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  و رة  رى ردا

 ة وذ .د  

 ىزام  

   روةردة 

   زم ردى

  

  

:َ  

   مومم  اردم ى ،وةن داوةةما ررد رى كرة رة وةك و و

وة دةطرَوة   وة د  و رة  رن رةمن داوةوة، ن 

 م شَ .اوةرةوة م وةىَ َ ت دا ناظوة روم و َةَ َار

دة.مَى َ زامرى اوة روو ذة روة ماوة، َ م و زامرم ى 

 وموة، م َ  دَى م و   َم وى   ة. 

ش دةوةَ:وام وةرةوة َ    

 وةرةى نر دةورو م و   وة دة س:وة و  دةب ىةم:

  م م َر دةما رةم دةدةموة.

وةرةى دووة دوو  َدة و ،ارد ورى  مرة رةو و و : و و (أ:

رة  داودةرم ردةوارا،  و دةرمم س دةت، َ ن و و دوو رةو 

  د، وةؤظ طر َدة َ ،ووَز دموم  :وم ،وة ر اَ رةي وةى

، وةرةق واَ ى و وةك دةرن و اوة راوة ر  مو دوو رة وةرطاوة

:(رةماموةى و و رة وةرةى َوة...د. ب)  و رة   و  ردا. 

َ رة ىَو  ،وةوةَ نوم و (ردي دا رى ى  وك و  رة ى

 دةن. 

  ةمى دةب  و وة: - ١

ي مموة،   مي َةوار دَ  وةرطاوة،  دة  (Littera)زاراوةي دةب   وي 

َا   رمَ در  َ  دةط )):َدةب، مري و و ، رَ و، ض 

مَي و وةك ن و ض وةك ، دةري مخ و  و ري ؤظ  ام مر رةوا

وا ١زموام و دةرا، ارَةي رةمة ؤزةم ؤظؤ و رما.)) 

دة وةك و رم ري و دة و  ؤظ  َ ،رةي  رة، 

                                                
١ ) http://at.wikipedia.org/wiki/%D٨%A٣%D٨%AF%D٨%A٨ 



  و رة  رى ردا
 

  

 ٧٤                                                           راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٢٠١٦(  

َوةدة  ةداَ .دة وةر ري ةيَط   ر ووو م د مرة و م

 م)):َدةط  .دةرََ  نوار ن ور ات وَ و و دةر وم َدة

((.م  يَو دة و م ر٢  :ة مم ةَ  َيدة   

  دةب                      و ك      

  زؤر  ،دةب ،ةمر   ،ن َلر دةب ي  ن وةَىمن، دةرةَ َ

رما ي َل و مَوة دادةم ، َوا ردوون  م َارَةي دموةي ؤظا 

 دامردوون و ذط  ن وار  ط  رو ن زؤرم وة ومةط

  ،م دةب دةر ري ))م .دن ون ووم ون و مَاز و مر دم

 ر ردوون وط  ي دم   ت وي دةردة وامر ؤظ وةَر

((.ت ي درو م ت و  وةموةرةومر  ٣ دةرو م ورة كر

ارى دة رةم دةدةموة،  رَم مَ وة  َ دةطرَى، وم: دار، 

ط ن وط َ  و رة ل...وا ،َلرد، ط دوا َووةوةك ر  ،وةَن دةطم

  رةى َر د ،َام رى ردا ن رةم داوةوة.

  و و رةو رةم  رى ردا -٢

 َد ردة ؤظ  يطَ    نرد ،نوومَ س ووارمَ ةمر ن

مودةن. َ ووي و و ووامن  ردما  غ موة. واش   ََري 

   زؤر  وةي ي  ،وة وةردة َررةش م و َد وامو َ َ  رد زؤر

ردا رةم داوةوة. طر رةم داَوة  م و ؤك و ت و  و رةي

َووةى زؤر ن م.رة  طرو  و دةمموة  َو وة، و و واى ردن 

مم و زؤر رة،   روة  دات وة و مو طم مما موم و 

َو وةرز ودة َم م  رةش   .وةَ رَ نو دا وم َلر ةىَ زؤر َ

ودةَ اوة و وة  رطى رة، وا   وةرزَةن   زرطن و 

رد وري  رة و و ووري .دووة ر رامَ:وةدة دا دوو  ،ا 

  

  

  

  

                                                

http://web.engr.oregonstate.edu/~funkk/Personal/worldview.html) ٢  

  د. دةر ل و َوَي، م ي ور ردي، مي    ) ٣

        ،َو ، ٢٨: ل. ٢٠١٤  



 ة وذ .د  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٧٥                                                        )   ٢٠١٦ 

  ٤ك: و و رة  داو دةرم ردةوارا

 :( Tobacco, Cigarette as Drug)  

 و رة زؤر َة  داودةرن ردةوارى دا روة، م ؤظ د  َى 

ى دةورورى ى دةرن درو ت و رن  ،ََوةو و داوة و رةو طو طم

 :دة ممو داو و دةر َ  ،وَو ن و مرزام َ  

 مرة وةك دةر وى :وة ر نداودةر  رة وةى رة و و و :ذةَل مدةر

 ودي َةرطاوة،  م ذة زؤر دةرمَ   درواوة.  و وردة و  (طى 

.  َو رم، دة ؤظ رة  ََر  (روة،  مودم َ ر وة

دةطَى َةى دؤو َ داَ  ، دةَ (وةرةق)  ش  رةري  ر و ت  

  و  َدة  رة درو  و  دارم   ة و    (م)  روة .اَردة

 َ  ناوةو ط ،َاَ   ى و   .اوةةرطَ ودي ذةَل  ريرة

  ةو و ن دةدن و َ و طز وم  مدةوت و زووش ةوةوة. 

 نوة ن ومش دة نو ط  :ت يَ ى  ممَ و ر  ردي

(ط ) م   ودة َ م و  ،دت دادة ر و َ٥.  

 ام وا ،(انَ داو)  ن ،مر  َ  :َيدة درو ةَ  ش  :اوةر مدةر

ق)   رةي  و  دةطَى،  زؤر  ،ر  طي و،  دة رة (وةرة

  َدة َو م َلط وةوةمدة نو  وة، دواى دة ي دة  َم

دة    رانووو و رط َم دةدةم    ،ااوةر   و اويو ر َدة َات، ط

  دةن.

طَي مان:  ران َ طَ ذان و زارى ا ، دو رة ممةدا،  َرة 

  َط م ررام يرة ي  يرة ي ي و و زاريم ي دةوةدا رة

  وي ت وادةطر زارة ش(ووَز)  انم   .َط م ووة مي دةد و دودة رة

 دةدرا، ر  طَل واردموة زَوو و طرووي  ،َوا  ن َةي طَي 

 و م ن  من دة دة و  دةدا ر ٦مام رةري  دةا.

  و مَ ، دةت و دةروةو دة و زَووةش رادةمو َ دةدا دةرةوة.

ةي و:  و وةك دةرم و ر وة:(( م َو و  زوان و طن ان 

 ،رد  ودة  ،ا دةوم وم  ان   نردة وردة و كو د دةم  و

  وَ طَةدا، وةك  وك، دوا م د َي  ذمن دةرذامة 

م  ن و  دوو  ت وادةطن  ر وة ر و ،ودة ر واو  ري 

                                                
   دةوة،  دة َروة زؤر ش َ م،  ط و    و و رةى ان دة َو  ط- ٤

ى رم ،َ ى وة وَ (ؤذةرط) ر ط ى زؤرمَ و   موم نوةَ ،َش دةرم ن وة

 م ا رىر و ط  .ود  د ط  ي وةكى ط  ،م رى ر  
٥ -  ، ،ب ةوانَد  ،وَو٢٠١٥/  ١٢/  ١٥.  
٦ (  ندةر ن وة  دووة وة  ،دووة رةى  ََ م ،دا(ن  ىود) مؤر ارزاد د.وةر  



  و رة  رى ردا
 

  

 ٧٦                                                           راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٢٠١٦(  

دة  ك دوو د ي مو  دة مو وة     .ةي وي 

  ٧  ردة َ ر وة)).

   :َ   مو ن  و دةردةَ و وةك م  ض و ذمى ََ َون دةدا. 

 مدةر.ن دةم ا ري  و وةك ََل دة وة نو و  :  

    ... ة ور ر و وم َاوي دةورد  ،اوةو و خ: طار را 

  ن رام و وو مَ موموة و رن َدا.

 .ترة دة ويو اردم  ز ،  ندووط دن، ذم امط   :امط  

دة و دري:  ران   مو م  رةم ردن و، من رةمو رةم و  

 در  دؤ و ادةرام مار درو دةد، مردةن دةد  ا و َ و رك، وة

  ، ر و ران وةك ،خ و  و وم رة وري دار .دن دةد مرة

 َو   و  َ وة طورةن،  وم، داررةى درَ، رٍةي َ و ام و 

 ذار، دار وي ،وة ورةي ط  يرةدار وام ،نارةو دة وة ر يرة

   ؟) ١٩٢٠. (  

  
  دوو:  و و رة   و  ردا

:( Tobacco & Cigarette in Kurdish Proverbs, Idioms and Puzzles)  

    و  ،وةوة م ر رة و و نو ،وا   ،َ دداط ام

داوة و رؤذامما رن    ،ََل رةم د دا ،  م َ و َل و وك 

. نور ووري  ارد مؤو ..  ر ان و و  

ن،  رةمن  م رة و ووة اوة، ط م َ و  ردم

 وام م ،وور  ،اونرد ط و َ رةى  َ م د ز وةش دا

  ٨رةى طدموةو َدم رةن:

o                     .رةوة ذوورة ورة، م ري            (رة)  

o (رة)                                       .وةدة ر ،َ   

o (رةدار)                       .ةط ري ،()رة ةيدارة، م   

                                                
٧

  (   ، : يو  ةيَز ،وَوو   ٢/٢/٢٠١٥ و م َر  ردة   مرة دةر  مَر  

. دامدةر  ش  مؤ دةر م ،َرَ ر َم  
  ، ل. ٢٠٠٥ردي، درةد مرةد ،مي وةزارة رؤي، و ،َر  َري )  ٨



 ة وذ .د  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٧٧                                                        )   ٢٠١٦ 

o (َلرة و دو)                        .و   ،دة   

o    .ةشو ردي ط                                            (رةدار)  

o (و رد و و َ).رط ط ،رم  دا ،ةر ةر  

o (ط رد و و ) .وَيي دةرم رة ،وَيي دةةر  ةر  

o )  .رطدةر َ ،رم دام ر ،ةر ةر ط رد و و  

o         . يط اردم ،ر  ،ي داروةمم ،ط ري  

                                                                     ( ،و) 

o                     .ََد  يط ،َة ش ش ،يَ  دة ،  دة                                                      

(م)  

o (م)                                           .دة د ،ذد   

o (م)                              .وراز ر يط ،َر م َم  

o   ،ؤي رمرة زؤر ،وة  م                                                                      .وي دؤ وةك ،َ

(طَم)  

o (طَم)         .وة  ة وط ري ،راوةرة دام ر رة  

o (طَم)           .وا  ن وةكوة، دة   ة وط ري  

o )ظ ري(طَم)   . َوَي ط ار ،دار  ،(  

o   ،وةر ط ،وزة ط ،وة ر ،وةر دةر ،دةر

(طَم)                            .(او)ا  

o م َ ،ا  رةي ).ا دةط ،ك دة : واوري م ي

  اد).

o (م و و دة و ي)     .ر دةو ،دة ؤن رر ي 

o (ؤظ و دة  ي )            .ر ؤ، دةور ي 

o  ،مروةى ط ،مَ رةوةى ،وةَك م دووى ك ،وةَ و َوةمَ ار و

(م)         .مَ نرى دة٩ 

  َدوو َ وا ، ((وَي  اوَى  وم رى )) :وةا وارد مز 

   ، َةطي مم َي موةو ة   و  يم و  دةدرَى م  رة

 ،و ش وةم  وار و م وي  اردم  ،وة  وونا رم ، ور و

  ١٠.١١وة.

 

                                                
٩

 ( )،ر  ة ،ةم١٩٤٥د  ، ، (   ٨/١/٢٠١٥.  
  ..١٢/٢٠١٥/   ،(    ٥،  ١٩٣٠دةم ، رةش، ( )  ١٠
((ار ارامَن دةد، ارى واو طؤى دةد  ى رَى دا ووة رةى دة  :َزاد دار رؤم (ودى  ن)دا)   ١١

 دة َر ردى َوة)).



  و رة  رى ردا
 

  

 ٧٨                                                           راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٢٠١٦(  

  رةماموةى  و رة  وك و  ى رى ردا- ٣

                    :( Tobacco & Cigarette in Kurdish poetry)  

دةوم م  رة و رةم، وة َي َة  ر و رمة ى ردا زؤر 

ََي دان ان رو دةون َ ،ر و رةط َ  ل م َ  ،م ومى 

و َاوة  ى ر دةَوة. ى ري و دة دامما، زؤر ر ة و 

ر زدارى و ظ و رطرداموة...د. مَى ر  د ر وة،  طورة 

)  مى رة دةت،   طم  ( و (١٩٣٦  ١٨٨٩ و َمرمي رد (

د  دا وَو  َو رم َو و ي م(ت دطو) ر زاري  رط َم

  ض ر  مش ط دل م م َي مم ض م م م )) :َزدار دةم

 دط ر د و ب   وي   مط .َ  ض وةرة وةرة َ دة ل دم د م

م م  َ  ور  م ادي ر رة ت د ا ض م 

زَ مم   دَ ب رة   داري داررو  ب ري  ةدي 

 ض م َدام   ةر   مط مر  مرة  وت   ر َ 

و ر دةوري رؤ ب ر  م ن ذ را م مَي ض م مَي م  دل 

((.  وَي  ل دم م  ر  مش ط١٢ 

 و ) ،و  دوا  ،داو٥ (   ،تدة (م / ن)  ذة ران

 ) :ةَ  شو يو .وةاوة و داطي داط   ي(ت دطو) و دة

  َدة َ ،وةةداَ  يوم  وة و داََدةط دا  ي وم ،ت دطو

 ير  مط رط  زدارةشم   ،رطرة  وة وو شم  و  

 ،َََي و دادةطدادةط  م ،وةدةم   و  مي ط ََي دةط و ارةي

(.َدةردة مي ط   امر ر  مس، طك دوو م دوا   

 ) و دة َامَ ان َامَ  تدة  ن ان و و و  ، و ،ا(

دةوَي   رووم ()  رووم َ  ل و ش، ر ر  ظارةي ي َي طر 

م رووم ،م ؤ رة  وؤش ر رازي مو وا و  ي دة ر

 ة درةممر ،و  ََوة دة ،وم  اةَ .يمط  َز ةمر َو

ط ردن،  ري ردي دةوم دوة،  وة و   ودا دةَ و 

مَ ،ام ،ورؤ  طمي  رة  و زةرة، را  و    رؤم  دةَ)):َا

 ، ، ، ، ،رة، دةردؤ َن دام زةر  ار م ، و ،ر داط رة ر ب

((...١٣وا  ل و َ يَو  ي ر و م م  ،ن مذ 

  ر .وة نوور  وارن م وار  رة و و ،ا ي ري و دة

  نووزؤر ر َم ،داريو م رذاري و دة ر ،دووادةي ر  اوةرم  ،وم

                                                
١٢  ،َو ،تؤذر م  ،دا  و مو  وويَ ووداويدةو  رر ،و  (١٨٣، ل. ٢٠١٥  
١٣ َ وةير ( .١٥١و، ل  



 ة وذ .د  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٧٩                                                        )   ٢٠١٦ 

 ددة ََ  وة ة زؤر  ر يوَ ،امو  رةو دةظ م  ،وامو

و م اَل و طَ زؤر َ    داودةرم دةدن، َ وراَ  ، ة دورة 

ووة  و وةَي دوور  زام مو مي ي دةوََوة َ  ري رووي  َ د

   َووة:

َََ وة ،َ َ م  

.ََر دة ،َ ،زاةوي م١٤  

 َ طر موى راى َ م ،َوة ذة  ةَ زؤر  ان و مزدار،  موة 

 ١٩٤٨-١٩٤٦ارا  ةم دةطَى  ام  .رةوة ( رةش) دة )):َم َردةو

مم و و و  دةوة ََ و وة مز و  و م  ر  دةد 

وت داو و دةرن َ ةى   ١٥و زؤري  دةدن،   ة وا  دة و ردة واوة))

  َ مو، َ  زؤر دةدن. و ة رة ردَ  ة  رة اوة:

ردة ت وام... 

و دةردَى د  

  َ ن د

م دةو ن  

  ت  وَى

ط ر رة  

ون دادة َ  

و ةش واو ر  

  َ َةد

َدا رة  

َ  ر  

َ  ىر  

  م م طامو

 َ َ زؤر ١٦  

  دن و  و ط  َر ة رة  ،تارى دةد َوة س ةش 

طروة،  طى (م م طام)،   َوة  َم م  ت م رى 

 مرة ردة   وةََرمش دة ،ة  دما م ت وو 

ط ،و رووةوة َاموة ةطَى،  م مى طان وة  مَى س ردةَ و 

 ى ر َوة ى م  .مى  مة، رمة و دوو رةمى 

                                                
١٤
  طرام ر، مَ  َ .، و :ح د)  
١٥ -  ، ،شةر  ، ةم٢٠١٥/ ٥/١٢د.  
١٦  ، و    ر َلط م ىةم (٢٠١٥/ ١٢/ ٥. 



  و رة  رى ردا
 

  

 ٨٠                                                           راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٢٠١٦(  

داوة دة و رةش،  وا (رةى)،  در ان وة و   َ. (رة)رةى

  وة وموة، م ى دووة  و رةن داطمووة.

  

  

  

:  

رك رةو م دةرو ر ارى دة رةم دةدةموة،  رَم ن -١

ة  َ دةطرَى، وم: دار، رد، طَل، ل...وا رة و َ  طن و َو

 ةما ررد رى ،َد رَ رةى دوا َووةوةك ر  ،وةَن دةطمط

 داوةوة.

ر َرى داَ ، دة َداوش  مَ دة َر، م دة َؤ -٢

   َر و  ،وةَن دةمر ر ى ةمر ،َ دا

.و ط رى ىم َوا دة َر مى دوةم  

وةوة، م ردن َراوة، ؤظ  و رة  ور و رى ردى رةم دا-٣

  ،َى وةر رى دةورو مرة َل وو ط ط  ود ،داوة و وةمزة َد

  دموةش  درو دمَ  زؤرى و داو دةرمم رووة.

٤- ةمر و رةو رد ام ى ةمر  ،ردى رو ى  ،وةداوة

  ر ور دارى َوةن مو  موة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ة وذ .د  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٨١                                                        )   ٢٠١٦ 

  

  روةن:

  زم ردى: -أ

:-:َ  

  د. دةر ل و َوَي، م ي ور ردي، مي-١

  ،َو ، ٢٠١٤   

٢- ،َو ،يؤر ي وةزارةم ،رةدم درةد ،ردي ري  َر٢٠٠٥  

٣- ،َو ،تؤذر م  ،دا  و مو  وويَ ووداويدةو  رر ،و ٢٠١٥  

:وَ و:دووة  

١-و ، ،ب ةوانََل،  دط وَ٢٠١٥/  ١٢/  ١٥  

٢-  ، ، يو  ةيََل ، زط وَو٢/٢/٢٠١٥  

  . ،(   ٨/١/٢٠١٥،  ١٩٤٥وَو طَل ، ة  ر)،دا وى -٣

  ..١٢/٢٠١٥/ ٥)،     ،  ١٩٣٠وَو طَل،  رةش، ( -٤

:م ىةم:َ 

  - ، و    ر َلط م ىةم٢٠١٥/ ١٢/ ٥. 

  :روة زم ى  -ب
١- http://at.wikipedia.org/wiki/%D٨%A٣%D٨%AF%D٨%A٨ 
٢http://web.engr.oregonstate.edu/~funkk/Personal/worldview.html - 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  و رة  رى ردا
 

  

 ٨٢                                                           راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٢٠١٦(  

  

  (( و رة  رى ردا))

   ىَو وة و نر   َلَ ،وةداوة ةما ررد رى  رة و و

و زى  وة، َ َ  وةى رةوة ماوة. َش م ارَن َاردن و 

رة رة وةك .ن دةاظوة روم  ،وةن مر   َلَ م ك

 مو ؤك و رؤن و ى ان و   و... راردةن وةَ  ةران 

  وةن  ارامش وةو رووى م دةرووموة ز طمَ ةن. 

  

  

 وا دي))((ار اا   

  دو  وا ن ا  انا ا رما دي ور اا  دوات ها وا ا

  و.  و ا ة ر  و .   ق  مدي ور اا

 ا ا ث ور:

ار اول:   ادب ء،ث ا ار  اء ادة  وا اي  ا  اء 

 أ/ ا: ر اا ا و  درة اا  وادوا وا ا  :ما ا. دةا

 ث ا دوا  وا  نا وا  ا دووا وا ا  ا ا

 اا ت واا  وا ا :ر ادي. اا ز واا  وا ب/ ا.

  ادي، و ا ر   اذج  ا ر ا ارة.

  

  

  

((Tobacco and cigarettes in the Kurdish Folklore)) 
Tobacco and cigarettes  are used as tools in the Kurdish folklore. The reason 
why we chose this subject because it is highly used in the Kurdish literature and 
it is not studied before. Many aspects of this subject has been chosen and 
analyzed . The paper is divided into three sections: 
Section one:  The relationship of literature with the things around us and how 
things are interrelated. The second section: Tobacco and cigarettes and their 
tools in the Kurdish civilization. This section is divided  into two parts: Tobacco 
and cigarettes in the folk tools. This part talks about Tobacco and cigarettes 
and the ingredients that are used to make them. The second part talks about 
tobacco and cigarettes in the Kurdish riddles and idioms. The third section talks 
about tobacco and cigarettes in the Kurdish musical keys and poetry. In this 
section we brought some samples whose main idea is the cigarette. 

 
 


