
ئاینده ی سومبوله كان

ئایندەی سومبولەکان 
فەرش و بەڕەی ڕۆژھھ اڵتی وەک نموونە 

شۆڕش حەمەساڵح 

ئەوکاتەی کە  نــوسین و خــوێندنەوە ھێشتا نەبــووبــووە پێداویستیەکی کۆمەاڵیەتی، مــرۆڤەکان لە رێگای ھێما 

وسـومـبولەکانەوە پەیامەکانیان گـوێزاوەتەوە بۆ یھ كـتر. بـوونی سـھ دان ھێڵکاری وھەڵکۆڵین و وێنھ كێشان لەسەر 

ئـھ شـكھ و ت و بەرد و درەخـتھ كـان ئـامـاژه  بـھ و ڕاسـتیھ   ده ده ن . ئێمھ  لـھ  ئێستادا بـھ و چـاالكیانـھ  ده ڵێین ھـونـھ ری 

كۆمھ ڵگا دێرینھ كان. 

ھـونـھ ری دێرین لـھ گـھ ڵ گـھ شـھ كـردنی شـارسـتانیھ تـھ كـانـدا فۆرم و بـنھ مـای خۆی داده ڕێژێت. بـھ و فۆرمـانـھ  ده ووتـرێت 

ھـونـھ ری تـرادسیۆن. ھـونـھ ری تـرادسیۆن بـھ  كۆی ئـھ و چـاالكیھ  ھـونـھ ریانـھ  ده ووتـرێت كـھ  شـارسـتایھ تێك بـھ  

درێژایی تـھ مـھ نی خۆی دروسـتیكردوه . شـارسـتانیھ تـھ كـان بـھ  گشـتی ڕه گـوڕیشھ یھ كی ئـاینیان ھـھ یھ ، ھـھ ر بۆیھ  

ھـونـھ ری تـرادسیۆن بـھ گشـتی ئیش لـھ سـھ ر پیاھـھ ڵدانی بـنھ مـان ئـاینیھ كـان ده كـات. بۆ ئـھ و مـھ بـھ سـتھ  لـھ  ڕێگای 

دروسـتكردنی سـومـبول و ھێماكـانـھ وه  ھـھ وڵیان داوه  مـرۆڤھ كـان گـرێبده نـھ وه  بـھ  میتافیزیكھ وه . لـھ  بـھ ر ئـھ وی مـرۆڤی 

ئـاینی بـھ  سـروشـت مێشكێكی سـومـبولی ھـھ یھ  و ئـاسـان ده تـوانـن پـھ یوه نـدی دیاریده كـان بـبھ سـتنھ وه  بـھ  یھ كـھ وه . بۆ 

نـموونـھ ؛  بـھ سـتنھ وه ی ھـھ وره  تـریشقھ ، بـھ  تـوڕه ی خـوداوه  یان بـھ سـتنھ وه ی بـارانـبارین   بـھ  بـھ زه یی خـوداوه ، ھـتد.  

بۆ ئھ و جۆره  مرۆڤانھ   ئاسانھ   سومبول و ھێماكان بخوێننھ وه  و پھ یوه ندی لھ گھ ڵدا دروستبكھ ن. 

لـــھ دوای قۆنـــاغی ڕێنساسی ئـــھ و روپیھ وه  ھـــھ تـــا ئێستا   مـــرۆڤھ كـــان وورده  وورده  داده مـــاڵدرێن لـــھ و جۆره  

بیركـردنـھ وه یھ  كـھ  بـره و ده دات بـھ الیھ نی سـومـبولی.  پچڕانی پەیوەنـدی نێوان مـرۆڤ و خـودا لەم سەردەمەی 

ئێمەدا یەکسانە بە تێکشکانی ھەمـوو ئەو ھێما و ڕەمـزانەی کە ڕۆژگـارێك مـرۆڤەکان لێیەوە دەسـتیان گـھ یشتوه تـھ  

جیھانی میتافیزیك. ئەتـوانین بڵێین سـومـبول تـاکە ئـامـرازێك بـوه  كـھ  ئـھ و كـاره ی پێكراوه . بۆیھ  لـھ ئێستادا بەبێ 

تێگەیشتین لە سومبول، ئەستەمھ  بتوانین لە ھونەری ترادسیۆن تێبگەین. 

كـورد بۆ زیاد لـھ  ھـھ زارسـاڵھ  لـھ ژێر ھـھ ژمـوونی ھـونـھ ری تـرادسیۆنی ئیسالمیدا بـوه . بۆیھ  زۆربـھ ی چـاالكیھ  

ھـونـھ ریھ كـانیشی لـھ ژێر كـارگـھ ری سـومـبولـھ  ئـاینھ كـانی ئـھ و ئـاینھ دا داڕشـتوه  . یەکێک لەو ھـونەرانەی کە كـورد 

تیایدا بـااڵده سـتبوه  و تـوانیویھ تی داھێنانی تیادا بـكات ھـونەری چنین ە، بەتـایبەت فەرش و بەڕە. وه ك (فـھ رشی  

شاریی) بێجار و سنھ ، یان (فھ رشی خێڵھ كی) جاف و ھھ ركی . ھتد.  

ئێمە وەک کورد  ھەتـا ئێستاش نەمـانـتانیوە لە ڕووی مـانـا و لە ڕووی ئیستاتیکاوە شیکردنەوەیەکی قـوڵ بکەین 

بۆ ئەو بەرھەمە ھـونەریانـھ ی کە لە مێژووی خۆمـانـدا خـولـقانـدوومـانـن. ئەوەی کە گـومـانی تێدانیە ئەوەیە کە 
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ھــونەری بینراوی کوردی ھــھ تــا ئێستاش لە ڕووی ئیستاتیکی و مــانــاوە نەیتوانیوە شــتێک بەرھەمبھێنین کە 

جـوانـتر و قـوڵتر بێت لە فەرش و بەڕە.  بـھ داخـھ وه  نـاوه نـده  ئـھ كـادیمیھ  ھـونـھ ریھ كـان لـھ م ڕوه وه  زۆر نـاشـاره زا و 

ده ستكورتن، كھ  ئھ وه ش ھۆكاری خۆی ھھ یھ  و لھ  بۆنھ یھ كی تردا قسھ ی لھ سھ ر ده كھ ین. 

سومبول چیھ ؟ 
مـرۆڤەکان لە نێوان زمـانی نـوسین و وێنەکێشانـدا جۆرە زمـانێكی تـریان بەرھەمھێناوە كـھ  پێیده وتـرێت زمـانی 

وێنەیی. زمـانی وێنھ یی تێکەڵھ یھ كـھ  لـھ  ھێما و وێنە بۆ گەیانـدنی پەیامێکی شـاراوه تـر لەوەی کە تەنـھا بـھ  زمـان 

یان بـھ  وێنە بـتوانین بیگەیەنین. یۆنـانیھ كـان ووشـھ ی ھیرۆگلۆفی ان بۆ زمـانی وێنھ یی بـھ كـارھێناوه  كـھ  بە مـانـای ( 

نـوسینی پیرۆز) دێت. زمـانی وێنھ یی ( ھیرۆگلۆفی) بۆ گەیانـدنی پەیامە ئـاینی و ڕۆحیەکان دروسـتبووه  کە بە 

ئێستاشەوە ئـاینەکان ئیش لەسەر ئەو زمـانە وێنەییە دەکەن. لە بـنەڕەتـدا ئـامـانـج لەو زمـانە، تێگەیشتن بـوە لە الیەنە 

شــاراوەکانی خۆیان و جیھان، ھەوڵێک بــوە بۆ دۆزینھ وه ی كلیلێك ھــھ تــا ئــھ و ده رگــا داخــراوه ی پێبكھ نــھ وه  کە 

مرۆڤەکان باوه ڕیان بە بوونی ھەیھ . بەم کلیلە سیحریەش ووتراوە ''سومبول''.  

سومبول لە ناو فەرش  و بەڕەدا 

ســروشــت کاریگەریەکی گەورەی دانــاوه  لە سەر ڕۆح و دەروونی مــرۆڤە کۆچەری و الدێ نشینەکان. ئــھ و 

كـاریگھ ره  بـھ  ئـاشـكرا رەنگی داوەتەوە لەسەر ژیان و بەرھەمە دەسـتیەکانیان. سـروشـتی ژیانی کۆچەریەکان وایە 

کە بەردەوام دەبێت کۆچ بکەن لە پێناو دابین کردنی خۆراکی پێویست بۆ ئــاژەڵەکانیان. ئەم دووبــارەبــوونەوەیە 

لە ژیانیانــدا وای کردوە کە بەردەوام نــزیکبن لە جــوانیەکانی ســروشــتەوە. خۆشی و نــاخۆشیەکانیان، تــرس و 

دڵەڕاوکێکـانیـان کـاردانەوەیەکی ڕاســــتەوخۆیـان ھەیە بە ســــروشــــتەوە. ئەوان بەردەوام وێـنەی ئەو حــــاڵەتە 

سـایکۆلۆژیانەی خۆیان لەسەر ئەو شـتانە کێشاوه  کە لە بەردەسـتیانـدابـوه . وێنھ كـان لە سـروشـتەوە وەردەگـرن و 

بەشێوەیەکی سـومـبولیکی دەیانکێشنھ وه ، ئەمەش وەک وەاڵمێکدانـھ وه یھ ك بۆ پێداویستیە ڕۆحی و دەروونیەکانیان 

ئــھ نــجام دەدەن. ئەم دەســتڕەنگینیەشیان بە ئــاشکرا لە ھــونەری چینیندا بەیانکردوە. ئەوان ھەرگیز خۆیان وەک 

ھـونەرمەنـد پێناسە نەکردوە. ھەر شـتێکیان دروسـتکردبێت پەیوەنـدی بە پێداویستیە ڕۆژانەییەکانیانەوە بـوە. بە 

شێوەیەکی ســـروشـــتیش شـــتەکانیان جـــوان دروســـتکردوە، واتە مـــاڵ و ڕەشـــماڵەکانیان بە شێوەیەکی جـــوان 

ڕازاندوەتەوە. 
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تێگھ یشتن لھ  فھ رش و بھ ڕه  

لەم سەردەمەدا فەرش یان بەڕەیەکی کۆن  بـھ ده ر لـھ وه ی كـھ  پـارچـھ یھ كی جـوان و دانـسقھ ی ھـونـھ ریھ ، ھـھ ڵگری 

چـھ نـدین مـانـای نـادیاره . ھـھ ر فـھ رشێك وەک پەڕەیەک وایە لە کتێبێكی دێرن، کتێبێک کە بە زمـانێكی سـومـبولیی 

نـوسـراوەتەوە. بەداخەوە ئیمە لە ئیستادا زۆركـھ م دەربـارەی ئەو زمـانە شـارەزاین. وەک چۆن نـوسینی سەر تـاشە 

بەردینەکانی سەدەکانی ڕابــوردوو پێویستیان بە خــوێندنەوە و پشکنین ھــھ بــوه . بەھەمــان شێوەش تێگەیشتن لە 

ڕەمـز و سـومـبولەکانی نـاو فەرش پێویستیان بە ھەمـان پشکنین ھەیە. لێره وه  بۆ تێگھ یشتن لـھ  فـھ رش ھـھ وڵده ده م 

لھ  سێ ڕه ھھ نده وه  سھ یری بكھ م . 

١- ئھ ندازه  ( دیزاین وھاوسھ نگی) 

٢- ڕەنگەکان 

 ٣- نھ خشھ كان 

ھەندەسە ( دیزاین و ھاوسھ نگی) 

ھـاوسـھ نگی ئـھ نـدازه یی لە دیزاینی فەرش و بەڕەدا یەکەمین ھەنـگاوە بۆ دروسـتکردنی فەرشێکی تەواو و جـوان. 

پـاشـان دانـانی نـھ خـشھ كـان  و ڕەنـگەکان بۆ تـھ واو كـردنی ئـھ و ھـاوسـھ نگیھ  ئـھ نـدازه ییھ   لەسەر ڕووی فەرشەکە 

داده نـرێن . لـھ  فـھ رشـدا ھـاوسـھ نگی نەک تەنـھا جـوانی دروسـتدەکات بەڵکو  ھەسـتی مـوتەکامـلبوونیش لەالی بینەر 

بەجێدەھێڵێت. مــرۆڤ بــھ ســروشــت حــھ ز بــھ  ڕێكخستن و ڕێكدانــانی شــتھ كــان ده كــات. ئــھ وه ش ھــھ وڵێكی 

سـایكۆلۆژیانـھ ی مـرۆڤھ    بۆ ھـھ سـتكردن بـھ  ھـاوسـھ نگی نـاوه كی . واتـھ  بـھ  ڕێكخستنی شـتھ كـانی ده ره وه  ھـھ سـت بـھ  

ئـارامی نـاوه كی ده كـات. كـانـت، ئـھ وه چـاالكیھ   بـھ  یھ كـھ مین ھـھ سـتی ئیستاتیكی الی مـرۆڤ داده نێت. ئـھ و شێوازه  بـھ  

ئـاشـكرا لـھ  رێكخستن و ھـاوسـھ نـگكردنی  كـاره  ھـھ نـھ ریھ كـانـدا ھـونـھ ری تـرادسیۆن دا ده بینرێت. فـھ رش نـمونـھ یھ كی 

بھ چاوی ئھ و ڕێكخستنھ  ئھ ندازه ییھ . 
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بھ  شێوه یھ كی گشتی دیزاینی فھ رش چوار جۆره . 

 

١- چوارال 

لـھ م شێوازه دا، چـواریھ كی دیزاینھ كـھ  دروسـتده كـرێت و پـاشـان دووبـاره ی ده كـھ یتھ وه  ھـھ تـا وێنھ كـھ  بـھ تـھ واوه تی 

دروستده بێت. ئھ م شێوازه  ھاوسھ نگیھ كی ئھ ندازه یی تھ واوی ھھ یھ . 

 

٢- دووال 

لـھ م شێوازه دا یھ ك الی دیزاینھ كـھ  درو سـتده كـرێت و پـاشـان دووبـاره ی ده كـھ یتھ وه ، بـھ شێوه یھ كی گشـتی بـھ رمـاڵ بـھ م 

شێوه یھ  دیزاین ده كرێت.  
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٣- دووباره كردنھ وه ی بھ رده وامی ھھ مان نھ خش 

لـھ م شێوازه دا یھ ك نـھ خـش ھـھ ڵده بـژێریت و بـھ شێوه یھ كی ئـھ نـدازه یی دووبـاره ی ده كـھ یتھ وه  ھـھ تـا ھـھ مـوو فـھ رشـھ كـھ  

داگیرده كات.  

٤- تێكھ ڵكردنی نھ خش.        

لـھ م شێوازه دا نـھ خـشھ كـان بـھ  تێكھ ڵی داده نـرێن، بـھ اڵم لـھ  ڕێگای دانـانی ڕه نـگ و ڕێكخستنی نـھ خـشھ  گـھ وره  و 

بچوكھ كانھ وه     ھاوسھ نگھ كیی تھ واو دروستده كات.  
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ڕەنگ  

ڕەنــگەکان بەگشــت كــاریگھ ری داده نێن لــھ ســھ ر ســایکۆلۆژیا و ڕۆحی مــرۆڤ. زۆرجــار لە رێگای ڕەنگی 

شــــتەکانەوە بڕیار لەسەر قــــبوڵکردن یان نەکردنی شــــتەکان دەدین. ئەو بڕیاردانەش پەیوەســــتە بە چۆنیەتی 

دەرکەوتـن و ڕێکخستنی ڕەنـگەکانەوە. ھـھ ر كـھ سـھ  و بـھ پێی حـاڵھ تی سـایكۆلۆژی خۆی حـھ ز بـھ  ڕه نگێك زیاتـر 

ده كات لھ  ڕه نگھ كانی تر، ئھ وه ش پھ یوه ندی بھ و ووزه یھ وه  ھھ یھ  كھ  لھ  ھھ ر ڕه نگێك ده رده چێت. 

لە تیۆری ڕەنــگ دا ، ڕەنــگەکان دەکرێن بە دوو گــرووپەوە، کە ئەوانیش ڕەنــگە گەرم و ڕه نــگھ  ســاردەکانــن. 

ڕەنگی گەرم پێکدێت لە ســوری مۆربــاو ەوە بۆ زەردی سەوزبــاو، کە ئەم ڕەنــگانە  ووزه  و ھەســتی گەرمی 

ده بـھ خـشنھ وه  . بە پێچەوانەوە ڕەنـگە سـاردەکان، مۆری شین بـاو بۆ سەوز، کە ئـھ مـان ھەسـتی ئـارامی و دڵنشینی 

دەدەنھ وه . 

 
 

ئێمە لێرەدا قــسەی لەسەر ئەو ڕەنــگانــھ  ده كــھ ین کە لە فەرش و بــھ ڕه دا بــھ كــار ھێنراوون. ســھ رچــاوه كــانی 

ڕه نـگكردنی خـوری ( خـومـكردن) لـھ  كۆنـدا تـھ نـھا سـھ رچـاوه  سـروشـتیھ كـانـبوه . وه ك گـوڵ و ڕه گی گـژوگیا و گـھ اڵو 

تـوێكڵی دره خـت و ھـھ نـدێك جـار جۆره  مێروویھ كیان بـھ كـارھێناوه  بۆ ڕه نگی سـوور كـھ  نـاسـروه  بـھ  (الك یان 

كـرمـز). كـھ واتـھ  لـھ  ڕووی بـھ كـارھێنانی ڕه نـگھ وه  تـاڕادیھ كی زۆر ده سـتكورد بـوون. ھـھ ر نـاوچـھ یھ وه  جۆره  

گـژوگیایھ كی لێبھ رھـھ مـھاتـوه  بـھ و بۆنـھ یھ وه  ڕه نگی فـھ رشی نـاوچـھ یھ ك جیا بـوه  لـھ  نـاوچـھ یھ كی تـر. بۆ نـموونـھ  
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كـوردسـتان بـھ ھۆی بـوونی ڕێژه یھ كی زۆری بـاران بـارین و بـوونی نـاوچـھ  شـاخـاوویھ كـان  خـاوه نی ده یان جۆر 

گـوڵ و گیان جیاوازبـوه  بـھ و ھۆیھ وه  فـھ رشی كـوردی ده وڵھ مـھ نـده  بـھ  ڕه نـگھ كـان لـھ كـاتێكدا فـھ رشی بـلوجسـتان 

كھ مترین ڕه نگی تیا بھ كارھاتوه  بھ ھۆی ووشكی و نھ بونی سھ رچاوه  سروشتیھ كان لھ  ناوچھ كھ یان دا. 

 

       

                فھ رشی خێڵھ كی بلوچی                                                    فھ رشی خێڵھ كی كوردی 

ھـھ رچـھ نـده   ڕه نـگھ  سـروشـتیھ كـان زۆر كـھ م و سـنوردارن بـھ اڵم بـھ ھۆی لێزانی و سـھ لیقھ ی ھـونـھ ریھ وه  تـوانیویانـھ  

فـھ رش بـبنھ ئـاسـتێكی بـھ رزی ھـونـھ ری. دانـانی ڕه نـگھ  دژه كـان لـھ پـھ نـای یھ ك یان ڕه نـگھ  گـھ رمـھ كـان لـھ سـھ ر 

سـارده كـان وه  بـھ  پێچھ وانـھ وه ، ئـھ وه ش بۆ ئـھ وه كـراوه  كـھ  نـھ خـشھ كـان زه ق بـكھ نـھ وه  و ڕه ونـھ قی تـھ واویان ھـھ بێت. 

لھ م وێنھ یھ دا ده بینین كھ  چۆن ڕه نگھ  سورباوه كان لھ سھ ر شینھ  كان دانراوون. 
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وه ك بـھ شـھ كـانی تـری فـھ رش، ڕه نـگھ كـانیش مـانـای تـایبھ ت بـھ خۆیان ھـھ یھ . لێره دا ئـامـاژه  بـھ  ھـھ نـدێك ڕه نـگ و 

ماناكانیان ده ده ین كھ لھ  فھ رشھ كاندا بھ كار ھاتوه . 

ڕەنگەکان                                                  ماناکانیان 
 .………………………………………………………

١- سەوز                                                 ھیوا، تازەبونەوە، ژیان، بەھار، 

                                (وەک ڕەنگێکی  پیرۆز دانراوە بەوپێیەی ڕەنگی بنەماڵەی پیاغەمبەری ئیسالمە)  

٢- سور                                                ووزە، جوانی، دەوڵەمەندی،ئازایەتی، خۆشی، بەختی باش. 

٣- شین                                                 ھێزی نادیار، وەھمی دوای مردن، خەڵوەت 

٤- پرتەقاڵی                                             بەزەیی و ڕەحم 

٥- زەرد                                                 خۆر، لەزەتی ژیان، ھیوا 

٦- سپی                                                 پاکێتی، ئاشتی 

٧- ڕەش                                                 غەمباری و وێرانەیی 

٨- ئاڵتونی                                               ھێز و دەوڵەمەندی 

٩- قاوەیی                                                بەردەوامی دان بە ژیان 

ھەڵبژاردنی ڕەنــگەکان الی خەڵکە کۆچەری و خێلەکیەکان پەیوەنــدی بەو ژینگەیھ وه  ھــھ یھ  كــھ  تیایدا ژیاوون. 

ھەر وەرزێک، ئـاوھەوایەکی تـایبەت بەخۆی ھەیە و ھەر وەرزێکیش ڕەنگێکی جیاواز دەدات بەو سـروشـتەی 

کە ئەوان تیایدا دەژین. لێرەوە ھەڵبژاردنی ڕەنــگ ئەوەنــدەی پەیوەنــدی بە حەزە نــاوەکیەکانی مــرۆڤەوه  ھــھ یھ  

ئەوەنـدە ھەڵبژاردنێکی لۆژیکی نیە. فەرشـچنەکان دەرکیان بەوەکردوە کە ھەر ڕەنـگە و کاریگەریەکی تـایبەت 

لــھ ســھ ر ســایكۆلۆژیای مــرۆڤ داده نێت، بۆیھ  بــھ  ئــاگــاییھ كی تەواوەوە زۆربــھ ی جــار ڕەنــگە گەرمەکانیان 

ھەڵبژاردوە بۆ كـــاره كـــانیان، بـــھ تـــایبھ ت ڕه نگی ســـور. ئەمەش ھۆکارەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ئـــھ و پێویستیھ  

سـایکۆلۆژیەی كـھ  لـھ  وه رزی زسـتانـدا قەرەبـووی سەرمـای زسـتانیان پێداوەتەوە. وەک دەزانین فەرش و بەڕە 

زیاتـر لە وەرزی سەرمـادا ڕاخـراوون. ئەوسیحره ی کە ڕەنگی سـوری نـاو فـھ رشـھ كـان لـھ  ڕۆحـمانی ده كـات 

دواجـار ده بێتھ  ھەسـتێکی گەرم و ووزه  بـھ خـش. ھەسـتی ھـاتـنەوە بۆ نـاو مـاڵ، مـاڵ وه ك سـومـبول بۆ ھـھ سـتكردن بـھ   

ئارامی ده روونی .  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نھ خش 

نـاسینی نـھ خـشھ كـان ئـاسـانـترین ڕێگایھ  بۆ چـونـھ  نـاو ئەو جیھانە ئەفـسونـاویەی کە فەرش و بەڕە دەیخولقێنن. 

ھەردووبەشەکەی تـر( ئـھ نـدازه  و ڕەنـگ) بەتەواوەتی ئەبسـتراکتن و زۆر بەئـاسـانی خۆیان نـادەن بەدەسـتەوە. 

لەبەر ئەم ھۆکارە، نـھ خـش تـاكـھ  کلیلێکە کە بـتوانین نھێنی پشـت ئەو سـومـبوالنەی پێ بکەینەوە کە لەسەر رووی 

فەرش و بەڕە نەخشێنراوون. ھەروەھـا نـھ خـشھ كـان تەنـھا سەرچـاوەیەکن کە دەتـوانـرێت تەمەن و ڕەسەنـایەتی و 

شوێنی دروستكردنی فەرش و بەڕەی پێ دەستنیشان بکرێت.  

ژمـارەیەکی زۆر نـھ خـش ھەیە کە ھەر یەکەیان مـانـای خۆی ھەیە و بەمەبەسـتیک دانـراوون. نـھ خـشھ  کۆنەکان بە 

گشـتی بەشێوەیەکی ڕیالیستیکی دروسـتنەکراوون، واتە وێنەکان وەک خۆیان نەکێشراونەتەوە. وێنەکان سـادە و 

ســاکاریەکی پێوەدیارە کە ئــامــاژەن بۆ تــوانــای چــنره كــان لــھ  گۆڕانــكاریكردن لــھ  شێوه  واقــعھ كــانــھ وه  بۆ شێوه  

ڕوتــھ ڵكاریھ كــان (ئــھ بســتراكــت). وەک دەزانــرێت زۆربەی کۆچەریەکان نەخــوێندەوار بــوون، بۆ ئەوان ئەو 

وێنەنــانە جۆرێک بــووە لە زمــان، کە لە ڕێگای ئەو زمــانەوە تــوانیویانە ژیان و حەز و ئــازارەکانی خۆیان 

بــنووســنەوە. ھەر فەرشێک کە کۆچەریەکان دروســتیان کردبێت بۆخۆی چیرۆکێک بــوە کە بە زمــانێکی زۆر 

سیمبولیکی نوسراوەتەوە. بۆ خوێندنەوە و لێتێگەیشتنیان پیویستمان بە فێربوونی زمانی سیمبولیکی ھەیە.  

لـھ  كـھ لـتوری نـاوچـھ كـھ دا زیاتـر ژنـان كـاری چنییان كـردوه  ، بـھ و پێیھ ی كـھ  ژنـان كـھ مـتر ڕێگھ یان پێدراوه  بـھ  

ئـاسـانی بـاس لـھ  حـھ ز و خـھ ونـھ كـانیان بـكھ ن، بۆیھ  زۆربـھ ی ژیانیان یان بـھ  نھێنی مـاوه تـھ وه  یان لـھ  دووتـوێی ئـھ و 

نـھ خـشانـھ دا بـھ جێماوون كـھ  ئێستا لـھ بـھ ر ده سـتی ئێمھ دایھ . بۆ كـھ سێك ئـھ گـھ ر بیھ وێت بـھ  قـوڵی سـایكۆلۆژیای ژنـانی 

ناوچھ كھ  بخوێنێتھ وه ، زۆر پێویستھ  لھ  فھ رش و بھ ره  وه  ده ستپێبكات . 

نھ خش و زمانی سیمبولی 

بە گـوێرەی ھەردوو زمـانـزان و سیمبولـزانی بەنـاوبـانـگ دی سۆسێر وچـارلیز پێرس، زمـان سسـتەمێکی ئـامـاژەی 

یە کە پێکدێت لە دال و مەدلــوول. دال فۆرمی دەرەوی ووشەکانە و مەدلــول یش مــانــاکانیانە. بۆنــمونە؛ ئەگەر 

ووشەی ( فەرش) دال بێت، ئەوا وێنە زھنیەکەی نــاو سەری ئێمە بۆ فــھ رش، مەدلــوولەکەیەتی. پێرس زیاتــر 

ڕۆدەچێتە نــاو پەیوەنــدی نێوان دال و مەدلــوولەوە و پێی وایە پەیوەنــدی ئەو دوانە لە سێ ئــاســتدا دەردەکەون 

کەئەوانیش ئەمانەن. سیمبولیکی، ئیندیکسیکەڵ (ناڕاستەوخۆ)، ئایکۆنیک ( ڕاستەوخۆ).  

ئێمە لێرەدا ھەوڵدەدەین لە ڕێگای ئەو تەکنیکەی پێرس ەوە نـھ خـشھ كـانی نـاو فـھ رشـھ  ڕۆژھـھ اڵتیھ كـان بـخوێنینەوە.  

چـونـكھ  نـھ خـشھ كـان نـاو فـھ رشیش بـھ گشـتی لـھ  سێ ئـاسـتدا خۆیان ده رده خـھ ن. دیار، نیوه  دیار، نـادیار . ھـھ نـدێك جـار 

ھـھ مـان نـھ خـش بـھ  سێ ئـاسـتی جیاوازه  دروسـتكراوه . ئـھ و وێنھ یھ  خـواره وه  وێنھ ی ئـھ ژدیھایھ  كـھ  لـھ  وێنھ یھ كی 

ڕیالیستیكیھ وه  وورده  وورده  بـوه  بـھ  ئـھ بسـتراكـت. ئـھ ژدیھا سـومـبولـھ  بۆ ئـھ و ھێزه  تـاریك و وێرانـكھ ره ی نـاو 
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سـروشـت و مـرۆڤ كـھ  زۆرجـار لـھ بـھ رامـبھ ر ئـھ ژدیھادا وێنھ ی سیمورغ كێشراوه  وه ك ھێزی چـاكـھ  و بنیادنـھ ر. 

ئـھ م دوو ھێزه ، وه ك دووپـاڵنھ ری سـھ ره كی  ده نـاسـرێن لـھ  زۆربـھ ی كـھ لـتوره كـانـدا وه ك دوانـھ ی (یین \یانـگ) تـارك 

\ ڕوونـاك، چـاكـھ  \خـراپـھ . ھـتد.   لـھ  بـنھ ڕه تـدا ئـھ م وێنھ  سـومـبولیھ  لـھ  چین ه وه  ھـاتـوه تـھ  نـاوفـھ رشـھ كـانی ڕۆژھـھ اڵتی 

ناوه ڕاست.   

  

١- نھ خشی دیار 

لەم حــاڵەتەدا پەیوەنــدی نێوان دال ( وێنەکە) و مەدلــلول ( مــانــاکەی) ئــاشکرا دەنــاســرێتەوە. واتــھ  كــھ  ســھ یری 

ئــھ ژدیھاكــھ  ده كــھ یت ڕاســتھ وخۆ ده زانین كــھ  وێنھ ی ئــھ ژدیھایھ . ھیچ ڕاز و نھێنیھ ك نیھ  لــھ  نێوان نــھ خــشھ كــھ  و 

ماناكھ  دا. نھ خشی دیار زیاتر لھ و فھ رشانھ دا ده بینرێن كھ  لھ  كارگھ ی ده ستچنی ناو شاره كاندا چنراوون. 

٢-  نھ خشی نیوه  دیار 

لەم حـاڵەتەدا پەیوەنـدی نێوان دال ( وێنەکە) و مەدلـلول( مـانـاکەی) تـاڕادەیەک دەنـاسـرێتەوە بـھ اڵم بـھ تـھ واوه تی 

ڕوون نیھ .  واتـھ  ده زانین نـھ خشی  وێنھ كـھ  بـونـھ وه رێكھ  بـھ و پێیھ ی سـھ ر و ده سـت و قـاچی ھـھ یھ  بـھ اڵم دیار نیھ  چی 

جۆره  بونھ وه رێكھ. ئھ م جۆره  نھ خشانھ  لھ  فھ رشی شاریی و فھ رشی خێڵھ كیشدا ده بینرێن. 

٣- نھ خشی نادیار 

ئەو نـھ خـشانـھ ن كـھ  بـھ  ئـاسـانی نـانـاسـرێنھ وه  و ھیچ پیوه نـدیھ ك نیھ  لـھ  نێوان ده ركـھ وتـھ كـھ ی و مـانـاكـھ یدا. واتـھ  ھیچ 

پەیوەنـدیەک نیە لە نێوان دال ( وێنەکە) و مەدلـلول ( مـانـاکەی)یانـدا. زۆربـھ ی نـھ خـشھ كـانی نـاو فـھ رش و بـھ ڕه ی 

خێڵھ  كۆچھ ری و الدێنشینھ كان ده چنھ  ئھ م خانھ یھ وه . 
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 بەرباڵترین نھ خشھ كانی فھ رشھ  ڕۆژھھ اڵتیھ كان 

بەرباڵوترین ئەو نھ خشانھ ی کە لە فەرش و بەڕەدا دەردەکەوون دابەشدەکرێن بەسەرئھ م چوار گرووپھ  دا؛ 

یەکەم؛ ئەو نــھ خــشانــھ ی کە پەیوەســتن بە ژیان و بەردەوامی دان بە ژیانەوە. کە ئەوانیش بــریتین لــھ  نــھ خشی،
( ئەســتێرە، جۆگەی ئــاو، یین\ یانــگ، قۆچی بەران، گــوارە، دەســت لە سەر کەمەر، ھــتد.). کە ئەمــانە وەک 

سومبولی لە دایک بوون، مردن، ژیانەوە، خیزان و بەردەوامیدان  دەناسرێنەوە. 

دووەم؛ ئەو نـھ خـشانـھ ن کە پەیوەسـتن بە بـاوەڕ و ئـاینەوە. وه ك ( خـاچ، قـوالپ، لەپی دەسـت، نـوشـتە، ھـتد.) 
ئەمانەش سومبولی ئاین و بۆچونە خورافیەکانی وەک چاوپیسی و منداڵ نەبوون و . ھتد. 

سێیەم؛ ئەو نـھ خـشانەی کە پەیوەسـتن بە گیانـدارەوە. وه ك ( ئەژدیھا، بـاڵندە، تـاوس، دووپشک، مـار، ئـاسک، 
حوشتر، سەگ و گورگ. ھتد.) کە ھەریەک لەمانەش سومبولن بۆ شتێکی دیاریکراو. 

چـــوارەم؛ نـــھ خشی درەخـــت و گـــوڵ. وەك ( درەختی ژیان، گـــوڵەبـــاخ، گەاڵ، تۆو( بۆتێ)، ســـنەوبەر، مێو، 
ھەنار.... ھتد.) کە ھەریەک لەمانیش سومبولن بۆ شتێکی دیاریکراو. 

خوێندنەوەی ھەندێك نھ خش  

قۆچی بەران 

قۆچی بەران، ســــومــــبـولی نێـرایەتی و ھێـز و پــــالەوانیەتی و بەردەمیـدانە بە ژیـان. لە کۆنــــدا قۆچی بەران 

بەکارھێنراوە وەک ڕەمــزی یەکبوون( یەکبوونی تــاکەکانی خێزان و خێڵ). دروســتکردنی شــاخەکان بەشێوەی 

حەلەزۆنی( ھێلکە شەیتانۆکە) ســومــبولی بــھ رده وامی و ھەتــاھەتــایی بــوونی ده ســتھ اڵتی خێڵھ  یان ده ســتھ اڵتی 

ئیالھیھ . ھەروەھا ئەم نھ خشھ  سومبولی قوربانی دانیشھ . 

  

ھەندێک لە نھ خشی قۆچی بەران  

 11



ئاینده ی سومبوله كان

باوەڕ (نوشتە و چاوی پیس) 

ئەم نـھ خـشانە بە مەبەسـتی پـاراسـتنی مـرۆڤ لە بەدبەختی و ووزه ی خـراپەوە دروسـتكراوون. لە دیدی زۆربەی 

کۆمەڵگا دێرینەکانەوە ھەنــدێک کەس بەبێ ویستی خۆیان خــاوەنی ووزه یھ كی خــراپــن( چــاوپیسی) کە دەبێتە 

ھۆی ھێنای بەدبەختی و عەزاب بۆ خەڵکانی تــــر. بۆیە بــــاوەڕیان وابــــوە بە دروســــتکردنی ( چــــاوەزار) 

دەیانپارێزێت لەوھێزە خراپھ  بانسروشتیەی کە پێیدەوترێت  چاوپیسی.  

لە نــاو فەرش و بەڕەدا ئەم نــھ خــشە نــاســراوە بە نــھ خشی بــاوه ڕ. بە چەنــد شێوەی جیاواز دروســتکراوە، کە 

زۆربەیان فۆرمێکی ھەنـدەسیان ھەیە وەک چـوارگۆشە، الکێشە،  سێگۆشە و ... ھـتد. ئەم نـھ خـشانـھ  ھـھ مـوویان 
نادیارن واتھ  سیمبولین چونکە پەیوەندی نێوان دال و مەدللولەکە ناڕوونە.  

 

ھەندێک لە نھ خشی باوه ڕ ( چاوپیسی و نوشتە). 

باڵندە 

ھیچ نـھ خشێک نیە لە نـاو فەرش و بەڕەدا ھێندە نـھ خشیی بـاڵندە مـانـا و دەالالتی جیاوازی ھەڵگرتبێت. بـاڵندە، 

ســومــبولە بۆ شــادی، خۆشەویستی، بەختیاری، ئــازایەتی، دەســتەاڵت، پــھ چــوو، مەرگ.... ھــتد. ھەر جۆرە 

بـاڵندەیەک مـانـایەکی جیای ھەیە، کونەپەپـوو و قەلەڕەش رەمـزن بۆ بەختی خـراپ، لەکاتێکدا کۆتـر مـانـای بەختی 

بـــاش دەگەیەنێت. داڵ و واشە رەمـــزی دەســـتەاڵتـــن ، سیمرخ و تـــاووس رەمـــزن بۆ بەھەشـــت و نـــھ مـــری. 

زۆرجـار،نـھ خشی بـاڵندە سـومـبولـھ  بۆ ڕۆحی مـردوو، ھەنـدێک جـار وەک مـوعجیزەی فڕین و ھەوڵی مـرۆڤ بۆ 

ڕزگاربوون لە دنیای سنورداری خۆی دروستکراوە.  

 

ھەندێک لە نھ خشی باڵندە 
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ئاینده ی سومبوله كان

درەختی ژیان 

بەگـوێرەی زۆربەی ئـاین و ئەفـسانەکان درەخـت گـرنگی خۆی ھەیە. درەخـت لەخۆیدا ھەڵگری سێ ڕەھەنـدی 

گەردوونیە، ڕەگ وەک جیھانی ژێرەوە، قەد وەک ژیانی ســھ ر زه وی و لــق و پۆپەکەشی وەک ئــاســمان. ھەر 

نـاوچەیە و وێنەی درەختێکیان کێشاوە لە کارەکانیانـدا وەک سـومـبول بۆ (درەختی ژیان). وەک درەختی ھەنـار، 

خـورمـا، ھەنجیر، تـرێ، سـنەوبەر، .. ھـتد. کە ھەمـوویان سـومـبولـن بۆ گەڕان بەدوای نەمـریدا . بە گـوێرەی ئـاینە 

یەکتاپەریستیەکان بێت کاتێک کە ئــادەم و حەوا بەڵێنەکەیان شکانــدو لە بەری ئەو درەخــتەیان خــوارد کە خــودا 

لێێان حەرام کرابـوو، ئیدی وەک سـزایەک خـودا نـاردنی بۆ سەر زەوی. لەدوای ئەوەوە نـھ خشی درەختی ژیان 

بەکارھێنراوە وەک ســومــبولی گەڕانەوە بۆ بەھەشــت. ســنھ وبــھ ر یھ كێكھ  لــھ و دره خــتانــھ ی كــھ  زۆربــھ ی جــار 

ده بینرێت لـھ نـاو فـھ رشـھ  ڕۆژھـھ اڵتیھ كـانـدا و سـومـبولـھ  بۆ بـھ ھـھ شـت، بـھ و پێیھ ی كـھ  ھـھ میشھ  سـھ وزه  وه  بـھ شێوه یھ كی 

سـتونی لـھ  زه ویھ وه  كـشاوه  بـھ ره و ئـاسـمان. ھـھ میشھ  سـھ وز، نیشانـھ ی نـھ مـریھ  و شێوه  سـتونیھ كـھ شی ڕه مـزه  بۆ 

ووستی مرۆڤ بۆ گھ یشتنی بھ  جیھانی سھ ره وه .  

  

ھەندێک لە نھ خشی درەخت 

 جیاوازی فەرشی خێڵەکی و فەرشی شار( كارگھ ) 

بــھ گشــتی فەرش دوو جۆری ھەیە، فــھ رشی شــاری و فــھ رشی کۆچەری و الدێنشینھ كــان. خــاڵی جیاکەرەوە لە 

نێوان ئەم دوو سـتایلەدا ئەوەیە کە لە   فەرشی خێلەکی و الدێنشینھ كـانـدا دیزاینەر و چـنەره كـھ  ھـھ ر ھـھ مـان كـھ سـن. 

لە کاتێکدا کە لە فەرشی شــاریی ( كــارگــھ یی) دا ئەو دووانە جیان. جیاکردنەوەی ئەم دووانە لەیەک نە تەنــھا 

کاریگەریەکی خــراپی دانــاوە لەسەر ڕه واڵھ تی فەرش بەڵکو بــوەتە ھۆی تێکچونی پەیوەنــدی نێوان چــنەر و 

ئیشھ کەی. واتە پێشتر چـنەر فەرشی وەک كـاغـھ زێك دەبینی کە لە ڕێگایەوە خـھ ون و ئـاره زوه كـانی خۆی تیادا 

تۆمـاردەکرد. بـھ اڵم لە فەرشی شـاریدا ئەو ھەسـتە ھـونەریە لەالی چـنەر نـامێنێت و پەیوەنـدی ئەو بە چنینەکەیەوە 

دەبێتە پەیوەنــدیەکی بێڕۆح و مــاتــریاڵی. سەرئەنــجام فەرشی شــار تــاکە ئــامــانجێکی ھەیە ئەویش ڕازیكردنی 
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ئاینده ی سومبوله كان

كڕیـاره كــــھ یـھ ، بۆ ئەو مەبەســــتەیـش دیـزایـنەرەکە ھەرنــــھ خـشێـكی بــــوێـت دادەنێـت لە نــــاو فەرشەکەدا بەبێ 

ڕەچـاوکردنی مـانـا سـومـبولیەکانی. ھـھ رچـھ نـده  فـھ رشی شـاریی بـاشـتر  و وورد تـر چـنراوون بـھ اڵم تـاراده یھ كی 

زۆر بێڕۆح و بێجھ وھھ ر ده رده كھ وێت لھ بھ رامبھ ر فھ رشھ  خێڵھ كیھ كاندا.  

 

 

                       فھ رشی خێڵھ كی                                                                      فھ رشی شاریی ( كارگھ یی) 

فەرشی خێڵەکی زیاتـر نـھ خـشھ کانی شێوە ئـھ نـدازه ین و ھـھ نـدێك جـار نـاڕێكیھ كی تێدایھ  لـھ  داڕشـتنھ كـھ یدا بـھ اڵم 

بـھ گشـتی جـوانـتره  بـھ ھۆی بـوونی ڕه نـگھ  سـروشـتیھ كـانیھ وه  و لـھ ھـھ مـان كـاتـدا ھـھ سـت بـھ  شـوێنھ واری ده سـت و پلی 

مـرۆڤانـھ  ده كـھ یت لـھ سـھ ری. لە کاتێکدا فەرشی شـاریی نـھ خـشھ كـانی شێوه  واقعین و تـوانـای پێچ و جـوڵھ ی زیا تـره  

بـھ اڵم بـھ ھۆی بـوونی ڕه نگی كیمیاوی و تێنھ گـھ یشتن لـھ  مـانـای نـھ خـشھ كـان تـھ نـھا وه ك كـارێكی جـوان بۆ ڕازانـدنـھ وه  

ده رده كـھ وێت و ھـھ سـت ده كـھ یت ھیچ شـوێنھ وه رێكی ده سـت وپلی مـرۆڤانـھ ی لـھ سـھ ر نیھ . نـھ خـشھ كـانی نـاو فەرشی 

شــــاریی بێبەریە لەو سەروەتە مەعــــنەوییەی کە فەرشی خێلەکی دروســــتی کردوە، بــــھ ڵكو تەھــــا کۆپی ئەو 

نھ خشانەن بھ  شێوه یھ كی وورتر و ڕێكتر چنراوون بھ اڵم بێناوه ڕۆك. 

دواجـــار، ئەوەی کە لە فەرشی شـــاردا وونە ’ شـــوێنھ واری ھەســـتی مـــرۆڤانەیە ‘. کە ئەویش پەیوەســـتە بەو 

پەیوەنـدیەی چـنھ ر ده بـھ سـتێتھ وه  بـھ  مـاتـریاڵ و كـاره كـھ یھ وه . لـھ م سـھ رده مـھ دا فـھ رشی كـارگـھ یی کارێکی کردوە کە 

ھـــونەری چنینی لە سیاقی تـــرادسیۆنی خۆی ھێناوەتە دەرەوە . واتە بەرھەمھێنانەوەی تەکنینکی کۆتـــایی بەو 

ھونەرە ھێناوە کە خێلەکیەکان ڕۆژگارێک ھەوڵیان داوە لە رێگایەوە ڕۆحی خۆیانی پێ بەیان بکەن.  
لەالی خێڵەکان فەرش تەنــــھا بۆ ئەوە دروســــت نەکراوە کە بەکاری بھێنن وەک ڕاخەر، بەڵكو ئەوان ھەوڵیان 

داوە ھەست و بیرکردنەوەکانی خۆیان بخەنە ناو یەوە. 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لە ئێـسـتـادا زۆربەی ئەو فەرشــــانەی کە بەرھەم دێـت لە کـارگەکـانەوە دێـنە دەرەوە. ئەم فەرشــــانەش وا دیـزایـن 

دەکرێن کە خێراتــر بــفرۆشــرێن لە بــازاڕیکانــدا. بەتــایبەت بــازاڕی ئەورووپی، کە ئەمەش وادەکات ڕەنــگ و 

دیزاینی فەرشەکان بە پێێ ڕه نـــگ و دیزاینی نـــاومـــاڵێ ئەرووپیەکان بـــھ رھـــھ مبھێنرێت.   لەبەر ئەمەش ھیچ 

گرنگیەک بەالیەنی ڕه نگ و نھ خشھ کان نادرێت  . 

                                                              فھ رشی كارگھ یی 

 
فەرشی شـاری( کارگە) ھەر لەسەرەتـاوە گـرنگی نەداوە بە مـانـا سیمبۆلیەکانی نـاو فەرش ھەربۆیە بەپێێ کات 

تـوانیویەتی بەتەواوەتی نـھ خـشھ کان دابـماڵرێن لە ھەمـوو مـانـایەک. ئیشی نـھ خـشھ کان لە نـاو فەرشی شـاریی دا 

تەنھا ڕازاندنەوە یھ . لە کاتێکدا کە نھ خشھ  خێڵەکیەکان ھەم بۆ ڕازاندنھ وه  بھ كارھێنراوون و ھەم ماناداریشن.  

ئایندەی سومبولەکان لە ناو فەرش و بەڕەدا 

ئـھ و گۆرانـكاریانـھ ی كـھ  لـھ  بـھ رھـھ مھێنانی فـھ رش و بـھ ڕه دا ڕویانـداوه  لـھ م چـھ نـد سـھ ده یھ ی ڕابـوردوودا وه ك 

بەرھەمھێنانی فەرش لە ڕێگای کارگەکانەوە یان چنین فـھ رش بۆ مـھ بـھ سـتی فـرۆشـتن، بـوەنـھ تـھ  ھۆی ئەوەی کە 

نـھ خـشھ کان تـاڕاده یھ كی زۆر مـانـاکانی خۆیان لە کیسبدەن وھیچ بەھـایەکیان نەمینێت . فەرشی کارگە ھەمیشە بۆ 

مەبەسـتی فـرۆشـتن بەرھەم ھـاتـوە لە کاتێکدا کە فەرشی خێڵ و کۆچەریەکان ، کە دیزاینەر و چـنرەکەی ھەر 

ھەمـان کەسـبوون، بۆ پێداویستی نـاو مـاڵ دروسـتکراوە ،ئەم گۆرانکاریەش لە وەزیفەی درو سـتكردنی فەرش دا 

( لە بـــابەتێکی نـــاو مـــاڵ ەوە بۆ بـــابەتێكی بـــازرگـــانی) کارێکی کرد کە ھەمـــوو ئەو بەھـــا میتافیزیکی و 

سایکۆلۆژیەی کە بە درێژایی سەدان ساڵ ھھ یبوو تاڕادیھ كھ ی زۆر کۆتایی پێبھێنێت. 
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فـھ رش لـھ  سـھ ده ی ١٦ھـھ تـا ١٩ بـھ تـھ واوه تی بـھ  پیشھ سـازیی كـراوه  لـھ  جیھانی ئیسالمیدا بـھ تـایبھ ت ئێران( سـھ رده می 

قــاجــاڕه كــان) و تــوركیا( ســھ رده می عــوســمانیھ كــان)، ئــھ وه ش ده گــھ رێتھ وه  بۆ ئــھ و داواكــاریھ  زۆره ی كــھ  

ڕۆژئـاواییھ كـان لـھ و كـاتـھ دا ھـھ یان بـوه  بۆ فـھ رشی ڕۆژھـھ اڵتی. فەرش تـاكـھ  بەرھەمێكی ھـونـھ ری بـوه    لـھ  جیھانی 

ئیسالمی دا کە تــوانیویەتی تەرکیزی ئەوروپیەکان ڕابکێشێت بۆ خۆی. ئەمەش وای کرد کە خــواســت لەسەر 

كڕنی فەرش زۆر ببێت.  بەجۆرێک لــھ مــاوه یھ كی كــھ مــدا  ژمــاره یھ كی زۆر كــارگــھ ی بــچوك و گــھ وره  لــھ  

شاره كاندا كرانھ وه  بۆ ئھ و مھ بھ ستھ  و ھھ تا ئێستاش بھ رده وامن. 

مرۆڤی مۆدێرن و سومبول 

ئـھ و گۆڕانـكاریھ  ڕیشھ ییانـھ  لـھ  بـھ رھـھ مھێنانی فـھ رشـدا ڕویانـدا و ھـاوكـات لـھ گـھ ڵ ئـھ و گۆڕانـھ  خێرایانـھ  كـھ بـھ سـھ ر 

بیركـردنـھ وه ی مـرۆڤی مۆدێرنـدا ھـاتـوه ، كـارێكی كـردوه  كـھ  زۆر ئـھ سـتھ مـھ  بـاوه ڕ بـھ  مـرۆڤی  ئـھ م سـھ رده مـھ  بھێنی 

كـھ  چی ده گـوزه رێت لـھ ودیو ڕه ھـھ نـده  نـادیاره و شـاراوه كـانی نـھ خـش و نیگاری فـھ رش. مـرۆڤی مۆدێرن تـاڕادیھ ك 

شەوارەی کردوە بە الیەنی مـادی شـتەکان وجەوھەرەکانیانی لە بیرکردوە. مـرۆڤێكی ڕه واڵھ تـگھ رایھ  و بـاوه ڕی 

بھ  دیوی دووه می شتھ كان نیھ . بۆیھ   سیمبول ھیچ مانا و بەھایەکی نیە لھ الیان. 

بۆ ئـھ وه ی بـتوانین مـانـایھ ك بـده ینھ وه  بـھ و گـھ نجینھ  كـھ لـتوریھ  ی كـھ  ھـھ مـانـھ  ده بێت بـره و بـده ین بـھ  تێگەیشتن  لەو 

زمـانی سیمبولییھ ی كـھ لـھ  ھـونـھ ری تـرادسیۆنـدا ھـھ یھ بـھ تـایبھ ت  لـھ نـاو ئـھ كـادیمیا ھـونـھ ریھ كـانـدا پێویستھ  جێگای 

بــكرێتھ وه ، چــونــكھ  بــھ بێ ئــھ و تێگھ یشتنھ  نــاتــوانین ھــھ رگیز دەســتمان بــگات بە ئەو زانیاریە کەلــتوریانە کە لە 

دووتوێی فەرش و بەڕه کاندا بە شاردراوەیی ماونەتەوە. 

ئـھ وه ی كـھ  ھێشتا ھیوابەخـشھ  ئـھ وه یھ  كـھ  جـوانی و ڕەسەنـایەتی فەرشـھ  خێڵەکیەكـان ھەمیشە  ڕوونـتر و ئـاشـكراتـر 

خۆیان ده رده خـھ ن لـھ ئـاسـت ئـھ و فەرشە بێ ڕۆحـانـھ ی کە کارگەکان بەرھەمی دەھێنن. ئـھ و جـوانی و ھـارمۆنیھ ی 

كـھ  لـھ  فـھ رشـھ  دێرینھ كـانـدا ھـھ یھ  واده كـات كـھ  بـھ رده وام بیر لـھ و سیحره  بـكھ ینھ وه  كـھ  لـھ  پشـت ئـھ و كـارانـھ وه   خۆی 

حھ شارداوه . سیحرێك كھ  ھھ ر كات ڕوبھ ڕووی بوینھ وه ده ستمان ده گرێت بھ ره و جیھانی  نادیاره ی سومبولھ كان. 
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