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چكيده

کورته

هدف از پژوهش حارض ،مشخص منودن ساختار بیت مم
و زین و سپس مقایسهی عنارص آن با قصههای جادویی

ئامانجی وتاری بەردەست ،دیاریکردنی پێکهاتەی بهیتی
مهم و زین و پاشان بەراوردکردنی هێامنە ژێرخانی و
سەرخانییەکانیەتی لەگەڵ چیرۆکی ئەفسووناویی کوردیدا.
ئهنجامی داڕشتهناسیی مهم و زین نیشان دەدات پێڕەوەکەی
ڤالدیمیر پراپ لە زۆر الیەنەوە لهگەڵیدا تهبایه .سێ هێامنی
جیاوازی «شینگێڕی»« ،دوعا» و «بەڵێنی» ژی دەبیرنێن ،کە
بە سەرنجدان بە گرنگییان لە پێشڤەچوونی گێڕانەوەکەدا،
دەکرێت بە «ئەرک» هەژمار بکرێن .له سی و یەک ئهرکی
دهستنیشانکراوی پراپ ،بیست و سێ منوونهیان لە مەم و
زیندا هەن .ئەم بەرهەمە له دوو بزاڤ پێکدێت و کەسایەتییە
سەرەکییەکانی بزاڤی یهکهم بریتین لە مهم ،پاڵهوانی
سەرەکی؛ زین ،کچەمیر؛ بهکر و میرزێندین ،تاوانکار و
بهنگینه ،قهرهتاژدین و خاتووئهستی ،یارمهتیدهر .له بزاڤی
دووههمدا ،بهنگینه پاڵهوانه و له کۆتاییدا دهبێته پادشا.
بەراوردی بهیتی بەرباس و چیرۆکی ئهفسووناویی کوردی
ڕوونی دەکاتەوە ،سەرەڕای جیاوازیی چەشن ،لە باری پێکهاته
و هێامنه ژێرخانییهکانهوه هاوبهشیی زۆر له نێوانیاندا ههیه.
بەاڵم ههندێک جیاوازیش دەبیرنێن که گرنگرتینیان
سهرنهکهوتنی سەرلەهەنگ یان پاڵهوانی سهرهکییە.
لێکۆڵینهوهی ئهم الیهنه نیشان دەدات ،سهرەڕای ههبوونی
چهند خاڵی ههڤپار ،لهم ڕووەوە جیاوازیی بهرچاو لهگۆڕێدایە.
بۆ منوونه ،له بهشی ناوهندی و سهرهکیی گێڕانەوەکەدا ،به
پێچهوانهی بهشی دهستپێک و کۆتایی که زۆر له چیرۆکی
ئهفسووناوی نزیکن ،بهرهوڕووی جۆرێک سهربوردهی
ڕاستهقینه دهبینهوه؛ بە چەشنێک کە دهتوانین بڵێین بەیتی
مهم و زین ڕاستییهکی کۆمەڵگای کوردستانە کە بە ئهفسانه
و ڕووداوی ئەفسووناوی دەورە دراوە.

کردی است .نتیجهی پژوهش نشان میدهد چهارچوب
نظری والدیمیر پراپ تا حد زیادی با بیت مذکور مطابقت
میکند ،اما سه عنرص متفاوت «رثا»« ،دعا» و «پیامن» نیز
دیده میشود که با توجه به اهمیتشان در پیشربد روایت
میتوان آنها را «خویشکاری» به شامر آورد .از مجموع سی
و یک خویشکاری مورد نظر پراپ ،بیست و سه مورد در این
روایت دیده میشود .مم و زین از دو حرکت تشکیل شده
است و شخصیتهای اصلی حرکت اول عبارتند از :مم،
پهلوان؛ زین ،شاهزاده خانم؛ بکر و میرزینالدین ،رشیر؛ و
بنگینه ،قرهتاژدین و خاتون استی یاریگر .در حرکت دوم،
بنگینه پهلوان است و در پایان به پادشاهی میرسد.
مقایسهی بیت مم و زین و قصههای جادویی کردی نشان
میدهد که با وجود تفاوت نوع ،از نظر ساختار و عنارص
زیرساختی اشرتاکات زیادی میان آنها وجود دارد .اما
تفاوتهایی نیز دیده میشود که مهمرتینشان شکست
پهلوان اصلی است .همچنین ،محتوا ،موتیفها و عنارص
روساختی این آثار مقایسه شد و عنارص مشرتک و
متفاوتشان مشخص گردید .بررسی این مورد نشان
میدهد که علیرغم وجود چند نکتهی مشرتک،
تفاوتهای چشمگیری وجود دارد ،برای مثال ،در بخش
مرکزی و اصلی روایت ،برخالف بخشهای ابتدایی و
پایانی ،که بسیار شبیه قصههای جادویی هستند ،با نوعی
رسگذشت واقعی روبهرو میشویم؛ طوری که میتوان گفت
بیت مم و زین واقعیتی از جامعه کردستان است که آن را
افسانه و رویدادهای افسانهای فراگرفته است.
واژگان کلیدی :ادبیات شفاهی کردی ،بیت مم و زین،
قصههای جادویی ،ریختشناسی ،والدیمیر پراپ

وهشه سهرهکییهکان :ئەدەبی زارەکیی کوردی ،بەیتی مەم
و زین ،چیرۆکی ئەفسووناوی ،داڕشتەناسی ،ڤالدیمیر پراپ

(نویسنده مسؤول) mazharebrahimi@gmail.com
hayrullahacar@hotmail.com
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 -1پێشەکی
«بەیت» ،وەک ژانری هەرە گرنگ و تایبەتی ئەدەبی زارەکیی کوردی ،ئەستوونی بەرزی کۆشکی
وێژەی زارەکی و سەملێنەری دەوڵەمەندیی ئەم ئەدەبەیە .بەیتەکان ،لە باری ناوەرۆکەوە ،زۆرتر،
بەسەرهاتی دڵداری ،حەماسی ،مێژوویی ،ئایینی و عیرفانی دەگێڕنەوە و «لەبارەی فۆرمی بەیتدا
گوتوویانە بەیت لە دوو بەشی «تەخت» و «بەند» پێکدێ .بەشی تەخت بریتییە لە بەشی
پەخشانی بەیت [ ]...کە بەیتبێژ بە دەنگ و ئاواز نایخوێنێتەوە و بە قسە دەیگێڕێتەوە .بەشی
بەندیش ،بەشە شیعرییەکەی بەیتە» (مەحموودزادە .)91 :2002 ،لە ڕاستیدا« ،چوارچێوەی
گشتیی بەیت بە دار و پەردووی سێ ژانری تری چیرۆک و دراما و شیعر ،پێکهاتووە» (.)19
منوونەیەک لە بەیتە بەناوبانگ و باڵکێشەکان ،کە شایەنی ئەوەیە بە سەرگوڵی ئەدەبی زارەکیی
ئەم گەلە ناودێر بکرێت ،مهم و زینە .سهربوردهی دڵداریی دوو کەسایەتیی سەرەکیی ئەم
گێرانەوەیە ،واتە کاکە مەم و خاتوو زین ،له ئهدهبی دهڤکی و نڤیسکی کوردیدا بە بەرباڵوی دەنگ
و ڕهنگی داوهتهوه؛ بە چەشنێک کە دەتوانین بڵێین گێڕانهوهی ئهم بەسەرهاتە تراژیکە دڵداری و
تا ڕادەیێک پاڵەوانی و حەماسییە له ههموو دهڤهرێن کوردستان و بە زاراوەی جیاجیا باو بووه .لە
وێژەی کورمانجی و گۆرانیشدا چووەتە خانەی ئەدەبی نوورساوەوە .بەیتی بەرباس ،لە کورمانجیدا
بە «مەمێ ئاالن» نارساوه.
بهیتی مهم و زین بۆ یهکهم جار له الیهن لێکۆڵەری ئهڵامنی ،ئۆسکار مان-هوه و بە گوێرەی
گێڕانەوەی بەیتبێژی لێزانی ئەودەم ،ڕەحامن بەکر ،تۆمار کراوه .مان ساڵی  9109هەتا 9101
به فهرمانی ئیمپراتۆری ئهڵامنیا بۆ لێکۆڵینهوه له سهر زمانه ئێرانییهکان سهردانی ئێرانی کردووه.
موکریان یهکێک لهو شوێنانه بووه که ناوبراو بۆ کاری مهیدانی ههڵیبژاردووه .ئۆسکار مان لهو
ماوەیەدا حهڤده بهیت و شهش چیرۆکی کۆ کردووهتهوه و له ساڵی  910١لهگهڵ وهرگێڕانه
ئهڵامنییهکهیدا له ژێر ناوی توحفهی موزهفهرییه چاپی کردووە .مامۆستا هێمن له ساڵی 91٩١دا
ئهم کتێبهی هێناوهته سهر ڕێنووسی کوردی و پێشهکییهکی پڕهێژای بۆ نووسیوه .به بۆچوونی
وی ،مهم و زین گهلێک کۆنه و نیشانهی ئایینی زهردهشتیی تێدا بهرچاوە .له سهرانسهری
بهیتهکهدا شهڕ و پهڤچوون له ناڤبهری خێر و شهڕدا دهبیرنێت :بهکر هێامی خودای شهڕ و له
بهرانبهردا قهرهتاژدین خودای خێره و بۆ پاراستنی مهم و زین فیداکاریی دهکات .ئهم بهیته
بهناوبانگرتین چیرۆکی کوردییه و تا ئێستا بۆ سهر زمانهکانی تر لهوانه ئهڵامنی ،فهرهنسی،
ڕووسی ،ئهرمهنی ،فارسی و تورکی وهرگێڕدراوه (له :مان .)٧٤ -٧٩ :9110 ،شیاوی ئاماژەیە،
ئەم دەقە بۆ یەکەم جار لە الیەن مامۆستا عوبەیدواڵ ئەیووبیانەوە هێرناوەتە سەر ڕێنووسی کوردی
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و لە ساڵی  ،91٩0وێڕای وەرگێڕانە فارسییەکەی لە زانستگەی تەورێزدا چاپ کراوە (حجازی،
.)9١0 :2092
یهکێک له بابەتە باڵکێشهکانی بهیتی مهم و زینی ڕهحامن بهکر که ههتا نها ئاوڕی
شێلگیرانەی لێ نهدراوهتهوه ،ئهوهیه که گێڕانهوهی بەرباس له الیهکهوه وهکوو بهسهرهاتێکی
ڕاستهقینه دهنوێنێت و له الیەکی دیکهوه خاوهن ههندێک هێامن و مۆتیفی جادوویی و
دهرئاساییه و زۆر له چیرۆکه جادووییهکان نزیک دهبێتهوه .ئێمه پێامن وایه به دیاریکردنی
پێکهاته و هێامنه سهرهکییهکانی مهم و زین دهتوانین به شێوهیهکی چێرت و قووڵرت به ناخی ئهو
بهیتهدا ڕۆبچین و باشرتی بناسین و چاکرتی بناسێنین .دهستنیشانکردنی پێکهاتهی
گێڕانهوهیی و هێامنه داڕێژهرهکانی بهیتی بهرباس ،ڕێگهی بهراوردکردنی وردبینانه و زانستیانهی
لهگهڵ چیرۆکه ئهفسووناویهکاندا خۆش دهکات و ڕهههنده جیا و هاوبهشهکانیان دهردهخات .به
مهبهستی دیاریکردنی پێکهاته و هێامنە ژێرخانییەکانی مهم و زین ،له پێڕهوی مۆرفۆلۆژیی
ڤالدیمیر پراپ ( )91٩0-9٤1١کهڵک وهردهگرین .ههروهها بۆ بهراوردکردنی لهگهڵ چیرۆکێن

ئهفسووناویدا له نامهی ماستێری داڕشتهناسیی چیرۆکێن ئهفسووناوی له زمانی کوردیدا بە پێی
پێڕەوی ڤالدیمیر پراپ (ئیباهیمی )911٧ ،و ههروهها وتارێک ههر بهم ناونیشانه (ئیباهیمی و
پارسا )911١ ،سوود دهبینین ،که له پێکهاتهی گێڕانهوهیی ئهم جۆره چیرۆکانه کۆڵیونهتهوه.
مەبەست لە چیرۆکی ئەفسووناوی ،ئەو چیرۆکانەن کە لەخۆگری بوونەوەر و ڕووداوی دەرئاسایی
و سەیر و سەمەرەن و لە پۆلێنبەندیی ئارن -تامپسۆندا بە کۆدگەلی  100تا  ٩٧1دیاری کراون
(مارزولف .)9١2-٩١ :9119 ،له درێژهی وتارهکهدا سهرهتا بۆچوونەکەی پراپ رشۆڤە دەکەین؛
پاشان پێکهاتەی بهیتی مهم و زین به گوێرهی ئهم بۆچوونە دیاری دەکەین و دوایەش ،الیهنه جیا
و هاوبهشهکانی بهیتی بەرباس و چیرۆکی ئەفسووناویی کوردی دەخەینەڕوو.
٢ـ پێشینهی لێکۆڵینهوه
ههژماری نووسین و ڤهکۆڵین سهبارهت به مهم و زینی ئەحمەدی خانی و تەنانەت «مهمێ
ئاالن» ،به بهراورد لهگهڵ بهیتی مهم و زین ،زیاترە و لێکۆڵهران به گوێرهی بۆچوونێن جیاجیا ئهم
دهقانهیان تاوتوێ کردووه .بۆ منوونە ،فەرهاد شاکەلی لە ساڵی 91٤1دا نامەی ماستێرەکەی بە
ناونیشانی ناسیۆنالیزمی کوردی لە مەم و زینی ئەحمەدی خانیدا لە زانکۆی ئوپساال و لەم چەند

ساڵەی دواییشدا ،گۆران ئالی سامل نامەی ماستێری خۆی له ژێر ناوی ڕهنگدانا فۆلکۆرێ د
دهستانا مهم و زین یا ئهحمهدێ خانیدا ( )209٩له زانستگەی وان پێشکەش کردووە .له سهر
بهیتی مهمێ ئاالن ژی نامەیەکی ماستێر له زانستگهی مێردین به ناوی تیپۆلۆژیا لهههنگێ کورد
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ل چارچۆڤهیا نێرینێن جوزێف کەمبێڵ :ب میناکێن ڕۆستهمێ زال و مهمێ ئاالن ( )209٤له
الیهن سامی چهلکتاش-ەوە پێشکەش کراوە .ههروەها ڕهمزیه ئاسالن وتاری «بهراوردکاریا
دهستانا «مەمێ ئاالن» و مهم و زینا ئهحمهدێ خانی ( )209١و ئیباهیم تاردوش ژی وتاری
«تایبهتیێن لهههنگێن ترادیسیۆنهل د ڤهگۆتنا کوردی ده» ( )209٤باڵو کردووهتهوه .تاردوش لە
وتارەکەیدا بە پێی ڕێبازی ڕاگالن تایبهمتەندییەکانی سەرلەهەنگی ههشت گێڕانەوەی
دهستنیشان کردووه که یهکیان «مهمێ ئاالن»ه.
له پێوهندیی لەگەڵ بەیتی «مەم و زین»دا ،هاوکار جەمیل محەمەد له ساڵی  209٩له

ماستێرنامهکهیدا به ناوی بنیادی گێڕانهوه له داستانی مهم و زینی ئۆسکار مان و «مهمێ
ئاالن»ی عهبدوڕهحیم ڕهحمی ههکاری ،پهرژاوهتهسهر جوداهی و ههڤپاریی داستان و شانۆ لهم
بهرههمانهدا و کات ،شوێن ،وهسف ،دیالۆگ و مۆنۆلۆگ و زمانیانی بهراورد کردووه .لە دەرەوەی
چاالکیی زانکۆییشدا ،وەک منوونە ،هادی حهبیبی نوورساوەیەکی کورتی به ناوی «ئوستووره له
خوێندنهوهی بهیتی مهم و زیندا» ( )2090لە گۆڤاری ڕاماندا باڵو کردووەتەوە و بە ئاوڕدانەوە
لە الیهنه ئوستوورهییهکانی ئهم بهیته ،ئاماژهی بۆ پێنج منوونه کردووه و میناکی هاوشێوهی له
ئوستوورهی یۆنانیدا باس کردووه.
لە هەندێ لێکۆڵینەوەدا بەیتی باسکراو ،وێڕای چەند بەرهەمی دیکە ،وەک منوونە کەڵکیان

لێ وەرگیراوە .یەکێک لەم هەواڵنە ،کتێبە بەنرخەکەی ڕەهبەر مەحموودزادەیە بە ناوی پێکهاتەی
بەیتی کوردی ( .)91٤9نووسەر لەم توێژینەوەیەدا واتای گشتیی بەیتی لەبەرچاو بووە؛ بۆیە،
وێڕای چەشنی تایبەتی بەیت ،الوک و حەیرانیشی تاوتوێ کردووە ( .)٧مەحموودزادە
شێوازەکانی بەیتناسی و ڕەگەزەکانی شیعر و چیرۆکی لە بەیتدا دیاری کردووە و لە بەشی سێ و
چواری کتێبەکەیشیدا پەرژاوەتەسەر میکانیزمی گەشەی پێکهاتەی بەیت و پۆلێنکردنی
پێکهاتەیی ئەم ژانرە گرنگەی ئەدەبی زارەکی .لە بەشی کۆتاییشدا ،به سەرنجدان بە
تایبەمتەندییە گشتییەکان ،حەوت پێکهاتەی جیاوازی لە پانتای بەیتوباودا دیاری کردووە کە
بریتین لە .9 :بەیت بە پێکهاتەی تەواو عەیارەوە؛  .2بەیتی مەیلەو تەواو عەیار؛  .1بەیتی
خوازەیی؛  .٧بەیتی مەنزوومەیی جۆری یەکەم؛  .١بەیتی مەنزوومەیی جۆری دووهەم؛  .٩بەیتی
شێوە حەیران و  .۷الوک .هەروەها وەک منوونەیەکی تر ،محەمەد حجازی لە بەشی چوارەمی
کتێبی شوناسی ئۆلی و فەلسەفەی نەتەوەی کورد ( ،)2092هەندێ وێکچوویی ئایینی
میهرپەرستی و کاکەیی (یاری) و ئێزدیی لە بەیتی مەم و زیندا خستووەتەڕوو ( .)9٩٩-9٧1بە
پێی نێرینی ناوبراو «بەشەکانی سەرەتای ئەم چیرۆکە بە تەواوی میهری و لە ژێر کاریگەریی
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بەهێزی دینە کوردییەکاندایە ،بەاڵم پاش ئەوەی کە مەم دەچێتە شاری جزیر گۆڕانکاری و
تێکەاڵوی زۆر دەبێ و وەکوو ئەوەی خانی ڕەسەنایەتی نەماوە» (.)9٩2
بە سەرنجدان بەو توێژینەوانەی تا ئێستا لە پێوەندیی لەگەڵ بهیتی مهم و زیندا ئەنجام
دراون ،شیکاریی داڕشتهناسانهی ئەم بەیتە بە گوێرەی بۆچوونی پراپ و بهراوردکرنی لهگهڵ
چیرۆکی ئهفسووناویی کوردیدا ،کارێکی نوێیە .ئهم وتاره لە الیێکەوە ،بە کەڵکوەرگرتن لە
بۆچوونی گۆرین ،ههوڵی ناسین و ناساندنی زیاتری بهیتی مهم و زین دهدات و لە الیێکی ترەوە،
لهگهڵ چیرۆکی ئهفسووناویی کوردیدا بەراوردی دەکات .بەرئەنجامی وتاری بەردەست دهتوانێت
ببێتە کەرستەی بهراوردی نێوان ئەم بەیتە و بەرهەمە دهڤکی و نڤیسکییەکانی تری ئەدەبی
کوردی و هەروەها دەکرێت بە مەبەستی بەراوردکاریی لەگەڵ بەرهەمی ئەدەبیی زمانەکانی تر
کەڵکی لێ ببیرنێت.
 -3چوارچێوهی تیۆریک :داڕشتهناسی
داڕشتهناسی یان مۆرفۆلۆژی 9ههوڵێکه بۆ ناسینی هێامنه بنەماییەکانی گێڕانهوه؛ هێامنگهلێک
که بینای گێڕانهوهیان له سهر دامهزراوه و دهبنه هۆی پێکهاتنی پاژ و هێامنهکانی دیکه .ڤالدیمیر
پراپ وهک داهێنهری ئهم تیۆرییە ،پاش تاوتوێکردنی سهد چیرۆکی پەریان یان ئهفسووناویی
ڕووسی ،توانی بچووکرتین یهکه پێکهێنهرهکانی ئهم جۆره چیرۆکانه دیاری بکات .بە بۆچوونی
ئهو ،به داڕشتهناسیی چیرۆکه فۆلکلۆرییهکان و به دیاریکردنی پێکهاتهی گشتیی چیرۆکهکان،
ڕێگای بهراوردکردنیان لهگهڵ یهکرت و ههروهها لهگهڵ ئایین و ئوستوورهکاندا خۆش دهبێت و
بهم چهشنه دهتوانین تیشک بخهینه سهر ههندێ مژاری وهکوو پێوهندیی شارستانییهته کۆنهکان
و پێوهندیی نێوان چیرۆکی نهتهوه جۆراوجۆرهکان (.)٧٧ :91٤٩
پراپ به پێچهوانهی توێژهرانی پێش خۆی ،به تاوتوێکردنی گهاڵڵه و مۆتیفهوه خۆی سهرقاڵ
نهکرد و پێڕهوێکی نوێی داهێنا که به گوێرهی ئهو پێڕهوه ،پێکهاتهی بنهمایی چیرۆکی پەرییان
(ئەفسووناوی)ی دیاری کرد .میتۆدی ئاماژهبۆکراو ئهم دهرفهته به توێژهر دهدات کە ژانری ئهم
چیرۆکانه تاوتوێ بکات ()999 :91٩9؛ یان به وتهی ئیگلتۆن تهنیا شیکاری دهکات و
ههڵسهنگێنهر نییه و واتای ڕواڵهتی لهبهرچاو ناگرێت و ههوڵی جیاکردنهوهی ههندێک له هێامنه
ژێرخانییهکانی دهق دهدات ( .)912 :91٩٤پراپ مۆرفۆلۆژی وهها پێناسهی دەکات:

Morphology.
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«وهسفکردنی چیرۆک له سهر بنهمای پاژە پێکهێنهرهکانیان و ههروهها وهسفی هاوسازیی ئهم
پاژانە لهگهڵ یهکرتدا و له پێوهندیی لهگهڵ کۆی گشتی چیرۆکهکهدا» (.)٧1 :91٤٩
توێژەری ناوبراو ئهنجامی لێکۆڵینهوهکهی له ساڵی 912٤دا له دوو تۆی کتێبێکدا به ناوی
داڕشتنهناسیی چیرۆکی پهرییان باڵو کردهوه؛ بهاڵم بایهخی ڕاستهقینهی کارهکهی له پاش
باڵوبوونهوهی وهرگێڕانە ئینگلیسییەکەی له ساڵی 91٤١دا دهرکهوت .به وتهی ئاالن دوندێس،
کتێبهکهی پراپ کاریگهریی زۆری له سهر فۆلکلۆرناسان ،زمانناسان ،کۆمهڵناسان و ڕهخنهگرانی
ئهدهبیی داناوه و گێڕانەوەناسانێک وهک لێڤی شرتاوس ،برێمۆند ،گرێامس ،بارت و تۆدۆرۆڤ له
توێژینهوهکانیاندا کهڵکیان لێ وهرگرتووه ( .)٩ڤالدیمیر پراپ له توێژینهوهکهیدا گهیشته ئهو
ئهنجامه که ههموو چیرۆکه ئهفسووناوییهکان یهک پێکهاتهیان ههیه .ئهم پێکهاتهیه له سی و
یەک ئهرک چێ بووه ،که لە حەفت ئاقاری چاالکیدا و به هۆی حهفت کهسایەتیی تیپیکهوه
جێبهجێ دهکرێن .ناوبراو ئهنجامی توێژینهوهکانی لهم چوار خاڵه بنهڕهتییهدا کورت کردووهتهوه:
 .9ئهرکهکان ،هێامنه نهگۆڕهکانی ههموو چیرۆکێک پێکدههێنن؛
 .2ههژماری ئهرکهکان سنووردارن؛
 .1ئهرکهکان به شێوهیێکی ڕێکوپێک به دوای یهکرتدا دێن؛
 .٧ههموو چیرۆکه ئهفسووناوییهکان له باری پێکهاتهوه هاوچهشنن (.)١٧ -١1
له درێژهی ئهم بهشهدا چوار تێگههی گرنگی پێڕهوی مۆرفۆلۆژیی ڤالدیمیر پراپ ،واته بزاڤ،
دۆخی دهستپێک ،ئهرک و هەروەها کهسایەتیگەلی ئهنجامدهری ئەو ئهرکانە رشۆڤه دهکهین.

 -1-3بزاڤ
ڕهنگه ههر گێڕانهوهیێک له یهک یان چهند بزاڤ 9پێکبێت .پراپ ،بزاڤ ئاوەها پێناسه دهکات:
پهرهسهندنی چیرۆک به دەستپێکی تاوانکاری یان کهمایهسییهکهوه و تێپهڕبوون له ئهرکه
ناونجییهکان و کۆتاییهاتن به هاوسهرگیری یان ئهرکێکی هاوشێوه ( .)9٤1 :٦٨٣١کهوابوو
بزاڤ پهیوهندیی به ڕوودانی کێشه یان ههبوونی کهمایهسییهکهوه ههیه؛ واته ،لەگەڵ دەستپێکی
کهمایهسی یان گرفتێکی نوێ ،بزاڤێکی نوێیش دەستپێدەکات .پاڵهوانی چیرۆک (لەم وتارەدا،
مەبەست لە «پاڵەوان» ،تەنیا قارەمان یان سەرلەهەنگە و بۆ کاراکتێرە جیاجیاکانی چیرۆک لە
وشەی «کەسایەتی» کەڵک وەرگیراوە) بۆ لهناوبردنی گرفت یان قهرهبووکردنهوهی کهمایهسی
دێته مهیدان و کێشه و کهمایهسییهکه چارهسهر دهکات .ئهگهر له چیرۆکێکدا له پاش
Move.
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چارهسهریی کێشه و کهمایهسییه سهرهتاییهکه ،کێشه یان کهمایهسییهکی تازه سهرههڵبدات،
نیشاندهری دهستپێکردنی بزاڤێکی نوێیه.

 -2-3دۆخی دهستپێک
دۆخی دهستپێک ،ههڵگری وهسفی کهسایەتییهکانی چیرۆک و ڕهوشی ژیانیان و ههروهها
ههندێک زانیارییه سەبارەت بە کات و شوێنی ڕووداوهکان .پراپ لهم بارهوه دهڵێت« :ههر
چیرۆکێک به وەسفی دۆخێکەوە دهست پێدهکات؛ بۆ منوونه ئهندامانی ماڵباتێک یان پاڵهوانی
داهاتوو دهناسێرنێت .ئهم دیمهنه ئهگهرچی به ئهرک ئهژمار ناکرێت ،بهاڵم هێامنێکی
داڕشتهناسانهی زۆر گرنگه» (.)٩0 :91٤٩

 -3-3ئهرک و ئاقاری چاالکیی کەسایەتییەکان
ئهرک 9بچووکرتین هێامنی بنهمایی و کردهوهی ههر کام له کهسایەتییهکانی نێو چیرۆکه به
گوێرهی باندۆر و گرنگییهکهی له ڕهوتی پێشڤهچوون و پێشخستنی چیرۆکهکهدا (.)٩0
جێبەجێکردنی ئهرکهکان له ئهستۆی حەفت کهسایەتیی سهرهکیی چیرۆکه که بریتین له:
 .9پاڵهوان (سەرلەهەنگ یان قارەمان)
 .2تاوانکار
 .1بهخشنده
 .٧یارمهتیدهر
 .١کچهمیر یان کهسی مهبهست
 .٩بهڕێکهر
 .٩زڕپاڵهوان یان پاڵهوانی درۆینه)9٩1-9٩9( .

چۆنیهتیی هەڵکەوتنی ئهرکهکان« ،به شێوهیێکی مەنتقی و ڕێکوپێکه و ئهگهرچی له هیچ
ئهفسانهیەکدا ههموو ئهو ئهرکانه پێکهوه نایێن ،بهاڵم له ئهفسانهکاندا ههمیشه به یهک شێوه به
دوای یهکرتدا دێن» (سێلدن و ویدۆسۆن .)9٧2 :91٤٧ ،ئهرکهکان هێامنە سهرهکی و
نهگۆڕەکانی چیرۆکن و ئهوهی دهگۆڕدرێت ،شێوه و چۆنیهتیی جێبهجێبوونی ئهرکهکانه .بۆ
منوونە ،لە ڕستەکانی ژێرەوەدا ئهوهی نهگۆڕه و له هەر سێکیاندا دووپات دەبێتەوە ،دوو ئهرکی
«ناردن» و «ڕۆیشنت»ه و زانیارییهکانی دیکه وهکوو ناو ،خزمایهتی ،پیشه و ئامانج ،بگۆڕن و هیچ
کاریگهرییهکیان له سهر پێکهاتهی چیرۆکەکان نییه.
Function
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منوونهی یەک :پادشا داوا له پاڵهوان دهکات کچەکەی له دهستی دێو ڕزگار بکات؛ پاڵهوان
دەکەوێتەڕێ.
منوونهی دوو :باوکێک کوڕهکهی به شوێن شتێکی سهیر و سهمهرهدا دهنێرێت؛ کوڕه
دەکەوێتەڕێ.
منوونهی سێ :خوشکێک براکهی به شوێن ئاگردا دهنێرێت؛ براکه دەکەوێتەڕێ.
هێامنه بگۆڕەکان ،سهرهڕای ئهوهی به ئهرک نایێنە ئەژمار ،دهورێکی گرنگیان له پهرهسهندنی
گێڕانهوه و لێکبهستنهوهی بهشه سهرهکییهکان و ههروهها فرهڕهنگی و جیاوازیی ڕواڵهتی و چێژی
چیرۆکهکاندا ههیه .ئەم هێامنانە بریتین لە:
 .9ناو ،پیشه و زایهند
 .2ئامانج و پاڵنهر
 .1وهسفی کات ،شوێن ،کهس ،شت و ڕووداو
 .٧وتووێژ
 .١سێپاتبوونهوه.
خشتهی خوارهوه سی و یەک ئهرکه دەستنیشانکراوەکەی پراپی لەخۆ گرتووە .له نێو ئەم
ئهرکانهدا ،حهفت منوونهی سهرهتاییان ڕێ بۆ پهرهسهندنی چیرۆک و ڕوودانی ئهرکه گرنگهکان
خۆش دهکهن .ئهم حەفت ئهرکه ،بێجگه له سهرهتای چیرۆک ،له درێژە و کۆتایی چیرۆکیشدا
ئهگهری ڕوودانیان ههیه.
خشتەی ژمارە  :١ئەرکە دەستنیشانکراوەکانی ڤالدیمیر پراپ
رزن

ئەرک

نیشانە

1

دوورکەوتنەوە /نەمان

β

2

هۆشداری /فەرمان

γ

3

گوێنەدانە هۆشداری/

رشۆڤە
ئەندامێکی بنەماڵە لە ماڵ دوور دەکەوێتەوە یان دەمرێت
هۆشداریدان بە پاڵەوان بۆ ئەنجامنەدانی کارێک ،یان فەرمانپێدانی بۆ جێبەجێ-
کردنی فەرمان و داخوازییەک

δ

پاڵەوان گوێ بە هۆشدارییەکە نادا یان فەرمانەکە جێبەجێ دەکات

ε

تاوانکار هەوڵ دەدات سەبارەت بە قوربانی هەواڵ کۆ بکاتەوە

5

پێدانی زانیاری

ζ

هەواڵی پێویست بە تاوانکار دەدرێت

6

فریوکاری

η

تاوانکار هەوڵ دەدات قوربانی فریو بدات

7

فریوخواردن

θ

قوربانی فریو دەخوات

4

جێبەجێکردنی فەرمان
هەواڵگری و کۆکردنەوەی
زانیاری
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8
9

تاوان /کەمایەسی
داوای یارمەتی و

a/ A

تاوانکار کێشە و کارەساتێک دەقەومێنێ ،یان کەمایەسییەک لەئارادایە ،وەک
نەبوونی هاوسەر ،ماڵ و سامان ،شتی سەیروسەمەرە و هتد

B

ئاشکراکردنی کێشە یان کەمایەسییەکە ،داوای یارمەتی لە پاڵەوان و بەڕێکردنی

11

ئامادەییدربڕین

C

پاڵەوان /زڕپاڵەوان ئامادەی یارمەتی دەبێت یان ناچار بە هاوکاری دەکرێت

11

کەوتنەڕێ

↑

پاڵەوان /زڕپاڵەوان بە ئامانجی چارەسەرکردن دەکەوێتەڕێ

D

بەخشندە پاڵەوان /زڕپاڵەوان تاقی دەکاتەوە

E

پاڵەوان /زڕپاڵەوان لە تاقیکارییەکەدا سەردەکەوێت یان سەرناکەوێت

F

بەخشندە یارمەتیدەرێکی ئەفسووناوی بە پاڵەوان دەدات

12
13
14

بەڕێکردن

دیدار لەگەڵ بەخشندە/
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4ـ پێکهاتهی بهیتی مهم و زین

 -۱-4دهستنیشانکردنی هێامنه ژێرخانییهکانی بهیتی مهم و زین
لهم بەشەدا ،ئهو ڕستانەی بەیتی مهم و زین کە لەخۆگری ئهرکی جیاجیای کهسایەتییهکانن،
دەخرێنە بەرچاو .له درێژەی باسەکەشدا ،پێکهاتهی داڕشتەناسانەی بەیتەکە له خشتهیهکدا
پیشان دەدرێت .بەاڵم لە پێشدا ،کەسایەتییە چاالکەکانی بەیتی مهم و زین دەناسێنین کە
بریتین لە :مهم ،کوڕی براهیم پادشای یەمەن؛ زین ،کچی میر ئاودهاڵن و خوشکی میر زێندینی
فەرمانڕەوای جزیر؛ بهکر ،خزمهتکار و ڕاوێژکاری میر زێندین؛ بهنگینه ،کوڕی وهزیری براهیم
پادشا و ههڤال و خزمهتکاری مهم؛ خاتوو ئهستی ،خوشکی زین و ههڤژینی قهرهتاژدین؛
قهرهتاژدین ،ڕاوێژکارو سهرکردهی سپای میر زێندین؛ مهلهک ڕیحان ،کچی بهکر و خزمهتکاری
زین؛ چهکۆ و عرفۆ ،کوڕهمیر و گیرۆدەی جوانیی زین ،کە دوایی دهبنه یارمهتیدهری مهم؛
هەروەها دایکی مهم و دایک و باوکی بهنگینه کە له ڕهوتی چیرۆکهکهدا دهورێکی گرنگ دهگێڕن
بەاڵم ئاماژە بە ناویان نەکراوە.
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 -1-1-4دۆخی دهستپێکی بەیتی مهم و زین
براهیم پادشای یهمهن ،هیچ کوڕی نهبوو .دهگهڵ وهزیری خۆی ههڵستان ،ڕۆین بۆ ماڵه خواڵ؛
دوازده مەنزاڵن ڕۆین .خواڵ ڕهحمی بهوان کرد؛ وهیسئهلقهرهنی ماهیدهشتێی ناردیه کن ئهوان،
دوو سێوی پێدا نارد .نووستبوون؛ له پشت سهری وانی دانا .ئهوانه بگهڕێنهوه؛ نهیهنه بێتوڵاڵ.
ئهوانه بۆ کوڕی هاتوون؛ بچنهوه ماڵه خۆیان .شهوی جومعهی دهسنوێژێ ههڵگرن .ئهو سێوهی
لهتی بکهن؛ لهتێکی بۆخۆی بخوا ،لهتێکی ژنی .جیامع دهگهڵ ژنی خۆیان بکهن .ژنی وان
زگیان پڕ دهبێ ئینشاڵاڵ :یهکی کوڕێکیان دهبێ .کوڕی براهیم پادشای دهبێ نێوی کاکه مهم
بێ ،کوڕی وهزیری نێوی بهنگینه بێ .دهبهر خوێندنیان نێن بخوێنن .نێویان لێ نان ،ئاغا و
نۆکهر ،کاکه مهم و بهنگینه)9٧1 :2099( .

 -2-1-4ڕستەگەلی هەڵگری ئەرک لە بەیتی مهم و زیندا
لێرەدا ،به مهبهستی شیکاریی وردبینانهی بەیتی بەرباس ،ئەو ڕستە و کۆڕستە و پاردەقانەی
هەڵگری ئەرک یان هێامنە ژێرخانییەکانن و لە چێکردنی پێکهاتەی گێڕانەوەکەدا دەوری گرنگ
دەگێڕن ،له دەقی بهیتهکه دهرهێرناون ( )222-9٧1 :2099و بە ژماره دیاری کراون .ئەم
ئەرکانە ،لە ڕاستیدا ،دارەڕا و داڕشتەی سەرەکیی بەیتەکە پێکدەهێنن.
« .9ئهو جار هێنایانن بردیاننه مهدرهسهی له خزمهت مامۆستا دانیشنت .حهو سااڵن ده
ژێرخانێدا بوون .ڕۆژ و شهویان لێ قهدهغه کردن« .2 ».ڕۆژێکی سهر و پێیان لێنابوو.
نههاریان بۆ وان هێنا .مهم و بهنگینه نانیان خوارد ،ئێسکی سهر و پێیان گهپیان پێدهدا؛
ئاویتیان وه پهنجهرهی کهوت .شووشهی شکان؛ چووه دهرێ« .1 ».دهڵێ :مامۆستا ،ئهگهر
دنیا وا خۆشه ،بۆ لهمهت قهدهغه کردووه؟» « .٧دهڵێ :ڕۆڵهینه ،خهتای من نییه .حوکمی
براهیم پادشایه« .٩-١ ».کاکه مهم گوتی :دهچمه دهرێ ».مامۆستا گوتی :ڕۆڵه ،مهم،
سهبرێکی بگره؛ زهحمهتی من به خۆڕایی مهده[ .باوکی گوتی] :سهبرێکم لێ بگره ههتا
حهوت مانگی دی؛ ههتاوهکو کۆشک و تهالرت بۆ دروس دهکهم .دایکی گوتی :ڕۆڵه ،دهبێ
به قسهی بکهی .کاکه مهم دانیشت ههتا حهوت مانگان« .٩ ».براهیم پادشا خانووبهرهی بۆ
دروس کرد .خشتێکی ئاوەزیڕ ،خشتێکی زێو ،جا ناردیه کن کوڕی خۆی :ڕۆڵه ،تهدارهکم بۆ
گرتووی .ڕۆڵه ،ڕۆژی جومعهی دهبێ وارد ببی به کۆشک و باڵهخانهی خۆت .ڕۆژی جومعهی
وهدهرکهوت .چووه خانووبهرهکهی« .٤ ».خالهق ،ههر ئهتووی له سهر ههمووانه /دێنه ڕووی
زهمینێ سێ پهریی ده تهڕالنه /له سهر کۆشکی کاکه مهمی ،کوڕی براهیم پادشای یهمهنێ
دهیاندا سهیرانه /خوشکی چکۆڵه گوتی به خوشکانه / :ئهمه با یایه زینێ ههڵگرین بیبهینه
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یهمهنی گهوره و گرانه /بزانین کاکه مهم زهریفه یان یایه زین زێده جوانه .ههڵیانگرت ههتا
دههاتنه شاری یهمهنێ ،له بورجی بهڵهک دهبوونهوه میوانه /ده کونی پهنجهراندا دهچوونه
ژوورێ یایه زینیان وێڕای میر مهمی درێژ دهکرد شانبهشانه« .90-1 ».یایه زین دهڵێ :الوه،
الومهتی جندییه /بهشقی ئهو خواڵی له ژووری سهرییه /ئهگهر ئهتوو پێم نهڵێی بابهت کێیه،
بۆخۆت نێوت چییه؟  /کاکه مهم دهڵێ / :خاتوونێ کێلگهردنێ /ئهمن بۆخۆم میر مهمم،
تاقهکوڕهی براهیم پادشای یهمهنێ /کاکه مهم دهڵێ :خاتوونێ چاو بهنگییه /بهشقی ئهو
خواڵیهی له ژووری سهرییه /ئهگهر ئهتوو پێم نهڵێی بابت کێیه ،بۆخۆت نێوت چییه /یایه زین
دهڵێ :میر مهم ،گیان گیان /ئهمن یایه زینێک بووم به زولفانه /خوشکی میر زێندینم ،کچی
میر ئاودهاڵنه« .99 ».دهسڕه و ئهنگوستیلهیان پێکدهگۆڕیهوه به نیشانه« .92 ».یایه زین،
عومرهکهم ،ههرچهند ماینهی خواڵ دروستی کردووه ،جوولهکهیه ،فهڕهنگه ،داسنییه،
ئورووسه ،دیانه /حهاڵڵی دنیایه لێم حهرام بێ له توو زیاتر ههموو وهکو دایک و خوشکانه/
یایه زین دهڵێ :له خۆم ملبهکوێن و بێسهاڵیه /ههرچهندی نێرینهی خواڵوەندی عالهمێ
دروستی کردوون له دنیایه /ههرچهندی جووه ،ههرمهنییه ،له توو زیاتر حهاڵڵی دنیایهم لێ
حهرام بێ ،ههمووم له کن وهک باب و برای خۆم وایه« .91 ».یایه زینیان توند توند به دهستان
دهپێچاوه /له سهر باڵی خۆیان دادهناوه /ههتا ههڵیانگرت ،بردیان له حهوت تهبهقهی
ئاسامنێ ڕاوهستاوه؛ وچانیان نهدا ههتا بردیان له شار جزیرێ له جێ و مهکانی خۆیان
داناوه« .9٧ ».ئهگهر سبحهینێ کاکه مهم له خهوێ ههڵستاوه /بانگ دێڵێ :ئهو بهنگینهی
بهڵهکچاوه /ئهو یایه زینهی له کن ئهمن بوو بۆ چ دیار نییه له کن ئهمن نهماوه؟» [ .9١مهم
دەڵێ« ]:بابه گیان ،ئهلعان و بیلفهرس دهبێ ژنم بۆ بخوازی« .9٩-9٩ ».ڕۆڵه ،دهچم له بۆت
دهخوازم کچی پادشای میرسێ /دهچم له بۆت دهخوازم کچی پادشای هیندییان /دهچم له
بۆت دێنم کچی پادشای له ڕۆژههاڵتێ /دهڵێ :بابه گیان ،نه میرسم دهوێ نه شامه /دڵی
من وای له یایه زینێ گرتووه مهقامه /له پاش یایه زینێ حهاڵڵی دنیایه له من حهرامه.9٤ ».
«براهیم پادشا گوتی :جزیر ده موڵکی خواڵیدا نییه .وهزیر[ی پێشوو] ههموو ڕێوشوێنی
جزیرێی [به مهم] گوت[ .20-91 ».وهزیر] «گوتی :قوربان ،ئهمن نهمزانی ،ئهوه خهونی پێوه
دیوه .دهسهر کاکه مهمی بکه بچێته ڕاوێ .یهمهن چل دهروازهی ههیه .چل محهلهیه .ههر
محەلهی چل کچ و ژنی جوانی لێ ههڵبژێره؛ بێنه داوهتی بۆ بگره .ئهگهر به خێر له ڕاوێ
هاتهوه ،ئهوێ شهوێ له خهوێی دیوه لهو ژنانه و لهو کچانه یهکیان وه وی دهچێ .کاکه مهم
کهیفی دهیگرێ[ .مهم] گهییه داوهتێ سهری له سهر قهڵپووزی زینی دانا ،تهماشای کهسی
نهکرد ،چۆوه دهرکی دیوانی خۆی؛ لهوێ دابهزی[ .29 ».وهزیر] «گوتی :قوربان ،کارێکی
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گران نییه؛ لهشکرێکی بۆ دروس بکه ،دوازده ههزار کهس ببێ؛ دوازده مهنزڵ بڕوا ،ههر
مهنزڵێ ههزار کهس لێی بگهڕێتهوه؛ جا به تهنێ دهمێنێ؛ دێتهوه ئێره« .22 ».کاکه مهم
دهسهر بابی کرد گوتی :مهرخهس بفهرمووی دهڕۆم».
***
[ .21خاتوون ئهستی] «گوتی :خوشکێ ،بۆ وا زهرد و زەعیف بووی؟» [ .2٧زین] «گوتی:
خوشکێ ،هانێ ئهوانه .دهستڕێ و ئهنگوستیلهی [مەمی] له پێش خاتوون ئهستی دانا».
[ .2١مهلهک ڕیحان ،کچی بهکر ،به پێوهندییهکهی زانی« ].گوتی :ئهمن چی دی
قهرهواشی ناکهم .یایه زین ئهتوو دهچییه شهوگهردییه ،ئهمن نابهی[ .2٩ ».زین] «گوتی :جا
بۆ زیز دهبی؟ ئهگهر هاتن قهرارمان بێ :ئاغا بۆ من نۆکهر بۆ توو».
***
[ .2٩مهم و بهنگینه و لهشکری براهیم پادشا] «ئااڵیان ههڵگرت پشتی خۆیان ده یهمهنێ
کرد ،ڕوویان کرد ده شاری وێرانه جزیرێ« .2٤ ».سبحهینێ که له خهوێ ههڵستان ،هیچ
کهس نهماوه[ ».پشتی چهند ڕۆژان و له ههر مهنزڵێکدا فهرماندهیێک و ههزار سهرباز جێیان
دههێڵن ،ههتا تهنیا مهم و بهنگین دهمێننهوه .بهاڵم مهم بڕیار دهدا بڕوات .بهنگینەش
لهگهڵی دهڕوات« .21 ].وهدهر دهکهوتن ڕێی شاری جزیرێیان دهکرد پرسیاره /ئینجا دهڕۆینه
خوارێ ،هاواریان دهکرد :یا جهبباره /ئهوێ ڕۆژێ دهڕۆیین ئهو جووته سوارهکهی غهریب،
حاشایان دهکرد له دنیایه :خواڵیه ،له دووی مهخسوود و مرادان دهچین کێن دێ ده هانایه/
هیچ کهسی دیکهمان نییه به غهیرهز خواڵ و غهوسی بهغدایه« .19-10 ».ئهوێ شهوێ ئهوان
دهنووسنت ،ده هیمدادیان دههات غهوسئهلئەعزهم له بهغدایه  /ئهگهر ئهوێ شهوێ
سبحهینێ وه خهبهر هاتن ،پیاوێکی ڕیشسفیدیان له کن بوو له بۆ سهفای دنیایه /لێیان
پرسی :بۆ کوێ دهچی ،له کوێ دێی ،بهڵهدیت ههیه به شاری جزیرێ ،له کوێیه ڕێگایه؟
پیاوی ڕدێنسپی دهڵێ :ئهنگۆ میوانن ،به خێر بێن ،سهر چاوهکانم /به خواڵی بۆخۆم بهڵهدم،
به شاری جزیرێ دهزانم« .12 ».سبحهینێ وهدهر کهوتن ئهو جووته سواره /وهیسئهلقهرهنی
ماهیدهشتی دهیکردن قوتاره /بۆ شاری جزیرێ دهچوونه خواره /ههتا دهگهینه جووتێری یایه
زینێ لهوێ دهبوون میوانه« .1٧-11 ».ئینجا ئهو سواره بانگ دێڵن :ئهی جووتێر ،ئهوه
جووتی کوێیه؟ /جووتێر دهڵێ :ئهی جووته سوار ،ئهوە جووتی شاری جزیرێیه /ئهوه پیاوی
یایه زینێیه /دههاتن و دهگهیشتنهوه سهر چۆمهکهی کاوله جزیرێ /تهماشا دهکهن ههموو
گازرکاره ڕاوهستاوه /.کاکه مهم دهڵێ :ئهی گازرهکارێ ،گازری دهکهی به دهستانه /ئهمه
غهریبین لهوانی بێگانه /به قسهی توو له یهمهنێڕا هاتینه جزیرێ بۆتانه /مهلهک ڕیحان
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دهڵێ :ئهی جووته سوارهکهی دوورمهکانه /ههر لهوێڕا بهخێرێن؛ پێاڵوو سهرچاوی من هەتا
ئێرهکانه /ئهو یایه زینی ئهنگۆی هێناوه ،چل قهرهواشی وهکو من ئەوا لهبهر دهستانه.1١ ».
«کاکه مهم بانگ دێڵێ :خاتوونێ ،خاتوونێ گیانه /کێ سهخی و لۆتییه ،ئهمه بچین لێی
ببین میوانه؟» « .1٩مهلهک ڕیحان دهڵێ :الوه ئهگهر بۆ مهخسوود و مرادان هاتوون ،بچۆ
مهنزڵی کا بهکری /ئهگهر بۆ نان پهیداکردن هاتووی ،بچۆ ماڵه میر زێندینی /ئهگهر بۆ
پیاوهتی هاتووی ،بچۆ ماڵه قهرهتاژدینی« .1٩ ».کاکه مهم دهڵێ :ئهمن بۆ مهخسوود و مرادان
هاتووم ،چاک وهیه بچمه ماڵه کا بهکری /له هیچ کوێ ڕانهوهستان ههتا گهینه دهرکی کا
بهکری /هیچ کهسێک نییه له دهرکی کا بهکری /ئهگهر بێ جڵهوی ئهو جووته سوارهی بگری/
کاکه مهم دهڵێ :مهسڵهحهت ئهوهیه بچینه ماڵه قارهتاژدینی« .1٤ ».بهکر ئاغا دهڵێ :به
حهقی ئهوهی ساحب سهفایه /ئهوی ئهوانه بۆی هاتوون له ڕووی دنیایه /نایهڵم هیچ
مهخسوود و مرادیان حاسڵ بێ؛ به حهقی ئهو خواڵیه» « .11میر زێندین ناردیه کن
قهرهتاژدینی :بۆچی نایهته دیوانێ؟» « .٧0قهرهتاژدین دهڵێ :چهند سااڵن بوو برایهکم بوو
ڕۆییبوو ،به سایهی نێو چاوانی وی هاتۆتهوه؛ نێوی وی کاکه مهمه ،جا لهبهر ئهوهی بە
خزمهت ناگهم[ ».به میر زێندین ناڵێت مهم کێیه و له کوێوه هاتووه[ .٧9 ].میر] «گوتی:
بهکر ئاغا ،وهره تهگبیرێ بکهین؛ کاکه مهم هێند نهجیمه ،ههرچهن دهکهم ،شاری جزیرێ
قابیلی نییه بیدهمێ .هیچی دی شک نابهم ،مهگهر یایه زینێی به کۆشک و تاالرهوه بدهمێ.
گوتی :قوربان ،ئاغای من ،ئهوشۆی مهده .بچۆ ماڵێ ،پرسێکی بکه ،به یایه زینێش بڵێ».
[ .٧2میر قبووڵی کرد[ .٧1 ].بهکر] «چوو لهو کووچهی له ماڵه قهرهتاژدینیڕا دههات بۆ
ماڵه میر زێندینی .بهکر زێڕی ده باغهڵی خۆی نا؛ ههر ژنێکی حیز بوو ،قهحبه بوو ،دراوی
دایه .بهوانی گوت :ئهگهر سبحهینێ خهبهرم دانێ ،ههر کهس له ماڵه خۆی بێته دهرێ/
قوڕێ بهسهری خۆی کا ،یهخهی بپچڕێ /بگیرێی بڵێ :ههی ڕۆ! یایه زین گول بوو ،دهریان-
کرد له شاری جزیرێ« .٧٧ ».سبحهینێ ژنهکان هاتنه سهری کووچهی /دهستیان به گریانێ
کرد .کاکه مهم لهوالی هات ،گوتی :ئهوه چییه!؟ ژنهکان دهڵێن :ئهوڕۆ سێ ڕۆژه یایه زین
گول بووه؛ کهر و تێڕیان داوهتێ .دهریانکردووه له شاری« .٧١ ».میر فهرمووی :قهرهتاژدین،
ئهوه یایه زینم به جێ و مهکان و تاالرهوه پێشکێشی کاکه مهمی کرد .کاکه مهم گوتی :میر،
ئهوه قبووڵم کرد؛ دامهوه به توو« .٧٩ ».میر فهرمووی :قهرهتاژدین ،دانیشهوه؛ ئهوه کاکه مهم
یایه زینی قبووڵ نهکرد له من؛ ئهمن شتێکی له وی دهخوازم ،کاکه مهم به منی بدا .گوتی:
ئهتوو ئهو نۆکهرهی خۆت به من بده ،ئهگه بهنگینهیه .گوتی :قوربان ،پێشکێشت بێ.٧٩ ».
«بهکر وا چووه کن یایه زینێ :چ بکهم ،برای توو شێت و ناتهواوه /حیزبابێکی خوێڕی هاتووه
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کهس به مهنزڵی نازانێ /ئهوشهو کاکی توو سێ جاری ئهتوو پێشکێش کرد ،قبووڵی نهکرد
له دیوانێ[ .٧٤ ».زین دهڵێ« ]:سبحهینێ دهبێ ئهو کاکه مهمهی ببینم ،بزانم ئهگهر ئهمنی
نهدهویست بۆچ پادشایهتیی یهمهنێی بهجێ دهیهشت ،ڕێی دوازده مانگ و بیست و چوار
ڕۆژان دههاته جزیرێ وێرانێ .یایه زین گوتی :بۆچی مهجمیعەی ئهو قاپان ههموو ڕۆژێ
ناشۆن؛ به پیسی دهچنه دیوانێ؟ ههڵیگرن دهیبهمه حهوزی ماڵه کاکم؛ ئهمن دهیانشۆم».
« .٧1عرفۆ ههڵستا دهگهڵ چهکۆی ،قهرهتاژدینی ،له سهر بانی چوونه خوارێ؛ ئهسپی
خۆیان هێنا دهرێ؛ سوێندیان خوارد به قورعانێ :ئهگهر یایه زین قسهی دهگهڵ کاکه مهمی

یهک بێ ،ههرچی له کووچان ،له سوقاقان قسێکی بکا ،فزووڵی بکا ،سهری دهبڕین[ ».مهم
و زین یهکرت دهبینن و ڕاستییهکهیان بۆ دهردهکهوێت و پیالنی بهکر خویا دهبێت« .١0 ].کێ
بوو له یایه زینێ بهڵهکچاوه /دهستی دهدا جامی ئاوێ ،بازنهی له دهستی خۆی دهرهێنا،
ئهنگوستیلهی له قامکی خۆی ڕاکێشاوه /گوارهی له گوێی خۆی دهرهێنا ،دهرزیی له بهرۆکی
ههڵکێشاوه ،ده جامی ئاوێی ناوه /جامی له سهرینچاوهی کانیه ههڵدێنجا ،به دهس کاکه
مهمی داوه[ .١2-١9 ».میر زێندین مهم بانگهێشتی کۆشکی میری دهکات] «میر دهڵێ:
کاکه مهم نهکهین گوفتارێ /باڵ تهختهنهردینێ بێنین ڕۆبنیشین له قومارێ / .ڕۆدهنیشنت
دووبهدوو میر مهمی نهوجوانه /بۆ وهعدهی پێنج سهعاتی لێکیان دهدا شانبهشانه /کاکه مهم
زۆری له میری بردهوه ،کردی سهری وێرانه« .١٧-١1 ».گوتی :باڵ جێیان بگۆڕینهوه .گوتی:
بهڵێ قوربان .بهکر تهگبیری کردبوو جێیان بگۆڕنهوه .کاکه مهمیان لهوێ ههڵستان ،چووه
جێی میری .دیسان قوماریان کرد .میر باشاری کاکه مهمی نهکرد« .١٩-١١ ».بهکر به دزی
به میری گوت :باڵ یایه زین بێ ،قاوهی بگێڕێ .گوتی :بهندێکی بانگی کاکه مهمی که .میر
دهڵێ :کاکه مهم ،بهو خواڵیهی کهم بێ نرسینه /پادشایهکی بێ شهریکه ،هیچ شهریکی له
بۆ نینه /له کن ئهمن وایه ئهوهتی له دایک و بابی خۆت بووی هیچ دۆستی به دڵت نینه/ .
میر مهم دهڵێ :میر دهغیلت بم ،ئهمن دهبژێرم شوکرانێ /دۆستی من یهکێکه وهک
عۆریهکانی له ئاسامنێ /میر دهڵێ :یاری تووم گوێ قوتن وهک گوێ ده مشکان /ئای دۆستی
توو سهری ههڵنایه لهبهر ئهسپێ و ڕشکان /.میر مهم دهڵێ :میران ،به قوربانت بم ،لێم مهگره
بههانێ /دۆستی من یهکێکه وهک عۆرییهکانی له ئاسامنێ /دۆستی من ئهوهیه ،بووه به
ساقی قاوهی دهگێڕێ له دیوانێ[ ».بهم جۆره به پێی پیالنی بهکر ،مهم پێوهندیی نێوان خۆی
و زین ئاشکرا دهکات« .١٩ ].قهرهتاژدین به میری گوت :ئهتوو ئهو قهحبه هێناوته کردووتهته
ساقی له دیوانی؟ پیلی کاکه مهمی گرت ،بردیهوه بۆ ماڵێ».
***
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« .١٤یایە زین قاقەزێکی بۆ کاکە مەم نووسی :وەرە تەمەنایە بکەین لە خواڵی ،کاکی من
ئاشقە ڕاوە ،هەڵکاتە شەماڵی ،لێی دا لە گۆپاڵ بارانێ .ئینجا تهمهنایان دهکرد له خواڵ،
حهدی ماڵنووستنان ههڵیدهکرده شهماڵی ،لێی دهدا له گۆپاڵ بارانێ[ .٩0-١1 ».مهم به
پێی ڕاوێژی زین خۆی دهدا له نهخۆشی و به بهنگێنه دهڵێت« ]:ئهگهر دهچییه کن میر
زێندینی بڵێ :میر مهم دهردی گرانه ،گهلێک نهخۆشه .ئهگهر بهنگین وهدهردەکهوت ،ئهو
خهبهرهی بۆ ئاغای خۆی دهبردهوه له دیوانێ دهڵێ :میر مهم نهخۆشه ،کهس به دهوا و
دهردی نازانێ[ » .میر زۆر پێداگری دهکات ،بهاڵم به یارمهتیی بهنگینه و خاتوو ئهستی میر
ڕازی دەبێت و وازی لێ دههێنێت« .٩9 ].کاکه مهم ههتا چێشتانێ دانیشت ،له پاشان
سهبرسهبر ڕۆیی بۆ دیوانی میری /یایه زین دههات ،له کاکه مهمی دهکرد سهالم و سەاڵوه/
دهستیان دهستۆی یهک دهکرد ،دهمیان به دمی یهکهوه ناوه« .٩1-٩2 ».بهکر ئاگای لێ
بوو کاکه مهم هاته دیوانێ /قاسیدی له سهر دادهنا له بۆ کێشککێشانێ /کێشکی چاکیان
لێ کێشاوه /ههردووک خهویان لێ دەکهوت ،ئهو جووته الوه /میر ڕاوی دهکرد ههتا ڕۆژ
وهرگهڕاوه .قهرهتاژدین گوتی :ئهمن دهزانم کاکه مهم دهگهڵ یایه زینێ ده دیوانێ خهوی لێ
کهوتووه .بهنگینه ،وهره ،ئهتوو ههڵێ؛ مهم و زینیان له خهوێ ههڵستێنه .بهنگین دهڵێ:
کاکه مهم لهو خهوهی ههڵسته .کاکه مهم گوتی :بهنگینه ،تهماشا که ،بزانه دووره یا نیزیکه.
بهنگینه چووه سهربانی؛ کهمی مابوو بگاته قهراخی شاری .تهماشای کرد مهم و زین دیسان
خهویان لێ کهوتبۆوه .میر گوتی :باڵ بچین سهرێکی کاکه مهمی بدهین .بهکر دهیزانێ
دهگهڵ یایه زینێ ده وهتاغێدان .بهکر گوتی :قوربان ،دابهزه .پیاوی دهنێرم بزانێ کاکه مهم
چلۆنه .میر ئهگهر هاتهوه ،چووه دیوانێ .کاکه مهم چاری نهبوو ،یایه زینی دهبن کهوڵێ نا؛
پاڵی وه کوڵینچکی وهتاغێ دا .یایه زین ده گوێ کهوڵیدا کهزی خۆی به قهرهتاژدینی نیشان
دا .قهرهتاژدین ئهگهر وایزانی ،نۆکهری بانگ کرد ،گوتی :بڕۆ ،حهوت دهرکم ههیه؛ پووشی
تێنێ ،ئاوەری بده ،باڵ ماڵه من بسووتێ .میر وهدهر کهوت به یهقینێ /ڕووی کرده ماڵه
قهرهتاژدینێ[ .٩٧ ».مهم] «دهیگوت :یایه زین ،دهست دهستۆی کهم ،دوو ماچان له کوڵامن
بکهم تهواوه .ئهگهر دهمی ڕه کوڵمهی یایه زینێ کهوت /،دهستڕهی دهستانی بهربۆوه؛ ئهوی
لهوێ کهوت /بهکر ههڕا دهکا ،ڕانامێنێ /دهستڕهی یایه زینێ پڕ دهداتێ دهیڕفێنێ .میر
گوتی :وهرن ،باربووی ماڵه قهرهتاژدینی بکهین .بهکر ئاغا گوتی :قوربان کهسێک ماڵه خۆی
به دهستی خۆی بسووتێنێ ،ئهمن ماڵه خۆم بۆچی بدهمێ؟» [ئینجا ڕاستیی ڕووداوەکەی بۆ
دەگێڕێتەوە] « .٩١میر گوتی :بهکر ئاغا ،ئهتوو ڕاست دهکهی« .مهسڵهحهت چییه؟» .٩٩
بهکر گوتی :قوربان ،واڵتێکامن ههیه قهد خهرجامن ناداتێ[ ،قهرهتاژدین بنێرین بۆ ئهوێ]؛
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باڵ زیندانێکی ههڵکهنین بۆ کاکه مهمی ،هیچ کهس نهزانێ .به مانگێکی زیندانیان تهمام
کرد« .٩٩ ».میر گوتی :کوڕینه ،ئێمه چ بکهین؛ واڵتێکم ههیه ئیتاعهتێم ناکهن ،خهرجم
نادهنێ .گوتیان :قوربان ،چ دهفهرمووی وا دهکهین .میر گوتی :مهسڵهحهته ئهنگۆ بچن،
کاکه مهمی بۆ من بهجێ بێڵن .به تهنێ ئهمن عاجز دهبم« .٩٤ ».گوتیان :بهڵێ؛ تهدارهکامن
بۆ بگره؛ لهشکرمان بۆ وهدهرخه .یان سهری خۆمان دادهنێین یان بهجارێکی ماڵ و تااڵنت
بۆ دێنین .٩1 ».له پاشان میر زێندین و بهکر کاکه مهمیان خسته زیندان« .٩0 .تاژییهکی
کاکه مهمی بوو؛ ئهگهر زانی کاکه مهمیان ده زیندانێ هاویشت ،چووه دهرکی یایه زینێ.
ههموو ڕۆژێ نانیان دهدا به تووتکه تاژییهکهی ،قهپی پێدا دهکرد ههڵیدهگرت ،دهیبد بۆ
کاکه مهمی ده زیندانێ داویشت .ههتا چل شهوی ههر وا بوو« .٩9 ».ڕۆژێکی مزگێنیان
هێنا ،لهشکر هاتهوه .یایه زین گوتی :ئهو لهشکر هاتهوه ،ئهو تووتکه تاژییه بۆ وا الواز بووه؛
جا ئهمن چ بکهم له خهجاڵهتی کاکه مهمی؟ نانیان ئاوێته بهرێ ،قهپی پێدا کرد ،ههڵیگرت
و بردی .یایه زین بۆخۆی وهدووی کهوت .تووتک گهییه سهر زیندانێ بۆی بهرداوه .ئهگهر
یایه زین چوو ،تهماشای کرد ،پێی زانی ،ئهوه زیندانه ،کاکه مهم دهوێدایه .میر مەم دەڵێ:
ئەی خواڵ ،بە ڕەحمەتی تۆم شوکرانە /ئەمن نەمزانی لە شاری جزیرێ بەکر وا شەیتانە /زوڵفی
خۆت بکە تەناف ،بزانە دەرمنایەنی لە زیندانێ« .٩2 ».یایه زین دهڵێ :قهرهتاژدین ئاغاکهت
کوانێ؟ /چل شهوه جهمی دهگهڵ جهمی سهگانه له زیندانێ« .٩1 ».ئینجا ئهو چوار شێره
[قهرهتاژدین ،چهکۆ ،عرفۆ ،بهنگین] به گریان دههاتنه خوارێ له کۆاڵنێ /ههموویان
دههاتن ،دهگهینه سهر زیندانێ /ئینجا یایه زین کهزیی خۆی بەعاڵقه کرد ئاوێتیه زیندانێ/
کاکه مهم ئاوێتیه ئهستۆ و بنهنگڵی خۆی؛ دهستیان کرد به ههڵکێشانێ« .٩٧ ».کاکه مهم
دهڵێ :پێیان بڵێ گهردنم ئازاد بکهن؛ دهوڵهت زیاد و ماڵی ئاوا /له توو دیدار ئاخرهت بووم،
له ئاهی دایک و بابم مهخسوودم نهبوو تهواوه /به ڕهحمهتی خواڵی میوان دههاتنه سهر کاکه
مهمی بۆ گیانکێشانێ« .٩١ ».یایه زین ،ئهگهر وا دهزانێ ،دهست دهکا به چهمبهر و گریانێ
 /عرفۆ ،چهکۆ و قەرهتاژدین دهست دهکهن به گریانێ« .٩٩ ».میر زێندین ههڵدهستا دههاته
کن ئهوان له دیوانێ /ئهویش وهک ئهوان دهس دهکا به گریانێ /ئهمن نهمزانیوه کوڕی
براهیم پادشایه هاتۆته ئێرهکانه».
***
[ .٩٩بهنگینه] «ئهسپ و تاژی ده خمی دهنا بۆ یهمهنێ گهڕاوه« .٩٤ ».براهیم پادشا
وهدهرکهوت ،دهڵێ :بهنگین ،کاکه مهم چی لێ هات و چی لێ قهوماوه؟» « .٩1دهڵێ:
براهیم پادشا به قوربانت بم! دهردێکی گهییه ،ئهمر حهقی بهجێ هێناوه« .٤0 ».براهیم
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پادشا دهڵێ :بهنگینه چ دهکهی له منی بێ کوڕ و فهقیرێ /چ بکهم له یهمهنێڕا چلۆن بگهمه
شاری جزیرێ؟» « .٤2-٤9دایکی مهمی ،ئهگهر وا دهزانێ ،لهشکر و قۆشهنی دهنگ داوه/
ههر بهو شهوهی ئااڵی ههڵکرد ،بهیداغی ڕاکێشاوه /بهنگین بانگ له سهر بانگی لێدهدا ،بۆ
شاری جزیرێ گهڕاوه».
***
« .٤1یایه زین به گریانێ چووه سهر قهبران .دهڵێ :خواڵیه به غهیرهز ئهتوو کهس نییه
مبێنی /ئهمن چیدیکهم بۆ مهجووزاتان نهژێنی /ئهمن به کێلی کاکه مهمهوه مبرێنی /خواڵیە،
ئەتوو کەریمی ،قادری /میوانی خواڵی دێ ،ڕۆحی له یایه زینێ وهردهگری« .٤٧ ».میر به
بهکری فهرموو :بڕۆ ،قهبری بۆ ههڵکهنن .ههرجێکی پاچیان لێدابوو بهروو له هیچ کوێ
ههڵنهکهنرا؛ له کن کاکه مهمی نهبێ .یایه زینیان تهسلیم کرد .دایانپۆشی گوتیان :یاڵاڵ
بڕۆینهوه .شهقژن له قهبری کاکه مهم و یایه زینێ هات .بهکر گوتی :ئاحا! دهست ههڵناگرن،
ئهوا له قهبریش چوونه پاڵی یهک /خوشکی قهعبهی توو له قیامهتێش دهس له خهڵقی
ههڵناگری« .٤١ ».میر گوتی :ههموو کارێکی پێ کردم ،دهنجا بیکوژن« .٤٩ ».بهکر خۆی
ئاوێته نێوانی قهبری کاکه مهم و یایه زینێ .خوێنی بهکری له نێوانی قهبری کاکه مهم و یایه
زینێ کهوت ،ئێستا بوو به زی لهوێ شین بوو[ .٤٩ ».بهنگینه] «ڕووی ده ماڵه بهکری کرد؛
ههرچی گهییه سهری بڕی ،سینگی ههڵێناوه .ڕووی ده ماڵه میر زێندینی کرد ،قهتی یهک
خهال نهبوو ،یهکی نهماوه ههتا به جارێکی ئاساریان بڕاوه« .٤٤ ».جا خاتوون ئهستی کوێنی
دهبهر خۆی کرد ،چوو له پێش براهیم پادشای ڕاوەستاوه /،دهڵێ :پادشا ،مهم و زین چوون،
ئاساری ماڵه بابم بڕاوه .براهیم پادشا دهستی دهستۆی خاتوون ئهستی کرد ،گوتی :ئهتوو
کچی منی ،ئهتووم له جێی کاکه مهمی ڕۆناوه .جزیر به قهرهتاژدینی تهسلیم کرا.٤1 ».
«گهڕانهوه به دواوه / .براهیم پادشا له حهرسهتان کوێری بوون ههرتک چاوه / .دوازده مانگ
و بیست و چوار ڕۆژان لهشکریان هێناوه بە دواوه » « .10داخل به شاری یهمهنێ دهبوو،
ههموو کهس خۆی ده قوڕێ ناوه« .19 ».بهنگینی کرد به کوڕی خۆی و بهسهر شاری
یهمهنێی داناوه».

 -2-4مۆرفۆلۆژی یان شیکاریی داڕشتهناسانهی بهیتی مهم و زین
لەم بەشەدا ،پێکهاتەی داڕشتەناسانەی بەیتی مهم و زین پێشکەش دەکرێت .لە خشتەی
خوارەوە ،ئهو ئهرکانەی له بهشی پێشوودا بە ژمارە دیاری کران ،بە پێی نیشانەی تایبەت بە خۆیان
پیشان دەدرێن .دوایە ،دۆخی دەستپێک ،بزاڤەکان و کەسایەتیگەلی جێبەجێکاری ئەرکەکان و
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هەندێ هێامنی تایبەت دەخرێنە پێش چاو .ئینجا پێکهاتەی دەستنیشانکراوی بەیتەکە رشۆڤە
دەکرێت .شیاوی وتنە ئەم خشتەیە هێامنه سهرخانییهکانی وهک وهسفی کهس و شوێن و
شتهکان ،وتووێژ و پاڵنهر و ئامانجەکانی ئەنجامدانی ئەو ئەرکانە لەخۆ ناگرێت.
خشتەی ژمارە  :2پێکهاتەی داڕشتەناسانەی بەیتی «مەم و زین»
ژمارە نیشانەی ئەرک ژمارە نیشانەی ئەرک

ژمارە نیشانەی ئەرک ژمارە

نیشانەی ئەرک

9

γ

2٧

ζ

٧٩

A/η

٩0

2

δ

2١

ε

٧٤

neg

٩9

ζ

1

ε

2٩

ζ

٧1

K

٩2

B

٧

ζ

2٩

↑

١0

J

٩1

Rs

١

γ

2٤

*δ

١9

H

٩٧

A

٩

δ

21

*2

١2

I

٩١

*1

٩

δ

10

D

١1

H/η

٩٩

٧

٤

G

19

E

١٧

neg

θ

F

*

I/θ

٩٩

↓

1

ε

12

G

١١

H/η

٩٤

ε

90

ζ

11

ε

١٩

neg

٩1

ζ

99

J

1٧

G/ζ

١٩

Rs

٤0

B

92

*

1١

ε

١٤

2

*

٤9

C

91

G

1٩

ζ/γ

١1

η/H

٤2

↑

9٧

a

1٩

δ

٩0

θ/I

٤1

2

*

9١

B

1٤

A

٩9

K

٤٧

A

9٩

γ

11

ε

٩2

Pr

9٩

δ

٧0

neg

/θ

I

٤١

U

٩1

Rs

٤٩

A

9٤

ζ

٧9

η

٩٧

Pr / A

٤٩

U

91

*γ

٧2

θ

٩١

neg

٤٤

ζ

Rs

neg

U

20

*δ

٧1

A

٩٩

A

٤1

↓

29

*γ

٧٧

η

٩٩

η

10

1

*

22

C

٧١

θ

٩٤

θ

19

W

21

ε

٧٩

E neg

٩1

A

 .9نەبوونی منداڵی کوڕ
دۆخی دەستپێک

 .2لەدایکبوونی پاڵەوانەکان بە هۆی سێوی ئەفسووناوییەوە
 .1ناساندنی واڵت ،ناو و پێگەی پاڵەوانەکان و ماڵباتیان (مەم ،کوڕی براهیم
پادشای یەمەن و بەنگینە ،کوڕی وەزیر)
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بزاڤی یەکەم:
 .9پاڵەوان :مەم
 .2کچەمیر یان کەسی مەبەست :زین
 .1بەخشندە :خوا و وەیسەلقەرەنی ماهیدەشتی
 .٧یارمەتیدەر :بەنگینە ،قەرەتاژدین ،خاتوون ەستی ،خوا ،وەیسەلقەرەنی
ماهیدەشتی ،چەکۆ ،عرفۆ ،تاژییەکەی مەم
ئاقاری چاالکیی کەسایەتییەکان

 .١تاوانکار :بەکر و میر زێندین
(شیاوی باسه ،دهوری مهلهک ڕیحان ،کچی بهکر ،به جوانی ڕوون نییه؛ له
الیهکهوه وهکوو یارمهتیدهری زین خویا دهبێت و له الیهکی ترەوە دهکهوێته بهرهی
تاوانکارانهوه؛ بەاڵم لە کۆتاییدا هەر وەک تاوانکار مامەڵەی لەگەڵدا دەکرێت).
بزاڤی دووەم:
 .9پاڵەوان :بەنگینە
 .2بەڕێکەر :دایک و باوکی مەم
 .1تاوانکار :بەکر و میر زێندین

هەندێ هێامنی جیاواز لە

 = *1بەڵێنی و پەیامن

پێڕەوەکەی پراپ

 = *1شینگێڕی

 = *2دوعا
 = *٧پەشیامنی

نیشانەی ئەستێرە (*) = ئەم نیشانەیە لە پێڕەوی پراپدا نییە و بە مەبەستی
ڕوونکردنەوە

نیشاندانی هێامنی تایبەت و جیاواز کەڵکی لێ وەرگیراوە.
 = Neg / Negetiveئەرکێک کە جێبەجێ نەبووە ،یان پێچەوانەکەی جێبەجێ
کراوە.

بە پێی ئەو زانیارییانەی سەرەوە ،بەیتی مهم و زین لە دوو بزاڤ پێکهاتووە و بەم پێیە ،دوو
پاڵەوانیشی هەیە ،کە بریتین لە مەم و بەنگینە .پێکهاتەی ئەم گێڕانەوەیە بەم چەشنەیە کە لە
پاش وەسفی دۆخی دەستپێک ،پاڵەوانی سەرەکی (مەم) و هاوڕێکەی (بەنگینە) هەر لە
منداڵییەوە و لە ژێرخانێکدا نراونەتەبەر خوێندن و ڕۆژی ڕووناکیان لێ قەدەغە کراوە .کاتێک
پاڵەوان بەوەی دەزانێت ،سەرەڕای ناڕەزایەتیی باوکی (براهیم پادشای یەمەن) ،دەست لە
خوێندن هەڵدەگرێت .شەوێک سێ پەری ،کچەمیر (زین) لە جزیرەوە دەگوازنەوە بۆ کۆشکی
پاڵەوان .پاڵەوان و کچەمیر ئەنگوستیلەکانیان دەگۆڕنەوە و بەڵێنی وەفاداری دەدەن .پاش
ئەوەی پەرییەکان کچەمیر دەبەنەوە ،پاڵەوان ،بڕیار دەدات بە دوایدا بچێت و پاڕانەوەی دایک و
باوک و فێڵی وەزیران ناتوانن پاشگەزی بکەنەوە .بە یاریدە و ڕێنوێنیی بەخشندە و یارمەتیدەران
(وەیسەلقەەرەنی ماهیدەشتی ،خوا ،بەنگینە ،جووتیار و گازرکاری ڕاسپێردراوی کچەمیر) دەگاتە
جزیر و لە ماڵی یارمەتیدەرانی دیکەیدا (خاتوون ئەستی و قەرەتاژدین) دەگیرسێتەوە .تاوانکاری
سەرەکی (بەکر) ،ژنان هان دەدات بە پاڵەوان بڵێن کچەمیر گول بووە و لە شار دەرکراوە .دوای
چەند ڕۆژ پاڵەوان دەبێتە میوانی میری جزیر (میر زێندین) و ئەویش خوشکی خۆی (زین)
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پێشکەشی پاڵەوان دەکات ،بەاڵم لێی قبووڵ ناکات .کچەمیر کە سەری لەم کارە سوڕماوە،
بەدزییەوە خۆی دەگەیێنێتە الی و ڕاستیی ڕووداوەکەیان بۆ ئاشکرا دەبێت .پاڵەوان جارێکی تر
بانگهێشتی کۆشکی میری دەکرێت .لەگەڵ میر دەکەوێتە بەربەرەکانێ (کایەی تەختەنەرد) و
چەند جار لێی دەباتەوە .بە پیالنی تاوانکار و لە کاتی بەربەرەکانێ دووەمدا (بەندهەڵگوتن
وگۆرانی) پاڵەوان نهێنیی نێوان خۆی و خوشکی میر دەدرکێنێت ،بەاڵم بە یاریدەی یارمەتیدەر
(قەرەتاژدین) ڕزگاری دەبێت .لە درێژەی بەیتەکەدا ،مەم و زین دەست بە دوعا دەکەن ،بەڵکوو
باران ببارێت و میر بە مەبەستی ڕاو ،لە کۆشک دەرکەوێت .بەخشندە (خوا) داخوازەکەیان
جێبەجێ دەکات .هەموو دەستوپێوەندی میر ،جگە لە تاوانکار ،دەچن بۆ ڕاو .پاڵەوانیش بە
بیانووی نەخۆشی ،ڕەگەڵیان ناکەوێت .بەم فێڵە ،تاوانکاران فریو دەدەن و دەچنە ژوانێ .تاوانکار
کە بەم کەینوبەینە دەزانێت ،میر ئاگادار دەکاتەوە ،بەاڵم ئەم جارەش پاڵەوان بە هۆی
یارمەتیدەرانیەوە دەرباز دەبێت .دوایی میر بە بیانووی وەرگرتنی باج ،هاوڕێیانی پاڵەوان ڕەوانەی
دوورەواڵت دەکات و پاڵەوان دەخاتە زیندان .ئاژەڵی یارمەتیدەر (تاژییەکەی مەم) هەموو ڕۆژێک
پارچە نانێک دەبات و بۆی دەهاوێتە چاڵی زیندانەوە .دوای ماوەیەک ،کچەمیر و هاوڕێیان بە
کارەساتەکە دەزانن ،بەاڵم پاڵەوان لەبەر الوازی و جەزرەبەی زیندان دەمرێت و بەم جۆرە بەرەی
تاوانکاران سەردەکەون .کچەمیر ئەوەندە لەسەر گۆڕی خۆشەویستەکەی دادەنیشێت و شینی
بۆ دەگێڕێت و داوای مەرگ لە بەخشندە (خوا) دەکات تا دەمرێت .پیاوانی میر هەرچی هەوڵ
دەدەن لە هیچ کوێ جگە لە تەنیشت مەم ،گۆڕیان بۆ هەڵناکەندرێت و بەناچار هەر لەوێ
دەینێژن .دوای ناشتنی ،دەنگی شەقژن لە گۆڕەکەیانەوە هەڵدەستێت و تاوانکار لە ئێرەیی
پێکگەیشتنی دووبارەیان ،دەڵێت« :ئەها ئەوە لەوێیش دەست لە یەکرت هەڵناگرن» .میر ،کە لە
کردەوەی خۆی پەشیامن بووەتەوە ،فەرمانی کوشتنی دەردەکات .تاوانکار خۆی دەخاتەسەر
گۆڕی دڵداران و لە شوێنی خوێنەکەیەوە دڕکێک دەڕوێت و بەم چەشنە دیسانەوە لێکیان
دادەبڕێت .پاشان پاڵەوانی بزاڤی دووەم (بەنگینە) بە داخوازیی بەڕێکەران (باوک و دایکی مەم)
بە لەشکرێکەوە هەڵدەکوتێتە سەر جزیر و تۆڵەیان دەکاتەوە .لە کۆتاییدا ،دەسەاڵتی جزیر بە
یارمەتیدەری پاڵەوانی سەرەکی (قەرەتاژدین) دەبەخرشێت و پاڵەوانی بزاڤی دووەمیش دەبێتە
پادشای یەمەن.
 -5بهراوردی نێوان بهیتی مهم و زین و چیرۆکی ئهفسووناویی کوردی
بهراوردی نێوان پێکهاته و هێامنه بنهماییهکانی بهیتی مهم و زین و چیرۆکی ئهفسووناویی کوردی
پیشان دهدات که ،سهرهڕای جیاوازیی ژانر ،له باری پێکهاتهوە نزیکیی زۆر له نێوانیاندا ههیه.
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ههندێ جیاوازییش دهبیرنێت که گرنگرتینیان چارهنووسی پاڵەوانی سهرهکیی گێڕانەوەکەیە .له
الیهکی دیکهوه ،بهراوردی مۆتیف و هێامنه سهرخانییهکان ،ههبوونی ههندێک خاڵی جیاواز و
هەروەها هاوبهش دهردهخهن ،کە لە درێژەی باسەکەدا رشۆڤەیان دەکەین.
 -1-5خاڵه هاوبهشهکان
ههروهها که ئاماژهمان پێدا ،پێکهاته و بڕبڕهی بهیتی بهرباس زۆر له چیرۆکی ئهفسووناوی نزیکه.
دۆخی دهستپێکی مهم و زین هیچ جیاوازییهکی لهگهڵ چیرۆکه جادووییهکاندا نییه .له ڕووی
داڕشتهی ئهرکهکانیشهوه ،لە کۆی سی و یەک ئەرکی دەستنیشانکراوی پراپ ،بیست و سێ
منوونەیان له مهم و زیندا دەبیرنێت .بۆ ڕوونبوونەوەی ئەم مژارە و به مهبهستی پیشاندانی خاڵە
هاوبەشە بنەماییەکانی مهم و زین و چیرۆکی ئهفسووناویی کوردی ،سهرنجتان بۆ پێکهاتهی
مۆرفۆلۆژیکی چیرۆکی ئهفسووناویی کوردی ڕادهکێشین:
لهم چیرۆکانهدا کهمایهسی یان تاوانکارییەک پاڵهوان دێنێته مهیدان و له پاش گەیشتنی بە
بهخشنده ،ئامێر یان یارمهتیدهرێکی ئهفسووناوی وەردەگرێت و به هۆیهوه بهسهر تاوانکاراندا
زاڵ دهبێت؛ کێشهکان چارهسهر دهکات و کهمایهسییهکان قهرهبوو دهکاتهوه .له ههندێک
چیرۆکدا له پاش سهرکهوتنی پاڵهوان ،ههاڵتن و ڕاوەدوونان ڕوودهدات .پاڵهوان دوای
تێپهڕاندنی ئهم ئهرکانه به نهنارساوی بۆ نیشتامنهکهی خۆی دهگهڕێتهوه ،یان ڕێی دهکهوێته
واڵتێکی دیکه و لهوێ به ئهنجامدانی کارێکی دژوار ،که له الیهن پادشا یان کچهکهیهوه دیاری
کراوە ،لێوهشاوهیی و پاڵهوانێتیی خۆی دهسهملێنێت و بهم چهشنه تاوانکار یان زڕپاڵهوان ڕسوا
دهکات .له کۆتاییدا پاش سزادانی تاوانکار ،له زۆربهی چیرۆکهکاندا پاڵهوان دهبێته پادشا و
لهگهڵ کچ یان کچانێکدا زهماوهند دهکات که زیاتر شازاده یان پهریزادهن .ههندێ جاریش
پاڵهوان به شێوهیێکی تر خهاڵت دهکرێت (ئیباهیمی و پارسا.)11 :911١ ،

خاڵه ههڤپارهکانی دیکه ،بێجگه له هێامنه پێکهاتهییهکان که له سهرهوه باس کران ،ئهمانهن:
 -9سێپاتبوونهوهی ڕووداوهکان ،که له مۆرکەکانی ئهفسانه و ئوستوورهیه؛
 -2ئامادهبوونی شەش کەسایەتیی تیپیکی پاڵهوان ،کچهمیر ،یارمهتیدهر ،تاوانکار،
بهخشنده و بهڕێکهر ،وهک چۆن له چیرۆکی ئهفسووناویشدا ههن؛
 -1ههبوونی مۆتیف و ڕووداوی ئهفسووناوی و دەرئاسایی ،وهک گوێزرانهوهی زین له ڕێی
ئاسامنهوه و بە هۆی پهرییهکانهوه ،لهدایکبوونی پاڵهوان به سیحری سێو ،شینبوونی دڕک
له خوێنی بەکر ،یارمهتیدانی پاڵهوان لە الیەن ئاژهاڵنەوە (لێرهدا تاژییهکهی مهم)،
ههڵنهکهنرانی گۆڕ بۆ زین ،دهنگی شهقژنی نێو گۆڕی مهم و زین؛
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 -٧ڕێنوێنیی پیاوی ڕدێنسپی ،که لەم بهیتهدا وهیسەلقەرەنی ماهیدەشتییە و له ئهفسانهی
کوردیدا زیاتر خزری زیندهیه؛
 -١ئهوینی پاڵهوان بۆ کچێک له وار و واڵتێکی دووردا و گهڕان بۆ دۆزینهوهی ،که له ئهفسانه
و حەماسەدا زۆر ڕهنگ دهداتهوه .ئایدنلوو له وتارێکدا ،سهبارهت به ڕێوڕهسمی هاوسهرگیری
له ئهدهبی حهماسیی ئێراندا ،ئهم مۆتیفهی وهک یهکێک له مۆتیفه گرنگهکانی گێڕانهوه
حهماسییەکان ناودێر کردووه (.)1 :91٤٩
 -٩ههوڵی پاشگهزکردنهوهی پاڵهوان ،که یهکێک له ڕێکارهکان ترساندنی پاڵهوانه به شێوهی
بەجێهێشنت و گهڕانهوهی سپا و سهربازهکان بۆ واڵت به پێی فهرمان و ڕاوێژی پادشا و
وهزیر؛
 -٩ڕهنگدانهوهی چهندجارهی ژمارهی سێ و حهفت و چل؛
 -٤کۆشکی له زێر و زیو چێکراو ،که له ئهفسانهدا زۆر دووپات دهبێتهوه؛
 -1ڕهوتی تاکهێڵیی گێڕانهوهکه و بەدواییەکداهاتنی ڕووداوهکان به پێی کاتی ڕوودانیان؛
 -90وهسفی شوێن و کهسایەتییەکان به شێوهی ساده و گشتی و وهکیهک؛
 -99دهرنهکهوتنی پرسی نیشتامنی و نهتهوەیی و ئاماژەی گرێدراو بەم پرسەوە ،وەک چۆن
لە چیرۆکی فۆلکلۆریشدا وەهایە .ئەمە لە کاتێکدایە کە لە مەم و زین-ی ئەحمەدی خانیدا
ئەم بابەتە بە ڕوونی ڕەنگی داوەتەوە .تەنانەت لە «مەمێ ئاالن»یشدا ئاماژەی لەم چەشنە
دەبیرنێت (ئاسالن.)909 :209١ ،

 -2-5خاڵه جیاوازهکان
بەیت و چیرۆکی ئهفسووناوی ،ئەگەرچی هەرکامیان سەر بە چەشنێک لە ئەدەبی زارەکین و لە
ڕووی فۆرم و شێوازی ڤەگێڕانەوە جیاوازن؛ بەاڵم بێجگە لەم جیاوازییه بەرچاوانە ،لە نێوان بەیتی
بەرباس و ئەم چەشنە چیرۆکانەدا هەندێک جیاوازیی دیکەش هەن کە گرنگرتینیان لەم
خااڵنەی خوارەوەدا کورت دەکەینەوە:
 -9چارهنووسی پاڵهوان :جیاوازیهکی بەرچاوی مهم و زین لهگهڵ چیرۆکی ئهفسووناویدا
سهرنهکهوتنی پاڵهوانی سهرهکی ،واته مهمه ،کە مردنی خۆی و زین-ی لێ دەکەوێتەوە.
سهرنهکهوتنی پاڵهوان له چیرۆکی ئهفسووناویدا زۆر به دهگمهن ڕوو دهدات .پاڵهوانی ئهم
چیرۆکانه له کۆتایی گهشت و گهڕانهکهیدا کۆسپ و لهمپهرهکانی سهر ڕێگای الدهبات و
بهسهر تاوانکاراندا سهردهکهوێت و به ئامانجهکهی دهگات.
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 -2شینگێڕی :شینگێڕی له بهیتی مهم و زین و گێڕانەوەی هاوشێوەدا هێامنێکی بهرچاو و
باڵکێشه و دهتوانین بە ئەرکێکی تایبهتی دابنێین؛ بۆ منوونه ،شینگێڕیی دایکی مهم و
هەروەها زین بۆ مهرگی مهم .منوونەی هاوشێوەی ئەم هێامنە لە چیرۆکی ئەفسووناویدا،
داوای یارمەتیکردنی قوربانییە لە پاڵەوان.
 -1دوعا :ڕهنگدانهوهی ئهم هێامنه ئایینییه له مهم و زیندا گهلێک بهرچاوه و پاڕانهوه له
خوا و پیاوانی ،زۆر جار جێی چۆڵی بهخشندهی چیرۆکە ئەفسووناوییەکان پڕ دهکاتهوه؛ بۆ
منوونه ،دوعای مهم و بهنگینه بۆ دۆزینهوهی ڕێگای جزیر ،یان پاڕانەوەی زین بۆ گیان-
کێشانی ،ههروهها دوعای مهم و زین بۆ بارینی باران و چوونی میر بۆ ڕاو .لە چیرۆکی
ئەفسووناویدا ئهرکی ههڵسوکهوت و کاردانەوەی پاڵەوان یان دیداری لهگهڵ بهخشنده
دەبێتە هۆی وەدەستهێنانی ئامێری ئەفسووناوی یان ڕێنوێنیی پێویست بۆ سەرکەوتن
بەسەر تاوانکاردا؛ کەچی لێرەدا دوعا و پاڕانەوە جێی ئەم ئەرکەی گرتووەتەوە.
 -٧بهڵێنی و پهیامن :بهڵێنیدان لهم بهیتهدا گرنگیی زۆری پێدراوه و دەکرێت بە ئەرکێکی
سەربەخۆ دابرنێت؛ بۆ منوونه ،بهڵێنیی وهفاداری لە نێوان مهم و زین و ههروهها مهم و
بهنگینەدا .منوونەی نزیک لە بهڵێنیدان له چیرۆکی ئەفسووناویدا ،ئهرکی نیشانکردنە کە
بە هۆیەوە ،دوایی پاڵەوان و کچەمیر یەکرت دەناسنەوە .هەروەها دەتوانین لەگەڵ ئهرکی
ههڵسوکهوت و کاردانهوهی پاڵهوان بۆ وەرگرتنی یارمەتیدەری جادوویی بەراوردی بکەین،
که لێرەدا پێچەوانەکەی ڕوودەدات و مهم به کاری ههڵهی بهخشینی بهنگینه به میر زێندین،
یارمهتیدهرهکهی له دهست دهچێت و پاشان کێشهی بۆ چێ دهبێت.
 -١پهشیامنی :له کاتی مردنی مهمدا ،میر زێندین له کردهوهکانی پهشیامن دهبێتهوه.
ئهگهرچی میر زێندین لە بەیتەکەدا وەک ئالیکاری تاوانکاری سەرەکیی دەرکەوتووە ،بهاڵم
له ڕاستیدا گیرۆدهی پیالنهکانی بهکر ببوو و زمانچهوری و فێڵهبازیی ئهو لهخشتهی بردبوو.
 -٩ڕەنگدانەوەی بەرچاوی دیالۆگ و مۆنۆلۆگ :لهم بهیتهدا ،لهچاو چیرۆکی جادوویی،
دیالۆگ و مۆنۆلۆگ زۆرە .له چیرۆکی ئهفسووناویدا کهمرت بهرهوڕووی ئهم شێوه گێڕانهوهیه
دهبینهوه و ڤەگێڕ کهمرت ههلی خۆنواندن به کهسایەتییهکان دهدات.
 -٩نهبوونی تاوانکاری دهرئاسایی :ئهگهرچی له ههر ههموو چیرۆکه ئهفسووناوییهکاندا
تاوانکار و دژەپاڵەوانی دهرئاسایی نابیرنێت ،بهاڵم له زۆربهیاندا دێو ،ئهژدیها ،جادووگهر یان
دهعبای لهم شێوهیه بوونیان ههیه؛ کهچی له بهیتی بهرباسدا بوونهوهری وهها نابیرنێت.
 -٤نهبوونی بویهری دهرئاسایی له بهشی سهرهکیی گێڕانهوهکهدا :دوای ئهوهی مهم دهگاته
شاری جزیر و ههتا ئهو کاتهی زین به هۆی تاژییهکهی مهمهوه دهزانێت زیندانی کراوه ،هیچ
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ڕووداوێکی سهیر و سهمهره و ئهفسووناوی نابینین ،و له ڕاستیدا بهردهنگ لهگهڵ بهسهرهاتی
ڕاستهقینهی دوو ئهوینداری ئاساییدا بهرهوڕوویه.
 -1ملمالنێی پاڵهوان و تاوانکار :له خاڵه باڵکێشهکانی بهیتی مهم و زین ،ملمالنێ لە شێوەی
کایهی تهختهنهرد و ههروهها بەربەرەکانێی له ڕێگەی بهندبێژی و شهڕهگۆرانی لە ناڤبهری
مهم و میردایە .له الیهکی دیکهوه ،له بزاڤی دووەمدا پاڵەوانی چیرۆک (بهنگینه) به مهبهستی
تۆڵهسهندنهوه به سپایهکهوه ڕێی جزیر دهگرێتهبهر؛ کەچی ئهمه جیاواز له چیرۆکی
ئهفسووناوییه و زیاتر له حەماسه دهچێت .له چیرۆکی ئهفسووناویدا پاڵهوان ههموو کارێک
به تاقی تەنیا و به یارمهتیی یارمهتیدهرانی دهرئاسایی ئهنجام دهدات؛ کهچی لێرهدا بهنگینه
به سپایهکی فراوانهوه هێرش دهکاته سهر تاوانکاران و له ناویان دهبات.
 -9ئهنجام

ئهنجامی ئەم لێکۆڵینهوهیە نیشانی دا پێڕهوی ڤالدیمیر پراپ لە زۆر ڕووەوە لهگهڵ بهیتی مهم و
زیندا تهبایه .بەاڵم ،سێ هێامنی پێکهاتەیی «شینگێڕی»« ،بەڵێنی» و «دوعا» ژی دەبیرنێت کە
ئەگەرچی هاوشێوەیی و نزیکییان لەگەڵ ئەرکە دیاریکراوەکانی پراپدا هەیە ،بەاڵم بە سەرنج-
دان بە چەندپاتەبوون و دەوری بەرچاو و گرنگیان لە پێشڤەچوونی گێڕانەوەکەدا ،دەکرێت وەک
ئەرکگەلی سەربەخۆ و تایبەتی بەیت و هەروەها گێڕانەوەی وێکچووی وەک چیرۆکەشیعر
لەبەرچاو بگیردرێن.
پێکهاتەی سەرەکیی بەیتی مهم و زین بەم جۆرەیە:
دۆخی دەستپێک :براهیم پادشا خهریکه پیر دهبێ و کوڕی نییه؛ بۆیە ،لەگەڵ وهزیرهکهی
ڕێی ماڵی خوا دهگرنه بهر ،بهاڵم له ڕێگادا وهیسهلقهرهنی ماهیدهشتی دهیانگهڕێنێتهوه و
دوو سێویان پێ دهبهخشێت و مهم و بهنگینه به هۆی ئەو دوو سێوەوە له دایک دهبن .لەم
بەشەدا ،ژ بلی لەدایکبوونی دەرئاساییانەی پاڵەوانەکان ،ئاماژە بۆ ناو ،واڵت و پێگەی
پاڵەوانەکانیش کراوە.
ئاقارێن چاالکیی کەسایەتییەکان :له حهفت ئاقاری دیاریکراوی پراپ ،لهم بهیتهدا
شهش ئاقاری چاالکی دەبیرنێت کە ئەم کهسایەتییانە تێیاندا دەور دهگێڕن :مهم و بهنگینه،
وهک پاڵەوان (بهنگینه له بزاڤی دووەمدا)؛ زین ،وهک کچهمیر یان کهسی مهبهست؛
قهرهتاژدین ،بهنگینه ،خاتوون ئهستی ،خوا و وهیسهلقهرهنی ماهیدهشتی ،چهکۆ ،عرفۆ و
ههروهها تاژییهکهی مهم وهک یارمهتیدهر؛ بهکر و میر زێندین ،وهک تاوانکار؛ خوا و وهیس-
ئهلقهرهنی ماهیدهشتی ،وهک بهخشنده؛ براهیم پادشا و دایکی مهم ،وهک بهڕێکهر.
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بزاڤ و ئەرک :له سی و یەک ئهرکی دهستنیشانکراوی پراپ ،بیست و سێ منوونهیان لە
بەیتی مهم و زیندا دهبیرنێت .ئەم بەیتە له دوو بزاڤ پێکهاتووه و داڕشتهی ئهرکه
سهرهکییهکانی بزاڤی یهکهم ئاوههایه که کهمایهسییهک (لێکدابڕانی مهم و زین) دهبێته
هۆی ئهوهی پاڵهوان واڵتی خۆی جێبهێلێت و به دوای کهسی مهبهست ،واته زین ،بکهوێت.
له درێژهدا ،به ڕێنوێنیی بهخشنده و به یاریدهی یارمهتیدهران بهسهر کۆسپ و لهمپهرهکاندا
سهردهکهوێت و به دیداری زین شاد دهبێتهوه .بهاڵم لهبهر گێرهشێوێنی و شۆفاریی تاوانکار،
واتە بهکر و پاش ملمالنێی چهندپاتهی بهرهی پاڵهوان و بهرهی تاوانکار ،الیهنی شهڕ و خراپه
سهر دهکهوێت و بزاڤی یهکهم به گیانلهدهستدانی پاڵەوان و کچهمیر کۆتایی دێت .له
بزاڤی دووەمدا ،که بزاڤێکی کورته ،پاڵهوانی چیرۆک بهنگینهیه و براهیم پادشا و دایکی مهم
بهڕێکهرن .پاڵهوان به داخوازی بەڕێکەران و بە مەبەستی تۆڵهسهندنهوه ،لهگهڵ سپایهکدا
ڕێی جزیر دهگرێته بهر .پێش گهیشتنی بهنگینه ،تاوانکاری سهرهکی ،بهکر ،به فهرمانی میر
زێندین دهکوژرێت .پاڵهوان و سپاکهی دهچنه نێو شاری جزیر و میر زێندین و الیهنگرانی و
ههروهها ماڵباتی بهکر تهفروتوونا دهکهن .پاشان براهیم پادشا به پێی داخوازی خاتوون
ئهستی دەست لە کوشتوبڕ هەڵدەگرێت و دهسهاڵتی جزیر دهبهخشێت به قهرهتاژدین.
براهیم پادشا که لهبهر گریان و کۆڤان چاوانی لهدهست داوه ،له گهڕانهوهدا بۆ یهمهن
بهنگینه وهک جێگرهوهی خۆی ههڵدهبژێرێت .بهم چهشنه ،بهیتهکه به پادشایهتیی پاڵهوانی
بزاڤی دووەم کۆتایی دێت.
له بهشی دووەمی لێکۆلینهوهکهدا ،به مهبهستی دهرخستنی الیەنە هاوبهش و جیاوازەکانی
بهیتی بهرباس و چیرۆکی ئهفسووناوی ،وەەک دوو چەشنی لێکجودای ئەدەبی زارەکی،
ئهم دوو شێوه گێڕانهوهیه له ڕووی پێکهاتهی مۆرفۆلۆژیکەوە و هەروەها به سهرنجدان به
مۆتیف و هێامنه گرنگهکانی دیکهی چێکهری ئهفسانه ،بهراورد کران .له ئهنجامی ئهم
ههوڵهدا ههندێک خاڵی ههڤپار و جیاواز دهستنیشان کران کە گرنگرتینیان بریتین لە
ئەمانەی خوارەوە.
خاڵه هاوبهشه گرنگهکان .9 :پێکهاتهی تا ڕادهیهکی زۆر هاوشێوه؛  .2وهکههڤی دۆخی
دهستپێک؛  .1هەبوونی بیست و سێ ئەرکی هاوبەش؛  .٧ئامادەبوونی ههندێک مۆتیف و
تایبهمتهندیی ئهفسانه له بهیتی مهم و زیندا وهکوو سێپاتبوونهوهی ڕووداوهکان،
دووبارهبوونهوهی ژمارهگهلی سێ و حهفت و چل ،ڕوودانی بویهری دهرئاسایی ،کۆشک و
خانووی له زێڕ و زیو ،و ههروهها ڕێنوێنیی کابرایەکی ڕدێنسپی؛  .١گرنگینهدان به پرسی
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نهتهوەیی و دەرنەکەوتنی هیچ ئاماژە و هێامنێکی پێوەندیدار بەم پرسەوە؛  .٩گێڕانهوهی
ساکار و تاکهێڵی؛  .٩وهسفکردنی یەکدەست و وهکیهکی کهس و شت و ڕووداوهکان.
جیاوازییه سەرنجڕاکێشەکان .9 :چارهنووسی پاڵهوانی بزاڤی یهکهم و کەسی دڵخوازی؛
 .2ڕهنگدانهوهی بهرچاوی ههندێک هێامنی وهکوو شینگێڕی ،بهڵێنیدان ،دوعا و پاڕانهوه
له خوا و دەستوپێوەندی؛  .1نهبوونی بویهر و بوونهوهری دهرئاسایی له بهشی ناوهندی و
سهرهکیی چیرۆکهکهدا؛  .٧ملمالنێی نێوان بهرهی پاڵهوان و بهرهی تاوانکار له شێوهی
کایهی تهختهنهرد و شهڕهگۆرانی هەروەها هێرشکردنی پاڵهوانی بزاڤی دووەم به سپایهکهوه؛
ئەمە لە کاتێکدایە کە لە چیرۆکی جادووییدا هێرشی بەکۆمەڵ نابیرنێت و پاڵەوان و چەند
یارمەتیدەرێک هەموو کارەکان تێدەپەڕێنن .ئەم تایبەمتەندییە لە حەماسەی نزیک
دەخاتەوە؛  .٧فرەیی دیالۆگ و مۆنۆلۆگ به بهراورد لهگهڵ چیرۆکی ئهفسووناویدا.
بە گشتی ،ئەنجامی ئەم لێکۆڵینهوهیە دەریدەخات بهیتی مهم و زین و چیرۆکە
ئهفسووناوییەکان له ڕووی پێکهاته و هێامنه ژێرخانییهکانەوە زۆر لێکدەچن .بەاڵم لە ڕووی
مۆتیف و هێامنه سەرخانییەکانەوە ،سەرەڕای هەبوونی هەندێک هێامنی هاوشێوە ،جیاوازیی
بەرچاویش لە نێوانیاندا دەبیرنێت .خاڵێکی سهرنجڕاکێش ،نهبوون یان دهگمهنبوونی مۆتیف و
تایبهمتهندییهکانی ئهفسانهیە له بهشی سهرهکی و ناوهندی بهیتهکهدا؛ کهچی به پێچهوانهوه،
دهستپێک و کۆتایی دهقهکه گهلێک تایبهمتهندیی ئهفسانهیان لهخۆ گرتووه .له ڕاستیدا
بهردهنگ له بهشی ناوهندیدا بهرهوڕووی جۆرێک سهربوردهی واقعی دهبێتهوه و دەکارین ببێژین
بەیتی مهم و زین بهسهرهاتێکی ڕاستهقینهی دڵدارییە که بە ئەفسانە دەورە دراوە و به بویەری
دهرئاسایی داپۆرشاوه؛ واته ،ڕاستییهکه له دووتۆی ئهفسانهدا.

8931  پاییز و زمستان،6  شماره، سال چهارم،| پژوهشنامه ادبیات کردی181
سەرچاوەکان
 کوردی.ئهلف

: سلێامنی. شوناسی ئۆلی و فەلسەفەی نەتەوەی کورد.)٢١٦٢(  محەمەد،حجازی
.بەڕێوەبەرێتیی چاپ و بڵوکردنەوە
9٤1 . ژ، ڕامان. ئوستووره له خوێندنهوهی بهیتی مهم و زیندا.)2092(  هادی،حەبیبی
.٤9- ٩١ . لل،)(گەالوێژ
. پێشهکی و ساغکردنهوهی مامۆستا هێمن. توحفهی موزهفهرییه.)9110(  ئۆسکار،مان
. چاپی سێیهم، سهیدیان:مههاباد
. سەالحەدین ئەیووبی: ورمێ. پێکهاتەی بەیتی کوردی.)٦٨٣٦(  ڕەهبەر،مەحموودزادە
Alî Salim, Goran. (2017). Rengdana Folkorê di Destana Mem u Zîn ya Ehmedê

Xanî da. Teza Lîsansa Bilind, Zanîngeha Wan, Enstîtuya Zimanên Zindî,
Şaxa Makezanista Ziman u Çanda Kurdî.
Aslan, Remziye. )2015(. “Berawirdkariye Destana Memê Alan u Mem u Zîna
Ehmedê Xanî”. Internatioonal Journal of Kurdish Studyo. V. 1, Issue 2 (Jan),
rr. 86-101.
Çeliktaş, Sami. (2018). Tîpolojiya Lehengê Kurd li Çarçoveya Nêrînên Joseph

Campbell- Bî Mînakên Rustemê Zal u Memê Alan. Teza Lîsansa Bilind,
Zanîngeha Mardîn Artuklu, Enstîtuya Zimanên Zindî, Şaxa Makezanista
Ziman u Çanda Kurdî.
Jameel Mohammad, Hawkar. (2017). Binyadî Gêrranewe le Dastanî Mem u Zîn

î Oscar Mann u ‘Memê Alan’ê Ebdurrehîm Rehmî Hekarî (Lêkolîneweyekî
Berawirdkarîye). Teza Lîsansa Bilind, Zanîngeha Bîngol, Enstîtuya Zimanên
Zindî, Şaxa Makezanista Ziman u Edebiyata Kurdî.
Tarduş, Ibrahîm. )2018(. “Taybetiyên lehengên Tradîsyonel di Vegotina Kurdî
de”. The Journal of Mesopotamian Studies (JMS). V. 3, Issue 1 (Jan), rr. 5776.

داڕشتەناسیی بەیتی مەم و زین | 181
بێ .فارسی

آیدنلو ،سجاد (« .)91٤٩چند بنامیهی مهم ازدواج در ادب حامسی ایران ».مجلهی دانشکدهی
ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،شامرهی  ،9٩0صص .2٧-9
ابراهیمی مظهر ( .)1931ریختشناسی قصههای پریان در زبان کردی .پایاننامهی
کارشناسی ارشد .دانشگاه کردستان ،دانشکدهی زبان و ادبیات ،گروه زبان و ادبیات فارسی،
سنندج.
ابراهیمی ،مظهر و سید احمد پارسا (« .)1931ریختشناسی قصههای پریان در زبان کردی».
نقد ادبی ،سال  ،3شامرهی ( 91پاییز) ،صص .۷-15
ايگلتون ،تری ( .)1931پيشدرآمدی بر نظريهی ادبی .ترجمهی عباس مخب .تهران :نرش مركز.
پراپ ،والدميري ( .)19۷1ريشههای تاريخی قصههای پريان .ترجمهی فريدون بدرهای .تهران:
توس.
 .)1913( --ريختشناسی قصههای پريان .ترجمهی فريدون بدرهای .تهران :توس ،چاپ دوم.سلدن ،رامان و پيرت ويدوسون ( .)1911راهنامی نظريهی ادبی معارص .ترجمهی عباس مخب.
تهران :طرح نو ،چاپ سوم.
مارزلف ،اولريش ( .)1931طبقهبندی قصههای ايرانی .ترجمهی كيكاووس جهانداری .تهران:
رسوش ،چاپ سوم.

