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 : پێشەکی
ثۆ ڕەفُەی َىێ رىاَی نەڕێی ریۆهە ڕەفُەییەکبَەوە ئەو لۆَبغە ثبو و كووثبهەیەی 

و ڕەواَجێژی  َىٍەه نێکۆڵیُەوەی كەلی ئەكەثی ثەکبهكەهێُوا رێپەڕیُێذ کە نە ڕواَگەی يێژویی
ڕورەوە كەلەکبَیبٌ هەڵلەٍەَگبَل، هەهكوو رەکُیکی كیبنۆگ و فوەكەَگی ثە رەکُیکە گوَگەکبٌ 

 ی)چیوۆک،ڕۆيبٌ، ّبَۆگەهكاكەَوێٍ ، هەهچەَلە ٍەهەرب ئەو ڕەگەى و رەکُیکبَە نە پەفْبَلا 
(گوَگی پێلهاو ثىە يبیەی گفزىگۆ وّیکوكَەوە ،چىَکە پەیىەَلی ثە گێڕاَەوەی ڕوكاوەکبَەوە 
هەیە کە ئەيەُ پەیىەٍزە ثە چیوۆک و ڕۆيبَەوە، ثەاڵو كوارو ثەهۆی رێکئباڵوی و 
ثەَبویەکلاچىَی ڕەگەىەئەكەثییەکبٌ)ّیعو و پەفْبٌ( و نێک َيیکجىَەوەی كەلەکبٌ ،ڕەفُەی 

ُیک و كیبهكەی َىێی ثۆ ّیعو فىاٍذ کە الیەَە هىَەهییە ّبهاوەکبَی َىێ چەَلیٍ رەک
كەهفَذ و ڕوَزو ّیعوییەری كەلەکەی پیْبٌ كایٍ، )يەؽىی( ىاَب وّبعیویِ نە 
ّیعوەکىهكی و فبهٍییەکبَیلا ثبیەفێکی ىۆهی ثەپهەی یەکەو ثە كیبنۆگ و كوارو ثە فوەكەَگی 

ىی وەکى کەهەٍزەی نێکۆڵیُەوەکەيبٌ كاوە ،ئێًەُ نێوەكا ّیعوەفبهٍییەکبَی يەؽ
 ثەکبهكەهێُیٍ.

ئبيبَغی نێکۆڵیُەوەکە: نێکلاَەوەو ّیکوكَەوەی ثەههەيەّیعوییەکبَە ثە پێىەهێکی َىێ کە 
ڕاكەی ثەهايجەهیی  َێىاٌ پەفْبٌ وکەهەٍزەّیعوییەکبٌ كەهكەفبد، نەالیەکی رویْەوە 

اَی چۆَیەری يەىهاَلَیبٌ پەهكەالكاَە نەٍەه هىَەهی كیبنۆگ و فوەكەَگی وپیْبَل
 نەّیعوەفبهٍییەکبَی يەؽىیلا وثەفْیُی ّیعوییەد ثەكەلە ّیعوییەکبٌ.
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 ڕێجبىی نێکۆڵیُەوەکە: ثەپێی ٍووّزی ثبثەرەکە ڕێجبىی نێکۆڵیُەوەکەيبٌ وەٍفی ّیکبهییە.
َبوەڕۆکی نێکۆڵیُەوەکە: نێکۆڵیُەوەکەيبٌ نە كوو ثەُ پێکلێذ ،نەثەّی یەکەيلا ثەچەَل 

كیبنۆگ كەکەیٍ هبوکبد  ّێىاىیهەکبَی والیەَەکبَی كیبنۆگ وک ثبً نە كیبنۆگ و عۆرەوەهێ
نەگەڵ هەه رەوەهێکلا كەلەّیعوییەکبَی يەؽىی وەک ًَىَەو الیەَی پواکزیکی 

نە ڕێی چەَل رەوەهێکەوە کەیٍ ثۆ ثبثەری فوەكەَگی وثەکبهكەهێُیٍ،ثەّی كوەيیِ رەهفبٌ كە
ىاَبیبٌ و يەىهاَلَی نە كەلە ّیعوییەفبهٍییەکبَی يەؽىی  ثۆچىَی پێُبٍەی فوەكەَگی وڕاو و

كا كەفەیُە ڕوو، نەکۆربییلا ثە چەَل فبڵێک ئەَغبيی نێکۆڵیُەوەکە كەٍذ َیْبٌ كەکەیٍ نەگەڵ 
 وئیُگهیيی.  ۆڵیُەوەکە ثەىيبَی عەهەثیکىهرەی نێک

 بەشی یەکەم / دیالۆگ لەشیعرەفارسییەکانی مەحوی دا
  دیالۆگ اراوەیو ز چەمکتەوەری یەکەم:

ئبّکوایە کە يوۆڤ ثىَەوەهێکی کۆيەاڵیەرییە ، ثۆ ئەوەی پەهە ثەژیبَی ڕۆژاَەی فۆی       
ثلاد و پەیىەَلییەکۆيەاڵیەرییەکبَی ثەهێيثکبد پێىیَزی ثە كیبنۆگ وگفزىگۆیە، ئەيەُ 

ەیٍ ثُەيبکەی ثە پوۆٍەی گێڕاَەوە كەٍذ پێلەکبد، ثۆیە ٍەهەرب پێُبٍەیەک ثۆ گێڕاَەوە كەک
و كوارویەکێک نە ّێىاىەکبَی گێڕاَەوە کە كیبنۆگە ثبً كەکەیٍ . گێڕاَەوە؛ وەکى پوۆٍەیەکی 
کوكەیی نەَبو ژیبَی يوۆڤبیەری كا هووثەهێکی فواواَی كاگیوکوكووە، يوۆڤ ثەهكەواو نە 
ّێىاىی عیبعیب كا پەَبی ثۆ كەثبد، ئەيەُ هەيىو ئەو ئبفبورٍ و گفزىگۆ و ثبٍکوكَبَە 

ە، کە نە ژیبَی هۆژاَەكا ثەهعەٍزە كەثٍ. گێڕاَەوە هەه ربیجەد َیە ثەىيبَی ئبفبورٍ، كەگوێزەو
ثەڵکى نە ىيبَی َىوٍواو و رەَبَەد نە ىيبَی هێًب و ئبيبژەکوكَیْلا هەیە، ثەواربیەکی رو 
گێڕاَەوە ثبثەرێکی گْزگیو و عۆهاوعۆهە ) گێڕاَەوە هێگبی یەکگورُی یەکەکبَی ىيبَە ثۆ ثُیبكە 

( كەّێ گێڕاَەوە نە هێگبی ىيبَەوە پەنکێًْبٌ ثکبد ٠١٠، ٧١٠٢ەروەکبٌ (   )وێجَزەه ، گەوه
ثەهەو كەق و ثُیبری عۆه ثەعۆه. هەهوەهب ) گێڕاَەوە ىيبَێکی پێکەوە گوێلهاوی هێکقواوە، عب 

(، نەكەلی ئەكەثیْلا گێڕاَەوە ٥٥، ٧١٠٠ثەّێىەی ىاهەکی ثێذ یب َىوٍواو()يبَفویل، 
هەکی پەیىەٍزە ثەهەيىو ئەو ثبثەربَەی هەگەىی گێڕاَەوەیبٌ رێلایە، ئەيەُ ثەّێىەیەکی ٍە

ىۆهرو نەو كەلبَەكا كەهكەکەوێذ، کە هىَەهی پەفْبَیٍ؛ وەک چیوۆک و هۆيبٌ ... ئەگەهچی 
ىۆهعبهیِ ّبعیواٌ وەک رەکُیکێکی ّیعوی ىۆهعبه پەَب ثۆ گێڕاَەوە كەثەٌ. نەهەيبٌ کبرلا 

َیگبی عیبواىەوە نە کەٍێکەوە ثۆ کەٍێکی رو عیبواىە، ثەواربیەکی چۆَیەری گێڕاَەوە نە گۆّە
رو ) گێڕاَەوە هەه ئەوە َیە، کە ثەّێىەیەکی ئبٍبیی و ىيبَێکی ٍبکبه هووكاوێک ثگێڕكهێزەوە، 
ثەڵکى پێىیَزە گێڕەهەوە نە گێڕاَەوەكا نێهبرىویی ثُىێُێذ  نە رەوىیفکوكَی هەگەىی چێژ و 

(، هەهثۆیە گێڕاَەوە نێهبرىویی ٧٥، ٧١١٤وەکە وەهثگوێذ( ) ٍعیل، پەهۆّییەوە ثبثەری گێڕاَە
كەوێذ و ىيبَێکی کبهیگەهو ثەهێيی پێىیَزە. گێڕاَەوە ثەپێی عۆه و ّێىاىی َىوٍەه چەَل 

 ّێىاىێکی هەیە، یەکێک نە كیبهرویُیبٌ ثویزی یە نە " كیبنۆگ " .
هىَەهی گێڕاَەوە كا، گێڕەهەوە ثەکبهی كیبنۆگ؛ یەکێکە نەو ّێىاىە ربیجەری و كیبهاَەی نە      

كەهێُێذ ثۆ گەیبَلَی وارب و ثیو و يەثەٍزەکبَی. نە هووی ىاهاوەوە، كیبنۆگ) پێکهبرەی ثڕگەی 
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"DIA " یە نەگەڵ "LOGUE ثڕگەی یەکەو وارب كوو کەً یب كوو لۆڵی كەگەیەَێ، ثڕگەی "
ئبفبورُی َێىاٌ كووکەً یب ىیبرو نە كووەو ثەواربی گفزىگۆ یب كەيەرەلێ كێذ، وارب كیبنۆگ 

( نە ىيبَی کىهكیلا كیبنۆگ یب گفزىگۆ وەک ىاهاوەیەکی ٠٠، ٧١١٧كوواٌ كەگوێزەوە() ٍبثیو، 
ربیجەد ثە گێڕاَەوە ثەکبهكێذ . چەَلیٍ پێُبٍەی عیبعیب ربیجەد ثەو چەيکە کواوە؛  "عەيبل يیو 

کزەه یب ىیبرو ئبڵىگۆڕ كەکوێذ()ؽبعی، ٍبكلی " كەڵێذ: ) كیبنۆگ لَەکوكَە نە َێىاٌ كوو کبهە
( لَەکوكٌ و گفزىگۆی َێىاٌ کبهەکزەهەکبٌ ثە كیبنۆگ َبوكەثوێذ، ئەو گفزىگۆیەی ٧٠٤، ٧١١٤

َێىاٌ کبهەکزەهەکبَیِ عۆهێک نە َيیک ثىوَەوە نە َێىاٌ فىێُەه و َىوٍەهی كەللا كهوٍذ 
ه و هووكاوەکبَی هەنگوی كەکبد، ثەوەی فىێُەه ىۆهرو کبهیگەه كەثێذ ثە كەق و کبهەکزە

كەق) نە هاٍزی كا كیبنۆگ کبهیگەهی ثەهچبوی هەیە نە ثەهعەٍزەکوكَی وێُبی کبهەکزەهەکبٌ 
و كیبهی کوكَی كیًەٌ و ّێىەی کەٍێزی هەهیەکە نە کبهەکزەهەکبَی َبو هۆيبٌ، هەهوەهب 

ەی هۆڵێکی گوَگی هەیە نە كەهفەٍزُی كیىی َبوەوە و ئبّکواکوكَی ٍووّذ و هەڵکەور
(، هەه ثۆیە كیبنۆگ رەَهب پەیىەٍذ َیە ثە ٠٤٧، ٧١٠١الیەَی كەهووَی کبهەکزەهەکبٌ()فهیم ، 

گفزىگۆی َێىاٌ کبهەکزەهەکبٌ ثەڵکى ثىوَیەری پەیىەٍزە ثە ثەکبههێُبَی ثۆ وارب و يەثەٍزی 
 كیبهیکواو.  ئەيەُ ئەهک و گوَگی ثەکبههێُبَی كیبنۆگ كەهكەفبد.

کی هىَەهی نە کۆَەوە کبهی نەٍەه کواوە و ٍەهەربکبَیْی كیبنۆگ وەک رەکُیکێ      
كەگەڕێزەوە ثۆ الی هيهڤبَە یۆَبَیەکبٌ، کە نەثەههەيەکبَی " ئەفاڵرىوٌ " كا كەهكەکەوێذ) 
ئەفاڵرىوٌ ثە كیبنۆگ ثیو و فەنَەفەی ٍىکواری َىوٍیىەرەوە، ثەچەُّێک ئەو گفزىگۆیە 

نە فەیهەٍىوفە ٍۆفیَزەکبَی رێلەفب، وەک: پیْبٌ كەكاد، نەَبو كیبنۆگەکبٌ هەهكەو یەکێ 
( . ٠٣١، ٧١٠٧پوۆربگۆهاً، یبَگۆهگیبً، كێٍ و گفزىگۆکبٌ ئبڵۆىرو كەکەٌ( ) عىيەه، 

ئەگەهچی ئەو چەُّە ثەکبههێُبَەی " ئەفاڵرىوٌ" گەیبَلَی ثیووڕا فەنَەفیەکبَی ثىوە، عیبواى 
ەهەربییەکبَیلا  ئەو رەکُیکە نە كەلی چیوۆک یب هۆيبٌ یب ّبَۆ ثىوە. هەهوەهب نە ّێىە ٍ

ربیجەد ثىو ثە هىَەهی ّبَۆگەهی) ئەو رەکُیکە ٍەهەرب نە هىَەهی ّبَۆگەهیلا ثەکبههبرىوە و 
كوارو گىاٍزواوەرەوە ثۆ هىَەهە چیوۆک ئبيێيەکبَی كیکە، چىَکە نەّبَۆكا ىۆهثەی 

(، ثەو ٠٢٥، ٧١١٤هووكاوەکبٌ نە هێی كیبنۆگەوە كەگێڕكهێُەوە و پێْکەُ كەکوێٍ()عەالل، 
ّێىەیە نە یەک ثبه وّێىەكا َەيبیەوە ثەڵکى ثەّێىەیەکی گْزی نە ثبثەرە پەفْبَییەکبَلا 
كەهكەکەوێذ، هەهوەهب نە كوارویْلا وەک رەکُیکێکی هىَەهی گىاٍزوایەوە ثۆ َبو ّیعو. 
 ّبعیواٌ رىاَیبٌ نە هێی رەکُیکی گێڕاَەوە، عۆهیک نە كیبنۆگ نەَبو كەلە ّیعویەکبَیبَلا

 ثەکبهیبٌ هێُبوە، ئەگەهچی ّێىاى و ربیجەرًەَلی فۆی پبهاٍزىوە.
هىَەهی ّیعو عیبواى نە هىَەهی پەفْبٌ فەٍڵەد و ربیجەرًەَلی فۆی هەیە، کە       

عیبیبٌ كەکبرەوە نە یەکزو، كیبهرویُیبٌ ىيبَە، ىيبَی ّیعو عیبواىە نە ىيبَی پەفْبٌ، نە 
ثەکبهكە هێُوێذ، نە کبرێکلا نە پەفْبَلا ىيبٌ ئەهکی ّیعوكا ىيبَێکی رێکچوژاو و ئبوێزەیی 

روی پێلەٍپێوكهێذ و ىيبَێکی ّیکبهی و وەٍفی ىاڵ كەثێذ ثەٍەهیلا، نە الیەکی روەوە 
ّیعو هوفَبه و َبوەهۆک رێکهەڵکێْی یەکزو كەکوێٍ و هەهكوکیبٌ ثبیەفیبٌ پێلەكهێذ 
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ّبعیوێکەوە ثۆ ّبعیوێکی رو و  نەالیەٌ ّبعیواَەوە، ئەگەهچێ چۆَیەری ثبیەفپێلاَەکە نە
لۆَبغێک ثۆ لۆَبغێکی رو كەگۆڕێذ، ثەاڵو نە پەفْبَلا ىیبرو ثیو ىاڵە و َىوٍەه يەثەٍزی 
گەیبَلَی پەیبيە نە هێی ژاَوە عیبکبَی پەفْبَەوە، " عەالئەكیٍ ٍغبكی " نە کزێجی "يێژووی 

، هەهوەک كەڵێذ) پەفْبَی کىهكی " كا ثەكهێژی ثبً نە عیبوىی ّیعو و پەفْبٌ كەکبد
وّەی هۆَواوە هەنجژاهكەیە، نە پەفْبَب ئەو هەڵجژاهكَە يەهط َییە، فۆواىە وفىاٍزٍ و گۆّە 
نە هۆَواوەكا ىۆهرو ئەثێذ، نە پەفْبَب هیچ پێىیَذ َبکب ثەو ىۆهییە، چىَکە ئیْی پەفْبٌ 

َەّلا، ثە (.نەگەڵ هەثىوَی ئەو عیبواىیب٧١، ٧١١١ئبّکواییە َەک هەيي و ئیْبهە() ٍغبكی،
ثەهەوپێِ چىوَی هەفُەی ئەكەثی و هبرُە ئبهای ریۆهی عیبعیب، هەه یەکە نە ّیعو و 
پەفْبٌ ىیبرو نێک َيیک ثىوَەوە، فىێُلَەوەی َىێ ثۆ كەلە ئەكەثییەکبٌ كەکوێذ، ثەواربیەکی 
رو نەٍەه ثُەيبی كەق کبه نەٍەه ثەههەيی ئەكەثی َىوٍەهاٌ كەکوێذ، َەک عۆهیەری 

ەَل وەهثگیوێذ، ثەّێىەیەکی هووَزو نێکۆڵیُەوە نە ىيبَی ّیعو و ىيبَی پەفْبٌ كەلەکبٌ ثەه
یب نێکۆڵیُەوە و ثبٍکوكٌ نە كەلە ّیعوی وپەفْبَیەکبٌ ربهاككەیەکی ىۆه نێک َيیک 
ثىوَەرەوە، ئەيەُ ثۆ ثیووڕای َىوٍەه و هەفُەگوو ىيبَەواَە ئەوهوپییەکبٌ كەگەڕێزەوە و 

 ا هەَگی كایەوە.كوارویِ نە ئەكەثی کىهكی ك
هىَەهی كیبنۆگ وەک ّێىاىێکی كیبهی گێڕاَەوە، پەیىەٍزە ثە هىَەهی پەفْبٌ، ثەاڵو       

ثەهۆی رێکچوژاَی  هەگەىەکبَی هەه كوو نمەکەی ئەكەة، گىاٍزواورەوە ثۆ َبو كەلی ّیعوی 
كەلی و ّبعیواٌ کەو رب ىۆه، ئەو رەکُیکەیبٌ ثەيەثەٍذ و ّێىاىی عۆهاوعۆه ثەکبههێُبوە. 

ّیعویِ كەلێکە پەیوەوی کۆيەڵێ ربیجەرًەَلی و ئبهاٍزەی عیب كەکبد، كیبنؤگ یەکێکە نەو 
رەکُیک و كایُەيۆ چبالکبَەی، کە رەؽەکىو ثەچۆَیەری ثەکبههێُبَی هەگەىەکبَی گێڕاَەوەکە 
كەکبد، کبهکوكٌ نەو ئبڕاٍزەیەّەوە) پێىیَزی ثە رىاََزی ّیعوی و کۆگب و کهلاَی وّە و 

و ّێىاىێکی پزەو هەیە، نە پێُبو پواکزیيەکوكَی ئەو گفزىگۆیە، نەَبو كەلی ّیعوی كا،  ىاهاوە
ئەو عۆهە گفزىگۆیبَە، ثە پێی ئەو هۆکبهە كواکەوربَەی ورەکبَی ّبعیو ئبيبكە كەکوێذ و 
ئەيەُ ئبيبَغی ّبعیوە، کە ىۆهعبه ئەو عۆهە گفزىگۆیبَە  فۆی نە ّێىاىی گێڕاَەوەییلا 

گفزىگۆیەُ كیبنۆگێکی یەکَبَی ثبثەری ثۆ ئەىيىوَی ّبعیو كهوٍزلەکبد () كەهكەفبد، ئە، 
(، ثەو پێیە ئەىيىوَی ّبعیو نە هێی ثەکبههێُبَی ئەو عۆهە رەکُیکە ىیبرو ٠٢١، ٧١٠٠هەئىف، 

كەهكەکەوێذ. كیبنۆگ نەَبو كەلی ّیعویِ كا ثە هۆی ئەو ئەو چڕی و ّێىاىە ئبوێزەییەی 
وەک نە كەلی چیوۆک یب هۆيبٌ یب ّبَۆ هەیەری، چىَکە ىيبَی  ّیعو هەیەری، ئەهکی کەيزوە

ّیعو ىيبَێكی رێکچڕژاوەو هووَکوكَەوەیی َیە، هەهوەهب پێىیَذ ثە وەٍفێکی كووهو كهێژ 
َبکبد وەک ئەوەی نە كەلی پەفْبَیلا هەیە، چىَکە) ّبعیو پێىیَذ َبکبد، هەيىو ّزێک نە 

ئەوەی گوَگ و َبوەهۆکیە، کەوا نە كیبنۆگ  ثبهەی کەٍبیەری کەٍەکبَەوە ثُىٍێذ، ثەاڵو
ثکوێذ گوَگی پێجلهێذ... ئەو کبربَەی ّبعیو نە كیبنۆگلا رىاََزی ىيبَی گىىاهّی كەلۆىێزەوە، 

( ٠٢٢وا كەکبد، کە ٍیًب و ٍووّێکی ّیعوی و وێُەیی ىیُلوو ثجەفْێزە ّیعوەکە() هەئىف، 
فىكی كیبنۆگەکە و چۆَیەری کەوارە ئەوەی َوؿ و ثەهبی كیبنۆگەکە كیبهی كەکبد، 
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ثەکبههێُبَیەری و يەثەٍزی ثەکبههێُبَیْی هەه نەو چىاهچێىەیەكا فۆی ثەهعەٍزە كەکبد، 
نەَبو كەلی ّیعویْلا ىيبٌ هۆڵی ٍەهەکی كەثیُێذ نە چۆَیەری ثەکبههێُبَی ّێىاىەکبَی 

کەو َەکبرەوە گێڕاَەوە، چىَکە ّبعیو كەثێ ئبگبكاهی وهكی ئەو الیەَە ثێذ و نە چێژی ّیعوی 
ونە هەيبٌ کبرلا يەثەٍذ و ئبيبَغەکەّی ثپێکێذ چىَکە يەثەٍذ نە چەيکی كیبنۆگ نەّیعوكا 
)ئەو گفزىگۆ ّیعوییەیە کە نە َێىاٌ كوو کەً یبٌ ىیبروكا ڕووكەكاد نە كەلێکلا ، عب كەلەکە 

گوێذ كەلێکی ّیعوی ثێذ یبٌ کۆپهەیەک ثێذ یبٌ كێویک ثێذ ّبعیو هەيىو ثبثەرەکبٌ وەهكە
( رەکُیکی ٧٥،٧١١٤ثۆ ئەوەی ثگبد ثە يەثەٍذ و ئبيبَغە كیبهیکواوەکەی فۆی()انَهیًی،

كیبنۆگ نەَبو ّیعوی کىهكی كا نە ّیعوی کۆٌ و َىێ و هبوچەهفیْلا فۆی كەَىێُێذ، نە 
ىۆه ًَىَەی ّبعیواَلا ثەهچبو كەکەوٌ ثەربیجەد نە كاٍزبٌ و چیوۆکی ّیعوی و ئەو 

گێڕاَەوەییبٌ رێلایە . ثەّێىەیەکی گْزی گێڕاَەوە یەکێکە نە رىفًە  ّیعواَەی ربیجەرًەَلی
ٍەهەکییەکبَی كاٍزبٌ و پْذ ثەگێڕاَەوە كەثەٍزێذ و ثەربیجەریِ كیبنۆگ) یەکێکە نە رىفًە 

(، ثۆ ئەيەُ ًَىَەی  كاٍزبَی ٧٧٣، ٧١١٤گوَگە هىَەهییەکبَی كاٍزبَە ّیعوی يیههی() ؽبعی، 
یەکێکە نەو ّبکبهە ئەكەثیبَەی، کە ّێىاى گەنێکی ئەو عۆهە " يەو و ىیٍ " ی " فبَی " 

 هىَەهەی رێلا ثەهعەٍزە کواوە .
 

 لۆگ لە شیعرە فارسییەکانی مەحوی جۆرەکانی دیا ەم:وتەوەری دو
كیبنۆگ  هەگەىێکی ثُچیُەیی نە ّیعوەکبَی " يەؽىی " پێک كەهێُێذ، عب چ كەلە      

ّبعیو نە ىۆه ّىێُی ّیعوەکبَی پەَبی ثۆ ثوكووٌ  کىهكییەکبَی ثٍ یب كەلە فبهٍییەکبَی،
ثەيەثەٍذ و هۆکبهی عیب و ئەهکی َىێی ثە كەَگە عیبواىەکبٌ ثەفْیىە، ثەواربیەکی رو عگە 
نە كەَگی ّبعیو فۆی گىێ ثیَزی كەَگی رویِ كەثیٍ، وارە هەه ئەوەَیە، کە ّبعیو فۆی 

هی روەوە یب كەَگی روەوە هووكاوەکبٌ هووكاوەکبٌ ثگێڕێزەوە، ثەڵکى ىۆه عبه نە هێی کبهەکزە
رۆيبهكەکبد و ثە فىێُەهیبٌ ئبُّب كەکبد، ئەيەُ  ئبيبَغی ثەکبههێُبَی كیبنۆگ 
هووَزوكەکبرەوە) كیبنۆگ ثەیەکێک نەو رەکُیکە گوَگبَە كاكەَوێذ، کە ّبعیو ثۆ گەیبَلَی 

ەّەوە ثەّێک نەو ثیوۆکە و ىاَیبهییەکبَی ربیجەد ثە كەلەکە پەَبی ثۆ كەثبد و ثەهۆی ئەو
يەعویفەی َبو كەلەکە ثە هێگەیەک نەو هێگبیبَەی گێڕاَەوە ثۆ فىێُەه كەگىاىهێزەوە() هەؽًبٌ، 

(، هەهثۆیە ' يەؽىی ' ّبعیو هىَەهيەَلاَە و ثیوریژاَە رىاَیىیەری ّێىاىە ٧٢١، ٧١٠٢
و كیىی  عیبعیبکبَی گێڕاَەوە و كیبنۆگ ثەربیجەری ثەکبهثهێُێذ ثۆ گەیبَلَی ىاَیبهی وهك

كەهەوە و َبوەوەی فۆی و کەٍێزییەکبَی َبو كەلەکبَی ثگىاىێزەوە ثۆ فىێُەه) يەؽىی وەک 
هەه ّبعیوێکی ٍۆفی و عیوفبَی يیزۆكی ژیبٌ و عەكەو ثەفەٍزی چۆکی كاكاوەرە ٍەه 
يەثەٍزە ربیجەرێزییەکبَی و ثە هەَگی عۆه ثەعۆه نە هۆَواوەکبَیلا هەَگی كاوەرەوە( ) عىًٍبٌ 

( هەه نەو چەُّە ثیواَەی "يەؽىی " یە، کە وای کوكووە ّێىاىی عیب نە كیبنۆگ نە ٣٣، ٧١١٠، 
 ّیعوەکبَیلا ثەهعەٍزە ثجٍ؛ نێوەكا ئەو عۆهاَە ثە وهكی كەفەیُە ثەه ثبً :

 



 گی نەّیعوەفبهٍییەکبَی يەؽىی كاكیبنۆگ وفوەكەَ
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 یەکەم// دیالۆگی دەرەکی :
 یەکێکە نەو عۆهە كیبنۆگبَەی كیىی كەهەوەی کبهەکزەه و کەٍێزی یەکبٌ پیْبٌ كەكاد، نەو 

عۆهەكا كیبنۆگ و گفزىگۆی َێىاٌ کبهەکزەهەکبٌ یب گێڕەهەوە و کبهەکزەهەکبٌ كەهكەفبد ، 
ىیبرو ّێىاىەکە نە لبڵجی وّەکبَی )ورى ، وری( كەهكەکەوٌ،ثۆیە ّبعیو نە ّێىاىی كهايی 

گفزىگۆی َێىاٌ کبهەکزەهەکبٌ ثەّێىەیەکی  كووه كەکەوێزەوە و نەگێڕاَەوە َيیک كەثێزەوە ،
 گۆکبٌ كەهكەفبد كیبنۆگی كەهەکی )ەگىاىێزەوە، وارە نە ىەيەَی ئێَزبیی كا گفزىهاٍزەوفۆ ك

ثەعۆهێکە كەهثڕاوەکبٌ نە کەٍێزی یەکەيەوە ئبهاٍزەی کەٍێزی كووەو كەکوێٍ و كووەيیِ 
(، ثەواربیەکی رو ٠٢١، ٧١١٤ثە كەهثواوێک ثە ىيبَی ئبٍبیی فۆیبٌ وەاڵو كەكەَەوە() يؾًل، 

گىێگو نەیەک کبرلا هەو لَەکەهٌ هەو گىێگو، ئەگەه ئەيە نە چیوۆک و  نەو عۆهەكا لَەکەه و
هۆيبَلا ثە ّیىەیەک ثێذ کە عیبواى ثێذ، ئەوا نە ّیعویْلا ّبعیو ثەعۆهێک كیبنۆگەکبٌ هێک 
كەفبد، کە ثگىَغێذ نە هێويۆَزیکبی كەلەکەی و ئیَزبریکبی كەلەکە نەكەٍذ َەكاد، چىَکە 

بعیو َبرىاَێ ثە ّێىەی كەلی پەفْبَی يبيەڵە نەگەل يەوكای ّیعو ثەهرەٍک روە و ّ
 يەؽىی كەفەهيىێذ :ثەکبههێُبَی وّە و ىاهاوەکبٌ ثکبد. 

 گفذ: ت؟یهل ضبهی: (ثو عبّك اليِی)پوٍچوا
 (٥٠٥ل )يەؽىی،    فىك ها  ەیُیيٍ ، ثىى و،یكهى ثو ّ یي هذیفض

يەؽىی كیبنۆگ نەگەڵ فۆّەویَزەکەی كەکبد وڕاٍزەوفۆ نێی كەپوٍێذ : ثۆچی ثەلَەی  
یبٌ ثڵێیٍ ثە گىێی ڕەلیت كەکەیذ؟ هەهچی ئەو ثڵێ وا ئەکەیذ ونە عبّك و ئەویُلاه 
َبپوٍیذ؟وری: چىَکە هی فۆيە و ئەگەه يەیًىوَیِ ثێ،ڕێيی ئەكەو ثەٍەه ّێوكا، کەوارە 

یٍ فيو وکەٍی فۆیەری ثب وەکى يەیًىَیِ ثێذ ڕێيی كەكاد چىَکە ئەو فۆيبڵییە یبٌ ثڵێ
ثەٍەه ثێگبَە وکەٍبَی روكا ئەگەه وەکى ّێویِ ثٍ. نێوەكا يەؽىی فۆی گێڕەهەوەیەو 
فۆّی کبهەکزەهێکی كیبنۆگەکەیە، ثەّێىەیەکی ڕاٍزەوفۆ ئەو ورىوێژ وگفزىگۆیەيبٌ پیْبٌ 

 كەكاد کە نەَێىاٌ فۆی و فۆّەویَزەکەیلا ڕوویلاوە.
 نەكێڕێکی روكا كەفەهيىێذ:

 ثب يٍ چُل كل ەىٍزی: كه هو يى ثىك پگفذ
 !بیرُهب ث یجّ: لیيٍ گى ەث للی( ثی)يؾى

 گنّذ یغيل ثبه ٍینت و كَلاٌ عبَبٌ ا ثو
 (٥٧١ل)يەؽىی،        !  بینؤؤ الال ث ویٍ ە: ثلیيٍ گى ەث فىك

ثەثەهكەوايی هەه ربڵەيىیەکی وارە: فۆّەویَزەکەی يەؽىی فەهيىوی: ثە يەؽىی هەيیْەو 
يٍ چەَلیٍ كڵی ئەویُلاهاَی پێىەیە، کەوارە يٍ هیچ کبد رەَیب َیى ،کەچی يەؽىی ثێ كڵ و ثێ 
ئبگب پێى كەڵێ : ّەوێ ثەرەَیب وەهە ! كەی ّزی وا چۆٌ كەگىَغێذ! كوارو كەڵێذ: ئەو پبهچە 

هە ثۆ ٍەیوی ئەو يوواهییە غەىەنەی يٍ ثە كەو و نێىی گیبَبَلا رێپەڕی، فۆد ثە يٍ كەڵێی وە
 ەیگڕێ ەن كاەعویّێڕەكوو ك وەعىاٌ ن یکەیەمینەٍ ٌەفبو ویّبع یؽىەي كهەوّبوەیە ثکە.

ایٍ کە فۆی نە فۆیلا ّێىاىێکی ك ْبٌیپ یَبٍک یگۆبنیك یکۆیەربثه ەوۆگفزىگ یىاىێّ
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كاوایەک ٍەهَغڕاکێْە ثۆ فىێُەه وگىێگو وڕاكەی ّیعوییەری كەلەکە ثەهى كەکبرەوە ،يەؽىی 
نە فۆّەویَزەکەی كەکبد ،نەىاهی فۆّەویَزەکەیەوە وەاڵيی ئەو كاوایەی ثەّێىەی كیبنۆگ 

 كەكارەوە کە ئەو هیچ کبد ثە رەَهب َییە و عبّمبٌ و ئەویُلاهاَی ىۆهٌ.
 نەكێڕێکی روكا يەؽىی كەفەهيىێذ:

 پو اٍذ اى ّىهُ ايْت، گفذ: گىَذی: چْى يثگفزى
 (٥٧٧ل )يەؽىی،      و آّىة  یيیفىَو ٍیيٍ آثبك اٍذ اى فواثبد

وارە: ورى: ئەيْەو چبود کە وەکى يەی ٍەهفۆّکەهە ويەٍزًبٌ كەکبد ،پڕیەری نە ّۆڕُ 
و هەها ، .... وری : يەیقبَەی يٍ نەو فىێُڕیژی وپْێىی و ئبّىثە ئبوەكاَە. وێُەیەکی پڕ 

ەڵ ئەوەی پبڕاكۆکَێکی ثەهبی عىاًَبٌ پیْبٌ كەكاد، نە ڕێی وّەکبَی )ورى ، وری(ەوە نەگ
ٍەهَغڕاکێْە کبرێ كیبنۆگی َێىاٌ يەؽىی و فۆّەویَزەکەی كەثیُیٍ کە يەؽىی پێی وایە 
ئەيْەو چبوی یبه وەکى يەی ٍەهفۆّیبٌ كەکبد وّىێُەکە وێواٌ كەکبد وّەڕو ئبّىة 
كەَێزەوە ، ئەویِ نە وەاڵيلا كەڵێ: ئبوەكاَی ّىێُەکەی يٍ ثەو ئبّىة و فىێُڕێژی 

 وارە فىێُڕێژی ئبوەكاَی ثەکۆڕ وکۆيەڵی يٍ كەثەفْێذ.یەوەیە،
 نەّىێُێکی روكا يەؽىی كەفەهيىێذ:

 لٌیك ەُیؽالل اٍذ يوا آ ە: کیگفز
 (٥٧٢ل)يەؽىی،        ؽواو اٍذ   ەَ یی: چى رى كه چْى يٍ آگفزى

 نێوەكا ّبعیو ثبثەرێکی فیمهی كەوهوژێُێذ ٍەهەرب كیبنۆگەکە ثە وّەی )ورذ( كەٍذ پێلەکبد
ثەاڵو يەؽىی نە ىاهی فۆّەویَزەکەیەوە كەیگێڕێزەوە ثۆ فۆی و ثۆ ئێًەُ، فۆی 
گێڕەهەوەیە و ثەّلاهی كیبنۆگەکەُ كەکبد ، يەؽىی ثەهوەيەَل كەفەهيىێذ رۆ ورذ :وارە 
فۆّەویَزەکەی ، کە ثیُیُی يٍ نە ئبوێُەكا هەوایە . ورى: فۆ ئبوێُە نە چبوی يٍ ثێگەهك رو 

ثێیزە چبوی يُیْەوە ربپۆ و لەكەغەَییە ) َیىە ثەیزی یەکەو ئبيبژەیە َییە، کە واثێ ئەگەه 
ثەوەی کە نە فیمهلا هبرىوە : رەيبّبکوكَی ئبفوەد نەئبو و ئبوێُەكا ؽەهاو َییە، چىَکە وێُەی 

( ئەو كیبنۆگە ّیعوییەرێکی عىاَی ثە كەلەکە ٢١،٧١٠١ئبفوەرەکەی رێلایە َەک فۆی()کۆچەه،
ئبيبژەیەکی ثەهێيە ثەو ثبثەرە فیمهییە،نە ڕێی كیبنۆگەوە ٍەهَغی ثەفْیىە كەلئبوێياٌ و 

فىێُەه ڕاكەکێْێذ و وای نێ كەکبد ثیونەيبَبکەی ثکبرەوە و ثەّىێٍ ٍەهچبوەی ئبيبژەکەكا 
 ثچێذ. 

 نەكیبنۆگێکی روكا يەؽىی كەفەهيىێذ:
 ییکغب ەى کغب رب ث یَزی: رى کگفزب
 (٥٣١ل)يەؽىی،               چیرب ه ەآيل چیى ه چیيُى هه ە: کگفزى

وارە: ئەو پوٍیبهی کوك وری: ئەوە رۆکێیذ؟ و نە کىێىە هبرىیذ؟ ئەگەیزە کىێ؟ ورى: ئەوە يُى، 
هیچى ونە َەثىٌ وهیچەوە هبرىو و ئەچًەوە َەثىٌ و هیچى پێ َەکوا. نەڕێگەی كیبنۆگەوە 
ؽەىهەری يەؽىی فەنَەفەیەکی َبیبثی وهوژاَلوە، عیهبَجیُی فۆی ثۆ ثىوٌ ويوكٌ 

ە كیبنۆگەکبَی ّبعیو ثبثەری ٍبكە وٍبکبه َەثىٌ ،يەثەٍذ وئبيبَغی ڕوَلەکبرەوە کەوار
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گەوهەی نەكواوە ثىو، پەیبيێکی ثەهێيی پێیە پێًبٌ كەڵێذ: ثەفۆربٌ يەَبىٌ ،نەفۆثبیی يەثٍ، 
چىَکە ئێىە هیچ َیٍ نە فۆیەوە كەٍذ پێلەکبد، فۆ ثەکەو گورُێکی نەڕاكەثەكەه كەَىێُێذ 

ىێىە هبرىی وكەگەیزە کىێ؟ کە پێی وایە ئێًە هیچ َیٍ و نە کبری نێی كەپوٍٍ رۆ کێی؟ نە ک
هیچەوە هبرىیٍ و ثەهەو يەهگ و رەواو ثىٌ كەچیٍ، كەی ثب نەفۆيبٌ ثبیی َەثیٍ و ثەفۆيبَلا 
ثچیُەوە نەو هیچ وپىچییە فۆيبٌ ثپبهێيیٍ، فۆيبٌ ثە ّزێکی ثەٍىكەوە فەهیک ثکەیٍ 

. ئەيە ٍەهەڕای ئەو يۆٍیمب َبوفۆییەی کەفۆّیی وثەهكەوايی پبّەڕۆژی ثۆ كاثیٍ ثکبد
 ثەهۆی ڕێکقَزُی كەَگەکبٌ و كوثبهەثىَەوەی وّەکبَەوە  كهوٍذ ثىە .

 نەكێڕێکی روكا يەؽىی كەفەهيىێذ:
 ًَبَل چیَظو ه ەو گفزى: ث لویك كهُذ
 (٥٣٠ل )يەؽىی،        چ؟یه یلی، رى چىٌ ك چی: ثبوه َکُى هگفذ

چىک كێیزە ثەهچبو کە هیچ َبَىێُیذ، وری: هیچ ثبوەڕد پێ وارە: كەيی رۆو كی و ورى: هێُلە ث
َبکەو ، رۆ چۆٌ هیچذ ثیُی؟!  یەکێک نە ّێىەکبَی كیبنۆگ گێڕاَەوەیە، نێوەكا ّبعیو ئەو 
گفزىگۆیەيبٌ ثۆ كەگێڕێزەوە کە نەَێىاٌ ّبعیوو فۆّەویَزەکەیلا ڕویبٌ كاوە، ّبعیو ثە 

کەوهیچ كیبهَیە، کبرێک كەيی یبهی كیىە کە ڕٍزەیەکی هەواڵی ثە یبهەکەی كەڵێذ:كەيذ ثچى
ىۆه ثچىک ثىە ئەيەُ ئبيبژەیە ثۆ چەَل ّزێ نەواَە: عىاَی كەو و ڕوفَبهی یبه، ثێ كەَگی 
یبهەکەی ،کەهەيىیبٌ هێًبی ئەهێُی وثبّی یبه پیْبٌ كەكەٌ، ثەاڵو یبهەکەی ثبوەڕی پێ 

كیبهَییە، ئەی يەؽىی چیذ كیىە؟ َبکبد و وەاڵيی كەكارەوە، كەڵێ: كەيى ثىَی َییە وهەه هیچ 
چۆٌ كیىرە؟! فۆ هیچ َبثیُوێذ ، كوثبهە کوكَەوەی وّەی)هیچ( عىاَی ثەّیعوەکە كاوە، عگە 

 نەوەی يۆٍیمبی َبوەوەی ثەهێيکوكوە.
 نە كیبنۆگێکی روكا يەؽىی كەفەهيىێذ:

 افکبه )گفزى: ( ٍیكاهك ا رًبّب
 (٥٥٢ل)يەؽىی،              پوٍى ى فوهُگ؟  ی)گفذ :( ک فوَگى،

وارە: ورى : ئەو هيهوثیواَەی يٍ ثۆ ٍەیوکوكٌ ئەّێذ. نە وەاڵيلا فۆّەویَزەکەی وری: يٍ 
ئەوهوپبییى ، چیى كاوە نە ىاَیبهی و ڕۆُّجیوی و ئەكەثیبری ئێىە.يەؽىی فەیهەٍىف نەو 
كیبنۆگەكا ثەرەکُیک و ّێىاىێکی عیبواى نەواَەی پێْىو وّەی )ورى( کە كەثێذ پێِ ورەی 
کەٍەکە ثُىٍوێذ وپێِ ثکەوێذ ،ّبعیو كوای فَزىە ، لَەکەی کوكوە اَغب وّەی )وری( 
كاَبوە ، ئەيە فۆی نەفۆیلا الكاَە نەّێىاىە ثبوەکە َيیکجىَەوەیە نەئبٍزی ّیعوییەد و 
ٍەهَغی فىێُەه ڕاكەکێْێذ وچێژێکی فۆّی پێ كەثەفْێذ چىَکە ّزێکی چبوەڕواَُەکواو 

 ثىە.
 ناوەکی :دووەم// دیالۆگی 

ئەو عۆهە كیبنۆگە نە يۆَۆنۆگ كا فۆی ثەهعەٍزە كەکبد ، يۆَۆنۆگیِ رەکُیکێکی َىێ       
یە نە هىَەهی گێواَەوەی چیوۆک و هۆيبٌ كا نە چبو عۆهەکبَی رو، ئەو عۆهە ىۆهرو 
پەیىەَلی ثە كیىی َبوەوەی کبهەکزەهەکبٌ و گێڕەهەوەوە هەیە.) نە َبو كەللا " ربک " پبڵەواٌ 
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کبهەکزەه وەک رەَێکی ىیُلوو ثياوری هەیە و لَە كەکبد، ىۆه عبه ئەو لَەکوكَەی نەگەڵ یب 
پبڵەواٌ و کبهەکزەهەکبَی كیکەی َبو كەلەکەیە و هەَلێک عبهیِ لَەکوكَەکەی رەَیب نەگەڵ 
فىكی فۆیەری و فۆی كەكوێُێ و گوَگی ثە هەثىوَی ئەواَی رو َبكاد، یب الیەَی کەو 

(، ثە واربیەکی رو ٧٢٠، ٧١١٤بد کەٍێک هەثێذ وەاڵيی ثلارەوە( )يؾًل، چبوەڕواَی ئەوە َبک
فۆی لَەکەه و گىێگوە. يۆَۆنۆگ پەیىەَلی ثە الیەَی ربکبیەری و الیەَی هۆّیبهی 
گێڕەهەوەوە هەیە، کە چۆٌ هەوڵی يەىهاَلَی هووكاوەکبَی هەیە، ثەيەُ ّیكوكَەوەی 

ىوٍەه َبرىاَێ نە هێگەی رەکُیکەکبَی رو كەهووَی و هۆّەکی كەهكەفبد، هەهثۆیە ئەوەی َ
ثە ئێًەی ثڵێذ، ئەوا نە هێی يۆَۆنۆگەوە كەیگەیەَێذ. يۆَۆنۆگ ىۆه عبه پەیىەٍزە ثە 
هاثوكووەوە وارە هێُبَەوەی هووكاو نە ىيەَی هاثوكووە وە ثۆ ئێَزب یب نە ئێَزبوە ثەهەو 

ەکە ئەَغبيی كەكاد. كاهبرىو، ئەيەُ كەکەوێزە ٍەه عۆهی ئەو ثیوکوكَەوەی کبهەکزەه
يۆَۆنۆگ ، ثیوۆکەی گفزىگۆی فىكی پێکلێُێذ، چىَکە ڕێوەوێکی ثبىَەیی گەڕاَەوەیی هەیە، 
ثەيبَبیەکی رو )نە فىكەوە كەهكەچێذ و ثۆ ڕاٍزەوفۆُ ثۆ فىك كەگەڕێزەوە،نەو ڕوەّەوە 

ە وەاڵو گفزىگۆیەکی رەواوە، ڕاىیجىَێکی فىكی هەیە، ّبکەً ریبیلا كەپوٍێذ ثەاڵو پێىیَزی ث
(ثۆیە هەوڵلەكاد ٠٠٠،٠٤٢٣َییە،يەگەه رەَیب نە فۆیەوەو نە َبوەوە ثێذ( )ثٍ ٍبنى وافووٌ،

گىىاهّذ نە ّپوىەیی و ڕاڕاییەکبَی فىكی َىٍەه ثکبد، ئەو ثیوۆکە هەٍزی و َەٍزی یبَەی 
ثە ىەیُی َىٍەهكا كێٍ پیْبٌ ثلاد، کەوارە يەهط َییە گىێگوێکی ڕاٍزەوفۆی ئبيبكە هەثێذ، 

  ىَکە نەو کبرەكا ثیوۆکەکبٌ ثە ڕێوەوێکی ثبىَەیی كەٍىڕێزەوە.چ
يەؽىی كاهێُەه ىۆه پەیڕەوی ئەيغۆهە كیبنۆگەی کوكوە نەّیعوەکىهكی وفبهٍییەکبَیلا  

،ثبثەرەکەی ئێًە کبهکوكَە نەٍەه ّیعوەفبهٍییەکبَی ، وەک كەىاَیٍ ّبعیواَی کالٍیک نە 
ىە، ثەڵکى نە كێڕی کۆربییلا َبىَبوی فۆیبٌ رێکەڵ ثە کۆربیی ّیعوەکبَیبَلا َبوی فۆیبٌ َەَىٍی

كێڕەّیعوەکە کوكوە، يەؽىی ىۆهثەی کبد ئەو كێڕەی ثەّێىەی كیبنۆگی َبوەوە كەهثڕیىە و 
نەگەڵ فۆی گفزىگۆی کوكوە، ویَزىیەری نەڕێگەی ئەو گفزىگۆیەوە ئەوەی هەٍزی پێ كەکبد 

ٍزەوفۆ الی کەً ثیلهکێُێذ ، نەگەڵ َبفی و َبفی كەهەژێُێذ ، ئەوەی َهێُییە و َبرىاَێذ  ڕا
فۆی ثبٍی ثکبد و ثکەوێزە كیبنۆگ ثەيە هەٍذ ثەئبهايی كەکبد و ثبهی ٍەه ّبَی ٍىک 

 كەثێذ. 
 يەؽىی كەفەهيىێذ: 

 پب ثو ؽنه گناه كهیٍ هە رى )يؾىیب(
 (٥٠١هاە يؾجذ اٍذ ثال ففزە ثو ثال             )يەؽىی، ل

ویَزی و ثەپبهێي ڕێی ثکە و ثەهەڵەّەیی يەڕۆ! ڕێگبی وارە: ئەی يەؽىی نە ڕێی فۆّە
فۆّەویَزی هەه ثەاڵیە وثەٍەه یەکلا کەورىوە، ئەثێ ثبُ ئبگبد نە فۆد ثێذ، كیبنۆگی 
َبوەکی يەهط َییە وەاڵيلاَەوەی رێلاثێذ ،يەؽىی نەگەڵ فۆی لَەكەکبد ئبيۆژگبهی فۆی 

ەیەكا گىىەهثکبد، نەَبفی فۆّیلا كەکبد، کە کەورۆرە كاوی فۆّەویَزیەوە،كەیەوێذ ثەو ڕێگ
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كەىاَێذ کبهێکی ئبٍبٌ َییە وهەه کێْە وثەاڵیە و ثەٍەهیەکلا کەورىٌ ثۆیە كەثێذ ثە ئبگب و 
 وهیب ثێذ. 

 نەكێڕێکی روكا يەؽىی كەفەهيىێذ:
 ثە ٍو كهك يؾجذ گو ثىك، ثبّل روا )يؾىی( 

 (٥٧٠فالٓ اى کًْکِ فوكا، َغبد اى كهكٍو ايْت     )يەؽىی،ل
رە: ئەی يەؽىی !  ئەگەه كەهكی عەّك و ئەویُێکی فىاییذ نەٍەهكا ثێذ، نە کێًْەکێْی وا

ٍجەیُێی لیبيەد)ڕۆژی كوایی(و نە كەهكەٍەهی ئەيْەوی كَیب ڕىگبهد ثىە ونە كوَیبو 
پبّەڕۆژكا ٍەهثەهىیذ.يەؽىی نەڕێی يۆَۆنۆگەوە نەگەڵ فۆی كەكوێذ، وارە كەثێزە كوو 

ڕاٍزەلیُەیە)يُی ّبعیو( کەٍە ڕاٍزەلیُەکەیە،ئەوی رویبٌ )يُی  کەً، كوو يٍ، یەکێکیبٌ يُی
ّیعو( کەٍە كاَواوەکەیە، کە نەعێی یەکێ كاَواوە رب وەاڵو ثلارەوە، کەوارە يُی لَەکەه يُی 

 َبو ّیعوەکەو ،نەکبرێکلا يُی گىێگو يُی ّبعیوەکەو ، هبوکێْەکە ثەيغۆهەی نێ كێذ: 
 رۆ )گىێگو( = فىكی ّبعیو

 ه( = فىكی ّیعو يٍ )لَەکە
 يٍ = رۆ

 لَەکەه = گىێگو
يەؽىی ثەفۆی كەڵێذ: کە پێىیَزە ثۆ ئەوەی نە کێًْەکێْی ٍجەیُێ وكەهكەٍەهی ئەيْەو 
ڕىگبهد ثێذ كەهكی عەّك و ئەویُذ نەٍەهكا ثێذ،كەالنەرێکی فەنَەفی لىڵ كەگەیەَێذ و 

 لَەکەه وگىێگو هەه فىكی يەؽىی فۆیەری.
  نەّىێُێکی روكا كەفەهيىێذ:

 فىّى آیل اى ایٍ ثیهىكە گىیی هبی فىك)يؾىی(
 (٥٧٣ثە هوکٌ آَچە ثبیل كاك اى وهبة ّل يىهىة        )يەؽىی،ل

وارە: نەو ثێ هىكە وێژی فۆو ّبك و کەیف فۆّى يەؽىی ئەوەی ّبیبَی ثەفْیٍ ثێ 
،نەالیەٌ فىای  ثەفْەهو كاڵواوە ثە هەيىو کەٍێک ثەفْواوە.)ّبعیو ورەکبَی فۆی 

پێ ثەفْواو ئەىاَێ و فۆی ثە ئبيبَغی كاڵوایی فىكا نە لەڵەو كەكاد،عب ئەگەه  ثەكیبهی
( ٢١،٧١٠١فەڵکی ئەو وربَەیبٌ ثەالوە ثێهىكەیە ثەالی فۆیەوە گەوهە وڕێيكاهە()کۆچەه،

يەؽىی نەگەڵ فۆی كەكوێذ يۆَۆنۆگێکی عىاٌ و ثەهێيە ، يەؽىی ئەوەی نەَبفیلایە 
ٍُ و كهکی پێ َبکەٌ ، یبٌ ثە ثێهىكەیی ثبٍی كەکەٌ چىَکە وكەىاَێذ، فەڵکی َبیياٍَ و َبیجی

نێێ رێ َبگەٌ،ثۆیە يەؽىی وەک كڵُەواییەک ثۆ فۆی نە هەيبٌ کبرزلا پەیبيێک ثۆ ئەو کەٍبَە، 
ثەفۆی كەڵێذ: يەؽىی ئەوە كیبهی ثەفْەهە ثە رۆ ثەفْواوە وپێی كڵقۆُ ثە و گىێ ثە 

 فەڵکی يەكە.
 يىیذ:نە كیبنۆگێکی روكا يەؽىی كەفەه

 ٍبكە ٕؾواٍذ ثە كیىاَە ثَبىك )يؾىی(
 (٥٧٢هفذ غوثذ ثە ٍىی ّهو کْیلیى عجش           )يەؽىی،ل
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وارە: ئەی يەؽىی ٍبهای ٍبكە وثەهیٍ وثەهفواواٌ نەگەڵ ّێذ و كێىاَەكا كەگىَغێذ، ئێًە 
 ەن بواىیع ثێهىكە کەنىپەنی ئبواهەییًبٌ ثەهەو ّبهو ئبوەكاَی ڕايبڵ کوكو گىاٍزًبَەوە.

 یبریعەن یؽىە، ي کبدەلێپ ٍذەيٍ ك یُبوێع ەث برویى ەک گۆنۆَۆي یگْز یىاىێّ
 وەئ بٌی  یرەیەه ەک ەیبيەیپ وەرو ئ یکێٍەک ەیوەئ کەو ذێُێهەك ۆیف ی)يٍ( َبویُبوێع
 ذ،ێَەیەگەك یؽىەي ەث یزێٍزەثەي ەیەیکۆویث

 يجبُ يُزظو عهىەی هفِ )يؾىی(
 (٥٣١)يەؽىی،ل        رى يْذ فبه ثە ایٍ ثوق ّعهەثبه يپیچ! 

وارە: ئەی يەؽىی چبوەڕواَی كەهکەورُی گڕی ڕويەری ئەو يەثە، رۆ چُگێک كڕکی، فۆد  
يەئبڵێُەهە ئەو ثووٍکە رووٍکەكاهە! ثب َەٍىرێیذ و نەَبو َەچیذ.يەؽىی كیبنۆگ نەگەڵ فۆی 

چُگێک كەکبد ، ئبيۆژگبهی فۆی كەکبد کە چبوەڕێی عیهىەی ڕويەری یبه يەکە چىَکە رۆ 
كڕکی فۆد يەئبڵێُە نەو گڕەکبهەثبییە،ئەىاَێذ پێێ َبوێوێذ ثەاڵو نەَبفیلا ئبهەىوو كەکبد نێی 
َيیک ثێزەوە ثۆیە كوایی فۆی ثەفۆی كەڵێذ نێی كووه ثکەوەهەوە، كیبنۆگەکە ثە ّێىەیەکی 

 ثبىَەیی كەٍىڕێزەوە نە فۆیەوە كەٍذ پێ كەکبد ثۆ فۆی كێزەوە.
 

 لەشیعرەفارسییەکانی مەحوی دیالۆگشێوازی تەوەری سێیەم : 
ىيبٌ کەهەٍزەیەکی ثُچیُەیی كیبنۆگە ویەکێکە نە فبکزەهە هىَەهییە ثەهێيەکبَی کبه پهەو  

ئبٍزی هىَەهی و ّیعوییەری كەلی ئەكەثی كەکبد ،ّبعیواَی کالٍیک ثە ثەکبههێُبَی ىيبَێکی 
ئەكەثی ثەهى و يەىهاَلَی هىَەهەکبَی هەواَجێژی و هەواَی و ... کۆيەڵی ربیجەرًەَلی رو 

کە ثىوَەرە عێگبی رێڕايبَی وهك و لَە و ثبٍی ىۆه،) كیبهە ئەو كیبهكەی عىاَکبهی  َبٍواوٌ،
نە هەَلێک ثبثەرلا ثىوە ثە ئەهکی ّیعوی لۆَبغەکە. ّبعیواَی کالٍیکی کىهكی " َبنی ٍبنى، 
کىهكی، يەؽىی....ؽبعی لبكهی کۆی و چەَلاَی رو، رىاَیبٌ ثەو پەڕی ثهیًەری و ّبهەىایی و 

( یەکێک نەو الیەَبَەی ٢٢، ٧١٠١ئەو ئەهکە نە هێی ّیعوەوە ثگەیەٍَ( )ئیًَبعیم،  نێهبرىوییەوە
ثبٍی نێىە كەکوێذ، ثەکبههێُبَی كیبنۆگە نە ّیعوەکبَیبَلا، ثۆ ئەيەُ ًَىَەی ىۆهيبٌ هەیە، 
نەواَەُ " عيیوی ، فبَی ، َبنی، يەؽىی ....رب كەگبرە ؽبعی و ّبعیواَی كوارویِ " ، هەهوەهب 

 عۆهاو عۆه و ثەيەثەٍزی عیب ثەکبهیبٌ هێُبوە. ثەّێىاىی
گوَگی گفزىگۆ نە ّیعوی کالٍیکی نەوەكایە کە كووهی ئەفبرەوە نە فىكێزی گْزی)انناریە 
انًطهمە(، چىَکە گىَغبورویٍ ّێىاىی كەهثڕیُی هيهی نە ّیعوكا ثویزییە نەّێىاىی كیبنۆگ 

هەَلێک عیبواىە وەکى نە ئەوەی  ( ّبیەَی ثبٍە ٍووّزی كیبنۆگ نە ّیعوكا٢٥،٧١١٣)ثوٌَ،
نە كهايب و چیوۆکلا هەیە، چىَکە نەّیعوكا ىیبرو ّێىاىێکی چڕ وپڕ وەهكەگوێذ ، هەهوەهب 
ئەو هىَەهە كهايبیە کبهیگەهی ئەهێُی كەثێذ ثۆ فىڵمبَلَی عىاَی  هىَەهی ئەكەثی وڕۆڵێکی 

ٍزەکبَی كەلی َبو گوَگ كەثیُێذ ثۆ فَزُەپبڵ و ثەیەکەوە ثەٍزُەوەی وّەو ڕٍزەو کەهە
 كەلی ئەكەثی وٍیفەری گْزگیوی پێ كەثەفْێذ.



 گی نەّیعوەفبهٍییەکبَی يەؽىی كاكیبنۆگ وفوەكەَ
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يەؽىی ىاَب و ثهیًەد پڕۆٍەی كیبنۆگ و گفزىگۆی نە ّیعوەفبهٍییەکبَیلا  ثەچىاه ّێىاى  
يەىهاَلووە )رەوىیفکوكوە( وارە پڕۆٍەی كیبنۆگ ثەیەک ّێىاى َییە ثەڵکى ىاَبیی و ىیوەکی و 

کە كەثیُیٍ چەَل ثەکبهايەیی ئەو كەلبَەی چُیىە،ىيبَی نێهبرىیی ّبعیويبٌ ثۆ كەهكەکەوێذ 
ّیعوی الی يەؽىی کۆيەڵێک فبٍیەد و ربیجەرًەَلی فۆی هەیە نە ڕێکقَزُی كەٍزەواژە و 
ڕٍزەکبٌ ،نەگەڵ ئەوەّلا كیبنۆگ فۆك نە فۆیلا ّێىاىێکی ىيبَە ربیجەرًەَلی فۆی هەیە ، 

یبنۆگەکبَیلا پەیڕەوی کوكوە ثیقەیُە ئێًەُ هەوڵلەكەیٍ هەَلێک نەوّێىاىاَەی يەؽىی نەك
 ڕوو   
 شێوازی پرسیارکردن یەکەم / 

ئەيغۆهە ّێىاىە فۆی نەفۆیلا وارە : كیبنۆگ ، چىَکە کبرێک کەٍێک پوٍیبه كەکبد ئەوا 
گفزىگۆ كهوٍذ كەثێذ و پێىیَزی ثە  كیبنۆگ ثۆ وەاڵيلاَەوە، ثەربیجەری ئەگەه نە ّیعوكا ثێذ 

اىەی پێ كەثەفْێذ، ٍەهَغی فىێُەه ڕاكەکێْێذ وای نێلەکبد ، عىاَییەکی ئەكەثی َبو
ثەّىێٍ وەاڵيی پوٍیبهەکەكا ثچێذ ، يەهعیِ َییە ىوو وەاڵيەکەی كەٍذ ثکەوێذ یبٌ ثڵێیٍ 
نە هەيبٌ كێڕكا ثێذ،كاَبیی ّبعیو نەوەكایە ثزىاَێذ فىێُەه ڕاپێچی كەلەکەی ثکبد ثێ ئەوەی 

 ىاهیُەکبَیلا كەفەهيىێذ:هەٍذ ثکبد، ئەوەرب يەؽىی نەیەکێک نە چ
 اى افك كیلو ثو آيل ثله كه ّکم هالل 

 فىُ عىاثی كاك چىٌ کوكو ى اؽىانِ ٍؤال :
 آفزبة هوی هؽًذ عکٌ ها چىٌ واگوفذ

 (٥٢١کیَذ گىیل کبيهى یب کی ثە کبه آیل کًبل؟       )يەؽىی،ل 
کە پوٍیبهو نێکوك، وارە: نە ئبٍۆوە ثیُیى يبَگی چىاهكە ثەّێىەی يبَگی یەکْەوە هەڵهبد، 

وەاڵيێکی فۆّی كايەوە : فۆهی ڕووی ڕەؽًەد کە ریْکلاَەوەی فۆی گورەوە، کێیە ثڵێ يٍ 
رەواوو یبٌ کەی رەواویەری ثەکەڵک كێذ؟ يەؽىی نەو كیبنۆگەی کە ثەّێىاىی پوٍیبهی 
 كایڕّزىە ،  ڕٍزەکە یبٌ ثڵێیٍ لَەکەی پێِ فَزىە كوارو پێًبٌ كەڵێذ : ئەوە پوٍیبهيکوك و
ئەویِ وەاڵيی كايەوە، ئەو الیەَەی كیبنۆگی نەگەڵ كەکبد يبَگە وارە الیەَی ثەهايجەه 
يبكەیەکی ثێگیبَە ثەاڵو ثەهعەٍزەیە، نێوەكا ریْک كەفبرە ٍەه ثبثەرێکی فەنَەفی ، ئبيبژە ثە 
)کەيبل( ثىٌ كەكاد ، کە هیچ کەٍێک ثەفۆیىە َەَبىێذ کە رەواوە و نەوپەڕی کەيبل ثىَلایە، 

رەواوکەهی یەکزویٍ ، کەپوٍیبهی نەعىاَی ورەواوی يبَگ کوكوە، نە وەاڵيلا ئەوێِ  ئێًە
ثەّێىاىێکی پوٍیبهی هەهچەَلە پێىیَذ ثەوەاڵيلاَەوەُ  َبکبد وەاڵيی كاوەرەوە کە فۆهی 

 ڕەؽًەری ثەهكەکەوێذ.
 گفزى،چى گفذ " كیلە َگبهی ٍىی رى كاّذ" :

 (٥٣٠)يەؽىی،ل        چىٌ اٍذ فىك ٍمیى و چُیٍ های او ٕؾیؼ؟   
وارە: ورى: چۆٌ وری : چبوو ثەٍۆىێکەوە ، ثەَیگبیەکەوە ثۆ رۆی ڕواَی،چۆٌ ّزی وا 
ڕێکەورىە ؟ چبود فۆی َەفۆّە ،کەچی ثیووڕای وا كهوٍذ وٍبغە. نێوەكا يەؽىی كیبنۆگ 
 نەگەڵ یبهەکەی كەکبد، كیبنۆگی كەهەکی ثەاڵو نە ّێىاىی پوٍیبهكایە، كیبنۆگەکە ثە : ورى
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كەٍزپێلەکبد کبرێک یبه كەڵێذ : َیگبی چبوو ثۆ رۆ كەڕواَێ ، يەؽىی ُ پێی ٍەیوە چىَکە 
چبوی یبه َەفۆّە ثە پێی ىاََزی يەَزیك)کبرێک يىلەكیًە)پێْەکی(یەکبٌ كهوٍذ 

( کەوارە : ئەو چبوە َەفۆّە و ٢٥،٧١٠١َەثٍ،َەریغە)ئەَغبو(یِ كهوٍذ َبثێذ()کۆچەه،
بڵێذ چىَکە فۆی رەواو َییە، کبهیگەهی كیبنۆگەکە نەوەكایە كهوٍذ پیْبٌ َبكاد و ڕاٍذ َ

كەیەوێذ پوٍیبهێک ثىهوژێُێذ و ٍەهَغی فىێُەه ڕاثکێْێذ ثەوەُ ڕاكەی پهەی ّیعوییەری 
 كەلەکە ثەهى كەثێزەوە. 

 
 )اخباری( شێوازی هەواڵیدووەم/ 

کەی ثەّێىەی يەثەٍذ نەوعۆهە ڕٍزە و كیبنۆگبَەیە کە هەواڵێک كەگەیەٍَ، ّبعیو كیبنۆگە
هەواڵی ثۆ فىێُەهاَی ثبً كەکبد، یبٌ ثڵێیٍ ڕاگەیبَلَێک كەهثبهەی ثبثەرێک كەفبرە ڕوو ثەاڵو 

 ثەّێىەی كیبنۆگ،  يەؽىی كەفەهيىێذ : 
 عغت َەثىك کە ثو گوكك ى كیٍ اى ثهو كَیب هى!

 (٥٧٧کُل رجلیم هو کٌ )يؾىیب( ثهو مهت ينهت!                )يەؽىی، ل
فۆیلا کەورۆرە گفزىگۆ، ثەّێىەی يۆَۆنۆگ وەکى پێْزو ئبيبژەيبٌ پێلا يُی  يەؽىی نەگەڵ

ّبعیو ويُی ّیعو ،ثەّێىاىی هەواڵی كەفەهيىێذ: ئەی يەؽىی ئەگەه کەٍێک ثۆ کەالکی 
كَیبو پىڵ وپبهە ؛ ثیووثبوەڕی فۆی ثگۆڕێذ و ثۆ يەثەٍزی كَیبیی واى نە ثیووثۆچىَی 

يبٌ َییە، کەٍێکی وەهب ثۆ ثەكەٍزهێُبَی كَیب پێْەوای فۆی ثهێُێذ ؛ عێگبی ٍەهٍىڕ
رەَبَەد واى نە ئبییُەکەّی ثهێُێذ ونێی پبّگەى ثێزەوە، کە نەڕاٍزیلا ئەيە ثیوکوكَەوەیەکی 
لىڵی پێىٍزە و ثبثەرێکی ىیُلوو هەَىکییە ، هەه كەڵێی ثۆ ئەو ٍەهكەو و ٍبرەی ئێَزبيبٌ 

 ورىیەری.
 نە كێڕێکی روكا كەفەهيىێذ:

 كیل كه آٌ کىی ، فىّى گفذ :عىیبٌ كنى 
 (٥٥٣ایٍ ثیْەی عْك اٍذ ّىك ّیو كهو گى       )يەؽىی،ل

وارە: کبرێک ثیُیًی نەو کۆاڵَەكا ثەّىێٍ كڵًلا كەگەڕاو ،لَەیەکی فۆّی ثۆ کوكو و وری: 
ئەيە ثێْەاڵَی ئەویُە)عەّمە( ئەوەَلە چڕو پڕە ّێوی رێلا وٌ كەثێذ، نێوەكا يەؽىی كڵی وٌ 

كڵیلا كەگەڕێذ نەو الوە یبهەکەی كێذ ثەّێىەی هەواڵی پێی كەڵێذ : کە  ثىوە ثەّىێٍ
كۆىیُەوەی ئبٍبٌ َییە،ئەو ثێْەاڵَی ئەویُە ّێو ثەگەوهەیی فۆی رێلا وٌ كەثێذ ، چغبی ئەو 

 كڵە ثچىکەی رۆ، گەوهەیی و ئبڵۆىی ئەویًُبٌ پیْبٌ كەكاد، ثەهايجەه ثچىکی كڵ.
 

 )داخوازی(شێوازی ئەمری سێیەم/ 
ئەو ّێىاىەیە کە ثەهۆی کوكاهی كافىاىییەوە كهوٍذ كەثێذ ، وارە كاواکوكَی  ّزێک یبٌ 
َەکوكَی ّزێک نەکەٍێک ثەّێىەی ئەيو، ثێگىيبٌ ثەپێی ٍیبق وّێىەی كاواکە وئبٍزی 
کەٍەکبٌ كەگۆڕێذ، کە كاواکبهییەکە نەّێىەی پبڕاَەوەكایە یبٌ ئەيوو كافىاىیلایە،  ّێىاىی 
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برو کبرێک ثەکبهیلەهێُێذ، کە كەیەوێذ پێلاگوی نەٍەه ڕایەک یبٌ كافىاىی ّبعیو ىی
هەڵىێَزێکی فۆی ثکبد،یبٌ كاوای َەکوكَی کبهێک نە ثەهايجەهەکەی كەکبد، يەؽىی نێوەكا 

 نەگەڵ كڵی فۆی كەکەوێزە گفزىگۆ و كەڵێذ : 
 ای كل يگى : هلیت ثو اؽىال يٍ گویَذ

 (٥٧٢ؽىی ليی گى: ثە ؽبل آكو يب اهويٍ گویَذ    ) يە
وارە: ئەی كڵ يەڵێ: ڕەلیت ثۆ ؽبڵی َبفۆُ وَبنەثبهی يٍ گویب، ثەڵکى ثڵێ : ّەیزبٌ ثۆ ؽبڵی 
ئبكەو گویب، يەؽىی کە نەگەڵ كڵی فۆی كیبنۆگ  كەکبد ثە کبهی كافىاىی )يەڵێ و ثڵێ( 

 ّێىاىی كیبنۆگەکەی كەهثڕیىە،عبهێک ثە کبهی كافىاىی ئەهێ و عبهێک َەهێ، 
 يەؽىی كەفەهيىێذ:نەكێڕێکی روكا 

 (ی)يؾى یا يیر غیيزبة ٍو ى كو ر
 (٥٧٣) يەؽىی ل     اٍذ ەعهى ّل قزٍیفىٌ ه ەث ەكه ىيبَ ەک

يۆَۆنۆگە نەگەڵ فىكی فۆی، کبرێک كەیەوێذ نە ریغی یبه كوهثکەوێزەوە، ئەيو ثەفۆی كەکبد 
گی كەهکوكوە، کە ٍەه اليەكە نە كەيی رێغی یبه ، چىَکە نەو ىەيبَەكا ثە فىێٍ ڕّزٍ َبوثبَ

هەهچەَلە نەّێىاىی کبهی كافىاىیلا َبگىَغێذ فۆد ئەيو ثەٍەهفۆرلا ثکەیذ ، كافىاىی 
رەَیب نە کەٍی ثەهايجەه كەکوێذ )ربک ، کۆ( ثەاڵو  نێوەكا ّبعیو كەهوٌ )َفٌ(ی فۆی ئەيوی 

 پێلەکبد وەکى ئەوەیە كوو کەً ثٍ. 
 نە كیبنۆگێکی نەگەڵ یبهكا يەؽىی كەفەهيىێذ:

 هُذ، گفذ کە: )يؾىی( رى ثە هىُ آثگْب ك
 (٥٣١رکهیف يؾبل اٍذ رى گىیی ثگْب هیچ        ) يەؽىی ل

وارە: ورى : ثە یبهی َبىكاه كەيذ ثکەهەوە، وری: يەؽىی وەهەوە هۆُ فۆد ،ئەيە 
كافىاىییەکی يەؽبڵە و َەگىَغبوە،كەيی يٍ هێُلە ثچىکە هەه كیبهَییە، چی ثکەيەوە، ئبفو 

 یىاىێٌّ كەکوێزەوە، نەو كیبنۆگەی َێىاٌ يەؽىی و یبهەکەی هەهكوکیبٌ ّزێک کە َەثێذ چۆ
هێُبوە، يەؽىی كاوای نێ كەکبد كەيی ثکبرەوە، یبه یِ ئەيە ثە يەؽبڵ  یبٌ ثەکبهكافىاى

 كەىاَێذ و كاوا كەکبد يەؽىی ثێزەوە هۆُ فۆی،ئەو كاوایە َەکبد.
 

 لەشیعرەفارسییەکانی مەحوی دا فرەدەنگی/  دوەمبەشی 
 تەوەری یەکەم: چەمک و زاراوەی فرەدەنگی

یەکێک نەو ّێىاىە ثبواَەی گێڕاَەوە نە ئێَزبكا " فوەكەَگی " یە ، کە پبَزبییەکی گەوهەی نە 
هەفُە و ّێىاىگەهیلا كاگیوکوكووە. ئەو ّێىاىە ثبوەُ كەهئەَغبيی گەّەٍەَلَی ژاَوەکبَی 

ٌ و چیوۆک و ّبَۆگەهی كا هبرىوە، پەفْبَە و ئەو گۆڕاَکبهیبَەیە، کەثەٍەه هىَەهی هۆيب
چىَکە يێژووی ّبهٍزبَیەد و ئەو گۆڕاَکبهیبَەی هوویبٌ كاوە، نە کبیەی ئەكەة و ژاَوە 
ئەكەثییەکبَیْلا هەَگی كارەوەرەوە، نە لۆَبغێکەوە ثەهەو لۆَبغێکی رو هۆّزىوە. فوە كەَگی و 

وە و ّێىاىەثبوەکبَی گێڕاَەوە، فوە ىيبَی یەکێکٍ نەو ثبثەربَەی پەیىەٍزٍ ثە رەکُیکی گێڕاَە
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نەگەڵ پەهەٍەَلَی ژاَوی هۆيبٌ و چیوۆک، ّێىاى و رەکُیکەکبَی ئەو ژاَواَەُ گۆڕاَیبٌ 
")پۆنیفۆَی(  polyphonyثەٍەهكا هبرىوە و نە ئبٍزی یەکزوكا ثىوٌ. ىاهاوەی فوەكەَگی" 
ئەكەثییەوە،ىاهاوەکە نە  یەکێکە نەو ىاهاواَەی ربىە هبرۆرە َبو ئەكەثیبری کىهكی و نێکۆڵیُەوەی

" ثەيبَبی ژيبهە یب فوەیی" كێذ)  poly" ثە يبَبی "كەَگ" و نە وّەی" phoneهەهكوو وّەی "
( ثُەڕەری وّەکەُ ٍەهەرب پەیىەٍذ َەثىوە ثە ئەكەثەوە، ثەڵکى ٍەهەرب نە ٠٤٤٧،٧١صبيو، 

ە ثُەهەرلا ثۆ هىَەهی يۆٍیمبوە هبرۆرە َبو ئەكەة) پۆنیفۆَی، یب چەَلكەَگی ئەو چەيکە ن
ثىاهی يۆٍیمب كەگەڕیزەوە، کە چەَل كەَگ و ئبواىەیەکی عیب نە یەک يیهۆكی ثەههەو كێذ، 
ئەيەُ نە ٍەكەی َۆی ىایُی نە ئەوهوپب پەیلاثىو. نە يۆٍیمب عۆهێکی ربىە ثىو، کە يۆٍیمبی 

ب چەَل ربک ئبواىەیی  ثۆ يۆٍیمبی چەَل ئبواىەیی گۆڕا، پۆنیفۆَی ّێىە يۆٍیمبیەکە، كوو، ی
كەَگێک نە يیهۆكییەکلا یەکلەگوٌ. هەهیەک نەواَە نەو يیهۆكییەكا عىڵە و كەَگی ربیجەد ثە 
فۆیبٌ هەیە، ثەاڵو نە چىاهچێىەی یەک يیهۆكییلا ، هەيىویبٌ كوای یبٍبیەکی هبڕيۆَی و 

کەوارە ٍەهەربی كەهکەورُی ثۆ ثىاهی يۆٍیمب كەگەڕیزەوە و ) ٣،٧١١٣ثبفزیٍ،(پۆنیفۆَی كەکەٌ(
كوارو گىاٍزواوەرەوە ثۆ َبو ئەكەة و نە رەکُیکی گێواَەوەی هۆيبَلا ىیبرویِ عێگیو ثىو، 
ئەيەُ نە هێی نێکۆنیُەوەکبَی " ثبفزیٍ " ەوە ىیبرو ثاڵوثۆوە. نەَبو ئەكەثیبری عەهەثیْلا 
كەیبٌ هەوڵ ثۆ پواکزیيەکوكَی ئەو ىاهاوەیە وەکى رەکُیک ثەٍەه ڕۆيبَلا كها،نە عەهەثیلا)رعلك 
االٕىاد( ی ثۆ پێ كەڵێٍ، نەىيبَی فبهٍیْلا ىاهاوەکبَی )هيبٌ چُل آوایی،يکبنًە 

( ثۆ ثەکبهكەهێٍُ کەهەيىیبٌ یەک وارب كەگەیەٍَ ٠٥١،٠٣٣٣گوی،چُلٕلایی() ٕبكلی وٕبكلی،
ئەویِ فوەكەَگییە، نە ىيبَی کىهكیْلا ثە )فوەكەَگی ، چەَل كەَگی( َبوكەثوێذ، ئەویِ هەيبٌ 

ئیُگهیيی و عەهەثی و فبهٍییەکەیە، فوەكەَگی وەک ٍیفبریكی عیبکەهەوە و  واربی فەههەَگی
ئیَزبریکی نە هەفُەی هۆيبَلا نە نێکۆڵیُەوەیەکی " ثبفزیٍ " ثەَبوی " ّیعویەری كیَزۆفیَکی 
" ثۆ كیبهیکوكَی ربیجەرًەَلی ثىَیبكگەهی ىيبٌ و پێکهبرەی هۆيبَی "كیَزۆفیَکی" نە ٍبڵی 

لَە و ثبٍی ىۆهی نەثبهەی فوەكەَگی و فوەىيبَی هێُبیە َبو ثاڵوی کوكەوە،  ٠٤٧٤
نێکۆڵیُەوەکبَی ئەو ٍەهكەيە) " ثبفزیٍ"  نە نێکۆڵیُەوەکەی كا " كیَزۆفیَکی" ثەیەکەيیٍ 
هۆيبَُىوً كاكەَێذ، کە نە هۆيبَەکبَی كا پێڕەوی فوەكەَگی کوكووە و  عۆهێکی َىێی نە 

(، "ثبفزیٍ" نەو ثبهەیەوە كەڵێذ ) " ٥، ٧١٠٧ُبٕوە، رەکُیکی گێڕاَەوە هێُبوەرە کبیەوە() انً
كیَزۆفیَکی" كاهێُەهی هۆيبَی فوەكەَگی یە، کە ٍزبیهێکی َىێی هۆيبَی ثە وێُەیەکی َىێ 

(. نە گێڕاَەکبَی کۆَلا ىیبرو گێڕەهەوە ربک كەَگی ثىو، ثەاڵو ٠٧، ٠٤٣١هێُبیە کبیەوە() ثبفزیٍ، 
ثەٍذ، هەهیەک نە کبهەکزەهەکبَیِ فبوەٌ كەَگی "كیَزۆفیَکی" پْزی ثە ثُەيبی كیبنگۆ 

فۆیبٌ ثىوٌ، نەثەه ئەوەّە ثە ٍەهەربی كەهکەورُی ئەو عۆهە چەيکە كاكەَوێذ. نە كوارویِ 
 كا وەک ٍزبیهێکی َىێ نە يەیلاَی هەفُە و ّێىاىگەهیلا ثوەوی ٍەَل .

واوە، ) ئەو فوەكەَگی وەک چەيكێکی ربیجەد ثە گێڕاَەوە پێُبٍەی عیبعیب ی ثۆ ک      
هۆيبَەیە، کە ّێىەی هۆيبَەکبَی پێْزو پێڕەو َبکبد، ثەڵکى نەيەكا هەهیەک نە کبهەکزەهەکبٌ 

(، ثەو ٧١، ٧١٠٣فبوەٌ كەَگی فۆیبٍَ، نەگەڵ كەَگی کبهەکزەهەکبَی رو رێكەڵ كەثێذ( ) يەَزک، 
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هەثىو، کە  پێیەی هۆيبَی ربىە نە هۆيبَی کۆٌ َبچێذ، ثەوەی نە هۆيبَی کۆَلا یەک گێڕەهەوە
هۆيبَەکەی نەٍەهەربوە ثەهەو کۆربیی كەثوك. وارە هۆيبَی کۆٌ یەک گۆّەَیگبیی ثىو، 
ثەپێچەواَەی هۆيبَی ربىە.) فوەكەَگی ئەو گێڕاَەوە فوە کبهەکزەهەیە نە هۆيبَلا، کەنە كیبنۆگ 

ا ( نێوەك٧١، ٧١٠٣كاٌ، فوە گۆّەَیگبیە، رێوواَیُی ئبیلۆنۆعیبی عیبواىی رێلا() يەَزک، 
فوەكەَگی نە كەَگی کبهەکزەهە عیبواىەکبَەوە ٍەههەڵلەكاد و گۆّەَیگبی هەه یەک نە 
گێڕەهەوە و کبهەکزەهەکبٌ رێكهەڵكێِ كەثٍ، ثەيەُ هەو كیىی كەهەوەی کبهەکزەهەو 
گێڕەهەوە، هەو كیىی َبوەوە و پْذ هووكاوەکبَیِ ئبّکوا كەکوێٍ) وە فوەكەَگیەکەُ رەَهب 

ەکبٌ یب گۆّەَیگبی گێڕەهەوەوە کىهد َبکبرەوە، ثەڵکى فۆی نە هەه فۆی نە كەَگی کبهەکزەه
پێکهبرەیەکی گێڕاَەوەكا ثەهعەٍزەكەکبد، عب يبكی ثێذ یب يەعُەوی، ىیُلوو ثێذ یب ثێ گیبٌ، 
والیعی ثێذ یب فەیبڵی... ئەيەُ هێگوی َبکبد نەوەی، کە نە هۆيبٌ كا کبهەکزەهەکبٌ ثە پهەی 

ە ثەهعەٍزەکوكَی كیبنۆگ و كەَگەکبَی َبو هۆيبٌ( ) انًُبٕوح، گوَگ و ثُچیُەیی كاثُوێذ ن
( . فوەكەَگییِ وەک رەکُیکێکی ربىە فۆی نە گێڕاَەوەی فىكی و ثبثەری هىگبه ١، ٧١٠٧

كەکبد و هۆيبَیِ وەک ثبثەرێکی هەڵکەورىوی ّبهٍزبَیەری ربىە و ثەهكەواو نە پەهەٍەَلٌ 
 ٌ ئەهکی فىێُەهو نێکۆڵەه كیبهی كەکبد. كایە، ثۆیە كیبهکوكَی گۆّەَیگب عیبواىەکب

رەکُیکی فوە كەَگی هۆڵێکی کبهیگەهی هەیە نە ثە ئەَغبو گەیبَلٌ و ٍەهکەورُی      
هۆيبَُىوٍەوە، چىَکە نە هێێ ئەو رەکُیکەوە چەَل گێڕاَەوەیەکًبٌ كەثێذ، هەه یەکە نەو 

غبٌ ثکبد نە َێىاٌ ئەو گێڕاَەواَەُ كەَگی فۆیبٌ هەیە، هەه نەثەه ئەوەیە هۆيبَُىوً گىَ
كەَگبَە و كەَگەکبَی روی هۆيبَەکەی و الیەَەکبَی روی هۆيبَەکەیلا. ئەگەه ٍەهَغیِ ثلەیٍ 
عیبواىی هۆيبَی ربىە و هۆيبَی کۆٌ نەٍەه چەَل ثُەيبیەکی نەو ّێىەیە كاَواوە، هەهوەهب 

یەری... هەَگ كەكارەوە، نەَبو رەکُیکی فوە كەَگیلا الیەَی هۆُّجیوی، ئبیلۆنۆژی، ئبییُی ، کۆيەاڵ
چىَکە هەه یەک نەو كەَگبَە فبوەٌ کەٍبیەری و َبٍُبيەی فۆیەری، هەه ثۆیە هۆيبَُىوً 
پەی ثەو ىاَیبهی و هووكاواَە كەثبد، کە يێژووَىوً یب ئەواَی رو پەیبٌ پێ َەثوكووە، 
هەهوەهب هۆيبَُىوً نە هۆُّجیوی ربکەوە ثۆ هۆُّجیوی گْزی كەچێذ، ئەيەُ ٍیًبی 
كیبهی هۆيبَی ئەو ٍەهكەيە كەهكەفبد و هۆيبَی ٍەهکەورىوُ پێىیَزە هەڵگوی ٍیًب و 
فەٍڵەری ٍەهكەيەکەی ثێذ) هۆيبٌ ثەّێکە نە یبكەوەهی کۆيەڵی، پێىیَزە نە ؽەلیمەری 
عێگیوی رێجپەڕێذ، پێىیَزە هۆيبَُىوً نە ربک هۆّیبهییەوە ثۆ فوە هۆّیبهی ثچیذ، ئەيەُ 

ەىيبَی ثچێذ و ثگبرە هاٍززیەکبَی كوای يێژوو، ئەو کۆيەڵە كەثێذ ثۆ فوەكەَگی و فو
هاٍزییەی کە نەَبو يێژوو نە ثە َهێُی و فەفەیی يبوَەرەوە، نە هۆيبَلا كەهثکەوٌ() عالل، ؟، 

(، ثەواربیەکی رو هۆيبَُىوً ثەو پەڕی ئبگبییە يبيەڵە نەگەڵ كەلەکەیلا ثکبد و هەه ئەيەُ ١٢
 گىَغبَلَی رەکُیکە عیبوىەکبَی َبو هۆيبَە نەگەڵ یەکزو. پێىەهی ٍەهکەورُی هۆيبَەکەی و
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 ەوەبیرمەنداندوەم: فردەدەنگی لەدیدی تەوەری 
 ەهۆع وەثٍ،ثەئبٍزلا ك کیە ەن کبٌەَگەك يىوەه کىەڵث ذ،ێَبث ڵىا َگەك کیەكا  یَگەك ەفو ەن
 ەک َگ،ەك کیە یثىوَ یبریعەرو ن یکیەواربەث ُلهاٌ،ێکْکێر کبٌەَۆک ەجڵكا لب ێَى یيبَۆه ەن
 ەن ثٍەّلاهكەث بواىیع یَگەك ٍیَلەچ يبَلا،ۆه یگْز یىاەف هەٍەث ذێثەه یهبەه یرەاڵٍەك
 َهبەر ەن ْلایگۆبنیك َبوەن ذ،ێٍزەثەك گۆبنیك ەپْذ ث ِیَگەكەفو یکیکُە. ركاەوەاَێڕگ ەیٍڕۆپ

 یکێَگەك ەثُەك ەگۆبنیك وەئ یّلاهثىوەث یکبَەهەکزەکبه ەن ەکیەهەه کىەڵث ذێَبث َگەك کیە
 ًبَلا،ڵبەیفەث ذێك ٍیثبفز هەکَیە ٍەیکەك یَگەكەفو یثبٍ ەک ٍیىاَەك يىوەه .ۆفەهثەٍ
ربک  یكژ ەیەه ییئبّکوا بهویك یکێچىَۆث ُێیەوپەث ،ەگۆبنیگىربه ك ۆث ٍیثبفز ەیکۆویث
 ەیوەهچلاَەهپەث ەک يبٌڕۆ ۆث جىوێَى یکێْزُەیگێکبرلا ر يبٌەه ەن ،ەىيبَ یىاََز یَگەك

 وکوكثىو،یكاگ یيبَڕۆ ەیوەاَێڕگ یورڕە ژێكه یکەیەيبو ۆث ەثىو، ک یَگەربک ك یيبَڕۆ
 ەوەگۆبنیك یثىَ ۆیهەث ییەیيبَب وەث هگود،ەو یفواواَزو یکێيکەچ ٍیثبفز یال گۆبنیك

،  بواىیع یَگەك ەوەگۆبنیك یکیکُەر ۆیهەث کبد،ەك کبٌەَگەك یَگڕەَگبوڕە ەث ٍذەه هەُێفى
 یَگەكەفو یيبَڕۆ) کبدەك یَگەفوك ەیُبٍێپ ەهۆيغەث ٍیثبفز ثٍ،ەك لاەی، پ بواىیع یَگڕە
 وەهكەه ،ەیەه يبٌڕۆ یبكیثىَ یکبَەىەگڕە َبوەفواواٌ ن یکێٍُىه ەن یگۆبنیك ڵیلەّ ڵیلەّ
 یکێيێه ەڵگەن ەکێيێه یثىَ هەهايجەث ەىەگڕە وەئ لایاٍزەڕ،نەیەئبيبك یگۆبنیك یَلەىەیپ

 (٥٤،٠٤٣١ ٍ،ی()ثبفزمبكایٍۆي یکۆکو ەن یەبیع یئبواى کەڵێکىي یجىَەڵکێر کىەرو،و
 ُەيەئ ۆو ث ەّزىوڕكا یەيبەثُ وەئ هەٍەن هەه ەوییەَگەكەفو ەیثبهەن یکبَەچىَۆث "ٍی" ثبفز 

 کبٌەهەکزەکبه یَگە) ك یەوا ێیپ ،ەوەزێُێهە" ك یَکیفۆَزی" ك یکبَەيبَۆه ەث ەًَىَ
 یَگەپْذ ك ەن ذ،ێَەیەگەكەوەئ(٠٣، ٠٤٣١ ٍ،یثبفز()ەبَیبیژۆنیۆئب ۆیوفەهاٍز ەیوەَگلاَەه
و  یویُّجۆه یَیەو ال بیژۆنۆلیئب ڕیهثەك ەک ،ەیەه بواىیع یکێَگەك ەوەکێهەکزەکبه هەه
 ەک کێَگەك َلە) چلایَگەكەفو یيبَۆه ەن ەّەوەئ هەثەن هە. هەبَی...  ،یریەەاڵيۆک ،یبهیّۆه

 ەڵگەن ێڕگەو یکبَیەاڕ ٌ،ەکەك ەوەواوەر یکییەئبگب ەث بٌۆیف یئبىاك ەیٍەيىيبه هٌەکزەکبه
 (. ٠٢، ٧١١١ ،ی() انجکوذێثەك هەهاَجەث کبٌەهەکزەکبه یاڕ

 ەو ن ەکوكوو یَگەكەفو ەن بٌیرو ثبٍ یکێهەو َىوٍ گوەفُەه َلە" چ ٍی" ثبفز ەن ەعگ
 ەن کێکیە ە" نذیُیع واهی" ع کەهوەه ؛ەکوكوو یبهیك بٌییَگەكەفو یکبَبيەثُ بَلایکبَەوەُۆڵیکڵێ

"  یکبَەيبَۆه ەن کبدەك یبهیك ەوەاَێڕگ ەوەواَێگ یکبَەرىفً ەیهثبهەك ەكا ، ک یکبَەوربه
 ە، فو ەوە' پبرکوكَ یەوا ێی، پ کبدەك یَگەكەفو ەثبً ن ۆوفەَبهاٍز یکەیەىێّ ەث ا" كٍذۆپو
) کبدەكەوەثبً ن کەهوەه ،یَگەكەفو یكهوٍذ ثىوَ ۆث ٍیکەهەٍ یکبهۆ' كوو ه یوێگەو

 بیئب ەک ،ێپوٍەك ذێُی. ژێكوەك يبٌۆه ەن کێهووكاو ەیوەاَێڕگ ەیژيبهەن ەک ،ەوەپبرکوكَ
 یکۆڵێو چ ه ەعبه هەه ؟ەوەرەكهاوێڕگ ەوەکەیەهواَگ ەن وەهعبهەه ثىو،ەكووثبه یکێهووكاو

َبوثواو  ەیکیکُەر وە) ئذەڵێك ەوەیەثبه وەن ِی"َزکەي ەيە(،" "ؽ٧٠٢، ٧١١٥ ،یكەؽًە() ئەیەه
 ەیەوەپبرجىوَ وەئ كاەوێن ەچىَک َگ،ەكەفو ەزێثەك ۆوفەَبهاٍز یکەیەىێّەث کبد،ەك یثبٍ

 ەن ەییفو هوەکزەکبه ەن ەییفو ۆیه ەزێثەك ەوەکیەگبیَەّۆگ َلەچ ەو ن کەیەىێّ َلەچەك
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و  ێڕیگەوەفو ۆیەث هە( ه١٧، ٧١٠٣ َزک،ە() يەوەاَێڕگ یىاىێّ ەن ەییو فو کۆویچ
 .ٍُیثەك ۆڵه یَگەكەفو یكهوٍذ ثىوَ یکیەيبەثُ کەو ُەوەپبرکوكَ

 وەهە" ث ياٌێئبو قە"ك یثبٍکوكَ ڕێی ەن ەک ەیهاَەهكاَێۆر وەن ەرو یکێکیە" بۆڤَزیکو بی" ژون 
 َلەچەثبً ن بۆڤَزیکو ەچىَک ،ەکوكَەزێئبو یبكیثىَ ێێه ەن ُەيەئ ذ،ێَەَگبوكەه یَگەكەفو
 یبهیك يبَلاۆه یهبَیع ەن کێكۆزیي َلەچ ُەيەئ ۆث يبَلا،ۆه ەیکهبرێپ ەن  کبدەك کێَیەال
 :کبدەك
 .ەُیلەهاٍز یهبَیع بٌی کبٌ،ییەریەەاڵيۆک ەۆڕرەک-٠
 کێّەو ث ەرىاهەک یەوا بٌێیپ يىواٌەه ەک ەیّەهبوث ییەبهیىاَ وەئ بی ،یگْز یَگەههەف-٧
 .ەَگەههەفەن
 .کبٌییەثەكەئ ەژاَو یَبکبَێه ٍییكوا-٣
 .کبٌەىێهبوّەلەك ەث کێلەك یٍزُەو پْذ ث هگورٍەو یرەيەبهی -٢
 یکێٍپەك ٍێو ّى ەگێپ کىەو یك یکێلەو ك ەلەهكەه ەک کێُێّى ق،ەىكێَەن ىڵۆئب یکێَبَۆه -٥
 وەن بۆڤَزی(، کو٧٣٣، ٧١١٥ ،یكەؽًە() ئەوەزێَبٍوەك وكاەئ ەڵگەن یَلەىەیپ ەو ن ێىاَەك ۆیف
) ەّەوەئ هەثەن هەه يبٌ،ۆَبو ه ۆث کبدەك کێهووكاو بی قەك یهگورُەو ەثبً ن لاەیچىَبَۆث

 ىاىێىيبٌ و ّ ەن ەییفو واەئ ییَبئبگب بی ییئبگبەث يبٌ،ۆه یکێلەَبو ك ۆث یُێهەك کێلەك کێکبر
 ،ەیەه ۆیف یُیَىوٍ یىاىێو ّ دەجیرب یىيبَ کێو ژاَو ىەگەه هەه ەچىَک ،ەویەکب ەزێك
 كاەوێن ەیوە(. ئ١٢، ٧١٠٣ َزک،ە() يیَگەكەفو یکیکُەر یئبها ەهبرُ ۆث کٍیەيبەثُ کەو ەيبَەئ
 یثىوَەزێو ئبو ێڕیگەوەهووكاو و فو ەیوەو پبرکوكَ گۆبنیك ەن کیەهەه ،ەیەوەئ ذێوەکەهكەك
، ثەاڵو نەگەڵ ئەوەّلا یَگەكەفو ەیکهبرێكهوٍذ ثىوٌ و پ ۆث کٍیەيبەثُ ەيبَەئ يىوەه قەك

 هەَلێ کبد ثەثێ ثىوَی كیبنۆگێکی كەهەکیِ كهوٍذ كەثێذ.
 

 تەوەری سێیەم: فرەدەنگی لەشیعرەفارسییەکانی مەحوی دا
هەهچەَلە يێژوی فوەكەَگی نە ڕۆيبَلا ىۆه کۆٌ َییە، ثەاڵو نە ّیعوكا ىۆه نەوەُ 

 بٌەیکەىاهاو یيکەچ کبٌەقىاىێَىەگوەفُڕەربىەروە،وارە نە ّیعوكا كهەَگزو  گوَگی پێلها، 
و پێیبٌ واثىو چىَکە ّێىاىێکی گێڕاَەوەیی هەیە كەرىاَوێذ نەكەلی ّیعویْلا  فواواَزو کوك

هەهچەَلە كەلی ّیعویی فبٍیەرێکی كیلی ربک كەَگی پێىە كیبهە ثەاڵو هەه  پواکزیک ثکوێذ.
فوەكەَگی كەپبهێيێذ كەلی ّیعویی هەه وەکى گىربهی ئەكەثی رەَیب ئبيبژە ثەكەَگی ّبعیو و 

( ٠١،٠٤٤٧کەٍەکبَی رویِ كەکبد)صبيو،ثیووڕاکبَی ّبعیو َبکبد ثەڵکى ئبيبژە ثەكەَگ و 
کُیک و ّێىاىی هىَەهی َىێ و هەيەعۆه، ىۆهثەّیبٌ ئەو َىێ كەوڵەيەَلە ثە رە ّیعوی

ّێىاىی فوەكەَگییەیبٌ پەیڕەو کوكوە، ثەاڵو ئێًە كەيبَەوێذ کەيێک نەوە ىیبرویِ ثڕۆیٍ 
كەيبَەوێذ َەک نە ّیعوی َىێلا ثەڵکى نەّیعوی کالٍیکیلا ئەو ّێىاىە ثلۆىیُەوە، هەهچەَلە 

بٌ َەكیىە ثبً نەفوەكەَگی ثکبد نەّیعوی رب ئێَزب هیچ وربه و نێکۆڵیُەوەیەکی کىهكیً
کالٍیکیلا، چىَکە ئەيە کبهێکی ئبٍبٌ َییە، ثەوپێیەی ّیعوی کالٍیکی یەکێزی كێڕی پەیڕەو 
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کوكوە وەکى ّیعوی َىێ َییە ثبثەد وثبٍەکە ثەٍەه هەيىو كەلەکەكا كاثەُ ثێذ و ئەو کبرە 
وەكەَگی نەكێڕیک یبٌ كوو ئبٍبَە فوەكەَگیِ و ڕای هەيەعۆه پەیلاثێذ، ثەاڵو ثىَی ف

كێڕّیعوی کالٍیکیلا کبهێکی کەيێک گواَە، ئێًەُ يەؽىی يبٌ هەڵجژاهك ،َکىڵی نەوەُ 
َبکوێذ کەوا ّیعوی يەؽىی ثەکىهكی و فبهٍییەوە نەو كەلە كەوڵەيەَلاَەیە کە هەيیْە 
ٍەهَغی ڕەفُەگواٌ و َىٍەهاَی ثەالی فۆیلا ڕاکێْبوە ، پڕٌ نە كاهێُبٌ و ّێىاىی 

يەعۆهی َبواىە، ئەيە هەوڵێکی ٍەهەربیی ئێًەیە و ئىيێلەواهیٍ ٍەهکەورىوثیٍ و هە
 كەٍزپێکێکیِ ثێذ ثۆ نێکۆڵیُەوە وکبهی ثەٍىكرو.

نە ّیعوەفبهٍییەکبَی ؽەىهەری يەؽىی كا كەرىاَیٍ ثە ّێىاى و يبَبی هەيەعۆه 
 فوەكەَگییەکبَی نێکجلەیُەوە، ئێَزبُ چەَل ًَىَەیەک وەهكەگویٍ:

 يٍ ەک لایّ ٍیچُ ٍیكه عْك)گفزى(: اکٌ َْل 
 يٍ؟ ەهعُب ک ٍیچُ یيعْىل چیه  یلی: كگفذ
 ثله یآٌ ؽَُ ەث یپ لی: اى کى كل آٌیل گفذ
 (٥١٠ل  یؽىەيٍ    )ي ەک یهیآٌ ن ەها، َ یهیاٍذ ن ەلیك یکَ ثٌ

نەو كوو كێوە ّیعوەكا نە ڕێی ّێىاىی كیبنۆگەوە چەَل كەَگێک كەثیَزیٍ ، كەَگی ّبعیو 
،كەَگی یبه، كەَگی لەیٌ ،کە هەه یەکەیبٌ فبوەَی كیلو ثۆچىَی فۆیبٍَ ، هەه یەکەُ ثە 
رەَیب ثۆ فۆی كەكوێذ وٍەهثەٍزە، ّبعیو یبٌ ثڵێٍ عبّك کەثبً نە فۆی كەکبد و كەڵێذ : 
هیچ کەً نە ئەویُلا وەکى يٍ ّەیلا َەثىە،ئەيە ڕاو وثۆچىَێکە، کەچی نەثەهايجەهكا یبه 

و وارە عىاٌ و ثباڵ ثەهىو وێُەو َییە، کەٍی وەک يُذ َەكیىە، نەپڕ کەٍێکی كەڵێذ: يٍ ڕەعُب
رو كێزە پێْەوە ئەویِ :لەیَە کبرێ كەڵێذ: کەو كڵ وای نێ كێذ ثەرەواوی نەعىاَییەک 
ئبگبكاهثجێذ، ىۆه کەً نەیالیبٌ كیىە، ثەاڵو َەک ئەو نەیالییەی يٍ كیىيە، يەثەٍزی ئەوەیە نە 

َی نەیال كەثوێذ،کەوارە ئەو ثۆچىَی یبه ڕەرلەکبرەوە کە وێُەی َییە چبوی يُەوە پەی ثەعىا
ثۆیە ّبعیو عبّمی ثىە َەفێو چىَکە يەعُىَە ورىاَیىیەری كهک ثەهەيىو عىاَییەکی یبه 

 ثکبد.
 نەكێڕێکی روكا يەؽىی كەفەهيىێذ:

 یآٌ پو لی( ها ثپوٍیاؽىال)يؾى تیهل اى
 (٥٢٠ل یؽىە)ي           مبیثؾش اى "گهٍْ هاى" ، انع ىیکُل ثب ك یي

نەو كێڕەّلا کە نەّێىەی كیبنۆگ و پوٍیبهكایە ٍێ كەَگ كەثیُیٍ ، كەَگی يەؽىی، كەَگی 
ڕەلیت و كەَگی پەهی ، ثێگىيبٌ ثیووثۆچىَیْیبٌ عیبواىە ، ڕەلیت فۆّی نە يەؽىی َبیەد ، 

ی ثبٍەکەیە و پەهی وڕەلیت هبوڕێی و هبوثیوی یەکٍ، فۆ كەرىاَیٍ ثڵێیٍ : ّبعیو گێڕەهەوە
كەَگ و ڕای کەٍەکبٌ كەهكەفبد ،پەهی هەواڵی يەؽىی نە ڕەلیت كەپوٍێذ، گێوەهەوە پێی 
ٍەیوە و پەَب ثەفىا كەگوێذ كەڵێ : يەؽىی یەکی گىڵياهی ڕاىوَهێُی وپبکی ، ئەؽىاڵی 

 کەٍێکی وا ؽبڵياٌ نە َەیبه و كێىێکی هیچ َەىاٌ چۆٌ كەپوٍیذ؟ 
 ذ:نەكێڕێکی روكا يەؽىی كەفەهيىێ
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 ى طُي ّیـ و طعٍ َبٕؾى آگە َگوكك هىُ
  (٥٢١ل یؽىە)ي       چُبَى وا نە ثًُىكە اٍذ عْك ّىؿ طُبىی

هەهچەَلە نێوەكا كیبنۆگی كەهەکی َییە ، ّبعیو نەگەڵ فۆی كەكوێذ ثەاڵو فوەكەَگی ثەيبَب 
گْزییەکەی كەگوێزەوە، ثۆیە چەَل كەَگی عیبواى ثىَی هەیە، ثیوکوكَەوەّیبٌ عیبواىە، ّبعیو 
ٍەهگەهكاٌ ثىە ، ئەویُی َبىفوۆّێک ٍەهی نێْیىاَلوە، نەو الوە كەَگی ّێـ پەیلا كەثێذ کە 

ی نێلەكا و گبڵزەی پێلەکبد ، نەالیەکی رویْەوە ئبيۆژگبهیکەه )َبٕؼ( كەَگ ثەهى رەَي
كەکبرەوە و ربَە نە ّبعیو كەكاد ، هەهكوکیبٌ نەڕێی گبڵزەپێکوكٌ و ئبيۆژگبهییەوە كەیبَەوێذ 

 هێيە َبیەرەوە هۆُ فۆی .   ّبعیو ثێُُەوە هۆُ فۆی و وهیب ثێزەوە کەچی ئەویُەکە هێُلە ثە
 یەکلا يەؽىی كەفەهيىێذ:نەچىاهیُە

 ثب عُبثذ كه َياع لویّغبع انًهک ك چىٌ
 گفذ )انىكاع(یي ەكونذ و يهکِ ک لویُّ یي

 غى ەچ بىاهكیّغبع انًهک اى لهود ث گو
 (٥٢٥ل  یؽىەّغبع        )ي ەٍو نطف و کوو ثُىاىكد ّب کي

ثەهايجەه، نەگەڵ  نەو چىاهیُەیەّلا فوكەَگی ثەئبّکوا كیبهە : ّبعیو ، ّغبع انًهک ، کەٍی
فىای گەوهە، يەؽىی یبٌ ثڵێیٍ ّبعیو ، ڕوو كەکبرە کەٍێک کە َبىاَیٍ کێیە، پێی كەڵێذ: 
ئبگبكاه ثىوو  پبكّب نەگەڵ عەَبثزلا کەورە کێًْەکێِ وّەڕ،گىێى نێ ثىو کە يىڵک وكەوڵەری 

ّغبع(  ثەعێی ئەهێْذ ، ئەگەه)ّغبع انًهک( ثەڕق و لیُەوە ئبىاهد ثلاد فەيذ َەثێذ )ّبی
ثە کەهەو و ثەثەىەیی و يیهوەثبَە و كەرالوێُێزەوە و كڵذ كەكارەوە، كیبهە يەثەٍزی فىای 

 گەوهەیە کە ئبگبیی نە هەيىاَە و ثەثەىەییە نەگەڵ ثەَلەکبَی فۆی و نەو پبّبیەُ گەوهەروە.
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 ئەنجام 

ّبعیو پْزی پێ ثەٍزىە و (كیبنۆگ نەّیعوەفبهٍییەکبَی يەؽىیلا وەکى فبکزەهێکی هىَەهی ٠
 گوَگی ىۆهی پێلاوە وفىێُەه ثەهەو كەلەکبَی پەنکێِ كەکبد.

يەؽىی هەهكوو عۆه كیبنۆگەکەی)َبوەکی ،كەهەکی(نە ّیعوەفبهٍییەکبَیلا ثەکبههێُبوە (٧
 وکەٍی ثەهايجەه گۆڕاوە هەَلێغبه یبه ثىە ، هەَلێغبهی رویِ ثکىژ،ڕەلیت،.... ثىە.

ٍبكە وٍبکبه َەثىٌ، هەيىی ثبثەری گوَگ و فەنَەفی لىڵ ثىٌ کە (َبوەڕۆکی كیبنۆگەکبٌ ٣
ریْکی فَزۆرە ٍەهیبٌ وثبثەرەکەی وهوژاَلوە، ثەیەک ّێىاىیِ كەهیُەثڕیىٌ، ٍىكی نە 

 ّێىاىەکبَی )هەواڵی، پوٍیبهی، كافىاىی ( ثیُیىە.
پێکوكوە، (كەٍزپێکی كیبنۆگەکبَی یەک عۆهوّێىاى َەثىە، هەَلێغبه ثە)وری: ، ورى: (كەٍزی٢

هەَلێغبهیِ ورە یبٌ ڕٍزەکەی َىٍیىە ئُغب نەکۆربییلا )وری ،ورى(ی َىٍیىە کە ئەو 
 كوافَزُە عىاَی ثەكەلەکە كەكاد وئبٍزی ّیعوییەری ثەهىكەکبرەوە.

(فوكەَگی نەّیعوەفبهٍییەکبَی يەؽىی كا ثەّێىاىی عۆهاوعۆه كەثیُوێٍ، هەَلێغبه ثەثێ ٥
 كیبنۆگیِ كهوٍذ ثىٌ.

ٍییەکبَی يەؽىی كەَگی يوۆڤ، كەَگی ّبعیو،كەَگی یبه،كەَگی ڕەلیت، كەَگی (ّیعوەفبه١
 کۆيەڵگب نەڕێی فوەكەَگییەوە نەفۆكەگوێذ.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 گی نەّیعوەفبهٍییەکبَی يەؽىی كاكیبنۆگ وفوەكەَ
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (583)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 سەرچاوەکان
 ثەىيبَی کىهكی:

 پەهرىک
ئەهكەالٌ ّىکو ٍبثیو، رەکُیکی گێڕاَەوە نە هۆيبَە ّیعوییەکبَی ّێوکۆثێکەً،   -１

 . ٧١١٧َبيەی يبٍزەه،ى.ٍەالؽەكیٍ، هەونێو، 
ئەَىەه عەالل ٍعیل،رەکُیکی گێڕاَەوە نە هۆيبَی" ئێىاهەی پەهواَە"ی ثەفزیبهعەنی  -２

 .٧١١٤كا،چبپقبَەی کەيبل،ٍهێًبَی، 
، هەونێو، ٠و.يەٍعىكثبثبیی، کزێجی كووەو، چ ثبثەک ئەؽًەكی، پێکهبرەوهاڤەی كەق، -３

٧١١٥. 

 ٧١١٣فەَلە ئبىاكی ، یبَەی لەڵەو، ٍهێًبَی،  یبنۆگكهبكی يؾەيەك ،ثبفزیٍ ، و/   -１
 .٧١٠٣ ،یًبَێ، ٍه٠لا،چیکىهك یيبَۆه ەن یَگەكەفو یکیکُەر َزک،ەي ەيەؽ -２
ربهاٌ،  ەیچبپقبَ ،یكاغەهەل ربە. ع،ویثەكەئ یهیۆر ەیوەُۆڵیکێن ه،ەجَزێو هەعۆه -３

 .٧١٠٢ ،یًبَێٍه
 ،یؽىەي یبنیڤَزڤی یجێکز ،یؽىەي یکبَەعویّ ەن ەکواو یلەعىًٍبٌ، ك ئىفەه  -４

 .٧١١٠ و،ێونەه
 یكەؽًەئ یُیو ى وەي یكاٍزبَ ەن ەوەاَێڕگ یبریثُ ،یيؾًلؽبع ـێلبكه ّ هەَگەٍ -５

 .٧١١٤ ک،ۆكه ،یفبَ ەی، چبپقب٠َچ ،ینەبهعیفزەث یکبَییەٍپ ەمبهیٍۆي یو ّبه یفبَ
 . ٧١١٢،یًبَێٍه َظ،ەه ەی، چبپقب٠َ،چەيهىاَک یجێکز ً،ەکێثۆوکێّ -６
 ؟، ؟ ،؟ .  ،یکىهك یيبَۆه یٍووّز بهویَبك یٕالػ عالل، ّىَبٍ  -７
 .٧١٠٢ و،ێونەه بٌ،یيىکو ەی، چبپقب٠َچ ،ەوەاَێڕگ یبریثُ ؽًبٌ،ەه اڵثلوەع -８
 .٧١١١ و،ێونەئبهاً، ه یىگبە، ك٠،چیکىهك یفْبَەپ یژووێي ،یٍغبك ٍیكەالئەع  -９

 ەجقبَێکز یگْز یریەهاەىثەڕێث ،ێَى ەیفُەو ه ةەكەئ ئىف،ەنىلًبٌ ه -１０
 .٧١٠٠ و،ێونەه کبٌ،ییەگْز
 یًبَێٍه ،یيلەؽ ەیچبپقبَ  ،یثەكەئ یَگەههەف ،)ك(كەؽًەئ هەعىي ٍیيىؽَ -１１
،٧١٠٧  . 
 یکبَییەفبهٍەَواوۆه ڤەیاڕؽىىووه، یىيەث (،هەچۆ)کلیعەٍ ىٍفی كەيەيىؽ -１２
 ٧١٠١ىاٌ،یهەي ،یکویف ەیوەُۆڵیکێن ۆث یهبوەى یهەَزەٍ یکبَەوکواواڵثەن ،یؽىەي



 ؽًە  و.ی. ئەڤیٍ ئبٍۆً         ك.َبىئەؽًەك ٍەعیل
 

 

 (583)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 یکۆویچ ەکىهرەن هەکزەکبه یریەًبوفبٍیٍ ،)ك(دڵەوەك هەعىي ىاٌیهەي -１３
 .٧١٠٠ ،یًبَێٍه الٌ،یك ەیلا،چبپقبَیکىهك
كیىاَی يەؽىی، ى،یهەالکەي یكەيەو يىؽ ٌیهەڕيىك یًیهەثلونکەالعەي  -１４

 ٠٣٣٤،ەٍُ اَزْبهاد
ئبهاً،  یىگبەك ،یکبهیّ ەیفُەه ەیوەُۆڵیکێن ێٍ ،ی)ك(َەىەڵئ لیفبن عىەَ -１５
 .٧١٠٠ و،ێونەه
 ەی، چبپقب٠َچ لا،یکىهك یثەكەئەن عویّ یهکەئ م،یًَبعیئ ئىفەه ٍیٍوەَ  -１６
 .٧١٠١ و،ێونەد،هەاڵژهۆه

 
 گۆڤبه:

،چبپىپەفْی ٍەهكەو، ٢٢ئبىاكئەؽًەك يەؽًىك، فوەكەَگی ّیىاىی ّیعوی، گ. ئبیُلە، ژ.-٠   
 .٧١١٣ٍهێًبَی،

 ، چبپ١٣ئىيێل هەؽًبَی، هۆيبَەکبٌ كیبنۆگی ٍىلواریبَەی ٍەهكەيی ئێًە،گ.ئبیُلە، ژ. -٧   
 .٧١١٥وپەفْی ٍەهكەو،ٍهێًبَی، 

 ثەىيبَی عەهەثی :
 انکزت:

 .٧١٠١،ثیوود، ٠اثواهيى فهيم،ثُيخ انُٔ انووائى، ط-٠ 
 ٧١١٣.وانًعهىيبد،انمبهوە نهُْو يیویذ انَوكیبد، ايبو،لبيىً انَیل/عیوانلثوٌَ،د -٧ 
 .٧١٠٧، عبنى انکزت انؾلیش، االهكٌ، ٠ؽَیٍ انًُبٕوح، يمبهثبد فی انَوك، ط-٣
ٍهیًبٌ انجکوی، انزغویت فی انمٖخ وانووایخ،انًىٍىعخ انٖغیوح، كاه انْؤوٌ انضمبفیخ انعبيخ،  -٢

 .٧١١١ثغلاك،
 .٠٤٤٧ك، فضم صبيو، انٖىد اآلفو، كاه انْؤوٌ انضمبفیخ انعبيخ، ثغلا -٥
يیقبئیم ثبفزیٍ، ّعویخ كوٍزىیفَکی،د.عًیم َٖیف انزکویزی، كاهانْؤوٌ انضمبفیخ انعبيخ،  -١
 .٠٤٣١،ثغلاك، ٠ط
يوکي انلهاٍبد و انجؾىس وااللزٖبكیە االكثی، انُمل لضبیب عًوثٍ ٍبنى وآفووٌ،  -٢

 ٠٤٢٣واالعزًبعیە فی عبيعە رىٌَ.
 .٧١٠٠ كيْك، ،٠ط هؽًخ، أثى أيبَی.د انَوك، عهى يبَفویل، یبٌ-٣

 انوٍبئم انغبيعیە:
 ٧١١٤انَهیًی ،انؾىاه فی ّعو انهننییٍ ،عبيعە او انموی ، يؾًل اؽًل ٕبنؼ-٠

 ثەىيبَی فبهٍی :
 ٧،چ٠٣٣٣کزبة يهُبى، َىیَی، كاٍزبٌ هُو واژەَبيە عًبل يیوٕبكلی ويیًُذ يیوٕبكلی، -٧

 



 گی نەّیعوەفبهٍییەکبَی يەؽىی كاكیبنۆگ وفوەكەَ
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (582)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 الممخص
الدراسات  –من خالل منهجية نقدية مقصودة أو متبناة  –استطاع الدرس النقدى الحديث أن يتجاوز 

ضمن منطق لغوي ه الدب كاتب او شاعرو أو تناول نصالنقدية التقميدية القائمة عمى المتابعات التأريخية 
صبحت مجاالت الدرس بالغي محض يتكئ عمى العبارة الشعرية . وفق معيارية الدرس النقدى القديم. وأ

ام من معايير النقدى لمنص النقدي تطال جممة من المعطيات الفنية التي لم تكن  في يوم من األي
هذا المنطمق اخترنا بحثنا الموسوم بـ من  كالسردية , الحوارية , وتعدد الضمائر و األصوات. : الشعرى

محاولة لعرض أليات أستخدام الحوار ن ليكو محوى(  ل)الحوارية وتعدداالصوات في االشعار الفارسية 
وتعدد االصوات فى االعمال الشعرية)الفارسية( لهذا الشاعر الكالسيكى العظيم ، وأتخذنا المنهج الوصفي 

 الحوارتعريف عن  ، تكممنا في المبحث األول اثنين مبحثين الیالتحميمي، أما خطة البحث فتنقسم 
مع نموذج وشواهد من اشعار محوى لكل نوع وأسموب ، وفى وأنواعه  والحوار والمالمح االسموبية 

المبحث الثانى تحدثنا عن مصطمح تعدد األصوات وأراء النقاد بهذا الصدد مع امثمة تطبيقية من األشعار 
  الفارسية ل )محوى(.

 
ABSTRACT 

       ‘ Dialogue and polyphony  in the Persian poems of Mahwi ‘ 
       New criticism through criticism theories enabled to pass the repeated way of dealing 
the literature texts especially in the field of history for generas of authors.Both techniques of 
dialogue and polyphony are considered as significant techniques, however, in pros those 
techniques (story, novel, theater) were considered important and dealt with. So, it is related 
to narrate events in stories and novels, but later because of inter relating genres (poem, 
pros) and texts , new criticism invented many techniques for poem that showed the hidden 
aspects of it and it shows the clearer image of the text. Mahwi in Persian and kurdish 
poems concentrated a lot on the techniques of dialogue then polyphony. 
      In this paper we are going to deal of the Persian poems of Mahwi, Also The paper 
consists of two parts; in the first part we talk about dialogue and types of dialogue and 
styles of it. At the same time with each section we have taken the poems of Mahwi as texts. 
In the second part we will talk about polyphony in some of the sections we define polyphony 
and showing the view of knowledgable people on the texts of Persian poems of Mahwi.  
     At the end in conclusion some results will be shown and a brief summary will be 
presented in Arabic , English. 


