دەسپێک

ڕەچەڵەکناسیی ناو و شوێنی
مەریوان و پۆلێک دەاللەتی

ئەفسانەیی  -مێژوویی و...

عادڵ محەمەدپوور
(مەریوان)

ڕەچەڵەکناســی ( )Etymologyواتــە خوێندنەوەی
مێژوویــی و لێکدانــەوەی گۆڕانکاریــی وشــە و چەپکــە
وشــەکان لــە دوو بــواری واج ناســی ()Phonology
و واتاناســی ( .)Semanticsنــاو و شــوێنەکان
هەڵگــری دوو واتــان :یــان تــاق مانــان ،یــان کــۆ
مانــا .تــاق مانــاکان؛ ســادە ،ســاکار و قامووســین
و تەنیــا هەڵگــری نــاو ،ئاوەڵنــاو ،یــان بیرئانینــی
کارەســاتێکی بۆنەیــی و تایبەتیــن :حەســەناوڵە،
ڕەشــەدێ ،دەمەیــەو ،تــازاوا ،ســەواڵوا ،کامیــاران
و ...نــاو و شــوێنە چەنــد ماناییــەکان؛ ڕەمزینــە،
توێــدار ،فــرە ڕەگــەزی و چەنــد هێماییــن ،واتــە
هەنبانەیــەک لــە چەمکــی جۆراوجۆری ئوســتوورەیی،
ئەفســانەیی و مێژوویــی کــە ڕەمــز ،کــود و واتاکانیان
بــە ســانایی نیشــانەگەردانی و ڕەمزناســین ناکرێــن:
هۆرامــان ،مەریــوان ،پێنجوێــن ،نژمار ،ســلێن ،ســنە،
تەتــە ،ئــەرارا ،زێویــە و ...نــاو و شــوێنی مەریــوان
کــە جێــگای باســی ئێمەیــە؛ مۆرفێمەکانــی (مــەر +
ی  +وان) هــەرکام شــیاوی باســی تایبەتــی خۆیانــن،
کــە لــەم وتــارەدا ڕاژە و بەدواچــوون و لێکدانەوەیــان
بــۆ دەکرێــت.
ناواخن:
ئــەم نووســینە لــە دوو بەشــدا پێشــکەش
دەکرێــت .بەشــی یەکــەم :پێناســە و کارکــردی
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ئەفســانە و ئوســتوورە و بەشــی دووەم :باســی
ڕوانگــەکان و دەنگۆڕکێــی وشــەی مەریــوان(، )١
خراوەتــە بــەر بــاس و لێکدانــەوە و شــرۆڤاندن.
ئەلــف) پێناســە و تێڕوانینــی ئەفســانە و
ئوســتوورە و دەاللەتــی نــاو و شــوێنەکان
لــە بــارەی ئەفســانە و ئوســتوورە و بەســتێنە،
قابیلییــەت و کارکردەکانیــان ،تیــوری و ڕوانگــەی
جیــاواز هەیــە .ســەرەتا بــە کورتــی ئامــاژە دەدەینە
کارکــردی چەنــد ڕوانگــە لە بارەی چەمکی ئەفســانە
و ئوســتوورە ،پاشــان ڕوو دەکەینە وشــەی مەریوان
و واتــا و نیشــانەکانی ئــەم نــاو و شــوێنە و بــە
پێــوەری جۆراوجــۆر شــرۆڤەی دەکەیــن .بەتێکــڕا
هــەر ئەفســانە و ئوســتوورەیەک ،خوازەیەکــە و
ئەودیــوی ماناکــەی ،ئاوێنەیەکــە بــۆ وێناندنــی
دەاللەتێکــی ڕاســتەکی و تایبــەت .بــە پێــی ئــەم
خــوازە لــەو شــوێنەیدا کــە مێــژوو و کۆنینەناســین
کپکــراو و بێدەنگــن ،ئەمــە زایەڵــەی ئوســتوورەکانن
کــە دێنــە پەیــڤ و بــاری ڕووناکبیــری و شــێوەی
دنیاوینــی مرۆڤەکانمــان لــە دوورەدەســتەکانەوە،
بــۆ وێنــا دەکــەن (جــان هیلنــز.)٩ :١٣٧٣ ،
بۆچوونێــک پێیوایــە :ئەفســانە و ئوســتوورە،
زادەی خەیــاڵ و ئــاوەزی ســەرەتایین کــە لەگــەڵ
ڕۆخســاری ڕاســتەکیی ڕووداوەکانــدا ،گونجــاو و
تەبــا نیــن و پێــش لــەوەی زانســتی بژمێررێــن،
جــادوو و ئایینیــن (مختــاری ،)٣٢ :١٣٩٣ ،یــان
کڵــۆد لیڤــی  -ســتراوس بیرمەنــدی پێکهاتەخــوازی
فەڕەنســایی لــە ڕوانگــەی جەماوەرناســییەوە
پێیوایــە :ئوســتوورەکان زادەی خەیاڵــن و هــەوڵ
دەدەن لــە ژێــر تیشــکی لۆژیکێکــی تایبەتــدا،
دژبەریــی دوانەیــی نێــوان فەرهەنــگ و سروشــت
چارەســەر بکــەن (ضیمــران.)١٣ :١٣٧٩ ،
ڕوانگەیەکــی دیکــە پێیوایــە ،ئوســتوورە ڕەوەندێکی
مەرجــداری ڕووناکبیریــی کۆمەڵگەیــە؛ ئەگەرچــی

چاندێکــی نەریتییــە ،بــەاڵم زۆربــەی مەعریفــی
و نیشــانەی ئــەو ڕاســتییەیە کــە زەینــی وشــیار
لەدوویــدا هەڵەتەیــە و پێــی خۆشــە حەقیقەتــی
خــۆی ،تێــدا بدۆزێتــەوە .ئەفســانە و ئوســتوورە و
ئاییــن؛ دیمەنــی دیــاردە کۆنەکانن(صــورت مثالــی)
و گەنجێکــن بــۆ دیــاردەی ناســین و کەشــفی زەینــی
ناخۆئــاگای کۆیــی کــە بــە زمانــی ڕەمــز و خــوازە،
دێنــە گــۆ و نمایــش دەکرێــن (مختــاری:١٣٩٣ ،
 .)٣٢لــە ســووچە نیگایەکــی دیکــەوە :ئەگــەر هــەر
نەتــەوە و فەرهەنگێــک بــە دنیابینیــی تایبەتــی
خۆیــەوە ،هــەوڵ بــدات بــۆ بەدیهێنانــی ئــەو خولیــا
و ئامانجــەی کــە لــە ئەفســانە ،ئایین و فەلســەفەوە
تەشــک دەگــرن ،بێگومــان زووتــر دەگەنــە واقیعــی
هەبــوون و لــە فەلســەفەی مێژوویــی و ڕوحــی
جیهانــی بەهرەمەنــد دەبــن (ثاقــب فــر مرتضــی،
.)٢٠: ١٣٧٧
لــەم بۆچوونگەلــەدا گوشــراوەیی ڕووداوەکان و
هێمایــی کردنیــان وەک خاڵێکــی هاوبەنــد بــووە
دەســتکەوتی ئــەم باســە کــە لــە پێکهاتــەی
ئەفســانە و ئوســتوورە جۆراوجۆرەکانــدا ،لەگــەڵ
ڕادەبەدەریــی خەیــااڵت و ڕوئیاکانــەوە تێکــەڵ
بووگــن و گۆڕانکارییــان بــە خــۆوە بینیــوە و
ناوەرۆکیــان ســەربەمۆر و ڕەمــزدار کــراوە .لــەم
ڕێــگا دژوار و نهێنــی و ســیمبۆلکییەدا ،ئەرکــی
لێکۆڵــەر و توێژەرەوانــە ،کــە بــە کردنــەوەی
ڕەمــزەکان ،دیمەنــی ڕاســتی و پایــەداری ئــەو
گەلــە و هۆیەکانــی بــێ ئاکامــی و بــێ بنەڕەتــی،
ســتەمکاری و داگیرکــردن ،نیشــان بــدەن و ئــەم
شــێوە هەوڵدانــە ،دەبێتــە بەهانەیەکــی بابەتــی و
مێژوویــی بــۆ دەرخســتنی بەســتێنەی ڕاســتییەکانی
ئــەو ســەردەمە کــە ئەفســانەکان خولقــاون.
لــەم ڕاســتیدا ،نووســەری ئــەم دێڕانــە پێــی
وابــووە ناوچــەی مەریــوان و هۆرامــان ،لــە مێــژە
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دەســتەمالنی ئەفســانە ،ئوســتوورە ،کارەســاتی
مێــژوو ،نیوەمێژوویــی و دیــاردەی ئاییــن بــووە؛
بەدواچــوون و پەیجۆرکاریــی بابەتــی بــۆ ئــەم
مەبەســتە ،نیازێکــی ســەردەمیانەیە .لــە یاســای
کەونارایــی ئــەم ســووژەدا ،هــەر کونوقوژبنێــک
لــە جوغرافیــادا و هــەر وشــەیەک لــە یاســای
زمانەوانــی و هــەر بەیــت و بالۆرەیــەک لــە ســامانی
فۆلکلــۆر و هــەر شــین و شــایی و شــەپۆڕێک
لــە ئەدەبــی ســەرزاریدا ،بــاس لــە مێژینەیەکــی
بەرفــراوان و ڕەســەنمەندیی ئــەو جەمــاوەرە دەکات
(محەمەدپــوور :١٣٧٣ ،ئاوێنــە ژ  17و.)18
ئەفســانەی شــاری نوقمبــووی زرێبــار و کاراکتێــری
دەروێــش و کێــوی فەیلەقــووس ،بــاس لــە چیرۆکــی
زوڵــم و زۆر و ســتەمکارییەک دەکات کــە دەروێــش
نوێنــەری چینــی چەوســاوە و زوڵــم لێکــراوی ئــەو
گەلەیــە« ،ڕاکێشــانی مــرۆڤ بــەرەو ســەردەمی
ئیلکســاندری مەکدوونــی و هیلینییــەکان»
(مەنســووری :١٣٧٣ ،ئاوێنــە ژ .)16
بــۆ پێداگریــی لــە ســەر ئــەم ڕوانگــە کــە مەریــوان
و ئــەو دیــاردە ئەفســانەییانە لــە بەســتێنەیەکی
مێژووییــدا خوڵقــاون ،چاوێــک بــە ســەرچاوەیەکی
مێژووییــدا دەخشــێنین و ئامــاژە بــە چەنــد
خاڵێکــی پێوەندیــدار دەکەیــن کــە لــە بــارەی ئــەم
مەڵبەنــدەوە تۆمارکــراون.
«لــە ســاڵی ( 326پ .ز) ئەســکەندەر کــوڕی
فیلیپــی مەکدوونــی چــاوی لــە ڕۆژهــەاڵت بڕیبــوو.
لــە ناوچــە کوردنشــینەکان بــە شــێوەیەکی یەکســەر
زۆربــەی ناوچــەی کــوردەواری بەنــد بــوون بــەم
هێزانــەوە ،بــە تایبــەت هێــزی ســلووکیان ،بــەاڵم
یەکــەم جەنگــی فــراوان ســاڵی ( 65پ .ز) لــە
ناوچــەی کوردونیــن (هەولێــر) لــە نێــوان هێــزی
(ڕۆم و پــارس)دا دەســتی پــێ کــرد .تــا وای لــێ
هات ،لە ســەردەمی ئوردی دووەم ( 37 - 57پ.

ز) لەشــکەری ڕۆمانــی بەسەرپەرشــتی ســەرکردەی
(ئیڤیســتا کراســا) گەیشــتە (میزوپۆتامیــا) و
ناوچەیەکــی زۆری واڵتــی کــوردەواری داگیــر
کــرد ...جــێ پێــی ئەســکەندەر لــە مەریوانــدا،
بڕێــک نــاوی ئاوایــی و خــودی شــاری (مەریوانــە).
ئــەو ناوانــە ،لــە ئاســتی فۆنۆلــۆژی و دەنگناســیدا
لەســەر بنەمــای (یۆنانــی و هیلینــی) بنیادنــراون
(سەڵەســی ،مەســۆ ،کێلــۆ ،وڵەســمت و نژمــار
ئاواییەکانــی دەور و بــەری مەریــوان) کۆتایــی ئــەو
ناوانــە ،وەک کۆتایــی نــاوی شــارەکانی (لۆلۆبــی و
ئاراســی و یۆنانــی) لەیــەک یاســا و قانــوون پێڕەوی
دەکــەن ...وشــەی «پێنجوێــن  ،Peng – ionواتــە
پێنــج یۆنانــی  Penzلــە ئاســەواری یۆنانیــدا بــە
مانــای نزیــک بــە هــەزار ســاڵ پێــش ســەردەمی
ســلووکی گوتــراوە( »...جەمــاڵ ڕەشــید:١٩٨٨ ،
 ٤٠١و .)٤٠٢
ب) نــاو و شــوێنی مەریــوان و فــرە دیمەنیــی واتــا
و سووچەڕوانینەکان
لــە بــارەی ڕێخەناســیی نــاو و شــوێنی
مەریوانــەوە ،هەنــدێ ڕوانگــەی جۆراوجــۆر هــەن
کــە نیشــانەی بــاری تەئویلــی و چەنــد دیمەنــی
ئــەم وشــەیە و هەندێکیــان جێــگای تێڕوانیــن و
بەراوردکاریــن .ئــەوەی بــۆ نووســەری ئــەم دێڕانــە
جێــگای ســەرنجە ،ئەوەیــە کــە بــۆ دروســتی و
نادروســتی ئــەم بیروبڕواگەلــە ،نابێــت بڕیــاری
ڕەهــا و چەقبەســتە بدەیــن؛ بۆیــە ناچاریــن لــە
یاســای ڕێژەیــی زمــان( )٢و پێوەندیــی نێــوان
زمــان و تــەرزی تێڕوانینــی بــۆ ئۆبــژەکان کــە
ئاکامــی لێکەوتنــەوەی ڕوانگــەی جۆراوجــۆرە،
کەڵــک وەربگریــن .لــەم وتــارەدا هــەوڵ دراوە ،النــی
کــەم خــۆم نەدەمــە قــەرەی بایــی و بــێ بایەخــی
کردنــی هیــچ ڕوانگەیــەک و بــەرز و نزمیــان بنوێنــم؛
ئەگەرچــی هــەرکام لــەو بۆچوونانــە ،لــە نەفســدا
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هەڵگــری بــەرزی و نزمیــن و بەردەنگــی وریــاش
هەســت بــەم دیــاردە دەکات .ئــەم ڕوانگەگەلــە
هــەرکام بــۆ ســەلماندن لــە ڕەوشــگەلێکی
جۆراوجۆریــی زمانەوانــی ،مێژوویــی ،قامووســی و
ســەرزاری کەڵکیــان وەرگرتــووە.
ڕوانگــەی یەکــەم؛ مێژوویــی -زمانەوانــی :ئــەم
تێڕوانینــە لــە ڕەوشــی دەنگۆڕکێی زمــان و دیاردەی
مێــژوو کەڵکــی وەرگرتــووە .پشــت بەســتن بــە
ســەرچاوەی (کاروەنــدی کێســرەوی الپــەڕەی 297
ی) نووســەر پێیوایــە مەريــوان وشــەیەکی کەونارایە
و لەگــەڵ ئایینــی مێهرپەرســتیدا پێوەندیــی هەیــە
و لــە ڕێخەی(ميثــر ،Mîthr ،ميتــر ،مێهــر  +وان)
وەرگیــراوە .ميثــراوان - Mîthrawan ،ميتــراوان
 مێهــراوان  -مێهرابــان = مێهــر  +بــان ،هەمــانميثــراوا ،يــان مێهرئــاوا و مهرآبــادە ،واتــە شــوێن
و شــاری ميثــرا و ميتــرا و ئايينــی مێهــری .لــەو
الشــەوە نووســەر پێچەوانــەی کارکــردی مێژوویــی
و نیوەمێژوویــی ئەفســانەکان ،لــەو بڕوایەدایــە کــە
زرێبــار و قەبــری دەروێــش و داســتانی زوڵم و زۆری
ســەرکردەکەی ...چــی و چــی ئەمانــە هەمــووی
هیچیــان پێمــۆری ڕاســتەکی مێژووییــان لــەپێــدا
نییــە و!!...؟ یــان دەنووســێت« :دوور نییــە کــە
نــاوی فیلیپــووس (یــان) بــەزۆر داســەپاندبێتە
ســەر ئــەو شــارە...؟!» (مەنســووری:1373 ،
ئاوينــە ژ .)16
ڕوانگــەی دووەم؛ مێژوویــی و بــەراوردکاری :ئــەم
ســووچە نیــگا ،تــێ هزرینێکــە بــۆ ڕابــوردووی
مێــژوو و بەراوردکارییــەک تەنیــا لــە پێنــاو
لێکچوونــی ناوەکانــدا ،نووســەر دەنووســێت:
مەريــوان لــە ڕەگەزێکــی یۆنانییــەوە وەرگیــراوە
(مهريــون ،)Merion ،مەريــون لــە یۆنانــی کۆنــدا
کوڕی(مولــوس )Molos ،دانیشــتووی (كــرت،
 )Keretلــە شــەڕی (تــروا )Tirwa ،عاشــقی

(ئێدۆمنــه )Edomine ،فەرماندەیــی هێــزی
(كــرت)Keret ،ی لــە ئەســتۆوە بــووە و یــەک لــەو
کەســانەیە کــە خوازبێنیکەری(هێلیــن)Hêlên ،
گۆرانیبێــژ و ســەماکەری بەناوبانگــی ئــەو دەمــە
بــووە (حەكيــم مــەال ســاڵح :١٣٧٨ ،ئاوينــە ژ 19
و .)20
ڕوانگــەی ســێیەم؛ قامووســی و تاقتــەوەری:
ئــەم ڕوانگــە ،مانــا کردنەوەیــەک ســادە ،ســاکار
و قامووســییە بــێ هیــچ لێکدانەوەیــەک لــە ســەر
نیشــانە بزرەکانــی ئــەم پێکهاتــە زمانییــە و
پێیوایــە :مەريــوان لــە بنەڕەتدا(ماريــن)Marin ،
بــووە ،ماریــن ،واتــە شــوێنێک کــە مــاری زۆر و
زەبەنــدەی هەبــووە و پاشــان لــە دەنــگ گۆڕکێــی
فۆنۆلۆژیــدا بــووە بــە مەریــوان (دهخــدا ،علــی
اكبــر.)18311 :1373 ،
ڕوانگــەی چــوارەم؛ قامووســی و تاقتــەوەری:
گۆشــەنیگایەکی دیکــەی تاقتــەوەر و وشــەماناییە و
تەنیــا وردبوونەوەیــە لــە ســەر ڕواڵەتــی وشــەکە و
بــێ ئــەوەی چــاو لەوە بکات کــە فۆنێمی (ر) و (ڕ)
جیــاوازن و هــەرکام جیاکــەرەوەی مانان(ممیــز).
ئێژێــت :مەریــوان لــە دوو فۆنێم(مــر  +ايــوان ،مــر
 +یــوان) پێکهاتــووە و یانــێ شــوێن و ناوێــک کــە
(مــەڕ ،مــەڕە /ئەشــکەوت)ی زۆر بێــت (كــزازی،
مريــوان  .)1375مــەڕ بــە هۆرامــی یانــێ ئەشــکەوت
و غــار ،کەواتــە مەریــوان ،واتە شــوێنی ئەشــکەوت،
ئەگــەر ئــەم بۆچوونــە بــە ڕاســت بزانیــن دەبێــت،
مەریــوان بخوێنینــەوە :مەڕیــوان کــە دیاردەیەکــی
نامــۆی زمانییــە.
ڕوانگــەی پێنجــەم؛ مێژوویــی و گۆڕانــی دەنگیــی
وشــە :ڕوانگەیەکــی دیکــەی مێــژووی پێیوایــە کــە
دەســتەواژەی مەريــوان ،لــە بنەمــادا «مرويــان»
بــووه ،ناوچــەی مەریــوان خاوەنــی ســامانی
دارســانی دارمــازوو ،گــەون و گــەزۆ و ...بــووە و
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زۆربــەی خەڵکــی (مــرو) بــۆ تیجــارەت و کڕینــی
ئــەم بەرهەمــە هاتــوون بــۆ ئــەم ناوچە و نیشــتەجێ
بــوون ،پاشــان وردە وردە نێــوی (مرویــان) بــە
ســەریاندا بــڕاوە و لــە ڕەوتــی زەمەنــدا دیمەنــی
ئــەم لێکــدراوەش گۆڕانــکاری دەنگیــی بــە خۆیــەوە
گرتــووە و بــووە بــە مەریــوان.
ڕوانگــەی شەشــەم؛ بۆچوونێکــی جەمــاوەری
و دەنگۆڕکێــی وشــە :هەندێــک ســووچە نیــگای
ســەرزاری و ژینگەوانــی دەڵێــن :گــۆل ،یــان گۆمــی
(زرێبــار ،)Zirêbar ،شــوێن و ژینگــەی مــراوی،
 ،Mirawîبــووە کــە لــە وەرزەکانــی ســاڵدا لــە
شــوێنەکانی تــرەوە هاتــوون بــۆ ئــەم گۆلــە،
واتــە لــە زمانــی کــوردی ســۆرانیدا ،بــە مرغابــی
دەگوترێــت «مــراوی ،»Mirawî ،بــەم بۆنــەوە
ئــەم ناوچــە بە«مراويــان ،»Mirawyan ،شــوێنی
مراوی(جــای مرغابــی) ،نێوبانگــی دەرکــرد ،ڕەوتــی
زەمــەن ڕوخســاری ئــەم لێکدراوەیــەی گــۆڕی و بــوو
بــە مەریــوان.
ڕوانگــەی حەوتەم؛ بەڵگــەی مێژوویی و تاپۆکراو:
لــە ڕابــوردوودا و لــە بڕێــک لــە دەقــە تاپۆکــراو و
قەباڵەکانــدا و لــە ناســنامەی تاکەکەســییەکاندا،
لــە جێــی مەریــوان لــە دوو چەپکــە وشــەی
دیکــە «مێهــرەوان Mêhrewan ،و دژ شــاهپور،
 ،»Dêžşahpûrکەڵــک وەرگیــراوە.
ڕوانگــەی هەشــتەم؛ مێژوویــی :کتێبێکــی
مێژوویــی بــە گواســتنەوە لــە وتەیەکــی دیکــەوە
دەنووســێت :میــر شــەرەفخانی بەدلیســی ،دانــەری
کتێبــی شــەرەفنامە ،ئامــاژەی بــە «دمهــران،
 »Dêmêhranکــردووە و وەرگێــڕی کتێبەکــەش،
مامۆســتا هــەژار موکریانــی لــە پەراوێزەکەیــدا لــە
الیــەن مــەال جەمیــل ڕۆژبەیانییــەوە( )٣بــۆ وشــەی
«دمهــران» ڕوونکردنەوەیــەک دەنووســێت و
دەڵێــت :ئەمیــن زەکــی بــەگ الی وایــە« :دمهــران،

 »Dêmêhranهەمــان دلجــوران بــووە و مــن بــە
مەریوانــی دەزانــم .لــەم ڕوانگــەدا دمهــران یەکێکیتر
لــە دیمەنەکانــی مەریوانــە کــە بگــرە ئەویــش لــە
یاســای دەنــگ گۆڕکێــی زمانەوانیــدا گۆڕانــکاری
بــە خۆیــەوە بینیبێــت و وشــەی مەریوانــی لــێ
کەوتبێتــەوە .ئــەم کتێبــە لــە بــارەی محەمــەد بــەگ
کــوڕی مەئمــوون بەگــەوە دەنووســێت :لــە پــاش
نەمانــی بابــی وەک بــۆی دیــاری کرابــوو  -بــە ســەر
ســروچک« ،دمهــران»دا ڕادەگەیشــت؛ چــاوی لــەوە
بــوو هەمــوو واڵتــی (ئــەردەاڵن)ی دەســت کــەوێ
(بدليســی ،ميــر شــرفخان.)138 :٢٠٠٩ ،
ڕوانگــەی نۆیــەم؛ لــە ســەر بنەمــای دەنگەگۆڕکێی
زمانــی  :ئــەم ســووچە ڕوانینــە نووســراوەیەکی بــە
نرخــە کــە لــە ئاســتی دەنگەگۆڕکێــی یەکەکانــی
زمانــدا ،لێکۆڵینــەوە و تەتەڵــەی زمانــی لــە ســەر
مەریــوان کــردووە و ئاڵوگــۆڕی دەنگــەکان ئــاوا
لێــک دەداتــەوە:
مەریوان>مەرێوان>مەرەیوان>مەرەهوان>مەرەغ
پانە>مەرەگپانە>مەرێگپانە:
mareghpāna>maregpāna>maragpāna>ma
>raɣpāna>marahwān>maraywān>marēwān
marīwān

بــە پێــی ئــەم تــەرزە ڕێخەناســییە ،مەریــوان لــە
دوو بــەش /mareghمەرێــگ و  /panaپانــە،
پێکهاتــوە ،maregh ،لــە ئێرانــی کۆنــداmarɣā ،
و لــە ئەوێســتادا marǝɣa ،و لــە زمانــی پارتیــدا،
 ،marɣبــووە کــە لــە زمانــی ئێســتای فارســیدا،
مــرغ لــە لێکــدراوی مرغــزار دەبینرێــت،Maregh .
بــە واتــای شــوێنی سەرســەوز و شــێدار کــە
پاشــکۆی ئــەم ڕەگــە لــە وشــەی مێــرگ کــە هەمــان
مرغــزاری فارســییە ،دەبینرێــت .بەشــی دووەمــی
وان پاشــگری پاراســتنە ،لــە ڕێخــەی ،pana
گیــراوە .ســەرجەم هــەر دوو بەشــەکە مەرەغپانــە/
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 ،maraɣpānaواتــە مەریــوان ،واتــە خــاوەن و
پارێــزەری شــوێنی سەرســەوز (جەبــاری ،ســەباح:
.)https://t.me/dialectofhawrami
ڕوانگــەی دەیــەم؛ مێژوویــی -زمانەوانــی :لــە
ڕاســتای دەاللــەت فراوانــی مەریوانــدا کــە لــە نــۆ
ڕوانگــەدا باســمان لێــوە کــرد؛ لــە دواییــن ڕوانگەدا،
نووســەری ئــەم وتارە پێیوایە :مەریوان ،وشــەیەکی
لێکدراوەیــە و ڕێخەکــەی لــەم مــادە زمانییانــە
پێکهاتــووە (مــەر /مــار /مــات /مــاد  +ی  +وان).
( َمــر ،مــەر ،Mar ،یــان  ،)Merواتــە شــوێنێک
بــۆ کۆبوونــەوە و هەڵبژاردنــی ژیرڵــەو مەرێ(ژیرەی
مــەرێ) .لــەم ڕاســتادا و هــەر بــەم نــاوەوە ،هەنــدێ
شــوێنی زەبەننــە لــە ناوچــە جۆراوجۆرەکانــی
هۆرامانــدا دەبینرێــت :مــرۆو مەرێ(هەرمێــی
مــەرێ) ،چەمــە و مەرێ(چاوگــەی مــەرێ) ،دەرەو
مەرێ(چەمــی مــەرێ) و( ...عبدالــرزاق،2005 ،
و نظيــری ،يادهــا و يادبودهــا) .ئــەم ڕەگــەزە
زمانییــە (مــەر) ،پێشــتر (مائــر ،مــار ،مــات ،مــاد)
بــووە( .مــار )Mar ،لــە زمانــی گیلەکیــدا و (مــاد،
 )madلــە زمانــی ئســتی و (مائــر )Mair ،لــە
زمانــی ئەرمەنیــدا و (مــات )mat ،و ...لــە زمانــی
بەلووچیــدا بــە مانــای مــادەرن (دایــک) (دهخــدا،
علــی اکبــر .)١٧٥٨٥ :١٣٧٣ ،مــن پێموایــە یەکێــک
لــە دەاللەتــە مەجازییەکانــی ئــەم وشــانە(مادر)،
واتــە ســەرزەوی و نیشــتمان .پاشــگری (وان،
)wanیــش بــە پێــی ئــەو بەڵگانــە کــە لــە درێــژەدا
ئاماژەیــان پــێ دەدرێــت ئاوەڵنــاوە ،واتــە شــێدار،
سەرســەوز و ئاوخێــز ،ســەرجەم مەریــوان لــەم
لێکدانــەوەدا دەبێتــە نــاو و شــوێن و واتــە :شــوێنی
ئاوخێــز و نیشــتمانی سەرســەوز.
ڕوانگــەی نووســەری ئــەم دێڕانــە و نووســەری
ڕوانگــەی نۆیــەم (جەبــاری ســەباح) زۆر پێکــەوە

نزیکــن ،تەنیــا لــە بەشــی دووەم و پاشــگری (وان،
بــان) ،لێــک دەترازێــن .ڕوانگــەی نووســەری ئــەم
دێڕانــە «وان» بــە پاشــگرێکی وەسفی(شــێدار و
سەرســەوز) دەزانێــت ،کەچــی ئــەم لێکۆڵینــەوە
پاشــگری (وان)ی بــە بــان (لــە ڕێخــەی )pana
دەزانێــت و بــە ( پارێــزەر) مانــای کردووەتــەوە،
واتــە مەریــوان ،واتــە خــاوەن و پارێــزەری
مەرغــزار (جەبــاری ،ســەباحhttps://t.me/ :
.)dialectofhawrami
لێــرەدا لــە تەشــقی باســەکەی ئــەم نووســراوەدا
خاڵێکــی ڕێزمانیــی جێــگای پرســیارە ،مــادام
بــە وتــەی خــودی نووســەر ،ڕیشــەی ،maregh
هاوســەنگی (مرغــزار)ی فارســییە و خــۆی دەبێتــە
نــاو و شــوێن ،ئیتــر لکاندنــی واتای خــاوەن و پارێزەر
بــۆ (پــان ،بــان ،وان) ڕۆڵێــک نابینێــتMaregh .
یــان (مــەر و مــەرێ) لــە ڕوانگــەی نووســەری ئــەم
دێڕانــەوە بــە مانــای نیشــتمانە و دەبێــت پاشــگری
وەســفی(اتصاف)ی (وان)ی پێــوە بلکێــت ،تــا پــڕ
بــە پێســت مەدلوولەکــەی بچەســپێت و لێکــدراوی
مەریوان بە مانای شــوێن ،یان نیشــتمانی سەرســەوز
و ئــاوداری لــێ بکەوێتــەوە ،هەروەهــا کــە لــە زمانــی
فارســیدا ئــەم یاســا ڕێزمانییــە لە(مرغــزار)دا تاپــۆ
کــراوە و نووســەر بەڕێــز جەباریــش ئامــاژەی پێ داوە
کەواتــە پاشــگری (زار) و (وان) دەبێــت هاوســەنگ
بــن .لــەم ســووچە نیــگاوە ســەلماندنی (وان) لــە
وشــەی (مەریــوان) ،بــە پاشــگری پاراســتنی (بــان)،
کــە مانــای بکەریــی (دارنــدە و نگهدارنــدە ی
مرغــزار) ،ســازە زمانییەکــی ناســازنومایە .بەڵگــەی
زمانــی زەبەننــەش لــەم بــارەوە هەیــە و وان بــە
دەاللەتــی وەســفییەوە جگــە لــە پێکهاتــەی نــاو و
شــوێنی مەریــوان لــە شــوێنگەلێکی جۆراوجــۆر
و نزیــک بــە جوغرافیــای کوردەواریــدا حــوزووری
بەرچاویــان هەیــە:
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 )١وان ،نــاوی شــارێکە لــە واڵتــی شــروان ،لەســەر دەمــی یۆنانییەکانــدا ،بــووە پاشــکۆی
تورکییــە و فەالتــی ئەرمەنســتان لــە ڕۆژهەاڵتــی گۆمی(ســەوان .)Sevan
گۆمــی.
ئەنجام
 )٢وان ،لــە وشــەی ســیروان :ســیر  +وان ،ســیر،
وەک خســتمانە ڕوو مەریــوان وشــەیەکی کــۆن و
واتــە (پــڕ ڕەنــگ ،ســەوزی پــڕ ڕەنگ ،ســیری)  +وان
(ئــاو ،یــان ســفەتی ئــاو) ،واتــە ســەرجەم ســیروان چەنــد واتاییــە و هەڵگــری چەپکێــک واتائامــاژەی
ئەفســانەیی ،ئوســتوورەیی و نیــوە مێژوویــی و
یانــێ ئــاوی پــڕ ڕەنــگ.
 )٣وشــەی «وان» لــە زمانــی یافســیدا بــە واتــای مێژوویــی کــە هــەرکام لــە ســووچە نیگایەکــەوە
(ئــاو) ،یــان (گۆمــە) کــە ئەمــە نزیکمــان دەکاتەوە بــاس لــەم فرانەییــە دەکــەن .ڕوانگــەی دەیــەم
بــە پاشــکۆی (وان) لــە مەریــوان و گۆمــی (وان) جەختــی نووســەری ئــەم دێڕانەیــە .لــەم تــەرزە
و هــەر وەهــاش لــە ســەر هەمــان واتــا ،نــاوی دوو نیــگاوە ناوشــوێنی مەریــوان لێکدراوێکــە کــە
گۆمــی تــر بــە نــاوی (ســەڤان  Sevanو توپراڤــان لــە ســێ مۆرفێــم ،یــان تــاک وشــەی زمانیــی
پێکهاتــووە :مــەر  +ی  +وان .مــەر ،مــار و مــاد
.)Toporavan
 )٤وان ،لــە فەرهەنگــی «دهخــدا» ،نووســراوە :هەرســێک نــاون ،یانــێ شــوێن ،زەوی و نیشــتمان.
واتــە ســەرچاوەی ئــاو ،کانــی ئــاو ،جێــگای ئــاو( .ی) ئامــرازی پێوەندییــە و (وان)یــش بــۆ مــەر،
 )5وان لــە شــوێنە نزیکەکانــی کوردەواریــدا پێوەنــدی بــە دەاللەتــی گــۆم ،ئــاو ،ســەرچاوەی ئاو
حــوزووری هەیــە .بەڵگــەش ئەمانــەن ئێســتا لــە و حاڵــەت و ســیفەتی ئــاو و سەرســەوزییەوە هەیــە.
(ئازەربایجــان) شــوێنێکی ناســراو بــە نــاو (شــش هەبوونــی گۆلــی زرێبــار (زرێ ،زەریــا ،دەریــا،
وان) هەیــە کــە بــە واتــای (شــەش کانیــاوە) ،یــان گــۆم ،گــۆل  +پاشــگری بــار ،شــوێن ،ڕۆخ و)...
شــەش ڕووبــاری بەیــەک گەیشــتوو لــە یــەک گۆمــدا لــە نــاو دڵــی دەشــتی مەریوانــدا ،نیشــانەیەکی
زینــدوو و بەڵگێنــراوە و باشــتر لــە ســەر نرخاندنــی
و ئەمێســتاکە ناســراوە بــە (شیشــوان).
 )6لــە شــاری (نشــوی) کــە ئێســتا بــە بەڵگــەکان و پێوەنــدی لەگــەڵ ئــەو حــەوت دەاللەتە
(نەخچــەوان) ناســراوە ،گۆمێــک هەبــووە کــە ســوورترمان دەکات کــە لــە ســەرەوە لەبــارەی
(ئاســکەکان ،نێچیــرەکان) دەهاتــن بــۆ ئــەو گۆمــە (وان)ـــەوە ئاماژەمــان پــێ دان .کــۆی ئــەم ڕوانگە:
بــۆ ئــاو خواردنــەوە .ڕاوچییــەکان کــە بــە پارســی مەریــوان واتــە نیشــتمانی سەرســەوز و ئاوخێــز،
دەوتــرێ (نخجیــروان) دەهاتــن و ڕاویــان دەکــردن .ئەگەرچــی پێوەندیــی دەاللەتــی و مێژوویــی هەنــدێ
کــە دوایــی ئــەم شــوێنە بــە قرتاندنــی دەنگــی ڕوانگــە لەگــەڵ ڕەچەڵەکــی مادەکانیشــدا ،خــۆی
«ر» ،بــە (نخجــوان) نــاوی دەرکــرد ،کــە واتــە دەبینێتــەوە (محەمەدپــوور.)١١٨ :2008 ،
(نەخجــەوان) شــوێنی ئاوخواردنــەوەی نەچیــرو
پەزەکێــوی (بڕواننــە فەرهەنگــی دهخــدا ژێــر
وشــەی وان).
( )7وان) بــە واتــای ســفەتی (ئــاوی) ،یــان
(شــین) کــە واتایەکــی تایبەتییــە بــۆ گۆمــی ورمێ.
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پەراوێز:
 - ١تحول آوایی واژەی مریوان.
 - ٢نسبیت زبانی.
 - ٣مــەال جەمیــل ڕۆژبەیانــی (،)٢٠٠٢ -١٩١٢
شــەرفنامەی بەدلیســی کــردووە بــە عەرەبــی و گەلێــک
پەراوێــزی جــوان و بەکەڵکــی لێنــاوە و ســاڵی ١٩٥٣
لــە بەغــدا چــاپ کــراوە( .بدلیســی میــر شــرفخان،
شــەرفنامه ،وەرگێــڕان هــهژار ،ل چــل و هەشــت).
سەرچاوەکان:
 - 1بدليســی ،ميــر شــرفخان .)٢٠٠٩( .شــەرفنامه.
و .ه ـهژار .ســنه :پەخشــانگای پانیــز
 - 2ثاقــب فــر ،مرتضــی .)1377( .شــاهنامە
فردوســی و فلســفە تاریــخ ایــران .تهــران :انتشــارات
قطــرە  -معیــن.
 - 3جــان هینلــز .)١٣٧٣( .شــناخت اســاطیر ایران.
ژالــە آمــوزگار  -احمــد تفضلــی ،تهران :نشــر چشــمە.
 - 4جەمــاڵ ،ڕەشــید ئەحمــەد.)١٩٨٨( .
لێکۆڵینەوەیەکــی زمانەوانــی دەربــارەی واڵتــی
کوردەواری .بەغدا :دەزگای ڕۆشــنبیری و باڵوکردنەوەی
کــوردی.
 - 5حەکیــم ،مــەال ســاڵح .)1378(.ئاوێنــه .ژ 19
و .20
 - 6دهخــدا ،علــی اكبــر .)1373( .لغــت نامــه .ج،11
ص  .18311تهران :انتشــارات دانشــگاە تهران.
 - 7دهخــدا ،علــی اکبــر .)1373( .لغــت نامــە .ج 11
و  .12تهران :انتشــارات دانشــگاە تهران.
 - 8كــزازی ،ميرجالالديــن 1375( .ه.ش) .كنگــرە
بيســارانی .مريــوان.
 - 9ڕوانگــەی جەمــاوەر و ســەرزاری و شــەقام لــە
بــارەی وشــەی مەریــوان.
 - 10ضیمــران ،محمــد .)١٣٧٩( .گــذار از جهــان
اســطورە بــە فلســفە .تهــران :انتشــارات هرمــس.

 - 11عبدالــرزاق عبدالرحمــن محمــد.)2005( .
ســەربوردێكی هورامــان و ســەردانێكی تهوێڵــێ .تــاران:
نشــر احســان و نظيــری ،يادهــا و يادبودهــا.
 - 12محەمەدپــوور عــادڵ .)٢٠٠٨( .شــەبەنگی
زمانــی کــوردی هۆرامــی لــە گاســاكان تا ،...ســلێمانی:
چاپخانــەی بابــان.
 - 13محەمەدپــوور عــادڵ .)١٣٧٣( .گۆڤــاری
ئاوێنــە .وتــاری ميثــروان ،ميهــرهوان ،يــا ،...ژ 17
و.18
 - 14مختــاری محمــد .)١٣٩٣( .اســطورە زال.
تهــران :انتشــارات تــوس.
 - 15مەنســووری خالــد .)١٣٧٣( .گۆڤــاری ئاوێنــه.
ژ.16

* بەرواری پێنجشــەممە ١٤٠٠/٩/١٨ی هەتاوی وەک
وتــاری هەڵبژێــردراو لــە یەکەمیــن پەنێڵــی کۆنفرانســی
زانســتیی مەریوانناســی ،پێشــکەش کــراوە.

ژ (٢٠٢٢ /٤ - ٣ /٥ )٢٩٤ /٢٩٣
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