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وێىە کۆڵەکە و حەوهەري غیعزە و ڕەگەسێکى گزهگى بيیاجىاوى صەقى ئەصەبییە .صەجىاهین بلێین ،ویىەي
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هىهەري ،ئەو ئامزاسە هاوچەرزەیە ،کە لە ڕێگەیەوە صەگەیً بە ئەسمىووى غاعیر و هاوبەش ى لە هەضذ
و ضۆسەکاهیضا صەکەیً و پەي بە بیرکزصهەوەکاوى صەبەیً .بێگىمان بەش ى هەرە سۆري ئەو ویىە
غیعزیاهەي ،کە غاعیران بەرهەمیان هێىاوە ،لە هىهەرەکاوى ڕەواهبێژي و بەجایبەحى ڕووهبێژییەوە
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ضەرچاوەیان گزجىوە .لەواهەع وەکى هىهەرەکاوى ( چىاهضن ،زىاضتن ،صرکە) .هەر بۆیە هەمىو ئەو
هۆکاراهە پێکەوە وایان لێ کزصیً ،کە ئێمە لەم جىێژیىەوەیەصا ئاوڕ لە ئەم الیەهە گزهگەي غیعزي
یەکێک لە غاعیراوى ضێکىچکەي بابان ،کە ئەویؼ ( ضالمى ضاخێبلزان)ە ،بضەیىەوە.
لەم جىێژیىەوەیەصا ضىوص لە میخۆصي وەضفیى غیکاري وەرگیراوە ،ضەرەجا باضمان لە ڕووهبێژي کزصووە
و صواجز وێىەي لێکچىاهضن و زىاضتن و صرکەیمان لە هەهاوي غیعزەکاوى غاعیرەوە صەرهێىاوە و بە وێىە و
هێڵکاریؼ زطخىوماهەجە ڕوو .لە پاع پێػکەغەکزصوى صەرئەهجامەکان لیطتى ضەرچاوەکاهمان ڕیش
کزصووە.
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پێشەکی
ڕووهبێژي بەغێکى گزهگە لە هاو س ً بەغەکەي هىهەرەکاوى ڕەواهبێژیضا،
کە سۆر لە مێژە زەڵکى لە گفخىگۆي ڕۆژاهەیان و غاعیراهیؼ لە ضەرصەمە
حیاواسەکاهضا پەهایان بۆ بزصووە و مەبەضخە غیعزییەکاوى زۆیاهیان لە
ڕێگەیەوە صەربڕیىە .ڕووهبێژي بایەزێکى مێژووی هەیە ،جەهاهەث ( لە ساوطتى
ڕەواهبێژي کۆهضا بەهەرس ً بەش ى " واجاهاس ى و ڕووهبێژي و حىاهکاري" وجزاوە
ڕووهبێژي( .عەبضولڕەخمان )٨٣ ،٠٢٢٢ ،بێگىمان (ڕووهبێژي باضێکى سۆر
فزاواهە ،هەمىو ئەو غخاهە ئەگزێخەوە کە پەرصە لە ڕووي گىسارە الئەصەن و
ئەیسەهە بەر چاوەوە ().گەرصي )٢٣ ،٢٧٩٠ ،لە ساوطتى ڕووهبێژیضا یەک ماها
بە غێىاسي حیاواس صەرصەبڕصرێذ ،وە هەر ئەو غێىاسە حیاواساهەیە کە هۆکاري
حىاوى و ضەرهجڕاێص ى صەربڕینن( .اللشوٍني) صەڵێ :ڕووهبێژي ،ئەو ساوطخەیە کە
بە چەهض ڕێگایەکى حیاواس هەمان واجا بگەًەهێذ و واجاي مەبەضخضار ڕوون
بکاجەوە (.اللشوٍني )٢٦٨ ،٠٢٢٨ ،هەروەها (الطکاکى) لە بارەي ڕووهبێژییەوە
صەڵێ :هێىاهەوەي یەک ماهایە بە چەهض رێگایەکى حیاواس ،بۆ سیاجز
ڕووهکزصهەوەي واجاکە( .الطکاکى ،)٢٦٠ ،٢٧٣٩ ،واجا ( صەرزطخنى هەمان
واجا بە غێىەي حۆراوحۆر ().ػەفىر .)٢٤٢ ،٠٢٢٢ ،بەو غێىاسە سیاجز
حەزذ لەوە صەکزێخەوە ،غاعیر بەهۆي ڕووهبێژییەوە صەجىاهێذ یەک واجا
بەچەهض رێگایەکى حیاواس بگەیەهێذ ،کە ئەمەع هەمىوي بۆ زشمەجکزصوى
حىاوى و رووهکزصهەوەي واجاکەیە ،چىهکە هەروەک ( کزۆچە) صەڵێ :ڕووهبێژي
و حىاوى صوو واجا هین ،بەڵکى یەک ماهان کە هەر یەکێک لەوان هاوواجاي
ئەوي جزیاهە و صەجىاهین لەوەوە صەضذ پی بکەیً( .غەفیعى کضکنى،٢٨٩٢ ،
 )٠٤ئەمەع بێگىمان لە وێىەي هىهەریضا صەکزێذ ،کە هەمىو هىهەرە
ڕووهبێژییەکاوى وەک (لێچىاهضن و زىاضتن و صرکە) ڕۆڵى گەورە لە
صرووضخکزصن و بيیاجىاوى ئەو وێىاهەصا صەبینن ،چىهکە (ساوطتى ڕووهبێژي لە
هىهەرەکاوى رەواهبێژیضا بە هاوهیػاوى گزهگتریً ئامزاسي صرووضذ کزصوى
ویىەي غیعزییە ،کە کۆمەڵێک یاضا و ڕێطایە و لە ڕێگاي ئەواهەوە صەجىاهزێذ
یەک ماها بە چەهض حۆرێکى حیاواس ڕوون بکزێخەوە().مبارک و خیضري،
 )٢٢٢ ،٢٨٣٧واجا (ساوطدێکە جێیضا لە لێکچىاهضن و زىاسە و صرکە
صەکۆڵضرێخەوە().مطخەفا )٢٢٨ ،٠٢٢٢ ،ئەو هىهەرە ڕووهبێژیاهە ضەرچاوەي
ضەرەکى بيیاجىاوى وێىەي هىهەریً و غاعیران سۆر پػدیان پی صەبەضتن ،بەاڵم
بێگىمان بەکارهێىاوى ئەو هىهەراهە پێىیطتى بەغارەساي باش ى غاعیر هەیە
جاکى بخىاهێذ وێىەي صاهێنراو و جاسەیان لێ پێک بهێىێذ ،چىهکە هەر وەک
(ضیطزۆ) صەڵێ :ڕووهبیژي ڕاضخەكیىە غدێکە ،کە ئەهجامضاوى كىرضترە
لەوەي کە صیارە .ڕووهبێژي لە سۆرساهین و کارامەییەوە لەصایک صەبێذ ،پیاو
صەجىاهێذ باع بڵێذ کاجێک غدێکى هەیە بۆ وجًШехурдина. 2018. ).
) .)13هەر بۆیە وێىەي ڕووهبیژي بىو بە کەرەضخەیەکى گزهگ بە صەضتى
ڕەزىەگزاهەوە و ( کزصیان بە پیىەرێکى ڕەزىەیى بۆ صەضدىیػاهکزصن و
حیاکزصهەوەي ئاضتى غاعیران لە یەکضي ().عبضهلل.)٦٢ ،٠٢٢٣ ،
هەمىو هىهەرە ڕووهبێژییەکان ڕۆڵى گەورەیان لە بيیاجىاوى وێىەي
هىهەریضا هەیە ،بە جایبەحى زىاسە ،هەر بۆیە کۆلێرصج صەڵێ :غیعز بەبێ زىاسە
كەبارەیەکى بێ گیاهە ،چىهکە وێىەي زىاسەیى بەغێکە لەو وسەیەي کە ژیان
بە غیعز صەبەزػێذ .هەروەها (رۆبزث فزۆضذ) صەڵێ :سۆر غذ هەیە کە
صەجىاهزێذ لە پێىاضەکزصوى غیعزصا بىوجزێذ ،بەاڵم ئەوەي کە ضەرەکییە
جێیضا زىاسەیە(.عەلى .)٢٦٣ ،٠٢٢٩ ،هەر لەم بارەیەوە جۆماغێڤطکى

( ٢٧٢٩ – ٢٣٧٢ Tomashevskyس) صەڵێ :ئەو کاریگەرییەي کە لە الیەن
زىاسەوە بەرهەم صەهێنرێذ ،سۆرحار بە وغەي ( وێىە) ئاماژەي بۆ صەکزێ .وە
وێىە زۆي بۆزۆي زىاسەیەکە ( Томашевский. 1996. 54 ).و (زىاسە
و هێما ،بىەماي صرووضخکزصوى وێىەن( Кассирер и Якобсон. ).
)  1990. 22بەاڵم صەبێذ ئاگامان لەوە بێذ ،کە ڕاضخە هەمىو زىاسەیەک
وێىەیە ،بەالم هەمىو وێىەیەک زىاسە هییە ،چىهکە وێىە بە غێىاسي جز لە
صەرەوەي زىاسەع بيیاث صەهزێ.
بە بۆچىووى (رۆمان یاکۆبطً) زىاسە ،حێگۆڕینى ماهایەکە بە ماهایەکى
جز( .مظفزي .)٧٦ ،٢٨٩٢ ،ئەوەع هشیکە لە صەربڕیىەکەي ( ئەرەضخۆ)وە ،کە
صەڵێ :زىاسە ،ئەوەیە هاوي غدێک بۆ غدێکى جز بەکار بێذ ،ئەمەع بەهۆي
گىاضدىەوە صەبێ لە ڕەگەسەوە بۆ حۆر ،یان لە حۆرەوە بۆ ڕەگەس ،یان لە
حۆرەوە بۆ حۆر ،یان بۆي هەیە بەهۆي پەیىەهضي هاوئەرکى بێذ (.أرضطى،
 .)٢٣٦ ،٢٧٩٩بەاڵم بێگىمان هیػاهەیەک پێىیطخە کە هەهێلێذ وغە
زىاسراوەکە واجا بىەڕەجییەکەي بگەیەهێذ ،ئەوەجا ( الطکاکى) لەم بارەیەوە
صەڵێ :زىاسە ،وغەیەکە بەکارصێذ بۆ واجایەکى جزي صوور لە واجا
بىچیىەییەکەي ،کە بە پێى حۆرەکەي صەیبەزص ى ،ضەرەڕاي بىووى
هیػاهەیەک کە ڕێگزە لەبەرصەم ئەوەي وغەکە واجا بىچیىەیەکەي
بگەیەهێذ (.الطکاکى )٨٢٧ ،٢٧٣٩ ،ئەمەع بێگىمان بە بەکارهێىاوى سمان
لە ئاضدێکى بەرسصا صەکزێ ،چىهکە صەبێذ ئەوە لەبەرچاو بگیرێذ ،کە سماوى
غیعزي بە پێىاضەي ڤیىۆکىر ( ٢٧٤٩ – ٢٣٧٦ Vinokurس) (ئەو غخەیە،
کە بەسۆري پێى صەوجزێ سماوى زىاسەیى .) Винокур. 1991. 27 ().و (
ساراوەي زىاسە" ،"allegoryوغەکە لە وغەي"  "allegoriaي گزیکییەوە
هاجىوە ،بە ماهاي "كطەکزصن بە پێچەواهەوە" .زىاسە وەکى یاضا بزیخییە لە
چیرۆکیک لە هۆهزاوەصا یان لە پەزػان صا بە صوو ماهاي حیاواس :ماهاي
ضەرەجا یازىص ڕووکەع ،وە ماهاي ئەو صیىي ماها ڕووکەغەکە(Cuddon, ).
) .1999, 20ضالم یەکێکە لە غاعیراوى س ً کىچکەي بابان ،کە غىێيێکى
صیاري لە ئەصەبیاحى کالضیکى کىرصیى کزماهجى زىارووصا هەیە ،صەضدێکى
بااڵش ى لە بەکارهێىاوى هىهەرە ڕووهبێژییەکان (لێکچىاهضن ،زىاضتن ،صرکە)
هەبىوە و بۆ بيیاجىان و صرووضخکزصوى وێىە هىهەرییەکاوى ضىوصي سۆري لێ
وەرگزجىون.
أ – وێنەى لێکچواهدن
لێکچىاهضن یەکێک لە گزهگتریً و صیارجزیً هىهەرە ڕووهبێژییەکاهە ،کە
هەر سۆر لە مێژە لە گفخىگۆي ئاضایى زەڵکیضا بەکارهێنراوە ،زەڵکى بۆ
صەرزطخنى ضیفەحى غدێک کە زۆیان مەبەضدیان بىوە ،هاجىون
زطخىویاهەجە ئاضتى بەراورصییەوە لەگەڵ غدێکى جز کە هەمان ضیفەحى جێضا
بەرس و بااڵ بێذ .بەمەع وێىەکە لە مێػکى وەرگزصا ڕووهتر و کاریگەرجز
صەرکەجىوە .هەر بۆیە (لێکچىاهضن بە پێى بۆچىووى ڕەواهبێژان ڕەهگبێذ
یەکەمینى ئەو هىهەراهەي ڕەواهبێژي بێذ ،بەر لەوەي ئەو ساوطخە ئاغکزا
کزابێذ و هىهەرەکاوى صەضدىیػان کزابێذ ،یان باغترە بڵێین بەر لەوەي
هىوضین صاهێنرابێذ ،ئاصەمیزاصە ضەرەجاییەکان پەهایان بۆ بزصبێذ().
مطخەفا .)٩٢ ،٠٢٢٢ ،صواجزیؼ غاعیران کەڵکیان لەم غێىاسە وەرگزجىوە و
لە صەكە غیعزییەکاهیاهضا وێىەي هىهەرییان پێ بيیاث هاوە .چىهکە (چىاهضن
هاوەهضي وێىەي هىهەرییە ،لەبەرئەوە هەمىو وێىەیەک بە غێىەیەک لە
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غێىەکان بە چىاهضهەوە پەیىەضخە ،وە بە ئاغکزا یان بە غاراوەیى هەوێنى لێ
وەرگزجىوە().مبارک و خیضري )٢٢٢ ،٢٨٣٧ ،بێگىمان لێکچىاهضن لە هێىان
صوو غخضا صەکزێ کە هەم لێکچىون و هەمیؼ حیاواسیان لە هێىاهضا هەبێذ.
هەر وەکى (كضامت بً حعفز) صەڵێ :هیچ غدێً له زۆی هاچێذ ،وە له
ههمىو ڕوویهههوه لە غدێيی صیکەع هاچێذ ،گهر صوو غذ له ههمىو
ڕوویهههوه له یههچىون و هیچ حیاواسییهن له هێىاهیاهضا هەبىو ،ئهوه
یههضهگزن و صهبً بە یهن غذ ،ئهوه صهمێىێخهوه صهبێذ چىاهضن له هێىان
صوو غخضا ڕوو بضاث ،هه له هێىاهیاهضا هاوبهش ى واجایی ههبێذ وپێى وهضف
بىزێً و ههریهههیان له چههض ضیفهجێىضا حیاواسبً(.كضامت بً حعفز،
 .)٨٩-٨٦ ،٢٨٢٠هەروەها (ص.حابز عصفىر) صەڵێ :لێکچىاهضن،
پەیىەهضییەکى بەراورصییە لە هێىان صوو الیەن بەهۆي لێکچىون و
هاوبەغییان لە جایبەجمەهضییەک یان خاڵەجێک یان لە چەهض جایبەجمەهضي و
خاڵەجێکضا ،کە صەکزێذ پەیىەهضییەکەیان لەضەر بىەمای هاوبەغییەکى
هەضتى بێذ ،وە صەکزێذ لەضەر بىەماي لێکچىون لە خىکم و پێىیطخییەکى
ژیزي کە هەرصوو الیەهە بەراورصکزاوەکە بەیەکەوە صەبەضخێذ ،بێ ئەوەي
پێىیطذ بەوە بکاث صوو الیەهەکە لە حەضخەصا و لە هەمىو زاضییەجێکضا
وەکى یەک بً(.عصفىر )٢٩٠ ،٢٧٧٠ ،بەو ماهایەي کە صەکزێ زاضییەحى
هەضتى هاوبەع یان بىەماي ژیزي لەیەکچىو لە هێىاهیاهضا هەبێذ ،بەاڵم
بێگىمان صەبێذ ئەو صوو غخە حیاواسیػیان هەبێذ .هەروەک (عبضاللاهز
الجىرحاوى) صەڵێ :چىاهضن ،هاگاجە ئاماهج جەنها بە باضکزصوى لێکچىون هەبێ
لە هێىان غخە حیاواسەکاهضا و ضەملاهضوى ئەو غخاهەي کە لە ڕەگەس و حۆرصا
هاوبەغً(.الجىرحاوى )٢٤٣ ،٢٧٧٢ ،واجا صۆسیىەوەي هاوبەغییە لە هێىان
غخە لێک حیاواسەکاهضا و هەجا حیاواسي هێىان لێچىو و لەوچىوەکە سیاجز بێذ
باغترە ،چىهکە (باغتریً لێکچىاهضن ئەوەیە ،کە صووي لەیەک صوور لێک
هشیک بساجەوە هەجا بۆهەو هاوبەغییەک لە هێىاهیاهضا صرووضذ
ببێذ().خەضەن گەرصي.)٠٨٢ ،٠٢٢٤ ،
چىاهضن بە بىاػەي وێىاکزصوى ڕووهبێژي و ضەرچاوەي صەربڕینى هىهەري
صاصەهزێذ ،بەرباڵوجزینى هىهەرەکاوى ڕووهبێژییە لە ڕووي بەکارهیىان و واجاوە.
(مىس ى )٦٣ ،٠٢٢٨ ،لە لێکچىاهضهضا بەهۆي غدێکى هاضزاو و صیارەوە
غدێکى جز کە غاعیر زۆي مەبەضدێتى لە ڕووي واجاوە ڕوون صەکزێخەوە ،بە
غێىاسێک ،کە ( غدێکى هاضزاو بکزێذ بە پێىەر بۆ ڕووهکزصهەوەي غدێک کە
گىماوى لێ بکزێذ( .عەبضوڕەخمان )٩٢ ،٠٢٢٦ ،ئەمەع بیگىمان بۆ
(هەڵضاهەوەي پەرصەیە لەضەر غدێکى هاصیار ،بۆ ئەوەي غتى هاصیار لە ئاراصا
هەمێنً( .ضەحاصي .)٤٣ ،٠٢٢٧ ،چىاهضن یارمهحی ڕەزىەگز صهصاث لهضهر
صهرزطخنى لێهاجىوی غاعیر و ساڵبىووى بهضهر سماهههەیضا ،وە ڕێگهواوی
وهگهرزطخنى واجای صهربڕاوهوان له ڕێگهی هۆهیىهوهی له غیعزصا بۆ
جیػىضاههویهوی سیىضو و واریگهر ،لهگهڵ ڕۆڵی گزهگی زهیاڵ له چاالن
هزصوی ئهو وێىاهه ،چىهکە بىەماي صرووضخکزصوى وێىەکان زەیاڵە و چىاهضوى
لێچىوع بە لەوچىو هەر لە هاو ئەهضێػەصا صەکزێ هەک واكیع ،هەر بۆیە
ئەهضێػە ڕۆڵێکى گەورەي هەک هەر لە لێکچىاهضن بەڵکى لە جەواوي هىهەرە
ڕووهبێژییەکاهضا هەیە .لێکچىاهضن لەضەر چىار بىەڕەث صرووضذ صەکزێذ،
کە ئەواهیؼ ( لێچىو ،لەوچىو ،لێکچىون ،ئامزاس)ن .بەاڵم لەو بىەڕەجاهە
(لێچىو و لەوچىو صوو ضخىووى پخەون و لێکچىاهضهیان ڕاگزجىوە ،ئەگەر
یەکێکیان کەم بێذ یا ئەوەجە لێکچىاهضهەکە ئەبێخە جەم و ئەڕەوێخەوە ،یا

ئەوەجە بەگىوڕجز ئەبێ و ئەو خەلەع ئەبێخە ( زىاضتن) ،هەر چۆن بێذ
هاجىاهین صەضدبەرصاري هیچێکیان بین ،ئەمێىێخەوە ( ئەوسار) و( لێکچىون)،
ئەم صووەع هەهضێ حار جاکەجاک صیار ئەبً و هەهضێ حاري جز ون ئەبً،
هەروەکى ئەوەغیان ئەبێذ هەرصووکیان پێکەوە هاویان بێذ ،وەکى
ئەغگىهجێ هەرصووکیان پێکەوە فڕێ بضرێً ( .گەرصي .)٨٤ ،٢٧٩٠ ،بەو
ماهایەي بە بێ هەرصوو بىەڕەحى ( لێچىو ،لەوچىو) لێکچىاهضن صرووضذ
هابێذ ،بەاڵم گەر یەکێک لەم صوواهە هەهاث ئەوە هىهەرێکى جزي ڕووهبێژي،
کە (زىاضتن)ە ،صرووضذ صەبێذ ،بەاڵم صوو بىەڕەجەکەي جز( لێکچىون،
ئامزاس) الوەکین و بە هەهاجىیػیان لێکچىاهضن هەر صرووضذ صەبێذ.
ضالم یەکێکە لە غاعیرە بە جىاها و لێهاجىوەکاوى هاو ئەصەبى کالضیکى
کىرصیى کزماهجى زىاروو ،کە سۆر غارەسایاهە جىاهیىیەحى ضىوص لە هىهەري
(لێکچىاهضن) وەر بگزێ و وێىەي هىهەري پێ صروضذ بکاث و بیروڕاکاوى زۆیى
پێ بگەیەهێذ بە زىێىەر.
ضالم صەڵێ:
صەساهم جا لە غیػەي صیضەما بێ ،ئەغکى ئالىوصەم
غەرابى (حەي) لە حاما ڕەوهەقى زىێنى حگەر هاصا ( صیىاوى ضالم ،٠٢٢٢ ،ال
)٨
لەم صیڕە غیعزەصا غاعیر ضىوصي لە (لێکچىاهضوى ڕەوان) وەرگزجىوە و صیضە
(چاو)ي بە غیػە (پیاڵەي غىوغە) چىاهضووە ،صواجز ئەم چىاهضهەي لە هاو
لێکچىاهضهێکى وێىەییضا بەکار هێىاوەجەوە ،کاجێک صەڵێ :ئەغکى ئالىوصە (لێڵ
و جێکەڵ) لە هاو پیاڵەي غىوغەي چاومضا ،ئەمەي چىاهضووە بە (غەرابى
گەڕەکى حەي لە ئەضفەهان) ،کە لە هاو حامضا بێذ .ئیىجا پەضەهضي
ئەغکى چاوي زۆیى صاوە بەضەر غەرابى حەیضا ،چىهکە ئەو فزمێطکاهە
لەبەرئەوەي زىێنى حگەرن و لەوێىە هەڵلىاڵون ،بۆیە ڕەوهەق و حىاهیان لە
غەرابەکە سیاجزە ،بەاڵم ئەمە کاجێک صەرصەکەوێذ ،کە غاعیر ئەغکەکەي
بزێژێذ ،بەو غێىاسە جىاهیىیەحى بە ضىوص وەرگزجً لە لێکچىاهضوى ڕەوان و
لەهاویەک وێىەیەکى هىهەري سۆر حىان بسىڵلێنً ،لە زىارەوە لە وێىەیەکضا
ڕوو
صەیسەیىە
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دیدە(لێچوو)

جامي شەراب
(لەوچوو)

شیشە(لەوچوو)

شیشەى دیدە ( لێچوو)

شەرابي جەى
(لەوچوو)

ئەشکي ئالودە (تێکەڵ بەخوێن)
(لێچوو)

ئەشکي ئالوودە لە ناو شیشەى دیدەدا ( وێنەى یەکەم)

شەرابي جەى لە جامي شەرابدا ( وێنەى دووەم)

( لێچوو)

( لەوچوو)

ضالم لە صێڕیکى جزصا صەڵێ:
صەڵێم وەک كامەجذ صڵگیرە ضەرویؼ
( صیىاوى ضالم)٩ ،٠٢٢٢ ،
ئەگەر ضێب و گىڵ و ضىهبىٌ ثەمەرصا
بەگػتى لە غیعزي کالضیکى کىرصیضا (كەصوبااڵ) بە (ضەرو) چىێنراوە ،ئەمەع لەبەرئەوەي بەرسي و رێکى و حىاوى ضەروو هەمىو کەص صەیشاوێ و غدێکى ڕووهە.
بەاڵم لێرەصا غاعیر هاجىوە بە پێچەواهەوە لە هیىە صێڕي یەکەمضا (ضەرو) ي چىاهضووە بە (كامەث)ي یار و چىاهضهە بىچیىەییەکەي ئاوەژوو کزصۆجەوە ،بەوەغەوە
هێػخا مەرجى بۆ ئەو چىاهضهە صاهاوە و وجىویەحى ئەگەر (ضەرو) بخىاهێذ وەک كامەحى یار ضێى و گىڵ و ضىهبىٌ (کە مەبەضتى لە مەمک و صەم وڕوزطار و ئەگزیجەي
یارە ،لێرەصا بێگىمان وغەي كامەث وا صەکاث ئەو وغاهە بە غێىەي زىاضتن هاجبن و واجا بىچیىەییەکەي زۆیان هەصەن ).بەمەع غاعیر صوو حار كامەحى یاري
پەضەهتر کزصووە بەضەر ضەرووصا ،کە هەم كامەحى کزصووە بە لەوچىو هەمیؼ مەرجى بۆ ضەرو صاهاوە جاکى بخىاهێذ بەگاث بە كامەحى یارصا .بەو غێىەیە بە یارمەحى
لێکچىاهضوى ئاوەژوو و ضىوص وەرگزجً لە زىاضتن وێىەیەکى هىهەري صاهێنراو و حىاوى زىڵلاهضووە .وەک لە هێڵکارییەکەي زىارەوەصا سیاجز ڕوون صەبێخەوە.
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لە صێڕێکى جزصا صەڵێ:
سێىەري خىضنى صاڵرامە ،ضەواصي زەمى سوڵف
هاهىێنً ،کە هەبێ ظىڵمەحى غەو ،غەوقى چزا

( صیىاوى ضالم)٧ ،٠٢٢٢ ،

لەم صێڕەصا غاعیر صوو وێىەي هىهەري صرووضذ کزصووە و صواجز بە غێىەیەکى هاڕاضخەوزۆ ،یەکەمى بە صووەم چىاهضووە .لە هیىەي یەکەمضا صەڵێ :سوڵفى پڕ پێچ
و ڕەش ى یار ،کە چىارصەوري لە رووزطاري یار گزجىوە ،واي کزصووە حىاوى رووزطاري یار سیاجز صەربکەوێ ،ئەم وێىەیەي کزصووە بە (لێچىو) و چىاهضوویەحى بە
صەرکەوجنى حىاوى غەوقى چزا لە هاو سوڵمەحى غەوصا ،کە بەهۆي ئەوەي جاریکى غەو صەوري چزاکەي جەهیىە بۆیە ڕووهاکییەکەي هێىضەي جز حىاهتر صەرکەوجىوە.
غاعیر یاري بە چزا و ڕووزطاري بە ڕووهاکى و پزچى رەش ى یاریص ى بە جاریکى غەو چىاهضووە و وێىەیەکى هىهەري هایابى بە یارمەحى لێکچىاهضوى وێىەیى و بە غێىەي
هاراضخەوزۆ پێکهێىاوە .لە وێىەي زىارەوەصا صەیسەیىە ڕوو.

یان صەلێ:
ضىهبىلى طىڕڕە کە پەرژیىە بە پەهلىویى گىاڵ
مىو بە مىو هەریەکە صاوێکە لە ڕێى مىرغى صاڵ ( صیىاوى ضالم)٢٢٢ ،٠٢٢٢ ،
لەم صیڕەصا غاعیر بە کۆکۆصهەوەي چەهض لێکچىاهضهێک وێىەیەکى هىهەري هایابى زىڵلاهضووە .ضەرەجا (پەهلىویى) ڕوومەحى یاري بە گىڵ چىاهضووە ،صواجز صڵى زۆیى
بە ( مىرغ) پەلەوەر چىاهضووە ،واجە صوو وێىەي بە یارمەحى ( لێکچىاهضوى ڕەوان) صرووضذ کزصووە .حگە لەمە غاعیر وێىەیەکى جزیص ى صرووضذ کزصووە( ،طىڕڕە)
سولفى یاري ضەرەجا بە ( ضىهبىٌ) کە گیایەکى بۆهسۆغە ،پاغان بە ( پەرژیً) بە صەوري ڕوومەحى وەک (گىڵ) ي یارصا ،پاغاهیؼ بە (صاو) ي ڕاوچى چىاهضووە ،بۆ
گزجنى صڵى وەک پەلەوەري غاعیر ،واجە یەک لێچىو(طىڕڕە) ي بە س ً لەوچىو ،کە ( ضىهبىٌ ،پەرژیً ،صاو)ن ،چىاهضووە .بەو غێىاسە بە یارمەحى لێکچىاهضوى کۆ،
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وێىەیەکى هىهەري گەڵیک حىان و هىێى زىڵلاهضووە ،کە جێیضا صەڵێ :سوڵفذ کە وەک ضىهبىٌ بۆهسۆغە ،بىوە بە پەرژیً بە صەووري ڕوومەحى وەک گىڵذ ،هەروەها
جاڵە جاڵەي ئەو مىواهەي سوڵفذ ،بىون بە صاو بۆ پەلەوەري صڵى مً .لە هێڵکارییەکەي زىارەوەصا سیاجز صەیسەیىەڕوو.

ضالم لە صێزێکى جزصا صەڵێ:
لە چىگ ػەم صەیضە "ضالم" وەک کەبىوجەر!
(صیىاوى ضالم)٩٠٣ ،٠٢٢٢ ،
لە صڵیا میسلەبى غاهیىە بی جۆ
لێرەصا وغەي (ػەم) کە زۆي چەمکێکى واجاییە لە ڕێگەي ژیزییەوە لێى جێضەگەیً ،بە غێىاسێک هاجىوە ،بەرحەضخە کزاوە و ( چىگ) کە ئەهضملێکى باڵىضەیە پێى
صراوە ،صواجزیؼ (ػەم) بىوە بە لێچىو و چىینراوە بە (غاهێن) .حگە لەمە لە صێڕەکەصا لێکچىاهضهێکى صرێژەي بەرباڵویؼ هاجىوە( ،ضالم) چىێنراوە بە (کەبىوجەر) و
ڕووي لێکچىون (صەیض)ەو ئامزاسەکەع (وەک)ە ،بەم غێىەیە غاعیر بە یارمەحى لێکچىاهضوى ڕەوان و لێکچىاهضوى صرێژەي بەرباڵو وێىەیەکى هىهەري حىاوى
زىڵلاهضووە ،کە جێیضا بە یارەکەي صەڵێ :بەهۆي ڕۆغخنى جۆوە ،ػەم وەکى غاهێن هێرش ى بۆم هێىاوە و چىگى لە هاو صڵمضایە ،هەر بۆیە مً (ضالم) وەکى کۆجزي
ڕاوکزاو وام ئێطخا .لە وێىەکەي زىارەوەصا سیاجز ڕوووى صەکەیىەوە.
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ب – وێنەى خواستن
زىاضتن یەکێکى جزە لەو هىهەرە ڕووهبێژیاهەي کە ڕۆڵێکى گەورە و صیاري لە بيیاجىاوى وێىەي هىهەریضا هەیە ،کە جێیضا وغە لە واجاي صرووضتى زۆیەوە
صەگىاسرێخەوە بۆ واجایەکى زىاسەیى (،الجاخظ) وەها پێىاضەي صەکاث ،کە (هاوهاوى غدێکە بە غدێکى جز ئەگەر غىێنى گزجەوە ().الجاخظ )٢٢٨ ،٢٧٧٣ ،هەروەها
(عبضاللاهز الجزحاوى) لە (اضزار البالػت)صا صەڵێ( :صەربڕینى ماهایە بە صەربزاوێکى حیاواس لەوەي لە بىچیىەصا لە سماهەکەصا بۆي صاهزاوە ،ئەمەع لەضەر بىچیىەي
گىاضدىەوەي واجا صەبێذ().الجىرحاوى( .)٤٨٤ ،٢٧٣٤ ،أبى هالٌ العطىزي)یؼ صەڵێ( :زىاضتن ،گىاضدىهوهی صهضخهواژهیه له سماهضا ،له غىێنى بهوارهێىاوی
بىهڕهجییهوه بۆ مهبهضدێيی جز().العطىزي )٠٦٣ ،٢٧٢٠ ،هەمىیان حەزذ لەوە صەکەهەوە ،لە زىاضدىضا وغە واجاي صرووضتى لێ وەرصەگیرێخەوە و واجایەکى زىاسەیى
پێ صەصرێ ،لەمەغضا پێىیطخە پەیىەهضییەکى سماوى لە هێىان واجا صرووضذ و واجا زىاسراوەکەصا هەبێذ ،بە مەرحێک ئەبێذ ئەو پەیىەهضییە سماهییە لەضەر بىەماي
لێکچىاهضن صرووضذ بىوبێذ .ئەمە حگە لەوەي پێىیطخە وغەیەک (كەریىەیەک) هاجبێذ هەهێڵێذ وغە زىاسراوەکە واجا صرووضخەکەي بگەیەهێذ .بەم پێیە
زىاضتن هىهەرێکە ضەر بە زىاسەی سماهییە ،هەر بۆیە (عبضاللاهز الجزحاوى) لە کخێبى (صالئل الاعجاس) صا صەڵێ :هەمىو زىاضخيێک زىاسەیە ،بەاڵم هەمىو
زىاسەیەک زىاضتن هییە(.الجىرحاوى.)٨٧٣ ،٢٧٧٢ ،
هەمىو زىاضخيێک لە بىچیىەصا لێکچىاهضن بىوە .هەر بۆیە ئیریىا ئاڕهۆڵض ( ٠٢٢٢ – ٢٧٢٣ Arnoldس) بۆچىووى وایە ،کە زىاضتن بەسۆري بە لێکچىاهضهێکى
غاراوە پێىاضە صەکزێ ،کە بەکارهێىاوى هاوي غدێکە بۆ غدێکى جز (Арнольд. 2002. 124(.جەنها ئەوەهضە هەیە لە لێکچىاهضن صا هەرصوو بىەڕەجە ضەرەکییەکە (
لێچىو) و ( لەوچىو) بىوهیان هەیە ،بەاڵم لە زىاضدىضا جەنها یەکێکیان صێذ .هەر ئەوەع وا صەکاث (لە وێىەي زىاضتن صا غاعیر ئاساصجز و ضەربەضذ جز کۆصەکاوى
سمان صەبەسێنً ،چىهکە وەکى لێکچىاهضن زۆي بە هەمىو بىەڕەجەکاهەوە هابەضخێخەوە().مطخەفا )٢٢٢ ،٠٢٢٧ ،ئەمەع لەبەر ئەوەیە لە بىچیىەصا (غیعز سماوى ئاضایى
جێک صەغکێىێذ بۆ ئەوەي وێىەیەکى جایبەحى بيیاث بىێذ و لە هىێ سمان بيیان بىێخەوە ،ئەمەع لەضەر زىاضتن صەچەضپێذ ،لەبەرئەوەي صاڕغخيێکى سماوى جایبەجە و
صەیەوێذ وغە لە ژیىگەي هاضزاوي زۆي بگىاسێخەوە بۆ ژیىگەیەکى جزي هەهاضزاو ،ئەمەع بەهزەي غاعیري پێىیطخە بۆ ئەوەي بیساجە بەرصەم کزصەیەکى لەپڕ و
ضەرهج ڕاکێؼ لە ڕێگەي صاڕغدىە جاسەکەي کە غاعیر وغەکاوى جێضا ڕیش کزصووە ().حەماٌ خەوێشي )٢٧٧-٢٧٣ ،٠٢٢٧ ،واجا لە ڕاضدیضا (غاعیر کە پەها صەباجە بەر
زىاضتن هەر لەبەر ئەوەیە گەلێ غذ هەیە ،هاجىاهێذ بە رێگاکاوى جز صەریان ببڕیذ().عیطا .)٧٤ ،٠٢٢٧ ،چىهکە صەربڕینى زىاسەیى لە هەمىو غێىاسەکاوى جز سیاجز
کاریگەري لەضەر وەرگز صرووضذ صەکاث .بەو ماهایەي (ئەگەر بەراورصێک لە ڕووي ضیماهدیکەوە لە هێىان( زىاضتن) و ( لێکچىاهضن) بکەیً ،صەبیىین لێکچىاهضن
سۆربەي سۆري بۆ ئاغکزا کزصن و ڕووهکزصهەوە بەکارصیذ ،کە صەچێخە زاهەي یا بابەحى وەضف بۆ صەربڕینى ئەهضێػە ،بەاڵم زىاضتن سۆربەي بۆ هێز و جىهضي صەربزیً و
کارجێکزصوى لە گىێگزان بەکار صەهێنرێ ،لەم ڕووەوە لە (لێکچىاهضن) بەهێزجزە ().عثمان .)٧٦ ،٢٧٧٢ ،ئەمەع لە ڕاضدیضا بەهۆي ئەو پەیىەهضییە جاسە و صاهێنراواهەیە
کە لە هێىان وغەکان و واجا هىێیەکاهیىضا صرووضذ کزاوە ،هەر بۆیە (حىاوى غیعز لە حىاوى زىاضتن صایە ،زىاضدىیؼ بەسۆري لە غیعزي ویژصاهیضا صێذ).
(خەضەن گەرصي )٠٨٧ ،٠٢٢٤ ،ئەم حۆرە غیعزەع سیاجز لەضەر وەرگز کاریگەري صرووضذ صەکاث.
غاعیران هەر لە کۆهەوە هەجاکى ئەمڕۆ بە غێىەیەکى چڕ هىهەرە ڕووهبێژییەکان لە بيیاجىاوى وێىە هىهەرییەکاهیاهضا بەکار صەهێنن ،بەاڵم (ڕێژەي بەکارهێىان و
بایەزضان بە زىاضتن و لێکچىاهضن لە هۆهزاوەو ڕەزىەي کۆهضا سیاجزە لەوەي لە هێى هۆهزاوەو ڕەزىەي هىێضا هەیە().گەرمیاوى ،)٠٨٩ ،٠٢٢٤ ،ئەمەع بێگىمان لەبەر
ئەوەیە ،کە لە ئەصەبیاحى کالضیکضا بایەر پێضان بە هىهەرەکاوى ڕەواهبێژي لە ئەصەبیاحى هىێ سیاجز بىوە .لەو وێىە هىهەریاهەي کە زىاضتن بىەماي صرووضذ بىوهیاهە،
(واجا) بە ئاضاوى صەضخگیري زىێىەر هابێ ،چىهکە جێیاهضا سمان لە ئاضدێکى بەرسي هىهەریضایە و وغە بۆ واجا بىچیىەییەکاوى زۆیان بەکار هەهێنراون ،ئەمە حگە لەوەي
لە صوو بىەڕەجە ضەرەکییەکەي لێکچىاهضن جەنها یەکێکیان هاجىوە ،هەر بۆیە پێىیطتى بە ورصي و ضەرهجضاهێکى سیاجزي زىێىەر هەیە .واجا (زىاضتن بەو ماهایە
هاضزاوە ،کە پاهخاي غیعزي جا ئاضتى هاڕوووى صەباث ،وە هەر بەهۆي ئەو هاڕووهییەوە زىێىەر بەراهبەر غاعیر هاچار صەکاث کاري سینهى سیاجز ئەهجام بضاث بۆ ئاغکزا
کزصوى ماها زىاضتراوەکاوى مەبەضتى غاعیر وە ئەگەر ئەم کزصارە سیهىییە ضەرکەوجىو بیذ ،ئەوە چێژي ئاغکزاکزصوى هاڕووهییەکان سیاجز صەبیذ().پػاباصي،٢٨٧٦ ،
 )٧٠ئەمە حگە لەوەي باش ى زىاضتن بۆ غاعیر لەوەصایە ،کە (لە هەر ضاجێک صا بێذ صەجىاهێذ وێىەي هىێ پێػکەع بکاث ،وە لە ئەهجامضا لە یەک وغە چەهضیً
واجا بەصەضذ بهیىیذ().عصمتى و صضري )٨٢ ،٢٨٧٣ ،هەک هەر ئەوە بەڵکى غاعیر (سیاجز ئاساصجز صهبێذ واجێً پهها صهباجه بەر ئەو وێىه غیعزیاهەي ،هه ڕهگهسهواوی
له زىاضتن و زىاسهوه وهرصهگزێذ ( ).طه الطائي.)٢٤٢ ،٠٢٢٢ ،
ضالم غارەساییەکى سۆر باش ى لە هىهەري زىاضدىضا هەبىوە و جىاهییىیەحى سۆر لێهاجىاهە وێىەي هىهەري هایاب و صاهێنراوي لێ بسىڵلێىێذ .لە صێڕیکضا صەڵێ:
صەبینً هەر هەظەر "ضالم" لە ڕووجا
( صیىاوى ضالم)٨٢٢ ،٠٢٢٢ ،
هیالٌ و ئافخاب و لەیلى صەیجىور
ضالم لە هیىە صێڕي صووەمضا س ً وغەي بۆ صوور لە واجا بىچیىەییەکاوى زۆیان بەکارهێىاوە ،کە ئەواهیؼ (هیالٌ ،ئافخاب ،لەیلى صەیجىر)ن ،کە یەکەمى بۆ (بزۆ)
و صووەمیؼ بۆ (ڕووزطار) و ضێیەمیؼ بۆ(سوڵفى ڕەش ى یار) زىاضخىوە ،ئەوەع لە صێڕەکەصا واي کزصووە ئەو وغاهە واجاي زىاسراو وەربگزن بىووى وغەي (لە
ڕووجا)یە .غاعیر ڕووي صەمى لە یار صەکاث و صەڵێ :هەر حارێ کە ضەیزث صەکەم لە رووجا ،بزۆي وەکى هیالٌ و ڕووزطاري وەکى زۆر و پزچى رەغذ وەکى غەوي جار
صەبیىم ،بەم غیىاسە بەاڵم بۆزىاضتراوەکان هەهاجىون و لێ زىاضتراوەکان هاجىون ،لەمەغضا ضىوصي لە زىاضخنى ئاغکزا وەرگزجىوە ،چىهکە بە ئاغکزا وغەي بۆ
(بۆزىاضتراوەکان) زىاضخىوە.
لە صێڕێکى جزصا صەڵێ:
کەي ،لەبەر طىڕڕە ،صەگا صەضتى زەیاڵم بە ڕوزذ؟
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جۆ هەبى کێیە بکا صەضخەیى ضىهبىٌ بە كەاڵ

(صیىاوى ضالم)٢٠ ،٠٢٢٢ ،

لەم صێڕەصا غاعیر لە رێگەي بەکارهێىاوى (صەضتى زەیاڵ)ەوە ،ضىوصي لە زىاضخنى غاراوە وەرگزجىوە و وێىەیەکى هىهەري لێ پێکهێىاوە ،بەغێکى وێىەکە
ڕێگزیکزصوى سوڵفى یارە لەوەي غاعیر بە ڕووزطاري یار بگا ،وێىەیەکى جا ڕاصەیەک صووبارەیە و لە ئەصەبیاحى فارس ى و کىرصیضا بىووى سۆرە ،بەاڵم ضالم جىاهیىیەحى بە
غێىاسێکى هىێ وێىەکە بەکار بهێىێذ ،ئەویؼ ئەوەیە هەک غاعیر زۆي هاجىاهێذ بەهۆي پاضەواوى سوڵفەوە بە ڕووزطاري یار بگاث ،بەڵکى صەضتى زەیاڵیص ى بەو
رووزطارە هاگاث ،بەمەع زەیاڵى بە غێىەیەکى غاراوە بە مزۆڤ چىاهضووە ،چىهکە ئەهضامێکى لەش ى مزۆڤ ،کە (صەضذ)ە ،پێى صاوە ،هەر بۆیە (زەیاڵ)
بۆزىاضتراوە و (مزۆڤ) لێ زىاضتراوە و صەرهەکەوجىوە ،بەڵکى پێىەضدێکى لێ وەرگیراوە .بەم غێىاسە بەهۆي زىاضخنى غاراوەوە وێىەیەکى هىهەري حىاوى زىڵلاهضووە.
ضالم لە صێڕێکى جزصا صەڵێ:
حىضخەوى جیري ڕەواهذ بە هەفەص طىولى هەما
وەک کەمان كامەحى پیري کە بە زەم هاث و گىسەغذ (صیىاوى ضالم)٠٢٢٢،٢٧٨ ،
لە هیىە صێڕي یەکەمضا غاعیر بااڵي ڕێک و ڕاضتى چىاهضووە بە (جیري رەوان) ،بەاڵم بااڵي ڕێک هەهاجىوە و جەنها جیري رەوان هاجىوە ،کە ئەویص ى لە ڕێگاي صرکە لە
ضیفەجەوە وەرگزجىوە ،ماصام بۆزىاضتراو هەهاجىوە و لێ زىاضتراو هاجىوە ،کەواجە زىاضخنى ئاغکزای ڕێکە ،چىهکە بە ئاغکزا (جیري ڕەوان) ي بۆ بااڵي ڕێک
زىاضخىوە ،لە هیىە صێڕي صووەمیػضا (كامەحى پیري) بااڵي کاحى پیري چىاهضووە بە (کەمان) ،چىهکە کەمان چەماوەجەوە ،بەهۆي لێکچىاهضوى حەزخاوەوە ،کە جەنها
لێچىو و لەوچىو ئامزاس هاجىوە ،وێىەي صووەمى صرووضذ کزصووە .هىهەرمەهضي و بااڵصەضتى غاعیر و غارەساي لە هىهەرە ڕووهبێژییەکان لە صرووضخکزصوى وێىەي
هىهەریضا بە جەواوەحى ڕوون و ئاغکزایە ،چىهکە لە یەک صێڕصا جىاهیىیەحى ضىوص لە لێکچىاهضن و زىاضتن و صرکەع وەربگزێ و وێىەیەکى هىهەري صاهێنراوي پێ
بسىڵلێنً ،کە جێیضا صەڵێ :حمىحىڵى بااڵي ڕێکى گەهجى بە هەهاضەیەک ڕۆغذ و صرێژەي هەکیػا ،هەر وەکى بااڵي چەماوەي کەوان ئاضاع بە زەم هاث و بە زەم
رۆغذ.
یان صەڵێ:
لەبى جیػىەي کىهەهشەزمم بە زىێنى جاسە کەي جەڕ بێ
(صیىاوى ضالم)٤ ،٠٢٢٢ ،
خەیا بۆ ماهى مەضخىورم کە صەضخىوري هەظەر هاصا
لەم صیڕەصا غاعیر چەهض وێىەیەکى صرووضذ کزصووە ،لێىي جیىىوي کۆهە ساماري غاعیر چاوەڕێى زىێنى جاسەي لێىي یار صەکا ،جاکى هەم جىهێتى بػکێنً و هەمیؼ ببێخە
مەرهەمى جیمارکزصوى ،ئەمەش ى لە رێگەي پزضیارێکەوە کزصووە ،کە لە ڕاضدیضا غاعیر زۆي چاوەڕێى وەاڵمێک هییە ،چىهکە لە هیىە صێڕي صووەمضا وەاڵمەکە ئاغکزا
صەکا ،کاجێک صەڵێ :یاري وەک ماهگم لەبەر غەرم زۆیى صاپۆغیىە و جەهاهەث ڕێگەي ضەیزکزصهێکیؼ هاصاث .لە هیىەي صووەمضا غاعیر (یار) ي بە (ماهگ) چىاهضووە،
(یار) کە بۆزىاضتراوە هەهاجىوە و (ماهگ)یؼ کە لێ زىاضتراوە هاجىوە ،بەم غێىەیە (ماهگ) ي بۆ یار زىاضخىوە ،ئەوەش ى واي کزصووە ماهگ واجا بىچیىەییەکەي
زۆي هەگەیەهێذ ،خەیاکزصن و صەضخىورصان و زۆصاپۆغیىە ،بەم غێىەیە غاعیر بە یارمەحى زىاضخنى ئاغکزاي رێکەوە وێىەیەکى هىهەري حىاوى زىڵلاهضووە.
یان صەڵێ:
خیجابذ با بە هاري ئارەسوو" ،ضالم" هەضىوجێنً
لە چاکى حامە بۆ صەفعى جەبى ،ضا صەرزە لیمىویێ (صیىاوى ضالم)٢٢٨٨ ،٠٢٢٢ ،
لە هیىە صێڕي صووەمضا غاعیر وغەي (لیمۆ)ي بەکارهێىاوە ،بەالم بۆ واجا بىچیىەییەکەي ها ،کە حۆرێکى میىەي جزغە .بەڵکى بۆ واجایەکى زىاسراو بەکارهاجىوە،
چىهکە لە هیىە صیڕي صووەمضا صەڵێ :لە صامێنى کزاضەکەث بۆ هەهێػخنى جاي غاعیر لیمۆکەث صەربسە .ئەمەع وا صەکاث کە وغەي (لیمۆ) زىاسراو بێذ بۆ (مەمکى
یار) .واجە مەمکى یاري چىاهضووە بە لیمۆ ،مەمک هەهاجىوە و لیمۆ هاجىوە ،کەواجە بۆزىاضتراو هەهاجىوە و لێ زىاضتراو هاجىوە ،کەواجە زىاضخنى ئاغکزاي ڕێکە،
چىهکە بە ئاغکزا وغەیەکى زىاضخىوە و وێىەیەکى هىهەري حىاوى لێ صرووضذ کزصووە ،کە صەڵێ :ئاگزي ئارەسووي بیيینى جۆ ئەي یار ،جىوش ى جایەکى سۆري کزصووەم،
لە صامێنى کزاضەکەجەوە مەمکى وەکى لیمۆجم پیػان بضە ،با جایەکەم صاببەسێذ و هەضىوجێم .حێگاي باضە ئەوە ڕاضتى جێضایە ،چىهکە صەرکەوجىوە ،کە لیمۆ جىاهاي
صابەساهضوى جاي هەیە
جـ – وێنەى درکەیى
لە صواي هەرصوو هىهەري چىاهضن و زىاضتن ،صرکە حۆرێکى گزهگ و صیاري جزي هىهەرە ڕووهبێژییەکاهە ،کە بە غێىەیەکى بەرچاو هەم لە گفخىگۆي ڕۆژاهەصا
ضىوصي لێ وەرصەگیرێ و هەم غاعیراهیؼ لە بيیاجىاوى وێىەي هىهەریضا کەڵکى لێ صەبینن .جەهاهەث (ئەو صرکاهەي لە ئەصەب صا بەکار صەهێنرێً لە سماوى زەڵکەوە
وەرگیراون ،وە ئەواهەي ئەم صیارصەي صرکەیەیان هێىا زەڵکى بىون هەک كطەساهەکان().مبارک و خیضري .)٢٢٤ ،٢٨٣٧ ،صرکە لە ئازاوجىضا بەصي صێذ ،کاجێک (
غارصهەوەي ئاغکزایەجییە لە صەربڕیىضا ،چىهکە لەبزي ئەوەي كطەکەر ئەهضێػەي زۆي بە غێىەیەکى ئاغکزا و بە یەکجار لە كطەکاهیضا بگىهجێىێذ و بە ڕوووى
صەری ببڕێخەوە صێذ لە صرکەصا خەغاري صەصاث و بە غێىەیەکى هاصیار و پۆغزاو لە كطەکاهیضا صەیهێىێخەوە().عباص العشاوي )٨٨٢ ،٠٢٢٢ ،واجە لە صرکەصا كطەکەر
ڕاضخەوزۆ مەبەضتى صەربڕیىەکاوى هاصاث بەصەضخەوە و پۆغیىیەحى .بەو ماهایەي صرکە( ،ئەوەیە ،غدێک بڵێیذ و مەبەضدذ غدێکى جز بێذ().كاضم و صیب،٠٢٢٣ ،
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 .)٠٤٢یان (كطه لە غدێً بىهیذ و غدێيی جز بگەیەهیذ().هزٍم الىىاوي )٢٧٠ ،٠٢٢٧ ،واجە (لە سماهضا بە ماهاي پۆغینى صەربڕیً صێذ ،وە لە ساراوەي ڕووهبێژي و
ڕەواهبێژیضا ،صرکە ڕێکسطخيێکە یان ڕضخەیەکە ،کە مەبەضتى كطەکەر ماها صیارەکە هەبێذ().ضالحلە .)٢٧ ،٢٨٧٨ ،بەو ماهایەي صرکە ڕێکسطتن و صەربڕیيێکە ،کە
مەبەضتى كطەکەر واجاي ڕووکەش ى ڕضخەکە هییە ،چىهکە (لە صرکە صا هەرگیز واجاي صرووضتى وغە و صەربڕیىەکان مەبەضذ هین().مطخەفا .)٠٢٤ ،٠٢٢٢ ،بەڵکى
واجاي صووەمیؼ لە ئاراصایە .ئەمەع واي کزصووە صەربڕینى صرکەیى لە ئاضدێکى هىهەري بەرسصا بێذ ،هەر بۆیە صەجىاهین بڵێین :هىهەري صرکە( ،هىهەرێکى واجایى كىڵەو
لە ئاضدێکضایە لێکضاهەوەي ئەم هىهەرە پێىیطتى بە پاشخاهێکى کىلخىوري و سماوى گزهگ هەیە().خطێن )٢٦٢ ،٠٢٢٤ ،جاکى بخىاهزێ واجا مەبەضخضارەکەي صیىي
پػخەوەي صەربڕاوەکە ئاغکزا بکزێذ( .صرهه بهیههێً له ئامزاسهواوی صروضخىزصوی وێىهی هىههری له غیعزصا ههژمار صههزێذ ،چىهکە ههڵگزی واجاگهلێيی حىاهياری
و ئاماژهگهلێيی غاراوهیه و له صوورهوه بێ ئهوهی ئاغىزای بياث واجا صهرصهزاث و ئاماژهی بۆ صهواث ،غاعیر پههای بۆ صهباث واجێً غێىاسهواوی جز له مهڕ ههڵىێطدێً
له ههڵىێطخهواوی ژیان جىاهای صهربڕینى ههضخهواوی ئەویان هییه().ػاهم الجنهي ٢٤٠٢ ،هـ .)٨٣٦ ،هەر بۆیە صرکە( ،لێهاجىویى غاعیر صەگەیەوێ لە صاڕغخنى ماهاکاهیضا،
بە غێىاسێکى بەرس و سۆر کىرث ،کە حۆرە حىاهییەک پێػکەع صەکاث ،کە بە بێ ئەو هاجىاهزێ صەربسزێ().خطً .)٢٢٧ ،٠٢٢٠ ،بەاڵم جێگەغتن لە (وێىەي صرکەیى،
پػذ بە صرککزصهێکى كىوڵى ضیاقى كەضیضەکە یازىص صەكەکە بەگػتى صەبەضخێذ ،هەروەها پەیىەهضي ڕاضخەوزۆي هیىان واجاکان ڕوون صەکاجەوە ،لێرەوە پەیىەهضي
سمان بە ڕۆغيبیرییەوە صەرصەکەوێذ ،کە بەهاکاوى بیر و کۆمەاڵیەحى و ڕفخار لەزۆ صەگزێذ ،ئەمەع جا ڕاصەیەکى سۆر لە هشر و هەڵچىووى زاوەن صەكە هاوچەرزەکاهضا
ئاضاهە().الضاًت.)٢٤٨ ،٢٧٧٦ ،
یەکێک لەو ئامزاساهەي کە كطەکەر یان هىوضەر لە ڕێگەیەوە صەجىاهێذ ،هەزص ى زەیاڵ ئامێزي لەژێز کاریگەري زۆیضا بە حىاوى بگەیەهێذ ،صرکەیە( .غەمس ى
كەیظ) لەم بارەیەوە صەڵێ :صرکە ئەوەیە ،کە چۆن كطەکەر بییەوێذ ماهایەک لە ماهاکان بگەیەهێذ ،بێذ ماهایەکى جز کە غىیىکەوجەي ماهاي یەکەم بێذ بهێىیذ وە
لەمەوە ئاماژەي پێ بکاث ،وە ئەم هىهەرە لە کۆمەڵێک ڕضخەي سماوى هشیک لە جایبەث و گػتى باوصا بەکارصەهێنرێذ(.مدمضي و باهیاوى )٠٣٦ ،٢٨٧٢ ،بۆیە كطەکەر
پیىیطخە غارەساییەکى باش ى لە بابەحى کلخىوري و ڕۆغيبیري و سماهضا هەبێذ ،چىهکە هەک لە هاو هەجەوە حیاواسەکان بەڵکى لە هاو یەک هەجەوەغضا ئەو صەضخەواژە و
رضخە باواهەي لە صەربڕینى صرکەییضا بەکار صەهێنرێً حیاواسن و هەهضێک حاریؼ گۆڕاهیان بەضەرصا صێذ.
(هىمایى) لە هاضاهضوى صرکەصا صەڵێ :صرکە لەسماهضا بە ماهاي پۆغینى كطەکزصن صیذ .وە لە ساراوەغضا كطەیەک کە صوو واجاي صوور و هشیکى هەبیذ ،وە ئەو صوو
ماهایە پێکەوە پەیىەضذ و یەکاهگیر بً ،كطەکەر ئەو ڕضخەیە بە غێىەیەک ڕێک صەزاث ،کە وا کار لە سینهى گىێگز بکاث لە ماهاي هشیکەوە بیباث بۆ ماهاي
صوور(.معمارساصە و بیراهىهضن )٣٦ ،٢٨٧٢ ،واجە لە ڕواهگەي گىێگزەوە ،صرکە هەروەک (ابى عبیضة معمز بً مثنى) صەڵێ :ئەوەیە کە لە ڕەوحى كطەکەصا غتً حێ بگەي
بێ ئەوەي ئەو غخە بە ئاغکزا لە كطەکەصا هاجبً(.عەبضولڕەخمان .)٢٢٩ ،٠٢٢٢ ،بەو ماهایەي لە صرکەصا واجاي ئاغکزا ،کە واجا هشیکەکەیە واجایەکى صوور و غاراوەي
هەڵگزجىوە ،کە غاعیر مەبەضدێتى .ئەمەع بەبێ ئەوەي هیچ وغەیەک یان ئاماژەیەک هەبێذ وا بکاث واجا صوورەکە مەبەضذ بێذ ،لەم بارەیەوە ( ص.عەسیش گەرصي)
صەڵێ :ئەوەیە وغەیەک یان کۆمەڵە وغەیەک بهێىیذ کە واجایەکى صرووضتى زۆي هەبێذ ،هەر لەو کاجەصا لە ڕضخەکەصا ماهایەکى جز بضاث بە صەضخەوە ،وە مەبەضذ
لەم ماهایەي بەم صوایە بێذ ،صیطان ئەش ً واجا صرووضذ و هەژاصییەکەث مەبەضذ بێ ،چىهکە هیچ هیػاهەیەک هییە بەرهەڵەضتى ئەوە بکاث کە ماها هەژاصییەکەث
مەبەضذ بێذ ( .گەرصي .)٣٣ ،٢٧٩٠ ،ئەمەع زاڵێکى گزهگە بۆ حیاکزصهەوەي زىاسە و صرکە لە یەکتري ،هەروەک ( عەالصیً ضەحاصي) صەڵێ :ئەگەر لە رضخەکەصا
هیػاهە هەبىو بۆ ئەوە گىسارە ڕەضەهییەکە مەبەضذ هەبێ ،ئەوە ئەو وغەیە ئەبێ بە زىاسە ،ئەگەر ئەو هیػاهەیە هەبىو ،واجە غدێک لە ئاراصا هەبىو کە وغەکە ببڕێ
بەضەر گىسارە ڕەضەهییەکەصا و بیچەضپێنً بەوەوە ،ئەوە ئەبێ بە صرکە( .ضەججاصي .)٦٢ ،٠٢٢٧ ،لەالي ڕەواهبێژان بیروڕاي حیاواس هەیە لە بارەي ئەوەي کە ئایە
صرکە ضەر بەزىاسەیە یان ها؟ لەم بارەیەوە (هەهضێکیان پێیان وایە کە هاچێخە زاهەي زىاسەوە ،لەبەرئەوەي صەکزێ بە واجاي ڕاضخەكیىەع لێکبضرێخەوە ،بەاڵم
هەهضێکیان پێیان وایە لە هاو حەرگەي کزصەي زىاسەصایە ،چىهکە لە بىەڕەجەوە مەبەضذ لە صرکە واجا زىاسراوەکەیە().مطخەفا.)٢٠٢ ،٠٢٢٧ ،
ضالم سۆر حىان جىاهیىیەحى هىهەري صرکە لە گەیاهضوى بیروڕاکاهیضا بەکار بهێىێذ و وێىەي هىهەري صاهێنراو و هایابى پێ بسىڵلێىێذ .لە صێزیکضا صەڵێ:
ئاززي صێ هەرصوال ،صەوڵەث و بێ صەوڵەحى
پەیکى فەها طەي صەکا ،هەرچى فەراس و هەغیب (صیىاوى ضالم)٢٦٢ ،٠٢٢٢ ،
لە هیىە صێڕي صووەمضا ،غاعیر (پەیکى فەها)ي بەکار هیىاوە ،کە واجا هشیکەکەي (هامەبەري مزصن)ە ،بەاڵم حگە لەوە واجایەکى صووریص ى هەیە ،کە ئەویؼ ماها
صرکەییە و ( حىبزائیل)ي فزیػخەي گیان کێػاهە .ڕاضخە لە صێڕەکەصا هیچ ڕێگزییەک هییە ،کە ماهاي (هامەبەري مەرگ)یؼ بگەیەهێذ ،بەاڵم بێگىمان واجا صوورەکە
گىهجاوجزە ،چىهکە ئەوە (حىبزائیل)ە ،کە هەژار و صەوڵەمەهض هاساهێذ و هەمىو حێگاکان صەگەڕێذ و گیاوى هەمىي صەکێص ً ،بەو غێىەیە بەهۆي ضىوص وەرگزجً لە
صرکە لە زىصەوە وێىەیەکى حىاوى صرووضذ کزصووە ،کە جێیضا صەڵێ :ئاززییەکەي صەوڵەمەهضي و هەژاري کۆجایى صێذ و فزیػخەي گیان کێػان( حىبزائیل) کە
هەژاری و صەوڵەمەهضي هاساوێ و هەمىو حێگاکان صەگەڕێ و گیاوى هەمىي صەکێص ً.
لە صێڕێکى جزصا ضالم صەڵێ:
ئاضمان "ضالم" لەگەڵ یەک زەهضە ،صەص غیىەن صەصا
صڵ هەصیدەث کە :باڵ كەص مەیلى مەػزووري هەکا (صیىاوى ضالم)٢٢٢ ،٠٢٢٢ ،
لێرەصا وغەي (ئاضمان) بۆ واجاي صرووضتى زۆي بەکار هەهێنراوە ،بەڵکى ماهایەکى صرکەیى هەیە ،کە مەبەضذ لێى (فەلەک) یان (زىصا)یە ،هەر چەهضە لە كىالي
واجاي فەلەکضا صەضەاڵث و بااڵصەضتى زىصاوەهض بىووى هەیە ،چىهکە جەنها ئەو صەجىاهێذ لەگەڵ یەک صڵخۆش ى ضەص بەاڵ و هازۆش ى بضاث ،هەر بۆیە ضالم
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ئامۆژگاریمان صەکاث ،کە لە ضاجە زۆغەکاوى ژیاهمان لەزۆبایى و مەػزوور هەبین ،چىهکە لە هەمان ئەو کاجەصا زىصا صەجىاوێ ضەص بەاڵمان بەضەرصا بێيێذ .بەو
غێىەیە غاعیر بە ضىوص وەرگزجً لە صرکە لە زىص وێىەیەکى هىهەري حىاوى صرووضذ کزصووە.
یان صەڵێ:
ئەي ڕەفیم کۆسیلکەیە ،بێن ،وەک خەصار صەورم بضەن
(صیىاوى ضالم)٠٧ ،٠٢٢٢ ،
بی حڵەو ضىارم ،وەرن ضەیزکەن لە بارگیري كەضا
غاعیر لە هیىەي صووەمضا وغەي (بارگیر) ي هێىاوە ،کە صوو واجاي هەیە ،واجا صیار و ڕووکەغییەکەي هەر غدێکە ،کە باري لێ بار بکزێ ،بەاڵم واجایەکى صووریص ى
هەیە ،کە ماها صرکەییەکەیەحى و (هێطتر)ەو مەبەضذ لەمە ،بەم غێىەیە بە ضىوص وەرگزجً لە هىهەري صرکە و لە حۆري (صرکە لە زىص) وێىەیەکى هىهەري حىاوى
صرووضذ کزصووە ،کە جێیضا صاوا لە هاوڕێکاوى صەکاث بێن صەوري لێ بضەن جاکى بۆیان باص بکاث ،کە چۆن بە بێ حڵەو ضىاري (هێطترە بەاڵ) بىوە و چى لێ بەضەر
هاجىوە.
یان صەڵێ:
مىلىوکى جەهگ صەضخە ،مً هەبم ،صڵبەر لەگەڵ ئەػیار
(صیىاوى ضالم)٢٢٢٣ ،٠٢٢٢ ،
بەبێ رەهگى طەاڵکارم ڕەواجى غەهڕەوا صێنً
لە هیىەي یەکەمضا غاعیر (جەهگ صەضذ)ي بەکارهێىاوە ،گەرچى ماهایەکى ئاغکزاي هشیکى هەیە ،بەاڵم غاعیر بۆ واجایەکى صرکەیى بەکاري هێىاوە ،کە مەبەضذ لێى
هەژاري و هەصارییە .واجە غاعیر لێرەصا بە ضىوصوەرگزجً لە (صرکە لەضیفەث) وێىەیەکى هىهەري سۆر حىاوى هەزػاهضووە ،کە جێیضا صەڵێ :یار لەگەڵ هاخەسان و
بێگاهەکان ئەگەر مً هەبم وەکى پاصغایەکى هەژار وایە و هیچ صەضەاڵجێکى هییە ،کەچى بەبێ ڕەهگە سەرص و ئاڵخىوهییەکەم زەریکە وەک ضکەي كەلپى ڕەواحپێضراوي
غا ،ڕەواج بەزۆي صەصاث.
دەرئەهجام :
لە کۆجایى ئەم جىێژیىەوەیەصا گەغخین بەم صەرئەهجاماهەي الي زىارەوە :
 – ٢هىهەرە ڕووهبێژییەکان ڕۆڵێکى گەورە و گزهگیان لە حىاهکزصن و ڕاساهضهەوەي صەقى ئەصەبى بە گػتى و غیعز بە جایبەجیضا هەیە ،ئەم جىاهایەغیان لە بيیاجىاوى وێىە
هىهەرییەکاهضا صەرصەکەوێذ ،کە بیري غاعیریان لە زۆیاهضا هەڵگزجىوە.
 – ٠ضالمى ضاخێبلزان ،غارەسایى و کارامەییەکى باش ى لە هىهەرە ڕووهبێژییەکاهضا هەبىوە ،بەو هۆیەوە جىاهیىیەحى لە بيیاجىاوى وێىە هىهەرییەکاهیضا ضىوصي لێ
وەربگزێذ و وێىەي هىهەري صاهێنراوي پێ بسىڵلێىێذ.
 – ٨ئەهضێػە و سمان ڕۆڵى بەرچاو و ضەرەکییان لە پیکهێىاوى هىهەرە ڕووهبێژییەکاهضا هەیە ،ئەم صوو ڕەگەسە لە ئاضدێکى بەرسصا زۆیان لە وێىە هىهەرییە
صاهێنراوەکاوى غیعزي ضاملضا همایؼ صەکەن ،بىوهەجە هۆي صۆسیىەوەي پەیىەهضییە غاراوەکاوى هێىان کەرەضخە و چەمک و وغەکان.
 – ٤ضالم لە بيیاجىاوى وێىەي ڕووهبێژیضا لە ڕووي چەهضێخییەوە بە پلەي یەکەم ضىوصي لە لێکچىاهضن وەرگزجىوە و لە پاع ئەویؼ زىاضتن و ئیىجا صرکە صێذ.
سەرچاوەکان
 /١کوردى (أ /کتێب)
 حەماٌ خەوێشي ،صەریا (  ،)٠٢٢٧وێىەي ڕووهبێژي لە کۆمەڵە غیعزي (غەهیض بە جەهیا پیاضە صەکاث) ي كىباصي حەلیزاصەصا .ضلێماوى ،صەسگاي چاپ وباڵوکزصهەوەي ضلێماوى.
ي
ي
ي
 خطێن ،هەژار فەقێ ضڵێمان ( ،)٠٢٢٤ڕووهبێژ لە غیعز مەخى صا ،چاپى یەکەم ،ضلێماوى ،چاپساهەي ضەرصەم. خەضەن گەرصي ،ص .ضەرصار(  .)٠٢٢٤بيیاحى وێىەي هىهەري لە غیعزي کىرصیضا(  .)٢٧٧٢-٢٧٩٢چاپى یەکەم .ضلێماوى .صەسگاي چاپ و پەزص ى ضەرصەم. ضەججاصي ،عەالئەصصیً( ،)٠٢٢٧زۆشخىاوى ( گىسارەکاري ،ڕەواهکاري ،حىاهکاري) ،چاپى یەکەم ،ضىە ،باڵوکزصهەوەي کىرصضخان. عیطا ،هاوژیً ضلێىە (  ،)٠٢٢٧بيیاحى وێىەي هىهەري لە غیعزي غێرکۆ بێکەص صا ،ضلێماوى ،صەسگاي چاپ و پەزص ى ضەرصەم. عەلى ،ص.صڵػاص (  ،)٠٢٢٩صیالن و جاكیکزصهەوەي غیعزي ،چاپى یەکەم ،ضلێماوى ،صەسگاي چاپ و پەزص ى ضەرصەم. گەرصي ،ص.عەسیش (  .)٢٧٩٠ڕەواهبیژي لە ئەصەبى کىرصي صا .بەرگى( یەکەم) ،چاپى یەکەم .بەػضا .چاپساهەي( صارالجاخظ). گەرمیاوى ،ص.عاصٌ (  .)٠٢٢٤وێىەي بابەحى لە غیعزەکاوى گۆران و ضەیاب صا( لێکۆڵیىەوەیەکى بەراورصکاري ڕەزىەییە) .چاپى یەکەم .ضلێماوى .صەسگايچاپ و پەزص ى ضەرصەم.
 مطخەفا ،ص.ئیضریظ عەبضوڵاڵ (  ،)٠٢٢٢الیەهە ڕەواهبێژییەکان لە غیعزي کالضیکى کىرصیضا ،بە همىوهەي خەمضي و خاجى كاصري کۆیى ،باڵوکزاوەيئەکاصیمیاي کىرصي ،هەولێر ،چاپساهەي خاجى هاغم.
 /٢عەرەبى
أ /الکتاب
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أرضطى( ،)٢٧٩٩فً الػعز ،جزحمت وجلضًم وحعليم :ص.ابزاهيم خماصه ،مىخبت الهجلى املصزٍت.
حاخظ ،ابى عثمان عمزو بً بدز (  ،)٢٧٧٣البيان والخبین ،جدليم وغزح :عبضالطالم مدمض هارون ،ج ،٢ط ،٩اللاهزة ،مطبعت املضوي.
الجىرحاوى ،عبضاللاهز (  ،)٢٧٧٢أضزار البالػت ،كزأة وعلم عليه :مدمىص مدمض غاهز ،الطبعت  ،٢اللاهزة ،مطبعت املضوى.
الجىرحاوى ،عبضاللاهز(  ،)٢٧٣٤صالئل الاعجاس ،كزأة وعلم عليه :مدمىص مدمض غاهز.
الضاًت ،ص.فاًش ( .)٢٧٧٦حمالياث الاضلىب( الصىرة الفىيت في الاصب العزبي) .ط  .٠بیروث .صار الفىز املعاصز.
الطياوى ،أبي ٌعلىب ًىضف ابً ابي بىز (  ،)٢٧٣٩مفخاح العلىم ،ضبطت و هخب هىامػت وعللعليه :وعيم سرسور ،طبعت الثاهيت ،بیروث ،صار الىخب
العلميت.
العطىزي ،أبى هالٌ الحطین (  )٢٧٢٠هخاب الصىاعخین( الىخابت والػعز) ،جدليم :على مدمض البجاوي ،مدمض ابىالفضل ابزاهيم ،ط  ،٢صار ازياء
الىخب العزبيت.
ػاهم الجنهي ،ص.سٍض (٢٤٠٢ھ ) .الصىرة الفىيت في املفضلياث ( أهماطها ومىضىعاتها ومصاصرها وضماتها الفىيت) .ط  .٢الجشء الاوٌ .الجامعت الاضالميت
باملضًىت املىىرة .عماصة البدث العلمي.
كاضم ،ص.مدمض و صًب ،ص.محى الضًً (  ،)٠٢٢٣علىم البالػت ،لبىان ،املؤضطت الحضًثت للىخاب.
كضامت بً حعفز ،ابى فزج (  ،)٢٨٢٠هخاب هلض الػعز ،الطبعت الاولى ،كططىطيييت ،مطبعت الجىائب.
اللشوٍني ،الخطيب (  ،) ٠٢٢٨الاًضاح في علىم البالػت( املعاوى والبيان والبضٌع) ،وضح خىاغيت :ابزاهيم غمظ الضًً ،الطبعت الاولى ،بیروث ،صار
الىخب العلميت.

 /٣فارس ى
أ/کتاب
 غفيعى هضهنى  ،ص.مدمض (  .) ٢٨٩٢صىر زياٌ صر غعز فارس ى .چاپ غػم .تهزان .مؤضطە اهدػاراث أگاه . مبارک ،ص .وخیض و خیضري ،فزخىاس(  ،)٢٨٣٧صىر زیاٌ صر غعز غفیعى کض کنى ،هامە پارص ،غمارە .٢٤ /٤ڕووس ى
Шехурдина Т. А. ( 2018). РИТОРИКА ( Конспект лекций). МОСКВА. РОССИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ).
Томашевский, Борис (1996). ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПОЭТИКА. Москва. АСПЕНТ ПРЕСС.
Кассирер, Э. и Якобсон, Р. и другии( 1990). ТЕОРИЯ МЕТАФОРЫ. Переводы под редакцией:
Н.Д. АРУТЮНОВОЙ и М.А. ЖУРИНСКОЙ. Вступительная статья и составлениеН.Д.
АРУТЮНОВОЙ. МОСКВА ( ПРОГРЕСС).
Винокур, Григорий(1991). О языке художественной литературы. Москва. Высшая школа.
Томашевский, Борис (1996). ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПОЭТИКА. Москва. АСПЕНТ ПРЕСС.
Арнольд, Ирина.( 2002). Стилистика. Современный английский язык: учебник для студентов
лингвистических вузов и факультетов иностранных языков. Москва. Издательство «Наука».
 /٥ئینگلیزى
Cuddon, J.A. (1999), Dictionary of LITERARY TERMS & LITERARY THEORY, (revised by C.E.
Preston), London, PENGUIN BOOKS.

-

-

-

ب /کىرصي (هامەي ئەکاصیمى)
ي
 خطً ،عطا رغیض (  ،)٠٢٢٠بيیاحى صەق لە صراماي کىرصیضا(  ٢٧٧٢-٢٧٩٢ڕاپەڕیً) ،هامەي صکخۆرا ،ساهکۆ ضلێماوى ،فاکەڵتى پەروەرصە/کەالر عثمان ،هىسث أخمض (  ،)٢٧٧٢ڕووهبێژي لە غیعزي کالضیکى کىرصیضا ،بە همىوهەي مەالي حەسیزي و هالى ،هامەي ماضخەر ،ساهکۆي ضەاڵخەصیً ،کۆلێجىئاصاب.
 عەبضوڕەخمان ،عەبضولطەالم (  .)٠٢٢٦وێىەي هىهەري لە غیعزي ( غێش هىري غێش ضاڵح) صا .هامەي صکخۆرا .ساهکۆي ضلێماوى کۆلیژي سمان. عەبضولڕەخمان ،عەبضولطەالم ضاالر (  ،)٠٢٢٢هىهەري ڕەواهبێژي لە غیعزي( هالى) صا ،هامەي ماضخەر ،ساهکۆي ضلێماوى ،کۆلێژي سمان. ػەفىر ،غىۆ ئەخمەص (  ،)٠٢٢٢بيیاحى هشري و هىهەري لەغیعزەکاوى "صابزي" صا ، ،هامەي ماضخەر ،ساهۆي ضەاڵخەصیً ،کۆلێژي سمان. مطخەفا ،زەلیل ئیبراهیم (  ،)٠٢٢٧غیعزییەحى صەق بە هىوهەي غیعزە کىرصییەکاوى ( مەخىي) ،هامەي ماضخەر ،ساهکۆي ضەاڵخەصیً ،کۆلیژي سمان. مطخەفا ،ص.ئیضریظ عەبضوڵاڵ ( ،)٠٢٢٢الیەهە ڕەواهبێژییەکان لە غیعزي کالضیکى کىرصیضا ،بە همىوهەي خەمضي و خاجى كاصري کۆیى ،هامەي صکخۆرا،ساهکۆي ضەاڵخەصیً ،کۆلێژي سمان.
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ب /عربى (الرسائل الجامعية )
 طه الطائي ،رفل ( .)٠٢٢٢الصىرة الػعزٍت عىض الجىاهزي .رضالت صهخىراه .حامعت املطدىصزٍت .وليت الاصاب. عباص العشاوي ،مدمض (  )٠٢٢٢الليم الجماليت في غعز العصز العباس ي ختى نهابت اللزن الزابع الهجزي ( صراضت بالػيت) ،رضالت صهخىراه ،حامعتبؼضاص ،وليت التربيت.
 عبضهلل ،کاوە اضماعیل (  ،)٠٢٢٣الصىرة الػعزٍت في غعز ابً خمضٌظ ،رضالت ماحطخیر ،حامعت الطليماهيت ،وليت التربيت. هزٍم الىىاوي ،صالٌ هاغم (  )٠٢٢٧الصىرة الػعزٍت في غعز الؼشٌ العذري في العصز الامىي ،رضالت صهخىراه  ،حامعت بؼضاص ،وليت الاصاب. مىس ى ،صاخب رغيض(.)٠٢٢٨الصىرة البياهيت في الػعز الاهضلس ي عصز املزابطین واملىخضًً  ٤٣٤ھ –  ٦٦٣ھ .رضالت صهخىراه  ،حامعت الاهبار ،وليتالتربيت.
ب /فارس ى (پایان هامه های صاوػگاهی)
 ضالحلە ،طاهزە (  ،)٢٨٧٨صىرە زیاٌ صر ػشلیاث زىاحىي کزماوى ،اضخاص راهىمار :صکخىر هىغمىض اضفىضیار پىر ،ماضترهامە ،صاوػگاه اساص واخضبزصضیر اضالمى.
 مظفزي ،علیرضا (  ،)٢٨٩٢صىرە زیاٌ صر صیىان خافظ ،بە راهىمایى :صکخىر مدمض حاویض ،صکخىر وخیضیان کامیار ،پایان هامە صورە صکتري ،مػهض،صاوػگاە فزصوس ى مػهض ،صاوػکضە اصبیاث و علىم اوطاوى صکخىر على غزیعتى
حـ /فارس ى (پژوهؼ هامە)
 پػاباصي ،یضهلل (  ،)٢٨٧٦جسیل زالكاهە و جصىیزپزصاسي مبخنى بز ان صر غعز غیرکى بیکظ و مدمىص صرویؼ( با جکیە بز صەربەهضي پەپىولە و مضیذالظل العالى) ،پژوهؼ هامە اصبیاث کزصي ،ضاٌ صوم ،غمارە .٨
 عصمتى ،خطین و صضري ،میىا (  )٢٨٧٣جزحمان جصىیزي صىر زیاٌ اصبى صر غؼ هگاره غاهىامە تهماضبى ،فصلىامە علمى هگزه ،غمارە .٢٠ مدمضي ،ص .مدمض و باهیاوى ،مهضي ( ،)٢٨٧٢حػابهاث و جمایشاث صىر زیاٌ بیضٌ صهلىي با هیما ،وػزیە اصب و سبان ،غماره  ،٤٢ضاٌ  ،٢٧صاوػگاهغهیض باهنر کزمان.
 -معمارساصە ،پیمان و بیراهىهضن ،وطزیً (  ،)٢٨٧٢صىر زیاٌ صر اغعار كیصز امین پىر ،مطالعاث اصبیاث ،عزفان و فلطفە ،غمارە  ،٠صورە .٠
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