گۆڤارا زانستێن مرۆڤایەتی یا زانكۆیا زاخۆ
مجلة العلوم االنسانیة لجامعة زاخو

)Humanities Journal of University of Zakho (HJUOZ
journals.uoz.edu.krd

Vol. 10, No. 2, pp. 301–312, June-2022

hjuoz.uoz.edu.krd
p-ISSN: 2664-4673
e-ISSN: 2664-4681

ئیستاتیكای شوێن لە سترانا فۆلكلۆری كوردیدا
(سترانا تێلی) وەك نموونە
ساالر عوسمان *1و پهیمان محهمهد

عومهر2

1وهزارهتى ڕۆشنبیرى و الوان -ههرێما کوردستانێ /عێراق.
2پشکا زمانێ کوردی -فەکۆلتییا زانستێن مرۆڤایهتی-زانکۆیا زاخۆ -ههرێما کوردستانێ /عێراق.
وەرگرتن 2022/01 :پەسەندکرن2022/04 :

بەالڤکرن2022/06 :

https://doi.org/10.26436/hjuoz.2022.10.2.925

پوخته:
ئەم لێكۆڵینەوەی ئێمە لە ژێر ناونیشااان (ئیسااتاتیكای شااوێن لە سااترانا فۆلكلۆری كوردیدا (سااترانا تێلی)
وەك نموونە) هەوڵدانێكە بۆ روونكردنەوەی رۆڵ و پێكەی شااااااوێن .مرۆڤ لهسااااااهر ڕووى زهویدا بهبێ
شاااااوێن بوونى نییه ،ئهو شاااااوێنانهى مرۆڤ تیایدا دهژیت ،تەنیا شاااااوێنێکی فوگرافی نییە ،بەڵکو ههڵگرى
ئاااهزموون و بەهاااا و مااااناااای مرۆڤاااایاااهتییاااه ،واتاااه شاااااااوێن كااااریگاااهری لاااهسااااااااااهر دهروون و
دهسااتنیشااانكردنى ناساانامهى كهسااایهتى و تایبهتمهندیی مرۆڤ ههیه ،فا هەر فۆرە كهسااایهتییهك بێت،
کەواته شاااااااوێن خاوهن دهساااااااهاڵته و دهبێته هۆى فیاوازیی نێوان چینهكانى كۆمهڵگا ،بێگومان مرۆڤیش
كاریگهریی قووڵی لەسااهر شااوێن ههیه ،ئهمهش پهیوهسااته به پێشااكهوتنى هزرى مرۆڤ ،واته پهیوهندیی
نێوان مرۆڤ و شوێن ،پهیوهندییهكى فرەالیەن و كاریگهر قسەهەڵگرە .
شاااااااوێن بااه پێى فۆرهكااانى ،پێگااه و گرنگیی خۆى لااه دهقى ئەدەبیاادا هەیە و بااه نااهبوونى دهبێتااه هۆى
لهدهستدانى بههاى هونهریی دهق.
ئهم باسهى ئێمه خوێندنهوهیهكى شیکاریی وەسفیی ئامارييه بۆ (ئیستاتیكای شوێن لە سترانا فۆلكلۆری
كوردیدا (سااترانا تێلی) وەك نموونە)( ،سااترانى تێلى) سااترانێكى فۆلكلۆرى كوردیى باكوورى كوردسااتانه،
كه باس له عیشااو و ئهڤیندارى دهكات و له ڕێگهى وهسااو و پهساانى (تێلى) ى ئافرهت و مهعشااوقدا ،به
قووڵى له شوێن دهدوێت ،واته له ڕێگهى وهسفێكى هونهریی سهرنجراكێش بۆ (سترانى تێلى) ،ئیستاتیكاى
شوێن بهرفهسته دهبێت و وهك تابلۆیهكى هونهرى چهند شوێنێكى هەمەفۆر زەالل و بهرفهسته دهبێت.
ئهم باسااه ههوڵێكى خاكهڕاى زانسااتییه بۆ قسااهكردن سااهبارهت شااوێن له دهقێكى فۆلكلۆرى كوردیدا ،به
ئارمانجى پتر نا ساندن و قووڵبوونهوه به نێو دهقه ڕه سهنه فۆلكلۆرییهكانى نهتهوهى كورد ،بە ئارا ستەی
زانینی بەهای شااوێن و دهسااتنیشااانكردنى ڕێ هى بهكارهێنانى فۆرهكانى شااوێن لهو سااترانە قۆلكلۆرییە
كوردییەدا.
پهیڤێن سهرهكى :شوێن ،ستران ،فۆلكلۆر ،تێلى ،باكوورى كوردستان ،نهتهوهى كورد ،ئیستاتیكا ،دهق.
پێشەكی:
بەشااااااێوەیەكی گشااااااتی هەبوونی شااااااوێن پێش مرۆڤ
بابەتێكی روون و ئاشاااااكرایەەچونكە بێ شاااااوێن مرۆڤ
بوونی نییە یاخود پەیوەندیەكی پتەو لە نێوان مرۆڤ و
شااااوێندا هەیە ،كە هەموو مرۆڤێێ شااااوێنی خۆی هەیەە
بەاڵم مەرج نییە هەموو شاااوێنێ مرۆڤ تێدا ب یت ،واتە

پەیوەناااادی نێوان شاااااااوێن و مرۆڤ پەیوەناااادییەكی
كارلێكراو كارتێكەرە.
بە شاااااااێوەیەكی تایبەتیش ،شاااااااوێن لە بواری ئەدە بدا
تایبەتمە ندی و بە های هونەری و ئیسااااااا تاتی كای خۆی
هەیە ،یاخود داهێنەر بە پێی ویسااااااتی خۆی گۆڕانكاری
بەساااەردا دەكات .شاااوێن لە رووی ساااێ فەمساااەرەوە
(پێكهاتەیی ،پانتایی ،نیشااااتەفێبوون و فێگۆڕكێ) لە نێو

*ظةكولةريَ بةرثرس.
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دەقدا رۆلی خۆی لە بەرفسااااااتەكردنی تایبەتمەندی و
ئیسااااااتاتیكای دەقدا دەبینێت .كاری ئێمە تەنها لەسااااااەر
دەقی سااااااترانا فۆلكلۆرییە ،بە تایبەتی (سااااااترانا تێلی)،
سااترانێكی فۆلكلۆری كوردیی باكووری كوردسااتانە ،كە
باس لە عی شو و ئەڤینداری دەكات و لە رێگەی وە سو
و پەسااااانی تێلی–ی ئافرەت و مەعشاااااوق ،بە قوولی لە
شاااااوێن دەدوێت .واتە لە ڕێگەی ئیساااااتاتیكای شاااااوێن
وەسااااافێكی هونەری ساااااەرنجراكێش بۆ (ساااااترانا تێلی)
بەرفەستە دەبێت.
 ناونی شانی لێكۆڵینەوە(( :ئیستاتیكای شوێن لە سترانافۆلكلۆری كوردیدا (سترانا تێلی) وەك نموونە)).
 رێبازی لێكۆڵینەوە :ئەم لێكۆڵینەوەیە لەساااااەر بنەمایرێبازێكی ( وەسفی ،شروڤەكاری ،ئاماری) ئامادەكراوە.
 گریمان - :هۆكاری هەبوونی ونەبوونی ئی ستاتیكایشوێن لە (سترانا تێلی) دا چی یە ؟
 دەساااااااتنیشااااااااااكردنی رێ ەی هەبوون و نەبوونیفۆرەكانی شوێن لە (سترانا تێلی) دا ؟
 رێ ەی كام فۆر لە (سترانا تێلی)دا زاڵترە؟ رێ ەی هەبوون و نەبوونی ئاماژەی نارا ستەوخۆ بۆشوێن لە (سترانا تێلی)دا؟
 رێ ەی كام ئاماژە زاڵترە لە (سترانا تێلی) دا ؟ ئارمانجی لێكۆڵینەوە :خوێندنەویەك بۆ ئیسااااتاتیكایشوێن لە سترانا فۆلكلۆریدا دەكرێت و فەخت كردن لە
(ساااااااترانااا تێلی) ،یاااخود ئێمە هەوڵمااانااداوە بەهااا و
ئیسااتاتیكای شااوێن لە تێكسااتی فۆلكلۆری( سااترانا تێلی)
لە ڕەخنەی ئەدەبیدا روون و ئاشكرا بكەین.
 بەشتەكانی لێكۆڵینەوە:پێشەكی.
بەشاای یەكەم :شااوێن (زاراوە و چەمێ و شاارۆڤە ،فۆر
و خەسڵەت و ئەركەكانی) .
بەش دووەم :شااوێن و پراكتیزەكردنی لە (سااترانا تێلی)
دا :بەندی یەكەم :تێكستی( سترانا تێلی) .بەندی دووەم:
شوێن و (سترانا تێلی).
 ئەنجام. لیستی سەرچاوەكان ملخص البحثAbstractبەشی یەکەم :شوێن :زاراوە ،چەمک و شرۆڤە
زاراوەی شوێن
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لە زمانی کوردیدا ،هەر بۆ شوێن ،فێ و فیگە و فێگا و
فااااێااااه و فااااه و شاااااااااااوون _ یااااش بەکاااااردێاااات،
کە لە زماااانی عەرەبیااادا (مکاااان ،محااا ) (نظاااام الااادین:
 :1989ل  )٤٨٦و لە زمااانی فااارسااااااایاادا هەر (مکااان)
:٢٠٠٨
(پاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوور:
ل _)١٢١٩ە عەرەبیەکە بەکاردێت و لە زمانی ئینگلیزیی
شااااااااااااااااااااادا (()Placeعااااااااااااااالااااااااااااااای:٢٠١٥ :ل )٣٠١
بەکاردەبرێت و لە هەندێ فەرهەنگیشاادا فۆرێک لە
تێکەڵی لەنێوان شااااوێن و ناونیشااااان و پەیڤ گەلێک
یتر هەن ،کە ئیتر کاتی هاتووە و درەنگی شە بە هەڵە
ی نێو فەرهەنگەکانیشماندا بێینەوە.
شوێن :چەمک و شرۆڤە
شاااااااااااااوێااااااان و مااااااارۆڤ و سااااااااااەرفەم ئەو پااااااارس،
بااااابەت و پااااێااااوەناااادیاااایااااانەی لە نااااێااااواناااایاااااناااادا هەیە،
بابەتگەلێکی مێ وویی ،فەلسەفیی ئینسانیین و لە هەر گۆ
شەیەکەوە لێوەی بدوێین دەمانخاتەسەر ئەو ڕاستەڕێیە
ی ،کە شوێن و مرۆڤ دوانەیەکی بنیادیین و قسەکردن
لەهەر بابەتێکی ژیان ،بێ قسااەکردن لە شااوێن و مرۆڤ،
یا ناکرێت ،یان زۆر کاڵ و کرچ و کەم مانا دەردەچێت.
لەبەرچی بااابەتێکی مێ ووییە؟ ..لەبەر ئەوەی لەوەتەی م
ێ وو هەیە شاااوێن هەیە و تێکڕای ئەو بویەر و بزاڤ و
چاالکییانەی هەبوون و هەن و ڕوودەدەن لە شااوێن ێ
کەوە ڕوویانداوە ،بابەتێکی فەلساااەفییشاااە،چونکە دەگەڵ
خۆیدا هەڵگری پرساایار و لێکدانەوە و ڕاڤەی فیاوازە ،ه
ەمدیس بابەتێکی ئینسااانییشااە ،لەبەر ئەوەی هەموو ئەو
بویەر وچاالکییە پر سیارهەڵگرانە پەیوە ستن بە خودی
ئینسانەوە.
هەر لێرەدا و نزیک لەو تێگەیشااااااتنە ،کە ئایا بۆچی لە ب
اسکردنی شوێندا چەمکی مێ وومان خستۆتە پێش ئینسا
نەوە ،دەکرێ ئاوا شرۆڤەی بکەین ،بەر لە مرۆڤ شوێن
هەبووە،واتا خودا سەرەتا گەردوونی دروست کردووە
و ئینجا مرۆڤی ،چوون فێنشااینی خۆی خوڵقاندووە و ن
او و زمانەکانی شی فێرکردووە( ،هُو الَّذِي خلق ل ُكم َّما فِي ا
ض ج ِميعًا ث ُ َّماسْتوى ِإلى السَّماء فس َّواه َُّن سبْع سماوات وهُ
أل ْر ِ
ْ
و بِ ُك ِل ش ْيء ع ِليم)(القران الکریم :سورة البقرة()٢٩ :وإِذ قال
ض خ ِليفةً )(القران الکریم،
ربُّك ِل ْلمالئِك ِة ِإنِي ج ِ
اعل فِي األ ْر ِ
(و َعََمََ َ آدَ َم األَسََََََََ َ َََ َّكََمََ َ َََ
ساااااااااورة الاابااقاارةَ ،)٣٠ :
(الااااقااااران الااااکااااریاااام ،سااااااااااورة الاااابااااقاااارة ،) ٣١ :کە
واتە شاوێن ساەرەتایە و دواتر مرۆڤەکان ،لەگەڵ ئاو
ەداناااااااکاااااااردنەوەدا ،مەبەساااااااااااااتااااااایشاااااااااااااماااااااان
لە ئااوەدانکردنەوە ژیاانە ،چونکە ئەوە ژیاانە مااناا بە
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شاوێن دەبەخشاێت و بە کورتی :مرۆڤ شاوێن مانادار
دەکاااااات و ئەگەر ماااااێااااا ووی هەوڵااااای مااااارۆڤە
کانیش بخۆێنینەوە ،دەبینین لەهەر سەردەم و قۆناغێ
کدا مرۆڤەکان ویساااااتوویانە شاااااوێن مانادار بکەن،
بە نموونە شوێنگە سەرەتاییەکان ،بن بەرد و ئەشکە
وت و کوخ و ماڵ و تەنانەت سااەرفەم ئەو نەخش ونی
گارە هونەرییانەیش ،کە مرۆڤ لە قۆناغە فیافیاکاندا و
تا بە ئەمڕۆیش دەگات ،نەخشاااندوونی ،کە پڕن لە فیاوا
زیی و پەرەسااەندن ،ئەو ڕاسااتییەمان ال ڕوونتر دەکەنەو
ە ،کەمرۆڤ نەک هەر هەوێنی ئاوەدانی شاااوێن بووە ،ب
ەڵکو مانایشی بە شوێن بەخشیوە.
مرۆڤ نییە بێ شااوێن ،لێ شااوێنگەلێکی زۆر هەن بێ مر
ۆڤ ،بۆیە شااوێن بە مرۆڤ و ژیان و بزاڤەکانەوە پتر
ماناداریی وەردەگرێت و مەبەسااتی ئێمەیش لەو لێکۆڵینە
وەیەداشوێنە بە مانای ژیان.
لەبارەی شاااوێنەوە پێناساااەکان زۆرن و ڕوانگای فیاواز
ییش هەس ،پێدەچێت یەکەم کەس ،کەپێناسااەی شااوێنی
کردبێت ،ئەفاڵتون بێت ،کە دەڵێت( :شااوێن گرتنەخۆ و ت
ێدابوونە،بوونێکی ڕاسااتەقینەی هەیە و لە سااێ مەودا پێ
ک دێاااات) (ابراهیم :باااادون ساااااااناااا ال ب  :ص )٥٢٠و
دواتریش ئەر ستۆ پ شتیوانی ڕاکەی کردووە و پێیوایە،
شااااااااااوێاااان ئەو ڕووە ناااااوەکاااایاااایەیە ،کە تەنااااێااااک
لە خاااااۆ دەگااااارێااااات) (عااااابااااادالااااامااااا ااااا ااااا :١٩٨٤ :
ص  )٢٩٠و زۆربەی پااااااێااااااناااااااساااااااااەکااااااان ،وەک
ئەفاڵتون وئەرستۆ ،یا ڕاستتر بڵێین ،فەخت لەسەر بوو
نێکی راسااتەقینە و گرتنەخۆیی دەکەنەوە،کەواتە دەکرێ
بڵێین ،زۆربەیان مەتریالییانە پێناسەی شوێنیان کردووە،
هەر لەسااەر ئەو بنەمایەیش ،کە دیکارت وەک هەقیقەتێ
کی حاشاهەڵنەگر باس لە بوونی شوێن دەکات ودەڵێت:
(شااااوێن لە خودی مەتریال پێک دێت) ،ئەم بۆچوونەی د
یکارت زۆر گەنگەشە
خوڵقێن نییە بە ئاراساااتەی فیاوازیی ،چونکە ئایدیالییەک
انیش لەمەڕ چەمکی شوێنکۆک و یەکڕا نین ،هەندێ خود
ییانە و هەندێ بابەتییانە لە مەسااەلەکە دەڕوانن ،خودییە
کان پێیانوایە هۆش و بابەتییەکانیش پێیانوایە ڕۆح شااااو
ێن دەکات بە بوون ،ئەگینا هەردووال لەسااەر ئەوە کۆکن
کە شوێن و تەنانەت کاتیش بوونی بابەتییان نییە.
ئێ ستا ڕوونتر دەکرێ بڵێین :شوێن بوونە ،بوونێک کە خ
ەسڵەتی گرتنەخۆیی لە خۆی دەگرێت و (شێوەی بوونی
کەرەستەیە ،کە فێی بوون قەبارە و دووریەکانی تەن د
یاردەکات)(بودو ساااااااتنیک و اخرون :١٩٧٠:ص.)٤٥وەک

چۆن مرۆڤ بوونەوەرێکی شاااااااوێنییە،ئااوا شاااااااوێنیش
بوونێکی گرتنەخۆییە و هەر قەبااااارەیەک ب ووک یااااا
گەورە ،زیندوو یا نازیندوو لە شاااوێنێکدا خۆی گرتووە،
هیچ شاااوێنێک نییە قەبارەیەکی لەخۆ نەگرتبێت ،تەنانەت
نا بەرفەستەییش وا لە شوێنێکدایە ،بە نموونە ڕۆح ،کە
نابینرێ و ناگیرێ و نابەرفەساااااتەیە ،فەساااااتە و لەش
شوێنەکەیەتی.
د .تانیا ئەسااااا ەد محەمەد سااااااڵت لە تێزی دکتۆراکەیدا:
(بینای شوێن لە دوو ڕۆمانی کوردیدا ،هێالنە -ئەژدیها)
چەمکە فیاوازەکانی شااااوێنی دابەش کردۆتە سااااەر ()٣
سێ ڕوو :ڕووی فەلسەفی ،ڕووی کۆمەاڵیەتی و ڕووی
هونەرییەوە (ساااااڵت  ،2001:ل  ،)٢٥ -١٣بەاڵم دەکرێ
لە هەموو ڕووەکااانەوە ،یااا باااشاااااااتر بڵێین لە هەموو
ڕوانگاکانەوە لە شاااااااوێن بدوێین و بە کورتی شاااااااوێن
پرسااااااێکی هێندە فرەڕەهەندە دەشااااااێین لە سااااااەرفەم
ڕوانگاکانەوە پێناسەی تایبەتی بۆ بکەین و بە دڵنیاییەوە
پێناسااااەی هەر ڕوانگایەکیش شاااارۆڤە و لێکدانەوەیەکی
فیاواز دەگەڵ خۆیدا دروساااااات دەکات ،هەر بۆ نموونە
ڕوانگای ئایینی ،شوێن لە ڕوانگای ئایینیدا دروستکراوی
خودایە و فۆرێک لە پیرۆزیی دەگەڵ خۆیدا هەڵدەگرێت،
یان شوێن لە ئەف سانەدا ،کە سەر دەکێ شێت بۆ سەدان
شااااااارۆڤە و لێکااادانەوەی ساااااااەرەتاااایی بیری مرۆڤە
سااەرەتاییەکان ،یان ی ڕوانگای زانساات ،کە بابەتییانە لە
شااااوێن دەکۆڵێتەوە و بنەما و پێکهاتە و سااااروشاااات و
کارلێکە واقی ییەکانی دەخاتەڕوو.
وەک پێشاااتر گوتمان ،بەر لە مرۆڤ ،بەر لە تێگەیشاااتن،
شاااااوێن هەبووە ،کەواتە گەر ساااااتوونیانە گەنگەشاااااەی
شااوێن بکەین دەبێ ڕوانگا ئینسااانییەکان بکەینە بنەمای
گەنگەشەکە و گەر ئاسۆییانەیش گفتوگۆکە بکەین ،دەبێ
ڕوانگا زانستییەکان بکەینە بنەمای گفتوگۆ.
مەبەساااااااتمااان لە ڕوانگااا ئینساااااااااانییەکااان ،زانساااااااتە
مرۆڤایەتییەکانە ،کە ئەفسااااانە ،ئایین ،فەلسااااەفە ،مێ وو،
فوگرافیااا و ئەدەبیش دەکەونە نێو ئەو زانساااااااتەوە و
دیارە مەبەسااااایشااااامان لە ڕوانگای زانساااااتی ،زانساااااتە
ڕووتەکانە ،کە فیزیا ،کیمیا ،پزیشاااااااکی ،ئەندازیاریی و
ماتماتیکیش دەکەونە نێو چوارچێوەی ئەو زانستەوە.
بەو پێودانە ،دەبێ ئاسااااتی پێناسااااەکردنمان بۆ شااااوێن،
ئاستی ستوونی و ئاستی ئاسۆیی بێت و لە ڕێگەی ئەو
پۆلینکردنە ،دەشاااااااێین ڕوانگااکاانماان دابەش بکەین ،بە
نموونە لەم لێکۆڵینەوەیەدا ،لە بەر ئەوەی لێکۆڵینەوەیەکی
ئەدەبییە ،دەبێ پتر پشااااااات بە ئاساااااااتە ساااااااتوونییەکە
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ببەساااتین ،چونکە قساااەکردنمان لەساااەر دەقێکی ئەدەبی
فۆلکلۆرە و دەقی ئەدەبییش فااااا فۆلکلۆر بێاااات یااااا
نووساااااااراو ،بەرخورد لەگەڵ ئینسااااااااان و دەروون و
هەڵ وون و وێنە خودییەکان دەکات.
هەندێ لە لێکۆڵەران پێیانوایە ،هونەریی شاااااوێنیی هەیە،
وەک (وێنە و پەیکەر) (بورنوف و اخرون :1991 :ص
 )١١٨و لە بەرامبەریشاااااااادا هە ندێ پێیاانوایە ،کە دەقی
زەمە نییش هەس ،وەک ڕۆمااااان (ڕۆمااااان) (الورفل
 :2009:ص )٧٧دیارە هەندێکیش پێیانوایە کە شاااوێن و
کااات ،ئەوەی کە باااختین ناااوی ناااوە (کرۆنۆتۆە :واتە
شاااااااوێنکااات) (ئەڵوەنی :٢٠١٧ :ل )١١٧لێکاادانەبڕاون و
هەموو دەق و هونەرەکان دەچنە نێو شااااوێنکاتەوە ،ئەم
تێڕوانینە زۆر ڕاساااتە ،چونکە وێنە ئەگەر پڕیش بێت لە
شاااااااوێن ،لێ خاڵی نییە لە کات و ڕۆمانییش کە پڕە لە
گێڕانەوە و گێڕانەوەیش هەڵگری خەسااڵەتێکی زەمەنییە،
لێ شاااوێن بە بارتەقای زەمەن لەگەڵیدا ڕێ دەکات و بە
کورتی ،هەموو دەقێک قاچێکی وا لە نێو شاااااوێن دایە و
قاچەکەی تریشی وا لە نێو کاتدایە.
شوێن :فۆر ،خەسڵەت و ئەرکەکانی
لەوانەیە سادەترین و لە هەمان دەمدا گرنگترین پرسیار
ئەو پرساااایارانە بێت :شااااوێن ،سااااەرەتا چۆن و لە کوێ
دروسااااااات بووە و ژیان تیایدا چۆن گوزەراوە و دواتر
چۆن پەرەیساااااەندووە و ئایا شاااااوێن کانی ئێساااااتا هیچ
پێوەندییەکیان بە شاااوێنە کۆن وساااەرەتاییەکانەوە هەیە
و دەیان دە پرسیاریتر.
شااااوێن و لێکدانەوەکانی ،بە هەموو ئەو فیاوازییانەیەی
لە نێوانیاندا هەیە ،تایبەت لە هەردوو دیدگا ئایدیالی و
مەتریالییەکەی ،ڕوانگامان فراوانتر دەکات و ئەم ڕوانگا
فراوانیەیش دەسااااتمان دەگرێت بۆ دەسااااتنیشااااانکردنی
فۆرەکاااانی شاااااااوێن و بێگوماااان هەر فۆرێکیش ،بە
ف یاوازییەکەیەوە خەساااااااڵەت و ئەرکی تایبەت بەخۆی
هەیە.
شااااوێن بوونە ،بوونێک ڕێکخرا و ئامانجدار ،ئەگەر هەر
خودی گەردوون وەربگرین و ناااوی لێنێین :مەزنترین
شوێن ،یان شوێنی شوێنەکان ،دەبینین ڕێکخراوە ،واتە
ئەقڵێک لە پشاات ڕێکخسااتنەکەیدایە ،کەچی ئەم ئەقڵەیش
دیار نییە ،کەواتە ئێمە ئێستا قسە لە ( دیار) ێک دەکەین
کە گەردوونە و دروسااتکراوە و هەیە ،لە بەرامبەریشاادا
قسە لە(نادیار ) ێک دەکەین ،کە خودان ئەقڵێکی ڕێکخراو
و هەروەهاااا دروساااااااتکاااارە ،کەچی ناااابینرێااات ،کەواتە
گەردونێکی د یار و دروساااااااتکاارێکی ناد یار ،یا ئەگەر
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ڕوونتر بپرسااااین :دەکرێ دروسااااتکراو دروسااااتکارێکی
نەبێ؟ ..ئەقڵی مرۆڤ ،یااان وەک برکلی و ماااخ ناااویااان
ناااوە ڕامااانی مرۆڤ ،چونکە ئەوان پێیااانوایە (زەمەن و
شوێن دوو شێوەی سەرەتایی ڕامانی مرۆڤن) (عەباس:
:١٩٨١ص  ،)٢٣٦لااێ بە پااێاا ەوانەوە (فەیاالەساااااااااوفە
مەتر یالیساااااااتە کان باوەڕ یان بە بابەتیبوونی زەمەن و
شاااااااوێن هەیە و هەر بوونێااک لە دەرەوەی ئەم دووە
رەتدەکەنەوە ،هەروەها پێیان وایە کە زەمەن و شاااااوێن
لە مادە فیا نابنەوە مادە تەفەلی هەردوکیانە) (عەباس:
:١٩٨١ص .)٢٣٦
شوێن سەرەتا سروشت بووە ،هەر بستەئەرد و بنبەرد
و ئە شکەوت و دە شت و دۆڵ و یاڵ و پەنا و پە سیو و
دواتر کوخ و خاانۆچکە و مااڵۆچکە و مااڵ و خاانوو و
پاشاااااااان کێڵگە و مەزرا و دواتریش بازاڕ و شاااااااوێنە
گشاااتییەکان ،ڕێک وەک ساااروشااات ساااادە و سااااکار و
دواتر دەگەڵ پێشاااااااکەوتنەکااااان ،ئەو شاااااااوێنااااانەیش
پێشاااااااکەوتنیااااان بە خۆیەوە بینیوە ،بە واتااااایەکیتر
پەرەساااااااەنادنی هەر شاااااااوێنێااک پەیوەساااااااات بووە بە
پەرەساااااااەنااادنی قۆنااااغەکاااانی پێشاااااااکەوتنی مێ ووی
مرۆڤایەتی و بە دڵنییاییشاااااااەوە ئەگەر قۆناغەکان ،زۆر
لەیەکتر فیااااوازییش بن ،لێ پێوەنااادیی و کاااارلێکییاااان
بەساااااااەریەکەوە هەیە و بەکورتی هیچ شاااااااوێنێک نییە،
کاااریگەریی ،یااا پێوەناادیی و کااارلێکی زەمەنەکااانی بەر
لەخۆی بەساااەرەوە نەبێت ،زەمەن بە هەموو بوونییەوە،
هەر بە نموونە شااوێنی نێو زەمەنە دوورەکان ،کە وەک
بوونێاااک مااااوەتەوە و بۆتە بەشاااااااێاااک لە زیهنییەتی
تێگەیشااااااتن و تەنانەت فۆرێک لە ئیدراکیشاااااای دەگەڵ
خۆیدا گواستۆتەوە.
ڕەنگ ،ئەگەر هەر تەنێ ڕەنگ وەرگرین لە شوێندا ،ئەوا
لەو ڕاساااااااتییە تێدەگەین ،کە لەوەتەی ژیان هەیە ڕەنگ
هەیە و لە زووەوەیااااش ،واتە لە نااااێااااو شااااااااااوێاااانە
سەرەتاییەکانیشدا ڕەنگ هەر پرسێکی فەدەلیی بووە و
ئەم فەدەلە درێ خایەنەیش ،ئەگەر فۆرێک لە تێگەیشتن
و لێکدانەوەیشااااااای گۆڕی بێت ،لێ فەدەلەکە هەر دەوم
دەکات و کەواتە ،شوێنێک نییە دوور لە باندۆری دوێنێ!
ژیاااان هەروەک خۆی نەمااااوەتەوە ،مرۆڤیش هەروەک
خۆی نەماوەتەوە و تێگەیشاااتنی گۆڕاوە ،هەموو ئەمانە،
واتە هەموو ئەو گۆڕان و تێگەیشاااااااتنە فیاااااوازانە،
شوێنیشی دەگەڵ خۆیدا گۆڕیوە ،شوێنەکانی ئێستا هی
دوێنێ نین ،ئەگەر زیهنییەت و تێگەیشااااتنی دوێنێییشاااای
تیااا بێاات ،لێ شاااااااوێنی ئەمڕۆیین ،لە نێوان دوێنێیی و
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ئەمڕۆییدا فەندین فۆری شوێن ،بە خە سڵەت و ئەرکی
فیاوازەوە بوونەتە فێم اری ساااەرچاوە زانساااتییەکان،
کە ئێمە لێرەدا هەوڵ دەدەین ،نزیک لە ئامانجی باسەکە،
بیانخەینەڕوو.
دەربااارەی فۆرەكااانی شاااااااوێن فرە پۆلێن كردن هەیەە
بەاڵم ئێمە لە سااێ فەمسااەر فۆرەكانی شااوێن دەخەینە
روو ،ئەویش:
 -1لە رووی پێكهاتەوە( :واقی ی ،خەیالی):
شاااااااوێنی واقی ی ،شاااااااوێنێكی فوگرافییە و رووبەر و
سنوورێكی دەستنیشانكراوی هەیە ،شوێنی واقی ی(ئەو
شاااااااوێنەیە كە وامااان لێ دەكااات ئەو فێگااایااانەمااان بە
بیربێتەوە كە تێیاادا ژیاااوین و خەونمااان دەدیاات تێیاادا
ب ین) (سااااااابیر :2001 :ل .)326لە تێكسااااااتی ئەدەبیدا
شاااوێن (ئەو شاااوێنە نییە كە لە فیهانی دەرەوەدا هەیە،
هەر چە ند ئەگەر تێكسااااااات ئا ماژەی پێدابیت ،یان بە
ناوێكی واقی ی ناو نرابێتە بەاڵم شوێن لە تێكستدا هەر
بە ڕەگەزێێ لە ڕەگەزە هونەرییەكان دەمێنێت) (صاااابر:
 :2012ص )333واتە شااااوێن لە تێكسااااتدا ،شااااوێنێكی
هونەرییە واقی ی نییە ،هەر چەند ئەكەر نزیكیش هەبێت،
هەندێ فار داهێنەر بیرۆكەكەی لە واقی وەردەگرێت و
بە پێی توانای خۆی داهێنانی تێدا دەكات.
 -2شوێن لە رووی پانتایی( كراوە و داخراو):
شااااااوێنی(گشااااااتی و كراوە ،شااااااوێنی هەموو خەڵكە و
سااااااانوورەكانی فراوان و كراوەن ،شاااااااوێنی تایبەت و
داخراوە ،ئەو شاااوێنیە ،كە تایبەتە بە كەساااێێ یان چەند
كەسااێێ) ( البنا :2009:ص )31واتە شااوێنی كراوە بۆ
هەموو كەسااێێ دەبێتە بەاڵم شااوێنی داخراو تایبەتە بە
چەند كەسێێ.
 -3شوێن لە رووی (نیشتەفێبوون ،فێگۆڕكێ):
ئەم فۆرە شاااااااوێنە تااااایبەتمەناااادكراوە بە شاااااااوێنی
نیشاااااتەفێبوون ،كە دابەشااااای ساااااەر دوو بەش دەبێت
(هەڵب ێردراو ،ناچاری-زۆرەكی )-شاااوێنی هەڵب ێردراو
وەكو (ماااڵ) كە نیشااااااااانەی دۆساااااااتااایەتی و ژیااانێكی
ناوخۆیی كە كاركتەران تێدا دەژێن ،شاااااااوێنی ناچاری-
زۆرەكی -وەكو (زیندان) كە لە فیهانی ئازادی دادەبرێت
و خاوەن تایبەتمەندی ساااەربەخۆیە .شاااوێنی فێگۆڕكێ
ئەویش دابەشی سەر دوو بەش دەبێت(گشتی ،تایبەتی)،
شاااوێنی گشاااتی وەكو(شاااەقام ،گەڕەكی میللی ،گەڕەكی
خااانەدان) مرۆڤ لە ماااڵ یااان لە شاااااااوێنی كاااركردنی
دەردەكەوێت و شوێنی خۆی دەگۆڕیت و بەرەو شەقام
دەڕوات ،فیاااااوازی ن ێوان گەڕە كی م ی ل لی ،گەڕە كی

خانەدان هەیە ،كە سااااااەر بە دوو كۆمەڵكای فیاوازن و
هەریەكە خاوەن تایبەتمەندی خۆیەتی ،شاااااوێنی تایبەتی
وەكو(قاوەخانە )...،ئەم شوێنانە مرۆڤ بە وی ستی خۆی
هەڵیاااناادەب ێرێاات (بحراوی :1990 :ص .)55-43واتە
هەر شوێنێێ دەربڕین لە خاوەنەكەی دەكات.
بەشی دووەم :شوێن و پراكتیزەكردنی لە (سترانا تێلی)
دا:
بەندی یەكەم :تێكستی( سترانا تێلی)
تێلییێ
لێ لێ لێ تێلییێ لێ لێ.............
ئەزێ ب سبێ رە دبێ م تێلی ب ئێڤارێ رە دبێ م تێلی
ب گاڤێ ب دەقەیێ د بێ م تەلی
دە وەرە ئاشااااااک و سااااااەودالییێ بەژن و باال تە مە دە
وەرە تێلی تێلی تێلی............
تێلییا من رەنگینە بهارا مە رەنگینە
ل سەر رییا مە زۆزانەە
د بنیا مە رە بنگۆلە سەرهەدە شەرەفدینە
بڕەک مالێن باڤێ تێلییا من بارکرنە
ل زۆزانێن مەیێن ژۆرین دانینە
هەسپێ بنێ من رەوانە شۆە گەرینە
منێ پێدا پێدا خوە گهاند زۆزانێ مەیا ژۆرینە
منێ دین و باال خوە ددایێ سێ کۆن لێ ڤەگرتینە
منێ نۆمانێ خوە ئاژۆتییە پێشییا کۆنێ پێشینە
منێ باال خوە ددایێ د بن دە سێ زەری روونشتینە
ب کوم و کۆلۆز و تەمەزی نە
فاڤێ وانە رەش و بەلەکن،
ب انکێن وان درێ ن بریێ وان قەیتانینە
بێڤلێ وان چالکن ،گەردەنێ وان درێ ن لەگلەگی نە
هنارکێ روویێ وان سۆرن،مینا گول و چی ەکێن بهارێ
نوو ڤەکرینە
لێڤێن وان تەنکن گولپەرینە
درانێ وان هوورن منا برنجا قەرەژداخێ سااااااپینە وەرە
تەل…
لێلێلێ تێلییێ
منێ دین و باال خوە ددایێ تاخمێ ساااااینگ و بەرێ ڤان
کاریخەزاالن
م نا بەخ اکی بەخ ێ ئرەمێ هەزار تاهمێ خوەدێ لێ
دانی نە
سەرێ مەمکێن وان سۆرن قارۆتێ بنێ وان سپی نە
منا سێڤەن خەالتێ،هنارێن دێرکە خالخالی نە
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مینا فنجانێن فەرفوور،ل سەر ماسێ زێر و زیڤی نە
زنجیرا دۆرێ سادە ژ زێرێ رەشادینە
خوەدێیۆ!
ئەزێ ئاشک و سەودالییێ بەژن و باالیا ئۆرتێ مە
زۆردارا قیزا زۆردارا ناڤێ وێ تێلییێ
هەردویێن دنا ژێرە بوونە کۆلە و خزمەت ی نە
ا یەکێ
ژێرە کاهوێ د کەلینە
یا دن
دەستمال گرتییە هێدی هەدی یاواش یاواش ژێ رە دکە
باوەشینە وەرە تێلی….
مینا قاز و قولنگێن بەرییا ژێرینە
ژ سالێ فارەکێ سەرێ خوە هلتینە
خوە ل زۆزانێ مەیە ساااەرهەد و بنگۆل و شاااەرەفدینێ
دخینە
تەنێ شەڤ و رۆژەکێ لێ د مینە
ساااااااهوود و ئیقباال گەلەک خۆرتان ل با رەببێ ئالەمێ
قەت تونینە
ئەز نزانم چما رەوشا فیهانێ بەختێ فەلەکێ وسانە
تم و دایم ژنێن چێ قسااااااامەتێ مێرێ کۆتینە وەرە تێلی
تێلی تێلی……
خخخخخخخخ
لێلێلێلێ تێلیێ…..
تێلییا من لێ هایێ
بەژن زراڤا من لێ هایێ
ئەزێ ساااال ئیسااال ،ئاشااو و سااەودالییە بەژن و باال تە
بوومە
مینا پەپووکا ،ئەڤداال،دەروێشا دگەرییام ل دنیایێ
چقاس مال و ملکێ ماال باڤێ من هەبە
ئەزێ تەمامی بڤیم سووک و چارچیان بفۆرشم
دیسا ژی قەلەنێ زالمێ باڤێ تە دەرنایێ
ئەزێ پشتی چاڤێ رەش و بەلەک،بەژنا زراڤ
سنگ و بەرێن توشتیری منا بەخ ێ بوهشتێ
بریێن قەیتانی بێڤال چالکی
لێڤێن تەنک درانێن مرفانی
گەردەنا زراڤ زەند و بەندێن بادایی
چ بکم ژ مالێ دنیایێ
سەبر و دایاخا دلێ من ل ڤێدەرێ نایێ
منێ پێدا پێدا خوە بەردا بەرییا مێردینێ
قەزا کزلتەپە قۆسارا رەنگین مەندۆها مێرایێ
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ل سەر رەیا من شەوق و شەماال دیرۆکێ لسەر قەسرا
قەنجۆ خویایێ
منێ سالڤەک دایە هەفی دەمۆ دۆستێکی هێ ایە
هەیفا مێرێ چێ ئیرۆ نەخوەشەکی گرانە
منێ ژ ئەشاااااک و کەرەما دلێ خوە ژ بال رەببێ ئالەمێ
ژێرە خوەستی شیفایێ...
باژارێ وێرانشارێ وارێ زەرییان و چاڤرەشایە
ئەزێ د گەریام ل دەشاااتا هاڕانێ ل پەی شاااۆپا خبشاااا
خەزاال
ئەزێ داکەتمە ناڤا باژارێ روهایێ،
سەر گۆال خەل و رەهمان باخ ەیێ ئانزەلیخایێ
ژێ تێ بێهنا پێخەمبەران و ئەولییاێ
منێ ژ خوەرا تەواف کری،کەتم نااااڤاااا وەرد و دوایێ
تەلی…
لێلێ تێلییا من…
منێ بەرێ خوە دابوو دەشتا سورووفێ،کۆبانییێ
چییااااایێ کورمێنف ئەفرینێ ل بنێ دارێن زەیتوونااااان
روون شتم ل فڤاتا دەنگبێ ایێ ئەزێ دکم ناکم تا سور و
پەسندانێن دەنگبێ ان ل بەژنا تێلییا من نایێ…
ئەزێ چوومە هەلەبێ ،همساااااااێ،هممااااایێ،کەرکووکێ
کەربەالیێ
مەکا موکەڕەم مەدینا موننەووەر،
تەوافکری کەڤرێ ئەسوەد فهێ تۆبایێ
وارەکی موقاددەسە ،کەتییە دەستێ توفار و بازرگانان
سەبر و دەیاخا دلێ من لۆما ل ڤر ژی نایێ...
مینێ پێدا پێدا خوە بەردایە وەالتێ ئراقێ
ژ خوەرا د گەرییام ل ناڤا کۆالن و کوچەیێن بەخدایێ
منێ دن و باااال خوە ددایێ کەچەک ل بنێ دارا چنااارێ
روونشتییە
د خوینە رووپەلێن کورانێ ماااانە دکە بمباااارەکاااا ڤێ
ئوممایێ
ژمنرە دگۆت لۆلۆ الوکۆ،رەبەنۆ،فەقرۆ مەخسەد و مرادا
دلێ تە چییە
منێ دگۆ مەخسەد و مرادا دلێمن تێلییێ خەزاال کوردایێ
دگۆت:لۆ لۆ الوکۆ ماهرومۆ ،وە مەخسااااەد و مرادا دلێ
تە ب هەرە ئارشێ ئال،
مرادێ وە نابە ل ڤێ دنیایێ
وەرە ل کێلەکا من روونێ ژ من را دبێ ن مەیرەمایێ
ئەزێ ژ تەرا بخوینم قورانێ ماااانە بکم بمباااارەکاااا ڤێ
ئوممایێ
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هەتانی رۆژ و دانەک ژ ئەمرێ تە هەبە،توفار و توفار
مرنا مالک وێران ،
مەلەکێ مەوتێ د بیرا تە نایێ وەرە تێلی تێلی..
خخخخخخخ
دە لێێێ …..
لێ لێ تێلییێ..........
ئەزێ رۆژەکی دانێ ئێڤاری ل خانییێ روونشااتیبووم ب
مەلوولی ب مەخدووری ب ستوخواری
منێ دیبوو ئەزمانێ خانی ل من قول د بوو
بلبلەک ئەڤیندار خوە ل سەر چۆنگ و بەرێ من داتانی
ب منرە د پەیڤی ب ترکی،ب ئەرەبی،ب فاااارسااااااای،ب
رۆمانی
ب کورمانجی،ب زازاکی ،ب سااۆرانی نانا وەلە ب چ و
چار زمانی
دگۆت:
لۆلۆ الوکۆ،ئەڤیناادارۆ،ماااهروومۆ،ڤرەکۆ ،دەرەوچینۆ لۆ
بێ بەختۆ
هەتانی ئەمرێ مە بوویە چاردە و پازدە و شازدە سال
ئەمێ ب هەڤدوورە مانە ل بەر کار و بەرخا ب هۆگری
ب هەڤالی
هەگەر دلێ تە د من دا هەبوو تە چما ژ منرە نەگۆت ب
دەاللی
هەگەر تە ژمن فەدیدکر،
ئا ڤا رەش ب چاڤێ تە دا نە هاتبوو،کولی یان ز مانێ تە
نەخواربوون
تەیێ رۆژەکی ژ هەڤااالەکی خوەرا ب گۆ تااا دلێ من د
تێلییێ دە هەیە،
ئیرۆ ئەز نە د کەتم تۆرا ڤی کالی ڤی یەختییاری
تو نە دما ل بەر وی هێتی وی دیواری
رۆژا ئیرۆ تویێ ژمنرە ببا مالخوو،ئەزێ ژ تەرا ببووما
کەڤانی ،بەرمالی
وەرە تەلی تێلی تێلی تێلی…
گەلەری
خوەندن :برادەر
بەندی دووەم :شوێن و (سترانا تێلی):
شاااوێن كاریگەری خۆی لە ساااەر شاااێوەو ناخی مرۆڤ
هەیە .لەم سااااترانەدا ،سااااترانبێ دەربڕینی لە ئەزموونی
شاااای ری خۆی كردووە ،كە بە هۆی هەبوونی هاندەری
دووركەوتن یاااان دابڕانی لە خۆشاااااااەویساااااااتەكەی و
بەردەوام بیری دەكرد و چاوەڕوانی دیتی یار بوو.

ساااااااترانا (تێلی) ساااااااترانێكی فۆلكلۆری كوردی باكورە،
چەند كەساااێێ ئەم ساااترانەیان گۆتووە ،وەك (شااااكرۆ،
حوسێن قازی ،برادەر)( .شاكرۆ) باسی سەرهدێ زۆزانا
دەكات ،كەسااانێێ ئەم سااترانەیان رێێ وەكو (شاااكرۆ)
گۆتیە ،وەكو(موشااالو ئیحساااان) ،بەاڵم (حوساااێن قازی)
كاتی باسااااای فوگرافیایی دەكات و لە ئەڤینداری (تێلی)
بێ هیوا دەبێ و دەسااااااااات لە دونیاااا هەڵااادەگرێااات و
دەچیتە(همس ،همماا،كەركوك ،بەغادا) ئەم شاااااااۆێناانەی
لەساااااەر زیاد كردووە( .برادەر) ئەم ساااااترانەی كەمێێ
وەك(حوسااااێن قازی) و كەمێێ وەك(شاااااكرۆ) گۆتیە و
هەروەها خۆشاای چەند فوگرافیاو شااۆێنی تری لەسااەر
زیاد كردووە ،بۆیە ئێمە فەخت لەساااەر ساااترانی (تێلی)
بە پێی گۆتنی (برادەر) دەكەین.
لە بەشااااااای یەكە مدا ئا ماژە مان بە فۆرەكانی ڕەگەزی
شااااااوێن كردووە ،كە هەر نووسااااااەرێێ و ڕەخنەگرێێ
چەند دابەشااكردنیان دەسااتنیشااانكردووە ،بەاڵم ئێمە بە
پێی تێكسااااات فۆرەكانی شاااااوێن بەرفەساااااتە دەكەین،
یاخود لە( )3فەمسااااەری سااااەرەكی (پێكهاتەیی،پانتایی،
نیشاااتەفێبوون ،فێگۆڕكێ) ڕەگەزی شاااوێن لە تێكساااتی
سااااااترانی(تێلی) فۆلكلۆری دەسااااااتنیشااااااان دەكەین .بۆ
نموونە:
((ل سەر رییا مە زۆزانەە
د بنیا مە رە بنگۆلە سەرهەدە شەرەفدینە))
لەم نموونەیەدا بە شاااااااێوەیەكی راساااااااتەوخۆ ئاامااژە
بە(زوزان) و (بنگۆل) كراوە ،مەبەست لە (زوزانە) چیایە
و (بنگۆل) دەكەوێتە رۆژهەالتی كوردسااااااا تانی تورك یا،
ئەم شاااوێنانە واقی ین و شاااوێنی گشاااتی و كراوەیە ،كە
هەموو كەس بۆی هەیە ب ێتە ئەم شاااااااوێنانە ،واتە بە
شاااوێنێكی فێگۆڕكێ دادەنرێن .هەروەها بە شاااێوەیەكی
ناراسااتەوخۆ لە رێگەی(شااەرەفدین) ،كە حاكمی شاااری
(خربوت)بووە ،ئاااااماااااژە بە شاااااااوێنێكی تری واقی ی
كراوە(،خربوت) دەكەوێتە رۆژهەالتی كوردسااتانی تركیا
و پایتەختی (ئەل ەزیز)اااااە ،شوێنێكی فێگۆڕكێ و گشتی
و كراوەیە بۆ هەموو خەڵێ .لە رێگەی و ێنەی ئەم سێ
شاااااااوێنە ،وێنەی خەریبوون و گەڕان بە دوای (تێلی)
بەرفەستە دەبێت.
((بڕەک مالێن باڤێ تێلییا من بارکرنە
ل زۆزانێن مەیێن ژۆرین دانینە
هەسپێ بنێ من رەوانە شۆە گەرینە
منێ پێدا پێدا خوە گهاند زۆزانێ مەیا ژۆرینە
منێ دین و باال خوە ددایێ سێ کۆن لێ ڤەگرتینە
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منێ نۆمانێ خوە ئاژۆتییە پێشییا کۆنێ پێشینە))
لێرەدا چەند شوێنێكی تر بەرچاودەكەوێت ،وەكو(مالێن،
زۆزانێن ،ژۆرین دانينااااه،زۆزانێ ،ژۆرینە،كۆن ،كۆنێ)
( مالێن ،كۆن) تایبەتمە ندی شاااااااوێنی راساااااااتەقینەیی و
داخراو و تااایبەتی لەخۆدەگرێااتە چونكە تەنهاااا چەنااد
كەسااێێ یان خێزانێكی تایبەت لە (مالێن ،كۆن) دەژین و
هەموو كەس بۆی نییە تێدا ب یت ،شوێنی نیشتەفێبوونە
و شاااااااوێنێكی ئاااارام و گەرمو گوڕە( .ژۆرین دانینە،
ژۆرینە) ،شاااااااوینێكی واقی ی و گشاااااااتی و كراوەیە ،كە
هەموو كەس دەتوانێت فێگۆڕكێی بكات .ئیساااااااتاتیكای
شااااوێن لەم نموونەیەدا وێنەی پێشاااانیاركردنی شااااوێنی
ماڵی باوكی (تێ ) و دۆزینەوەی (تیلی)یە( .ئێمە باساااااای
ئەو شوێنانە ناكەین ،كە دووبارە دەبنەوە وەك(زۆزان،
سەرهد ،بگۆل،دنیا ،مال)).
((لێڤێن وان تەنکن گولپەرینە
درانێ وان هوورن منا برنجا قەرەژداخێ سااااپینە وەرە
تەل…)
(قەرەژداخێ) تایبەتمەندی ئەم شاااوێنەش ئاشاااكرایە ،كە
شااوێنێكی واقي ی ،كراوە ،گشااتی ،فێگوڕكییە ،سااترانبێ
لە رێگەی ئەم شاااااااوێنە وەسااااااافی فوانی و وردی و
رێكوپێكی و سااپێتی ددانەكانی یار (تێلی) دەكات ،كە بە
تایبەتمەندی برنجی دەڤەری قەرەژداخی پێك واندووە.
((منێ دین و باال خوە ددایێ تاخمێ سااینگ و بەرێ ڤان
کاریخەزاالن
م نا بەخ اکی بەخ ێ ئرەمێ هەزار تاهمێ خوەدێ لێ
دانی نە
سەرێ مەمکێن وان سۆرن قارۆتێ بنێ وان سپی نە
منا سێڤەن خەالتێ ،هنارێن دێرکە خالخالی نە))
(بەخ ااااكی) شاااااااوێنێكی واق ییە ،كراوەیە ،گشاااااااتییە،
فێگۆڕكییە ،كە هەموو كەس ماااافی ساااااااەرەدانی ئەم
شوێنانەی هەیە( .بەخ ێ ئرەمێ) مەبە ست پێ(بەخ ێ
بەهەشت)ااااااە شوێنێكی خەیالییەو لە فیهانی ماتريالى و
واقی دا وینەی نییە ،داخراوە و تااایبەتە بە چینێااێ و
شااااوێنی نیشااااتەفێبوونی ئارامە( .خەالت)(دێرەك) دوو
شاااااوێنی واق ییە ،دەكەونە توركیا( ،خەالت) شاااااوێنێكی
مێ ووییە دەكەوێتە پارێزگای (بەدلیسااێ)( ،دێرك) سااەر
بە پارێزگای(ماردین)ااااااااااە ،ئەم دوو شااوێنە ،گشااتییە و
كراوەیە ،كە هەر كەسێێ بە پێی ویستی خۆی سەردانی
ئەم شااااوێنانە دەكات،بۆیە شااااوێنێكی فێگۆڕكێیە .لێرەدا
بەهای هونەری ئەم شااااوێنانە بریتییە لە وەساااافكردنی
ورد و فوانی سینگ و بەری( تێلی)ااااە یاخود لە رێگەی
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ئیستاتیكای (بەخ ێ ئرەمێ) كە شوێنێكی تایبەتە پڕە لە
هەموو فۆرە خورادن و خواردنەوەیەك و خۆشااااااای و
فوانی و وەسااااااافكردنی تااایبەتمەناادی میوەی(خەالت و
دێرك) كە وێنەی وردی فوانی و ساااااەرنجراكێشااااای و
خۆشی سینگ و بەری یار بەرفەستە دەبێت.
((ئەزێ ئاشک و سەودالییێ بەژن و باالیا ئۆرتێ مە))
(ئۆرتێ) ناوی شارێكی ترە ،ئەمەش شوێنێكی گ شتی و
كراوەیەو فێگۆڕكێیە و واق ییە ،ئەم شااوێنە رۆڵی خۆی
لە دەسااااااتنیشااااااانكردنی بەژن و بااڵی یار گێراوە ،واتە
وینەی بەژن و باااااڵ بەرزی ك ی شااااااااااری ئۆرتێ
دیاركردووە.
((مینا قاز و قولنگێن بەرییا ژێرینە
ژ سالێ فارەکێ سەرێ خوە هلتینە
خوە ل زۆزانێ مەیە ساااەرهەد و بنگۆل و شاااەرەفدینێ
دخینە))
)بەرییااا ژێرینە) لێرەدا لە رێگەی ئەم شاااااااوێنە ،وێنەی
ئافرەتی زیرەك و چااڵك بەرفەسااااتە دەبێت ،بە تایبەت
هی (ژێرینە) .تایبەتی ئەم شاااوێنە فێگوڕكێیە ،گشاااتی و
كراوەیە ،بە شوێنێكی واقی ی ئەژمار دەكرێت.
((ئەز نزانم چما رەوشا فیهانێ بەختێ فەلەکێ وسانە
تم و دایم ژنێن چێ قسااااااامەتێ مێرێ کۆتینە وەرە تێلی
تێلی تێلی……
خخخخخخخخ
لێلێلێلێ تێلیێ…..
تێلییا من لێ هایێ
بەژن زراڤا من لێ هایێ
ئەزێ ساااال ئیسااال ،ئاشااو و سااەودالییە بەژن و باال تە
بوومە
مینا پەپووکا ،ئەڤداال،دەروێشا دگەرییام ل دنیایێ))
دوو شاااااااااوێاااناااى هاااااوواتااااا لەم ناااماااوونااایەدا بەدی
دەكرێاات(فیهااان،دونیااایێ) هەمو خەڵااێ لەم فیهااان و
دونیایەدا دەژینە بۆیە بە شاااااااوێنێكی گشاااااااتی و كراوە
ئەژ مار دەكر ێت ،تایبەتمە ندی فێگۆڕكێ لەخۆدەگر ێت،
سااەرەڕای ئەوەی شااوێنێكی واق ییە( .چێ)مەبەساات پێ
(چیا)ااااااااایە ،كە لە نموونەكانی پێشااتر باساامان كردووە.
ئیساااتاتیكاو بەهای هونەری ئەم شاااوێنانە ،رۆڵی خۆیان
هەیە ،لە بەرفەسااااااتەكردنی وێنەی گەڕانی بەردەوام لە
هەموو شاااااااوێنێااێ لە دوای یااار وەك باااڵناادەیەك ،كە
بەهۆیەوە یاخود لە داخ یدا بۆتە كەساااااااێكی هەژار و
بێهز .
((ئەزێ پشتی چاڤێ رەش و بەلەک،بەژنا زراڤ
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سنگ و بەرێن توشتیری منا بەخ ێ بوهشتێ))
(بەخ ێ بوهشااتێ)اااااااااە شااوێنێكی خەیالییەو لە فیهانی
ماتريالى و واقی دا وینەی نییە ،داخراوە و تایبەتە بە
چینێێ وە نیشااااااتەفێبوون لەم شااااااوێنەدا ئارامە.بەهای
هونەری ئەم شاااااااوێنە ،بریتییە لە نیشااااااااانادانی وێنەی
بەهشااااااات ،كە شاااااااوێنێكی تایبەتە پڕە لە هەموو فۆرە
خورادن و خواردنەوەیەك و خۆشااااااای و فوانی ،لە
رێگەی ئەم شااااوینە وینەی وەساااافی سااااەرنجراكیش و
فوانی ساااااااینگ و بەری یار دەكێشاااااااێت ،كە فوانی و
سەرنجراكێشییەكەی بە بەهشت پێك وێندراوە.
((سەبر و دایاخا دلێ من ل ڤێدەرێ نایێ
منێ پێدا پێدا خوە بەردا بەرییا مێردینێ
قەزا کزلتەپە قۆسارا رەنگین مەندۆها مێرایێ
ل سەر رەیا من شەوق و شەماال دیرۆکێ لسەر قەسرا
قەنجۆ خویایێ))
(مێردینێ ،قەزا كزلتەپە ،قۆسااارا) ئەم شااوێنانە ،شااوێنی
واق ین ،دەكەونە توركیا،شاوێنی گشاتی و كراوەیە ،بۆیە
فێگۆڕكێیە ،فەخاات لە شاااااااوێنە كوردیەكااانی توركیااا
دەكااات ،ئەو شاااااااوێنااانەیە ،كە یااار(تێلی)لێیە( .قەسااااااارا
قەنجۆ)ئەم قەسااااااارە دەكەوێتە پااارێزگااای (ماااردین) ،لە
گوندی(قەسرێ) لە باشووری رۆژئاوای شاری (دیرك)،
ئەم قەسااااااارە مێ ووێكی كۆنی هەیە بۆ ()1705زایینی
دەگەرێتەوە ،لە ساااااااااڵی ( )1905لەالیەن ساااااااەرۆكی
عەشیرەتی (دنا) یەزیدی (حوسێن قەنجۆ) نوژەن كراوەە
بۆیە هەر بە نااااوی ئەو كراوە(.قەسااااااار) شاااااااوێنێكی
داخراوە ،تایبەتییە ،شاااوێنێكی ئارامە بۆ نیشاااتەفێبوون،
بە شااااوێنێكی واق ی ئەژمار دەكرێت .واتە ئیسااااتاتیكای
ئەم شااوێنانە بریتییە لە بەرفسااتەكردنی وێنەی نەژادی
(تێلی) ،كە ك ە كوردێكی باكورە و بەردەوام بە دوایدا
دەگەرێت.
((باژارێ وێرانشارێ وارێ زەرییان و چاڤرەشایە
ئەزێ د گەریام ل دەشاااتا هاڕانێ ل پەی شاااۆپا خبشاااا
خەزاال
ئەزێ داکەتمە ناڤا باژارێ روهایێ،
سەر گۆال خەل و رەهمان باخ ەیێ ئانزەلیخایێ))
لەم پەرەگرافەدا بە شاااااێوەیەكی راساااااتەوخۆ ئاماژە بە
چەند شااوێنێێ دراوە( ،باژارێ وێرانشااارێ ،وار ،دەشااتا
هااااڕانێ ،باااازارێ روهاااایێ ،بااااخ ەیێ ئاااانزەلیخاااایێ)
هەموویان شااوێنی واق ین( ،باژارێ وێرانشااارێ ،دەشااتا
هاااڕانێ ،بااازارێ روهااا(ئورفە)) دەكەونە باااشاااااااووری
رۆژهەالتی توركیا نزیێ سااااانووری ساااااوریا ،شاااااوێنی

گشااااااتی و كراوەن ،سااااااەرەڕای ئەوەی بە شااااااوێنێكی
فاااااێاااااگاااااۆڕكاااااێ لە قەلەم دەدرێااااات(.بااااااخااااا ەیاااااێ
ئەنزەلیخایێ)تایبەتمەندی ئەم شاااوێنە داخراوە و تایبەتە
و لە هەمان كاتیشااادا شاااوێنی نیشاااتەفێبوونە ،كە تەنها
چینێااێ ساااااااەرەدانی ئەم شاااااااوێنە دەكەن .لە رێگەی
ئیسااااااتاتیكای ئەم شااااااوێنانە ،وێنەی وەساااااافی فوانی
ئافرەتی كورد بەرفەستە بووە.
((منێ بەرێ خوە دابوو دەشتا سورووفێ ،کۆبانییێ
چییااااایێ کورمێنف ئەفرینێ ل بنێ دارێن زەیتوونااااان
روون شتم ل فڤاتا دەنگبێ ایێ ئەزێ دکم ناکم تا سور و
پەسندانێن دەنگبێ ان ل بەژنا تێلییا من نایێ…
ئەزێ چوومە هەلەبێ ،همساااااااێ،هممااااایێ،کەرکووکێ
کەربەالیێ))
(دەشاااااااتااا ساااااااورووفێ ،كۆبااانییێ ،چیااایی كورمێنف،
ئە فر ی نێ ،هەلە بێ ،همساااااااێ ،ه ممااااا یێ ،كەر كوو كێ،
كەربەالیێ) ئەم شااوێنانە هەمووی دەكەوێتە (سااووریا )
بێجگە لە (كەركووكێ ،كەربەالیێ) كە دەكەونە (عێراق).
ئەم شوێنانە تایبەتمەندی شوێنی واقی ی ،كراوە ،گشتی،
فێگۆڕكێ لە خۆدەگرێات ،كە بە كۆمەلێاێ تاایبەت نییە.
ئیساااااتاتیكای ئەم شاااااوێنانە وێنەی گەڕانی بەردەوام بە
دوای یار ،كە روو دەكاتە ناوچەكانی ساااااااووریا و دوو
ناچەی عێراق.
((مەکا موکەڕەم مەدینا موننەووەر،
تەوافکری کەڤرێ ئەسوەد فهێ تۆبایێ
وارەکی موقاددەسە ،کەتییە دەستێ توفار و بازرگانان
سەبر و دەیاخا دلێ من لۆما ل ڤر ژی نایێ...
مینێ پێدا پێدا خوە بەردایە وەالتێ ئراقێ
ژ خوەرا د گەرییام ل ناڤا کۆالن و کوچەیێن بەخدایێ
منێ دن و باااال خوە ددایێ کەچەک ل بنێ دارا چناارێ
روونشتییە))
لێرەدا ئاااماااژە بە شاااااااوێنی پیرۆزی ئااایینی ئیساااااااالم
دراوە(مە كا موكەڕەم ،مەدی نا موننەوەرە ،فهێ تۆ بایێ،
وارەكێ موقاددەسااە) ئەم شااوێنانە دەربڕین لە شااوێنی
پیرۆزی ئاینی ئیساااااالم دەكەن ،كە ئەم شاااااوێنە پیرۆزە
واقی یە ،داخراوە ،تایبەتە ،كە تەنها مرۆڤی موساااالمان و
ئیماندار روو دەكەنە ئەم شااوێنە پیرۆزە ،بە شااوێنێكی
فێگۆڕكێ دادەنرێااتە چونكە بۆ ماااوەیەكی دیاااریكراو
مرۆڤی موسااااااالمااان تێاادا دەمێنەوە و دواتر فێگۆڕكێ
دەكات .پاشان ئاماژە بە (وەالتێ ئراقێ ،كۆالن ،كوچێین
بەخدایێ) هەموو شاااااااوێنی واقي ییە ،كراوەو گشاااااااتییە،
فێگۆڕكێیە .بەهای هونەری شااوێن بریتییە لە نیشااانەی
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چااااوەڕوانی وئاااارامگرتن لە پێنااااو دیتنی یاااار ،بۆیە
بەردەوام بە دوای دەگەڕێات و تەناانەت لە شاااااااوێنە
پیرۆزەكانیش.
((ئەزێ رۆژەکی دانێ ئێڤاری ل خانییێ روونشاااااتیبووم
ب مەلوولی ب مەخدووری ب ستوخواری))
لەم نموونەیەدا ئاماژە بە (خانییێ) دراوە /تایبەتمەندی
ئەم شوێنە ،شوێنێكی واق ییە،داخراوە ،تایبەتە و مرۆڤ
ت ێدا نیشاااااااتەفێ دەبێ و هەساااااااات بە ئارامی دە كات.
ئیستاتیكای ئەم شوێنە ،وێنەی بێ ئومێدی و بێ هیوایی
لە شادبوونی بە (تێلی) بەرفستە دەبێت ،بۆیە دەست لە
گەڕان بە دوایدا بەردەدات.

لەم سااااترانە فۆلكلۆریەدا ،ئیسااااتاتیكای شااااوێن یاخود
سااااااەرفەمی ئەم هەموو شااااااوێنانەی سااااااترانی (تێلی)
دەربڕینی لە وەسااااااافی ورد فوانی تێلی و بەردەوام
گەڕان بە دوایدا لە هەموو شاااوێنێێ و بەرگە گرتن ،لە
پێناو عیشاااااو و خۆشاااااەویساااااتی تا لە كۆتایی هیوای
شااااااادبوونی بە تێلی لە دەساااااات دەدات .هەروەها وەها
فۆرەكانی شاااااوێن لە رووی هەر ساااااێ فەمساااااەرەوە
پەیرەو كراوەە بەاڵم پێویستە رێ ەی بەرزترین فەمسەر
لەم ساااترانە دەساااتنیشاااان بكەین .بڕوانە ئەم خشاااتەی
خوارەوە:

ژمارە فۆر
 1لە رووی پێكهاتە

واقی ی
خەیالی

 3لە رووی پانتایی

ئەژمار
43
2

رێ ەی سەدیی%00
%19.3
%0.88

كراوە/گشتی

34

%15.3

داخراو/تایبەتی

11

%4.8

39

%17.5

6

%2.07

 3لەرووی نیشتەفێبوون و فێگۆڕكێ فێگۆڕكێ
نیشتەفێبوون

خشتەی ژمارە ()1
((رێ ە ی سەدیی فۆرەكانی شوێن لە سترانا تێلی فۆلكلۆریدا))
بە پێی ئەم ئااااماااارە بۆماااان ئااااشاااااااكرا دەبێااات ،كە لە
سترانی(تێلی) فۆلكلۆری ئاماژە ( )45شوێن كراوە ،هەر
سااااااێ فەمسااااااەری بە رێ ەی فیاواز پەیرەوكراوە ،لە
رووی پێكهاااتەوە ،رێ ەی( )%19.35شاااااااوێنی واقی یە
بەرزترین رێ ەیە بەرامبەر رێ ەی ( )%0.88شاااااااوێنی
خەیالی.لە رووی پانتایی ،شااااااوێنی كراوە  /گشااااااتی بە
رێ ەی ( )%15.3بەرامبەر شااااوێنی داخراو /تایبەتی بە
رێ ەی ( )%4.84پەیرەوكراوە .لە رووی نیشتەفێبوون
و فێگۆڕكێ ،شوێنی فێگۆڕكێ بە رێ ەیەكی()%17.55
زۆر بەرزتاار بەراماابەر رێاا ەی( )%2.07شااااااااوێااناای
نیشتەفێبوون .واتە دەتوانین بڵێن شوێن لە سترانا تێلی
فۆلكلۆری ،شوێنی واقی ین ( ،)%19.35كراوەیە /گشتی
یە( ،)%15.3فێگۆڕكێیە( .)%17.55هەروەها لە نێوان
هەرسااااااێ فەمسااااااەردا ،شااااااوێن لە رووی پێكهاتەوە /
واقی ین بەرزترین رێ ەیە بە رامبەر فەمسەرەكانی تر.
هەروەها پێویساااااتە ئاماژە بەوەش بكەین ،كە لە رێگەی
چەند وشاااااااەو دەساااااااتەواژەیەك لە ساااااااترانی (تێلی)
فۆلكلۆری كوردی دا بە شااێوەیەكی ناراسااتەوخۆ ئاماژە
310

بۆ شاااوێن دەكەن ،وەك( :شاااوێنی فەساااتەیی ،وشاااەی
دەربڕینی لە شااااااوین ،هەڤاڵكاری شااااااوێن) ئەمانە وەك
شوێن سەرەدەریان لەگەڵ دەكرێت ،یاخود ئەم وشەو
و ئااامرازە زمااانیااانە هاااوكااارن بۆ بەرفەساااااااتەبوونی
شوێن .وشە و ئامرازەكانیش ئەمانەی خوارەوەن:
 -1وشاااااااەی فەساااااااتەیی(چااڤ ،برژاناگ ،برۆ ،بێڤلێ،
گەردەن ،روویێ ،لێڤێن ،دران ،ساااینگ و بەرێ ،ساااەرێ
مەمكێن ،زەند و بەند ،دل ،پەی شاااااااۆپا ،زمانێ ،چۆك،
ستۆ).
 -2وشاااااااەی دەربڕێنی لە شاااااااوێن(گهاندن ،پێشااااااایا،
روونشاااااااتینە ،كێلەكا ،روونی ،كەتم ناڤ ،داكەتمە ناڤ،
نەد كەتم).
 -3هەڤاڵكاری شوێنی(ل سەر رێیا ،دبنیامەرە ،هەسپێ
بنێ من ،لێ دانی نە ،بنێ وان سااپی نە ،ل سااەر ماسااێ،
ل ڤێدەرێ ،سااااااەر گۆال ،ل بن دارێن زەیتونان ،ل ڤر)( .
ئێمە ئاااماااژەمااان بە هەڤاااڵكاااری شاااااااوێنی دووبااارە نە
كردووە) .بۆ پتر روونكردنەوەی رێ ەی بەكارهێنانیان،
بڕوانە ئەم خشتەی خوارەوە:
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ژمارە ئاماژەی ناراستەوخۆ ئەژمار رێ ەی سەدیی%100
%5.4
16
وشەی فەستەیی
1
2

هەڤاڵكاری شوێنی

10

%3.4

3

وشەی دەربڕێنی

8

%2.7

34

%100

سەرفەم

خشتەی ژمارە ()2
((رێ ەی سەدیی ئاماژەی ناراستەوخۆ بۆ شوێن لە سترانا تێلی فۆلكلۆریدا))
بە پێی ئەم ئامارەی سەرەوە بۆمان ئاشكرا دەبێت ،كە
لە ساااەرفەمی ( )34ئاماژەی ناراساااتەخۆ بۆ شاااوێن لە
ساااااااترانی تێلی فۆلكلۆری دا بە رێ ەی فیاواز لە نێوان
ئاماژەكان بەدی دەكرێت ،كە رێ ەی وشااەی فەسااتەیی
( )%5.44بەرزترین رێ ەیە بەرامبەر ئاااماااژەكااانی تر،
رێ ەی وشاااااااەی دەربڕینی( )%2.72كەمترین رێ ەیە،
هەڤاڵكاری شاااااوێنی بە رێ ەی( )%3.4لە ساااااترانا تێلی
فۆلكلۆری پەیرەو كراوە.
ئەنجام:
 -1فۆرەكانی شااااوێن بە هەرسااااێ فەمسااااەرەوە بە
رێ ی فیاااواز لە ساااااااترانااا (تێلی) فۆلكلۆری كوردی
بەدی دەكرێت.
 -2شوێنی سترانا تێلی ،شوێنێكی واقی ی ،كراوە/گشتی،
فێگۆڕكێیە.
 -3بەگشتی شوێنی سترانا (تێلی) واقی یيە.
 -4ئاماژەی ناراسااتەوخۆ(وشااەی فەسااتەیی ،وشااەی
دەربڕینی ،هەڤاڵكاری شااااااوێن) بۆ شااااااوێن لە سااااااترانا
(تااێاالاای) فااۆلااكاالااۆری كااوریاااادا بە رێ ا ەی فاایاااااواز
بەكارهێنراوە.
 -5ئاماژەی نا راسااتەوخۆ بۆ شااوێن لە سااترانا (تێلی)،
بریتییە لە ئاماژەی وشەی فەستەیی.
 -6ئیسااااتاتیكای شااااوێن لە سااااترانا (تێلی) ،بریتییە لە
دەربڕینی نەژاد وەسااااااافی ورد فوانی تێلی –ك ی
باكوری كوردساااااااتان -و بەردەوام گەڕان بە دوایدا لە
هەموو شاااااااوێنێێ و بەرگە گرتن ،لە پێناو عیشاااااااو و
خۆشااەویسااتی تا لە كۆتایی هیوای شااادبوونی بە تێلی
لە دەست دەدات.

لیستی سەرچاوەكان:
بە زمانی كوردی:
 -1ئەڵوەنی ،نەفم( .)٢٠١٧تیۆری کۆمەڵناساایی ڕۆمان ،چاپخا نەی
زانکۆی سەاڵحەددین.
 -2برادەر ،فۆلكلۆر .تێكستی سترانا تێلی.
 -3پوور،هەژیر عەبدوڵاڵ( .)٢٠٠٨فەرهەنگی هەژیر ،فارساااایکوردی
 ،٢دەزگاااای توێ ینەوە و باڵوکردنەوەی موکریاااانی ،چااااپخاااانەی
خانی -دهۆک.
 -4سااااااااااابیر ،پەرێز( .)2001بینااااای كوردی هونەری چیرۆكی
،دەزگای چاە و پەخشی سەردەم ،سلێمانی.
 -5سااااڵت ،تانیا ئەسااا ەد محەممەد( .)2001بینای شاااوێن لە دوو
نموونەی ڕۆمانی كوردیدا ،چاپی یەكەم،دەزگای چاە و پەخشااااااای
سەردەم ،سلێمانی.
 -6علی ،هودا عبااادالڵە( .)٢٠١٥فەرهەنگی ئۆکسااااااافۆردی ب اردە،
چاپخانەی چوارچرا.
 -7عەبااااس ،محەمەد سااااااالێماااان( " .)١٩٨١مرۆڤ و زەمەن" ،لە
الموسوعە الفلسفیە،اشراف :روزنتان ،ترفمە :سمیر کرم ،بیروت.
 -8نظام الدین ،فاضااا ( .)1989ئەساااتێرەگەشاااە،فەرهەنگی کوردی
عەرەبی یە ،چاپی دووەم ،دار الكتب و الوثائو ،بغداد.
بە زمانی عەرەبی:
* القران الکریم.
 -9ابراهیم،ن ما محمااد(بادون سااااااانا ال ب ) ،نظریە المکااان ف
فلسف الحسن بن الهیثم ال بی یە ،مجل آداب ،عدد( .)١٢
 -10بحراوي ،حسااااااان ( .)1990بنيااا الشاااااااكااا الروائ ،ال ب ااا
االولى،المركز الثقافيال رب ،بيروت.
 -11البنا ،بان( .)2009الفواع السردي  ،ال ب االولى ،عالم الكتب
الحديث،االردن.
 -12باااااااااااااااودو ساااااااااااااااااااااتااااااااااااااانااااااااااااااایاااااااااااااااێ و اخااااااااااااااارون
( ،)١٩٧٠عرض موفز المادیە الدیالکتیکی  ،دار التقدم ،موسکو.
 -13بورنوف ،روالن و اخرون ( .)1991عالم الروا ی ،ترفم :نهاد
التكريل  ،مراف :فؤاد التكريل و محسااان الموساااوى،ال ب االولى،
دار الشؤن الثقافي ال ام ،بغداد.
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دار،  الهوی و السااااااارد... پول ریکور.)2009( حاتم،  الورفل-16
.بيروت،تنوير لل باع و النشر

،الفضااااار الروائ عند سااااليم بركات، )2012( شاااااكر، صااااابر-14
.  اربي، م ب رؤذه الت،ال ب االولى
.)١٩٨٤(  عاااااااااالاااااااااا،  عااااااااااباااااااااادالااااااااااماااااااااا اااااااااا اااااااااا-15
.  مصر،  دارالم رف الجام ی،تیارات فلسفیە م اصرة

فمالي المكان ف االغني الفلكلوري الكوردي
)(اغني تيل نموذفا
:الملخص
. هو محاول لبيان دور و موق و مفهومها للمكان،)هذا البحث الموسوم باااا (فمالي المكان ف االغني الفلكلوري الكوردي ( اغني تيل نموذفا
 وجنما حماكنتحم قيم و تجرب و، فالماكن التى ي يش فيها االنسااان ليساات فقن جماكن فغرافي،الوفود ألنسااان على وف االرض بال مكان
هذا ي نى ان،  بم نى ان المكان ل تأثير على االنسااان و خصااائصاا من خالل تأثيرة على سااايكواوفيته و هويت الشااخصااي،م نى انسااانيا
 بدون شێ ان االنسان ايضا ل تأثيره على المكان و هذا مت لو. المكان صاحب سل و ل القدرة غلى تحديد االختالف بين طبقات المجتم
. عالق تأثري مت ددة االطراف،بت ور فكر االنسان و م نى ذللێ ان هنالێ ثم عالق بين االنسان و المكان
 له مكانته و اهميته ف النص االدب و غيابه يساابب ضااياعا للقيم الفني للنص و دراسااتنا هذة تخص قرارة تحليلي و،المكان حسااب انواعه
 اغني فلكلوري كوردي ت ود فغرافيتها الى، سفي احصائي لااا( فمالي المكان ف االغني الفلكلوري الكوردي ( اغني تيل نموذفا) اغني تيل
 و تركز الدراس بالحديث عن المكان كبؤرة،) شمال كوردستان و ه تتحدث عن ال شو و الحب عن طريو وصو الفتاة و الم شوق (تيل
.  اذ تتجسد فمالي المكان مث لوح فني لمجموع اماكن ملون و اضح، عميق عن طريو وصو فن فذاب لألغني تيل
 بهدف اكثر تقب و ت رفا ف النص االصااااااالى الفلكلؤرى للقومي،وبحثنا هذا محاول علمي للتحدث عن المكان ق النص الفلكلور الكوردى
. الكوردي و تحديد القيم ال لمي للنص عن طريو اعداد احصار ألنواع االماكن ف االغني الفلكلوري الكوردي

. نص،  فمالي،  قومي كوردي، شمال كوردستان،  تيل، فلكلور، اغني، مكان:الكليمات الداله

Aesthetic Place in Kurdish Folkloric Songs
( Teli’s Song as a case study)
Abstract:
This research, it is entitled(Aesthetic Place in Kurdish Folkloric Songs( Teli’s Song as a case study), it is an attempt to
illustrate the role and station of place. Human beings have no existence on this earth without a place. The places
that human beings are living on are not the only geographical place, but it carries the experiences, value, and the
meaning of Humanity, which means, the place has an impact on the psychology, indicating the personal identity,
and characteristics of the humans. So, whichever type of the personality, that means, place has an authority and it
becomes a reason behind having different class people in the society. Undoubtedly, humans have also a great impact
on the place, thus, it relates to the human thinking progress. Means that, the relationship between the place and
human beings is a multi-face, influential, and meaningful. Place, based on its types, has its position in the literary
text and it will be meaningless without the existence of that place. In this paper, the statisttical descriptive analysis
reading has been done to “Aesthetic Place in Kurdish Folkloric Songs( Teli’s Song as a case study) “Teli’s Song, is a
folkloric song from Northern Kurdish. It deals with the love and admiration through the glorification and description
of Teli’s lady and her Lover. It utters from the depth of the place. Which means, throughout an attractive literary
description to Tel’s song, the aesthetic place is embodied, as a literary board that several various pure places are
embodied. This study is a scientific land-living argument about the place in the Kurdish folkloric text. It aims to
introduce and going deeply through the folkloric texts of Kurdish nation. By addressing the value of the place and
identifying the ratio of the its types usage in that Kurdish folkloric song.
Keywords: Place, Song, Folklore, Teli, Northern Kurdistan, Kurdish Nation, Aesthetics, Text
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