َىهەسەکەی دەس دەبڕێذ و لەکاحی 

خەم و پەژاسەکاوی پەها بۆ حیهاهە جایبەجیەکەی خۆی دەباث و جێیذا َەظذ 

خە لێرەدا جیؽکی بخەیىە بە خەواهەوەی دەسوووی دەکاث، ئەوەی پێىیع

ظەس لەگەڵ دەسبڕیيێکی ؼاعیردا گشێ بذسێذ ئەوەیە پشۆظەی داهاوی ؼیعش 

.لە کاحی بىووی خەمێکی قىسط و کاسیگەسدا کاسێکی ئاظان هییە
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.ی خىصەیشاوی ؼىمەوە َەجا ئەو ظاجەی ئەمشم(۱۷لە )

 ئەو ئاگشەی جێم بەسبىوە

ؼااڵوێکی بێ ئاماهە

مما پێچاڵێکەو ئاگش داهەَەمىو ڕێیەک لەبەسدە

ئەی ڕۆڵە گیان خەم بڕیمی و پەها ئەبەم بۆ دەفخەسم

بۆ دیىاهم، بۆ ظەفەسم

بۆ وەاڵمی پشظیاسێکم

بۆچیرۆکی ئاصاسێکم

دەظخم چضا بە داماویی دەسبڕیىا

دوام لەجەک َەصاس چامەی ماجەمیىا

مً دەسوێش ى مەولەویم و

ؼەیذای ؼیىەوی گۆساهم

وا کۆلیلی گەسمە ؼیيذ-حىانکەژاڵی  -کەچی ڕۆڵەم

مەسگی"گىاڵڵە"و"عەهبەس خان" دێىێخەوە بەسچاواهم

َەمىو ئەبً بە ئێؽێک و ئەڕۆن َەجا ظەس ئێعقاهم. )خەظیب 

( 145،ى  2قەسەداغی ، ب 

 



لێرەدا )خەظیب قەسەداغی(لەگەڵ بىووی بەَشەیەکی بەسصی ؼیعش و بیر و 

ا بەدوای ئیلهامی ظۆص و ئەهذێؽەی باڵوو فشاووی ؼاعیردا َێؽخ

سیی ڵنى ماسیگهؼاعیراهەدا گەڕاوە جاوەک دەسگایەک بە ڕوویذا بکشێخەوە، به

و  وان بىوٍسوووى ئهو ئاگاداسي باسي دٍ یهٍوٍسظهو ؼاعیراهەی بهئه

، لەهاو ئەو  بىوٍدا َهو بىاٍسواوي لهمى جهصاییهؼاٍس

ە، َەسدووکیان بە َەمان ؼاعیراهەؼذا)مەولەوی و گۆسان(ی َەڵبژاسدوو

ئەصمىووی جاڵی خەم و پەژاسەی مەسگی ئاصیضان و کەظاوی ئەهذامی 

خێزاهەکەیاهذا حێ پەڕیىن و ؼیعشی الواهذهەوەؼیان بۆ مشدووەکەیان 

هىظیىوە، بۆیە ؼاعیر ؼیعشەکاوی )ؼینى عەهبەس خاجىون و ؼینى 

شەػ جێکەڵ بە گىاڵڵە(یان َێىاوەجەوە بیری و ئاصاسەکاوی هێى ئەو دوو ؼیع

(186،  2١12ئاصاسی حگەس ظىجاوی خۆی بۆجەوە. )جەهیا ئەظعەد ،



:ب/الواهذهەوەی خضم و کەط و کاسو َاوڕێ

ئەمەػ حۆسێکە لە الواهذهەوەی جایبەحی ؼاعیر بە َەمان ؼێىە 

الواهذهەوە بۆ خضم و کەط و کاسی دەکاث الوێىەس باط لەڕەوؼذ و ئاکاسی 

.ادگاسییەکان بەبیر دەَێىێخەوەحىاوی مشدووەکە دەکاث و ی

بۆ چلەی ئەسحىومەهذی حىاهە مەسگ

ئەی ئاوی دیجلە ئەی چاڵە مەسگی بێ پەیی و بێ جێ

!ؼۆڕە ظىاسەکەم حێ گال، ئاخۆ َەجا کىێ ئەچێ؟

 ئاگش بەسبێخە دەسووهذ وەک مً، وؼکاییذ دابێ

کەی بىوە ڕەخمەث وابێ فشظەث بێ، وابێ پەهابێ

قىڕاو، کشدمان بەظەسداؼەپۆلی لێڵذ بىو بە 

چاوی کۆ لیلمان، لە پەسچ و گۆم ولە بێخذ بەسدا)ظەسحەم ؼیعشەکاوی خەظیب 

 (187، ى  2قەسەداغی ب 



خەظیب قەسەداغی ؼیعشەکاوی) بۆ الواهذهەوەی خضم و دۆظذ و َاوڕێ و  

کەط و کاسی بىوە. بۆهمىوهە لەؼیعشی)بۆ چلەی ئەسحىمەهذی 

لەهاوهیؽاوی ؼیعشەکەوە بۆمان دەسدەکەوێذ کە حىاهەمەسگ(دا کە َەس 

ئەسحىمەهذ چل ڕۆژ بەظەس خىکاهذوی ئەم گەهجە جێپەڕیىە، کە لەئاوی 

، پاؼان بە ؼێىەی جابلۆیەکی َىهەسی  س بىوٍفعهدیجلەدا خىکاوە و ئه

، ى  2١12حىان وێىەی باسی دەسوووی خۆی دەکێش ً  ( )جەهیا ئەظعەد ،

225)

ەظذ هیؽاوی مێژوویی کۆچی مشدووەکەیان وچەهذ َەهذێ حاس الوێىەس د

ڕۆژ بەظەس کۆچەکەیذا جێپەڕ ببً دەیکاث، َەهذێ حاس قعەی ئەو کەظاهە 

دووپاث دەکاجەوە کەلەکاحی ؼین و ماجەمەکەیذا کەظاهێک بۆ 

.ڕەواهذهەوەی خەمیان و ظەبىوسییان ئامۆژگاسی پێ کشدوون

بۆ چلەی ئەسحىمەهذی حىاهەمەسگ

داخا مذا به،ئهلى ویؽىومهن ،ٍوؼیىٍ همهؼیٍى

هاخا مبا بههگى بشاڕۆ،ئهي دٍلهلىولهسدٍگه

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

ئەمڕۆ چل ڕۆژە دەهگی بشاڕۆ، هەغمە خىاهییە

بۆ دڵخۆؼیمان واعڤ َەس ئەڵێى دهیا فاهییە

فەها بشد جف لە ڕووی دهیا جف لەم فاهییەی جۆی بۆ

جۆی لە )ظەسداس(ی کۆسپەی هاصداس و لە )میذیا( کشد)ؼیعشەکاوی خەظیب 

 (188، ى 1قەسەداغی ب



ئەوەجا ؼاعیر ژماسەی ئەو ڕۆژاهەی دەظدىیؽان کشدووە کەبەظەس مەسگی  

)ئەسحىومەهذا( حێ پەڕیىە، بۆ دەسخعخنى وێىەی باسی دەسوووی و بەکىڵ 

وجەکاوی مەالی هاو پشظەکە دەخاجە گشیاوی دەظذ هیؽان کشدووە َاوکاث 

ڕوو کە بۆ ظەبىوسی دڵی کەط و کاسی هاوبشاو وجىیەحی:)دهیا فاهیە(، َێرػ 

دەباجە ظەس دهیاي فاوی و هەفشەجیان لێ دەکاث، کە ئەو الوەیان بشدووەو لە 

ماڵ و مىذاڵیان کشدووە، هاوبشدوی کەظاوی هضیکی مشدووەکە، بەجایبەحی ئەو 

ظایەیی کۆچکشدووەکەدا ژیاون و پێىیعدیان بە ژیاوی  کەظاهەی، کە لەژێش

بىوە ظەسچاوەی خێر و خۆش ى و گىصەساهیان بىوە، وەصیاجش َەڵچىووی 

خەمەکە دەسدەخاث، خىێىەس و گىێگشیؾ بە پێى هاوی ئەو کەظاهە صیاجش 

ەظذ بە ماهای خەمەکەی الوێىەس دەکاث .دەَەژێذ َو

ؼاعیر )صیاجش حەخذ لەظەس  لەم الواهذهەوەیەدا )خەظیب قەسەداغی( ي

ؼین و الواهذهەوەو گشیاوی خۆی کشدۆجەوە و ویعخىیەحی لە ڕێگای ئەم 
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دەقەوە دەسوووی خۆی بەجاڵ بکاجەوە لەَەمان کاجذا پێگەی پلەی 

(226،ى  2١12َاوڕێکەی دەظذ هیؽان بکاث(. )جەهیا ئەظعەد ، 

وەَەس ئەوە هییە ؼاعیران بۆکەظاوی هضیک و خۆؼەویعدیان 

الواهذبێدیاهەوە، بەڵکى بۆخىدی خۆؼیان الواهذۆجەوە ، کاجێک 

کەَەظدیان کشدووە مەسگیان هضیک بىوەجەوەو لەدوادوای ظاجەکاوی 

جەمەهیاهً، یان کاجێک هەخۆػ کەوجىن و بێ ئىمێذ بىن لەژیان و 

َەظدیان بەهضیکی مەسگ کشدووە، لەو کاجى ظاجەوە ؼیعشیان بۆمشدوی 

ى مشدوی خۆیان کشدووە و یان وێىەی کەظاوی خۆیان هىظیىوەو پێؽبین

دەوسوبەسی خۆی کێؽاوە کەلەظاحی مشدهیذا ، چ َەڵىێعدێک دەهىێنن. 

مشدوی ئەو چ کاسیگەسییەکی دەبێذ لەظەسیان چۆن ؼیىەوی بۆ دەکەن و 

لەخۆیان دەدەن ، َەهذێک حاسیؾ ؼاعیران وەظیەث هامە بۆ مىذاڵ و 

.   کەظىکاسیان دەهىظً



وەی گؽتى لە دەقەؼیعشییەکاوی )خەظیب قەسەداغی(دا:الواهذهە-۲

مەبەظذ لەم حۆسە الواهذهەوەیە، الواهذهەوەی کەظایەجیە هاوداسەکاوی 

ڵگان ، ڕۆڵێکی مىڵهى لۆمه ظاههو لهلشێذ بڵێین ئههێى کۆمەڵگایە دٍ

بەسچاویان َەبىوە لەبەسەو پێؾ چىون و گەؼە ظەهذوی کۆمەڵگا لە 

واهذهەوەی گؽتى دواجش چەهذ لقێکی لێ بىوە وە َەمىو ڕوویەکەوە ال

.وەیەکێک لەو لقاهە الواهذهەوەیە بۆ ؼاعیران

الواهذهەوە بۆ ؼاعیران: ئەمجۆسە الواهذهەوەیە لەالیەن ؼاعیرێکەوە 

دەهىظشێ بۆ مشدوی ؼاعیرێکی جش، کە ئەمە بە ڕوووی لە ؼیعشی ؼاعیران  

ی لەهاکاوی ؼاعیرێک و خەظیب قەسەداغی (دا دەبینرێذ، صۆسحاس مەسگ

کاسدەکاجە ظەس دڵ و دەسوووی ؼاعیران و َەظذ و ظۆصیان دەوسووژێنً، 

ئەمەػ کۆمەڵێک َۆکاسی گشهگی َەیە دەبێذ َۆیەکەی بگەڕێخەوە بۆ 

َاوڕێیەحی هێىاهیان یان وەک و دوو بشا یان دوو َاوڕێی هضیک و بەوەفا 

.بىون

کە لە یادی چل ڕۆژەی یان لەکاحی بەظخنى کۆڕی ماجەمینى بۆ ؼاعیرێک 

کۆچی ؼاعیردا بێذ یان لە ظاڵیادی کۆچی ؼاعیرێک کاجێک مەساظیم و 

کۆڕی مامەجینى ظاص دەکشێذ، لەم کۆڕەدا ؼیعشی الواهذهەوە بۆ ئەو 

.ؼاعیرە دەخىێنرێخەوە

وەک ئاماژەمان پێذا الواهذهەوەی گؽتى لەالی ؼاعیران بەسچاو دەکەوێذ 

کی حىاوی بە بۆهەی کۆچی دوایی ئەوەجا)خەظیب قەسەداغی( ؼیعشێ

)کامەسان مىکشی(ؼاعیرەوە هىظیىە بەهاوی )بۆ داس بەڕووی ؼیعش( لە) 

(283، ى  2١12(دا)جەهیا ئەظعەد ، ۱1/۱۲/۱8۱1

بۆ داس بەڕووی ؼیعش

جف لە ڕووخعاسی چەپگەسدی ئەم ڕۆژگاسە

!کەی جۆ ڕۆژێ بە کامی خۆث بەیاهیذ بشدە ئێىاسە؟

 ن، ڕێی لە باهگم هەگشجایەئەگەس هاصهاوی کامەسا

کاکە خەمە... دەمىث باوە خەمەی کىسدی

بەڵێ دەمىث جۆ داس بەڕووی پیرە مەگشون و َەڵگىسدی. )ؼیعشەکاوی  

 (348، ى 3خەظیب قەسەداغیب



ئەگەس َەس لە هاوهیؽاوی ؼیعشەکە وسد بیىەوە ؼاعیری چىاهذووە بە داس 

ؼاعیر دەکاث کە  بەڕوو، کە ظخایش ى َەڵىێعتى هیؽدیمان پەسوەسی

ئاصایاهە بێ باکاهە لەظەس گڵگۆی بێکەس ى ؼاعیردا دەهگی یاخی بىون و 

هاڕەصایی خۆی بەسامبەس بەڕژێمی پاؼایەحی ئەو ظەسدەمە باڵو دەکشدەوە 

.باهگی ئاصادی و یەکعاوی و ظەسبەظتى کشدووە

مدمذ خعین –سگ مهخەظیب قەسەداغی لەؼیعشی )بۆ ؼاعیری حىاهه

:دا هىظیىیەحی و دەڵێذ(۲۷/1/۱8۱8ا کەلە )یی(دڵبجهَه



َاجهسث ڕێى لۆجایی و ڕێى ههفهڕێى ظه

 د ئاواجه،ڕێى لىؼخنى ظه ووى خۆؼهڕێى لىؼخنى خه

 ! َاثي ههي ڕێگهلهڕێبىاٍس

 ؼیعشم پێیه سگٍشلێم ٍو

!م ڕێیهلى جىێؽىوبۆ ئهؼهى ظىوس ،ٍوئه به ٍوهىوظیمه

 (22، ى2یب قەسەداغی ، ب)ؼیعشەکاوی خەظ 



ي َاوماث لۆچى هاوادٍ لشدووٍ م ؼاعیٍري بۆ ئهٍودا ؼاعیر الواهذههلێٍر

هاماو میؾ لهمشدوى ئه له ژاڵی لچى خۆی چىاهذووٍؼنى لۆچى لهچه به

 م ؼاعیراههڵىێعتى ئهَه و پێىیعتى به یهوێشاهه ڵەبجهماجێنذا َه له بىوٍ

بىوٍ م فشمێعهى ظىوسو خىێىاوي ئه ڵێ بهلۆجاییذا دٍ َا لهسوٍَه،

ث.م لۆچ و باٍسبۆ جىێؽىوي ئه سبگٍشلێم ٍو ٍوجهم هىظیٍىؼیعٍش



ئەهجام:

لەکۆجایى ئەم جىێژیىەوەیەدا گەؼخین بەچەهذ خاڵێک لەواهه:

بەَۆي ئەوەي کە ؼیعشي الواهذهەوە مێژوویەکى دێشینى َەیە دەجىاهین  -1

بە بەؼێک لەفۆلکلۆسي دابيێین ، چىهکە مەسج هییە بەجەهیا ئەوؼخاهەي 

کە کەسەظخەي کۆهً و ماوهەجەوە بچىە خاهەي فۆلکلۆسەوە.

خەظیب قەسەداغى بایەخێکى صۆسي بە الواهذهەوە داوە بەَەسدوو  -2

حۆسەکەیەوەو بەجایبەجیؾ بە الواهذهەوەي جایبەث ، چىهکە بەَۆي 

)کەژاڵ( َەمىو ظاڵیک لەڕۆژي مشدوى  لەدەظخذاوى ڕۆڵەکەیەوە

ڕۆڵەکەیذا دەقێکى ؼیعشي الواهذهەوەي بۆ هىوظیىە.

ؼیعشي الواهذهەوە یان ؼیىەن یان ؼیىگێڕي َەسلەکۆهەوەو  -3

لەظەسدەمى ڕێباصي کالظیکەوە بگشە جا ئەمڕۆػ حێى بایەخى ؼاعیران 

ي بىوە ، ئەمەػ بەَۆي ئەو َەمىو هەَامەحى و ؼەڕوؼۆڕو کاسەظاجاهە

بەظەس میللەجەکەیاهذا َاجىوە بەالواهذهەوەي هاخى خۆیان َەڵڕؼخىوە.

ؼیعشي الواهذهەوە هەک بەجەهیا لەئەدەبى کىسدیذا ، بەڵکى  -4

لەئەدەبیاحى َەمىو حیهاهیؽذا بىووى َەیەو بایەخى پێذساوە.



:ظەسچاوەکان

ئاؼىا حەالى ڕەفیق، الواهذهەوە لە ؼعشی کىسدی کشماهجی خىاسوو، -1

.2١14ولێر، َە
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جەهیا ئەظعەد، دیاسدەی خەم لە ؼیعشی خەظیب قەسەداغی دا چاپی -2

.2١12یەکەم ، 

داغی ، ٍسخەظیب قەسەداغی  ،ظەسحەم ؼیعشەکاوی خەظیب قه-3

ەهگی غەم بەسگی یه م. َەولیر.لهفەَس

داغی ، ٍسخەظیب قەسەداغی  ، ظەسحەم ؼیعشەکاوی خەظیب قه-4

ەهگی غەم بەسگی دووە م. َەولێر.فەَس

ڕەئىف عىظمان، عەهبەس خاجىن لە فشمێعکە هەمشەکاوی مەولەوی، --5

.1997َەولێر،

.2١١8، َەولێر، 1ؼىکشیە ڕەظىڵ، ئەدەبی فۆلکلۆسی کىسدی چاپی --6

.2١14، َەولیر، 1عىظمان دەؼتى، صاهکۆی ڕاپەسیً ژماسە -7

، ، َەولیر2" چاپی 3ماسف خەصهەداس، مێژووی ئەدەبی کىسدی "ب -8

2١1١.

بیٍسلخێب عه

ظشاج الذًً مدمذ،الشزاء في الؽعش العشبي ،الىاؼش،داس الشاجب -9

الجامعيت،بیروث /لبىان .

سظالت ماظتر 

هىاى ماجب ،سزاء الابىاء في الؽعش العشبي القذًم)ابً الشومى(و)ابً -1١

.2١15عبذ سبت(اهمىرحا،بدث ماظتر،حتصائش،

املعياس الىقذي )مىالعفش الجاَلي  ًىظف أخمذ ؼيخ مدمذ، الشزاءفي-11

.2١14ٌ(،بیروث ،656ختى ظقىط بغذاد

گۆڤاس

.2١١8." 13١ئەخمەد عىمەس مىخعً. "گۆڤاسی ڕامان -12



امللخق:

الشزاء في الىق الؽعشي  للؽاعش خعيب قشداغي:

ًظهش الؽاعش في  إرؼهاى الؽعش الغىائي ، أالشزاء بفىسة عامت ؼنال مً ّذ ٌع  

ض  حضء مً َزا الؽعش الغىائي حميع مؽاعٍش وعىاظفه ججاٍ فقذان شخق عٍض

و  أفي الاغتراب  ، أوعليه . ٌعخخذم َزا الشزاء في خاالث عذًذة منها في العضاء

ض  .فقذان شخق عٍض

لى العاداث والخقاليذ التي إًيخمي  -وفي حميع املجخمعاث  -ولي ن الشزاء بؽهله لاإ

ً وظائذة عىذ العضاء . ماهذ و في البهاء أالشزاء له عذة معاوي لما في اللحً الحٍض

و أن ًفف أخذ أالشزاء  مىضىعا مدؽعبا بديث ال ٌعخعيع  ٌعّذعلى امليذ . 

، لزا أسجأًىا جقعيم البدث على ففلین في مل  ن واخذآٌؽشح حميع فشوعه في 

فه بؽهل ـل معنى على أوى ٌؽمل الففل لاففل مبدثین فجاء  الشزاء وحعٍش

. هىعین : الشزاء العام والخاؿ علىمً خيث املدخىي  ًقعم الشزاء  م، عا

اما الففل الثاوي، فبعىىان )الشزاء في الىق الؽعشي للؽاعش خعيب قشداغي( ، 

ـعب اهىاع الشزاء َى رلو الشزاء الزي ًنخب للعفل أالؽاعش  ّذ خيث ع

املشأة ليغ عمال فىيا ظهال ، لما ليغ باظخعاعت  أوسزاء العفل إر إّن و للمشأة . أ

 ن ًنخب َزا الىىع مً الشزاء خاـت رلو الشزاء على العفل امليذ .أمل ؼاعش 

ن َزا الىىع مً الشزاء ٌعمل ضغعا ؼذًذا على مؽاعش الؽاعش بديث هجذ إ

ًنعش سأط قلمه الزي ًنخب به مً ؼذة الحذر وباملقابل هجذ ان  الؽاعش 

ء ال ٌعخعيعىن لخابت أي ش ئ عً مىجاَم ختى بعذ فترة ظىٍلت مً بعض الؽعشا

. سخيلهم 

مع املفادس البدث وخالـخه املذوهت فیها بشص هخائج جىـلىا إلى أوفي النهاًت ،

. فذها منها في لخابت َزا البدث القيمأاملهمت التي 



Abstract:  
Lamentation in the poetic text of the poet Haseeb 

Qardaghi: 

Lamentation is generally considered a form of lyrical 

poetry, where the poet expresses in a part of this lyrical 

poetry all his feelings and emotions towards the loss of a 

person dear to him. This lamentation is used in many 

cases , including in the open ,in alienation ,or in the loss 

of a dear person.Lamentation in its initial form and in all 

societies belongs to the customs and traditions that were 

prevalent at mourning .Lamentation has several 

meanings, as in the sad melody or in weeping over the 

dead .Lamentation is considered a topic so broad that no 

one can describe or explain all its branches at the same 

time. 

The first chapter includes the origin of the meaning of 

lamentation and its definition in general,as well as in 

terms of content, lamentation is divided into two types: 

general and private lamentation. 

As for the second chapter , which entitled (Lamentation 

in the poetic text of the poet Haseeb Qardaghi) ,where the 

poet considered the most difficult type of lamentation is 

that which is  written for a child or a woman 

.Lamentation a child or a woman is not an easy work of 

art ,just  as not every poet can write this kind of 

lamentation ,especially that lamentation for a  dead child 

.This kind of lamentaion works so hard on the poet s  

feelings that you find the poets breaking the tip of his pen 

with which he writes.On the other hand ,we find that 

some poets cannot write anything about their dead even 

after a long period of time after their death. 

Eventually, we presented the most prominent results that 

we reached with the important resources that we drew 

from in writing this valuable research. 

 


