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یەوەپێکهاتەخوازیڕوانگەی  لە زادە ئیلخانی سوارە ی« هەڵۆ»شیعری  لێکدانەوەی
 ١جەعفەر قارەمانی

 پوختە
و کاااای اێڕ نێااااەانەوە لە عرااااینڕ نااااباوبا لە کاااا نەوە  اااایو ووە 

زۆربەی  لە و تەنبی تیێبەت  ە ئەبە باڕ یبوککاڕ نبابە ،نێەانەوە
ئۆدیسبببببەی هبببببۆمێرۆ  و  و کتێبببببنە کۆنەکبببببانی وە  ئیلیببببباد

ڕۆڵبی سبەرەکیی بیویبوە  نێاەانەوە ،بەردنووسەکانی گیلگەمبێ 
 ،ی سبببوارە بەو ئەنەبببامە دەگەیببب « هەڵبببۆ»شبببیعری لە تببباوتو ی 

شبببببیعری هەڵبببببۆ لەگە  پێکهببببباتەی گێگانەوەیبببببی و ڕوانبببببگەی 
 لەم وتاااای ەبا  ەو  پێکهاتەخوازەکببببانی وە  گر گببببا  گونەبببباوە

وە نااوتل لە اواناا ە و نەوونەکااینڕ نوێەاایە پێک اایتەی  کەڵاا 
لەم سببەردەمەدا کەمتببر ڕەخببوەیە   .وێاا نااوک ە بەک ئەو نااباوە

ێبب ا کبباریگەری و کبباردانەوەی بیببروڕای پێکهبباتەخوازی ت ،هەیە
لە لێکببببب انەوەی ئەو شبببببیعرەدا بەهبببببۆی ئەوەی  نەکر ببببب   بەدی

و  دەقببی گێرانەوەیببیمببای ریرۆکببی هەیە، هەر دوو تببوخگی بوە
  ا کواوە.بوونیان هەیە و ئەم دوو بابەتە لێک انەوەیان  ێژب ریرۆ 

نیعبو  بە فەتە  ە ملەم نباوەبا  وونڕ  نەریکینڕ نێەانەوەێڕ ئە
   خوێنە   بەقڕ نێوانەوەێڕلە ف  رڕ ی بە ەخشێ  تی  بوو یوەا

نباوی هەڵ   وێتببە لە بێاەە  و اوانا ەی ابایواع و  .  ێەێتەوە
بژواع، ێااای  ئیر ژنااای ی کە لە ااتاااتبدا تبشااا  بەخااایتە تاااە  
پینتیێبەکڕ  ە ع و ئیارینڕ لە تیێبەتەەندێبەکینڕ راوک  و ئەو 

 قەڵەاەناە ی ەتە وەک  یێەخ  ە ع بەنوخێنێ . وێکەوتنڕ هەڵا  و 
اوە و ئیکاااااای  و اەونااااااڕ اباااااایواع و بژواع،  اااااای ەتڕ ئەو نااااااب

خااایتە بەنی اتااتەوخ  خااوێنە   لەخ بەنوێاا . ااا  ی نێاااەانەوەکە
ڕەوتی ریرۆ  لەم شبیعرەدا جبووڵەکردن لە ئبارامی  بوکوبنەوە. 

  ئەو سبببەرەتایی بەرەو هەڵنبببوون و پاشبببان گەڕانەوە ببببۆ ئبببارامییە
وەی کببارا کببارتێکەری بە شببێە ریببرۆکە خبباوەنی کەسببایەتییەک

کی  وو بببژ بە شبببێواز خبببو وەر هەبێببب   و  هببب ریلەسبببەر ڕۆ  و 
ئەدەبی بەڕ وەربووە و ڕۆ،، شبو   و پبێگەی کەسبایەتی هەڵبۆ و 

ی نوانب ووە و خبو وەر لە دیایەتبی هب ر و تێرامبانی هەر قەڵەڕەشە
  یانبببری ئەدەببببی رۆ  ئاگبببادار دەکببباتەوەیبببکەسبببایەتی ردوو 

 لە جۆری هێگاخوازییە  فێرکاری ئەدەبیاتی ،شیعری هەڵۆ
شبببیعری هەڵبببۆا پێکهببباتەخوازیا شبببیعری  وشبببە سبببەرەکییەکان 

گێگانەوەیی 

رکی ە
 اصب  در اسب  و ببود  معگبو، دیربباز از شبعر در روایب  كباربرد

در بیشبتر ثابار  اختصبا  نب ارد و داسبتانی ادبیا  به روای  توها
نقبب  اصببلی  گ ادیسببە و گببیلگ و هگنببون ایلیببادجهببانی کهبب  
اهگیب   حبائ  را روایبی شبعر نقب  مسبلله اسب ، هگبی  داشبتە

دیبب گاە سبباختارگرایان بررسببی  ابتبب ادر ایبب  پببژوه   .سببازد می
عقبا  شبعر روایبی  سپس براسا  نظریەی گریگبا  سباختارش ە، 

تحلیبب  شبب ە اسبب   در ایبب  شببعر از ثنەببا كببه  زادە سببوارە ایلخببانی
مبت  هر دو عوصبر  ،ده  می مایه و بویاد ثن را داستان تشكی  ب 

در بحث روای  ای  شعر روایبی   روایی و حضور راوی وجود دارد
مورد بررسی را ساختار روای  و رگونگی بیان ثن  دو بخ بای  

وجبببود عوصبببر مبببت  روایبببی و اسبببتفاد  از عواصبببر و  .قبببرار داد
هببای داسببتانی، ایبب  شببعر را از جوببنە نقبب  سبباختاری و  کتكوی

مبایە  پس وجود بب  ،سازد داستانی حائ  اهگی  میتحلی  عواصر 
،  ده  تا ان یشبه داستانی در ای  اشعار، ای  اجاز  را به شاعر می

ها و دردهای خبود را در قالبم مبت  روایبی  ، باورها و عقی  تفكر
های  شببببعر عقببببا  حبببباوی صببببحوهبببببرای خوانوبببب   بیببببان كوبببب   

ی از انگیببب ی اسببب  كبببه در حقیقببب ، افقبببی بلوببب  و ثرمبببان عنر 
  برخببورد عقببا  و زا  و کوبب  بیببان میهببای انسببانی را  ویژگی

را سراسببر ایبب  م وببوی  شبب  متفبباو  و متضبباد ثنهببامببو  و سر
حرك  از ثرام  اولیه  رون  داستانی در ای  شعر  گرفته اس فرا

 ايب  انتخبا  از هب   .به اوج و سپس بازگش  ببه ثرامب  اسب 
 عقبا  شبعر نتيەبه در و روايبی شبعر بر نظريا  اي  انطناق ،شعر

ساختارگرایان اسب   ایب  شبعر روایبی دارای  های نظريه با موطنق
ان یشببەی  ایر بببر رو  وأشخصببیتی اسبب  کە بە روشببی فعببا، تبب

و  انەبام شب ەوگو بە روشبی ادببی  گذاشب   گفب  خوانو ە خواهب 
و خوانوب ە  ده  مینق  و پایگاە شخصیتی عقا  و زا  را نشان 

سبازد   را از ان یشەی متضاد و مخالف هر دو شخصی  ثگاە می
 ادبیا  تعلیگی از نوع تگ یلی اس   شعرنوع ادبی ای  

ساختارگراییا شعری روایی  اعقا  شعر وایگان کلی ی 
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پێشەکڕ -1
وە نوتل و  ەکی هێنینڕ نێواعی نێەانەوە لە نباوبا  یو  ووە و نێەانەوە تەنبی تیێبەت  ە یبوکک  لە ک نەوە کەڵ هە  
گێبگانەوە، گر ب راو بە کبۆنتری  دەقەکبانی  ە ع بەنوخێنێا .  ێاڕهە  ئەو تیێبەتەەندێبە اەخانەی ناباوی نێاەانەوە ونببە 

کانی وە  ئیلیادوئۆدیسەی هۆمێرۆ  و بەردنووسەکانی گیلگەمێ  و هت ، ڕۆڵی کۆنە جیهانییە و لە زۆربەی کتێنە
بە  یبوککادا وە نوتل لە توخم و نێواعەکینڕ نێوانەوەێاڕ لە  وونڕ توخەڕ بەقڕ نێوانەوەێڕ و کەڵ سەرەکیی بیویوە  

ە ناایعبو بەبات تاای نااباوی نێەانەوێااڕ لە اووی اەخاانەی پێک اایتەێڕ نون ببەکااڕ تاایێبەت بە ەخشااێ  و ئەو بە فەتە  
   خوێنە    ێەێتەوە.  بەقڕ نێوانەوەێڕ بوککەی تێەاری ،  یوەا و هز  و ئێش و ژانەکینڕ خ ی لە یوا یێوەی 

 وازی و ڕوانگە پێکهاتەخوازەکان پێکهاتەخ -١-١
وڕای ەکببببببانی ئەو سببببببەردەمەدا کەمتببببببر ڕەخببببببوەیە  هەیە کبببببباریگەری و کبببببباردانەوەی بیببببببریلە دەقە ڕەخوەی

 بب   لێکبب انەوەی پێکهبباتەیی، بەتبباینە  لە بببواری بەرهەمەکببانی گێگانەوەیببی، وە نەکر پێکهاتەخوازەکببانی تێبب ا بەدی
«گێگانەوەناسبی»نیشبان دەکر ب   زاراوەی  کەوتەکانی ڕەخبوەی ئەدەببی هباورەرە دەس  یەکێک لەسەرسووڕ وتری  دەس 

دەبێببب  ئەو بە داهێبببوەری ئەو زاراوەیە بواسبببر    دەکر ببب   بەکببباری هێوبببا و لە ڕاسببتی ا ١جببار تێ تیتبببان تبببۆدۆرۆ  یەکەم
و پەیوەن ییە ناوەکییەکانی نیشانەکان لە  دەدا  تا پێکهاتە هەو  کە ،ک لە نیشانەناسی پێواسە بکر  گێگانەوەناسی لقێ

ز  لە  ١٩٨٣لە سبالی  2ینب  یرارخۆیب ا پێشبویار کبرد و  بوتیقبایدەق ا ب ۆز تەوە  تبۆدۆرۆ  ئەو زاراوەیەی لە کتێنبی 
(  پێکهبباتەخوازی ١١5٩  ١٣٨7زاراوەیەی پێواسببەکرد یسی حسببیوی، مدا ئە وتەی نببو ی گێگانەوەیببی ریرۆکببیوتبباری 

ی بوەڕەتییببانی بیببروڕایەکە کە بە لێکبب انەوەی دیاردەکببان لەسببەر بوەمببای یاسببا و نەریبب  و نگوونەگەلێببک کە پێکهبباتە
ببببابە  و لبببقە جۆراوجۆرەکبببانی زانسبببتی و دیاردەکبببانی هەببببوو لەوانببب ا وە   دەدا   ئەو شبببێوازە خوڵقانببب ووە، سبببەرن 

  تاینەتگەنبب یی ئەو شببێوازە لەوەدایە کە تببو ژەران  دەکببا پێواسببە گر بب راو لە توخگەکببانی پێببک هبباتوو پێکەڵێکی کببۆم
دەدەن  بەڵکبوو هەردەم هەو  انبادەنەوە ی سەربەخۆ و جیاواز لە یەکتر لێکدیاردەکانی جۆراوجۆری زانستی خۆیان بە شێوە

ەن ، شبرۆتە ببک ووەئافرانب پێکهاتەیبانیدیاردەیە  لە پەیوەنب یی لەگە  کۆمەڵێبک لە دیاردەکبانی تبر کە بەشبێک لە 
(  لە ڕاسببتی ا پێکهاتەخوازەکببان بە شببو   دیتببوەوەی پێکهبباتەگەلێکی یەک ەسبب  لە 267  ١٣7٨ پببر ، وکببویی یببباییی

گێگانەوەیبی  کاریگەری لەسەر جۆرەکانی جیباوازینەوەن، بە شێوەیە  کە ازی گێگائاستی جیهانی بۆ جۆرەکانی جیاو
  کە ریرۆکێببک دەگێببر تەوە و هەبێبب   ڕەنببگە بکر بب  گێببگانەوە سبباکارتری  شببێواز بببۆ دەربگیوببی دەقێببک پێواسببە بکر بب

وە و هەر جبببببار پێکهاتەخوازەکبببببانی روو ، دوو بەشبببببی گێگانەوەیبببببان لە یە  جیببببباکردە بێبببببژی هەیە  یەکەم ریبببببرۆ 
ئەوان ریببرۆ     بە بببگوایگەاڵڵەو دووهەم   ریببرۆ  یەکەم  لە دوو ڕووکببار ناسببان ووە  هبباتوو پێک یببانگێگانەوەیەک

گر بب راو   زنەیرەیەکببی زەمەنببی پێببک یە  هبباتوی دوای لەلەسببەر بوەمببای بەردەوامببی و یە   کۆمەڵێببک ڕووداوە
(  ١5  ١٣7١و اخبببو ، 20١  ١٣٨4 ا یمکاریبببک،گێرانەوەییبببدەقبببی لە  ئافرانببب نەوەی هبببونەری ڕووداوەکبببانە گەاڵڵە

تو ژیوەوەی ئەو گرووپە لە بواری گێگانەوەدا ڕۆڵێکی دیار و شیاوی لەسەر پێشبکەوتوی بیبرۆکەی گێگانەوەناسبی ببووە  

1   TzvetanTodorof
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 پێکهاتەخوازەکبان لە ببواری جۆرەکبانی کردنەوەکانی بەشێک لە شبی تری  توخگی گێگانەوە و گرنگتری گەاڵڵە، سەرەکی
زەمەنبی  ١هباتوی بەرەودوایبی بەردەوامبی و بە دوای یە  کە لێکۆڵیوەوەی لەسەر دەکر    ریبرۆ ، ەگێرانەوەییدەقی 

(  ١١٨  ١٣٨4یفورسبببتر، پشبببتی پەیوەنببب ییەکانی هبببۆ و بەرهبببۆبە پاڵ ەگێبببگانەوەی ڕووداوەکبببان ،گەاڵڵە ڕووداوەکبببانە و
ێوێ ا رونکە سەبەبیەتی زەمەنی و پەیوەن یی هۆ و بەرهبۆ ەهد بوەمای گێگانەوە پێک گەاڵڵە بەست  بەم سەرەتایە ەپش ب

و داد،  ١4  ١٣٨7دەدا  یمسببتور،  گرێ لە نێببوان ڕووداوەکببان وە  ئبباڵقەیەکی نادیببار، ڕووداوەکببانی ریببرۆ  پێببک
 جۆرەکببببانی گێببببگانەوەکردنی تەواو  ێپێکهاتەخوازیبببب ا بە تبببباوتو ی(   یەکەم گێگانەوەنببببا  کە لە ڕینببببازی274  ١٣٨٣

 مۆرفۆلببۆجیی»پالنێکببی نببوێ و گشببتی ئاراسببتە کببرد، ویدیگیببر پببرای بببووە  گرنگتببری  بەرهەمببی پببرای لەم بببوارەدا 
نە  تو ژیوەوە و پرسیارەکانی پرای لە بواری کۆمەڵە ریرۆکەکانی فۆڵکڵبۆری رووسبی، یەکێبک  «ریرۆکی پەر کان

 نبازە ببۆ زۆربەی پێگەوانبی ئەو ڕ نگبوونەلە ببواری ریبرۆ  دایە و وە   لە بەنرختری  تو ژیوەوەکانی پێکهاتەخوازەکان
ئالێژ یردا  یولی  گر گا ، نیشانەناسی لیتوانیایی  ( ١62  ١٣6٨ کەڵکی هەبووە یپرای، ئەدەبییە، بەتاینە  گر گا 

لە بببببواری کە گێگانەوەناسببببێکی پێکهبببباتەخوازە  ،ئەو سببببەردەمەیە ز  ناسببببیاوتری  نیشانەناسببببی ١٩١7بووی  لە دایببببک
 گێبگانەوە، بە کردنەوەی جۆرەکبانی جیباوازی گێگانەوەناسی زۆر تۆ ژیوەوەی لەسەر نگوونە ناسبراوەکان بە مەبەسبتی شبی

ز  وە  ناسببراوتری  تیببۆری انی ١٩66 لە سبباڵی واتاناسببی پێکهبباتەییگر گببا  دوای بکوکببردنەوەی ئەنەببام گەیانبب ووە  
ئەدەبییەکببان، پێکهبباتەخوازی زیبباتر گر بب راو بە گێببگانەوە بببووە و پێکهاتەخوازەکببان لە نێببوان ڕ نببازە   ناسببرانیشانەناسببی 

 تۆ ژیوەوەی زۆر بەربکویان لە بواری گێگانەوە کردووە 
پێکهباتەی  ی ناسراوی پێکهاتەخوازیی، گر گا وەرگرت  لە ڕوانگە و نگوونەکانی نووسەر ئەم تو ژیوەوەیە بە کەڵک

بەهبۆی ئەوەی  ،گەاڵڵەی گێگانەوەیبی ئەو شبیعرە   لە لێکب انەوەی زادە شبرۆتە دەکبا یی سوارە ئێلخبان «هەڵۆ» شیعری
هەیە  لە بببابەتی گێگانەوەیببی ئەو  بوونیببان بێببژ ریببرۆ و دەقببی گێرانەوەیببی تببوخگی بوەمببای ریرۆکببی هەیە، هەر دوو 

بکر تەوە  شی دەربگی رۆنێتی پێکهاتەی گێگانەوەیی و دەبێ  ئەو دوو توخگە، واتە  داشیعرە

1
 Sequence
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پوتبی ەکینڕ توێژێنەوە -2
 ەیە خوێندنەوەی هەێە؟ێهەڵ  لەنەڵ اوان ە و   یوونڕ نو . ئیخ  نباوی1
. پێک یتەی نباوی نێەانەوەێڕ هەڵ   ەپێڕ اێبیعێڕ پێک یتەخواعی  ە چ نێوەێەکە؟2

پێشبنەی لێک ڵبنەوە -3
تاوێژێنەوەێڕ لەتاە  لێکادانەوەی  -لە ئەبە بیتڕ کو بێدا، تیکوو ئێستی  ەم نێواعە لێک ڵبنەوەێەک  ە نێوەی عانستڕ

ی توا ە  ەپێڕ نێواعی پێک یتەخواعی ئەنجایم نەب اوە. بەکوێا  ئەم تاوێژێنەوەێە  «هەڵ »پێک یتەی نباوی نێەانەوەێڕ 
. نبشی  و پێنیتە  کوێ  بەت  توێژێنەوەوەک ێەکەم 

لێکدانەوەی پێک یتەی نباوی هەڵ  -4
ئەبە ااڕ و نااوت  ێاا ، تەنباای ت عێاا  لە  -  ەو رە اەی  ە نااێواعێکڕ هااونە ی  وونەوەی واتاای لە رێژێنەکاای  وپاایتبو

 وونەوەێە لە ئەبە بیتڕ اب ینڕ،  ەتیێبەت  نیکیتەوە. نەوونەی ئەو ا  ە بووپیتکواو کەم   ە هەرڕ ئەبە ڕ بووپیت یێەخڕ 
 ووەتەوە   ە هەرااینەی  ە کاای تێکە ی  ە هەرەکااینڕ پێشااوو ااای ێکڕ تااو بووپاایت وئەبە باایتڕ کااو بی عک ە. ێەکێاا  لە

 تە وا  کچڕیبوککڕ    ئەبە بیتڕ  ووتڕ و یی ئیفواند  و پێنیتەی ئەو نباوەێە. تە ەت «هەڵ »نباوی نێەانەوەێڕ 
هاا نواوەی  داهەتیوێاا 131٨ نیتااواوی ئەبە اڕ فی تااڕ لە تایلڕ. خااینرە ی ریر تاتیی بەنەاێاتەوە پوونااکبلنووتاواوەی 

ەو یبوککە ه نبوەتەوە. لە نێەانەوەێەکڕ توبا هایتووە خاینرە ی ئەو ناباوەی  ە یایولێکە ی لە لکی ێ ە ی   ەهەڵ ی 
ناایعبوی ناایوبا ی ئەبە باایتڕ فی تااڕ عونسااو ی کە لە تااەبەی پێنجااڕ  هببۆنراوەی و  اایعی تاا ڕ قەڵەاەنااە نااباوی 

کو بێشدا هەژا  هیوبەنگ لەنەڵ ئەبە بیتڕ فی تڕ، لە ئەبە بیتڕ (. ٦٨٧: 13٧1ک یبدا ژێیوە، ه نبوەتەوە )ێوتفڕ، 
کاو بی  ە بونبایی ناباو و ئەبە اڕ  ی« هەڵا  هە   ە عە»روکوێینڕ وەک ێەکەم نیعبو نباوی  ەنیو ینگ و پەواتیی 

 هێەیێڕکینڕ تەبەی هیویە خ نیتواوە، ه نواوەێەکڕ بییەوەک ێەکێ  لە نیکی ە ئەبە «هەڵ ». نباوی ووەپێنیتە کوب
هەژا  لەو نیعبوانەێە  ە الێەنڕ نێەانەوەێڕ نباو ریر تتی . ەهیتوو پێ و هەڵ   قەڵەاەنەووێژی  کە لەتە   نەریی وت

وە نوتل لە پێک ایتەی   ێژی لە نباوە نێەانەوەێەکینبدا  ە ناێوەێەکە کە  ە کەڵا  و نێەانەوە و یبوکک وەبا ڕتە نج
 ووێژ و اوان ە و نیتیند ، وێنەێەکڕ ابیواعی ئیفواندووە. نێەانەوە، وت

ازی جار کی تر بە بیری ناسک و پێوووسی خوڵقێوەری شاعیری نو خو  الە ئەدەبیاتی کوردیهەژا  ریر تتی دوای 
بوونەوەیەکی دووبارەی بەخۆوەدی   سوارە بە راولێکەری و کاریگەری  نوێ «هەڵ »زادە شیعری  موکریانی سوارە ئێلخانی

هەیاری ریر تتی  ی« هەڵ  هە   ە عە»و خانلەری  ی «عقا »سەروای  شاعیرانی هاورەرە، زۆر پسپۆڕانە دەقی جوو 
بە زمانی کوردی داڕشتەوە  ئەوەی هەر لەسەرەتا سەرنەی خو وەر بۆیی خۆی ڕادەکێشێ ، ئەم مژارەیە کە خو وەر لە 

هەسب  بەم جیباوازییە دەکبا  کە سبوارە ببۆ پێب اگری لەسبەر  «پیبرە هەڵبۆ»و « عقا »شیعری بەراوردی دەقی سەرەکیی 
کردنەوە و گۆڕانکببباری بەهبببۆی  کردووە  لەم شبببیعرەدا شبببیزیبببادهبببۆنراوەکە ببببابەتێکی دیبببار رەنببب  د گ کبببی بە دەقبببی 

هۆنراوەکە ئەنەام دراوە، کە لە کاتی وەرگێگانی دەقێبک ئەو دەرفەتە ببۆ وەرگێبگ  دەقی گێرانەوەییشیاوبوونی بەستێوی 
یبار بە کردن لەسبەر ببابەتێکی د دەڕەخسێ ، هەر بابەتێک کە بە پێویستی ب انێ  بە دەقی سەرەکیی بە مەبەستی جەخب 

Kurdishbookhouse.com



5 

زۆر زوو هەسب   «هەڵا »ببابەتی زیبادکراو بە شبیعری  شبیعرەداا بۆ نگبوونە، لەسبەرەتای ئەو زیاد بکا  بابەتی سەرەکیی
دەکر بب   ئەو رەنبب  د ببگە لکێوبب راوەی سببەرەتای هببۆنراوەکە لە زانسببتی جوانکاریبب ا بە ڕازەی سببەرەتای پگواتببا یبراعبب  

ەی ئەو رەنببب  د بببگە واتبببا و نببباوەڕۆکی گشبببتی و پەیبببامی سبببەرەکیی اسبببتهال،( ناسبببراوە  خبببو وەر تەنیبببا بە خو وببب نەو
ەکە بریتییە لە  وەسفی وەرزی سارد شیعرهۆنراوەکەی بۆ ڕوون دەبێتەوە  ناوەڕۆکی ئەو رەن  د گە زیادکراوەی سەرەتای 

ی دەنگببی سروشبب  و وەسببفی تببر  و دڵەڕاوکە زەردی پببایی ە کە هێگببای لە نبباوروون و سببەرەتای مردنببی ب  و ڕەنبب 
بیرکردنەوە لە مردن و گریان بۆ تەمەنی لە دەسب  ربوویە  لەم وەسبفەدا هەتباو هاوئاهەنب  و هاودەنب  لەگە  مردنبی 

سببوووری ئاسببگان  بەببباری بببۆ سببوورێکی پانتببای ب  کردوو، پەیببکەری لە مەسروشبب ، کبب  و سەرسببووڕماو و کروشببە
 هێ ی و وا دەکا   دەکێشێ  و و وەیەکی لپاولپ لە ب 

 ە ناااااااااااااا  با  و بەوە   ێپاااااااااااااایێبز ، 
 

بڵ پەنااااااا کیوی خەێااااااایڵڕ رە نااااااا 
 

هە  نەاڵێاااااێ کااااا  لااااا  با ت بەوە ت
 

نووتاااااااواوێکە  ااااااا  نااااااایخ   خەوە ت
 

تاااایو هەناااایوی نبباااا  وا راااایت و پەنااااێو
 

لەنااااااڕ عاراااااای ی بەکێشااااااێت  نشااااااێو
 

اکژپەا ، تاااای ب  کاااازەی  اااایی ع ێاااای 
 

کیتاا   اا  ژێنااڕ لە بەە یااوو، نوێاای 
 

 نیشببان دەکەیبب  کە شبباعیر بببۆ ئامۆیگبباری هببۆنراوەیەدا، د گ کببی لکێوبب راوی نبباوازەی تببر دەس لە کۆتببایی ئەم 
نیبیە  بەپێبی  خانلەریب ا ی «عقبا »دەتوانی  بڵێبی  ئەو د بگە لە دەقبی فارسبی هبۆنراوەی کۆتایی هێواوە   پ  شیعرەکەی

و بریتییە لە  ناسراوەڕازەی جوانی کۆتایی بە زانستی جوانکاری ئەو د گە 

«نەوەک یەنااد   ااژی 1یاا    ااژی خ نااە  الی هەڵااا ی  ە ع  فاااەی  ە عەراااژی»

نوێەیە توخەەکینڕ نێەانەوە لەتە   نەرایی پەێوەنادێبەکڕ لێکادژی کە لەنەڵ ێەک هەێاینە، لە ناە  -4-1
 خیڵدا با ە  بەکیت:

نیتیند  ) ە کی ( ڕ.  ی ەت2                  ) کە («قی ەری »پیڵەوا   -4-1-1
. وە نوی پەێیم 4  نێوی پەێیم -4-1-2
، ێی  بژ . نەێی ٦ ێی رەتبدە                   -4-1-3

ای  وە نو نببە.  ای  وە نوە و  ەێ  نوێەیە  ەێ  بەقڕ نێوانەوەێبە و  ە   یوونڕپیڵەوا : قی ەرینڕ 
بەکوێ . ی ەت: ئیرینجێکە   ی تی ێف 

 کواو  ە قی ەری  بەنەێەنێ . نبشی   ی ەتێکڕ نیتواو و بەت  روکێەک، نتێ ، ێی  هەتتێکە :«نەێێنە »نێوە 
 بەنوێ  و  ە نوێل ئەوبا بەاوات.  وە نو: عک ای  قی ەرینە،  ی ەتێ  کە ئیرینجڕ ئەوە وە ی

 ت. ێی رەتبدە : هێزێکە ێی رەتڕ پیڵەوانڕ یبوکک بەبات، تی  ە ئیرینج   ی
کە، کەتایێەتڕ تاە ەکبڕ  ە ناوێل   ە ناوی بەکایت.  ە واتایێەکڕ ،نەێی : هێزێکە لە نەێشتنڕ قی ەرای   ە ئیراینج

ئەو    ئەنجیرڕ  « نێو»و لەنەڵ خ اانوی نەێی  اوو ەاوو بە ێ ، هێزێکڕ خ اانو  ەهێنینڕ رە ەتتێکڕ تیێبەت وەبەت 

.«چۆن بژی شەرتە...»ئەم باڵە ئاواش هاتووە:  .١
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 نوراای  نی ێاا   ااێ(. ێی رەتباادە  و نەێاای  152: 13٨4کااوبەوەێەک بەنێوێاا ، ئەو اەوتە وە نوێکبشااڕ هەێە )رکی ێاا ،
بەتوانێا  وەک ێی رەتبادە  و نەێای  بەتاەاڵتڕ  و بەتەاڵت و  ێ هێزی و و هز ، هەت ، هێز، ێی   ێ ەڵکوو  ب ؛روک   ل

. یت ە  ەتا  ب وتا   کا ،ل، ێی  لە نەێشاتنڕ قی ەرای   ە ئیراینجلە نێەانەوەبا  وونبی  هە ێ  و ێی رەتبدە ی قی ەری   
توناتڕ لە هەراوو روک ەکای   اوونڕ هەێە و  ەکڕ، ێی  تیێبەتەەندێبەکڕ عاتبابە و  ە ناێوەێهە وەهی نێوە  عک ای  هەت 

ناە  اای ی واێە هە   نوێەایە  یاوونڕ وا  ەکاینە.  ەتە ییوەی عک ێ  لە هەوڵەکی     نەێشتل  ە ئیراینجە ا  ا
 کواو  وونبی  هەێە. دا  وونبی  هەێە و ای ی وانە تەنبی  ەنێکڕ بێی یێبلە بەقێکڕ نێەانەوە ڕ نێەانەوەێڕتوخە

هەێە،  ە تێ ە ی ەتێکڕ تیێبەت ە  پەێوەندێبی نوێەیە توخەەکینڕ نێەانەوەێڕ لەتە   نەریێەک کە هە کیم  -4-2
با ە  بەکیت: تە ەکبڕلقڕ 
پەێوەندێڕ وێس  و ئی ەعوو. -4-2-1
پەێوەندێڕ کەتیێەتببەکی  لەنەڵ ێەک. -4-2-1
 (.1٦3: 13٨0پەێوەندێڕ نە  )احەدی، -4-2-1

لەتاە   نەرایی پەێوەنادێڕ و بژاێەتببەکاڕ بووالێەنە کە  ڕ نێەانەوەێاڕەکاینهە  وەک ئیرایژە کاوا، نوێەایە توخە
 . بژ.3. لێکدژ   2. بژێەک   1ئەو پەێوەندێبە بووالێەنینە  وێتبل لە تێ ا  ی:  ،بەنێ   نبیتلەنەڵ ێەک هەێینە 

 پەێوەندێڕ بژێەک: هە کیم لە کەتیێەتببەکی  و عک ای  واتیکی  پێشێرکە ی  وونڕ ێەکل.لە 
: پەێوەندێبەکە هە وونڕ ێەک تیک، ێی  واتی، ه ی نە وونڕ تیک، ێی  واتیکەی  ە ارابە ی  ێا  پەێوەندێڕ لێکدژ

 و ئەو بووالێەنە نەتوانل لەنەڵ ێەک تە ی ل. 
کوبنڕ  ەا ەتا   ا   ە  نوتووە،  ا  ب وتا  لە پەێوەندێڕ بژ: هە کایم لەو کەتایێەتببینە کە  وو ەاووی ێەک اێبای 

 (. ٦5: 13٧1)اخوت،  هەوڵ بەبە ێشتنڕ ێەکتو ئیرینج نەنە
 ەپێڕ  بوککەی نوێەیە لە عک  ەی یبوکک و نێەانەوەکیندا، اوو ەاوو وونەوەکینڕ بووالێڕ لە ا  ی بژێەک و 

 بااەککە و  نەراایێە، بەقەکااینڕ  مئە  ەپێااڕ. هتااد، اااوانڕ و ناایحەعێڕ و لێکاادژە، وەک: رااوب  و ژێاای ، عاناایێڕ و نەعانااڕ
نی ێا .  نەوانە هبچ تیروویێژ و ناەوتبل و و ووژەێەکاڕ  ا  خاوێنە ی خا ی پێو ێ  وونڕ ئەو اوو ەاوو ونێەانەوەێڕ  ە

تو  ێا ، اابەی ااتاتەقبنە وونڕ ئەوا  عک تاو بە ێا ؛ یاونکە ێایدا عبەقڕ نێوانەوەێباژری ەی ئەو پەێوەندێبینە لە  هە یڕ
وبنەوەێەکە لە بونبیی ااتتەقبنە. کەوا وو بەکوت  کوتوێ  ک ، التیێڕدابەقڕ نێوانەوەێب وونڕ ئەو اوو ەاوو وونەوەێە لە 

ینڕ ژێاااای  لەنەڵ ێەک ا  اوا  ەکاااا نااااێواعە( هەێە بەقااااڕ نێوانەوەێااااڕئەو بە فەتە  اااا  ئەو بەقااااینە )یبااااوکک و 
ە. دەنەولێکبی    و ە تێکەڵبی   ک و لەنیو ێەکدا ل سەن ێن هەڵ
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:کوبووە با ە  ڕتە ەکب  ە تێ لقڕ یپێک ێنە ی نێەانەوە 1نوێەیە  ە ەوبواێڕ -4-3
ێاای   ەاێااو وبنڕ ەکاای ، کوبەکاای ،ەخساایندنڕ ئە کەکاای ، اکڵە تیێبەتڕ: کە  ە  ااوا  ابنوە  ەاێااو عنجبااوەی -4-3-1

 ڕ نوێد اوە.ئەنجیرڕ کوبەوەێ
بکخاڕ یباوکک  ە ەو ئیرینجێا  اێناوێنڕ » بەقڕ نێوانەوەێاڕپەێەینڕ: ئە کێ  بەخوێتە تە  عنجبوەی  -4-3-2
، ێی   ەاێوەنە وبنڕ کی ێ .« ەاێوە وبنڕ»وەک هەڵسی     ئەنجیردا   «بەکیت
اێناوێنڕ لەتاە  ن اانکی ێبەکاینڕ  ای وبکخ، ێای  بکخێا عنجباوەێەک : ااناوێز اوبا اەا ، ێای  عنجبوەی  -4-3-3

نە ێناااااااڕ، ێااااااای  بەوە  ە ەوئە ێنبااااااالە » نڕ ف  رەکاااااااینڕ ابااااااایواع و ا  اواااااااا  ەبەکاااااایت کە هەڵ اااااااوی نااااااا اێ
 (. ٦٦: 13٧1)اخوت،«پێچەوانە

و پێک اایتەی نێااەانەوەی یبااوکک پشااتڕ  ەو  ئیفوێنێاا وپ ی تااە ەکبڕ یبااوکک بە ، تاای عنجبااوەی  ەاێااوە وبنڕ
پەێەااینڕ، ێاای  ئیرینجاادا  لەو نون تااوە، یااونکە بە بەخاایت عنجبااوەی  ەتااتووە،  ەاڵم لە اواناا ەی رێت بکلاا ژێکببەوە، 

نااایوبێو بەکەێااال،  ە واتااایی  ی «بکخ» ەڵکاااوو ئەوەی ئاااێەە  ە  ؛وپ با نااابل تااای  ڕنیوەنااادێبکخەکااای  لە خاااوبی خااایڵڕ 
کاااوبنەوەی پەێەاااینە.  ە   یاااوونڕ نوێەااایە عک  ەی یبوککەکااای ، لە بکخێکاااڕ نە ێناااڕ  ە ەو  پەتاااەندکوب ، ێااای  اەت

تێ اکڵڕ بەقڕ نێوانەوەێڕ  تیێبەتببەکینڕ ەهە وەهی نوێەیە    اکڵ. پێچەوانە ە ، ێی  با   لە ن اا بکخێکڕ ئە ێنڕ 
 ە نبیو عانبوە کە  وێتبل لە:

 .دا ەڵێندە ی پەێەی  و ئەوی تو اکڵڕ بانە ی پەێەی  لە اکڵێکڕ تیێبەت . پەێەینڕ؛ اکڵڕ1
.دالە اکڵێکڕ تیێبەت کوبنەوە تیقڕ  ەاێو ە ی کە ەوە و ئەوی تو اکڵڕ کوبنەوە؛ اکڵڕ تیقڕ . تیقڕ2
 باوە ی وە بەنوێ . اکڵڕ ی ەتڕ باوە ی و ئەوی تو  اکڵڕ. باوە ی؛ 3

 ،ە کە کاااا ی ئەوا هاااایتوو پێ  ەپێااااڕ اواناااا ەی نوێەاااایە هە  نێااااەانەوەێەک لە یەنااااد لێکاااادانەوەی اباااایواع 
کوبووە: نوێەیە ئەو لێکدانەوانەی  ە تێ لقڕ نشتڕ با ە  ە ەوبواێبەک لە یبوکک ب وت  بەکە . 

 بەکیتەوە.  نڕپێنیتە و وەتفڕ: بکخێ  و پێ ەێەک  نوعا ە و نەک ەی. 1
 بەکیت. و وێنی نبشی    ی وبکخ: بکخێ  بەت نوعا ە و نەک ەی . 2
(.14٧: 13٨3ئبشێ  ئیریژە بەکیت )اتکولز، بانڕ  ئەنجیمتێ ەا:  ە نوعا ە و نەک ەی . 3

«هەڵ »ک یتەێڕ نباوی نێەانەوەێڕ کوبنەوەی پێ نڕ -5

نباوی هەڵ کو تەێەک لە  -5-1
ە راوب  اوونەوە ل پباوی و نزێا ، واتە ژێای بەو ی  خەربای ە و لە نیخ ناتوێل ،هەڵ  لەوەی بەو ی الوی  ەتە  یووە

.  ێااڵبێ و هااێەنە اااێ  ێەهەڵاادەف ،تەنبااوەئاایڵ عانە کە رێشااکڕ ناایخ   و ە و هااز  .  اا  اعناای  وو  لەو ااا  ە  بااوباێە
کە هە کایم لە توتاڕ نبینبای  لە کاو  و قاوژ ل  ە ع اوونەوە انڕ تاە  عهەڵفەێنڕ هەڵ   ە ارابە ە لەنەڵ کای بانەوەی 

ێەکڕ نایحەع و نی ێا  و نەنادەڵ قەڵەاەناە،  بەکوێا قەڵەاەنەخ ێی  حەنی بەبا. لە  ە اربە  هەڵ ی  ە عەفە،  یە لە 

 رفت پی. 3
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کااو تڕ  ە نااوێل  ی تەرە . هەڵاا  کە  اا  یی ەتااە  وبنێتڕەوە و ژێاای   ەتااە کە بەو وو ە ی ئیواێبەکاای  نااوێنڕ حەتااین
 خێاوا و  ەپەلە، لە ئیتاەینەوە  بە بنێا با  ، کیتێا  قەڵەاناەی هەڵنبشاتوو لەتاە راوبنە ەل  وو بێتنەوەی ااعی اعنای 

هەڵااا  و  لە  ە ارااابە  قەڵەاەناااە.  ااای وبکخڕ ە ااایت ە نییااای ی پەنااایی  ااا  ب ات وبەاوو  بە ێتەوەنااا   ە ەو قەڵەا  
 ە اربە   ە هەڵ  بەتتەونەعە  ااوەتتی،  ەاڵم لە نیخبادا  باو لە  ای ەتێکڕ تاو  قەڵەاەنە. نتێتڕهەڵسوکەوتڕ نبیوی توو

 ە عراینێکڕ تایکی  و  و ه ی پبوی و توتاڕ  بوکاوبنەوە لە راوب ،  ە کازی و خەرنایکڕ بێاتە قساە. هەڵ   ەبەکیتەوە
.  بەپوتێ ب ێژێبی  لێ عی تەرلاا نێەێتەوە وبە ، بستبووی قەڵەاەنەب ێژی  تەرل ڕ تە ی ەت  ە  ەاو ئەوەی لە  ی یی ەلێ

  نەنبااوی پاابو و  اا  نااوێنێکڕ ، هەڵاا  قەڵەاەنااەپیناای   ،ڕ وە نوێاا کینکە قسااە تبەبا قەڵەاەنااەهەڵاا   ەڵااێل  ە 
هە  بەنیتە ئەو نوێنە بەت   ە  قەڵەاەنەوپیڵ.  پە لە کەالکڕ   نەنبو و پەێلێکڕ نوێن ،ئیواێڕ اێنوێنڕ بەکیت قە اخ

و ئەو اااا  ە خاااوا بنە   لە ااو هەڵ وێااا  باوا لە هەڵااا  بەکااایت بەتااا نیااتاااتەوخ  و تیبەکااا ینەکەالکااا خاااوا بنڕ ئەو
عا ێبەکااڕ تەواو،  بااوی و ه نااڕ  تااە  وبنە  ااێو ژێاای   ە ئەو نااوێنە و ئەو ااا  ە خااوا ب   بنبنااڕ   ە ڵاا. هە هەڵبژێوێاا
. هەڵاا  لەم  نی بنێاا ، ااووی لە ئیتااەینڕ  ە ێناادانەو ەێااڕ و نااک ێەی . لەم نااوێندا ئیتااەوا ێ  لەو هەرااوو  بەتەنێاا

کەالکااڕ   نەنبااو،   . لەالێەک تەرنااڕ ب ێااژ و خااوا بنڕبوواێباابە ااراای وو، کیرباای    ااوێتە  ە  و کیرباای  هەڵبژێوێاا
. ئەو یەناانە  بوکااوبنەوانە ناایخڕ هەڵاا ی  عیئاایعابی و تااە  ەژێنااڕ  ە تااو، تەرنااڕ کااو ت و  ە عەفااەێل و  لەالێەکااڕ

هەڵ  تە  ە عانە لە لە ئەنجیردا . ری  بەکیتو قەڵەاەنە توونڕ تە تووا هەڵدەفوێ لە پە  ە ەو ئیتەی    ێە  ژاند،بەهە
 یی ەنووتدا    هەتیهەتیێە نوقم بە ێ .ڕ پینتیێڕ ئیتەین

هە  اااا  ە و هە رااای  کاااو تە و  ااا  تەرەناااڕ ب ێاااژ  هەڵااا  لەم هااا نواوەێەبا هێەااایی روک ێکاااڕ تە  ەتااا  و تەرە 
  ایێەخڕ هەێە.  ە ب ێاژ و  اێ ڕکە تەرەناە نەنادڵهێەایی روک ێکاڕ  قەڵەاەناە ە پاێچەوانە  .وە نینوێ تە ن اێبەک 

، لە بەقە ئەبە ببەکینادا هەڵا   ە هێەایی  ایێەخڕ ااوەتاتیو، وێنەێەکاڕ اوو لەنەناە و عێنادوو لەو تیکاینەی تو واتیێەکڕ
کەڵ  و  عی  ە تە  تەرەنڕ ب ێژ،  ەاڵم  ێلەتە  ە نبینبی  لە اێڕ  یێەخە پبوکعەکی  بە خشل و تەرەنڕ کو ت و پە 

 اژی وەک پەێیرێا    ژی و کەڵ  یێەخ  ە ع بەنوخێنل، نیتواوە. هەڵ  ژێینڕ لە نەنداو هەڵنی ژێوێ  و  بوو یو ی کەم  ێ
 ەیکفانەک خواعێای ە بوای راوبنبش و  ە ەو ئیتەینڕ  ە ع بەفەێ  و بەنەێەنێ  ە ه نوا  و اێبوا انڕ اێ ەی ئیعابی 

. ئەو وێاانەێەی لە خوێناادنەوەی نااباوی هەڵاا  لە رێشااکەیندا وێناای بە ێاا ، بوو ااا  ە ژێااینڕ   ێاائیتااەی  هەو ی تاا ڕ 
و ناایحەعی،  ڕ  ە بەوارااڕ یاایکە و خااواپە، اااوانڕێە کە لە ااتااتبدا هێەاایێەکل لە بژاێەتااقەڵەاەنااەبژێەکااڕ هەڵاا  و 

عێای ا  و خیوەناینڕ بونبای  ە ت پبوخا   بەنااو  ێنێ . لە اوونایکڕ و تای ێکڕ و  ە عی و نزراڕ. لەم ناباوەبا ناایعبو، خوا
نەناادەخ  ی و  -هێەاایی ئەو تاایقەە روک ااینەێە قەڵەاەنااەکە -تەەناادێڕ تااە ەکبڕ هاا نوانڕ بونباای ااتااتبدا بوو تیێبە

تە ن اێبە.

کوبنەوەی پێک یتەی نباو هەڵ   ەپێڕ اوان ەی نوێەیە نڕ -٦
:و  وێتبل لە کی اکی  لەم نباوە نێەانەوەێبەبا  وونبی  هەێە ەپێڕ اوان ەی نوێەیە، تەواو  -1-٦
هەڵاا ێە: لەم نااباوە نێااەانەوەێبەبا قی ەراای ، هەڵاا ێە و  اا  نەێشااتل  ە ئیرااینج، واتە بێتاانەوەی ،قی ەراای  -1-1-٦

بەبات. ەول، هڕکو ت روب  و تەرە اێ ەیی ەێەک    اعنی  وو  لە 
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یواتڕ هەڵ  بێتنەوەی اێ ەیای ەێەکهەتتڕ هەڵ ێە: هێزێ  هەڵ   ە نوێل ئیرینج هیندەبات. ئ ، نێوی پەێیم -1-2-٦
و ئەو و ب وونەوەێە لە نیخببەوە تە ییوە بەنوێ .  بە   ئیعابێ

کە  اا  نەێشااتل  ە ئیرااینج، هەڵاا  ێاای رەتڕ بەبات تاای لە نێااوا  ژێااینڕ :ااوێااژ و و ێاایێڕ هەڵاا ێە ،ێی رەتباادە  -1-3-٦
یتااابل: بێتااانەوەی هەڵبژێوێااا .  ااای ەتڕ ن ،، هەڵفاااوێلقەڵەاەناااە وەک ە ئیتاااەی  و ژێناااڕ پەتااا  و نااایحەعیتە  ەتااا  ل

 ب ێژی و اعنی  وو  لە روبنە.  اێ ەێەک    تەرە 
ێی  ،وە   وێ  )روب  نێ ، بە ێ  ئەعروو  و پەندی لێبا بەێببەئەم اووباو ب ێژەیئەوەی لە  :هەڵ ێە ،وە نو -1-4-٦

 ب ێژی(. ( و هێزی بژ ە  حەعی بە وونڕ هەڵ ێە )تەرە قەڵەاەنەژێینڕ وەک ا  ی 
ێەکەم: پەێوەندێڕ لە ا  ی  ؛نبشی  بەکیت ئەو نباوە نێەانەوەێبە بوو ا  ە پەێوەندێڕ بووالێەنەی روب  و ژێی  بەت 

 بێ . بژێەک، واتە  وونڕ ێەکبی  ه ی لەنیویوونڕ ئەوی توە.  ە هیتنڕ روب ، ژێی  ک تیێڕ پێ
کە لە اا  ی پەێوەنادێڕ لێکادژە، یاونکە ئەو  قەڵەاەناە ە اربە   ە ژێاینڕ  ،: پەێوەندێڕ لێکدژی ژێینڕ هەڵ بووهەم 

وەک  قەڵەاەناەپشا  لە  باوککەی  و لەێە و ێەک ناینونەوە. هەڵا   ە هەڵفابوو ا  ە ژێینە لەنەڵ ێەک تە یێبای  نباب
هەو ی تاا ڕ  ێروبنباابوای  کاای ەبوا هەڵبژێوێاا  و رااوب   ە تااە  ە عی وکااو ت  ڕتەرناابواێاابل ئیر ژناای ی  ەێی ێاادا 

. بێ   ە کفنڕئیتەی  
 هەو ی ئیتاااااەی   اااااێ خەاڵتااااام  یناااااە

 

 ێاااااای لەناااااام خینااااااە  کێشاااااال  ینااااااە؟ 
 

وپاایڵڕ قە اخ ئاایواێڕ بەژێاای و خوا بنبشااڕ کە ەت پبااو و کەالکااڕ ناا ێرکڕ رناادا ەوە وو  ااووە،  لەتااە  پەێل قەڵەاەنااە
وێنی بەکیت. قەڵەاەنە یێەخڕ پەواتی لە ا  ی ژێینڕ  ێ بێەە وەتفێکڕنڕ ب ێژە. ئەو یەند   ێە  تەرە

 پەێاااال و پاااایڵێ کاااا  لاااا  پاااایڵڕ بێباااا 
 

رەنزڵاااااااڕ نااااااا کە ی خااااااا تڕ لێبااااااا  
 

 کە ەت پباااااااو و کەالکاااااااڕ نوێرااااااا 
 

 هەڵەااڕ بڵ اوونااکە ەوەی تااە نوێر  
 

بژێەک، ئە ێنااڕ و ئەخیقباابە و لە کواو لەم نااباوە نێااەانەوەێبەبا  ەپێااڕ پەێوەناادێڕ لێکاادژ و  نبشاای   اای ەتڕ بەت 
نببە.  یاعنیبە  یع وو  و اێ ەی  ،اوو ەاوو وونەوەی لەنەڵ روب 

لێکدانەوەکینڕ نێەانەوەێڕ  ە تێ ا   با ە  بە ێ : -٧
.لێکدانەوەی وەتفڕ: هەڵ   یڵندەێەکڕ  ە عەفەە و لە ئیتەیندا بەژی )وێنیکوبنڕ  ی وبکخڕ ژێینڕ هەڵ ( -1-٧

پااااااایکڕ  اااااااووژانەو  ێااااااایبی راااااااوبوویهەڵااااا ، اا اااااوبووی هااااایتەو   باااااوی
یەنااااااد  ئاااااایژوا لەنااااااڕ کێااااااو، ئاااااایواعمناااااااوڵ کاااااااوا ااێەخ و پیێەناااااااداعم
کێااااو و بەناااا  لەو تااااە ەو  یە  اواناااا یەنااااااد  اوانبەاااااا  عەوی لەو  یناااااا 
ئااایخه کااا  یە  خاااوێەی ناااو  ئەم عە ع یە  یکاااااااااااا لە  پەلەوە  لەو  ە ع 

بوژرنباااااااڕ تااااااایقەڕ ناااااااەقیام کاااااااوبکەو ااای م کاااوبیەنااادە ااوی کەو و 
ئیتااەی   اا  رنااڕ  ەتاا ، کاایتڕ تااەفە ک لکەعێەێنااا ، وەکاااوو تااایقڕ عەفە 

یەنااادە نااا  اوە  ە خاااوێل نااایپەای رااالحەوتەواناای   ااوو ربااداڵڕ نااەای راال                        
راااال هەڵاااا ، یاااایو لاااا  بەرااااڕ قاااایاڵوم؟ئێسااااااتە  اااااا  وا اە ە  و باراااااایوم؟
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و روب  اعنی   ێ . کو ت ڕ   ئەوەی لە تەرەن لێکدانەوەی نێوەێڕ )وا ڕ(: هەڵ  هەڵدەفەێ  -2-٧

بەبات. وبندا ک ڵروب  نی بنێتەوە و لە  ە اربە  رلێکدانەوەی تێ ەا )رتادی(: هەڵ  اێ ەی بە  یع وو  لە  -3-٧

رە نااااااااااا  رباااااااااااوانڕ نەبا و خونکااااااااااای  تااای، کااا  ئەو کااای   وەهااای تااایکی  
ێاااااااای لەناااااااام خینااااااااە  کێشاااااااال  ینااااااااە؟هەو ی ئیتاااەی   اااێ خەاڵتااام  یناااە

لە نباوی هەڵ با ە ەوبواێبەکینڕ نێەانەوە  -٨
وێ  کە  ەپێاااڕ ئەوتلە نێاااوا  هەڵااا  و هەتاااتڕ بە ەتااا نوێبەتاااتێ  ە ەوبواێاااڕ پەێەاااینڕ: لەم  ە ەوبواێبااادا  -1-٨

و روب   ببنێتەوە. ڕکو ت اعنی ی و بە  یع وو  لە تەرە  اێ ەی  هەڵ  بە ێ نوێبەتتە
لەم  ە ەوبواێبدا هەڵ  ئە کڕ خ ی  ە ب وتتڕ  ەاێوە بە یت؛  ەاڵم  ە ەوبواێڕ اێبەاێکی ی ) ەاێو ە ی(: -2-٨

، تەواو نی ێ . ەو تە ەنجیرەی کە ێی رەتبدە ی هە رینڕ  ێ 
لە نە ێنااڕ  اا  ،ا ، ێاای  اباایکە ەوە: لەم  ە ەوبواێباادا تااەێوی اااووڵەی نااباوی نێەانەوەێااڕە ە ەوبواێااڕ با اا -3-٨

کە ئیخ  هەڵا   ا  عێیتوراینەوە و اعنای  وو  لە راوب ، اێ ەیای ەێەک  بێتەئی اەانەوەێەبا  ی وبکخێ  ئە ێنببە. لەم نێ
 اا   قەڵەاەنااە. پێشاانبی ی  ببنێااتەوەب ێااژی  ووێااژ بەکاایت، تاای ااعی تەرل وت قەڵەاەنااەبە بنێااتەوە؟  ەم رە ەتااتە لەنەڵ 

 ە ژێااینڕ پااە لە ااای ێکڕ تااو هەڵاا   اا  نااوێنڕ خاا ی   ەاێااتەوە و  ەهاا ی ئەوەێ ،خااوا بنڕ کەالکااڕ ت پبااو  ە هەڵاا 
کە هە  اا  ە کاوبەوەێەک  ێاژی ب هێنینڕ ااعی تەرە  لە ئیتەیندا ب ێژە  ادات. لە ئیکیرادا هەڵا   ا  وەبەتا تە وە ی 

لەو  تەواو بە ێا .خ ناڕ  تاە  ە عی و . کەواێە  ەم ناێوەێە نێاەانەوە  ا  هەڵا   ەئەنجایم نایباته ی تە نا ای  ێا ، 
، قەڵەاەنەنبشی  بەکوێ .  بەت  ،کوبنەوەێە کواوەتەوە و  ی ەتڕ تیقڕ تیقڕ تیکێ  ڵ  اکڵڕ  ەڵێندە ی پەێەی ،نباوەبا هە

 باوە ی لەتە  نینە.هەڵسەن یند  و نیتواوە و ئە کڕ  ە،کوبنەو ڕ    تیقڕباکڵڕ بانە ی پەێەی ،  ە پوتڕ تە ەک
ب ێاژی و اعنای  وو  لە راوب ، پەێەای  بە ەتاتێ  تای ئەو  پەێەی : هەڵا   ەناوێل بێتانەوەی اێ ەیای ەێەک  ا  تەرە 

 اێ ەێە  ببنێتەوە. 
بەکوێتەوە و ئەنە  هەڵاااا  ئەعرااااوو : بێتاااانەوەی اێ ەیاااای ەێەک، ئەعرااااوونڕ هەڵاااا ێە کە  ە پەێەااااینڕ ئەو تاااایقڕ

ب ێاااژە  ە ژێاااینڕ  ااادات. ب ێاااژەبا   ە ژێااای  ئەنە   اااوونڕ  ێااا ، اێااا ەی اعنااای  وو  لە راااوب   ببنێاااتەوە، بەتوانێااا  
ێی بانڕ خەڵ  و بەو وو ە ی تە ی ەت  ە ئەوە.ەباوە ی و ا  ی  بوکوبنەوە و  

لاااا  یباااایی  ە عەو  اووی کااااوب  نشااااێوهەڵفاااااەی ااوکە ی عاڵاااااڕ کەژ و کێاااااو
بە پەای کواکاااوا و کاااە رااایێەو  کەوواەو کەوتااااا  ئەو بەنااااات  لااااا  توتااااای تە 
قەل کااااوتڕ: ریراااا  هەڵاااا  نیتاااایعی؟واعی هیتااااا  الی قەل  ااااا  کااااازی و  اااااێ

پباااااااوم و پێبااااااا  لااااااا  لێاااااااوی نااااااا امکااااااااوتڕ قاااااااایاڵوە اەنااااااااەی پساااااااا  امه
کااااایتڕ رە نااااا  و ئەاەلااااابش نااااایکەو  ااااااااایخڕ ژێااااااااانم  ااااااااا  خەعا  ژاکااااااااایو 
عک   ااا  تااایڵ پباااوی،  ەاڵم یااای رااایویپاااااێم  ڵاااااێ ی نااااا  کااااا  تااااا  هە  الوی؟

ژێااااااای  پااااااای ێز  هەراااااااوو نبینااااااادا تهێااااااز  هێاااااازی ئەژناااااا م نبباااااا ،  اااااایڵ  ێ
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بانوک ەی اوان ە و تەوتبف لە نباوی هەڵ  -9
 ااوونڕ   ێەەوەکااینە.  ،لە نااباوی نێەانەوەێااڕ هەڵاا با اباای لە پێک اایتەی نێەانەوەێااڕ، ئەو  اای ەتڕ ناابیوی تااە نجدانە

  ێەەوەی کەتڕ تێبەم اکڵڕ  لە نێەانەوەی ئەو نباوەبا تە ەتی«.   ێەەوەی کەتڕ تێبەم،   ێەەوەی کەتڕ ێەکەم»
. ئەو   ێاەەوە  ایە بەکایتهەێە و  ەتە هیت و اووباوەکی  بەنێاەێتەوە و لە بە ەوەی نێاەانەوەبا اووباوەکای   ا  خاوێنە  

. تاە ەتی پاێ ە و  ای وبکخڕ ەکوبنەوەی  ای وبکخ و هەڵساوکەوتڕ کەتایێەتڕ یباوکک ناڕ ڕخە ێکاعک اای  اا ەکای ە و 
تاە ی ەت  ە ئەوەی کە هەێە « خاوێنە »کەتیێەتڕ هەڵ     خاوێنە  ناوک ە بەکایت، پینای  اا  ی  بوکاوبنەوەی ئەوا  

تاە ی ەت   یوونڕ  ،ووێژ ت. لە باێژەبا  ە کەتیێەتڕ هەڵ  ئبز  بەب ێ  تی  ە وو بەێ ێەێتەوە بەکیتکوبنەوەی     وو ا
 ە ژێی  و ئەوەی اووێداوە    خوێنە    ێەێتەوە. تەواو لەو  ەناەباێە کە نا اانڕ   ێاەەوە لە کەتاڕ تاێبەم  ا  کەتاڕ 

ووێژە ه کای ی ب ێژ اوونەوەی فا  رڕ ناباوە کە ن اەپاینڕ نێاەانەوەی یباوککە.  ێەکەم هەت  بەکەێل و هە  ئەو وت
ن ااڕ تااو نو بێاا . ااا ە لە اواناا ە، تااوخم و  اای ەتێکڕ کەم بە ێااتەوە و ک تاایێڕ پێلەم  ەنااەبا  ااوونڕ کەتااڕ تااێبەم 

و  ە  ێەنێااەانەوەنااێواعێ  لە نااێواعەکینڕ پە ەپێاادانڕ  ،باێە. تەوتاابف بەقااڕ نێوانەوەێااڕتەوتاابفێکە کە لە خاازرەت 
 ە   ەپێدانڕ نێاەانەوەپە، واتە کی ێ ە ی تەوتبف بەکوێ   ە تە نجدا   ە توونتڕ ریببی و کەتیێەتببەکی  ئەو اەوتە

 (.110: 13٨9 ینڕ  ەاێوە چێ  )تەباڕ،
 وەک لە  و اااووڵە ،واڵەتااڕ کەتاایێەتڕاەهەناادەکینڕ بە ەوەێااڕ و اتیێبەتەەناادی و وە نوتل لە  ناایعبو  ە کەڵاا 

نوری  کی اێڕ تەوتبفڕ کەتیێەتڕ لە نباوبا کەرتاو لە تەوتابفڕ ئەو لە  .  ێبەئیفوێنێ   ەتتێل    تەوتبفڕ بە وونڕ
وە نوتل لە تەوتبف  ینتو بەتوانێ  بکخ و هێەیکینڕ اواڵەتڕ  ئەواکێبە. هە وەهی نیعبو  ە کەڵ پێک یتەی یبوککڕ 

ێناڕ خاوێنە  لە الی ێەک کەتیێەتڕ بێی  و کی ێ ە ی نێەانەوە وێنی  کیت، ئەو تەوتبفە ابیواع و ا  اواا  انە لە عە
ەاەناە،  ای وبکخ و ڵبەنو  و اواڵەتڕ کەتیێەتڕ نبشی  بەب ێا . نایعبو تاە ەاای تەوتابفڕ اواڵەتاڕ کەتایێەتڕ قە اێ

.  ە هاایتنڕ هەڵاا  و  ە ێاا پااێ ەی ژێینبشااڕ بەنیتااێنێ  و هە  ئەو  اای ەتە  ه کاای ێکە تاای هەڵاا   اا  ااوێااژ پەناایی  اا  
تێەوانبنێ     نیخڕ کەتایێەتڕ بەکایت  -قەڵەاەنەووێژی هەڵ  و  وت -تتەکواوە تەوتبفێ  کە لەتە  ئەو  ی ەتە ئی ا

بە ەتینڕ بە  ەێناڕ کەتایێەتڕ بە ێا ،  قەڵەاەنەبەباتە ئیکی ێ  کە لە نیخببەوە تە ییوە بەنوێ . لەم  ەنەبا  و تە نج
 -بەکاایت  رناادا ەوە وو ەتاایێبەت کیتێاا  هەڵاا   اا  قە ەاخ ئاایواێڕ  ین  ێشاا  بەکاایت و بەتاا   ە خااوا بنڕ کەالکااڕ 

ه کای ێکە تای نایخڕ نای اوە و  -وە   وێا  نیااتتەوخ  هەڵ  هیندەبات    خوا بنڕ نەنبیو، تی هەڵ  پەنادی لێ قەڵەاەنە
 یوەای بە وونڕ هەڵ  پێنیتە و بە کەوێ .
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 ئەنجیم -10
تااوا ە  ە  بەنەێاال ە لێکاادانەوەی نااباوی هەڵاا  و نااوک ەی یەنااد  ی ەتێاا  وەک اواناا ە و تەوتاابف  ەو ئەنجاایرە 

ەوەێااڕ وەک اواناا ە و تەوتاابف لە توخەەکااینڕ نێەان پێشااوو لە هاا نبنەوەی ئەو نااباوەبا کااوب  لە ناایعبوانڕ پێەەوێڕ
کااینڕ نێااەانەوە و تەڵەکەکااینڕ یبوککااڕ ئەو و تااووبوە نوتل لە توخەە بەقااڕ نێوانەوەێااڕوە نوتااووە.  ااوونڕ  کەڵکااڕ

 ەو ئەنجایرە بەنەێال ناباوی  باوە. لە تیوتوێڕ ئەو نباوەو یتەخواعەکی  نونگ و  ە ع نواندنباوی  ەپێڕ اەخنەی پێک
ە. اەوتااڕ یبااوکک لەم نونجاایوهەڵاا  لەنەڵ پێک اایتەی نێەانەوەێااڕ و اواناا ەی پێک یتەخواعەکااینڕ وەک نوێەاایە 

 خاایوە  نێااەانەوەێبەتااە ەتیێڕ  ە ەو لااووتکە و پیناای  نەاانەوە  اا  ئاای ارببە. ئەم نااباوە  ئاای ارڕە نااباوەبا اااووڵەکوب  ل
وەک  نااباوەباووێااژ لەم  . وت ێاا کەتاایێەتببەکە  ە نااێوەێەکڕ کاای ا، کاای تێکە ی لەتااە  عەێاال و هەتااتڕ خااوێنە  هە

ە و اکڵ و ناوێل و پاێ ەی کەتایێەتڕ ئەبە اڕ ئەنجایم ب او ێکڕ ە ناێواعبەنیتوێ  کە تیێبەتەەندی یبوکک بێی توێل 
ی نواناادووە و خااوێنە  لە بژاێەتااڕ هااز  و تێەارااینڕ هە  بوو کەتاایێەتڕ یبااوکک ئیناایبا  بەکاایتەوە. قەڵەاەنااەهەڵاا  و 

کواوە. ژاناوی ئەبە اڕ ها نواوەی  نبشای  کڕ هاونە ی بەت ەێەەرینڕ یبوکک ئە ێنببە و  ە ناێوالێەنڕ ک رەاڵێەتڕ قی 
 فێوکی ی لە ا  ی هێەیخواعێبە. هەڵ ، ئەبە بیتڕ

لە بێەەنااڕ تااە ەتیێڕ ئەو نااباوەبا  ی وبکخێاا  عاڵە کە  ەتااتێنڕ اووباوە ا  اوا  ەکااینە و لە  ەنااەی نێااەانەوەبا 
 ایع وو  . هەڵ  لەوەی پبو ووە، خەرنیکە و  ە نوێل بێتنەوەی  ێ ەیی ەێەک  او بە پێنیتە بەکوێ یبوکک کەتیێەتڕ 

بەبات    ئەنجیرڕ ئەم کوبەوەێە، هەتتڕ بە وونڕ خ ێەتڕ. اووڵە و اەوتڕ  هێزێ  کە هینڕ، کو تببە لە روب  و تەرە 
ون ا بە ێ  و یی ەنووتاڕ کەتایێەتڕ بە بەکەوێا . لە ک تایێڕ  یبوکک لە  ی وبکخڕ  ە اربە  و ێەکسی  توونڕ ئیڵ

ڕ  ەپەتاااتڕ و تە نااا ای ێناااهەڵااا  تەرەناااڕ کاااو ت و راااوب  لە ئیتاااەینڕ  ە ێااال،  ەتاااە  ژ باناااباوە نێاااەانەوەێبەئەم 
 پەێیم  ە عە ک تیێڕ  ە ژێینڕ بێ : خوێندنەوەی ئەم و  ە هەڵدە ژێەێ 

 
 ژێنااااااڕ کااااااو ت و  اااااا  هەڵاااااا ێڕ رااااااوب 

 

 نەک پەناااااای  اااااا  قەلااااااڕ اوواە   ااااااوب  
 

الی هەڵااااااا ی  ە ع  فاااااااەی  ە عەراااااااژی»  
 

«نەوەک یەنااد   ااژی 1یاا    ااژی خ نااە   
 

 
 
 
 

  

                                                           

 .«چۆن بژی شەرتە...»ئەم باڵە ئاواش هاتووە:  .١
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The Study of Swara’s poem Eagle based on Structuralism 

)Based on Grimas' theory( 

Jafar Qahramani
1

Abstract 

The use of narrative in poetic language has been common since long ago, and 

narrative as an integral and important part of ancient texts has been used in texts such 

as the Iliad and Odyssey of Homer and inscriptions Gilgamesh. In this study, the 

history of structuralism will be discuss briefly, and then considering the views of the 

famous structuralist author, Greimas, the structure of the narrative poem "The Eagle", 

written by Suwara Ilkhanizada would be analyzed. In this poem, given the narrative 

basis, both elements of "narrative" and "narrator" are there. This paper seeks to closely 

investigate these elements. The influence of Structuralism on literary criticism research 

in this era can be seen clearly. "The Eagle" including images, opposing views and 

conflicting advices, turns its attention to the ideal world of man and introduces it as a 

great value. In this poem eagle, raven, ethics, nature, and a contradictory situation are 

talked about. In an indirect way, it attracts the readers’ mind, and compels them to 

think. The flow of the story moves from initial relief to the climax, and finally returns 

to peace. This story, actively affects the mind and soul of the reader. The dialogues 

follow a literary style of writing. The roles, positions, and characters of eagle and 

raven are represented in a way that the reader understands the story of the two 

characters’ opposing ideas and views. The social aspect of the protagonist is positive, 

and it is depicted in an artistic way. "The Eagle" is a didactic piece of poetry, and a 

kind of allegory. 

Keywords: The Eagle; Structuralism ;Narrative poem 
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