
فھ رشناسی 
١- نەخشی ئھ ندازه یی جاف  

كـورد بەیەکێک لـھ  میللەتە دێرینەكـانی ڕۆژھەالتی نـاوەڕاسـت دادەنـرێت کە دەسـتێکی بـااڵی 

ھەبـــوە لە ھـــونەری چنیندا، ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ســـروشـــت و شێوه ی ژیانیان. چنین 

پـرۆسەیەکی دوورو درێژە و پێویستی بە ئـامـادەکاریھ كی زۆرە. لە بڕینەوەی خـوری یەوە 

ده سـتپێده كـات بۆ شـتنەوە و ڕسـتن و خـومکردن و لەدوایشدا چنین.  فـھ رش و بـھ ڕه  بەدەر 

لەوەی کە بۆ کاروبـاری ڕۆژانە و پێداویستی نـاومـاڵ بەكـارھـاتـوه  ، لەھەمـان کاتـدا تـاكـھ  

مــاتــریاڵێکی ڕەنگین بــوە بەدەســتیانەوە بۆ ئەوەی بــتوانــن لێیھ وه  گــوزارشــت لە خەون و 

ئـارەزووه كـانیان بکەن. بـھ تـایبھ ت ژنی كـورد سـودێكی زۆریان بینیوه  لـھ م مـاتـریاڵھ . لـھ ڕێگای 

ھەڵبژاردنی رەنــگ و دانــانی نــھ خشی گــونــجاوە وە تــوانیویانــھ  چیرۆكی ژیانی خۆیان و 

بیروبـاوه ڕ و ئـھ فـسانـھ كـانی تیا تۆمـاربـكھ ن. واتە چنین تەنـھا وەک پێداویستی نـاو مـاڵ سەیر 

نەکراوە بەڵکو وەک مادیەکی ھونھ ری لێیان ڕوانیوه   و بھ كاریان ھێناوه . 

 نـھ خـشھ كـانی نـاو فـھ رش كـھ  بـھ رھـھ می فـھ نـتازیا و خـھ یاڵی چـنره كـانـھ ، تێگھ یشتن لێیان سـھ خـتھ  

و پێویستی بـھ  ووردبـونـھ وه ی زۆرھـھ یھ  ھـھ تـا گـرێ شـاراوه كـانیان ده كـرێتھ وه . نـھ خـشھ كـان 

بــھ گشــتی و نــھ خــشھ  ئــھ بســتراكــتھ كــان بــھ تــایبھ ت دەچــنە سەروی تێگەیشتنێکی ســادە وه و 

شیوازێک لە زمـانی سیمبولیی دروسـت دەکەن کە ئـاسـان مـانـاكـانیان نـاده ن بـھ ده سـتھ وه  . بۆ 

ئھ وه ی بتوانین بچینھ  ناو ئھ و دنیا نھێنیھ وه   ده بێت لھ  زمانی سیمبولیی شاره زابین. 
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 مـــرۆڤھ  كۆچـــھ ریی و الدێنشینھ كـــان پەیوەنـــدیەکی قـــوڵ و ڕۆحیان ھـــھ یھ  بـــھ  دیاریدە 

سـروشـتیەکانی چـوارده وریانـھ وه. لـھ ئـھ نـجامی ئـھ و پـھ یوه نـدیانـھ دا بەشێوەیەکی خۆڕسک 

زمــانێکی تــایبەت بەخۆیان خــولــقانــدوه . ئــھ و زمــانــھ ش نــاســراوه  بــھ  زمــانی وێنھ یی یان 

سیمبولی. 

 ئەوەی کە جێـگەی تێڕامــــانی ئێـمەیە لەم نــــوسیـنەدا شیکـردنەوە و تێـگەیـشـتـنە لە (نەخـشی 

ئـھ نـدازه یی جـاف)، کە بەیەکێک لە مۆتیڤە تـایبەتەکانی نـاو فەرش و بەڕەی کوردی نـاسـراوە 

لھ  جیھاندا. 

                                 فھ رشی كوردی بھ  نھ خشی ئھ ندازه یی جاف، ناوه ڕاستی سھ ده ی ١٩  
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تێگھ یشتن لھ  (نھ خشی ئھ ندازه یی جاف) 

ئەم نەخــشە، ئــھ گــھ ر ھــھ ر یھ كــھ یان بــھ جیا لێیبڕوانین، ئــھ وا شێوەیەکی ئــاڵماسی ھەیە. لــھ  

شێوه ی گــواره یھ ك  یان چــاوه زارێك ده چێت كــھ  ھــھ ڵواســرابێت  . كــاتێك كــھ  لــھ  ڕێگای 

شیكردنـھ وه ی ئـھ نـدازه ییھ وه  ده مـانـھ وێت لـھ  ژێرخـانی ئـھ م دیزاینھ  تێبگھ یت، ئـھ وا ده گـھ ین بـھ و 

ده رئـھ نـجامـھ ی كـھ  ئـھ م نـھ خـشھ  لـھ نـاو شێوه یھ كـدا دروسـتده بێت كـھ  نـاسـراوه  بـھ  (ڤھ سـھ كـھ  

پـایسس- Vesica piscis). ئـھ م شێوه  ئـھ نـدازه ییھ   مـانـایھ كی زۆر گـرنگی ھەیە لـھ  ھـونـھ ری 

ترادسیۆن دا. 

لە ھەنـدەسەی پیرۆزدا، بـازنـھ  سـومـبولی خـودایھ   ، چـونـكھ  نـھ  سـھ ره تـای ھـھ یھ  نـھ  كۆتـا. ھـھ مـوو 

فۆرمـھ كـانی تـر لـھ  ئـھ نـجامی دووبـاره كـردنـھ وی بـازنـھ كـانـھ وه  دێنھ  بـوو. وه ك دروسـتكردنی 

فۆرمی سێگۆشــھ  و چــوارگۆشــھ  و ھــتد.  واتە بــازنە دایکی ھەمــوو فۆرمەکانە. یھ كــھ مین 

فۆرم كـھ  لـھ  ئـھ نـجامی تێكھ ڵكردنی دووبـازنـھ دا دروسـت ده بێت وه ك لـھ  وێنھ كـھ دا ده رده كـھ وێت 

ئـھ و شێوەیەیھ  كـھ  پێیدەوتـرێت (ڤەسەکە پـایسس). ئـھ گـھ ر خـاڵھ  یھ كـتربڕه كـانیان بـگھ یھ نین 

بھ یھ ك ئھ وا شێوه ی ئاڵماسی دروستده بێت.  

 

                

                                
                                     ڤەسەکە پایسس                                                      شێوه ی ئھ ڵماسی      

بەریەککەوتنی دووبـازنە لـھ  ھـھ نـده سی پیرۆزدا گـوزارشـتھ  لە سـھ ره تـای چیرۆكی خـھ ڵق.  

تێکەڵبوونی جیھانی دیاره  بـھ  جیھانی نـادیار و ھـاتـنھ بـوونی یھ كـھ مین فۆرمـھ . ئەوەی کە ئەو 
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دووبــازنەیە لــھ  ئــھ نــجامی بــھ ریھ كــكھ تــنھ كــھ دا دروســتی دەکەن، بە یەکەم دەرکەوتــن و 

خۆنــمایشکردنی جیھانی نــادیارە ده نــاســرێت. ھەربۆیە لە زۆربەی ئــاینھ كــانــدا، وێنەی 

پەیامـــبەر و پیاوه  ڕۆحـــانیھ كـــانیان لە نێو ئەو فۆرمەی نـــاوەڕاســـتی دوو بـــازنـــھ كـــانـــدا 

دروسـتکردوە واتە لە نـاو  ڤەسەکە پـایسس ه  كـھ  دا. ھـھ ر شـتێك بـكھ وێتھ  نـاو ئـھ و فۆرمـھ وه  

ئەو ده بێتھ  سـومـبولی نـاوەنـدگیری لە نێوان ئـھ و دوو جیھانـھ  جیاوازدا ( فیزیك و میتافیزیك). 

ڤھ سـھ كـھ  پـایسس سـومـبولـھ  بۆ ڕۆڵی پـھ یامـبھ ره كـان كـھ  ئیشیان نێوه نـدگیریكردنـھ  لـھ  نێوان ئـھ و 

دوو جیھانھ دا.  

بـوونی ئـھ و فۆرمـھ  لـھ  پشـت دیزاینی نـھ خشی جـافـدا وامـان لێده كـات كـھ  بـھ  گـرنگیھ وه  لـھ  

نھ خشھ كھ بڕوانین و زیاتر ڕۆبچینھ  ناو وورده  كاریھ كانیھ وه . 

                                          پھ یكھ ری بودا لھ ناو ڤھ سھ كھ  پایسس دا                                     پھ یكھ ری مھ سیح  لھ ناو ڤھ سھ كھ  پایسس دا                      
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نھ خشی جاف و سروشتی كوردستان 

سـروشـتی كـوردسـتان زۆربـھ ی شـاخـاویھ   . خێڵھ  جـافـھ كـان بـھ  بـھ رده وامی كۆچیان كـردوه  لـھ  

گــھ رمیانــھ  وه  بۆ كــوێستان. ئــھ و ســھ فــھ رانــھ یان ھــھ میشھ  بــھ نــاو چیا كــانــدا كــردوه . بۆیھ  

ڕه نـگدانـھ وه ی دیمھ نی شـاخـھ كـان و گـوڵ و دره خـتھ كـان لـھ نـاو فـھ رش و بـھ ڕه ی جـافـھ كـانـدا 

ده رده كھ وێت. 

  ھـھ رچـھ نـده  ( نـھ خشی ئـھ نـدازه یی جـاف)   ئـھ بسـتراكـت و نـادیاره  بـھ اڵم بـھ  ئـاشـكرا لـھ نـاویدا 

سـروشـتی ڕه نـگاوڕه نگی كـوردسـتان ھـھ سـتپێده كـرێت. ئـھ ویش لـھ رێگای دانـانی ده یان ڕه نگی 

تۆخ و دژبـھ یھ ك  لـھ نـاو فـھ رشـھ كـانـدا كـھ  ڕه نـگدانـھ وه ی سـروشـتی بـھ ھـاری كـوردسـتانـھ . ژنـانی 

كـورد بـھ سـلیقھ یھ كی زۆره وه  تـوانیویانـھ  وێنھ  واقعیھ كـانی گـوڵ و دره خـتھ كـان ھـھ ڵبوه شێننھ وه  

و جھ وھھ ره كھ یان لھ رێگای ڕه نگھ كانیانھ  وه  بھ یان بكھ ن.   

 لـھ  ھـھ مـووی دیارتـر لـھ م نـھ خـشھ دا ده ركـھ وتنی لـوتـكھ ی چیاكـانـھ  ئـھ ویش بـھ شێوه یھ كی 

ئـھ بسـتراكـت و نـاڕوون.  شێوه  ئـاڵماسیھ كـانی نـھ خشی جـاف كـھ  بـھ رده وام دووبـاره  ده بێتھ وه  و 

یھ ك لــھ ســھ ر یھ ك ڕیزده كــرێت،  شێوه یھ كی زیگزاگی وه رده گــرن كــھ  ھــاوشێوه ی لــوتــكھ ی 

زنجیره  چیاكانھ . 

                شێوه ی زیگزاگی نھ خشی جاف                                                                      زنجیره  چیا 
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شـاخ لـھ  سـایكۆلۆژیای مـرۆڤی كـورد دا جێگھ ی مـرۆڤھ  یاخی و ئـازاده كـانـھ . بـھ  درێژایی 

ھـھ زاران سـاڵ شـاخـھ كـان وه ك سـومـبولی ئـازادی لـھ  نـائـاگـایی مـرۆڤی كـورد دا جێگیر بـوه . 

مـرۆڤھ  كۆچـھ ریھ كـانیش كـھ  بـھ  سـروشـتی خۆیان مـرۆڤی یاخی و ئـازادن تـوانیویانـھ  ئـھ و 

دیمھ نـھ  قـوڵ و شـاره وه یھ ی نـاو نـائـاگـایی خۆیان لـھ  ڕێگای دروسـتكردنی ئـھ و نـھ خـشھ یھ وه  

دابڕێژنھ وه .  

بـھ اڵم ئـھ مـھ  كۆتـایی چیرۆكـھ كـھ  نیھ ، كـاتێك  زیاتـر وورده بینھ وه  لـھ  نـھ خـشھ كـھ  ھـھ سـت بـھ بـونی 

وێنھ یھ ك ده كـھ ین لـھ نـاو شێوه  ئـھ ڵماسیھ كـھ دا كـھ  ده مـانـباتـھ وه  بۆ نـاو قـواڵیی ئـھ فـسانـھ یھ كی 

كوردی. 
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نھ خشی جاف و ئھ فسانھ ی شاماران 

بـھ ده ر لـھ  شێوه  زیگزاگیھ كـھ ی ئـھ م نـھ خـشھ  كـھ  لـھ  چیاكـانـھ وه  وه رگیراوه ، لەنـاو ھـھ ر یھ ك لـھ  

شێوه  ئـھ ڵماسیھ كـھ  دا نـھ خشێكی  كـھ  ھەیە کە دەچێتە خـانەی ئەو نـھ خـشانـھ ی کە نـاسـراون بـھ 

مۆتیڤی  ئەژدیھا . ئـھ ژدیھا بـونـھ وه رێكی ئـھ فـسانـھ یھ  و زۆربـھ ی جـار سـومـبولـھ  بۆ ھێزی 

وێرانـكھ ر. كـھ  گـوزارشـت لـھ   ده سـتھ اڵت وھێزی وێرانـكھ ری خـوداوه نـد ده كـات. نـھ خشی 

ئـھ ژدیھا لـھ  بـنھ ڕه تـدا لـھ وێنھ ی  مـار ه وه  وه رگیراوه   و بـھ  شێوه یھ كی فـھ نـتازی داڕێژراوه تـھ وه . 

لـھ  میتۆلۆژیای كـوردیدا كـھ  تێكھ ڵھ یھ كـھ  لـھ  درێژكـراوه ی میتۆلۆژیای ھیند و ئـاریاییھ كـان، 

مار جێگھ یھ كی ئھ رێینی ھھ یھ .  

 
 نھ خشی ئەژدیھا                                                                        

 لـھ  نـاو شێوه  ئـھ ڵماسیھ كـھ ی نـھ خشی جـافـدا،  سـھ رێكی بـچوك ھـھ یھ  و كـھ  لـكاوه  بـھ  لـھ شێكھ وه ، 

لـھ  نـاوه ڕاسـتی لـھ شـھ كـھ وه  چـھ نـد سـھ ره  مـارێك ھـاتـونـھ تـھ  ده ره وه . ئـھ وه ی لێره دا ده مـھ وێت 

ئاماژه ی پێبكھ م پھ یوه ندی نھ خشی جاف ه  بھ  نھ خشی شاماران ه وه . 

لە میتۆلۆژیای کوردیدا شـامـاران بە خـوداوەنـدی زانین و پـارێزەری نھێنیەکان نـاسـراوە. لە 

ئەفــــسانەکەدا وا بــــاســــدەکرێت کە شــــامــــاران دەکەوێتە عەشقی کوڕێکەوە و دواجــــار 

بەشێوەیەکی تـاڵ کۆتـایی بە ژیانی دەھێنرێت، بەاڵم پێش مـردنی ھەمـوو ئەو بەھـرانەی کە 

ھەیەتی وەک زانیـن ی نـھێـنیەکـانی گەردوون دەگــــوێـزێـتەوە بۆ خۆشەویـسـتەکەی. ئەم 

خـوداوەنـدە سەر و لـھ شی ئـافـرەت ەو بەشی خـوارەویشی مـارە. ئەگەر لەگەڵ مۆتیڤی جـافـدا 

بەراوردبکرێن دەبینین لەیەکچونێکی بـنەڕەتی ھەیە لە نێوانیانـدا، ھەرچەنـدە مۆتیڤی جـاف 

ئھ بستراكتھ  لھ كاتێكدا وێنەی شاماران تاراده یھ كی زۆر ڕیالیستیکی یھ .  
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شـامـاران وه ك ھـھ ر چیرۆك و بـھ سـھ رھـاتێكی تـر ده مـاوده م گـوێزراونـھ تـھ وه  لـھ نـھ وه یھ كـھ وه  بۆ 

نـھ وه یھ كی تـر. لـھ  خـھ یاڵدانی ژنـانی فـھ رشچنی كـورد دا (شـامـاران) وێنھ یھ كی بـااڵی ژنی 

كـورد بـوه . لـھ  شـامـاران دا ھـھ سـتیان بـھ بـون و شكۆمـھ نـدی خۆیان كـردوه ، ھـھ ربۆیھ  ئـھ و 

وێنھ یھ یان گــواســتھ وتــھ وه  بۆســھ ر كــاره كــانیان. بــوونی شــامــاران لەنــاو نــھ خشی جــافــدا 

دەگەڕێتەوە بۆ ئەو گــرنگیە زۆرەی کە ئــافــرەتی کورد داویەتی بە مەعــشوقەکەی. واتە لە 

رێگای دروســتكردنی ئــھ و نــھ خــشھ وه  ژنــانی کۆچەری و الدێنشین پەیامی عەشقی خۆیان 

نـــاردوه  بۆ خۆشەویستەکانیان. وەک ده زانین لـــھ  کوردەواریدا ئـــافـــرەت نـــھ یتوانیوه  بە 

شێوەیەکی ڕاسـتەوخۆ گـوزارشـت لە خـواسـت و ئـارەزوەکانی بکات بۆیھ  ھـھ میشھ  بـھ  شێوه ی 

لـوغـز و نھێنی وویست و بۆچـوونـھ كـانی خۆیان لـھ  ڕێگای نـھ خـشھ كـانـھ وه  گـوێزاوه تـھ  نـاو 

فـھ رشـھ كـان. لـھ م حـاڵھ تـھ دا تـوانیویانـھ  بـھ  سـھ لیقھ ی ھـونـھ ری خۆیان وێنھ  خـھ یاڵیھ كـانی شـامـاران 

بگۆڕن بۆ ئھ و شێوه  ئھ بستراكتھ  و لھ نێو كاره كانیاندا جێگای بكھ نھ وه . 

         

         نھ خشی جاف و دیاریكردنی ئیلھ مێنتھ كان                                       نھ خشی شاماران و دیاریكردنی ئیلھ مێنتھ كانی 

ده رئـھ نـجامی ئـھ م نـوسینھ   ئـھ وه مـان پێده ڵێت كـھ  ئـھ گـھ ر دیمھ نی نـاو یھ ك نـھ خـش وه رگـرین ئـھ وا 

زیاتـر گـوزارشـت لـھ  ئـھ فـسانـھ ی شـامـاران ده كـات. ئـھ گـھ رچـھ نـد نـھ خشێك پێكھ وه  ڕیزبـكھ ین ئـھ وا 

زیاتـر دیمھ نی زنجیره  چیا نیشانـده دات. بـھ اڵم ئـھ گـھ ر پێكھ وه  سـھ یری دیمھ نـھ كـھ  بـھ  گشـتی 

بـكھ ین ئـھ وا شـتێكی تـرمـان بۆ ده رده كـھ وێت. لـھ  ئـھ فـسانـھ ی شـامـارانـدا وا بـاسـكراوه  كـھ  

شـامـاران لـھ نـاو ئـھ شـكھ وتێكدا خۆی حـھ شـارداوه .   لـھ  نـھ خشی جـافـدا ئێمھ  ھـھ م دیمھ نی چیا مـان 
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ھـھ یھ  و ھـھ م وێنھ ی شـامـاران. وه ك ئـاشـكرایھ  شـوێنی ئـھ شـكھ وتیش ھـھ میشھ  كـھ وتـوه تـھ  نـاو 

چیاكـانـھ وه . بۆیھ  ئـھ گـھ ر لـھ و وێنھ یھ  خـواره وه  ووردببینھ وه  ئـھ وا ده تـوانین بڵێین بـھ و شێوه یھ  

وێنھ كــھ  ده خــوێنرێتھ وه  .  شێوه  ئــاڵماسیھ كــھ ی نــھ خــشھ كــھ   چیا یھ  و ڕه نــگھ  ســپیھ كــھ   نــاوی 

ئـھ شـكھ وت ه و و وێنھ كـھ ی نـاویشی شـامـاران ه . بۆیھ  لـھ  كۆتـایدا  ده تـوانین بڵێین (نـھ خشی 

ئھ ندازه یی جاف)،  ده كرێت لھ  بنھ ڕه تدا پۆرترێتێكی ئھ بستراكتی خودی شاماران بێت .  

 

                                                             نھ خشی شاماران بھ شێوه ی  ئھ بستراكتی 

 

                                                     نھ خشی شاماران بھ  شێوه  نیوه  ڕیالیستیكیھ كھ ی 
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شۆڕش ساڵح 
  ٢٠٢٢
لھ نده ن 
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