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 دا يا هوزانظان)مؤيد طيب( بنياتىَ تيَكستىَ هوزانىَ ذ روانطا ئةركيولوذيظة ، ظةكولينةكة د هوزانا ) قف للتفتيش( 

  1ث. ي. د. نــوزت أمحـد عـثمان  

 2عبدالقادر نورى عبدالكريم د.  

 
 بنية النص الشعرى من منظور االركيولوجيا

 دراسة في قصيدة ) قف للتفتيش ( 

،  البحث المعمق فى متون الوقائع  او الوثائق التاريخية التى صورت  لنا غربة  فيكوميشال رايى يقصد باألركيولوجيا حسب 

الذات االنسانية مع الطابع االكراهى لهذه الجماعة  و التى تجعله فى خصام الينقطع مع ذاته ، هذا  الفهم ادى باالنسان الى 

واء باستخدام ادوات البحث المعاصرة  أو باستحضار المرونة فى الذهن بغرض فهم االبعاد قراءة مختلفة للنص  الشعرى س

المفتوحة للنص الشعرى ، والرجوع الى هذا المفهوم يؤدى الى قراءة اخرى للنص الشعرى باالعتماد على البحث فى اعماق 

النص الشعرى ، لذلك كان هذا البحث عن النص و تفكيك العناصر المكونة  له بغرض االبتعاد عن التقليد فى تحليل 

البنية لغرض استخالص  فى قصيدة )قف للتفتيش( للشاعر )مؤيد طيب( التى ضمنها فى احدى  دواوينه الشعرية  االركيولوجيا 

 التاريخية و الثقافية المكونة له. 

 ر ، بنية الشع كوفو، ميشال مؤيد طيبكلمات مفتاحية : اركيولوجيا ، النص الشعرى ، 

 كورتى :

ئةركيولوذيا، ل طورةى تيورا  ميشال فيطو،  ليَطةريانةكا كوويرة د تيَكستىَ روويدان يان بةلطةناميَن ميَذوويى    
دا ، ئةويَن كو ناموييا خوةى يا مروظى  بةرامبةر سروشتىَ  كةربطرتنىَ  بةرامبةر  طروثا تيَدا دذيت  ويَنة دكةت  ـ بظىَ 

، ئةظ تيَطةهشتنة  مروظىَ بةرةف هندىَ دبةت كو دووبارة خواندنةكا جيَواز بؤ وى ضةندى َ هةر دطةل خؤ ذى هةظرك دبيت 
تيَكستى ببةت ض ب ئامري و تةكنيكيَن سةردةمانة يان ذى هزرا خؤ بكةت ثيظةر بؤ ظىَ هةلسةنطاندنىَ  ب مةرما طةشتنىَ 

و دووبارة تيَكستىَ هوزانىَ بهيَتة خواندن ، ب رةهةنديَن ظةكرييَن تيَكستى ، ظةطةريان بؤ ظى تيَطةهى وىَ ريَكىَ ددةت ك
ئةوذى ب ريَكا ليَطةريانىَ  ل كوويراتييَن  تيَكستى و ذيَكظةكرنا ثارضيَن ثيَكهيَنةريَن  داهيَنانا وى ب مةرةما خو دويركرنىَ 

ة  ليَطةريانةك  ذ تيَطةهشتنيَن ضافليَكرنىَ  د شروظةكرنا تيَكستىَ  هوزانىَ دا ، ذبةر هندىَ ئةظ  ظةكولينة دبيت
دئةركيولوذيا هوزانا )قف للتفتيش( يا هوزانظان )مؤيد طيب(دا كو هوزانةكة ذ ديوانا )ثلنط دةما برسى دبن ... مروظ 

 دةما تيَر دبن ...(   

 ، ميشال فيطو . بنياتىَ هوزانىَ  ثةيظيَن كليل : ئةركيولوذيا ، تيَكستىَ هوزانىَ ، مؤيد طيب

                                                           
 زانكؤيا زاخؤ . فةكولتيا زانستيَن مروظايةتى . ثشكا زمانَى كوردى  - 1
 زانكؤيا زاخؤ . كوليذا ثةروةردة بنيات . ثشكا زمانَى كوردى - 2
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 ثيَشةكى :  -1

تيَكستىَ ئةدةبى  ذ دروستبوونا خو  رةواتيا خبوظةطرتنا  دةوروبةران  ب مافىَ خو دزانيت ، ئةظ  بنياتىَ 
هةمبيَزكرنة ذى بؤ وىَ ضةندىَ دزظريت كو ل دةمىَ ئاظاكرنا وى تيَكستىَ ئةدةبى  ثةنا بؤ هزر و تيَطةهشتنيَن ثيَشني و 

ظةطريَداى و رةهةنديَن وى موكم بن ، دظى بياظى دا ئةركيولوذيا سةردةم دهيَتة برن ب ئارماجنا ئاظاكرنا بنياتةكىَ ثيَك
رادبينت ب ليَطةريان و ظةديتنا وان رةطةزيَن وى تيَكستى ثيَك دهينن ، بةىلَ نة بتنىَ ئةو رةطةز و  1ميشال فيطوى 

و خواندن و ظةديتنا ريَزيَن دةاللةتييَن ب سةر  روويىَ تيَكستى  دكةظن ، بةلكو بناظةضوونا نهيَين و كوويراتيا تيَكستى  
 دناظبةرا ريَزاندا .

وى تيَكستىَ متامبوونا خو وةرطرتى و   -هةلوةشاندنا  –بظىَ ضةندىَ ئةركيولوذيا دبيتة دووبارة ثرتثرتكرنا  
ان و ليَطةريان ل رةهةنديَن ظةشارتى ييَن هةبوونا وى ثيَك دئينن ، ئانكو ظةديتنا وان رةهةنديَن  روشةنبريى و زانياري

شينواريََن جودا جودا  ييَن دناظ بنياتىَ تيَكستىَ هوزانىَ دا دهيَنة دينت ب مةرةما زانينا وى ليَظةطةرىَ تيَكست لسةر هاتى 
 ئاظاكرن و هةبوونا خو ب وان ذيَدةران دروست كرى .   

 ميتودا ظةكولينىَ : -1-1

رةهةنديَن خبوظة دطريت دبنة ريَبار و ميتودا  سروشتىَ بابةتىَ دكةظيتة ل ذيَر ظةكولينا ئةركيولوذى و ئةو 
ظةكولينىَ ، ئانكو ئةظ ظةكولينة ذبةر كو ليَطةريانة ل وان اليةنيَن ظةشارتى و ظةديتنا وان ليَظةطةريَن روشةنبريى و 

نىَ ، هةمة جور ييَن تيَكستىَ بذارة لسةر ئاظادبيت ، ميتودا ظةكولينىَ و ذبؤ مةرما طةهشتنىَ ب رةهةنديَن ظةكولي
ظةكولةرى ثةنا برية بةر ميتودا )سالوخدان و شروظةكرنىَ( ، واتة د اليةنىَ تيورى دا اليةنىَ  سالوخدانىَ هاتية 

 بةرجستةكرن و د رةهةندىَ ثراكتيكى دا ظةكولةر ب شروظةكرنىَ منوونيَن ثيَدظى دياركرينة . 

 ثيَكهاتا ظةكولينىَ :  -1-2

 بابةتى لسةر دوو بياظيَن طرنط هاتينة دابةشكرن :دظىَ ظةكولينىَ  دا توبوطرافيا  

يىَ ئيَكىَ ، اليةنىَ تيورى  يىَ بابةتى كو ظةكولني لسةر  تيَطةهة و ثةيدابوون و كارابوونا  تيَطةهىَ ئةركيولوذيا هاتى  -
 ية كرن زيَدةبارى ثةيوةنديا وى لطةل  بنياتىَ تيَكستىَ ئةدةبى و ضةوانيا طوجناندنا وى .

ووىَ ، ثراكتيكرنة لسةر تيَكستةكىَ هوزانىَ  و ب ريَكا ظى تيَطةهى )ئةركيولوذيا( شروظةكرنةكا تيَر و تةسةىل يىَ د -
 لسةر دهيَتة كرن و دبيتة ريَك بؤ ظةديتنا وان اليةنيَن روشةنبريى و ثيَزانينا ييَن تيَكستى خبوظة طرتني .

 ئارماجنا ظةكولينىَ : -1-3
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ئامراز و ئاماذيَن ريَبازا ظىَ ظةكولينىَ ية يىَ كو رادبينت ب ليَك نيَزيككرنا بنياتىَ  ئارماجنا ظىَ ظةكولينىَ، 
تيَكستىَ هوزانىَ و خواندنا هزرى يا كووير و ظةديتنا تةخيَن تيَكستىَ هوزانىَ ييَن لسةر ئيَك كةفتني، كو دبيَذنىَ ريَبازا 

بازة دطيَريت دبوارىَ ظةديتنا وان نهيَنييَن تيَكست دكوويراتيا خودا ئةركيولوذى  زيَدةبارى هندىَ دياركرنا وى روىلَ ئةظ ريَ
 ظةدشيَريت ييَن كو بووينة ئةطةرىَ ثةيدابوونا وى . 

 طرنطيا ظةكولينىَ :  -1-4

طرنطى ظىَ ظةكولينىَ ذ وىَ ضةندىَ دهيَت كو بزاظةكة ذبؤ شروظةكرنا تيَكستىَ هوزانا كوردى ب منوونىَ هوزانةكا  
( ل دويف ريَبازا ئةركيولوذى كو دبيتة ريَكةك بؤ ظةديتنا هزرا كووير يا تيَكستى و ثيَكظةطريَدانا وىَ لطةل  )مؤيد طيب

دةاللةتا ديار يا تيَكستىَ هوزانىَ ، ئانكو دياركرنا هزريَن نظيسةرى ب شيَوةكىَ نةراستةوخو ب ريَكا تيَكستى ئارستةكرين 
 ويىَ خوظة دطريت .و ئةركيولوذيا ئةركىَ ظةديتنا وان ب ست

 تيَطةهىَ ئاركيولوذيايىَ: -2

ب ثيَداضوون لسةر ظى زاراظى وةسا ديار دبيت كو ثةيظا ئةركيولوذيا طرنطيةكا مةزن هةبوو د ضةسثاندنا 
ذمارةكا زاراظيَن طرنط ييَ ميشال فيطوى بكار ئانني كو  وةكو ئاماذة بؤ ريَبازا خو بكار ئيناين ، ئةو ناظونيشانيَن لدةف وى 

وضوونيَن ثزيشكى( و )ئةركيولوذيا زانستيَن مروظايةتى ( و )ئةركيولوذيا  ثةيدا بووين ثيَكهاتى بوون ذ  )ئةركيولوذيا ب
( arche، ثةيظا ئةركيولوذيا) شينوارناسى(  دبنياتىَ خو دا ذ ثةيظا يونانى )ئةركايوس( واتة ) 2زانينىَ( 

(،arkhaiosب واتا كةظن  هاتية وةرطرتن و واتا وىَ " ظةكولني ل شينواريَن كةظن ثيَدظى ب هة ) لكولينىَ ية ب مةرما
كو هةبوون و روىلَ وان   3دةريَخستنا شينواريَن كةظن ذ بن عةردىَ  و رابوون ب دووبارة ليَكدانا شارستانييَن كةظن" 

 دبياظيَن ذيَكجودا دا نيشانى مة ددةن و ئةو كارتيَكرن و تيَكةلبوونا دناظبةرا واندا دروست بووى.

ميشال فيطو(ى زاراظىَ ئةركيولوذيا ب "دةاللةتةكا ميتافورى بكار ئينايةو روونكرنا دةاللةتيَن ظى تيَطةهى ) 
،   4مةرما وى هةلكولينا كوويراتيانة ذبؤ ظةديتنا روويدانيَن نةثةنى د بوارةكىَ دياركريدا ، ذبؤ ئاظاكرنا راستيةكىَ " 

ديارديَن بةردةواميا هةستثيَكرى ييَن هةر ئةظة ئةو هزر بوو يا كو فيطوى ثةسةند دكر كو ئةركيولوذيا بزاظا ظةديتنا 
ديسكورسيَن ثيَشني يان داهاتى لطةل ييَن نوى داهيَنايى ناكةت ، بةلكو طرنطيىَ د دةت  دةستنيشانكرنا ديسكورسى 

دخوةيا ويدا و وةسا روون بكةت كو ئةوياساييَن تايبةمتةنديا دروستبوونا ديسكورسى دياردكةن  ناكةظنة ل ذيَر هةر 
 ن .تشتةكىَ د

بظىَ ضةندىَ ئةكيولوذيا ب رةهةنديَن ثيَكهاتةيا خوظة دبيتة ريَبازةك بؤ هةلكولني  و ليَطةريانىَ ل هةمى 
دةربرينيَن ديسكورسى ييَن  د دةمةكىَ دياركرى دا ثةيوةندى ب اليةنىَ زانني و دةسةالتى ظة هةى ، واتة بزاظىَ دكةت ذبؤ 

بؤ  -ديسكورس-ياركريظة د وى دةمىَ دةستنيشانكريدا كو سنورةكىَ جهى ظةديتنا ثرةنسيثيَن طريَدايى ب ديسكورسةكىَ د
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ديار دكةت و رادبينت ب دياركرنا دةمةكىَ دةستنيشانكرى كو تايبةمتةندييَن وى بةرضاف بكةت دووير ذ كارتيَكرنيَن 
 دةرةكى و ثاراستنا وان دسنوورةكى دياركريدا .   

ىَ طريَداية ب لطةريانىَ ل وان شيَنواريَن كةظن ييَن شارستانيا ئةركيولوذيا ، دبنياتىَ خودا زانستةكة ي 
مروظايةتيىَ ل ثشت خو هيَالين و لسةر دةميَن نهو دهيَنة دينت و دبنة ئاماذة بؤ دياركرنا شيَوازىَ ذيانا وان ب هةمىَ 

ة بةردةستكرن ، بةىلَ ل دةمةكىَ اليةنيَن خوظة ، ئةظ ئاماذة ذى هندةك ذ راستييَن وى سةردةمى لطورةى وان شينواران دهيَن
، زانستىَ شينوارناسى هاتى ية دناظ زانستيَن مروظايةتى دا و شوين تثليَن خو دناظ ظى   -ئةركيولوذيا –ديدا ئةظ تيَطةه 

زانستى دا بةرضافكرن ، ئةوذى ب ريَكا كارابوون و ئةكيتظيا وى دبوارىَ ظةكولينىَ ل ديارديَن جظاكى ييَن جوراوجور ذ 
ئةظ تيَطةهة ذى هةمان نواريَن روشةنبريى و زانستى و زانينىَ و زؤربةيا تيَكستيَن بووينة ظةريَذا داهيَنانىَ ،ئانكو " شي

تةكنيكيَن  ظةديتنا شينواريَن ماتةرى )هشك(  دبياظىَ تيَطةهشتنا تيَكستيَن ئةدةبى بكار دئينيت، و ذئةجنامىَ وىَ 
 . 5" لينىَ ثةيدابوو ...ضةندىَ ريَبازا ئةركيولوذى يان هةلكو

ئةظ شيَوىَ  ئةركيولوذيايىَ ، يىَ كو دناظ زانستيَن مروظايةتى دا جهىَ خو طرتى و ب ئةركيولوذيا هةلكولينىَ  
ظةكولينةكا كوويرة د راستى يا روويدان وبةلطةناميَن ميَذوويى و دووبارة خواندنا وان ب هاتى ناسكرن مةرم ذىَ " 

و جودا ب شيَوةكىَ كووير و ريَكا بكارئينانا ئةلةمنتيَن ظةكولينىَ ييَن هةظضةرخ يان ثشت بةسنت شيَوةكىَ ذ ييَن بةرى خ
لسةر شروظةكرنا ميَشكى و رادىَ تيَطةهشتنا مروظى دةربارةى بياظيَن تيَكستى و ثيَكهاتا وى، زيَدةبارى بةرضافوةرطرتنا 

ةظ ظةريَذة ييَن تيَكستى ثيَك دئينن دبيتة كةرستىَ ئاظاكرنا ، ضونكى ئ 6"  ثيَكهاتا تيَكستى و ظةريَذين خبوظة طرتني
 تيَكستى و ظةديتنا وى ديسكورس و بةلطةناما دناظدا هاتى ثاراسنت كو دبيتة كةرستة بؤ ظةكولينىَ . 

 ليَكنيَزيككرنا تيَطةهىَ ئةكيولوذى و تيَكستىَ ئةدةبى : -2-1

ةدطةرينيت بؤ هندىَ كو ئةركيولوذيا لسةر زانستىَ شينوارناسى ليَطةريان ل ريه و ريضاليَن ظىَ ريَبازىَ مة ظ  
هاتية ئاظاكرن ، واتة ميكانيزما كاركرنىَ و ثرةنسيثيَن تيَطةشتنا تيَكستىَ ئةدةبى هةمان تةكنيكيَن شينوارناسى 

ئارماجنا ليَطةريانىَ  ثراكتيك دكةت ، ذبةر هندىَ  ب ريَكا كارابوون و ئةكيتظيا خو ضووية دناظ زانستيَن مروظايةتى دا ب
ل شينواريَن روشةنبريى و زانستى و زانينىَ و تيَكستيَن داهيَنايى ييَن ظةريَذا هزرا مروظايةتى و جظاكى و كةسى خبوظة 

دطريت ، ئةوذى ب ثشت بةسنت لسةر دياكرنا شينواريَن كةظن دناظ وان تيَكستيَن ئةدةبى دا و بظىَ ضةندىَ ريَبازا 
 وو داكو ببيتة خانةك ذ خانيَن دشروظةكرنا تيَكستيَن ئةدةبى دا ثشت بةسنت لسةر بهيَتة كرن .ئةركيولوذى ثةيداب

لطورةى ديتنا ئةركيولوذى ئةو تيَكستىَ ئةدةبى يان يىَ هوزانىَ ل دةمىَ دهيَتة ئافراندن ثةيكةر و ناظةروكا خو  
ديتنا مة بؤ تيَكستى دهيَتة طهورين و ةندة " يا هةى كو دهةبوونا خو دا ئاماذيَن جوراوجور ئارستة دكةت ، ئةظ ض

ب شيَوةكىَ  7"   سةردةريةكا دى بؤ دهيَتة كرن و نةبتنىَ دبيتة ظةطيَرانا راستيةكىَ ، بةلكو دبيتة بةهةمهيَنةرا وىَ راستيىَ
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خبو دبنة روويدان و  وةسا كو ئةو دةربرينيَن ئةدةبى  ييَن تيَكست بةرهةم دئينيت نابنة دةنطوباسةكىَ ذيوارى ، بةلكو ئةو
ب تةكنيكةكا رةوان خو ل سةر وةرطرى دضةسثينن و ئةظ ثةيوةنديا نوى يا دناظبةرا تيَكستى و وةرطريدا دبيتة شيَوةكىَ 

 جودا يىَ وى ذيوارى  كو تيَكست ثيَشكيَش دكةت و ئةركيولوذيا ب ريَكا تةكنيكيَن ليَطةريان و ظةديتنىَ ظةدبينيت.  

  

ةبوونا تيَكستىَ ئةدةبى لسةر دهيَتة ئاظاكرن هةلطرا )هزرىَ(ية ، و ل دويف بوضوونا ئةو ديسكورسىَ ه 
ئةركيولوذيايىَ ثيَدظى هةلكولني ل وىَ هزرىَ بهيَتة كرن ب مةرما دووبارة ظةديتنا وىَ هزرىَ ، بظىَ ضةندىَ ئةظ هةلكولينة 

ذاليىَ ميَذوويى و زمانظانى و فةلسةفى و ئةدةبى ، وى تيَكستى  -هزرا -رادبينت ب شروظةكرن و و رةخنةطرتنا ناظةروك 
ئةظ ضةندة ذى دبياظىَ وى تيَكستى دا دهيَتة ئةجنامدان يىَ كو دةربرينىَ ذ بياظيَن ذيانىَ و ثةيوةندييَن جظاكى دكةت 

 دووير ذ كارتيَكرنيَن دةوروبةر . 

ت كو ثرةنسيثيَن بونيادطةريىَ بؤ شروظةكرنا ديتنا ريَبازا ميشال فيطوى دةربارةى ئةركيولوذيايىَ  بؤ هندىَ دضي 
تيَكستىَ ئةدةبى دطوجناينة ، ضونكى بزاظةكة بؤ طةهشتنا هزرىَ وةكو بياظةكىَ بةرهةمئينانا زانينا خاظ يىَ كو ذ 

  8( Geologieئةجنامىَ ثروسا داهيَنانا ديسكورسى و زمانى بةرهةم  دهيَت ، دظيَرةدا ئةركيولوذيا نابيتة جيولوجيا )
، بةلكو دبيتة شروظةكرنا ميكانيزما بةرهةمئينانا ديسكورسى ذاليىَ  ياسا و ريَكار و ثرةنسيث و نيشاندان  وشروظةكرنىَ 

  9"   ثروذىَ سالوخدانا روويدانيَن ديسكورسى ديار دبن كو  ثشت بةستنىَ لسةر شروظةكرنا زمانى دكةتظة ، دظيَرةدا  " 
 رنا بةلطةناميَن دناظ تيكستىَ ئةدةبى دا ديار دبن . ب مةرما طةهشنت ب دةاللةتا شروظةك

ئةظ ليَكنيَزيكبوونة ذ هندىَ دهيَت كو تيَكستىَ ئةدةبى دبنياتىَ خودا بريدانكةك و كوطةهةكا طرنط و ثرِة ذ  
اليةنىَ روشةنبريى و بةلطةناميَن جوراوجور ييَن ميَذوويى و جظاكى و كةلتورى ، زيَدةبارى خبوظةطرتنا رةهةنديَن هزرى 

ت ، ذاليةكىَ ديظة ريَبازا ئةركيووذى ذبؤ ئةجنامدانا ثروسا شروظةكرن و كو دةاللةتيَن وىَ ييَن ثيَكهيَنةر بهيَز بكة
هةلكولينىَ رادبينت ب ليَطةريانىَ ل وى كةرستىَ تيَكستىَ ئةدةبى ثيَشكيَش دكةت ، بظىَ ضةندىَ هةردوو د ئيَك خالدا ثيَك 

ست دادهيَنيت ، ئةظ ثروسا دناظبةرا واندا دطةهن ،كو ئةوذى بكار ئينان و نيشاندانا وان بةلطةناميَن هةمةجورن ييَن تيَك
 بظى ويَنةى روونرت دبيت . 

 

 

 

 

 

 ئارستةكرنا بةلطةنامان                                             

 

 نيشاندان و شروظةكرنا بةلطةنامان                                               

 

   ئةركيولوذيا تيَكست  
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 ( ليَكطوهارتنا بةلطة و شروظةكرنىَ 1ويَنىَ ذمارة )

 

 ئةركيولوذيا و ظةكولني ل دةاللةتيَن تيَكستى: -2-2

ذ دةرظةى تيَكستىَ ئةدةبى ددا  دياركرنا بياظىَ د ظةكولينيَن رةخنةيى ييَن كةظندا كو طرنطى ب رةهةنديَن  
دةالىل يىَ تيَكستىَ ئةدةبى ب ئارماجنا خو دزانى ، ئةظ بوضوونة ذى ذ بوشايةكىَ نةهاتبوو ، بةلكو ثشت بةسنت بوو ل 

سةر وان بوضونيَن هةر ذ سةردةمىَ طريكان ذ ئةجنامىَ بوضونيَن فةلسةفى و رةخنةيى ثةيدا بووين ، دهندةك 
كةفتاندا وةسا دهاتة دياركرن كو ب شيَوةكىَ راستةخو ل دةاللةتيَن تيَكستىَ ئةدةبى يان هوزانىَ بطةهن ، بةىلَ د هةل

سروشتىَ داهيَنانا ئةدةبى دا  زمان خو ذ دةربرينيَن راستةخو ددةتة ثاش و بةرف مييتافورىَ و رةوانبيَذيىَ دضيت داكو 
 نديبوونىَ ل وىَ دةاللةتىَ بطةرهيت .وةرطرى نةضار بكةت ب هزرةكا رةهوان و ما

بىَ طومان ثيَداضوون ل سةر ظان دابيَشان وةسا ديار دبيت كو ذ دةرظةى دةاللةتىَ تيَكستىَ ئةدةبى زمانة و ئةو  
زمانة ذى روىلَ بناظةضوون و و دةربازبوونىَ ذ زمانىَ ئاسايى دطيَريت و ثةيوةنديا شيَتاتيىَ و بةرزةبوونىَ دناظبةرا 

نةرى و تيَكستى ديار دكةت ، واتة ئةطةر تيَكستىَ ئةدةبى زمان بيت هةمان ئةركىَ ذناظربنا زمانىَ ئاسايى دطيَريت  و داهيَ
دئةجنامدا شيَوازىَ ئاسايى يىَ داهيَنةرى  شيَوازةكىَ شيَتانة وةردطريت و دناظ وان دةربرينادا بةرزة دبيت ، ذبةر هندىَ يا 

دنظيَسينىَ دا دابيَشة دياركرن يا نديا داهيَنةرى و تيَكستىَ ئةدةبى بهيَتة كرن ، ذبةركو " ثيَدظى ية ليَطةريان ل ثةيوة
راطةهاندنا بزاظا نظيَسينىَ يان جيَبجيَكرنا بابةتةكى دنظيَسينةكىَ دا نينة ، بةلكو دابيَشا ظةكرنا بياظةكى ية كو 

و وةرطرى ب تنىَ دهيَليتة بىَ هاريكارى بةرامبةر وان دةاللةتيَن ب ريَكا زمانى  10"  هةردةم خوةيى دناظدا دهيَتة ظةشارتن
 خؤ دناظ وى زمانى دا ظةدشيَريت و خؤ ديار ناكةت .  -نظيسةر -دهيَنة دركاندن و دهةمان دةمدا داهيَنةر 

تيَطةهشتنىَ بؤ  ئةظ دةاللةتيَن تيَكستىَ هوزانىَ دبنة بنطةه بؤ شروظةكرنا ديسكورسى ئةدةبى و بزاظةك 
شروظةكرنا ميَذوويى يا وان ديسكورسان و د سةر هنديَرا  ئةظ شروظةكرنة ثشت بةستنىَ لسةر بهايىَ دةربرين يا شيَوازى 

ناكةت ، بةلكو ثشت بةستنىَ لسةر شيَوازىَ هةبوون و ئةرك و بةالفبوونا وى تيَكستى دكةت ذبةر هندىَ داهيَنةرى ب 
 سى دبينيت و ب ضةقةك وى تيَكستىَ دزانيت ، ئةظ طوتنة ظةكولةرى بؤ هندىَ ظةدطةرينيت ،كوئةركةكىَ ناظخويىَ ديسكور

ئةو ض تشتة كو تيَكستةكىَ دياركرى دناظ هةمى نظيَسينا دا ب ثريوز بزانيت ، ئةوذى بؤ هندىَ دضيت كو بةرهةمىَ "
 .  11"  ئةدةبى ية و جيَوازبوونا خو ذ وىَ ضةندىَ وةردطريت

ةب دةربرينةكا ميَشكى يامروظى ية و ديتنا وى كةسى ية بةرامبةر  ذينطةه و ديارديَن دةوروبةرى وى ، راستة، ئةد 
بةىلَ دسةر هندىَ را ئةدةب ب ديتنا ئةركيولوذى و شروظةكرنا دةالىل ب ئةرشيف دهيَتة هةذمارتن ، ريَكيَن  ضارةسةريا وى 
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ل دةمةكىَ دياركرى كةتني سةر ئيَك دهيَتةكرن و دةاللةتيَن ب هةمان ريَكيَن ضارةسةركرنا ئةرشيف و ديسكورسيَن  
هزر ، ئةو هزريَن كو ذيىَ مة و جوطرافيا مة بؤ خو برى ، هةمى ريََكيَن راستظةكرى و ثالنيَن تيَكستىَ ئةدةبى دبنة " 

 12"  توشى طظاشتنىَ بيت زنديبوونا بونةوةران دهذينيت و و تيَطةهشتنا مة بؤ خوةيا مة و يىَ بةرامبةر بؤ دةمةكىَ دريَذ
،ئةوذى كو وةرطر هةردةم ل طهورين و فرةتيَطةهشتنىَ دطةرييَت و دظيَت ل هةر دةمةكىَ وى ئةرشيفىَ ديسكورس خبوظة 

 دطريت هةلكولينىَ لسةر بكةت . 

كرنا ئةركيولوذيا د ثروسا ئةجنامدانا هةلكولينىَ ل سةر ئةرشيفىَ تيَكستىَ ئةدةبى رادبيت ب ظةدينت و شروظة 
وان دةاللةتيَن ئةو تيَكستة خبوظة دطريت ئةوذى ب ريَكا الدانا وان تةخ و قةلثيَن دناظ وى تيَكستى دا كةتني سةرئيَك و 

 ئيَك ئيَكة لسةر ئيَك الددةت مبةرما ظةديتنا وان دةاللةتيَن وى ديسكورسى ب ريَكا تيَكستىَ ئةدةبى ئارستة كرين  . 

 وظايةتى د تيَكستىَ ئةدةبى : ئةركيولوذيا ثامشاوىَ مر -2-3

بةريَخودان ل شارستانيا مروظايةتيىَ ، دهةر جيَطايةكىَ مروظ ىلَ راوةستيايى شوين تثل و شينواريَن خو جبه   
هيَالينة و ب بورينا دةمى و ثةيدابوونا نةوةيةكىَ نوى هةلكولني لظان شينواران ب تةكنيكيَن بةردةست هاتى ية كرن ب 

مفا وةرطرتن ذ ئةزمونيَن وان ثيَشينا ، دظيَرةدا و لدويف ريَبازا ئةركيولوذى كةلتورىَ مروظايةتى و مةرما ظةدينت و 
كومةكا سةرئيك راخستى و لدويف ئيَكة ذ ضةرخ و دةميَن ميَذوويى و ساليَن دريَذ  شارستانى  وةسا دهيَتة نياسني كو  " 

شنت ب تةخا كووير كو دةربرينىَ دةستثيَكا وىَ دكةت ثيَدظى ية وةكو تةخيَن ئاخىَ كةفتينة لسةر ئيَك  و ب مةرما طةه
، ئةظ ديتنة ذى بؤ وىَ ضةندىَ ية كو كةلتورىَ مروظى ب رةهةنديَن دةوروبةرظة  13"  دناظ ضةند تةخيَن دندا بضينة خوار 

و ئةركىَ ظةدينت و شروظةكرنا هاتى ية نوويساندن و طوجنانةكا رةواية لطةل وىَ ريَبازا ب ئةركيولوذيا دهيَتة نياسني يا ك
 ظىَ دياردىَ لطورةى ثرةنسيثيَن خو جبه دئينيت .  

ئةظ ثروسا لسةرى هاتى باسكرن بؤ هندىَ دضيت كو ل دةمىَ هةلكولني ذاليىَ ئةركيولوذيظة لسةر تيَكستىَ  
ذسةرى  -مى كةفتينة لسةر ئيَكذبةر كو تةخة ب بورينا دة –ئةدةبى دهيَتة كرن ثيَدظى ية ب شيَوةكىَ ستونى بينت ، واتة 

بؤ خوارىَ دضيت ، ئةظ ثروسة ذى لطةل سروشتىَ بابةتى دطوجنيت ب طةرةوا هندىَ كو هةر دةمىَ رةخنةطرى بظيَت بطةهيتة 
تةخيَن ذيَرى ييَن ديسكورسىَ تيَكستى يىَ نةضارة  وان تةخان لسةر ئيَك ظةدةت و بطةهيتة كوويراتيا وى تيَكستى و وان 

ن د وى تيَكستى دا دةربهيَنيت ، ئةظ ثروسة ذى دىَ بيتة ئةطةرا هندىَ كو تةخيَن وىَ ئيَك ئيَكة بهيَنة ظةدان  كو ثامشاوييَ
 ب شيَوةكىَ ريَزكرى دهيَنة شروظةكرن . 

ئةظ شروظةكرنا ئةركيولوذيا لسةر ثامشاويَن كةلتورى دتيَكستىَ ئةدةبى دا دكةت  ثرت روون دبن ل دةمىَ   
دظيَرةدا كاريطةربوونا فيطوى ب نيتشةى ديار دبيت دبوارىَ دذيايةتيا وى ستبوونا وان تةخان ديار دبيت و" سروشتىَ درو

بةرامبةر تيَطةه و طوتنيَن ميتافيزيكى ييَن هندةك فةلسةفان جيَطريكرين ،وةكو كوويراتى و طةوهةر و جيَطريبوون و 
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ور ييَن ب ريَكا وان ثامشاويَن كةلتورى ئاظاكرنا تيَكستى خبوظة ،واتة ئةو ثيَكهيَنةريَن جوراوج 14" مةرمدارى و رظشتى
دطرن و بياظيَن داهيَنانىَ سةرراستدكةن ، ئةظ دياركرنة دبيتة ئةرك و روىلَ  رةخنةطرىَ ل دويف ريَبازا ئةركيولوذى كارىَ 

كهاتا و ظةديتنا باوةرييَن شروظةكرنا تيَكستىَ ئةدةبى دكةت ب وى شيَوةى كو ثيَكهاتا وى دابةش دكةت لسةر وان ثيَ
دناظدا بةرجستة دبن ، واتة ئةو هزريَن دةوروبةر ييَن كارتيَكرنا خو لسةر بنياتىَ ئاظاكرنا وى تيَكستى كرين و هةبوونا 

 وى ثةيداكرى . 

ذ  بظىَ ضةندىَ ثامشاوىَ كةلتورى ل طورةى ظىَ ديتنىَ دبيتة بنياتةكىَ سةر ئيَك راخستى كو ب بورينا نةوةيان  
تيَكةلةكىَ ثيَزانينان دروست بووية و هندةك ثارضيَن وى جيَطريبوون خبوظة ديتى ية كو ب ريَكا هةلوةشاندنىَ دهيَنة 

ظةدينت و ذبؤ طةهشنت ب ظىَ ثروسىَ ثيَدظى ية ثشت بةسنت لسةر ريَبازا ئةركيولوذى بهيَتةكرن ، ذبةركو  بتنىَ بظىَ ريَكىَ 
هيَنة شروظةكرن و دووبارة دهيَنة دارشنت و ئةو ناظةروكا لنب ثةرديَن تةخان دهيَنة ثيَكهيَنةريَن وان ديسكورسان د

 ئاشكراكرن .  

 ئةركيولوذيا و بنياتىَ زمانىَ تيَكستىَ ئةدةبى:  -2-4

دبياظىَ ئافراندنا تيَكستى دا ئيَكةم روويىَ وى تيَكستى بةرامبةر وةرطرى زمانة ، ئانكو ئةو دةرطةهة يىَ كو  
ثيَنطاظ بؤ بناظةضوونا وى تيَكستى ، دظى بواريدا سةرةدةريا رةخنةيى لطةل تيَكستى دبيتة خواندنةكا زمانظانى ئيَكةم 

بؤ وى تيَكستى ذاليىَ دركاندن و ثيَكظةطريَدان و داهيَنان و طهورينا شيَوازىَ دارشتنىَ ، دسةر ظىَ ضةندىَ را دةمىَ ئةم 
ثراكتيك دكةين ورادبني ب شروظةكرنىَ طرنطيا شروظةكرنا وى تيَكستى ب وىَ ديتنةكا ئةركيولوذى بؤ تيَكستىَ ئةدةبى 

ضةندىَ ديار دبيت دةمىَ لطورةى ياسايان بةرسظا دروستبوونا دةربرينان ددةت ،ذبةركو بةروظاذى ظىَ ضةندىَ شروظةكرنا 
رامبةر روويدانا ديسكورسى ياكو شروظةكرنيَن زمانى بةروويدانيَن ديسكورسى لطورةى بوضوونا فيطوى دبيتة بةرسف بؤ " 

لطورةى ياساييَن وىَ ئةو دةربرينة دروست دبيت ،ئةظ ياساية ضيَدبيت ريَكىَ بدةت هندةك دةربرينيَن دى ييَن هةظشيَوة 
، دظيَرةدا ركابةريةك دناظبةرا شروظةكرنا زمانى و ئةركيولوذيدا ثةيدا دبيت ، يا ئيَكىَ شيَوةكىَ  15"  ثةيدا بنب ...

ى يىَ وينةكرنىَ ية ، بةىلَ يا دووىَ بةرجستةكرنا ميَذوويى و ذيوارى ية ، ئةظ ديتنة بةرامبةر هةردوو تيَطةهان وىَ لوذيك
ضةندىَ دطةهينيت كو هةردوو ل بهاييَن ذيَكجواد ييَن تيَكسنىَ ئةدةبى و ديسكورسى دطةرييَن  ، بةىل َ ديتنا وان بو شيَوازىَ 

 زمانى ذيَكجودانة و هةر ئيَك ل ئاقارةكى ئةكتيظ دبيت .  شروظةكرنىَ و تيَطةهىَ ئةركىَ

زمان ب بنيات و لوذيك و خوةيا خؤ دديتنا ريَبازا ئةركيولوذيدا  بؤ ثيَكهاتا تيَكستى و ديسكورسى طرنط نينة،  
نىَ ل مةرجيَن وىَ بةلكو ئارماجنا وى سالوخدانا روويدانيَن ذيوارى وكارابوونا وان  د ديسكورسى داية، ذبةرهندىَ ليَطةريا

ييَن ميَذوويى دكةت سةبارةت ثةيوةنديا وى ديسكورسى لطةل ديسكورسيَن  هةظشيَوة و ذيَكجودا ، دظى بياظيدا 
ئةركيولوذيا  بزاظةكة بؤ بونياد دانانا شيَوازةكىَ نوى بؤ سةرةدةريىَ دطةل زمانى و ديسكورسى ،ذبةر هندىَ فيطوى دطوت " 
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شيَوازطةرى ييَن شيَويَن زمانى نادةم ،بةلكو طرنطيىَ ب هةبوونا ديسكورسان ددةم وةكو روويدانيَن ئةز طرنطيىَ ب ب شيانيَن 
ئةظ ثروسة هةمى رذديا خو ددةتة سةر وىَ ضةندىَ كو ئةركيولوذيا بتنىَ طرنطيىَ ب   16"  ئةرك و ثةيوةندى و شيَنوار هةين

 طةشةكرن و بةرفرةهبوون .  ديسكورى بدةت وةكو ميكانيزمةك خودان ياسا و دةستثيَك و

وةكو دةرئةجنام دشيَن بيَذين كو ئةركيولوذيا طرنطيىَ ب ناظةروكا ديسكورسى نادةت ، بةلكو طرنطيىَ ب وىَ ددةت 
يا ديسكورسى دروست دكةت كو ئةوذى سالوخدانا ريَكخستى يا  ديسكورسى ية وةكو بابةتةكىَ سةربةخو و بةرضاف 

ونا ديسكورسى دكوكا خودا ثروسةكا ئالوزة و بذارة ية دكةظيتةل ذيَر ياسا و طهورينيَن وةرطرتنا وىَ ضةندىَ كو هةبو
شروظةكرنىَ و لدويظضوونىَ و هةلكولينىَ ب مةرةما ثيَكظةطريَدانةكا سةرذنوى كو دةاللةتان ديار بكةت و زمانى بيَخيتة 

 دخزمةتا ويدا .  

 : ئةدةبىَ يَنوشروظةكرنا تيَكستيَ ئةركيولوذيئةركىَ  -2-5 

تيَكستىَ هوزانىَ وةكو يةكةيةكا زمانى يا ئاظاكرى هةبوونا خو ذ ثةيوةنديا دناظبةرا وان دةربرينادا دروست  
دكةت ييَن د ثيَكهاتا ويَدا ثشكدار ، ئةظ تيَطةهشتنة ظةكولةرى بؤ هندىَ ئارستة دكةت كو ب شيَوةكىَ طشتى د ثيَكهاتا 

كهاتى ية ذ هندةك دةربرنيَن زمانى و سيماييَن ئاماذةيى ييَن سةربةخو كود كارن ثيَتيَكستىَ هوزانىَ  بطةهيت كو " 
، واتة خو ذ 17"  هةبوونةكا رةوان ثيَك بينن ييَن ب ديتنا مة دبنة نظيَسني و ئةو نظيَسينة ب تيَكست دهيَتة ناظكرن

دةالىل و ئيستاتيكى يا مةرمدار كو ب ريَكا دةستنيشانكرنا ذانرىَ وى ددةت ثاش و بتنىَ بةرىَ خو ددةتىَ وةكو ثيَكهاتةكا 
 ديسكورسى ئةظ تيَطةهشتنة لدةف وى بةرجستة دبيت . 

ئةركيولوذيا لدةمى تيَكستىَ هوزانىَ دئيَخيتة لذيَر ثروسا رةخنىَ، ليَطةريانىَ ل وان شينوار و ثامشاويَن د  
شروظةكرنىَ بةردةست دبن ، بةىلَ بةرامبةر ظىَ ئاظاكرنا ويَدا ثشكدار دكةت ، ئةظ ثروسة ذى ب ريَكا هةلكولينىَ و 

ضةندىَ ئةظ ثروسة ثةنايىَ بؤ زمانىَ ثيَكهاتا تيَكستىَ هوزانىَ دكةت داكو ليَطةريانىَ ل كوويراتى و نهنييَن وى تيَكستى 
كرى بدةستظة بكةت ب مةرما ظةديتنا وان كليليَن )كوديَن( ظىَ ثروسىَ ب ئاقارةكىَ رةوا دطةهينن و ئةجنامةكىَ ضاظةريَ

 دئينن . 

ذبو طةهشنت ب رةهةنديَن تيَكستىَ هوزانىَ ئةركيولوذيا ثشت بةستنىَ لسةر سالوخدانا كةرستة و تشتا وةكو  
ئةركيولوذيا يا هةظدذة بةرامبةر دوو تيَطةهيَن سةرةكى هةين دكةت ، كا ضةوا بةرامبةر ضاظان ثةيدا دبيت ، دظيَرةدا " 

لطةنامانظة بكاردهيَن ، ئةوذى ثيَكئينان و )تأويل(ة كو لسةر هةردوو تيَطةهان كار دكةن و بكار ييَن ذاليىَ كومكةريَن بة
دئينن و هندةك جاران ثشت بةستنىَ لسةر دكةن ، بةرامبةر ظان تيَطةهان ميشال فيطو ثشت بةستنىَ لسةر وىَ طوتنىَ 

ى و ظةكولةر ذى لطةل هةظهزرة كو دشروظةكرنا ، واتة ب ديتنا و  18" دكةت يا هاتى نظيَسني و وةكو خو وةردطريت 
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تيَكستىَ هوزانىَ دا  وب ثشت بةسنت لسةر ريَباز ئةركيولوذى ديسكورس كا ضةوا دةربرينىَ دكةت وةسا بهيَتة وةرطرتن و 
 دسنورىَ تيَكستىَ دا بهيَتة شروظةكرن ب مةرما طةهشتنىَ ب دةاللةتا تيَكستىَ هوزانىَ . 

 هوزانا )قف للتفتيش( ذ اليىَ ئةركيولوذيظة : شروظةكرنا تيَكستىَ-3

سروشتىَ بابةتىَ ئةدةبى يىَ ذاليىَ داهيَنةرى ظة دهيَتة نظيَسني اليةنيَن ثيَكهيَنةريَن وى شيَوزاىَ دارشتنىَ لسةر  
رهندىَ  دهيَتة ضةسثاندن ، ئةظ ثروسة بياظيَن ضيَكرن و دارشتنى ب ريَكا تةكنيكيَن دارشتنىَ دةستنيشان دكةت ، ذبة

ليَطةريان ل ئامرازيَن كومكرنا  رةهةنديَن كومكةريَن وىَ  ريَكىَ ددةت وةرطرى كو ب كوويراتى بضيتة دناظ  وى بابةتى دا و 
 خواندنةكا كووير بؤ دابيَشني هاتينة ئازراندن بكةت ب مةما ثيَكظةطريَدانا وان سيماييَن ذ تيَكستيَن دن ذيَكجودا دكةت . 

 نظيََسينا تيَكستىَ هوزانىَ )قف للتفتيش(: باكطراوةندىَ -3-1

ئةو مروظىَ ئةم ب داهيَنةر يان هوزانظان ددةينة نياسني  ذاليىَ فسيولوذيظة وةكو هةر مروظةكىَ ديية ، بةىلَ    
بؤ هةر تيَطةهشنت و دينت وبةرسظادانا وى  بةرامبةر ديارديَن دةوروبةر ذ مروظيَن ئاسايى جوداية واتة دينت و ضارةسةريىَ 

روويدانةكىَ ذ طوشةنيطايا خو ئارستة دكةت ، دظى بواريدا روويدانةكا ظةطيَراى بؤ هوزانظانى بووية خاظىَ داهيَنانا ظى 
( ىَ ، ل زالطةها 1963ئةظ شعرة ل سةر بوويةرةكا راست ئاظا بووية . ل ساال )تيَكستىَ هوزانىَ و لدويف هوزانظانى " 

ىَ كةركووكىَ دو بار ذ جيَبةكىَ هاتنة دابةزاندن و طوتنىَ )يان دىَ خةبةرا بيَذنة  مةال )خاال ثشكنينىَ( دةظىَ باذيَر
مستةفا بارزانى يان دىَ وة كوذين( هةردوو برا كوشنت هةلبذارت و ئيَك لدويف يىَ دى هاتة كوشنت . ئةظ  شعرة بسةرهاتيا 

انة ، هةظال و نظيسكارىَ مةزن )حممد موكرى( بؤ من ظان هةردو شةهيديَن سةربلند ظةدطيَريت ، بؤ زانني ، ئةظ روويد
،ئةظ هوزانة دةربرينة ذ قوناغ و دةمةكىَ دياركرى يىَ ميَذوويا مللةتىَ كورد ديار دكةت و ب بةلطةكىَ بهيَز   19" ظةطيَراية

بيتة كليال ظةدينت و دهيَتة هةذمارتن بةرامبةر وان روويدانيَن د ظىَ قوناغىَ ثةيدابووين ، دظيَرةدا ئةركيولوذيا دىَ 
شروظةكرنا ظى تيَكستىَ هوزانىَ ب مةرةما هةلكولينىَ ل وان ثامشاويَن ب ناظىَ وان ستةم لسةر مللةتةكى دهاتة كرن و 

 راكرنا قةلثةكية لسةر وان ريَكاريَن د ضةوساوةكرنا مروظى دا بكار دهاتن . 

 )قف للتفتيش( ذاليىَ ئةركيولوذيظة :    -3-2

، دتيَطةهىَ خودا ظةطةريانة بؤ روودانيَن  سةردةميَن ثيَشني ييَن كو ب ريَكا هةلكولينىَ ل وان  ئةركيولوذيا 
تيَكستان دهيَنة ظةدينت كو دبنة بةلطةييَن دياركةر ييَن دةربرينىَ ذ دووربينيا بوضوونا مروظى دكةن ، لسةر ظىَ طرميانىَ 

ةست ب ذانا مروظايةتيىَ بكةت ، ئةظ ذانة هوزانظانى تيَكةىل هوزانا وةرطر دشيَت ببيتة بةشةك ذ ظى تيَكستىَ هوزانىَ و ه
خو كرية كو دةربرينىَ ذ روويدان و ئازارةكا دةستنيشانكرى دكةت كو ب دةستىَ بةدرةوشتان هةستىَ مروظايةتيىَ و 

ا وى و ثاراستنا خودبةستنىَ دهةرفينن ، هوزانظانى ب شيَوزاةكىَ ويَرةك هيظييَن ظى مروظى ساخ بةرامبةر هةبوون
 شينواريَن وى دكةت ، ديباجةكا رةوان بؤ ظى دميةنىَ كةظن ساخ دكةت و دبيَذيت :
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 نة زظستان ،" 

 نة ثائيز و نة بوهاربوو

 نةئةلند و نة ئيَظاربوو 

 نة رؤذئاظا و نةذى سةرىَ سبةهىَ بوو 

 نيظرؤيةكا تريمةهىَ بوو 

 روذ ئاطر بوو 

 بهوست، بهوست رىَ داخ كربوو 

 ئةو ريَكا رةش 

 فةنا ليَمشتا بوركانا 

  20" رويبارةكىَ دؤزةخىَ بوو ...

ليَطةريان ل ئةركيولوذيا ظى تيَكستى ظةكولةرى ظة دطةرينيت بو شينوراةكىَ وةسا كون نةجهىَ وى جهة و نة دةمىَ  
ةكولةرى دظيَنت ئاشكرا بكةتن وى دةمة ، ئةو ليَكطوهارتنا جهان دبيتة  هةلكوينةك ل وى بياظىَ زظروكا وىَ بةلطةناما ظ

كو ليَطةريانة ذبؤ ظةديتنا ويَنةكىَ دذيةك يىَ راستى يا وىَ روودانىَ بؤ مة ديار دكةتن ، سةردةريا وىَ ئاخىَ وةسا ديار 
دكةتن كون نة ذظى ئةردى ية ب منوونا وىَ ضةندىَ كو تاظةكا طورِية و ريَكةكا رةشة و سةردةظىَ ظولكانةكا لبةر ثةقينىَ 

 ة و دسةر هنديَرا ئةو روويبارىَ ذيانىَ دبةخشيت يىَ بووية ثارضةك ذ دوزةخىَ و ض تشتى لثيَشيا خو ناهيَليت .ي

 ل بةر وىَ ستوينىَ .."

 رؤذىَ بيست و ثيَنج سةعةتا..

 سة ييَن هةين طةر سة رةوين 

 كاروانىَ ب ريَكا خؤ ناضيت 

 ل بةر وىَ ستوينىَ ..

 رؤذىَ بيست و ثيَنج سةعةتا 
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 سة ييَن هةين و 

"  طةر سة رةوين ...
21 

دبياظىَ  
داهيَنانا ظىَ هوزانىَ 

دا ، هوزانظانى ل 
ئةركيولوذيا جهى و 
دةمى دكوليت ، ئةظ 

جهىَ سنورىَ وى د 
)ستوينةكا( هشكدا 

بةرجستةكرى و 
ليَزظرن و ئاماذةية 

ةر وىَ بؤ وى جهىَ مرى يىَ ذيانىَ قوت دكةت و نيشانيَن ئاظابوونىَ ىلَ ديار نابن ، واتة يا بووية سيمبولةكا بةلطةيى لس
تاوانا بةرامبةر مروظى و كوشتنا دةمى و بةرزةكرنا وى دهيَتة كرن ، ئةظ سةييَن لدةوروبةرى وىَ ستوينىَ ييَن بووينة 

نيشان بؤ دياركرنا رةفتارةكىَ هوظانة بةرامبةر وى مروظىَ ئةو ئةردة ئاظاكرى و ئةو كةلتورىَ ذناظربنا مروظى و كوشتنا 
 دةمى دهيَتة ثةيرةوكرن .   

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 سة                              سة  

 سة                               سة 

 سة                               سة 

 

 دةمَى زيَدة )بةرزة(                           

 

 س

 ت

 و

 و

 ي

 ن



2021لسنة  2العدد:  16اإلنسانية      المجـلد :مجلة جامعة كركوك/ للدراسـات   

 

421 
 

   

 ( بةرزةبوونا دةمىَ و  رةوينا سةيان 2ويَنىَ ذمارة)

                         

بناظةضوون لسةر ئةركيولوذيا ظىَ هوزانىَ بؤ ظةكولةرى ديار دبيت كو دكوكا خودا ئاالظةكىَ ذانا بةرزةبوونا جهى 
ية و دناظ ظى تيَكستى دا يا بةالظة كو ب ريَكا وىَ خةم و ذانيَن مللةتةكىَ ضةوساندى ديار دكةت و دناظ ريَزيَن هوزانىَ دا و 

ىَ ئةركيولوذى ل وىَ ثةيوةندي دطةرييَت ، ئةظ ميكانيزما ثيَكظة طريَدانا دناظبةرا وان هةردوو ئاالظان دا ذناظ ب شيَوةك
بىَ ئاطاهيا هوزانظانى دةردكةظيت ، بةىلَ دهةمان دةمدا ظةطيَرانةكا روويدانةكا راستةقينةية كو ب ريَكا وان هةردوو 

 ئامارزان نةمانا مروظى ثةيدا دبيت . 

 ردوو برا ثةيا بوون و " هة

 كةكىَ مةزن .. تو وةرة ثيَش!

 شتةلكىَ سثيندارا ضيا 

 هةذدة بوهارا كةسك كرى 

 ديَمةكىَ نازك و سثى  

 تاظىَ برى 

 كوالظةك و كراسةك و شةلوالةك و 

 كالشةكا ثنى كرى 

 نة تظةنطا برِنؤ ب ملى ظة بوو

 نة رةخت دو ريَزى ل ثشتىَ بوون

 را بوو نة خةجنةر د بةر شيتكىَ

 نة نارجنوك دثاخلىَ دا بوون 

 22نهء .. نهء ..." 
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دبوارىَ ظةكولينيَن رةخنا ئةدةبيدا ، ئةركيولوذيا هيزا خو دبوارىَ بنياتىَ دةالىل يىَ هوزانىَ دا ديار دكةت ، ئةظ  
سةردةريا ئةركيولوذيايىَ دطةل هوزانىَ بؤ هندىَ دضيت كو بيناتةكىَ هةرة طرنط يىَ هوزانىَ دةاللةتة كو ب ريَكا وىَ 

كرن كو رظشتىَ جهان و كةسان بةرضاظ  بكةت ب وى شيَوةى هوزانظانى هةلكولني ل هةلكولني ل وان نيشان و هيَما دهيَتة 
سةروبةر و ليَكدانا قارمانيَن ظى تيَكستى دكةت ، ئةوذى ب ريَكا دياركرنا تايبةمتةندييَن كو باسىَ جلوبةرطيَن وان دكةت 

ستةخو ئةركيولوذيا وان ديار بكةت بةحسىَ و ب ليَكدانا وان وةسا ديار دبيت كو رظشتىَ وان كوردة ، واتة بيَى كو را
اليةنةكىَ دكةت و راستى يا وان ديار دبيت ، دبياظةكىَ ديدا ئةظ سالوخدانة يا تايبةتة ب رظشتةكىَ دياركريظة كو 

و )ديَمىَ نازك وسثى (  ئاماذةية بؤ خيَزان )هندو ئوروثى( كو كورد ذى بةشةكن ذ وان و لطةل ظىَ ضةندىَ نيشانةكا بةرزى 
 بلنديىَ ديار دكةت كو ئاخا كوردى ثىَ بناظو دةنطة ، ئةذى )دارا سثيندارىَ( ية و باغيَن كوردان ثىَ دهيَنة نياسني . 

 " ئو سة رةوين 

 ضاظيَن بةلةك ، سةهمىَ طرتن 

 ىلَ نةبةزين 

 ئو سة رةوين 

 )) بيَذة ئةز و ضيا حاشا 

 بيَذة ئةز و بةفر حاشا   

 بيَذة بارزانى رىَ بةردا 

 بيَذة بذى قراىلَ بةغدا ((

 رؤذ بوو سيَلةكا رةش و خؤ هاظيَتة 

 23بةختىَ عةورةكىَ رةشرت ..،" 

هةلكولني ل وان ديسكورسيَن دةربرينىَ ذ ئيَش و ذانيَن مروظى دناظ تيَكستىَ هوزانىَ  دكةن ثرِن ، دةربرينىَ وةسا ذ  
اف كرينة و هةست ب هةبوونا  خو ناكةت بتايبةت لطةل وان كةسيَن ستةمكارى دناظ مروظى دكةن كو دةست وثييَن وى لغ

خوينا واندا شني بووى  و ب زؤرداريىَ هاتينة فرشككرن و مروظ وئةردى ذناظ دبةن ، ئةظ زؤردارة دئيَكةم ثيَنطاظا خودا 
ى دياردكةن البدةت ، ئةظ منوونيَن بزاظا هندىَ دكةت كو حاشاتيىَ ذ هةبوونا خو بكةت و سيماييَن ئةركيولوذيا و

هوزانظانى بةردةستكرين دبنة نوينةرىَ سةردةمةكىَ كةظن كو تيَدا هةبوونا مللةتةكى وةك مروظ دهاتة رةدكرن و دانثيَدان 
ب نيشانيَن ثىَ دهاتنة نيساين بزاظا ذناظربنا وان دكر ، وةكو )ضيا ، بةفر ، بارزانى( ، بةىلَ ئةظ هةرسىَ رةطةزيَن 
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يَشني دبوونة ثاراسنت و ذيان و ناسنامة و الدانا وان دبوو الدانا نةتةوةكى ، ئةظ نيشانة دناظ هةست و نةستىَ تاكىَ ث
مللةتيدا هاتبوو ضاندن و ستةم طةهشتبو وى رادةى كو الدانا ظان بهيَتة كرن و ثةسةندا )قراىلَ بةغدا( بهيَتة كرن ، ئةظ 

 بةرجستةكرن .  ثروسة ذى ب ويَنةكىَ طوجناى دهيَتة

                                                   

 

 بارزانى                                                           

 

 

 

 بةفر                                                                         ضيا                  

 

 

 (سيَطوشا هةبوونىَ و ئةركيولوذيا هةبوونا مللةتى 3ويَنىَ ذمارة )

 

 تةخيَن نيشاندان و شروظةكرنا بةلطةناميَن هوزانا )قف للتفتيش(:  -3-3

بنياتىَ ظة و بتايبةت اليةنىَ دةالىل ذ ضةند سيمايةكيَن ذيَطرتى خبوظة دطريت ، ئةظ  تيَكستىَ هوزانىَ  ذاليىَ 
تايبةمتةندية يا لدةف هوزانىَ هةى رةنطة دهندةك هونةريَن دن ييَن ئةدةبيدا  بةرضاف نةبن ، بظىَ ضةندىَ 

ز بؤ هةمبيَزكرنا  وان تةخان ، سةرراستبوون بةرامبةر تيَطةهشنت و شروظةكرنا ظان تةخان دىَ بيتة ئةطةرةكىَ بهيَ
دظةكولينىَ دا تيشك كةتى ية لسةر سىَ  تةخيَن ثيَكهيَنةريَن ظىَ هوزانىَ  كو ثيَك دهيَن ذ )دةاللةتا 

 روويدانىَ(و)دياركرنا كةسايةتى و سيماييَن وان (و) ئةركيولوذيا بةلطةناميَن بةردةست( .

 ناسنامة

خوراطر

 ى
 ذيان

 قرالَى 

 بةغدا
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يَكستىَ هوزانىَ ذ اليىَ هوزانظانى ظة ئاماذة ثىَ  هاتية دا كو روويدانةكا تةخا )دةاللةتا روويدانىَ( : ل طورةى ت -ئيَك 
راستةقينةية و ذاليىَ كةسةكىَ باوةرثيَكريظة هاتية ظةطيَران ، واتة راستيا روويدانىَ و بةلطةييَن وىَ بةردةست دبن و 

 ، باذيَرىَ كةركوكىَ(.1963ئاماذيَن وىَ ذى ثيَك دهيَن ذ )زالطةه، جيَب، 

تةخا )دياركرنا كةسايةتى و سيماييَن وان (: دظى َهوزانىَ دا وةسا ديار دبيت كو هوزانظانى ثةنا برية بةر هندةك  -و دو
ئاماذيَن ذاليىَ دركاندنىَ ظة جوراو جور، بةىلَ دهةبوونا خودا دبنة ئاماذة بؤ دوو بياظيَن ذيَكجودا كو بةرامبةرى يةكن ، 

واتة درندةو )دووبرا ، واتة ستةمليَكرى( ( ، يىَ دووىَ : دوو ئاماذيَن كةسايةتى كو ذاليىَ  يىَ ئيَكىَ: ثيَك دهيَت ذ )سة ،
هزر و ئةرك  و خةباتيَظة بةروظاذى ئيَكن ، ئةوذى ثيَك دهيَن ذ )قراىلَ بةغدا(و )بارزانى( ئةظ هةردوو ناظة دكوكا خودا  

 بؤ دوو هزر و نةتةوة شينواريَن هزرى ييَن ذيَكجواد .   بو كةسةكىَ ، بةلكو دبيتة ئاماذة 24نابنة ناظةكىَ تايبةت 

) ئةركيولوذيا بةلطةناميَن بةردةست( : ئةظ هوزانة ل دةمىَ  ئةجنامدانا ثروسا داهيَنانا هوزانكى بؤ هندىَ دضيت  -سىَ 
ىَ كو ب زمانىَ رؤذانة نةبينت كو  ببيتة ظةطيَرانا روويدانةكا راستةقينة ، بةىلَ سروشتىَ تيَكستىَ هوزانىَ وةسا ريَكىَ ددةت

، بةلكو ئةو تايبةمتةندييَن هوزان ثىَ دهيَتة داهيَنان بهيَنة بةرضاف وةرطرتن و ئةو تةنطيا دةربرينيَن زمانى ييَن 
هوزانىَ ثرِبكةت ذ دةربرينيَن وةسا كو هةلطرا واتاييَن زةنطني بن ، دظيَرةدا هوزانظانى ضةند بةلطة ذاليىَ ئةكيولوذيظة 

 دةست كرينة ، ذ وان :بةر

 هةر سيارىَ دةقةكا رةش ل ئةنيىَ نةبيت ، ئاماذةية بؤ نةتةوةكىَ دياركرى . -

 ذجيَبةكا هةرِى و كورِى و باريَن طران ، نيشان بوو بؤ ثةيدابوونا مةترسيىَ . -

 ديَمىَ نازك و سثى  ، ئاماذةية بؤ مللةتةكىَ دياركرى . -

 ورد دا ئاماذةية بؤ مرنىَ . قف للتفتيش، دنةستىَ مروظىَ  ك -

 

ب ظان ئاماذيَن ل ثيَشني هاتني روونكرن وةسا ديار دبيت كو شروظةكرنا ظى تيَكستىَ هوزانىَ ذاليىَ ئةركيولوذيظة  
طرنطيةكا مةزن يا هةى ب وىَ ضةندىَ كو دووبارة دبيتة هةلكولني ل سةر وان شيَنواريَن دناظ مللةتى دا ماين بةردةوام و 

نا هةلكولينىَ ب مةرما دووبارة ظةديتنا وان  كو ببنة بةلطةناميَن بةردةست دبياظىَ لطةريانىَ ل وان دابيَشيَن ئةجنامدا
طرنطييَن لدةف مروظى ثةيدا دبن، زيَدةبارى هندىَ دبياظىَ هةلكولينىَ ل ظان بةلطةنامان كةرستةكىَ زةنطني يىَ ثيَزانينا 

 ل دةف وةرطرى ثةيدا دبن . 

 ئةجنام : -4
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 طوجنانا ريَبازا ئةركيولوذى بؤ ظةديتنا شيَنواريَن هةمةرةنط ييَن كةسان ومللةتان د رةهةنديَن تيَكستىَ هوزانىَ دا ،   -1

 واتة تيَكستىَ هوزانىَ دبيتة ذيَدةرةك بؤ زانينا وان ذيَدةران .    

 دةستةواذيَن ذاليىَ دةالىل ظة راستةخو . ثةنابرنا ئةركيولوذيا ئةدةبى بؤ تةكنيكا ميتافورى و ثةردةكرنا دةربرين و -2

 ئةركيولوذيا طرنطى و هةبوونا خو ذ هةلكولني و ظةديتنىَ دبينيت و ئةطةر ظى ئةركى نةطيَريت وىَ طرنطيىَ ذ دةست  -3

 ددةت .     

دضيتة دناظ ئةركيولوذيا، ثروسا ظةديتنىَ ل سةر قةلثىَ تيَكستىَ ئةدةبى ئةجنام نادةت ، بةلكو د ظةديتنىَ دا  -4
 كوويراتيا تيَكستىَ ئةدةبيدا . 

 ظةديتنا وان بةلطةنامان دكةظيتة دسنورىَ ديسكورسيدا كو ئةو خبو د رهيَت تيَكستىَ ئةدةبيدا دهيَتة هةمبيَزكرن. -5

 ئةركىَ هةرة طرنط يىَ ظةديتنا بةلطةنامان دكةظيتة لسةر ئةستويىَ وةرطرى و رادىَ ليَهاتى وشيانيَن وى ييَن  -6

 شروظةكرنىَ .     

 هوزانا )قف للتفتيش( ظةطيَرانةكا راستةقينة يا روويدانةكا ميَذوويى ية ئةوذى ب ريَكا بةلطةناميَن ثيَشكيَشكرين. -7

 ئةو هوزانة بووية ئاويَنةك بؤ بةرضافكرنا دوو تيَطةهيَن دميَذوويىَ دا بةالظ ، ئةوذى تيَطةهيَن )ستةمكارى(   -8

 و)ضةوساندن( بوون .      

 هوزانظان شياية ئةركيولوذيا سةرةدةريا رذيَمةكا دياركرى بةرامبةر مللةتةكىَ دياركرى بةرضاف بكةت . -9
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 The structure of poetic text from the perspective of archeology 

Abstract 

According to Michel Foucault, archeology is an in-depth research into the facts or 

historical documents that depicted the alienation of the human self with the coercive 

character of this group, which makes it irreconcilable with itself. This understanding 

led man to a different reading of the poetic text, whether using contemporary 

research tools or by recalling the flexibility of mind in order to understand the open 

dimensions of poetic text, this approach leads to another reading of the text based 

on research into the depths of the text and the dismantling of its components in 

order to avoid imitation in the analysis of the text. 

Therefore, this research deals with the concept of archeology in the poem "Quf lil 

Teftish- Stop for Inspection" by the poet Muayad Tayeb, which he included in one 

of his poetic works for the purpose of extracting its historical and cultural structure. 

Keywords: Archeology, poetic text, Muayed Tayeb, Michel Foucault, the structure 

of poetry  

 

 

 

 


