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  وة ناو خوا که دةهندة و دلؤضانة
هةر وةک هةمووان ئاگادارن، ئةدةيب کوردی وةک ئةدةيب زؤرثک لة گةالنی خؤرهةآلتی ناضني، کامص و 

هثندث هؤکار وةک زةجنريثک دةست و پثي دابةستووة و نةيهثشتووة که تا ئثستا دثرين و دةوصةمةندة؛ بةآلم 
گةمارؤيي لة نثوان ئةدةيب گةالنی دراوسثدا کة . بةو جؤرةي کة شياوی ئةم ئةدةبة لةمثژينةية، خؤي بنوثنث

 دةسةآلتثکي هةر کام لة ذؤژگارانی پاش ئيسالم، بة ماوةي چةندين سةدة دةسةآلتيان لة پشتةوة بووة، نةبووين
ئةوتؤ لة پشت ئةدةيب کوردی، دابذانی کوردةکان لة يةکتري بة هؤي جوگرافياي جؤراوجؤری هةرمثةکةيان و 
لةم دواييانةشدا، دانانی سنووری ئيستيعماری، کةصک لثوةرنةگرتنی هثندث لة زانايان و بليمةتانی کورد لة زمان 

ثشتووة ئةم ئةدةبة، بة ئاواتی دصی خؤي، گةشة بکا و پةل او ئةدةيب خؤيان، نةختثکن لةو هؤکارانة کة نةي
  .اوثژثتة دةرةوةي کوردةواری

بةصکوو بة ئةو  ،نةدؤذاوةهةر  نيا ته نهسةرباقی تةواوی ئةم گرفتانة، لة ماوةي هةزار ساصي پثشوودا ئةم ئةدةبه 
وةکانی لةگةص بذيوة و توانيويةيت پةذي هثزةوة شان بة شانی هةآلتی کورد، خةآلتی پثبةخشيوة و هةوراز و نشث

زام و ئةضني و ساالری و کؤيلةيي گةلةکةي بچذثنث و لة هةر چةشنثک لة چةشنةکاين ئةدةبيدا، شاکار 
  .خبوصقثنث

ئثستايش بةشثکی  .ئةوتؤ نةبووة - داين پيانثني- يان بةآلم ئةو کارانةي بؤ ئةم ئةدةبة کراوة، وثذای پذبايةخي
لةسةر نيشتووة و ذثگةي کتثبخانةي کوردييان پيشان نةدراوة؛  يان، تؤزی فةرامؤشيهةرة زؤري دةستنووسةکان

ئثستايش لثکؤصينةوةيةکي بنةذةيت و پذبايةخ لةسةر شانامةي کوردی نةکراوة کة جثی خؤي بوو دامةزراوةيةک 
ثژينةوةکان بة ذةمسي ئةرکي بة ئةجنام گةياندنی ئةو کارة گرينگةي بة ئةستؤ گرتبا؛ ئثستاش زؤرينةي تو

لةسةر مثژووي ئةدةيب کوردی و چةشنگةيل ئةدةيب کرچ و کاصن؛ ئثستاش زؤرثک لة بةيت و مةتةص و 
ی تياچووندان؛ ئةدةيب بةراوردکاری، پثويستی بة پثذاگةيشتنی زياتر ووة و لة بةر الفا  چريؤکةکان کؤ نةبوونة

جيهان و تةنانةت بة دراوسثکانيشمان ئثستاش زؤرثک لة شاکارةکانی ئةدةيب کوردی بة گةالنی  ؛هةية
هةروةها چةندين و چةندين بابةيت بنةذةيت ديکة لة بوارة جؤراوجؤرةکاندا که پيشاندةري ذثگايةکي  ؛نةناسراون

. بووندا بةشثک لة ناسنامةي ئثمة، ئةدةيب ئثمةيةجيهانی بهدوور و درثژة و پثمانئةسةملثنث که لة ذؤژگاري 
پاراسنت و پثذاگةيشتين ئةم ئةدةبة دثرينة و . ي بسپثرينة دةستی چيين داهاتووناسنامةکةمان بة تازةي

  .چاوةذوانی گةل ناهثصث کة مامؤستايان و خوثندکاراين کورد هةروا دةستةوئةژنؤ دانيشن
بةستين کؤذ و کؤبوونةوة بة شثوةي زانستی، يةکثکة لةو ذثگايانةي کة ئةتوانث توثژينةوةي ئةدةيب کوردي 

يةکةمني هةنگاوة کة  - کة ناوي يةکةمني کؤذي زانسيت لثنراوة–ئةم کؤذة . ةندتر و بةذؤژتر بکاتدةوصةم
ناوةندي توثژينةوةي زمان و ئةدةيب کوردی سةر بة زانستگای کوردستان لة ئاستی نثونةتةوةييدا هةصيئةنث بةو 

ئةگةر تةوةرةکاين . رثهيواية کة هةر دوو ساص کؤذثک لةم چةشنة بؤ خزمةت بة ئةدةيب کوردی ببةست
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هةنگاوي يةکةممان بة شثوازثکی گشيت دابني کراوة، بةرنامة ئةوةية لة کؤذةکاين دواتردا تةوةرةکان جوزئی 
  .تر و ذثکوپثکتر دةربثتةذؤژ زانستیناسی ذؤژببةستنی کوردستانبکرثتةوة هةتا زجنريةي کؤذ) پاژي(

دان بة توثژينةوةي ئةدةيب لةمثژينةي کوردی پثکة بؤ گةشةهةر وةک ئاماژةي پثکرا، ئةم کؤذة تةنيا هةنگاوث
بؤ گةيشنت بةم مةبةستة، ئةم ئازيزانة . و گةيشنت بةو ئاستةي کة لة هةصسوذاندنی کؤذثکی زانستيدا ئةبث ببث

ئةرکي قورسی داوةري وتارةکانيان بة ئةستؤ گرت و لةگةص ئةوةشدا ناوبةناو ذثنوثنييان کردين کة پذ بة دص 
بةذثزان دوکتؤر جةماص ئةمحةدي، دوکتؤر حمةمةد ئثراين، کاک  :کی گةرم و نةبذاوةيان ئاذاستة دةکةمسپاسث

عةدنان بةرزجنی، کاک مةنسوور ذةمحانی، دوکتؤر هادی ذيزوان، دوکتؤر عةبدوصآل ذةسوصنةژاد، دوکتور بةختيار 
ةمةدخالد غةففاري، کاک ئةمحةدي، دوکتؤر حمسةجادي، دوکتؤر حةسةن سةرباز، دوکتؤر ئةسعةد شثخ

 .حانی، دوکتؤر نةويدنةقشبةندي و دوکتؤر هادی يوسفیؤذ ذةحيم لوقمانی، کاک ماجد مةردوخ
بؤ بة ئةجنام گةيشتنی ئةم کؤذة زانستيية، کةسانثکي زؤر پثمانةوة ماندوو بوون و لة تةنيايي هةوصدامناندا بة 

دووستان حوسثن کةرمييبةذثزان دوکتؤر غوآلم :گةبواری ئةم ذثپريمانةوة هاتن و لةگةصمان بوون بة ذث
کة بؤ هيچ کارثک درثخيان ) سةرؤکی ئثستای زانستگا(، دوکتؤر جةهانشري ئةميين )سةرؤکی پثشووي زانستگا(

  .ش دائةنةوثنمؤذنبؤ زةمحةتةکانيان سةري ک. ةکردينلثن
اين گةل، کاک ئةمحةد قازی و ئاوةدو دص خؤشةويستدوو مامؤستاي نةبذاوة ئاذاستةي  پثويستة سپاسی
دا بؤ يشداينث و لة دوو ذؤژي بةذثوةچووين کؤذةکةئةذوحانی بکةم کة باوکانة دصگةرميان کاک ماجد مةذدوخ

لة : هةروةها ئةم بةذثزانة لة هةوراز و نشثوةکاندا هاريکاريان کردين. بةخثرهاتنی ميوانةکان لةگةصمان بوون
وچان ذثگاکانی لةگةصمان بذي کة بث وصآل ذةسوصنةژاد، دةبريي ئيجراييـةةبددوکتؤر ع سةرووي هةموو ناوةکاندا

، )جثگری توثژينةوةي زانستگا(دوکتؤر عةبدوصآل سةليمي بة هةمان شثوة و لة هةموو هةنگاوةکاندا هاوذث بوو؛ 
يي، کاک مةردة، کاک هومايون فةرزامی، کاک مستةفا مةوالناوسثدوکتؤر ذةمحةت سادقی، دوکتؤر عادص سی

ئةندازيار حيشمةت سةعيدي، ئةندازيار ذي، ميد زهكاك حهبارام نةسروصآلييزادة، کاک ناميق هةورامی، 
دةسيت يارمةتيان گرتني کة  کاک فةيزوصآل پريي و سةالحةدين بادمةسيت، ئةندازيار کاميل ئةمحةدپوور

ثديان و کاک هةورامان بةهراميش بةذثزان کاک فةخرةدين ئام. سپاس و پثزانيين گةرميان پثشکةش ئةکةم
هةروةها سپاس بؤ حةراسةيت . بؤ دائةنةوثنم يانئةرکي نضيساری وتارةکانيان بة ئةستؤ بوو کة سةري ذثز

   .ةئةمةگانة کة بة دةممانةوة بوونزانستگا و تةواوي ئةو خوثندکارة الو و ب
هاوذثيان لة زانستگاي : کاريان کرديندصسؤزانثکی زؤريش لة دةرةوةي زانستگا بة هانامانةوة هاتن و هاري

ئةندازيار مثعماری،  ،زادهخالد ذةحيمحمةمةدئةندازيار  بازرگانی سنه، هةروةها پةيامی نووری کوردستان، ژووری
 .ئةندازيار حمةمةد عةيل مريةکي، ئةندازيار ئةيوب عةبباسي، ئةندازيار موختار موحةمةدي

پةيوةندي لة نثوان زانايان و توثژةرانی ئةدةيب کوردی پثکهثنابث و ئةم هيوادارم ئةم کؤذة توانيبثيت پردثکي 
  .کؤمةصة وتارةش مةشخةصثکي لة سةر ذثی ئةدةيب کوردي هةصکردبث و سوودبةخش بث

        

      نةمجةدين جةباري
 سنه - زانستگای کوردستان - ۲۰۱۰پاييزي 
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  وردث لةنثوانبةرا
  شثخي سةنعاين فةقث تةيران و تثكستثكي عةرةبيدا
  ئيرباهيم أمحد شوان.د

  
 كورتة

بةراوردث لة نثوان شثخي سةنعاين فةقث تةيران و تثكستثكي «ئةم لثكؤصينةوةية كة بةناو و نيشاين 
املستطرف «لةكتثيب تةيران و دةقثكي عةرةيب كة  سةنعاين فةقث ية بريتية لة بةراوردكردين شثخي»عةرةبيدا

  . ي شةهابوودين حمةمةد كوذي ئةمحةدي مةحةلليية»يف كل فن مستظرف
ئةمة هةوصدانثكة بؤ دؤزينةوةي اليةين لثكچوون و جياوازي لة هةردووكياندا و هةروةها ئاماژةشة بؤ ئةوةي كة 

گةالندا، چةند جياوازيةكيان ئةجمؤرة حةكايةتانة يا ئةوةتا سةرچاوةكانيان يةكة و بةپثي سةرهةصدانيان لة ناو 
  ).توارد اخلواطر(تثكةوتووة، ياخود دةگةذثتةوة سةر يةكثيت سروشت و ژياين مرؤضايةيت و يةكبريي 

  :لثكؤصينةوةكة لة پثشةكيةكي كورت و دوو تةوةرة پثكهاتووة
ئةوة كراوة، دواي  كورتةيةكي ئةدةيب بةراوردكاري و پثناسة و مةبةستة كة دياري: تةوةرةي يةكةم

ئاوذدانةوةيةكة لةدةقئاوثزان و چةند پثناسةيةكي بؤكراوة و ئةوة ذوونكراوةتةوة كة لثكؤلينةوةكة لةنثوان 
ئةوجا اليةنة جياوازيةكاين هةردوو دةقةكة دةستنيشان . پذؤگرامي ئةدةيب بةراوردكاري و دةقئاوثزانداية

  .كراون و منونةيان لث وةرگرياوة
كردين اليةنة لثكچوةكاين هةردوو دةقةكة و بة منونةي تثكستةكان،   دةستنيشان بريتية لة: تةوةرةي دووةم 

  .لثكؤصينةوةكة بة چةند خاصثكي ئةجنام و سةرچاوةكان كؤتايي هاتووة. ئةستور كراون منونةكان پشت

                                                
  .ي سةالحةدين ،هةولثر؛ كؤلثژي زمان، زماين كورديزانستگا  
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  : پثشةكي
گ و ذيشةيةكي ين ذؤژهةآليت ئيسالميدا باون، هةندثكيان لة ذةگةالحةكايةت و داستانانةي كة لةناو  ئةو

لثكچووةوة سةريان هةصداوة و لة هةرشوثنثك تؤمار كرابن، سروشيت ئةو شوثنةيان وةرگرتووة و بةپثي 
  .ئارةوزووي نوسةرةكة ياخود حةكايةختوانةكة شتيان بؤ زيادكردووة و لثيان قرتثنراوة

باوة، حةكايةيت  داو كوردين عةرةب و فارس گةالناو  لة يةكثك لةو داستانانةي ياخود لةو حةكايةتانةي كة
ة و بةآلم لة يةكث لةتثكستة "شثخي سةنعان"پاصةواين ئةم داستانة الي فارس و كورد . ة»شثخي سةنعان«

سةدةي سثهةمي  دةقة عةرةبيةكةدا ئةم حةكايةتة لة لة. »أبوعبدللة االندلسي«عةرةبيةكان ناوي بووةتة 
كي قوتاخبانةي سؤفيگةري بةغدا بووة و هاوچةرخي كؤچي لةبةغدا سةري هةصداوة و پاصةوانةكةي سؤفية

  .بووة) ك٢٩٧" (جونثد"
ئةدةيب سةرزاري  ةرةبيدا گرنگيان پثنةدراوة و وةكئةدةبيايت ع جؤرة حةكايةتانة لة بةگشيت ئةم

  .ماونةتةوة؛ هةرچةندة لةبنةچةدا عةرةيب بوونة
لة دةوروبةرثكي عةرةيب  دائةمةويةكانسةردةمي  كة لة» لةيل و مةجنوون«جگة لةم حةكايةتة، حةكايةيت 

ة موسصمانة ناعةرةبةكان بةتايبةيت فارسةكان وةريانگرتووة و بةرهةمثكي نايابيان گةلهةصداوة، كةچي  سةري
  .لةسةر بنيات ناوة و دواييش كورد و تورك سووديان لة فارسيةكة وةرگرتووة

كي هونةري پةيدابوو و لة ئةدةيب شثخي سةنعان بؤ يةكةجمار لةئةدةبيايت فارسي وةكوو دةقث  
حتفة «كةوا كتثيب ) »موجتةبا مينةوي«لةوانةش (هةندث ذايان واية . سةرزاريةوة گةيشتة ئةدةيب نوسراو

مةنوچثهر «بةآلم گةلث لة لثكؤصةرةوة تازةكان لةوانةش . ي غةزايل سةرچاوةي ئةو داستانةية»امللوك
يةكةم شاعري بووة كة بةجمؤرة شثخي سةنعاين » ووريعةتتاري نةيشاب«پثيان واية كة » مورتةزةوى
  .هؤنيوةتةوة

ةوة نةهاتووة، بةصكوو يةكثكة لةكؤمةصة ناوثك، وا هةندثك "سةنعانشثخي"ئةم حةكايةتة تةنيا بةناوي 
  :     لةوانة دةخةينة بةرچاو

  ).٩٠:عطار( بووة» سةنعانشثخي«، »ددين عةتتارفةريدة«الي  - ١

  ).١٠٠: ١٣٦٣ ،حممد( سةنعانة و موريدي عةبدولقادري گةيالنيية شثخي» اللغات غياث«لة كتثيب  - ٢

ئايني  هاتووة و چوةتة  قوستةنتةنيية و لةوث عاشقي كچة ديانةك بووة و بؤي لة» ابن سقا«بةناوي  - ٣
  ).٥٧: ١٣٨٨ کدکين،شفيعی ( .وةرگةذاوة

دوش از مسجد «پثي واية بةيتة شيعري ناوي دةبات و » عةبدؤذةزاق يةمةين«حمةمةدي سوودي بة  - ٤
  ).٥٧ :مشکور( ئاماژةية بةو شثخة» سوي ميخانه آمد پيرما

لة دايكبووة و لة  داي كؤچي١٢٦يش هاتووة كة گواية لة »عةبدؤذةزاق سةنعاين«بة   اليةكي ديكة لة - ٥
  ).سةرچاوةي پثشوو( ي كؤچي مردووة٢١١
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 :ه٧٩٠ احمللي،(ة ـ»عةبدوصآل ئةندلسي ئةبوو« اويبةن» املستطرف يف كل فن مستظرف« لةكتثيب - ٦
  .جگة لةمانةش بةكؤمةصة ناوثكي ديكةش هاتووة و لثرةدا جثگةي ئةم درثژداذية نابثتةوة ).١٥٣
زاران و  سةرجنداين ئةم ناوانة دةردةكةوث كة ئةم حةكايةتة لةزؤر شوثندا بآلوبؤتةوة و كةوتؤتة سةر لة

دواي ئةوةي ئةم حةكايةتة لةاليةن . وي پاصةوان و شوثين ذووداوةكان جودانناوةذؤكي بةگشيت يةكة و نا
عةتتارةوة تؤماركرا، بووة بةشثك لة ئةدةبيايت فارسى؛ ئةوجا ئةو بةرهةمة وةكوو ئةواين ديكة بآلوةي لثكرد و 

گةفتةكان كه لةو سةردةمةدا مةال بوون و دةرچووي حوجرة و مز-كوردستاين گرتةوة و خوثندةواراين كورد 
ئةوانيش وةريانگرت و بة  - بوون و ئاشنايةتيان دةگةص ئةدةبيايت فارسي هةبوو كة لةحوجرةكان دةخوثندرا

  .شيعر تؤماريان كرد
سةنعاين عةتتار كةوتووة و پثي كاريگةر بووة و  چاوي بة شثخي - ك زيندوو بووة١٠٤١كة - فةقث تةيران 

  .استانةي بةكرماجني ژووروو هؤنيوةتةوةچاوي لثكردؤتةوة و لةشثوةي دووبةييت ئةم د
تةيراين كورد و دةقثكي عةرةيب، بؤية ئاماژة راورده لة نثوان دةقةكةي فةقث لةبةر ئةوةي ئةم نووسينة به

كؤلثژي (ي سةالحةدين دا لة زانستگانامةيةكي دوكتؤرا بةدةقة فارسيةكة ناكرث؛ چونكة ئةم بةراوردة لة
. نييةدراوة، هةرچةندة بث كةم و كوريت  يةن قوتايب عثماد وةيسيةوة ئةجنامبةشي زماين كوردي لةال )زمان
پثي هةموو قوتاخبانةكاين ئةدةيب بةراوردكاري بةگشيت و فةرةنسي بةتايبةيت دةكةوثتة تاي  كارة بة ئةم

وةندي هةبووين پةي: دثتةدي كة ئةمانةنبنةماكاين قوتاخبانةي فةرةنسي لث تةرازووي بةراوردى ئةدةبيةوة و
  :لثكؤصينةوةكةش لةدوو تةوةرة دةخولثتةوة. مثژوويي و جياوازي زمان و كاريگةر بوون وكارتثكردنيان

  .جياوازيةكاين هةردوو دةقةكة لةچةند خاصثكدا - ١
ئةوجا بةچةند خاصث ئةجنامي لثكؤصينةوةكة . لثكچونةكاين هةردوو دةقةكة لةچةند خاصثكدا - ٢

  .لثنث لة لثكؤصينةوةي بةراوردكاري كوردي گرتبثتبةهيواي ئةوةي كة. دياريكراوة
  

  :تةوةرةي يةكةم 
بةراوردث لةنثوان شثخي سةنعاين فةقث تةيران و تثكستثكي «ئةم لثكؤصينةوةية كة بةناونيشاين 

لة پةيوةندي ئةدةيب نثوان دوو «لثكؤصينةوةي بةراوردكاريش . ية، بريتية لة كارثكي بةراوردكاري»عةرةبيدا
 طحان،( .»ن دوو نوسةر دةكؤصثتةوة كة بةرهةمةكانيان لةيةك بچن و لةدوو نةتةوةي جياواز بننةتةوة يا

٨: ١٩٧٢(  

كي زؤر لةنثوانياندا هةية، بةآلم  ئةم دوو بةرهةمةش هةرچةندة لةذووي سةردةمي بآلوكردنةوةوة ماوةيه
ناكرث كة شاعرياين كؤين نكووصي لةوة . ذيشةيان دةچثتةوة سةر يةك و لةزؤربةي ذووداوةكان هاوبةشن

كورد زياتر كاريگةري شاعرياين فارسيان لةسةرة و بةرهةمةكةي فةقث تةيران لةوةي عةتتار نزيكترة نةك 
بةآلم لةبةر . سةنعانةلةتثكستة عةرةبيةكة؛ چونكة هةردووكيان بةشيعرن و پاصةواين سةرةكييان شثخي

ي فةقث تةيران بةراورد »شثخي سةنعان«لةگةص  ئةوةي بةپثي زانياري من تائثستا تثكستة عةرةبيةكة
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ئةگةر فةقث تةيران دةقة عةرةبيةكةشي نةديبث، ئةوا لة . نةكراوة، بؤية هةوصدرا ئةمكارة جثبةجث بكرث
  .عةتتاري وةرگرتووة و عةتتاريش لةسةرچاوة عةرةبيةكاين وةرگرتووة

ئةدةيب نةتةوايةيت «بةردةوام دةبث؛ چونكة  ندا بةردةوام بووة و هةرگةالدان و وةرگرتين ئةدةيب لة نثوان 
لة هةمان كاتيشدا ذةسةنايةيت خؤي . تر هةصدةمژث و سووديان لث دةبينث بةرهةمي بةهرةي ئةدةبةكاين

  .)١٧: ١٩٧٨ گةردي،(» دةپارثزث و شةقصي نةتةوايةيت ناشكثنث

ئاوثزاين ي و بنةماكاين دةقئةم دوو تثكستة دةتوانرث پذؤگرامي قوتاخباي ئةدةيب بةراوردكاري فةرةنس
: ١٩٩٥ الزعيب،(دانراوة  ئاوثزان لةزماين ئينگليزي و فةذنسيزاراوةي دةق. لةسةر جثبةجث بكرثت) التناص(
چةند دةقثك دث كة  بؤIntertextuality هاتووة كة بةواتاي  ى  بؤ بةكار)التناص(عةرةيب وشةي  لة). ٩

  ).٢٧: ١٠ژ :مجملة االقال لولو،(يةكدي لةباوةش دةگرن 

آميخته «كردن، هةروةها  ؛ بةواتاي تثكةص»آميختن«ئةم زاراوةية لة زماين فارسيدا بةم شثوةية هاتووة 
ي بؤ »دةقئاوثزان«زاراوةي  دازماين كورديش لة. لةدؤخي هةصواسيندا: ؛ واته»درحال آويختن«بؤ منونة . »كردن

و اليةين پراكتيكي رةواي ئةم گوتة كورتة بةد ي عةرةبيةوة وةرگرياوة؛»تناص«بةكارهثنراوة كة لة 
  ).٩٣ :معني(منوونة تثكستةكان و بؤچونةكان دةسةملثندرثن  دةنرث و بة لثكؤصينةوةكة هةنگاو

  
  اليةين پراكتيكي لثكؤصينةوةكة

  :يةكانيجياواز
ة؛ فةقث تةيران وةكو شاعريثكي موسصمان بةناوي خودا دةسيت پثكردوو: پثكردين تثكستةكاندةست– ١

 رازي،(» كل أمر ذي بال صم يبدأ باسم اهللا فهو أبتر«: چونكة هةركارث بةناوي خودا دةسيت پثنةكرث، بث خثرة
١٦٣: ٢٠٠٠.(  

و سيفةتةكاين خودا دةكا و هةموو عةشقثك بؤ خودا دةگثذثتةوة و لةهةمان كاتدا  اپاشان وةسفي خود
  :اشقي جواين خؤي بووةخودا دةكاتة دصدار و دولبةر؛ چونكة لةسةرةتادا خودا ع

  :فةقث تةيران
  دا ئةز خبوومن ضث خةتث          ثدثرن نوتقا عاشق ـگوه

  سوحبان ژ شاهث قودرةتث            ثحةمد و سةنايا خالق
  سوحبان ژ شاهث زوجلةالل      فكرمية نةقشث بث زةوال

  حال بث مةجاز نائثتة بال         كامل دبت د ئولفةتث
  ر تويي            نازير تويي مةنزوور توييعاشق تويي دولبة

  )٣١٣: ٢٠٠٦ فةقث تةيران،(ذووحث رووحان گةوهةر تويي      ميسباح و دوذا قيمةتث 
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وةسف و ذازاندنةوة و بةآلم حةكايةتة عةرةبيةكة بث پثشةكي بة شثوازي گثذانةوة دةست پثدةكات بث
حكي انه كان مبدينة بغداد رجل «: دين خوداهةصبژاردين وشةو خولقاندين كةشثكي شيعري و ستايشكر

  ).١٥٣ :احمللي(» ...يعرف بأيب عبدهللا االندلسي 
موريدي هةية، بةالم لة تثكستة عةرةبيةكة  ٥٠٠الي فةقث تةيران شثخةكة شثخي سةنعانة و  -  ٢

  :موريدة، بؤ منونة» ١٢٠٠٠«ية و خاوةين »ابو عبدهللا اندلسي«شثخةكة ناوي 
  :فةقث تةيران

  ).٣١٣: ٢٠٠٩ تةيران،فةقث(سةرداري پانسةد سؤفيان   ةك هةبوو سةنعانيان      شةخي
  :تثكستة عةرةبيةكة

وعدد مریده اثناعشر ... کان بمدینۀ بغداد رجل یعرف بأبی عبدهللا اآلندلسی وکان شیخاًَ لکل من العراق «
ة؛ »يةمةن«و شوثنةكةي  نييةتةيران سةردةمةكةي ديارسةرةذاي ئةمة، الي فةقث). ١٤٣ :احمللي( »ألفاً

دا ژياوة كة دةكاتة »شبلي و جونثد«سةرچاوة عةرةبيةكة شوثنةكةي بةغداية و شثخ لة سةردةمي  بةآلم لة
  .مردووة ؤچيداك ٢٩٧كؤتايي سةدةي سثهةمي كؤچي؛ چونكة جونثد لة 

دوو الپةذةداية و سةرچاوة عةرةبيةكة، وةكوو حةكايةتث ئةم داستانة دةگثردرثتةوة و لة توثي  لة - ٣ 
 ترة؛ بةآلم الي فةقث تةيران پؤشاكثكي سؤفيانةي بة گرنگي بة اليةين ئةدةيب نةدراوة و لةوةي فةقث واقيعي

هةروةها . جةزبة و حاص و مةقامي سؤفيانة: بةردا بذاوة و باسي اليةنةكاين دةرووين سؤيف دةكات لة
و كؤمةآليةيت و ئاييين و ذؤشنبرييةوة و  بةدرثژي وةسفي شثخ دةكات لة هةموو اليةنثكي دةرووين

پثوةنانثكي زؤري پثوة ديارة، بثگومان ئةمةش لةبةر ئةوةية كة شيعرة و شيعريش پثويسيت بةم جؤرة 
  :ذازاندنةوانة هةية
  :فةقث تةيران

  جةزبة چ رةمزا چاضيية              مةبدة چ حاصي خافيية
  ).٣٢٤: ٢٠٠٩ تةيران،فةقث(ژ بةحرا حيكمةتث   تثنت د دلدا تاضيية                مةوجةك 

  :تثكستة عةرةبيةكة
ئامثزة و حةكايةختواين هةمووشتزان دةيگثذثتةوة و دوورة لة ذةوانبثژي و وةسفي  دةقةكة حةكايةت

  ).١٥٣ :احمللي(» ...کان بمدینۀ بغداد رجل « شيعريانة
كة شثخ جواين خوايي لة دةم و چاوي كچةكة اليةنثكي ديكةي سؤفيانة لةدةقةكةي فةقث تةيراندا ئةوةية 

  :منونة كةي هةميشةيية و لةناو ناچثت؛ بؤنييةو جوا نييةبينيوة بؤية عاشقي بووة؛ چونكة سةرچاوةي جوا
  نارث كچث داگر هناض             دمثا كوتثدا نوورو تاض

  ).٣٥٠- ٣٤٩: ٢٠٠٩ تةيران،فةقث(عةكسا ئيالهي هاتة ناض          موزهري ديية سةبر ژث نةتث 
  :كردنشثخي سةنعان و حةج - ٤
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تةيران لةچةند جثگايةك لة داستاين ، بةآلم فةقثنييةكردين تثدا عةرةبيةكةدا باسي حةج لة تثكستة 
  .شثخي سةنعانةكةيدا باسي ئةوة دةكات كة شثخ حاجية و پةجنا حةجي كردووة و خاوةن كةرامةتة

  :فةقث تةيران
  ).٣٥٦: ٢٠٠٩ تةيران،فةقث(حةميان كةرامةت ژث دية          شةخيث مة شةخيةك حاجية

  ).٣٨١: ٢٠٠٩ تةيران،فةقث(واب  ئةو تاعةتث تةي بث حيساب        پةجنة حةج و پةجنة سه
ساصة و لة بةيتة شيعرثكدا دةصث نزيكي هةشتا ساص بووة،  ٧٧تةيران تةمةين الي فةقث: تةمةين شثخ -٥  

  :يةكة باسي تةمةن نةكراوةبةآلم لةحةكايةتة عةرةب
 :فةقث تةيران

  )٣٢٨: ٢٠٠٩ تةيران،فةقث(هةفتث و هةفت ساصي تةمام      خايل نةبوو ژضث خدمةتث 
  ).٣٥٣: ٢٠٠٩ تةيران،فةقث(ئةو پريةمثري كال بوويي      نثزيكي هةشتث سال بوويي 

خ بؤ گةشت دةچث و ذثگةي لة حةكايةتة عةرةبيةكة شث: چؤنيةيت ديتين كچةكة لةاليةن شثخةوة -٦  
تةيران، شثخ خةون دةبينث و لة دةكةوثتة گوندثكي گاورةكان و لةوث عةشقي كچةكة بووة؛ بةآلم الي فةقث

خةونيدا حؤريةكي بةهةشت لةسةرباين كةنيسةكةوة بؤي دةردةكةوث  و پثكي مةي دةداتة شثخ و پثي 
 دةچن دةست بة ة بگةنة ئةو شوثنة و كةمةست دةبثت، ئةوجا سؤفيةكان لةگةص شثخ تةكبري دةكةن ك

  :ي داوي دةبثت عاشق و گريؤده ،زيكر كردن دةكةن و كچةكة لةپةجنةرةوة خؤي نيشان دةدا و شثخ
  :فةقث تةيران

  ثپةردةيث ژبةر خوة هلتين                ثبا تيين كچ ضة دخوين
  ).٣٣٧: ٢٠٠٩ تةيران،فةقث(جام و تاسةك مةي ددةتث                 ثشثخ دخةونيدا دبين

  ).٣٥٧: ٢٠٠٩ تةيران،فةقث(سؤيف جةضيابوون ب شةضة          حةتتا ستثرا سةعادةتث 
  وث ساعةتث سواركرن                 زاد و زةوادة كاركرن

  ).٣٥٩: ٢٠٠٩ تةيران،فةقث(قةسدا كچا كوففار كرن               يا رةب تو خثر كةي نييةيت 
  :تثكستة عةرةبيةكة

فخرج فی بعض السِنین الى الساحۀ و معه جَماعۀ من أصحابه مثل الجنید و الشبلی وغیرهما من مشایخ «
ثم انصرفنا الى بئر فی أخر القریۀ وإذا ... وإذا نحن بکنائس... الى أن ؤصَلنا الى قریۀ من قرى الکفار... العراق 

ثم اقام ثالثۀ أیام ...فلما رأها الشیخ تغیر وجهه ... هنحن بجوار یستقین الماء على البئر و بینهن جاریۀ حسن الوج
 ).١٥٣: المحلي. (»...التأکل والتشرب 

بؤچي : دةكثشث، دةپرسث وا ئاو هةروةها لةتثكستة عةرةبيةكةدا كة شثخ چاوي بةو كچة دةكةوث كة
پياوةكةي بگرث و  باوكي بؤ ئةوةيةيت هةركة مثردي كرد ذثزي: باوكي نازي ذاناگرث و ئاوي پثدثنث؟ گوتيان

لم الیدللها أَبوها : فقال الشیخ«: خزمةيت بكات، ئةم خاصة جؤرة واقيعيةتثك بةحةكايةتةكة دةدات؛ بؤ منونة
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ویکرمها والیدعها تستقی الماء؟ فقیل له أبوها یفعل ذلک بها حتى اذا تزوجها رجل أکرمته و خدمته وال 
  ).١٥٣ :المحلي. (»...تعجبها نفسها 

دا شبلي و جونثد و شثخةكاين عثراق لةگةص شثخدان و  لة حةكايةتة عةرةبيةكة: كاين شثخهاوذثية - ٧
تةنيا موريدةكان لة بةردةم كچةكة  و نييةتةيران ناوي كةس شبلي حةكايةتةكة دةگثذثتةوة؛ بةآلم الي فةقث

  :زيكريان دابةستووة بؤ ئةوةي كچةكة خؤي نيشا بدا و شثخ بةدي بكات
  :فةقث تةيران

  شق لة مةعشووق فةذ جي         بةحرا ئةضينث مةوجيعا
  ).٣٦٨ :٢٠٠٩ تةيران،فةقث(مورشيد دخوونث كة پچي            ژ تريا كضانث جةةتث 

لةم بةيتةي سةرةوةدا شثخ خةصتاين خوثنة و پثكاوي تريي ناوچةواين كچةكةية و دةرياي ئةويين 
  .شةپؤيل داوة

   ژ عةشقا وث كچثسؤيف  چةمشث دوث حووري پةچث      
  ).٣٦٦ :٢٠٠٩ تةيران،فةقث(زاهيد بكةن بؤي حوججةتث   چةرخان ددةن ل دثرا نةچث      

  دثرا كو راهيب تث گةلةك  دةنگي موريدان چوو فةلةك          
  ).٣٦٧ :٢٠٠٩ تةيران،فةقث(هاتة شباكا قيبلةتث   بةلةك              واهاتة پثش پا چاض
  :تثكستة عةرةبيةكة

! یاقوم: قال... فتقدمَت الیهِ فقلت یا سَیدي أن اصحابک و مریدیک یتعجبون من سکوتک : ل الشبلیقا«
  ).١٥٣ :احمللي. (»...اعلموا ان الجاریۀ التی رأیتها أمس قد شغفت بها حباََ 

لةسةرچاوة عةرةبيةكة دواي ئةوةي شثخ گريؤدةي كچةكة : گةذانةوةي هاوذثيةكاين شثخ بؤ بةغدا - ٨
كة گوثيان لةو خةبةرة –ئةوانيش بةناچاري دةگةذثنةوة بؤ بةغدا و هةندث لة شثخ و موريدةكان  دةبث،
تةيران ئةمانة بةآلم لة داستانةكةي فةقث. لة داخاندا دةمرن و خانةقا و تةكيةكان دةرگايان دادةخرثن -دةبث
  .نني

الى لقائه فلم یروه، فسألوا عنه، فعرفناهم ثم انصرفنا عنه راجعین الى بغداد، فخرج الناس «: تثكستة عةرةبيةكة
  ).١٥٣: المحلي. (»وغلقت الرباطات والزوایا والخوانق... بماجَرى، فمات من مریده جماعۀ کثیرة حزناً علیه

لة تثكستة عةرةبيةكة كچةكة كچي گةورةي : شووداين كچةكةي باوكي كچةكة و مةرجي بة - ٩
داواي كچةكةي لثدةكات، باوكي مةرجي بوونة مةسيحيةيت بؤ  و كچةكة باوكي ماوة و كة شثخ گوندةكةية
 ةسةر شثخداكچةكة خؤي مةرجةكاين ب نيية و تةيران باوكي كچةكة ديار بةآلم الي فةقث دادةنث؛

  .دةسةپثنث
  :فةقث تةيران

  ئريؤ ژتة تثنت كفن  دلبةر دبث يا مثر مةزن               
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  ).٣٩٩ :٢٠٠٩ تةيران،فةقث(عيسايي تو سوننةتث ئةز   حمةمةدي ناخؤن ملن                
  هةذؤ هةذؤ ئثضارةكث  ئةر قةبوول دكةي زنارةكث            

  ).٤٠١ :٢٠٠٩ تةيران،فةقث(ب هةجية تازيا فةتث      ئةز تة ضةخوينم جارةكث      
  ئةر شةيخ دسوو ژي مسحةفث  روونني ل سةر دينا شةضث      

  ).٤٠٢ :٢٠٠٩ تةيران،فةقث(ق و يةقني من ب تةنث  حة    راستة جةماال من دضث      
  :تثكستة عةرةبيةكة

قالوا انه خطب الجاریۀ من ابیها فأبی أن یزوجها اال ممن هو على دینها و ... فقیل له ابنۀ ملک هذه القریۀ«
  ).١٥٣ :احمللي. (»...یلبس العباءه ویشد الزنار 

  :بيننلةخةوندا دة) خ.د(برادةراين شثخ، پثغةمبةر -١٠
لةخةوندا بينيوة و موژدةي داونةتث كة  پثغةمبةريان ،فةقث تةيران الي واية كة سؤفيةكاين برادةري شثخ

  :نيية؛ كةچي ئةم خةونة لةحةكايةتة عةرةبيةكةدا نييةو نةفساين  نييةحاصةتةكةي شثخي سةنعان ذةمحا
  وان مةجليسةك داين ب شةض  ئةو سؤفيث ئةوراد ددةض                 

  )٤٢١ :٢٠٠٩ تةيران،فةقث( شثخ سةحةرث چاض چوو نةخةض        زوو دث شةفيعث ئوممةتث
  ذووحي وي دي زايت ذةسوول             مزگثنيا شةيخ بوو قةبوول

  )٤٢٢ :٢٠٠٩ تةيران،فةقث(دا سةح بكني كةرامةتث   ئريؤ بدة خةلقث مةلوول               
  زثذ باتينة، زيض زاهرية   داهوون نةبثن شةيخ كافرة           
  )٤٢٢ تةيران،فةقث(عيشقي برة تو هوورةتث   ژ هةردوو وةجهان تاهرية             
  داهوون نةبثن نةفسانيية  حالث ل شةيخ رةمحانيية             
  )٤٢٢ تةيران،فةقث(دين كرمة يا وةحدانةتث   وي يةك دية يةك زانيية             

  :كاين سةري لثدةدةني سةنعان هاوذثشثخ -١١
هةموو دصمان شةقي : شبلي دةصث. ته بةرازةوان گوندةكة بووة لةحةكايةتة عةرةبيةكة شثخي سةنعان لة

بةردةم بةرازةكان وةستاوة و كة چاوي بةئثمة  برد و لة پرمةي گريامنان دا و چوينة الي شثخ و بينيمان لة
ئةم . و، خؤي خستبووة سةر گؤچانةكةيكرد و قولنسوةي ديانةكاين لةسةر بو كةوت، سةري شؤذ

  .تةيران بةدي ناكرثچاوپثكةوتنة الي فةقث
  :تثكستة عةرةبيةكة

فانصدعت قلوبنا وانهملت بالبکاء عیوننا وسرنا الیه و اذا به قدام الخنازیر، فلما رأنا نکس رأسه و : قال الشبلی«
  ).١٥٣ :المحلي( »اذا علیه قلنسوة النآلرى

  :سةنعان لة خوداو پاذانةوةي شثخي وةپةشيمان بوونة -١٢
سةنعان دةكات لةخودا و شثخ لة حةكايةتة عةرةبيةكة باسي پةشيمان بوونةوة و پاذانةوةي شثخي

ئةوجا ذوو لة شبلي  ؛خؤي خستنةوةيةيت لة ئةم حاصةتةي ئةم، جؤره قينثكي خوايي و دوور دةخات كة دةري
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 پاذانةوة كرد و كة بةرازةكان گوثيان بة شبليش دةسيت بة. دةكا و پثي دةصث پةند لةم ذووداوة وةربگرة
و پاذانةوةي شبلي و هاوذثكاين بوو، ذووي خؤيان لةزةوي خشاند و قيژةيةكي گةورةيان لثوة هات،  نوزانةوة

تةيران سؤفيةكان داوا لة شثخي عةتتار دةكةن كة الي فةقث هةر دةتگوت قيامةت داهاتووة؛ كةچي لة
شثخي عةتتاريش داوا لة سؤفيةكان دةكا بچنةوة الي . سةنعانيان بؤ بگثذثتةوةبكا و شثخيچارةيةكيان بؤ 

بةآلم . سةنعان بؤ الي شثخ دووبارة بؤتةوةلثرةدا تةنيا گةذانةوةي برادةراين شثخي. شثخ و دوعاي بؤ بكةن
ار دةكات؛ كةچي عةتتار تةيران باسي شثخي عةتتسةرچاو عةرةبيةكة شبلية و الي فةقث ناوةكان گؤذاوة و لة

  :خؤي ناگةذثتةوة و موريدةكاين شثخي سةنعان دةنثرث
  :فةقث تةيران
  بةهةض كرن ساحثب كةمةر  شريين نةزةر          ئةو مورشيدث

  )٤٢٠: تةيرانفةقث(ژ زاكريان هنگامةتث   حةميان ژ مال هةودانةسةر              
  ني سةمايةكثئيشةق بك  ئةووةل گهانة جا يةكث             

  )٤٢١: تةيرانفةقث(كاين نابينن روئيةتث   ضثكرا بكني دوعايةكث                    
  :تثكستة عةرةبيةكة

فقال یا أخوانی و احبابی لیس لی من اآلمر شیئ، سیدي تصرف کیف شاء وحیث أراد أن أبعدنى عن بابه «
ن صده وابعاده، والحذر الحذر یا أهل المودة بعد أن، کنت من جملۀ احبابه، فالحذر الحذر یا أهل وداده م

فنادى الشبلی بأعلى صوته بک المستعان وأنت /و نادى یا شبلی اتعض بغیرك... والصفاء من القطیعۀ والجفاء
فلما سمعت الخنازیر بکائهم اقبلت الیهم وجعلت تمرغ وجهها بین أیدیهم ... المستغاث أکشف عنا هذه الغمۀ 

  ). ١٥٤ :المحلي. (»فضننت أن القیامۀ قد قامت: یت منها الجبال، قال الشبلیوزعقت زعقۀ واحدة دو
  :گفتوگؤي شبلي و شثخي سةنعان-١٣

لةگةصمان ناگةذثيتةوة بةغدا؟ شثخ : سةنعان دةصثدواي ئةوةي بةرازةكان قيژانديان، شبلي بةشثخي
شبلي . بةراز پةروةردة دةكةمچؤن بگةذمثةوة؟ پثشان دصي موريدةكامن پةروةردة دةكرد و ئثستا : گويت
ومن «تؤ قورئانت هةموو لةبةر بوو، ئثستا چيت لةبةرماوة؟ شثخ گويت تةنيا ئةم دوو ئايةتةم لةبةرماوة : گويت

ئةوجا شبلي . »یهن اهللا فما له من مکرم إن اهللا یفعل مایشاء؛ ومن یتبدل الکفر باإلیمان فقد ظل سواء السبیل
 تةنيا ئةمةم لةبري ماوة: ةديست لةبةر بوو، ئثستا چيت لةبةرماوة؟ شثخ گويتح ٣٠٠٠٠يا شثخ تؤ : گوت پثي
  .تةيران دةس ناكةوثبةآلم ئةم گفتوگؤية الي فةقث. »من بدل دینه فاقتلوه«

  :تثكستة عةرةبيةكة
ن کیف لی بذلک و قد استرعیت الخنازیر بعد أ: فقلنا له هل لک أن ترجع معنا الى بغداد؟ فقال: قال الشبلی«

نسیت کله اآل : کنت تحفض القرآن وتقرؤه بالسبع فهل بقیت تحفظ منه شیئاً؟ فقال: فقلت. کنت ارعی القلوب
فقلت یا شیخ کنت . "ومن یتبدل الکفر باآلیمان/ ومن یهن اهللا فما له من مکرم أن اهللا یفعل مایشاء "أیتین 
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. »"من بدَّل دینه فاقتلوه") ص(داً و هو قولهحدیثاً واح: ؟ فقالتحفظ ثالثین ألف حدیث فهل تحفظمنها شیئاً
  ).١٥٤ :المحلي(

هةركة شثخ بوويةوة موسصمان، هةرچي قورئان و حةديسي لةبةربوو : هاتووة داهةروةها لة حةكايةتةكة
 »وردَّ هللا علیه ماکان نَسیه من القرأن والحدیث وزاده على ذلک«: هةمووي بة بري هاتةوة و بةزثدةكيةوة

  ).١٥٤ :احمللي(
  :سةنعان لة ئايينةكةيهؤي وةرگةذاين شثخي -١٤

ماين، هاوذثية سةنعان لة گاوري دةگةذثتةوة سةر موسصلة سةرچاوة عةرةبيةكة دواي ئةوةي شثخي
هةركة : ئةويش وةآلميان دةداتةوة و دةصث. سؤفيةكاين هؤي سةرةكي وةرگةذان و گاوربووين لثدةپرسن

دةبث ذثزي ئةو : ندث لةكةنيسةكاندا ذةتبووين، لةدصي خؤمدا گومتسةرةتا هاتينة گوندةكة و بةالي هة
ناخةوة بانگيان كردم و پثم گوترا ئةمة  ذةبةن و قةشانة الي منثكي باوةذدار و يةكتاپةرست چي بثت؟ لة

ئيدي هةستم كرد باصندةيث لةدصمةوة دةرچوو و فذي، ئةو . و گةر دةتةوث تثتدةگةيةنني نييةكاري تؤ 
  .؛ هةرخةونةكةية كة پثشتر باسكراوةنييةتةيران ئةم مؤنؤلؤگة بةآلم الي فةقث. ئيمان بووباصندةيةش 

  :تثكستة عةرةبيةكة
نعم، لما وردنا القریۀ و جعلتم تدورون حول : نسألک هل کان لمحنتک من سبب؟ قالفقلنا له باهللا «

سرّي لیس هذا منک و لو شئت  الکنائس، قلت فی نفسی ما قدر هؤالء عندي وأنا مؤمن موحد، فنودیت فی
  ).154 :المحلی( »عرفناك، ثم أحسست بطائر قد خرج من قلبی فکان ذلک الطائر هو اآلیمان

سةنعان تووشي كيرب بووة و خؤي بةپياوچاك داناوة؛ چونكة هةر خودا لةم دةقةدا وادةردةكةوث كة شثخي
فية كة بةچاوثكي يةكسان سةيري ئايينةكان بةدةرووين مرؤض ئاگادارة و ئةمةش بؤچونثكي سؤفيانةي فةلسة

  .دةكةن
  :سةنعان بؤ الي سؤفيةكانچؤنيةيت گةذانةوةي شثخي - ١٥  

لةدةقة عةرةبيةكة واي نيشانداوة كة دواي ئةوةي سؤفيةكاين هاوذثي شثخ لة گةذانةوةي شثخ نائومثد 
و شايةمتان دثنث و داواي بةردةميانة  دةبن، هةموويان دةگةذثنةوة و دواي سث ذؤژان دةبينن وا لة

ئيدي هاوذثكاين سوپاسي خوايان كرد و لثيان پرسي . جلوبةرگي پاكي لثكردن تا خؤي بگؤذث و نوثژ بكات
بة خؤشةويستية : كة ئثوة ذؤيشنت لة خوا پاذامةوة و گومت: هؤكاري گةذانةوةت چي بوو؟ شثخ گويت

 ئةم. سةتري خؤي دايپؤشيم خؤي بووردمي و بة قةدميةكةت مببوورة و من تاوانبارم، ئيتر بة بةخشندةيي
و ئةو زياتر بةچةند وثنةيةكي سؤفيانة و وةسفي  نييةتةيراندا جؤرة پرسيار و وةآلمانة لةداستانةكةي فةقث

  .سؤفيانة كؤتايي بةداستانةكة هثناوة
  :تةيرانفةقث

  گةر د شا وةقتث وجوودث          شةيخ برة عةينث شهوودث
  سجوودث            ژ حةق د خوازن ميننةتثسؤفييان بةردا 
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  سةجدةيا شوكرث تةمام كر         موعجيزا شةيخ دي وةتام كر
  )٤٤١: تةيرانفةقث(دلبةرث ئةووةل سةالم كر           خؤه ژ شةرمان ضثكةتث 

ارة بةرةو وة ئةو ذثگاي نيشاندرا كة دووبنييةلةذثگاي دصبي: سةنعان كةوتؤتة حاصةيت شهوودةوة؛ واتهشثخي
  .ذنووشي سوپاسيان بردوئيسالم دثتةوة و سؤفيةكانيش ك

  :ة عةرةبيةكةدةق
یا قوم لما ولیتم من عندي سألته بالوداد القدیم و قلت له : ا ما جرى لک وکیف کان أمرك؟ فقالفصف لن«

  ).154 :المحلی. (»...یا موالي أنا المذنب الجانی فعفا عنی بجوده و بستره غطانی
  :سةنعان و موسصمان بووينكچة مةسيحيةكة بؤ الي شثخي هاتين -١٦

-له دةقةكةدا باسي هاتين كچةكة و موسصمان بووين دةكات، بةآلم چؤنيةيت هاتنةكةي بؤ الي شثخي
هةركة سؤفيةكان دواي نؤثژي بةياين الي : جؤرةية يةكة بةمبلةتثكستة عةرة. سةنعان جياوازيان هةية

بة شثخ بصثن جارية ذؤميةكةي : ي ذةشپؤش لة دةرگا دةدا ودةصثشثخي سةنعان دادةنيشن، يةكثك
كة هاتة ژوورةوة، لة پرمةي . بثتة ژوورةوة شثخ زةرد هةصگةذا و ويت با. كردنتان گوندةكة هاتووة بؤ خزمةت

هةركة لةگوندةكةمان ذؤيشيت، يةكث «: كچةكة گويت» رة؟كث تؤي گةياندة ئث«شثخ گويت . گرياين دا
گةر دةتةوث ببية ئيماندار واز : "و شةوث ئارامم لثبذا و لة خةومندا پياوثكم بيين و پثي گومت خةبةري پثدام

چؤن بچمة : "گومت". ئيسالمة: "گويت" ئايين شثخ چية؟: "؛ گومت"لة ئايينةكةت بثنة و بةدواي شثخ بكةوة
دةستت بدة : "گويت" شثخ؟ چؤن بگةمة: "و گومت كة شايةمتامن هثنا". شايةمتان بثنة: "گويت" سةر ئيسالم؟

. ، كة چاوم كردةوة بينيم لةسةر كةناري دجيلةم"چاوت بكةوة" "گويت. چاوم نووقاند". من و چاوت بنووقثنة
  .»"بذؤ ئةو خانةقاية و سةالمي من بةشثخ ذا بگةيةنة و بصث خدري برات سةالمت لث دةكات: "گويت

كچة : عةتتار دةصثسةنعان بة شثخىةوث و شثخيلة داستانة كورديةكة ئةم ذووداوانة بة بةرچاو ناك
  .مةسيحيةكة وا بةذثوةية و بؤ الي من دثت، ئةمةش جؤرة كةرامةتثكي شثخة كة دصي خةبةري پثداوة

  :فةقث تةيران
  ناز كا من ئيختيارة  شةيخ گؤيت يا شثخ عةتتارة            

  ذث گرتية پث پث مةتث  خالقث ژ دثرث هنارة                
  ل فةرةسث چةنگ ژ هةوايث  ث ب لةز شوةتث بايث           ت

 )٤٤٠: تةيرانفةقث(رؤژ د پؤشت روكبث كةتث      د مةنزال ساين گهايث                 
  :تثكستة عةرةبيةكة

فبینما نحن جلوس عنده فی بعض األیام بعدصالة الصبح واذا نحن بطارق یطرق باب الزاویۀ فنظرت من « 
قل لشیخکم ان الجاریۀ الرومیۀ التی ترکتها : شخص ملتف بکساء اسود فقلت له ما الذي ترید؟ فقال الباب فإذا

فلما دخلت . قد خلت، فعرفت الشیخ فاصفر لونه وارتعد ثم امر بدخولها: قال. بالقریۀ الفالنیۀ قد جاءت لخدمتک



  راورد يب به ده ئه -م كه شي يه به

 ٢٤

یاسیدي لما ولیت : الی ههنا؟ قالت کیف کان مجیئکِ ومن أوصلک: علیه بکت بکاءاً شدیداً، فقال لها الشیخ
ان احببتِ ان : من قریتنا جاءنی من اخبرنی بک فبت و لم یأخدنی قرار فرأیت فی منامی شخآل و هو یقول

: تکونی من المؤمنات فاترکی ما أنت علیه من عبادة االصنام واتبعی ذلک الشیخ و ادخلی فی دینه، فقلت
کیف لی  :رسول اهللا، فقلت محمّدشهادة أن الاله اال اهللا و أن : و؟ قالوماه: قلت. ومادینه؟ قال دین االسالم

افتحی عینیک ففتحتهما فأذا : یدیک، ففعلت فمشى قلیالً ثم قال اغمضی عینیک و اعطینی:بالوصول الیه؟ قال
ضر یسصم أن أخاك الخ: إمضی الى تلک الزاویۀ و اقرأي الشیخ منی السالم و قولی له: أنا بشاطئ الدجلۀ، فقال

  ).154 :المحلی( »علیک
هةمووي بةراورد  یورد بةگشيت ئةم خاآلنةي كة ئاماژةيان پثكرا خاصي سةرةكي جياوازيةكانن و گةر بة

  .ي و بثزاريةك دةنوثنثذئةو هةويرةكة ئاوثكي زؤري دةوث و جؤرة درثژدا ،بكرثت
  

  تةوةرةي دووةم
  :لثكچوونةكان

لة هةردوو دةقةكةدا : ةشقي حةقيقيةوة بةرةو عةشقي مةجازيهةصگةذانةوةي شثخثكي تةريقةت لةع - ١
شثخثكي بة ساآلچووي خاوةن تةريقةت و خانةقا و موريدثكي زؤر، لة گةشتثكدا كة چاوي بة كچة 

  :مةسيحيةك دةكةوث، عاشقي دةبث
  :تةيرانفةقث

  شةيخ ل خوة ناكةت ستارة                    ئاشكةرة خةون گؤتةيارة
  ).٢٤٦ : تةيرانفةقث( دؤهتا كوففارة                    برمة دينث شري كةتثئاه ژ دةست 

  :تثكستة عةرةبيةكة
 :المحلی( »وقال یاقوم  اعلموا ان الجاریۀ التی رأیتها امس قدشغفت بها حبآَ... فلما رأها الشیخ تغیر وجهه «
153(  
  :وانيشي بؤدةكات ستث و بةرازةلة هةردووكيان شثخ بؤ كچةكة دةبثتة مةسيحي و زوننار دةبة - ٢

  :فةقث تةيران
  )٢٤٦: تةيرانفةقث( بث مةزهةب و بث دين كرم                       بث خووندن و ياسني كرم
  )٢٤٧: تةيرانفةقث( هةم نووكرم هةم بةد كرم                          عيسايي بث مورتةد كرم

  )٢٤٨: تةيرانفةقث( كافر كرم بث مروةتث         ژضث تةريقث رةد كرم                      
  بوول دكةي زنارةكث                       هةذؤ هةذؤ ئثضارةكث ئةر قة

  )٤٠١: تةيرانفةقث( ئةز  تة ضةخوينم جاركث                          ب هةجية تا زيافةتث
  :تيكستة عةربيةكة
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ویرعی ... اال ممن هو على دینها ویلبس العباءة ویشد الزنارأنه خطب الجاریۀ من أبیها فأبی أن یزوجها «
  ).153 :المحلی(» ...الخنازیر

لةهةردوو تثكستةكةدا شثخ ذابةري تةريقةيت : شثخ خاوةين موريدثكي زؤرة و بؤي بة پةرؤشةوةن - ٣
 ٥٠٠ن تةيرا  ه و الى فةقث١٢٠٠٠لة حةكايةتة عةرةبيكة . سؤفيانةية و ژمارةيةكي زؤر موريدي هةية

هةروةها هةموو موريدةكان خةمى لثدةخون و بة بةردةامي لة هةوصي ئةوةدان كة شثخي سةنعان . موريدة
  .پةشيمان بكةنةوة و بيبةنةوة شارةكةي خؤي

  :فةقث تةيران
  شةخيةك هةبوو سةنعانيان          سةرداري پانسةد سؤفييان

  )٣٢٣: تةيرانفةقث( عةتثچوو بوو مةقامي ئةولييان           دائيم د زيكر و تا
  ئاه و فيغان دةربوون هةزار          هنگي هةبوون دةروثش و يار

  )٣٣٩: تةيرانفةقث( هةميان ل شةيخ دكر پرسيار      با ژار و ئةهلث هيشةتث
  :تثكستة عةرةبيةكة

ریدیک أثناعشر فقلت یا سیدي انت شیخ أهل العراق و معروف بالزهد فى سائر األفاق و عدد م: قال الشبلی«
فخرج الناس الى لقائه و مریده و فی جملۀ الناس فلم یروه، فسألوا عنه فعرفناهم بما جرى فمات من ... الفاً 

  .)153 :المحلی(» وجعل الناس یبکون و یتضرعون الى اهللا تعالى أن، یرده علیهم... مریده 
هةردوو تثكستةكة بةگشيت لةسةر : ةعةشقي شثخ و وةرگةذاين لة ئايني بة ويست و قةدةري خوا بوو - ٤

تةيران زياتر لةسةري دةذوا؛ ئةم ذووداوة بةرةو ئةزةل دةباتةوة كة قةصةمي قودرةيت ئةو باوةذةن و فةقث
خوايي نووسيويةيت و مةرةكةبةكةي وشك بووةتةوة، بةآلم لةبةر ئةوةي دةقة عةرةبيةكة كورتة بةچةند 

  .وشةيةك هثماي بؤكردووة
  :تةيرانفةقث

  بث مةشيةتا مري نابنت              حةتتاكو تةقةدير نابنت
  )٣٨٤: تةيرانفةقث(قيسمةت بث تةدبري نابنت         زثدة ژ ميقدارث نةتث 
  هنگي قسة هنگي شوغل            دةفتةر كرن رؤژا ئةول

  )٣٨٥: تةيرانفةقث(با خؤى خبوة موهر كر سجل      ئاضثت بةرا تا حوججةتث 
  لةم هنگافت ژبوو      هةم شاد و غةم هةم نيك و نووحةميان قة

  ).٣٨٥: تةيرانفةقث(فيلحال قةلةم حشكبوو چوو      هوور بوو ل سةر كيتابةتث 
  :تثكستة عةرةبيةكة

  ).153 :المحلی(» وقال یا قوم انصرفوا فلقد نفذ القضاء والقدر... یا قوم جرى القلم بما حکم : فقال« 
  :خ و كچةكةنةگةيشتين شث پثك - ٥
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هيواي ئةوةن كة لة  شثخي سةنعان و كچة مةسيحيةكة لة هةردوو تثكستةكةدا بةيةكدي ناگةن و بة
ئةمة ئاماژةية بة پاكي عةشقةكةيان و زاصبووين كةشي سؤفيانةية بةسةر . دا بةيةك بگةن ذؤژي بةپابوونةوة

  :دوايي پثكدةگةن، بؤ منونةيشدا لةذؤژي »مةم و زين«و » لةيال ومةجنون«هةروةك لة . دةقةكاندا
  :فةقث تةيران

  ل حةزرةتا هةض ناگرن        ل بةر سورث ناسةبرن
  )٤٤٣: تةيرانفةقث( هةردوو ب هةضرا دمرن         ل وث گهانة وةسصةتث

  ژ وةسلةتا حالةك وةدي        هةردووب لبسث جةسةدي
  )٤٤٤: تةيرانفةقث( چوونة حةياتا ئةبةدي            زاضا و بوكث ئاخريةتث

  :تثكستة عةرةبيةكة
 ).154 :المحلی(» التبکی فأن اجتماعنا غداً فی القیامۀ فی دار الکرامۀ: فقال«

  :پةشيمان بوونةوةي شثخ و گةذانةوةي بؤ ئيسالم - ٦
. هةردوو سةرچاوة كوردي و عةرةبيةكة باسي گةذانةوةي شثخ دةكا بؤ ئيسالم لةگةص هةندث جياوازي

و شايةمتان دثنث و داوا لةسؤفيةكان  ذووبارث دةشوا خؤي دةگةذثتةوة و خؤي لة ثخ بةلةعةرةبيةكةدا ش
ئاوي  سةنعان دثنثتةوة و بةشثخ عةتتار، شثخي: تةيرانوبةرگثكي پاكي بدةنث، كةچي الي فةقث دةكات جل

ثخ زؤر شاد و دوو تثكستةكةدا هاوذثيةكاين ش هةر لة. ذةمحةت پاكي دةكاتةوة و زونناري لة پشت دةكاتةوة
  .دصخؤش دةبن بةگةذانةوةي

  :تةيرانفةقث
  مةلةكث هادي گةهشتث  شةيخ بووية دؤالب ل دةشتث       
  )٤٢٦: تةيرانفةقث(شوشيت ب ئاضا رةمحةتث   وي زنار ئاضثت ز پوشتث              

  قيسةتا مورشيد بكارهات  مةلةكث هادي خبار هات               
  هةروةكي ژ كةعبة ضةتث  ر هات    شةيخ بدةسيت شثخ عةتتا

  شةيخ عةتتار ئينا كةشافث  دوذ ژ بةحرا نوون و كافث              
  خاچ حةبينث دل كةتث  سؤفيان بةردا تةوافث                  
  )٤٢٧: تةيرانفةقث(گازييا بانگا فةزايث   دل كةتة زيكر و سةمايث            

 )٤٢٨: تةيرانفةقث(سةكين گوه ددةتث      »           دثرا كةاليث«دلبةري ل 
  :تثكستة عةرةبيةكة

واذا نحن به أما منا قد تطهر من نهر وگلع وهو یشهد شهادة الحق و هو یجدد اسالمه، فلما رأیناه لم نملک « 
 :المحلی( »اُ فالبسه ثم صلى "فأعطیناه پوبا أنفسنا من الفرح والسرور فنظر الینا وقال یاقوم أعطونی ثوباً طاهراً،

154.(  
  :هاتين كچةكة بةدواي شثخي سةنعاندا - ٧
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سةنعان دةبثتةوة موسصمان و دةگةذثتةوة شارةكةي خؤي، لةهةردوو تثكستةكةدا دواي ئةوةي شثخي
بةآلم لة جؤر و شثوةي هاتنةوةكةيدا جياوازي هةية، گرنگ . كچةكة ئارامي لث دةبذث و بةدواي شثخدا دثت

  .سةر ئاييين كچةكة و ئثستا كچةكة دةچثتة سةر ئايين شثخ و موسصمان دةبثت ئةوةية سةرةتا شثخ چووة
  :تةيرانفةقث

  دةراين هةسپةكي چوون خؤش  راهيبان عيللةت نةزاين        
  )٤٣٨ :تةيرانفةقث( پث بسةر پوشتث كةتث  دلبةرا شةخيث يةماين         

  دةم دةمان وي دتةزينث    حيساب لث دلةزينث       بث
  )٤٣٩: تةيرانفةقث(با ببةر زولفان كةتث   حبةتا شةيخ دبةزينث      ژ مو

  وان ژ دوور زيكرث خودث كر  سؤفييان شةرما كچث كر      
  )٤٤٢: تةيرانفةقث(كچ گةهاندة تةوبةتث    هوون بنث قؤجة ج چثكر      

  :تثكستة عةرةبيةكة
قل لشیخکم ان ... خص ملتف بکساء اسود و اذا نحن بطارق یطرق باب الزاویۀ فنظرت من الباب فأذا ش« 

شهادة أن الاله اال : قلت و ماهو؟ قال. دین االسالم: فقلت ومادینه؟ قال... قد جاءت لخدمتک ... الجاریۀ الرومیۀ 
  ).154 :المحلی. (»اهللا
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  :ئةجنام
  :نووسةر لة لثكؤصينةوةكةيدا گةيشتة ئةم ئةجنامانةي خوارةوة

ة عةرةبيةكة لة خاصة سةرةكيةكاين وةكوو سةرةتاي داستانةكة و كؤتايي حةكايةت فةقث تةيران و - ١ 
  .ذووداوة سةرةكيةكان لثكچوون و لة خاصة الوةكيةكان جياوازن

سةنعان خةصكي بةغداية و تا كؤتايةكاين سةدةي سثهةمي كؤچي ژياوة، دةقة عةرةبيةكةدا شثخي لة - ٢ 
  .ةآلم الي فةقث تةيران شثخ خةصكي يةمةنةب. مردووة .ك٢٩٧چونكة هاوذثي شبلي بووة كة لة

  .تةيران هونةري و سؤفيانةيةئامثزة و الي فةقثتثكستة عةرةبيةكة حةكايةت - ٣ 
  .تةيران بةخةونةلةدةقة عةرةبيةكة ديتين كچةكة واقيعية و الي فةقث - ٤ 
م الي فةقث تةيران لة تثكستة عةرةبيةكة شبلي لةگةص شثخ هةوصدةدا كة بگةذثتةوة بؤ ئيسالم، بةآل - ٥ 

  .شثخي عةتتار ئةمةي پث سپثردراوة
  .زانني و كيربة زل هؤي وةرگةذاين شثخ خؤ بة دالة دةقة عةرةبيةكة - ٦ 
  .ئةجنامدا شثخ و كچةكة دةبنة موسصمان لة دادوو سةرچاوةكة هةر لة - ٧ 
  .وةرگةذاوةسةنعان لة ئايني شثخي ،بةپثي قةزا و قةدةري خوا دادوو سةرچاوةكة لة هةر - ٨ 
  .دةگةن يةك شثخ و كچةكة لةقيامةت بة دادووكيان هةر لة - ٩ 
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  :سةرچاوةکان
  كانفارسيه

  .منصور ثروت، تهران، انتشارات امير كبير به کوشش، غياث اللغات )١٣٦٣( غياث الدين جالل ،محمد  -١
  .منطق الطيرالعطار، فريد الدين،   -٢
  .از خزينة تركي مينوي، مجتبي،  -٣
  .، تهران، چاپخانة پياممنطق الطير فريد الدين العطار) ١٣٤٨( محمدجواد مشكور،   -٤
  .، تهران، چاپخانة مهارات٢، جمنطق الطير عطار) ١٣٨٨(رضا شفيع كدكني، محمد  -٥
  .فرهنگ فارسي، محمدمعين،   -٦
انتشارات ستوده، چاپ تبريز،  ، اي بر حافظ شناسي مكتب حافظ يا مقدمه) ١٣٨٤(مرتضوي، منوچهر   -٧

  .٤گلشن، چاپ
  
  كانبيهرهعه
  .التناص نظریاً و تطبیقیاً) 1995(الزغبی، أحمد   - 8
  .، بیروت، دارالکتاب اللبنانیاألدب المقارن واألدب العام )1972(طحان، ریمون   - 9

  .المستطرف فی کل فن مستظرفبن احمد أبی الفتح االبشهی،  محمّدالمحلی، شهاب الدین   - 10
  .10مجلۀ األقالم، العدد التناص مع الشعر الغربی،  لولوه، عبدالواحد،  - 11
  .دارالکتب العلمیۀ ،، بیروت التفسیر الکبیر) 2000(الرازى، فخر الدین  - 12
  

  كوردي
  .بنكةى سپريثز ،، دهوكديوانا فةقث تةيران )٢٠٠٩(دثرةشى، سةعيد  -١٣
  .، بةغدا ،چاپخانةي كؤذي زانياري كوردكاريئةدةيب بةراورد) ١٩٧٨( گةردي، عةزيز  -١٤
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  ذةنگدانةوةي قورئان لة هؤنراوةکاين ناليدا بة پثي زانسيت جوانناسي
  ذةئوف عومسان. د

  كورته
وو کة جث دةسيت پريؤزي بة سةر پانتاييةکي گةورةي شيعري کـوردي  بنايل مةزن ئةو کةصة شاعرية 

ذثژ و بونياتنةري ذثبازي کالسيزم بـوو   تر ذةنگ ار بوو، يان بة واتةيةکيو قؤناغي دواي خؤيدا بة ذووين دي
ديارة دثتية خؤي لة خؤيـدا گرنگـة و جثگـاي لثکؤصـينةوةيةکي تايبـةت، سـيما و       . لة شيعري کورديدا

ذةنگ و بؤين هؤنراوةکـاين نـايل لـة گوصـزاري شـيعري کورديـدا پةجنةرةيـةکي تايبةتـة و دةذوانثتـة          
ذةهةنـد و   ئةگةر پثکهاتةي شاعريثيت برييت بثت لة چةپکثک. برکةي فراوان ذةنگاصة ئاسؤيةکي تا چاو

تومخي جؤربةجؤر، ديارة بةهرة تايبةتةکةي نايل هةسووين ذةمشاصةکةيةيت و بةندة بة کؤ ئؤرگـانيزمي  
ئةمـة جگـة لـة ذةهةنـدةکاين      .وزة جؤربةجؤرةکاين ئةو سيستمة پثچهةصـپثچةي نـاوةوةي شـاعريةوة   

ئةوةي کـة   .، کة هةميشة وةرگرتن و کارلثک و بةخشني بة وزة تايبةتيةکان ئةسپثرنهي شاعريدةرةوة
پاصي پثوة نام بؤ نووسينةوةي ئةم لثکؤصينةوة ئـةدةيب و بةالغيـة، فةرامؤشـکردين ناليـة لـةم بـوارةدا و       

م لـة  آل، بـة جگة لة ديواين نايل کة هثمـاي بـؤ گـةلثک لـةم اليةنانـة کـردووة      . کةمتر پةجنةي بؤ براوة
چوارچثوةي ذاضةکردين بةيتةکاندا بة تةنيا واتة تا ئثستا و بـة تايبـةت لـة شـثوةي لثکؤصـينةوةي سـةر       

ديـاره پـرؤژةي ئـةم لثکؤصـينةوةية     . بةخؤدا ئةم بابةتة دةسـي بؤ نـةبراوة و بابـةتثکي نـوث دةژمثرثـت    
ساندين هونةرةکاين جوانناسي کـة  پثوثسيت بة ماندوو بوون و کاري فرة هةية، بة تايبةيت سةبارةت بة نا

يان شاعرياين کـورد کـةمتر دةسـتيان بـؤ بـردوون، ئةمـة جگـة لـةوةي کـة          . هةندثکيان باس نةکراون
ثنةوة بؤ ئةو سوورةتانةي کة تياياياندا هاتوون و ژمارةي ئايةتةکـةش  رثنذئايةتةکاين قؤرئان گةرةکة بگة

ي ئايةتةکـةش بناسـرث و هثمـا بـؤ گوجنانـدين      رثـت و هـؤي هاتنـة خـوارةوة    نلة نثو سوورةتةکةدا بزا
ئةو بةرنامةية کة پةيذةوي دةکةم بريتية لة ذاضـة و شـيکردنةوة و   . ئايةتةکةش لةگةص بةيتةکةدا بکرثت

ةم بابةتة، هةرچةندة کـة هةنـدثک جـار  پـةنام     ئوةرگثذان، چؤنکة ئةم پذؤگذامة گوجناوترين حاصةتة بؤ 
کي هونةري جوانناسي لـة زمـاين عةرةبيـةوة بـؤ زمـاين کـوردي، بـة         يه ةچةند پثناس بردؤتة وةرگثذاين

ة يـ لثکؤصينةوةکة بريت. مةبةسيت ذوونکردنةوة و سةقامگريکردين دةقةکة بؤ ئةو بوارةي کة تيايدا هاتووة
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هونـةري ئثقتبـاس    -۱سث هةنگاو يان سةرباس کة بريتني لـة    لة يةک فةسص و فةسصةکةش کراوة بة
وة لــة کؤتــايي لثکؤلينةوةکــةدا کؤمــةليک ئــةجنامگريمي . قــد  ههونــةري عــ -۳هونــةري تــةمليح  -۲

ــؤ کــردوون و    ــةو ســةرچاوانةي کــة ســوودم لــث بينيــون هثمــام ب دةسنيشــان کــردووه، دواجــاريش ئ
  .نووسيومةتةوه

  
  نايل، شيعري کوردي قورئان، جوانناسي: وشة سةرةکييةکان
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  :فةسصي يةکةم
وةکةم پةيوةستة بة بابةيت  ذةنگدانةوةي قورئـان لـة هؤنراوةکـاين    لةبةر ئةوةي لة پرؤگرامي لثکؤصينة

بة تةنيا، هةر بؤية نةمويستووة پـةل ـاوثژم    »العلوم البديعه«ناليدا  و لة لواري زانستة جوانناسيةکانةوة
، چوونکة نايل لةو بوارانةشةدا پةيل فـرةي هاوثشـتووة و گـةلث لـة     »املعاين«و  »البيان«بؤ زانستةکايت 

ارةکاين ذةوانبثژي نـايل لـة بـةکارهثناين دةقـةکاين قورئانـدا دةچثتـةوة سـةر بابـةيت زانسـتةکاين          بو
  .»العلوم البديعة«جوانناسي

نابثت ئةوةيش فةرامؤش بکةين کة نايل جگة لـة بـةهرة خـوذ و دةوصـةمةندةي تواناييـةکي ئثجگـار       
نةت يةکثک بووة لةو شاعرية کوردانةي گةوةرةي هةبووة لة سوودبينني لة ئاواز و مؤزيکاي شيعردا؛ تةنا

کة بةو فراوانية سووودي لـة کـثش و ئاوازةکـاين خـةليلي فةراهثـدي وةرگـرت و تـواين لةگـةص وشـة          
  :ئةوةتانث دةصثت. دةستةواژة کورديدا ذازاوةترين بابةت و بةرهةمي لث دروست بکات

  وةرة سةيري خيابان و بةيازي دةفتةري نايل
  )۵۲۳:نايل( ذثزي سةروي مةوزونةرجةستةکة سةف سةف مةسرةعي بة

ديارة بؤيـة ئـةم بتبةتـة لثـرةدا دةوردژثـنم چوونکـة بـةکارهثناين کثشـةکاين خـةليلي فةراهثـدي           
ذثگاخؤشکردنة بؤ بةکارهثناين دةقةکاين قورئـان هـةردوو اليةنةکـةش جةمسـةردا يةکدةگرنـةوة کـة       

  .ةگةص کثشةکاين خةليلي فةراهيديداة ل»اقتباس، عقد تلميح«ئةويش ئاوثزنبووين هونةرةکاين 
لة پثش هيچ شاعريثک نةبووة لةو ئاستة جؤرة شـيعرة بنووسـثت، ئـا ئثسـتا مـن هـيچ بةصـگةيةکي        

ي سـاحثب قـران نـةبثت بـؤ     "سامل"نووسراوةم کة ئةو جؤرة شيعرةي تيا نووسرابثت، جگة لة هثماکاين 
  .لةو بوارةدا" مةوالنا خاليدي نةقشبةندي"ئةمهيةيت 

  ؤژي ئثمتةحانا دمث بةرابةر تاليب و مةعشووقلة ذ
  )۱۹۷۷مةحوي،( کةمةر بةستةي هونةر هاتني لة تيپي عيشقبازانا
  لةاليةک نايل و مةحوي، لةاليةک سامل و کوردي

  لة هةنگامةي هونةر تکاجؤبوون لة مةوالنا
نايل مةذ بـة   دواي پياچوونةوةي سةرجةم هونراوةکاين مةوالنا خاليدي نةقشبةندي، لةجمؤرة کثشةي

خةليلي فةراهيدمي بةرچاو نةکةوتووة جگة لةچةند هؤنراوةيةک بة زماين فارسي و عةرةيب و ديـالثکيت  
مجـزوء الرجـز   «گؤراين نةبثت و بةتةنياش چواربةيتيش بة شثوةي کرمـاجني خـواروو لةسـةر کثشـي     

  ).۶۲۱: ۱۹۸۳دةذثس،وم( ة»المذیل
  يارديسان دياري دلبةري وةک مةشعةلستاين دا د

  نوور بوون لةسةر کثوي ئؤحود تؤمار بة تؤمار ئاشکرا
  خؤش خؤش نةسيمي عةنبةرين بثن خؤش دةگاتة سةر زةمني

  ئةمما بؤية عةنبةرين يا نافةيي ميسکي تةتار
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  ت يا نووري جانان سات بة ساتآلوادة ئثمشةو ذؤژهةبث
  »يف ليل يوجل النهار«ذؤشن دةگاتن سةربيسات 

  فةقا، گؤيا حةبييب خؤش لثقا پذ بوو لةنووري دةشيت
  )۴۰۱:نايل(ليال علي السلع القاع استتار

تـريش بـة   ديارة نايل لة ديوانةکةيدا يةک چامةي هةية کة نيوةدثذي يةکةم بـة کورديـة و نيوةکـةي   
 بةييت عةرةبيشي داناوة ئةو کاتةي لـة حيجـاز بـووة    ۱۱۶هةروةها بةم دوايية لة هؤنراوةيةکي . عةرةبية

، نابثت ئةوةش لةبري بکرثت کة نـايل مةاليـةکي گـةورة و زانايـةکي     )۱۶۵: ۱۹۸۸ن العربيه،جمله گوال(
و  )خ.د(شـارةزايي نـايل لـة بـواري قورئـان و فةرمايشـتةکاين پثغةمبـةردا        . ناسيش بووةبواري عريفان

و آلئثجگـار بـةب   »نةحو و سةرف و بةالغـة و زانسـتةکاين عيلمـي کةالمـدا    «مثژووي ئيسالم و بوارةکاين 
  .بووة

وةک لة سةرةتادا هثمام بؤ کرد، بابةتةکة کراوةتة بة سث بةشةوة و لةو چوارچثوةشـدا دةستنيشـاين   
ديارة هةريةک لةمانة پثودانگ  و پثناسة و تيؤرسازي خؤي . دةکةم »اقتباس، عقد، تلميح«هونةرةکاين 

  .هةية و مةرج نية الي هةموو شاعريثک وةکوو يةک مامةصةي لةگةص بکرثت
  
  هونةري ئثقتباس-۱

، )خ.د(ئثقتباس لة عةرةبيدا بريتية لة سوود وةرگرتن لة وشةکاين قورئان و فةرمايشتةکاين پثغةمبـةر 
ئـةوةي گؤذانکـاري بةسـةر ثنرثـت و واش     بةوةي کة خبرثتة چوارچثوةي هونراوة يـان پةخشـان بـث   

ئةمـةيان بـةالوة   " ماليکيـةکان "پيشان نةدرثت کة بابةتة وةرگرياوةکة قورئان يـان حـةديس؛ هـةروةها    
م شافعيةکان بة کؤن و تازةوة لةاليان ئاسايية و منوونة بـة پثغةمبـةر دةهثننـةوة و کـة لـة      آلحةرامة بة

  .»...وجهت وجهي«نوثژدا وتوويةيت 
  :نايل دةصثت

  و شةخس »فاذا هم قیام«ذؤژي قيامةيت 
  )۴۳۹:نايل(قائيم چةقيوة، کثلة لةسةر خاکي مةحفةرة

بةيتة و سةرجةم چامةکـةدا  باسـي تـرس و لـةرزي ذؤژي قيامـةت دةکـات و دوو هونـةري         نايل لةم
ثم نفخ فی «ة کة ئةويش بريتية لة»فاذا هم قیام«بة يةکثکيان ئثقتباسي ئايةيت . ذةوانبثژي بةکارهثناوة

 ، دووهةميشيان هونةري تةمليحة کـة ئامـاژة بـؤ شـةخس و کـة     )۶۸:الزمر( »اخري فاذاهم قیام ینظرون
انمـا  « :، ئةوي تريشيان)۹۷:االانبياء( »ر الذین کفرواصافاذا هی شۀخصه اب«ئةويش لة دوو ئايتدا هاتووة 
، واتة لةو ذؤژةدا ئادةمي لةسةر گؤذةکةي دةرهـاتووة و  )۴۲:ابراهيم( »رصایوخرهم لیوم تشخص فیه االب
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دوو بؤچـوومن   »شـةخس «لة ترسانا وةک کثل چةقيون و چاوةکاين ئةبصةقبوون، سـةبارةت بـة وشـةي    
  .يةکةميان مةبةسيت مرؤض بثت و نيوة دثذي دووهةميش تةواوکةر و سيفةتةکةي بثت: هةية

پثدةچثت مةبةست لـة شـةخس، شةخسـي بثـت و تةواوکةرةکةشـي فـانيم بثـت واتـة         : دووهةميان
ثـت  ئـةوةي کـة مةرجـة بوتر   . ، کة من ئةمةيان بـة ئاسـايي و ذةوانتـر دةزامن   »شةخسي قائيم چةقيوة«

ئةوةية کة ترس و بيمي ذؤژةکة هةموو کةس دةگرثتةوة و کةس لثي ذةهـا نابثـت؛ هـةروةها دةشـثت     
سةرجةميان دةرةجنـامي ئايةتةکـةن و   » فااذا هم قیامه«بوترث کةرةستة و دةستةواژةکاين دواي ئايةيت 

کوتوپـذ   تـر فـةزاي تـرس و لـةرزي    دةبةخشثت کة هثندي »فجائيه«لثرةدا واتاي کوتوپذي »اذا«خودي 
  .دثنثتة گؤذث

  :نايل دةصثت -۲
  لةبةر بةرق تةلةئلؤيي لة نايل »برق البصر«
  )۶۵۷:نايل( لة ئيشراق قيامةيت جةمايل »خسف القمر«

فـاذا بـرق البصـر و    «لةم بةيتةدا نايل ئثقتيباسثکي ورد و جواين بةدةست هثناوة و بـةهؤي ئايـةيت   
وةک لة بةيتةکة  ،)7،8،9،10:القیامه( »ومئذاین المفرخسف القمر و جمع الشمس والقمر یقول االنسان ی

ي البـردووة و هـةردوو ئايةتةکـةي دابةشـکردووة بةسـةر نيـوةي دثـذي يةکـةم و         »افاذ«دةردةکةوثت 
دووهةم و بؤ هةر ئايةتثک لةو دوانة واتاي تايبةيت بؤ هةصـبژاردووة و دواجـاريش هـةردوو حاصـةتةکةي     

ةرةکي کة ئةويش پةيوةستة بـة سـتاتيکاي خؤشةويسـتةکةيةوة،    کؤکردووتةوة بؤ خزمةيت مةبةسيت س
باسکردين ذؤژي قيامةتةبة هةموو ترس و لةرزثکةوة و گواستنةوةي ئةو حاصةتة ترسة بؤ : حاصةيت يةکةم

حاصةيت دلؤضاين ئافرةت و پةردةالدان لـة ذووي؛ واتـة بةتـةنيا بريسـکانةوةي ددانـة مرواريـةکاين وةک       
حاصـةيت  . فةزاي ترس و لةرز و خؤچوون؛ هةروةک لة ذؤژي قيامـةت هةصـهاتبثت  بروسکة، نايل دةخاتة 

  .مانگ گريانة بةهؤي هةصهاتين خؤري ذوويةوة: دووهةم
لة ئةجنامي ئةم دوو حاصةتةدا نايل بة شثوةيةکي ناذاستةوخؤ هثمـاي بـؤ کؤتـايي هـةردوو ئايةتةکـة      

وة گةرةکية تةسليمي جواين و دلؤضاين يـار  واتة ئتر هيچ بوارثک نةما »مجع الشمس القمر«کردووة کة 
لثرةدا هثز و واتاي تابلؤکة بةوردي دةردةکةوثت، چونکة نايل لة سـنووري ئايةتةکـة کـة تيـا بـؤ      . ببثت

حاصةتثکي پذ لة ترس و ئةشکةجنةية کة ذؤژي قيامةتة دةردةچثت و دةگوثزثتةوة بؤ حاصةتثکي ئثجگار 
  .واتة گؤذانکاريةکي چؤنيةيت فةراهةم هثناوة. م و چاوي يارةجياواز، کة ئةويش جواين و دلؤضاين دة

  :نايل دةصثت  -۳
  »ان عذابی لشدید«الست منکم ببعد            وان نیم دگر «یک نیم رخت 

  من مات من العشق فقد مات شهید       »یحی و یمیت«بر گرد رخت نوشته 
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ـ    د ذسـتةيةکي عـةرةيب لةگـةص ذسـتة     نايل لةم دوو بةيتةدا کة شثوةي چوارخشـتةکي گرتـووة چةن
ي بـةکارهثناوة کـة قورئـان نيـة     »الست منکم ببعد«لة نيوةي دثذي يةکةمدا . فارسيةکاندا بةکارهثناوة

م باس لةوة دةکات کة لةگةص دةرخستين نيوةي دةم و چاويـا هـةموو دووريـةکان نزيـک دةبنـةوة      آلبة
م لة آلبة. نةيف لةگةص نةفيدا دةبثتة ئثسپات پرسياري ئينکارانةية و »لست«چونکة ئةو هةمزةيةي سةر 

. تري ذووي ئةشکةجنة و ئازاري زؤر دةبثتةوةدثذي دووهةمدا دةصثت هةر لةگةص دةرکةوتين بةشةکةي
، نايل لةم ئثقتثباسةدا واتايةکي ئثجگـار ورد و  »ولئن کفرتم ان عذابی لشدید«ئةمةيش هثماية بؤ ئايةيت 

ئةگـةر ذاسـيت بشـارنةوة    : ، لـة ئايةتةکـةدا دةصـثت   »منطـق الضـد  «دژجواين بةکارهثناوة بـة لـؤژيکي   
م نـايل  آلداپؤشينة؛ بة »کفرمت«ئةشکةجنةي قورستان دثتة بةردةم، چونکة لة بنةذةتدا واتاي فةرهةنگي 

لـة دثـذي سثهةميشـدا    ! دةرخستين نيـوةي ذووت، ئازارةکـامن تونـدتر دةکـات    : بة پثچةوانةوة دةصثت
ئايـةن کـة لـة هـةر پثنجيانـدا       ۵کة ئةمة ئيشـارةتة بـؤ   » حيي ومييت«: راوةدةصثت لةسةر ذووت نووس

حيـي و  «ديـارة کـرداري   . ئةوةي کة مراندن و زيندووبوونةوةي بةدةستة بة تةا و تةا هـةر خودايـة  
هةرچةنـدة نـايل   : دةتـوامن لثـرةدا بصـثم   . يش بةندة بة هةصوثسـيت خؤشةويسـتةکةي ناليـةوة   »مييت

ــ  م لثــرةدا بـة لثکچوانــدين دوور، پثــي لثهةصــبذيوة و خؤشةويســتةکةي  آلووة بــةشـاعريثکي خوانــاس ب
  .گةياندووتة سةر و پلةي ئادةميةوة کة تواناي خوداية

  :نايل دصثت -۴
  لة سةروکاري نارةنار »زةبانية«اليةک 

  )۴۵۱:نايل( زوبانية وةک ماري ئةژدةر »هل من مزيد«
فليـدع ناديـة سـندع    «يت قورئان کردووة کـة يةکـةميان   نايل لةنثو دثذي يةکةمدا هثماي بؤ دوو ئاية

کـة دووجـار هثمـاي بـؤ      )۸۲:يـس ( »ولئک هم وقـود النـار  «، دووهةميشيان ئايةيت )۱۸:العلق( »زبانية
ية، واتة دصنياکردن و جةخدکردنة »تاکيد الفظي«کة دووهةميان  »نارة،نار«بةکارهثناين وشةي . کردووة

کـة   »ر«تري قورئان، گؤکردين چوارجـار پـييت   مايشة بؤ چةند ئايةتثکيلةسةر ئةو ئاگرة و ديسانةوة هث
دا هاتووة خؤي لة خؤيدا پذة لة حاصةيت ترس و بـيم و خولقانـدين   »نارة نار«سثهةم و چوارةم لة وشةي 

فةزايةکي دةرووين دصةذاوکث و خةمي قووصة کة ئةو تابلؤي جةهةننةمة وثناي دةکثشـثت لـة دةرووين   
ي ئثقتباسي کردووة، کة ئةمـةيش بةشـثکة   »هل من مزید«لة نيوة دثذي دووهةمدا ئايةيت نايل . مرؤضدا

، هثزي سةنةتکاري نـايل لـةو جةنتاسـةدا    »یوم یقول لجهنم هل امتالت و تقول هل من مزید«لة ئايةيت 
بـة  دا، واتـة ئـةو ئـاگرة زوبانـة بصثسـةيةيت وةک مـاري ئـةژدةر يـان         »زوبانية«و  »زةبانية«کة لة نثوان 
تر بصثني جثناسثکي موحةرةفة لة نثوان وشةيةکي کوردي  و عةرةبيدا، کـة ئةمـة خـؤي لـة     شثوةيةکي

دةبثت لثـرةدا ئامـاژة بـؤ حاصـةتثک بکرثـت کـة ئـةويش        . خؤيدا داهثنانثکي نوثي دنياي شيعري نالية
تـةنيا و تـةنيا   الي ئـةوان  . جياوازي نثوان سوودبيين شاعريي عةرةبة لة دةقة قورئان لـة هـةمان بـواردا   

ــا       ــة وات ــةرةکيةکة ک ــتة س ــةهثزبووين مةبةس ــةر ب ــة لةس ــة و جةختکردن ــةمةندکردين ناوةرؤک دةوص
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م الي نايل حاصةتةکة جياوازترة لةوةي کة لةبةردةم ئةرکي بةهثزکردين ناوةرؤک لة آلويستراوةکةية، بة
حـوکمي ئـةوةي کـة     تـرةوة، بـة  اليةک و دؤزينةوةي هونةرة جوانناسيةکاين سةر بـةزمان لـة اليـةکي   

شاعريي کورد ئايةتةکـة لـة نثـوان زمـاين کورديـدا بـةکار دةهثنثـت ، نـايل هةميشـة ويسـتوويةيت و           
لـة نثـوان وشـة کـوردي و عةرةبيـة وةرگرياوةکانـدا        »بديع«هةوصيشي بؤ داوة کة هونةرثکي جوانناسي

لةم بةيتةدا ويستوويةيت لة  ديارة ئةم حاصةتة هةنگاوثکي جياواز و لة پثشتري نايل هةروةک. بدؤزثتةوة
هةر لةم بواري گةذان . ي کورديدا ئةو جثناسة مةحرةفة بدؤزثتةوة»زوبانية«ي عةرةيب و »زبانية«نثوان 

تري وتووة کة هةر بـؤ  بةدواي وشةي عةرةيب و کوردية هاوئاهةنگ و چون يةکانةدا، نايل چةند بةيتثکي
  :منوونةش دياثنمةوة

  تةريقي جةمعي زوهادة »قد قامت«تةواي ئاهةنگي 
  قةد و قامةت بة لةهجةي ذاسيت گوبايي عوشاقة

  :يان
  دصةکةت ساتث لة هثجران" نايل"نية " خاصي"

  تا تاري وجوودت نةپسثنث مةلةکةوملةوت
کـة ئثزرائيلـة و لـة     »ملک املـوت «ديارة نايل ويستوويةيت جثناسثکي موحرةف دروست بکا لة نثوان 

يـةش ئـامرازي   »ک«ئةو ملةي کة وةک موو باريکة لـة ئاسـت مردنـدا؛ ئـةو     واتا  »ملةکةل موت«نثوان 
لثکچواندنة لة زماين عةرةبيدا يان هةندثکجار نايل ياري بة وشةي کـوردي کـردووة و هةوصـيداوة ياسـا     

  .گرامريةکاين زماين عةرةيب بةسةردا پيادة بکات
  موساوي وةک يةک و لوولن لةهةردوو الوة زوصفةيين

  )۴۵۶:نايل( ه زوصفةيين»واو«و  »نون«و  »ميم«ي حةريف منوونةي عةکس
کـردووة بـة دوو واتـة موسـةننا کـة ئةمـة لـة زمـاين کورديـدا نيـة و يةکثکـة لـة              »زوصـفي «وشةي 

  .داهثنانةکاين نايل لةم بوارةدا
  :نايل دةصثت -۵

  مةکتووم و مةختوومة »ما اخفي هلم«لة قورئاندا بة 
  بة زاوي »کةششاف«بةيان نابث بة تةفسريي دووسةد 
  ي»العني ةقر«موبةيةن بوو لة قورئاندا بة نووري 

  )۱۵۴:نايل( »بةيزاوي«و نة ذؤش بوو بة  »کةششاف«نة وازثح بوو بة 
 »فال تعلم نفس ما اخفي هلم من قره اعـني، جـزاء مبـا کـانوا يعلمـون      «نايل لةم دوو بةيتةدا ئايةيت 

کـردين ئـةو ئايةتـةي سـةرةوة     نايل جةخت لة سـةر ذاضـة  ، »ما اخفي هلم«ئثقتباسي کردووة؛ لة ذثگاي 
کة لة ذاستيدا کؤمةصثک هثرمؤنؤتيکا هةية لة سةر ذاضةکةي، واتة نة بة تةفسريي کةشـاف کـة   . دةکات

ديارة ئةم تةفسرية پث لةسةر بؤچوونةکاين موعتةزيلة . خاوةنةکةي زةمةخشةرية واتاکة ذوون دةبثتةوة
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ادةگةري و بةستنةوةي ئةجنامةکان بة هؤکارةکانيانـةوة و ئـافرينکردين   دادةگرثت؛ لةمةذ ئةمهيةيت ئري
شـة، بـة پثچةوانـةوة ديـارة نـايل زانـا و شـاعريي        »بةيزاوي«هةرچي تةفسريي . نيةت لةم بوارةداآلعةق

يي ذاضةکردين قورئانيش هةية و دةزانثت شوثين کثشةکان لة کوثداية و چؤن بـة  آلگةورة، ئاگاي لة قوو
جثـي خؤيـةيت کـة هثمـا بـؤ ثنيـةکي       . بؤ مةبةسـتة شـيعرية تايبةتيـةکاين    »توظيف« کاري دةبات

ة بؤ کةششاف؛ ديارة خودي »واضح«جوانناسي لةو دوو بوارةدا بکةم کة يةکثکيان، بةکارهثناين وشةي 
بـةکارهثناوة   »بیضاوي«يشي بؤ »ذؤشن«هةر وةها . بة واتاي دةرخسنت و ذوون کردنةوةية »کةششاف«

  :فةرهةنگثکةي خؤي ذووناک کردنةوةية و بةمشثوة چنيويةيت کة واتا
  )۶۷۴:نايل(بیضاويو نة ذؤشن بوو بة  »کةششاف«بوو اضیح نة و

ة کة لة نثو دثذي يةکةمدا هثمـاي بـؤ کـردووة بـة وشـةي      »اجلمع و التقسيم«ئةويتريشيان هونةري 
ناوي کةشاف  »مةکتووم«ا لة بةرامبةر لة دوايشد. ، واتة ئايةتةکة ذاضةکةي ناديارة»مةکتووم و مةختووم«

  . و بةيزاوي داناوة
  )فن التلميح( هونةري تةمليح -۲

تةمليح هثماکردنة لة شيعرث يان پةخشانثکدا بؤ ناوةرؤکي پةنـدثک يـان شـيعرثکي دةگمـةن يـان      
ي هثما تـةنيا بـؤ نـاوةرؤک   «: ذازي دصثت. ئةوةي کة ناوي ثنثتئايةتثک يان چريؤکثکي بةناوبانگ بث

لة هؤنراوةکـاين ناليـدا بـذثکي زؤر    . »تةمليح جؤرثک بة دزي ئةدةيب ئةداتة قةصةم«" قةزويين. "بکرثت
ديـارة  . هثماکردن هةية بؤ بوارة مثژوويـي و جـوگرايف و زانسـتةکاين نـةحو، سـةرف،کةالم و مـةنتثق      

 ةدا منوونـة دةهثنمـةوة  پرؤگرامي لثکؤصينةوةکةي من پةيوةستة بة قورئانةوة بة تةنيا، بؤية هةر لةو بوار
  .)۲۴۲: ۱۹۸۰احلليب،(

  :نايل دةصثت -۱
  کونة »کن«ئةي کة ساحثب سيذذة، سةرتاپا ئةمري 

  بة زاهثر قةف قةفة »قف قف علي سري«باتثين 
ي بةکاربردووة، تةوزيف لة چوارچثوةي هونةري تةمليحدا، کة ئةمةش ئيشارةتة بؤ »کن«نايل وشةي 

خلقنا من تراب ثم قال له «، بةصکوو دوو ئايةيت پريؤز کة يةکةميان ئايةيت نةک ئايةتثکي قورئان بة تةنيا
ديـارة هـةردوو   . »امره اذا اراده شیئا ان یقول کن فیکونامنا «وة دووهةمينيان ئايةيت  »کن فیکون

ئـةوةي کـة واتـاي    . ئايةتةکةش هثز و تواناي خوداي دةردةبذث لة فةرماين بةکاربردن و جثبةجثکردندا
کـة کورديـة و    »کونـة «ي عةرةبية بـة  »کن«ةي دةوصةمةند کردووة بةستنةوةي کرداري ئةمري بةيتةک

ئةمة جگة لة هثما بؤ ئايةتة قورئانيةکان، با ئةوةش بزانرثت لةگةص . مةبةسيت کون کون بووين نةيةکةية
فـةرماين  مـي  آلوة «کونـه «چونکة خوثنةر وادةزانث کة . ئةمانةشدا نايل هونةري ئةيهامي دروستکردووة

لـة   »ي«تـريش هةصـدةگرثت کـة پـييت     ي پثشـووة و کـوردثنراوة؛ چوونکـة بةيتةکـة واتايـةکي     »کن«
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قـةف  «و  »قيف قيـف «با ئةوةيش نةبوثرم کة جيناسي ناتةواو لة نثوان . دا دةگةذثتةوة بؤ خودا»ئةمري«
  .دا هةية»باتثن«و  »زاهثر«دا هةية و لة هةمان کاتيشدا تباق لة نثوان »قةف
  :ايل دةصثتن -۲

  ديدةم هةموو شؤراوة بة شؤراوي سروشکم
  )۴۵۱::نايل( لةم لةوحة نيگارينة نة عني و نة ئةسةرما

بل هو قـران جميـد يف لـوح    «: دةکات بؤ ئايةيت »لةوحة نيگارينة«نايل هثمايةکي زؤر شاراوة بة لةم 
اين گـةردووين تيـا   کـة هـةموو ثنيـةک    »لـوح حمفـوظ  «، وة بةراوردثکي نثوان )۲۲:الربوج( »حمفوظ

وة لةوحةي چاوي کة لـةوة دةچثـت گريـان و فرمثسـکة سـوثرةکاين چـاوي،       . نووسراوة و تياپارثزراوة
ئةوةي کة بةالمةوة گرنگة ئةو هثمـا شـاراوةوةية کـة بـةراوردة لـة      . هةموو يادگارة کؤنةکاين شتبثتةوة

اين نايل، کـة ئةمـة ئـاوثزانکردين    و نةخشي قورئان، لة سةر چاوة پذفرمثسکةک" مةحبووبة"نثوان وثنةي 
خاصـثکي  . هةموو ثنيةکان و تةنانةت ئيلـهامي ناليشـة   »لوح حمفوظ«دوو شيت پريؤزة الي نايل، واتة 

 »مقابلـة «تريش هةية کة ئةويش نةماين چاوي نالية، واتـة چـاوگي فرمثسـکةکة کـة ئةگـةر بـة       گرنگي
نکة ئةو لةوحةل مةحفووزة دةشثت هـةر بـة   چوو! يش»لوح حمفوظ«حيسايب بؤ بکرثت دةکاتة نةماين 

  .بکرثت آلئامثري چاو خبوثنرثتةوة و موتا
م دوورةکةي واتاي آلنزيکةي چاوة بة: دوو واتاي هةية »عةين«دا تووذةيةک هةية، »عةين«لة وشةي 

ئةوةنـدةي لـة سـياقي    . چوونکة چـاو سـةرچاوةي سروشـکة   . سةرچاوةية و لةگةص سروشکا لثک نزيکة
  .دةردةکةوثت نايل مةبةسيت واتا دوورةکةيةبةيتةکةدا 

  :نايل دةصثت -۳
  ئةم فةرشة خاکية دةتةکثنن لة تؤز و گةرد

  ئةم عةرشة نؤ سةحيفةية دةکةين بةيةک پةذة
نايل لةم بةيتةدا باسي ذؤژي قيامةت دةکات کة لـةو ذؤژةدا ئـةم گـؤي زةويـة لـةم مـرؤض و هـةموو        

لةم بةيتةدا نايل هثمـاي بـؤ چةنـد    . ثت و دةکرثتة يةک پةذةزيندةوةرثک دةتةکثنرث و گياندار بذ دةب
هثمـاي بـؤ    »فةرش«وشةي . ئايةتثک کردووة کة بة هةموويان منايشي ذؤژي سةخيت قيامةت دةکةن

ثم استوي علی «هةروةها لة وشةي عةرشدا هثماي بؤ ئايةيت . »واالرض فرشناها فنعم الماهدون«ئايةيت 
یـوم  «يدا هثماي بؤ ئايةيت »صحیفۀ«هةروةها لة وشةي  »و ما یخرج منهاالعرش یعلم ما یلج فی االرض 

  .ئةوةي کة لةم بةيتةدا »والسماوات مطويات بيمينه «يان ئايةيت  »نطوي السماء کطی السجل للکتب
وشة و دةستةواژةکانة بة شثوةيةک کـة   »تکريد«کورداندين . تواناي لة ذادةبةدةري نايل دةسةملثنث

. بة تايبةت لة بوارثکا کة ئةم سـةرامةد و پثشـذةوةکةيةيت  . بقةريةيت نايل دةسةملثنثذةسنايةيت و عة
ئةوةي شياوي وتنة، ئةم چوار ئايةتةي کة لة يةک بةيت و بؤ يةک مةبةست وتراوة، دةگةذثتةوة بؤ چوار 

ي کـة بصـثني   لةوانةية ئةمة مبانگةيةنثتـة ئـةوة  . »الذاریات، الحدید، النکویر، االنبیا«سوورةيت جيا جيا 
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دوور نية نايل زؤربةي قورئاين لةبةر بووبثت، نةک لةبةر بوونثکي سـادة بةصـکوو بـة تثگةيشـنت و ئـةزم      
  .کردنثکي ئةو تؤوة کة سوودي بؤ هةموو بوارثک لث ببينث

  :نايل دةصثت -۴
  ذقوودي هثجرةيت ئةسحايب بث»کهف االنام«

  بيکة بة خاکي خادميي قيتمريي ئةو دةرة
هثماي بؤ دوو حاصـةيت نزيـک يـةک کـردووة، کـة يـةکثکيان تـاقمي         »تةمليح«ةيتةدا بة نايل لةم ب

وة لة  »حراء«تريشيان ياوةراين پثغةمبةر بوون کة چوونة ئةشکةويت وة ئةوةي. بوون »اصحاب الکهف«
 تـريش ديارة لثرةدا هثمايةکي. وکردنةوةي ئاييين پريؤزي ئيسالمدا دوچاري ئةشکةجنة بوونآلپثناوي ب

هثـزي ئـةم    »اذ هما فی الغار اذیقول لصحابه ال تحـزن ان اهللا معنـا  «: بؤ هةمان ذووداو هةية کة ئايةيت
بةيتة لةوةدا ئةدرؤشثتةوة کة ياوةراين پثغةمبةر و خوداناسـاين ئـةو سـةردةمة دوچـاري يـةک ئـازار و       

ةم شؤذ بوونةوةي ناليـة  ئ. ئةشکةجنة بوون واتة کؤکردنةوةي هةردوو ذثبازةکة لة ژثر دةواري تةوحيددا
بة ناخي ميتؤلؤژيـا مثژوويةکانـدا و بةستنةوةشـيان بـة قؤنـاغثکي دواي ئـةو ذووداوة لثکـداين ئـةو دوو         
مثژووة خؤدؤزينةوةي ناليش لة نثوانياندا دةچثتة خانةي ذؤشنبرييةکي گةورةي ئـةو ديـوي دةق، واتـة    

لؤژيـا و سوسـولؤژيا نةنووسـيةوةتةوة بةصـکوو     نايل هةر بة تةنيا شيعري بةدةر لة مثـژوو و ئـايني و ميتؤ  
تر کة لة بةيتةکـةدا ئةدرؤشـثتةوة   خاصثکي گرنگي. بذثکي زؤر لة شيعرةکاين شةتصکراون بةم ذةهةندانة

ئةويش ئةوةية کة نايل داواي خزمةتکاري سـةگةکاين ئةسـحايب کـةهف دةکـات و هثنـد گؤشـةگري و       
عةيت ئةسحايب کةهف؛ گواية لةبةر ئةوةي کـة موسصـمان   بةرچاو تارکثش نية کة بة نزمي بذوانثتة جةما

ديارة ئةم بـرية کراوةيـةي   . نةبوون بةصکوو بة ذثزةوة بؤيان دةذوانث لةبةر هةصوثستة موقاومي کارةکانيان
با ئةوةشم لة ياد نةچثت کة . نايل پثش سةردةمةکةي کةوتووة، بةتايبةت الي مةال چاکثکي وةک نايل

ئةگةر قثتمريةکـة لـة   . »والذین تدعون من دون ما یملکون من قطمیر«ئايةيت قيتمريةکةش هثماية بؤ 
واتاي سةگةکةي ئةسحايب کةهف دةرچثت و واتا فةرهةنگيةکةي بؤ حيساب بکرثت کة بريتية لـة ئـةو   
توثژاصة تةنکةي کة دةکةوثتة نثوان خورما و ناوکةکةي واتا کة تثکدةچثت کـة واتـة جـؤرة گوجنانثـک     

هةرچةندة نايل مةبةستيشي بووة کـة   »کهف االنام و القطمري دا «يتةکةدا هةية لة نثوان لة بة »تناسب«
  .دو واتاي جياواز دروست بکات و بةمةش تؤزثک خوثنةر سةراسيمة بکات »کهف االنام«بؤ 
  :نايل دةصثت -۵

  خارايي سةوز و شيين لةبةر کردووة جةبةل
  دامثين وةردي سوورة کة دةستم بة دامةين

  ي نار»طور«بووة بة وادي پذ نووري وادي 
  بة ئةميةين »نايل«لة پث فذث بدة  »نعلني«
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نايل لةم دوو بةيتةدا سةرسووذهاتن و خؤشةويسيت سروشيت بةهةشتثين کوردستان منايش دةکـات  
و شثو و چيا و دامثن و قةدپاصةکاين هثند بة پريؤز دةنةخشثنث هةتا دةخياتة ئاسيت ئةو شثوة پـريؤز و  

ديارة لة اليـةن خـوداي پـةروةردگارةوة    . يةي کة حةزرةيت مووساي بة پث خاوسي پيا ذؤيشتووةبةبةها
هثماية بؤ ئايةيت  »نةعلةين«وشةي . وةکاين داکةنثآلئةو فةرماين دراوةتث کة بة پثخاوسي پيا بذوا و پث

کـة لـة    مةبةسـيت ئـةو شـاخةية    »طـور «وشةي . »انی انا ربک فااخلع نعلیک انک بالواد مقدس طوي«
لة زماين سريانيدا بـة شـاخ    »طور«واتاي . جثگادا لة قورئاين پريؤزدا ناوي هاتووة ۱۰سصيناداية و لة دة 

تر کة هـةردووکيان هـةر دةگةذثنـةوة بـؤ اليـةکي      يش هثماية بؤ دوو ئايةيت»االمين«هةروةها . هاتووة
من عدوکم وعدناکم جانـب الطـور    قد اجنيناکم«وة »و ناديناه من جانب الطور االمين جنيا«شاخي توور 

نايل بةئاذاستةيةکي ناذاستةوخؤ خودي خؤي لثکچوانـدووة بـة حـةزرةيت مووسـا و هثنـدةش      . »االمين
شاخ و قةدپاصي کوردستاين پث پريؤز و گرنگة دةيةوثت لةبةر ذثز و بـةهاي شـاخةکاين کوردسـتان بـة     

کة لة ئةجنامي سةسـوذهاتن و   »طقس«ئةمة جگة لة دروستکردين ئةو کةشةي . پثخاوسي پيا بگةذثت
نايل لـةم دوو بةيتـةدا خوازشـي    . پابةندبوون بة جواين و دلؤضاين بةهاري کوردستانةوة فةراهةم هثنراوة

. بة کار هثناوة، چوونکة جةبةيل چواندووة بةو مرؤضةي کة پؤشاکي سةوز و شـني دةپؤشـث   »االستعارة«
ةجنامي هثماکردين خثرا بؤ ئـةو هـةموو ذووداوة مثژوويـة    گةورة لة ئ »االجياز«هةروةها کورت بذيةکي 

دةتوانني ئةوةش بصثني کة نايل وةک هةستثکي نةتةوةيي و جوانناسي، کوردستاين لـة  . هاتووتة گؤذث
. ئاست شاخيتوور داناوة کة خودا سوثندي لة قورئاندا پث خواردوة و خؤيشي لة ئاست مووسـا پثغةمبـةر  

دةسةملثنث کة نايل وةک بريوباوةذ و ئايدؤلؤژيا، موسصـمانثکي چـاو کـراوة و     تر ئةم ئايةتة ئةوةجارثکي
  .پثشکةوتووي سةردةمي خؤي بووة هةميشة بةرهةصستکاري ديارة خةرايف و بري پواوة الدةرةکان بووة

  :هونةري عقد -۳
کـة   بـةوةي  )خ.د(سوود وةرگرتن لة قورئان يـان فةرمايشـتةکاين پثغةمبـةر   «هونةري عقد بريتية لة 

شاعري بؤي هةية کة لثي زياد يان کـةم بکـات، مةبةسـيت    . خبرثتة چوارچثوةي هؤنراوة يان پةخشانةوة
. »م وةرگرتين جگة لة قورئان بة هةر شـثوةيةک بثـت دةشـثت   آلگوجناندين لةگةص کثشي شيعريدا، بة

  .نايل ئةم هونةرةي بةکارهثناوة بة مةبةسيت جوانکاري شثواز يان قووصکردنةوةي واتا
 :نايل دةصثت -۲

 بةم کاسة لةسةر پةجنة دةصثن نووري عةال نوور
 ذةخشانة ميشکايت قةدةحدا وةکوو ميسباح

بـةکارهثناوة، وةک   »ميشـکايت قةدةحـدا وةکـوو ميسـباح    «و  »نووري عـةال نـوور  «لةم بةيتةدا نايل 
وسـني و چ لـة ذووي   م بة گؤذانکاريةوة چ لةذووي شـثوةي نو آلواتا بةکارهثناين قورئان بة. هونةري عقد

اهللا نور السماوات و االرض «: واتة ئايةتةکة بةمشثوةية. فونتيک و ذثزمانةوة کة لة بةيتةکةدا کوردثنراوة
نور کمشکاه فیها مصباح فی زجاجه کانها کوکب دري یوقد من شجره مبارکـه زیتونـه ال شـرقیه و ال    
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لنوره من یشاء یضـرب اهللا االمثـال واهللا علـی     غربیه یکاد زیتها یضی و لم تمسه نار، نور علی یهدي اهللا
ئةوةي جثگاي سةرجنة نايل ئايةتثکي پريؤزي قورئاين بؤ مةبةستثکي تايبـةيت خـؤي   . »بکل شیء علیم

ة کة لة بنةذةتدا تؤزة سصةمينةوةيةکي لثدةکةوثتةوة چونکـة خـودي ئايةتةکـة    »توظيف«. بةکارهثناوة
ناکيـةکي ئــةوتؤ پـةخش دةکــات کـة ئامســان و زةوي    بـاس و وةسـفي خــوداي پـةروةردگارة کــة ذوو   

م نايل ئةم ذووناکية خوداييةي لثک چواندوة بة پياصةيةکي پذ لة مةي لة نثو پةجنةي آلبة. ئةدرؤشثتةوة
کراوي لة اليةن ئيسالمةوة لثکچواندووة بة دميةنثکي پطرؤز کـة  ناسک و پةمةييدا، واتة شتثکي قةدةغة

وةي دوو شيت لة گةوهةردا دژ لة يةک جؤرثکـة لـة توانـاي گوجنانـدين     کؤکردنة. باس لة خودا دةکات
بةتايبـةت لـة ذؤژگـارثکي وةک    . حاثصةتة نةيارةکان کة ئةمة خـؤي لـة خؤيـدا بةصـگةي وريـايي ناليـة      

سةردةمي ناليدا کة دةست بؤبردين ئةجمؤرة بابةتة بضة بووة و وروژاندين ئةم دياردة و حاصةتة، خؤي لـة  
ةملثنث کة نايل پثش سةردةمةکةي کةوتووة، ئةگةينا چؤن نووري خودا کة لـة شـةو و   خؤيدا ئةوة دةس

. ذؤژدا بةو پريؤزية ئةبروسکثتةوة، لثکدةچوثنث بة پياصةي پذ لة مةي بة دةست و پةجنـةي يارةکةيـةوة  
 .نةگوجنث و بة الدان دابنرثت»متطرف«لةوانةية ئةم تابلؤية الي هةندثک خاوةن هزري تثژپةذ 

  :يل دةصثتنا -۲
  تةسخرية شاري دص بة تابووري ئةلةم »فاتثحة«

  ين غةمآلمودةتثکي زؤرة پاتةختة لةبؤ خا
واتة سوورةيت الفاحتة کة يةکـةمني  . لةم بةيتةدا نايل وشةي فاتثحة وةک هونةري عقد بة کارهثناوة

 سـوورةيت  دةست پثدةکات بـة شـثوةيةکي گشـيت    »...احلمد هللا رب العاملني«سوورةيت قورئانة و بة 
  : فاتثحة لة دوو بؤنةي جياوازدا بة کار دةبرثت

  .خوثندنيةيت لةبةر نوثژکردندا: يةکةميان
  .خوثندين سوورةتةکةية لة بؤنةي تازثدا بؤ گياين مردوو: دووهةميان

لـة ديـواين   . ديارة بؤنةي بابةيت شيعرةکة بؤ دؤخي دووهةم دةسدةدات کـة پرسـة و نةخؤشـيةکةية   
ي کـؤچي و لـة   ۱۲۶۴قاجاريةکان لة ساصـي  «راوة کة تازثگةريةکة بؤ ئةو کاتة بووبثت کة ناليدا وا ذاضةک

هاتنـة نـاو شـاري سـلثماين و     " مةمحوود پاشـاي بابانـةوة  "ي زاينيدا بةناوي يارمةتيداين ۱۸۳۰-۱۸۳۱
ديـارة مـن   . »کة ذؤمةکان پشتگريي بوون شـاري بةجثهثشـتوو و ذووي کـردة زنگابـاد    " سصثمان پاشا"

ئةم بؤچوونةدا نيم و واي بؤ دةچم کة تازث گةريو پرسةکة بؤ شاري دصي خـودي ناليـة، چوونکـة     لةگةص
دةشثت . تابووري خةم و خةفةت شاري دصي داگريکردووة و شةشدةري نةجايت لثگرتووة و تازث لةبارة

هثـزي بـةکاربردين ئـةم عقـدة واتـة وشـةي       . بةشثک لة خةمةکةش بةند بثت بة داگريکردين شارةوة
  .لةم دوو تةوةرةدا خؤي دةنوثنث »فاتثحة«
خوثنةر دخاتـة دنيـاظي خـةم و پـةژارة و      »فاتثحة«بةرچاوة؛ واتة بةتةنيا وشةي  »االجياز«بذثکي -۱

  .پرسةوة
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يةيت و ئاييين بة خـةمثکي تةتةوةييـةوة بـة تـةميا وشـةيةک کـة       آلتثکةصکردين ئةرکثکي کؤمة -۲
وورةتثکي قورئانـة بـةهؤي زؤر بةکارهثنانـةوة و لـة بـوارثکي      ديارة ئةم وشةية کة ناوي سـ . ية»فاتثحة«

تايبةتدا، بة تايبةمتةنديةکي زمانةواين لة دةستداوة و دابةزيوة نثو ژيـاين ذؤژانـةي کؤمةصـگاوة کـة لـة      
بؤتة سةرلةوحةي بةيتةکـة،   »فاتثحة«ئةمة جگة لةوةش وشةي . بؤنةي شتة لةدةستداوةکاندا دةوترثت

تـردا  ديارة لة بةيتـةکاين . بةرگثکي ذةشي پؤشيوة و هةواصثکي ناخؤشي گةياندووةمة هةر لة سةرةتاوة 
ت داگري کةن بة ذؤم و عةجةمةوة واتة حوکمي کـورد لـة   آلنايل ذةفزي هةموو بثگانةيةکي کردووة کة و

دا خؤي دةبينثتةوة و بة باشتر دةزانث لة هةمووکةس کة ئةمة خؤي لة خؤيدا بژپريثکـي  "سصثمان پاشا"
نايل لة بواري بةستنةوةي دياردة دژوارةکان يان هثماي بروسـکة ئاسـا   . تةوةيي نايل بانگي بؤ دةکاتنة

  :هةر لةم بوارةدا دةصثت. بؤ حاصةيت جياوازةکان تواناي فرة و سنعةتکاري وردي بةکار هثناوة
  قوربان مةحاصة پثکةوة بن سةبر و ئيشتياق

  »ال يطاق«خاريج لة نةسسي ئايةتة تةکليفي 
بةو وشـةية  « واتة . »ارداف«: تري بة کار هثناوة کة پثي دةصثننايل لةم بةيتةدا هونةرثکي ذةوانبثژي

واتة نايل بـة  . »م لة شثوازدا جياواز بنآلهثما بؤ واتايةک يان دةقثک بکةيت کة لة واتادا يک بگرنةوة بة
اتة بةم ميتؤدة توانيـةيت خوليـا و   و. »ال يکلف اللة نفسا اال وسعها«هثماي بؤ ئايظيت  »ال يطاق«ذستةي 

سؤز و ئاواتةکاين ئاوثزان کات لةگةص دةقثکي قورئانـدا و تةنانـةت دةقةکـةش بـةکار بـةرثت لـة پثنـاو        
اليةنـدا نةوةسـتان بةصـکوو خـودي     مةبةستة تايبةتةکةيدا ، واتـة سـةبر و ئيشـتياق لـة پانتاييـةکي بـث      

  .ي حاصةتة دةروونيةکةي نايل دةکةنقورئانيش چوةتة هةمان کثشة و هةمان شثوة نةمايش
  :نايل دةصثت -۳

  هةرچي مةحبووبةم دةبيين وا تةحةييور دةيگرث
  »ما هاذا بشر باهللا«سوثن دةخوا بة خوا دةصث 

ديارة ئـةم هثمايـة بـؤ    . بة ذثگاي هونةري عقد وةرگرتووة» ما هاذا بشر باهللا«نايل لةم بةيتةدا ئايةيت 
م هةر يةکي آللة ئاست جوانيدا بة »نايل و زصثخا«اوثزانکردين هةصوثسيت جواين و دلؤضاين مةحبووبة و ئ

واتـة گـؤذيين هةصوثسـيت    . ة»التفـات «تريشـي هةيـة کـة    هةر لةم بةيتـةدا هونـةرثکي  . بة ذاستةيةک
بؤ گؤذيين هةصوثسيت پياو بةرامبةر بـة ئـافرةت واتـة    . ئافرةت بةرامبةر بة پياو »تعجب«سةرسووذماين 

ئةمـة جگـة لـة تثپةذانـدين سـنووري      . ئؤرگاين جياواز لة يـةک بؤتـةي سةرسـووذماندا   دوو هةصوثسيت 
ة و هاوتـا کـردين هـةردووکيان لـة بؤتـةي      »مـةحبووب «بؤ خـؤي و   »يوسف«ميسؤلؤژياي سةربوردي 

مـا هـذا   «کـردووة بـة    »ما هذا بشرا«با ئةوةيشم لة ياد نةچثت کة نايل . خؤشةويستيةکي يةک اليةندا
يتمي قافيةکة کة مالکيةکان ئةمةيان پث قةبووص نية نةک هةر ئةمةيش بةصکوو عقـديان  لة بةر ذ »بشر

  .قسةي خودا و ئادةمي تثکةص بکرثت -وةک دةصثن–پث حةرامة چوونکة ناکرثت 
  :نايل دةصثت -۴
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  ي دوو ئةبرؤت»قاب قوسني«لة قوريب 
  چ دوور و دةربةدةر مام »ادين«مين 

بةکارهثناين . کردووة» ثم دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی«ايةيت نايل لةم بةيتةدا ئيشارةيت بؤ ئ
ترم هةية جيـاواز لـةوةي مامؤسـتاي    لثرةدا بؤچوونثکي. دةچثتة خانةي هونةري عقدةوة»ادين«وشةي 
کة ئةويش لةمةذ دوور کةوتنةوةي شـثوةي ناليـة لةبـةر ديـدي     " مةال عةبولکةرميي مودةذثس"پايةدار 

ةتا برؤکاين مةحبووبة نزيکتر بن لة يةکةوة، واتة گرژتر بن  لةبةر خةمي ذؤژگار لةبةر ديارة ه. حةبيبةدا
واتـة پثکـذا لکـاين سـنوورةکاي نثـوان هـةردوو ئـةبرؤ هاوکثشـةيةکي         . ديدي نايل دوورتر دةکةوثتةوة

لـة هـةمان   " هادي احلمداين"دوکتؤر .دثنثتة گؤذث، ئةويش ونکردين شثوةي نالية »معکوس«پثچةوانة 
  :واتادا دةصثت

  اري ما بین جفنیک ارتعاشا        کان القلب بینهما یلوب
ديارة تثکستةکاين نايل لة زؤربةي جارةکادا ئامادةگيان هةية بؤ هثرمؤنؤتيکـاي جؤربـةجؤر چوونکـة    

  :خودي نايل جةخت لةسةر ئةو حاصةتة دةکات
  نةزمي نايل ميسلي ئاو و ئاينة ذةنگي نية

  يةک خةيف و يةک ئاشکاردو ذوة بؤ سةيري خاتر 
تريان هةرچةند يةکثکيان بة عةرةيب و ئةوي. هةية »طباق«دا تثباق»دوور«و  »ادين«لة نثوان وشةي 

چةند لثکدانةوةيـةک هةصـدةگرثت، وةک ئايـا نـايل خـؤي، خـؤي بـة         »ادين«ديارة وشةي . بة کوردية
لـة هـةردوو حاصـةتةکةدا ئةجنامةکـة     يان بة پثچةوانـةوة؟ ديـارة   ! دةزانثت و الي حةبيبة وانية »ادين«

سث جار و يةک لـةدواي يـةک    »ق«دوورکةوتنةوة و دةربةدةرية، ئةمة جگة لةوةي کة گؤکردين پييت 
  .جؤرة مؤسيکايةکي بزوثنةر دةبةخشثتة دةقةکة

  :نايل دةصثت
  دا قةد نية وةک»ئريةم«لة بؤستاين 

  شةمامةي وةک شةمامةي وةک شةمامةي
ي لـة ذووي فؤنـةتيک و ذثنووسـةوة    »ئـريةم «هـؤي هونـةري عقـدةوة وشـةي     نايل لةم بةيتةدا بـة  
ديارة ئـةم  » ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البالد«: ديارة مةبةسيت ئايةيت.گؤذانکاري تيا کردووة

تـةي  م نايل ئةم ئايةآلبة. باخي ئريةمة زؤر بةناوبانگة و لة قورئاندا باسکراوة و بة دةگمةن لة قةصةم دراوة
لـة  . بؤ يارةکةي و لةو ذثگايةوة مةبةسيت تايبةيت خؤي پث فةراخةم هثنـاوة  »توظيف«بةکاربردووة کة 

باخي ئريةمدا هةموو جؤرة ميةوةيةکي دةگمةين تثداية، ئةمة جگة لةو شةمامةي خذ و بؤخنؤشةي کـة  
بـؤ   »مةيشـةما «مـن واي بـؤ دةچـم کـة سـث جـار بـةکارهثناين وشـةي         . لثکچوثنراوة بة مةمکي يار

نايل لة هـةر  . لة سةر خذي و بؤن خؤسي بةروسنگي مةمکي يار »توکيد لفظي«جةختکردنة بة شثوازي 
ئةوةي کة جثـي  . ي نيسبةت لةگةص شةمامةدا بةکارهثناوة کة دةگةذثتةوة بؤ يارةکةي»ي«سث جاردا 
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اين تايبةيت شـاعري کـة   سةرجنة الي نايل واکةوتؤتةوة کة ئايةيت قورئان بةکار براوة بؤ مةبةستثکي ويژد
  .وةسفي مةمکي يارة

تـري هةيـة لـةم بـوارةدا کـة      نايل جگة لةم پانزة منوونةيةي کة خستمة پثش چاو، گـةلث منوونـةي  
سةرجني خوثنةر بؤ ئةم اليةنانة ذادةکثشم و ئةو منوونانةي کـة هثنامنـةوة بـة ذووين ئةجنامـةکان بـة      

  .و منوونةکان ناکاتدةستةوة دةدةن و پثويست بة لثکؤصينةوةي هةمو
  
  :جنام هئ
نايل زانايةکي ئيسالم ناسي گةورة بووة و لة هةموو بوارةکاين ئيسالم ناسيةکاندا ئةسپي تاو داوة و  -۱

  .لة بةشثک لة هؤنراوةکاين ذةنگي داوةتةوة
قورئان و فةرمايشتگةلثکي فرةي پثغةمبةري لةبةر بووة، بة ذاضـة و واتـا و تةنانـةت بؤنـةي هاتنـة       -۲

  .خوارةوةشيان
شيعرةکاين نةکردؤتة پابةندي ئايةتة وةرگرياوةکانةوة بةصکوو بة پثچةوانةشةوة سةرجةم دةقةکان  -۳

  لة خزمةيت بريي ناليدا بوون
  وه ييـه  وه ته يي و نه ندثيت ناوچه مته تايبه  ، له تثک کردوه هثماي بؤ ئايه  کهلة هةندث لةو شوثنانةي  -۴
ي جيهانبيين  بؤ بازنه  وه ثتيه ناوچه له  ، واته گشتگريتره  که  وه که ئاينيه  بازنه  و چؤته ووهکاربرد ي به که ته بابه

  مـه  و ديار ئه ببثته   که ييه وه ته نه  نديه مته و تايبه  ذووه  وه کانه ته ئايه  له  وه وه ي ئه وانه پثچه ک به ئيسالمي، نه
  .يت يه که وتنه هم ک رده و پثش سهيي نايل وره ي گه صگهبه
و کـاين فـراوان    قـه  کـاين نثـو قورئـان، ده    و ميتؤلؤجيـه  مثژوويـي   هثما، بـؤ ذووداوه   شثک له به  به -٥
و بـؤنثکي نـوثي   نگ و ذهنگ کاندا ده رهعوي شي بثبه له  و زانياريانه کردين ئه موتوربه  ، واته ندترکردوه مه وصه ده

  . خشيوه پث به
کـاين   مـي خـؤي و چينـه    رده ي سـه « نؤخبه«  بهتن  کاين نايل تايبه ريهعشي  قه  دهندکردين مه وصه ده -٦

  . يه عريفه و دنيا پذ مه ش نامؤن به وه خواره
يـاي  دن  بـه   خشيوه ي به وزه ذپ »تاويل«ندثکي هريمؤنتيکاي  هه هذي قورئان  و ئيقتباسانه له شثک به -۷
  .کاين نايل قه ده کردين هضاذ

  کان، وزه ته زؤر تايبه  و شتهو دصداري  سيت لريکي به نديک مه کان بؤ هه رگرياوه وه  ته ردين ئايهکارب به-٨
  .جياکانداجيا  بواري گوجناندين بؤنه  کات، له و تواناي نايل منايش ده

  تـه  بـؤه   مه هئ  و ذيتمدا، که  ويت قافيه ص ذهگه و گوجناندنيان لهکان ته شثوازي ايه  ک لهشث گؤبيين به -٩
ي  وهثـ چوارچ  کـان لـه   هژاسـتو  و ده  وشـه   يي بـه  ميشه و ياريکردين ههندکردين زماين نايل  مه وصه هؤي ده

  .زماين کورديدا



 كؤمه صه وتاري ئه ده يب كوردي

 
  

٤٥

  لـه   تـه  م حاصـه  ئه  کي نوثدا، دياره يه چوار چثوه  يب له ره هعي  هژاستو و ده ندثک وشه  کورداندين هه-١٠
  .عري نايلنگي شي رهه ندکردين فه مهةوص هؤي ده  بؤته  »ظيفتو«کاربردندا  جنامي زؤر به ئه

نثو   ته يب خستوه ره هي ذثزماين ع ندثک ديارده کان، هه هژوا سته و ده وشه ذثگاي ياريکردن به  نايل به-۱۱
ا، بيـد  ره ر زماين کـوردي و عـه   سه  به  ش کردووه وتووي دابه رکه کي سه يه ت چامه نانه ، ته وه زماين کورديه

  . يب داناوه ره زماين عه  شيعري به  يته به  دو شانزه سه »١١٦«کي  يه چامه  ي که وه له  جگه  مه ئه
م آلري جوانناسـيدا، بـه   کاين هونـه  بواره  له  ي کردوه کي فره تکاريه نايل سنعه  شدا که وه ص ئهگه له – ١٢

ک خؤرسک و بارثکي ئاسـايي   وه  که تکاريه سنعه  ، واته وه کانه ر شيعره سه  باري قورس به  بؤته نه  نه م اليه ئه
  . کردوه ر دروست نه رسي الي خوثنه و وه وه  دان ئاصبوونه نه م اليه ئه  وثت، دياره که ر ده ده وه

ي  ئاوثنــه  بثتـه  ، ده»علـم البـديع  «ري جوانناســي  هونـه  بـه   بـواري گـوث پثــداين فـره     نـايل لـه   – ١٣
، الي  ت بووه زه کي بث له تکاريه دا نوقمي سنعه مه رده و سه يب له ره ي عه هؤنراوه  کهچون«،٦٥ي  که مه رده سه

  .»کان به ره عه  ي شاعريه زؤربه
سـيت   بـه  مـه  ، بـه  کـان نيـه   ي شـيعره  وه ره نيـا ئارايشـتکردين ذووي ده   ته تکاري الي نايل به سنعه – ١٤

  .وتوودا رکه کي سه يه چوار چثوه  له  بؤ که اوه ندکردين ن مه وصه صکوو دهي شثواز، به وه رازاندنه
م  ئه  ، دياره يب و فارسي تثدايه ره دايت عه کاين نايل بذثکي زؤر موفره کارهاتووه به  ي وشه جنينه گه – ١٥
 يب ره ي عـه  بيب وشه  کاين، واته وي شيعره مهثنان و هؤنينه راهه بؤ فه  ي نايل داوه وره يت گه مه ياره  ته حاصه
  . واين زانيوه ذه ي به که ر دوو زمانه نايل هه  نده رچه ي فارسي هه وشه  له  تره فره
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  ، طبع بمطابع جامعه موصلقرآن فی ادب العصور متاخره )1985(رشید، ناظم  )1
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  ، بغدادالتوسل الی الصناعه الترسیل حسن، )1980(محمود الحلبی،  )4
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  دةنگدانةوةي چاکسازي ئاييين و کؤمةآليةيت لة شعثري
  حاجي قادر کؤيي و مةالي گةورةدا

  نژاد عةبدولآل ذةسوص. د     
  

  :کورتة
پاش بـاص بةسـةر داکثشـاين ئيسـتيعمار و کؤنةپةرةسـيت بةسـةر وآلتـاين ذؤژهـةآلت بـة تايبـةت وآلتـة            

ــازة   تكــارئيســالميةکان و  ــةرةي ت ــي ب ــن و دص ــوي زةي ــان و پ ــو ت ــة نث ــاوايي ل ــةرييت ذؤژئ ثکردين داب و ن
هــاتن، لــة   ة بةشــةذ لــة اليةکــةوة ســوننةت و مؤديذنيتــ   . کثشــة هاتــة ئــاراوة   گةيشــتوو، دوو پــث

ــوث    اليــةکي تــرةوة، ملمالنــةي نثــوان پاراســتين کــةلتور و بــريي کــؤن و دةســکةوتةکاين شارســتانيةيت ن
گثژةصــؤکةي ئيســتعيمار  .ةکان کةوتــة مةترســيةوةگةلــناســي وةدا، بنــةماکاين شولــةم گثــژا. هــات دي بــة

ــةزاين و خــؤ   و کؤنةپةرةســيت، ــوي ن ــکن و دزث ــةوري چص ــدين بةســةر ئ ه امســاين کوردستانيشــدا  دؤذان
ــة   ــةو هةل ــة ئ ــثش  - اســتةمةدا ئکثشــا و ل ــةرةو پ  - کــةوتن هــةنگاوي هــةراوي هــةص دثنــاوة کــة دونيــا ب

  خؤيـةوة، نـة تـةنيا لـةم کاروانـة جـث      ر  سـه  جي داسـةپثندراوي تايبـةت بـة   ومـةر  کوردستان بة هـؤي هـةل  
ـ      ووشـي لـث ئاخنـدرابو   وچنـةکاين پثش ؤمابوو، بةصـکوو ذ  لـثص   ث و سـةرچاوة ذوونـةکاين ذابـردووي خؤشـي ل

وقــةرازة،  نــةزاين خــؤيي و زانــاي درؤزن، بــة هةصبةســتين درؤ و دةلةســة و بــة هةصواســيين قولــف . کرابــوو
بـةآلم لـة گؤشـة و کـةناري     . ةکـدا لـة تثکـداين عـةقص و ديـين خةصـک کاريـان دةکـرد        هةر يـةک بـة الي  

ئــةو عامسانــة تاريکــةي کوردســتاندا چةنــد ئةســتثرةي پرشــنگدار هــةآلتن و بــانگي نةويــدي بةرةبــةيانيان 
  .هةصدا

ــةم ئةســتثر ــةکث ل ــادري کــؤيي «انة ي ــيداوة   »حــاجي ق ــة شــاعريي نيشــتماين ناســراوة و هةوص ة کــة ب
ي پـذ حةماسـةيت خـؤي    شـيعر ئـةو بـة    .گةلةکةي دةسنيشـان کـا و دةرمانيـان بـؤ بدؤزيتـةوة     دةردةکاين 

                                                
  سنه -مامؤستاي زانستگاي كوردستان 
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تثکؤشـاوة نـةک هـةر هةسـيت نةتةوايـةيت ببزوثنـث، بةصـکوو لـة گـژ نـةزاين و سسـيت             ةوةبة تةواوي هثز
ة بنــةما ذةســةنةکاين ئــاييين ئيســالمةوة مةبةســيت بــدان  و زؤر جــاران بــة پــاص اچــووةذو کؤنةپةرســتيش 

 تـر لـةو ئةسـتثرة     يـةکثکي . ة و هةموو نةياراين گـةيل لـة دةالقـةي بـريي خؤيـةوة وةبـةر پـالر داوة       پثکاو
ــاک   ــاي چ ــانة، زان ــد،   گةش ــواز و بريؤمةن ــةورة «خ ــةالي گ ــو »م ــة ب ــةي   وي کؤي ــتوة ذچ ــة نةيهثش ة ک

ــوبچاکــةخوازي بــاوکي و حــاجي قــادر کــوثر  ــة حاصــي ب ــة بنــةماکان و بايةخــة وبثتــةوة و ب ين بــة وردي ل
ــيدا وةک چــاک ذاســتي ــاييين ئيســالم، هةوص ــة بؤچــوين   خــوازاين ةکاين ئ ــايني ل ــري دونيــاي ئيســالم، ئ ت

ســةر هانـداين الوان بــؤ زانسـت و پثشــکةوتن،    سـةردةم نزيـک کاتــةوة و لـة هــؤنراوة و نووسـراوةکانيدا لـة     
ــاين  ــداري و خواپةرســنت، کوت ــةر  دين ــة پةرســيت، لةب ــايف ژن و چاوئيســتيعمار و کؤن ــدةوگرتين م ار خوثن
  .تر، داکؤکي بکات کردين و دةيان بابةيت چاکةخوازي

ــينةوة لةســةر    ــة لثکؤص ــةوث ب ــارة دةي ــةم وت ــگ  شــيعرئ ــةرزةي کــورد، دةن ــةم دوو کةســايةتية ب و ي ئ
دةکـرث کــة   یچـاوةذوان . خــات دةر هبناسـثتةوة و اليةنــة کـةمتر ناسـراوةکانيان و    يـان  انــهخواز ي چـاک بـري 

  :خوارةوة بن بذثک لة دةسکةوتةکاين ئةم خاآلنةي
لـةوةدا بـة پثشـةنگ و سـوار چـاکي سـةردةمي خـؤي         کـة –حاجي قـادر، وثـذاي هةوصـي نةتةوايـةيت      - 

، غـافص نـةبووة و لـة سـذينةوةي خورافـايت ديـين       دالـة چاکسـازي بـريي ئـاييين و کؤمةآليةتيشـ      - ناسراوة
  .بثدةنگ نةبووة

ــةروةردة    -  ــة ئاســةوارة زانســتيةکاين و پ ــر ب کــردين شــاگرداين زؤر و گــةورة مــةالي گــةورة کــة زؤرت
  .پةروةري و چاکةخوازيةوة لة بري نةکرثت لة بواري نيشتمان اسراوة، بةآلم دةبث پلةي بةرزي وين

  
  .پةروةري، کؤنةپةرسيتحاجي قادر، مةالي گةورة، چاکةخوازي، نيشتمان :ةرکييةکانوشة س
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  :پثشةکي
يةيت لة شيعري دوو ئةستثرةي آلييين و کؤمةکة دةيةوث باسثکي گرينگي وةک چاکسازي ئا- ئةم وتارة 

پثويسيت بة لثکؤصينةوةيةکي بةرفراوان لةسةر  -پرشنگداري وةک حاجي قادر و مةالي گةورة باس بکات
ومةرجي ژياين سةردةمي ئةوان هةية کة لةو سةردةمةدا گثژةصووکةي ئثستثعمار و کؤنةپةرةسيت،  هةل

. بوو تري بة سةر ئامساين مثشک و بريي کوردةواريدا کثشا يآلةهةزاران بو هةوري چصکن و دزثوي نةزاين 
خات و شيکاريةکي شياوي شيعرةکانيان  بناواين ژياين ئةو دوو کةصةپياوة وةدةروترةوة دةبث بنج لة اليةکي
ة دوو پثي توانا و دةرفةت ل بهبؤية باسةکة اوا کارثکي هةية نة نووسةريش؛ م نة ئةم وتارة مةوداي ئآلبکات؛ بة

  .بةشدا دةبةينة بةرةوة
جي قادرة؛ کة لةم بةشدا پثناسةيةکي کوريت ژيان و بةسةرهايت دةکةين و ابةشي يةکةم سةبارةت بة ح

سازية ئاييين و دواي ئةوة لة شيعرةکان و ناوةرؤکيان ورد دةبينةوة و لة کؤتاييشدا گرنگترين مةبةستة چاک
  .توانا سةرجنيان ئةدةينث پثي چاو و بة ةرشيعرةکانيدا دةخةينة بيةتيةکان لة آلکؤمة

لة  .لثکؤصينةوة ر بةينه  خة دهلة بةشي دووهةمدا مةرجي بابةتةکاين بةشي يةکةم لة بارةي مةالي گةورةوة 
کؤتاييشدا بة کوريت ئاماژة بة دةسکةوتةکاين ئةم وتارة دةکةين و بذثک لة لثکچوون و جياوازيةکاين ئةو دوو 

  .ردةخةينکةسايةتية مةزنة دة
يةتيةکان بة تايبةت لة شيعري آلکردنةوةي بابةتة ئاييين و کؤمة هةصبةت بؤ تثبيين پثويستة بصثني جوث

 بؤ بةذثوة ،چوونکة هةموو ئايينثک بةتايبةت ئاييين پريؤزي ئيسالم ؛نييةئةم دوو کةسايةتيةدا کارثکي ئاسان 
- ترةوة حاجي و مةال  لة اليةکي ،ةص دةبنتثک کاننييةييةيت و ئايآلبردين کؤمةصگان و بابةتة کؤمة

مةالي "وة، بةتايبةت پثواکانيشيان تا دوا پلة نييةزانستة ئايي - هةرچةندة دوو کةسايةيت ئاييين و خواناسن
بؤچوونثکي  و کاندا گةورة بووة و لة زؤر بواردا خاوةين برينييةلة بواري زانستة ئايي یکة بةذاست" گةورة

بابةيت خوثندين مزگةويت بؤ  ،هةرچةند خؤيشي مةال بووة« :ةک کوذةکةی دةصثم هةر وآلتايبةتة؛ بة
 »يةيت بؤ ذةخنة لثگرتن نةبث ناوي نةهثناوةآلايشت نةهثناوةتة ناو هةصبةست، لةبةر غةصةبةي الين کؤمةذئا
 ،حاجيش وةک مةالي گةورة« :هةروةها سةبارةت بة حاجيش دةصث). ٢٨٦: ١٩٧٣ مةسعوود موحةممةد،(

بؤ  يبووهخؤ هةر نةمةيلي کةم بووة يا ،يشتمانپةروةرييةيت و سياسي و نآللثکردين الين کؤمة غةصةبةبة 
ايشتداين شيعرةکاين بة واتاي مةاليانة کة هاناي بردبثتة بةر مةاليةيت و ئايني و بؤ سةپاندين بريوباوذ و ذئا

  ).٢٨٨ :هةمان( »شکان ببةستثشک وةصک ئثقناع کا وةيا زماين مثشتة ميلليةکاين بووة بؤ ئةوة خيخواه
  

  شيعري حاجي قادردا  لهيةيت آلچاکسازي ئاييين و کؤمة
  :پثناسةيةکي کوريت حاجي قادر- ١
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) فامتة( "فاتث"ئةو کوذي مةال ئةمحةدي کوذي مةال ساصحي کوذي مةال ئةمحةدي گةروية، دايکي ناوي 
  :هةروةک خؤي دةصث. بووة

  ).٩: ١٩٨٦ قادر،حاجي( خةصقي الدث بوو، دايکي من فاتث     باوکم ئةمحةد بوو ناوي فثکرم دث 
ز لة ١٨١٥- ١٨٢٥ک بةرامبةر١٢٤٠تا  ١٢٣١حاجي بةپثي سةرچاوة جؤراوجؤرةکان، لة نثوان ساصةکاين 

هةر بة منداصي باوکي مردووة و دايکي بة هةژاري  .نزيکي شاري کؤية هاتووةتة دونياوة" گؤزة قةرةج"دثي 
: ١٣٦١ سةجادي،( نث بؤ کؤية و لةوث بة پشتيواين ئاغاکاين کؤية ئةخياتة بةر خوثندنهةصيئةگرث و ئةيهث

مةال ئةمحةدي عومةر «دايکي لة الي «: بذث سةرچاوةش دةصثن). ١٦٤: ١ب :١٩٧٣ موحةممةد، ؛٣١٠
کة خاصؤزاي حاجي بووة، لة مزگةويت موفيت کؤية لة بةر خوثندين داناوة و پاش دوو ساص کة  »گونبةيت

  ).١١ :قادرحاجي( ئيتر مةال ئةمحةد هةموو مةسرةفثکي خوثندين دةکثشث ،ايکيشي دةمرثد
خ، شنؤ و آلبة فةقيةيت چووةتة خؤشاو، هةولثر، سةردةشت، ساب ،لة کؤية يسةرةتاي دواي خوثندين

يان يةيت ناوچةي باصةکايةتيشقفة -باوکي مةالي گةورة- زادة ةيلجي آلعةبدؤصمةال لةگةص حاجي .سلثماين
ي ذةفثقي لة پةناي ئاغاکاين آلدةگةذثتةوة کؤية و لةگةص مةال عةبدؤص ،يةيتثکردين فةق دواي تةواو. کردووة

دواي چوونة هةولثر و  دثصث و ، کؤية بةجثوه هلة پاشان بةهؤي چةند هؤيةکي ديار و ناديار .ژيت دهيةدا ؤک
چةندوچووين  ت به باره سه .يان دةباتة سةردةچثتة ئةستةنبؤص و لةوث ژ ١٨٥٤واندز، لة ساصي خؤشناو و ذ

پةيوةندي حاجي بة بنةماصةي : و و ناتةواون؛ بؤ وثنةآلئاگاداريةکان بةرب ،ين پذ لة ذووداوي ئةستةنبؤصاژي
يت آلهةصبةت هةر ژياين دوور و. بةدرخانيةکانةوة کاريگةريةکي زؤريان لةسةر ژيان  و بريوذاي ئةو هةبووة

بين ژياين ئةو کةصةپياوة لة کؤيةشدا ژدا جؤراوجؤرن، بةصکوو زؤر کؤنج و قويذواکان تثب و کة بري نييةحاجي 
جثي سةرنج و باسة؛ بؤ وثنة پةيوةندي ئةو بة ئاغاکان و پياوة ناوبةدةرةکاين ئةو سةردةمة و بة پثخؤشبووين 

و شيت وايان لث خؤيان، نثوي جؤراوجؤري وةک دةرةبةگ و فثئؤداص ) واردايت( فيکر و بؤچووين دةرةکي
خةبةر لة هةندةران، هةر لة خؤ تاراندين بذثکيش پثيان واية کة لة پذثک دةنثن و دةيانکوژن و دةيانبذن و بث

دةتوانن و بؤيان هةية دةيان و  ،کردنةوة لة هةذةشةکاين حازر و دواذؤژي کورد ذثک و بث بريوبوونة ک
هةصبةت ئةويش ( ن شتةکةيان لثهاتووةآلدوودا بؤين فکة لة ذابر وه قادر بةبؤنةي ئةوةسةداين وةک حاجي

اي ئةو هةرچةند ئةم وتارة مةود. دةن و بيانفرؤشنبتووذيان ) هةر بة پثوانةي برية قةرز کراوةکاين خؤيان
 م وردي وتةي بليمةتثکي کورد بينةوة کةآل، بةنيية زامة ناسؤرانةکوالندنةوةي ئةو باسة گرينگانة و کوصي نة

وةک خاوةن پةزي عادةيت لةگةص  نييةايت خوثندنةوةي ئةم دثذانةت، حيسايب کورد لةوةدا تا ک« :دةصث
کورد جارث خةريکي ئةوةية . "مةذگةلةکةم زاوة، داخؤ کةي بثچووةکاين بفرؤشم قازاجني زياترة": خؤيدا بصث

و کؤزي بثتة ناوا پثدةچث کةوت ...گورگ لة پاريزي مةرگةلةکةم داية" :لثکدانةوةيةکي ديکة بکا و بصث
هةمان سةرچاوةي ( »"بکةم خؤم مةذةکة لة ددان و چةنگاصي گورگ ذزگار بکةمبثچووةکانيشةوة، تؤ بصث چ

حةوت ساصي خاياندوة، ئةو ش  ههةروةها ذووداوةکاين سةفةري فةقيةيت کة نزيکةي ش). ٢٤ :پثشوو
سةري نلةسةرا »فةقث«بة نثوي سةفةرةي کة سةدان ساص بوو هةزاران گةنج و الوي بةبري و هؤشي کورد 
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دا دکور شادةمارثکي پةيوةندي گشيت، گةشتثکي پذ خرؤش و پذ تةئسرييان لة ژياين گةيل كکوردستان وة
بة جؤرثکي واقعيش ئةم خوثندنة يةک موشکصة و  ،»مةسعوود موحةممةد«دةهثنا و بة واتةي مامؤستا  پثک

يةيت آلا ذادةيةکي زؤر گرينگ و بةرچاو، هةستثکي کؤمةتثکةصبووين مةاليان لة گةص ژياين ذؤژانةي خةصک ت
چونکة مةالکان بةدواگةذاين سةرانسةر وة يا زؤر شوثين کوردستان و  ؛ کورد پةيدا کردووةگةيليةکذةنگي بؤ 

) سفري متجول( شارةزا بوون بة لةهجةو عادةت و ذةوشت و گوزةراين ئةو خةصکة؛ وةک باصوثزي گةذةک
کاتثک کة لة شار و يا الدثش خةريکي مةاليةيت بووم، هةر . چةکاين لثيان خوثندةوةبوون بة نوثنةري ناو

خوثندةواري ذووت و ئاسايي نةبوون بةصکوو بؤ زؤربةي خةصک جثي پةروةردةکار و مامؤستا و دادگا و قازييان 
  ).٢٧٤ :هةمان( تةوةؤپذ کرد

هثناوة و  سة، لةم گةشتةدا چي بةدةئاخؤ حاجي بةو مثشک و برية تيژةوة و بة خةياصي شاعريانةيةو
دواي گةذانةوةي بؤ کؤية لةگةص دةرد و نةخؤشيةکاين نةزاين و خةصةتاين خةصکي ئاسايي بؤ غثص و کةصةکي 

هثشتووة؟ ئايا  مةال و گةندةصةشثخان، چي کردووة و سةرةجنام لةبةر چي کؤيةي بةجثبذث کوصکة
هةية کة بة کةيفي شثخ ذةزا تاصةباين و بذث  »وانذؤييةوةکةيفي ج«پةيوةندي بة باسي دؤستايةيت حاجي و 
 يا ترس لة ئةمساصي شثخ نةيب) ٣١١: ١٣٦١ سةجادي،(هثشتووة  ئاغاکاين کؤية نةبوو؟ ئةو شاري بةجث

دةرچووين حاجي لة «: بووةتة هؤي ذاکردين حاجي قادر؟ يان  ذاستيةکةي کة هاوشارية بليمةتةکةي دةيصث
يةيت ئةوساي آلزةريف مادي و کؤمة -٢دصخوازي خؤي  - ١: کجار کاريگةريية لة جووتة هؤي يةکؤ

کوردستان و کؤية و حاجي قادر بةرهةم هاتووة کة هةردووکيشيان لة پةنا بذياري نةفسة سةرکةشة لة 
  ).٣:١٩٥ب ،١٩٧٦  موحةممةد،( »هةصکةين خؤي خؤذازيية بةخؤنازيةکةيةوة بوونة هثز و تةکاين ذيشة

کورد، هةر لة کوردستاندا خوثندن و پلةي زانياري خؤي بةرز  يزاران مةال و فةقثحاجي وةکوو هة
. خؤ بة عالةم ناساندن چووتة ئةستةمبؤص و کردؤتةوة بة بري و هؤشثکي پوختةوة بؤ مةبةسيت دةرکةوتن

مووين ت بوو، ئةزآللةوثدا کة ئةو کاتة جثگةي پثکگةيشتين بريوذا جياوازةکان و تثکةصي ذؤژئاوا و ذؤژهة
م وةکوو هةندةران ذؤيشتووةکاين ئةو سةردةمة نةبوو کة بة بذيين سنوور زؤر پةتان و آلخؤي بردة سةر؛ بة
موحةممةد ت لة خؤيان و زؤر  شتيان دةردةچن، بةصکوو هةر وةک مامؤستا مةسعوود آلبةدةرچوون لة و

وري هي خؤيةوة بث کة پايتةخيت خةالفةتيش سةقافةتثکي ئةوتؤي نةديت لة ژو کة گةيشته« :دةصث
 »بؤية لةوثش هةر مةدحي گةورةکان و زاناياين گةلةکةي خؤي دةکات .سةقافةيت کوردستاين لة بري بباتةوة

تةنيا لةبةر ئةوةي لة مانگي . واية کة حاجي قادر نةچوةتة حةج مامؤستا سةجادي پثي). ٢٧٦ :موحةممةد(
دواتر بووةتة ناسنامةي . »حاجي«ي پثيان گوتوة شيت کؤين کوردةوارحاجيان لة دايکبووة و بةپثي ذةو

دواي ژيانثکي پذ لة ژان و خوليايي و  ١٨٩٧حاجي سةرةجنام لة ساصي ). ٣١٤ :سةجادي( شيعريشي
هةشتا ساصيدا لة ئاوارةيي و بثکةسيدا سةري ناوةتةوة و لة  لة تةمةين حةفتا ،ت و نيشتماينآلشةيدايي بؤ و

  .ژراوةگؤذستاين قةرةج نث »ئؤسکودار«
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  و ناوةرؤکيان »حاجي قادر«شيعرةکاين  - ٢
حاجي لة ذووي ذةواصةتةوة لة سةر کثشي عةرووزي قةدمي هؤنراوةتةوة و هةصبةت زؤرينةيشي  لة شيعري 

م لة قافيةدا بة دةرهثناين قةسيدة و غةزةصةکاين خؤي لة بةندي آلبة. دان»هةزةج و ذةمةص«بةحري 
ا کة پثشتر تةني-دا؛ مةسنةوي  ة سثيةکي شيعرةکاين خؤي لة جووت قافية قافية و هؤنينةوةي پتر ليتيةکث

کردنةوةيةک لة شيعرةکانيدا بةدي ثنثت و ناوةرؤکة  تواين نوث - بؤ هؤنينةوةي چريؤک بةکار دةهثنرا
  .جؤرة قافية باشتر بةذثيان بکات يةيت و سياسيةکاين شيعري خؤي بةمآلکؤمة

بووةتةوة و لة بةر ئةوة بة تةواوي کؤ نةکراونةتةوة بة تايبةيت  وآلشوثندا ب لثشيعري حاجي لةگة
ديوانثکي نايايب «: مامؤستا سةجادي دةصث. شيعرةکاين ئةستةمبؤصي بة کةمي گةيشتوونةتةوة کوردةواري

دواي لة سثدارةدراين ئةو . وة بووة»ةزا بةگي بةدرخاينذعةبدؤ«حاجي کة بؤ ئةوة لة چاپ بدرث لة الي 
  ).٢٢٧ :سةجادي( »انةکةي حاجيش سووتثنراوةپياوة، ديو

بنة و بة باس لةسةر شيعري بة حةماسةت و دصخوثين حاجي و ناوةرؤکة و کاکصةکاين باسثکي قووص و بث
ئةگةر ذاستت ئةوث حاجي قادر ئةو ذؤژة کةس نةيناسيوة، ئةمرؤ ئةناسرث و «: واتاي مامؤستا خاص

کة لة پاش هةزار ساص ناسراوة و " فريدةوسي"وةک . ةدرثشيعرةکاين پةسةند ئةکرث و چةپصةي بؤ لثئ
  ).٢٥: ٢٠٠٧ خاص،(» پةسةندکراو کؤذي بؤ گريا

شيعري زؤر جواين لة بابةتةکاين جؤراوجؤر وةک  ،دةدا حاجي لة زؤر بوار و مةيداندا ئةسپي زةوقي تاو
 :خةزنةدار( هةية ...د ووةسف و دصداري، ستايش و پثداهةصدان، پةند و ئامؤژگاري، يادي شاعرياين کور

ة حاجي لةوةدا سوارچاک و پثشکةوتووة، مةيداين شيعري نيشتمانپةروةرية كم مةيدانثک آلبة). ١٢٨- ١٤٨
  .کانيشي زؤرتر هةر لةم بوارةدا دةردةکةوننييةيةيت و ئاييآلکة چاکسازية کؤمة

بري لثدةستثنث و اي کوردايةتية کة ئاگري دةرووين دةجؤشث و سةدحاجي بة جؤرثک خوليا و شةي
م هةر ئؤقرةي ناية و لة سنووري آلبة ؛دةيسووتثنث و شيعري پثدةصث و يةخةي داروبةردي پثدةگرث

موبالثغةي بةشةري کة تةنيا لة دنياي دثوانة و شةيداياندا جثي ئةبثتةوة، دةردةچث و دةچثتةوة ديواين 
وثنة عةشقي باسي گةورةيي خواي بثستيةوة و لةوثشدا کة دةپاذثتةوة لة پةناي نخواي خثوي هةست و 

  :نةتةوةيي ناتوثتةوة و لة بريي ناچثتةوة و ئاوا دةصث
  مةعلوومة بؤچي حاجي مةدحت دةکا بة کوردي

  )١٤٤ :حاجي( تا کةس نةصث بة کوردي نةکراوة مةدحي باري        
ح دةکةم تا نةصثن بة پةروةردگارا بة کورديت مةد«: لةسةر ئةم بةيتةدا ئةصث دةممةود حممامؤستا مةسعو

). ٢:٢٨٤ب موحةممةد،(» ...مةدحةکةت بؤ ئارايشي کورديية و بةهةشيت پثناکذم. کوردي مةدح نةکراوي
  :مامؤستا خاص سةبارةت بةم هةستة بةرزةي حاجي دةصثت

تاقانة شاعريثک لة کوردستانة کة بةذاسيت شاعري و تثگةيشتوو بووين و پثويسيت خؤي بةرامبةر بة خودا «
حاجي قادري کؤيية  ،لة پاش ئةمحةدي خاين و مةالي جةزيري ،هثنابث بة نيشتمان و بة کؤمةصةي بةجثو 
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زؤر سةيرة شيعرةکاين لة ستايش و دصداريشدا هةر دثتةوة سةر ئةو بريه  .کة سةد ساص لةمةو پثش بووة
  ).٢٥ :خاص(» بةرزةي کة بوويةيت

وشيت حاجي بة غةراميات دانةذثژرابث؛ چوونکة مامؤستا سةجاديش هةر لةسةر ئةم بذوايةية کة سر
هةرچةند ئةو لةم بوارةدا شيعري زؤر جوان و بةهةسيت هةية و لة نثو ئةوانيشدا زؤر قسةي نةستةق و واتاي 

يةيت و آلدثصث و دةچثتة بواري کؤمة م دواي ماوةيةکي کورت ئةم بوارة جثآلبة ،بةرزي شاردؤتةوة
  ).٣٢٣ :سةجادي( نيشتمانپةروةريةوة

بة بذواي من حاجي بةم هةموو غةزةصة جوانانةي غةراميانةوةي ناکرثت لة دصداري بةري بووبثت؛ تةا 
دةتوانني بصثن عةشقي حاجي بة نيشتمان و زثدي کوردةواري ئةوةندة بة بصثسة و بة تني بووة کة تيشک و 

شاعريي فةلةستيين و بذثک  »مةمحوود دةروثش«ياخود حاجيي کورد زؤر لةبةر  ؛تري بذيوة تيين عةشقي
ةيت بة غةزةصي نيشتماين، دصدار و نيشتمان بة شثوةيةکي جيانةکراوة بکات بة ويلة شاعرياين سةردةم تواني

  .يةکث و زام و ئثشي تراژديک و حةماسةيت نيشتماين بة شثوةيةکي ذؤمانتيک تثکهاصثنثت
  

  يةيت لة شيعري حاجيداآلچاکسازي ئاييين و کؤمة - ٢
ک زانايةکي ذؤشنبري و سياسيةکي دصسؤز و نيشتمانپةروةر و کؤمةصناسثکي دةرد ئاشنا، لة حاجي وة

شيعرةکاين خؤيدا زؤرثک لة دةردةکاين کؤمةصي کوردةواري دةسنيشان کردووة و هةوصي داوة بة بري و 
ئيسالمةوة ونةرييت کوردةواري و ئاييين پريؤزي بة پاصدان بة بنةما ذةسةنةکاين داب و مثشکي تيژي خؤي

  .دةرمان و چارةيان بدؤزثتةوة
دؤذاندن، ناتةبايي چينةکاين خةصک، لةبري بردنةوةي زمان و  نةراين و خؤ: يةتيةوةآلحاجي لة باري کؤمة
لة خؤرافات و پذوپووچي باوةذکراوي خةصکي : ري ئايينيشةوةالةب... ين دوژمنان وکةلتووري نةتةوةيي، پيال

مةال و گةندةصة شثخ بةناوي شةريعةت و تةريقةتةوة بة عينواين دةلةسةي کوصکةئاسايي بةناوي دينةوة و درؤ
  .کات دهدةردة ناسؤرةکاين کورد ناو لثدةبات و بة شثوازي جؤراوجؤر ذيشة بذيان 

  :لثرةدا چةند منوونةيةکي لةم بابةتةدا لة شيعرةکاين حاجيدا دةخةينة بةرچاو
  باوجوودي ئةوةي نادانة لةالي وةک گةمةية    تةجرؤبةية قسةيةکم هةية دةيکةم مةصث بث

  ) ١٤٠:حاجي( 
تةدا آللةم و: حاجي لةم پارچة هةصبةستةدا لة ئاکار و کردةوةي خراپي ناو کؤمةص ذةخنة دةگرث و دةصث

فةرمانبةر ذثگرة، قازي دزة، وةزيران و کاربةدةستان گورگن، شثخةکان الذثن و وايل مةيلي بةالي زاين و 
حاجي هؤي سةرةکي ئةم دةردانة لةم بةيتانةي خوارةوة . لةسةريان بةجوابةو لؤتيةوةية شةراخبؤر و 
  :دةردةخات

  مونتةيف دثو لةاليان موتةشةذذثع شةوةية  بايب فةرةنگحهثندة بثگانة لة ئيسالمن ئة
  تؤ مةکة مةنعي عةوامثل، کة خةتاي گاي بنةية  زؤصميان عامة لةسةر عاممة، ذةعيةت فةوتا

  )١٤٠:حاجي( 
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ئةم چةويت و نالةباريانة، بثگانةيي لة ئيسالم و گريؤدة و هؤگري فةرةنگ دةزانث و  يحاجي بة ئاشکرا هؤ
. ياين حاکمي عومساين دةخات دا و تاواين ئةسصي وةئةستؤي گاي بنة ده کةکة هبين کولله بة ذاشکاوي 

  :بريکردين پثشينةية صي و لةئةسص و فةسخات کة ئةويش بث دهتر بةبري  هةصبةت لة کؤتايشدا هؤيةکي
  هةر لة شا تا بة گةدا، تووشي يةکثکي نايب     بث بپرسث و حةقيقةت بصث جةددم ئةمةية

  )١٤١ :حاجي(
  ئةگةر کوردثک قسةي بايب نةزانث - ١- ٢

حاجي لةم شيعرةدا لةسةر برينةبردنةوةي زمان و نةرييت نةتةوايةيت و پثشينةي پرشنگدار و پياواين 
 خةصک دةکات بؤ فثربووين يندوو داکؤکي دةکا و بريهثناوةي بذثک لة گةورة پياوان بانگهثشتگةورةي ذابر

  کثزانست و فنوون
  زاين بايب حيزه و موحةقةق دايکي  ئةگةر کوردثک قسةي بايب نةزانث         

  تةفةننون خؤشة گةر چاکي بزاين  ت بکةم باسي نيهاين            ؤوةرة با ب
  عةزيزاين جزير و مووش و واين    رةدديين کوردي   سةالحةددين و نوو

  )١٤٦ :حاجي( دةفتةري ونبوون و فاينلةبةر بث    ئةمانة پاکييان کوردن نيهايةت       
شثخةکان کة سةريان لة خةصکي شثواندووة و بة بريي پذوپووچ لة کةسب و  ي لؤمهلة پاشان دثتة سةر 

  :ي مةعاين دووريان خستوونةتةوةلو تةحسي رکا
  من دةستگريم       لةالم وابوو لةبةر جةهل و جةواين ،کة دةيگوت شثخي من

  )١٤٧ :حاجي( ي مةعاينلکة پري بووم و تثگةيشتم دةسيت گرمت         لة کةسب و کار و تةحسث
بةصکوو ذقي لةو  ،هةصبةت دةبث بزانني کة دژايةيت حاجي لةگةص عريفان و تةريقةيت ذاستةقينةدا نيية

  :کةصکانةية کة عريفانيان تةنيا هةر بؤ گريفانة و بةسشثخة بث
  )١٤٧ :ديواين( »ماين«ي يانة »نةقشبةند«کة نةفعت نةبث بؤ دين و دةوصةت           بةمن چي 

هةصبةت حاجي وةنةبث ذقي لة ذاستةقينةي شثخةيت هاتبثتةوة، ئةگةر وا بواية پذ بةدص بانگي قوتبايةيت 
  :نةئةدا »مةوالنا خالثد«بؤ 

  مةعدةين عيلم و عاليمي عاميل         قوتيب دةوران و مورشيدي کامص
  )٢٢٢ :حاجي( آلهةر لة ئةوةص جةنايب مةوالنا            نةقشبةندي ذةواقي ئيلةص

باسي تانة و سةرکؤنةي دةروثش و شثخةکاين ذياباز لة اليان حاجيةوة يةکثکة لة گرنگترين مةبةستة 
  .زؤربةي غةزةص و قةسيدةکاين باسي لثکردووة چاک خوازيةکاين حاجي و لة
ةتثکي بو پةيوةندي لةگةص ئيسالمدا و کثشةي نثوان شةريعةت و تةريقةت، با بابةيت تةسةوف و عريفان

ي کؤچي ١٤و  ١٣م پةرةسةندين بةتايبةت لة سةدةکاين آلبة ؛دوور و درثژة و سةدان کتثيب لةسةر نووسراوة
پةيدابووين جارجاري مةئمووراين ئثستثعمار لة  ، و نةبووين ئاسايشدايتوباسلة کوردستاندا لة گثژاوي بث

قسةوباسي شثخاين شةدةصة و حةققة و . لة کوردستانا »آلبةهائةص«ليباسي دةروثش و خةليفةدا، ئةمساصي 
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لة لةاليةک بذث . تري ئاوا بةذاسيت ئةم باسةي لة کوردستانا کردؤتة باسثکي ئاصؤز ناحةققة و دةيان شيت
ث لة پياواين ذترةوة ب شثخةکان بوونةتة گزيکاران و بةربةيان بة نةزاين و پذوپووچ ئةدا و لةاليةکي

  دوژمناين گةل و هةروةها ماينو ذاستةقينةي تةريقةت بوونة مةشغةصداري بةربةرةکانث لةگةص زاصمان 
حاجي قادر و مةالي گةورة،  ديارة لة ئاوا کات و ساتثکدا ئةرکي چاک خوازانثکي بةرعؤدةي وةک. زانست

  .زؤر گرينگ و بةرچاوة و دةنگداةوةي ئةم بابةتة لة شيعرةکانيدا گةلث پذذةنگة
  :ئؤدةبا چاکة - ٢- ٢

  )١٨٥ :حاجي( ئؤدةبا چاکة لثم نةبن دةرهةم          لةم قسانة و حيکايةتةي دةيکةم
لة و گثشنت بؤ بري و هؤشي تةجرةيب بان :ارچة شيعرة بريتني لةپبذثک لة مةبةستة چاک خوازيةکاين ئةم 
کردين ئاکار و کرداري ئةورووپاي ئةو سةردةمة لةگةص  بةرابةر ،مةحةکداين ذاست و درؤ، دؤست و دوژمن

يت کوردةواري کة ئةوان سةنعةتيان گةيشتووتة ذادةي ئثعجاز ساصي سةدوپةجنا وشة بؤ ناوي فةن و آلو
تةکية و خانةقا غةيري تةعليمي تةنبةصي و خةريکبوون بة سةنعةت زياد دةکةن، کةچي لة کوردةواريدا 

حاجي بة ذاشکاوي دةصث تةنبةصي و بةرگري لة زانا بووين خةصکي . نييةذمووز و ذاز و نيازةوة نةفعيان 
  :بةتايبةت ئافرةتان دژايةيت هةية لةگةص دنيا
  »اطلبو العلم ولو في الصين«بؤچي فةرموويةيت نةبيي ئةمني            

  نييةگةر مةال نةهي فةرموو ديين          نييةثر و مث لةم حةديسة فةرقي ن
  )١٨٥ :حاجي( تؤ وةرة فةننث فثر بة چيتة لةوة           گاورة، هثندووة وة يا خؤ جووة

ؤين چل ملوثين و چيين اپمنوونةي ژ ،زانست و سةنعةت و ئثتيحاد حاجي بؤ هانداين گةيل کورد بؤ
  :ثتةوة و دةصثچوارسةد ملوثين دثن

  يين گرت و کردية خاکچن ؤئةهلي ژاپؤن بة فةن و سةنعةيت چاک      سةيري چ
  )١٨٨ :حاجي( ة بؤ حةواديسي ئةييامر هئثتيحادي بة ئثتيفاقي ئةنام                   سوپ

کةصک و شيعرة وتين بثگواية بذث خوثنةر هةر هؤگري پثداهةصي سةرةذاي ئةوة کة حاجي پث
چاوةنواذي خؤي م دةس لة دصسؤزي بثآلبة) ١٩٠ :حاجي( اين ئةو لة غةرييب و بثکةسي دةمرنکةصکةک بث

  :هةصناگرث و دةصث
  )١٩١ :حاجي( بة قسةي چاکة دةستيان دةگرم            تةرکي ناکةم بة لؤمة تا دةمرم

  
  ة شيعري مةالي گةورةداليةيت آلچاکسازي ئاييين و کؤمة - ٣
  )١٢٩٢- ١٣٦٣(  ةالي کؤييپثناسةيةکي کوريت م - ١- ٣

ي کچي »عايشة«دايکي . ي کوذي مةال ئةسعةدةآلکوذي مةال عةبدؤص »موحةممةد«ناوي ئةم بليمةتة 
کردنةوةي خوثندةواري لة  وآلئةم بنةماصة زياتر لة سث سةدة خةريکي ب. حاجي بةکرئاغاي حةوثزية
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ناردووة  ي ةوة بؤ باوکي مةالي گةورةحاجي قادر لة پارچة شيعرثکدا کة لة ئةستةمبؤص. کوردستانا بوون
  :دةصث

  )٢٤٦ :حاجي( لة کوردستان بناغةي عيلمي دانا   بةغةيري جةددي ئثوة کثية دانا     
يةوة چووةتة بةر خوثندن، لة اصلة شاري کؤية لة دايکبووة و هةر لة حةوت س ١٢٩٢ئةم زاتة لة ساصي 

و بةرلة بيست ساصة ئيجازةي زانسيت بة شاگرداين داوة هةژدة ساصيشدا ئيجازةي زانسيت لة باوکي وةرگرتووة
وةردةگرث و لة هةموو کوردستانا بة ) العلمارئيس(و لة دواي کؤچي دوايي باوکي ناسناوي سةرؤکي زانايان 

ة ةرکام لهگةلثک مةالي ناودار و زاناي پايةبةرز لةبةر دةسيت ئةودا پثگةيون و . دةناسرثت »مةالي گةورة«
بةصکوو مناصةکانيشي  ،ةکايندنةتةنيا شاگر .ةصداين زانست و ذؤشنبرييدستانا بوونةتة مةشخشوثنثکي کور

ةسايةتيةکي بةرزي كوثنة مامؤستا مةسعوود حمةممةدي کوذي کة  ؤب ؛يکةبوونةتة درثژةدةري ذثگة
ذؤشنبري ي کچيشي ئافرةتثکي »نةجيبة خامن«روةها  هه. فةلسةيف و فيکري و بريمةندثکي تواناي کورد بووة

کردين گةلث شاگرد،  پةروةردة ومةالي گةورة جگة لة ذثنوثين دصسؤزانةي گةل و دةرس گوتنةوة . بووة
مةنسةيب قةزاوةيت شاري کؤية و ئةندامي ئةجنؤمةين وياليةت لة مووسص : تريشي وةک کارگةلثکي گرنگي

جنام هةموو ئةوانةي وثصکردووة و م سةرةآلبة. و ئةندامي ئةجنؤمةين دامةزراندين عثراقي بة ئةستؤگرتووة
  ).٢٧٣: ١،ب١٣٨٢ ذؤحاين،( شاين داوةتة بةر توثژينةوة و نووسني

حاجي «چاکسازي باوکي و شاعريي هثژا  ي ئةم کةسايةتية بةرزة کة درثژةدةري بريوذاي پثشکةوتنخوازانة
ذةشيد ذةزاي ميسري  دةبواية ناوبانگي لة حمةممةد عةبدة و سةيد ،»فواد مةعسووم«ي ةتة و بة و»قادر

مةالي گةورة ئاسةوار و بةرهةمثکي زؤر و بةکةصکي لة بواري زانسيت، ). ٦: ٢٠٠٩ عبداخلالق،( کةمتر نةبواية
هثشتووة کة لة ديواين شيعرةکان  يةيت و ئةدةبيةوة بة دياري بؤ گةل و هؤزي بةشکراوي خؤي بةجثآلکؤمة

 مري بةسري،( تري تا ئثستة هةر دةسنووسن ةواينئ دا چاپ كراون وو بذث لة ئاسةوارة کورديةکاني
  ).١٣٤: ٢،ب١٩٩١
: بؤ وثنةيه،  ههمةالي گةورة چواردة ئاسةواري زانسيت بة زماين عةرةيب «: دةصث »بةگزةکي ئةمني«

هةروةها شةش نووسراوةي بة زماين کوردي هةية کة  ،"المصقول في العلم االصول، کالم الجديد، االله و الطبيعه"
» ، ديواين شيعر، فذي فذي قةل فذي)اد( کةرةوة تةفسريي قورئان، عةقيدةي ئيسالمي، نوث": تني لةبري
جگة لةمانة کة ئاماژةي پثکرا، بةرهةمي زانست و بريي ئةم زاناي بليمةتةي کورد ). ١٣٦: ١٩٤٧ بةگ،زةکي(

 ذاي تازة وةدةر دةکةون و بةنرخ و بري ةگةيلةکانيدا کة پذن لة نوکتيلة کؤمةصة فتوا و حوکمة قةزاي
  ).٢٧٠- ٢٥٨: ٢٠٠٦ حيدري،(

لة سث بةرگدا ) ١٩٣٣-٤٣( يةکث لة بةنرخترين ئاسةوارةکاين، تةفسريةکةيةيت کة لة ماوةي دة ساصدا
لة اليةن نةجيبة خامني کچيةوة لة بةغدا لة  ١٩٧٠و  ١٩٦٨نووسيويةيت و تةنيا سث جزمي لة ساصةکاين 

بةصثين داوة لةسةر ) مام جةالل( دةسنووسن و سةرؤک کؤماري ئثستاي عثراقتري  چاپ دراوة و ئةواين
يةيت و آل، ئاييين، کؤمةئةم تةفسرية لة بواري زانسيت). ١٧٣ :هةمان( ئةرکي خؤي لة چاپيان بدات
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ئةدةبيةوة گةجنينةيةکي زؤر بةنرخة و پذة لة بريوذاي تازة و چاکخوازانة کة بةشثوةيةکي تازة و بةدوور لة 
ساييکاري لة گةل ذةوايةتة خورافية تةفسرييةکان بة دةليل و بةصگةوة موخالةفةت دةکات و بةهثنانةوةي ال

و شاعريانثکي وةک حاجي قادر و شثخ ذةزا و سةعدي شريازي و  »سةيد جةمال«قسة و شيعري ئةمساصي 
ةکاندا خةصکي بؤ ذوکردنة نةريتة خوارةکاين ناو کؤمةص شيدةکاتةوة و لة پةناي ماناي ئايةتة پريؤزوداب

  .زانستة بةکةصکةکان و دووري لة خؤرافة و پذوپووچ، بانگهثشنت دةکات
  
  »مةالي گةورة«کورتةيةک لة خاسيةت و هةصوثستة چاکخوازيةکاين  - ٢- ٣

نانة لة ئاکار و هةصوثستيدا ةئاماژة بة بذث لةو الي ،لة لثکؤصينةوةي ناوةرؤکة چاکسازيةکاين شيعري مةال بةر
 دةصثن تةنانةت هةندثک مامؤستاي ديان. خؤش بووة ب و قسة همةشر خؤش »مةالي گةورة«. کةيندة
لة باري ئابووريةوة . و بذثک ذؤژوو نةگريش گوثيان لة وتارةکاين مانگي ذةمةزانيان دةگرت) مةسيحي(

وة، بةصکوو خؤي لة و نة مةاليةيت بة بةرات و سةرفترةي خةصکي کردو يه اتبة خوثندووةذبة نه. سةربةخؤ بووة
ة لة هةصوثستة نةترسةکانيدا زؤر کاريگةر بووة و چاويشي لة يئةم سةربةخؤي. دا کاري کردووةا و باخرمةز
جارثک لة کؤذثکي گةورةدا پارثزگاري هةولثر دةيةوث پثشي . ت و مووچةي دةزگا حوکميةکان نةبووةآلخة

هةروةها ). ٣٦ :عبداخلالق( ارث نؤرةي ئثمةيةج: ئةو و مةال ئةفةندي کةوث، دةسيت دةگرث و پثي دةصث
وايل مووسص، دةکةوثت و وايل " سولةميان نةزيف پاشا"دصي  ر بة وه هکاتثک بة بؤنةي وتاري زانايانة و پتةوي

م دةمانةوث لة کؤية آلبة ،نييةمةال دةصث من بؤ خؤم هيچ پثويسيت و کاري تايبةمت  ،يت بداتآلدةيةوث خة
. دا يةکةم قوتاخبانة بؤ کؤية دروستکرا١٩١٣لةسةر خواسيت ئةو لة ساصي . دروست بکرث قوتاخبانةيةکمان بؤ

بةصکوو لة ساصي  ،خوثندن هان دةدا ؤدواي ئةوة مةال نةک هةر بة وتار و شيعري بة هةسيت خةصکي ب
انة کچ ناردن بؤ قوتاخب) بةصکوو ئثستاش(ئةوسا . دا کچي خؤيشي لةگةص کوذان دةنثرثتة قوتاخبانة١٩٢٦

  ).٥٦ :هةمان سةرچاوة( لةگةص کوذان ئةويش بؤ زانايةکي ئاييين هةنگاوثکي زؤر فيداکارانة بووة
وةک سياسيةکي ژير و نةترس هةوصي داوة کة کورديش وةک باقي گةالين سةر بة عومساين مايف 

بريتاين دواي لة چةند بةصگةنامةي مةحرةمانةدا کة بة پثي ياساي . چارةنووسي دةوصةيت سةربةخؤي هةبثت
کردين  مي و ژيري مةالي گةورة بؤ ذازياوبووةتةوة بة ذووين هةوصي بةردةوآلتثپةذبووين سي ساص ب

  ).٥٩- ٦١ :هةمان سةرچاوة( ئثنگليزيةکان سةبارةت بة داين مايف چارةنووس بة کوردان وةدةر دةکةوثت
  
  شيعرکاين مةالي گةوره و ناوةرؤکيان - ٣- ٣

ر وةک ومتان بة اليةين زانسيت و فيکريةکاين زياتر ناسراوة کة لةو بوارةدا زانا کةسايةيت مةالي گةوره هة
هةر لة . هةرةبةرزةکاين ئاييين ئيسالم دةژمثردرثت و لة گةلث بابةتدا خاوةين ذاي تايبةيت خؤي بووة

و م بة هؤي خةريک بوون بة باري مةاليةيت آلبة ،سةرةتاي پثگةيشتنيةوة بةهرةي شاعرييةيت هةبووة
يةتيةکاين آلسةرةجنام شيعرة نيشتمانپةروةري و کؤمة. فيکريةوة، مةوداي شيعرداناين لث کورت بووةتةوة
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حاجي قادر کة هةميشة لة وةعز و دةرس و نووسراوةي مةالدا حازر بوون لة اليةک و کارةسايت دصتةزثين 
ترةوة مةالي هاندا کة  يةکيذاپةذيين شثخ سةعيد و لة سثدارةداين سةرکردة نةمرةکاين ئةو شؤذشة لةال

  .بثتة ناو دنياي شيعرةوة و هةسيت خؤي بة هةصبةست دةرببذثت
ةوة لة ذواندز لة چاپ »حسةين حوزين موکرياين«لة اليةن  ١٩٢٧ديواين شيعري مةال يةکةجمار لة ساصي 

  .درا و تا ئثستا بة چةندين شثوة و چةندين جار لة چاپ دراوة
ن لة باري نالةباري فيکري، سياسي، آليت و نيشتمانپةروةري و سکا هيآل کؤمةناوةرؤکي زؤربةي شيعرةکاين

  :لة شيعرةکانيدا ئةم بابةتانة دةردةکةون. يةيت کوردآلئابووري و کؤمة
  ؛هاندان بؤ دينداري و خواپةرةسيت ذاستةقينة و ئةخالقي پةسةند - ١
  ؛هاندان بؤ فثربووين عولوومي تةبيعي و سةنعةت و فةن - ٢
  ؛ق و جيابوونةوةآلکردين و ذةخنة لة تةخوثندةوار اکؤکي لة سةر مايف ژن و عامالندن و د - ٣
هاوار بؤ قةومي کورد و ئاوةدان کردنةوةي کوردستان و خةخمواردن بؤ بةرهةمة بةنرخةکاين وةکوو  - ٤

  ؛کة کةوتوونةتة دةسيت بثگانة... نةوت و ذاديؤم و 
  ؛ژاپؤن: وةک. هةوص و زانست پثشکةوتووننةي کة بة گةال و داواي چاوبذين لة - ٥
گاندي، سةعد زغلول و : پةسين پثشةواکانيان وةک ،وساوةي ئةو کات ههاودةردي لةگةص گةالين چ - ٦

  ؛کؤتايي فةرةنگي داگريکةر
کوتاين شثخ و مةال و پذوپووچي بةناو دينةوة و تانة لة چينةکاين خةصک بةتايبةت سةرؤک  - ٧

  .اييينعةشريةکان و ذثبةراين ئ
  .چةند بابةتثک بؤ منوونة دةخرثنة بةرچاو يداکة لة دواي

  سةرکؤنةي نةزاين و هاندان بؤ باري زانسيت - ١- ٣- ٣
باشي زانيويةيت کة  ، بةزانستةکاين سةردةم لة گةالين دواکةوتوو و پثشکةوتوو ومةالي گةورة بة ئاگاداري 

بؤية هةموو خةصکي بة ژن و پياو و الو و . انةنةزاين هؤي سةرةکي هةموو دةردةکان و زانست تةنيا دةرم
ئةو لة کؤذي مةالياندا باسي ئةوة دةکا کة فثربووين زانستةکاين . منداصةوة هاندةدا بؤ فثربووين زانستةکان
ئةگةر  هوات ؛فايةيةيتري پثويست، بة پثي شةرعي ئيسالم فةرزي ک سةردةم و زماين ئثنگليزي و هةر زمانثکي

مةال ئاوا لة نةزاين گةلةکةي ). ٣٥ :عبداخلالق( بن، هةموو موسصمانان گوناهبار دةبنکةسانثک فثري نة
  :دةناصثنث

  هةتا دةمرم بؤ کورد دةناصم             عيالجيان چؤن بکةم هاوار بة ماصم
  )١٠٥ :مةالي گةورة( قةدر و خوارنبة زؤري جاهيل و نةخوثندةوارن      لةالي نةوعي بةشةر بث

  :لة نةزاين لة پذوپووچ، ئاوا بةرةو زانست بانگيان دةکات دواي گلةيي
  وةرن ئةي ئؤمةيت خةيرؤلبةريية                لةپاش تةقدميي ئةخالس و تةحيية
  بة عيلم و عةقص و هؤش و فيکر و عريفان     بة قةويل موستةفا و ئايةيت قورئان
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  )١١٩ :مةالي گةوره( ة دونيايث بنؤذنن مةگؤذن            بة چاوي دص لبة قةويل جاهيالن خؤتا
  

  :تر هؤي دووري خةصک لة زانسي بةکةصک، دةخاتة ئةستؤي کوصکة مةاليان و دةصث لة شوثنثکي
  مةالي نادان بة عينواين شةريعةت                 حةرامي کرد لة تؤ عيلمي تةبيعةت

  زثذ و باقر و نةوتلةبؤية هةرچي لة خاک بةدةرکةوت               لة ذاديؤم و لة 
  )١١١ :مةالي گةوره( ن دةنؤذن وة پصينکانيا و چوآلهةمووي کةوتووتة ژثر دةسيت فةرةنگان        چ

  :دةکات بؤ سةر هثصي راسيت زانست گکردن لة مةالي نةزان، ئةوانيش بان دواي دؤعا
  اتؤ يب و خودا               لةبؤچي ذثگات لة کوردان تثکدئةي مةالي نةفام ئة

   تؤ چية؟هةيلئةمذؤ بنواذة              نييةي كئةم باس و خواسة هيچ کةص
  )١٥٢ :مةالي گةورة( فتةن بة عيلمت شاد بث هت چا بث              ئؤمةت و م هئؤم ؤعيلمث خبوثنة ب

  
  مايف ژنان - ٢- ٣- ٣

ي بة باسةواد بوون دةرماين سةرةک ،مةالي گةورة کة لة دةردي کؤمةصي کوردةواري، يانث نةزاين دةدوث
و زانياري و ئازادي ئافرةت دةزانث و باوةذي واية کة ئافرةت کاتث دةبثتة ئةندامثکي پذسوود لة ناو کؤمةصدا 

ديليةيت ذزگار  ين بکات، کة مايف ذاستةقينةي خؤي بدرثتث و لة ترسآلي باش فثري منا هو خد وخوكه 
  :بثت

   ةمحةتبث زيللةت و ز  ژن ئةگةر بة حورمةت بث      
  دصگوشاد و لثو خةندان  بة تةربية و ذةحةت بث         
  ...عاقص و دانا و دلثر  کوذي دةبث وةک شثر         
  )١٤٤ :مةالي گةورة( دايک چا بث، ئةوالد چاکة    تةربية لةالي داکة              
  )١٤٥ :مةالي گةورة( عةيين ئةويش بةشةرة    ژنيش وةک موزةککةر       

  
  :تاين شثخ و مةال و خورافايت ناو دينةوةکو- ٣- ٣- ٣

هةروةک لة باسي حاجي قادردا ئاماژةمان پثکرد، لة سةردةمي مةالي گةورةشدا بذثک شثخي دوور لة 
زانست و شةريعةت مثشک و بريي خةصکيان بة پذ و پووچي دوور لة عةقص و دژ بة ئاييين ئيسالم، لة ذثي 

بةناحةق ئابذووي دينيان دةبرد و  »حةققة«ةک و دارودةستةي تريش وذاستةقينة ال دةدا و دةستةيةکي
لة ئاوا بارودؤخثکدا مةالي ذؤشنبري و دصسؤز بة . خةصکيان بؤ تةمبةصي و نةزاين و ئاکاري ناذةوا هان دةدا

هةصبةت مةالي گةورة بةو ئةندازة کة دژي شثخ و . کة بثدةنگ نةبثت ئةرکي سةرشاين خؤي دةزانث
  .فرؤش بووة ةالياين نةزان و دينمةوة زياتر دژ بة دةروثشان بووة، ل
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بةرةنگاي و دژ بة شثخان بؤ ئارةزوو و  ،هةروةک لة شيعرةکاين دةردةکةوث و توثژةران ئاماژةيان پثکردووة
چوونکة سةيري دةکةين دؤستايةيت  ؛بةرژةوةندي تايبةيت خؤي يان لة ذووي ذقايةيت و ناحةزي نةهاتووة

. »اهريي هةصةجبةتشثخ «ةذثز و ناوداري سةردةمي خؤي هةبووة بة تايبةت لةگةص لةگةص چةند شثخثکي ب
: ٢٠٠٩ عبداخلالق،( بووة »شثخ عةيل تاصةباين«و  »ئةمحةدي شثخ کاک«هةروةها باوکثشي زؤر دؤسيت 

٧٢.(  
ر شيع بة جؤرثک کة زياتر لة بيست پارچة ،نةزان  سةرکؤنةي شثخ و مةالي ديواين مةالي گةورة پذة لة

  :تري شيعرةکانيدا جارجار ئةو باسة دثنثتة ئاراوة يةکسةر لةو مةسةلة دةدوثن و لة باقي
  بةقسةي شثخؤلکان کورد لة دين دةرچوون  چوون     سوثندت بؤ دةخؤم بةو خوداي بث

  اال ام هم املفسدون   دين و بةدخوون     مةال و شثخةکان بث
  عاليمي سثذذ و عةيانة اودخ  ئةي شثخي جاهيل زؤر چاک بزانة       
  )١٥١ :مةالي گةورة( تثکدا نلةبؤچي ذثگات لة کوردا  ئةي مةالي نةفام ئةتؤ يب و خودا        
  ئؤمثدي زيندةگانيت پث نةمثنث  هةتا شثخث لة کوردستان مبثنث        
  )١٠٧ :مةالي گةورة( بوون لة عةقص و عريفان اللتةوة  لة وان و ئةرزذووم تا حةدي جافان      

 بةصکوو لة نووسراوةکاين ،گرتووة لة ئامثزسةري شيعرةکاين مةالي گةورةي نتةنيا سةرا ئةم بابةتة نة
بؤ وثنة لة . و تةفسرية کورديةکةشي بة فراواين باسي کردووة» فذي فذي قةل فذي«تريشيدا وةک ناميلکةي  

بةتوندي هةذةشة لة ئةو زانايانة  دا کة خوداوةند»بةقةرة«ي سوورةيت ١٦٠و  ١٥٩تةفسريي ئايةتةکاين 
من ئةوانة باش «: دةصث ؛و کارةيان دةس هةصناگرندةکات کة دةستوورة ذاستةکاين خوا دةگؤذن و لة

بؤ  .لة تةختةي ناوچاوانيان بدةي ناگةذثنةوة بة قونکة بيور. تر ئةبنشةق کةللة) عنوود(بن  تردةناسم تا مةال
ئةحلةزةذ، «ئةگةرچي الزمة بصثم . نثن دهئؤممةت پث لة حةق  حثفزي مةقام و نفووزي خؤيان لة سةر

فايدة ئيشي خؤيان کرد و خورافاتيان لة دةماغي موسصمانان ناوة و چ لةو نةوعة کةسانة، ئةمما» ةحلةزةرئ
  ).٢٢  :٢ب ،١٩٧٠ مةالي گةورة،( »انا للة و انا الية راجعون«چةسپاند، ذؤحي حةياتيان برد
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  :ئةجنام
دا بؤمان دةرکةوت کة حاجي قادر و مةالي گةورة هةردووکيان بابةتة چاکسازية ئاييين و لة کؤتايي

هةصبةت . يةتيةکانيان بة فراواين لة شيعر و هةصبةستةکانيانا هثناوة و زؤر بابةتيان وةک يةک دةچثآلکؤمة
م لثکچوونةش ذوونة، هؤي ئة. نييةتري شيعر و ئةدةيب ئةم دوو کةسايةتية  ئةم وتارة کاري بة اليةنةکاين

چوونکة هةردوو کؤيني و حاجي لةگةص باوکي مةالي گةورة هاوذثي خوثندن و بريوبؤچوون بوون و مةالي 
حاجي قادر تةئسريي وةرگرتووة و زؤر خؤشي لة  كاين هيةتيآلذا نيشتماين و کؤمة و گةورة خؤيشي لة بري

نيان لة بابةتة چاکسازية ئاييين و بذثک لة لثکچووين شيعرةکا. شيعرةکاين حاجي قادر هاتووة
  :يةتيةکان ئةمانةنآلکؤمة
  ،کؤتايي خورافات و پذوپووچي جثي گرتووة بة ناوي ئيسالم و عريفانةوة و سةرکؤنةي شثخة الذثکان- ١
  ي شيخاين بةذاسيت وةک مةوالنا خاليد، کاک ئةمحةدي شثخ،ستايش - ٢
  ، زانسيتلةگةص نةزاين و هاندان بؤ تثکؤشاين ثبةربةرةکان - ٣
  .ت و دةسهايتآلدةسچووين و خةم و پةژارة بؤ گةيل هةژاري کورد و لة - ٤

  :بةرچاوترين جياوازيةکانيان ئةمانة خوارةوةن
داکؤکي حاجي لةسةر زمان و ئةدةيب کوردي و هانداين خةصکي بؤ فثربووين زمان و فؤلکلوري - ١

  ،نةتةوةيي، زؤر لة مةال زياترة
  ،هةر بؤ ئةمة کاريگةرتريشن. لة شيعرةکاين حاجيدا زؤر زياترن جوانکاري و ذةوانبثژي - ٢
  ،کردن لةسةر بريوذاي دروسيت فيکري و ئاييين لة شيعري مةالدا زؤرترن باري زانسيت و داکؤکي - ٣
  .ذةنگترة هاندان بؤ زانستةکاين سةردةم و فثربووين سةناعةت و فةن لة شيعري مةالدا پذ - ٤



  راورد يب به ده ئه -م كه شي يه به

 ٦٢

 
  :سةرچاوةکان

  .پريؤزقورئاين - ١
  .، لندن، مکتبة الرياض الرئيس، چاپ اولاعالم الکرد) ١٩٩١( بصري، مير -٢
، اربيل، مکتبه التفسير، چاپ بن عبداللة الجلي و جهود العلميه محمد) ٢٠٠٦( جرم حيدري، جواد فقي علي -٣
  .اول
  .، هةولثر، ئاراسناصةي دةروون) ٢٠٠٧( خاص، شثخ موحةممةد - ٤
  .، هةولثر، ئاراسمثژووي ئةدةيب کوردي) ٢٠٠٤( خةزنةدار، مارف - ٥
  .، ران، سروش، چاپ دومتاريخ مشاهري کرد) ١٣٨٢( روحاين، بابا مردوخ - ٦
  .، مصر، مطبعه السعادهمشاهير الکرد و الکوردستان في العهد االسالمي) ١٩٤٧( امين محمدبگ، زکي -٧
  .ردةشت، معارف، سةمثژووي ئةدةيب کوردي) ١٣٦١( سةجادي، عةالئةدين - ٨
  .، هةولثر، منارة، چاپي دووهةممةالي گةورة) ٢٠٠٩( عبداخلالق، عالالدين - ٩

ةميد مريان، الواين کوردستاين ح، لثکؤصينةوةي سةردار ديواين شيعر) ١٩٨٦( کؤيي، حاجي قادر -١٠
  .عثراق
  .ةميبةغداد، چاپخانةي سلثمان االعز تةفسريي کوردي،) ١٩٧٠( کؤيي، مةال موحةممةد -١١
   .بةغداد، کؤذي زانياري کورد )بةشي يةکةم( حاجي قادر) ١٩٧٣( مةسعوود موحةممةد -١٢
       .بةغداد، کؤذي زانياري کورد )بةشي دووهةم( حاجي قادر) ١٩٧٤( مةسعوود موحةممةد -١٤
         .بةغداد، کؤذي زانياري کورد )بةشي سثهةم( حاجي قادر) ١٩٧٦( مةسعوود موحةممةد -١٥
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  »مثهدي ئةخةوان سالس«و » عةبدوصآل پةشثو«بةراوردي شيعرةكاين 
  )دوو شاعريي هاوچةرخي كورد و فارس(
  »پثي پثوةرةكاين وثژةي بةراوردكاري بة«

 گوآلصة درووديان
  

  :كورتة
ة ئةژمار؛ كة وةكوو لقثكي وثژة و بةواتايةكي چاكتر، ذةخنةي وثژة دثت» ئةدةيب بةراوةردكاري«ئةمذؤكة 

  .و دةرةجنامي لث بكةوثتةوة  و توثژينةوةكان لةم بوارةدا ئةتوانث گةلث دةسكةوت  دةرةجنامي لثكوصينةوة
مةرجة  - تري دوو نةتةوة لةسةر يةک ةكة ئةذواتة سةر كاريگةريةيت وثژ- » ئةدةيب بةراوةردكاري«

ئةم لثكؤصينةوةية ئةيةوث تيشك . نةوةسةرةكيةكةي، جياوازي زمانة لةو بةرهةمگةلةي ئةكةونة بةر توثژي
و » عةبدوصآلپةشثو«ي دوو شاعريي كورد و فارس؛ يةعين )بةآلم ناذاستةوخو(خباتة سةر كاريگةري دوواليةنة 

  .»مثهدي ئةخةوان سالس«
بةسةرةجندان بةوةي كه دوو نةتةوةي كورد و فارس خاوةن پثشينةيةكي مثژوويي هاوبةشن و هةروةها 

ووي شوثنةوار و فةرهةنگةوة، ئةگةري هةر چةشنة ئاصشتثكي فةرهةنگي، كؤمةآليةيت، وثژةيي نزيكايةيت لة ذ
  . دا ئاساييةدوو نةتةوةية  نثوان ئةم لة... و 

كاريگةريان هةبووة، بؤية  يةکترحاشا هةصنةگرة كة وثژةي ئةم دوو نةتةوةية هةتا ذادةيةكي زؤر لة سةر 
اري شيعرةكاين ئةم دوو شاعرية هاوچةرخة وةكوو نوثنةرةكاين لةم تؤيژينةوةيةدا هةوص ئةدرثت شيك

  .و لةئاكامدا هاوچةشين و جياوازييةكان خبرثتة بةر باس و مشت و مذ سووچثكي بچووك لة دوو ئةدةب 
  وثژةي بةراوردكاري، ذةخنة، شيعر، شيعري هاوچةرخ: وشة سةرةکييةكان

                                                
  .ماستةري زمان و ئةدةيب فارسي 
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  :پثشةكي

لقث لة  - ةComparative literatureلة زماين ئينگليسيدا  كة وشةي هاوتاي- » وثژةي بةراوردكاري«
تر، لقث لة ذةخنةي ئةدةبية كة دةسكةوتةكاين توانيوية و دةتوانث يارمةيت زؤري  ئةدةب و بةواتايةكي

  .توثژينةوة ئةدةبيةكان بدات
و دواتر  "ويلمةن"، بؤ يةكةمني جار لة اليةن ذةخنةگري فةذانسي "وثژةي بةراوردكاري"دةستةواژةي  «

: ۱۳۵۴زرين كوب، ( »ةشةي سةندكار هثنرا و لثكؤصينةوة لة مةذ ئةم وثژةية لة فةذةنسةدا گ وه بة"بؤ نت سه"
۱۲۵(.  
كوريت بريتية لة تؤثژينةوةي وثژةي نةتةوةيي و پيوةندي مثژوويي لة گةص  وثژةي بةراوردكاري، بة«

هةروةها . يةکتركاريگةري و كارتثكردنيان لة سةر تر، لثكؤصينةوةي چؤنيةيت ئةم پثوةنديية و   نةتةوةكاين
قةرز وةرگرتووة و چ   تر بة  لثكؤصينةوة لة سةر ئةوةي ئةم وثژةية چ شتگةلثكي لة وثژةي نةتةوةكاين

  .)۱۰: ۱۳۸۰ندا، ( »بةخشيون شتگةلثكي پث
و شاعري و نووسةرةي وا ئة. تاقة سنوور و مةوداي نثوان ئةدةب، ئةو زمانةية وا بةرهةم تيايدا دثتة ئافراندن

ي  بة زماين عةرةيب دةنووسث، هةرچةند بةذةگةز سةر بة زماين عةرةيب نةبث، بةرهةمةكةي ئةچثتة خانه
  .)۳۲: ۱۳۷۳غنيمي هالل، (» وه وثژةي عةرةبه

 بةرهةمي ئةدةبيدا،  جياوازي زمان لة. لثكؤصينةوةي وثژةي بةراوردكاريدا، زمانة  دوو وثژة لة وانمةوداي نث«
كة - بةراوردي نثوان دوو وثژةر . رباس يت به ي بةراوردكارانةيه سةبارةت به بابه مةرجي سةرةكي لثكؤصينةوة

وه، هةرچةنديش كةوتبثتنة ژثر  ناچثتة خانةي لثكؤصينةوةي وثژةي بةراوردكارييه -سةربة زمانثكي هاوبةشن
كة -وثژةي  فةذانسة لة گةص ئةدةيب كانادا وه؛ بؤ وثنة هةرچةشنة بةراورد و هةصسةنگاندين  هيةکتركاريگةري 

م  لة ئةدةيب عةرةبدا له" بوحتوري"و " ئةبومتام"يان بةراوردي باآلدةسيت  -بؤ  خؤيان فةذةنسي زمانن
  .))بة دةستثوةردانةوة( ۱۰: ۱۳۸۰ندا، (» يه شنه چه

كاريگةري و كارتثكردنانةي ئةمة لة كاتثكداية كة لثكؤصينةوة لة مةذ وثژةي بةراوردكاري، ئةذواتة سةر ئةو 
يان   ي ئاصماين"گوتة"ي ئثراين لة سةر "حافثز"بؤ وثنة كاريگةري . وا سنوورةكاين وثژةي نةتةوةيي ئةبةزثنن

عةرةب لة سةر "  موتةنةيب"يان   ياليسيت فةذةنسيذشاعثري سوور" لويي ئاراگون"لة سةر " جامي"كاريگةري 
  .ئثراين" سةعدي"

هةرشتث ئةكرث خاصي يةكگرتين ئةندثشةي بةشةر بناسينةوة و ئةوةي  ريدا، زؤرتر لةوثژةي بةراوردكا لة«
ذثگةي بريمةند، وثژةر يان شاعريثكةوة دثتة مةيداين   كة چؤناوچؤن ئةندثشةيةك لة شوثنثكي جيهاندا لة

كفايف،  (» تر هةوصي دةركةوتين بؤ ئةذةخسث  تردا هةمان ئةندثشة بة شثوةيةكي  ومذ و لة شوثنثكيمشت
  : بؤ وثنة ئةم شيعرة لة پةشثو). مقدمه: ۱۳۸۲

تؤزة / بؤ وچانث، بؤ خةونث، / پكة نثرگزثكي چاوت،چة/ بؤ چنيين/ئةم شةو هاتووم !/دةرگةكةمت لث بكةوة
./.../  ترووسكايي شاري يادگار بانگي كردووم/ ئةم شةو هاتووم/ لة سةر هةوري قژي خاوت/ گريانث 
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هةر تينووةكةي بةر كذثوةو / هةر كثصگةكةي بةردةرگةمت،/ هةر دصدارةكةي جارامن،/ !دةرگةكةمت لث بكةوة
  /...وماندووي ذثگةي دوورم كفت!/ دةرگةكةمت لث بكةوة./ باو بارامن

  :هةروةها ئةم شيعرةي مثهدي ئةخةوان سالس 
دمت گرم و سرت ... / آي .. .هوا بس ناجوانمردانه سرد است ! / اي ترساي پيرِ پيرهن چركين! مسيحاي جوانمرد من

منم من، سنگ / منم من، ميهمان هر شبت، لولي وش مغموم! / گوي، در بگشايسالمم را تو پاسخ!/ خوش باد
بيا بگشاي / نه از رومم، نه از زنگم، همان بيرنگ بيرنگم،/ ي ناجورمنم دشنام پست آفرينش، نغمه/ ي رنجورتيپاخورده

/ تگرگي نيست، مرگي نيست/ لرزدميهمان سال و ماهت پشت در چون موج مي! مهربانا! حريفا/ در، بگشاي، دلتنگم
  .حسابت را كنار جام بگذارم/ من امشب آمدستم وام بگذارم/ صدايي گر شنيدي، صحبت سرما و دندان است

وةي دا، ذةنگدانةوةي جؤرث لة چوار چث بة نةختث وردبوونةوة لةم دوو شيعرةي ئةم شاعرية كورد و فارسة
ك هاوبةشي هةر دوو  ئاوذدانةوة لة بارودؤخي كؤمةآليةيت و سياسي تا ذادةية. بةستراومان بةرچاو ئةكةوث

لة ژثر كاريگةري كةش و " پةشثو"و هةم " ئةخةوان"شاعريةكة، ئةمانگةينثتة ئةو قةناعةتةي كة هةم 
هةردووكيان بة . ك بؤ دةربازبوون هةوايةكي داخراو و ناخؤشدا دةكةونة پةلةقاژةي دؤزينةوةي ذثگا چارةية

شيعرةكانياندا بة جؤرث هةوص بؤ دؤزينةوةي پةناگةيةك   وهةواي هاوچةشن لة پيشان داين جؤرث كةش
و بؤين ئةم پةنا و پةسيوة لة شيعري دوو  ند ذةنگ رچه هه. ئةدةن هةتا لةم  تةنگةژة و نةهامةتيية دةرباز بن

بةذةش ديتين بارودؤخ و قةصسبوون لثي  و هةست بة كةوتنة تةنگايي،  "ئةخةوان"بؤ وثنة . شاعريدا جياوازة
خاوةين وةها توانايةكي دةزانث كة  پةنا ئةباتة بةر مةي و مةخيانةو ئةو كةسةي وةك ياريدةر دةيناسث و بة

 هانا بردنة بةر ئةو شوثنة و  ئةو كةسة  بة. بتوانث خةصكةكةي لةو كؤت و زجنريي كؤيلةتية دةرباز بكات
لة شيعري پةشثودا ذةنگدانةوةي  هةمان داخراوي و لثصبووين . سارثژكةري  زام و بريين خؤي دةزانث

خؤي لة پشت دةرگايةكي داخراودا "  ئةخةوان"ك وا  هةمان شثوةية بارودوخ هةست پث ئةكةين؛ بة
وة، بةآلم پةشثو ئةم ئةبينثتةوة و ئةكةوثتة تكاو پاذانةوة، هةر ئةم باسة  لة شيعري پةشثويشدا پيشان درا

تةنگايي و تاريكايي و ناخؤشي ئةو دؤخةي تيايا   ذجاية ئةباتة بةر دةمي خؤشةويستةكةي و ئةيهةوث لة
  .گرفتارة، بؤ تاوث خؤي خباتة كؤشي دصدارةكةي و لةوثدا دةرباز بوون و ئارامشي خؤي بدؤزثتةوة

  به چةشنث دةتوانث بووين پثوةندي لة. كاندا مثژوو دةورثكي بةر چاو ئةبينث لة خوثندنةوة بةراوردكاريه
كة بووين ئةم پثوةنديية لة ذووي مثژوويييةوة . نثوان وثژةران يا نةبووين ئةم پثوةنديية بسةملثنث

. سةملثندرا، ئةوسا توثژةري وثژةي بةراوردكاري ئةتوانث دةست بداتة لثكؤصينةوة و خوثندنةوةي ئةو بابةتة
كة ئةبث پثوةندي تاكةكةسي لة نثوان وثژةراندا هةبث، بةصكوو هةر ئةوةي كه ئةمة بة واتاي ئةوة نيية 

تر بذوات و ويژةراين ئةوث الساييان كردبثتةوة يان   ك لة شوثنثكةوة بؤ شوثنثكي دةركةوث ئةندثشةية
  .كةوتبثتنة ژثر كاريگةري، بةسة

دكارانةي منوونة شيعرييةكاين دوو وةك پثشتر ومتان، ئةم لثكؤصينةوةية هةوصئةدا بؤ لثكدانةوةي بةراور
وستانة فةرةهةنگييةكاين ئثران  پثوةندي و دان. پةشثو و ئةخةوان سالس: شاعريي هاوچةرخي كورد و فارس
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بةر نزيكايةيت  و كوردةكان، وةك دانيشتواين ناوچةيةكي هاوبةش، پثشينةيةكي  دوور و درثژي هةية؛ هةم لة
يين، جؤري ذوانني و تثكةآلوي و باوةذة هاوبةشة ديين و هؤي هاوبةشي ئاي شوثنةوار و هةم بة

وثژةشدا ذةنگ بداتةوة و هةر ئةمةش ويستة   وه، ئاسايية کة ئةم نزيكايةيت و لثكچوونگةلة  لة نةتةوةيييةكانه
ئةم كارة، توثژينةوةيةكة لة چوار چثوةي وثژةي بةراوردكاريدا و . ناوي سةرةكي  بث بؤ ئةم ئةم توثژينةوةية

صسةنگاندن و بةراوردكردين نثوان شيعرةكاين ئةخةوان سالس و پةشثو، وةك دوو شاعري و نوثنةري دوو هة
  .كاريگةر يةکترو لة سةر  يةکترفةرهةنگي نزيك لة 

لثكؤصينةوةيةكدا كة سةبارةت بة چوارچثوةي وثژةي بةراوردكاريية، لثكؤصةر لة هةموو كةرةسة  لة 
...) و  ، شثوة، ناوةذؤك، چةشنة ئةدةبييةكان، مثژووي وثژةAestheticismجوانناسي: كوو وه(ئةدةبييةكان 

هاوكايت دوو بةرهةمي   ذةخنةي بةراوردكارانة دةست ئةداتة بةراورد و هةصسةنگاندين. كةصك وةردةگرث
  .اليةنة جؤراوجؤرةكاين ئةدةبدا دةضةرث يان دةضةرگةلثكي تايبةت لة  ئةدةيب لة

يان خاصة  يةکترگةريةدا لةوانةية لة كاريگةري و كارتثكردين دوو وثژةر لة سةر  لةم توثژةينةوة و تةريپ
بذث جار خاصي  بؤ وثنة ئةم منوونةگةلةي خوارةوة كة . جياواز و هاوچةشنةكانيان خبرثتة بةر باس

  :ن"پةشثو"و " ئةخةوان"هاوچةشين و برث جار خاصي جياوازي ئةو دوو شاعرية ئاماژة پثكراوةي ئثمة 
ژثر كاريگةري داب و  هةر دوو شاعريي ئاماژة پثدراو، لة :هثناين ناوة ئوستوورةيي و مثژووييةكان - ۱  

نةريت و باوةذةكان لة شيعرةكانياندا ناوة ئوستوورةيي و مثژوويييةكان ئةهثنن و وةك خاصي هاوبةشي  هةر 
زؤر شوثندا  ةكانيان لةم  بوارة و لةباوةذة كؤن و دثرين  دوو شاعريةكة ئةكرث باسي لث بكةين و بة سةرةنج بة

بذث لةم ناوگةلة بة   پثدانة كة ي ئاماژةجثگة. پريؤزايةتيان پث بةخشراوة و ئةم ذةنگدانةوةش سروشتية
بذث جاريش يةك لةم دوو شاعرية ئةو ناوة ... تةواوةيت هاوبةشن؛ لةوانة زةردةشت، ئةهوورامةزدا، كاوةو 

  ئةهثنثت و لة - الي نةتةوةي خؤي پثرؤز و جثگةي ذثزلثنانة لهكه -ئوستوورةيي و مثژووييانةي 
و » ذوستةم«لة شيعري پةشثودا يان » سةالحةدين«تردا بةر چاو ناكةوث؛ لةوانة   بةرهةمةكاين ئةوي

  : لة شيعري ئةخةواندا» كاووس«
  : ناوة هاوبةشةكان  –ئه 
نةتةوةي كورد و فارس پريؤز و جثگةي  ، الي)نوثنةري چاكي(كة وةك خوداي چاكة  :ئةهورامةزدا - ۱- ۱

  .گريسيية دائةنثن، كة خوداي دزثوي و نه» ئةهرميةن«ذثزلثنانة و لة بةرامبةريدا 
  : منوونة شيعرييةكان

  نيشتماين كةضناري كورد/ گةذابووة ئاهوورةمةزدةلةو خةوةدا، / خةونثكم دي: پةشثو
  و فروهر دوست دارمهم آن فره / و هم ايزدانت پرستم اُرمزدهم : ئةخةوان

هؤي نزيكايةيت شوثنةوار، فةرهةنگ، بذوا و پثوةنديية هاوبةشة ئاييين و ئاييرتاييةكان  بة :زةردةشت - ۱- ۲
  :نةريتدا، هةردوو شاعري بة چاوي پريؤزايةتييةوة سةيري دةكةنولة فةرهةنگ و داب
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قيژةيث، .../ پةنام هثنا بةرت !ئامان/ ئةي قةصةمة دةنووك سوورة ئاتةشيةكةم؟/ بؤ بثدةنگي،: پةشثو
ئةمانة چني لة سةر ملمان .../ ئاهوورامان سةر هةصبذث/ لة خةوذابث، زةردةشتمانبا .../ تةكانث، گوذث
  هةصتؤقيون؟
  ز هر پيرو پيغامبر دوست دارم/ را من فزونتر زردشتگران مايه : ئةخةوان

ي ئوستوورة و ئةفسانةو   و كوردةكان و لة زؤربةتيية هةرة پريؤزةكانة الي ئثراين كةسايه كة لة  :كاوة - ۱- ۳
كاوة وةك كةسثكي . دائةنثن" زةحاك"بةرامبةر ئةم كةسثتييةدا، كةسثيت نگريس و دزثوي  باوةذةكاندا لة

درثژايي  ذائةوةستثت و لة )  زةحاك(شؤذشگثذ كة دژ بة ستةم و ستةمكارة كؤصةوارةكةي دةوراين خؤي 
  :ايش بووگة و بةردةوام وةك سةمبوصي ذةهايي و ئازادي بينراوةمثژووي ئةم خةصكةدا جثي ست

نةورؤزةكةي / دةپثم بصث، چؤن دةگةمة/ وا دةست بةستةم،! بابة: گومت/ ي باپريم،كاوةپرسيم لة   :پةشثو
  سةدةي بيستةم؟

كاشكي اسكندري !/ اي پيدا نخواهد شد، اميد  كاوه./ صبر كن تا ديگري پيدا شود/ فرداي دگر: گويند باز مي: ئةخةوان
  .پيدا شود

لة شاعرية خاوةن جيهانبينييةكاين ئثرانة و لة بةر ئةوةي چوارينةكاين ئةم شاعرية  كة  :خةييام - ۱- ۴
گةورةيةي فارس وةرگثذدراوةتةوة سةر زماين كوردي، خؤي و شيعرةكاين هةتا ذادةيةكي زؤر له الي 

  :يان لة گةص زماين فارسيدا نيية، ناسراوةخةصكي كورد، تةنانةت ئةو كةسانةي هيچ ئاشنايةتيةك
دةرووين  خةييامي/ تر  جارثكي/ مبزانياية/ سثبةرم، سثبةرت شانة ناكاتةوة،/ تر  جارثكي/ مبزانياية  :پةشثو
  ... .پةيكي وشةي شيعرةكامن ناخواتةوة/ هةصچووت
  كند در دل و جان اپر دوست دارم/ ، ختم و خروشي كه جاويدخيام ز: ئةخةوان

پثي باوةذة نةتةوةيي، ئاييرتايية كؤنةكاين دوو نةتةوةية كه ئةم   وشة هاوبةشةكانة كة بة لة  :ئاوثستا - ۱- ۵
  :دوو شاعرية تيايدا ژياون، لة شثوةكانياندا هاتووة

هي ذؤژاين / وةک كاين، وةك پذيشكي ئاگر وا بوون، / پةيامثكي واي بؤ هثنام،/ كة هاتة الم،  :پةشثو
زيندووي نثژراوي ناو / بؤ هةزاران/ گريام بؤ تؤ،/ گريام بؤ خؤم،./ ثندمةوة و گةلثك گريامخو/ بوونئاضثستا
  .گصكؤ

  ي من خانه روشن كند از سوز من و سينه/ ست كزين سان دم نزعاوستاشعر قرآن و : ئةخةوان
  
   :ناوة ناهاوبةشةكان: ب

  : پةشثو
گصكؤي وةك پةرةستشگايةكي پريؤز، . ين كوردةلة كةسثتيية پريؤز و جثي ذثزلثنانةكا :بابةگؤذگؤذ - ۱- ۶

  :كةركووكي عثراقداية  چاوي  لثئةكرث و لة
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/ مؤغةكاين شارةوة لة/ لة قةالت و منارةوة،:/ ذثگاتا، لة بري نةكةي لة / كة چوويتةوة سلثماين!/ هاوذمث
  .بابةگؤذگؤذبؤ مةزاري / بؤ خوا، بؤ بريةكاين نةوت،/ چةپكة هةواصثك  بةرةوة

لة كةسثتيية زؤر بوثر و جوامثر و شوذشگثذةكانة و الي كورد و فارسيش جثگةي ذثز  :سةالحةدين - ۱- ۷
  .لثنانة

ذاچصةكثنم دصي / ديسان وةكوو بوومةلةرزة/ سةالحةدينداستانةكةي / چةند حةز دةكةم بژينمةوة
  .زةمني

  
  :ئةخةوان

ئةفسانة و  ئوستوورةييةكانن و لة  ناوة كة هةر چواريان لة :تامثنة، كاووس، شوغاد، جةمشيد – ۱ – ۸
  :زؤر جار ناويان هاتووة) هيلةوانة شانامةي فردوسي(ئوستوورةكان و لة نووسراوة پذ بايةخةكاين فارس 

!/ ، در خُم خيام، اميدمغانناب  با ميِ / من  ي تهمينهشه اين است ز  كاووسشكر / شغادپر شد از قهقه ديوانگيش چاه 
  .ي من سفالينه شو از جام جمشيدخيز و 
  :نةرميان، سام، زاص، رؤستةم، سوهراب - ۱- ۹

كانن و زؤربةيان جثگةي ذثزلثنانن و لة ئوستوورة و ئةفسانة  ئوستوورةييه ناوة  كة هةر هةموو ئةم ناوگةلة، لة
 ي»سوهراب«و هةروةها » ذوستةم«زماناندا ناويان هاتووة، بة تايبةت و نووسراوة پذبايةخةكاين وثژةي فارسي

الي ئثرانييةكان ذؤستةم، . نثؤانياندا ناسراوة درثژايي مثژووي ئةم خةصكةدا وةك نوثنةر و هثما لة  كوذي كة بة
  :پاصةواين ئوستوورةيي، وةك هثماي جوامثري و بوثري وئازايةيت، زؤر جثگاي ذثزلثنانة

  .دالور نيز سهرابو  دستانرستم / سام نيرم، زالِ زر مائيم،/ ها،و اي شمايان دوستدار پهلواني
ئةصبةت هةر لةم شيعرةدا شاعري ئةم ناوگةلةي وةك هثماي بوثري، ذاوةستان، مثرخاسي و (

  .)نيشتمانپةروةري هثناوةتةوة
هةموو ئايينةكاندا شوثين تايبةيت خؤي  وةك دوايني پةنادةر و هيواي ذةهايي ناوي هاتووة و لة :بارام – ۳
لة ئاييين ) سوشيانس" (سوشيانت"يان   اوة لة ئاييرتاي تةشةييوعدر مزگثين" مثهدي"هةر هةمان . هةية

  :زةردةشتيدا
هزاران كار / كه پيش از روز رستاخيز خواهد خاست/ ورجاوند بهرامهمان / را ماند بهرامبينم در او  ها كه مي نشاني

  .هزاران گرفه خواهد زاد از او بشكوه/  آور، خواهد كرد نام
منوونة شيعرييانة دةرئةكةوث ئةم دوو شاعرية وةك نوثنةرةكاين دوو هؤز لة بة سةرةجندان بةم      

وةك زؤرينةي خةصكي وآلتةكةيان، هثشتاكة لة چوارچثوةي  ) كورد و فارس(كؤنترين هؤزةكاين ذؤژهةآلت 
باوةذة كؤنةكاندا نوقمن و ئةم چوارچثوة بريوباوةذية هةتا چةرخي ئثستاش هاتووة و پثچراوةتة تيشكي 

رؤزايةيت مثژووييةوة و ئةگةر لة جيهاين هةنووكةدا وةك دةنگ و ذةنگة هاوارة نةتةوةييةكانيان خةريكي  پث
بانگدانيانن، پةنابردنة بةر ئةم ناوةئوستوورةيي و مثژووييگةلة وةك ذيگاي ذةهايي و دةربازبوون بؤ وتنةوةي 

وةك دميان زؤرث لةم ناوگةلة الي ئةم دوو . ةناذةزايةيت و سكاآل و گازندة لة بارودؤخي هةنووكة هةصبژثردراو
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  هاوبةشة و لة... نزيكايةيت فةرهةنگي و شوثنةواري و ميژوويي و شاعرية بة دوو زماين جياواز و ئةصبةت بة
  .بذث شوثنيشدا جياوازيگةلث بةرچاو ئةكةوث كة ئةگةذثتةوة بؤ گرثدراويية نةتةوةيييةكان

  
  ):خوازانةبةذوانيين سروشت (پياهةصدان _   ۲

لة گةص ئةوةي هةتا ذادةيةكي زؤر نوقمي كثشةي نيشتمان و خاك و كؤمةصگان،  ئةم دوو شاعرية      
زؤر شوثندا  و لة ) پثچةوانةي ئةخةوانبة(ئةگةرچي پةشثويش زؤر چووةتة سةر خاين شيعري دصدارانة، 

زؤر  لة. نامومكينة يةکترلة   دوانةخؤشةويسيت و نيشتماين ئاوثتة كردووة، بة چةشنث كة جياكردنةوةي ئةم 
زؤر شوثين شيعرةكاين ئةم دوو شاعريةدا ئةو  شوثندا ئةگةذثتةوة بؤ فاكتةر خؤزايي و سروشتييةكان و لة

بة سةرجندان بةوةي . منوونة و هثمايانةمان بةرچاو ئةكةوث وا شاعري دةسيت داوةتة وثناكردنيان
م  ةوداي توثژينةوة لةم وتارةدا ناگوجنثت، قةناعةت ئةكةين بةشيكردنةوةي زياتر لة بةر بةرتةسك بووين م

  :منوونةگةلةي خوارةوة
  بةفر :پةشثو

وةك گةندة پةذي / وةك ساآلين تةمةين تةذ،/ وةك ذؤژاين ساصي بةفةذ،/ وةك جواين بث ناوي گؤران، 
 بةفريو، هثدي هثدي، كلووكلو/ وةك هةنگاوي بةرةبةياين ذثبوارث،/ وةك فرمثسكي زاذؤي ساوا،/ باصدارث،

  .زيوين دثتة خوارث
  برف :ئةخةوان

_  برفبود و  برف./ .../ ي از يادها رفته هاي هزار افسانه چون پر افشان پري/ باريد، مي برفپاسي از شب رفته بود و 
  .آور بود و بي فرجامكه غم/ و سكوت ساكت آرام،/ اين پيغام سرد پيري و پاكي؛_ اين آشفته پيغام

بةس پيشانداين ساتةوةخيت داباريين بةفر و " پةشثو"ي »بةفر«شيعري  بةت جثگةي تثذامانة كةئةص
دا جگة لة پيشانداين ساتةوةخيت داباريين بةفر، بة "ئةخةوان"سروشيت خةمآلوي بةفرة؛ بةآلم لة شيعري 

شة كؤمةآليةتييةكان شثوةي تايبةت بة خؤي، بةهةصخوازي يان هةصگواستنةوة، هةنگاو ئةنثتة نثو مةيداين كث
  .تريش بةفر ئةذواتة سةر پرسةكاين  گةص باسكردن لة و تةنانةت ژياين تاكةكةسي خؤي و هاوكات لة

مثژووي دةركةوتين ئاگر وةك دياردةيةكي پريؤز لة بذواي دوو نةتةوةي فارس و كورددا  :ئاگر_  ۳
يشدا، ئةم باوةذة وةك "زةردةشت"تين دواتر لة سةردةمي دةركةو. پةرةسيتئةگةذثتةوة بؤ سةردةمي تيشك

بة . دةسيت موبدةكان هةصئةكرا دا ئاگر بة"ئةهوورامزدا"خؤي مايةوة، بة چةشنث كة لة كايت پةرةستشي 
بريوباوةذة كؤنة خثصةكي و نةتةوةييةكاين هةردوو شاعري، دةرئةكةوث كه ئاگر، يةكثك لة  سةرةجندان بة

:بؤ وثنة. تة هؤي ذنگدانةوةي ئةم دياردةية لة شيعري هةردوو شاعريداهةر ئةم باسة بووة. هثما پريؤزةكانة 
    
  : ئةخةوان
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سال ديگر كه جهان تيره شد از / ي من خانه روشن كند از سوزِ من و سينه/ شعر قرآن و اوستاست كزين سان دمِ نزع
  ي من  روشنگري پارينه زآتشِياد كن / مسخِِ فرنگ
  :پةشثو

نةورؤزةكةي سةدةي / دةپثم بصث، چؤن دةگةمة/ وا دةست بةستةم،! بابة: ومتگ/ پرسيم لة كاوةي باپريم
مل كةچ / نةك زوحاكثك، هةزار زوحاك/ ،ئاگرثبكةن بة پارچة / گةر كوردستان! ذؤصة: گويت/ بيستةم؟

  دةكاو خؤي ناگرث
رچاو دا بةشيعرةكاين هةردوو شاعرية لة کيةك لةو چةمكانةية ): خةمي گةذانةوة( نؤستالؤژي_  ۴

چ ئةم  ؛لة شوثنگةلثكي شيعرةكانياندا ئةگةذثنةوة بؤ يادةوريية دوورةكانيان" پةشثو"و " ئةخةوان" .ئةكةوث
ئةو بةشةرةي وا شاعري سةربة جيلةكةيةيت؛ فارس ؛ ذآبردووية ذابردووي شاعري بث، چ ذابردووي زاذؤيي بةشةر

هةست بة نزيكي و بةرپرسايةيت ئةكا، بة زمانثكي  دةس چووةي لة بةرابةريدا و كورد و هةروةها ئةو زةمةنة لة
لثرةدا وةك منوونة ئاماژة ئةدةينة دوو شيعر . و ژيانيان خستؤتة بةر باس ئايدؤلؤژيك، كثشةكاين دةوروبةر

ذابردوو و   لةم دوو شيعرةدا هةرچةن هةردوو شاعري لة گؤشةنيگايةكي ئايدؤلؤژيكةوة لة. لةم شيعرانة
لة شيعري . دا جياوازة ، بةآلم ئةم ذوانينة ئايدؤلؤژيكة لة شيعري هةر كام لةم دوو شاعريةذووداوةكاين ئةذوانن

پةرةستيية و  دا ئةو ئايدؤلؤژيايةي كه خوثنةر بةرةو خؤي ذائةكثشث، سةر بة ئايدؤلؤژياي  نةتةوة"پةشثو"
كة چاوةذواين گةذانةوةية جؤرث خةمي دابذيان، دوور كةوتنةوة لة نيشتمان و وآلت و ئةوةي كة سةردةمانث بة

لةگةص ئةوةي هةناوي داتةنيوة، كةچي گيان و   غةوارةبوونث كة. بؤ ئةو نيشتمانةي لثي دوور كةوتؤتةوة
بةر ئازاري  زثدةكةي، چؤن لة ذؤحي لةوثدا ئةژيت؛ بة چةشنث كة لثي گؤذاوة لة غوربةتداية يان لة 

ة گةص نيشتماندا، زةوين و رؤحي لة گةص نيشتماندا كوشةندةي غةوارةبوون و ئاوثتةبووين ذؤح و گياين ل
جؤرث ئايدؤلؤژياي ئاييرتاييية و  ،دا وا ئةنوثنث ئايدؤلؤژيا"ئةخةوان"بةآلم لة شيعري . شةتةك دراوة

، لة ذوانگةي خةصكي وآلتةكةيةوة، وةك ذاكثشةري شاعري )مةشهةدشاری (بووين دايك پريؤزايةيت شوثين لة
ك لة خؤشةويسيت شاري لة  گةرچي ترووسكةية. ث كة ذةگي لة ذابردووي شاعريدايةذاكثشةر. دةور ئةبينث

  :وةك ئةوانةي خوارةوة. دا بة دي بكةين"ئةخةوان"دايكبوونيش ئةكرث لة شيعرةكاين 
  :ئةخةوان

آمدم از توس  كاش زآغاز نمي/ كشد خاك دگرباره سوي توس مرا  مي/ بعد چل سال كه ري داشت چو محبوس مرا
مشهد توس فرا خواند به پابوس / بوسيدم من كه دست پدر خويش نمي/ كه به آن جا نبود اين همه افسوس مرا/ يبه ر
  ... .مرا

        : پةشثو
شةو / هةژدة عومري بث كوردستان/ هةژدة زستان،/ هةژدة پاييز،/ هةژدة هاوين،/ هةژدة ساصة،.../ 

خؤشم / هةژدة ساصة/ »...رام بگرة هةتا شةوثئا!/ پةلةي چيتة«:/ گزنگ دةصث/ دةمداتة دةست گزنگ و
  !يا لةوث... لثرةم.../ نازامن .../ سةرم لث شثواوة
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لة واتاي گشتيدا بة ماناي   Symbolism)هثماخوازي(« :هثناين ناوة مثژووييةكان وةكوو هثما –۵
دا، پثشينةيةكي كؤن، بةآلم وثژة هثماخوازي لةم واتاية و لة. وةرگرتن لة هثما و زناگة بة نوثنةربووةكانة كةصك
  ).۲۹۵: ۱۳۷۸داد، (» وبآلوي هةيةپرش
لة شوثنگةلثكدا بة ... لةبةر هةندث هؤكاري كؤمةآليةيت، سياسي، ئةدةيب و" پةشثو"و " ئةخةوان"

. خؤيان وةرگرتن له داهثناين هثما و سةمبؤصي تايبةيت، دةست ئةدةنة دةربذيين مةبةسيت تايبةت بة كةصك
، سيمايةكي گشيت و ناسراو بث، يان شتثكي  سازراوي زةيين شاعريةكةي، بة سةرجندان بة چ ئةم هثماية

داخراوة بووين كؤمةصگا و تةنگاي سةردةم و نةبووين ئازادي و سةربةسيت، شاعري بؤ وتين ئازادانة و 
ي ذثگةي هثماوة مةبةسيت خؤ  ذاستةوخؤي ئاماجنةكاين و سةرپؤش خستنة سةر زةيين، هةوصئةدا لة

  :ئةخةوانبؤ وثنة ئةم چوارينةيةي . بپثكي
چون آخرت يزيد / زين تيره دل ديو صفت، مشتي شمر/ امروز بدو از آن بتر فردامان/ خشكيد و كوير لوت شد دريامان

  .شد دنيامان
كة هةميشة نيشانةي وشكايي و لة ناوچوون و _ نيشتمان و لةيالن   كة لةم شيعرةدا زةريا هثمايةك لة

خؤيي بن و سةر بة   چ ئةم دوژمنگةلة. ي وةك مسبؤصي دوژمنان داناوة"مشر"سةمبؤصث لة وثراين و  فةوتانة،
بة وتين ئةم شيعرة  ئةيهةوث ئةو فةوتان و . نيشتماين خؤي بن، چ بثگانة و لةدةرةوةي وآلت بن

تاييدا بة شواندنثكي ناوچوونةي كه دوژمنان سةپاندوويانة بة سةر وآلتةكةيدا، پيشاين بداو له كوتلةي كؤ لة
ئةوة كة بةم داذمانةي هاتؤتة گؤذث، جيهاين ئثمة وةك دةرةجنامي يةزيد . جوان، چوارينةكة تةواو ئةكا

  ". خاين هةشتم و پياو داوةص: "تر  وةك منوونةيةكي شيعري. ذةش دةبث
ه چةشين وآلتة دا ژياوة، ب يش  لة كةش و هةوايةكي پذ لة شةذ و بثداد و ستةم وچةوسانةوة"پةشثو"

. بةآلم سةرةذاي هةموو ئةو شتانةي وترا، شيعرةكاين ئةم شاعرية پذة لة بوثري و ئازايةيت. قةيراناوييةكةي
  وةرگرتن لة گةص ئةمةشا شاعري لة هةندث شوثندا بة شارةزاييةوة دةست ئةداتة هثماسازي و بة كةصك لة

  "موفاوةزات: "عرةدابؤ وثنة لةم شي. سةمبؤلةكان، مةبةسيت خؤي دةرئةبذثت
ئازادترين / شواين گورگزادة خؤش بن،/ بؤ هةصنةپةذين؟  ئةي گواية/ ئةي گواية بؤ دصخؤش نةبني؟ .../ 

  !ذانة مةذين
شوثين شيعرةكانيدا  بة هثماي سةركردةكاين وآلتةكةي ناوزةد ئةكات و لة شوثن بة» شواين گورگزادة«

بةم . خةصكةكةي هثمایئةكاتة » ذانةمةذ«ةذواتة سةريان و ئامثز و پذ لة گازندة ئبةذوانينثكي ذةخنة
هةموو جثگايةكدا پاذثزةر و  دةربذينةيةوة ئةيهةوث كثشةكان دةرببذثت كة ئةگةرچي شوان هةميشة و لة 

لة " پةشثو"هةروةها . نيگاباين ذانةمةذة، بةآلم الي ئثمة شوانةكان بؤ خؤيان گورگزادةن و ذانةمةذ لة ناو ئةبةن
هةصدةستث بةاليةنگري كردن  كة شاعريثكي  عةرةبة و » هادي عةلةوي«نثوي   تر لة شيعرةكانيدا بة  ييةكثك

هثماسازي   وةرگرتن لة كةصك جواين بة زؤر بة...) سةدام و(كوردةكان، بةرامبةر بة تاوانةكاين عةرةيب عثراق  لة
ةم هاتووي دةسيت عةرةبةكان و دةست ئةداتة دةربريين پةيامي خؤي و جيهاين پذ لة كاولكاري بةره
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وةك )  هادي عةلةوي(ناوزةد ئةكات و ئةم كةسثتيية  » كوتاة و قدها«دةستةواژةي  عةرةبةكان بؤ خؤيان بة
  :ناوبثژي ئةكا" بةرزة باآل "نثوانياندا دژ بةوان ذاست ئةكاتةوةو بة   كةسثكي ئاوارة لة

  كؤي هثناوة؟ باآلي بةرزي خؤت لة/ تؤ لة سةردةمي كورتة باآليان،
پاشان بة الدانث بةرة و مثژووي ئيسالم و موسصمانةكاين سةردةمي ئيسالم ئةوان وةك هثما و سةمبؤصي 

تري لةم   منونةكاين(دةربريين مةبةست دائةنث؛ بةآلم شيكردنةوةي زياتري ئةم تةوةرة لثرةدا نامومكينة 
  .)شيعرةكاين پةشثودا بةرچاون چةشنة لة

و   فةرهةنگي خةصكي ذؤژهةآلت، بة سةرةجندان بة ذاسيت :كةسثتييةكان هةصدان بة وثناكردن و پيا_  ۶
بة لةبةرچاو گرتين . ئةدا  كؤمةصگاي ئينساين داخةوة زيان لة ساكاري ئةم خةصكة، پذة لة پياهةصدان، كة بة
هةموو  هةموو نةتةوةيةكة، مثژووي ئةدةيب ذؤژهةآلت لة ينئةوةي كة ئةدةب ئاوثنةي فةرهةنگ و ژيا
زؤر شوثندا پياهةصدان بة   ئةصبةت لة.  چ ئةرثين و چ نةرثين. كاتثكدا پذ بووة لة وثناكردن و پيا هةصدان

  .تايبةت لة ئةدةيب فارسيدا دةرةجنامثكي  باشي لث ناكةوثتةوة و پاص ئةداتة الي ماستاوچيةتييةوة
و خاصي لة ستايشي گةورة ئاييين، بة سةرةجندان بةم باسة، شيعرةكاين هةر دوو شاعريي ئاماژة پثكرا

مثژوويي و فةرهةنگييةكان و ئةو كةسانةي خؤشةويسيت شاعرين نةبووة، بؤ وثنة ئاماژة ئةدرثتة ئةم 
  :شيعرانةي خوارةوة

  »آواز چگور«:) به استاد حسين سمندري(: ئةخةوان
با خاطر خود / هايشتر شبزد ب نزديك ديواري كه بر آن تكيه مي/ وقتي كه شب هنگام گامي چند دور از من 
من / شد، چون مشتي افسون در فضاي شب رها مي/ هاي او هاي زير و اوج نغمه و موج/ زد مرد، نشست و ساز مي مي

  .رفتند در تيرگي آرام از سويي به سويي راه مي/ ديدم گروهي خسته از ارواح تبعيدي خوب مي
ديكةي كثشةكان،  دا وةك زؤربةي شيعرةكاين ئاوذ لة لة ئةم شيعرانة" ئةخةوان"پثويسته ئاماژة بکةين كة 

» ئاوازي چگور«بؤ وثنة لة شيعري . لةوانة كثشة كؤمةآليةيت و سياسييةكاين دةوروبةري خؤي ئةداتةوة
  .نيوةذاسيت شيعرةكةدا باسةكة بةرة و ئازاري نيشتمان و ذةگةز و خةصكةكةي ئةكاتةوة لة

    :، بؤ مارتيين مرؤض" پةشثو"
پةيامبةري / دةروون كانگاي ئازايةيت،/ شوورةي ئاشيت و برايةيت،!/ ذةشي گزنگ/ تةركينگ،ئةي لو

دةبآ .... دةبآ: گوتت/ تاوانيشت هةر ئةوة بوو،/ تؤ كوژراي زوو:!/ بةشةكان پاذثزةري بث/ پثست ذةشةكان،
  .يةكساين هةموو بژين بة/ ژين لة

ريكي كة ساآلنثكي زؤر لة سةر بةرگري لةمايف خوازي ئةم پثسيت ئازاديذةش» ركينگ مارتني لوته«
  .ذةشپثستةكاندا خةبايت كرد

   )ذاستةوخؤ يان ناذاستةوخؤ( :و گازندة و سكاآل لة سةركردةكان ذةخنة. ۷
وهةواي ژيان وكؤمةصگاي ئةم دوو شاعرية و بة  بة سةرةجندان بة شيكردونةوةكاين پثشتر، لةمةذ كةش

و تؤقاندندا خةريكي ژيان و گرنگتر لةوةش، شيعر هؤنينةوة   كي پذ لة ستةملة فةزاية  كة" ئةخةوان" تايبةت
و پيشاندةري خواست و   بووگن و هةروةها ئةو ذاستيةي كة شيعرةكاين شاعري وةك ئاوثنةيةك ذةنگدانةوة
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ةكدا بري و بذواي شاعريةكةية و هةروةها وردبوونةوة لةوةي كة شاعري لة هةر سةردةمثكدا و لة هةر كؤمةصگاي
بة تايبةت لة بةر ئةوةي . سةكؤي نةتةوة و جةماوةرةكةيةيت، سروشتيية بارودؤخي سةردةميانةي خؤي بثت

  وهةوايةكدا ئةژيت و شيعر ئةصث كة پذة لة ستةم و ئةشكةجنةي كةس يا كةسانث كة شاعري لة دةربذي كةش
و " ئةخةوان"زار ئةبينث و ئةم باسة بؤ دةستةو بؤية لة ئازارةكاين خؤي و خةصكةكةي ئا  ذكثفي دةسةآلتيان لة

ئازارة هاوبةشةكان ذةنج ئةبينن، ئاسايية   ئةم دوو كةسة وةك دوو تاكث كة لة. يش ذاست دةرئةچث"پةشثو"
  .هاوارثكي هاوچةشن هةصبدةن

تثكةآلوة لةگةص خؤشةويسيت نيشتمان، سروشتيية دةست " ئةخةوان"چونكة بةشثكي زؤر لة شيعرةكاين 
دوژمنة ناوخؤيي و   بثزاري خؤي لة) رچةند لة پةناوة هة(نة و گازندة و تةنانةت لة بذث شوثندا بداتة ذةخ

  : دا»...وشك بوو و«بؤ وثنة لة چوارينةي . دةرةكييةكان دةرببذثت
چون آخرت / زين تيره دل ديو صفت، مشتي شمر/ امروز بدو از آن بتر فردامان/ خشكيد و كوير لوت شد دريامان 

كة بة هثماسازي و پةنا بردنة بةر » قةمچي هةشتةم و پياو داوةص«شيعري   يان لة. دنيامان يزيد شد
ي هثما وستةم وةكبة باسكردن لة ذ" ئةخةوان. "سةمبؤصةكان دةست ئةداتة دةربذيين ئاماجنةكان

و وةك هثماي دوژمن دةسنيشان ئةكات و ئامانج " شوغاد"قارةمانةيت و دادوةري و بوثري وآلتةكةي، 
هةمبةر بؤچوونة   ئةم دوژمنة هةرچةن ناوةكيية، بةآلم شاعري بة خؤيي نايناسثت و لة. تةوةرةي خؤي ئةپثكث

و   ذةچةصةك  سواو و كؤنةپةرستانةكان ذادةوةستثت و ذاي واية كة هةرچةند تووي زاصي زةذ بث، كةچي بة بث
  .بث شوناسي دةزانث

و هةروةها لة زؤربةي شيعرةكانيدا ذاستةوخؤ ئةكةوثتة  لة شيعرةكانيدا لةو پةذي بوثري" پةشثو"يان 
و ناتؤرة لث   سةركردةكاين وآلتةكةي و لة هةندث شوثندا هةتا ذادةي سووكايةيت پث كردن ذةخنةگرتن لة
  .نانيش ئةذوات

  " ۱۸ديواين براكوژي "
چؤن چةك دةخاتة / ذووة و سةنگةري براي/ گةواد و دةم بث دةرپث،/ لة پثناو سةردارثكي/ پثشمةرگة، 

  .سةرپث
  ):داذمان( هيوا و ناهومثدي. ۸

يان نةخوازراو، بةرهةمةكانيان   وةك ئاماژةي پثدرا، شاعثرةكان لة سةردةمي خؤياندا، هوشيارانة    
  . ذةنگدانةوةي ذووداوة سةردةميةكانيانة

رودؤخة ژثر كاريگةري با  ئةخةوان وةك شاعريثكي هاوچةرخي ئثران، هةتا ذادةيةكي زؤر لة
بؤ وثنة لة سةردةمي ئةودا ناهومثديةكي زؤر باص بةسةر جةماوةردا دةكشثنث و وةك . سةردةمييةكان بووة

يةكث لة وثژةوانة . شةپولثكي بةرچاو و حاشاهةصنةگر لة شيعري شاعريةكاين ئةو سةردةمةدا خؤي دةنوثنث
كي سةرةكي و هةوثنگةلثكي نوث لةم سةردةمةدا كثشةگةلث«: هاوچةرخةكان سةبارةت بةم سةردةمة ئةصث

. هيوايي بةسةر شيعري شاعريةكاندا زاص ئةبثوة، كثشةي مةرگ و دصساردي و بث دثتة نثو ئةدةب و شيعره
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هةوثنة سةرةكييةكاين شيعري ئةم   ذاستيدا يةك لة بريي مةرگ زؤربةي شاعريةكان دائةگرثت و لة
نانةت پياهةصدان بة مةرگ و ئةو بث هيوايية سةيرو سةردةمة پرسي بريكردنةوةي شاعريةكان لة مةرگ و تة

  .)۵۹ ۶۰: ۱۳۸۰شفيعي كدكين، (دا بث "ئةخةوان" سةمةرةية وا ذةنگة باشترين پةيامي ئةو لة شيعرةكاين 
سووچ بة سووچي شيعرةكانيدا   ئةم ناهومثدي و تةنانةت دؤذاوية لة" ئةخةوان"بة وردبوونةوة لة شيعرةكاين 

چوارچثوةيةكي داخراودا ئةبينثتةوة كة   نةوةي شيعرةكانيدا دةرئةكةوث، شاعري خؤي لةلة خوثند. ئةبينني
ژياين كؤمةآليةتيدا   ذزگار بوون لثي نامومكينة و هيچ هيوايةكي بؤ كرانةوة نيية و هيچ كآلوذؤژنةيةك لة

ين وةك دي ناكرثت و دامية خةريكي سكاآل و گازندةية، هةتا ئةو ذادةيةي كة ئةكرث شيعرةكا بة
  .شيعري داذمان و دؤذان ناوزةد بكةين  منوونةيةكي تةواو لة

 ئاسا و خؤ»فابل«وةرگرتن لة بارودؤخثكي  دا بة كةصك»چريؤكي شاري بةردستان«بؤ وثنة لة شيعري 
دوو كؤترةوة   سةرةتا لة. ئاسا، ئةكةؤيتة دةربذيين مةبةست و ئاماجنةكةيئاوثتنة نيؤ دؤخثكي چريؤك

ست پثئةكا كة لة سةر لقي درختثكةوة هةصنيشتوون و لة ژثريدا پياوث ذاكشاوة كة سيماي چريؤكةكةي دة
وةيةكي ثش  ئةو دووكؤترة كة هةؤل بؤ ذثنوثين و نيجاتداين ئةم پياوة ئةدةن، بة. وثراين لث دةبارث ئازار و ماص

ةنثن كة ئةو پاش پةذينةوة لةم هثما، ذثگاي ذزگاربووين پثئةنوثنن و ذيگايةكي لة بةردةمدا ئ ناذوون و پذ لة
شاعري بة يارمةيت ئةم . جادةية دةگاتة ئةو دةرةجنامةي كة هيچ سةركةوتنيكي بؤ دةستةبةر نةبووة و نابث

خةصكي نيشتمانةكةي بنوثنثت كة   ئاسا و مةزن لةرثكي قارةمان چثروكة، هةوص ئةدا ئةم پياوة وةك نوثنة
  .تووشي تاآلن و داذمان بووة

  :زاري يةكث لة كؤترةكانةوة سةبارةت بةم خةصكة ئةصث شاعري لة
بلي، / به شهرش حمله آوردند/ كه شبي دزدان دريايي/ ي بيچاره است او همان شهزاده/ به جاي آوردم او را، هان

  ... .به شهرش حمله آوردند/ دزدان دريايي و قوم جاودان و خيل غوغايي
پياوي .  نيشتمانةكةي ناگاتة هيچ دةرةجنامثكي  ئةرثين ئةم پياوة پاش هةوصداين زؤر بؤ ذزگاركردين

ذزگاري و دةربازكردين خؤي   ئةجنام گةياندين پيشنياري كؤترةكان بؤ  قارةماين چريؤكي ئةم شيعرة پاش بة
  :كرانةوة و ذزگاري لة بةردةميدا نيية  دةگاتة ئةو باوةذةي كه هيچ هيواية بؤ

بةم چةشنة » .آري نيست:/.... صدا نالنده پاسخ داد/ ا ديگر اميد رستگاري نيست؟بگو آيا مر/ غم دل با تو گويم،... «
دا "پةشثو"شيعري  بةآلم لة. نواندين ئةو بارؤدؤخي ناهومثديية ئةدات  كاين هةوص بؤ وةك ديكةي شيعرة

. كثشثزؤربةي شيعرةكاندا تومخي هيوا باآلدةستة و خؤينةر بةرةو خؤي ذادة  لة" ئةخةوان"پثچةوانةي بة
وةك شاعريث كة هةتا ذادةيةكي زؤر لة بواري شيعري نيشتمانپةرورانةدا كاري كردووة، لة " عةبدوصآل پةشثو"

ئةكات، تةنانةت لة شيعرة ذةخنةگرانةكانيشيدا، ... نيشتمان و خةبات و  زؤربةي ئةو شوثنانةدا وا باس لة
  .هيوايةكي شاراوة يان ئاشكرا لة تؤي وشةكانيدا خؤ دةنوثنث

عرثكدا بة بةراوةردكردنثكي سروشيت بارودؤخي وآلت و خةصكةكةي و هةروةها خةباتيان يبؤ وثنة لة ش
تةشق و بةرزاييةكاندا هةر هةموو سةوزايي و ئاسةوارةكاين ژيان   ئةخاتة بةر باس كة ئةگةر بؤران و زريان لة
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ش دةربةند و نشثوةكان ئةذوثنةوة و باوة  مام و نةوخيزة و چووزةرةكان لة تةفروتوونا ئةكات و هاوكات نه
جوامثري و بوثرييةوة خؤ   ژياين سةر لة نوث دةست پث ئةكةن، وةك ئةو ساتانةي شؤذشگثراين وآلتةكةي بة

دةخةنة بةر ذةشةباي دوژمنان و گيانبةخت ئةكةن، هاوكات گيان دةكةوثتة بووين ئةو كؤرپة ساوايانةي تازة 
ئاماژةدان بؤ ئةم خاصة خراپ نيية . ئةكةن  ئارامي دايكاندا ژيان دةست پث كؤشي  پث دةنثنة نثو هةبوون و لة

پثي باوةذي كؤن، تومخي نثر لة بةرزايي و  كة شاعري لة ذوانيين پياوساالرانةوة لةم باسة ئةذوانثت و بة
ي واتاي شثوة، بة دواتايبةت دايك لة هةبووندا نزمترينة، بةم  باآلدةست دائةنث و وا ئةصثت جنسي مث بة

ن لة كؤنةوة ئةو باوةذة باو بووة كة زةوين وةك دايك و خاك وةك نزمترين قؤناغي هةبوو(خؤيدا ئةگةذثت 
  .)دايكي هةبوون ناوزةد ئةكرا  بة

  هيوا 
لة بنةوة، لة / خةمت نةبث/ دةوةن و داران وةردثن، تؤف و زريان لة/ لة سةرةوة، لة لووتكةكان،/ لة كاتثكدا

  .نةوخثزة و گؤپكة دةردثنگياي / دؤصةكان،
  
  : زمان - ۹
  يان نوث؟  زمان؛ زماين كؤن ۱۹

دؤخثكي  ئاركائيك و ئةم باسة ذوون ئةبثتةوة كة بارو" ئةخةوان سالس"شيعرةكاين   ك لةبة ذوانينث     
. ييةنكؤخنوازانة بة سةر شيعرةكاين ئةم شاعريةدا زاصة و زمان هةتا ذادةيةكي زؤر مةيلة و دؤخي كؤن و باستا

ي خوراسانيية كة شثواز، کانبانگةناو بة هةرة شثوازةلة  ثكاين وثژةي فارسيدا، يةكشثوازةدابةشكردين  لة
دةمانگةيةنثتة ئةو " ئةخةوان"ةكاين شيعربوونةوة لة  ورد. ي كؤچييةسث و چوار سةر بة وثژةي سةدةكاين

خوراساين بووة و  شثوازيبة  سةر قةناعةتةي كة شاعري لة هؤنينةوةي شيعرةكاندا هةتا ذادةيةكي زؤر
ه، هةتا ئةو ذادةيةي كة لة زؤر شوثندا زمان، هةر هةمان زماين كؤين ئةو شثوازتة ژثر كاريگةري ئةو  كةوتوه
  :يةشثوازة

  .آئيم ما براي فتح سوي پايتخت قرن مي/ هاي خشم بادبان از خون، بر به كشتي
  بر بة«: اين دو زثدةپيت بؤ تةواوكةرثكة وةكازي خوراساين هثنشثوتايبةمتةندييةكاين  يةك لة

  .»ها كشيت
ي زمانثكي  زماين كؤنن و لة چوارچثوة ئةكرث بصثني زؤربةي هةرةزؤري شيعرةكاين ئةم شاعرية سةر بة 

وثژةي ئةو سةردةمةدا گشتگري  كؤندا وتراون؛ ئةصبةت پثويستة ئاماژة بةوةش بدرثت كة ئةم دؤخة زمانيية لة
  .ةكاندا بةرچاو ئةكةوثريلة بةرهةمي زؤربةي شاع و باو بووگة و

گومان هؤكارگةلثكي تايبةيت خؤي هةية  دةركةوتين ئاوةها دؤخث لة زماين شيعري ئةو سةردةمةدا، بث
  :كة لثرةدا ئاماژة ئةدرثتة دوو هؤكار
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يب فارسي وثژةي فارسي خاوةن ذابردوويةكي مثژوويي دةوصةمةندة و هةر ئةم خةزثنة مثژووييةي ئةدة:  ئ
ئةتوانث يةك لة هؤكارة سروشتيةكاين دةركةوتين وةها بارودؤخث لة زماين شيعري ئةو سةردةمةي وثژةي 

واتة شاعريي ئةم چةرخة بة خؤالدان و پةنابردنة بةر ذابردووي دةوصةمةند و رةنگيين خؤي، . فارسي بث
  ).و قؤناغي گةذانةوة» وقوع«ازي شثوبارودؤخث لة چةشين . (پاشاگةردانثك بةرةو وثژةي كؤن ئةكا

شوناس  جؤري بث  وا ئةنوثنث كة شاعريان لةم قؤناغة لة مثژووي ئثراندا وةك زؤربةي خةصك هةست بة: ب
ذثگةي كؤمةصث كةسي خؤييةوة دراوةتة   بةر ئةوةي ئةبينن وآلتةكةيان لة لة. خؤنامؤبوون ئةكةن بوون و لة

ئةمانيش هيچيان پث ناكرثت؛ ئةم گرفتگةلة ئةبثتة هؤي باوةشي تاآلنكةران و كاولكاراين دةرةوة و 
شوناسي و خؤدؤذاوي و شاعريي ئةم چةرخة ناهؤشيارانة ئةخزثتة نثو باوةشي  سةرهةصداين هةسيت بث

  .ذابردوو و ئةيكاتة داصدةو پةنادةري خؤي
مثژووي   خة لةيش وةك شاعريثكي ئةم چةر"ئةخةوان"بة سةرجندان بةم خاصة ئاماژة پثدراوانة، سروشتية 

. ئثران، وةك ديكةي هاوقةتار و هاوچةرخةكاين، زمانثكي  كؤن و لة هةمان حاصدا بة شكؤ و مةزن هةصبژثرث
  :بؤ وثنة

  خنظلي
  .ي خويشم خون، موج زد از بخت بد آورده/ پي كرد فلك، مركب آمالم و در دل

  )لة وشةگةيل زؤر كؤين ئةدةيب فارسيية" مركب"و " فلك"، "پي كردن("
  زمستان  :يان 

  من امشب آمدستم وام بگذارم
  )لة شثوةيكي زؤر كؤندا (Verb)كار هثناين كردار  بة: آمدستم(

بةآلم لة لثكدانةوةي بارودؤخي زماين شيعرةكاين پةشثودا لةم ذوانگةيةوة دةگةينة ئةو قةناعةتةي كة بة 
ركاييكن، شيعري ئةم هةتا ذادةيةكي زؤر كة شيعرةكاين لة ذووي زمانةوة زؤر كؤن و ئا" وان ئةخه"پثچةوانةي 

  .نوث و هةنووكةيية و لة چوارچثوةيةكي نوثية زمانيدا دارثژراون
دا دةرئةكةوث ئةم شاعرية وةك كةسث كة لة دايكبووي "پةشثو"لة خوثندنةوةي شيعرةكاين 

هةوصئةدات كة تام  يه و لةوث پةروةردة بووة، لة گةص نيشتةجث بوون لة هةولثردا، وهةوايةكي گونديانة كةش
و بؤي شاري ببةخشثتة شيعرةكاين و ذةنگة هةر ئةم كةوتنة بةر بريق و باقي شارةش يةك لة هؤكارةكاين 

لة زؤربةي شيعرةكاين پةشثودا، نوث بووين زمان بةرچاوة؛ هةرچةن . بثت" پةشثو"شاريانة بووين زماين 
هةواي وئورووپادا، ديسانةوة كةش جث بوون لةجاروبار لة گةص ئةم شيعرانةدا بة تايبةت لة كايت نيشتة

  . الدثيانةي پثشتر لة بةرهةمةكانيدا بةرچاو ئةكةوث
  چةند وشةيةك دةربارةي دصي خؤم: پةشثو

لة هةر يةكثك لةو وثستگانة ./ هةزار و يةك وثستيگةي هةية/ تارثكة  وةك واگؤين قه/ ئةم دصةي من
  .ارثك خؤي تثدةبةستثذثبو/ ذثبوارثك بةجث دةهثصث،/ ذابوةستث،
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  هثزيان الواز؟ زمان، شثوةو پثكهاتةي بة   - ۹- ۲

وة، باسي شيعرثيت شيعر و  ديكةي جياوازييةكاين ئةم دوو شاعرية لةذووي زمان و بنةماي شيعره لة 
ك  بارودؤخي بنةمايي و زمانيية؛ لة ذووي ئةوةي كة ئايا شاعري لة بةستثين بنةماو شثوةدا تا چ ذادةية

  .وتوةسةركة
شيعري نووسيوة، بة ئاساين ئةكرث شيعرةكاين بة سةر سث پلةي الواز،  ۳۸۰وةك شاعريث كة " پةشثو"

خاصي گرنگ و جثگةي تثذامان . بةندي بكةينهثز و هةروةها لة چةن تةوةرةي جياواز پولثن ناوگني و بة
و بابةيت لةو چةشنة ئةكا، لة ئةوةية كة ئةم شاعرية لةو شوثنانةدا، وا باس لة نيشتمان، خةبات، سياست 

  .ذووي شيعرييةوة تووشي نزمايةتثكي بةرچاو ئةبثت
شك  كة لة ئاسيت جيهانيشدا خاوةن پلةو شوثنة، بث" پةشثو"ئةمةش لة بري نةكةين كة كةسثكي وةك 

شيعري زؤر چاكيشي وتووة؛ بةآلم لثرةدا جةختمان لة سةر ئةو ذاستيةية كة لةو شوثنانةدا وا ئةبث بة 
صثندگؤي ئازاري نةتةوة و نيشتمانةكةي ئاسيت شيعرةكاين ئثجگار نزم ئةبثتةوة، بة چةشنث كة لة نثو ب

وة نييةانة لة ذووي زماشيعرگةلثكدا بةدةگمةن شيعري بامشان بةرچاو ئةكةوث و زؤرينةي ئةم شيعرئاوةها 
  :ييةوة ئةدةنساكارن و هيچ ذووداوثكي زماين دةرناخةن و لة زؤرشوثندا پاص بة نةسري پةت

  دةنگثك لة كوردستانةوة
لة چياكاين / بة چةلثن و كةوشي كوردي/ ئادةمزادثكي سةربةست مب/ مين كورديش/ چةند حةز دةكةم

/ بؤ سةر ئةو داصة تووشانةي/ بؤ سةر ئةو بووكة شووشانةي/ هثرش بةرم/ فةلةستيندا چةك بة دةست مب،
  .بة خؤين دةشؤن/ ةكانمزگةوتةكان، كصثس/ گؤشيت كؤرپةي ساوا دةخؤن،

هةرچةن شاعري لثرةدا هةوصئةدات خؤي لة فةزاي نيشتمان و نةتةوةپةرةسيت دةرباز بكات و بةرةو جيهان 
هةنگاو بنث، بةآلم لة بةر دةستكرد بووين هةوصةكةي و ديار بووين مصقي ) ئينترناسيوناصيسم(زثدي 

توويي شيعري و اليةين زماين، وةك وتووثژثكي بةرپرسايةيت و خؤ بة خاوةن ئةرك زانني، دوور لة سةركةو
  . بةش لة ذةنگ و بؤي شيعر دةمثنثتةوةثكي ذؤژانة و بثوتارساكار و 

وةك شاعريثكي ئثجگار نةتةوةپةرةست كة " ئةخةوان. "باس جياوازة" ئةخةوان"بةآلم سةبارةت بة  
ةشنة شيعرانةيدا باش دةرئةكةوثت زؤربةي هةرةزؤري ئةم چ خاكپةرةسيت لة شيعرةكانيدا شةپؤل ئةدات، لة

تر زمان و   نثوان ئةم چةشنة شيعرانةو ديكةي شيعرةكانيدا بةدي ناكرثت، بة واتايةكي  و جياوازيةكي وا لة
بنةما لةم شيعرانةدا لة گةص ديكةي شيعرةكانيدا وةكوو يةكن؛ تةنانةت لة هةندث شوثندا لة ذووي 

و  جياوازيية ديار  ةشقي جواين و مةزنايةيت و ئةمةش يةكث لةئةگاتة ئ - و شيوةوة بنةما–وه  شيعرثتيه
  :بةرچاوةكاين نثوان ئةم دوو شاعريةية

  آخر شاهنامه ئةخةوان 
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هيچستان نه توي فراخ اين   تا كه./ آئيم ما، براي فتح سوي پايتخت قرن مي/ هاي خشم بادبان از خون، بر به كشتي
برش خارا شكاف تيرهامان، / هامان، سهم غرش زهره دران كوس/ امان، تيزه با چكاچك مهيب تيغ/ غبارآلود بي غم را
  .تند؛ نيك بگشائيم

تا  ؛پةرةستيية، كةچي پتةو و زةنگينة كة ئةگةرچي، زمان هةمان زماين كؤن و دثرين و پذ لة نةتةوة
ؤذانث لة زماين ك كة مؤسيقاي شيعرةكة لة گةص ذةزم و خةباتدا ئاوثتة بووة و بة گشيت نوشسيت و د ذادةية

  .دي ناكرثت شاعريدا بة
  

  :دةرةجنام
لة  وةك پيشتر ئاماژةي پث درا، ئةدةيب بةراوردكاري يةكث لة لقةكاين ئةدةب و ذةخنةي ئةدةبيية، كة 

زياتر  يةکترشيكردنةوةو توثژينةوةي زؤرتر لةم بوارةدا كاريگةري و كارتثكردين نةتةوةكان لة سةر 
كدانةوةي باشتري وثژةي نةتةوةكامنان بؤ مسؤگر ئةبثت؛ بة تايبةت وثژةي ئةو دةرئةكةون و بةم چةشنة لث

 يةکترئاصشت و پثوةندي چذو پذ لة گةص  نةتةوةگةلةي وا هؤشيارانة يان ناهوشيارانة بة درثژايي مثژوودا لة
  . ؛ لة وانة ئةدةيب كورد و فارسيةکتربوونةو بةم پثية بة ناچار كاريان كردؤتة سةر 

ئةدات بة لثكدانةوةو لثكؤصينةوة لة بواري وثژةي بةراوردكاريدا اليةنةكاين  ژينةوةية، هةوصئةم توث
هيوادارم ئةم هةوصة . كاريگةري و كارتثكردين ئةم دوو شاعرية هاوچةرخةي كورد و فارس خباتة بةرباس
  .تووتوانيبثيت، تيشكثكي هةرچةند بچووك بثت بؤ توثژينةوةي پذ بارتر و پر بايةختري داها
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  :سةرچاوةكان

  .مرواريد: ، تهرانآخر شاهنامه) ۱۳۷۰( اخوان ثالث ، مهدي ۱
  .)دفتر شعر ارغنون ۸منتخب (آنگاه پس از تندر  )۱۳۷۸( اخوان ثالث، مهدي ۲
  .زندگي و شعر اخوان، تهران، نشر ثالثآواز چگور، ) ۱۳۸۰( اخوان ثالث، مهدي ۳
  .مرواريد: ن، تهراارغنون) ۱۳۶۳( اخوان ثالث، مهدي ۴
  .مرواريد ، تهران،از اين اوستا) ۱۳۶۰( اخوان ثالث، مهدي ۵
  . مرواريد ،، تهرانتو را اي كهن بوم و بر دوست دارم )۱۳۸۵( اخوان ثالث، مهدي ۶
  . ، زمستانتهران ،در حياط كوچك پائيز، در زندان ، زندگي )۱۳۸۳( اخوان ثالث، مهدي ۷
  .مرواريد ،، تهرانزمستان )۱۳۸۳( اخوان ثالث، مهدي ۸
  . ي انتشارات نگاه ، تهران، مؤسسهها و كبود عاشقانه) ۱۳۸۴( اخوان ثالث، مهدي ۹
  . مرواريد ، تهران،ي اشعار گزينه) ۱۳۸۴( اخوان ثالث، مهدي ۱۰
  .خانةي وةزارةيت پةروةردة ، هةولثر، چاپنةواو ذوو لة كذيوة  پشت لة) ۲۰۰۶( پةشثو، عةبدوصآل ۱۱
 .خانةي وةزارةيت پةروةردة ، هةولثر، چاپهةسپم هةورة و ذكثفم چيا) ۲۰۰۶( بدوصآلپةشثو، عة ۱۲
شعري مهدي اخوان ثالث از آغاز تا : شعر زمان ما، مهدي اخوان ثالث )۱۳۸۶( محمدحقوقي،  ۱۳
  . ، تهران، انتشارات نگاه...امروز
  . ، تهران، مرواريدفرهنگ اصطالحات ادبي )۱۳۸۳( داد، سيما ۱۴
  .سخن ،، تهرانآشنايي با نقد ادبي) ۱۳۵۴( رين كوب، عبدالحسينز ۱۵
  .، نشر سخن، چاپ اولادوار شعر فارسي) ۱۳۸۰( رضا محمدشفيعي كدكني،  ۱۶
، )تاريخ و تطور، اثرپذيري و اثرگذاري فرهنگ و ادب اسالمي(ادبيات تطبيقي) ۱۳۷۳(محمد غنيمي هالل،  ۱۷
  .اميركبير ،ازي، تهراني شير زاده ي مرتضي آيت اهللا ترجمه
  .، تهران، چاپ اولبرگي باغ بي) ۱۳۷۰( ، مرتضيیكاخ ۱۸
  ).ي ادبيات و شعر روايي پژوهشي در باب نظريه(ادبيات تطبيقي ) ۱۳۸۲( عبدالسالم محمدكفافي،  ۱۹
  ).السمان، شاعر معاصر عرب نقد تطبيقي فروغ و غاده( هاي خاكي معصوميت دركوچه) ۱۳۸۵( مدني، نسرين ۲۰
  .، ترجمه هادی نظری منظّم، تهران، نشر نیادبيات تطبيقي)۱۳۸۰(ندا، طه  ۲۱
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  :بة كوردي_ كة لةم توثژينةوةيةدا هاتووة _ وةرگثذاين شيعرةكاين ئةخةوان 
  ... : خشكيد و كوير لوت شد دريامان 

دصي دثوةزمة  لةم مشتةومذة/ ئةمذؤ خراپ و لةو خراپتر بةيامنان/ هةروةكوو كةويري لووت وشك بوو
  .هةر وةكوو ئاخر و ئؤخري يةزيدة دنيامان/ ذةشة

  ...:وقيت كه شب هنگام گامي چند دور از من 
سةر بريةوةري  لة/ نزيك ديوارث كة پاصي پثوة ئةدا نيوةشةو/ ئةو كاتة شةوگار چةن هةنگاوثك دوور لة من

ا / ي بةزمةكة و ئاوازةكةي و شةپؤيل بةرز و نزم/ سازةكةي ئةدا خؤي ئةنيشت پياوث و دةسيت لة
لة شةوي وثص / من چاك ئةمزاين تاقمث ذؤحي  ئاصؤزي كؤچةر/ پةجنةيةك زيو لة فةزاي شةو وثص ئةبوو

  .هثديانة الوةال هةر دةرئةچوون
  ....:بجاي آوردم او را، هان

ثرشيان كردة سةر ه/ شةوثك چةتة ئاوييةكان كة/ ئةوشازادة بآ ورة بوو ئةو!/ كةوتة بريم، ئةوم ناسي ئةرث
  !بة شارةكةي هثرشيان هثنا/ چةتة زةرياييةكان و هاذة و هووشة_  ئةرث ئا ! / شارةكةي
  ...:پويند فرداي دگر باز مي

!/ كاوةيةك نادؤزرثتةوة، هومثد/ سةبرت ببث كة تاكثكي دي سةر هةصبات/ ذؤژثكي دي: ديسانةوة ئةصثن
  .خؤزگة ئةسكةندةرثك پةيدا ئةبوو

  ...:خروشي كه زخيام خشم و
  .دص و گيان هةص بثرثت ئةوةم خؤش دةوث لة/ لة خةييام، جؤش و خرؤشثكي پايةدار

  ...:شعر قرآن اوستاست كزاين سان
لة گةص / لة تامينةي منة ئةم لةشكةري كاووس شا/ لة سةرة مةرگة  ماناي قورئان و ئةويستاية بةو جؤرة

  .جامي گصثنةي من ستةو ببة بة جةمشيد لةهة/ خومي خةييام، ئةي ئومثد  شةرايب موغان، لة
  ... :ها دار پهلواني واي شمايان دوست

ذؤسةمي دةستان و / ئثمة سامي نةرميانني، زاصي زةر ئثمةين/ كاننييةئاخ ئثوةكان، ئةوينداري پاصةوا
  .زؤراوي دآلوةر هةروةها

  ... :هم اورمزد و هم ايزدانت پرستم 
فراوانتر ئةو !/ ئةم شان و شكؤمي خؤش ئةوث ئيجگار!/ ئةوث ئيجگارهةم ئورمةزد و هةم خوداكانتم خؤش 

  !لة هةر پري و پثغةمبةرثك خؤش ئةوث!/ زةردةشتة گةورةيةم
  !... :مسيحاي جوانمرد من

!/ وةرة... هةوا زؤر ناجوامثرانة ساردة/ ئةي گةورة پرية پياوي جل چصكن/ مةسثحاي جوامثري من 
منم من، ميواين شةوةكانت، !/ آلمي سآلوم بدةرةوة، درگا بكةرةوةتؤ وة/ دةمت گةرم و سةرت نةيشث

ذؤمم،   لة  نة/ منم دژوثين تاصي ذؤژگار، دةنگثكي نابار/ منم من، بةردي بةرپةصي ذؤژگار / تةمرةژةين خةمبار
اري من، ئةي ياري من، ميواند/ دصتةنگم درگا بكةرةوة، بكةرةوة، كة/ ذةنگةم زةنگم، هةر ئةو بثذةنگة بث نة لة
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ئةبيسي، تةنيا : ئةر شتث/ تةوةريةك نيية، مةرگثك  ناوارثت/ ميواين ساص و مانگت وةكوو يب لثرة ئةلةرزثت
  .كةناري جام دانثم حةسثوةكامن لة)/ قةرةبوو كةمةوة(ئةمشةو هاتووم / ناصةي سةرما و ددانة

  ...:بينم درو رام راماند ها كه مي نشاين
/ بةر لة قامي قيامةت هةلئةسثتةوة/ بارامي وةرجاوةند/ چاومة لة بارام ئةچثئةو نيشانانةي لةو لة بةر

  .هةزاران كار ئةكا هةموو بة شكؤ/ دةسيت دث هةزاران كار لة
  ... :باريد پاسي از شب رفته بود و برف مي

ةربازي با وةكوو س/ ا پةذ باراين پةريةكاين خولياوي لة بريةكاين ماندووة/ نيوةشةو بوو بةفر ئةباري
بةفر / لة سةرسؤپاي ماندوو خةمباري وثص!/ ئةوةندة پةرثشان حوكمي ئةذاين دثوانةسا/ كاردروست ون بوو،

كة / و بث دةين، به دةنگيةكي ئةهوةن/ ئةم هةواصة ساردةي پريي پاك/ بوو و بةفر تةنيا، ئةم هةواصة
  .خةمناك بوو و بث ئاكام

  ...:بعد چل سال كه ري داشت چو حمبوس مرا 
خؤزگة / خاك خةريكة مبكثشثتةوة بةرةو تووس/ پاش چل ساص كة خاكي ذةي  مين ديل كردبوو

من كة دةسيت بايب خؤم ماچ / كة لةوث ئةم هةموو حةسرةتةم نةبوو/ تووس بةرةو ذةي نةهاتبايةم سةرةتا لة
  .بچمة پاي خاكي بؤ ماچ و كذنؤشي/ مةشهةدي تووس بانگي كردم/ نةدةكرد

  : ...مي غارغم دل با تو گو
!/ دا دةنگ هاتة ناصةو وةآلمي/ پثم بصث داخؤ ذثگاي ذزگارمي هةية؟!/خةمي دص بة تؤ ئةصثم ئةي ئةشكةوت

  .»نيية ئا،«
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  يب منداآلن دة ئه -م شي دووه به
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 ن لة غيايب منداصداآلشيعري مندا
  )ئثران تاينن، دؤخي كوردسآلخوثندنةوةيةك لة سةر شيعري مندا(

  ئةمحةد شةباين
  

  کورته
كريستييةن هانس «؛ ئةوكاتةي كة ساص لةمةوبةر٢٠٠ ن لة جيهاندا دةگةذثتةوة بؤآلپثشينةي ئةدةيب مندا

بة  - ناوي دةركردووة» آلنباوكي ئةدةيب مندا«كة بة - ئةندةرسؤن . يت دانيمارك ژياوةآللة و »ئةندةرسؤن
مثژينةی ). ١٣٨٤ شةبانی،( ين دنيا كردآلنثكي نوثي پثشكةش بة مندا، جيها»نالئةفسانةي پةري«نووسيين 

ئةم پثشينة بؤ ئثمةي كورد، ئةگةر كةمتر لةو . تثكي وةك ئثران، ناگاتة حةفتا ساصآلن لة وآلئةدةيب مندا
ين آللةم بارةوة يةكةمني هةوص و تثكؤشان بؤ داناين بةردي بناخةي ئةدةيب مندا. ماوة نةبثت، زياتر نيية

كاتثك كة گؤضاري كوردستان لة  ؛ي هةتاوي بةمالوة١٣٢٠ ذةنگة بگةذثتةوة بؤ ساصةكاين) دالة ئثران( كورد
كةواتة دةكرث بصثني ئةم تثكؤشانة، هثشتا نوثباو و كاصة و ذةنگة . دةرئةچوو دا»كؤماري مةهاباد«سةردةمي 

ي شاعريان و نووسةراين ئةم بةستثنة دي ئةدةبةكة، ساوا بثت و پثويسيت بة ناز و نةوازشي دايكانةووةك خ
  . بدرثتةوة و سةرجني بدرثتبؤية پثويستة شثلگريانة و بةرپرسيارانة ئاوذي لث. هةية

نةي كة تا ئثستا لة بةستثين آلئةم توثژينةوة كورتة، ئةو ذاستييةمان بؤ دةرئةخات كة زؤرينةي ئةو هةو
بة چاوخشاندنثكي . وكووذي بثت دةر لة ئارثشة و كةمن بة ئةجنام گةيشتووة، نةيتوانيوة بةآلشيعري مندا

خثرا بةو بةرهةمانةي كة لةبةر دةسيت نووسةردا بوون، ئةو شتةمان بؤ ذوون ئةبثتةوة كة زؤرينةي 
شيعرةكان، نةك لة زمان و خولياكاين منداصةوة سةرچاوةي گرتووة، بةصكوو لة ناخي حةز و ئاوايت 

بة شثوةي كتثب و (وكراوةي آلژينةوةدا نووسةر، نزيكةي پةجنا بةرهةمي بلةم توث. گةورةكانةوة هةصدةقوصثت
بةهرة بوون لة ذةگةزي خةياص و فانتازياي تايف  ثداخةوة زؤربةي هةرةزؤريان بآلم بةبة ،لثكداوةتةوة) گؤضار

                                                
  .يب منداآلن دة ري ئه توثژه 
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اري ذاستةوخؤ بةزؤري يا پذيةيت لة هثما و كيناية، يان لثوانلثو بوون لة ئامؤژگ ،كةچي بة پثچةوانةوة. منداصي
  . نآلو هةروا دوور بوون لة جيهاين مندا

ين ئةم ناوة بةرپرسيارانةتر هةنگاو آللثرةدا پثويستة ئاوذثكي جيددي بدرثتةوة لةم ژانرة و بة نيسبةت منا
، ذةنگة كي لثكؤصينةوة لةمةذ ئةدةيب منداآلنهةصبگريثت، چوونكه بة هؤي نةبووين ناوةندثك ياخود سةنتةرث

زة لةدايكبووي تووشي نسكؤ و هةصةنگوتن بكات و ئةزموونةكان بة كورت و كوثري و نةزؤكي جةستةي تا
تر،  خةبةر لة كةساينشاعريثك لة ئاسيت خؤيةوة و بث- ئةم پةتاية وادةكات، هةر نووسةر. ثصثتةوة

رةدا ئةم هةربؤية لث. و بكاتةوة و ئاگاي لة بريوبؤچووين ذةخنةگرانةي خوثنةر نةبثتآلبةرهةمةكةي ب
پثشنيارة دةهثنمة ئاراوة كة اليةنگران و نووسةراين ئةم بةستثنة، هةسنت بة دةركردين گؤضارثكي تايبةت بة 

و دةست لة  چوونكه ئةگةر بثت. ن بة ديدثكي زانستييانة و ذةخنةگرانةوةآللثكؤصينةوةي ئةدةيب مندا
ئةمةش . ؤيان بةرةوالي خؤيان دةيانبةنن بةربدةين، كةساين ديكة دةستيان دةگرن و بة هةواي خآلمندا

  .ئاسؤ دةكاتين نةتةوةكةمان مژاوي و ناديار و بثآلداهاتووي مندا
  

     اآلندقؤناغی منداصی، شيعری من: رةکييةکانوشه سه
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  پثشةكي

لة بةستثين  بونيادي هةر باسثكي تيؤري ينة و ئةم بريؤكة، بنچ .»ثن، منداص ناخيوصقثنآلئةدةيب مندا«
م آلبة ث؛ن، لةگةص جؤرةكاين ديكةي ئةدةبدا مانايةكي جياواز لةخؤ دةگرآلئةدةيب مندا. ندايةآلدةيب مندائة

كةواتة، وا دةرئةكةوثت، چوونكا ئةم . يت گةورةكان دةرباز بكاتآلهةرچي بثت، ناتوانث خؤي لة ژثر دةسة
  .)١٣٨٢ خسرو نژاد،( راندن، دةسكرد و داتاشراو بثتفئةدةبة لة اليةن گةورةكانةوة دثتة ئا
، باسثكي الكةوتة و پةراوثزي بثت و بةهةند گةورةكان ن، الي ئثمةآلذةنگة باسكردن لة ئةدةيب مندا

 ن، باسآلذةنگة باسكردن لة ئةدةيب مندا. بايي سةيري بكرثت يان بة چاويلكةي شتثكي هةرزان ؛نةگريثت
ذةنگة چاالكواناين ئةم بةستثنة، هةر  .ةكردووةكردن بثت لة كؤتايي هاتين ئةو شتةي كة هثشتا دةسيت پثن

مابثنت، ئينجا بة ژثستثكي بةرپرسيارانة و شاعريانةوة داكؤكي لة منداص و  كاتثك لة ئةدةيب گةورةكان جث
كوثرةكاين تايف منداصيمان، وامان  ثذةنگة نةكرانةوةي گر .ةشةكةي بكةنخمافةكاين و جيهانة ساكار و بث

و شذي و شپرزييةكي زياتر لةو سةردةمة، خؤمان اوثژينة بةستثين ئةم ژانرةوة و بة بكات بة ئاصؤزاوي  لث
ن و هةستمان دةربذين و ين و لةبري ئةوان بئاوزآلكةمترين توانست و شارةزاييةوة ببينة دةمذاسيت مندا

  . شيعر ؤنني و چريؤك و بةيت و بالؤرة بثژين
نداص، وةك بوونةوةرثكي هةستيار و بابةتثكي تايبةت بؤ بة تثپةذبووين زةمان و بةرجةستةبوونةوةي م

سايكؤلؤژي منداص لة  و آ، هةروةها پاش لةدايكبووين زانسيت پةروةردةي نوو عامالندن ندنآلپةروةردة و خةم
ئينجا پثداويستيية دةرووين و عاتفييةكاين  …اليةن بريمةندانثكي وةك رؤسؤ، فرؤبل، پستالؤتسي و پياژة و 

. ةخي پثدرا و لة دةزگاكاين پةروةردة و بارهثناندا كةوتة بةر سةرجني فثركاران و راهثنةراين منداصمنداص باي
دةمهةوثت پثناسةي وتارةكة بكةم كة ئةويش دةخوازثت لة يةكثك لة ژانرةكاين  ،وتارة كورتة بةم پثش

منداص كثية و  - ١: بريتية لة پرسيارة سةرةكييةكاين ئةم توثژينةوة. بكؤصثتةوة) واتة شيعر(ن آلئةدةيب مندا
ن چيية و آلشيعري مندا - ٢ن گرينگن، چيية؟ آلئةو هؤكارانةي كة بؤ ناسيين توانستةكاين مندا

ئةو ئةزموونة شيعرييانةي كة لة دةضةري خؤمان بؤ  - ٣تايبةمتةندييةكاين ئةم جؤرة شيعرة كامانةن؟ 
  ؟ ين ئثمة بة ئةجنام گةيشتووة لة چ ئاستثكدايةآلمندا

ن و ئةو بةرهةمانةي كة لة آلئةدةم لة دؤخي شيعري مندا كردين وتارةكة، هةوص بة مةبةسيت خؤماصي
و كراونةوة، بكؤصمةوة و آلب» نآلبة ناوي شيعر بؤ مندا« رانثئ ماوةي ئةم چةن ساصةي دواييدا لة كوردستاين

اشتر واية كة مةبةسيت خؤمان لة لثرةدا بةرلةوةي دةروازةي باسةكة بكةينةوة ب. ئاوذثكيان لث بدةوةمة
وون بكةينةوة و ئاشكراي بكةين كة بة چ كةسثك دةگوترث منداص و ميانةي چ تةمةنثك بة ذ »منداص«

ين آلكة لة ميانةي سا بريتية لةو مرؤضانةيلةم وتارةدا  »منداص«مةبةست لة وشةي . منداص لة قةصةم ئةدرثت
  : دابةش دةكةين كة بريتني لة) گرووپي تةمةن( ثكدةژين و ئةم  بذگةش بة چةند قؤناغ ١٦تا  ٤

  . ثساص لة خؤ دةگر ٦ين آلمندا :گرووپي يةكةم
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  . ي سةرةتايي٤و  ٣و ٢ين پؤيل آلساص كة پثكهاتووة لة مندا ٩تا  ٧ين آلمندا :گرووپي دووهةم
ي ٢و  ١ جةمي سةرةتايي وپثنين پؤيل آلساص كة بريتية لة مندا ١٢تا  ١٠ين آلمندا :گرووپي سثهةم

  . ناوةندي
ي ناوةندي و قؤناغي ٣ن كة پثكهاتووة لة پؤيل آلسا١٦تا  ١٣قؤناغي مثرمنداصي  :گرووپي چوارةم

  .دواناوةندي
  

  :نآلشيعري مندا
» شيعر چيية؟«كة بصثني  باشتر بثت لةوةي »لة دةست دثت؟ كارثكي شيعر چ«: ذةنگة ئةگةر بصثني

ن آلئةگةر مبانةوثت پثناسةيةكي كورت لة شيعري مندا ).85 شماره :کتاب ماه کودك و نوجوان برنيک،(
وخوسيت  ويية كة سؤز و هةستآلوتارثكي كثشدار يا هؤنراوةيةكي خةيا: بةدةستةوة بدةين، دةكرث بصثني

منداص لة شيعرثك كة تثيدا باس لة . و لة ناخيدا مؤسيقايةكي هثمنيش بةدي دةكرثت ثمنداص دةبزوثن
بةم بؤنةوة حةز دةكات ئةو شيعرانةي كة وةها . )١٣٨٢ علوی،( كرثت، چثژ دةباتتةكةي بآلخةون و خةيا

ن، آلشيعري مندا. و دةبثتة مةلةكةي زةيين وهئةيصثته، بيخوثنثت و لةبةرخؤيةوة ثجيهانثكي بؤ دةخوصقثن
نث و وةك ئاوثنةيةك واية لة بةرامبةر منداصدا كة ئةگةر خؤي تيا ببينثت، ئةو شيعرة بة هي خؤي دةزا

شيعر لة  ).٧٠٣مشاره  :ايران ي روزنامه ابراهيمی،( .ئةگةريش وا نةبوو، لة گةصيا هةست بة نامؤيي دةكات
كردنثكي بةتام و دصخؤشكةر بة وشةوة دةست پثدةكات و شاعري بة هةصبژاردنثكي وردبينانةي وشةكان  ياري

و ئثمة دةباتة ناخي  ثادةكثشذيعرةكة سةرجني خوثنةر بة الي ش ،و داذشتنثكي وشيارانةيان لة پاص يةكدا
كةواتة، ذةنگة ئةو كاريگةرييةي كة شيعر لةسةر هةست و نسيت ئثمة  ).برنيک( ئةزموونثكي تازةي ژيانةوة

  .كردنةكةي دايدةنث، گرنگتر بثت لة پثناسة
 شيعري ةنگدانةوةي پثداويستيية دةرووين و مادييةكاين منداص بثت و بابةتةكاينذ ثن، دةبآلشيعري مندا

بگات و لة ژياين خؤيدا وةك  تاكوو بة سانايي تثي وه، هپةيوةندي هةبثت بة جيهاين منداصي ثمنداص دةب
شيعرچيية؟ « :پثناسةيةكي شاعريانة لة شيعر بة دةستةوة دةدات »فارگؤن«. ئةزموونثك بةكاري ثنثت

  ئامسان نيية، رووناكايي/ وورةي گوصي سةشيعر گوصي سوور نيية، بؤن و بةرام/ شيعر چيية؟ ثدةزان ثك
 نيية، بةصكوو ئةوةية "من"شيعر / دةرياش نيية، ئاوازي دةرياية/ هةصفذينة تامةزرؤييهةصفذين نيية، / ئامسانة

ئةوةش نيية كة لة پةخشانثكدا / مآلشيعر، ديتنة، بيستنة، هةست پثكردنة بة/ راندنفكة مين هثناوةتة ئا
كة  ثدةزانث شيعر چيية؟ شيعر هةسيت مرؤ بة شثوةيةك دةرئةبذ ثة؟ ككةواتة شيعر چيي/ دثتة ئاخاوتن

 ئةدات كة خؤي و هةست و خوسيت بفامثنثت شيعر يارمةيت خوثنةرةكةي .لةمةوبةر تاقي نةكرابثتةوة
  .)برنيک(
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  :نآلتايبةمتةندييةكاين شيعري مندا
شتر واية لةو تايبةمتةندييانة ن لة شيعري گةورةكان جيا بكةينةوة، باآلئةگةر مبانةوثت شيعري مندا

و يارمةيت ئثمة ئةدةن تاكوو لة پذؤسةي ئاسانكاري بؤ ذاگواستين  بدوثني كة ئةم كارةمان بؤ ئاسان دةكاتةوة
بة  ،كةواتة. ن لة قؤناغي منداصييةوة بةرةو ژيان و پذؤسةي پةروةردة و ذاهثنان بة الذثدا نةمانباتآلمندا

  : لة خؤ گرتبثتخوارةوةي كة ئةم تايبةمتةندييانةي » نآلشيعري مندا« ثشيعرثك دةگوتر
  . زمانثكي سادة و ساكاري هةبثت) ١ 
  .وي بثتآلواتة خةيا ؛ةگةزي خةياص تثيدا بةهثز بثتذ) ٢ 
  .ةمزي و هثمايني يا كينايي نةبثتذ )٣ 
  .بثتآلنةوة هةصقوآللة جيهاين مندا) ٤ 
  .ذاستةوخؤ ئامؤژگاري ئةخالقي لة خؤ نةگرثت) ٥ 

نةي دواييدا بة آلئةكةينةوة و سؤراخيان لةو شيعرانةدا ئةگرين كة لةم سا  ئثستا ئةم تايبةمتةندييانة شي
  .و كراونةوةآلضؤكدا بآلن لة قةبارةي كتثب يا گؤضار و بآلناوي شيعري مندا

  
ي بگات و بؤ تثگةيشتنةكةي تووشثت لثي واتة منداص زوو :دةبث زمانثكي سادة و ساكاري هةبثت  )١

واتة هةر كة لة زاري خوثنةر جاري بوو منداص حةزي پثبكا و دصي . نةبثتو تةنگ و چةصةمة گريوگرفت 
كارثكي ئاسايي و سادة  نآلم ئةم سانايي و ساكاريية بة واتاي ئةوة نيية كة داناين شيعر بؤ منداآلبة. بگرثت

بةندية كة لة قؤناغةكاين منداصي  ديارة بة پثي ئةو پؤلثن. كةس بتوانثت خؤي لة قةرةي بداتبثت و هةر
ادةيةكيش گرووپي سثهةم لة ذبةدةستةوة درا، ئةم تايبةمتةنديية، پتر بؤ دوو گرووپي يةكةم و دووهةم و تا 

نةگةيشتؤتة ئةو » نةي وشةكايناةزخ«ن بثت، هثشتا آلسا ١١تا  ٤منداصثك كة تةمةين لة ميانةي . ئاراداية
يان  ثبةم بؤنةوة پثويستة ئةو شيعرةي كة دةيبيس. نامؤ بفامثت ئاستةي كة بتوانثت وشةي دژوار و

زمانةكةي بثت بؤ ئةوةي بتوانث بة سانايي پثوةندي لةگةصدا  و بةهرةي لة قةدةر توانست ،دةخيوثنثتةوة
  . وةرگرثتلثبگرثت و چثژي 

ئثمة بؤ ئةو تةمةنة، ن، بة قةدةر سةرجني نيوةناچصي آلپثمان وابثت كة داناين شيعر بؤ مندا زؤرترذةنگة 
ن، آلوو ئةدا و باشترين شيعري منداذكةچي لة واقيعدا بة پثچةوانةي ئةم بؤچوونة . كارثكي سانا و ساكار بثت

زگار بووبثنت و جيهانثكي ذكوثرة  و كورت شيعري ئةو شاعريانة بوون كة لة سنووري بةرتةسكي ئةم ديدة
  .كردؤتةوة) بطخما(وودةم ذمنداص، وةك  بةرفراوانيان بةرةوذووي خؤيان، وةك داهثنةر و

ئةم  ).١٣٧٩ ،حمةمةديان( ةزا حمةمةديان دةهثنمةوةذي عةلي»ماسي خامن«لثرةدا كؤپلةيةك لة شيعري 
نثك آلثگر لةبةردةم منداذم ئةمة نةبؤتة آلهؤنراوةتةوة، بة) سنةيي( ينآلزاراوةي ئةردةبنشيعرة ئةگةرچي بة 

بةصگةش بؤ ئةم . پثشوازي گةرميان لثكرد تريش اينين ناوچةكآلهةر بؤية مندا ،زاراوة قسة ناكةنبنكة بةو 
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هةزار دانه لةم  ٨٠وكردنةوةي نزيكةي آل، گةيشنت بة چاپي چواردةهةم و ب ٨٨وو زستاين مةسةلة، تاك
  . كتثبةية

  چارشثوي دا بةسةريا/ ماسي خامن ناو دةريا 
  شريين شريين وردة ورد/ ثگة خرتة خرت ذكةفتة 

  ماصةكةيان حةوشي نةو/ ماسي خامن كةوشي نةو 
  جي چاوي كةفتةو بة جي/ چوو بؤ سةر كووجي  ثوةخت

  .…مناص ئةو بةرماصة بوو / جي زةردةواصة بوو  جي
چوونكا ماسي لة . منداص بؤ ماسي ديدثكي مرؤضانة و لثرةدا نيگايةكي ژنانة قايل دةبثت، لةم شيعرةدا

م شاعري دةيكات بة خامنثك و دةيهثنثتة آلبة .ئاو ناتوانث بژي ثب وئاوة و بةجيهاين واقيعدا بوونةوةرثكي نا
ماسي خامن، هةستثكي بثغةش و دةروونپاكي . سةريا ن و چارشثوثكيش ئةدا بةآلواتة دنياي مندا ؛عةرز سةر

ي كراس سؤنة«كاتثك كة  .تو بة هاناي هاوذثكةي دةچث ثهةية كة لة كايت تةنگانةدا لة خؤ دةبوور
  :ثو دةص ث، دصي بؤي نةرم ئةبثوةكاين دذاوة و لة چاوةكاين فرمثسكي گةش دةبارآلپث» پووصةكي

  ثگةي هةس و ئةزامنذ/ ويت قةزاو لة گيامن
  ويت ئيمذؤ بؤ تؤم سةند/ ماسي كةوشي لة پا كةند
  ژيري  با بثژن چةنث/ ئيتر بةسية نةگريي

  
كايةي لةيستؤكثكي  سادة دثتة ئاخاوتن، ناساندين ذةگةزي زمان بة ستايلثكيتر كة تثيدا  منوونةيةكي

  :وه هلة اليةن كولسووم عومسانپوور »كؤلثرة«واتة ، »حةوايلة بةرزة«بة ناوي  ةيةنآلمنا
  جثگاي باصندةكانة/ حةزم لة ئامسانة
  هةورة گةورة گةورةكان/ ئةذؤم بؤ الي هةورةكان

  لةگةص من دةكا كاية/ ية»با«دةسيت خؤش بث ئةو 
  )١٣٨٢ ،عومسانپوور(   بة دةسيت تؤ هةصبةزمي / كؤترثكي كاغةزمي                      

ي ذبة تايبةت لة دث. وي بةكار براوةآلم بةتام و خةياآللةم شيعرةدا زمان بة تةرزثكي ساكار و سادة، بة
 دا دووپاتنآللة شيعري مندا. »هةورة گةورة گةورةكان/ ئةذؤم بؤ الي هةورةكان«: دووهةمدا كاتثك دةصث

بيسةر  و بوونةوةي وشةكان و گرثبةسيت ئاواز و دةنگي وشةكان، دةتوانث چثژثكي تةواو بة خوثنةر
وةها » هةورة گةورة گةورةكان«اذستةي شلثرةدا . و بةرهةمةكةي لة ال خؤشةويست بكاتثت ببةخش

  .دةورثك دةگثذثت
  

                        :                 »سةالم پارسا«يان بذوانة بؤ ئةم شيعرةي 
  دانوولة

  ين ئةم ناوةآلهؤ منا/ دايكم دانوولةي لثناوة 
  هةتا بةشي ئثوة ماوة/ وةرن زوو كةن تا نةبذاوة 
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  سةركوصمةي سوور هةصگةذاون/ وواون ذدياين  "ئاسؤ"
  دايكم دانووي بؤ لثناون/  نبؤ ئةوةي ساغ و وريا ب

  الميدصم خؤشة تؤ لة / هؤ داية گيان مامي مامي 
  چةندة خؤش و چةند بةتامي/ ئةي دانوولةي دةسيت داية 

  دياين آسثكي بذو هةر/  "كاين"و  "كوردة"و  "ناسكة"خؤشة 
  )٨٤ پارسا،(…منيش بيخؤم تامي تامي / دايكيان دانوويان بؤ لثنث       

ري كة ئةويش بةرةو نةريتثكي كؤين كوردةوا ثادةكثشذلةم شيعرةدا شاعري وثذاي ئةوة كة زةيين منداص 
و بةخشيين دانوولةية لة كاتثكدا كة منداصثك يةكةم دياين دةردثت، زماين شيعرةكة بة تةرزثكي  سازكردن

داية مةمدة «لة بةييت با كؤپلةيةكيش .مؤسيقايي دثتة سةما و دميةين جوان و بةپثزيش دةخؤصقثنث
) مةهابادي( زاراوةي موكرياينبنكراوة بة شيعر و بة  »عةبدولقادر قادري«لة اليةن  كة» ثبةگورگ

                     :وةخبوثنينة ،هؤنراوةتةوة
  :گورگ

  زگم دذي بة پةجنان/ ئؤخةي گرمت بة ددان 
  ئامان ثئةمنم گورگي ب/ بة من دةصثن دذندة 

  :دايك
  ثزيين جةرگت بذهؤي /  ثةيب مةرگت بذزاصم 

  )١٣٧٧ قادری،(    »ثبة قوزةصقؤرتت ب دةبذؤ«/  ثوت لة عةرزي ببذوت                        
بةصكوو ذةنگة تووشي نسكؤيةكي بكات،  ،نةك بؤ منداص چثژ نايةنثتة بةرهةم ،لثرةدا ساكاريي زماين شيعر

لة اليةكي ترةوة . دي زثدةتر هاتووة لة نثوة دثذي كؤتاييدا كثشي شيعرةكةش، هةصبةزيوة و لةواين هچوونك
شيعري منداص، بة . ار هثناوة كة ئةمة لة گةص رؤحي شيعردا ناخوثنثتةوةوشك و ذةقي بةكزبر و زمانثكي 

نياندا بثتة ئاخاوتن و  و وخوسيت ناسكي خوثنةرةكةي، پثويست دةكات لة قةبارةيةكي نةرم هؤي هةست
  . تةيل سؤز و عاتيفةي ببزوثنث

  
ن ئةوةية كة جيهان و آلمنداتر لة تايبةمتةنديةكاين شيعري  يةكثكي :ةگةزي خةياص تثيدا بةهثز بثتذ) ٢

  . پانتاي شيعرةكة بة ذةگةزي خةياص و فانتازيا بذازثنثتةوة
سةرچاوةي سرووش » خةياص« - ئةو شاعريانةي كة بؤ گةورةكان شيعر دةهؤنن-لة الي زؤربةي شاعريان 

نگليزي، شاعريي گةورةي ئي ،)١٨٢٧ ١٧٥٧( »ويليةم بليك«بة باوةذي . راندين بةرهةمي ئةدةيب بووةفو ئا
ادةژةنث و هةر داهثنانثك كة بةرهةمي خةياص ذؤحي ئينسان ذخةياص بؤ شاعري لةو خواية كةمتر نيية كة 

ووةوة شاعريثك كة دةخوازثت ئةندثشة و خةياصي منداص ارووژثنثت، ذلةم . بثت، كارثكي خودايية
 نژاد،خسرو( دةبينن وه هةكانكارةكةي ئةستةم و دژوارتر دةبثت لةو شاعريانةي كة خةون بة جيهاين گةور

١٣٨٢( .  
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. و لةبةر چاوي دةكةوثت ث، خثرا لة الي كؤن دةبثانةكثشذشيعرثك كة خةياصي منداص بةرةو خؤي 
بة لةبةرچاوگرتين ئةزموونة  ثن دةبآلكةواتة شاعريي مندا ،نايةتثسنوورة و كؤتايي پ ثن بآلخةياصي مندا

نة بكرثت كة هيچ آلن باس لةو خةياآلالي مندا ثچوونكا ناكر ؛ثتاستةقينةكاين منداص، خةياصيان بؤ داذثژذ
  .)١٣٨٥ رمحاندوست،( زموونثكيان دةربارةي نةبووبثتئة

  :دةكاتة دميةنثكي خةياصي» باران«كة بة شثوةيةكي جوان  "ئةمني گةرديگالين "بذوانة ئةم شيعرةي
  نآللةسةر باين ما آد ئه/ خرمة خرمي پثي باران

  نآلوةكوو كايةي منا/ ةهةصدةپةذن دصؤپ
  ثادةكةم بؤ بةر دةركذ/ صدةگرم و چةترةكةم هة

  ثدةست ئةكةم بة هةصپةذك/ لةگةص دةنكي بارانث
… 

  چةند خؤشة خرمة خرمي/ ثبة لثزمة دثتة خوار
  )١٣٨٤ ،گةرديگالين(پثم خؤشة گرمة گرمي / هةور ئةدا برووسكة             

ووناكايي و ژيان لة بةر چاوي منداصدا بةرجةستة دةكات و ذةيةك بؤ وةك نيشان "باران"شاعري لةم شيعرةدا 
خةياصي مناص بةرةو ئةم دياردة بةنرخةي سروشت  ،نة و دصذفثن دةيهةوثتآلبة چةن دميةنثكي منا

خوثنةر بةرةو دميةنثكي شاد و  ،»نآلوةكوو كايةي منا/ هةصدةپةذن دصؤپة«كاتثك كة دةصث . ثتابكثشذ
ة كو بري لةوة دةكاتةوة  ثمنداص، ئةم ئيماژانةي شيعرةكةي بةردص دةكةو. ن دةكاتثنمووذئةفسووناوي 

فةرحثين خباتة دةست بكات بة هةصپةذين و سةرچؤپي راكثشث و چؤن لةگةص دةنكة دةنكةي بارانث 
  .دصييةوة

   :ه»ماسي خامن و ئاجبي فثص«، شيعري لةم شثوازة منوونةيةكي ديكة
  كوردي ها بةريا ثكراس/ ماسي خامن ناو دةريا

  پةلكةكاين چنياگة/ لةبةر ئاينة وثسياگة 
  ناوماصةكةي بوينة/ ماسي خامن شريينة

  )١٣٨٠ ،حمةمةديان(…خذخاصةكةي شانةكةي/ بذوا بؤ يةغانةكةي                                 
    

يني بةكار بربثت، ةمزي و هثماذئةگةر بثتو لة شيعرثكدا وشةي  .ةمزي و هثمايني يا كينايي نةبثتذ) ٣
لةو  ثبةداخةوة لة هةند. خوثنةر تووشي سةخيت و ئاصؤزي لة فاماندين چةمكةكان دةكات-منداص

زؤر بة هاساين دةقي ) دانةر( شاعري - و كراوةتةوةآلن بآلكة تا ئثستا بة ناوي شيعري مندا-بةرهةمانةي 
فامي منداصدا نيية، ئةم وشةگةلة لة ئاسيت ماناي  هةمز و هثمايانة دةئاخنثت كة لثرةدا چوونكذشيعرةكة لةم 
اكثشثتة پةراوثز ذسةرجني منداص لة ناوةندي دةقةكةوة  ؛بة داناين ژثدةر يان فةرهةنگؤكثك ناچاري دةكات

ذةنگة ئةم حاصةتة ببثتة هؤي دروستبووين ئارثشة و . و بةم جؤرة لة ئةمتسفؤري شيعرةكة دووري دةخةنةوة
  .     ثواوي بكاتخوثنةر تووشي سةرلثش-منداص

  :ي قادري»مةمدة بةگورگث داية«بذوانن بؤ هؤنراوةي 
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  ئيمانيا حةيدةري بة/ ؤستةمي داستان ذوةك 
  هةذاكةينة سةر شةيتان/ بة زولفةقار و گورز 

كة ئاماژة ( حةيدةر )ن بةكارهاتووةؤستةمي داستاذكة لثرةدا بة هةصة، (ؤستةمي دةستان ذلةم هؤنينةدا 
زولفةقار  )كة بؤ منداص وةك چةمكثكي تا سةر ئثسقان مژاوي و نامؤية(ئيمان  )ي عةيلئةدات بة ئيمام

ةمز و ذسةرجةم كؤمةصثك  )…بوونةوةرثكي ئةفسانةيي و ترسناك و (و شةيتان ) مششثري ئيمام عةيل(
خؤماصي  استيدا نازانث كة ئةو خةريكة بةيتثكي فولكلؤريذهثماية كة منداص دةخاتة گثژاوثكي هثمايني و لة 

  ؟ …بة شيعر دةخوثنثتةوة يان مثژووي ئثران و تووران و ئيسالم و 
  : گوتوويةدا »كتثب«كة لة وةسفي  ة»فايةق باتةش«شيعري  ،جؤرة م لة تر منوونةيةكي

  زوانثبة ب ثبؤمان بدو/ مامة پريي فرةزان 
  لة باستان ثكةس تثر ناب/ لة حةكايةت و داستان 

  )١٣٨٠باتةش،( بؤ خةصك گثذينؤ داستان/ ببني لة باستان  با فثر                 
م هةر آلبة. واتة دةنگ وباسي ئثوة. »قسة و باسة«، »باستان«لثرة، لة دثذي دووهةمدا مةبةست لة وشةي

  .ثئةم وشة لة دثذي سثهةمدا واتاي مثژووي كةونارا لة خؤ دةگر
  :دا هاتووة»سةالم قادري«ي »دةسةوپارة«يان ئةم منوونة كة لة كتثيب

  ختةم كرد لة پشيلة/ پش، پش، پش، پشيلة
  مامة بؤ كرا زيندان؟! / ئاخؤ دايةگيان: ويت

  پشيلة هاتة ماصي/ دايك ويت بة منداصي
  كة پشيلةي ذاماصي/ تثكي دا ماص و حاصي

  )١٣٨٢ قادری،(        قةبر بوو بة دواماصي/ زيندان بوو بة ئةحواصي                            
دةگات، چ بگات بة  ثيةم منوونةدا خوثنةري گةورةساصيش تووشي گرفيت مانايي دةبثت و بة سةخيت تل
م لة دثذي آلوونة كة دةيهةوثت باس لة پشيلة بكات، بةذيت شيعرةكة آللة دثذي يةكةمدا پ! نآلمندا

. تر دثتة ئاراوة  تثكيآلتؤمةز پ ؛دووهةمدا خثرا دةالقةيةكي تر دةكرثتةوة كة پثوةندي بة دثذي يةكةم نامثنث
  :بةذثزةلةم تر  منوونةيةكي. ثووداوي ناو شيعرةكة لةگةص واقيعي كؤمةصگاي شاعريدا ناگوجنذئينجا 

  بة سةرچاوة پيالنث/ ثدةصث منداص دةزان
  تةيارةس لة ئامسانث/ دةبابةي دةوري دثية

  نةآلمندا شاعريي /هةصمةتةجوانة لةتيف
  چةي گيانةديواين باخ/ قةصةمي دةسي دصية

  !ئةم منوونة بةذاسيت هيچ لثكدانةوةيةك هةصناگرث
  :»ئةمحةد بةهرامي«لة اليةن  »مامؤستا«منوونةيةكي ديكة لة وةسفي 

  جثگةي زانني و هؤشة/ خؤشة ثقوتاخبانةم پ
  شةربةيت ژين بنؤشة/ لةم سةرچاوة بةجؤشة
  سؤما و گلثنةي چاوم/ مامؤستاية هةتاوم
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  دةوثن تا ماومخؤشم / يي هةناومآلبة قوو
  ثبةهةشتيشتان مةنزص ب/ ثژيانتان باخي گوص ب

  ثدوور لة تاريكي و سص ب/ ثؤژ و شةوتان بةدص بذ
  )١٣٧٩ بةهرامی،(

هةتاوم، بةهةشتيشتان   ژين، مامؤستاية  بةجؤش، شةربةيت  سةرچاوةي :لةم شيعرةدا زاراوةگةلثكي وةك
منداص دةربارةي . ت و فاماندين شيعرةكة دژوار ئةكاتخوثنةر تووشي گرفيت مانايي دةكا- ، منداصثب  مةنزص

ئايا شةربةيت ژين، خؤشاوثكة چ دةزانث؟ » ثبةهةشتيشتان مةنزص ب«اذستةي شياخود » شةربةيت ژين«
  وةك نؤشابة؟ 

  :»عةفيفة مةمحودزادة«، هؤنراوةي »كةتان كةتان«هةروةها بذوانة ئةم منوونة لة كتثيب 
  ن هثصث لةم ئةرزةناما/ نوثژ كردارثكي بةرزة 

  ...خزمةت خوداي مثهرةبان / دةمانبا بةرةو ئامسان 
  )١٣٨٥ مةمحوودزاده،(

خولياي نةمانةوة لة سةر ئةم ئةرزة، كوتومت . ةيواقيع و جيهاين منداص، جيهاين سةرزةميين و ئةرزي
بة . يباتة ئامسانم نازانث چلؤن نوثژ دةآلبة ،منداص گةلثك حةز ئةكات بة هةصفذين. خوليايةكي گةورةكانة

. خود بة سواري فذؤكةيةك دةتوانث ئامسان بپثوث و لةوثوة بذوانثتة دنياوة وي ياآلپثچةوانةوة، دوو باصي خةيا
  ئايا ئةم پانتاية شيعريية دةتوانث خوليا و حةز و ئاواتةكاين منداص بژةنث و لة گةص خؤيدا بيبات؟

  
نوثين خوليا و خةياص و بةگشيت آلن دةبث ئاوثنةي باآلداشيعري من .بثتآلنةوة هةصقوآللة جيهاين مندا) ٤

يةكثك لةو پةتايانةي . ةنگيين زمان بكثشثتةوةذن بثت و هةر ئةو جيهانة بة دميةن و نيگاري آلجيهاين مندا
ن، بة تايبةت شيعري منداصي تووشي نةخؤشي كردووة، ئةوةية كة شاعرياين منداص، آلكة ئةدةيب مندا

وةك  - ويي مناصةكان بدوثن، ئارثشة و كثشةكاين خؤيانآلوةي لة جيهاين بثغةش و خةيابري ئة ئةغصةب، لة
انة بة هي خؤيان و گرفت ئةم بابةت ئةوانيشدةسةپثنن و چاوةذواين ئةوة دةكةن كة  دابةسةريان - گةورةساص

  .بزانن و هةست وخوسيت خؤيان لةگةصيدا ئاوثتة بكةن
  :»د ئةمحةديلخا«بذوانة بؤ كؤپلةيةكي 

  مةكؤي شثرانة كرماشان/ ليپاوليپ لة ئاسةوارة 
  گوصي تاقانة كرماشان/ لة يةكيةيت شيعة و سونين 

  )١٣٨٤ ،ئةمحةدي(     كثوي قةصغانة كرماشان/ لة حاندي دوژمين ناپاك                            
  :قادري ی»داية مةمدة بةگورگث«

  ثگاذلثمان ون بووة / ئثمةي وذ و نائاگا 
  كةس بة هاوارمان ناگا/ ةر لة هةموو ال بثخةب

  و لةسةر نراوينآلك/ وينآلهةموو لثكتر ب
  وينآلك ثسةر و ب ثب/ هؤي بةدبةخيت و ناكؤكي
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  :عةبدوررةمحان فةهيمي
  ژيين سةربةخؤيان هةية ثهةموو ج/ باصندةكان هثالنةي خؤيان هةية
  بثگانة سةربةست دةژين دوور لة زوصمي/ شادن بةو هثالنة كة هي خؤيانة

  چةن ناخؤشة ژيين ديلي و ژثردةسيت/ چةن خؤشة ژين بة ئازادي و سةربةسيت
  )١٣٧٩ ،فةهيمي(

ن بةدةرة و آلئةم چةند منوونة بؤمان دةردةخةن كة بابةيت لةم جؤرة، لة خةون و خةياص و خولياي مندا
  . ئةمة كثشةي نووسةرة وةك گةورةساصثك نةك كثشةي منداص

  :زماين منداصثكةوة دةيهةوثت بة چاكةي دايكدا هةصبداتيان ئةم منوونة كة لة 
  هؤي شةوق و شايي دصمي/ دايةگيان باخي گوصمي
  چةشتت تاصي و ناسؤري/ بؤ پةروةردةم بةزؤري

  …باري ژانت لة كؤصة / ؤصةذبؤ بارهثناين 
  ئاكامي خراپ و خاس/ اسذتثت گةياندم الر و 
  »ةي بةهةشتت لة ژثر پث«/ ية ثئةم فةرموودة بةج

  )١٣٧٩ بةهرامی،(   بؤ سةرفرازمي هؤية/ هةر دؤعاي خثري تؤية              
لةم شيعرةدا وا دةرئةكةوثت كة منداصةكة وثنةي گةورةساصثكي كامص بري دةكاتةوة، چوونكا دةتوانث 

و  ، دةتوانث چاك و خراپيةوةيةدايكي يبة كؤص» باري ژان«دةزانث كة  ؛ژيان دةرك بكات» تاصي و ناسؤري«
  ...بكات و » بةهةشت لة ژثر پثي دايكانداية«دةتوانث دةركي حةديسي  ؛اسيت ژيان لثك جيا بكاتةوةذالر و 
  
ئةگةرچي دةكرث بصثني يةكثك لة كاركردةكاين شيعر  .تاستةوخؤ ئامؤژگاري ئةخالقي لةخؤ نةگرثذ) ٥

يةيت و آلبابةيت زانسيت و كؤمة ثدهةن ثثگاوة دةكرذن اليةين فثركاري و پةروةردةيي هةية و لةم آلبؤ مندا
م بةكارهثناين شيعر بؤ فثركردين ئامؤژگاري و نسحةيت ئةخالقي بة آلكرثت، بةبن فثر آلهونةري بة مندا

  :بؤ منوونة بذوانة ئةم شيعرانةي خوارةوة. استةوخؤ، ذةنگة كاردانةوةيةكي پثچةوانةي هةبثتذشثوةيةكي 
  يةثج عةيبةية لة گشت/ ية ثجثجوثن وتن چ ب

  گةر ناحةقيش بدةن لثم/ عةيبة جوثن بة كةس ناصثم 
  )١٣٧٩ بةهرامی،(     جوثندةر بةصقي سةرئاوة/ جوثن فرؤشي خراوة                  

  :يان ئةم منوونة
  لة هةژاران قيز مةكة/ فيز خراپة فيز مةكة 
  نةزانة ثهةركةس واب/ خؤت بة گةورة مةزانة 

  )١٣٨١ فةرهةنگيان،(    مافيان الي خوا يةكسانة/ خةصكي وةك تؤ ئينسانة                                 
  : يان ئةم منوونة

  هةرگيز آي هةصناكثشخؤ/ مناصي زانا و ئازيز
  قسةي درؤ هةر ناكا/  الف و گةزاف لث نادا
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  )٤ژماره :ئاصةکؤک پارسا،(
و ناشريين  ثاص كاريگةري نابةجتريشدا ذةنگة لة سةر نةسيت مند  ئةم جؤرة كاردانةوة بة ديوةكةي

دميةين واقيعي كة لة گةص حةزةكاين منداصيشدا دةگوجنثت،  ثدابنثت، واتة ذةنگة لة شيعرثكدا كؤمةص
  :ي موحةمةد ئينسافجوييةمنوونوةك ئةم . بردين منداصث م ببثتة هؤي بة الذآلبكةوثتة بةر باس، بة

  لة پةجنةراين دةگرم/ قؤچةقاين دةكذم
  لة زؤر كةساين دةگرم/ اين دةگرم لة دةرك و ب

  لة داخي واين دةكذم/ قؤچةقاين دةكذم 
   .لة گوثچكةياين دةگرم/ لة لوويت واين دةگرم 

  )١٣٨٣ ئينسافجويي،(
  : يا ئةم منوونة

  داية لثم دصنياية/ من ناوم كيمياية 
  هةميشة منرة بيسم/ چوونكوو پاك و تةميسم
  ةئةزامن ناذةواي/ پةصپي ناگرم لة داية
  ئازاري دايكم نادةم/ قةت هاروهاجي ناكةم

  …وآلناهثصم پرش و ب/ وآلليباس و كةوش و ك
  )١٣٨٣ ئينسافجويي،( 

  :هؤنراوةتةوة) قافية بازي(كردن بة سةروا  كة تةنيا بة مةبةسيت كاية منوونةيان ئةم 
  !ئةو كچةمانة چ هارة/ درين، درين، درارة

  چاوي چراي شةوارة/ سةري ئةصثي هةنارة 
  گوثچكةي ساجي ماهوارة/ قژي ئةصثي بزمارة

  لوويت ئةصثي خةيارة/ دياين ئةصثي مشارة
  …قاچي ئةصثي / دةسيت وةك كؤتة دارة

  )وهوذهشی ذهبه نامةی سريوان،حةوته(
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  :جنام هئ  
كريستييةن  هانس«ئةوكاتةي كة  ؛ساص لةمةوبةر٢٠٠ن لة جيهاندا دةگةذثتةوة بؤآلپثشينةي ئةدةيب مندا

ناوي دةركردووة، بة » نآلباوكي ئةدةيب مندا«ئةندةرسؤن كة بة . يت دانيمارك ژياوةآللة و »ةندةرسؤنئ
 مثژينةی ).١٣٨٤ شةبانی،( ين دنيا كردآل، جيهانثكي نوثي پثشكةش بة مندا»ئةفسانةي پةريالن«نووسيين 

ئثمةي كورد، ئةگةر كةمتر لةو ئةم پثشينة بؤ . تثكي وةك ئثران، ناگاتة حةفتا ساصآلن لة وآلئةدةيب مندا
ين آللةم بارةوة يةكةمني هةوص و تثكؤشان بؤ داناين بةردي بناخةي ئةدةيب مندا. ماوة نةبثت، زياتر نيية

كاتثك كة گؤضاري كوردستان لة  ؛ي هةتاوي بةمالوة١٣٢٠، ذةنگة بگةذثتةوة بؤ ساصةكاين)لة ئثران( كورد
شتا نوثباو و كاصة و بصثني ئةم تثكؤشانة، هث ثكةواتة دةكر .ةوة دةرئةچوو»كؤماري مةهاباد«سةردةمي 

دي ئةدةبةكة، ساوا بثت و پثويسيت بة ناز و نةوازشي دايكانةي شاعريان و نووسةراين ئةم وذةنگة وةك خ
  . بدرثتةوة و سةرجني بدرثتبؤية پثويستة شثلگريانة و بةرپرسيارانة ئاوذي لث. بةستثنة هةية

نةي كة تا ئثستا لة بةستثين آلاستييةمان بؤ دةرئةخات كة زؤرينةي ئةو هةوذ، ئةو ئةم توثژينةوة كورتة
بة چاوخشاندنثكي . ن بة ئةجنام گةيشتووة، نةيتوانيوة بةدةر لة ئارثشة و كةموكووذي بثتآلشيعري مندا

ةي خثرا بةو بةرهةمانةي كة لةبةر دةسيت نووسةردا بوون، ئةو شتةمان بؤ روون ئةبثتةوة كة زؤرين
، بةصكوو لة ناخي حةز و ئاوايت ووةشيعرةكان، نةك لة زمان و خولياكاين منداصةوة سةرچاوةي گرت

بة شثوةي كتثب و (وكراوةي آللةم توثژينةوةدا نووسةر، نزيكةي پةجنا بةرهةمي ب. گةورةكانةوة هةصدةقوصثت
ةگةزي خةياص و فانتازياي تايف ذلة  بةهرة بوون ثم بة داخةوة زؤربةي هةرة زؤريان بآلبة ؛لثكداوةتةوة) گؤضار
استةوخؤ ذيان لثوانلثو بوون لة ئامؤژگاري  ،كةچي بة پثچةوانةوة بةزؤري يا پذيةيت لة هثما و كيناية .يمنداص

  . نآلو هةروا دوور بوون لة جيهاين مندا
سيارانةتر هةنگاو ين ئةم ناوة بةرپرآلةوة لةم ژانرة و بة نيسبةت منارثتلثرةدا پثويستة ئاوذثكي جيددي بد

بة هؤي نةبووين ناوةندثك ياخود سةنتةرثكي لثكؤصينةوة لةمةذ ئةدةيب منداص، ذةنگة  هچوونك ؛هةصبگريثت
و ئةزموونةكان بة كورت و كوثري و نةزؤكي  تجةستةي تازة لةدايكبووي تووشي نسكؤ و هةصةنگوتن بكا

، تر خةبةر لة كةساينئاسيت خؤيةوة و بثشاعريثك لة - ردةكات، هةر نووسة ئةم پةتاية وا. ثصثتةوة
بؤية لثرةدا ئةم  هةر. ةخنةگرانةي خوثنةر نةبثتذبؤچووين  و و بكاتةوة و ئاگاي لة بريآلبةرهةمةكةي ب

ة دةهثنمة ئاراوة كة اليةنگران و نووسةراين ئةم بةستثنة، هةسنت بة دةركردين گؤضارثكي تايبةت بة رپثشنيا
  . ةخنةگرانةوةذن بة ديدثكي زانستييانة و آللثكؤصينةوةي ئةدةيب مندا

ن بةربدةين، كةساين ديكة دةستيان دةگرن و بة هةواي خؤيان آلو دةست لة مندا ئةگةر بثت هچونك
 .    ئاسؤ دةكاتثناديار و ب كةمان مژاوي ونةتةوة ينآلمندا ئةمةش داهاتووي. بةرةوالي خؤيان دةيانبةن
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 نةوةآللةبارةى ئةدةىب مندا

  ∗حةمةساصح فةرهادى               
  

  :ورتةك
ىن آلئةدةىب مندا. دةبثتةوة ن بةشثكى گرنگى ئةدةىب هةر نةتةوةيةكة و چةند لقى لثآلئةدةىب مندا
م تاكوو بيستةكاىن سةدةى بيستةمى زاييىن آلساصة هاتووةتة ناو ئةدةىب كوردييةوة، بة ٣٠٠كورد زياتر لة 

  .ةوة نةبينيبووگةشةيةكى ئةوتؤى بةخؤي
ن، بةو چريؤكة فؤلكلؤرييانة دةسىت پثكردووة كة دةماودةم آلک لقثکی ئةدةيب مناچريؤک وه

گثذدراونةتةوةو مثژووى سةرهةصدانيان بؤ سةردةمانثكى زوو دةگةذثتةوة و نةوة لة دواى نةوة بةرةو زيادبوون 
ن دابةشى سةر چةند جؤرثكى آلچريؤكةكاىن مندا. چووةو لةوانةشة بةشثكى باشيشى لةناو چووبثت

  :سةرةكي دةبن
  چريؤكى شانؤىي  - ٤چريؤكى بةسيناريؤ كراو  - ٣چريؤكى ئاساىي  - ٢چريؤكى فؤلكلؤرى  - ١
  .چريؤكى وةرگثذدراو - ٧چريؤكة شيعر  - ٦زانستة چريؤك  - ٥

  . متةنديةکن تابهندث ن ههرؤکةوةخاوهله باری ناوه م و چرذووی فؤ هل نيش له کوردستاندا چآلچريؤکی منا
ن، شيعره که شيعرة فؤلكلؤرييةكاىن تايبةت بة منداص، بنچينةى شيعرى آلتری ئةدةيب منا لقثکی

شاعرية کورده پثشةنگةكاىن بوارى . ... رگثذدراو کردن و ئاسايي، وه روةها  شيعری فثرهه. ننآلمندا
ييان پثوةديار بوو و سووديان لة ئةزمووىن ىن توركى، عةرةبآلن، لة سةرةتاوة كاريگةري ئةدةىب منداآلمندا

و  ذووى چةندايةيت ن، چ لةآلدةتوانني بصثني ئثستاى شيعرى مندا. شاعرية پثشةنگةكاىن ئةوان وةرگرتووة
كة توانيويانة  منان هةيةآلئثستاكة دةيان شاعريى بوارى مندا .ذووى چؤنايةتييةوة، مايةى دصخؤشيية چ لة

که قوتاخبانة فةرمييةكاىن  .وبكةنةوةآلكةن، بة گةرموگوذييةوة شيعرةكانيان بن ئاشنا بآلخؤيان بة مندا
  .نداآلدةوصةت و گؤضارة كوردييةكان ذؤصيان هةبووة لة هاندان، پثشخستىن ئةدةىب مندا

  نآلن، شيعرى منداآلن، چريؤكى منداآلبی منادهئه: وشة سةرةكييةكان

                                                
  .نآلى مندا»هةنگ«سةرنووسةرى گؤضارى  ∗
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  :دةستپثك

هوشياري هةر نةتةوةيةك بةذادةى گرنگيدانيان بة منداص  .كى كؤمةصنو ناس ن توثژثكى كاريگةرآلمندا
نيش آلئةدةىب مندا. گرنگيدانيان بة منداص تثك بةندة بة چؤنيةيتآلچونكة ئايندةى هةر و ؛دةردةكةوثت

نيشاندةرى منداصة بؤ ذثگاى ذاست، سةرفرازى، پثگةياندىن  و ذث بةشثكى گرنگى ئةدةىب هةر نةتةوةيةكة
ن، وةکوو هةر بةشثكى ديكةى ئةدةب، پثويسىت بة لثكؤصينةوةى آلئةدةىب مندا. هوشياربووىن و ىكةسايةت

زانسىت هةية، بؤ ئةوةى ذووة گةشة ذاستةقينةكةى زياتر ذوون بثتةوةو كةموكورتييةكانيشى دةستنيشان 
  .بكرث

بؤ تيشك خستنة سةر ئةم ية، هةوصثكة »نةوةآللةبارةى ئةدةىب مندا«ئةم كورتة بابةتة، كة بة ناونيشاىن 
بةهيواين سوودثكى هةبثت و  .نآلئةدةبةو هةنگاوثكة بؤ ناساندىن بة خوثنةرو خةخمؤراىن بوارى مندا

  .كةلثنثك پذبكاتةوة
  

  :نةوةآللةبارةى ئةدةىب مندا
  :سةرةتاى دةستپثكردىن نووسيىن كوردى بؤ منداص

ى بكةين بؤ منداص، دةبث بگةذثينةوة بؤ ئةگةر مبانةوثت باسى سةرةتاى دةستپثكردىن نووسيىن كورد
ن داناوة، ئةويش آلفةرهةنگثكى تايبةتى بؤ مندا) ١٧٠٦- ١٦٥٠(ساصثك لةمةوبةر كة ئةمحةدى خاىن  ٣٠٠

  .ة»نةوبةهارا بچووكان«فةرهةنگى 
خاىن لة سةرةتاى . زاراوةى كرماجنى ژووروو نووسراوة شيعر، بة و بة ية»كوردى - عةرةىب«ئةم فةرهةنگة 

هةنگةكةدا مةبةسىت داناىن بةرهةمةكةى ذوون كردووةتةوة كة منداصى كورد پثى فثرى زماىن عةرةىب فةر
  :ببثت، هةروةکوو خؤى دةصث

  پاش حةمدو سةالواتان ژ
  ئةض چةند كةليمةنة ژ لوغاتان
  ضثك ئثخسنت ئةمحةدى خاىن

  لث داىن »نةوبةهارا بچووكان«ناضى 
  نة ژ بؤ ساحيبث ذةواجان

  چووكثت كرماجنانبةصكة ژ بؤ ب
  )١١- ١٠: ١٩٧٩ ئامثدي،(

-١٧٥٢(» شثخ مارىف نؤدثىي«ساص بةسةر داناىن ئةم فةرهةنگةدا، ئةجمارةيان  ١٠٠دواى نزيكةى 
 -عةرةىب«ىن نووسى، كة ئةويش هةر فةرهةنگثكى آلدووهةمني فةرهةنگى تايبةت بة مندا )ز١٨٣٧
  .خواروو م بةشثوازى كرماجنيآلية، بة»كوردى



  منداآلنيب  ده ئه -م دووهشي  به

 ٩٨

و كة و مةبةستيشى لةداناىن ئةم فةرهةنگة ئةوةبو يةوة ناو نا»ئةمحةدى«فةرهةنگةكةى بةناوى  شثخ مارف
ىن كوردستان بةگشىت، بةهؤى ئةم فةرهةنگةوة فثرى زماىن آلمندا كاك ئةمحةدى كوذى بةتايبةتى و

  .عةرةىب بنب
  :شثخ مارف بةم جؤرة دةست بة ئةمحةدى دةكات

  چاوة »عني«سةرة،  »رأس«
  ناوة »اسم«ب، اصق» بدن«
  برؤ »حاجب«لووتة،  »أنف«

  )٥٠: ١٩٨٥ دزةيي،(ئةژنؤ      »كبةر«ذانة،  »ذفخ«                            
 ئثمة ئةم دوو فةرهةنگةمان بة سةرةتاى دةست پثكردىن نووسني بؤ منداصى كورد هةژمار كرد، لةبةر

ذووى زانستييةوة  دةنا لة ؛منداصى كورد نووسراون و زاراوةكان كوردين، لة بنةذةتةوةش بؤ ئةوةى نيوةى وشة
  :دةكرث بصثني هةردوو بةرهةم زياتر دةچنة ذيزى كتثىب عةرةىب، چونكة

  ،عةرةىب - ، نةك كوردىكوردين -عةرةىبفةرهةنگةكان  - ١
  .مةبةست لة دانانيان فثركردىن زماىن عةرةبيية - ٢
  

  :نداآلبةهاكان و شوثنيان لة ئةدةىب مندا
ة ئةندامثكى ن پثگةياندىن منداصة لة هةموو ذوويةكةوة، بؤ ئةوةى لة ئايندةدا ببثتآلئةدةىب مندائاماجنى 

بؤ . ا بكاتتةكةيدآلكردنةوةى و  خسنت، ئاوةدان بتوانثت بةپثى توانا بةشدارى لة پثش ؛بةخشى كؤمةصسوود
ستيان پثدةكرثت و بوونةتة ندا بةزةقى هةآلبةها هةن، لة بابةتةكاىن ئةدةىب مندائةم مةبةستة كؤمةصثك 

  .بةشثكى گرنگى ناوةذؤكى بابةتةكان
ندا گرنگييان پثدراوة و ذؤصيان لة آلذؤژنامةنووسي مندا و دةتوانني ئةو بةهايانةى كة لة ئةدةب

پةروةردةكردىن منداصدا بينيوة، دابةشى سةر چةند كؤمةصةيةك بكةين، هةر كؤمةصةيةكيش چةند لق، بةشى 
  .ى لث دةبثتةوةو هاوشثوة جياجيا

  :بةگشىت دةتوانني كؤمةصة بةهاكان بةم شثوةية پؤلني بكةين
  .كؤمةصةى بةها زانستييةكان - ١
  .كؤمةصةى بةها ئاكارييةكان - ٢
  .كؤمةصة بةهاى تةواوكةرى كةسايةتى - ٣
  .يةتييةكانآلكؤمةصةى بةها كؤمة - ٤
  .كؤمةصةى بةها نيشتماىن، نةتةوةييةكان - ٥
  .           كردن رى، خؤخةريككؤمةصةى بةهاى يا - ٦
  .كؤمةصةى بةها جةستةييةكان- ٧
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  ).٣٧-٣١: ٢٠٠٢ فةرهادي،(كؤمةصةى بةهاى كارى ئابوورى - ٨
دياريكراو   ذؤژانةيدا بةپثى سيستةمثكى باش وكردىن ئةو بةهايانة وا لة منداص دةكات كة لة ژياىن پثذةو
ئةوةى ببثتة ذابةر بؤ  يستةمثكى بةهادار هةية، بؤهةموو تاكثك پثويسىت بة س«: وكةوت بكات، چونكة هةصس

» نةبووىن سيستةمثكى بةهادار، مرؤض بةرةو سةر لثشثوان دةبات ،بةپثچةوانةى ئةمة .ذةفتارو چاالكييةكاىن
  ).١٩٧٥ سصثمان،(

  

  :نآلچريؤكى مندا
ة بةندةو لة ن بةشثوةيةكى گشىت، چريؤك بةشثوةيةكى تايبةتى بة مثژووى دايكايةتييةوآلئةدةىب مندا

. سةربردةى خؤش گثذدراوةتةوة ؤك وهةموو نةتةوةكاىن جيهاندا بةذثگاى دايكانةوة دةماودةم هةزاران چري
نيش بكةين بة زماىن كوردى، پثويستة ئاوذثك لة چريؤكى كوردى بة شثوةيةكى آلكة باسى چريؤكى مندا

بة سةرةتاى چريؤكى  »سائيب جةميل«ى »لة خةوما«گشىت بدةينةوة، كة زؤربةى توثژةران چريؤكى 
  .١وكراوةتةوةآلب »ژيانةوة«ذؤژنامةى لة  ١/٧/١٩٢٥كوردى دادةنثن كة بةشى يةكةمى لة ذؤژى 

ن بةو چريؤكة فؤلكلؤرييانة دةسىت پثكردووة كة دةماودةم گثذدراونةتةوةو مثژووى آلچريؤكى مندا
ةوة بةرةو زيادبوون چووةو لةوانةشة بةشثكى سةرهةصدانيان بؤ سةردةمانثكى زوو دةگةذثتةوةو نةوة لة دواى ن

  .باشيشى لةناو چووبثت
ن، ياخود چريؤكى گوث ئاگردان، آلبةشثوةيةكى گشىت ناوةذؤكى چريؤكة فؤلكلؤرييةكاىن تايبةت بة مندا

  :زياتر بةالى ئةم اليةنانةوة چووة
  افات،رئةفسانةو خو - ١
  و جنؤكة، و خثو دثو - ٢
  ئازايةيت لةذادةبةدةر، - ٣
  .رهثنة و سةرسوذ شىت سةير - ٤
لةساصى  »فوئادى تةمؤ«ن، دةتوانني بصثني تةمةنثكى باشى هةية، آلم بؤ چريؤكى نووسراوى منداآلبة

  ٢.وكردووةتةوةآلىن بآلدا چريؤكثكى مندا١٩١٣
و  كردوة وآلدا ب١٩٢٦ى لةساصى »مةذؤكة و بزنؤكة«چريؤكى " موكرياىن حوسثن حوزىن"دواى ئةمة 

  .وكردةوةآلى ب»ريؤكى كةصةبابچ«دواتريش 
چريؤكى كوردى بةگشىت، بةپثى ئةو سةردةمة، ) ١٩٤٩-١٩٣٩(دا »گةالوثژ«لة سةردةمى گؤضارى  

ن لةو گؤضارةدا وةکوو چريؤكى ديكة آلپثشكةوتنثكى باشى بةخؤيةوة بيىن، هةرچةندة بةشى چريؤكى مندا

                                                
لة بةشى دواييدا، كة لة ژمارة . آلوكراوةتةوةبةشيشى لة ذؤژنامةى ژياندا ب ٥ةشى لةذؤژنامةى ژيانةوةو ب ١٨ئةم چريؤكة  - ١
  .م دواتر هيچ بةشى ديكةى بةدوادا نةهاتووةآل، بة»ماويةتى«دا دةرچووة، نووسراوة ٢٩/٧/١٩٢٦ى ذؤژى ٢٦

 .و شوثىن چاپكردىن بكات باسى ناوى چريؤكةكةپذؤفيسؤر دوكتؤر شوكرية ذةسووص ئةو زانيارييةى پثدام، بث ئةوةى  - ٢
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چريؤكةكاىن . نيش داوةتةوةآلذيان لة چريؤكى منداژمارةكاىن گؤضارى گةالوثژ ئاو هةناوب هم ناوآلنةبوو، بة
  .چريؤكى خؤماصى، چريؤكى وةرگثذدراوة: گةالوثژدا دوو جؤرنن لة گؤضارى آلمندا

ن خؤمان پث آلدوو ناوى گةشى ديكةى چريؤكى مندا )ز١٩٤٧- ١٨٩٠(موكرياىن  دواى حوسثن حوزىن
  .ن»نةمجةدين مةال« و »شاكر فةتاح«ئاشنا دةكةن، ئةوانيش 

 لة مةهاباد دةرچووة ١٩٤٦و ساصى  ة»ىن كوردآلگذوگاصى مندا«كة گؤضارى -  نيشآليةكةمني گؤضارى مندا
  :كة بةم جؤرةن وكراوةتةوةآلوةرگثذدراوى تثدا ب و چةند چريؤكثكى خؤماصى -وكراوةتةوةآلژمارةى لث ب ٣و 

  .ب. ئازاد كثهةية؟ ص: ١ژمارة 
  :٢ژمارة 

  .م. ق. ضؤنتنيدادگاى حةيوانات، چريؤكى ال - ١
  .ىنآلحمةمةد عةترى گصؤ. ئازاد و حةپسى، چريؤكى تاگوور - ٢
  .قزجلى. ص. م. كوذة شواىن ذةشيد - ٣

  ).٢٠٠٢ هيمداد حوسةين،( حوسثن فةقث زادة. دزى ئةمني: ٣ژمارة 
م دةتوانني بصثني بة آلديوة، بة و نشثوي ن لة كوردستاندا، هةورازآلدواى ئةمة كارواىن چريؤكى مندا
ىن آلن ژمارةيةكى باشى چريؤكى منداآلو ئثستا كتثبخانةى مندا گشىت پثشكةوتىن بةخؤيةوة بينيوة

  .بةخؤيةوة گرتووة
  

  :نآلجؤرةكاىن چريؤكى مندا
  :ن دابةشى سةر چةند جؤرثكى سةرةكى بكةينآلدةتوانني چريؤكةكاىن مندا

  ،چريؤكى فؤلكلؤرى - ١
  ،چريؤكى ئاساىي - ٢
  ،اوچريؤكى بةسيناريؤ كر - ٣
  ،چريؤكى شانؤىي - ٤
  ،زانستة چريؤك - ٥
  ،چريؤكة شيعر - ٦
  .چريؤكى وةرگثذدراو - ٧

  

  :نآلكةسايةتييةكاىن چريؤكى مندا و ناوةذؤك
نيشةوة، هةندثك خاص هةن، وا باشة آللةبارةى نووسني بؤ منداص بةشثوةيةكى گشىت، بة چريؤكى مندا

  :نووسةر لة نزيكةوة ئاگاداريان بثت، لةمانة
  .ةزاييةكى تاذادةيةك باش لة دةروونزاين منداصشار - ١
  :زمانپاراوى، ئةمةش بة گشىت خؤى لة سث خاصى سةرةكيدا دةبينثتةوة - ٢
  .بن، نامؤنةبن بؤىآلوشةكان لة فةرهةنگى منداصةوة هةصقو -١-٢  
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ةى ئةمة ثنثت كة لة قوتاخبانةكاندا منداص پثى دةخوثنثت، چونكة پثچةوان كار ئةو ذثنووسة بة -٢-٢  
  .سةر لة منداص دةشثوثنث

  .ئةوةندةى بكرث هةصةى زمانةواىن، چاپةمةنىي كةم بثت -٣-٢  
  .كردىن قؤناغى تةمةىن ئةو منداصةى كة نووسينةكةى بؤ دةنووسثت نيشان دةست - ٣
  .نيشان كران كردىن ئةو كؤمةصة بةهايانةى كة پثشتر بة كورتى دةست ذةچاو - ٤
و فةرمان، نةهى، بةصكو پثويستة منداص كة دةخيوثنثتةوة،  ژگارى ذاستةوخؤكةوتنةوة لة ئامؤ دوور - ٥

  .خؤى هةست بة مةبةسىت نووسينةكة بكات، دةرسى لث وةربگرثت
  .كراوى سياسى بةسةر منداصدا كةوتنةوة لة سةپاندىن ئايدؤلؤژيايةكى دياري دوور - ٦
  .گاونةريتة ذةسةنةكاىن كؤمةصپاراستىن داب - ٧
  .گانةكردن بة بةها پريؤزةكاىن كؤمةص سووكايةتى - ٨
ذادةيةك باش لة کةلتوور و مثژوو و فؤلكلؤرى نةتةوةكةى، بؤ ئةوةى لةكاتى نووسيندا  شارةزاييةكى تا - ٩

  .سووديان لث وةربگرثت
ن لة كوردستاندا و جؤرى كةسايةتييةكانيان، هةندثك آلسةبارةت بة ناوةذؤكى چريؤكة چاپكراوةكاىن مندا

  :ةزةقى هةستيان پث دةكرثت، لةمانةخاص هةن ب
  .ساص نووسراون ١٠زؤربةى چريؤكةكان بؤ منداصى تةمةن سةرووى  - ١
و  ن، كؤمةصة چريؤكى كورتن، چريؤكى درثژآلزؤربةى كتثبة چاپكراوةكاىن تايبةت بة چريؤكى مندا - ٢

  .ذؤمان كةمتر بةرچاو دةكةون و نؤضلثت
لةسةر ئةركى خؤيان چاپى دةكةن، زياتر بةرگيان ذةنگاوذةنگة،  كتثبةكان، بةتايبةتى ئةوانةى نووسةر - ٣
چاپةمةنييةكان چاپى  ئةو كتثبانةى كة دةزگا ذؤشنبريى و مآلسپني، بة- م وثنةكاىن ناوةوةيان ذةشآلبة

  .دةكةن، زؤربةيان هةموو وثنةكانيان ذةنگاوذةنگن
، كة ساصى »اكةى فةلالحك«ى »شثرى ساختة«چريؤكة شيعرى چاپكراو كةمة، چريؤكة شيعرى  - ٤

ىن نةوةدةكاىن سةدةى آلز لة سلثماىن چاپكراوةو هةندثك چريؤكة شيعرى ئاييىن كة لة سا١٩٦٧
  .ذابردووةوة تاكوو ئثستا چاپكراون، چةند منوونةيةكى كةمن لة چريؤكة شيعر

  .بةگشىت گرنگى بة بةهاكان دراوة - ٥
  .زماىن چريؤكةكان بةگشىت تاذادةيةك پاراون - ٦
چريؤكةكان بةشثكيان خؤماصى، بةشثكيشيان وةرگثذدراون، چريؤكة وةرگثذدراوةكان زياتر لة زماىن  - ٧

  .عةرةىب، فارسى، ئينگليزييةوةن، هى زمانةكاىن ديكة كةمترن
ذووبار بةزةقى  هةور، باران، پةلكةزثذينة، كاىن و خؤر، مانگ، ئةستثرة،: دياردة سروشتييةكاىن وةکوو - ٨

  .رثتهةستيان پث دةك
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لة ... ت بةخثوكردنآلجووتيارى، كرثكارى، شواىن، مةذو ما: پيشة بةناوبانگةكاىن كوردةوارى، وةکوو - ٩
  .ندا ديارنآلناوةذؤكى چريؤكةكاىن مندا

نيية هاتووةتة ناو  تةمةىن لة تةمةىن چريؤكى ئاساىي كةمترة و زؤر لة مثژ »زانستةچريؤك« -١٠
و يةكةمني  لةم ذووةوة جث پةجنةى ديارة »ذةمةزان  ذةحيم مةدحمة«چريؤكنووس . نةوةآلچريؤكى مندا

  .وكردةوةآلب دالة نةوةدةكاىن سةدةى ذابردوو »دة چصة نثرگز«كؤمةصة چريؤكى زانسىت بةناوى 
كورد سامانثكى لةبن نةهاتووى فؤلكلؤرى هةية، زؤر جار چريؤكنووسان سووديان لة فؤلكلؤر  -١١

  .ا بةرجةستةيان كردووةو لة چريؤكةكانياند وةرگرتووة
ذثوى، گورگ، شثر، : ندا هةية، بةتايبةتىآللةبةران بة گشىت ذؤصى بةرچاويان لة چريؤكى مندا گيان -١٢

  .هى ديكةش و كةروثشك، كةصةشثر، بةرخ، كاريلة، چؤلةكة، پةپوولة، بولبول، مثروولة، هةنگ، تاووس
سيفةتة باوةكةى ئةو گيانةوةرة نيشان دراوة، لة زؤربةى چريؤكةكانيشدا كة باسى گيانةوةرثك كراوة، 

  :وةکوو
  دذندةىي: گورگ
  فثصبازى: ذثوى
  بةوةفاىي: سةگ
  سپصةىي: پشيلة

  كؤصنةدان: مثروولة
  كاركردن: هةنگ
  بوون لة خؤباىي: تاووس

دا ذثژةى ٢لة خشتةى ژمارة  و نآلدا ذثژةى گيانةوةران لة چريؤكة خؤماصييةكاىن مندا١لة خشتةى ژمارة 
بؤ ئةم مةبةستةش چريؤكةكان بة شثوةيةكى . دياريكراوة دانآلنةوةران لة چريؤكة وةرگثذدراوةكاىن منداگيا

  .هةذةمةكى هةصبژثردراون
ن بكةين، ناوى دةيان چريؤكنووسى بة توانامان بةرچاو دةكةوثت، آلگةر بةوردى باسى چريؤكةكاىن مندا

 بةناوى خؤيان، چريؤكةكانيان بكةين، تيشكثك خبةينةم كةمى دةرفةت بوارى ئةمة نادات تاكو ئاماژة آلبة
  .سةر بةرهةمةكانيان

ة و ذةنگى هونةرمةند و فصچة نةكةين كة زؤربةى چريؤكة چاپكراوةكان بة خامة ياد پثويستة ئةوةش لة
  .ذاكثشتر بوون، هونةرمةندةكان بوونةتة بةشثك لة بةرهةمةكانسةرنج و نيگاركثشةكانةوة جوانتر

  :١ة خشتةى ژمار
  ١نداآلذثژةى گيانةوةران لة چريؤكة خؤماصييةكاىن مندا
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  :نآلشيعرى مندا

اوى كوردى، كة تاكو ئثستا بةدةستمان كةوتووة، هةزار ساصثك بثت، بةوةى ئةگةر تةمةىن شيعرى نووسر
شيعرى بةشثوةى لوذى گوتووة، ئةوا تةمةىن شيعرى نووسراوى  )ز١٠١٠- ٩٣٥(» بابا تاهريى هةمةداىن«كة 
چونكة  ؛ئةمةش بةهيچ شثوةيةك نابثتة مايةى پرسيارو سةرسوذمان. ن، تةمةنثكى هثندة درثژ نييةآلمندا
  .ن لة نةتةوةكاىن دراوسثى كورديشدا، وةکوو شيعرى ئاساىي ئةوان نييةآلىن شيعرى منداتةمة
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 ١٠٤

نيش بكةين، مبانةوثت ساصى بؤ دةستنيشان بكةين، ئةمة بؤ شيعرى آلكة باسى تةمةىن شيعرى مندا
ةر دةماودةم م هآلنووسراوة، دةنا شيعرة فؤلكلؤرييةكاىن تايبةت بةمنداص، تاذادةيةكى باش تةمةنيان درثژة، بة

  .ساصثك لةمةوبةر هةوصى نووسينةوةيان بؤ نةدراوة ٦٠- ٥٠ماونةتةوةو تاكوو 
  

  :نآلجؤرةكاىن شيعرى مندا
وةکوو پثشتريش ئاماژةمان پثدا، كة شيعرة فؤلكلؤرييةكاىن تايبةت بة منداص، بنچينةى شيعرى  هةر
، )تعليمى(كردن  اى ئةميش شيعرى فثرن زياترة، دوآلتةمةنيان لة جؤرةكاىن ديكةى شيعرى مندا نن،آلمندا

كردىن زانستثكة بةهؤى شيعرةوة، ئينجا ئةو شيعرانةى كة لة زمانةكاىن  كة مةبةست لةم جؤرة شيعرة، فثر
  .ديكةوة وةرگثذدراونةتة سةر زماىن كوردى، يان كاريگةرى شيعرىي زمانةكاىن ديكةيان بةسةرةوة ديارة

  :شيعرى فؤلكلؤرى - ١
ن گوتراون، ياخود منداص خؤيان بةكاريان آلو الواندنةوانة دةگرثتةوة كة بؤ مندا الية، اليئةو شيعرو گؤراىن

و  نني، دةماودةم ماونةتةوة ئةم جؤرة شيعرة تةمةىن لة جؤرةكاىن ديكة درثژترة، خاوةنةكانيان ديار. هثناون
  .بوونةتة بةشثكى گرنگى فؤلكلؤرى كوردى

و هةندثكيشيان بؤ  »كچان«و هةندثكيان تةنيا بؤ  »كوذان«تةنيا بؤ  ؤلكلؤذييانة هةندثكيانئةو شيعرة ف
  .هةردوو ذةگةز گوتراون، هةردووال بةكاريان هثناوة

  
  :تايبةت بة كوذان شيعرى فؤلكلؤري - ا

  :دانيشتنةكاىن خؤياندا دةيصثنةوة، وةکوو و ئةو شيعرو گؤرانييانةن كة تايبةتن بة كوذان، ئةوان لةيارى
  بةراتثئةمشةو شةوى 

  تثآلو خة شةوى خثر
  خوا دوو كوذتان بداتث
  خاتوون سةر بة زثذث

  دةست لة كةندووان بگثذث
  ن بنثرثآلبةشى مندا

  
  :شيعرى تايبةت بة كچان - ب

  :دانيشتنةكاىن خؤياندا دةيصثنةوة، وةکوو و  ئةوان لةيارى و  ئةو شيعرو گؤرانييانةن كة تايبةتن بة كچان
  هةى مشك، مشك، مشك

  تة كولينثمشك ها
  دةسىت كرد بة فنةفنث
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  خواردى ماسىت هةمينث
  هاجةر عةمرت نةمينث
  دةة گةذيث گؤراىن
  دةكوژم نثرى و بةراىن
  سةرو پثچك لؤ كاباىن

  شواىن ذخيةصؤك لؤ
  ).١٠٤: ١٩٧١ کةرمي شةريف،(مثواىن  ناو لؤ و جةرگ                                   

  
  :شيعرى هاوبةش - ج

  :دانيشتنةكاىن خؤياندا دةيصثنةوة، وةکوو و كچ لةيارى و گؤرانييانةن كة كوذ و ئةو شيعر
  هةلوور بةلوور تةكامة

  و شةمامة و سؤر زةرد
  عةيشث ناوان
  لة خؤشناوان
  دةگرى چاوان
  چاوى بةگوو
  پثم تثذاچوو
  ١هةصگرة ئةتوو

  :كردن شيعرى فثر - ٢
كردن  ، بةجمؤرة پثناسةى شيعرى فثر»هةورامى مامؤستا حةمةكةرمي«ن، آلو توثژةرى بوارى مندا نووسةر
سؤز  هاتووة، نةك بؤ هةست و كار ىن شتث بةكرد كردن ئةو جؤرة هؤنراوةية كة بؤ فثر شيعرى فثر«: دةكات
  ).١٥٨: ٢٠٠٥ ورامي،کةرمي هه(» تاوداىن ويژدان و بزواندن
و  باوةذ و ى وةکوو زمان يان بريكراوكردىن بابةتثكى دياري شثوةيةكى گشىت بؤ فثر جؤرة شيعرة بة ئةم

 ئةمحةدى خاىنى »نةوبةهار«منوونةش لةم بارةيةوة كةم نيية، لةمانة  ؛پايةكاىن ئاييىن ئيسالم گوتراون
بؤ فثركردىن زماىن عةرةىب، ) ١٨٣٦- ١٧٥٢(شثخ مارىف نؤدثىي ى »ئةمحةدى«، )١٧٠٦- ١٦٥٠(
 كة هةر )١٧٨١- ١٧٢١(الخدرى ذوارى ى مة»بزاىن ذؤصة«و ى شثخ عةبدولسةميع »عةقيدةى كوردى«

  .و بنةماكاىن ئاييىن ئيسالم بنب باوةذ و دووكيان بؤ منداصى كورد دانراون تاكوو پثى فثرى بري

                                                
. ندا دةگوترث كة هةموويان قاچيان درثژدةكةن، ئينجا يةكثك دةيصثآلئةم گؤرانيية فؤلكلؤريية لة جؤرة يارييةكى مندا - ١
 .م لة زؤر ناوچةدا جياوازى لةنثوان بةيتةكاندا هةيةآلةم شيعرو ياريية لة زؤربةى ناوچةكاىن كوردستاندا باوة، بةئ
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ناميلكةيةكة بةشثوةزارى هةورامى نووسراوة، سةرةتاكةى بةم شثوةية  »ذؤصة بزانة«، واتة »بزاىن ذؤصة«
  :دةست پثدةكات

  ذؤصة بزاىن، ذؤصة بزاىن
  ةن وةرجةگشت مة بؤ بزاىنفةرز

  ئةسص و فةرع و دين چةىن ئةذكاىن
  )١٦٤: ٢٠٠٥ ورامي،کةرمي هه(چةىن ئةحكامان پةى موسصماىن                              

  
  :شيعرى وةرگثذدراو - ٣

ن لة كوردستاندا زياتر باوى سةندبوو، آلجؤرة شيعرة لة سةرةتاى سةرهةصداىن شيعرى ئاساىي مندا ئةم
شيعرةكاىن ئةمحةد شةوقى، . نيان گوتبووآلكة نةتةوةكاىن دراوسثى كورد، پثشى كورد شيعرى منداچون

  .و شاعرياىن ديكةوة كراونةتة كوردى و پريةمثرد اليةن زثوةر مارف ذةساىف، حمةمةد بةهجةت ئةسةرى لة
  :ة كوردىى كوردووةت»العربیۀ ءةالقرا«كتثىب  ١ى»اهللا«بةم جؤرة شيعرى ) ١٩٤٨- ١٨٧٥(زثوةر 

  خوا
  وةرة بنواذة ئةو درةختة كةوا
  لقى سةوزى سةمائةكا لة هةوا

  هةر لة يةك دانة چؤن وةها زل بوو
  )٢٠٤: ٢٠٠٣ زثوةر،(چؤن بووة ئةم درةختة؟ چؤن بوو ذوا                        

  
  :شيعرى ئاساىي - ٤

رةكاىن پثشوو پثشكةوتووترة و و لةذووى هونةريشةوة لة جؤ نةآلدةوصةمةندترين جؤرةكاىن شيعرى مندا
ن آللة هةر بؤنةيةكدا كة باسى شيعرى مندا .ن دادةنرثآلجؤرةيان بةشثوةيةكى گشىت بة شيعرى مندا ئةم

ن بثنني، مةبةستمان لةم آلبكرث، مةبةست لةم جؤرة شيعرةية، بؤية لثرة بةدواوة كة ناوى شيعرى مندا
  .جؤرة شيعرةية

                                                
 :شيعرةكة بة عةرةىب بةم جؤرة دةست پثدةكات - ١

  انظر لتلک الشجرة
  ذات الغصون النضرة
  کیف نمت من حبۀ
  ؟وکیف آلرت شجرة
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و ئثستاش نةك هةر بةردةوامة، وساص تثپةذيوة و تاك) ٩٠(، تةمةىن لة تازةية ن بةم شثوةآلشيعرى مندا
ناسكى  ؛ سةدان شيعرى جوان وبةصكوو لة پثشكةوتن دايةو بووةتة سامانثكى دةوصةمةندى ئةدةبيمان

  .بةخؤيةوة گرتووة، كة لةاليةن دةيان شاعريى كوردةوة نووسراون
قؤناغةكاىن بكةين، بة لةبارى دةزانني كة بة كورتى  ن، باسىآلپثش ئةوةى زياتر بچينة ناو شيعرى مندا

  .ن بكةينآلباسى ناوةذؤكى شيعرى مندا
  :ن بةپثى ذةگةز، بكةين بةسث بةشى سةرةكىآلدةتوانني ناوةذؤكى شيعرى مندا

  .ئةو شيعرانةى تايبةتن بة كوذان - ١
  .ئةو شيعرانةى تايبةتن بة كچان - ٢
  .گوتراونشيعرى هاوبةش، كة بؤ هةردوو ذةگةز  - ٣

ن زؤر آلئةگةر ئةو سث بةشةش خورد بكةينةوة بؤ جؤرةكاىن شيعر، دةتوانني بصثني بةگشىت شيعرى مندا
  :جؤرى لث دةبثتةوة، كة ئثمة لثرةدا بؤ چةند جؤرثك پؤلينمان كردووة، وةکوو

، هى قوتاخبانة، مامؤستا، قوتاىب، كتثب، پؤل، خوثندن، گؤضار، وثنةكثشان: وةکوو: پةروةردةىي - ١
  .ديكةش
گةورةكان، ئازادى،  كورد، كوردستان، نيشتمان، پثشمةرگة، شةهيد، سةركردة: وةکوو: نةتةوةىي - ٢

  .تاد... شؤذش
  .تاد... بةفر تؤپانث، بووكةشووشة، ميكانؤ، كؤالرة، مؤزيك، شةذة: كردن ياري - ٣
سثلكة، بؤق، مسؤرة، ماسى، پشيلة، پةپوولة، بةرخ، كةصةشثر، كاريلة، بولبول، پةذة: لةبةران گيان - ٤

  .تاد... هةنگ، كيسةص، كؤتر
  .تاد... ، با، بةفربارينهباران، هةور، بروسك: دياردة سروشتييةكان - ٥
  .تاد... شاخ، تاضگة، سةيرانگا، دارستان، باخچة، گوص، درةخت، بةهار، ذووبارة: دميةنة دصذفثنةكان - ٦
  .ن، مافةكاىن منداصآلجةژن، نةورؤز، ذؤژى جيهانىي مندا: بؤنةكان - ٧
  .تاد... دايك، باوك، خوشك، برا، هاوذث، دراوسث: وكار كةس - ٨
  .تاد... داهثنانة زانستييةكان، تةكنؤلؤژيا بةهةموو بةشةكانييةوة: زانست - ٩

 ن نووسرابثت وآلبؤ گةذان بةدواى يةكةمني شيعرى تايبةت بة منداص، كة بةشثوةى نووسراو بؤ مندا
-١٨٩٨( »ئةمني عاىل بةدرخان«و ذووناكبريى كورد  ى شاعري»بنضةلؤلؤ«تةوة، شيعرى بووبث ساختائثستا 
  .ة)١٩٥١

ى گؤضارى كوردستاىن ئةستةنبؤصدا بةناوثكى خواستراو ٦لة ژمارة  ١٩٢٠-١٩١٩ئةم پارچة شيعرة ساصى 
 ١٩٣٠ساصى دا لة »هاوار«ى گؤضارى ٥ةم بةناوى تةواوى شاعري لة ژمارة هو بؤ جارى دو كراوةتةوة وآلب
  .وكراوةتةوةآلب

  :شيعرةكة لة چةند كؤپصةيةكى دوو بةيىت پثكهاتووة، كة بةم جؤرة دةست پثدةكات
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  بنضة خوةشييا دل و دوو چاضان
  دادث ژتة هةر روو نةگةهبان
  دازوو مةزن بىب بةدرخان

  )١٦٨- ١٦٧: ٢٠٠٥ مي،وراکةرمي هه(بنضة كةزةبا من، بنضةلؤلؤ                                            
دواى ئةمة هةر لة ناوةذاسىت بيستةكاىن سةدةى بيستةم، دةستةيةك شاعريى ذووناكبريى وةکوو زثوةر 

سةركةوتووةكانيان  بثكةس، هى ديكةش بة بةرهةمة ناسك وساصح، گؤران، و پريةمثرد و شثخ نوورى شثخ
  .نيان لة كوردستان داناآلبناغةى شيعرى مندا
و گةذانةوة بؤ ديوانة  ن بوون لة باشوورى كوردستانداآلة، بةذاسىت ذابةرى شيعرى مندائةو پثنج شاعري

  .چاپكراوةكانيان گةواهى ئةو ذاستيية دةدةن، چةندين منوونةى سةركةوتوومان بةرچاو دةكةوثت
 گةجناىن وة و بة بةردةوامى لةاليةن منداص وگةرموگوذي جارانيان هةر ما »زثوةر«ئثستاش سروودةكاىن 
ئةى «و » وةتةىن من كوردستانة«. بؤ دانراوة و هةر يةكةيان ئاوازى تايبةيت وةكوردستانةوة دةگوترثنة

وا «و  »لةخةو هةصسن بةيانة !برايينة«و  »چةند خؤشةويسىت !ئةى وةتةن«و  »!ئةى مةردينة !كوردينة
 »بةردى وةتةمن و دار چةند شريينة الم«و  »دةست لةمل هيوا نةكةم تا«و  »وةتةن خةمصيوة وةك گوص

  .زثوةرى خاوةنيان تؤمار كردووة و نةمرييان بؤ خؤيان
بولبول بة «و  »ئةى تؤپةكة فووتبؤصةكة«: نةى وةکووآلئةمةو جگة لة چةندين هؤنراوةو گؤرانىي مندا

ئثمة مناصني وةتةن «و  »كيژؤصةى كوردستامن«و  »من منداصى بچووكم«و  »نةغمةى دصكثش، خؤشى
و چةندين شيعرى ديكةش، شيعرى  »يةك دوو سث چوار ئاسانة«و  »ئةى بابة ئةى نوورى نةزةر« و »ماصمانة
  ). ١٧١- ٢٠٥: ٢٠٠٣ زثوةر،( ننآلو سةركةوتووى مندا كاريگةر

ن بن لة كوردستاندا، ئةوا دواى ئةوان آلكردن، ذابةرى شيعرى مندا ئةگةر ئةو شاعريانةى بامسان
ن آلا، جصةوى قافصةيان گرتة دةست، سةردةمييانةتر خؤيان بة مندادةستةيةكى ديكةى شاعريى بة توان

- ١٩٢٨" (كاكةى فةلالح"، "شةومن. ع. ع"و ) ١٩٩٢- ١٩٣٣" (فةرةيدوون عةىل ئةمني"ناساند، ئةوانيش 
  .ن)١٩٩٠

لثرةدا لةبةر كةمىي دةرفةت، ناتوانرث وةکوو پثويست لة بةرهةمى شيعرىي ئةم سث شاعرية بكؤصينةوة، 
  .تةنيا ئاماژة بة بةرهةمة چاپكراوةكانيان دةكةين، لةگةص خستنة بةرچاوى يةك لة بةرهةمةكانيانبةصكوو 

  :١ن كردووةآلئةم بةرهةمة چاپكراوانةى پثشكةش بة مندا) ١٩٩٢- ١٩٣٣(فةريدوون عةىل ئةمني 
  )١٩٥٨(دايناوة، " عومةر عةبدولذةحيم"لةگةص / پاصةواىن دواذؤژ - ١
  )١٩٧٢) (ؤك، شيعرچري(پياوة بچكؤلةكة  - ٢
  )١٩٧٢) (چريؤك، شيعر(كارژؤصة  - ٣
  )١٩٧٢) (چريؤك(سثو  - ٤

                                                
 .ثنني كة تايبةتن بة منداص، دةنا هةر سث شاعري بةرهةمى ديكةشيان هةيةلثرةدا تةنيا ناوى ئةم بةرهةمانة د - ١
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  )١٩٧٢) (چريؤك(پاكژى  - ٥
  )١٩٧٤) (چريؤكى وةرگثذدراو(جووجةصةو بثچووة مراوى  - ٦
  )١٩٧٥) (چريؤك(گةمنة شامى  - ٧
  )١٩٨١(لةژثر چةترى كارگثكدا  - ٨
  )١٩٨٥) (چريؤك، شيعر(پريثكى ذيش درثژ هةبوو  - ٩
: ةوة دةصث"فةرةيدوون عةىل ئةمني"، لةبارةى شيعرةكاىن "حةمةكةرمي هةورامى"ن آلى بوارى مندارژةتوث

ن آلچونكة لةو شتانةوة دثن كة مندا ؛ذةوانيدا، پوختة و لووسن بذى، ساف وو ناوةذؤكدا، لة كورت سارلة ذوخ«
 و و بيسنت رةزووى خوثندنةوةبةر لة زارؤكان ئا ساآلنحةزيان لثية بيانزانن، ئةوةندة ذةسةنن گةورة

و جثى خؤيان  نةوةآلذةوانن خؤيان دةخزانة ناو سنگى مندا و ئةوةندة ذاست ؛لةبةركردنيان دةكةن
  ).٢١٨: ٢٠٠٥ ورامي،کةرمي هه(» دةكةنةوة

وخاوثىن الى منداص خؤشةويست دةكات،  ئةمةش منوونةيةكة لة شيعرةكاىن فةرةيدوون، كة تثيدا پاك
  :وخاوثن بثت يشة پاكهاىن دةدات هةم

  ماصةكةمان خاوثنة
  پاكة وةکوو ئاوثنة
  دايكم ئاواى ماصيوة

  ئةصثى يةك پارچة زيوة
  ديسان خؤشم خاوثنم
  قاپ و شووشة ناشكثنم
  من ژوور پيس ناكةمةوة
  ناو ماص تثك نادةمةوة
  ئةزامن كة ميوان هات

  )١٠٠: ٢٠٠١ ئاوازي نةوبةهار، :گ(حةز لةماصى پاك ئةكات                                        

و  »جگةر گؤشةكان«و  »چرؤ«بةهؤى هةردوو كؤمةصة شيعرى ) ١٩٩٠- ١٩٢٨(يش "كاكةى فةلالح"
  .نآلوة، بووةتة يةكثك لة ئةستثرة بريقةدارةكاىن شيعرى مندا»شثرى ساختة«چريؤكة شيعرى 

و بزانني چؤن شاعري  ية»حةفتانة«بينةوة كة بةناوى  ناسكةى كاكةى فةلالحدا ورد و با لةم شيعرة كورت
  :كاتى زثذيىن خؤيان بة فثذؤ نةدةن ن وىن داوة تاكو خبوثنآلهاىن مندا

  حةفتانة
  هةرچةن خبوثنم كةمة: شةممة

  خوثندن نادةم بةگةمة: يةكشةممة
  مةكتةب گوث و چاو و دةمة: دووشةممة
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  خوثندةوارى ذثگةمة: شةممةسث
  ذةوشىت جوان پيشةمة: چوارشةممة

  نةزانني هةور و تةمة: شةممةجپثن
  )٨٣: ١٩٧٨ فةلالح،( تةمةص زؤر كوثرة زةيىن: هةيىن                     

لة هةصةجبة لةدايك  ١٩٢٥، كة ساصى »شةومن. ع. ع«ى ناسراو بة "آلمامؤستا عةىل عةبدوص"سةبارةت بة 
 و عرةكاىن لة ناسكى، جواىنئثستاش هةر لة سلثمانيدا دةژى، شي بووة و پاشان هاتووةتة سلثماىن، تا

ئةوةتة خؤى  .ن بووة و زانيويةتى منداص چى دةوثتآلوردى شارةزاى دنياى مندا ئةو بة .كةم وثنةن ذةوانيدا
: وكراوةتةوة، دةصثآلدا ب»هةنگ«لة ديدارثكدا كة زانيار سةردار فذگةىي لةگةصيدا سازى كردووةو لة گؤضارى 

و نةست و بريى  چوونكة لة هةست ؛نةست وزارشتة لة هةست وةموو حاصةتثكدا گشيعرى منداص لة ه«
هةصبةسىت « :هةروةها دةصث). ١٥٧: ٢٠٠٩ نگ،هه :گ( »و دوثنث هةريةكة منداصى ئةمذؤ .منداص دةدوث

بن، ذستةكاىن ذةوان بن، تا منداص بتوانثت لةبةرى  پثويستة وشةكاىن سادة) أسلوب(ن بةپثى شثواز آلمندا
ئاوازدار بثت، چونكة كثشى درثژ ئةبثتة هؤى هةناسة سواربووىن منداص،  و ةكةى كورتپثويستة كثش. بكات

هةروةها ئةبثت هةر دثذث لة هةصبةستةكة لةنگةرى تايبةتى خؤى جيابثت، تا لة توانادا بثت ناوةذؤك، 
  ).٢٢: ٢٠٠٩ ذةشيد فةتاح،(» مةبةسىت هةصبةست بةكةمترين دثذ بدرثت بةدةستةوة

  :ن كردووةآلاكو ئثستا ئةم بةرهةمانةى پثشكةش بة كتثبخانةى مندات »شةومن. ع. ع«
  )١٩٦٦(شيعر ) ١(جريوة  - ١
  )١٩٨٤(شيعر ) ٢(جريوة  - ٢
  )١٩٩٨(شيعر ) ٣(جريوة  - ٣
  )٢٠٠١(شيعر / سةلكة - ٤
  )٢٠٠٢(چريؤك / مثروولةو مةل - ٥
  )٢٠٠٣(چريؤك / قةباصةى ذثوى - ٦
  )٢٠٠٣(شيعرو ئاواز / سروودى نوثى قوتابيان - ٧
  )٢٠٠٤(شيعر / سروودى كورد بؤ قوتابيان - ٨
  )٢٠٠٨(چريؤكةشيعر / شارى خؤشةويست - ٩

 يدا سةرزةنشىت هاوذثيةكى هاروهاج وئةمةش منوونةيةكة لة شيعرة ناسكةكاىن ئةو شاعرية، كة تث
يم ن وكةوتت ذثك نةكةيت، من ئامادة نةچيتةوة و هةصس السارى خؤى دةكات، پثى دةصث هةتا بة خؤتدا

  :ياريت لةگةصدا بكةم
  الچؤ الچؤ دةى بذؤ
  يارى ناكةم لةگةص تؤ
  تؤ ئةصثى شثت و هارى



 كؤمه صه وتاري ئه ده يب كوردي

 
  

١١١

  نازاىن چؤنة يارى
  دار ئةكثشى بةسةرما
  جل ئةدذثىن لة بةرما
  بة باز ئةچيتة سةر كؤص
  فذث ئةدةى بةرد و خؤص
  يا پاص ئةنثى لةناكاو

  وچاو زامار ئةكةى دةم
  وةکوو من نيت بزثوى
  فثرى شةذة جنثوى
  هةتا واىب دةى بذؤ

  )٩٠: ٢٠٠١ ئاوازي نةوبةهار، :گ(يارى ناكةم لةگةص تؤ                                            
لةياد  كة باسى سةردةمى شيعرىي ئةو سث شاعريةى پثشوو بكةين، دةبث هةندثك شاعريى ديكةمشان

ئثمة لثرةدا . انة لة كارواندا بةردةوام بنتوانيويانة سةركةوتوو و پثدرى سةردةمى ئةوانن كة درثژة نةچثت
بةرهةمةكانيان  و ناتوانني بةدرثژى لةم ذووةوة بدوثني، يةكةيةكةى ئةو شاعريانة باس بكةين

و تةنيا بةكورتى باسى دوو لةم شاعريانة دةكةين كة بةذاسىت شوثىن خؤيان لة ئةدةىب وبةصك ؛هةصبسةنگثنني
  .ن»عومسان هةورامي« و»لةتيف هةصمةت«ديار  دوو شاعريىندا كردووةتةوة، ئةوانيش هةرآلمندا

و چريؤكى بؤ  كتثب، ناميلكةى شيعر ١٣و ئثستا، ئةوةى ئثمة لثى ئاگاداربني، وتاك لةتيف هةصمةت
  .نآلهةرة ديارةكاىن ئةدةىب مندا ةئثستا يةكثكة لةناو و هةتا ئثستاش هةر بةردةوامة و ن چاپ کردووةآلمندا

منوونةيةك لة شيعرةكاىن لةتيف هةصمةت خبةينة بةرچاو كة پريةمثردثكى  جثى خؤيةتى لثرةدا
 و فثرى خوثندن ودصة كاتى خؤى بوارى بؤ نةذةخساوة تاكو نةخوثندةوارى الدثىي، چؤن داخى ئةوةى لة

فثرى بكةن چؤن بنووسث  وبؤية هانا بؤ مامؤستاكاىن قوتاخبانةى گوندةكةى دةبات، تاكو ؛نووسني ببثت
  :»انكوردست«

  پريةمثردث
  چووة قوتاخبانةى گوندث
  لة حةوشةكةدا ذاوةستا
  دةورةيان لثدا مامؤستا

  ها خاصةگيان
  ها خاصةگيان.. چيت گةرةكة

  پريةمثردى بةستةزمان
  كة الواز بووبوو وةك گؤچان
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  وتى توخوا مامؤستا گيان
  فثرم ناكةى

  ).٥: ٢٠٠٥ هةصمةت،( كوردستان: چؤن بنووسم
و  بةرهةمةكانييةوة شتيان نووسيوة و لةتيف هةصمةتستا چةندين نووسةر لةبارةى كو ئثشاياىن باسة تا

الپةذةدا ٢٥نووسةرى ئةم بابةتةش لة . هةندثك لة شيعرةكانيشى بؤ چةند زمانثكى بياىن وةرگثذدراون
  ).٢٩- ٥٠: ٢٠٠٨ فةرهادي،( كردووةتةوة وآللثكؤصينةوةيةكى لةبارةى ناوةذؤكى شيعرةكاىن ئةم شاعريةوة ب

يان ١٣لةمانة  .كتثىب بةچاپ گةياندووة ٢٠و ئثستا وى شاعرييش، تاك»عومسان حمةمةد هةورامي«
  .ذؤشنبريييةكاىن بةردةوامة وو ئثستاش لة چاالكيية ئةدةىب وتاك. نآلتايبةتن بة مندا

م بة ناوةذؤك دةوصةمةندن، وشةكاىن آلشيعرةكاىن عومسان هةورامى زؤربةيان بة نووسني كورتن، بة
  .ندا هةيةآلسووكن، شثوازثكى تايبةتيشى لة شيعرى مندا زار مؤزيكى، لةسةر

ن آلعومسان هةورامى لةم شيعرةدا وةك پةروةردةكارثك باسى قةصةم دةكات، گرنگىي قةصةم بؤ مندا
  :ذوون دةكاتةوةو دةصث

  ئةم قةصةمة
  البةرى گشت دةردو خةمة
  وشةى جوامن بؤ ئةنووسث
  پرسيارى باش

  ئةپرسثشىت پاكم لث 
  هةموو ساتث

  مى ذاستم ئةداتثآلوة
  وثنةى گةشم بؤ ئةكثشث

  بةم قةصةمة
  خؤشى، شادمي دثتة پثشث

  ئةم قةصةمة
  لوتكةى ذووناكىي سةردةمة
  چةندة بةدص هؤگرى مب

  ).١٩: ٢٠٠٩ ورامي،عومسان هه(هثشتا كةمة .. هثشتاكةمة                                      
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  :نآلشيعرى مندا يئثستا
ن، چ لةذووى چةندايةتييةوة و چ لةذووى چؤنايةتييةوة، مايةى آلدةتوانني بصثني ئثستاى شيعرى مندا

ن ئاشنا بكةن، بة آلكة توانيويانة خؤيان بة مندا منان هةيةآلكة دةيان شاعريى بوارى مندا دصخؤشيية، ئثستا
  .بكةنةوة وآلگةرموگوذييةوة شيعرةكانيان ب

ئةوةية كة ژمارةيةكى بةرچاوى گؤضارى  ،ندا خؤش كردووةآلةردةم شيعرى مندائةوةى زياتر ذثگةى لةب
سةرةذاى بووىن  .بكةنةوةو آلو شاعريان دةتوانن بةرهةمةكاىن خؤيانيان تثدا ب ن لة كوردستاندا هةيةآلمندا

 رنگيذادةيةك هوشيار بووىن كؤمةصگا لة گ ن، هةروةها تاآلوكردنةوةى كتثىب منداآلهةندثك دةزگا بؤ ب
  .بةهةند وةرگرتىن كثشةكانيان پثدان بة منداص و

 و خؤ كردنةوةى دةيان الپةذةو ذةش ن، كارثكى هثندة ئاسان نييةآللثكؤصينةوة لة ئثستاى شيعرى مندا
 و بة كردىن پث دةوث، جگة لة نةبووىن ئةو پثوةنديية توندوتؤصة لةنثوان بةشةكاىن كوردستاندا تةرخان

  .مةنييةكاىن هةر بةشثك بؤ بةشةكاىن ديكةزةمحةت گةيشتىن چاپة
ن بكةين، پثويستة ئاماژة بةمةش بدةين كة ئثستا لة كوردستاىن ئثراندا آلكة باسى ئثستاى شيعرى مندا

تينثكى زؤرةوة هةوصى پثشخستىن  و منان هةية، كة بة گوذآلو چريؤكنووسى مندا دةستةيةكى باشى شاعري
  .ودةكةنةوةآلمى بابةتةكانيان بن دةدةن، بة بةردةواآلئةدةىب مندا

و ئةدةبياتى ذةسةىن كوردى بووة و تاكوو ئثستا  ت هةر لة كؤنةوة مةصبةندى شيعرآلكوردستاىن ذؤژهة
 ردى بة شانازييةوة ناويان دةهثنث وچةندين كةصة شاعريى پثگةياندووة كة مثژووى ئةدةىب كو

  .ودةكاتةوةآلبةرهةمةكانيان ب
نيش، كؤمةصثك شاعريو چريؤكنووسى دةست ذةنگني توانيويانة گةشة بة آلسةبارةت بة ئةدةىب مندا

مستةفا ئثلخاىن زادة و ئةمني گةرديگالىن، : ن بدةن، لةمانة تةنيا وةك منوونةآلشيعرو چريؤكى مندا
يال سيماىي، عةبدولذةمحان د ئةمحةدى، سيميىن چايچى، شيالن گةيالىن، لةيسارى، خالةحى نآلسة

  .ديكةشچةندى  فةهيمى و
تة هةرة پثشكةوتووةكان، سةبارةت بةگرنگيدان بة آلو پثويستة ئاماژة بةوةش بدةين كة ئثران يةكثكة لة

  .نآلئةدةب، ذؤشنبريى، ذؤژنامةنووسىي مندا
ن دةكةين، جثى خؤيةتى منوونةيةك لة شيعرى يةكثك لةو آللثرةدا، كة زؤر بة كورتى باسى شيعرى مندا

ى ناسراو »د ئةمحةدىخال«كردن، بؤ ئةم مةبةستةش شيعرثكى  تر ئاماژةمان پثشاعريانة بثنينةوة كة پثش
  .مان هةصبژارد»هؤزان«بة 

ن آلىن كوردستان، توثژةراىن ئةدةىب منداآلخؤى بة مندا »هةالوة مةالوة«هؤزان تواىن بة ناميلكة شيعرى 
  .١.بناسثنث

                                                
الپةذةىي لةبارةى  ١٣دواى دةرچووىن ئةم كؤمةصة شيعرة بة ماوةيةك، نووسةرى ئةم بابةتة لثكؤصينةوةيةكى  - ١

 .وكردةوةآلدا ب٢٠٠٨ى نيساىن ٤١ژمارة  نووسةرى نوثشيعرةكاىن هؤزانةوة لة گؤضارى 
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هةصداىن  كردن و دروست ةزى لةانث منداص چةند حهؤزان كة باسى كؤالرة دةكات بؤ منداص، دةز
  :و جوان بةشيعرثكى بذگة كورت باسى كؤالرة دةكات، دةصث كؤالرةية، بؤية زؤر ورد

  ثبادث، باد
  كؤالرةكةم
  بةهثزى با
  وة حةواخةم
  لة قاقةزةو

  سووكة وةك كا
  هةصدةسووذث
  بة ئةمرى با

  :ئينجا بةردةوام دةبثت، دةصث
  تؤزث بةىن
  بؤشل دةكةم
  ئةواىن دى

  دةخةم وةدوا
  كؤالرةكةم
  دةذواتة بان

  داگري دةكا وتاكو
  ).١٣٦ژ :٢٠٠٧ نگ،هه :گ(ئامسان                                               
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  ئةجنام
  .ن بةشثكى گرنگى ئةدةىب هةر نةتةوةيةكةو چةند لقى لث دةبثتةوةآلئةدةىب مندا - ١
م تاكو بيستةكاىن آلتة ناو ئةدةىب كوردييةوة، بةساصة هاتووة ٣٠٠ىن كورد زياتر لة آلئةدةىب مندا - ٢

  .سةدةى بيستةمى زاييىن گةشةيةكى ئةوتؤى بةخؤيةوة نةبينيبوو
  .ندا هةيةآلبةهاكان شوثنثكى دياريان لة ئةدةىب مندا - ٣
 ىن توركى، عةرةبييان پثوةآلن، لة سةرةتاوة كاريگةري ئةدةىب منداآلشاعرية پثشةنگةكاىن بوارى مندا - ٤
  .بوو و سووديان لة ئةزمووىن شاعرية پثشةنگةكاىن ئةوان وةرگرتووة ديار
  .نآلپثشخستىن ئةدةىب مندا و قوتاخبانة فةرمييةكاىن دةوصةت ذؤصيان هةبووة لة هاندان - ٥
لةبةرانيش شوثنثكى بةرچاويان لة  ندا زاصة، گيانآلاليةىن پةروةردةىي، نةتةوةىي بةسةر شيعرى مندا - ٦

  .ا هةية، بةتايبةتى لة چريؤكداندآلئةدةىب مندا
  .ندا هةبووةآلكردنةوةى ئةدةىب مندا وآلگؤضارة كوردييةكان تاذادةيةك ذؤصيان لة ب - ٧
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  :پةراوثزو سةرچاوةكان

وكراوةكاىن آلب ، بةغدا، لةبةهارا سةيدايث مةزن ئةمحةدث خاىنؤن) ١٩٧٩( ئامثدى، سادق بةهائةدين - ١
  .كؤذى زانيارى كورد

، هةولثر، چاپخانةى بةهارى خاىن، ئةمحةدى شثخ مارىف نؤدىنةو) ١٩٨٥( حعةىل فةتا دزةىي، - ٢
  .ذؤشنبريى

، ن دواى ذاپةذاينآلهةصسةنگاىن بةهاكاىن ناو گؤضارةكاىن مندا) ٢٠٠٢( فةرهادى، لةجنة حةمةساصح - ٣
  ).اوةچاپ نةكر( اريدةدةر كةرمي شةريف قةرةچةتاىنباسى دةرچوون، بةسةرپةرشيت پذؤفيسؤرى ي

، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون القيم والتطور االجتماعي) ١٩٧٥( سلثمان، ميخائيل وديع - ٤
  .واالدب
 و سةرةتاى ذؤژنامةنووسىي پةروةردةىي، ىن كوردآلگؤضارى گذوگاصى مندا) ٢٠٠٢( هيمدادحوسثن،  - ٥

  . هةولثر، چاپخانةى وةزارةتى پةروةردة
  .، كةركووك، چاپخانةى شيمالفؤلكلؤرى يارييةكاىن كوردةوارى) ١٩٧١( كةرمي شةريف، حمةمةد - ٦
بةشى يةكةم، لة چاپكراوةكاىن كؤذى زانيارى  - نآلئةدةىب مندا) ٢٠٠٥( كةرمي هةورامى، حةمة - ٧

  .كوردستان
  .وكراوةكاىن دةزگاى ئاراسآل، هةولثر ، لةبديواىن زةثوةر) ٢٠٠٣( زثوةر، مةمحوود - ٨
وكردنةوةى آلوكراوةكاىن دةزگاى ذؤشنبريى، بآل، بةغدا، لة بجگةرگؤشةكان) ١٩٧٨( كاكةى فةلالح - ٩

  ).دار احلرية(چاپخانةى  كوردى، 
  .١١، تشريىن يةكةم  ل١٥٧ژمارة  )٢٠٠٩(گؤضارى هةنگ  -١٠
، هةولثر، چاپى دووةم، ىن كوردآلمنوونةو لثكؤصينةوة لة ئةدةىب مندا) ٢٠٠٩(ةتاح، حمةمةدذةشيد ف -١١
  .، چاپخانةى ذؤشنبريى)٥٨(ن آلوكراوةكاىن زجنرية كتثىب منداآللة ب

  .، سلثماىن، چاپى دووةم )شيعرو چريؤك(مناص، بووكةشووشة ) ٢٠٠٥( هةصمةت، لةتيف -١٢
، ٤٣ژمارة ) نووسةرى نوث(، گؤضارى نآللةتيف هةصمةت، شيعرى مندا) ٢٠٠٨( فةرهادى، حةمةساصح -١٣

  .تشريىن يةكةمى
    .، سلثماىن، چاپخانةو ئؤفسثىت ديالنئاسؤى گةش )٢٠٠٩( مةد هةورامىعومسان حمة -١٤
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 کان کورديه »اليةالية«ئاوذدانةوةيةک لة پثکهاتةی 
  عةلی مةمحوودی

  
  :کورتة 

کةصک وةرگرتن لة مووسيقاي بث کة بة » اليةالية«ندا، آللةوانةية کؤنترين ديارده لة وثژةي زارةکي منا
ئةم مووسيقا هاوبةشه ژنانةية، دةنگي ئاشناي ژيان و . ناوةکي، خؤشةويسيت دايک به مناص گرث دةدات

کة ئاخؤ پثکهاته و ناوةذؤکي کاين کوردي، ئةم پرسيارة دثننة ئاراوه »اليةالية«جؤراوجؤري . ئةويين مرؤضه
ايي اليةاليةکاين زماين ةوص دراوة تا پثکهاتة و کاردةم وتارةدا، هاليةاليةکان، چ جياوازيةکيان پثکةوة هةية؟ ل

ذةويت توثژينةوة، . سؤراين بثنثتة بةر باس و لثکدانةوه کوردي، وثذاي پالپشيت به زاراوةکاين کوردي
سةرچاوةي ئةم کارةش، . کردنةوةي ناوةذؤکه ذةوشيت ئيسنادي و کتثبخانةييه و لة سةر بنةماي شي

تاوتوث کردنةکان  .تر ه؛ کة هؤيةکةي تثر و تةسةيل ئةم کتثبةيه لة چاو سةرچاوةکاين»نژانةژي«کتثيب
ئةمةمان بؤ دةردةخةن کة ذيشةدار بووين اليةاليةکان لة چةمکگةيل وةک سرووشت، ئايني و ذثساکان، بؤتة 

بوونةوةي مناص و  کارداگةلثک وةک هثور. تر هؤي مانةوة و گواستنةوةي ئةمان لة بةرةيةکةوة بؤ بةرةيةکي
بايةخةکان،  کردين زمان و وشةکان و گواستنةوةي زؤرثک لة مانا و چةمکةکان لة چوارچثوةي دايک، فثر

يةيت به مناص، دةتوانن لة کاردايةکاين اليةاليةي کوردي آلپثوةرة باوةذ پثکراوةکان و ذةوشتة باوةکاين کؤمة
 كاين هيةتيآلکؤمة مثژوويي، جوگرافيايي و ةلومةرجهةروةها لثکؤلينةوةکان بؤمان دةردةخةن که هة. بن

اليةاليةي سرووشيت و کان به دوو بةشي سةرةکي ژياين کؤمةصگةي کوردي بؤتة هؤي دابةش بووين اليةالية
  .يةيت، ئاييين، سياسي و بةرةنگاربوونةوة خؤيان دةبيننةوةآلدةسکرد، که لة تةوةرةکاين حةماسي، کؤمة

 
  . ن، پثکهاتة، ناوةذؤکآلالية، کوردي، فؤلکلؤر، وثژةي مناالية :وشة سةرةکييةکان

                                                
  .يب فارسي ده زمان و ئهري  ماسته 
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 پثشةکي
و و جوگرافيايةکي چةن پارچه، چاندثکي دةوصةمند و له هةمان آلکةلتووري کوردي، وثراي مثژوويةکي بةرب

-ين ديکه گةالاوسثيةيت لةگةص تةي کوردان تثيدا نيشتةجثن به هؤي درآلئةم و. کاتيشدا دةست لثنةدراوه
ويةکي يةکجار زؤري فةرهةنگي تثدا بةدي دةکرث؛ هةر آلتثکة - ةرکاميان خاوةن کةلتووري تايبةتنکه ه

  .ئةمةش بؤته هؤي ئةوه که داناين سنوورثک له نثوان ئةم فةرهةنگانةدا کارثکي ئةستةم و دژوار بثت
يني، زانست، ناوةند و ذوانگه، دةذوونناسي و هزري خةصکانه سةبارةت به فةلسةفه، ئا ،فؤلکلؤر يان کةلةپوور

ن و بؤنةکان، هؤنراوةکان، ئاوازةکان، ئةفسانةکان و گشت هونةرة ذةمةکيةکان له و جثژ يةتيةکانآلبنکه کؤمة
  ).۱۰: ۱ج: ؛ به گوازتنةوه لة تاريخ ادبيات کودکان۱۹: ۱۳۵۶ بيهقي،( خؤي دةگرثت

پذ له يادةوةري ميژوويي و نةسيت به فؤلکلؤري کوردي به گشيت و اليةاليةکان به تايبةيت، سامانثکي چذو
جثگه و پثگةيةکي ) ترانه(له ناو وثژةي زارةکي و فةرهةنگي گةلدا، ئاوازةکان . کؤمةصي گةيل کورده

هاوکات لةگةص  -که ناخي خةصکي ئاسايي خوصقاندووين و پتةوي کردوون-ئةم ئاوازانه . گرينگيان هةيه
  .يةتيةکان و گؤذانکاريةکان پةروةرده کردووهآلبارودؤخه کؤمة فةرهةنگ، نةتةوة و زمانةکاندا خؤيان لةگةص

اين قووص نييه و به ئاساين ذةواين و ساده و ساکاري ئاوازه ذةمةکيةکان به جؤرثکه که پثويسيت به تثذام
ي، کايت گةي الدثيلةوانةشه کوريت ئاوازةکان، ئةم راستييةمان بؤ شي بکةنةوه که کؤمةص. دةگةين  لثيان

يةکثک له » اليةاليةکان«له ناو ئاوازةکانيشدا، ). ۶۴: ۱۳۷۷اشکوري،  سادات( ال گرينگ بووه هچةنده ل
ن له جيهاندان که لةوانةيه تةمةنيان به درثژايي آلسةرةتاييترين شثوازه ناسراوةکاين موسيقا و وثژةي منا

  . اليةي چذي هقابيل اليمثژوو بث؛ لةوکاتةوه که يةکةمني دايک واته حةوا بؤ مناصةکاين خؤي هابيل و 
  

  ذةويت لثکؤصينةوه
نووسي له سةر ذةويت بةکارهاتوو لةم لثکؤصينةوةدا ذةوشيت ئيسنادي و کتثبخانةييه، که لة فيش

اليةکاين کوردي کؤ به هؤي ئةمه که تا ئثستا تةواوي الي. وةرگرياوه اليةاليةکاين کوردي سؤراين کةصک
- الي ۵۰دانراوه که کؤي » ژانةژين« ناچار بناغةي کارةکه لةسةر کتثيبنةکراوةتةوه و له چاپ نةدراوه، به 

دانه  ۴لةم ژمارانةشدا . دانه به زاراوةکاين سؤرانني ۳۵، تةنانةت دااليانةلةم الي. دةگرث اليةي کوردي له خؤ
ثژينةوه و اليةي ئةم پةرتووکه هاتوونه بةر توالي ۳۱واته  که. دةسکردي شاعرياين به ناوبانگي کوردستانن

اليةکان هةروةها هثماکاين اتةي ئةدةيب و ناوةذؤکي اليدا هةوص دراوه پثکهلةم لثکؤصينةوة. هةصسةنگاندن
بنةذةيت بةکارهاتوو له ناو اليةاليةکان زةق بکرثتةوه پثوةندي ئةوان لةگةص ناوچةکان و شثوةي ژيان و 

  . ثيةتيةکاين کوردي به کوريت باسي لثوه بکرآلبارودؤخه کؤمة
  

  اليه چييه؟الي
). ۷۵۶: ۱۳۶۹ژار،  هه( له زماين کورديدا به واتاي گؤراين دةخةوکردين زارؤک دةوترث» الية الي«وشةي 

م بةم ئاواز و دةنگه آلکه خؤي له خؤيدا مانايةکي نييه؛ بة» ناودةنگه«بنةذةتدا وشةيةکي  ئةم وشةيه لة
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ثر پثنج به شثوازثکي نةرم ونيان بؤ مناصي تةمةن ژ» دايه«تر وةک  تايبةتيانه دةوترث که دايک يان کةساين
. دةيچذن تا کؤرپه له ناو النکه يان له سةر القي دايکدا هثور بثتةوه، ئؤقره بگرث و خةوي لثبکةوث ساص

له زماين فارسيدا که هاوذةگةزي زماين . ي بنةذةيت ئةم وشةيه زؤر ذوون و ئاشکرا نييه ذةگ و ذيشه
له نووسراوه فارسيةکاين پثش ئيسالميشدا که تةمةنيان له نووسراوه . »الاليي«ترث کوردييه، پثي دةو

خود هةر ت و ياوثدةچثت ناوي ديکةي بووبث. کورديةکان زؤرتره، هيچ منوونةيةک لةم وشةيه نابثنرثت
بنگره . دث» الاليي«هاتووه که به واتاي» بنگره«دا، وشةي»برهان قاطع« يله وشةنامه) ؟(بوونثکي نةبووبثت

دا ئةم »دهخدا« له وشةنامةي. به ئاواز و لؤرةيةک دةوترث که ژنةکان له کايت نواندين مناصةکاندا دةيچذن
 ه که له»بن«پثشبةندي ئةم وشةيه . نگ و ئاوازه، به واتاي ده»نگوه«وشةية له ذيشةي پةهلةوي 

به واتاي دامرکثنةري » بنگره«ةي بةم جؤره وش. دا هاتووه، به ماناي بةند و حةبس»فةرهةنگي بثهدينان«
ي »الال«تردا،  م له مانايةکيآلبة. ي فارسييه به واتاي جثگةي خةوي مناص»ننو«ش هةمان»نانو«. نووزةيه

دةکرث دووپات . و هةروةها دةکرث به جثگةي خةويش بگوترث» دايه«يه به واتاي»لَلَه«فارسي، هاوسةنگي 
له مووسيقادا بثت که » ال« لةوانةشه دووپات بوونةوةي نؤتةي .ي حاشاکةرةي عةرةيب بثت»ال«بوونةوةي 

  ).۲۶- ۲۸: ۱۳۸۲ي و قاييين، حممد(دةبثته هؤي دروست بووين ئاوازثک 
ةکي فراواين لة گةص وشه يکه هاودةنگي» Lullaby«اليه دةوترث هةروةها له زماين ئينگليزيدا به الي

  .کوردي و فارسييةکه هةيه
  

   نالية چذيشثوازي الي
يان به خاوي دةخوثندرث : اليه ئةم هؤنراوه ساکارةيه که به دةنگثکي ئارام و نزم بة دوو شثوة دةوترث اليه
له هةردوو حالةتدا دايک، . ندن دةچث و يان بةخثرايي دةوترث و له گؤراين و پثهةصگوتن ئةچثآلو له نا

له . بثشکه يان سةر قاچي ذادةژثنثي اليةاليةکه دةصث، مناصةکةي ناو دةقوثذاي ئةمةکه به ئةسپايي 
اليه  سةرةتادا به دةنگثکي بةرزتر و ورده ورده دةنگي نزمتر دةکاتةوه و لةگةص خةوتين مناص، کؤتايي به الي

. کةرةوه له گةص خؤيدا بؤ مناص به دياري دثنث الية، ميهرةباين، هةسيت دايکانه و هثورئاهةنگي الي. دث
بووين خؤي بؤ مناص مسؤگةر دةکا  ،اليهدايک به وتين الي. اصةکةي بةذث دةکاکان بؤ من م نووچه دايک يةکه

، متمانه به دةنگي بالوثين دايکي دةکا و هةسيت هثمنايةيت تةواوي وچاندين چاوةکاينوو مناص به ق
  .هورياي بثداري دةچثته ناو دنياي خةو و ئاسوودةيي ي دادةگرث و له دنياي پذ له هةرا و جةسته

  
  ن                 آلميژوويةکي وثژةي مناکورته 

ه »نةخلي بزن و يادگاري زةريران«يان » داري ئاسؤريک« ن له جيهاندا آلکؤنترين نووسراوةي وثژةي منا
 له ئثراين باستانيشدا بةشثک له ئاويستا وةک بنةمايةک بؤ فثر. هةزار ساص پثش زايني ۳که تةمةين دةگاته 
وثدةچي له کوردستانيشدا  ،تري جيهان هةروةک هةموو بةشةکاين). ۱: ۱۳۸۸، خدابنده( کردن بةکارهاتووه



 كؤمه صه وتاري ئه ده يب كوردي

 
  

١٢١

اليةکان بکةين که ئةميش وةک بةشثک تةنانةت دةکرث ئاماژه به الي. منان نةبووبثتآلوثژةي تايبةت به منا
ي ئةمةي ذوونه ئةوةيه که تا زةماين شؤذش. له وثژةي زارةکي ميژووي سةرهةصداين ذوون و ئاشکرا نييه

م آلبة. خاين له کوردستاندا باو بووه و پاشتريش تا ئةم کؤتاييانه هةر بةردةوام بووهمةشرووته له ئثراندا بةيت
يةکةمني ) ز ۱۷۰۷ - ۱۶۵۰(» دي خاين ئةمحه«. لةگةص دابةزيين کةلتووري شارستانيةت وةپشتگوث خراوه

ي نووسيوه که »نآلنةوبةهاري منا« وکيسةده پثشتر پةرتو ۳ين کورد آلشاعري و نووسةري کورده که بؤ منا
  .  کوردييه - وشةنامةيةکي عةرةيب

ي شاعري »مثرد پريه«زاييين که  ۱۹۲۰هةتا ساصي . و نةکراوةتةوهآلسةده هيچ کتثبثک ب ۲پاش خاين، تا 
 ي۱۳۲۴له ساصي . ن هؤنيوةتةوهآلگةيل زؤري تايبةت به مناشيعردواي گةذانةوه له تورکيةي عومساين 

به سةرپةرشيت قادر » ين کوردآلگذوگاصي مندا« اريضا، پاش دامةزراندين کؤماري مةهاباد، گؤهةتاويد
پاشان ذةويت ).  ۱۰۲۲و۶۱۷: ۱۳۸۲ي و قاييين، حممد( مودةذذسي به شثوةي مانگانه له چاپ دراوه

تايبةمتةندي  ن له پارچةکاين کوردستاندا له قؤناغه ميژووييةکاين دواترداآلوکراوةکاين تايبةت به مناآلب
  .خؤيان هةيه کة دةکرث هةوثين توثژينةوةي چذوپذي ديکة بثت

 
  اليهتايبةمتةنديه گشتيةکاين الي

. بثژراونن آلسيقايانةوه بؤ مناؤگةلثکن که تةنانةت به هؤي ئاهةنگ و مشيعراليةکان يةکةمني الي
هةر ئةم مووسيقايةش . ناصدا ساز دةکاتاليه له ذثگاي ئاهةنگةوه پثوةندثکي سؤزدارانه له نثوان دايک و م الي

اليه ناگات و لةوانةيه دواتر هةست مناص له سةرةتادا له ماناي وشةکاين الي. يةکةمني هؤکاري پثوةنديةکةيه
اليةکان ساده و ساکارن و له زؤربةي کاتةکانيشدا به دوورن لة چوارچثوةکاين وشةکاين الي. به ماناکان بکات

هةر ئةمةش بةصگةيه که سرووشتني و له ذثژةي وثژةي . صبةستوانيدا کرچ و کاصنعةرووز و له بواري هة
  .نزارةکي دادةنرثن؛ ئةدةبثک که بةرهةمهثنةرةکانيان نةناسراو

له ناوةذؤک، (هةندي شاعريانه  ذه: اليةاليةکان له سةرانسةري جيهاندا، سث ذةهةندي هاوبةشيان هةيه
به ذث بردن وثذاي (و ذةهةندي شانؤکارانه ) ذث بردن به مووسيقا به(، ذةهةندي مووسيقايي )دا کثش و قافيه

  :ئةم ذةهةندانةمان نيشان دةدات ۱ژماره  هثصکاری). ۱۵۱: ۱۳۸۵حجازي، ( )جووصه و ذةويت تايبةت
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  ۱ي ژماره رهثصکا           
  

اليةکان له جؤري وثژةي هةل و دةرفةتن؛ واته له سات و کايت تايبةتدا دةوترثن و چونکه چثژ و الي
  ).۱: ۱۳۸۸خدابنده، (يةکانيان پثدراوه »دايکي ئاوازه ئامساين« ، نازناويانخؤشي دةدةن به بيسةراني و کةيف

  
  پثشينةي توثژينةوه

ثکي تثر و ي هنةويتوثژ - تا ئةو جثيةي من ئاگادار مب- کوو ئثستا لثکؤلينةوةکان بؤمان دةردةخةن که تا
ليمي و سه« گرينگترينيان بةرهةمي. اليةي کوردي ئةجنام نةدراوهتةسةل له مةذ پثکهاتةکاين الي

اليةي ناوچه جؤراوجؤرةکاين کوردستان، کورته باسثکيان به الي ۵۰ي کردنةوه يه، که وثذاي کؤ»کةهريزي
گةورةترين . اليةکانيان به زماين فارسي وةرگيذاوةتةوهلةسةر هةر کام کردوه و ئينجا اليزماين فارسي 

کؤ کردنةوه  ذةخنه لةم کاره پذ بايةخه ئةمةيه که پشيت به مثتودثکي زانسيت ئةوتؤ نةبةستووه و زؤرتر لة
هةر بؤيه باسيان . کردنةوة سةرقاص کردووه تا لثکدانةوه تريش زؤرتر خؤيان به کؤ بةرهةمةکاين. دةچث

   ١.لثوةناکةين
  

  کان هالية کورديکردين پثکهاتةي الي پؤلثن
  :دةکرث دابةش کرثن به دوو بةشةوه له ذووي پثکهاتةوه كان هالية کورديالي
که به درثژايي  ناليه سرووشتيةکان کة ساختةي هةست و نةسيت دايکاين نةناسراوي کوردستانالي. ۱    

  .قاونلمثژووي گةيل کورد خو
  .يناليه دةسکردةکان که هةسيت ناسک و جواين شاعرياين ناوداري کوردستان ئافراندووالي. ۲     
  .له درثژةي وتارةکةماندا هةوص دةدةين به وردي و بة هثنانةوةي منوونه باسي ئةم دوو بةشه بکةين      

  
  :الية سرووشتيةکانالي )۱

                                                
  .  ي کتثيب ژانةژين۱۹بؤ زانياري زياتر بذوانه الپةرةي    -١
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مکگةيل ساده و ساکارن و زؤرتر مةيه که به گشيت خاوةن چهاليةکان ئةتايبةمتةندي ئةم بةشه له الي
چوارچثوةي سؤزداري و . هةوثين خؤيان له سرووشت و چوارچثوه ناوچةييةکاين کوردةواري وةردةگرن

دةذووين و ناوةکي ئةم اليةاليانه ئةوةنده بة هثزه که توانيويةيت له درثژةداين پثوةندي له نثوان مناص و دايک 
هةر ئةمةش بؤته هؤيةک بؤ ئةمه که به درثژايي ميژوو . يةتيةکاندا رؤصي بةرچاوي هةبثتآلمةو ئاقاره کؤ

  : ئةم بةشه گرينگه بةم شثوازانةي خوارةوه پؤلثن بکرثتكرث  ده. دووباره ببنةوه
  
  نآلدةستةيةک له اليةاليةکان ئاوات و خؤزگه، خؤشي و هيواي دواذؤژي دايکانن بؤ منا  - ۱- ۱
انةي لةم خانةيةدان، خؤشيان له چةند تةوةرةي نزيک له يةک پثکهاتوون که ئاماژةيان اليئةو الي 

  . پثدةکةين
مناصةکةيةيت و باشترين هةلومةرجي ژيان بؤ  هاتين م رهه بهبوون و  دايک ئاواتةخوازي گةوره - ۱- ۱- ۱

  :بؤ منوونه ؛کؤرپةکةي دةخوازث
  ) ۱۴۱: ۴۳ژ (ه بيت بگةيته بةرهةم بةصکوو گةور/ اليةت بؤ دةکةم به دصي پذ خةمالي

  : يان 
  /ص گؤچانت بث دار سةنده/ ر جلي تاژيانت بث  مةمخه/ ذؤصه خةنه گصةبانت بث 

  ) ۶۴:  ۱۱ژ(دايکت بةقوربانت بث / تاران جثگاي تاژيانت بث / غ ئثسترخانت بثآلساب
  

، وةها پذشکؤ و خؤش بث که لةم ئاوازة جوانةدا دايک گةرةکيةيت که ماصي مناصةکةي کاتثک گةوره دةبث
تةنانةت به ئةمةش ذازي نابثت و . ي، له خةنة بث، وةک ئامرازثکي جوان و پذبايةخسواخي باين ماصةکه

  .... کةشي جلي مةمخةري له بةردا بثت وئاواتةخوازه تاژية
که دوو شاري الية بؤ سةردةمثک بگثذينةوه  ئةم اليدينقانصتر دةتوانني ميژووي خو بوونةوةيةکي به ورد

  .الية زؤر کؤن نييه واته مثژووي سازداين ئةم الي ن، کهوکرات غ دروسآلتاران و ساب
  
بثنث و ئةميش بةشداري  دايک ئاواتةخوازه مناصةکةي گةورة بث و ژياين هاوبةش پثک - ۲- ۱- ۱

بةشةدا، جاري لةم . تةنانةت له هثندثک شوثندا مةرجيش بؤ چؤنيةيت زةماوةندةکه دادةنث. زةماوةنديان بث
  .وايه، حةز و ئاواته پةنگ خواردوةکاين نةسيت دايک سةر هةصدةدا و دثته بةرچاو

  :بؤ منوونه
  ) ۴۴: ۶ژ (بؤ کوذي حاکمي ذؤژئاوث / دةي نثم له ناو کةژاوث / نيناي نيناي نيناوث 

  :يان
  به کةس کةساين نادةم               به کةس کةساين نادةم

  له ناو پارچان ئةتصةسث           له کةس کةسامن کةسث   
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  به پياوي پريي نادةم                 به پيواز و سريي نادةم
  به ذثگاي دووري نادةم               به زثذي سووري نادةم

  تثآلنايدةم به کوذه خةياتث               دةيبا دووره و
  بانايدةم به خاين بةبا                  ماصي زؤره و زوو دةي
  دةيدةم به حةمه خولث             بيکا به دةسکه گولث

  )۶۰ - ۹(بينثته باين دصث 
وه، ئاگاداري داهاتووي کچةکةيةيت که به هؤي نةريته باوةکان، نةدرث به نييةبي لثرةدا دايک بةوپةذي ورد
ي هثماةک و» لثحةمةخو«و ئامرازثک چاو لثدةکةن و به پثي ئةزمووين خؤي،  آلکةسانثک که ژن وةک کا

جؤره  نيشان دةکات و بةم تخؤشةويسيت بؤ بةردةوام بووين دصخوازانةي ژياين هاوبةشي کچةکةي دةس
  .پشت له هةموو هثما مادديه باوةکان دةکا

  ) ۶۶ - ۱۲(حةوت ژنانت بؤ دثنم  /  ذؤصه ذؤژث بژمي و مبثنم  
  :يان

  ) ۱۴۱: ۴۳ژ(ي مناص بيت بؤ خؤت پةروةردةي کوذ/  اليةت بؤ دةکةم تا بث خةياص بيت الي
  
دايک ئاواتةخوازه مناصةکةي گةورةبث و لة هةمان کاتيشدا ئةمةک ناس بثت و دايک و باوک له  - ۳- ۱- ۱

  : بؤ منوونه. ژثر سثبةريدا حبةسثنةوه
  ) ۴۸: ۷ژ(و بؤ من ببيةوه بةردي بناغث  /  ذةبيب ذؤصه عومرت هةزارساص بث

  :يان
  ) ۳۵: ۴ژ(له بةر سثبةرت حبةسثمةوه   /چةند چاک و پريت بؤ دةخولثمةوه 

  
 مةت بث و دوعاي خثري بؤ دةکات؛ تةنانةت بؤ ئةمآلو س ساخي لةش دايک هيواداره مناصةکه - ۴- ۱- ۱

  :بؤ منوونه. کةسانةي مناصيان نييه، دوعاي به ئاوات گةيشنت و مناصبوونيان بؤ دةکات
  ) ۳۵ :۴ژ(سه رت بث  ي پياوچاکان له ژثرنوشته/  دةبنوو ذؤصه خةوي خثرت بث

  :يان
  دةردت له بامب، قةزات له دايه/ هالية، بؤ خةوت نايهةي الي

  ) ۳۶: ۴ژ (ئةو دايکه پريه به قوربانت بث / خودا و پثغةمبةر ئاگادارت بث
  :يان

  )۴۸: ۷ژ (ةش ساغي لبتبينم هةر به  آليا خو/ غي آلصگرت بؤ ياجي بذاوةکةت هه
  :يان

  )۸۹:  ۲۲ژ (رةي نةيشي وخوابکا کوذةکةم هيچ کو/ ي دةروثشي الالي ذادةکةم اليالي



 كؤمه صه وتاري ئه ده يب كوردي

 
  

١٢٥

  :يان
  خواگيان تؤ لثي مةسثنه / ةم وثنههةرکةس هةسي ل

  ) ۹۴: ۲۵ژ (خواگيان تؤ پثي بنوثنه / هةرکةس نيةسي لةم وثنه
  

ناحةزان و نةياراين مناصةکةي دةکا و کؤرپةکةي خؤي له هةموو کةس  نزايدايک تووک و  - ۵- ۱- ۱
  :بؤ منوونه. وپثکتر دةزانث و ذثکجوانتر 

  ي جارث نان نةکاتساص/ خةله له خةرمان نةکات/ هه رچي کوذم بانگ نةکات
  )۱۴۶: ۴۴ژ(نث کةرةي بةهار نةتاو/ م نةالونث ذهةرچي کو

  :يان
  خوابکه بةدگؤيان چرايان نةسوزي/ الي الي ذادةکةم وةگوص قرمزي

  )۸۹: ۲۲ژ(نةکانو وةشادگ نةنيشث ي دوژم خوابکه/ الي الي دةکةم تا خؤر بنيشث 
  :يان

  )۱۴۶: ۴۴ژ(بؤيه به دةعيه و فيزه / لة بةردةميا کةنيزه/ له ذؤم و عةجةم بةذثزه/ کوذي من زؤر ئازيزه
  :يان

  )۱۳۶: ۴۲ژ(کةس ناگاته خاريشي /بؤ خؤي جوانه بابيشي/ت نةنيشيآلتؤز له با/له بةرت مرم هةنديشي
  

مناصةکةي، خؤي و ماص و حاص و داراييةکةي به قوربان دةکات و دايک له خؤشةويسيت زؤري  - ۶- ۱- ۱
  :وةک ئةم منوونانه. خاتجؤره ئةوپةذي سؤز و ئةويين خؤي ذاشکاوانه دةردة بةم

  ) ۸۵: ۱۹ژ(ذؤژثک نةتبينم دةمرم / له دةور و پشيت قةبرم / قةزات له خؤم له مامرم
  :يان

  ) ۹۳: ۲۴ژ(تةنيا نيةمي وةگةنج دونيا / خؤمه  يکوذ يةئي/ ي کييه؟ کوذ کوذي کييه ئي کوذ
  :يان

  ) ۵۷: ۸ژ(گةدايي دةکةم، چاوم له تؤ بث /  ؟گةجني بةکؤ بث يهماصم بؤچي
  :يان

  دوربث له چاوةکامن /  قةزات کةيف له گيامن
  مةذةکةت له دةوري گةرث /قةزات له ماصي مةذث 

  ) ۸۱: ۱۷ژ(کؤلکه مؤکةي هةصکزث / بزنث  ثقةزات له ماص 
وکةوته شريينةکاين مناص و دةنگي النکةکةي به چةمکه خواردن و هةصس دايک شري - ۷- ۱- ۱

  :بؤ وثنه. وخت و پاراو و شاعريانهةکان دةشوثين؛ تةنانةت به شثوةيةکي پيناوچةي
  دةم له مةماين کردگه/ خةپله خةپاين کردگه



  فولكلؤر -م سثيهشي  به

 ١٢٦

  )۱۰۰: ۲۸ژ(نايدةينه دةس بثگانه / خةپله خةپي خؤمانه 
  :يان

  و و شيشه آلگةردن گو/  هةميشه مب ووقوربان
  يتوقةپث بگرم له لو/ويت وخوا مبکا به ت

  )۹۴: ۲۵ژ(ل گوصي عةمبةر بوو ؤهةت/ ل چوو ؤل هات و هةتؤهةت
  :يان

  )۱۳۶: ۴۲ژ(کوذةکه چةنده چةلةنگث /شةمامؤکةي هةفت ذةنگث / وةک بازي له سةر چةنگث 
  :يان

  ناوي خواي لة گةص دثنم / بةرخي خؤ ذادةژثنم 
  ) ۷۴: ۱۵ژ(له النکي دةردةهثنم / خثر و به شايه جا به

  :يان
  دةخذخاصدار، ئةگةر وةگريم بکةوث م، لةواين ذالنکثکت بؤ دةک

  /نازامن نه گرمةي دةذاوچييانه / ئةوة له کوثستانان دثتةوه، قاسپةقاسپي کةوث 
  /وةره ذؤصه خةوي خثرت بث / نه هؤهؤي جووتيارانه له سةر زةوث

  /ةنيوةذؤيه، دثتةوه سةر چثشتةنگةوث ئةوه مةذي د
  ) ۴۷: ۷ژ(ن دةکةوث آلوةقاپ و مةجنة/ نازامن نه خرمةي بازنه و خرخاصي دةشةنگه بثريانه 

  
له پثشدا بثشکثکي دةگمةن  اليةي کؤتاييه به کارامةيي و لثهاتوانه،هةر وةک دةبينرث، هؤنةري ئةم الي

دةکا، پاشان به شثوةثيکي شاعريانه خؤي له گثلي ئةدا، ئينجا بؤ مناصةکةي دابني  - که وةگري ناکةوث- لةوان 
دةنگي خذخاصةکاين مناص و النکه، تثکةص به يةکدي ئةکاو جارثک به قاسپةقاسپي کةو، جارثکيش به گرمةي 

ث و م هةسيت جوانبثژانةي دايک ئؤقره ناگرآلبة .واتريش به هؤهؤي جوتياراين دةشوثنثدذاوچييان، 
صةي گذوگاصي مناص و النکه به دةنگي بازنةي شةنگةبثريان دةشوثنث که آله هةستياره زوديسان ئةم دةنگ
  :هةروةها دةتوانني ئاماژه بةم منوونةية بکةين. ن دةکةوثآلوةقاپ و مةجنة

  /وةخيت خةربزه و خةياره / دارةکةم نةشکث هةزاره / ئةي داره داره داره 
  ) ۹۱: ۲۳ژ( پث بگره  دا زةمني ويشکه/ وره وجووجةصه له سةر غر

  
فيکري، فةلسةيف و تايبةمتةندي جوگرافيايي  ي اليةکاين کوردي ئاماژه به چوارچثوهبةشثک لة الي - ۲- ۱

اليةاليةکاين ئةم بةشة له چةن  ).ذاستةوخؤ يان ناذاستةوخؤ(يةيت کؤمةصگةي کوردي دةکةن آلو کؤمة
  :ه يةکدا دةبينينةوه که بريتني لهتةوةرةي نزيک ل
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کاين نييةئاماژه به پثوةندييه بازرگا - بث ئةمةکه پثشتر ويسترابثت به– اليةکانبةشثک له الي - ۱- ۲- ۱
  :بؤ منوونه. نثوان شار و شارؤچکةکاين کوردستان و دةور و بةري دةکةن

  /به سةري هةصدةکثشمةوه چل منرةي بةغدايه/ دةيبةمةوه بن داري دةخورمايه 
  ) ۳۴: ۴ژ(سةري هةصدةکثشمةوه چص منرةي دة تةورثزث  به/ دةيبةمةوه بن داري دة گوثزث 

  :يان
  ) ۴۲: ۵ژ(ذةبيب ذؤصةم گةوره بث / له خودا دةکةم تةصةبث / شةکري شاري حةصةبث 

  :يان
  /و حةصةبث ؤوةستايانت بؤ دثنمةوه له ک/ النکثکت بؤ دروست دةکةم له داري دةوثنث 

  /بؤ دروست دةکةم له داري ده قةزوانثئةمن النکثکت / دةسرازةت بؤ دثنمةوه له قةزوينث 
  /دةسرازةت بؤ دثنم له کؤنةالجانث/ وةستايانت بؤ دثنم له شنؤيه

  )۴۷ و ۴۶ :۶ژ(ةردةمةت بؤ دثنم له گرشيالنث س
  :يان

  ) ۷۴: ۱۵ژ(سةرچاوةکةي چييت مووسصث / داري النکث داري گوصث 
  :                 يان

  /النهکچمان خةصکي گي/ خش خش خش خش پيالنه
  ) ۹۸: ۲۷ژ(کچمان خةصکي تةورثزه / وةي وةي وةي بةذثزه

  :بؤ منوونه. يةتيةکاننآلنةريته کؤمةواليةکان، له ژثر تةوةرةي وةفاداري به داببةشثک له الي - ۲- ۲- ۱
  ) ۱۳۶: ۴۲ژ(پياوي مةسرةيت خينث / مةرهةمي سةر برينث/ له بةرت مرم بةرينث

  
هةصدةصث و بريي دةخاتةوه که دةبث وةک باب و باپرياين، ببثته  لةم منوونةيةدا، دايک به کوذةکةي

  . خثصةکةيان بثت يبژيکةر يت پثويستدا، ذيش سپيگةري و نثوپياوثکي لثهاتوو و لةکا
  :يان

  /دةتبةمةوه سةر چاکان، سةر پريان/ اليةت بؤ دةکةمةوه به نادريوةره ذؤصه، الي
  /سةر گومبةزي ده شثخ عةبدولقادري آلناوةص

  )۴۶: ۷ژ(ننا دةکةم له خوداي، ذؤصه قةت له من نةمري  هئةمن تةم
لةم منوونةيةشدا، دايک به پثي نةريتةکاين ذابردوو، بؤ پاراستين مناص له چاو و زار و نةخؤشي، مناصةکةي 

  . دةباته سةر مةرقةدي پريان و پياوچاکاين تةريقةته باوةکاين کوردستان که قادري و نةقشبةندين
  :يان

  ) ۴۲ - ۵( باوکي گةورةي عةشريةتان/ دايکي خاتووين خثوةتان/ ث بوو له خؤش خةتانله ک
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که ئاماژه به ژياين دةرةبةگايةيت کوردي دةکا که له ناو وةها بارودؤخثکدا، له بنةماصةي گةوره عةشريةت 
  . خاوةين دايکي خاتوون بوون، پله و پايةثکي مةزنه و بوون
  
و بةرهةمه سروشتية ناوچةييةکاين  دارو گوص وکان ئاماژه به گيا و گژاليةدةستةيةک له الي - ۳- ۲- ۱

دةکرث ئاماژه بةم منوونانه . اليةکان مسؤگةرتر دةکةنکوردستان دةکةن و مؤرکي خؤماصي بووين الي
  :بکةين

  )۱۴۰: ۴۳ژ(بةين دةسرازةت خوري کاوذانه / داري بثشکةت دار قةزوانه 
  :يان

  )۸۳: ۱۸ژ (هةنگوين و ذؤن تثکةصه / ه فثره باخةصه کوذةک/ ين ين ين ين نيگةصه 
  :يان

  /شةکري شاري حةلةبث/ گةزؤ له دار الوثنث 
  ) ۴۲: ۵ژ(ذه بيب ذؤصةم گةوره بث / له خودا دةکةم تةصةبث

  :يان
  دةبنوو خةوت بؤ نايه/ النکؤصث الي له اليه 

  /کةمةي النکث به بزماره / داري النکث دار هةناره 
  هةجنريهداري النکي دار/ بةگواره نکث گوثداري ال

  /سةرچاوةکةي چييت مووسصث/ داري النکث داري گوصث 
  ) ۷۴: ۱۵ژ( يه سةرچاوةکةي چيت هةوري/ داري النکث داري بييه

  
يي و گازندةکاين دايکان له کؤسپةکان، دووري  هبريتني له گل كان هکوردي اليةتر له الي ستةيةکي ده - ۳- ۱

ئةم تةوةرةش چةن ذةهةندي نزيک له يةک له . گ و چةصةمةکاين ژياين دژواري ژنانتةن و جيابوونةوةکان،
  :ةينخؤي دةگرث که باسيان دةک

  :الية گوتن ماندوو بووهيي و گازنده لةمة که مناص خةوي نايه و دايک له ذاژندن و الي هگل - ۱- ۳- ۱
  /ئةتؤ بؤچي خةوت نايه؟! / بايب دايه! ذؤصه اليه! ذؤصه اليه
  )۳۵: ۴ژ (يي، وةره اليي، بؤ له خةوت نةباين وةره ال

  :يان
  ) ۷۴: ۱۵ژ(وت بؤ نايه  دةبنوو خه/ النکؤلث الي له اليه 

  :يان
  /شةوگار درةنگه، لؤ خةوت نايه/ اليهاليه، ذؤصه اليالي

  /له دةردان، له بةراي دنيايه/ يا خوا کؤرپةي من دوور بث
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  ) ۱۳۳: ۴۱ژ(ؤ خةوت نايه ئيشم زؤر زؤرن ب/ اليهاليه، اليذؤصه الي
  :يان

  /ذؤصه خبةوه، بؤ خةوت نايه/ اليهاليه کؤرپةم اليالي
  )۱۴۰: ۴۳ژ(ي شريينم بؤ خةوت نايه کؤرپه

  :بؤ منوونه. يي و گازنده له تةنيايي دايک و سةفةرکردين کةساين نزيک هگل - ۲- ۳- ۱
  )۱۴۲:  ۴۳ژ(باوکت لثت دووره دايکت له اليه / ي شريينم بؤ خةوت نايهکؤرپه

  :يان
  )۴۶: ۷ژ(بثمزةذه ت بثنةوه، لةوث سةفةرث / خاص و مامي تؤم  آلياخو

  :يان
  /دونيا بث دةنگه، تاريکه شةوه/ ذؤصةم اليةکه، کؤرپةم خبةوه

  ) ۷۸ - ۱۶(خبةوه ذؤصه، ذؤين له بةرت بث 
کوذ نييه، هةروةها يي و گازنده له تانةي دؤست و بثگانه به هؤي ئةمه که کؤرپةکةي کيژه و  هگل - ۳- ۳- ۱

  :کان به مناصنييةي مثرد و وتين ثبارودؤخي سةخيت ژيان له ماص
  /به تانةي دؤست و بثگانه خؤم/ اليهذؤصه الي/ اليهاليه اليالي

  ) ۶۲:  ۱۰ژ(به وثنةي مةجنوون وثصي کثوان خؤم 
  :يان

  /نةک به دةستةي خؤم هةر ئاخ و داخث/ خؤزگةم به مةالن هةر شةو له شاخث
  /به وثنةي مةجنوون وثصي کثوان خؤم/ به تانةي دؤست و بثگانان خؤم

  ) ۳۶و۳۵: ۴ژ(کاتث بژنةوي ئةوه من مردم / ئازيز به مةرگت گرانه دةردم
. کردنةوةي مناص يي و گازنده لة نةخةوتين مناص و پةنا بردنة بةر وشة ترسثنةرةکان، بؤ هثور هگل - ۴- ۳- ۱

ؤژيةوة، ترساندين مناص لة قؤناغة هةستيارةکاين ژيانيدا يةکجار هةصةية و جثگةي باسة کة لة ذوانگةي سايکؤل
دايکاين کورد بة هؤي . خةسارثکة کة لة داهاتوودا لةوانةية کاريگةري زؤر خراپي لثبکةوثتةوه

نةخوثندةوارييةوة، گةلثکيان لةم بوارانةدا زانياري ئةوتؤيان نةبووه و هةصةي لةم چةشنةيان دووپات 
   :کردؤتةوة

  /بةرخة بچکؤلةکةم، خةوي لث بکةوث/ گورگانة شةوث، گورگانة شةوث
  /ئةلث لة ماصي ئثمة دوور کةوث/ ي ئةوثاليةلوورةي تؤي ناوث، الي

  /کؤرپةم لةگةل دايکيا دةست لةملة/ پياوخورةزصة، پياو خورةزصة
  /هيچت به لووتةي ناية لةم گةرد و خولة/ مذةي تؤي ناوث، هؤگري بلبلة

  /کةمتياري سم پان، کةمتياري سم پان/ کةوة تا نةيانداويتة بةر گوللة وةدوور
  )۷۰: ۱۴ژ( با حةپةي تؤ ببذثت لة گوث مان/ ذؤصة شريينةکةم نووستووه لة هةيوان
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  : يان
  /بچث بؤ ماص هاوسامان/لةماص خؤمان دورانة شةوث/ گورگة شةوث، گورگة شةوث

  )۹۶: ۲۶ژ(چاو بچثتة زاقةوة / کوذةکةي بنثتة تاقةوة 
نةتةويي کورديان پثوه  -اليةکان تايبةمتةندي بةرخؤدان و کثشةي سياسيدةستةيةک له الي - ۴- ۱

دياره که وثدةچثت لةم سةدانةي دواييدا له گةص سةرهةصداين بزووتنةوه ذزگاري خوازةکاين کوردي 
  :ئاماژه بةم اليةاليانه بکةين بؤ منوونه دةتوانني. خوصقابن

  /غيآلت هةصگرت بؤ ياجي بذاوةکه/ شاي بووي ياغي ذؤصةگيان بؤچي له
  ) ۴۸ - ۷(بتبينم هةر به لةش ساغي  آلياخو

  :يان
  /سةر که سةر ذامن، قةزات له ماصم/ گةر ملت دثشث به پةيت زاصم

  /نةمثين ذؤصه، شةو له دةشتةوه / م، بةذةشتةوهالييت بؤ دةکهالي
  ) ۵۷و ۵۶ - ۸(ي ذةزاخان آلارثزث، له بةخوا بتپ/ الييت بؤ دةکةم، به دص و به گيانالي

  : يان
  /م وا بوايه هاليةي عالخؤزگةم الي/ اليهاليه ذؤصةم اليالي

  /بؤ نةتةوةي کورد پةروةردةت ئةکةم/ م من له شريي خؤم ئازادت ئةکه
  )۱۴۲و۱۴۱ - ۴۳(ت و پثوةن ؤبةشکم نةترسي له ک/ دةس و قاچت ئةبةستم به دةسرازةبةن 

   
  دةسکردةکاين شاعرياين کورد اليةالي - ۲

م به هؤي ئةمه که ئةمان له ناخي خؤياندان آلبة ؛هؤنراوةي شاعريان ناکرث له خانةي فؤلکلؤردا بژمثردرثن
. هةصگري گةلثک چةمک و ذةهةندي کؤمةصگةي کوردةوارين، لةم بةشةدا کورته باسثکيان لثوه دةکرث

اليةاليةي شاعرياين بة ناوبانگي کورد، هةژار،  ۴تةنيا که -تايبةمتةنديه سةرةکيةکاين ئةم بةشه بچووکه 
  :خوارةوةدا به کوريت باسيان بکةيننةي آلدةتوانني لةم خا - بثکةس، قانع و مةالئاواره له خؤي دةگرث

الية، بؤ کوذ هؤنراوةتةوه، ئةمه ئةو ذاستييةمان بؤ ئاشکرا دةکا که فيکري پياوساالرانه هةر چوار الي - ۱- ۲
  .يت شاعريةکاندا زاصه و ئةمه واقيعثکي کؤمةصي کوردةوارييهبه سةر نةس

  :بؤ منوونه 
  )۱۶۲: ۴۷ژ(شةوگار درةنگه، بؤچ خةوت نايه؟ / اليهالي اليه، شثرکؤم اليذؤصه

  :يان
  دايةت ماندووه بؤچ خةوت نايه/ الية کؤرپةي ساوايهالي يهه

  /کؤرپه دواذؤژ الوي ئازايه / اليهيالية، ذؤصه الي اليهه/ هيوام زؤر پثته وةک باب و کاکت
  )۱۷۶تا  ۱۷۴: ۴۹ژ(نةتةوةي کاوةي ئازا و دلثري / کوذم تؤ کوردي، تؤ بثچؤ شثري
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  :يان
  /دايکمان هةوياي دواذؤژي پثته/ ذؤصه نيشتمان چاوي له ذثته
  /خاوثن ذادةگرم به سةد ذةنج و دةرد/ بؤيه ئةندامت وةک ميناي بث گةرد

  )۱۵۹ -۴۶(وذ قتؤش بيگةوزثين له ناو خؤثن و / ه ن وةک کوذچاکةم دةيةوه بؤ وةت
  

ييةکان بؤ شيعروذؤييترين کةرةستة جوانترين وئةفؤرمي دانانيان به شثوةيةکي پوخت و پاراوه و له  - ۲- ۲
م ئاگايانة و زانستيانةن و ساکاريي اليةاليةکاين آلوةدةرخستين هةسيت جوانناسانه کةصک وةرگرياوه؛ بة

شواندنةکان ذثکوپثکن و له بواري کثش و قافييةدا کةم و کووريت . کةمتر پثوه ديارهسرووشتيان 
  :منوونه دةتوانني ئاماژه بکةين بهبؤ . اليةاليةکاين دايکاين پثوه نابينرثت

  /بةندي جةرگ و دص، هثزي هةناوم/ ذؤصه ذووناکي گلثنةي چاوم 
  /دصةکةم ئاو پريشکثين کوصي/ ذحيانةي بؤن خؤش سوورة گوصةکةم
  /هةنگوين و قةند و نوقص و نةبامت/ چؤصةمةي ئةستؤم ذةگي حةيامت

  /تا کةصةبابةي بةيان بث دةنگه/ وي خثرت بث، بنوو درةنگه خه
  /بث چاترهدةسرازه و النک بت/ له تؤ زياترهکوذم من بريم 

  ) ۱۵۳و ۱۵۲: ۴۶ژ(گوث بگره بصثم له بةرچي وايه / اليهالية، ذؤصه اليهةي الي
  :نيا

  )۱۶۵: ۴۷ژ(يا خوا شثرانه بثيته ناو کايه / اليهاليه، شثرکؤ اليذؤصه الي
  :يان

  /مةرهةمي زامي به پةرؤشةکةم/ ذؤصةي خؤشةويست جگةرگؤشةکةم
  /بثچوو شثرةکةي خاوثين مين/ وةک تؤ پةروةردةي دامثين مين

  ) ۱۶۹: ۴۸ژ(به شريي ذاسيت بةخثو کرا بووم / ترا بووم منيش له باوةش دايکي
  
اليانه ئةم الي. چةمکي سةرةکي لةم اليةاليانةدا، الواندنةوةي هةسيت نةتةوايةيت و بةرخؤدانه - ۳- ۲

هةموو هةوصي خؤيان دثننة گةذ، تا مناصي کورد ئازا، زانا، دلثر و چاونةترس بثت و ئاواتةخوازه خؤي بؤ 
  . بةرةنگاربوونةوةي دووژمنان حازر کات

  بيب سةربازي نةتةوه و خاکت / کاکتهيوام زؤر پثته وةک باب و 
  نةکةي بترسي و له هيچ بکةي سص /بةخثوت دةکةم به دص و بةگيان 
  /ذؤژي تةنگانه پصينگ و شثر يب/ زانا و خوثندةوار، چاو و دص تثر يب 

  نةترسي له بةند، له کوت و زجنري/ الوثکي گورج و خاوةن هؤش و بري
  )۱۷۵: ۴۹ژ(دواذؤژ الوي ئازايه  کؤرپةم/  اليهالية، ذؤصةم اليهةي الي
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  : يان
  نةتةوةي پاکي گةيل کورداين/ ذاسته تؤ نةوةي شثري ژياين

  بةشيان له دونيا کؤت و مةحبةسه /م چونکه کورد ئيمذؤ بث کةسهآلبة
  /نةک تا من ماوم له بةندا مبري/ بؤيه دةتپثچم تا خووي پث بگري 

  )۱۵۵: ۴۶ژ(ه مةرگت ببينم هةر پثم خؤش ني/ بؤ چاره ذةشيت، نةماوه تينم 
  

اليةي سرووشيت دايکانةي ئةم لثکؤصينةوه الي ۳۱له کؤي  اليةکانالي پثداچوونةوةيکي ذةگةزي لة سةر
ئةمة کاتثک گرينگه که بزانني له . بؤ مناصي کوذ وتراون% ۱۶/۴۵دانةيان تايبةت به ذةگةزي نثرن، واته  ۱۴

تايبةت به % ۱۲/۱۶ذةگةزي مث يان کچاين کورد وتراون، واته  الية بؤالي ۵کؤي ئةم بةرهةمانةدا تةنيا 
کوذ (بث جياوازي ذةگةزي وتراون و هةر دوو ذةگةزي نثر و مث % ۷۰/۳۸اليه، واته الي۱۲هةروةها . کيژانن
دةگرنةوه؛ گةر کؤي هةموو اليةاليةکان پثکةوه هةصسةنگثنني ذثژةکان هةميسان به قازاجني کؤذ بةرز ) و کچ

، به هؤگةيل جؤراوجؤرةوه ذةگةزي نثر كان هپثي ذثسا کوردي ه دةکرث ئاماژه بةوه بکةين که بهکه وات .دةبنةوه
  . ئةم دياردةيةمان ئاشکراتر نيشان دةدا »۱«خشتةي ژماره . له کؤمةصگةدا الينگري زؤرتري بووه

 ۱ي ژماره  خشته
   ذةگةز جياوازي ذةگةزيبث

 ژماره
  اليهجؤري  الي

 نثر % مث % ژماره %

۷۰ .۳۸ ۱۲ ۱۲ .۱۶ ۵ ۱۶ .۴۵ ۱۴ ۳۱ 
  سرووشيت اليةي الي

 دايکان
 اليةي شاعريانالي ۴ ۴ ۱۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰

۲۸ .۳۴ ۱۲ ۲۸ .۱۴  ۵ ۴۲ .۵۱ ۱۸ ۳۵ 
  کؤي دوو جؤري

 اليهالي
 

تةکاين زماين زاصي باوک آلاليه ژناين کورد له چوارچثوة دةسةتر له تايبةمتةنديةکاين الي يةکثکي
ريدا، ئةمةية که ژنان کايت پثهةصگوتن و الوندنةوةي مناصةکان، به تايبةيت ئةم کاتانةي به کوذةکانيان ساال

ئاوايت گةورةبوونيان بؤ دةخوازن، نائاگايانه و بث ئةوه که خؤيان بزانن، له ژثر ذکثفي زماين  هةصدةصثن و
، دةتوانني بثژثن »زمان خانةي وجووده«که  يهچامسکيبه پثي ئةم وتةي . پياوانةدان ت، واتة زماينآلدةسة

بؤ منوونه . که ژناين کورد له دةربذيين تاسةکاين خؤياندا زؤرتر ئاواتةکاين پياوانةي کؤمةصگه دثننه دي
که به يةک ژن ذازي نابثت،  لةوة کاتثک دايک له خةياصي خؤيدا، بؤ کوذةکةي ژن دةخوازثت، جگة

. زؤرتر لة تايبةمتةندي ئةم ژنانه دةچثت که پياو حةزي لثيةيت تايبةمتةنديةکاين ژنثک که لة خةياصيداية
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چاوخشاندنثک بةم . کةج دةکات و قوبووصيةيت ئةو به ذةگةزي دووهةم دةزانث مل واته ژن بؤ نةريتثک که
  : يةمان ئاشکراتر بؤ ذوون دةکاتةوهاليةي خوارةوه، ئةم ذاستسث الي

  /يةکيان کچي پاشا بث /  ثنم حةوت ژنانت بؤ د/ ذؤصه ذؤژث بژمي و مبثنم 
  /يةکيان ماص هةصوةژثر بث/ يةکيان ذةشي کادثن بث/ يةکيان سوري نان تةپثن بث 

  )۶۶: ۱۲ژ(يةکيان چثشت لثنةر بث / يةکيان ناسکي بن نوثن بث 
  : يان

  /يةکيان تورکي تةماشا / حةوت ژنانت بؤ دثنم / ذؤصه بژمي و مبثنم 
  /يةکيان ناين بتةپثنث / نةرمي نثو نوثنث يةکيان / يةکيان دوختةري پاشا 

  )۶۸: ۱۳ژ(يةک هةر مةشکةي بژثنث / يةکيان هةر ئاوت بؤ بثنث
  :يان

  /يةکث ذةشي بةرکولثن / حةوت ژنت بؤ خبوازم / ي نيازمخودا بده
  /يةکث بؤ ذثگةي کوچث / يةکث بؤ ماچ و موچث/ يةکث تيکه هةصخلثن 

  )۱۴۸: ۴۵ژ(يةکثکيش هةرا و هؤکةر / ميوان کةر يةکث پشت لة / يةکث بؤ بةر سةماوةر 
  

اليه بؤ مناصةکةي دةکا، حةزي وايه که کوذةکةي  هةروةها جاري واية دايک لة کاتثکدا که ئامؤژگارانه، الي
وکةوتةکانيدا ئةو ياريانه بکات که نيشاندةري هةستثکي کؤمةصگةپةسةندانةيه، واته دايک کاتثک له  له هةصس

منوونةي ئةم ذاستييه، اليةاليةي . مناص وةبةر چاو دثنث، حةز له شثوه کوذانةکةي دةکاتخةياصيدا کايةي 
  :خوارةوةيه

  خوايه نيگاي بداره/ کوذةکةم دانه هةنارة 
  فةرمان بکا بؤ دايه/ کوذةکةم بچث بؤ کايه 

  کانولةوي بکا هةلو/ کان وکوذةکةم بچث بؤ دو
  ذاکاته پشيت گوثنث/ ث بؤ شوثنث دايه بچ
  ذاکاته شاين ديوار/ ه بکا لثي هاوار داي

  ) ۱۰۱: ۲۹ژ(فةرمان بکا بؤ بابا / کوذةکةم بچث به پاپا 
  

  :بةکارهثناين هثماکان له اليةاليةکاندا) فرثكانس(ذثژة و لةرةي 
ذثژةي بةکارهثناين هةر کام له هثما ماددي و گوزارةييةکاين ناو اليةاليةکان، پله و پاية و گرينگي ئةوان 

جثي سةرجنه که هةر کام لةم گرووپانه فرة ذةهةندن و له درثژايي . کؤمةصگةي کورديدا نيشان دةدةن له ناو
  . باسةکةماندا ئاماژه به هةره گرينگةکانيان دةکةين
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هثما مادديةکاين بةکارهاتوو له اليةاليةکاندا، هةوثين سةرةکي خؤيان له ئاقارةکاين سرووشت، 
سةر ئةمة هةروةها دةتوانني جةخت له. يةيت و ستايلي ژيان وةردةگرنشثوازةکاين  بةرهةمهثنان و چؤن

بکةينةوه که هثما غةيرةمادديةکاين بةکارچوو له ناو اليةاليةکاندا، نيشاندةري شثوه و ئاسيت بري و 
  .باوةرةکانن و به گشيت شثوةنيگاي کؤمةصگه و هةلومةرجثک که تيةدا خولقاون ئاشکرا دةکةن

دةي اليةاليةکان دةتوانني بثژين که ئةم هثمايانةي خوارةوه بة ذثژه و لةرةيةکي به خوثندنةوثکي سا
  :  زؤرتر بةکار هاتوون

دةسرازه، کوذةکة، کؤرپه، دايک،  )هةجنري، گوثز، يب، الوثن، خورما( پري، دارو، چاکخوا، النک، قةزا ذؤصه،
لةبةرت مرم، هةنگوين و ذؤن، پياو، الي اليه، وةرة، باخةص، ژن، بنوو، خبةوه، بةدص و بةگيان،کورد، قةزوان، 

 .... ت، حةوت، بزن، گيان، کچ، فريشته، شاخ و چيا، گورگ، دةرد وئازار، خةصکي وآلمةذ، خذخاص، بةرخ، و
ته خؤماصيةکان، هثما و کةرةستةکاين کشت وکاص و ئاژةصداري آلو درةختةکان، ما وةک دةبينني دار هةر

پات بوونةوةي  له ناو ئةم هثمايانةدا به گشيت چةند. ن، لةرةيةکي فراوانيان هةيهکانييةو بري و باوةذة ئايي
تة خؤماصيةکان، ئةم ذاستية حاشا هةصنةگرةمان وةبري دةخةنةوة که آلبةکارهاتين ناوي دار و درةختةکان و ما

کان، نييةما ئاييهةروةها هث. ژياين خةصکي کورد تا چ ذادةيةک به ئاژةصداري و کشت وکاصةوة گرثدراو بووه
نيشاندةري ئةمةن که خةصکي کورد به گشيت، ئاسيت پتةوي بريو باوةريان به ديارده پريؤزةکان، تا چ 

دا نيشان  ۲ذثژةي ناوه پريؤزةکان، بؤ هةصسةنگاندنةکاين زياتري خوثنةران، له خشتةي ژماره . ذادةيةکة
  . دةدةين

  ۲خشتةي ژماره 
 هثما لةره هثما لةره
 )يةزدان(خودا  ۲۹ )دةروثش( چاک و پري ۶

۵ 
پثغةمبةر، ئيمامان و 

 ئايةيت قورئان
۱۱ 

غةوسي گةيالين، وةيسي نازدار، شثخي زةمبيل، 
 سوصتان وةقاس، ئةبداص، شثخي کةسنةزان

  
رجنه که خةصکي کورد به گشيت پةيذةوي ئاييين ئيسالمي سوننةن و هةروةک دةزانني، لة  جثي سه

چوارچثوةي فيکري ئةوانيش ذازي بوون بة قةزا و . ن»ئةشعةري«ي يان»ةرقةد«ي »کةالم«گؤشةنيگاي 
اليه بؤ مناصةکةي  هةر بةم هؤيةش دايکي کورد، کاتث الي. يان به سةردا زاصه»تةسليم«کي و مةنيقثقةدةرة 
ان و ثنةکةوتين کؤرپة، پةنا دةباته بةر دوعا و نزا باوةکهامةتيةکاين ژيان و خةولو لة دةس خةم و نة دةچذث

  :بؤ منوونة. سارثژ دةکاتةوة» تةسليم کارانه«بوونةوةي خؤي لة دةس کثشةکان بةم جؤره  هثور
  /جا به خثر و به شايه / ناوي خواي لةگةص دثنم / بةرخي خؤ ذادةژثنم 

  )۷۵و۷۴: ۱۵ژ(ئيدي غةوسي بةغداية / بانگم وةبةر خواي گةورة / لة النکي دةردةهثنم 
  :يان
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  ذؤصة خبةوة، بؤ خةوت ناية/ اليه ياليه کؤرپةم الالي
  ئةوةندة پري بيت دةست بکثشان/ دوعات بؤ دةکةم لة پريدةروثشان
  ذؤصةم سپردةي غةوسي بةغاية/ داري بثشکةکةت لة دار خورمايه

  )۱۴۰: ۴۳ژ(ذؤصةم سپردةي وةيسي نازارة / داري بثشکةکةت لة دار چنارة 
  :يان

  ) ۳۶: ۴ژ(هيچ کةسثک نةگرث نةدامةيت تؤ / ؤ الييت بؤ دةکةم به ئةبداصي کئةمن الي
   

  :کاين اليةاليةکان يهکاردا
مانةوة و بةردةوامي درثژخايةين اليةاليةکان و گواستنةوةي بث پسانةوةي ئةوان لة بةرةيةکةوة بؤ 

يشاندةري گرينگي و مةزين کارداي ئةم بةشة له کةلتووري گشيت لة کؤمةصگةي ئثمةية، که تر، پ بةرةيةکي
ةصبةتا پاش گؤذانکارية فةرةهةنگيةکاين سةردةمي هاوچةرخ، لة بةشثکي فراواندا، لة گرينگي و پثويسيت ه

لث که اليةالية لة ذابردوودا هةروةها بةشثکي بةرچاو لة ذؤص و ئةرکگة. کاردايي ئةمان کةم و نزم بؤتةوة
  .بووه، کةوتؤتة سةر شان  و ملي ذثکخراوه نوث و ئةمذؤييةکانهةي

ردايه بةرچاوةکاين اليةالية لة ئثستا و ذابردوودا دةتوانني بة وةديهثناين ئارامي و هثوري بؤ دايک و لة کا
کارهاتوو لة اليةاليةکاندا،  پسانةوةي ذيتم و ئاهةنگة دصخوازةکاين به دووپات بوونةوةي بث. مناص ئاماژة بکةين

الية، وةک چؤن چذيين الينث؛ هةروثکي باشتر بؤ مناص پثکدثومةرجي گةشانةوةي زثدةتر و خة هةل
هةلثکي جياواز بؤ دايکان دةذةخسثنث بؤ ئةوةي که گةلثک لة دةرد و ئازار و مةينةتيةکان، ئاوات و 

  .کانيان کةم بکةنةوةنييةويستةکانيان بگثذنةوة و تا ذادةيةکي زؤر لة زةختة رووحي و دةذوو
زمان و وشة پثوةنديدارةکان به اليةاليةکانةوةيه، کة کردين  تر له کاردايةکاين اليةاليةکان، فثر يةکثکي

وثذاي چةندپات بوونةوةي اليةاليةکان، هةل و مةرجثکي گوجناو بؤ فثربووين زمان لة اليةن مناصةوة 
  .پثکدثنث

سةرةذاي ئةمة بة گواستنةوةي زؤرثک لة مانا و چةمکةکان لة چوارچثوةي بايةخةکان، ذةوته باوةذ پثکراوة 
بؤ مناصةکان لة سةرةتاييترين ساصةکاين ژيانياندا، تةيار و پثکهاتةي به کؤمةص بووين هةرة  كان هيةتيآلکؤمة

هةصبةتا نابث لة بريمان بچثت کة ئثمذؤ ئةم کارة بة داخةوة کةمتر بايةخي بؤ . باشتري ئةوان دةذةخسثنث
زؤربةي شوثنةکاندا، تةنانةت دادةنرث و وةک ئةرکثکي بنةذةيت بنةماصةکاين کوردستان چاوي لثناکرث و لة 

لة بةشثکي بةرچاو لة الدثيةکانيش ئةم ئةرکه خراوةته سةر شاين باخچةي ساوايان و قوتاخبانةي سةرةتايي 
بة ئاشکرايي دياره کة ئةمانيش لة بارودؤخي ئثستادا به چ شثوازثک ئيداره دةکرين و . وه هو مثديا گشتييةکان

  !دةدةنکةلتوورانه پةرة پث ةو دةکةن وکامذچ بةرنامةگةلثک پةي
تر لة کاردا گرينگةکاين اليةاليةکان، دةکرث ئاماژة به ذةويت پاراسنت و چاوةدثري کةلتووري و  يةکثکي

هةروةها گواستنةوةي فةرهةنگ و چاند به مانا گشتيةکةيةوة بکةين کة بة درثژايي چاخةکان لة کؤمةصگةي 
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و فةرهةنگة جياوازةکان، وةک ئامرازثکي کارامة و  ، کةلتووريدةنگ لة گةص بارودؤخة ذامياريکورديدا، هاو
  .و گوجناو لة خزمةت پاراسنت و ئاگادار کردن لة کةلتووري کؤمةصگةدا بووة ردةفرثکي هةلگ

م وةک وتةي کؤتايي، ئثستة پرسيار ئةمةية کة ئاخؤ بة کز بوونةوةي اليةاليةکان و تةنانةت ئةگةري آلبة  
 ة هثور ببنةوة و خةويان لثبکةوث؟ةوان، ئيتر مناصةکامنان به کام ئاهةنگ و ذيتمةوفةوتاين يةکجارةکي ئ

  و سوکناييان پثدا بثتةوة؟ ئةدي دايکان چلؤن بري و ئاواتةکاين خؤيان دةربذن و دةرد و کوصةکانيان هةصذثژن
  
  
  
  



 كؤمه صه وتاري ئه ده يب كوردي

 
  

١٣٧

 
  سةرچاوةکان
  .ن ايوبيانتشارات ثالح الدي ،، اروميهکاني مرادان )۱۳۸۱( پايانياني، صالح

  .کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، چاپ اول ، تهران،بنيادهاي ادبيات کودک )۱۳۸۴( کمال پوالدي،
  .، فرهنگ مردم ايراننگاهي به الاليي هاي کرمان )۱۳۸۶(وسفي، ابراهيم يجمالي 

ات روشنگران و انتشار ،تهران ،)ويژگي ها و جنبه ها(ادبيات کودکان و نوجوانان  )۱۳۸۵(حجازي، بنفشه 
  .مطالعات زنان، چاپ نهم

  . ي، چاپي سثثةمضچاپخانةي هث ،، هةولثروزيکي کورديومثژووي م )ز.۲۰۰۹( حةمه باقيحمةمةد 
 ،، سلثماين)بةرگي يةکةم(، هؤنراوة و چثرؤکي فؤلکلؤري کوردةواري )۲۰۰۰( حةمة حةمة ساصح تؤفيق

  .وةزارةيت ذؤشنبريي، چاپي يةکةم
فرهنگي گيالن ما، سال ي سياسي، اديب،  نامهمليف) منت سخنراين(ها الاليي )۱۳۸۸(خدابنده، محريا 

  . ،۸۸ار ۲۳پياپي  ۱ي م، مشاره
  :، قابل دسترس درفرهنگ عاميانه )۱۳۸۴( ذوالفقاري، حسن

Archive. asp -ge.org/Group/Articlewww.persian_langua 
  .۱۱ي علوم اجتماعي، مشاره نامه ،، راناشاره به مردم شناسي )۱۳۷۷(سادات اشکوري،کاظم 

کانون پرورش  ،تهران ،)نظريه هاي نقد شعر کودک و نوجوان(از اين باغ شرقي  )۱۳۸۵(سالجقه، پروين 
  .فکري کودکان و نوجوانان، چاپ اول

  .نشر آنا، چاپ اول ،تهران، )هاي مادران کردالاليي(ژين  ژانه )۱۳۸۷(و کهريزي، ثريا سليمي، هاشم 
  .، چاپ اول)ويراست چهارم(نشر ني،  ،حسن چاوشيان، تهران یترجمه، جامعه شناسي )۱۳۸۶(گيدنز، آنتوني 

  .نشر چيستا ،ن، تهرا)جلد۷(تاريخ ادبيات کودکان ايران ). ۱۳۸۲. (هادي و قاييني، زهرهمحمدي، محمد
  . ، چاپ اول)دا و سيمانانتشارات (سروش  ،، تهرانروش شناسي نقد ادبيات کودکان )۱۳۷۸(هادي محمدي، محمد

 .ايويب صالح الدینانتشارات  ،، اروميهپثکهاتةي بةييت کوردي )۱۳۸۱(مةمحوودزاده، ذةهبةر 
 ،سنندج، جلدي۳ ،)گاه کردستاندانش(کردي - فرهنگ فارسي )۱۳۸۶)(به سرپرستي(مردخ روحاني، ماجد 

  .دانشگاه کردستان، چاپ اول
ي ي دورهويژه(، )شناسايي، ارزشيابي، ارزشگذاري(ادبيات کودکان و نوجوانان  )۱۳۸۶(مت اللهي، فرامرز نع

  .اداره ي کل چاپ و توزيع کتاب هاي درسي آموزش و پرورش، چاپ سوم ، تهران،)کارداني تربيت معلم
 یترجمه، ها و کاربردها از روزن چشم کودکشناخت ادبيات کودکان؛ گونه )۱۳۸۲(ارا نورتن، دونا و س

  .نشر قلمرو ،منثوره راعي و ديگران، تهران
 ران،). فارسي يک جلدي - هنگ کرديفر(، هةنبانةبؤرينه )۱۳۶۹) (عبدالرمحان شرفکندي( ژار هه

  .انتشارات سروش، چاپ اول
  :، قابل دسترس درها نخستين شعرهاي نانوشته ي زنان ايرانيالاليي  )۱۳۷۸( يغمايي، پيرايه

http:/aryaadib.blogfa.com/post.325.aspx 
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  ذةنگدانةوةي ئافرةت لة پةندي پثشيناندا
   ياسني ئامثدی آلعةبدوص. د  

  
  :کورتة
کي دةوصةمةند و ةين سامانثخاو »ي پثشينياندپةن« تايبةتبة ، کورد لة ذثگةي ئةدةيب فؤلکلؤريةوةگةيل
ريان ذاي زؤريان ببؤ پثناسةي پةند، زانايان و ذؤشن. سةرچاوةيةکي کاراية بؤ نةوةي نوث ،بؤية پةند ذةسةنة؛
نگي خؤي هةبووه و تا ئةو قؤناغ و يگر ،پةندي کوردي لة هةر قؤناغثکدا سةري هةصدابث. دةربذيوة

ةي كهةست دة گيةکةي لةوةداية کة هةميشة واتثيدا بةکار دثت و گرن ،سةردةمةي کة تثيدا بةکار هاتووة
بةشثوةيةکي  ،ئافرةيت کوردةواري. بثت لثت ديارخاوةنةکةي  بث ئةوةي کة ،بووة و داذثژراوة دايک تازة لة

هةر لة بةربةيانةوة تا ذؤژئاوابوون ذاوةستاين نيية،  .پاکي و ئازايي ناسراوة گشيت بة ژيري و وريايي و دامثن
  .و سؤصةي زستان و هاوين دةچثژث فيت و سةرماگةرمي و تاصي و ت

دةبينني کة ئافرةت بة هةموو جؤرةکانيةوة لةناو پةندةکاندا  ،ئةگةر سةيري فؤلکلؤري کوردي بکةين
ک م وتارةدا  ئاماژةمان بة منوونةگةلثکة لة. ... ژن، دايک، کچ، خؤشک، بووک و: وةکوو. ذةنگي داوةتةوة

  .کردووة
  د، ئافرةت، فؤلکلؤر، ئةدةبيات پةن: وشة سةرةکييةکان

                                                
 .مامؤستاي زانستگا 
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  :پثناسةي پةند

ة لة شاکارة هةرة بةسوودةکاين کؤمةصگاي مرؤضايةيت و ثکكپةند ژانرثکي گرنگي ئةدةيب و فؤلکلؤرية، ية
  .دةربذي هةسيت پاکي پثشينيانة

کة واتة  ؛انةيةيت باو و باپريامنآلپةندي پثشينيان سةرچاوةيةکي کارا و زيندووة و ذةنگدانةوةي بريي کؤمة
هيشتووين و  کردنةوةي بؤ بةجث يي ژياين ذؤژانةي مرؤض و تاقيآلپةندي پثشينيان بةتةواوي چوةتة قوو

نةي کة مرؤض لة ذؤژگاري خؤي و لة بوارة آلبةخشني بؤ سوود وةرگرتن لةو هة تة جثگاي سوود ههةروةها بوو
  .جياجياکاندا تووشي دةبثت

خاوةين  ،ي پثشينياندپةن بة تايبةيت ،گةي ئةدةيب فؤلکلؤريةوةکورد لة ذث گةيلدةتوانني بصثني 
هةندثک لة پةندةکان لةبةر  .سةرچاوةيةکي کاراية  بؤ نةوةي نوث دسامانثکي دةوصةمةند و ذةسةنة، بؤية پةن

 پث گةرم انيشتنينذ و داؤک و ةوةنجوانيان لة ذووي ذوخسار و ناوةرؤکةوة نةوة لة دواي نةوة دةگوازرث
  .ئةکرث

ئةگةر چاوثک بة گؤضار و کتثب و هةندثک لة ذؤژنامةکاندا خبشثنني، دةبينني زؤر لة نووسةران و 
ذاي خؤي لة  و ذووناکبريان هةر يةکة لة گؤشةنيگاي خؤيةوة پثناسةي پةندي پثشينياين کردووة و بري

چةند دةربذينثکي دةگرنةوة کة پةندي پثشينيان  هةموو پثناسةکانيش لةوةدا يةک .بارةيةوة دةربذيوة
  .کورت و پذ ماناية و شثوازي ئامؤژگاري پثوة ديارة

  :پثناسةي پةندي پثشينيانيان کردووة شثوةية زانايان و ذؤشنبريان بةم
پةندي پثشينيان بةشثکي گرنگ و بةنرخي « :لةبارةي پةندي پثشينيانةوة دةصث »مامؤستا کةرمي شارةزا«

کردنةوةي پري و پثشينانةوة گوتراون و  سةرهايت کاريگةر و تاقيلة ئةجنامي بة .ئةدةيب فؤلکلؤري گةلة
يةيت و آلي ژياين کؤمةرکةوتوونةتة سةر زماين گةورة و بچووک و تا ذادةيةک بوون بة پةندي دةستوو

 شارةزا،(» ئابووري و سياسي گةل و بة کارتثکي جودا نةکراوةي ژوورخاين ژياين ماددي ذؤصةکاين کؤمةص
٨: ١٩٧٦.(  
ةند کة لة پپةندي پثشينيان لة سةردةمثکي کؤندا گوتراون و بوون بة ياسا و  وة دةردةکةوث کةلثرة

شثوةي کارةکة  هةندثک بپمرؤض  ،اين هةر هةصةيةکدپثش ذوو .ةوةنتر دةگوازرث نةوةيةکةوة بؤ نةوةيةکي
دين مستةفا عيزةد.هةروةها د. دةصثت و بةمةش دوور دةکةوثتةوة کارةکة و ئةزمووين لثوةردةگرثت

پةندي پثشينيان بريتية لة بةرهةمثکي زؤر کؤين خةصک، ئةم پةندة هةميشة الي « :ذةسووص دةصثت
فةلسةفةي ذاستةقينة و لةکاري ذةوشت و خووه، هةموو ذاستييةک، هةموو  ،خةصکاين سةرةتايي و سادة

 گةلئةجنامثک کة ة نهةموو گةيشت ،ذووداوثکي ژياين ئادةميزاد، هةموو کردارثک، چاک يان خراپ
: ١٩٧٠ذةسووص، مستةفا( »گةيشتبثتث، دةربارةي هةرچيةک بثت ئةچثتة تةرازووي پةندي پثشينيانةوة

يةکي پثوة ديارة بة يپةندي پثشينيان دةربذينثکة کة جؤرة سادة لةو پثناسةوة دةردةکةوثت کةوا). ٨٧
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يةکي اهةمثکي کؤين خةصک بووة مانهةروةها بةر ؛پةيدا دةکات ئاساين خةصکي تثيدةگات و شارةزايي لث
  .قووصيان هةية سادةيي ژياين مرؤض دةردةخات لة بوارة جياجياکان

ةي جيهان و کردنةو پةندي پثشينيان فةلسةفةي ژيان و دةنگي تاقي« :دةصث حممةدي خاصمامؤستا شثخ
 وثژةيي، بؤيان بةجث باپريان لة هةزاران ساصةوة بة کةلةپوورثکي ة باو وكبثژانة بةري ذةوانبثژي ذةوان

  ).٤: ١٩٧١ خاص،( »نةما بؤ خؤمان آلهثشتووين تا بيانکةين بةئاوثنةي با
لة دثر زةمانةوة . بة پثي ئةو پثناسةية بؤمان دةردةکةوثت کةوا پةند کار و کردةوةي ژياين ئادةميزاد بووة

 ،بة سةردةمثک نييةي تايبةت م پةند دياردةيةکآلبة ؛باو و باپريامنان لة سةردةمي خؤياندا دةريان بذيوة
گةر بةپثي . بة پثي بارودؤخي ژياين ئةو سةردةمة مة و جؤرثک لة پةند سةري هةصداوةبةصکوو هةر سةردة
کة پشت بة پشت و نةوة دواي نةوة   ةپةندي پثشينيان تايبةتة بةو باو و باپريان، ئةو پثناسةية بثت

  .هةصبدات و ببثت بة ئةزموون بؤ نةوةي داهاتوو سةر دةشبثت لة سةردةمي نوثشدا پةند. گواستراوةتةوة
ي هةية چونکة ئةو رپةندي ميللي بايةخثکي زؤ« :دةصثت »حمةممةد تؤفيق وردي«هةروةها زاناي کورد 

باپريي  باب و .کردنةوةي چةند نةوةيةکي خةصکي ئامؤژگاري و تاقي ،پةندانة بريتني لة قسةي نةستةق
غثکي مثژووييدا لة اةي کة بةسةر گةلثک لة گةالندا تثپةذ دةبن لة هةموو قؤنپثشينيان لةگةص ئةو ذووداوان

پةندي ميلليدا ذةنگ دةداتةوة چونکة لة واقيعي جةماوةري ميللي بةتاص و خؤشيةوة لة هةر قؤناغثکدا 
  ).٥٣: ١٩٧٥ وردي،( »دةدوثت

اليةن  و خراپ لةياخود کردةوةي چاک  ،پةندي پثشينيان لة ئةجنامي ذووداوي خؤشي و ناخؤشي
لة  ؛کةساين شارةزا و لثزان و زيرةک سةري هةصداوه کة بووةتة هؤي سوود لثوةرگرتين بؤ نةوةي داهاتووش

  .ثژةي کة هةيةيت لة وتنداچموون و زئةجنامي ئةو ئة
 خوازي و ذةسةنايةتيان لةبؤمان ذوون ئةبثتةوة کة پةندي پثشينيان ئامؤژگاري و چاکة ،بة پثي ئةو پثناسة

وگؤ و ئاخاوتندا دةخرثتة ذوو، کة ئامؤژگاري بةنرمخان دةداتث و  ذوخسار و شثوةدا پثوة ديارة و لة کايت گفت
  .لة هةموو کات و هةصوثستةکاين ژياندا جثي خؤي دةکاتةوة

لة . پةندي پثشينيان دةبث بة زماين ذةسةين نةتةوة بنووسرث و خاصي لة وشة و زاراوةي بثگانة بثت
تةوة و لة ة بة وشةي ذةسةين کوردي ذازثنراوةئةوةية ک ،پةندي پثشينيان يةکاينييبةمتةندتاگرنگترين 

کايت بةکارهثنان و خوثندنةوةيدا هةم چثژي هةية و هةم وةکوو ئةزموونثک ئامؤژگاري پثدةکرث و سوودي 
  .وةردةگريثلث
پةند گوتة و « :ةصثد شثوة پثناسةي پةندي پثشينياين کردووة، بةم» دةشتةکي آلشثخوص عومةر«

اليةنة بة سةنگة و بة وةجة، ژيان و بةسةرهات و چؤنيةيت  هةمة وکراوةي گشيت ئاخاوتنثکي وردي کورت
و لثوةشاوي   و ناوةذؤکةکةي هةردووکيان شايستةباري سةردةمة دثرينةکامنان دةهثنثتةوة ياد، دةربذين 

  ).٥: ٢٠٠١ دةشتةکي،( »ئةندازةي لة يةکتر گوجنانيان پذبةپذي يةکترن .يةکترن
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ترةوة زانني  کردنةوة و ئةزموونة و لةاليةکي لثرةوة دةردةکةوث کة پةندي پثشينيان لةاليةک بةري تاقي
بة وشةيةکي جوان و شايستة دةربذاون کة  بؤية دةربذين و ناوةرؤکي پةند،. ةو ناسيين ژياين سادةي خةصک

وبوونةوةي آلدةکةي بة سةردا دةگوترث؛ دةتوانني بصثني بدةبث بگوجنث لةگةص ئةو کار و کردةوةيةي کة پةن
  .کوردي ذويةکي جوانکاري لة گةيل کورد نيشان دةدات

وة »کوردؤ قةنات«کة لةاليةن -تيشدا آلهةروةها لة قسةي نةستةق و پةندي پثشينياين نةتةوةکاين ذؤژهة
يةکثک لة « :دةکات و دةصثت جؤرة باسي پةندي پثشينياين کوردي بةم - گؤذاوةتةوة سةر زماين ذووسي

 حسثن،( »هونةرةکاين خةصکي بةبث ئةوةي نووسراببثتةوة، وتةيةکي کورتة و بةزؤري کثش و قافيةي تثداية
٦: ١٩٩٨.(  

بذين و گوتةي پةندي پثشينيان دةر: ن و دةصثنيلة کؤتاييدا ئثمةش پثناسةي پةندي پثشينيان دةکةي
ي نةتةوة پثکدةهثنن؛ بةکارهثنانيان لة قسة و رةندي کةلتووبةنرخي کؤنن کة بةشثکي زيندوو و دةوصةم

کردين چثژ و خؤشي لة وتن و  وثژدا پاراوي زمان زياتر دةکات و سةرةجني گوثگر ذادةکثشث، وثذاي زيادوتو
دة کة زياتر چيين  کورگةيلياخود دةگوترث پةند ساماين گةلثک بةنرخي ئةدةيب فولکلؤري . بيستندا

کردن پةنديان  بوونةوةي هؤکاري خوثندةواري فثر وآلکةمي ب رئةويش لةبة ؛ري هثناوةبةکا نةخوثندةوار
وبارثکدا پةندثکيان گوتووه، نةوة دواي نةوة ماوةتةوة و کردوويانة رذووداو و کا چةکي دةستيان و لة کردووه بة

  .بة پثشةنگي کارةکانيان
  

  :گرنگي پةند
ث، گرنگي خؤي هةبووه تا ئةو قؤناغ و سةردةمةي کة تثيدا قؤناغثکدا سةري هةصداب پةندي کوردي لة هةر

بث ئةوةي  دايکبووة و داذثژراوة، هةست دةکةي تازة لة گرنگيةکةيشي لةوةداية کة هةميشة وا .بةکار بثت
دروست » شتنثکو داذ  نووسني«و  »ناميلکة کتثب،«دةتوانرثت لةهةر پةندثکدا . خاوةنةکةي ديار بثت

کردين  گوذ و هةروةها هؤکارثکة بؤ گةرم. سوودي لثدةبيندرثت داو شانؤش دراما بکةي؛ جگة لةوةش لة
هةميشة دةوصةمةندة  ،بةري کردبثلةئةو کةسةي لة پةندي کوردي شارةزا بثت و . مةجيلس و ديوةخانةکان

شاعرياين . کردن و دةتوانث بةرامبةري ذازي بکات و بثتة کؤذگثذ و قسةزاين ناو مةجليسةکة لة قسة
. السيک و نوث سووديان لة پةندي پثشينيان وةرگرتووة و زؤر جار لة شيعرةکانياندا تثهةصکثشيان کردووهک

کة زؤر پةندي کوردي لة فةوتاندن ذزگار کردووه و بة فؤذم لة شيعرةکاين بةکاري هثناوة  ه»پريةمثرد«لةوانة 
پةندي پثشينيان بة کؤنترين بةش  و بووةتة تايبةمتةنديةکي دياري شاعري؛ بؤية لة فولکلؤري ميلليدا

گرنگي پةندي پثشينيان لةوةداية . دادةنرثت و گرنکي و بايةخثکي زؤري پثدراوة و بووة بة ئةدةيب نووسراو
هةر ئةقصة لة « :اي ئةزموونثک دروست بووه و وةک باپريان خؤيان دةصثنوکة ئةو پةندانة هةر يةکة و د

واتة لة هةر ژيانث لة ئةجنامي گرتنة بةري کارةکامنان جا  :)٤٨٤: ١٩٧١ خاص،ةممةديحم( »نةسارث
يةيت يا ئابووري يا سياسي و هةر ذوويةکي دي ژيان بث، ئةوان ئةزموونثکيان بؤ دروست بووه و آللةذووي کؤمة
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زانيويانة دةبث کارةکةيان بةو جؤرة نةکردبا و ئةگةر جارثکي ديکة برييان لة ئةجنامداين کارثکي وا کردووه، 
جارةيان لةوةي  وا دةبث تةواو ئاوا و ئاوا بووبثت؛ بؤ ئةوةي لة هةصةي کؤن دوور کةونةوه و ئةجنامي ئةمئة

ي دروست بوونيشيان رئةو پةندانة ئةگةرچي ذؤژگا. پثشوو باشتر بثت و ذثگةيان ئاسانتر و سةرکةوتووتر بثت
ژياين سادة و کؤچةري پثشوو، نة  هتد، نةان و بؤ مثژوويةکي زوو بگةذثننةوة، نة شوان و گاوان و سةپ

خةصکانيش لة ئاسيت بريي و ذؤشنبريي وةک ئةوةي ئةو دةم نةمابن و ژيان لة هةموو ذوويةکةوة گؤذاين 
اين سةردةم ئةوانيش سنوور ذبصثي کؤن نابن و بة گؤ م بةشثکي زؤر لة پةندةکان وةکآلبةسةردا هاتبث، بة

بة زماين خةصکاين  و ينةکانيش بة حوکمي کؤنيان سادة بنچونکة ئةگةر دةربذ. و نوث دةبنةوة دةبذن
ديوي زمانة سادةکةوه بةهاي گةورةيان هةية و خزمةيت  زن و لةوثه م چةمکةکانيان بةآلبة ،ئاسايي بن

گرنگي پةند وايکردووة کة پةند گوزارشت لة بري  جا هةر لةبةر ئةمانةي سةرةوة باسي لثکرا،. گةورةتر دةکةن
کة کؤکراوةي تثذامان و ذاي خةصکة بةرامبةر گةردوون، ژيان، مردن، چارةنووس، قةدةر،  و بؤچوون بکات

پةند تواين خؤي  ،بةپثي تثپةذ بووين کات .و هتد يةيتآلخؤشةويسيت، شةذ و بارودؤخي سياسي و کؤمة
ةنگاو بنث، بلکثنث بة کؤمةصگاوه لةگةص هةموو سةردةم و قؤناغةکاين بةرةو پثش چووين کؤمةصگادا  بذواو ه

  .ت و تثپةذبوون لة گةصيدانييةسةرةتاکاين شارستا تا داوکاصي و دةرةبةگي هةر لة کؤمةصگاي کشت
  

  ري دووهةمةتةو
  :ذؤصي ئافرةت لة کؤمةصگاي کوردةواريدا

بووين . هةرکة پياو هاتة دونياوة، ئافرةيت لةگةصدا بوو ،لة سةرةتاي دروستبووين ئةم زةمينة پان و بةرينةدا
لةگةص ئةوةشدا  .وون لة کاتة تةنياييةکاين پياوداب زةتيش بؤتة هؤکاري پشتگري و سةبووري ذؤح و دةربائافر

ئافرةت لةسةر ئةو . کردين منداصي لة ئةستؤ بووة و پةروةردة ئةرکي بةخثوکةر و ذاپةذاندين ئيش و کار
والري و تواناي يبةتييةکي لةشدا لة ذووي ژيانناسيةوة ذةگةزثکي دصگريه و لةچاو بةگشيت چةند تا هزةوي
ي کؤمةصثکي يةکجار ؤين مثژوودا نةبث کة ئافرةت يةکةلة سةردةمثکي زؤر ک. کةرةوةي هةية جيا اتةني

ئافرةت هةر لة زةليلي ماص و ژثردةستةيي ئاغايةيت پياو بووه؛ بةتايبةت لة  سادة و ساکار بوو، ئثتر لةوةودوا
يت آلونةرييت دةرةبةگايةتيدا پشيت چةماوةتةوه؛ تةنانةت دةسةيت دابآلژثر دةسةله  گوندةکاندا هثشتا ژن 

  .نييةهةصبژاردين ژياين خؤي 
و ناتوانث  نييةهثناندا بة واتاي سةربةسيت ئةو ؤژانة و بةرهةمبةشداري ژن لة کاروباري هةصسووذاين ژياين ذ

وچؤي  هات و وگؤذ يةيت ئاصآلةوةک پياو بة سةربةسيت لة خةبات بؤ ئازادي و هةصسووذاين کاروباري کؤم
تةنيا لة ميواين و گةل ويستيدا دةوري هةية و ئةويش بةتةواوي  ؛شاراندا، وةک نيوةي کؤمةص چاالکي هةبث

  .نييةتيايدا سةربةست نةبووة و 
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هةر لة  .يي ناسراوةاپاکي و ئاز ئافرةيت کوردةواري خؤمان بةشثوةيةکي گشيت بة ژيري و وريايي و داوثن
، گةرمي و تاصي و تفيت و سةرما و سؤصةي زستان و هاوين نييةنةوة هةتا ذؤژئاوابوون ذاوةستاين بةربةيا

  ).١٠: ١٩٨٩ کاکةيي،( »دةچثژث
کردين تةون و  بؤ منوونة ذؤصي هةبووة لة دروست ؛ذةنگيين و خانوماين ناسراوةةستدئافرةيت کورد بة 

ئافرةت لة بواري ذسنت و چنيندا ئةو کارانةي کردووه،  .داهتدو  شآلو و کآلمافوور و بةرماص و ذايةخ و پث
جگة لة کاروباري . ... و  ذةسنت، جاجم، دةزرازة، تارا، چةمةداين، هةمبانة، هةگبة و تثشوووةکوو تةشي

کردين خواردن و خواردنةوةي  سنت و چنني، ئافرةت ذؤصثکي يةکجار گرنگي هةبووة لة دروستذ
کردين  بةرامبةرةکةي کةمةندکثش کردووة بة ذازاندنةوة و دروست کة زؤر جاران دصي داجؤراوجؤر
: کردووة، وةک کردندا، ئافرةيت کورد ئةو جؤرة خواردنانةي دروست لة بواري خواردن و دروست. جؤراوجؤر

هةروةها لة  .هتد هةذشتة، ماش و قةلة خةرمان و پريخةين، دؤينة، ساوار، داندؤک، مسايلؤکة، دؤغةوا، کفتة،
سةرباري . هتد دؤ و ، کةشک، ژاژي، فرؤ،کپةنري، لؤر: کردووة يشدا ئةمانةي دروستيبوومي سپيا و بةر

 ؛کردووة و پةروةدةي کردووة لةتةک بةذثوةبردين ماصةکةي بةشثوةيةکي جوان بةخثوئةمانةش کوذي 
ذايژةندووة و ؤزةکةي الية و دةنگة بةسبة اليکةدا ؛ لةناو بثشمناصةکةي بةبث هيچ هؤکارثک بگري لثنةگةذاوة

  .تاکوو منداصةکةي خةوي لثکةوتووة الواندوويةتةوة
لةگةص ئةوةشدا هةندثکيان بوونةتة  ،ذةنگيين، بةخثوکةرثکي باش بووةئافرةيت کورد جگة لةوةي بة دةس

: منوونةمان زؤرن وةک وتووه؛ هذشگثذيةتيان بةرکؤمنوونةي قارةمانيةيت و سةرقافصةي کارواين ش
سةندنةوةي  ئافرةيت واش هةبووة بؤ تؤصة. و هتد » نةقيب، لةيال قاسم و خانزادي مريي سؤرانحةپسةخاين«

هةروةها . کوشتةي جةنگاوة و تؤصةي خؤي و بنةماصةکةي کردؤتةوةباوک و براکةي بةرامبةر دوژمين باوک
ش نان و پثداويسيت بؤ لة شةذةکانيشدا  ذؤصي هةبووة و بريين زامداراين تيمار کردووة و بگرة زؤربةي جاري

  .دةبردن
کردن لة  يةتيةوة ژن مايف کارآلت و نةرييت کؤمةآلوگؤذي کؤمةص و پلةي ئابووري و لةبارةي قؤناغي ئاص

 .دالة کاري بنةماصةکةي نييةوثر بکاو و خاوةين بةرهةمةکةي  و  م نابث ئاصآلبة ؛هةية هثناين بةرهةمي  پرؤسه
 »نييةةچثتة گريفاين پياو، بؤ دواذؤژي نادياري ژيانيش پاشةکةويت حةقدةسيت پثنادرث، ئاکامي کاري د

لثرةدا دةردةکةوث کة ئافرةت لة سةردةمي کؤندا لة ذووي پلةي ). ١٢٣: ١٩٩٣ کؤمةصناسي کوردةواري،(
 کة زؤر کةم دةيتواين-نشني  ئابووريةوة زوصم و زؤري بةرامبةر کراوة لة ناو کؤمةصگادا بةتايبةيت ئافرةيت الدث

 هدةستحةقيشي پث نةدةدرا؛ کةوابوو ئافرةت نةدةبوو - وةربگرث کةصک لة کثصگة و زةوي و باخ و خانووي
  .هثنان خاوةين ئامذازي بةرهةم

 کاروباري ناوماص و مانگا ي کورد لةبةر سةرقاصيان بةزووئافرةيت  داکردن هةروةها لة بواري خوثندن و فثر
کورد بة گشيت و بؤ  :هةيةلة پاص ئةوةدا  یتريش گرثتة بةر؛ هؤکارينةيتوانيوة ذثگاي خوثندن ب... دؤشني و

وةکوو  ،کردن نةبووة و بايةخي پثنةدراوة هؤکاري خوثندن و فثر دازؤربةي شوثنةکانله ئافرةت بةتايبةيت بؤ 
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ة لرا و ئةمةش كدروست دة كي تثدابواية بة سث يا چوار گوند قوتاخبانةيثريش هة گهنةبووين قوتاخبانة و 
نةرييت ماصة باوان و ية ئافرةت لة زؤر ناوچةدا گريؤدةي مةينةيت نةخوثندةواري ؤب. کؤسپثک بوو دابةردةميان

زؤر کةم لة دايکان و باوکان، کچانيان دةناردة  ،و مثردةکةيةيت؛ بؤية تا سةرةتاي شةستةکان و بگرة زووتريش
ئيشي دةر و دةشت و  ن و خوثندةواري،ن لة جيايت خوثندلة الدثکاندا کچا. قوتاخبانة بؤ فثربوون

 ن،آلگؤضاري گو( هتدلثنان و ی و چا دروست كردن بژار، پاچةکؤصة، نان: وةکوو ؛کثصگةکانيان پث دةسپاردن
  ).٥٦: ٤٣٧ژ ،٢٠٠٣

يةتيةکان آللة کؤمةصگاي کوردةواريدا ئافرةت وةکوو پياو کار دةکات و تثکةص بة هةموو ئثش و ئازارة کؤمة
. نييةستدا  له دهکردين دةرةجنامي ژياين خؤي  دياريمايف وةکوو مرؤضثک خاوةن بريوذا  مآلبة دةبثت،

ي شارستانيةت، ئافرةيت کورديش تواين خؤي  وهپثشکةوتين ذةوذة و بةرةبةرة لةگةص گؤذانکاري سةردةم
و  ساالر اوکاخةوة گةلث جار لةالي پياوة بم بةدآلبة ؛خبزثنثتة بواري خوثندن و نووسني و ذؤشنبري کردن

کردين ئاسايي   دواکةوتووةکان بة چاوثکي سووک سةيري ئةو ئافرةتانه کراوة کة دةچنة بةر خوثندن و دةوام
هاتووة کة ئافرةتيش ) خ.د(دادةبث ئةوةش بزانني کة لة قورئاين پريؤز و فةرموودةکاين پثغةمبةر. خؤيان

ست و هثناين زانت و هيچ سةردةمثک بؤ بةدةس وةکوو پياو پثويسيت بة زانست و زانياري هةية و هيچ کات
العلم من المهد الی  وااطلب« :وةکوو پثغةمبةر دةفةرموثهةر. نراوه دا دانهدوو ذةگةز زانني، جياوازي لة نثوان

  .»دحالل
کة و دايکيش لة هةموو بوارو و بةهةرحاص ئافرةيت ئةمذؤي کورد شياوي ذثز لثنانة؛ هةر بؤ ئةوةي داي

صکترين و گةورةترين قوتاخبانةي سةردةمةکانة؛ هةر بؤ ئةوةي دايک ئافرةتة و ئافرةيت ثکدا بةکةدؤخ
ئةمذؤش ئةندامثکي بةسوودي ئةو گةلةية و ذؤصثکي گرنگي هةية لة بارودؤخي ئةمذؤي کوردستاين 

  . و ئازادا تيكدميوکرا
  

  تةوةري سثهةم
  :ذةنگدانةوةي ئافرةت لة پةندةکاندا

هةوثين . ةر ذووي زةمينة؛ دةتوانث بةهةموو ذةنگ و ذوويةک خؤي نيشان بداتئافرةت جوانترين مةيل س
وةکوو چثشيت  ،هةر شوثنث ئافرةيت لث نةبث. تةواوي هةموو شتةکاين سةر ذووي زةمينة. شيعري شاعريانة

لةوث لةبةر نةرم و نياين و ناسکي  گةلث جار لثرةو. بة گوصي مةجليس ناوي لثدةبرث هبؤي ؛خوث وايةبث
- و جةربةزة و دةست م ئافرةيت کورد هةميشة هةسيت ناسک و سؤزدارآلبة ؛براوة ئافرةت بةکةسثکي الواز ناو

کة دةمشرين بةناوي دايکةوة  ثگةيشتووين؛پ الة کؤشي ئةو. ر و بذبذةي پشيت پياو بووةؤةخمذةنگني بووة، خ
  .الصنيتةصقني دةدرثني؛ بؤ پثناسةي ئافرةت هةميشة قةرزبار و داماو و زمان

وة لة ناو پةندةکاندا ذةنگي نييةدةبينني ئافرةت بة هةموو جؤرةکا ئةگةر سةيري فؤلکلؤري کوردي بکةين
  :داوةتةوة، وةک ئةمانةي خوارةوة
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هةموو . پياوي هةصبژاردووة هاوذاييية کة خوداوةند لة ئةزةلةوة بؤ  هژن ئةو ئادةميزادة ناسک و نازدار
ژن بوونةوةرثکي هةست ناسک و خودان . ژن بووة و لة کؤشي ئةو پةروةردة کراوةمرؤضث سةرچاوةکةي لة 

 جگة لةوةي هةموو ئيش و کارثک  پاصپشيت پياو بووه و ئةرکي بةخثو .کةسثيت هةست و نةسيت خؤيةيت
اخ هةروا کاباين نثوماص و شوشتين قاپ و قاچ .تيشي لة ئةستؤ بووةآلکردين ماص و منداص و تةنانةت مةذ و ما

داوة؛ جگة لةوةش لةکايت پثگةيشتين  کوندةي بةپذي بةشاندا هثنان لة کاين و هةژاندين مةشکة و و ئاو
تر کار  م لةو سةردةمة بة جؤرثکيآلبة ؛بووه و مةلؤيةکاين کؤکردووتةوة) کثشةگثذ( ودان لةتةک سةپان دةغص

جگة لة ذاپةذاندين کاروباري ناو ماص، لة  و پيشةي ئافرةت گؤذاوة و دياري دةکرثت، بؤ منوونة ئافرةيت ئثستا
ئةو پةندانةي . دةنگ و ذةنگي خؤيةيت شوثن پةجنةي ديارة و خوداين داگشتيةکان دةزگاکان و شوثنةودام

  :کة ژن تثيدا بةکارهاتووة وةک
 ).۲۶۴: ۱۹۷۱ خاص،( ژن کة نةتوانث تؤصة بسثنث، وةک مناص ئةگري - 

و ئافرةت  هثزي ئافرةت دةردةخات لة کؤمةصدائةمةش بث. ي هاتووهيت ناوآلدةسة بثلثرة ژن بة: واتة
  .بؤية پثويستة ئةو پةندة بةکار نةيةن ،تواناييةوةدةخاتة ذيزي مناص لة ذووي بث

 ).۵۱: ۱۹۳۳ لؤبون،( ژنةکةت بوو، دوژمنت بوو - 

ة دةتوانث زؤرجاريش م لة ذاستيدا ژن وةکوو چةمکثکة کآلبة ،لةو پةندةدا ژن وةکوو دوژمنثک سةير کراوة
  .بکوژث مندوژ
 ).۲۶۰: ۱۹۷۱ خاص،(دا زؤر کةم ژن ئةوةستث بري بکاتةوة، مةگةر لةبةر ئاوثنة - 

کردين ئافرةت بة چاوثکي  سةير. کردين خؤي لةبةر ئاوثنة  مةگةر لة جوان ،ژن لة هيچ بري ناکاتةوة :واتة
دةزگاکان و سةنتةرةکاندا وبةصکوو لة دام ،وةستثم ئافرةت بةوة ناآلنزم لة زؤر پةندةکاندا بةدي کراوة، بة

  .ص دةبينث و ذاي وةردةگريثؤبةشداري دةکا و ذ
 ).۸: ۲۰۰۷ يةعقوويب،( ژن پرچي درثژة، لة بريدا زؤر کورت و گثژة - 

توانايي ئافرةت ئةمةش بث. کردنةوةدا زؤر الوازة بةصکوو لة بري ،سةير مةکةن ژن قژي درثژة :واتة
 گةر سةرةنج بدةين دةبينني ئافرةت زؤر جار هةسيت بريندار کراوة بةو پةندانة، بواري بريئة. دةردةخات

توانا و بث پياوبة کردنةوةيان تةسک کردووتةوة بؤية پثويستة ئةو پةندانة لةناو بربثن چونکة ئافرةت بةرامبةر 
  .الواز دةکات

چونکة ئةو پةندانة  ،بگرين خنة و ذةخنةي لثئةمة هةندثک لةو پةندانة بوو کة دةتوانني بيخةينة قاصيب ذة
 فرةت زؤر، لةبةر ئةوة تثذوانيين ئةو کؤمةصگايانة بةرامبةر ئادا بةکار نايةتلة کؤمةصگاي ذؤشنبري و تثگةيشتوو

 ،ةخسثننذئةوان ئافرةت بة نيوةي کؤمةص و کؤمةصگا دادةنثن و هةروةها بواري شياو بؤ ئافرةت دةو  ژيرانةية
لة هةمان کاتدا منوونةي پةندي جوانيشمان هةية کة لة . ةوةي ماصيش جثي پةجنةي ديار بثتتةنات لة دةر

  :دةدات وةک پيشان و ذؤشنبريي ئافرةت کردنةوة بةرژةوةندي ئافرةت بةکار هاتووه، بواري بري
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 )۸۶: ۲۰۰۱ دةشتةکي،( نييةژن، چؤصةواماصي بث - 

چونکة ژن ماص ئاوةدان  ،ئةو ماص چؤصة و شپرزة بث ؛ن وايةباخةواژن بثت وةک باخي بثماص ئةگةر بث :واتة
  .»ژن و ماصيان وتووة«: دةکاتةوة و بةذثوةي دةبات، هةر وةکوو دةصثن

 يةعقوويب،( کي باش خانية، ئيشي باش جووتيارية، کاسيب چاک بازةرگانيةصژين باش سةروةتة، مو - 
۲۰۰۷ :۷.( 

ان بةچاکي بةذثوة ببات و لةگةص هاوسةرةکةي زبتوانث خثو ژنثکي چاک بؤ ماص و منداص باش بثت  :واتة
. ئةوا بةرةکةت دةخاتة ئةو ماصة و وةک سامانثک واية کة لة دواذؤژدا نةوةيةکي باش پثگةيةنثت ،چاک بثت

  :هةروةها ژن لةو پةندانةي خوارةوةشدا هاتووة، وةک
 )هةمان سةرچاوة( ژن ئةگةر نةخشينة، ماصي ذةنگينة - 

 ).۸ :هةمان( ةناسةية بؤ مثردژن وةک ه - 

 ).۲۶: ۲۰۰۶ نوري،( پثستة بکاتة هةمبانة ژن بثنة ژنانة، - 

 ).۲۶ :هةمان( ژنا ئابوور بةرچثترة ژ ژنا بةذک کةر - 

 ).۱۰۰: ۱۹۸۰ عةيل، آلشثخةص( ژن ماصة، بنيات خاين - 

 ).۱۰۱: ۱۹۸۴ ذةسووص،( ن ئاضث ضةخؤ ژسةر کانيانآلژن بثنة ژما - 

 ).۵۹: ۱۹۸۱ شارةزووري،( اصي خاسي لثناکةوثتةوةژين خراپ مند - 

چونکة جاري وا هةية ژين خراپ منداصي عاقص و ژيرانةي  ،ئةو پةندةش زؤر پشيت پث نابةسترث
  .لثدةکةوثتةوة

 )۱۴: ۲۰۰۷ يةعقوويب،( ژن، وةکي کاولة ئاشيةماصي بث - 

 ).۱۶۲: ۱۹۸۰ دثرشةوي،( خاالژنا بينن ژماالدا خو هارزي بدن ب - 

 ژنا چاق لدةر مثرث خؤيل سةر - 

 .ژنثت جوان زةلدةمثت الو دضثن - 

 .ژن گيزة ژسةدا ئيما عةزيزة - 

 .ژن بةراسي خوارة - 

  دايک - ٢
کة بة نيشتماين يةکةم ناسراوة و کؤشي ئةو قوتاخبانةي گرنگ و مةزنة، ذاين ئةو نةرمترين سةريين 

نياي جيهانة و بةسؤزترين دةنگي هةية؛ هةر و سؤزي دايک خؤشترين سةمفؤ اليةالي. منداصةکةي بووة
و  كات دايک ذؤصي پةروةردة و بةخثو ده. كثشثت دهدايکة ئةرک و ماندووبوون و شةوخنووين بؤ ذؤصةکةي 

) خ.د(تةنانةت پثغةمبةر. هةموو ئثش و ئازارةکاين ذؤژگار لة کؤص دةنث و دةگرثتة ئةستؤي خؤي
  .»الجنۀ تحت اقدام االمهات« :دةفةرموثت

  :تثذوانيين دايک لة پةندي پثشينياندا لةمانةي خوارةوة ذةنگي داوةتةوة، وةک
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 ).۴۵: ۱۹۷۲ دةشتةکي،( دايکي خؤم کابانة تثر ئةخؤم کفتانة - 

 ).۱۰۱: ۱۹۸۴ تةقي،/ذةسووص( دايک ببينة و دؤتة خبوازة - 

 ).۸۱: ۱۹۷۶ شارةزا،( يا سنگ دةخوات يا سنگ ئةکوتث ايکي دزد - 

  .)و قةيل دزراو ئةخوا يا کوذةکةي لة دزيدا ئةکوژرث و سةنگي خؤي ئةداواتة يا سنگي مريشک (
 ).۲۱۱: ۱۹۷۱ خاص،( نآلن ئةخوا نان و چنگاآلدايکي منا - 

ک دةکات و بيانوو بؤ شتث نييةواي جؤرة خواردةمةاواتة دايک کة مناصي زؤري بوو هةر يةکثکيان د(
  .)دةخوااتةشدا خؤشي تثري لثدةکات و لةو ک ئةگرث، دايکةکةش بةناچاري بؤيان پةيدا

 ).۹۲: ۱۴۵ژ ،۲۰۰۰ گؤضاري کاروان،( دايک ببينة و کچةي خبوازة - 

 ).۴۵ :دةشتةکي( دايک بة دةوصةتة، نؤبةرةي عةورةتة - 

  .)نده مه وصه ته ده و ئافره ، ئهچونکة لة ئيش و کاردا يارمةيت ئةدا ،ئافرةت نؤبةرةي کچ بثت ر گه: واتة(
 ).۲۱۰: ۱۹۷۱ خاص،( مناص لةوازيةدايک و باوک لة قازية،  - 

 ).۲۰۹ :هةمان( دايک مةدحي کچ بکات مةگةر خاصؤوان بيخوازث - 

 .)۲۰۹: ۲۰۰۶ يةعقوويب،( هةرکةس دايکي نانةوا بث، لة برسان نامرث - 

 .)هةمان سةرچاوةي پثشوو( بةخيت دايکان جيهازي کچانة - 

 ).۲۰۹: ۱۹۷۱خاص،( دايک الي ئةوالد قةد کؤن نابث - 

 ).۲۰:يعقوويب( ن باوةذ هاتنآلةشةذ هاتن، بث عةقدايک و دؤت ب - 

  :کچ، کيژ، دوثتة- ٣
بةرامبةرةکةي و  ذاكثشاين سةرنج تة جثي سةرسووذمان و هئةو مرؤضة ناسک و جوان و ذةنگينة کة بوو

مايةي خوشحاصيةيت؛ وةکوو تاکثک لةناو خثزاندا ذؤص و کاريگةري هةية و هةر ئةويشة دةبثتة دايک و بووک 
ماصي لةکؤندا کاروباري ناو. و ئثستاداوةکوو ئافرةتثکي کارامة دةوري خؤي گثذاوة لة کؤن . هتد و وو خةسو

 كاندا يهذةمسي دةوصةت ةروةها ئثستاش لة دام و دةزگاه .ذةنگيين هةبووة لة زؤر کاردا ت، دةسهبةذثوة بردوو
  :لةسةر کچة لة پثشاندا گوتراون ئةو پةندانةي. بةذثوة بباتركي خؤي  ئهشاين کوذةکان بةدةتوانث شان

 ).۱۰۷: ۱۹۸۴ ذةسووص،( ية ناگريثآلکچ قة - 

 ).۲۲۱: ۱۹۷۱ خاص،( نيية، باخ بةبث پةرژين جواين نييةکچ بةبث باوک نرخي  - 

 ).۷۵: ۲۰۰۱ دةشتةکي،( کيژ پردة، هةموو کةس بةسةريدا تثدةپةذث - 

 ).هةمان سةرچاوةي پثشوو( کيژ تةشي دايکي دةذثسث - 

 ).۷۵ :دةشتةکي( ةياين، فةرشةي هةرگرت لؤناينکيژ هةستاوة ب - 

 ).هةمان سةرچاوة( زمان شرين قوذ بةسةرة ،کچي جوان بةراي سةرة - 

 هاتة داخوازمي کة کچ مري بووم بة دةستگريان کرام وةزير بووم، چوومة ماصيان يةخسري بووم - 
 ).۸۷ :هةمان سةرچاوة(
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 ).۷۳: اوةهةمان سةرچ( کچة تيمي گةراران، بووينة کاباين ماران - 

 کوذ لة مةيدانث سةرکةوتن دثنث، کيژ لة ماصث سيو دةنةخشثنث، نامةرد بةينيان دةپسثنث - 
 ).۷۴ :هةمان سةرچاوة(

 ).۲۲: ۲۰۰۷ يةعقوويب،( ةرپؤشةسکيژ بث دايک، مةجنةري بث - 

 ).هةمان سةرچاوة( نةختث فةقريانکيژا مريان، ناهثت ب - 

 ).هةمان سةرچاوة( کچ نيشانا ماصيية - 

 ).هةمان سةرچاوة( بابث کچثک نازاند، گوندثک بةزاندهةرچي  - 

 ).۱۰۴: ۱۹۳۳  لؤبون،( کچ لةگةص تؤمة، بووکث گوثت لث بث - 

 ).۲۲: ۲۰۰۷يةعقوويب، ( دوثتة لة ماص تاقي بکةرةوة، ئينجا بينثرة بؤ گياي کةژ - 

  :خوشک- ٤
لة هةموو ي خؤي ذؤصو يةکثکة لة ئةنداماين خثزان وةکوو ئافرةتثک کاريگةري هةبووة لة ژياندا 

خود خوشکي پياو يا خوشکي دايک ةدا بة خوشکي برا يا خوشکي ژن يالة کؤمةصگاي ئثم. گثذاوةكاروبارثکدا 
واتة بة  ؛»پوور«و بوون و ژن و ژخنوازيةوة ئةو ناوة دةگؤذثت بة آلئثنجا بة بؤنةي تثکة. و باوک دةوترث

  :هاتووة خوشک لةو پةندانةدا بةکار. خوشکي دايک و باوک ئةصثن
 ).۲۴ :هةمان سةرچاوة( ئةوةي خوشکي جوانة ئةتؤو ئةو برانة - 

 ).ي پثشووهةمان سةرچاوة( نييةبرا زينةيت ، خوشکي بثنييةقيمةيت  آلگةداري بث - 

 ).ي پثشووهةمان سةرچاوة( داري قةرةداغ پةلکي دةرمانة، خوزگةم بةو خوشکة براي ميوانة - 

 ).ي پثشووهةمان سةرچاوة( ث يةک لة برايثهاوارم لةبةر خوايث، يةک لةبةر خوشک - 

 ).ي پثشووهةمان سةرچاوة( ث، هةر بث ژنةب خوشک دةست برا بةتةماي دةسيت - 

 ).۲۰: ۱۹۷۱ خاص،( ئةگةر برا شوانة، خوشک هةر چاوةذوانة - 

 ).۸۶: ۲۰۰۱ کي، ةدةشت( مارث بة خوشکث هثالنةي خوشکث - 

  :بووک- ٥
لة نثو نةتةوةي کورددا لة  .ارة دةبذدرثتمکة لة کوذثک بووک تاکثکي کؤمةصة و بةو کچة دةوترثت 
لةکايت خؤي کچثک مارة . تري تةمةن بة بووک دةچثت تةمةين پانزة ساصيةوة تا دةگاتة دوا پلةکاين

ذؤژثک پثش گواستنةوة بؤ ئثوارةکةي دةستکرا بة  دةکرا بة شةکراو خواردنةوة ودةبذدرا و دوايي دةست 
 .برا كراو به بووكي دهتو ئاذايش رکةي بووک بة تاراي سپي و سوونييةبؤ بةيا .خةنةبةندان و هةصپةذکث
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  سترانا فولكلورى وخزمةتا ديرؤكا كوردان
  سةالح موحةممةد سةليم مةمحوود هرؤرى .د

  
  :کورتة
تران چونكـة سـ   ؛گرنگى ب توماركرن و شرؤضةكرنا سـترانا خوةيـا فولكلـورى دايـة     وةثن بياىن، ژ مثژةمللةت

سـتران  . ية ژ هزر و هيضى و باوةريثن خوةيث و دةنگث دةربذينا هةر مللةتةكيبةرهةمث پثدضيثن ژيانا مرؤضايةت
و ل دووي هةبوونا كـارثن جـودايثن هـةر مللةتـةكى      دانثن ل دةوروبةرثن مرؤضايةتيثيةدةنگضةدانا بويةر و روي

يـا كـوردى پةيوةنديـةكا    سـترانا فولكلـورى  . ةيـة سترانثن جودا ژى هةنة، ئانكو هةر سترانةكث مةرةما خـوة ه 
مللـةتث كـورد ژكةضـندا حـةز ژ سـترانث      . كم ب بارث ژيانا جضاكى و رةوشت و تيتالثن كوردان ضة هةيـة حمو

  .كرية، لةورا دبينني سترانا كوردى گةجنينا فولكلورث كوردى دةولةمةند كرية
كريـة،   يا كوردى ل سةر چةنـد لـق وتـا بارضـة    ىرث كوردى سترانا فولكلورؤتايبةمتةند و خةخمؤرين فولكل

چونكـة ضـث    ؛هاتية »شةرا، مثراىن، سوارا«و ل هندةك جهان ب رةنگث سترانا  »الوك«ئثك ژ ضان لقا دبثژنث 
ضث ضـث  لةوا ئةم دبينني نا .ژثدةرةك ژ ژثدةرثن ديرؤكا كوردى دبيتة  سترانث باسث رويدانثن ديرؤكى كرية و

يث ئـارام ل كوردسـتانث، كـو هـةردةم     ژبةر نةبوونا سـةروبةرةكث سياسـ  . يا كوردىيرؤكسترانث ببيتة سترانا د
بوو و هةر ژ بةر ضى سـةروبةرى گرنگـى ب خوثنـدةواريث     دةضةرثن وث ل ژثر دةستهةالتداريا هثزثن بياىن ضة

پةيـدابووين و  كرنـا وان رويـدانثن ل دةوروبـةرثن وان     مارؤلةورا كورد بةرةض سترانث چووينة بو ت. نةهاتيةدان
ديرؤكى بوون، و مفا ژضث سترانث دهثتة وةرگرتن وةك ژثدةرةك بؤ ديرؤكـا   ضان رويدانا رويدانثن د گةلةك ژ
  .كوردان

گةروكثن بياىن ئةوثن هاتينة كوردستانث و دگةل مللةتث كورد ژياين، ب ئاوايةكث باش باسث ضث سترانث 
. يا كوردى ب گرنگى وةرگرتيةبابةتث سترانا ديرؤك ردى خواندي،هةروةسا ئةو كةسثن ديرؤكا كو. دكةن

ضان  هژمارةكا مةزن ژ ا ماينة حةيرى، كويرؤژهةالتناسا ژى گرنگيةكا پر مةزن داية ضى رةنگث سترانث و ژثر
ديسان ضةكؤلةرثن كورد ژى باوةرى ب  .ضان سترانا داخبار بووينة ضان نضيسةران ب و هندةك ژ سترانا هةنة
هةتا . يا كوردى بؤ نضيسينا ديرؤكا كوردى ثتة بكارئينانكو پثدضية سترانا فولكلورهةية،  وث چةندث



  فولكلؤر -م سثيهشي  به

 ١٥٠

ةمى ب رثكا سترانا هاتية پاراسنت نضيسةرةك گةهشتية وث چةندث، كو  ديرؤكا مللةتث كورد ه
ا و نضيسةرةكث دى ژى ديار كرية، سترانا فولكلورى دبيتة سةرؤكانيا ژثدةرثن ديرؤك) ٥٠٢: ١٩٧٢الخصباك،(

  )٧: ١٩٨٣مصطفى رسول،(.كوردان
ستران ب گةلةك بابةتثن ديرؤكى هاتية گؤتن، وةكى ب مريو مريگةهثن كوردى يان ب بزاض و خةباتا 

. دا باسث سياسةتا ئومسانيا بةرامبةرى كوردان كريةيسترانا ديرؤكيا كورد مريثن كوردان، هةر ديسان د
بووينة ناض و و سةركردثن ضان شؤرةشا  ترانا كوردىژى بووينة بابةتثن س شؤرةش و سةرهلدانثن كوردى

بزاض و كارثن . سترانا شثخ مةمحودى، مسكويث شكاك و شثخ سةعيدث پريان :مينا نيشانثن ضان سترانا؛
مينا سترانا عةليث بةتث و گةلةكثن  ؛سياسيثن سةرؤك و ئثلثن كوردى د سترانا كوردى دا جهث خوة كرية

داية وةكى فةرمانا فةال ل سثمثلث ل ساال  سترانا كوردى دا دةنگضة ن دى دهةروةسا گةلةك رويدانث. دى
  .و فةرمانثن ئثزديا و گةلةك رويدانثن دى ١٩٣٣

  :بةرثخودانةك بؤ ناضةرؤكا ضان سترانا چةند خالثن گرنگ ديار دبن وةكى 
  .رويث ئاييىن داية خةبات وبزاضا مللةتث خوة - ١
 دا گةلةك ديار وييا كورديسترانا ديرؤك ان دوو ئثال ديا دوو سةركردان ييهةضكارى و پشكدار - ٢

 .ئاشكراية
 . كرنا هةستث مللةتى بةرامبةر هثزا دوژمىن هاتية بكارئينان ةندةك بؤ بلندگستران وةك پروپا - ٣
 .رافيث يث شةرى يان رويدانث د دسترانث دا دياربوويةجهث جوگ - ٤
 .سترانثدا دديارن رويدانثدا د دچةكث هاتية بكارئينان  ئامرية و ناضثن كةسثن پشكدار و - ٥
 . ئةجنامثن رويدان ل دومياهيث هاتينة ئاشكرا كرن - ٦
  

  فولكلور، ستران، سترانا کوردی:  پةيضثن سةرةکي
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  پثشگوتن

 لث هةمى ل دؤر ئثك رامان كؤم دبنداناينة، بة ١»فولكلور«ضةكؤلةر و نضيسةران گةلةك پثناسة بؤ پةيضا 
و تثگةهثن جضاكى يثن  گرنگيث يان پويتةى ددةتة رةوشت و  تيتال زانستةكة: ةيضا فولكلور رامان ژثكو پ

ئةگةر ب رةنگةكث دى بةرث . دا كو ئةو مللةت تثدا دةرباز بووىهةر قوناغةكا  ديرؤكي للةتةكى و دهةر م
تةكى خوة بدةينة پةيضا فولكلور و بابةتثن وث، دث بثژين فولكلور ژى ژ هةر ئةفراندنةكا كةضنا هةر مللة

 ئينانا دةنگ و پةيض و هوزان و پةخشان ب پثكدهثت، چ ئةفراندنةكا دةسپثكى بيت، ئةو ئةفراندن ژى بكار
  .)٢( دهثت، ديسان  بري و باوةر و جيضانوك و سنج و داوةت و يارى و كريارثن مللةتان ب خوةضة دگريت جه

پثك دهثت و تايبةمتةنديثن ضى فولكلورث كوردى ژى وةكى فولكلورث هةر مللةتةكث دى ژ گةلةك لقا 
) فولكلورىمةبةست سترانا (بةلث وةكى ئةو خبوة دبثژن، ستران  .كريةزانسىت، فولكلورث كوردى ژى دابةش

  ).٣٨: ١٩٨٤ و موکري، ٩٥: ١٩٧٠مستةفا ذةسووص،( يةگرنگترين لقث فولكلوري
چونكة ستران  ؛خوةيا فولكلورىمللةتثن بياىن، ژ مثژةوةرة گرنگى داية توماركرن و شرؤضةكرنا سترانا 

و  ية ژ هزر و هيضى و باوةريثن خوةبةرهةمث پثدضيثن ژيانا مرؤضايةتيث و دةنگث دةربرينا هةر مللةتةكى 
ستران دةنگضةدانا وان بويةر و رويدانة ئةوثن ل دةوروبةرثن مروضايةتيث پةيدابووين و سترانا فولكلورى ژى 

نا فولكلورى ژى نة، كو ل ضثرث بابةتث مة نينة لةورا دث بثژين ستراگةلةك سالوخةت و سيمايثن تايبةت هة
و ل دوي هةبوونا كارثن جودايثن هةر مللةتةكى سترانثن جودا ژى هةنة، ئانكو هةر  گةلةك تا  ژث دچن

  ).٩- ١٣: ١٩٧٥ مرسي،( جورةكث سترانث مةرةما خوة هةية
 رةوشت و تيتالثن كوردان ضة هةية ژيانا جضاكى وكم ب بارث حسترانا فولكلوريا كوردى ژى پةيوةنديةكا مو

  .و مللةتث كورد ژكةضندا حةز ژ سترانث كرية، لةورا سترانث گةجنينا فولكلورث كوردى دةولةمةند كرية
 سترانا فولكلوريا كوردى ل سةر چةند جوران بارضةكرينة ،تايبةمتةند و خةخمؤرين فولكلورث كوردى

ل ضثرث بتنث دث باسث وى جورث سترانث كةين، ئةوث دبثژنث سترانا  ).١١٦: ١٩٨٤ ذةسووص ئيرباهيم،(
بةلث چونكة ضث  .هاتية» شةرا، مثراىن، سوارا«و ديسان ب رةنگث سترانا  »الوك«هندةك دبثژنث  ديرؤكى و

علي ( سترانث باسث رويدانثن ديرؤكى كرينة، لةوا وةكة ژثدةرةك ژ ژثدةرثن ديرؤكا كوردى دهثتة هژمارتن
  ).١٤٦- ١٥١ :کاروان :گ ،١٩٨٥ حييي،

شاكر "و  وكة ب رةنگةكث زانسىت نةهاتية كرنضاضاراتنا رةنگثن ژثدةرثن ديرؤكا كوردى هةتا نو
نضيسينثن زانسىت و  نضثسينثن گةروكا و: كو جورثن ژثدةرثن ديرؤكا كوردى كرية ى ديار"الخصباك

د پثشگوتنا پةرتووكا  »ئةنوةر ماىي«ةلث ب ).١٤٦- ١٥١ :٢٨ژ ،١٩٨٥ کاروان،.گ( نةىثن ئةكادمينيضةكول

                                                
  : سةبارةت پثناسا فولكلورى بنثرة )٢(

  ).٩-١٤: ٢٠٠١ئةمحةد مسؤ،(و ) ١٧٢-١٧٣: ١٩٧٥مرسي،(و ) ١٧٢-١٧٣: ١٩٨٣يونس،( -
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سترانا كوردى ژى كرية ژثدةرةك ژ ژثدةرثن ديرؤكا كوردى، كو » االكراد ىف دينان«خوةدا  يا كو بناضث 
  ).١٣٧: ١٩٩٠املايي،( گةجنينةك پذة ژ روويدان و بويةرثن ديرؤكى

ن ديرؤكى د سينگث خوةدا پاراستينة سترانث) بادينان(بثژثن دةضةرا مة من دضثت ل ضثرث بثژم، كو ستران
  .يةبزاضا توماركرن و شرؤضةكرنا ضان سترانا هثشتا نة ل وى ئاستث پثد ضى .و پثدضيةك فةرة ثنة تؤماركرن

ستهةالتداريا ژبةر نةبوونا سةروبةرةكث سياسيث ئارام ل كوردستانث، كو هةردةم دةضةرثن وث ل ژثر دة
ضث سةروبةرى گرنگى ب خوثندةواريث نة هاتية دان، يان ئةو كةسثن و هةر ژ بةر  هثزثن بياىن ضة بوو

خويندن دزاىن رةوشنبرييا وان فارسى، يان عةرةىب يان توركى بوو، ژ بةر ضى سةروبةرى، هندةك ژ كوردان 
ضان رويدانا  بةرةض سترانث چووينة بؤ تؤماركرنا وان رويدانثن ل دةوروبةرثن وان پةيدابووين و گةلةك ژ

  .نثن ديرؤكى بوون و مفا ژث دهثتة وةرگرتن وةك ژثدةرةك بؤ نضيسينا ديرؤكا كوردىرويدا
گةروكثن بياىن ئةوثن هاتينة كوردستانث و دگةل مللةتث كورد ژياين، باسث سترانا ديرؤكى دكةن، 

داين، ل سةر بابةتث سترانا  هةروةسا ئةو ديرؤكضان ونضيسةرثن ضةكؤلني ل سةر ديرؤكا كوردى ئةجنام
ضةكؤلةرثن  .ضان سترانا داخبار بووينة ضيسةر بيرؤكيا كوردى راوةستياينة، هةتا وث يةكث كو هندةك ند

كورد ژى باوةرى ب وث چةندث هةية كو پثدضية سترانا فولكلوريا كوردى بؤ نضيسينا ديرؤكا كوردى ثتة 
  .بكار ئينان

رديا ديرؤكى و ژثرا ماينة حةيرى، كو ئاشكراية، رؤژهةالتناسا ژى گرنگيةكا پر مةزن داية سترانا كو
  ).٤- ٥: ١٩٧٧ جةليل،( باسث رويدانثن گرنگثن ديرؤكا كوردى دكةن ضان سترانا هةنة و هژمارةكا مةزن ژ

سترانثن كوردى يثن : دا، سةبارةت بابةتثن سترانا كوردى، دبثژيت»االكراد«د پةرتووكا " باسيلي نيكتني"
بةهرا : دكةت ل جهةكث دى نيكتني ديار. و خومشثريا كوردان دكةن) ضاندلو(نة ئوىل، باسث بابةتثن دليىن 

  ).  ١٢٣: ١٩٧٦ نيکتني،( پتر سترانثن كوردان باسث شةر و چةلةنگيا ئاغا و شثخثن كوردا دكةن
). ٩ :١٩٧٧ جةليل،( ث مةزن هةيةيى، سترانا كوردى ايةكث ديرؤك»الفارك بتول فرانس«ل دووض گؤتنا 
نضيسية، سترانا مثرانيث خوديكا روحا  »راىف« و شةهرةزايث ئةدةبث كالسيكيث ئةرمةىن نضيسةرث ئةرمةىن
  ).٦: ١٩٧٧ جةليل،( كوردثن مثرخاسة

ناضبةرا  شةرثن د:  ضى رةنگى سترانا ديرؤكيا كوردى خوةيا دكةت ب »تومابوا«رؤژهةالتناسث فرةنسى 
ثژث خوة هةبوو و كةسثن خوة كرينة قؤربان بؤ بدا بووينة ستران، بةلكو هةر شةرةكى سترانيهؤزثن كورد

  ).٩٩: ١٩٦٩ شةريف عومسان،( كوردستانث ستران پث هاتينة گؤتن
دةولةمةنديا : دكةت ية، ديارينضيس» سترانا ديرؤكى« پةرتووكةك ل سةر بابةتث »ئوردخيانث جةليل«

ئةض رةنگث سترانث بةربةالضة، ناض كورداندا،  و د ديارة يدا بةرچاض وناض سترانا كورد سترانا ديرؤكى د
، كوردثن باكوورى دبيژنث »سترانا شةران«يان  »سترانا مثرانيث«كوردثن باكوورى و رؤژئاضاى دبثژنث 

ديرؤكا  بنياتث سترانا كوردى ب گشىت خوديكا ژيان و: جةليل ل جهةكث دى خوةيا دكةت.»الووك«
  ). ٦- ٧: ١٩٧٧ جةليل،( كورداية
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 ديرؤكا بزاضا مللةتث كورد هةمى ب رثكا سترانا هاتية تؤماركرية: يار كريةى ژى د»ران بةدرخانكام«
  ).٥٠٢: ١٩٧٢ الخصباک،(

ئةز دشثم بثژم رثژةكا باش ژ سترانثن كرماجنان چريؤك و رويدانثن : ژى دبثژيت »سندى بةدرخان«
  ).١٩:  ١٩٧٦ الخصباک،( نةيديرؤك
ىي د سترانا ديرؤكى دا ا وةالتى گةلةك ب ئاشكراضيان: د وث هزرث داية »مستةفا رةسووص  عيزةددين«

 .دا ئاشكرا دبيتچةلةنگيا وان د رويدانثن ديرؤكي و وثنثن رويدانثن ديرؤكى و خةباتا خومشثر و ديار دبيت
ژ اليةكث دى ضة باسث داخوازا ه ضان ستراناندا باسث داگريكرنا وةالتى هاتية، ئةضة ژ اليةكى ضة، و ديسان د

  ).٤٦- ٥٢: ١٩٦٦ مصطفي رسول،( يةئازاديث ژى كر
كرينة و هةر ژ بةر ضث چةندث ژى  نضيسا ديارسترانا ديرؤكيا كوردى، گةلةك شاشيثن ديرؤك هوةكى ديار

بؤ نضيسينا ديرؤكا كوردان  كو ژ ئةم د وث باوةريث داينة: دبثژيت ةسوول جارةكا دىذةفاتمس عيزةدين
ژى دث بيتة سةرؤكانيا ) مةبةست سترانا فولكلورية(ى بينني و فولكلورث كورد فولكلورث كوردى بكار

سترانا : عيزةددين ل جهةكث دى ددةتة خوياكرن .)٧: ١٩٨٣ مصطفي رسول،( ژثدةرثن ديرؤكا كوردان
تة بريا مرؤضى، كو ضان شةران  هةضبةنديةك ب رويدانثن ثكوردى يا ديرؤكى گةلةك شةرثن كةضن دين

  ). ١٢٧- ١٢٨: ١٩٨٢  مصطفي رسول،( ديرؤكث ضة هةية
دا باسث خةباتا يسترانا كورد د: ل دؤر سترانا فولكلوريا كوردى دبثژيت ژى »مةالكةرمي  حمةمةدي«

 بؤ بةرگرى و پاراستنا ئةردى هاتية كرن ا هاتية كرن، ديسان باسث بزاضا كوردان ژيكوردان ل دژى ئومساني
  ).٧٩: ١٩٧٠مصطفي رسول،(

كرية،  كوردى ژيان و خةباتا كوردان بةرچاض سترانا: دكةت ديار »احي هي ىل هعةبدولفةتاح ع«ل دومياهيث 
ئةض سترانة وةكى شريةكث دوو دةضة، چونكة ستران ب كريارثن زامل وحاكمثن كوردستان داگريكرى هاتينة 

كرنا مللةتى ژ بؤ قورتال بزاضا وان ژ خةباتكةر و ژاليةكث دى ضة ستران ب كةسثن ؛اليةكى ضة گؤتن ئةضة ژ
 ئازارثن مللةتى كرية دةربرين ژ ئثش و ئاخفنت و بثژة بناضث مللةتى دئانكو ئةض ستران ؛ؤردايث هاتينة گؤتنز
  ).١٥٥ :١٩٨٥ علي حييي،(

بثژثن كورد بتنث بةحسث كـوردان و خـةباتا وان نةكريـة، بـةلكو بةحسـث بزاضـا       وةسا ديار دبيت، كو ستران
  . ئاسورى و ئةرمةن و عةرةبان ژى كرينة

ب رثكا سترانان  لةتث كورد وةكى مة دياركرى، بةهرا بتريا رويدانثن ديرؤكا خوة تومار نةكرينة، ومل
كرين  وان كةسثن ئةضان سترانان دبثژن يان يثن تؤمار گةلةك رويدان هاتينة تؤماركرن، بةلث هندةك ژ

ديسان پةيضثن ضان  .گرتننةخويندةوار بوون، لةورا گةلةك جاران كثشا ضان سترانا ل بةر چاض نةهاتية وةر
  .بةلث وةك ناضةرؤك هاتية پاراسنت نينة؛ائ پةيضثن نوى بكار بثژا گوهورينة وسترانا گةلةك جاران ستران
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بةردةشاىن كو گةلةك  ؛ مينا عةىلناض پةرتووكاندا هاتينة پاراسنت بثژان دناضثن گةلةك ستران و ستران
هةروةسا باسث  .هةژدث و دةستپثكا چةرخث نوزدث دياركرينة اليةنثن ژيانا مريثن بابان ل دوماهيا چةرخث

  ).٥١- ٥٤ :مصطفي رسول( ن پاشاىي و گةلةكثن دىامح وذهبد همينا ع .بزاض و چةلةنگى و خومشثريا وان كرية
 ؛ب بزاضثن وان و مريگةهثن كوردى و وةكى ب مري ؛ستران ب گةلةك بابةتثن ديرؤكى هاتينة گؤتن

دا باسث ييا كوردسترانا ديرؤك ديسان د. »مري بةدرخان بةگى«، »فةدينث بؤتاىنمري سةي«وةكى سترانا 
شؤرةش و سةرهلدانثن كوردى ژى بووينة بابةتثن سترانا  .سياسةتا ئومسانيا بةرامبةرى كوردان هاتية كرن

، »وودىشثخ مةمح«مينا سترانا  ؛سةركردثن بزاضثن شؤرةشا بووينة ناضةرؤكا سترانا ديرؤكى .يا كوردىديرؤك
ةرؤك هؤزثن كوردى د سترانا يثن سبزاض و كارثن سياس. »شثخ سةعيدث پرياىن«و  »مسكويث شكاك«

سترانا  هةروةسا گةلةك رويدانثن دى د. مينا سترانا عةليث بةتث و گةلةكثن دى ؛دا هاتينة پاراسنتكوردي
بؤ قركرنا  نثن دةولةتا ئؤمساىن ژو فةرما ١٩٣٣وةكى فةرمانا فةال ل سثمثلث ل ساال  ؛ضةداية دا دةنگيكورد

  .ئثزديان و گةلةك رويدانثن دى
  :بةرچاض دبن وةكى دا گةلةك خالثن گرنگناضةرؤكا سترانا ديرؤكيا كوردي وةدانةك دبةرث خ

  :بزاضا مللةتث خوة سترانا ديرؤكى رويث ئاييىن داية خةبات و - ١
دكةن، رويث و بزاضا سةركردثن كوردا شا خةبات گةلةك ستراناندا نةخامسة ئةو سترانثن باسث شؤرة د

 ؛ل سةر جضاكث كورديث زالبوو) ئاييىن(ئاييىن بةرچاض دبيت و مةرةم ژضث چةندث ژى ئةوة، كو ئةض اليةنة 
بؤ منوونة  ؛ضة سترانبثژى ضياية وثنةكث پريؤز بدةتة خةبات و بزاضا مللةتث خوة ئةضة ژ اليةكى ضة، ژاليث دي
  :دبيت ادا ئةض خالة ديارد سترانا شةرث گةليث مزيرك

  
  روژث چوارث و ئةمث بثنة باژثرث ئامثديث « 

  ١»دةستث خوة  دةينة خريةت و ناموسا بوسلمانا
  

 :هةضكارى و پشكداريا سةركردة وسةرؤك هؤزان - ٢
نةخامسة دةمث  ؛دا ديارةيسترانا ديرؤكيا كورد هةضكارى و پشكداريا دوو سةركردان يان دوو هؤزان د

ةرؤك هؤزةك داخوازيا هةضكاريث دكةت، يان داخوازيا سةرؤكث هؤزا دةردوور دكةت، كو سةركردةك يان س
 . پشتةضانيا وى بكةت

  :ى ئةض منوونة هةية)سترانا شةرث تةنگا بانكث(سترانا  د
  ئةزث ناة كةال شابانيث بلندة 

  ل هنداضى ئاضث  بال خودث ئاضا بكةت وا
  هةنة  كدقث برو گةلةساشادة شويدث 

  دةنگا گازى دكةت سلثمانث قوتى ب سث 

                                                
 .وةرگرتن ث حمةمةد پريؤىي هاتيةضئةض سترانة ژ زاردة  - ١
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  گةىل خورتثت كوردستانث 
  يا دةست هلينن  گةىل الوثت گوىل

  . ١و ب قةسةمث ب ئايةتث ب قورئانث منث سويندةكا خوار
  :سترانا شةرث گةليث مزيركا دا و هةضكاريا دوو هؤزان د

  . ث كاقةزةك نضيسى و دابوو دةستث خوالمث خوة»حاج شةعبان ئاغا مريث ئامثدي«
ماال حةجى رةشيد بةگث مريث بةروارى يا هاوارث  و خوالم گو بةلث گو ضث كاقةزث وانث ببة گو كور

  .٢مةرا بينة حةجى رةشيد بةگث مريث بةرواريا ژ
  

  :دا دضث سترانثدايناض شةر د ديسان هةضكاري د ناضبةرا دوو هؤزاندا و
  بروى وةيال عافةرةين سةد عافةرةين ژ بؤ تاهر پاشاى دگةل سادقث

  .٣بقةفتا خةجنةرا هةودانة سةر چةپةرا وةيال دةنانث
  
  :ثكرنا هةستث مللةت ةندةك بؤ بلندگستران وةك پروپا - ٣

هةرچةندة هثزا بةرامبةرى كوردان يا مةزن و گرانة، بةلث د سترانثدا ئةضث چةندث كارتثكرن ل سةر 
ت بؤ بلندكرنا هةستث لةشكةرث كوردى ةندث بيگهةستث هثزا كوردى نةكرية و د بيت ئةضة رةنگةكث پروپا

  .بةرامبةر هثزا دوژمىن
  :شةرث سادق بروىي دگةل ئنگليزى ل شابانيث دةما سترانبثژ دبثژيت ضث چةندث، د منوونةك ژ

  

  بو ل شابانيا مريا وا ب دارةشةرةكث چث
  عةسكرث ئنگليزى ناهثتة حسابث تا هةزارة

  ةلةك هةنةدق ئاغا بابث براهيم گساشادان و ناضمشودا 
***  

  سث قرارا خودا ل بابث براهيم كةفتىب
  ئريو ئةزث ناض ضى عةسكةرث دةولةتث
  .٤ئةزث ژث بكوژم ب تةمامى ب هزاران

  

  :سةر مثرخاسيا هؤزثن كوردان منوونة ل
  ناض عةشريثن كوردانة هاوار كةتة د

                                                
 .هاتية وةرگرتن، ل جةم شضان شكرى هرورى هاتية پاراسنت »فةريق ئثكمالةىي«ژ زاردةضث سترانبثژ   - ١
 .ئةض سترانة ژ زاردةضث حمةمةد پريؤىي هاتية وةرگرتن  - ٢
دهؤكث هاتية وةرگرتن، وئةض دةستنضيسة ل پةرتوكخانا مةلبةندى ل زانكؤيا ) گاهر حممد دهوكى(ژ دةستنضيسا   - ٣

 .پاراستية
  .هاتية وةرگرتن) تاهر سةعيد عةبوىي(ئةض سترانة ژ كاسثتةكا سترانبثژث خودث ژث رازى   - ٤
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  ئةو كةتنة سةرث گةليث مزيركا ل پشتا باژثرث ئامثديث 
  . ١گليزى دانينة قةساخبانةناض ضث عةسكةرث ئن د
  
  :رافيث شةرى يان جهث رويدانث د دسترانثدا دياربوويةجهث جوگ- ٤

  : ضان سترانان دا هاتية، بؤ منوونة ناضثن جهثن شةر لثرويددةت د
  دةنايث ئةز گازى دكةم دةنگث من دةرنائث

  .٢دةنگث توپان ل كينث رةشاشا ل گوندث قزل كةندث
  بةردا ضث دونيايث عةرز و عةيال ب ئاگرث خودث

  نيضا چيايث شنگالث خائينة ل هاوار و گازيا ساحلث حمةما بابث خدر و نائث
  ئةزث ناة چيايث شنگالث

  .٣گوندث قزل كةندث وا ب دار وبيية
  

  :منوونةكا دى
  ئةزث ناچم گةال شابانيث 

  كةال شابانيث بلندة كةندالث ئاسث 
  . ٤ا لث دةست بةروارةكرث

  

  :سترانثدا دديارن ئامرية وچةكث هاتية بكارئينان درويدانثن د كدار وناضثن كةسثن پش- ٥
نيشانث  و ، ئانكو سةركردث بزاضث بووية ناضكرنگةلةك ستران ب ناضثن سةركردثن رويدان هاتينة بناض

  .كرنسترانثدا هاتية باس ةكث هاتية بكارئينان دن چسترانث، كةسثن دى يثن پشكدار د رويدانث يا
  :داةسثن پشكدار د رويدانثمنوونة ژ ك

  هةنة  كدقث برو گةلةساشادة شويدث 
  يا  ب سث دةنگا گازى دكت خورتثت گوىل 

  سلثمانث قوتى برا تو مثرى چثبة دةست هلينة
.......................................  
.......................................  

  گةىل خورتثت كوردستانث 
  ا دةست هلينن ي گةىل الوثت گوىل

  منث سويندةكا خوارو ب قةسةمث ب ئايةتث ب قورئانث 

                                                
 .هاتية وةرگرتن) حمةمةد پريوى(پارضةك ژسترانا شةرث گةليث مزيركا زار دةضث   - ١
 .كم ٧دكةضيتة رؤژئاضا شنگالث ب دويرييا : قزل كةندث  - ٢
  .ث هاتية وةرگرتن١٩٩٨ضث خةلةفث شنگاىل ل دهوكث ل ئيلونا ساال ئةضـ سترانة ژ زاردة - ٣
 .هاتية وةرگرتن) فةريق ئثكمالةىي(ژ زاردةضث سترانبثژ   - ٤
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  چ گافا ئةزث دةستث خوة ب دةمة دارث ئةلةمانث  
  من سوز وپةميانثت داين 

  .١ئةز هجرميةكث ب كثشم سةر عسكةرث ئينگليزى
  

  : ئةجنامثن رويدانان ل دومياهيث هاتينة ئاشكرا كرن- ٦
دا ديار شةرث گةليث مزيركا سترانا وةكى دسترانث هاتينة دياركرن،  ئةجنامثن بزاضثن كوردى ل دومياهيا

   :دبيت، كو ژمارةكا مةزن ژ لةشكرث ئينگليزى هاتنة كوشنت
  . دلث من دا هايث سةد جارا انة

  . ناض عةشريا كوردانة هةوار كةتة د
  ئةو كةتنة سةرث گةليث مزيركا ل پشتا باژثرث ئامثديث 

  .٢دانينة قةساخبانة ليزىگناض عةسكةرث ئين د
  :دائينگليزى ل سوارةتوكا دضث سترانثدومياهيا هثرشا كوردان ل سةر ئورديا  گرتنا كةسايةتيةكا كوردى و

  اهر پاشا ب سث دةنگا دكةتة گازى توةيلث 
  دق برو دةستثت خوة هلينة سا

  ژا مثرانة ؤئةضرو ر
كةالمچثدا ببنة مووسال شـةوتى بكةنـة    ديىن بكةنة دارثئةهاةسةد خمابن دةستثت شثخ ب وةيلث حةيف و

  بةرعةمةىل 
  .وةيلث دةنائث ئاغاوو دةنائث

  ليل بةكث بةژن زراض هكةسةك نينة جةوابةكث ببتة خ
  .٣پث مة نائثل وةيلث قوماندارث منث غائن توپا مةزن 

  

ةمث دا ديار دبيت، دةرثن كوردى د سترانا مري بةدرخانيئةجنامثن هثرشثن هثزثن بياىن ل سةر دةض
  :كرنباژثرث جزيرث ژ ئةجنامث هثرشا ئومسانيان هاتية تاالن

  .ل مةتث دةنگث تؤپان و جةبلخان و ل پث مةتث
  حةيف و خمابن ددلث مة دمينث

  كوچك قومسةرث رؤميا
  كةتنة شارث جزيرا بؤتا

  .٤هةيلؤ بابؤ لة من خراپ دكن جهث سنجةقا عةشريةتث

                                                
  .هاتية وةرگرتن »تاهر سةعيد عةبوىي«ئةض سترانة ژ كاسثتةكا سترانبثژث خودث ژث رازى  - ١
  .اژثرث دهوكث هاتية وةرگرتنل ب ١٥/٦/١٩٩٩ئةضـ سترانة ژ زاردةضث حمةمةد پريوىي ل  - ٢
  .هاتية وةرگرتن »تاهر حممد دهوكى«ژ دةستنضيسا  -  ٣
  .هاتية وةرگرتن. ٢٧-٢٥هةتاوى، بپ  ١٣٦٦گةالوثژى  ١٣ستران ژ گوضارا سروة، ژمارة  ٤
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  :ژثدةر
  :ژثدةرثن كوردى: ئثك

  .، هةولثركاريگةرىي كةلةپورى كوردى لةشانؤى كورديدا) ٢٠٠١( مسؤ، ئيرباهيمئةمحةد   - 
  . ،  بةشى دووةم، بةغدائةدةىب فولكلورى كوردى) ١٩٨٤( ذةسول ابراهيم، شوكرية  -
  .ينةوة ، بةغدا، لثكؤصئةدةىب فولكلورى كوردى) ١٩٧٠( عيزةددين ،مستةفا ذةسوول - 
  .،  بةشى يةكةم، بةغداؤلكلؤرى كوردىئةدةىب ف) ١٩٨٤( موكرى، كامةران  - 
 

  :ژثدةرثن عةرةىب: دوو
  .، القاهرةمقدمه فی الفولکلور) 1975( مرسى، احمد  - 
 .، بغداداالغنیه الفولکلوریه فی العراق) 1975(مرسى، احمد   - 
 .، دهوكاالکراد فى بهدینان )1999(المایی، انور  - 
 .الروایع، بیروت ، ترجمۀ داراألکراد) 1967(نیکتین، باسیل   - 
  .، دراسۀ نفسیۀ، اجتماعیۀ، کرکوكطبیعۀ المجتمع الکوردى فى ادبه) 1976(السندى، بدرخان   - 
 .شریف عثمان، بغداد محمّد، ترجمۀ مع األکراد) 1969( تومابوا - 
 .، دراسۀ جغرافیه أثونوغرافیه، بغداداألکراد) 1972(الخصباك، شاکر   - 

  .عربى، بیروت - ، مع مسرد انکلیزىعجم الفولکلورم) 1983(یونس، عبدالحمید  - 
 .، بیروتالواقعیۀ فى األدب الکوردى) 1966(مصطفى رسول، عزالدین   - 
  .، بغداددراسۀ فى ادب الفولکلور الکوردى) 1982(مصطفى رسول، عزالدین   - 

  :ضةكؤلني
نضيسى كوردى، شوكر مستةفا و ، وةرگثران بو سةر رِثسترانا زارگوتنا تاريقى) ١٩٧٧( جةليل، ئوردخيانث - 

  .ئةنوةر قادر حمةمةد، بةغدا
  .هةولثر) ٢٨(گوضارا كاروان، ژمارة ، نظرة فى طبیعۀ الدراسات الکردیۀ) ١٩٨٥(الخصباك، شاكر  - 
  .، هةولثر٢٨كاروان، ژمارة  :گ. بوتان والبوتانیون واالغنیۀ الکوردیۀ التاریخیۀ) ١٩٨٥( على يحيى، عبدالفتاح  - 
 .، بغداد)٥(ژمارة ) التراث الشعبى( :، گفى الغناء الکردى) ١٩٧٠( المال كريم محمد- 
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 ئثران و سةرةتايةك بؤ مثژووى ئوستوورةى كورد
  ∗مةولود ئيرباهيم حةسةن. د

  
اوانتـر لـةوةى ئثسـتاى هـةبووة و     ئثران جگة لةوةى مثژوويةکي كؤىن هةيـة، هـةروةها جوگرافيايـةكى فر   

ى ئـةم  ديـارترين دوو ميللـةت   .ثكيش لةنثو ئةم جوگرافيايةدا ذؤصي مثژوويـي خؤيـان ديـوة   گةلديسان زياتر لة 
هـةر بؤيـة كـورد ئةگـةر بيـةوث مثـژووى       . )كـورد و فـارس   :واتـة ( ن»ماد و پارس«گرنگة  مثژوو و جوگرافيا

وةك  »ئوسـتوورة «. ةك ناتوانث بؤ ئةم كارة پشت لة ئثران بكاتهيچ شثوةي ذابردووى خؤي بزانث و بناسث، بة
كـورد و  « .ى خـؤي هةيـة  »و مثـژووى ئوسـتوورة   ئوسـتوورة «بابةتثكى گرنگى مرؤضايةتى، هةموو نةتةوةيةك 

 فـارس هةوصـي داوة كـةم و    گـةىل ئةگةر  .يش مثژوويةکي كؤن و ئوستوورةيةكى دةوصةمةنديان هةية»فارس
ئـةم   .خؤي بنووسثتةوة، ئةوا كورد تا ئثستا لـةم بـارةوة كـارثكى ئـةوتؤي نـةكردووة      زؤر مثژووى ئوستوورةى

ايةك كـة ذثگايـةكى مثژوويـي ئوسـتوورةى كوردمـان      رية بؤ داگريساندىن چيلثكؤصينةوةية هةوصثكى سةرةتا
ؤصينةوةشـدا،  لةم لثك. ئثراىن هةموو قؤناغةكان، بة تايبةت لة سةرةتاوة ؛خباتة بةردةم لةسةر جوگرافياى ئثران

و دواتر بةردةوامى ژيان لةو جوگرافيايةى كة ئةمذؤ بـة   »شانةدةر«پةنا بؤ مثژووى مرؤض بردراوة لة ئةشكةوتى 
 »شـانةدةر «ئةگةر ئةشكةوتى  .ةى كة زؤر دةوصةمةندة لة ئةشكةوتئةم جوگرافياي .ئثران و كوردستان ناسراوة

جگـة لـة   . گةورةترين ئةشكةوتة لة هةموو جيهانـدا  »ذ ئاوپ«ئةوا ئةشكةوتى  ،كؤنترين ئةشكةوتة لة كوردستان
ماصـي هـةرةكؤىن    تر لةم جوگرافياية كة لة قؤناغةكاىن پثگةيشـنت و گةشـةكردىن مرؤضـدا     دةيان ئةشكةوتى

ئةشكةوتى شانةدةر كة زياتر لةسةد هةزار ساص پثش زايني، مرؤضـى تثـدا ژيـاوة، ئثسـكبةندى چةنـد      . مرؤضن
لة خوثندنةوةى ورد و زانسـتيانةى ئـةم   . دةگةذثتةوة »ز.هةزار ساص پ ٦٠«ةتةوة كة بؤ مرؤضثكى تثدا دؤزراو

مرؤضـةكاىن ئةشـكةوتى    داكـاتى ناشـتىن ئـةم مردووانـة     ، زاناكان گةيشتوونةتة ئةو ذايةى كة لةدائثسكبةندانة
ني و ئوسـتوورة  زاناكان ئةوةش دةسـةملثنن كـة لـة سـةرةتادا ئـاي      .شانةدةر جؤرة باوةذثكى ئاينييان هةبووة

                                                
 .ي سةالحةدين، كؤليجى زمان، بةشي زماىن كوردىستگازان ∗
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هـةروةها سـةردةمى پاشـاى ئوسـتوورةىي      ماد و پـارس جگة لةوةى كة سةردةمى  .پثكةوة سةريان هةصداوة
  . كورد و فارسنگةىلدوو سةردةمى گرنگى سةرهةصداىن ئوستوورةى  »جةمشيد - جةم«

ـ      »ضـيج «و  »بوهتان ضـيج «و  »ئرييةن ضيج«جگة لةمة، باسي  ةم ى بةشـثكى كثـوةذةش كـراوة، كـة هـةر ئ
ن، هةروةها لثكؤصةر گةيشـتووتة ئـةو   » ئارىگةىل«تى ئثران و آلتر سةرچاوةى ناوى و  ئرييةن ضيج و ضيجانةى

ئةو مرؤضانةن كة لة ئرييةن ضيج ژياون و هةروةها هاتىن ئارى بةم شثوةية نييـة كـة تـا ئثسـتا      ئارىذايةى كة 
و  »ئةفسـانة «و  »ئوسـتوورة «مبةر و وشةى پثغة دواجار باسي زةردةشيت. هةندثك لة لثكؤصةران باسي دةكةن

لة كؤتاييـدا لثكؤصـةر چةنـد خاصـثكى     . نثو زماىن سانسكريىت فارسي و كورددا كراوة لة »ستران«و  »داستان«
  .وةكو ئةجنام دةستنيشان كردووة

  
  .ئوستوورة، ئثران، ماد، پارس، ئةفسانة: وشة سةرةکييةکان 
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  : پثشةكى
لـة نثـو ئـةم مثـژووةش هـةموو       .مثژوويـةکي هاوبـةش دروسـت دةكـات     ،ةشژيان لة جوگرافيايةكى هاوب

 ،بكـةين  »كـورد و فـارس  « گةىلئةگةر سةيري دوو . پثكهاتةكاىن ژيان كارلثكدةكةن و پثكةوة گةشة دةكةن
تناسـان  آلهثندة لثك نزيك و تثكةصن، كة ئةم لثكرتيكى و تثكةصية بووةتة هؤي ئةوةى كة هةنـدث لـة ذؤژهة  

لة ذؤژگارثكى يةكجار كؤن، لـة ذؤژگـارى    گةلدوو  ؛ئةمةش كارثكى سةير نيية. ثناسةيان بكةنپ گةلبةيةك 
پـي زؤرلثـك نزيـك، نزيـك بـة جوگرافيـا و بـة ذةگـةز و خـوثن و          ووةك دوو گرو »پـارس  و مـاد «كؤنةوة تا 

ژگاريـان  هةواى مثژوويي و لةسةريةك بةذةى جوگرافيـايي سـاردى و گـةرمى ذؤ    و كلتوورةوة، لةژثر يةك ئاو
ذووىن بةذةگةز و زمـان و هـةموو پثكهاتـةى     شك ئةجنامةكةى ئةو تثكةصييةية كة ئثستا بة چثشتبث، ئةوا بث

زانسـىت  «ثژوويـي و جوگرافييـةوة بةشـثكة لـة     ئـةوةتا كـورد بـة هـةموو پثكهاتـةى م      .ةوة ديارةگةلئةو دوو 
ــردووة هاوبةشــة، ئيســتايةكى هاوبةشــي دروســت كــرد  .»ئثرانناســي ــةم ذاب ــةش و ئ ووة و داهــاتووثكى هاوب

ة بؤ ئـةوةى پثكـةوة بـة شـثوةيةكى     گةلئةمةش زةمينةيةكى بةهثزة بؤ ئةو دوو  ؛پثكةوةيش دروست دةكات
تة گـةرم و لـةم   آلپثشكةوتىن ژيان دابكةين لةم ذؤژهة شارستاىن و مرؤضانة هاوبةشييةكى گرنگ و كاريگةر لة

م جوگرافيايـة داهثنـةرى شارسـتانيةتة كؤنةكانـة و خـاوةىن      ئـة  دائةگةر لـة ذابـردووى دوور  . جيهانة تيژذؤية
ةيـة هةوصـبدةن، شـانازييةكاىن ذابـردوو بـة شـثوةيةكى       گةلذابردووثكى گةشة، ئةوا ئةركى كـوذاىن ئـةم دوو   

ننـة  ةت بگةيآلت و جـارثكى تـر ئةسـپي ذؤژهـة    آلهاوچةرخانة ثننةوة نثو داهاتووى خؤيان و هةموو ذؤژهـة 
  .ذيزى پثشةوةى ژيان

  
  :سةرةتايةك بؤ مثژووى ئوستوورةى كوردى

هـةروةها ئـةو مرؤضـة     ؛سةرةتا هةر دةبث لة مثژووى مرؤضةوة دةست پثبكةين - هةر مثژووثك بثت-  مثژوو
بكـةين، ئـةوا دةبـث لـةو      »ئوسـتوورةى كـورد  «خؤشي داهثنةرى ئوستوورةية؛ لةوةش كة دةمانـةوث باسـي   

. ث، بةدواى مثژووى مرؤض، مثژووى مرؤضـى كـورددا بگـةذثني   دةناسر »كوردستان«جوگرافيايةى كة ئةمذؤ بة 
بــؤ ئــةوةى  .ثبــؤ ئــةو مثــژوو و جوگرافيايــةش لــةمثژووى ئةشــكةوتى شــانةدةرمان چــاكتر دةســت ناكــةو

لثكؤصينةوةكةمان لة بابةتى سةرةكى خؤي زؤر دوور نةكةوثتةوة، لة ئةشكةوتى شـانةدةريش  لـةمثژووى ئـةو    
لـةمثژووى قؤناغـةكاىن پثگةيشـنت و    . ناسـراون  »صمرؤضـى نيانـدرتا  «بـة   مرؤضانةوة دةسـت پثدةكـةين كـة   
ازى بريكردنـةوة و  روةك ئـام  »زمان«ةش صهةر لةو تةمةىن مرؤضى نياندرتا! گةشةكردىن مرؤض، خؤش ئةوةية

پـثش  »١٥٠.٠٠٠ - ٣٠.٠٠٠«نياندرتالـةكان كـة لـةنثوان    ذاى زاناكان، زمانيش لة تةمـةىن   قسةكردن بةپثي
ازى يةكـةمى  رئـام ) فكـر ( »بـري «زمانيش دواى ). ٢٠٨: ١٣٧٨شريعيت،( هةصداوة و پثگةيشتووةزايني سةرى 

كردىن مثـژوو و جوگرافيـا پثويسـتة جوگرافيـاى     نيشان گومتان بؤ دةست. دةربذين و شثوةگريي ئوستوورةية
زانـاى   »رالـف سـواليكى  «ئثمةش بةگشىت كوردستان و بة تايبةتيش ئةشكةوتى شانةدةرة، شانةدةريش وةك 
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لـةم   .)٢٠٠٧ ئامثـدي، ( »تة دةرةوة هت و پثشكةوتنثك لة دةرگاى ئةم ئةشكةوتة هاتوونييةهةموو شارستا«
ت و پثشـكةوتىن هـةموو   نييةشارسـتا  ،»ت و پثشـكةوتن نييةشارسـتا «وتة بةنرخةدا ئةم زاناية مةبةسـىت لـة   

چةنـد جارثـك    ١٩٦٠ - ١٩٥١ىن آل، چوونكـة خـؤي لـة سـا    ئةم زاناية ئةم قسةية لةخؤذا ناكـات  .مرؤضايةتيية
سةرپةرشــىت پشــكنني و هةصكؤصــيىن چينــة زةوييــةكاىن نثــو ئةشــكةوتى شــانةدةرى كــردووة و پامشــاوة 

ئـةم ئةشـكةوتةى    .كؤنةكاىن مرؤضى نيانـدرتاىل ئـةم ئةشـكةوتةى بةدةسـت و پةجنـةى خـؤي دةرهثنـاوة       
لــة شــاخةكاىن " شــانةدةر"ئةشــكةوتة بةناوبانگةكــةى « : لــة بارةيــةوة دةصــث »ئةليكســاندةر ئةلفريدؤضــيج«

كوردسـتان وةك ئارشـيفثكى نايــايب پاذاسـتىن شـوثنةوارى شارســتاىن و مثژوويـي مرؤضـايةتيية بــةدرثژايي       
 كـردىن ئـةم   نيشـان جا با بـزانني گرنگـى ئـةم ئةشـكةوتة و دةسـت     ). ٢٦:  ٨ذامان، ژمارة ( ساص  ١٠٠.٠٠٠

لـة  ( دازاناكـاىن كؤنناسـي لـة ئةشـكةوتى شـانةدةر     « : شانةدةرةوة گـوتراوة رةى مثژووة لةچي داية؟ هةر لةبا
كـة بـؤ   ) كوردسـتان (ت آلكؤنترين پامشاوةى نيشتةجث بوونيـان دؤزييـةوة لـة بـاكوورى و    ) پارثزگاى هةولثر

 ٥٠تـا   ٦٠ئـةجمارة زاناكـان مثـژووى    ). ١٩٧٦عبداواحد علي، ( »هةزار ساص دةگةذثتةوة ٥٠يان  ٦٠نزيكةى 
م ئةى گرنگييةكـة لـة   آلجارة ئةم مثژووة دةنووسن، بة ئةگةر ئةم. زار ساص پثش زايني دةستنيشان دةكةنهة

ناسـةكان لـة پشـكنيندا ئثسـكبةندى چةنـد مرؤضـثكيان لـة        ئةوةى گرنگة زانا شوثنةوار دؤزينةوةى چي داية؟
اوةى ئـةو مرؤضـانة كـة    سـتة و پامشـ   هلةگةص چةنـد كـةر  . چينة جياجياكاىن ئةشكةوتى شانةدةر دؤزيوةتةوة

لةهـةمووان گرنگتـر خوثندنـةوة ورد و    . تى مرؤضةكاىن ئةم ئةشكةوتةننييةهةموويان نيشانةى ژيان و شارستا
واتـة   ؛يةكث لةو خوثندنةوانة، خوثندنةوةيةكى ئاينيية. گرنگةكاىن زاناكانة بؤ زؤري و جؤري ناشتىن مرؤضةكان

اييان دةستكةوتووة، لـة ئـةجنامى پشـكنني و لـث وردبوونـةوةى      زاناكان بةصگةى بووىن جؤرة ئايينثكى سةرةت
ئةمةش بـؤ خـؤي    .»بذوايان بة زيندوو بوونةوة هةبووة«: ئثسكةبةندةكان و جؤري ناشتنيان، لةوةى كة دةصثن

ئـةم سـةرةتا   . ١هةزارسـاص پـثش زايـني دةگةذثتـةوة     ٥٠تـا   ٦٠زةمةىن ئةو ئايينـةش بـؤ   : بذوايةكى ئاينيية
چوونكة زؤربةى زاناياىن ئوسـتوورةناس لةسـةر   . ةمانة لةگةص سةرةتاى سةرهةصداىن ئوستوورةش هاوزنييةئايي

ئـةوةى  . بـووة  داةكاننياندرتاصـ ةوة سةريان هةصداوة و لـة زةمـةىن   ئايني و ئوستوورة سةرةتا پثكئةو ذايةن كة 
ووةوة مـردووى خـؤي   يةكةمني مرؤضـة كـة لـةپثش مثـژ     )ى شانةدةرصنياندرتا(شاياىن باسة مرؤضى نياندرتاص 

شاردووتةوة، هةروةها يةكةمني مرؤضة كة بة خاوةىن هةسىت ذؤحى و ئـاييىن ناسـراوة، هـةروةها باوةذيشـي     
ةكاىن ئةشكةوتى شـانةدةر  صئةگةر مرؤضة نياندرتا). ١٩١: ١٠گؤضارى هةزارمثرد، ژ( بةژياىن پاش مردن هةبووة

ن هةبووة، ئةوا زؤربةى زاناكـانيش لةسـةر ئـةوة كـؤكن     هةزار ساص پثش زايني باوةذثكى سةرةتايي ئاينييا ٦٠
ئـةوا مثـژووى سةرهةصـداىن ئةفسـانةش بـؤ سـةردةمى        ؛پثكـةوة سـةريان هةصـداوة    ٢»ئايني و ئةفسـانة «كة 

ديـارة ئةفسـانةش وةك ئـايني بةشـثوة     : سةرهةصداىن ئاييىن مرؤضةكاىن ئةشـكةوتى شـانةدةر دةگةذثتـةوة   

                                                
هةزار ساص پثش زايني بگةذثنةوة، ئةوا دةبث زؤر پثش  ٦٠شانةدةر بؤ ئةگةر زةمةىن مردىن ئةو مرؤضانة لة ئةشكةوتى :  ١

 .ئةو زةمةنة بريي ئاييىن سةرى هةصدابث
 .زاناكاىن پسپؤذ لة مثژووى ئةفسانة و ئايني زؤربةيان كؤكن لةسةر ئةوةى كة سةرةتاى ئةفسانة و ئايني يةك سةرةتاية:  ٢
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 ٦٠بـؤ   - بة ئـايني و ئوسـتوورةوة  - بووىن مرؤض لة ئةشكةوتى شانةدةرگةى ئةگةر زاناكان بةص. سةرةتاييةكةى
ث كـة ئةشـكةوتى شـانةدةر و    هةزار ساص پثش زايني دةگةذثننةوة، ئةوا هةر مثژووش ئةوةمان بـؤ دةسـةملثن  

تـى ئثـران لـةو مثـژووة بـةدواوة      آلو خاكى كوردستان و و »زاگرؤس«و زجنرية چياكاىن  »برادؤست«ناوچةى 
و مرؤض لةم جوگرافيايـة گةشـةى   ) ٢٠٠٢ :ئثرباهيم حةسةن( خاصى نةبوون ةمثك لة مرؤض و ژيانهيچ سةرد

هـةر   ).٢٠٨: ١٣٧٨ شـريعيت، ( ژياىن خؤي داوة و لةنثو ژيانيشدا ئايني و ئوستوورةش هةر بـةردةوام بـووة   بة
النكـةى  «و  »النكـةى مرؤضـايةتى  «كوردسـتان ئـةم جوگرافيايـة بـة      هؤي ئـةو بةردةواميةشـة كـة زاناكـاين    

ــةن »تنييةشارســتا ــاو دةب ــة .ن ــةوةش ب ــةمثژووى ئةشــكةوتى شــانةدةر  ئ ــة هــةموو  ةپشتبةســنت ب كــة ل
ترى ناوچةكة كؤنترة، جگة لةم ئةشكةوتة زؤر ئةشكةوتى تر لـة كوردسـتان و ئثـران بةصـگةى       ئةشكةوتةكاىن

هـان لـة دةوروبـةرى كثـوى     ئةشكةوتى پذ ئاو، گةورةترين ئةشـكةوتى جي (بةردةوامى ژيامنان دةدةنة دةست 
ثـوة ناسـراون،   لة بصنداييةكاىن كثوى پذ ئاو، كة چاصة بةفرة سروشتييةكاىن ئةو ك .»تاق وةسان«و  »بثستوون«

م و لـة بةشـة   ٣٥٠ئاو لةوثية، لةناو ئةم ئةشكةوتة سةر سـوذهثنةرة دؤصـثك بـة قووصـي     دةرگاى ئةشكةوتى پذ
ى هـةتاوى  ١٣٥٠ئـةم ئةشـكةوتة كـة لـة ساصـي       .ي تثدايـة چةندين گؤماويةك ئاوةذؤشقووصةكاىن ئةو دؤصة 

بةهؤي دةستةيةك ئةشكةوتناسي ئينگليزى دؤزراوةتةوة، بةپثي پشتگريي ئةجنوومةىن ئةشكةوتناسـاىن نثـو   
ئةگـةر شـانةدةر كـؤنترين     .)٢٨: ١٣٧٨ ئثرباهيمـي، ( )نةتةوةيي، گةورةترين و قووصترين ئةشكةوتى جيهانـة 

  .يش گةورةترين ئةشكةوتة لة جيهاندا»پذ ئاو«ئةشكةوتة، ئةوا ئةشكةوتى 
ئةشكةوتيش ماوةيةكى دوور و درثژ بة سـةدان هـةزار سـاص ماصـي گـةرم و گـوذي مـرؤض بـووة، ئثـران و          

  .  ١جؤرة ئةشكةوتانة كوردستانيش دةوصةمةندن لةم
) گـاى هـةولثر  پارثز(لة كوردستان شوثنةوارناسان پةيكةر و ئثسكى ئةو مرؤضانةيان لة ئةشـكةوتى شـانةدةر   

و ئةشـكةوتى كـوجنى   ) پارثزگاى كرماشان(و ئةشكةوتى بثستوون ) پارثزگاى سلثماىن(ئةشكةوتى هةزارمثرد 
زؤر ـثىن   ،تـريش  ئةم ئةشـكةوتانة و زؤر ئةشـكةويت  ). ٢٨ :قادر موحةمةد( دؤزيوةتةوة) پارثزگاى لوذستان(

سـةرةتاى هـةموو سـةرةتايةكاىن ژيـان، لـة      : كورتىذابردوومان بؤ ئاشكرا دةكةن و بؤيان ئاشكرا كردووين، بة 
ئةشكةوت دةسىت پثكردووة، هةر لـة قسـةكردن و هونـةرى سـةر ديـوارى ئةشـكةوت و سـةرةتاى ئـايني و         

 ئثـرباهيم حةسـةن،  (كردىن كةرةستةى سادة و سـةرةتاييةكاىن ژيـان    فةلسةفة و ئةفسانةو هةروةها دروست
دةوصـةمةندةن بـؤ مرؤضـايةتى، ئـةوا دةبـث دصـنيابني، هثشـتا زؤر        ئةگةر ئةشكةوتةكان ئةو ئارشـيفة   .)٢٠٠٢

                                                
ارى كة هةنـدثكيان سروشـتني و هةندثكيشـيان سروشـىت و دةسـك     . نلة كوردستان و ئثران ئةشكةوتى زؤر و گرنگ هة ١

بـؤ منوونـة بـة    . بةشي زؤرى ئةم ئةشكةوتانة بةپثي پثويست لثكؤصينةوةيان تثدا نةكراوة .كراون، هةندثكيشيان دةستكردن
ةمةنـدان،  م: (زياتر لة حـةوت ئةشـكةوت هةيـة، وةك   ) لة پارثزگاى هةولثر(زؤرى ئةشكةوت لة دةوروبةرى گوندى ذؤست 

هةندثك لةم ئةشكةوتانة جثگةى زياتر ) نةريسث، شثخ برامي، تيشةلة، رةزى كةچةرى، كؤزث، وةستا خدر، كونة كؤتر، مةرث
ژمـارة  : مثـرگ ( م تاكو ئةمذؤ هيچ پشكنني و هةصكؤصينيان بؤ نةكراوةآلى كةسي تثدا دةبثتةوة، بة٣٠لة پثنج خثزان، واتة 

٤٠.( 
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ــة شوثنةوارناســةكان   ــثين ــةى ك ــاوة، چ ئةوان ــةنثو ئةشــكةوتةكاندا م ــر ل ــيوةت ــة  هةصيانكؤص و بةشــثك ل
زانيارييةكانيان ئاشكرا كردووة و هةندثكيشيان پـةناداوة، كـةچي هثشـتا ـثىن و زانيـارى زؤرتـر لـةنثو ئـةم         

خؤ ئةم ئةشكةوتانةى هثشتا دةسىت زاناكاىن نةگةيشـتووةتث و پشـكنيىن تثـدا نـةكراوة،      .وةئةشكةوتانةدا ما
  .دةبث لةم ئةشكةوتانة چاوةذثي زانيارى زؤرتر و ثىن گةورةتر بكةين

  
  :ئثران و كوردستان

ا جثگـاى  تثكى زؤر لةوة فراوانتر بووة كة لةنثو جوگرافياى ئةمذؤيـد آلئثران لةمثژووى دوور و درثژي خؤيدا و
زاناكـان زؤربـةيان لةسـةر     .لةنثو ئةم فراوانيةشدا جثگاى كوردستان جوگرافيايةكى ديار و لةمثژينةية .ببثتةوة

بووةتـةوة كـة شـوثىن ئرييـةن      سـاخ ؛ ئةوةش ةوة هاتووة»ئرييةن ضيچ«لةناوى  »ئثران«ئةوة هاوذان كة ناوى 
ك بـووة، ئـةو جوگرافيايـةش دةوروبـةرى شـارى      تثيدا لـةداي  »پثغةمبةر زةردةشيت«ئةو جوگرافياية كة  ضيچ
لـة ذؤژئـاواى ئثـران يـان      »زةردةشـت « بصثني كة بةكورتى دةتوانني: دةنووسث »پوورداود«وةك . ية»ورمث«

تى ئثـرانيش  آلهةروةها بـاوةذي ذؤژهـة   .شثوةيةك پةيوةندى بةخوارةوة نييةبةهيچ . باكوورى ذؤژئاواى ئثرانة
رداود دةيسةملثنث كة شوثىن لـةدايك بـووىن   وئةوةتا پو). ٢٦: پورداود( ث نييةبةالنراوة ئةمذؤ كةس باوةذي پ

نـاوى  : و هـةروةها لثكؤصـةران دةصـثن    ةئرييةن ضـيچ  رانة و ئةو شوثنةش زاناكان دةصثنذؤژئاواى ئث زةردةشت
ةن كـة  تريش هـ   جثگاى داچاكة ئةمةش بزانني كة لة كوردستان وا .ةوة هاتووة»ئرييةن ضيچ«لةناوى  »ئثران«

تـرى كوردسـتان    تريـان پثكهثنـاوة و بـة شـوثين      نـاوى لثكـدراوى   »ضـيچ «لةگةص وشـةى   ضيچ وةكو ئرييةن
) بوختـان  - بوهتـان ( »بؤتـان «ناوثكى ديارى مثژوويية كة لة مثـژوودا بـة ناوچـةى     ١»ضيچ بوهتان«. دةگوترثن

 »ضـيچ «شثكى ئةو كثوة ذةشة بـة  بة: كة شاخثكى سةر بة پارثزگاى سلثمانية »كثوةذةش«گوتراوة، جگة لةمة 
  .ناسراوة

 حـازم پاشـا،  ( ناودةبـةن  »وثـچ  - ضثچ«لة پارثزگاى سلثماىن ئةو بةشة بة  كثوةذةشكة خةصكى دةوروبةرى 
ة پامشـاوةى نـاوثكى لثكـدراوة كـة پثشـتر وةكـوو       »ضـثچ «كة بةذاى لثكؤصةر ئةم ). ٩٨٦ژ: ذؤژنامةي خةبات

يـةك لـةو مانايانـة     ؛ئـةم ضـيچةش چةنـد مانايـةك دةدات     .وتراوةبةم شوثنة گـ  »ئرييةن ضيچ و بوهتان ضيچ«
لـةوةوة   .و بـة هاوكـارى ضـيچ، پثكيـان هثنـاوة      تـر  مةبةست ناوى خاكى ئةو ناوچةيةية كـة لةگـةص نـاوثكي   

تـى ئثـران و   آلو لـة  نـاوى ناوچةگـةىل جياجيابوونـة   » ضـيچ .... ئرييةن ضيچ و بوهتان ضيچ و «دةردةكةوث كة 
ـ  .كوردستاىن كؤندا و  »خوزسـتان «و  »سيسـتان «ةنثو جوگرافيـاى ئثـران ناوچـةكاىن    وةك چؤن هةر ئثستا ل

يش مةبةست خـاك و  »ستان«يةك دةگرنةوة و لة  »ستان«هةن و هةموويان بة  »كوردستان«و  »بلوچستان«
ضـثچة چ وةك   تـى ئرييـةن  آلئثستا دةركـةوت ئـةم و  . يش هةر ئةم مةبةستةى هةية»ضيچ«ئاوا  تة،آلناوچة و و

خاكثكى فـراوان داگـري دةكـات كـة لـة بـاكوورى خؤرئـاواى         ،خؤي ئرييةن ضيچ، چ هةر تةنيا بةهؤي ضثچةوة
دةست پثدةكات و بةنثو كوردستاندا درثژ دةبثتةوة و هةتا دةگاتة ذؤژئاواى بـاكوورى كوردسـتان كـة     وه هئثران

                                                
  .نةمرييدا بكة سةيري گةذان بةدواى    ١
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ئثـران   تـى آل و مثژووييةى نثوان وئةمةش ئةم پةيوةنديية جوگرايف. دةكاتة ذؤژئاواى باشوورى توركياى ئةمذؤ
ئةمـةش   .كة دةريدةخات ئـةم دوانـة پثشـينة و مثژوويـةکي هاوبةشـيان هةيـة       و كوردستان ذوون دةكاتةوة

تـر دةگرثتـةوة، تـا دةگاتـة مثـژووى       لةمثژووى جوگرافياوة دةسـت پثـدةكات و دواتـر هـةموو مثژووةكـاين     
 .ئوستوورةش

  
  :مثژووى هاوبةش
هـاتىن  «ةكـان زؤر لـةوة بـة كـؤنتر دةزانـث كـة لـة مثـژووى         »ماد«هةية كة مثژووى هةرچةندة ذاى تازة 

م ئةوة هةيـة كـة   آل، بة)c.p.b، ٢٠٠٠: ژ ٩٨٦( و زانراوة و دامةزراندىن ئيمپراتؤريةتى مادةكان باوة »ئارييةكان
يمپراتؤريةتى مـاد بـؤ   كة دةكرث قؤناغى دامةزراندىن ئ. كؤصراوةتةوة  ئةو مثژووة زؤري لةبارةوة نووسراوة و لثي

كوردةكان و ئيمپراتؤريةتى هةخامةنشي بؤ فارسةكان بة قؤناغثكى نوث و گرنگ بزانني كة لـةم قؤناغـةدا   - ماد
ردووكيشـيان  هة ،بةذووىن تايبةمتةندى نةتةوةيي خؤيـان بةدةردةخـةن   ماد و فارسجگة لةوةى هةريةك لة 
ئةگـةر سـةيري مثـژووى ئـةو     . جيهان دروست دةكةنبؤ خؤيان و ناوچةكة و هةموو  پثكةوة مثژوويةکي نوث

ى دامةزرثنـةرى ئيمپراتؤريـةتى   »دياكؤ«ذؤژگارى هةموو جيهان بكةين، سةير دةكةين ماد و فارس لةسايةى 
زؤر بة بـةژىن بصـندةوة چوونةتـة نثـو مثـژووى      ) فارس(ماد و كؤرشى دامةزرثىن ئيمپراتؤريةتى هةخامةنشي 

  .ناوچةكةو هةموو جيهان
ت و نةتـةوةى خؤيـةوة   آلو كة ماد و فارس لةو ذؤژگارةش لثكجيـابوون و هةريةكـةيان شـانازى بـة    لةوةى 

 مـادة خيانـةت   »هاربـاكؤس «سةرزةنشـىت   ،دةنووسث پاشاى ميدييةكان  كة دةگريث »هريؤدؤتس«دةكرد، 
ت )انميديية پيـاو چاكـةك  ( ةكةى خؤتگةلكوذاىن  ؛تؤ بةدكارى بةم كردةوةيةت :كردووةكة دةكات و دةصث
 .تر لةجياتى ئةوةى بـةخؤت بيگريـة دةسـت    تت داية پياوثكيآلچوونكة تؤ دةسة .لةسةردارييةوة كردة بةندة

زؤر چاك دةبوو ئةگةر بتداباية گةلةكةت ميدييـةكان نـةك بـؤ پارسـة غةريبـةكان ميدييـةكانت كـردة ژثـر         
  ).٢٣: ١٩٨٩نوروزالعراق( »دةستة

سةركردةى پارسـةكان، لةوكاتـة مادةكـان     »كورش - ريؤسس«هةروةها ديسان لةسةر قسةى هريؤدؤتس 
 .بةگوثي من بكـةن و ئـازادى خؤتـان بةدةسـت بثـنن     ... «: دةدا لةسةر حوكم بوون، ئاوها پياواىن خؤي هان

 »مةخـةن، ذاپـةذن بـؤ لـةنثو بـردىن بةندايـةتى       ذاستيةكةم پث گوتن و خؤتان دوا .دژي ميدييةكان جبةنگن
ة، ئـةوا دةبـث ئـةوةش    »ماد و فـارس «ئةمة ئةگةر نيشانةى تايبةمتةندى نةتةوةيي ).  ٢٣: ١٩٨٩نوروزالعراق(

پثكـةوة ژيـان    بةصكة پذيةتى لة ؛ة هةر تةنيا بريىت نيية لةم جيايي و تايبةمتةندييةگةلبزانني مثژووى ئةم دوو 
ووة، ئةگـةر  ة كلتـوورى هاوبةشيشـى دروسـت كـرد    گةلجا ئةم جؤرة مثژووة بؤ ئةم دوو  .و هاوكارى و تةبايي

ن، يةکاسةردةمى ميديةكان قؤناغثكى گرنگى سةرهةصداىن ئوستوورةى كورديية، ئةوا سـةردةمى هةخامةنشـي  
هةردوو قؤناغيش، قؤناغى هاوبةشـي   .دان و گةشةكردىن ئوستوورةى فارسةقؤناغثكى گرنگ و ديارى سةرهةص

و هـاتىن   »ساسـانييةكان «مپذاتؤريـةتى  و بةردةوامى ئةم كةلتوور و ئوستوورةية و ئةم ذةوشـة تـا ذووخـاىن ئي   
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تـر مثـژووى هاوبـةش     تر و بة شـثوةيةكي  لةگةص هاتىن ئاييىن ئيسالميش، جارثكي. ئيسالم درثژة دةكثشث
ىن خةصك و مثژوو بةردةوام دةبثت و تا ئثستاش هةر ئةو مثـژوو و بةردةواميـة   آلبةتايبةت لةسةر ئاسىت كؤمة

ة هاوبةشة زةمينةيةكى دةوصـةمةندى كـةلتوورى هاوبةشـة و چـاوةذثي     جا ئةو مثژوو. بةشثوةى خؤي لةكارة
  .توثژينةوة و لثكؤصينةوةى زانسىت و دةسىت كارى دصسؤزاىن هةردووالية
 .اد و هةخامةنشـييةكان بگةذثنينـةوة  مثژووى هاوبةشي ئثران و كورد زؤر لةوة كؤنترة، كة سةرةتاكةى بؤ م

خبوثنينةوة، ئةوا تثكةصـي و پةيوةندييـةكى شـةذ و     »سؤمةر«و  »ئيالم«ئةگةر بة شثوةيةكى دروست مثژووى 
ئاشىت و بازرگاىن و ئاييىن لةنثوان ئةم دوو شارستانييةتةدا هةية، كة بؤ سث تا چوار هةزار سـاص پـثش زايـني    

ئةگةر ئثرانيةتى ئيالمييةكان، گومان هةصناگرث، ئـةوا پةيوةنـدى كـورد و سـؤمةريش، خةريكـة       .دةگةذثتةوة
بؤية ئةم بابةتةش لةنثو مثژووى هاوبةش زةمةنثكى كـؤنتر و دوور و درثژتـر بـؤ     ؛گومان لةخؤي دادةبذث تةواو

ئةوةش ئاشكذاية، كة ئةفسانةى سؤمةرييةكان كؤنترين مثژووى هةية و خاوةىن ذةنـگ و   .خؤي پةيدا دةكات
سؤمةرييةكان و ديسان ئـةويش  هةروةها ئةفسانةى ئيالميةكان لة كؤنيةتيدا هاوزةمانة لةگةص  .ذووى خؤيةتى

گلگـامش، يـةكث لـةو    «: دةنووسـث  »حمةمةد جـةواد مةشـكور  «لثكؤصةر . خاوةىن تايبةمتةندييةتى خؤيةتى
خواوةندانةى كة لة لوذستان زياتر لة هةمووان پةرسـتوويانة گلگامشـة، كـة لـة دةشـتةكاىن نثـوان دوو ئـاوان        

و لةكن خةصكةكةى پثشاىن الى كاسـيةكان گةيشـتووتة   " انلوذست"م لة آللةنيوة خوداوةندةكان دةژمثردرا، بة
 كة يةكث لة پاشاكاىن سـؤمةرييةكانة و مثـژووى حـوكم    »گلگامش«). ٢: ١٣٦٦ مشکور،(» پلةى خوداوةندى

ئةگـةر سـؤمةرييةكان گلگاميشـيان     .كردنةكةى ديارة، كةچي ئةوةتة لـة ئثـران و لـة لوذسـتان پةرسـتوويانة     
كةچي ئثرانييةكان لة لوذستان، وةك خوداوةندثكى تـةواو خوداوةنـديان پةرسـت،     بةمرؤضى خوداوةند دةزاىن،

م آلبـة  .قورئانـدا دةگوجنـث   ي»اساطير االولـين «ئةم گلگامش پةرسىت و ئةم ئايينةش بة تةواوى لةگةص ماناى 
ـ ئةوةى لثرة بؤ ئثمة گرنگة ئةو پةيوةنديية بةهثزةية كة لةنثوان ئـةو دوو   د و فـارس   كـور گـةىل ةدا بـووة،  گةل

ئـةو پةيوةندييـةش    .تـرةوة بـةهؤي مـاد و پارسـةوة     بةهؤي سـؤمةرييةكان و ئيالمييةكانـةوة و لـة اليـةكي    
  .گةلئوستوورةى هاوبةش، ئوستوورةى هةردوو  :سةرچاوةيةكى دةوصةمةندى دروستبووىن ئوستوورةية

  
  كث ئاريية؟

ةيةك كةوا پثويسـت دةكـات كـة زؤرتـر     وش«: دةنووسث »بةهرام فرةوشي«يةوة ئاريسةرةتا لة بارةى ناوى 
 فارسـي كـؤن   و لـة  AIRYA يريـة ةئئثران لة زماىن ئاوثسـتايي بةشـثوةى   . ة"ئثران"ذوون بكرثتةوة، وشةى 

 ئثرانة و هةم بة ماناى نـةجيبزادة  گةىلهةم ناوى  دالة ئاوثستا. ئاريية هاتووة و لة سانسكريتدا ARIYAئةرية 
سـةردةمة  "لـة كتـثيب    "برسـتيد "لثكؤصـةر   ، ئثرانـة گـةىل وودا تـةنيا نـاوى   ئةو ئارييةى كة لة مثژ. و ذةسةنة
پثويسـتة   .بةكارهثناىن وشةى ئاريا بؤ لقةكاىن هيندؤئةوروپي كـارثكى دروسـت نييـة   ": دا دةنووسث"كؤنةكان

 شـي، وةفر(» "تى ئثران بةكاربربثآلبووةتةوة، بة تةنيا بؤ خةصكى و ئةم وشةية كة لة وشةى ئثران و ئثراىن جيا
 ئثران هةر تـةنيا جوگرافيـاى ئثـراىن    گةىللةخاك و  »برستيد«يارة دةبث ئةوةش بزانني مةبةسىت د). ١٣٧٤
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ىن ئثران جثگـاى تايبـةت و   گةالنةى كة لةسةر خاكى ئثران و لةنثو گةاليةكث لةو  ؛ فارس نييةگةىلئةمذؤ و 
: ئـةو ذايـةش پثـدادةگرن و دةصـثن     رذايان وايـة و لةسـة   »فؤن لؤشان و سؤالك« . كوردةگةىل ،ديارى هةية

تـر پتـر    كةچي نووسةرثكي . )١٣ :ورنگآ(» تر بة پاكى ماونةتةوة  پتر لة هةر هؤزثكى ،ئةگةر كورد ئاريايي بن«
يش بة وشةيةكى كـوردى دةزانـث،   »ar- ئار«لةوة پثدادةگرث، نةك هةر ئةوة كة كورد بة ئارى دةزانث، بةصكة 

كوردييةكى ذةسـةنة و بـة    ar - وشةى ئار« : دةنووسث" c.p.b"لثكؤصةر  دا»انمختصر تاريخ كوردست«لة كتثيب 
ش واتـة ئـاگريي، كـة ئـاييىن هـةموو ئارييـةكان و هـةموو نةتـةوة هينـدؤ ئؤرپيـةكان           "ئارى"ةو "ئاگر"ماناى 

وشةيةكى كورديية و ئـةم وشـةية    »ئار«هةروةها دةنووسث وشةى ). ٢٣: ١٩٨٩نوروزالعراق( »ئاگرپةرسىت بوو
يشـةيةكى كـؤن بـؤ    ذئثمة  c.p.bجگة لة زماىن كوردى، بؤ پشتگريي راى لثكؤصةر  .ةهيچ زمانثكى تردا نييةل

 .واتة خوداوةنـدى هـةتاو   ؛يان هةبوو»ئوتو«ئاگرپةرسىت لة مثژوودا دةبينني، ئةوةتا سؤمةرييةكان خوداوةندى 
و و آلئـايينثكى بـةرب   »ؤژپةرسـىت ذ - خؤرپةرسىت«يان دةپةرست و ئاييىن »ذؤژ - خؤر«هةروةها خوورييةكان 

جگة لة ئاييىن ئاگرپةرسىت، ئـاگر پـريؤزى زةردةشـىت،     .بوو ت و كوردستانداآلدرثژ لة جيهان و ذؤژهةتةمةن
كة لةم مثـژووة دوور و درثـژةدا ئـاگر و هـةتاو و ذؤژ لـةنثوان خوداوةنـدى و پريؤزيـدا پةرسـتراون و رثزيـان          

هةر بؤية سـةير نييـة هـةتاو     .لة كوردستاندا بووة ردةوام بةشثكى گرنگةم مثژووةش بةلثگرياوة، جوگرافياى ئ
بن و ئارى كؤىن ئارى لةگةص ئاگرى ئةمـذؤي كـورددا    ى سؤمةرى يةك»ئوتو«و تاوى ئةمذؤي كوردى لةگةص 

 نييـة كةواتـة ئـارى هـةر بـة تـةنيا ئثرانييـةكان دةگرثتـةوة و لـةنثو ئثرا        . )۱۲۶: ۱۳۵۸ جنيـدي، ( .بـن  يةك
دكتـؤر فـةوزى   «. ئةو هؤزة ئاريةن كة لة هةمووان پتـر بـةپاكى ئاريـةتى ماونةتـةوة    . كوردةكان دايشئارييةكان
خةصـك   ،زجنـرية چياكـاىن زاگرؤسـةوة    و تر لةسةر ئةو ذايةية، كة لة كوردستان وةك زؤر لثكؤصةرى »ذةشيد

بؤيـة دواجـار    ؛راوةئةم ذاية بـةم دواييـة لةسـةر ئاسـىت جيهـاىن پشـتگريي كـ        ؛كردووة بةرةو هثند كؤچيان
نـةى كـة هـاتوون،    ئةگةر واى دابنثن ئةوا ،ئةوانةى كة هاتوونةتة كوردستان و ئثران: دةگةينة ئةوةى كة بصثني

كردووانـة گةيشـتبنةتة   ئارى ئةوانـةن كـة لثـرةوة كؤچيـان كـردووة، جـا ئةگـةر ئـةو كـؤچ         ئارى نني، بةصكة 
ئةوا نـةوةى ئارييـةكاىن    ،»ئارى«، ئةگةر بتوانن پثيان بصثني هيندوستان و ئةوروپا، ئةوا ئةو هيندى و ئةوروپيانة

  .ن، نةوةى ئثران و كوردستانن»ئرييةن ضيچ«دانيشتووى 
  

  ئايا ئارييةكان هاتوون؟
نثكى زؤر قسة لةسةر هاتىن ئاريةكان بؤ ئثراىن ئةمذؤ گـةرم و تونـد بـوو، ئثسـتا ئـةم ذايـة ئـةو        آلئةگةر سا

هـةزار سـاص    ٦٠لة مثژووى ئةشكةوتى شانةدةر بةدةركةوت كة الى كةم لة  پثشتر .گةرمييةى جاراىن نةماوة
هـةروةها ئـةوةش ذوون بـووةوة كـة ئـارى       ؛پثش زايني تاوةكو ئةمذؤ ئةم ناوچةية بث مرؤض و بث ژيان نةبووة

رث ةى پثيـان دةگـوت  تة لةگـةص هـاتىن ئـةو   آلكةواتة ئةم و .تةنيا ئثرانييةكانن بة هةموو پثكهاتةكاىن ئثرانةوة
ةتةوة، بةصـكة زؤر پـثش   ئاوةدان نةبوو - كة زةمةنةكةى بؤ هةزار ساص پثش زايني دةگثذنةوة-  هاتىن ئاريةكان

 »فةرةيـدوون جونةيـدى  «. تى خؤيـةتى نييةتة ئاوةدان بـووة و خـاوةىن چةنـدين شارسـتا    آلئةم و ئةو مثژووة
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پثنج هةزار ساصـةى نثـو ئةشـكةوت    پامشاوةى ژياىن حةفتاو  دا)ره شهثهب(لة دةوروبةرى بيشةهر «: دةنووسث
و پثـنج هـةزار سـاص     پـثش حـةفتا   ،جونةيدى لثرةش لةسةر ذاى فةرةيدوون). ١٣٥٨ جنيدي،(» دةركةوتووة

كـؤنترين بةصـگةيةك كـة لةناوچـة     «: دةنووسـث  »ديـاىن  هعـةباس قـ  «هةروةها . ژياىن نثو ئةشكةوت هةبووة
ئةو عيالميانةى كة لةگـةص  ). ١٣٧٤ قدياين،(» ى عيالمةجياجياكاىن ئثراىن ئةمذؤ لةبةر دةستة، بةصگةو مثژوو

زؤر پـثش ئـةو   ) ئثـران و كوردسـتان  (دةخةن كة ناوچةكة دةري ئةمانة هةمووى. سؤمةريةكان هاوزةمةن بوون
كـردن  ئثمة لة هثنانةوةى ئةم بةصگانة نامانةوث كـؤچ  .كراوة، ئاوةدان بووينةمثژووةى بؤ ئارية هاتووةكان دياري

بةسنت بة بةصـگة مثژووييـةكان، ئـةوة دةسـةملثندرثت     م بة پشتآلبؤ كوردستان ذةت بكةينةوة، بة بؤ ئثران و
بةصـكة دواجـار    ؛ذةنگ و ذووى ناوچةكةيان نةگؤذيوة ،كة هاتووةكان لةهةر زةمةنثك و هةر نةتةوةيةك بووبن

ييةكان بـة كوردةكانيشـةوة لـةو    كةواتة مثژووى ئثران و ئثران. هاتووةكان لةنثو دانيشتواىن ناوچةكة تواونةتةوة
كرابـوو، چوونكـة زؤر پـثش ئـةو هاتنـة ژيـان       مثژووة دةست پثناكات كة بة هةصة بؤ هاتىن ئارييةكان ديـاري 

ئـةوةى كـة بـة    «لةسةر ئةوةية كـة   »ژاصة ئاموزگار«هةرچةندة ذاى دكتؤر  .لةناوچةكةدا دامةزراو و گةرم بووة
 ،موزگـار آ(» ا گةذانةوةى ئاريةكانة بـؤ خـاكى پثشـوو، خـاكى باپريانيـان     دةبرثت، لة ذاستيد هاتىن ئاريةكان ناو

كـردىن  ئةفسانةيةكى برائيزةدية كوردةكانيش هةية و هةر ئةم ذاية دةسـةملثنث كـة بـاس لـة كـؤچ     ). ١٣٧٤
تى هيندوستان و دواجـار گةذانـةوةيان   آلبةشثك لة مةذدارة ئيزديية كوردةكان دةكات پثش ذووداىن الفاو بؤ و

  .١خاكى خؤيانبؤ 
  :تا ئثستا چةند خاصثكمان بؤ ذوون بووةوة

لة سةد هةزار ساص پثش زايني ئةشكةوتى شـانةدةر ماصـي نيشـتةجث و ژيـاىن مـرؤض بـووة و لـة         :يةكةم
هةزار ساصيش پثش زايني، شانةدةرييةكان مردووى خؤيان ناشـتووة و ئـةم مـردوو ناشـتنةش      ٦٠دةوروبةرى 

ة بـةپثي گرميانـةى پثكـةوةيي    يثكـة كـة هـةر لةگـةص ئـةم ئايينـة سـةرةتاي       نيشانةى هـةبووىن جـؤرة ئايين  
  .ة ئوستوورةش سةرى هةصداوةنسةرهةصداىن ئايني و ئوستوورة هةر لةو زةمة

 »شـانةدةر «كؤنترين و گةورةترين ئةشكةوت لة كوردستان و لة ئثراندا هةن و ئـةويش ئةشـكةوتى   : دووةم
  .»پذ ئاوة«و ئةشكةوتى 
ثك گـةل واتـة   ؛كـراوة  ثي دةگوترثت كؤچي ئاريةكان، بةم شثوةية نيية كة تا ئثسـتا بـاس  ئةوةى پ: سثيةم

بةصـكوو زؤر پـثش ئـةو مثـژووةى بـؤ       ؛و ئةم ناوچةيةيان ئاوةدان كردبثتـةوة  ئارى هاتبنة ناوچةكةنيية بةناوى 
كان بـة  نييـة ا ئثرادواجار ئةگـةر ئـارى هـةبث ئـةو     .كراوة، ناوچةكة ئاوةدان بووة يشانهاتىن ئارييةكان دةستن

تـى  آلئاريةكةشيان لةوةوة هاتووة كـة بةدانيشـتواىن و   .هةموو پثكهاتةكانييانةوة لةوانة كورديش ئارى ذةسةنن
  .يش هةر لةو ئرييةوة و ئاريةنةوة هاتووة»ئثران«دةگوترث ئارى و ناوى  »ضيچئاريةن - ئرييةن ضيچ«

  
  :زةردةشيت پثغةمبةر

                                                
 .بيستوومة لة ئثران ئةم بابةتى هاتن و نةهاتىن ئاريةكان گفتوگؤي لةسةر كراوة، بةداخةوة من ئاگادارى ئةو گفتوگؤية نيم  ١
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 سـاخ زؤري لـة بـارةوة نووسـراوة و ئـةوة      يةتييةكى ناودارى مثژووييثك و كةسازةردةشت وةك پثغةمبةر
كة لة سةدةى سثهةمى پثش زاييندا ژيـاوة  )  BEROSSUS( »برؤسؤس«. ةكانه»ماد«بووةتةوة كة نةوةى 

و كورديش وةك كـوذ و بـاوك   ماد ). ١٣: ١٣٤٦ اورنگ،( الى واية زةردةشت يةكثكة لة بنةماصةى شاهاىن ماد
كة مثژوونووساىن يؤناىن كـؤن لةگـةص   -  كوردگةىل«: دةصثن »وايسباخ«و  »نؤلدكة«و  »رتؤنهةما« .ناسراون

ئةگةر كـورد نـةوةى   ). ١٣٤٦ اورنگ،(» ذاست ئةو كوردانةى ئةمذؤكةن - هؤزةكاىن ماد و پارس ناويان بردوون
 .ة»وردكـ «مادةكان بن و زةردةشتيش لةبنةماصةى شاهاىن مادبـث، ئـةوا زةردةشـتيش سـةر بـةو نةتـةوةي       

بـةكورتى دةتـوانني بصـثني    «: دةنووسث پورداود .لةدايك بووة »ئرييةن ضيچ«ئةوةش زانراوة كة زةردةشت لة 
 ؛بةهيچ شثوةيةك پةيوةندى بة خـوارةوة نييـة   .لة ذؤژئاواى ئثران يان باكوورى ذؤژئاواى ئثرانة" زةردةشت"كة 

ئةگةر پورداود بـة  ). ٢٧ :پورداود(» باوةذي پث نييةتى ئثرانيش بةالنراوة، ئةمذؤ كةس آلهةروةها باوةذي ذؤژهة
ئثسـتا لةكوردسـتان و    .ئةوا خةصكى ناوچةكةش پشتگريي لةو ذاية دةكات ،دصنياييةوة ئةم ذايةى دةسةملثنث

كچةكـةى  «و گـؤذي   »دايكـى زةردةشـت  «سةردةشت و ورمـث خةصـكةكة بـاس لـة گـؤذي      و  نثوان مةهاباد
كة زياتر لة سـي سـاص خـةريكى لثكؤصـينةوةى      »دةدين دةولةتشاهىعيما«جگة لةوةى  .دةكةن »زةردةشت

 لةم كتثبـةدا شـوثن پثـي    »اوستا كوةهاى ناشناختة جغرافياى غرب ايران يا«ئاوثستا بووة، لة كتثبثكدا بةناوى 
دةوروبـةرى ورمـث كـؤچ دةكـات و     لـه  پثغةمبةرى هةصگرتووة، كة زةردةشـت لـة ناوچةكةيـةوة     زةردةشيت

بةشوثن ناوى ئةو جثگايانـة لـة ئاوثسـتادا هـاتووة كـة زةردةشـت پثيانـدا تثپـةذيوة و لثيـان           بةپث و شوثن پث
ديسـان  . ماوةتةوة و ئثستا ئةو شوثنانة بة هةمان ناو يان كةمثك گؤذانةوة لـة كوردسـتان و ناوچةكـةدا مـاون    

ك نــة ،ة»شـارى زةردةشــت «ذاى ئــةوة هةيـة، كــة لـة ذاســتيدا    »سةردةشـت «هـةر خــودى نـاوى شــارى   
كـة   تونـد بـةو خةصـك و خاكـةوة نووسـاوة      و بة جوگرافيـا زؤر  وةك دةبينني زةردةشت بةناو .»سةردةشت«

ئةمةش بؤ ئـةوة ذوون دةكةينـةوة، چونكـة بةشـثكى مـةزىن       .تر بةم شثوةية نيية لةهيچ خاك و ناوچةيةكى
 .ئايينةكةيـدا دةسـووذثتةوة  و  زةردةشتئةو ئةساترية لة دةوروبةرى  »اساطير ايرانی«ئةوةى كة پثي دةگوترث 

وا چاكـة بگةذثينـةوة بـؤ مثـژوو و      دةستنيشـان بكـةين،   »اسـاطيركُرد «بؤ ئةوةى بةشي كورد واتة بةشثك لـة  
ئةوةى لثكؤصةراىن ئثراىن بـؤ مثـژووى   «پثشتر لة لثكؤصينةوةيةكدا گةيشتينة ئةو ذايةى كة . جوگرافياى كورد

. ١» كـوردة گـةىل ى گرنگى ئةو مثـژووة، مثـژووى ئةفسـانةى    ئوستوورةى ئثراىن دةستنيشاىن دةكةن، بةشثك
 كورد دةسةملثنث و ذثگـاى ئـةوة بـؤ لثكؤصـةراىن     گةىل ئثران و گةىلئةمةش ئةم هاوبةشي و يةك مثژووةى 

پثغةمبـةر بـةدواى    زةردةشيتال خؤش دةكات كة پثكةوة كار لةسةر ئةم مثژوو و كةلتوورة بكةن كة  هةردوو
ى پثش زايني قؤناغثكى گرنگى سةرهةصـداىن ئوسـتوورةية، ئـةوا    ٦٦٠زةردةشىت ساصي ئةگةر . خؤيدا هثناوة

زةردةشـت لـة مثـژوودا هـةبووة،     ثي هةية، كة دةصـثن زيـاتر لـة يـةك     ئةو ذايةى كة هةندث كةس بذوايان پ
زةردةشىت يةكـةم لـة شـارى بـةخل      مآلبة«: دةنووسث c.p.b .هةندثك مةزةندةى شةش زةردةشت دةكةن

كـةچي زةردةشـىت دووةم، ئـةوة     ؛ى پـثش زايـني بـووة   ٣٠٠٠زاناكان لةسةر ئةو ذايةن كة لـة   .نياهاتووتة د
                                                

 .كة باسي كتثيب مثژووى سةردةشىت دةكرد" كوردسات "بةرنامةيةكى تةلةفزيؤىن   ١
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ئةم سث زةردةشتة لة كـوردة مادةكـانن و ئاماجنيـان     .ى پثش زايني بووة٢٠٤٠فةرةيدون پاشاية و لة ساصي 
ةىن زةردةشـىت  دةكات و زةمـ  زةردةشتباس لة " c.p.b"لثرة  .١»ئاشىت و تةبايي و بةختةوةرى مرؤض بووة

زةردةشـت لـة كـوردة    يةكةم دةباتةوة سث هةزار ساص پثش زايني و هةر خؤشى ئةوة دووبارة دةكاتـةوة كـة   
ئةگةر ذاستيةك لةم ذايةدا هةبث، ئةوا ئةوةية كة مثـژووى زةردةشـت و مـادة كوردةكـان دةباتـةوة       .مادةكانة

ــةو زةمةنــةى  ــؤ كــؤچي مــاد و پــارس  هــةزارةى ســثيةمى پــثش زايــني و دوو هــةزار ســاص پــثش ئ كــة ب
ئةمة ئةگةر بذوامان بةسث زةردةشت هةبث، ئةگةر ذاستييةكيش لة شـةش زةردةشـتةكةدا    .نيشانكراوة دةست

هةبث، ئةجمارة مثژووةكة زؤرتر دةگةذثتة دواوة و ئةم زةمةنـةش لةگـةص ذاى چـوار هـةزار ساصـةى مثـژووى       
لثكؤصـةر   C.P.B »مختصـر تـاريخ كردسـتان   « لـة كتـثيب   .مادةكان دةگوجنث كة هةندثك بةذاسىت دةزانـن 

نيــوةى جوگرافيــاى  ز.پ ٤٠٠٠ن لــةو ذؤژگــارة لــة مــاوةى ميــدةكان واتــة كــوردة كورتييــةكا: دةنووســث
لــة ســنوورى  .وببــووةوةآلتــى ميدييــةكان بةســةر زةمينثكــى فراوانــدا بآلو .كوردســتانيان بةدةســتةوة بــوو

چياكاىن زاگرؤس و لة دةرياچةى ورمثـوة تـا كـةنارةكاىن     تىآلهيندوستانةوة هةصدةكشا تا دةگةيشتة ذؤژهة
  .»عوماين دةگرتةوة

ئةمةش ذاى هاتىن ئاريةكان و ماد و پارس لة سةرةتاى هةزارةى يةكـةمى پـثش زايـني كـاص دةكاتـةوة و      
بــؤ مثژوويــةکي زؤر دوورتـر دةگثذثتــةوة، بةمــةش مثــژووى   پــارس ،لةگــةص مادةكـانيش  .كــانبـووىن مادة 

ديارة كة لـة مثـژوودا لـةنثو     .ةكانيش دوورتر دةكةوثتةوة»زةردةشت و ماد و پارس«ستوورةى ئوستوورةش ئو
و بةصگانةى پثشـوو مثـژووى    ئةگةر ئةم ذا .باسي كؤچ و ئارييةكاندا ماد و پارس هةميشة پثكةوة ناويان هاتووة

ــني  ــة زةردةشتيشــةوة دةگةذثنثتــةوة هــةزارةى چــوارةمى پــثش زاي ــة ب ــةو مثــژوو .مادةكان ــة  ئ گةذانةوةي
لةگةص ئةمةشدا مثژووى ماد و پارس و زةردةشت و مثژووى ئوستوورةكانيشـيان بـؤ    .پارسةكانيش دةگرثتةوة
  .ئةو ذؤژگارة دةگةذثتةوة

  
  :وشةى ئوستوورة

 ئوسـتووره وشـةى  «: دةنووسـي  »عـةىل مـةمحود بـةختيارى   «نووسةرى ئثراىن  »اسطوره«لةبارةى وشةى 
: هةر ئةو لثكؤصـةرة دةنووسـث  ). خبتياري(» عةرةيب نيية ،هةنگنووسان نووسيويانةبةپثچةوانةى ئةوةى كة فةر

ئـةو نووسـةرة وشـةى    . »نووسينةكاىن بودايي بةكاردث بؤبةماناى داستان و زؤرتر  SUTRAلة سانسكريىت «
لـة   »داسـتان «ى سانسكريىت دةگةذثنثتةوة و دةشنووسث بـة مانـاى   )سوترا( SUTRAئوستوورة بؤ وشةى 

و زمـاىن   ئوستوورة لةنثوان زماىن سانسـكريت كة لثرة پةيوةندييةك بؤ وشةى  دث ايي بةكارينةكاىن بؤدنووس
 لة نووسينةكاىن بـودايي و زمـاىن سانسـكريىت بـةكار     »داستان«ئةگةر ئوستوورة بةماناى . كوردى پةيدا دةبث

دثـت كـة هـةر     اسـتان بـةكار  بؤ بةدةنگ و ئاواز گـوتىن د  »ستران«دث، ئةوا ئثستاش لةزماىن كوردى وشةى 
كـة ئةگـةر    .(SITR- SUTR) »ستر - سوتر«ى سانسكريتيية كة سووك كراوة و گؤذاوة بؤ »سوترا«هةمان 
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ــةوا وشــةى ســتر) حــاص و كــؤ( )AN(» ان«كــوردى  (SITRAN) ي»ســتران«لــة  ــةرين، ئ ) SITR( الب
سـوترا   «: ا هاتووة و بةم شثوةيةوة گؤذاىن بةسةرد»سوترا«ى سانسكريتيية كة لة »ستر«دةمثنتةوة كة هةمان 

SUTRA    سوترSUTR ستر - SITR«  ستر«كة هةر ئةو - SITR«    ة لةزماىن كـوردى ماوةتـةوة و مانـا
: ندةكـةش دةصـثن  بة گؤي .»ستران«سةرةكييةكةى ئةوةية كة داستان بةدةنگ و ئاواز دةگوترث، پثي دةصثن 

 - هيسـتؤري «و  »STORY - سـتؤري «ى هاوذيشـةية لةگـةص وشـة    ،هـةر وشـةى ئوسـتوورة   . »سترانبثژ«
HISTORY«  ى كوردى»ستران«و جگة لة. 

 
 
 
 
 

مانـاى   )ئوسـتوورة، سـتؤرى، هيسـتؤري، سـتران    (نابث ئةوةش لةبري بكةين لةنثو ماناى هةموو ئةم وشانةدا 
بةسـةرهاتى   ،بةسـةرهاتى پاصـةوانان   ،بةسـةرهاتى خوداوةنـدان   ،نگـةال واتة بةسةرهاتى كةس و ( »چريؤك«

  .دةست دةكةوى )عاشقان
  

  :ماناى ئوستوورة و ستران
كـة دةكاتـة    اناكـةيان بـةم شـثوةية لثكداوةتـةوة    م ،»ئوستوورة«لة فةرهةنگ و لثكؤصينةوةكاىن تايبةت بة 

لةم چريؤكةش مةبةست چريؤكى ئاييىن خواوةندةكانـة، كـة   ). ٩٩: ١٣٧٤ مالوان،(» چريؤكى خواوةندةكان«
ئةويش ئةوةية كـة ئـةو عةرةبانـةى كـة سـةرةتا       ؛لة قورئاندا هثماى بؤ دةكاتئةمةش هةمان ماناى هةية كة 

اسـاطري  «كـة لـة    نـاودةبرد » اسـاطري االولـني  «باوةذيان بة ئاييىن ئيسالم نةدةهثنا، ئايةتةكاىن قوذئانيان بـة  
يـة،  »رهاسـطو «كة كـؤي   »اساطري«واتة  ؛مةبةستيان باس و چريؤكى ئايني و خواوةندةكاىن كؤن بوو »االولني

هةروةها داستانيش دةكاتـة   ؛دةكاتة باسي خواوةندةكاىن ئايينة كؤنةكان كة دةكاتة پاصةواىن داستانة كؤنةكان
كة ئةو پاصةوانانةى داستانةكان بةردةوام خاوةىن ئازايةتييـةكى   .چريؤكى پاصةوانة ئازاكاىن بةسةرهاتة كؤنةكان

هثنـدة هةيـة داسـتان    . داسـتان يـةك دةگرنـةوة   و  وورةلثرةيـة ئوسـت  . وثنةنلةذادةبةدةر و پريؤزييةكى بث
 ؛يةتى و ئايينييةكان گؤذانيان بةسةردا هـاتووة آلدةتوانني بصثني زؤربةى ئوستوورة بةپثي زةمةن و گؤذانة كؤمة

سـةير دةكـةين    .١دةكـةوث  ئةمةش بـة ئاشـكرا لـة تايبةمتةنـدى كةسـايةتى و جـؤري ذووداوةكـان بـةدةر        
باس دةكرث نـةك ئوسـتوورةى گلگـامش     »ملحمة گلگامش - داستاىن گلگامش«بة  »گلگامش«بةسةرهاتى 

وةك پاشايةكى سؤمةرييةكان بةشثكى خوداوةنـد بـوو، جگـة لـةوةى كـة       گلگامشكة هةموو اليةك دةزانن 
 ،»ئةفسـانةى گلگـامش  «كـةچي لـةجياتى    ؛ئيالميةكان گلگاميشـيان وةك خوداوةنـدثكى تـةواو دةپةرسـت    

نـةك   ؛كة لثرة داستان پثناسةيةكة زياتر بؤ بةسةرهات و پاصةوانييةتى گلگـامش  ثدةنووسرداستاىن گلگامش 
                                                

 .بةدواى نةمرييدا بكةسةيري گةذان   ١

ستؤري ـــــــ 
  )ميذوو(هيستؤرى   )چريؤك(

 ئينگليزى

سوترا ــــــــــ سوتر ــــــــــ ستر ـــــــ 
 )كوردى(ستران 



 كؤمه صه وتاري ئه ده يب كوردي

 
  

٣

و  بـووة بـة شـثوازثك بابـةتى تـازة      )داسـتان  واتـة (دواجـار ئـةم شـثوازة ئةدةبـة     . خودى خوداوةندييةكـةى 
دوور   - كـة ئوسـتوورةية  - تة خؤ و بؤية بةهؤي بابةتة تازةكان كـةمثك لةذيشـةى خـؤي    ؤهاوچةرخيشى گرت

 دةصـثن پثـي   ،داستان لـة كورديـدا كـة بـة دةنـگ و ئـاواز دةگـوترث        ،م، وةك پثشتر گوتراآلبة. ووةتةوةكةوت
يدا و هـةم لـة مانـادا    هةم لة ذيشـةى پثكهاتـةيي و شـة    تر وشةى ئوستوورة و ستران لثرة جارثكى .»ستران«

  .تثكدةكةنةوة
  

  :ئوستوورة و ئةفسانة
ذيشةكةى لة زماىن سانسكريتييةوة هاتووة و ماناكـةى دةكاتـة    بووةوة كة ئوستوورة ساخئةگةر ئةوةمان بؤ 

چريؤكى خوداوةندان، ئةوا ئةفسانةش باس لةو چريؤكانة دةكـات كـة پاصـةوان و ذووداوةكـاىن لـة سـةرةوةى       
بـة   داةكانفارسـ ديسـان ئةفسـانةش ئـةوةى كـة لـة لثكؤصـينةوةى لثكؤصـةرة         .تواناى كةس و ژياىن ئاسايني

ئــةميش وةك داسـتان بــةپثي زةمــةن   .ة»افسـانةى خوداونــدان «دةبــرث، هــةمان  نـاو  »عاميانــة ي افسـانة «
ــةكان، گــؤذاىن بةســةردا هــاتووة  ــاوةذي تــازة گؤذان پــاش هــاتىن ئايينــة  تايبــةتبة- و لةگــةص ذؤژگــار و ب

دةنا لثرةش ذيشةى چريؤك و كةسايةتييةكاىن ئةفسانة، هـةمان ذيشـةى    ،خؤي گوجناندووة - ئامسانييةكان
ئةوةش لـةبري نةكـةين   ). ١١٤: ١٩٩٥ مفرد،( ئوستوورةية كةسايةتييةكاىن چريؤكى خواوةندةكاين چريؤك و

زماىن كـوردى   ئثستا وشةى ئةفسانة لة. ١ى پريؤز»ئاضثستا«ذيشةى وشةى ئةفسانة دةباتةوة سةر  »مفرد. ج«
ئةفسـانة بـة    وردى وةكـو هةروةها ئةفسانةى كو). ١١٤: ١٩٩٥ مفرد،( زياتر لة مانايةكى بؤ خؤي پةيدا كردووه

پـثش زايـني لـة كاتـث      ٤٠١لةساصـي   »گةزنـةفؤن « .تايبةمتةندييةكاىن خؤي زؤر لةمثژة خـؤي ناسـاندووة  
 ،تنآلسةركردايةتى دة هةزار يؤنانييةكة دةكات بؤ گةذانةوةيان بؤ يؤنـان، پـاش ئـةوةى كـة بـة هونـةرى هـة       

كى ذؤژة پايزييةكان لة خـوارةوةى خؤمـان و لـة    دواجار ئثوارةية«: لةدةست كوردةكان ذزگار دةبث، دةنووسث
و چونكة خـواردنثكى   خؤمان بيىن، هةناسةيةكى خؤشيمان هةصكثشا "خابوور - سان ترى تس"قةراغ ذووبارى 
» شةو بةچاكى و خؤشي و گوتن و بيسـتىن ئةفسـانة لـةبارةى كوردةكانـةوة ذؤژمـان كـردةوة       .زؤرمان هةبوو

بارةى كوردةكان دةكات، مانـاى وايـة لـةم هـاتن و      رة باس لة ئةفسانة لةگةزنةفؤن كة لث). ٢٨ :هاوس هولد(
  .٢گةزنةفؤن و سةربازةكاىن ئةفسانةى ناوچةكة و كوردةكانيان لةگةص خؤيان بردؤتةوة بؤ يؤنان ،گةذانةوةية

  
  :ئوستوورةى هاوبةش

ئـةو   .اىن مثژووييـة پاشاى ئوستوورةيي و كةسايةتى قؤناغى مثژووى ئوستوورةى جوگرافياى ئثر »جةمشيد«
چ وةك  ؛ فـارس و كـورد  گـةىل مثژووة ئوستوورةيية، زؤر بةهثز چووةتـة نثـو مثـژووى ئوسـتوورةى هـةردوو      

كـراوى  كـراوى جوگرافيايـةكى ديـاري   كةسايةتييةكى ئوستوورى، چ وةك پاصةواىن رووداو و زةمةنثكى دياري
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هةر بؤ ناوچةكة و مـاد و فـارس، بةصـكة بـؤ     ئوستوورةيي هةردووال و سةرةتايةكى مثژووى ئوستوورةيشة نةك 
  .هةموو مرؤضايةتى
ذؤسـتةم و زؤراب و سـياوش و زاص و    :منوونـةى ، دواوة، هةموو كةسايةتيية ئوستوورةييةكان لة جةمشيد بة

ئةسپي باصدار و زماندار و باصندةى سيمرخ و ئةژديهاى سـث سـةر و    :وهةروةها گياندارة ئوستوورةييةكان وةكو
دثوى ذةش و سپي و پريةژىن جادوكار و كثوى قاف و ئةلبورز و سةردنياو بن دنياو هـةموو كـار    حةوت سةر و

بابـةتى   .ال بـةردةوام دووبـارة دةبنـةوة    دوو تر كة لة ئوسـتوورةى هـةر   و كةرستة و شوثنة ئوستوورةييةكاىن
ئايينـة جياجياكـاىن نـاو    چوونن كة بةشثكى گرنگ لةمانة ذاسىت و پريؤزى  دوادا لثكؤصينةوة و كةرةستةى بة

مجةكةن و هةندثكيشيان ذووداوى مثژوويي ذاسـتةقينةن كـة بـةهؤي لثكؤصـينةوةى زانسـىت دةتـوانني زؤر       
  .م بنآلمى زؤر پرسيارى بث وةآلگؤشةى تاريكى ذابردوومان بؤ ذووناك بكةنةوة و وة

واىن و مثـژووى هاوبةشـدا   لة شاهنامةدا لة سةردةمة جياجياكاىن ئوستوورة و پاصـة  »فريدةوسي« چيئةگةر
پثويست كار لةسةر ئةم كةلتوورة هاوبةشة نـةكراوة   وم هثشتا وةكوآلزؤري لةم كةلتوورة بؤ تؤمار كردووين، بة

  .و داهاتوو بةكار نةهاتووة و ئةم ذيشة هاوبةشة مثژوويية لة سوودى ئثستا
  

  :ئةجنام
و مثــژوو و كــةلتوورثكى هاوبــةش و  كــورد و فارســي جوگرافيــا گــةىلدوو دةركـةوت و ئاشكراشــة كــة   - 

  .دةوصةمةنديان پثكةوة هةية
نـدووة  آلئا ةى تثـك گةلنثو ئةم كةلتوورةشدا مثژوويةکي كؤىن ئوستوورةى دةوصةمةند ريشةى ئةم دوو  لة - 

  .تر و دوور لةم جوگرافياية بنووسرث  و ناكرث مثژووى ئوستوورةى يةكثكيان جيا لةوةى
 هاوبةشـي  ة، چ پثكـةوة و بـة  گةلزانست وا دةخوازث لثكؤصةراىن ئةم دوو  پشت بةم دوو خاصةى سةرةوة، - 

بةتايبةت ئوستوورةيةدا بكـةن، چ بـة تـةنيا و يـةك      سةر هاوبةشي ئةم كلتوورة كان و پسپؤذان كار لةزانستگا
  .يةكة لثكؤصينةوة لةسةر بابةتة هاوبةشةكاندا بكةن

هةر بؤية ژيان وادةخوازث كـة لـةزؤر رووةوة    .ذي جيا جيائةم كلتوورة هاوبةشة، بريتيية لة بابةت و پسپؤ - 
و بةمـةش گرنگـى    .هتد بكـةن ... وستوورةيي و زمان و پسپؤذاىن جياجيا لثكؤصينةوةى مثژوويي و ئاييىن و ئ

ئةمةش دةبثتة هؤيةكى ذؤشنبريي گرنگ بؤ چـاكتر  . دةوصةمةندى ئةم كةلتوورة هاوبةشة جوانتر دةردةكةوث
  .ةگةليك بوونةوةى ئةم دوو نز لثكرتتثكگةيشنت و پتر 

بةشثكى گرنگى سةرچاوة كؤنةكان لةنثو كلتوورى ئثراندان و بة زمانةكاىن ئاضثستا و پةهلـةوى و فارسـي    - 
وةندة ذؤشـنبريي و كلتـووورى و ئةكادميييـةكاىن ئثرانـدا     او كوردى نووسراون و لةنثو كتثبخانةكاىن ئثران و ن

مثـژووى  ( دوور لةم سةرچاوة كؤنانـة نووسـيىن مثـژوو    .دةكةون و شوثنانة دةستپارثزراون و بؤ كورد تةنيا لة
  .بةتايبةت مثژووى ئوستوورةى كورد، كارثكى ناتةواو دةبثت )هةر بةشثكى ذابردووى كورد
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  :كان رچاوه سه

  :عةرةيب* 
  قران الکریم - 
  .اربیل ،الدینجامعۀ صالح ،تاریخ الکرد القدیم) 1990( جمال رشید احمد و فوزى رشید - 
   .بغداد - عراق 2افاق عربیۀ، ج ،عشتار وماساة تموز )1986( فاضل ،عبدالواحد على  - 

رسـالۀ    ،العراق وعالقته بالنیاندرتال - انسان کهف شاندر فی کردستان )2007( قادر ئامیدى محمّدایهان * 
 .کلیۀ االداب، قسم االپار. جامعۀ صالح الدین - الماجستیر

  
  :فارسي* 
  . انتشارات دانشگاه ،تهران ،يچايرانو) ١٣٧٤( هرام ،فروشيب - 
  .تهران چاپ دانشگاه. داستان افرينش و تاريخ پشدادي كياني) ١٣٧٨( پرويز، شريعتى - 
ايـران، از   بمبئـي و  رت سپنتمان زردشت، اوسـتا، ضايران ح مقدس پيغمبر يگاتها سرودهاپورداود،  - 

  .سلسل وانتشارات انجمن زردشتيان ايران
  . د، كتاب ارزان، سوئهانياكان باستان كرد در تاريخ واسطوره )١٩٩٥( مفرد. ج - 
، ترجمة منوچهر اميري، تهران، انتشارات نيـل،  هزار يونانى هد بازگشت ،گزنفون) ١٣٣٩( هاوس هولد، چغرى - 

  .چاپ امير كبير
) ة كردستان مكـرى در نمون(سانى دى انصااقت و اع طبيعىضبررسي او) ١٣٥٨( تابانى كردستانى ، حبيب اهللا - 

  .چاپ رجائي انتشارات سيديان،
  ). سمت(، تهران، سازمان مطالعة وتدوين كتب علوم انسانى دانشگاها تاريخ اساطير ايران) ١٣٧٤( هموزگار، ژالآ - 
  .، تهران، انتشارات انيستاريخ اديان ومذاهب درايران) ١٣٧٤( قديانى، عباس - 
  .، ايران، انتشارات قنوسشاهنامه) ١٣٧٨( فردوسي،ابوالقاسم - 
  . ، ايران، انتشارات بلخريا براساس رويات ايرانىآزندگى ومهاجرت نژاد ) ١٣٥٨(جنيدى، فريدون  - 
  .، ترجمة مستوفي، تهران، انتشارات دانشگاهايران باستان بين النهرين و) ١٣٧٤( ا. مالوان، م - 
  .پ رنگين، تهران، چارستاخيز فريدون) ١٣٤٦(م . اورنگ - 
  .، تهران، چاپخانة رنگينكردشناسي) ١٣٤٦( م. اورنگ - 
  . ، تهران، انتشارات اشرفيتاريخ ايران زمين) ١٣٦٦( جواد محمدمشكور،  - 
  :كوردى* 
  .، تاران، چاپ انديشةباوى كوردةوارى) ١٣٧٨(  )شةپؤص(ئيرباهيمى، حمةمةد ساصح  - 
  .هةولثر، دةزگاى ئاراس ى نةمريدا،گةذان بةدوا) ٢٠٠٢(ئيرباهيم حةسةن، مةولود  - 
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  .، سلثماىن، دةزگاى رةنجپثكهاتةى ئةفسانةى كوردى) ٢٠٠٧(ئيرباهيم حةسةن، مةولود  - 
 
  :گؤضارةكان* 

  : عةرةيب
  ١٩٨٩ - بغداد - اجلزء العاشر - نوروز العراق - 
  كوردى* 
  ٨- ژ  - رامان - 
  ١٠- ژ  - هةزارمثرد - 
  ٨٢، ل ١٧ - ژ - اللش - 
  :ذؤژنامة - 
قسـم  . حـازم پاشـا  : ، ترجمـة c.p.b: تـاليف : مختصر تاريخ كردستان– ٩٨٦، ژمارة ٢١/٧/٢٠٠٠ذؤژي : خةبات - 
  االول
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  دةستخةتةکاين شانامةي کوردي لة کتثبخانةکةمدا
  عةيل قةرةداغي حمةممةد

  
  :کورتة

ئةديبان و  - بگره پثش ئةويش–شاين شانامةي فارسي  به شانامةي کوردي کة باسي ئةوةي هةبثت، شان
من  دةزانني؟ئثمة ئثمذؤ هةواصي چييان . شاعرياين کورد کاريان تثدا کردبثت و شاکاريان تثدا ثنابثت

هةوصثک بؤ شانامةي کوردي کراوه؟ دةقةکان  تا ئثستا چ. ةواصي زؤر کةميان دةراننيهوةدا نيية کة گومامن له
که بة زاراوةي بکةم  ث دةسنووس و دةقي شانامةهةند ئاماژة بةدا تثدةكؤشم لةم وتارهالي کثن؟ من 

  .بذثكيان ديار و هةندثكيشيان ناديارهخاوةين  و گؤرانني
  

  .ستخةت، زاراوةي گؤراينشانامةي کوردي، ده: وشة سةرةکييةکان

                                                
 .كادميياي كوردي هندامي كاراي ئ ئه 
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  تا ره سه

ني جار باسي ئةوةم کردووة ئثمةي کورد هةواصي دروسيت ساماين نةتةوةيي خؤمان نازانني و نازان چةند
ايامنان چةند بوون و چييان بةسةر هاتووة و دواي ئةو هةموو کارةساتانةي کة بة ندةستخةت و شوثنةواري زا

ماوة و ئةوانةي کة ماون لة سةر دةستخةيت کوردي و شوثنةواري زاناياين کوردا هاتوون، وثسيت چيمان 
لة سکي دايکي مثژووي  چونکة وةک نووسيومة تا ئثستةش کؤرپةي ئاوايت ذؤشنبرياين کورد کوثن؟

  ١!جاي ئةوة بةرةژاين پثوة بگرث چ کةلةپووري و کةلتووري کورددا نةذسکاوة،
ئةوةيان نةکردووة بة کتثبخانةيةک؛ لة کتثبخانةکاين  - من بزامن–تا ئثستة نة خؤمان نة دصسؤزثکي بياين 

دستخةتة کورديةکاين «بةناوي جيهاندا بگةذثن و بزانن چةند دةستخةيت کوردييان تثداية و يةکيان خبةن و 
وة لة چاپيان بدةن و لثکؤصةري کورد بزانث چيمان هةية، يان ئةو بؤ ئةو باسةي دةيةوث  ه»نآلکتثبخانةي ف

تة ةذؤشنبريي کورد تا ئةو ئاواتةي نةي. دةکةوثت بينووسث چةند سةرچاوةوة و زانياري لةو کتثبخانانة دةست
اسثکي مثژوويي يان ئةدةيب کؤنةوة بنووسث، هةر دةمبذة و ذةنگة بارةي ب چي لة هةر چي بصث و هةر ،دي

هةصبدات ئةو  زؤري پثنةچث ذا و بؤچوونةکاين تةک دؤزينةوةي نوثدا نةگوجنثن و بابةيت تازةي وةها سةر
  .ناچار بثت ئةو بؤچوونانةي بگؤذثت و سةر لة نوث بة خؤي و بابةتةکةيدا بچثتةوة

  
  شانامةي کوردي

ئةديبان و  - بگره پثش ئةويش–کة باسي ئةوةي هةبثت شان بة شاين شانامةي فارسي  شانامةي کوردي
ئثمة ئةمذؤ هةواصي  )٣٠: ١٣٨٣رامي، ( هثنابثت شاعرياين کورد کاريان تثدا کردبثت و شاکاريان تثدا بةدي

ة بة شوثن باص کمنثک بة تةنيا. ية هةواصي زؤر کةميان دةزاننييييان ئةزانني؟ من گومامن لةوةدا نچ
دةستخةت و شانامةي زاناياين کوردةوةم و دةمةوث شتثکيان لة سةر بزامن و دؤزينةوةي دةستخةيت شانامة 

ةبث دتةنيا مةبةستم نةبووة، توانيبثتم چةند دةستخةيت نايايب کوردي جؤراوجؤري شانامة بة دةس ثنم، 
چي  ،نذةگب يبؤوه  رثكوپثكها بة بةرنامةي کاري تر شارةزا و بةتوانا لة مةوداي قووص و بةريند ئةگةر کةساين
  بدؤزنةوة؟

و   وةها کارثک لةوانةية ذووي مثژووي گةلث بابةت بگؤذثت: وريةوة دةصثمتس ئهتا ئةندازةيةک بة پشت 
کة . خباتة بةردةسيت پسپؤذ و لثکؤصةراين بواري ئةدةيب کوردي نوث يخواست و لثکؤصينةوة و ئاسؤي باس

هةرچةند –القة کولةي خؤم : ومت ،لة سنة »کؤذي نثونةتةوةيي وثژةي کوردييةکةمني «بؤ بانگهثشت کرام 
تةک خؤم ببةم و داواي ئةوة بکةم لة دامثين سفرةي بةپثز و بةفةذي مامؤستايان  - ئةرزشيش بثناشياو و بث

ة قوشبنثکدا و ئةديباين بةرزي کوردةوة ذثگة و جثگةي ئةوةي ببث وةک دياري دؤستثکي ئةدةيب کوردي ل

                                                
راين کورد لة بةغدا بة زماين عةرةيب لة کؤذي زانيا» العنوان املفقود او املولود املرتقب«ئةم بابةتة بة ناونيشاين  ١

  .وبووةتةوةآلدا ب»١٤٢٢ساصي /٢ مجلۀ التراث العلمی العربی، العدد«خوثندةوة، دواييش لة 
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و  »ماصي قةصب سةرةو خثوة«نا  ئارام بگرث و ئةگةر ئةرزشي ئةوةي بوو سوودثک ببةخشث ئةوة باشة ئةگةر
  .مب باشترة لةوةي نةکردة مب »کردة پةشيمان«منيش 

بؤ ئةم بابةتة لة کتثبخانة بچکؤلةکةي خؤمدا چةند اليةنثکم بيين کة دةکرث لثيان بدومث و سةري 
ئةجنام بينيم چةند دةستخةيت شانامةي کوردي جؤراوجؤرم . قاص بکةم اين کؤذةکةيان پثدؤستان و ذثخةر

واري شانامة ين بآللة الية بة پثي ئاگاداري خؤم و گةذان و پشکنينم لة سةرچاوةکاندا تا ئثستة دةست عةودا
ي ئةدةيب کوردي ذةنگة لةم قؤناغةي کاري لثکؤصينةوة ،ثنة بةرباس و لثکؤصينةوةئةگةر خبر. نةکةوتوون

کةي بةرةو پثش بةرن و گوذ و تينثک بة هةوص و  هبةگشيت و شانامة بة تايبةتيدا چةند هةنگاوثک کاروان
  .لةم بوارةدا سةرگةرمي کارن، ئةم باسة هاتة ديكه کؤششي ئةو کةسانةيش بدةن 

زؤر شت هةية دةبث  ندين زةنگي ئةم باسة گةلث پرسيار سةرهةصدةدةنآلة بصثم جوووئة دادةبث لة سةرةتا
وخواستانة خبرثنة سةرمثزي گفتگؤي ئثرة، و ناگوجنث ئةو باس نييةم ئةم کؤذة مةوداي ئةوةي آلبيانصثم، بة
بؤية ئةوةندةي بؤ ئثرة بشث . دةبثتةوة و پةل بؤ دور و نزيک دةهاوثژث وپؤپي زؤري لث کة لةقةچوونکة باس

سةرةتا . ئةوةي بة دةوري خؤم شتثکم پثشکةش کردبثبة کوريت دةخيةمة بةردةسيت بةذثزان؛ بةهيواي 
دا، چوار دةقي کورت و درثژي شانامةم بة زاراوةي گؤراين لةالية، بؤ ئةوةي تئةوة دةصثم کة لة چةند دةستخة

بةکوريت بزامن تا ئثستة  ؟بزامن ئةم دةقانة الي کةساين ديکة هةن يان نا؟ کةس کاري لة سةر کردوون يان نا
  .شانامةي کوردي دراوة؟ ئةم باسة هاتة ديچة هةوصث بؤ 

وانة  هانةکاندا شةمثک لة چاخيلة سلثماين و دةوروبةري سةرد: دواي گةذان و پشکنني دةرکةوت، يةکةم
اين بووة دواي نوثژي خةوتنان، نوثژکةرشانامةخوثندنةوة باو بووة و شةواين درثژي پاييز و ساردي زستان وا

نةکان کردووة و کةساين شانامةخوثن بة دةنگ و ئاواز و بةزمثکي تايبةتيوة مزگةوتةکان ذوويان لة قاوةخا
کؤذةکةيان ذازاندوةتةوة و ئةو خةصکةيان سةرگةرم کردووة، تا شةوگار زرنگاوةتةوة و بگرة تا دةمةو بةيان ئةو 

  .کؤذة بةگةرمي ماوةتةوة
درثژ و ساردانةدا لة قاوةخانةکاندا بةو  کةم نةبوون ئةوانةي لةو شةوگارة :دةبث لثرةدا بةسةر ئةوةدا نةذؤم

م آلبة ؛دةنگ و ئاوازانةوة بة خوثندنةوةي شانامة خةصکيان سةرگةم کردووة و گةصث شتيان لةبري بردوونةتةوة
خوثنانة کردبثتةوة و بة چةند دثذک ياديان لة پةناي کتثبثکدا  بةداخةوة کةم بوون ئةوانةي اليان لةو شانامة

وة، يان لة نييةانيدا لة پةناي ئةو شانامةخوثنانةدا کةسانثک بوون شانامةيان لة زاراوةي گؤرالةسلثم. ١پاراستبث
. خوثنةکانيش بؤ خةصکيان خوثندووةتةوةو شانامة  زاراوةي سلثماين  لة زماين فارسيةوة بؤ کردوون بةکوردي

چةند . دا چووبنو ذةنگة بةشثکيشيان هةر بة يةکجاري تث  يةةئةمانةيش بةرهةمةکانيان پةرتةواز
 لةوانةي کة چاپ. بةر و لة لةناوچوون ذزگار بوون هچاپخانةيان گرتووةت ي بةشثکيشيان کةم تا زؤر ذثگة

  :کراون و لة دةستدان
                                                

 .و کةمثک لة چؤنيةيت ژياين پارثزراوة »مةال مسايلي حاجي حةسةن«لةو هةموو حةکايةختوانة و شانامةخوثنانة ناوي  ١
 ).٤١،ژ٢٠٠٣؛ ٢ژ  ٢٠٠٠گؤضاري سلثماين،: بذوانة(
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 .ي عةيل باپريئاغا»خورشيدي خاوةر« - ۱

 .ي عةيل باپريئاغا»شريين و فةرهاد« - ۲

 .ي عةيل باپريئاغا» شريين و خوسرةو« - ۳

 .يل باپريئاغاي عة» ذوستةم و جةهانگري« - ۴

 .ي عةيل باپريئاغا» ئةمري ئةرسةالن« - ۵

 .ينآلفاتثح فةتاح دؤ» مةنيجة و بيژةن« - ۶

 .ينآلي کورديي فاتثح فةتاح دؤ»ذؤستةم و برزوو« - ۷

 ،مريزا موستةفاي کوردستاين» ذؤستةم و برزوو«دةبث دانةري  ،فاتثحة بةگوثرةي نووسيين ئةم شثخ
) وةنييةگؤرا( لة هةوراميةوة ي ئةم دةقة: دةصثت »فاتثح ثخش«. ١بثت» جةواهثرپؤش«مةنزوومةي دانةري

  .نييةش بة گؤراين هةبثت و ئثستة لة دةستدا »ذؤستةم و برزوو«واتة دةبث دةقي کؤين . کردووة بة سؤراين
. و لة دةستمداية چةند دةقي شانامةي کوردي بة زاراوةي گؤراين هةن ئةوةي من زانيومة: دووهةم

  :اوةن زانراوةن و دانةرةکانيان ديارة وةکبةشثک لةو دةقانة خ
دةقثکي ئةم ). ديل ديل( دانراوةي مستةفاي کوذي مةمحوودي کوردستاين» مةنيجة و بيژةن« - ۱

 .دانراوة ماموستا ئريةجي بةهرامي چاپي کردووة

نوسخةي ئةم داستانة لة کتثبخانةکةي خؤمداية و لة . »هةفت لةشکةر يان داستاين تةميوور« - ۲
 »دةقيقي«گوثرةي کؤتاييةکةي ئةم داستانة، دانراوةي شاعثرثکة کة نازناوي  بة. اسيم نةديوةدي ب شوثين
 :وةک لة باسي دةستخةتةکةدا نووسيمة شاعري خؤي ئاوا باسي دانراوةکةي دةکات. بووة

  داستان شؤخةکةمان تةميوور تةمام يب    ف پادشاي غةفوور ربة تةوفثق حة
  ئيدش فةرماوان فةردةوسي زةمان     بةصث ئةي ياران لثتان بؤ عةيان

                                                
ذؤستةم و «وة شثخ فاتثح جگة لة . شثخ فاتثح بةکثک بوو لةوانةي کاري لةسةر وةرگثذاين شانامة بؤ کوردي کردووة" ١

  :لةوانة. کة چاپکراون، دانراوي ديکةشي لةم بوارةدا هةبووة» مةنيجة و بثژةن«و » زؤراب
  »زاصنامةو ذؤستةم«: يةکةم

م چاپ نةکراوة الي آلبةيت کردووة بة کوردي، بة ٥٨٥٦ دةکاتة الپةذة کة تثکذاي بةيتةکاين ٢٨٨ئةم داستانةي بة 
  .نةوةکانيةيت

  »کاوة و فةرةيدوون«: دووهةم
الپةذة و چاپ نةکراوة، نوسخةي الي ١٠٧بةيت وةرگثذاوة بة زماين کوردي، دةستنووسةکةي ١١٨٦ئةم داستانةيشي بة 

  :ار بةيتةهةروةها بثجگة لة ديواين شيعريشي، کة چةند هةز.نةوةکانيةيت
 .گةجنينةي سةعادةيت هةية، شريين و فةرهاد، يوسف و زصثخا، فةحتي قةآلي خةيبةر

لة  ١٩٦٢ساصي . ين ناوچةي قةرةداخ لة دايک بووةآللة گوندي دؤ ١٩١٨کة نازناوي شيعري شثخ فاتثحة و ساصي  »فةحتي«
  .ةوة بة خاک سپثردراوةشاري سلثماين کؤچي دوايي کردووة و لة گردي شثخ فةتاح کة بةناوي باوکي

کي له سةر رثي هاوکاريشدا وتا ١٩٨٤/١/٢٦بةشث لةم زانياريانةم لة کاک عةبدؤلباسثيت کوذي فةحتي وةرگرتوو، لة ژمارة(
  ).نووسراوة
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١٨١

  وةر جة فريدةوسي دةقيقي بيةن    ن نييةية کةالم شريين فريدةوسي 
  کةالم دةقيقةن ئةوةص تا ئاخر    داستان تةميوور ذةزم هةفت لةشکةر

دادةنث پثش فريدةوسي کةوتووة و لة ا م دةقيقي کة دةبث دانةري ئةم داستانة بثت و داستانةکةي وآلبة
  ١.لة سةرچاوةکاندا باسيم نةبيين و کثية نييةديار . گرتووةئةوي وةرنة

  :نييةداستانةکاين دي لة خوارةوة ناويان دةنووسم خاوةنيان ديار 
 .جةنگنامةي فةرامةرز و برزوو - ۱

 .داستاين سةقاليب دثو و ذؤستةم - ۲

 .داستاين ذؤستةمي زاص - ۳

 .هةفت لةشکةر - ۴

 .بةهرام و گوصئةندام - ۵

 .داستانثکي نةناسراو - ۶

 .کي ناتةواو، لةوة دةچثت بةشثک بثت لة داستاين ذؤستةمي زاصداستانث - ۷

 .هةفت خوان - ۸

و پاراستين ئةم  کردنةوة دةورثکي باشي بووة لة کؤ ٢»ذةشيدهةمةوةندي«دةبث ئةوةمان لةبري نةچثت کة 
اي سةرة بةذثزةن؛ بةوةيشةوة نةوةستاوة داووويت ئةو ن هخ ئةوةتا وةک دةيبينني بةشي زؤريان بة .دةقانةدا

                                                
ر له  كه به). ابو منصور محمد بن احمد(وسيه  قيقي تووسي، هاووآليت فريده مان ده ، هه»قيقي ده«سيت شاعري له  به مه - ١
ري شانامه و  مني دانه دووه). زاينيدا مردووه۹۷۸له (مي كؤچييه  ي چواره دة شيت سه رته قيقي شاعريي زه ده. وسي ژياوه ريدهف
ست  ريكي داناين شانامه بوو، به دة تيدا كه خه مي الوة رده له سه. يه سيده ص و قه زه ترين مامؤستاياين غه وره كثك له گه يه
ريكي داناين شانامه بوو و  زي خه روه سعوودي مه قيقي مه ر له دة به. وه واو مايه ي ناته كه كوژرا و كارهكاين  كثك له خوآلمه يه

دين  خره فه(وسي كاري شانامه دوايي پث دثنث  قيقي، فريده پاش ده. يدا كه ي به كاره قيقي درثژه سعوودي، دة پاش مردين مه
  ).ئامثديان

وکاري لةگةص ئةو هةمةوةندانةدا لة کوردستان کةس. کوذي موحةمةدي هةمةوةندية کوذي عةزيزي" ذةشيد هةمةوةندي" ٢
لة تاراوگة و لة ئاوارةيدا لة ليبيا لةدايک بووة، پاش ماوةطةک  ١٨٨٥ذةشيد ساصي . يت ليبيا بووةآلدوور خراونةتةوة لة و

و جثگةي ئةستثرةوة، بةتايبةيت ئةستثرةي وکاري لة ليبيا هةصدثن و بة شةوذةوي و لة ذثگةي ئةستثرة ناسي و شوثن کةس
. يت عومساين دةسگرييان دةکاتةوةآلم بة ذثگةي تؤرکياوة و جارثکي ديکة دةسةآلبة. دةگةذثنةوة بةرةو کوردستان) جد(

و ئةمةي بؤ بووة بة خثر چوونکة لةوث دةسيت کردووة بة خوثندن و تا پؤيل ) ذؤدؤس(ئةجمارة دةياننثرثتة دوورگةي 
پاش ماوةيةک بنةماصةي ذةشيد هةوص دةدةن بة بةلةم لةو دوورگةية . رةتايي خوثندووة و بووة بة خوثندةوارشةشي سة

  .دةپةذنةوة و دةربازبوون و گةيشتوونةتةوة چةمچةماص
دواي گةذانةوةيان لة حکوومةيت عثراق بووة بة پؤليس و چةند شوثن بة پؤليسي گةذاوة و يةکثک لةو شوثنانة وةک لة 

بةداخةوة خؤي بةسةرهايت ژياين خؤي بة دروسيت و درثژي . وسةکانيةوة دةردةکةوث، گوندي نةودث بووةدةسنو
لة  ٢٩/٥/١٩٧٥دواي تةمةنثکي درثژ، پتر لة هةشتاد ساص ذؤژي . نةنووسيوةتةوة يان نووسيةيت و دةسيت ئثمة نةکةوتووة

هةندثک لةم زانيارانةم لة کاک . (ک سپثردراوةشاري سلثماين کؤچي دوايي کردووة و لةگردي شثخ مةحيةدين بة خا
 ).کوذةزاي وةرگرت" جةهانگري عةزيزي"



  مثژوويي وثژه -م چوارهشي  به

 ١٨٢

داستاين ذؤستةم و  »يچؤيعةبدوملةجيدي باين«لة هاوذث و دؤستاين کردووة، لةم کارةدا کؤمةکي بکةن و 
دةبث ئةوةيش لةبري نةکةين کة لةوانةية ئةوةي بةردةستمان هةموو بةرهةمي هةوصي . زاصي بؤ نووسيوةتةوة

بةرهةمي ديکةيشي بووبثت، گةلث  نييةکردنةوةي شانامةي کوردي نةبن و دوور  ذةشيدهةمةوةند بؤ کؤ
  . هةصبدةن و بزانرثن ئةگةر مابن لةمةودوا سةر

  
  دةقي يةکةم

  :داستاين ذؤستةمي زاص
ئةوةي کة  .پارثزراوة ودثذي تثداية ١٢الپةذةي  ٤٤، ٣٨٧ئةم دةستخةتة لة کتثبخانةکةمدا بة ژمارةي 

خةتثکي نزيک بة نةستةعليق بة . دثذي تثداية١٢ة، الپةذةي ١٣×٢٠پثوانةکةي . الپةذةية ١٧٤ماوة 
و شريازةکةي پساوة و لة کؤتايةکةيةوة ناوي نووسةرةکة و مثژووي نووسينةکةي  نييةنووسراوة؛ بةرگي پثوة 

  .پثوةية
  :ئةمةش سةرباسةکاين داستانةکة

١  
  :ةسيت پثکردووةدپثشةکي و سةرباس، دواي بسم اللة الرمحن الرحيم، ئاوا سةرةتاکةي بث

  ١  سام ئاما وةالش وة ديدةي پذ ئاب         ةذاسة ديش بة خاب يةک شةراب زاص ز

  ٢٠  ايرانه ن کيخسرو شاه با فرنگيس و گيو بدرسي  ٢
  ٢٦  رها کردن فرنگيس پيران دا از گيو  ٣
  ٤٨  ايرانه رسيدن کيخسرو و فرنگيس و گيو ب  ٤
  ٥٢  ن کيخسرو نزد شاه کيکاوسدرسي  ٥
  ٦٧  بهمن پيشرفتن طوس و فريبرز   ٦
  ٧٩  نزد کيخسرو شاهه آمدن زال و رستم ب  ٧
  ١١٩  رستادن کيخسرو طوس را به جنگ تورانيانف  ٨
  ١٣٦  نزد فرود و خبر آوردن براي طوسه تن بهرام بفر  ٩
  ١٤٤  دست فروده کشته شدن ريونيز وزرسب ب  ١٠
  ١٤٥  جنگ فرود ه رفتن طوس ب  ١١
  ١٤٩  او بجنگ فرود و کشته شدن اسه رفتن گيو ب  ١٢
  ١٥٥  دژه کردن فرود از دست بيژن ب نبرد فرود با بيژن و فرار  ١٣
  ١٥٩  جنگ کردن ايرانيان با فرود و کشته شدن فرود  و گرفتن طوس دژ کالت  ١٤

  
  :دا ئةم داستانة بةشثوةي خوارةوة تةواو دةبثت١٦٣لة الپةذةي 

  بروش ئاوةرد سةرنگوونش کةرد     ةي تةور شانا نةردپکةردش دنيا 
  نةتؤي جةرگم زةخم نيهاينها    م پةرث زةمانةي قاين من مةند

  وة ئيمان سةليم بةر بشؤ گيامن      مةگةر خوداوةند بدؤ ئيمامن
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١٨٣

  عمةي ئةفعا نة جةحيمومةبوون وة ت    ومث   وةرنة بة کردار عسيان بار
  سةصوات بؤ پةرث ذةسوول سةروةر    بة ئةندازةي خةت قةصةم و دةفتةر  

  :لة دواي ئةمةوة نووسيوية
  .١»١٣٥٤، در سنه "رشيد افندي"براي برادر " وييچينسيد عبداحلميد با"دست فقري غريب متام شد از «

  :دا ئةم ناونيشانة نووسراوة١٦٤لة دواي ئةمةوة لة الپةذةي 
  ١٦٤  دست رستمه جنگ کردن رستم با پيلسم و کشنت پيلسم ب  ١٥

  .خةتةکة دةبذثتةوةئةوةي کؤتايي ديار بثت، دةستم دواي دوو الپةذة بثآلبة
  

  دةقي دووهةم
  :بةهرام و گوصةندام

کةبثکي  همةر پارثزراوة، لة کاغةزثکي تةنکدا بة ٣٨٥/٤٤ئةم دةستخةتة کة لة کتثبخانةکةمدا بة ژمارةي 
جگة لةوة لة کؤتايي و سةرةتايةوة ناتةواوة، لة ناويشيةوة تا  .سةرةتا و کؤتايي نةماوة .مةيلةو شني نووسراوة

پثوانةکةي . چووةکةي چةندة ناو له کةوتن و داکة  نييةم ديار آلبة. داکةوتن هةية ة سث جثگةکؤتايي ل
تا واي لثهاتووة منداص ياري و  استيدا کراوة و بايةخي پثنةدراوةخةمي زؤر لة عماوةيةک کةمتر. يه ٢٠×١٣

بة خةتثکي . الپةذةية ٨٤ ،و ئةويشي کة ماوة دثذي تثداية ١٨تثکذا الپةذةي . خةختةتثين تثدا کردووة
  :سةرةتاکةي ئاواية. ئثرةيت نووسراوةتةوة و بة زاراوةي گؤرانيية

  بةهرام جة شاران نپةرمث پةيدا کة     جةو دما کيشوةر وات وة عةياران
  ئةوذؤکة بةهرام بذيان جة لةشکةر  واتش وة شةبذةنگ شاي بؤصةند ئةختةر 

  روون ئينعامت ذؤمش مةکةآلو    هةرکةس باوةرؤ خةبةر جة بةهرام
  عوزر و بةهانة منازوون وةکار    قةسةم بةداوةر داراي جيهاندار 

  ذووش نيا وة ذا چوون باد سةر سةذ    عةييار چوون شنةفت ئيقرار کيشوةر  
  :کؤتاييةکةيشي ئاواية

  ئاما ذووبةذووي بةهرام کيشوةر    کافر  ............................
  تؤ چةو کارةين جة زؤصمات تار    بة هيممةت ئةو شووم بةدکار  ...

  قابيز وة ئةجةل ذؤح بةهزادم    مةلعوون ئادةمي زادةم  بةهرام وات
  غةصتانش کةردم من بة مةوج خوون    من بيم کة بةهزاد کةردم سةرنگوون 

  بة وثنةي شثرث جة بةند بؤ ذةها    بةهرام بة وثنةي ئةژدةها  .....ئةو
  

                                                
ؤيي لة بةر خاتري برام ذةشيد ئةفةندي لة ساصي چواتة تةواو بوو بة دةسيت هةژاري ئاوارة سةيد عةبدؤحلةميدي باين  ١

 .دي بثتةم ذةشيد ئةفةنديية ذةشيد هةمةوةنگؤمامن بؤ ئةوة دةچثت ئ. ١٣٥٤
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 ١٨٤

  :ئةمةش سةرباسةکاين داستانةکة
  ٧  دن بهرام با پريانجنگ کر  ١
  ٢٠  پيدا نمودن عياران بهرام را در چيا  ٢
  ٢٧  آمدن نوشاد پي انتقام خون بهزاد  ٣
   دا ناتةواوي هةية٣١و٣١لة نثوان الپةذةي   ٤
  ٣٥  شبيخون زدن بهرام بر سر بهزاد بيدين  ٥
  ٤٢  جمع عاشقان و چگونگي گويده رفتن بهرام ب  ٦
  ٤٣  دادن خودمنظر و نشان ه لندام بگآمدن   ٧
  ٤٩  نزد بهرامه آمدن دولت ب  ٨
  ٥٠  دولت راجواب دادن بهرام   ٩
  ٥٣  خدمت گلندامه باز رفتن دولت ب  ١٠
  ٥٤  نزد بهرامه نامه نوشتن گلندام ب  ١١
  ٥٥  نزد بهرام و جواب نوشتن او راه آمدن دولت ب  ١٢
  ٥٧  نزد گلندامه نامه بردن دولت ب  ١٣
  ٥٩  بهرامنزد ه نامه بردن دولت ب  ١٤
  ٦٣  قصر زرين و نشان دادنه آرايش کردن گلندام خود را ب  ١٥
  ٦٥  نزد بهرامه فرستادن گلندام ب  ١٦
  ٧١  رفتن بهرام به باغ روح افزا  ١٧
  ٧٦  شارچين پيدا نمودن بهرام راه آمدن عياران ب  ١٨
  ٧٨  خدمت خاقان چينه نامه نوشتن دولت ب  ١٩
  ٧٩  کةوتن و ناتةواوي  ٢٠
  ٨٤  ئةوةي داستانةکة کؤتايي بثتبووين دةستخةتةکة بة ئاوا  ٢١

  
  دةقي سثهةم

لة  .شذ و پةذپووت و دصؤپة لثيداوة. ةة لة شانامة کة سةرةتاي نةماوكيش بةشث٣٩٢/٤٤دةستخةيت ژمارة 
الپةذةية  ٨٦ئةوةي کة ماوة . سث بنةپةذة شذة هةية ١٥پثش الپةذةي . نييةديار  ١٥سةرةتاوة تا الپةذةي 

  :ي ئاواية١٥سةرةتاي الپةذةي  .ية١٧×١٠پثوانةکةي . دثذي تثداية ٢٠هةر الپةذةي کة 
  بيارة بة داو شريان سةرهةنگ    مةمانووم بثکةس نة مةيدان جةنگ

  هةناسةي سةردش ياوة وة ئةفالک   نةوةدةم جيهان بني ئةسپش يب هيالک
  چةم نيا بةهةم دلري غةذين    نة ذؤي زين   آلسا کة ئثد شنةفت گث

  بةصکة جيهان بني بکةران بثهؤش    سوپا تةمامي ئاوردةن خرؤش  
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١٨٥

  بدةرةم فرسةت نةوةردم زةرةر    يا داناي داوةر : جيهاندار واتش
  :ئةمةيش سةرباسةکةي داستانةکة

  ١٦  ن بينامناجات کردن جهاندار براي جه  ١
  ١٧  خواب ديدن زال زر جيهاندار و جهانگير در خواب  ٢
  ٤٢  ي فرزندانمناجات کردن زال برا  ٣
  ٤٧  رسيدن قاصد و نامه بردن براي کيخسرو  ٤
  ٤٨  نامه فرستادن کيخسرو براي طوس نوذر شاه  ٥

  
  :کؤتايي ئةوةش کة ماوة، ئاواية

  بگرةوان پةي حاص زگاري ويتان    ئارؤ من کارث بکةروون پثتان  
  کوورةي نار نة فةوق فةرقش خرؤشا    سةمسام ئيد شنةفت دةروونش جؤشا 

  يب »چن«دامي ئةو سةنگة نة چةند     ئاسيا يب گورز و مةلعوون يب  سةنگ 
  شووم بةد گةوهةر آلبةردش وة با    کؤهث بث سةنگ پذ خةتةر ذبةفة

  .نييةمثژووي نووسيين و ناوي نووسةرةکةي ديار 
  

  دةقي چوارةم
  :هةفت خوان

لة سةرةتاوة . سةرةوة ناتةواوة پارثزراوة و لة هةردوو ٣٨٨/٤٤ئةم دةستخةتة لة کتثبخانةکةمدا بة ژمارةي 
 دةست ١٦سةرةتاکةي بة الپةذةي . لةسةر چةند الپةذةيةکي شذ و پةذپووت ژمارة هةية .ژمارةي بؤ داناوة

 .ية١١×١٩پثوانةکةي . م ئةو الپةذانة کةوتوونةتة ئاو و قةراخةکانيان خوراو و ناخوثنرثتةوةآلبة ؛پثدةکات
کة  نييةناونيشاين تثدا  ٣١تا الپةذةي . ةبثکي ذةشي کاص نووسراوةتةوةبة مةرک ؛دثذي تثداية ١٧الپةذةيةک 

  :ي كه رباسه سه ئةمةية
  

  ٣١ درگاه رب العالمينه مناجات کردن رستم ب  ١
  ٤٠ هم کردن و شکست خوردن لعل پوش داخل شدن سپاهان و جنگ با  ٢
  ٤٤ دن پهلوانانوميدان بهرام شاه و مرخص نمه رفتن رستم ب  ٣
  ٥٩ آوردن براي افراسياب از گرفتن شاه نو يعني کيخسروخبر   ٤
  ٦٤ خبر آوردن براي زال و رفتن تيمور از براي خسرو  ٥
  ٦٨ رصاداخل شدن تيمور به سفيد ح  ٦
  ٧٦ طلب نمودن شاه افراسياب شير دم رفتن  ٧
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 ١٨٦

  ٨٣ شبيه خون زدن کوهکش از سپاه توران  ٨
  ٩٠ ون و چگونگي حال اودرگاه قادر بيچه مناجات کردن سمن ناز ب  ٩
  ١٠٤٧ ي خود در دشت ريجا گذاشتن خيمهه رفتن افراسياب براي آوردن خود ب  ١٠
  ١٠٥ دشت ريه آمدن کيخسرو در ميان سپاه خود ب  ١١
  ١١٢ فرستادن پيران... شکسته شدن افراسياب و بيرون ز کيخسرو   ١٢
  ١١٦ شرفتن کوهکن و پلنگ پوش و نقابدار سام از پي جهانبخ  ١٣
  ١٣٠ ي لعينرزم نمودن جهانبخش با ظطباره  ١٤
  ١٣٤ رفتن جهانبخش و گستهم از براي هفت خوان  ١٥
  ١٣٦ رسيدن جهانبخش به خوان دوم  ١٦
  ١٣٨ رسيدن جهانبخش به خوان سوم  ١٧
  ١٤١ رسيدن جهانبخش به خوان چهارم  ١٨
  ١٤٤ رسيدن جهانبخش به خوان پنجم و گم کردن گستهم  ١٩
  ١٤٩ يدن جهانبخش به خوان ششمرس  ٢٠

  :ئةوةي کؤتايي بثت دةستخةتةکة دةبذثتةوة؛ ئةمة کؤتايي الپةذةکةيةدا بث١٦٣لة الپةذةي 
  پةرث تؤ ومث کةرد وة تةير  پذ نةخش    بة لةفز کابل واتش ئةري ذةخش 
  تا کة من بةرووت وةالي زاص زةذ    شکةستم تةليسم جاودان يةکسةر

  ران ذيکابت وة بةندة ببةخش    هةي ذةخش ببوون بة قوربان ساحيب
  بدؤ وةهةمدا تةمام کوان    تا بةرووت وةالي جيهان پةهلةوان  

  ....چةند
ئةم نوسخة لة ناوةوةش ناتةواوة و وةک ئةوة واية کايت خؤي لةبةر نوسخةي خراپ نووسرابثتةوة و 

  .نوسخةي باشتر يرةرةکة هةندث جثگةي هثشتووةتةوة بة چاوةذثي هنووس
  
  ةقي پثنجةمد

  :هةفت لةشکةر
. دثذي تثداية ١٧الپةذةية و الپةذةي  ٣٥٢. پارثزراوة ٨٠/٤٤ئةم دةستخةتة لة کتثبخانةکةمدا بة ژمارةي 

دةستخةتةکة . بة خةيت ذةشيد هةمةوةند نووسراوةتةوة ١٣٤٧ئةم دةستخةتة ساصي  .ية١٦×٢٣پثوانةکةشي 
  .و کؤتايي ماوة و باش هةصگرياوةبةرگثکي قاوةيي هةية و جزوبةند کراوة و سةرةتا 
  :ئةمةش بابةت و سةرباسةکاين ئةم دةستخةتة

  

دست تيمور و جنگ ايران و توران درحصن ه به شکار رفتن شاه کيخسرو و گرفتاري او ب  ١
 سفيد و واقعات ايشان گويد

١  
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١٨٧

  ١٥  آمدن ياقوت پوش و لعل پوش و  رزم نمودن با سپاهان گويد   ٢
  ١٩ باقالد  و  کوشتن ياقوت پوش و قالد راياقوت پوش و ...   ٣
  ٢٤ رزم قرنطوس گير با ايرانيان و گرفتن تمام پهلوانان ايران را  ٤
  ٢٧ دست رستمه ن او برزم قرنطوس گير و کشته شد  ٥
  ٣٢ دشت ريه آمدن بهرام جوهر پوش ب  ٦
  ٤٩ رزم جوهر پوش با ايرانيان و گرفتن پهلوانان ايران گويد  ٧
  ٥٢ درگاه رب العالمينه کردن رستم بمناجات   ٨
  ٥٦ رزم پلنگينه پوش با بهرام جوهر پوش  ٩
  ٧١ رزم جهانبخش با قطران زنگي و کشته شدن جهانبخش را  ١٠
  ٨٣ ز ناپديد شدن شاه کيخسرواخبر آوردن قاصدک براي افراسياب   ١١
  ٨٥ گرفتن سمن ناز شيده را در ميان حصن سفيد  ١٢
  ١٢٠ د  و رسيدن برزو رازدرگاه ايه ن ناز بماناجات کردن سم  ١٣
  ١٣٨ امداد افراسيابه مدن فهرست شاهي مغربي بآ  ١٤
  ١٤٢ دشت ريه ر بصافرار کردن افراسياب در سفيد ح  ١٥
  ١٤٥ هي ديوي هماي زرين تاج بدست تباه حيلهشکار و گرفتار شدن او به رفتن جهانبخش ب  ١٦
  ١٥٢ راي لعينبخش در دست تبانگرفتار شدن جها  ١٧
ميدان طلب کردن جهانبخش شير و کشته شدن تبارا در دشت ه آمدن تباراي لعين ب  ١٨

 جهانبخش
١٧٣  

  ١٧٧ خوان اوله تن جهانبخش با گستهم براگه هفت خوان ترکستان ديوان و وارونه شدن بفر  ١٩
  ١٨١ خوان دوم و کشتن اژدهاه رسيدن جهانبخش ب  ٢٠
  ١٨٤ سيم خوانه رسيدن جهانبخش ب  ٢١
  ١٨٨ خوان چهارم و کشته شدن قيطور زنگي در معرکه کارزار ميدانه رسيدن جهانبخش ب  ٢٢
  ١٩٢  ل ديو جهانخش را صادريا انداختن صل بهخوان پنجم ه رسيدن جهانبخش ب  ٢٣
  ١٩٨ خوان ششم و واقات ايشانه رسيدن جهانبخش ب  ٢٤
  ٢٠٧ خوان هفتمه رسيدن جهانبخش ب  ٢٥
  ٢٠٨ زنون جادو در دست جهانخش در خوان هفتم کشته شدن  ٢٦
  ٢١٨  ...رسيدن جهانبخش به ماوراي قتال ديو پسر  ذالخمار و کشن  ٢٧
  ٢٢٣ رسيدن جهابخش به ماوراي مرجانه و کشتن او را  ٢٨
  ٢٢٦ خبر آوردن قاصدان براي قهقه از آمدن جهانبخش و واقعات ايشان  ٢٩
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 ١٨٨

  ٢٢٩ نبخش رااو بردن اژدها و جهفر ونبخش با نهنگال ديو ارزم جه  ٣٠
رزم نمودن جهنبخش با رستم يکدست در پاي ميل و بيرون بردن رخش در معرکه کارزار   ٣١

 و واقعات ايشان
٢٣٥  

نبخش و رسيدن کوهکن به امداد او در پاي ميل در معرکه کارزار و امناجات کردن جه  ٣٢
 واقعات ايشان

٢٣٨  

  ٢٤٦ رزم رستم با تيمور شوخ کمان  ٣٣
  ٢٥٢ رزم تيمور با رستم و گرفتار شدن او  ٣٤
  ٢٦٤ آمدن کوهکن به ميدان و کشته شدن او  ٣٥
کاري و مهلت هفت روز خواستن از پادشاه ايران و رسيدن حيلهه تعزيه گرفتن افراسياب ب  ٣٦

 امداد اوه قيروان زنگي ب
٢٧٦  

  ٣٥١ در بيان داستان اين کتاب گويد  ٣٧
  

  :ة ئاوايةسةرةتاي ئةم داستان
  ئةرهةي يانة بةرز بيناي بوصند ماص       ..........ذةر هةي بوصند ماص

  ئةر هةي ئاگادار هةم حاصزان حاص    ئةر هةي مايةي شةو نوور  شةمس زةذين باص
  مي موتصةقدئةر هةي المةکان قة      »ال له اال هو احلق«ئةر هةي 

  »علي کل احلالواقف االسرار «    ئةر هةي ساعةت ساز بةستةي ماه و ساص  
  :کؤتايةکةي ئاواية

  دنيا ئثنةي گورگ بةنده چوون مثشةن  ياران چيش کةرين؟ تةمامان چيشةن؟  
  مةند نة جاگةي وثش کؤنة هةواران    هةرکاتث زاناي چوون باد باران 

  مةواچي هةرگيز ناماي وة دنيا    »دارالعقيب«وةختث کؤچت کةرد پةي 
  ي دنيا هيچةن بواچوون پةرثتئة    سةرشثت »موستةفا«ئاگات جةي بؤ 
  تا ذؤي مةحشةر نةيب خةجاصةت    رث قيامةت  ةتؤشة بسازة  پ

  "نييةموستةفاي کوردستا"تةسنيف        نييةران ياوةران دنيا فااي
  »عليه السالم حممدزما بر «    مآلهةزاران دروود هةزاران س

پا تقصير رشيد هموند پليس ناعالجي در قريه تمام شد در يوم جمعه پنج ماه محرم جهت برادران از دست حقير سرا«
  .»تمت شد آه من الموت و حاالته رشيد ١٩٢٧نودي تاريخ سنه 

  
  دةقي ششةم

  :لة بارةي ئةم داستانةوة
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١٨٩

دة دةزانني ئةم داستانة دانراوي ئةوةن - وةک لة کؤتايي دةستخةتةکة ديارة- لةبارةي ئةم نوسخةيانةوة 
ساصي . کة ئةو کاتة پؤليس بووة »ذةشيد هةمةوةند«ةندةش دةزانرثت ها ئةوةهةرو. نييةموستةفا کوردستا

کةي لة ژياندا بووة؟  کثية؟ ئيتر نازامن موستةفا کوردستاين. نووسيويةتةوة »نؤدث«لة گوندي  ١٩٢٧
شةوة جگة لةوةي کة خؤي نووسيوية و ةروةک لة بارةي ذةشيد هةمةوةنديکتثبةکةي لة کوث داناوة؟ ه

  .بووة، شتثکي دمي لةسةر ژيان و بةسةرهايت کؤچي دووايي دةست نةکةوتپؤليسي ناعيالجي 
م آلبة ؛وي کردووتةوةآلئريةج بةهرامي بواية کة مامؤستا  »جواهر پؤش«ئةم داستانة وةک داستاين 

هةندث جار زؤر لةيةک دةچن و هةندث جاريش زؤر لةيةک  .جياوازي زؤر کةم و زياد لة نثوانياندا هةية
باوکي مستةفا ناوي مةمحووده؛ وةک بة پثي نووسيين  ،ةها بةپثي نووسيين مامؤستا ئريةجهةرو. دوورن

  .بووة »مريزا مستةفا دصي دصي« ،»ينآلشثخ فاتثحي شثخ فةتاحي دؤ«
  

  دةقي حةوتةم
  :مةنيجة و بيژةن

  :چةند بابةيت تثداية بةم شثوةي خوارةوة ١٤/٤٤دةستخةيت ژمارة 
  :سةرةتاکةي ئاواية

  بةنام بثچوون پادشاي شاهان    هان، پادشاي شاهانپادشاي شا
  بة دةليل خةير گؤمکةردة ذاهان    ئاگادار جة قةعر جةمع دةرياهان  

  ا شةرافةت بةخش ئةنبياي موذسةلپ    »مل يزال«پادشاي بثچوون داناي 
  يا حةي يا قةيوم ذؤژي ذساين    يا واقيف جة ذاز پةردةي نيهاين  

  :ئةمةش سةرباسةکاين
  

  ٦ سپاه ايران به واليت ارمن به سرداري بيژن براي جنگ گرازانتن فر  ١
  ٩ خت افراسياب و گرفتار شدن بيژن گويددفريب دادن گرگين بيژن را و بردنش به باغ منيژه   ٢
  ١١ رسيدن بيژن و گرگين به باغ منيژه و واقعات ايشان  ٣
  ١٥ يت خودبيهوش کردن منيژه بيژن را و آوردن او را به قصر خودش به وال  ٤
  ١٨ رفتن بدکاران نزد افراسياب احوال منيژه را خبر گويد  ٥
  ٢١ خبر پرسيدن افراسياب از بيژن و جواب دادن بيژن گويد  ٦
  ٢٢ رسيدن پيران به فرياد بيژن رها کردن او را  ٧
  ٢٧ انداختن گرشيوز بيژن را به چاه  ارژنگ گويد  ٨
  ٢٩ ه ايران گويدباز آمدن گرگين و بردن اسپ بيژن را ب  ٩
  ٣٤ آمدن وقت نوروز و نگاه کردن خسرو در جام جمشيد گويد  ١٠
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 ١٩٠

  ٣٧ نامه نوشتن شاه کيخسرو نزد رستم و آمدن رستم به ايران گويد  ١١
  ٤٧ رفتن منيژه نزد رستم بيان کردن حاالت خود گويد  ١٢
  ٥٤ سنگ کندن رستم در سر چاه ارژنگ و کشتن برقاس پسر اکوان ديو  ١٣
  

  :ؤتايي داستانةکةک
  نؤشانؤش جام کيانان کةي    خثرا هةي بنؤش ساقي بادةي مةي
  ن لةبرثز جة مةي مةکةردةنآلپيا    گورجي زادةگان سوراحي گةردةن  
  ذةقس و ذةقاسان ئامان پةرواز    سداي سةمتووران کزةي سؤز و ساز 

  مةست و بثهؤش بني يةکايةک سةف سةف  دلثران سةرمةست جة بادةي قةرقةف  
  تةمام يب داستان مةنيژة و بيژةن     »ذاالمنن«بة تةوفثق حةق زات 

  »عليه السالم حممدزما بر      م الهزاران درود هزاران س«
. هةمةوةندي نووسةرةوةي دةستخةتةکةيةذةشيددي نووسراوة کة ديارة دانراوي  بةييت٢٢دواي ئةمة 

  :دواي ئةوة نووسةرةوةکة نووسيوية
سنه ميالدي از دست حقير سراپا تقصير  ١٩٣٨. سنه هجري ١٢٥٧ذالقعده تاريخ  ٢٩عه متمت شد کتاب در روز ج«

  .»بايد قصور عفو فرماييد چونکه نسخه کتاب خيلي بد بود ،سهوي داشته باشد راگ. رشيد هموند در قريه نودي شيخان
  

  دةقي هةشتةم
  :کتاب جنگنامه رامرز و برزو و واقعات ايشان گويد

  ئاگادار جة غةيب سةحرا و دةشت و دةر    هةندةي داوةر ئيبتةدا بة نام دة
  فضل بسم اهللا الرحمن الرحيم      ميدکةرمي بثچوون قةهار قة

  »الميوت حي«کارساز کاران     هةر ئةوةن قادر بيناي کول شةي  
  ستان گوزةشتةي ئةيياماگؤش دةن وة د  و فام   قصبةصث ئةي سةذذاف ساحيب عة

  چةين پيصتةن شثر تاج بةخش     ش هي سياو هروث کةخيسرو نةو
  :وة لثرةش بةدواوة سةرباسةکاين ئةنووسم»رامرز و برزوف«ئةوةي سةرةوة سةرةتاي داستاين 

  

  ٢ کشتي گرفتن فرامرز و برزو گويد  ١
  ١٥ وقتي برزو با سپاي شارخشا براي جنگ اژدها در بند تنگ حليم  ٢
  ١٨ ست برزو گويدده کشته شدن اژدهاي در بند حليم در ملک خوارزم ب  ٣
  ٢٧ مغلوبه کردن تورانيان بر سر برزو گويد  ٤
  ٣٠ زخمدار کردن برزو شيده پسر افراسياب گويد  ٥
  ٣٦ ن فرامرز به امداد گويدددرگاه ايزد و رسيمناجات کردن برزو به   ٦
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١٩١

  ٤٠ رسيدن فرامرز به امداد برزو گويد  ٧
  ٤١ جنگ کردن فرامرز با افراسياب گويد  ٨
  ٤٤ گرشيوز به جنگ ايرانيانآمدن   ٩
  ٤٦ جنگ کردن فرامرز با شيده پسر افراسياب  ١٠
  ٤٣ فرار کردن افراسياب و گذر کردن از آب جيحون  ١١
 

  :کؤتايي ئةم داستانه
لة کؤتاييةوة شيعري  )هةمةوةند ذةشيد(، چوونکة نووسةرةکةي نييةکؤتايي ئةم داستانة بة ذووين ديار 

  :بةيتةکاين ذةشيد هةمةوةندي کة ديارة ئةوةية ئةم چةند بةيتة پثشئةوة .خؤي تثکةص کردووة
  خ شنةفتةن خةبةريبة گوفتةي تةئر    ئةرةستوو فامان حةکيمان يةکسةر 

  مةعرةکةو مةساف جةنگ دلثران    ةي تةور ويةردةن مةردان ئثران  پ
  ببةخشي گوناي ئي بةندةي هةژار    ئيستيدعام ئيدةن پادشاي غةففار

  يةم يؤص نةعةشرةت هةم گونةهکارةن    غةريب هةم کوفتةکارةنچونکة هةم 
  ن غةير جة لوتفي تؤنييةئؤميدش     هؤ آلجورمش سةنگينتةر جة کؤي دا

تمام شد کتاب « :دواي ئةوانة نووسيوية. بةيت نووسراوة کة ديارة دانراوي ذةشيد هةمةوةندن ١٦دواي ئةمة 
ي نودي در وقت هم و غم اگر سهوي اصي رشيد احمد هموند در قريهن ملک الوهاب از دست حقير فقير مذنب العابعنو

  .١/٢/١٩٨٣»باشد بايد قصور عفو فرماييد
ئةم . نييةدواي ئةمة چوار الپةذة شيعري خاناي قوبادي نووسراوة کة لةم شوثنةدا جثگةي مةبةسيت من 

  .کة دانةري کثية نييةو ديار  ةنييم ناوي دانةري پثوة آلبة ،هةمةوةنديية هي دانراوة وةک بينيتان ذةشيد
  

  دةقي نؤهةم
ية کة )١٥×(پثوانةکةي . ةستةعليق نووسراوةبة خةيت ن. دثذي تثداية ١٦ةية کة الپةذ ٥٤ئةم داستانة 

  .ناونيشان و سةرباسةماين بة مةرکةيب سوور نووسراوة
ان رفنت تيمور نزد خاقان داست« :لة سةر الپةذةي يةکةم نووسراوة. ئةم داستانة سث ناونيشاين بؤ دانراوة

مة لة سةرةتاي الپةذةکةوة  هدواي ئ» زريف تاج به تيمور و واقعات ايشان گويد ...چني و خبشيدن خان 
  :دواي بسم اهللا الرمحن الرحيم نووسراوة

  »ر و واقعات ايشان گويدصاتشکده جنگ سفيد حآتولد تيمور اول رزم «
  :دواي ئةمةش لة پثشةکي داستانةکة هاتووة

  مةشهوور يب عام دلريان کةجيةنگ هةفت لةشکةر نة ذووي دةشت ذةي
  :سةرةتاي داستانةکةيش ئاواية

  قةييوم داناي مل يزالاياحةي ي    !داناي مل يزال! داناي مل يزال
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 ١٩٢

  اج دادةي دين موستةفاي مورسةلوذة    ميسل و بةدةل ماوا و مةکان بثبث
  »رب العاملني« رةمکان کؤي کة  ئؤستاد نةققاش نةققش ذووي زةمني  

  عةنکةبووتو ذةززاق موور و ذازيق         »حي الميوت«قادر قةهار 
  بة موحةممةد بؤ سةالت و سةالم    »حي ال ينام«دماي وةسف زات 

  

  :سةرباسةکاين ئةم داستانة
  ٣ آشکار کردن حوري لقا آبا و اجداد تيمور را گويد  ١

  ٥ ور گويدتعريف کردن شارخشا رستم و فرامرز را براي تيم  ٢

  ٩ نزد خاقان چين گويده نامه نوشتن شارخشا براي خراج ب  ٣

  ١٠ طلب کردن خاقان فخفور براي جنگ تيمور گويد  ٤

  ١٣ راهي شدن فخفور طلب مردن تيمور و واقعات ايشان گويد  ٥

  ١٣ به ميدان آمدن فخفور طلب کردن تيمور و واقعات ايشان گويد  ٦

  ١٥ تيمور گويددست ه گرفتار شدن فخفور ب  ٧

  ١٧ فرستادن خاقان وزيران را نزد شارخشاي خوارزم و واقعيات ايشان  ٨

تيمور به واقعيات  همت خاقان بخشيدن هماي زرين تاج بدخه شار چين به داستان رفتن تيمور ب  ٩
 ايشان گويد

١٨  

  ٢١ لشکر کشيدن تيمور به خبر دار شدن افراسياب و واقعات ايشان  ١٠

  ٢٣ فراسياب شيده را بجنگ تيمور و زخمدار شدن شيده و واقعات ايشان گويدفرستادن ا  ١١

  ٢٤ ميدان کارزا و گرفتار شدن و واقعات ايشان گويده آمدن تيمور ب  ١٢

  ٢٦ ميدان و زخمدار شدن وي گويده آمدن گلباد ب  ١٣

  ٢٧ ميدان تيمور و گرفتار شدن و واقعات ايشان گويده آمدن شيده ب  ١٤

  ٢٩ ورانيان با سپا خاقان چين و رسيدن شاي افراسياب با لشکر و واقعات ايشان گويدجنگ ت  ١٥

  ٣٣ آمدن هزبر از صحراي هيهات به امداد تورانيان و واقعات ايشان گويد  ١٦

دشت ري را ه نامه فرستادن گراز نزد شاه کيخسرو خبردار شدن ايرانيان از آمدن سپاي توران ب  ١٧
 گويد

٣٧  
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١٩٣

  ٣٨ تن شاه کيخسرو و طلب کردن رستم را براي جنگ تورانياننامه نوش  ١٨

  ٤٢ ميدان جنگ طلب نمودن فرامرز را و جنگ کردم هردو و واقعات ايشان گويده آمدن تيمور ب  ١٩

  ٤٤ رسيدن گورنگ با نامه کيخسرو به سيستان گويد  ٢٠

  ٤٦ راهي شدن زال زر با سرداران پري دشت ري و واقعات ايشان گويد  ٢١

  ٤٧ ميدان و گرفتار شدن اوه آمدن سامتاني ب  ٢٢

  ٥٠  ردن سپاهان  و رسيدن زال زر با سپاي زابل و واقعات ايشان كجنگ مغلوبه   ٢٣

  ٥٢ را به پيشواز گويد خبر دار شدن کيخسرو از آمدن زال زر  و روانه کردن سرداران  ٢٤

  ٥٤ پا زابلستان و واقعات ايشان گويدسه درگاه اليزال و رسيدن رستم به مناجات کردن کيخسرو ب  ٢٥

  ٥٧ جنگ فرامرز با تيمور دوم و واقعات ايشان گويد  ٢٦

  ٦١ رفتن فرامرز به اردو تورانيان براي نجات دادن گيو و بيژن و واقعات ايشان گويد  ٢٧

  ٦٨ ردن فرامرز و غالب شدن او گويدكهر قنبخش از بابت انامه نوشتن رودابه بانو به جه  ٢٨

  ٧٢ آمدن سپاي پلنگينه پوش مغربي براي انتقام خون پدرش و واقعات ايشان گويد  ٢٩

  ٧٣ رفتن زال زر بر سر البرز کوه و آمدن شاه مرغان و واقعات ايشان گويد  ٣٠

  ٧٥ ي ميالد براي خالص برادرش سام و واقعات ايشان گويدرفتن جهانبخش بقلعه  ٣١

  ٧٦ انبخش و واقعات ايشان گويدسر راه گرفتن يکدست حرامزاده بر جه  ٣٢

  ٨٠ شکار رفتن برزو و مالقات او با هماي زرين تاج نامزد تيمور دختر خاقان و واقعات ايشان گويد  ٣٣

جنگ کردن تيمور با برزو در برابر هفت لشکر و سر راه قرار گرفتن جهانبخش بر برزو و واقعات   ٣٤
 ايشان گويد

٨٥  

  ٩١ ده هزار سوار و واقعات ايشان گويدآمدن زال زر از سيستان با   ٣٥

  ٩٤ ون شاه و ضحاک و واقعات ايشان گويدسپاي فيل دندان گوش براي انتفام خآمدن   ٣٦

  ٩٥ رفتن گورکين به اردوي فيل دندان و واقعات ايشان گويد  ٣٧

  ٩٧ جنگ کردن کوهکش با فيل دندان و فرار کردن فيل دندان و واقعات ايشان گويد  ٣٨
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 ١٩٤

  ١٠٠ ميدان و جنگ کردن بادار کوهکش و واقعات ايشان گويده ب ن هزبرآمد  ٣٩

گرفتن قلعه و واقعات ايشان  ورخصت دادن پادشاه توران يکدست حرامزاده براي تاراج سيستان   ٤٠
 گويد

١٠٤  

  ١٠٧ روانه کردن زال زر جهانبخش از پس رستم يکدست و واقعات ايشان گويد  ٤١

  ١٠٨ زال از رفتن ذالخمار ديو از پس جهان و واقعات ايشان گويدخبرآوردن قاصدان براي   ٤٢

  ١١٣ مناجات کردن بانو زال و آمدن جهانبخش و واقعات ايشان گويد  ٤٣

  ١١٥ فرار کردن يکدست از پيش جهنبخش و واقعات ايشان گويد  ٤٤

  ١١٨ يشان گويدرفتن برزو به قلعه سنجاب براي خالص گرشاسپ بانو و پاس پرهيزگار و واقعات ا  ٤٥

رفتن برزو به اندرون طلسم کيومرث و نجات دادن بانو گشسپ و بهروز شاه را و واقعات ايشان   ٤٦
 گويد

١٣٦  

  ١٣٧ دشت ري و واقعات ايشان گويده ه زابل ببآمدن جهانبخش   ٤٧
  

  :کؤتايي ئةم داستانة ئاواية
  تةميوورتةمام يب داستان شؤخ کةمان     تةوفيق حةق پادشاي غةفوور   هب

  وسي زةمان هئيدش فةرماوان فريد    بةصث ئةي ياران لثتان بؤ عةيان 
  وةر جة فريدةوسي دةقيقي بيةن    ية کةالم شريين فريدةوسي نيةن 

  کةالم دةقيقةن ئةوةص تا ئاخر    داستان تةميوور ذةزم هةفت لةشکةر
  يادگارش داستان ذةزم تةميوورةن    قيقي شاعري فرة مةشهوورةن  هد
  »عليه السالم حممدبر     مالان درود هةزاران سهةزار«
کتاب از دست . تمت شد ١٩٣٩تاريخ السنه ميالدي  ١٣٥٩تاريخ السنه الهجري . تمت الکتاب بعون الملک الوهاب...«

  .»سراپا تقصير رشيد احمد هموند
  من نمانم خط بماند يادگار  اين نوشتم از براي روزگار  

  وم مةبؤ نام خةتات کيتاب مةعلو      کةن حيساب »رش ي دال«
پثوانةکةي . ئةم داستانة لة کاغةزثکي زةردي کؤندا نووسراوةتةئة، قةراخةکةي بة کاغةزثکي سپي گرياوة

  :تثکذاي ئةم چةند داستانة. دثذ و  زياتريشي تثداية ٢٠تا  ١٦ية و الپةذةيةکي ٢٠×١٥
ي سةوزي کاص و بة كةجليد کراون و بةرگثمةنيجة و بيژةن، فةرامةرز و برزوو، ذةزمي تةميوور بةيةکةوة ت

  .قوماش بنگرياوي تثگرياوة
  

  :دقي دةيةم
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١٩٥

  :کتاب جنگنامه ايران و توران مشهور به صقالب ديو و رستم زال
الپةذةية و ئةو کاغةزةي  ١٤٥ئةم داستانة . لة کتثبخانةکةمدا پارثزاوة ٢)٤٦/٤٤(ئةم داستانة بة ژمارةي 
م ژمارةي بةيتةکاين الپةذةکان وةک آلبة - گةورة و بچووک–واتة دوو قياسة  :تثيدا نووسراوة دوو دؤجؤرة

  .بةييت تثداية ١٥يةک واية و زؤري الپةذةيةک 
  :سةرةتاکةي ئاواية

  خاليق مةخلووق پادشاي ئةکرةم    يا ذازق ذةزاق داناي مؤعةززةم  
  شانش سي جزمةي قورئان ئامان وة  ذةسوولش موحةممةد شاه ئينس و جان 

  گؤش دةن وة داستان گؤزةشتةي ئةيام    امفعةقص و  بهةي ياران ساحي بةصث
  قةوص فريدةوسي ئثران و تووران    نةکان گةوهةر بکةرين بةيان  

  چةين دلثران شاهزادةي نامدار    ذؤژث شاي خوسرةو گرتةيب قةرار  
  

  :ئةمةش سةرباسةکاين
  ١٩ خواب ديدن رودابه بانو  ١
  ٣٧ رامرز و امدادمناجات کردن برزو و رسيدن ف  ٢
  ٤٧ مناجات کردن جهانگير و رسيدن جهانبخش  ٣
  ٥٤ دست جهانبخشه کشته شدن عقرون جادو ب  ٤
  ٦٠ امداد لشکر ايرانه آمدن جهان پهلوان ب  ٥
سر تبريز که والت ايران يختسار ه فرستادن افراسياب استقالب ديو را با تمام سپاه ديوان ب  ٦

 فرستادن دليران از پس آمدن ملعونبکند و خبر دانستن رستم از 
٧٤  

  ٧٩ دست خسروه رزم نمودن کيخسرو شاه با شيده و کشته شدن شيده ب  ٧
  ٩١ دست گودرزه رزم نودن پيران ويسه با گودرز کشوادو و کشته شدن پيران ب  ٨
  ١٠٩ امداد ايرانيه ملک تبريز به رسيدن برزو شير اژدر ب  ٩
  ١١٦ دست برزو هکشته شدن رامل ديو مغربي ب  ١٠
  ١٢١ جنگ کردن استقالب شاه با جهانبخش و کشته شدن او بعد از پنچ شب و پنچ روز کشتي گرفتن  ١١
سرقالي شهر بيداد جنگ کردن با تورانيان و گرفتن شهر و اسير کردن ه رو کردن رستم ب  ١٢

  گرشيوز باجهن گويد 
١٣٤  

در وسط درياي چين ويش پناه کردن و کوهي ه داستان فرار کردن افراسياب پناه بردن ب  ١٣
 هوم عابد او را گويد نگرفت
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 ١٩٦

  :کؤتايي ئةم داستانةش ئاواية
  سفةتن وةخاک شاه بث سپةرده      ياوا وة تةبرثز سازنا گومةت

  بزانن وةکار دنياي ناتةمام    بةصث ئةي ياران ساحيب عةقص و فام  
  وکمش يب ذةواججة ذووي زةمني ح    شاهث وةي تةور ساحيب تةخت و تاج 

  ة نةوع کريا ذةجنةذؤشنةفتةن ج    پؤة تؤر فاين يب نة دنياي بثج
  نة شاه مةمانؤ نة هةم کةياين    هيچ مةبن وةتةنگ ئةي دونياي فاين  
  »ملک املوت«پةي چثش قابيزةن ئةو     ئةگةر فةيسةر يب ئاخر مةيب فةوت  

  
  دةقي يانزةهةم

  يان گويدي ايران و تورانتولد جهانگري و جنگنامه
قةوارةي . الپةذةية ١٤٥و٨٤لة کتثبخانةکةمدا پارثزراوة کة تثکذا  ٤٦/٤٤ئةم دةستخةتة کة بة ژمارةي 

بة گوثرةي ئةو بةشکراوة و جياکراوةتةوةي . نييةکاغةزةکةي و ذةنگ و شثوةي مةرکةبةکةي وةک يةک 
  .دوو داستاين تثداية

  .»صقالت ديو رستم زال« :توران، مشهور بهي ايران و جنگنامه .تولد جهانگري  دوم: يةکةم 
داستاين دووهةم لة الپةذةي . ي گرتووة٨٤داستاين يةکةميان لة سةرةتاي دةستخةتةکةوة تا الپةذةي 

  .ي گرتووة١٤٥تا الپةذةي  - بة ژمارةيةکي نوث–يةکةوة 
  :پثدةکات کةم ئاوا دةست هسةرةتاي داستاين ي

  ساز عةليم داناکةرمي کار    عةليم دانا  ! عةليم دانا
  ساز کار دانا و نةدانا سةبةب  خةببار قودرةت ساحيب تةوانا

  پؤشذةحيم و ذةمحان سةتتار سثذ  گؤش عةين سةميع بثبةسري بث
  نةقس و خةلةل کةرةم فةراوانبث  عةيب، فةرد المةکانمةعبوود بث

  
  :سةرباسةکاين ئةم داستانة

  ٣ تولد شدن جهانگير داستان نکاح کردن رستم کناچه مسيحاي عابد و  ١

  ٨ کشتن رستم اژدهاي ساحر را  ٢

  ٨ کشتن رستم در نيستان شيران جادو را  ٣

  ١٢ آمدن فرخ زاد به شکار با رستم جنگ کردن و کشته شدن او  ٤

  ١٧ روانه کردن زال رز علي را براي جستجوي رستم  ٥
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١٩٧

  ٢٠ شکار شدن اوتولد شدن جهانگير از مادر و رفتن او به ايران و جنگ کردن و آ  ٦

  ٢٥  لشکر کشيدن افراسياب بر سر ايرانيان براي انتفام   ٧

  ٣٧ آمدن جهانگير به ميدان و گرفتن پهلوانان ايران را  ٨

  ٥٤ ويش آشکار کردن جهانگير از زال زرخ  ٩

خواب ديدن رستم در ملک بلغار به شکست ايرانيان و کشته شدن فرامرز را ديدن و سياه پوش   ١٠
 اوس و ايرانيانشدن کيک

٦٥  

  ٧٠ مناجات کردن زال بدرگاه ذولجالل  ١١

دشت ري و جنگ ايرانيان و تورانيان و شکست خوردن ه وارد شدن رستم با سپاي بلغار ب  ١٢
 تورانيان

٧٠  

  

 »ذةشيدي هةمةوةندي«م ئةمانه بة بةييت آللة کؤتايي دةستخةتةکةوة ئةم چةند بةيتة نووسراون، بة
  :کة دةزامننووسةرةوةي کتثبة
  باري عسيامن جةمةن جة شامن    خؤ هةم بةدکردارم  يا ذةب من بةد

  ن غةير جة لوتف تؤنييةئؤميدم     هؤ آلگونام سةنگينتةر جة کؤي دا
  جة ذؤژ ديوان زلزلةي مةحشةر    ببةخشيم بة نوور سةيدي سةروةر  
  دوور وزي لثمان شةرارةي مسووم    بةنا بة خاتر هةفتاو دوو مةعسووم  

در وقت هم غم اگر . ١٣٧١ماه صفر  ٢٧مام شد کتاب تولد جهانگير از دست حقير سراپا تقصير در روز دوشنبه ت«
  .ي کتاب بسيار بد بودسهوي باشد بايد قصور عفو فرمائيد که نسحه

  مةعلووم مةبؤ لثت خةتات کثتاب     کةران بة حيساب »ر ش ي د ال«
  سةد هةفتاو يةک عةيانهةزار و سي    تاريخ هيجرةت ذةسوويل سبحان 

  شاه ئثران بث ،شاپوور ذةزا    بث" عةبد ئياله"مةليک عثراق 
  نام هةردووشان کةردةمن ذةقةم    سةردار عةرةب هم چةين عةجةم 

  .ئةم داستانه نةزانراوة - يان وةرگثذاوي–بةم پثية دانراوي 
  

  م هه هدةقي دوانز
  :ذوستةم و سؤهراب

م دواي آلپةذپوويت شريازةپساوي ناتةواو دانراوة؛ سةرةتاکةي ماوة بةئةم ناونيشانة بؤ داستانثکي شذ و 
  .نييةةکةي يسةرةتاکةي لة چةند جثگةيةکدا کةوتن هةية و دواي ئةويش کؤتاي
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ية کة ١٠×١٥پثوانةکةي . پارثزراوة ٢)١٠١/٤٤(ئةم دةستخةتة لة کتثبخانةکةمدا بة ژمارةي 
  .دثذي تثداية ١٥هةرالپةذةيةک 
  :وايةسةرةتاکةي ئا
  »کن فيکون«ار ئافةرين، ك جيهان      چوونبث يبةنام داناي بزرگ

  داستان ذؤستةم و سؤهراب ياد کةرمي    بةي کؤنة داستان خاتر شاد کةرمي  
  هؤرثزا وة پا بةور سةمهناک    وث نيشتةبث ذوستةم وة غةمناک  ؤذ

  پؤشا بة ئةندام کةمةربةست بة تةنگ    جةنگ  هکةمةند و کةمان چةين دير
  فةرشي جة ئةيوان دةروون پذ جة دةرد    ا نيا بة ذةخش پارةي ذةهنةوةردپ
  

. الپةذةية ٢٨سةرباس و ناونيشاين بؤ دانةنراوة و ئةوةي کة ماوة  ،ئةم بةشةي ئةم داستانة کة لة دةستداية
 »مان ع ش«لة کؤتايي ئةم بابةتةوة نووسراوة کة  .ه»شةعرا و گوصةندام«بابةيت پثش ئةمة لةم دةستخةتةدا 

يان  »عومشان«واتة هةردووکيان بة خةيت ئةو  ؛خةيت ئةمةش هةر هةمان خةتة .نووسيويةتةوة ١٢٥٢ساصي 
موو دةستخةتةکاين  هبةو پثية ئةم دةستخةتة لة ه. ة نووسراوةتةوة و مثژووکةيشي هةمان مثژووة»عومسان«

  .کؤنترة )ئةوانةيان مثژوويان زانرابثت(ئةم داستانانة 
  :ئاوايةکؤتايةکةشي 

  کورسي دانةبةند »وش هخثب«چةند فةرش     ستوون وة سةيوان زجنري و کةمةند 
  چةند هثزم ئاوةرد بةيةکجا سؤزا    ئاهرث نةو دةشت سةحرا و فرؤزا 
  شستةن بة کافوور بؤي ميسک و عةنبةر    جةو دما الشةي فةرزةند دصبةر  

  و عةنبةرجاي زامش پةذ کرد ج ميسک        رثي دصپةزآلنيانة تابووت ئا
  بةردةن وة زابؤل بةالي زاص سام    هؤرگرتةن جة خاک سيا ناتةمام  

  
  زدةهةمدةقي سث
  :»ذمووز ذؤستةم«يان  »ذؤستةم و کک کهزاد«داستاين 

ئةم داستانةش يةکثکة لةو داستانانةي شاعريان و ئةديباين کورد لة شانامة کردوويانة بة کوردي بة زاراوةي 
ماوة و واديارة شةش الپةذة لة  هن ي كه هکي هتا و پثش هخةيةي بةردةسيت من سةربةداخةوة ئةم نوس. گؤراين

لةو سةرةتايشيةوة پةذةيةکي بة . چونکه لة الپةذةي حةوتةوة ژمارةي بؤ دانراوة ؛سةرةتاکةي کةوتووة
 کةيب ذةش و بة هداستانةکة بة مةر. خةيت تةواوي داستانةکة نووسراوةتةوة هخةتيکي نوث و جياواز ل

ه ١٨×٣٠الپةذةية و پثوانةکةي  ٣٨٠ةرةکة دةفت. خةتثکي نةستةعليق لة دةفتةرثکي گةورةدا نووسراوةتةوة
  .بةييت تثداية ٢٤و هةروةها الپةذةيةکي 
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هةندث . نووسراوةتةوة »مريزا فةرةجي کوذي کةرمي«زاييين بةدةسيت  ١٩٤٢ي کؤچي و ١٣٦١ساصي 
  .و هةندث شوثنيشي تثداچووةشوثين دةفتةرةکة دذاوة و پينة کراوةتةوة 

  :دانةري يان وةرگثذي داستانةکة لة کؤتاييةوة ئاوا باسي کارةکةي کردووة
  يل ئةجماداسةصوات وة ذةسوول هةم ئ      تةئريخ کيتاب باوةرمي وةياد 

  ئةهل قةراولس مةرد وة دياري    نةيوةر کةخيسرةو شوراتيي سواري  
  ام کةردةن ذيوايةتن»سرو ازاد«    لةفز فارسي گفتةي حيکايةت  
  کةردن تةرجومة وة کوردي نويسان    ئيمجا کةخيسرةو بة لةفز گؤران

  »کک«هةزار و سثسةد داستان     تةئريخ هيجري ساص شةست و يةک 
  ئةو فةرةخ مةئاب»حممدابن انور «  د قةساب هموحةمم »حسب اخلواهش«وة 

  تةشويش غةم ويةک مانگ شةب و ذؤز، بث    کةردم ذوونويس نويسام پةرثش 
  مناناش ئةدا ئةجر زةمحةتان  حمةمةد هةم چةين من کةردش ئثحسان 
  خوداوةند کارش بة نيک بسازي  بةو تةور کةرةم کةرد من لثش بثم ذازي  

دواي ئةمة موناجاتثکي درثژ و پةند و ئامؤژگاريةکي زؤري نووسيوة کة سث الپةذة و نيوي کؤتايي 
  .سةرةتاوة تا کؤتايي ناونيشان و فيهرسيت بؤ دانراوةداستانةکة لة . دةستخةتةکةي گرتوةتةوة

  :سةرةتاي ئةوةشي کة ماوة ئاوادةسپثدةکات
  خوشک بيشان زبان هةردووشان نةدةم    ئةرواح هات وةالي ذؤستةم  مةرد و بث

  ذاسيت بواچؤن هةرچةند واتشان      فيلةتةن توند واتش جةوانان 
  کردتان »کي که«يف جةو دما تةعر      ردتان   هشنفتم نامم ئثوة ب

ئةم . ؤش نووسراوةتةوة و مةرکةيب پثدا ذژاوة و باش ناخوثندرثتةوةبئةم پةذةي سةرةتا بة خةتثکي ناو
  .ةوة دةستکةوتووة»هةمةوةند دذةشي«ي کوذةزاي »کاک جةهانگري«دةستختةيشم لة الي 

  

  دةقي چواردهةم
  :داستاين شريين و فةرهاد

يةخثکي ةو داستانانةي لة کوردةوارييدا بان و خوسرةو يةکثکة لداستاين شريين و فةرهاد يان شريي
. تايبةيت پثدراوة و لة کؤنةوة ئةديبان و شاعرياين کورد ئةو داستانةيان بة زاراوةي گؤراين گثذاوةتةوة

  .هةروةها بايةخي زياتريشي لةوةدا پثدراوة کة چةندين جار چاپکراوة
 -وةک ناونيشاين بابةتةکةم دةخوازث-سة بدوثني، ئةوةندة هةية بة قووصي لةو با نييةلثرةدا ماوةي ئةوة 

ئاماژة بة بووين سث نوسخةي ناتةواوي دةستخةيت ئةم داستانة دةکةم کة لة کتثبخانة بچکؤلةکةمدا 
  :پارثزراون

  :نوسخةي يةکةم
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خةيةکي کؤنة نوس. پارثزراوة، سةرةتا و کؤتايي نةماوة ٤٤/٢٧ئةم دةستخةتة لة کتثبخانةکةمدا بة ژمارةي 
انةري کثية، ئةمة لةتةک نةمزاين د .بةرگي نةماوة، شريازةي پساوة .و دصؤپة و دووکةصکاريان تثدا کردووة

بةيت و کةمتر و زياتري  ١٢الپةذةية و الپةذةيةک  ١٨٨ئةوةي لة الي من . خاناي قؤباديدا جياوازةدانراوي 
  .تثداية و لةوة دةچث بة دوو سث کةس نووسيبثتيانةوة

  :سةرةتاکةي ئاواية
  نة پار بلوک...پادشا    منال مسکن ممالو ملوک  «

  غزانش غين جة گنج گوهر  سپاي چون سپاي سان سکندر
  سانش جة هووشنگ نسنگ ديارا    مجشيد جم مجشيد دارا  

  »کيکاوس کيقباد کي کي  سان سيا سنگ کيا مرز کي  
  :کؤتاييةکةشي ئاواية

  کرد و يار خسرو بتال کردفرهاد      شريين شيدا فکر خيال کرد
  بريزة رازان خسرو کرد خنو    تا وقيت مدار دانکي شي نشو

  بث خرب جه کار مدهوش فتاده  پرويزش ژ خاو سرخوش نباده 
  سرداران سرمست مهتران مدهوش  نوبدار بيدنگ کيشکچي خاموش

  ١سداي ها خرياش بريا ژ ايوان  کرمه کفت نکشت سروشت سيوان 
  

  :نوسخةي دووهةم
ئةم نوسخةية پامشاوةي  .پارثزراوة ١)١٠١/٤٤(خةيت ئةم نوسخةيةش لة کتثبخانةکةمدا بة ژمارةي دةست

نووسراوةتةوة، شذ و پةذپووت لة شثوي بةيازدا  هم نوسخ هنوسخةي يةکةمة بة خةيت نووسةرةکةي دي؛ ئ
 ٢٥و الپةذةيةکي ية ١٠×١٧پثوانةکةي . الپةذةية ١٧سةر و بن و شريازةي نةماوة، ئةوةي کة ماوة  .بووة

ئةم نوسخة و . لة چةند جثگةدا مؤرانة خواردوويةيت و کوين تثکردووة. بةيت و کةمتر و زياتري تثداية
  .»شريين و خوسرةو«نةک  ،ناوزةد دةکرثن »شريين و فةرهاد«نوسخةي پثشوو زياتر بة 

  
  :نوسخةي سثهةم

پامشاوةي نوسخةيةکي نايايب ئةو . وةپارثزرا ٢)٢٧/٤٤(ئةم دةستخةتة لة کتثبخانةکةمدا بة ژمارةي 
لة کؤذي زانياري کورد لة بةغداد  ١٩٩٥شريين و خوسرةوة کة مامؤستا موحةممةدي مةال کةرمي لة ساصي 

ديارة کايت خؤي نوسخةيةکي ناياب بووة بة خةتثکي نةستةعليقي خؤش لة کاغةزثکي شني . وي کردةوةآلب
 ،الپةذةية ٣٦ئةوةي لة دةسيت منداية . سةرةتا و کؤتاييةة و بثم شپرزآلبة. و ذةنگاوذةنگدا نووسراوةتةوة

                                                
ئةمةيشم بة . دا لةبارةي ئةم نؤسخةوة نووسيومة»ذؤشنبريي نوث«ي گؤضاري ١١٧هةندثک بة درثژي لة ژمارةي   ١

 .ذثنووسةکةي خؤي نووسي ، چوونکة باش بؤم نةخوثنرايةو



 كؤمه صه وتاري ئه ده يب كوردي

 
  

٢٠١

دةسپثدةکات و  ١٧چوونکة سةرةتاکةي لة الپةذةي  ؛الپةذة زياتر بووة ٢٠٠م پامشاوةي دةستخةتثکة لة آلبة
مةرکةيب  ةمتري تثداية و سةرباسةکاين بهبةيت و زياتر و ک ١٥الپةذةيةکي . کؤتايي پثدثت ٢٠٦به الپةذة 

  .نووسراونةتةوة سوور
  :تثبيين

وةک لة ناونيشاين ئةم هةوصةوة ئاشکراية، تةنيا باسي ئةو دةستخةتانةي شانامةم کردووة کة لة 
دةستخةيت ديکةي شانامةي کوردي هةية کة لة دةسيت  نييةچوونکة گومان لةوةدا  ؛کتثبخانةکةي خؤمدان

  :هةر بؤ منوونة. و ئثستة دةستم نايگاتث نييةمندا 
دا »املرکز الوطين املخطوطات«ي کؤذي زانياري کورد لة بةغدا کة ئثستة لة ۲۴۱تخةيت ژمارةي دةس - ۱

 .نووسراوةتةوة ۱۳۷۱الپةذةية و ساصي  ۳۱۹ة کة بة زاراوةي گؤراين »بةور و بةيان«داستاين  پارثزراوة؛

. کة ناتةواوةة »ندامبةهرام و گوصة« ي هةمان کتثبخانة داستاين۲۱۷هةروةها دةستخةيت ژمارةي  - ۲
  .الپةذية ۱۳۸تةواوي کردوتةوة و  »مةال فةرةجي کوذي مةال کةرمي«ز ۱۹۵۱ساصي 
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  :سةرچاوةکان

بر اساس نسخةي مسکو و مقدمة اهلي قمشةاي، نشر  ،شاهنامه فردوسيفردوسي، حکيم ابولقاسم،  - ۱
  .حممد
  .ماين، چاپي يةکةمسلث بيبلؤگرافياي کتثيب فؤلکلؤري کوردي،) ۲۰۰۴( نوورةديين، بوار - ۲
  .، ران، انتشارات هريمندي کرديشاهنامه) )۱۳۸۳رامي، ايرج  - ۳
  .)۲۰۰۳(ساصي  ۴۱و ژمارةي  ۲ژمارةي ) ۲۰۰۰( گؤضاري سلثماين - ۴
  .، بةغدا۱۷۷ي ژمارة گؤضاري ذؤشنبريي نوث، - ۵
  .۳، العدد )۲۰۰۱( ،مجلة التراث العربي -۶
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 چةند دةسنووسثكي ئةدةيب كورديناسي و پثناسةي دةسنووس
  حمةممةد ذةشيد ئةميين پاوة

  
  :کورتة

چةند دةسنووسي ئةسصي و كؤپي كـؤنن؛ بـة مةمجووعـة     يباس ،لثرةدا ئةمةوثت لةسةري بدومث ئةوةي كة
  .دا دةستم كةوتوون يهةي شاعريانثكي ناسراو و نةناسراوة كة ئةوانةيش لةو چةن ساصشيعر

  :دةسنووسي يةكةم
كاغـةزي   ،سـانتيمتر و بـةرگي چـةرمي ذةش    ١٨سـةر   لة ١١ووسة لةقةوارةي درثژايي و پانتايي ئةم دةسن

  .دثذة، هةمويشي شيعرةو بة شيوةي هةوراميية ١٧٢٠بة تثكرا نزيك بة . الپةذةداية ١٧٠زةرد لة
  :دةس نووسي دووهةم

وار دةورةكـةي بـة   چـ  و بة بـةرگي چـةرمي ذةش كـة    سانتميتر ١٩سةر  لة ١٢ئةم دةسنووسة بة قةوارةي 
ي نووسـني و نـاوي   ولـة چـةن اليشـةوة مثـژو     .الپةذةيـة  ٤٠ا ذو بة تثكـ  و دةزوو حاشية دؤزي كراوةدةرزي

  .نوسةرةكةي لةسةر نووسراوة
  :دةسنووسي سثهةم

سـةر كاغـةزي زةرد    سـانتيمتر دايـة و لـة    ٢١لـة سـةر    ١٧دةسنووسي سثهةم بةرگي نةماوة لة قـةوارةي  
ناوةراسـت و   الپـةذةي مـاوة هـةم لـة سـةرةتاو      ١٦٠بؤ ئةوةي ئةصثم  .الپةذةي ماوة ١٦٠تثكذا  و بة نووسراوة

كـة مـاوة پارثزگـاري لثـوة     بةو حاصةيش شتثكي بةنرخةو ئـةبث ئةوةيشـي    ؛كؤتاييدا چةند الپةذةيةكي نةماوة
  .بكرثت

  .دةسنووس، ناوي شاعري، پارچةي شيعري، زماين شيعري، دثذ: وشة سةرةکييةکان
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  :سةرةتا

دصسؤزاين  داو شارؤچكةي ناوچةكاين كوردةواري ماوةي سي ساصي ذابردوودا تابة ئةمذؤ لة شار ئةگةرچي لة
سةر كةسايةيت و  و كؤبونةوي زؤريان لة کؤذفةرهةنگ و ئةدةيب كوردي و ناوةندي ذوناکبري و فةرهةنگي، 

كةچي پاش كؤتايي بةرنامةكان  وة و هةنگاوي باشيش لةو بوارانةدا هةصگرياوة،وةكان گرتيبوارة ئةدةبي
 ک، ئةويش ئةگةر ئةوزؤربةيان وةك يادث بؤ ماوةيةكي كورت لة نثو بريمةندانا مابث و دواتر وةك بريةوةرية

  .بةرنامة و كؤبونةوةية لة ئاستثكي باشدا گريابث
ةركةزث  ناوةند يان م چاوةذواين ئةوةي ئةكةن كة ،ئةدةيب كوردي و  سةردةمثكة اليةنگراين فةرهةنگ

سةر ئةدةيب كوردي و لة   باوثژثته تيشك »دييدج«شثوةيةكي تايبةيت و  ذوناکبريي و فةرهةنگي بة
اليةن بةرپرسانيشةوة پشتگري و يارمةيت  هةنگاوثكي بؤ هةصبگرثت و لة ،ذوانگايةكي زانسيت سةردةمةوة

 »ئةرشيضثكي«شيان لة ک بكةونة بةردةسيت هةموان و وثنةيدةستكةوتةكانيشي وةك بةصگةية .بدرثت
  .تايبةتيدا پارثزگاري  بكرثن

  :پثشنيار
ئةمذؤ زانستگاي كوردستان وةك مةصبةندثكي ذووناكبريي و ناوةندثكي فةرهةنگي، ئةتوانث بةشث لةم 

قيمةت وثنة و بةكتثيب كةم ئةركة بة ئةستؤ بگرث و ئةوةي كة هةمانة لة بةصگةنامة و دةسنووس و
هةتا ئةتوانث وةك  .و كةصكيان لثوةربگريث بكات ان لثرشيضثكي تايبةتيدا پارثزگاريجةماوةري بكات و لة ئة

 ةوةي ئةو ئةسةرة مثژوويي و دةسنووسانةيدنناوةندثكي فةرهةنگي و ذووناکبريي لة دةسنيشانكردن و گةذان
و كتيبخانةكاين  خؤيي و دةرةوة ئاوديو كراون و  ساصةهاية لة مؤزةةسيت تاآلنكةران و جةردةكاين ناوبة د كه

تاين دوور و نزيكدان، لة ذثگاي پةيوةنديةكاين نثو دةوصةتيةوة هةصيانگةذثننةوة ئامثزي ئةم آلدةرةوةي و
شاعريي ناوچةي ٣٩دةست كةوتة و هي  انةي بريتانيا بةوثنةيشيان وةك ئةو دةسنووسةي لة كتثبخ .تةآلو

كؤچيدا نووسراوة، يان ئةوةي ي ١١٩٨ة لة ساصي ةو»عةبدوملومين مةردوخي«اليةن مامؤستا  هةورامان و لة
مةجنونةكةيدا باسي هةندث دةسنوومسان بؤ ئةكات كة  و  لةيليلةپثشةكي كتثيب » مامؤستا هةوراماين«كة 

جياواز ي دةسنووسي لةيلث ومةجنوون لة پثنج شاعري ٥تدان؛ بؤ وثنة ناوي آللة كتثبخانةكانةي دةرةوةي و
  .کردين شوثين پارثزراويشيان ة و هةروةها بة ئاماژةبردوو» هةورامي«بة شثوةي 

ئةوانةيش دةكرثن پاش هةصگةذانةوة لةگةص ئةوانةي لةناو خؤدا جةماوةري ئةكرثن، لةو ئارشيضةدا كة 
ئةوةش لة تواناي  .ئاماژةمان پثكرد پارثزگاري بكرثن و هةنگاويش بؤ دووبارة نووسي و چاپيشيان هةصگريثت

ي و ريهةية بةو مةرجةي بةرپرسان بيانةوث و لة اليةن دةسةآليت سةرةوةيش پشتگ زانستگاي كوردستاندا
  .يارمةتيان بدرثت

تيش دانيان بةوةدا ناوة كة آلبةرپرساين ئاسيت باآلي و - نينة ئةوةي كة خؤمان بصث- تريشةوة کي لة الية
پارثزگاي كوردستان، بة  دا لة ئاستثكي بةرزةوة دةژين، ياناين كوردستان لة ذوانگةي فةرهةنگيدانيشتو

لة زؤر بابةيت  ،ئةم پارثزگاية كة ئاوا ناوي لثرباوة پارثزگايةكي فةرهةنگي دةستنيشان كراوة، كةچي هةر
  .بةشة سةرةتايي فةرهةنگي بث
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ئةم هةنگاوةي كة ئةمذؤ زانستگاي كوردستان هةصيگرتووة و هةروا كة خؤيشيان فةرموويانة چاوةذثي 
و بةرنامةكاين داهاتووي بث، جثگاي دصخؤشية و ئةو كةسانةيش لة هةر بوارثكا  کؤذئةوةي ئةكرث سةرةتاي 

ئثمة هةردةم چيين ذابردووي خؤمان دةخةينة بةر  .اليةن نةزانن، خؤيان بة بثتوانايان هةية و بةدةسةآلتن
هةنگاويان  ،رد بثت كوگةيل تانة و توانج و پرسيار كة لة بواري فةرهةنگي و مثژووييدا بةو شثوةية كة شاياين

كة هةركام ك ئةوةيش كاتث .تواجني چيين داهاتوو و دةبا سبثنث ئثمةش نةكةوينة بةر تانة ؛هةصنةگرتووة
  .اليةن نةبنيبةگوثرةي خؤمان لةو بابةتانة بث

  

  :لةسةر هةندث لةو دةسنووسانةي الي خؤمن
-و دووبارة ووة بةجةماوةريوةك اليةنگرثكي فةرهةنگ و ئةدةيب كوردي، ماوةيةكة خؤم خةريك كرد

كتثيب  ٥٠نزيك بة : وثنة زؤر شتيشمان لةو ماوةيا دةسكةوتوة؛ بؤ .نووسي بابةتاين ئةدةيب ذابردووو
بة دةستم كةوتوون و ئةو دةسكةوتانةيش هةروا نةخراونةتة نثو دؤآلب و  )ئةسصي و كؤپي(دةسنووس 

يكي دووبارة نووسي و ذثكخستنيامن بؤ چاپ، كة خةر »دييدج«صكوو بة شثوةيةكي  ؛ بهسنوقچةكاين ماصةوة
گوصزاري  :چاپكراوةكان وةك .لةو ماوةيشةدا زؤر شتمان لث چاپ كردوون و زؤريشيان لة ژثر چاپداية

شيعرثك لة ويراستار و دووبارةنووسي  ، چةند پارچةديواين مريزا ئةولقادري پاوةييرگدا، لةدوو به هةورامان
 و جةماوةري مچريؤك ١١ شاهنامةي هةورامي :ةوانةي لة ژثر چاپدانئ .سةيدي هةوراميديواين 

هةروةها چريؤكة  .دثذن و چاوةذوامن چاپيان بكةم ۱۳۷۰۰دووبارةنووسيم كردوون، كة تثكذا نزيك بة 
 دثذ ۳۷۰۰و بةشيوةي هةورامي و نزيك » خاناي قوبادي«كة هي  »سوصتان ئيرباهيم و نؤشئافرين«شيعري 

بةرگي يةكةميم تةواو   »كةشكؤصي هةورامان«يان كتثيب  ؛ذةوانةوي چاپخانة كردووةو ئةويشم  هشيعر
بذواشم پثبكةن  ،الپةذةداية و لة ئةنستيتؤي كورد لة تاراندا و ئامادةي چاپة ۲۹۴شاعري و لة  ۱۱كردوةو كة 

دةسنووسانةدا كة ترم لةو  ئيستا چةند كتثيب ،ئةگةر ناوةندث ببايا كة يارمةيت بدايام بةتايبةت بؤ چاپ
دووبارة نووسيم  ن،و ئةوينداري »حةبسيات«و سروشت و ديالنة يان زؤربةيان چريؤكة شيعري ئايين 

  . وانوئةكردنةوةو ئةكةوتنة بةر دةسيت هةم
  

  :باسي چةند دةسنووسي بةشثوةي تايبةيت
ن بة مةمجوعة چةند دةسنووسي ئةسصي و كؤپي كؤن يئةوةيش كةلثرةدا ئةمةوثت لةسةريان بدومث باس

  .و نةناسراوة، كة ئةوانةيش لةو چةن ساصيةدا دةستم كةوتوون شيعري شاعريانثكي ناسراو
  :دةسنووسي يةكةم

  :داذشتةي خوارةوةيةئةم ئةم دةسنووسة كة دةمةوثت پثناسةي بكةم بة گوثرةي 
  دثذ  پارچةي شيعر  ناوي شاعري

  ٢٢٣  ١٣  مريزا شةفيع 
  ١٨٢  ٢٨  بثساراين 
  ١١٢  ٦  ))؟(جةهان ئاراخامني پاوةيي( ةناسراون ئافرةتث،

  ١٠  =  مةولةوي 
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  ٢١٩  ١٤  مريزاناوث، نةناسراو
  ١٩٩  ٢  )؟(ئةمحةدبةگي كؤماسي

  ٤٠٧  ٢١  بث ناونيشان شاعريث 
  ٤٧  ٣  ناسراو بة بوصبوص شيخ حةسةين سازاين
  ٢٠٦  ٩  مريزاعةبدوآلي پاوةيي

  ٩٦  حةوت بةند ١  خاناي قوبادي 
  پينج خشتةكي ١١  ١  شيخ شةهاب
  دثذ ١٧٢٠  پارچة ٩٨  كؤي هةموان

   

سانتيمتر و بةرگي چةرمي ذةش، كاغةزث  ۱۸لةسةر  ۱۱قةوارةي درثژايي و پانتايي  ئةم دةسنووسة لة
هةموويشي شيعرة و بة شثوةي هةوراميية، لة  .دثذة ۱۷۲۰بة تثكرا نزيك بة  .الپةذةداية ۱۷۰زةرد لة 
خةتثكي زؤر  بة» اهللا فطلروزجمعة ۱۲۸۲بتاريخ غرة شهر«: ئاوا نووسراوةدا بؤمثژووي داناين ۱۴۹الپةذةي 

  . بؤم ذوون نةبوويةوة كثيةجواينبة  آلية نووسيويةتةوة كةووا ديارة هةر ئةو لوتف ؛جوانيش نووسراوة
 ديارة لة سةرةتا و كؤتاييشدا چةند الپةذةيةكي نةماوة، لة سةر داذژاوي خةيت چليپايي نووسراوةتةوة، كة

شاعرين و چةند پارچةيةكي  ١٠تا ئةوةي بؤم ذوون بوةتةوة هي دثذي تثدا نووسراوة  ۱۲ تا ۹هةر الپةذةية 
ئافرةتثكيان تثداية ناوةكةي نةنووسراوة، تةا لة ناوةرؤكي شيعرةكانيدا  .نةناسراو لة نثوي ئةو شاعريانةيشدا

  :بؤمان دةرئةكةوثت كة هي ئافرةتن، بؤ وثنة
  مريزام تؤ ناهةق لثم مةيب دصگري      نيةمن تةخسري  من جة ئةمر تؤ 

  دةستوورةن، ئانة پثش ماچان لةجنة    ئةگةر من جارث تؤم كةردةن ذةجنة 
  ن مريزام ئانة گشت ذةنگةننييةجةنگ     من نازم كةردةن تؤ ماچي جةنگةن 

ئةم چةند  يا سةيريةوة نزيكن، بؤ وثنة ب»جةهانئارا خامني پاوةيي«بة بؤچووين خؤم زؤر لة شيعرةكاين 
  .دا بكةين »قيبلةم دةماخم«لة پارچةي  »جةهانئارا«دثذةي 
  وةيادت قةسةم شاي نؤ جوانان     غةير جةتؤ كةسم وةكةس نةوانان   
  كارمو هةرتؤين ياگةي گشت قةوم      تؤين ئازيزم تؤين غةخموارم   
  ةن مةيل تؤم تةخنواي گشت عالةم وةس    هةر با جة عالةم  واچان بث كةسةن 

ئةگةر ئةم سث دثذة لةگةص ئةوة سث دثذةي دةسنووسةكةدا تثكةص بكةين كةسث ناتواين جيايان  
اي پارچةي ئةو ئافرةتةي تثداية، يةكثتر لةو بابةتانةي كة جثگ ٦ بكاتةوة، تا ئةو شوثنةش بؤم دةركةوت

 ٦ن كة وچةم دةست كةوتوپار ١٣زؤري تثداية لةنثوي ئةوانةدا  »بثساراين«ئاماژةية، ئةم كةشكؤصة شيعري 
تر بة ئاصوگؤذثكي  پارچةكةي ٧ئةو  .پارچةيان تا ئةو شوثنةي ئاگادار مب لة هيچ سةرچاوةيةكا چاپ نةكراوةن

 .لة بةرگي يةكا هثناون» كةشكؤصي هةورامان«من ئةوانةم لةو كتثبةي بة ناوي  كة .زؤرةوة لة چاپ دراون
هةيانة چةند پارچةيةكي  ؛شاعريانة لةپشت سةري يةكدا ننيئةوةيش بصثم كة شثوةي نووسيين شيعري ئةو 

هيچ نيشانةيةكيان بؤ دةسنيشان  ،سةري يةكن ، ئةوانةي پشتو ناوةذاست و كؤتائيدا نووسراون لة سةرةتا
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دةرئةكةوثت هي كام  - كة لةو شيعرانةدا هاتوون- هةندثكيان لة ذووي ناو يان نازناوةكةيان  ؛نةكراون
پثنچ خشتةكي تثداية و هةموويشيان بة شثوةي هةورامي  ١حةوت بةند و  ١رچةيةش پا ٩٨لةو  .شاعرين

 .نووسراوةن
  

  :دةسنووسي دووهةم 
  

سانتميتر و بة بةرگي چةرمي ذةش كة چوار دةورةكةي بة  ١٩لة سةر  ١٢ئةم دةسنووسة بة قةوارةي 
الپةذةية لة چةن اليشةوة مثژوي نووسني و ناوي  ٤٠وة و بة تثكذا دةرزي و دةزوو حاشيةدؤزي كرا

وةك لة الپةذي  ؛كراوة دا دةسنيشان ق.ـه ١٢٨٥ تا ١٢٨٢نوسةرةكةي لةسةر نووسراوة كة زياتر لة ساصي 
رفت از يذپ ازبي تالع في شهر شوال تحرير ه، آبدذ از دست مركب بد وكاغ آه ،من الموت آهتمد شد « :دا ئاوا هاتووة٣٨
  .)١٢٨٣امين  محمدست ده

  

 ١٣تا  ١لة الپةذةي .دثذشيعري تثداية ٦٨٨الپةذةية و نزيك بة  ٤٠ومتان ئةم دةسنووسة  هةروا كة
لة  .دثذة ١٨٧عيسمةت بوخاري كة ئةم بةشةي  بريزي، جامي و همس ت هشيعري فارسية و مةوالنا و ش

ة ئةوةيش بصثم ئةو پارچة لثرةدا پثويست. دثذه ٤٨١ ةم شيعري هةورامية و نزيك بةجسةر ٤٠تا ١٤الپةذةي 
خةسرةو و «نامةيةي لة پثشةكي و جيا لةو ميعراج ية»نامةميعراج«خاناي قوبادي بةناوي شيعرةي 

كةرميدا هاتووة، ئةم دةسنووسةش بةشثوةي ئةسصي و الي خؤم بة  مامؤستا حةمةي مةالةكةي »ريينش
ئةوةش بصثم كة ئةم دةسنووسة هةم لة سةرةتا و هةم لة ناوةذاست و ئةمانةت پارثزراوة، بةداخةوة ئةبث 

  .كؤتاييدا زؤرثكي لة ناو چووة
  

  دثذ  پارچةي شيعر  ناوي شاعري
  )؟(غةمني  

  سةبووري
٥  
٢  

٩٥  
٢٧  

  ١١  ١  سةيدي هةورامي
  ٢١١  ٩  مريزا شةفيع كوليايي

  ٦٦  ١  خاناي قوبادي
  ٧١  ١  يان سابري ) ؟(سابر

  ١٠  ١  يشيخ شةهايب كاكؤزةكةرياي
  ٥٢  ١  )؟(عيسمةت بوخاري
  ٦٣  ٢  شةمس تةبريزي

  ٣٢  ١  والنا جامي  مه
  ٤٠  ١  مةوالنا بةصخي 

  ٦٨٨  ٢٥  سةرجةم يان كؤي هةمووان
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  :دةسنووسي سثهةم
سانتيمتر داية و لةسةر كاغةزي زةرد  ٢١لة سةر  ١٧لة قةوارةي  .دةسنووسي سثهةم بةرگي نةماوة

هةم لة سةرةتا و ناوةذاست و  ،ماوةالپةذةي  ١٦٠بؤ ئةوةي ئةصثم  .الپةذةي ماوة ١٦٠نووسراوة و تثكذا 
و ئةبث ئةوةيشي كة ماوة پارثزگاري لثوة  بةو حاصةيش شتثكي بةنرخة .كؤتاييدا چةند الپةذةيةكي نةماوة

  . بكرثت 
  :شتةي ئةم دةسنووسةيش بكةين كةبةم شثوةي خوارةوةيةسةيري داذ با سةرتا

  

تةا لة  ؛ئةوتؤي لةسةري نةنووسراوة كة بزانني دانةر يان دانةراين كث بوون كي بةداخةوة هيچ نووسراوةية
شتثكي نووسيوة كة  »فةقث قادري هةمةوةندي«ناوةذاستدا پثش پارچة شيعرثكي ديالنة يان حةبسيايت 

مولف کتاب فقی عبدالقادربن رسول از روسای «ئةويش ئةوةية  ؛مثژووي ئةو نووسراوةمان بؤ ذوون ئةكاتةوة
 موصل و توقيف خانه کرکوک و را در ندی ازتاب تنهایی وتعذيب قيودش بااين نسخه افکار بعجز حال خود  روزگاروهم

سةرتاي ئةو  نووسراوة كة دا٦٠ئةم نووسراوةية لة الپةذةي  .»قـ.ه ١٢٩٤مت اهللا عليهبغداد درگذرانيده رح
لثرة بةدوايش  »ي ئيمام عةيل و ئةبووجةهلذشة«ة و پاش ئةوةي چريؤكة شيعري »فةقث قادر«شيعرةي 

بةيةك ذثنووس نووسراوة و بة گوثرةي ئةو نووسينةيش ئةكرثت بصثن هي فةقي قادري هةمةوةين بث كة 
  .كراوةتةوة نووسووذ

 .ة لة شاهنامةي هةورامي»ذوستةم و زؤراب«چريؤكة شيعري  ٥٩سةرةتاي ئةم دةسنووسة تا الپةذةي 
 .ديارة كايت خؤي نةماوة و بة جةوهةري سوور دووبارة نووسي كراوةتةوة ٣٢هةر ئةم بةشةي تا الپةذي 

ئةمةيش هةصئةگةذثتةوة بؤ ئةوةي كة ئثمة  .بةدةرديسةر ئةخوينرثتةوة و وةوزؤريشي بةري باران و ئاو كةوت
هةروا ئاماژةم پثكرد ئةم دةسنووسة  .شوثنثكي تايبةتيمان نةبووة تا لةم  جؤرة ئةسةرانة پارثزگاري بكات

بة تثكذا ئةوةي  .ةو چريؤكة شيعرةي ذؤستةم و زؤرابئةكرثت بة سث بةشةوة بةشي سةرةتايي كة ئةبث ب
ئةوةي كة ماوة  .شيعرةي فةقي قادةرة و ديارة زؤريشي لث فةوتاوة سيت ئةوبةشي ناوةذا .دثذة ١١٢٠كة ماوة

چي ئةگةر ن جةنگنامةي ئيمامي عةيل و ئةبووجةهةل،يشي كة ئةبثتة چريؤكة شيعر يايبةشي كؤتا .دثذة ٤١
دثذة و هةمويشي بة  ٢٦٣١سةرجةمي ئةم دةسنووسة  كة دثذة ١٤٧٠تثكذا نزيك بة ،ئةويش هةر ناتةواوة

  .هةورامي نووسراوة شثوةي
  

  : دةسنووسي چوارةم

  دثذ  پارچة شيعري  ناوي شاعري
  ١١٢٠  ١  )زؤراب ذوستةم و( نةناسراو

  ٤١  ١  فةقي قادري هةمةوةندي
  ١٤٧٠  ١  )مةنزوومةي ئيمام عةيل و ئةبووجةهل(نةناسراو  

  ٢٦٣١  ٣  سةرجةم 
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ئةتوانني بة يةكث لة  .الپةذةية ٢٢٨ثوةي كؤپي دةستم كةوتوة، سةرجةم ش بة ئةم دةسنووسة كة
چ لة  ؛لةبةر ئةوةي لة هةمو جؤرة شيعريكي تثداية ،باشترين كةشكؤصةكاين ئةدةيب كوردي ناوي لث بةرين

لةسةرةتاي دةس پثكردين كة بة نووسيين  .وةنييةماذووي قاصيب شيعري چ لةذووي زمان و شيوة ز
کليات « :شيعرةكاين مةولةوي دةس پثئةكا، نووسةري ئةم دةسنووسة ئاوا خؤي و دةستنووسةكة ئةناسثنثت

يانث ئةم كةشكؤصة كةبة  .»رت شيخ به اتمام رسيدضالدين خانقايی از کليات حمولوی عليه الرحمه به خط سيد نجم
دةست پثئةكات لة ذووي كةشكوص يان دةسنووسي شثخاين بيارة نووسراوةتةوة كة لة  سةرجةمي مةولةوةي

لة كؤتايي شيعرةكاين مةولةويدا ئاواي : بؤ وثنة .بةوةش كراوة ك ناوةذاسيت ئةم نووسراوةيةشدا ئاماژةية
شثخ «کة  »تمت شدکليات مولوی من تاريخ ارتحال حضرت شيخ عبدالرحمن قدس العزيز« :نووسيوة

ئةكةوي كة زؤربةي ئةو واش دةر. ةودا كؤچي دوايي كردو ق.ـه ١٢٨٥يش لة  سايل »بدذةمحانعة
  .نووسيويةتةوة» ائةبولوةف«ي شثخاين بيارةيش خودي شيخ عةبدذةمحان ناسراو بة دةسنووسةي بنةماصة

 دييزماين  كور ئةم دةسنووسة بةسث زماين  كوردي و فارسي و عةرةيب نووسراوةتةوة كة زياتري بة
 لةو" مةولةوي"دةسيت پثكردووة كةسةرجةمي " مةولةوي"ومتان بة شيعري  سةرةتايش هةروا كة .هةورامية

سةرتاي دةسپثكردين تا كؤتايي  .پارچةية ١٢٤و بة تثكذا  ية٩٨تا  ١الپةذةي  سةردةمةدا نووسيوةتةوة و
  .الپةذةيةكا چوارثنثكي خةياميشي نووسيوة سةرجةم  لة هةر

  :ةية سةيرثكي ناواخين ئةم دةسنووسة هةروةك خؤي بكةينتشثوةي ئةم داذشبا سةرتا بة 
  دثذ  زماين شيعري  پارچةي شيعري  ناوي شاعري

  ١٥٨٤  هةورامي- كوردي  ١٢٤  يعدووم همةولةوي ناسراو بة م
  ٤٤  ===  ١  لعولةما وشثخ موحةممةدي فةخر

  ١٣  فارسي  ٢  )؟(بيدل
  ٦٣  ==  ٦  )؟(هاليل 
  ٤١  فارسي  ١  عةتار 

  ٢٠٣  = =  ٢٨  لوةفاوشثخ عةبدؤذةمحاين ئةب
  ٢١  ==  ٢  )بوالبهاا(شثخ موحةممةدي بةهائةدين 

  ١٨  و عريب==   ١  )؟(ئيمام ذةباين 
  ٧  =  =  ١  مةالحامد كاتيب  

  ٧٢  = =  ١٠  )ئةختةر(ئةكرةمةدين بوخاري  خاجة
  ٢٠  ==  ٢  سةعدي شريازي

  ١٦  = =  ٢  مةال عبدوآلي دشةيي 
  ١٥٢  )س(فارسي وكوردي  ٧  موستةفابةگي كوردي

  ٤٣  فارسي  ٦  )؟(مةوالنا جامي 
  ٦  = =  ١  شةمس تةبريزي 

  ٩  = =  ١  سالمي ولئيمةال ئةمحةدي شيخ
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  ٨  ==  ١  )؟(توآلي تاصشيشيخ سةبغة
  ٨  ==  ١  ناسرةدين شاة

  ٢٣  = =  ١  )؟(غةياسي 
  ٧  ==  ١  )؟(مةنسوور 

  ١٤  ==  ١  سائثب تربيزي 
  ٥٠  ==  =  ٦  )؟(فةيزي 
  ٢٠  =  =  ١  )؟(كةماأل

  ٢٥  =  =  ١  )خاكي(شثخ ئيرباهيم 
  ١٠  = =  ١  )؟(حةيدةر 

  ٩٧  =  =  ٤  )؟(موخلثس 
  ١٤  سؤراينكورديي  ٢  حةسرةيت

  ١٥  ==  ٢  فكري  
  ٥٢  =  =  ٧  سامل 

  ١١٣  = =  ١١  نايل
  ٦  سؤراينكورديي  ١   يحاجي قادري كؤي

  ٣٦  = =  ٢  شيخ ذةزا تاصةباين 
  ٢٢  و فارسي كوردي  ٣  تاهثر بةگي جاف 
  ٣٣  سؤراينكورديي  ٢  ئةدين شيخ عومةري زيا

دثذ كوردي  و فارسي و  ٢١٨پارچةيشي تثداية كة بث ناونيشانن كة بة تثكذا ئةوانيش  ٢٢ئةصبةت نزيك بة 
كرد لة هةر الپةذةيةكي ئةم دةسنووسةدا چوارثنةكي خةييام نووسراوة  هةروا لة سةرةتادا بامسان .عةرةبني

لة كؤتايي چوارينةكانيشدا  .چوارينةن ٢٣٠كةبة تثكذا  ٢٣٣پثئةكا تا الپةذةي دةس ٤الپةذةي لة كة ئةوةيش 
ئةم دةستنووسة  .»امين قاضی شافعی کرمانشاه محمدپايان رباعيات خيام عليه الرحمه بدست « :ئاوا نووسراوة

ين كة هةروا لة نيو داذژاوة چوارينة، دةسنيشان كة ٢٣٠پارچة شيعر و  ٢٦٥شاعرية  ٢٤ئةتوانني بة تثكذا 
تثداية كة كورديةكةيشي هةم بة شثوةي  »كوردي، فارسي، عةرةيب«ةكةيشا ديارة بة سث زماين )جةدول(

  .هةورامي هةم بة سؤراين نووسراون
بوو كورتةباسثك لةسةر ئةو چوار دةستنووسة كة لة الي خؤم پارثزراون، بة هيواي ئةوةي بتوامن  ئةوة

  .انونووسي بكةمةوة و بكةونة بةردةسيت هةموووبارةذؤژث هةموويان د
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  كاننييةكاكةييةكان و زماين نةتةوةيي و ئاييين و  نووسراوة ئايي
 ∗سةالم ناوخؤش بةكر. د

  
  :کورتة

ئايني سةرچاوةيةكي . و زماين نةتةوةية نةتةوةيي فاكتةري پاراستين ناسنامة- هةر دةقثكي ئاييين
  .كةيةنييةئايي-كردين زماين دايك و زگماك و نةتةوةي كؤمةصة ئةتنيكي گةشةسةرةكي پژاندن و 

ئايينني و خاوةن كةلتور و زمان و ئةدةبيايت - كاكةييةكان، وةك ئثزيدييةكان، كؤمةصثكي ئةتنيكي
چونكة  ؛هةورامان يةكث لةو ناوچانةي كوردستانة كة بايةخثكي گرنگي لةو ذووةوة هةية. ذؤحانييةيت خؤيانن

هةتا سةردةمانثك خةصكي ئةو  .نگةي گةشةكردين زةردشتيةتيش بووةكاكةيي، ئةوة پثشتر ژي جگة لة
  .بةرداري هةندث داب و نةرييت زةردةشتيش نةبوو بوونناوچانة لة پاش مووسصمان بوونيش دةست

 ي لةلة هةموو زارثكي دي كورد ،كاين كاكةييةكانةنييةديالثكيت گؤران كة زماين سةرةكي نووسراوة ئاييي
 كوردستان كاكةييةكاينجةخت لةسةر شثوةيةكي سةرةكي  لةم توثژينةوةيةدا، بة. زماين ئاوثستا نزيكترة

ية، ئةوةندة هةية دا هة»تر نةتةوةي«و لة ناو  »تر شوثين«كةراين ئةو جؤرة ئايينة لة پةيذةوئةگةرنا  كراوة
و » عةلةوي«و » هيآلعةليوص«، »هلي هةقئة«بةصکوو زياتر بةناوي  ؛نةناسراون ئةوانة بةناوي كاكةيي

سةد كورد نني، بةآلم كاكةييةكاين خوارووي  لة ذاستة ئةوانة سةد. هتد ناسراونو  »زةروةد«و » باشصقز«
  .كوردستان سةد لة سةد كوردن و خاوةن زمان و كةلتوري خؤيانن

سةرباسي يةكةمي ئةم  »؟كاكةييةكان كثن« :جگة لة پثشةكي، ئةم توثژينةوة لةچةند سةرباسثك پثكدث
. هةروةها لة پاشان لة ناسنامةي نةتةوةيي و ئاييين كاكةييةكاين خوارووي كوردستان دواوين. توثژينةوةية

و  »زوآلص و زوآلص«و  »التةزكرةي ئةع«و  »سةرةجنامدا«كاين كاكةيي كة خؤي لة نييةنووسراوة ئايي
  . دةپؤشثت شثكي زؤري توثژينةوةكة دا بة ،دةگرثتةوة »يارسان«

                                                
  .ي سةالحةدينستگازان- پرؤفيسؤري ياريدةدةر ∗
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كردنةوةي  ساخلة لثكؤصينةوة لةو دةقانة، توثژةر توانيويةيت هةندث ذؤناهي خباتة سةر زماين ئةو دةقانة و 
بووين ذؤصي زاري هةورامي  هةروةها كز ؛ناسنامةي نةتةوةييمان كة كورديية و بة زاري گؤراين نووسراون

وين مرينشيين بابان بة سةرةتايةك لة هةرةسي بو و دروست نلة دواي ذووخاين مرينشيين ئةردةآل) گؤران(
  .كراوة ئاماژةي بؤ دازماين كاكةييةكان و ئةدةيب ئيسالمي هةورامي

 .لة كؤتايي توثژينةوةكةدا، ئةجنامة سةرةكييةكاين ئةو توثژينةوة خراونةتة ذوو
  

  .هيآليي، ئايني، هةورامان، گؤران، ئةهلي هةق، عةليوصکاکه: وشة سةرةکييةکان
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  سنامةي كاكةييةكاننا

زؤر  لة تـوثژةران بـةهؤي لةيـةك نزيكـي كاكـةيي دةگـةص عـةيل         .ئاينني- كاكةييةكان كؤمةصثكي ئةتنؤ
زؤر نـاو    ئـةم  گرووپـة بـة   . ز و كؤمةصةي دي ئـةتنيكي و ئـايينيي تثكةصـيان دةكـةن    ةروةئيالهي، قزصباش، د

دؤگمـا  .  )كةصةشـثر كـوژ  ( خـروس كـوش   ،)بةچةي كـورد ( كاكةيي، ئةهلي حةق، يارسان، كُردبچة: ناسراون
 »دؤنـادؤن «و  »تةجسـيدي ئيالهـي  «و  »يةكثيت بـوون «كوچكةي   سث بنةذةتيةكاين ئةم كؤمةصةية خؤي لة

بووين ئةم دياردةيةش، لةوانةية زياتر پثويست بث بة سروشيت خـودي ئايينةكـة كـة وةك هةنـدث     . دةنوثنث
هةنـدث سـؤيف پـةرگر ئةمـةي دروسـت       ةها جيهانبيينهةرو .توثژةر واي بؤ دةچن كةرةگثكي كؤين هةبث

ةيةك بـن  واي بؤ دةچث كة ئةم گرووپة تثكةص سةديق بؤرةكةيي ،سةبارةت بة بنةچةي ئةم كؤمةصةوة. كردبث
ــة ــة     ل ــةدگارةكاين كتثب ــة ئ ــدث ل ــةكردين هةن ــاري و هــةروةها موتروب ــاييين كــؤين ئ ــدث  ئ ــي  هةن ذةگ

 ، وا)كاكـايي (ثي بةصـگةكان و پةرتووكـة دةستنووسـةكاين يـاري     بـةپ : نووسـث  ههـةروةك د  ؛كانياننييةئامسا
بووة كة لـة سـةدةي دووهـةمي كؤچيـدا ژيـاوة و       »بالوويل ماهي«ذچة  و دةكةوث كة داهثنةري ئةم ذثدةر

وةكـوو   ،كاين كوردستاننييةذاي كؤين ئايي و بري وةرگرتن لة  لةگةص هةندث لة ياراين لؤرستان بةهؤي کةصک
گةلث كاريـان كردؤتـة سـةر     ،»ئيسالم«و  »لةكةوجو«، »فةلة«و  »مةزدةكي«و  »مانةوي« و ئايين زةردةشيت

 ، ئيسـالم كـاين  هينـ يئا وةرگرتن لة هةروةها بةهؤي بةهرة). ٥: ٢٠٠١بؤرةکةيي،( )كاكةيي( ذچةي ياري و ذث
وانة دةكاتة بةصـگة لـة   هةبووين ئة .ئيالهي ناويان دةباتحةق و عةيلزةكي بة ئةهلي ولةكةوة، ئةمنيوفةلة و ج

يمانةي ئةوة دةكرث كـة   ش هةروةها. )٢٠١: ٢٠٠٠زةکي،( داسةر كاريگةري مةزهةيب جةعفةري لة ناو كوردان
ئةمـةو دةگـوترث كـة    ). ١٠٢: ٢٠٠٦ نـاوخؤش، ( ذچةيـةي بـةدي هثنابثـت    و بريوذاي پـةرگرةكان ئـةم ذث  

لـة دثـي    داي كؤچيـ ٥٧٨لـة ساصـي    كـة  »سوصتان ئيسـحاق «يان  »تان سةهاكسوص«ياخود  »سةهاك سان«
دا لثـرة ). ١٠٢: ٢٠٠١ بؤرةکـةيي، ( بووة، تازةكـةرةوةي  ئـةم ئاينـة بثـت    دايك دةودان لة هةوراماين هلؤن لة

چـاو   بـؤ كاكـةيي بـةر    »سوصـتان سـةهاك  « بـؤ ئثزيـديايت و   »شثخ ئادي«لثكچوونثكي ئاشكرا لة نثوان ذؤصي 
ذةشـاد  «سـةد كـوردي نييـة، بةصـکووو وةك      لـة  ئةم ئايينـة سـةد  ةي ئيزيدياتيةوة، بةآلم بةپثچةوان ؛دةكةوث
 بةصـکوو لةناويانـدا فـارس و تـورك و     ،هةق تـةنيا كـورد نـني   ةوكةراين ئاييين ئةهليذپةي« :دةنووسث »مريان

بةذاي من ژثدةري دةركـةوتين ئـةم كؤمةصـةية ذةنگـة     ). ٢٢٩: ٢٠٠١ خةزنةدار،( »تريش هةن هي ئازةري و
 عةرةبـةكان بـةر لـة    .يت فارسـي آليت عةرةب و دةسـة آلدةسة: ي دةسةالتيةوةثملمالن خودي پثويست بث بة

ذثـي   م لةآلبة .بوون ت هكةچي فارسةكان خاوةن شارستاني ؛ئيسالم يةكث لةكؤمةصة هةرة دواكةوتوةكان بوون
ذؤصـة   فارسـةكانيش ئـةو   ؛نةتةوة سةردةستة و خـاوةن شارسـتانييةكان   ئيسالمةوة عةرةبةكان بوونة يةكث لة

كردبث فارسـةكان و بةشـث لـة كوردةكـاين هـةورامان هـةر لـةژثر كارثگـةري          هةر ئةمة واي. گرنگةيان نةما
ئةمة و بؤ ئـةوةي عةرةبـةكان تؤمـةيت زنـدةق و هةرتةقـةيان       .زةردةشتايةيت، ئاينييكي كؤن زيندوو بكةنةوة

 .زهةيب مةسـةلةكةي قووصـتر كردبثتـةوة   لةپاشانيش ملمالنثي مة ؛نةدةنة پاص، تةواو لة ئيسالم هةصنةگةذانةوة
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كراوة بةجؤرث نةك لـة پثشـةوةي پثغةمبـةريش تةماشـا كـراوة،       پريؤز هثندة بةرز و ئةبوتالثبي عةيل كوذ
 بةصکوو لةالي هةندث پةرگرةوة نةك عةيل هةر تةجسيدي خوداي كردووة، بةصـکوو هـةر خـؤي بؤتـة خـودا     

هةنـدث   د و دؤنـادؤن، واي لـة  ييـةكثيت بـوون و تةجسـ    كوچكةي باوةذي بووين سث). ٢٠١: ٢٠٠٠ زةکي،(
، كاكةييـةكانيش بـة   كـردووة كـة وةك ئثزيديـةكان    »كرثينـربؤك «و  »ماكـدؤص «نووسةري كوردناس وةك 

  ).٢٩: ٢٠٠٣ ماکدؤص،( ناوزةد بكةن» Heterodox  هةرتةقة«
  

  :ناسنامةي نةتةوةيي كاكةييةكان
كاكـةيي لـة   زاراوةي . وارووي كوردسـتان دةكـات  ين خـ ئةم توثژينةوةية جةخت تـةنيا لـة سـةر كوردةكـا    

سـةنة  سةبارةت بةو زاراوة دينييةوة چةند ذايةك هـةن، هـةموو ذة  . ژثدةرثكي كوردييةوة سةرچاوةي گرتووة
لة كتثبةكةيدا سيفةت و ناسنامةي كاكـةيي لـة خةصـكي     »ئةدمؤنس«چةندة كورديةكة دوپات دةكةنةوة هةر
وة، بـةآلم ئـةم توثژينـةوة ئـةم     ةي كاكةييـ »سةيد« دةكات بة تةا تايبةيت عةوام و ذةشؤكي دةستثنثتةوة و

جـةمال نةبـةز دةربـارةي نـاوي     دوکتـؤر  . ةيـة سةيد ناسنامةي كاكةييان ه»نا«ذاية ذةت دةكاتةوة و سةيد و 
گواية ذؤژثكيـان كـة دارةذاي مزگةوتةكـةيان كـردووة لـة بةرزجنـة و ديويانـة دارةكـان         « :كاكةيي دةنووسث

كاكة بيكثشة و لةوةوة دارةكـة بـة فـةرماين خـوا     : گوتوويةيت" سةهاك. "رن لة ماوةي نثواين ديوارةكانكورت
ـ    "كاكةيي"كشاوة و هةر لةوةشةوة نثوي  هـةروةها دةگـوترث كـة    ). ٩٩: ١٩٧٦ نةبـةز، ( اوةذيـان بـة سـةردا ب

: ٢٠٠٠ بؤرةکـةيي، ( ةناوي ذابـةري ذؤحـي ئـةو تايةفـةو     شيمانةي ئةوة دةكرث كة زاراوةكة پةيوةست بث بة
هـةروةها بـة   . دةكاتـةوة كـة كاكةييـةكاين خـوارووي كوردسـتان، كـوردن       ساخئةوة  ،ئةو شرؤضةكردنة). ٧٤

گةص كـةلتووري  ية، بؤية كةلتووريشيان لة»ماچؤ«حوكمي ئةوةي زمانثكي تايبةت بة خؤيشيان هةية كة ناوي 
موو ئةوانةش گرنگتر ئةوةية، ناويـان كـوردي بـوو و    لة هة. ز جودايةةروةباش و دصئيالهي و عةلةوي و قزعةيل

وثـذاي  . حةوت وثنة كردگارةكانيان هةموويان كوردي كوردستان و لوذستان بـوون، جگـة لـة ئيمـامي عـةيل     
لة سةدةي دةيةمةوة دةسپثكثك بـووة بـؤ نووسـيين دةقـي     ) كاكةيي(ئةمةش، دةركةوتين ئةدةيب يارساين 

ئةو ئةدگار و خةسصةتة كورديية لـة قؤنـاغي دووهـةمي ئـةدةيب كاكةييـدا       .ئاييين بة زماين نةتةوةيي كوردي
  .زؤر ذؤشنتر كوردييةكةي دةردةكةوث) ١٥و ١٣سةدةي (

  
 :نووسراوة ئايينييةكاين كاكةييان و زمانناسي كوردي

ذؤژث لـة ذؤژان لـة مثـژوودا     - زارة سةرةكيةكاين زماين كوردي دادةنرث يةكث لة كة بة- ثكيت گؤران ديال
زمـاين يـةكگرتووي    پةيل بؤ ئةوة هاويشتووة كة ببث بة ،نداآلة تايبةيت لةسةردةمي زثذيين مرينشيين ئةردةب

بـةر لـة    ؛لة بارةي گرنگي ئةم زمانة وةك زمانثكي پـريؤزي ئـاييين چةنـدةها هؤكـار  لـة ئـارا دان      « .كوردي
راوة ئاينييـةكاين  وةك نووسـراوي   زؤربـةي نووسـ  : هةمووان نزيكي ئةم شثوة زارة لة زماين ئاوثستا، دووهـةم 

زارة ةهتـد، بـةو شـثو    و »ماريفةتو پريشالياري«، »يارسان«، »صآلص زوآلزو«، )ةعالئتةزكةرةي « ،»سةرئةجنام«
 خاليـدي  مةولةوي و مةوالنا وثذاي ئةمانة چةندةها هؤزانضاين كورد وةك). ٢٨٦: ٢٠٠٤ نيکيتني،( »نووسراون
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ــادي ه   كــايلييم  ــاي قوب ــةم شــثوةزارة داذشــتووة جــاف و خان ــان ب ــاوخؤش،( »ؤزاني ــةنثو ). ١٠٣: ٢٠٠٦ ن ل
: نووسراوي دينيي وةك بةرنامةي ژيـاين كاكـةيي ناسـراون؛ وةك    كاكةييةكاندا چةند نووسراوثك هةن كة بة

لـة  » سـةرئةجنام «ژثدةرةكاين كاكةيي  جةخت لةسةر ئةوة دةكـةن كـة    .ص، يارسانآلص زوآلسةرئةجنام،  زو
نـاوي   "سـةرئةجنام "« :سديق بؤرةكةيي ئاوا لة بارةي سةرئةجنامةوة دةنووسث. تر و بةرچاوترةهةموويان گرنگ

و يـاران و  " سـةهاك سان"اليةن  يةكث لة پةرتووكةكاين پريؤزي يارسانة كة لة سةدةي هةشتةمي كؤچيدا لة
بةشـثكي   و هـةر  سةرئةجنام داگري شةش بةش يا شةش جزمـة  ؛وة بة زاراوةي گؤران هؤنراوةتةوةنييةآلهاوة

دةورةي حةوتةوانـة، بارگـة بارگـة، گصـيم وةكـؤص، دةورةي      : ناوثكي تايبةيت بؤ خؤي هةية كـة بـريتيني لـة   
چلتةن، دةورةي عابدين، وردة سةرئةجنام و ئةم شةش جزمة لـةباري مةبةسـت و ناوةرؤكـةوة لةگـةص يـةك      

  ).٧٤: ٢٠٠٠ بؤرةکةيي،( »تؤفرييان هةية
هـةق  ة كة دةقي سةرجنام بةناوبانگترين و ذةنگة پريؤزترين  دةقي ئايين ئـةهلي باوةذي واي »ذةشاد مريان«

 شـيعري بـة   .سةرئةجناميش پةخشانة، بة زمـاين فارسـي نووسـراوة    دةقي«هةروةها دةنووسث  .بث )كاكةيي(
 كردؤتةوة وةريگثذاوةتة سـةر زمـاين   كوريت" مينؤرسكي.  "نووسراوة ١٨٤٣ديالثكيت گؤرانيش تياية و ساصي  

). ١١١- ١١٠: ٢٠٠٥ نةبةز،( »م دةقةكاين كةم و كوذييان هةيةآلبة. بةچاپي گةياندووة ١٩١١ذووسي و ساصي 
باسـيلي  «و  »مينؤرسـكي «و  »ديق بؤرةكـةيي سـ «و  »ذةشـاد مـريان  «و  »هـةوراماين  حمةمةدئـةمني « ئةمةو
ش هةنـدث  كتـثيب   وثـذاي ئةمـة   .باوةذيان واية كة دةقـةكاين سـةرجنام  لةگـةص يـةك جيـاوازن      »نيكتني

كـة  » ئيضـانؤض .ض«. يةك ناوةرؤك هةر بة  سةرئةجنام دةبينني وةك بصثي دوو ناو بن بؤ» تةزكةرةي تةعال«
 ؛هـةمان نـاوةرؤكي  سـةرئةجنامة   ش  مـه  صـث ئـه   ده ،فارسييةوة كردووة بة ئينگليـزي  ي لة»ةعالتةزكةرةي ئ«

هـةقي تيايـة   اسا و پرنسيپةكاين ئـاييين ئـةهلي  هةروةها ي .كةچي لة ئةمةي دوايي گةلث ذثكوپثك و تةواوترة
لة ديدي بؤرةكةييـدا هـةر شـةش بةشـةكةي      . داوة »حةقيقةت« بووين بايةخثكي زؤري بة مةسةلةي ئاشكرا

: ٢٠٠٠ بؤرةکـةيي، ( سةرئةجنام زياتر بةشثوةي شيعر نووسراون و زماين نووسـينةكانيش شـثوةزاري  گؤرانـة   
لـة زؤربـةي   ) سوصـتان ئيسـحاق  ( »سـةهاك سـان «ريثـك نووسـيويانة و   ئةمة و هةر بةشـة و كؤمةصـة پ  ). ٨١

ئةمــةش ئـةوة دةگةيــةنث كــة ســةرةجنام كتبثكـي ئامســانيي نييــة و بةصــکوو زادةي   . بةشـةكاندا بةشــدارة 
 »جـةمال نةبـةز  . د«كة لة نةزةري  »پري بنيامني«تر وةك  كةسثكي. خوثندنةوة و مةعريفةي چةند مرؤضثكة

 نـاوخؤش، ( »ئيزيديانة بؤ كاكةييةكان، ئةويش لةنووسيين چةند بةشثكدا بةشـدارة  »سيتاوومةليك«هاوشاين 
مـاوةي زؤر   بةشداري چةندان كةسة لة نووسيين ئـةم دةقانـةدا كـة لـة     ،رجنة هئةمةي جثي س). ١٠٠: ٢٠٠٦

ـ  . ذةنگة ئةمةش هؤكارث بث بؤ ئةوةي دةقةكان لةيةكتر جـودا بـن   .جياواز لة يةكتردا ژياون ةدوو هـةروةك ل
ي هةشـتةمي  ةبؤرةكـةيي سـةد  . ذاكةي  پثشووش ئاشكرا دةبث، مثژووي نووسيين دةقةكان وةك يةك نيية

؛ كـةچي  يةكث لـة دانـةراين دادةنـث    بة سوصتان سةهاكبؤ دةقي سةرجنام دادةنث و ) پازدةي زاييين(كؤچي 
وسـيين دةقثكـي ئـاييين    هةبووين چوار سةدة لة نثوان مثـژووي نو  .ذةشاد مريان  سةدةي نؤزدةهةم دادةنث

بـة   ١٩١٤ي كـة كاكةييـةكان لةساصـي    ئـةو كتثبـة ئايينييـة    .گومان دةخاتة سـةر خـودي دةقـةش    ،گرنگ
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ئـةويش سـةدةي    ،بـووة  »سـةرةجنام «ي كوردناسيان داوة، بةذاي حمةمةد ئـةمني هـةوراماين   »مينؤرسكي«
 ؛هـةبووبث لـة نووسـيين ئـةم دةقـةدا     هيچ ذؤصي  سةهاكذثي  تثناچث سوصتان هواتاي م بة. نؤزدةهةم نووسراوة

ئةوةندة هةية دةكرث ئـةو لـة   . ژياوة) ١٣٨٨- ١٢٧٢( چوونكة ئةو خؤي لة سةدةي سثزدةهةم و چواردةهةمدا
هةر يةكـة و  و ين دووبارةيان كردبثتةوة آللةپاشان سةدة دواي سةدة ياران و هاوة يتسةدةي چواردة نووسيبث

مژدةهـا  « و »مةسـحةيف ذةش «و  »جيلـوة «؛ هةروةك ئةوةي لـة  بةپثي ذةوشي سةردةم گؤذاين تثدا كردبث
 ،هـةوراماين سةبارةت بةوةش كة دةقةكة بة فارسـي بـووة يـان بـة كـوردي     . كراوة »قةويل ئثزيديان«و  »ذؤژ

سةدي كوردي نييـة، بةصـکوو فارسـيش     لة وونكة خودي دينةكة وةك ومتان سةدچ ؛ومذةئةمةش جثي مشت
زؤربةي كوردةكاين هةورامان فارسـيزانن؛  . ماين فارسي و هةوراميش لة يةك نزيكنهةروةها ز ؛تثيدا بةشدارة

هةردوو زمان نووسرابث يان دةكرث سةرةتا بة فارسي بووبث لةپاشان لـة ذوانگةيـةكي نةتةوةييـةوة     دةكرث بة
سـةردةمي  م لة ذثگاي شيعرثكي شثخي سةعدييةوة دةتوانني ئاماژة بةوة بكةين كة لـة  آلبة ؛كرابث بة كوردي

ت بـووة  آلئةو زمانة زماين نووسني و دةسة. تاكة زماين كوردي بووة لة ناو كورداندا »هةوراماينكوردي «ئةودا 
  :  هةروةك شثخ سةعدي دةنووسث

  گة بة كوردي گويرم   بةتازي أستيين برمن زند گويد تعال كة
ماصـي كـوردي داذثـژراون؛    لةسـةر كثشـي خؤ   - كـة سـرودةكانن  -  ئةمة و بةشة شيعريةكةي سـةرئةجنام   

سـةهاك لـةم بةشـةدا    سوصـتان  .پةخشـانةكاين بـة فارسـي نووسـراون     »وردة سـةرةجنام «هةروةها بةشث لة 
بردين فيز و هـةوا   ناو راسيت و لة پاكي و«: كؤصةكةي دينةكةي بؤ كاكةييةكان لة چوار شت دةربذيوة ئةويش

تاك وشةي فارسيشي تثـدا  ئةگةر تاك  ؛سراونبةآلم شيعرةكاين لةسةر شثوةي مةسنةوي نوو. ن»و بةخشش
  :بث، ئةوا بةكوردييةكي ذةوان بؤ سةردةمي خؤي نووسراوة

  ياري چوار چشتةن باوةري وةجا    باوةري وةجا باوةري وةجا، 
  مةبؤ بار وثت سووك كةي جة دنيا  چاكي و ذاسيت ونيسيت و ذدا
  ارةنگا سةرةو بان و گا سةرةو خو  چونكة ئي دنيا جاگةي بوارةن

  گرد وات وثتان نيست كةن پةي مودا     ذاسيت و ذدا  مةبؤ وةپاكي و
  )٨٥: ٢٠٠١ بؤرةکةيي،(

  
لةگـةص جـؤري  فارسـي و     »هريؤيـك كـةپلثت  « :لـة ئثنگيلزيـدا پثـي دةصـثن     ئةم شثوة مةسنةويية كـة 

تـر، گـةر    يـةکي بـة واتا  ؛چوونكة لةوةي فارس و ئينگليزيدا هةر دوو دثذ لة شتثك دةدؤين .ئينگليزيدا جوداية
م شـثوازي داذشـتين   آلزؤر كار لة ذاماين دةقة شـيعرةكة ناكـات، بـة    ،جووتثك لة دةقة شيعرييةكة دةرثين

، دةرهثنـاين جووتـة دثـذثك تـةواوي دةقةكـة      نييـة دةقة شيعرييةكةي سـةرئةجنام، چوونكـة دةقثكـي ئايي   
 ةنـدثكي لةسـةر باسـثكي خواناسـي بـة     هةر ب .لة چةند بةندثك پثكهاتووة »صآلص زوآلزو«كتثيب . تثكدةدات

سـةدةي   ئـةم دوو هؤنيـارة لـة   . تـةوة هـؤنراوة  »شـائثرباهيمي ئيوةتـةوة  «و  »بابة يادگاري سـةرانةيي «هؤي 
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. ژيـابن  سـةهاك  سوصتاندةبث هةردووك لة سةردةمي . بوون وهةردووك بةخواناسي ناسرا ؛پازدةهةمدا ژياون
. هؤنراوة پثكهـاتووة  ١٠٠١بةند و  ١٥٦خؤماصي هؤنيوةتةوة لة  يان كة لة سةر كثشي دة هيجاييئةم پةرتووكة

يــةكث لــة پةرتووكــة پايــةدار وگرنگــةكاين ســةدةي  صآلزو صآلزوپــةرتووكي «ديق بؤرةكــةيي دةنووســث ســ
لةو دةقةدا گةلث وشةي كـوردي هـاتووة و ئةگـةر ئـةم      .تةوة زاراوةي گؤراين هؤنراوة هةشتةمي كؤچية كة بة

 »بثگومـان ئيمـة ئيسـتا هـيچ چةشـنة ئاگايـةكمان لةوانـة نـةدةبوو         ،نةيان بةكار نةبردايةدوو هؤنةرة ئةم وشا
كــة كتثبثكــي ئــاييين -  ، زوآلص زوآلص، ئــةوا كتـثيب  يارســان داجناملــةپاص ســةرة). ٨٥: ٢٠٠١ بؤرةکـةيي، (

 اماين،لـة نـةزةري موحةمـةد ئـةمني هـةور     . باس لة  ئةركي ئاييين ذؤژانةي كاكةييةكان دةكا - كاكةييةكانة
 .سـةهاك واتـة سوصـتان   ؛سـةهاك يارسان وةك كتثبثكي پريؤزي ديين كاكةييةكان وتين دةگثذنةوة بؤ شثخ

ئـةم كتثبيـةش وةك   ).  ٨٥: ٢٠٠١ بؤرةکـةيي، ( »بوو ياخود ئةو سةردةمةي  ئةو سةدةي هةشتةمي  كؤچي
 »ودوسـر « نراوةكـان لةشـثوةي  لةم  كتثبانةدا بةزؤري هؤ. تر بةشثوةي پةخشان و هؤنراوة نوسراووة دووةكةي

بذگـةيني لـة كثشـدا و لـة سـةرواش       »دة«سـرودةكاين يارسـانيش   .  دان بؤ ئةوةي بةئاساين لةبـةر بكـرثن  
دةقـةكان وشـةي    .كي زؤر كؤنة لة ژثر كاريگـةري ديـين و هاوسـثيدا   نييةزماين دةقةكة هةوراما .مةسنةوين

شـثوةزاري   ي نووسراوة ئايينييةكاين كاكةييةكان بـة زؤربةي هةرة زؤر. عةرةيب و فارسي و توركيشيان تثداية
دةضـةري خؤيـدا گرينگييـةكي زؤري هـةبووة،      سةدةي نؤيةمةوة لـة  ئةم شثوةزارة هةر لة. گؤران نووسراوون

كان هةر هـةموو كاكـةيي بـووبن،    نييةئةمةو وةنةبث هةوراما. بةرة بؤتة زماين ئةدةب و دةسةآلتبةجؤرث بةرة
كردووة سـةبارةت بـة هةورامانييـةكان گرنگيـدان بـة زمـاين        ئةمةش واي ؛ث هةبوونةبةصکوو موسصمانيش لةو

 پةسـةند . هةوراماين هةر تةنيا مؤتيضثكي كاكةييانة نةبثت، بةصکوو فاكتةري نةتةوةيش ذؤصـي خـؤي هـةبووة   
وةتا ئـة . تـر ناگةيـةنثت   چـي  ،مؤتيضـي نةتـةوةيي   زاين كوردي لة ئاست فارسدا بثجگة لة شريينتر كردن و بة

  :دا دةنووسثذوانينةي سةرةوة لة دوو مةسنةويلةو تث »خاناي قوبادي«
  دانا بوزرگان كوردستان زةمني    ن ساحثب عةقص و دين آلجةالي عاق  

  شريينتةرةن كوردي جة فارسي بةل    ذاستةن مةواچان فارسي شةكةرةن  
  ).  ٢٤٨: ١٩٥٢ سةجادي،( 

روشيت زماين گؤران، واي لة مةولةويش كردبث شـيعر بـةو   ية هةمان مؤتثض و ذةوشي هةرمثةكة سيدوور ن
مةولـةوي لووتكـةي شـيعري    « :عيـزةدين مسـتةفا ذةسـووص بـاوةذي وايـة     وکتؤر لةو بارةيةوة د. زمانة دابنث

 هـةرچي گرنگـي كوردناسـةكانة  بـة    ). ٢٥: ١٩٧١ مستةفا ذةسووص،( »هةورامي و نوقتةي هاتنة خوارةوةيةيت
بووين كؤمةصةيةكي ئـةتنيكي ديـين  لةكؤمةصـگاي ئيسـالميدا     . تيضثكي ديين بووةزياتر مو ،شثوةي هةورامي

 »ژوگوضسـكي «. نـةريتيان  و داب زاين كتثـب و  پـريؤز  و بـة  دةرفةتثكي لةبارة بؤ نزيك بوونةوة لـةم كؤمةصـة  
وة گرنگيداين من دةگةذثتـة «: هةروةك دةنووسث ؛مؤتيضي خؤي ناشارثتةوة لةبارةي گرنگيداين وي بة گؤران

گؤران جةماوةري سـةرةكي ئـةهلي   : چوونكة گؤران خاوةن ديالثكتثكي تايبةيت خؤيانن و دووهةم: بؤ، يةكةم
كوردناسةكان سةبارةت بـة   بووين هةندث  لة ئةمةو بة هةصة حاصي). ٦٣: ٢٠٠٨ ژوگوضسکي،( »حةق پثكدثنن
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ة شثوةزاري گؤران بدةن و ئـةو  داوة گرنگي ب كوردي، كوردةكاين هان حسثب نةكردين بة شثوةزاري گؤران و
بةصکوو خودي زماين كوردي بةشـثكة لـة    ،ذايانة ذةت بكةنةوة كة بانگةشةي ئةوة دةكةن كة نةك هةر گؤران

فاكتـةرثكي دي بـووة لةسـةر     ،ئةمةو ذةوشي ديين و كؤمةآليةيت و سايكؤلؤژي كاكةييةكانيش. زماين فارسي
. ديـةكان كؤمةصـةيةكي داخـراوي ديـين پثكـدثنن      هن وةك ئيزكاكةييةكا. پاراستين كورديةيت ئةم شثوةزارة

سـةبارةت بةكاكةييـةكان ئـةم    . كردووة زمانةكةيان وةك دةقةكانيان بة پاراوي مبثنثتةوة ئةم شثوة ژيانة واي
بـووين دوو   لةوانة دروست ؛خؤ گرتووة ديدي كوردييةوة، زؤر اليةين نثگةتيضي لة خاصة پؤزةتيض بووة، بةآلم لة

بـووين ماصـي كـوردي     هةروةها پةيضـة كوردييـةكاين دةقـةكان حاصـةتثكي دي پـةرت      ،ديين جودا كؤمةصي
وشـة كوردييـةكاين دةقـةكاين سـةرئةجنام و ئـةوانيتر       ،نييـة بوونـة دي  لـة ئاكـامي ئـةو وابةسـتة     .لثكةوتةوة

ةيي لؤمـة  لةمةش زيـاتر ذؤشـنبريان و پيـاواين ئـاييين كاكـ      .چوارچثوةيةك و مةدلولثكي كاكةييان وةرگرت
دةگمـةن   دي ئةو دةقانةيان هةر تايبةت كـرد بـة كاكةييـةكان، بـة     هدةكرثن، چوونكة ئةوان وةك پياواين ئثز

و هـةرةس  امي پةيتاپةيتا لة لووتكةوة بـةرة كردووة زماين هةور ئةمةش واي. غةيرة كاكةيي دةدا دةقثكيان بة
ئةمـةو   .ةورامي بـةرة بـةرة ذؤصـي نـةمثنث    بچث، بثگومان ملمالنثي مرياين كورديش فاكتةرثكي دي بـووة هـ  

ةكرد و فارسـيان پـةرة پثـدا،    دةسةآلتداراين فارس گؤرانيان قةدةغ ،ئةگةر پاش ذووخاين مرينشيين ئةردةآلن
يش گرنگي بةكرماجني ناوةذاست داوة و داواي لـة ذؤشـنبرياين سـةردةم كـردووة     »عةبدولذةمحان بابان«ئةوا 

گـؤران لـة سياسـةت و بـواري     دوورخسـتنةوةي  . اوةذاسـت شـيعر بنووسـن   واز لةگؤران بثنن و بةكرماجني ن
ـ   ،»ريـچ .ج.ك« .كاري لة كةسايةيت تاكي گؤرانيش كردووة نـةك هـةر زمانةكـةي    ،زمانةواين ة گؤرانـةكان ب

 »ضاسيليةضـاي .ئـي «ئةم تثذوانينةي ذيچ لة روانگـةي   .ذثزدار وةسف دةكاتذةگةزثكي ترسنؤك و خثلةيت و نا
، هـةروةك لـةو بارةيـةوة    كانةذثتةوة بؤ عةسةبيةي خثلـةكي و عةقيـدةي ئيـدؤلؤگي بابانـة    كوردناسةوة دةگ

بـة نايةكسـاين    ذبـاوة  عةسةبيةي خثلةيت كة لة مرينشيين باباندا ببوو بة عةقيدةيةكي ئيدؤلؤگي،«: دةنووسث
كي خثصـةيت و  بة ئاشكرا لةوةدا ذةنگي دابووةوة كة هةسـيت بةرزكردنـةوةي خةصـ    و ئثتثنيكي بةخؤوة گرتبوو

 ".گـؤران "لة كوردستاين خواروودا بة مانةي دوايـي دةگـوترا   . ناخثصةيت تثدا دةچثندرا كردنةوةي كوردي نزم
  ).٢٦٨: ١٩٩٧ ضاسيلضا،( »ثك بؤ گاصتةپثكردنصلة ئةجنامدا ئثنؤنيمي گؤران بوو بة تيتؤ

  
  :ئةجنامةكان

  :بكةينةوة ینةي خوارةوة كورتآلكرث لةم خالةم توثژينةوةيةدا توثژةر گةيشتؤتة چةند ئةجنامثك، كة دة
بـة زمـان و دةق    و تـوركيش  رسئايينثكي سةد لة سةد كوردي نيية، بةصکوو فـا " يارسان"ذاستة ئاييين  - ١
شدارن لةم دينة، بةآلم ئايني و زمـان و كـةلتووري كاكةييـةكاين خـوارووي كوردسـتان سـةد لـة سـةد         بة

ةصـدان و سروشـيت دةقـةكان و زمـاين دةقـةكان و ناسـنامةي       هئةم ذاستييةش لة مثـژووي سةر . ييةكورد
  . نةتةوةيي كوردي پثشةواياين ئةو ئايينة دةردةكةوث
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هـةر ئايينثـك چ   . زماين نةتةوة لة ئاييين كؤمةصة ئةتنيكييةكاندا وةك ناسنامةيةك خـؤي دةسـةپثنث   - ٢
لـة  .  زماين دايـك و نةتةوةيـة  و هاندةري ذؤحي پاراستين پةرسيت بث، چ ئايينثكي نةتةوةيي بث، ژثدةر بت

لة چةند ئايةتثك ئاماژة بةوة كـراوة، كـة هـةر نةتةوةيـةك زمـاين نةتـةوةيي خـؤي هـةبووة و          داقورئانيش
چةنـدة ئـاييين   لةم ذوانگةوة، هةر. پثذاگةياندوونهةروةها پثغةمبةرةكةيان بة زماين ئةوان پةيامي ئامساين 

ي، بةآلم كارةكتةرة سـةرةكييةكاين ئـةم دينـة    ة چةمكي ئيسالمة يةكتاپةرستيية بيارسان نة بتپةرستيية ن
 »نةتـةوة «تر، كاكةييةكان فاكتـةري   بة شثوازثكي. لة چوار چثوةي ذؤحانييةيت ديين ئامساين دةرنةچوون

 تالثب و سوصـتان ئـةبوو يان لة چوارچثوةي هةندث كةسايةيت ديـين وةك عـةيل كـوذي    »زماين نةتةوة«و 
 .يان بؤ خؤيان دامةزراندووة»ئاييين- نةتةوةيي«بةمةش ئايينثكي . ةةرجةستة كردووسةهاك ب

) سـةدةي سـثزدة و چـواردة و پـازدة    (و قؤنـاغي دووةمـي   ) سـةدةي دة و دوانـزة  (لة قؤنـاغي يةكـةم    - ٣
ئةو دوو قؤناغـة تـةواو چييـةيت ئـةو     . گةشةي كردووة »نةتةوة«و زماين  »ئايني«ئةدةبيايت يارساندا زماين 

 .دةنوثنن نييةئايي- كييةكؤمةصة ئةتني
عـةيل كـوذي   "كان، جگـة لـة   نييـة زماين دةقةكان و هةروةها ناوي زؤربـةي هـةرة زؤري پثشـةوا ئايي    - ٤

 .، بةصگةن لةسةر كوردثيت كاكةييةكاين خوارووي كوردستان"تاليبئةبوو
ةي دةسـةآلت  لةم توثژينةوة ئةو ئةجنامةش قسةي لةسةر كراوة كة الوازي ئاييين نةتةوةيي لـةناو پثگـ   - ٥

كاين نييـة زمـاين دةقـةكاين نووسـراوة ئايي   . الوازي زماين نةتةوةيي لة دةسةآلت و ئةدةبياتـدا  ه هؤيدةبثت
وخاين دةسةآليت ئةردةآلن و دروستبووين دةسةآليت بابان لة سلثماين بة تةواوي كز بـووة و  وكاكةيش بة ذ

ناچار كردووة بة هةورامي نةنووسن، بةصـکوو   كوردي هةتا شاعريةكاين ناو هةورامانيشي ،كرماجني ناوةذاست
  . بة كرماجني ناوةذاست بنووسن
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  :سةرچاوةکان

  .، سلثماينذچةكانيان و كاكةييةكان و ذث )٢٠٠١(بؤرةكةيي، سةديق . ١
  .سلثماين ،خوالسةيةكي تأرخيي كورد و كوردستان) ٢٠٠٠( زةكي، ئةمني. ٢
  .، هةولثرسيئايني و زماننا) ٢٠٠٦(ناوخؤش، سةالم . ٣
  .هةولثر ،١- ب- مثژووي ئةدةيب كوردي) ٢٠٠١(خةزنةدار، مارف . ٤
  .ئةبوبةكر خؤشناو.، ومثژووي هاوچةرخي كورد) ٢٠٠٣(ماكدؤل، دةيضد . ٥
  .، بامبثرگزماين يةكگرتووي كوردي) ١٩٧٦(نةبةز، جةمال . ٦
  .أربيل نوري تالباين،.، تالكرد )٢٠٠٤ ( نيكيتني، باسيل. ٧
  .سوارة قةآلدزةيي، سلثماين.و ،كورداين سةرگةردان و برا موسصمانةكانيان )٢٠٠٥(جةمال نةبةز، . ٨
  .، بةغدامثژووي ئةدةيب كوردي) ١٩٥٢(سةجادي، عةالئةدين . ٩

  .، بةغدازماين ئةدةبيي يةكگرتووي كوردي) ١٩٧١( مستةفاذةسووص، عيزةدين. ١٠
  .هةولثر ةفا،يزةدي مست.، وكورد) ٢٠٠٨( مينتيشا.م.شضيليع، أ. ١١
  .ذةشاد مريان، هةولثر.، وتآلكوردستاين خوارووي ذؤژهة) ١٩٩٧( ئي.ضاسيليةضا، ي. ١٢
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  گوصبژثرثك  لة سروودة پريؤزةكاين يارسان
  ∗ئةيوب ذؤستةم كةرمي

  

  :کورتة 
ردةشيت ميترائيزم و زة: ذچةيةكي ديين كورديية و ذةگةكاين لة نثو دينة ئارييةكاين وةك و يارسان، ذث

دةگرثتةوة كة گوثزانةوةي   ش يةكييگةص يةكثك لة بنةما سةرةكييةكاين ديين هثندؤ لة .بوون جثگري
بة گةلثك هةروةها  .دةبةن ناوي »دؤناودؤن«تر و خؤيان بة  جةستةيةكةوة بؤ جةستةيةكي ذؤحة لة

امندا وةك دينثكي لة نووسينةك ،بةش بة حاصي خؤم .كراوة قةناعةيت ديين پريؤزي ئيسالم موتوربة
ترين بنةما و وردةكارييةكاين گگرن  .يةوة الوازة»فقهي«سةربةخؤ باسي لثوة ناكةم، چوونکة لة ذووي بابةيت 

لة دوو توثي ئةو كتثبانةدا سامانثكي گةورةي  .ذوو لة ناو كتثبة پريؤزةكانياندا بة شيعر و پةخشان خراونةتة
يةتييان آلذوو كة بايةخي مثژوويي و كؤمة لثكيش خراونةتةئةدةيب و عريفاين كوردي پارثزراون و شتگة

سروودةكانيان هةم لة ذووي زماين هؤنينةوةيان و هةم وةك ئةو كثشانةي كة لة سةريان  .هةية
دةكرثت تثكستةكاين  .ديار نيية هؤنراونةتةوة، هةر تةواو خؤماصني و هيچ بؤن و بةرامةيةكي بثگانةيان پثوة

و عريفاين كوردمياندا و بة دصنياييةوة  ة بؤ ئةوداصبوون بة دواي پثشينةي ئةدةيبيارسان بكرثنة سةرچاو
ساصةيي و بگرة  زياتريشمان لةم  ١٢٠٠نةبثت پثشينةيةكي  چوونکة هةر هيچ ؛كةصك و بايةخي خؤيان هةية

كاري و جةنگ ديارة ئثمةي كورد لةبةر ئةو بارودؤخة نالةبارانةي لة سايةي داگري .بوارةدا بةدةستةوة دةدةن
ئةگةر  ؛يارسامنان نينيسةردةمي تثكستةكاين و لةشكركثشي بةردةوام بةسةرماندا سةپثنراون، تثكسيت هاو

ي كةالوة تؤپةس و پثدةچثت زؤربةيان فةوتابن، يان لة پةنا .ذوو هةشنب تا ئثستا نةكةوتوونةتة
 .وتؤزةيان نةتةكثنراوة ةهثنراون و ئةو تةپو تا ئثستا دةرن وتؤزي زةمانةوة ذووخاوةكامناندا بووبن بة ژثر تةپ

ئةم بابةتة هةوصثكي دصسؤزانةية بؤ گةذانةوة بؤ تثكسيت خؤماصي لة پثناو باشتر ناسيين خؤمان وةك گةلثكي 
  .خاوةن تايبةمتةندي كولتووري

  .بةسنتجةم، سةرسپاردنسروود،  شيعري كوردي،يارسان، : وشةسةرةکييةکان

                                                
  .نووسةر و لثکؤصةر ∗
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  : دةسپثك
م تا ئثستاش آلبة ؛ذچةيةكي ديين كورديية و پةيذةوكاراين لة كوردستاندا زؤرن و ذث ،ارسانذچةي ي و ذث
بوون و تثنةگةيشتنثكي زؤر لة اليةن خةصكان بةگشيت و تةنانةت الي ژمارةيةكي زؤر لة   حاصي بةد

ث داكؤكي ناذةوا لة من لةم بابةتةدا نامةو .ذچةية هةية و و ذؤشنبرياين كوردةوة سةبارةت بةم ذث  نووسةران
توثي تثكستةكانياندا  بةصکوو مةبةستمة بصثم لة دوو ؛چةكة و ئةدةبةكةيان بكةمذ و كةوتواين ذث شوثن

هةروةها چةندين بابةيت مثژوويي و هونةريش بة  ؛سامانثكي گةورةي ئةدةيب و عريفانيمان پارثزراوة
بوون بة دواي پثشينةي كولتوورمياندا  ئةوداص ئةو بابةتانة لة .شثوةيةك لة شثوةكان قسةيان لثوة كراوة

بوونثكي گةورة لةو  بة بضة زانينيان زيانثكي زؤرمان پثدةگةيةنثت و نامؤ .سةنگ و قورسايي خؤيان هةية
و كاريگةري  ثبايةخ پثدانيان بةرچاو و ذووين دةهثنثتة گؤذ ،بةپثچةوانةشةوة .دةهثنثت پثشينةية بةرهةم

پاكي ئثمة بةرامبةر  بؤية ئومثدةوارم ئةم هةوصة وةك نيةت .مةي نةتةوةييماندا دةبثتزؤري لة ناساندين ناسنا
  .تر وةك شتثكي بة كولتووري كوردي وةربگريثت، نة

  
  :سروود، يان شيعر

لـة بـةر ئةوةشـة بـة      .شيعر و بة كثشي خؤماصي نووسراون سروودة پريؤزةكاين يارسان هةموويان بة زماين
ة پريؤزةكانياندا لة اليةن جةمنشينانةوة لـة سـةر ئـاوازي تـةمبوور و     ١»جةم«چوونکة لة سروود ناو دةهثنرثن، 

بة شثوةي سروود و گؤراين دةيانچذن، ديارة هةر شيعرثكيش لة سةر ئاوازي مؤزثك و بـة ذيتمثكـي مـؤزيكي    
هـةن كـة   هاوكات چةندين پةخشاين دينيشـيان  . دةكرثت خوثندرايةوة، ئيتر وةك سروود، يان گؤراين سةير

مـن لـةم بابةتــةدا مةبةسـتم قسـةكردنة ســةبارةت بـة هةنـدثك لــة        .بةاليانـةوة پـريؤزي گـةورةيان هةيــة   
بؤيـة باشـتر وايـة لـة پثناسـةي شـيعرةوة دةسـت         ،سروودةكان، هةروةك وتيشم بة زماين شـيعر نووسـراون  

  . بكةم پث
  

  :پثناسةي شيعر
لــة ســةردةمة  »ن، فةيلةســووفان، ذةخنــةگرانبرييــاران، شــاعريا«لــة  ي زؤرژمارةيــةكشــتثكي ئاشــكراية 

ةوة »ئيفالتـوون «ناسـةكةي  ثلة پمن  .جياجياكاندا هةريةكةيان لة ديدي خؤيانةوة پثناسةي شيعريان كردووة
ـ ظن( »منوونـةكان ري ؤتيـ «لةسـةر بناغـةي    شيعر هةصوثسيت ناوبراو دةرهةق بة .دةكةمپث دةست ـ الم هري ) لث

  :كراون جيهان بؤ زانياري ئادةميزاد بةم شثوةية دياري رةش سثؤدامةزراوة، لةسةر ذؤشنايي ئةم تي
                                                

لة ذاستيدا   .ةوة هاتووة»مجع«لة بنةذةتدا وشةيةكى عةرةبيية و لة هةندثك كةس تا ئثستاش پثيانواية جةم : جةم  - ١
بؤ وثنة دةوترث  ؛لة شارةزوور و هةورامانيشدا بة هةمان واتا بةكاردثت .جةم وشةيةكى ئاوثستايية بة واتاى كؤبوونةوة هاتووة

ئةو بةرهامانةدا كة باسى مثژووى جةم وةك ناوى كةسث  لة زؤربةى  .يان دةوترث ئةو ئةقصى تةواو جةمة ؛هةموويان جةمن
الى هينديية كؤنةكان  »جةم«هاتووة و هةروةها  »جةمشيد«يةكان دةكةن، لة جياتى ناوى »بثشدادي و كياىن«ژياىن 

 .يةكثكة لة خواوةندةكاىن خواردنةوة
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  .شتةكانة اسيت هةمووذبارةگاي منوونةي بةرزي : جيهاين ئايديا - ١
يـان زيـاتر لـة پثــنج     ،شـانؤي هـةموو شـتثكي مادييــة و ئـادةميزاد بةيـةكثك     : جيهـاين هةسـتپثكراو   - ٢

  .تثدةگاتپثدةكات و لثي هةستةكةي هةسيت
ــثبة - ٣ ــاين س ــةوة    : رجيه ــةرة جوانةكانيان ــةهؤي هون ــتيارةكان ب ــدةكان و هةس ــة هونةرمةن ــةم جيهان ئ

  .دةكةن دروسيت
  : ئيفالتوون پثناسةي شيعري بةم شثوةية كردووة ،لةبةر تيشكي ئةم سث جيهانة

هةستيار لة هؤنينةوةيدا تـةا السـايي    .كردنةوةي شتةكاين جيهاين هةستپثكراو بريتيية لة الساي ،شيعر
  .)١٩٨٣ حةسةن عةزيز،( انة دةكاتةوةئةو شت

مامؤسـتاي هةصـگرتووة و لـة كتـثيب      پثـي ئيفالتـووين   ذواصـةت شـوثن   ئةرستؤش لةپثناسةي شيعردا بـة 
  .١كردنةوةي سروشتةي شيعر الساي: وتوويةيت) هونةري شيعر(دا بيوتيكا

شـاعريةكان كـراون    »عراءالشـ «لة قورئاين پريؤزدا ناوي شيعر و شاعريان هاتووة، لةسةر ذؤشنايي سوورةيت 
  :بة دوو دةستةوة وةك دةفةرمثت

ین امنـوا وعملـوا   ذوالشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل واد یهیمون، وانهم یقولون ماال یفعلون، اال ال«
 ن،آقـر (» ین ضـلموا اي منقلـب ینقلبـون   ذیرا  وانتصروا من بعدما ضلموا وسیعلم الثکروا اهللا کذلحات وصاال

  .)22 :االشعر
  :لةوانة ،گراين دنياي ئيسالم دةربارةي شيعر و شاعريان كتثبيان نووسيوةةةخنذژمارةيةك لة زانايان و 

  ).بقات الشعراءط(كتثبثكي نووسيوة بة ناوي  - كوذي سةالمي ئةجلةحمي
  ).الشعر والشعراء(كتثبثكي نووسيوة بة ناوي  - ٢كوذي قوتةيبةي ئةلدينةوةري

                                                
روپييةكان لةسةدةى ؤصثكى گرنگى گثذاوة و ئةوذةخنةسازى جيهانيدا ذكة كتثىب بيوتيكا لة  بصثنيلثرةدا پثويستة  - ١

 »پرؤفيسؤر هةرمن«ةوةئةم كتثبةيان ناسيوة، »ابن الرشد«فةيلةسووىف عةرةىب  يانزةمى زاينييةوة لةرثى كورتكردنةوةكةى
ز لة شارى ضينيسيا بةزماىن التيىن لةاليةن ١٤٩٨هةروةها ساصى  .ى وةرگثذاوةتة سةر زماىن ئةصماىن)بيوتيكا(كتثىب 

  .اپدراوةچ بةزماىن يؤناىن لة »جيؤضاىن سكاريس«بةيارمةتى  ز١٥٠٨ساصى  .ةتةوةوكراوآلوة ب»جؤرجيو بال«
بـة پثـى هةنـدثك    ) ز ٨٢٨( ك٢١٣كـوذى موسـلمى دينـةوةرى ساصـى      آلناوى عةبدو ،كوذى قوتةيبةى ئةلدينةوةرى   -٢

لـة   .خراوةتـة بـةر خوثنـدن    هةر لة منداصـييةوة  .فة لة دايكبووةوتر لة كواوةىچو بة پثى هةندثك سةر اوة لة بةغدادچسةر
بووة لة زانا هةرة پايـة بـةرزةكاىن سـةردةمى خـؤى و لـة دةريـاى        يةكثك .وويةتىدفة و بةسرا خوثنودينةوةر، بةغداد، كو

كردووة، ناحةزاىن وتوويانة  لةبةر ئةوةى كورد بووة و زؤر جار بة كوردى قسةي .هاوتابووة زانست و ئةدةبدا مةلةوانثكى كةم
  : ةند كتثبثكى داناون و ناودارةكانيان ئةمانةنچلة ماوةى ژيانيدا  .يقة و بذواى بة ئاوثستا هةيةكةسثكى زةند

لـة   -الشعر والشعراء -٤لة دة بةرگداية   -عيون االخبار -٣.لة دوو بةرگداية -یۀضالتق -٢لة دوانزة بةرگداية     -املعاىن -١
ادب -٨المعـارف       -٧   ثويل مختلف الحديات -٦. دىن قورئاىن پريؤزةشيكردنةوة و راضةكر -مشكل القرآن -٥. دووبةرگداية

ى چلـة بةغـداد كـؤ   ) ز ٨٨٤( ك ٢٧١ساصـى    .تريشةند كتثبثكىچهةروةها . ثغريب الحدي -١٠عيون االخبار    -٩الكاتب   
ةد ساصـح ئيـرباهيم   حمةممـ  :نووسـيىن  ٢٧٩-٢٧٦الپةذة  ،»گةجنينةى فةرهةنگ و زانست« :بذوانة كتثىب .دواىي كردووة
 .       »ران-مهارت«اپخانةى چ .حمةممةدى
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  ).٩٩: ١٩٨٣ حةسةن عةزيز،( »نقد الشعر«كتثبثكي نووسيوة بة ناوي  ؛دامة كوذي جةعفةروق
بـووة لـة برييـاران و ذةخنـةگراين ناسـراوي عـةرةب        كـة يـةكثك    »دامة كـوذي جةعفـةر  وق«لةم بوارةدا 

كؤچي دوايي كـردووة، لـة كتثبةكةيـدا بـةم شـثوةي خـوارةوة       ) ز ٩٤٨( ك ٣٣٧لةسةردةمي خؤيدا و ساصي 
  .شيعر قسةكردنثكي كثش و سةروادارة و مانايةك دةبةخشثت :پثناسةي شيعري كردووة

 دةسـيت  ،شـيعردا  مةبةسيت داهثنان و چةسپاندين ذثبازثكي نوث لة ز بة١٨٣٧ش كة هةر لةساصي »امبؤذ«
 هـيچ پةيوةندييـةكي بـة    ؛جيهـاين شـيعر جيهـانثكي نوثيـة    : كردنةوةي بؤچوونةكاين، وتوويـويت  وآلداوةتة ب

هةرچةندة بوون و واقيـع سـةرچاوةن   : هةر لةدرثژةي دةربذينةكةيدا هاتووة .راوةوة نييةجيهاين بينراو و بيست
ــة ــةو ســةرچاوةية هةصــ م هةســتيار لةســةريآلبــؤ هةســتيار، ب تــر  كةســي كــه بژثرثتپثويســتة شــتثك ل
  .هةصينةبژاردبثت

خةياصـثكي ناسـك    هؤنراو دةزگايةكة بؤ ئةوةي پياو ماناي لـة  ثبةص«: نووسيويةيت »ديين سةجادي هعةالئ«
هؤنراوةش چةند جؤرثكة، الي فةذةنسييةكان سـث جـؤرن    .»اكثشثذو سؤزي خوثنةر وةكو كارةبا  بداتةوة پث

ـ ثتم= كردنـةوة ي غنـائي، شـيعري السـاي   = ملحمة، شيعري گؤراين= هؤنراوةي شةذ و شؤر«: بةم ناوانة و  »ييل
  .)١٥٥: ١٩٥٢ سةجادي،( دةبثتةوة هةر جؤرثكيان چةند لق و پؤپثكيان لث

  
  :كؤنترين تثكسيت شيعري كوردي

وون و ذئـةوةي   :قي بؤرةكـةيي نووسـيويةيت  ثدس.مثژووي كؤنترين تثكسيت شيعري كوردي د سةبارةت بة
ئاشكراية پثش سةرهةصداين ئيسالم هؤنراوة بةزماين كوردي هؤنراوةتـةوة و هـؤنراوةي كـورديش سـةري بـة      

 :بؤرةکـةيي ( هةمووي هؤنراوةيـة  - ة بةشثكة لة كتثيب ئاوثستاك-  »گاتاكان«كتثيب  .گةلثك دةرگادا كردووة
٣٩- ٣٨(.  

بلــةج شـثركؤ لــة ياداشـتةكانيدا باســي ئـةوةي كــردووة، يـةكثك لــة     . د«: نووسـيويةيت  »ئـةنوةر مــايي «
لة باكووري ئثراندا بةردثكي دةستكةوتووة دوو دثذ شـيعري لةسـةر بـووة     "فليامينؤف"تناسان بة ناوي آلخؤرهة

  .)١٩٦ :مايي( »ز گةذاوةتةوة.پ٣٣٠نووسينيان بؤ ساصي و مثژووي 
كـة    »...هؤرمزگـان ذمـان   «شيعري  ،سةعيد خاين كوردستانيش.دةكاين ذةشيد يامسي و بة پثي نووسين

ي نزيـك شـاري سـلثماين دؤزراوةتـةوة،     »ئةشـكةويت جثشـانة  «لـة  نووسـراوة و  پارچـة چـةرمثك   لة سـةر  
  .، كؤنترين تثكسيت شيعري كوردييةلة ئثستا دةگةذثتةوةساص بةر  ١٤٠٠زياتر لةبؤ مثژووةكةي 

و وثنةشيم گرتووة كة  دثذةشيعرثكم بةسةر كثلثكةوة خوثندوةتةوة »سةرگةت«من وةك خؤم لة گوندي 
  :سال لةمةو بةر دةگةذثتةوة و نووسراوة ١٢٩٦مثژووةكةي بؤ 

  نازة ناخوونةش ئاودزش كةردةن    ئةگةر مةزاين ئينة چي مةردةن  
اتة لة هةموو حاصةتثكدا دةتوانني مثژووي شيعري كوردي بؤ سةردةمثكي زؤر دثرينتر لةوةي تا ئثستا كةو

  . قسةي لثوةكراوة، دياري بكةين
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  :سةرچاوةكاين شيعري يارسان

مي آلكـة  - مآلكـة «خؤيـان بـة    .ئةم كتثبة، كتـثيب پـريؤزي يارسـانةكانة    ؛)سةرئةجنام( سةرةجنام: يةكةم
 :ياخود دةتوانني بصثن شةش كتثب بةم ناوانة ؛نن و بريتية لة شةش بةشش ناوي دةهث»خةزانة
سـةهاكي بـةرزجني، پـري    سان«سةذاي » سةرةجنام«دانةراين ئةم بةشةي كتثيب پريؤزي : بارگة بارگة- ١

ـ مستةفا، سـةي مري ئةمحةد، سةيبنيامني، سةي شـا، حـاجي    حـةبيب شـةهابةددين، سـةي  بولوةفـا، سـةي   هئ
ذةچـةي   و ذث(كاراين سـةدةي هةشـتةمي كـؤچي     هةك لةگةورة ذابةران و عاريفان و پةيذةو، هةري»باوةيسي
كة زؤربةيان خةصكي ناوچة جياجياكاين كوردستان و ژمارةيةكيشـيان لـة دةرةوةي كوردسـتانةوة     ن»يارسان

ةتـة نـاو   گةيشـتوون و چوون  »پـري «ذةچةكة هةتا بة پلـةي   و كةوتووي ذثبوون بة شوثن و هاتوونة هةورامان
پــري مكايةصــي دةوداين، پــري نــايل مــؤردثين، پــري شةمســي عةلةمــدار، پــري «: لةوانــة .پــريةوة ٧٢بازنــةي 

ذوكةنةددين، پـري مسايـةيل سيسـتاين، پـري قـابيلي سـةمةرقةندي، پريتايـةري ئةسـفةهاين، پـري كةماصـي           
مؤيي، پـري  آلپـري نـةذة بـا    ين، پري ذاستگؤي قةرةداخي، پري تةقي شاهؤيي، پـري حةيـدةري لؤذسـتاين،   آلمامؤ

ئةمحةدي لؤذستاين، پري تاجةديين فارس، پري حوسثين كاشاين، پري مةمحوودي بةغدايي، پـري ئةولعـةزيزي   
ين، پري خالق ئةردةبيلي، پري مةنسووري شؤشتةري، پـري  آلبةسرايي، پري ئيرباهيمي جاف، پري سصثماين ئةردة
اليكي گؤران، پري ناسري بةختياري، پـري عيسـاي پسـاكاين،    عيساي شقاقي، پري حةيدةر كةص مةيداين، پري م

پري خةليلي موسصي، پري جةعفةري كوردستاين، پري هةمزةي بـريي شـايي، پـري حوسـثين ئةسةموصـي، پـري       
ئةلياسي مؤرياسي، پري فةيرؤزي هيندي، پري ئةيازي مةغرييب، پري نگا دارتاين، پري قةمةرسةراو قوماشي، پـري  

پـري تـةميووري هـةوراماين، پـري ذةمحـةيت بةمبـةيي، پـري قوبـادي دثوانـة، پـري كـازمي            تاماسپي كرماين، 
جةيي، پري مووساي ميانـةيي، پـري سـوورة هيندؤصـةيي،     آلكةنگاوةري، پري دانياصي داصةهؤيي، پري سةفةري قة

ري قـانووين  پري سادقي مازيندةراين، پري نةعمةيت تةوةردار، پري دالوةري دةرةشيشي، پري حةيايت ماچيين، پـ 
ين، پـري  آلكـؤ شامي، پري حاتةمي هةمةداين، پري حمةمةدي شارةزووري، پري ناري هةورامي، پري ئيسـماعيلي  

نازداري شريازي، پري نةرمياين شاهؤيي، پـري تـةياري خؤراسـاين، پـري عينـواين كةعبـةيي، پـري ئةمحـةدي         
مايدةشـيت، پريشـالياري هـةورامي، پـري     گةجنةيي، پري ئةمحةد بةرسايي، پري نادر قـةرةپاپاقي، پـري مـاملي    

مةمحوودي لؤذستاين، پري نةمجـةديين فارسـي، پـري نـةقي تووكـاين، پـري هـامشي ذةژةوي، پـري مثـردي          
 :سـةرةجنام (» هؤرديين، پري بابا غةييب هاواري، پري فةتايل سةحنةيي، پري عةزيزي هوانة، پري ذؤستةمي سـو 

٣١- ٣٢ .(  
ئةم بةشةي سةرةجنام بريتية لـة سـروودي دة بذگـةيي، لـة اليـةن      ): حةوتةوانة(= دةورةي هةفتةوانة- ٢

سـةهاكي بـةرزجني، پـري بنيـامني، خةليفـة عـةزيزي       سان«: لةوانة ؛ژمارةيةك لة ذابةران و پرياين يارسانةوة
سلثماين، خةليفةحمةممةد، خةليفة شاشا، خةليفة شةهابةددين، خةليفة باپري، خةليفة ئةمري، خةليفة جـةبار،  

= مةلةك گـةيار، يـار زةردةبـام   = دي كؤسوار، پري مووساي دةفتةردار، خاتوو ذةمزبار، شا ئيرباهيمي ئثوةتداو
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و لـة   »ئـةبولوةفا  مسـتةفا، سـةي   حـةبيب شـا، سـةي   مري ئةمحةد، سـةي باوةيسـي، سـةي   باوا يادگار، سةي
  ). ١٨٨ :ةجنامرسة( سةدةكاين حةوتةم و هةشتةمي كؤچيدا هؤنراونةتةوة

 سـان «يةكثكة لة مةتنة مةعريفييةكاين سةدةي هةشتةمي كؤچي لة اليةن هةريةك لـة  : كؤص گصثم و- ٣
حمةممـةدي   مسـتةفا، سـةي  مـري ئةمحـةد، سـةي   سةهاكي بةرزجني، پري بنيـامني، داودي كؤسـوار، سـةي   

 يـةوة هؤنراوةتـةوة  »حـةبيب شـا، حـاجي باوةيسـي     شـةهابةددين، سـةي   ئةبولوةفا، سةي شارةزووري، سةي
  ). ٣١٠:ةجنامسةر(

سروودةكاين ئةم بةشةش لة اليةن بازنةي چلتةن و ژمارةيـةك لـة گـةورة عاريفـاين     : دةورةي چلتةن- ٤
سـةهاكي بـةرزجني، پـري بنيـامني، داودي     سان«: لةوانة ؛يارساين سةدةي هةشتةمي كؤچييةوة هؤنراونةتةوة

شـائيرباهيمي  = باوا يادگـار، ذؤجيـار  = دةبانكؤسوار، پري مووساي دةفتةردار، ذةمزبار، مستةفا دةوداين، يار زةر
  ).٣٩١:دةورةي چلتةن( )ئثوةت
بةند و بثجگـة لـة بابـةيت ديـين      ٣١ئةم بةشة بريتيية لة ): عابديين باشچاوةش( جافدةورةي عابديين- ٥

وخواسي سةبارةت بة كشتياري و شثوازي بةرهةمهثناين ئةو سةردةمة، سةبارةت بـة پيكهاتـةي   چةندين باس
هـةروةها   .بة شيعر قسةوباس كـراون  »لوذ، لةك، لؤلؤ، جاف، گؤران«: يةيت تريةكان و ناوةكانيان لةوانةآلكؤمة

كـراوة، هـةروةها    - ي پثـدةوترثت »سـووم «كة لة نـاو كوردةواريـدا   -  ١)hauma( »هوم«باسي گياي پريؤزي 
  ).  ٤٩٣ :هةمان سةرچاوه( ي تثدا هاتووة٢»هؤرمزگان«ناوي شاري 

 كـراوه؛  بـذةوي ديـين   لةم بةشةدا باسي هةندثك بنـةما و بـاو و  ): كورتةي سةرةجنام( اموردة سةرةجن- ٦
بـوون، ناونـاين منـداص، بـاو و بـذةوي       كردن، بةهاوسـةر  سةرسپاردن، جةم و جةخمانة، ذؤژوو، قورباين«: لةوانة

- ٥٥٨ :هـةمان ( بة شثوةي شـيعر و سـروودي ديـين كـراون     »هتدو  شنت، نزاي مردوو شنت خؤشنت، مردوو
٥٥٢ .(  

تـةا   .نووسـراون  »مـاچؤ «هـةموو بةشـةكاين سـةرةجنام بـة شـثوةزماين       :م كـه  يه، لثرةدا پثويستة بصثن
زوور فـةكاين دةشـت و بنـاري ناوچـةي شـارة     نةبثت كة بة شثوازي قسـةكردين جا  »دةورةي عابديين جاف«

 .نــاوي هــاتووة »جــايف هــةورامي«ئــةم شــثوة قســةكردنةش زؤرجــار لــة ســةرچاوةكاندا بــة  .هؤنراوةتــةوة
  .»خوثن مالكة«خوثندنةوةي سةرةجنام ئةركي ذابةرة دينييةكاين يارسانة و بةو كةسةش دةوترثت 

                                                
سپثردراوة بةناوةكاىن  »يةزد«بة دوو  »زةردةشت«بة پثى سةرچاوةكان كارى خوصقاندىن تةىن ) هوم(سةبارةت بة گياى  ١
دا تةواوكردووة ئةم دوو يةزدة پاش ئةوةى كارى خؤيان لة ئامسان .)يةزدى گياكان(»خورداد«و ) يةزدى ئاو(»ئةمرداد«

ى باوكى »پوروشةسپ«تةىن زةردةشتيان لةناو ذةگى گيادا چةقاندووة، پاش  ئةوةى ئةو گياية ذواوة  .باريونةتة سةرزةوى
كاتثك مانگاكان لةو  .شةش مانگاى خؤى بردؤتة دةشت بةمةبةسىت لةوةذاندنيان »ئةمرداد و خورداد«ثنماىي ذزةردةشت بة

ى هاوسةرى پورشةسپ مانگاكاىن دؤشيون و هاوسةرةكةشى لة »دةغدؤ« .يان پذبوون لة شريگيايةيان خواردووة گوانةكان
شيكردؤتةوة، وةراندويةتية ناو  كة پثشتر بردوويةتيية ماصةوة و ذؤحى زةردةشىت تثداجثگريكراوة و) Hauma(»هوم«گياى 

تأريخ دةهزار ساله ايران، «بذوانة كتثىب . ةشريةكةوة و لةگةص دةغدؤ لثياخنواردؤتةوة، پاش ماوةيةك زةردةشت لة دايكبوو
  .»عةبدولعةزميى ذةزائي«نووسيىن  ٧٠الپةذة » جلد اول

لة كاتى  .باصغةكاىن شارةزوور و چةند ئاتةشگةيةكى تثدابووة ، يةكثك بووة لة شارة گةورة و قةرهشارى هؤرمزگان ٢ -
 .ى ئثستادا بووة»موان«ةجنام لة نزيك بة پثى كتثىب سةر .لةشكركثشى ئيسالمدا بة تةواوى وثرانكراوة
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  : دةهثنرثن، وةك ئةو كتثبانةي بة دةورة ناو: دووةم
  .)بالوويل ماهي(دةورةي بالوويل مايي - ١
  .سةرهةنگي دةوداين دةورةي باوا- ٢
  .)ؤذستاينموبارةك شاي ل( دةورةي شاخؤشثن- ٣
  . دةورةي باوا ناووسي جاف- ٤
  .دةورةي باوا جةليل- ٥
  .دةورةي داميار- ٦
  .دةورةي شاوةيقويل قرمزي- ٧
  .دةورةي پري عايل- ٨

  :مي نووسةرةكانيانةوة ناودةبرثن وةكآلئةو كتثبانةي بة ناوي كة - سثهةم
  .مي سةي خامؤشآلكة- ١
  .  ١مي پةرديوةريآلكة- ٢
  .اينمي شاتةميووري بانيارآلكة- ٣
  .)٢زولفةقاري گؤران( مي زولفةقارآلكة- ٤
  .مي جةنابآلكة- ٥
  .مي قاصيدآلكة- ٦
  .٣مي موجرمآلكة- ٧
  .مي خان ئةصماسآلكة- ٨
  .بةگي جافمي ئثلآلكة- ٩

  . مي حةيدةريآلكة- ١٠
  .)دةروثش نةورؤزي سؤراين(مي نةورؤز آلكة- ١١
  .مي دةروثش ئاجاقآلكة- ١١

نووسراون و شيوازي نووسيين زؤربةشيان شـثوةي ئاخـاوتين    »ماچؤ« مانة هةموويان بة شثوةزماينآلئةم كة
  .نةبثت كة بة زماين توركي نووسراوة مي دةروثش ئاجاقآلتةا كة .كؤين خةصكي هةورامانة

  :دةبرثن؛ وةك ناو »دةفتةر«ئةو كتثبانةي الي يارسانةكان بة  - چوارةم

                                                
 .  يش ناوي هاتووة»صآلدةفتةرى دةورةى زو«ئةم كتثبة بة  -١
ئةم  .دةوترثت ئةشكةوتى زولفةقار سةر بة قةزاى هةصةجبةى شةهيد ئةشكةوتثك هةية پثي »چنارى كؤكؤىي«لة گوندى  -٢

دةوترثت شوثىن كؤبوونةوة دينييةكاىن ئةم  .شراوةئةشكةوتة لة كاىن ناو دثكةوة و بةشثوةيةكى ثىن ئاوى بؤ ذاكث
 .زولفةقارة بووة

 .ية"ى جةحيوون ئاواىيآلحاجى نيعمةتو"نازناوى شيعرى  وجرم،م - ٣
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  .دةفتةري شندروث - ١
  .دةفتةري ساوا - ٢
  .ي پةرديوةريدةفتةري ديوانة گةورة - ٣
  .١دةفتةري ذمووزي يارسان - ٤
  .مانآلدةفتةري گةواهي غو - ٥

  :ئةو كتثبانةي لة اليةن ژمارةيةك لة نووسةران و ذؤشنبرياين يارسانةوة نووسراون وةك - پثنجةم
خـؤي وةك نووسـةر و وةرگثـذي    ) سـووري  آلماشـة (خـاوةين ئـةم كتثبـة     - سروودي ديين يارسـان  - ١

  .كتثبةكة ناودةبات
 )يـانزة هـةزار و سـةدو حةضـدة    ( ١١١١٧ئةم كتثبة بريتيية لـة  : )حق احلقايق( يقةتشاهنامةي حةق - ٢

نـاوبراو يـةكثك    .ية»ي جةحيوون ئاواييآلحاجي نيعمةتو«نووسةرةكةي  .دثذة شيعر بة زماين فارسي
هـةروةها  ). ١٣٦٦ مکـري، ( دةدرثـت  بووة لة ناوداراين گةورةي يارسان و بةرثبةرثكي ديين لةقةصـةم 

  . تريش ثيبچةندين كت
  

  :كاريگةري شيعري يارسان لة ئةدةيب كورديدا
كـة گوايـا    )عةيل تةرمؤكي، عةيل حـةريري  :وةك(ئةگةرچي لثرة و لةوث ناوي چةند شاعرثك دةهثنرثت 

 م ئةم زاتانـة هـيچ سـامانثكي شـيعري لـة شـوثنيان بـةجث       آللة سةدةي دةيةم و يانزةيةمي زاينيدا ژياون، بة
اسـيت سـةدةي   ذشيعرةكاين يارسـانن كـة مثژووةكـةيان بـؤ ناوة     ،تا كةوتبثتة بةردةستئةوةي تا ئثس .نةماوة

 دةدةن بةصـگةكانيش دصـنيايي   .يـة »بالوويل ماهي«دووةمي كؤچي دةگةذثتةوة و يةكةم كةسيش لةم بوارةدا 
 ذثزؤربـةيان لةسـةر    ،سةدةي دووةمي كؤچييةوة هةتا سةدةي پثنجةمي كؤچي كة  شاعرياين كورد، هةر لة

  :بوون بةشثوةيةكي سةرةكيش بةدوو دةستةوة بةم شثوةية دابةش .بوون ذةچةي يارسان و 
  .ابةران و پرياين يارسانذ: دةستةي يةكةم
  .ابةران و پرياين يارسانذكةوتواين شوثن: ةم هدةستةي دوو

ثبـة  و لـة كت  »سـةرةجنام «، بةرهةمـة شـيعريةكانيان لـة كتـثيب پـريؤزي      ةژمارةيـان تـةواو زؤر  ئةمانةش 
، ئةمـةش  مدةهثـن  لثرةدا تـةا ناويـان  من كراونةتةوة،  وآلذچةي يارساندا ب و ذثتري هةصگراين  دينييةكاين

  :ةذةچةي يارسان و ناوي ژمارةيةك لة عاريف و شاعريةكاين هةصگراين ذث
ومي لوذسـتاين،  جنـو  ةجةيب لوذستاين، باوا حاتةمي لوذستاين، باواذبالوويل ماهي، باوا لوذةي لوذستاين، باوا 

گةرچكي هـةورامي، دايـة تـةورثزي     باوا سةرهةنگي دةوداين، باوا قةيسةري هةورامي، باوا سرجني كةاليت، باوا
، جةاللة خامني لوذستاين، بابا تايةري هةمةداين، فامتـة لـوذةي   )شاخؤشثين لوذستاين( شاهةورامي، موبارةك

                                                
حمةممةدى "سةبارةت بة دامةزرثنةرى ئةم ذثبازة  »ئايا يارسانةكان نوصةيرين«ترى ئةم كتثبة و لة بابةتى  لةشوثنثكى - ١

 .  ان هةيةقةسةوبامس" كوذى نوصةير
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وصـتان چةلـةيب، بـاوا بـوزورگي لوذسـتاين، بـاوا هنـدؤي        ةدائي لوذسـتاين، س ذ، لزا خامني جاف، كاكة ١گؤران
 سـةهاكي بـةرزجني، خـاتوو   هةورامي، باوا ناوسي جاف، داية خةزاين سةرگةيت، قازي نـةيب سـةرگةيت، سـان   

قـويل،  شـاوةيس  ،ةزبار، شائيرباهيمي ئثوةت، باوا يادگار، عابديين جاف، نـةرگز خـامني شـارةزووري   ذدايراكي 
ةمحاين دةرزياين، كاكة پريةي دةرزيـاين، عـايل   ذزياين، كاكة عةرةيب هةورامي، كاكة ةزبانووي دةرذخاتوون 
خةليفة ئةمري، خةليفـة جـةبار، خةليفـة حمةممـةد،     : خةليفةكاين يارسان وةكپري و  ٧٢، هةروةها قةلةندةر

  .خةليفة شاشا خةليفة شةهابوددين، خةليفة عةزيزي سلثماين، خةليفة باپري،
  :نةدا ذيزبةند بكرثنآليةكاين شيعري يارسان لة ئةدةيب كورديدا دةتوانرثت لةم خاترين كاريگةرگگرن
ماوي كوردي بـة نيـوةي يةكـةمي سـةدةي دووهـةمي        كردين مثژووي شيعري دثرين و بةجث دياري - ١

 .كؤچي
 .اص ناو و نازناو و بةرهةمي ژمارةيةكي زؤر لة شاعرياين كورد بؤ ماوةي زياتر لة هةزار سينپاراست - ٢
هثناين سامانثكي گةورةي عريفاين كوردي كة بةداخـةوة ئثستاشـي لـة گةصـدا بثـت زؤربـةي        بةرهةم - ۳

 .»الوجود ةوحد«وخواس سةبارةت بة ذؤشنبرياين كورد پثي نامؤن، هةر بؤ منوونة باس

هوشـةنگ و  «وخـواس سـةبارةت بـة    وةك باس ؛گثذانةوةي كؤمةصثك بابةيت مثژوويي لة ذثي شيعرةوة - ٤
ةمشيد و فةرةيدووين پثشدادي، كةيقوباد و كـةيكاوس و كثخوسـرةوي كـةياين، تؤفانةكـةي حـةزرةيت      ج

هـةروةها باسـي شـاري     ).دروودي خودايـان لةسـةربثت  ( »نووح، حةزرةيت مةسيح، حـةزرةيت حمةممـةد  
كـوردي  ئةم بابةتانةش تواناي شـاعرياين  ). ٣٨- ٤٨ :بةشي بارگة بارگة( هتد و هورمزگان و شاري شارةزوور

  . يارسان لة خستنةذووي بابةتة مثژووييةكاندا دةسةملثنن
  

 :سروود و پةخشانة پريؤزةكاين يارسان
 .پثشتر ئاماژةم بة ناوةكانيان داوة و ناةوة سةر ئـةو باسـة   .سةرچاوة و تثكستة پريؤزةكاين يارسان زؤرن

ت هـةرچي زانيـاري نـاو ئـةو هـةموو       م لثرةدا بة پثويسيت دةزامن باس لةوة بكةم، ئةگةر كةسـثك بيـةوث  آلبة
 ؛ذوو، بة دصنياييةوة هةموو تةمةين بةشي ئـةو كـارة ناكـات و ناتوانثـت ئـةجنامي بـدات       تثكستانة هةية خباتة

ــة الية ــةوة و شــيكردنةوة و  «وة  كــهچوونکــة ل وةدةســت خســتين گشــت ســةرچاوة و تثكســتةكان، لثكدان
كـردين لـة بـةر     ئةو كةسة پثويستة دةزگايةكي چاپ ،تريشةوة لة اليةكي ،ئةركثكي تةواو گرانة »ذاضةكردنيان
چوونکة سةرةذاي ئةوةي سةرچاوة و تثكستةكان زؤرن، هاوكات دووبـارة بوونةوةيـةكي زؤريـان     ؛دةستدا بثت

زانياري وا هةية بة شثوةيةكي تةواو جياواز لـة   .تثداية كة سةبارةت بة هةندثك بابةت دةگاتة ذادةي جوينةوة
  .ةندين تثكستدا دووبارة بووةتةوةيةكتر لة چ

                                                
 بـووة  »بابـا تايـةري هةمـةداين   «دايكـي   يـة كـة  »بـييب فامتـة  «واية ئةم خامنـة هـةمان    پثي »سيسل جؤن ئثدمؤندز«  -١
   ).١٧٠:ئثدمؤندز(
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ذچـةي   و  ئةگةرچي زؤر شتيان سةبارةت بـة ذث  ،دمثةوة سةر ئةوةي ئةو سةرچاوة و تثكستانةي الي منن
يـةوة الوازن و شـتثكي وةهايـان تثـدا نييـة كـة تينوويـةيت        »فقهـي «م لـة ذووي بابـةيت   آلتثدان، بـة  يارسان
و ذچةيـةكي ديـين نـاوي يارسـان      سـينةكامندا وةك ذث نوو لـه  من كهكردووة  هةر ئةوةش واي .بشكثنثت

بثـت،    »فقهـي «چوونکة كة باس لة دين دةكرثت پثويستة ئةو دينة خاوةين بابةيت  .دةهثنم، نةك وةك دين
 ؛بة تايبةت ئةو بابةتانةي كة  بة ژياين كؤمةص لة هةموو ذووةكانيةوة و پةيوةندي لة ناو تاكةكانيـدا پةيوةسـنت  

و پاذانـةوة،   پةرجووي ديين، بابةيت مثژوويي، سـروودي ديـين، نـزا   «ييت بثت لة خستنةذووي نةوةك تةا بر
  .»هتدو  ستايشي ذابةران و گةورةپياواين دينةكة، شوثين پريؤز

  
  :ئةو سروودانةي مةبةستمة لةم بابةتةدا قسةيان لثوةو بكةم

  :بووين دونيا سروودي چؤنييةيت درووست - ١ 
حمةممةدبـةگي  نـاوبراو كـوذي    .يـةوة هؤنراوةتـةوة  »خـان ئةصماسـي لؤذسـتاين   «ئةم سـروودة لـة اليـةن    

كاين يارسـانة بـة نـاوي    مـة البووة و دانةري يـةكثك لـة كة   ك لة لؤذستان لة دايك١٠٧٢ية و ساصي لؤذستاني
  .  »ئةصماسمي خانالكة«

لـة   »ةقاذي گـؤران زولفـ «ئةصماسي لؤذستاين پايةيةكي گةورةي الي يارسانةكان هةية، هةر بؤمنوونـة  خان
  : دثذة شيعرثكدا وتوويةيت

  خان ئةصماس لوا ئؤ دلث بة هةشت    جة سةنةي هةزار سةد و سي و هةشت
سـةرةتاوة   يارسانةكان دةصثن لـة : ذوو بووين دونيا خراوةتة لةم سروودةدا تثذوانيين يارسانةكان بؤ درووست

لـة گثـژاوي دةريـاوة هاتؤتـة دةرةوة و دونيـاي       .بووة لـة نـاو دةريـا    دوذ) خودا(» مةوال« .هيچ شتثك نةبووة
هةزار سـاص لـة كـةناري     ٧٢كردووة و  عةرش و كورسي درووست .»خاوةنگار«هثناوةتة دي و ناوي خؤي ناوة 

تـري   ئينجـا فريشـتةكاين   .كـردووة بـؤ هامـذازي خـؤي     ي درووسـت »جوبرةئيل«پاشان  .بةتةا بووة دةريا
 كاتثك كة ويستوويةيت مرؤض درووست بكـات فـةرماين   .يل، ئيسرافيلئيزرائيل، ميكا :كردووة وةك درووست

شثالويانة تا بـووة بـة   ئيزرائيل خؤصةكةي هثناوة و  ؛ي بؤ ثنن»سةرةنديل«داوة بة فريشتةكان خؤصي كثوي 
 عةليـدا خـؤي ئاشـكرا    مـةوال تةين  لة) خوا( قاصب داذثژراوة و خاوةندگار دائينجا لة شثوةي مةوال عةلي هةوير؛
ئةمانـةي خـوارةوة چةنـد     .دثـذ  ٣١سروودةكة بريتية لة  .كان هةموويان كذنووشيان بؤبردووةفريشتة .كردووة

 :  یدثذثكن لث
  م بؤ لثتانوتةحقيق بزانان مةعلو       حةفت دوونةن بةيان بؤضاچان پثتان

  نةئةرش يب نة فةرش، جيهان دةريا يب        ئةوسا نةلةو يب، نة ئاريا يب 
  ضة دوذ بةر ئاما، جيهان كةرد مةهيا      دوذ ضة تةي دةريا   مةوال ضة دوذ يب

  عةرش و قورش و فةرش، ئةوسا دا قةرار        ناو ضثش نيا، ضة خاضةنگار 
  ووي دةلياضة چؤگان بازي كةردذنة      فةرد وهةفتاد هةزار ساص تاك و تةنيا
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  تا يب ضة هامراز خالقي جةليل      نة خاكي بيسات سازا جيربائيل 
  زةمني ئةوسا دا قةرار و ئامسان    ادكةرد چوار مةلةك هةر چوار  ئةضةص ئيج

  
  :سپاردن سروودي سةر - ٢

ذچةي يارسان و بريتيية لة پةيوةنـدي بةسـتين    و سپاردن يةكثكة لة بنةما دينيية سةرةكييةكاين ذث سةر
و ئـةويان بـة    »پـري «ئـةو پةيوةندييـة دوو لقـة، لقثكـي بـة       .نثوان كةسثكي يارسـان و دوو پثشـةواي ديـين   

 »داود«و  دةليلةكةشـي  ) پريخـدري شـاهؤ  ( پريةكـةي بنيـامني   سةهاكبؤمنوونة خودي سان .ةوة»دةليل«
  :دةكرثن سپاردندا ئةم شتانة ئامادة ذةمسي سةر و  لة ذث .بووة

يو مـةن بـرنج و چارةكثـك ذؤين    لةگةص ن ،نةبثت كةصةشثرثك بةو مةرجةي تةمةين لةشةش مانگ كةمتر
دوو جامي گةورة ئـاو بـة نييـةيت ئـاوي      ؛»پري بنيامني«يةك گوثز بة نييةيت  ؛»سةهاكسان«ةيت بةنيي ئاژةص

 ؛شـرييين بـة نييـةيت شـائيرباهيم     ؛»مسـتةفا دةوداين «چةقؤ بةنييـةيت   ؛وديةك چرا بة نييةيت داو ؛كةوسةر
  .سوارحمةممةدي گةورة سكة بة نييةيت سةي

جث  سپاردنةكة بة پري و دةليليش ئامادة دةبن و سةر ن لة جةخمانةثكةصةشثر و برجنةكة لثدةنر
چوونکة وةكو  .و دةليلةكةدا نامثنثت و پري ن و ژخنوازي لة نثوان سةرسپثرةكةپاش ئةوة ئيتر ژ .دةهثنرثت

  :دثذثكيان دةنووسينةوة دثذ لةخوارةوة چةند١٥سروودةكة بريتيية لة  .دةكةن كوذي خؤيان سةيري
  ضثآلتاسةر نةسپارين كةردة ضة    گاضث گاضث بث گاضان  بث گاضان
  نةسوجدة ضة دةست خةليفة و خادم    وري جةم  زهةر سةرث نةلةو ئةو حو

  نة ذؤژي حيساب ضة شومار نييةن    بث شك ئةو سةرة ضة تؤمار نييةن  
  جةم چالنة بنيام ساقييةن    قةصةم باقييةن  اتومار پري موس

  ن بنيامييين پريطتةگبريچي با    رةهبةر داضدةن دةسي دامانگري
  ئاضةرد ئةو جةم پةرث سةرئةجنام    جؤز نة كةژنيژ نة عةرةق بنيام

  ).٤ :سروودي( نيازش زات بث چهار كةس دةرهةم    جةم نةديل جةوز جةوز نة ديل جةم  
دةكةوثت؛ سروودةكة باس لـةوة دةكـات چـؤن     سپاردن الي يارسانةكان دةر لةم سروودةدا گةورةيي سةر

 .بة هـةمان شـثوةيان لثـدثت    ،نةسپثرن و و پةرتةوازة دةبنةوة، يارسانةكانيش ئةگةر سةرآلب گاوانبث بة »گا«
 سـةرة  گومـان ئـةو  لة ناو جةم ئامادة نةبثت و كذنووش بؤ خةليفة و خادةم نةبات، بـث ) كةسثك( هةر سةرثك

لـةم سـروودةدا نـاوي     .لة ناو يارساندا تؤمار نييـة و لـة ذؤژي لثپرسـينةوةدا بـة يارسـان ناژمثردرثـت      ) كةسة(
 ؛ذابـةر : داود ؛دةفتةردار: پري موسا: ذوو شثوةية خراونةتة سةهاك هثنراوة و ئةركةكانيان بةمفريشتةكاين سان

  .ية»باطين«بنيامينيش پريي خاوةن تةدبريي 
  
  :تاليبسروودي ستايشي حةزرةيت عةيل كوذي ئةيب - ٣
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ئاشـكراية كةسـثيت    .تاليب بوةستنيكوذي ئةيبسةرةتا پثويستة كةمثك لة سةر كةسثيت حةزرةيت عةيل 
 ئـةوةي پةيوةسـتة بـة    .ژوويي و دووهةميشيان اليةين ذؤحـي يةكةميان اليةين مث :ئةم زاتة دوو اليةين هةية

كاين دونيـاي ئيسـالمدا باسـي    نييـة كـةم تـا زؤر لـة سـةرچاوة و كتثبـة مثژوويـي و دي       ،يةكةوةياليةنة مثژوو
چةنـدين   ،م ئةوةيان پةيوةسـتة بـة اليةنـة ذؤحيةكـةوة    آلبة .بؤ خةصك ئاشكرايةلثوةكراوة و تا ئاستثكي باش 

هـةر لثـرةوة دةتـوانني     .جار ئةو شتانة لثكدانةوةيةكي ئةفسـانةييان بـؤ كـراوة    كراوة و هةندثك شيت تثكةص
 .ببـةين  و اليـةين دووهةميشـي بـة اليـةين تايبـةت نـاو       گشيتاليةين  اليةين يةكةمي كةسثيت ئةم زاتة بة

 :شثوةية سةبارةت بة اليةنة گشتييةكةي مثژووي ژياين ذوون و ئاشكراية و كورتةكةي بةم
  . بووة لة دايك) خ.د(پثغةمبةري ئيسالم واتة سي ساص پاش لة دايكبووين حةزرةيت ،ز ٦٠١ساصي  - ١
 دا، پـاش حـةزرةيت  يو لة تةمـةين دة ساصـ  ) خ.د(پثغةمبةرذؤژي دووهةمي هاتين سرووش بؤ حةزرةيت - ٢

پةرسـيت   خةدجيةي هاوسةري پثغةمبـةر چووةتـة سـةر ديـين پـريؤزي ئيسـالم و پثشـتريش هـةرگيز بـت         
  .نةكردووة

تـرةوة زاواي   اليةكةوة كوذي مـامي و لـة اليـةكي    لة) خ.د(پثغةمبةر نزيكترين كةس بووة بة حةزرةيت - ٣
  .بووة، هاوكات پثغةمبةر پةروةردةي كردووة

  .عةليية ماوةتةوةووي زةوي لة ذثي حةزرةيتذلةسةر ) خ.د(پثغةمبةر وةچةي حةزرةيت - ٤
 ي ئيسـالم لـة جـةنگ و غةزةواتةكانـدا حـةزرةيت     آلئـا ) خ.د(پثغةمبةردا سةردةمي ژياين حةزرةيت لة - ٥

ناو خانةوادةكةيانـدا عـةيل   ئامـادة نـةبووبثت، لـة   )  خ.د(پثغةمبةر عةيل هةصيگرتووة و لةو كاتانةشدا حةزرةيت
  .جثگرتووةتةوة

هـاروون بـووة بـؤ حـةزرةيت     هاوشثوةي نزيكي ) خ.د(ةوةپثغةمبةر عةيل لة حةزرةيت نزيكي حةزرةيت - ٦
  .مووسا
چةندين بةصگة سةبارةت بة نزيكي ئةم دوو زاتة هـةن، وةك ئـةوةي كـة     ،بةدةر لة پةيوةندي خزمايةيت- ٧

مـن شـاري زانسـتم و عـةليش      :انا مدینۀ العلـم وعلـی بابهـا   «: پثغةمبةري گةورةي موسصمانان فةرموويـةيت 
ئـةوةي مـن سـةرؤكيم    : من کنت مواله فعلیا مواله«: تردا فةرموويةيت هةروةها لة شوثنثكي .»قاپييةكةيةيت

  .»عةليش سةرؤكيةيت
منوونـة بـووة و    كـةم  دافيزيبث ة خوداپةرسيت، دادوةري، ئازايةيت وتاليب لعةيل كوذي ئةيب حةزرةيت - ٨

  ).٦٩- ٧٠: ١٣٥٣شبييب،( نةماوة  هيچ سامانثكي لة شوثن بةجث ،رهةمپاش خؤي بثجگة لة حةوت د
م سـةبارةت بـة   آلكـردةوة، بـة   شتثكمان ذوون عةيل حةزرةيتسةبارةت بة اليةين گشيت كةسثيت  تا ئثرة

ئةو كةسـانةي   ،شتثكي ئاشكراية بة درثژايي مثژووي كؤن .كردن هةية زياتر قسة پثويسيت بة ،اليةين تايبةت
بـوون،   تآلندي پتةو و ذاستةوخؤيان بة خةصكةوة هةبووة و تا ذادةيةكيش سةرچاوةي بـذيار و دةسـة  كة پةيوة

ذاز و سةرگوزةشـتةي   ،تثكي زةمـةين بووبثـت كـةم تـا زؤر    آلخـود دةسـة   تة ئةگةر ديين، يـا آلئيتر ئةو دةسة
ة لةو كةسانة لـة دونيـاي   تاليب يةكثك بووعةيل كوذي ئةيبحةزرةيتلةم بوارةشدا . ئةفسانةيي دراوةتة پاصيان
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پثش ئـةوةي بچينـة سـةر     .ئيسالمدا چةندين ئةفسانةي جؤراوجؤر و لة دةيان قةبيلة و قوماش دراونةتة پاصي
سـث زجنـريةي هةيـة و هـةر سـث       »سـؤفيگةري ئيسـالمي  «چةند ذازثك لةوانة پثويستة قسة لةوة بكـةين  

زجنـريةي  «زجنـريةي يةكـةمي    .يسالمزجنريةكةش دةست بةدةست دةگةنةوة سةر پثغةمبةري گةورةي ئ
  .يةبة واتة زجنريةي نةوةكاين حةزرةيت عةلي )بةيتزجنريةي ئايل(ئاصتوون 

پةيوةندييةكي ذاستةقينةية سةبارةت بة خؤشةويسيت خـوداي گـةورة و دوا    ،پةيوةندي دونياي سؤفيگةري
حـةزرةيت عـةيل    .»ي دواي فـةنا بـةقا «قؤناغيشي توانةوةية لة ناو ئةو خؤشةويستيية و گةيشـتنة بـة پايـةي    

سةرقافصةي ئةوانةية لـة ذووي ذؤحييـةوة بـةم قؤناغـة گةيشـتوون، هـةر بؤيـة لـة نـاو زؤربـةي هـةرة زؤري             
ئةوةي گةيشتبثتة ذادةي بـة خـودا لـة    م بثآلبة .موسصماناندا خؤشةويستييةكي لة ذادةبةدةر بؤ ئةم زاتة هةية

سـةدان   ،ذادةبةدةريان سةبارةت بة پايـةي ذؤحـي ئـةم زاتـة كـردووة     م ئةوانةي زيادةذؤيي لة آلداين، بةقةصةم
ذازةكــان هةنــدثكيان لــة ذووي ذؤحييــةوة لثــوان لثــون لــة زيــادةذؤيي و   .ئةفســانة و ذازيــان داوةتــة پاصــي

لة ژياين خؤيدا بة تونـدي   عةيلحةزرةيتخودي . دراوة لة قةصةمخودا گةيشتوونةتة ذادةي ئةوةي ئةم زاتة بة 
 .بـووة  »ي كـوذي سـةبةء  آلعةبـدؤ «يـةكثك لةوانـة   . ي ئةو كةسانة بووةتةوة بةم ئاكارةدا ذؤيشـتوون بةرةنگار
عةيل و بة خوا زانيين لة اليةن ئةو كةسانةي بةم ئاكارةدا ذؤيشتوون، بـة   حةزرةيتذؤيي بة پايةي ذؤحي زيادة

 .لة چوارچثوةي دةربذينـدا بـووة   پثي زؤربةي سةرچاوةكان لة سةردةمي ژياين خؤيدا تيورثزة نةكراوة و تةا
و سةريان هةصداوة كة هةموويان عةلييان بة خـودا  ووپي توندذةعةيل چةندين گر پاش كؤچي دوايي حةزرةيت

  .»هتدو  ، شيعةي عةلةوي، قورمتييةكان١ةيريشيعةي نوص«لةوانة  ؛ناسيوة
ناوچـةي دةرسـيم كـة لـة زؤر     عةلةوييـة كوردةكـاين   : هةر لة بواري ئةفسانةكاندا مينؤرسكي نووسيويةيت

بـةو مةبةسـتة بـووة     ،كة وةك خـودا هاتووةتـة سـةر زةوي    عةيلناوياندةبرثت، پثيان واية  قزصباششوثندا بة 
كاري چاكة بكات، شثرة گةورةكةي خؤي داوة بة ذووسةكان و نيشانةيةكي سةوزيشـي داوة بـة ئينگليزةكـان    

  . بؤ ئةوةي پثكةوة تورك لةناوبةرن
  :عةيل الي مةسيحييةكان كةسثكي پريؤزة و دةصثنةدا باس لةوة دةكةين گوايا حةزرةيتهةر لةم بوار

سـان  «تـري مةسـيحيش پثيدةصـثن     نـاوي دةبـةن و هـةموو خةصـكاين     ٢»سان يـاگؤ «خةصكي ئيسپانيا بة 
- ياگؤ ئةو خاچةي دةيكةنة مليان لة شثوةي مششثرة دوو فاقةكةي حـةزرةيت   سانپةيذةوكاراين . ٣»جؤرجيؤ

عـةيل لـة شـثوةي جـةنگاوةرثكي     ش پةيكـةري حـةزرةيت  جؤرجيـؤ   كاراين سان ههةروةها پةيذةو ؛ةيل دايةع
  .دلثري شثر و ذم بةدةست درووست دةكةن

                                                
حمةممةدي "سةبارةت بة دامةزرثنةري ئةم ذثبازة  ،»ةيرينئايا يارسانةكان نوص«تري ئةم كتثبة و لة بابةيت لةشوثنثكي - ١

 .  قةسةوبامسان هةية" ةيرصكوذي نو
 .»جاكسان«ذةنسييةكان پثي دةصثن فة .ز كوژراوة٤٤عيسا و ساصي ياگؤ يةكثك بووة لة هاوذثياين حةزرةيت سان- ٢
 . ز كوژراوة٣٠٣زادةكاين ذؤمي كؤن، چووةتة سةر ديين مةسيحي و ساصي بسان جؤرجيؤ يةكثك بووة لة نةجي- ٣
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پاش ئةم چةند دثذةي سةرةوة كة سةبارةت بة كةسثيت گشيت و تايبةيت حـةزرةيت عـةيل كـوذي ئـةيب     
ين ئةوانـةي زيادةذؤييـان لـة پايـةي ذؤحـي حـةزرةيت       نة سةر ئةوةي زؤربةي بؤچوونةكاثيتاليب نووسران، د

لـة سـةر ئـةوة كـؤكن     )  هتدو  وةك شيعةكاين نوصةيري، عةلةوي، ئيسماعيلي، قورمتييةكان(عةليدا كردووة 
  :كة
  .  دةبةن تاليب كةسثكي پريؤزة و بة مورتةزا عةيل ناويحةزرةيت عةيل كوذي ئةيب- ١
گوايا ئةو لثـي تثكچـووة    ئيل داوة بؤ حةزرةيت عةيل ثنثت،بة حةزرةيت جوبرا) وةحي( خودا سرووشي- ٢

  ).خ.د(بة حةزرةيت حمةممةد و داوية
 م لثـي زةوت آلمافثكي هةقي حةزرةيت عةيل بووة، بة) خ.د(فةت پاش پثغةمبةري گةورةي ئيسالمخةال- ٣
  . كراوة
چـي  شـةي ك يعا هةريةك لة حةزرةيت ئةبووبةكري سدثق، حةزرةيت عومةري كوذي خةتاب، حةزرةيت- ٤

دةرچووين پثغةمبةرةوة هةميشة بـؤ حـةزرةيت عـةيل     ، لة پاش لة دونيا)خ.د(ئةبووبةكر و هاوسةري پثغةمبةر
  .لة بؤسةدا بوون و نةياثشتووة هةناسةيةكي ئاسوودةيي هةصبكثشثت

ـ  ) خ.د(ة سةرةتاي بانگهثشيت پثغةمبـةرةوة تداراين قوذةيش كة هةر لآلهةندثك لة دةسة- ٥  ازادهـةتاكوو ئ
 .كردين مةكة بة توندترين شثوة دژايةيت پثغةمبةر و دينةكةيان كردووة و پاشان بة ناچـاري ئيسـالمي بـوون   

يت كؤنةيان زيندوو بكةنـةوة و هةميشـة   آلويستوويانة لة ناو ئيسالمدا دةسة) خ.د(دوايي پثغةمبةر پاش كؤچي
عـةيل دژي ويسـيت ئةوانـة بـووة و هةميشـة      حـةزرةيت   ،داوة بؤ پاراستين بةرژةوةندييةكاين خؤيان هةوصيان

لـة بـواري    .پةناي هةژاران و نةداراين ئيسالم بووة و ويستوويةيت باري ژيان و گوزةرانيان بـاش بكـات   و  پشت
لـو کـان الفقـر رجـال     «: پشتيواين هةژاراندا چةندين فةرموودةي بةناوبانگي هةية، وةك ئةوةي فةرموويةيت

ئةمـةش خـؤي لـة خؤيـدا      ؛»پياوثك بواية بة مششثرةكةم لة گةصيدا دةجـةنگام  ئةگةر هةژاري: لقاتلتۀ بسیفی
م بـووة بـؤ ئـةوةي دژي سةردةسـتةكانيان ذاپـةذن، هاوكـات هةذةشـةيةكي        الهانداين هةژاراين دونياي ئيس

  .يت بةرژةوةندي پارثزةكان، هةر بؤية بة هةموو شثوةيةك دژايةتييان كردووةآلجيدي بووة بؤ سةر دةسة
 ،كردووة واية يةكةم مرؤض كة خوداي گةورة لة خؤصي كثوي سةرةنديل ئافةريدةي ةكان پثيانيارسان

 ئالثرةدا ذؤحانييةت و جيسمانيةت پثكةوة موتوربة .دا»ئادةم«م لة جةستةي آلتاليبة، بةعةيل كوذي ئةيب
ةتا فةرمان لةم كاتثكيش لة دونيا دةرچووة ذؤحي چووةتة ناو خؤر و خؤر هيچ جووصةيةك ناكات ه .كراون

واية خؤر خودي خودا نيية، بةصکوو خودايةك هةية لة ناو  وةك چؤن ميترائييةكان پثيان ؛زاتةوة وةرنةگرثت
كانيش بة هةمان ئاكاداردا دةذؤن، لةم بارةشةوة دثذة سروودثكيان هةية كة سةملثنةري ئةم ةخؤرداية، يارسان

  :بؤچوونةية و دةصث
  قولةي ئةلةست نامثما ميهر نة      نامثما ميهر، نامثما ميهر

  :ئةمانةي خوارةوةش چةند دثذثكن لة سروودي ستايشي حةزرةيت عةيل
  ناي ئةوةص ئاخر يار بوانةم په    ئةوةص ئاخر يار ئةوةص ئاخر يار 
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  ئؤستادي ئةزةص جة بةذ تا بة بار    يار يةعين مةوالم ساحيب زولفةقار  
  ار مةلةك پةيكي پةخيام ئاروسةماي چ    ميعماري كةونثن سةما سث و چوار  

  قةراردا نةذووي سةما چون گؤهةر    يةك لؤمة نووري وةرا نام خؤوةر  
  

  : بةسنتسروودي جةم و جةم - ٤
بـؤ هـةر   . بـاو و بـرةوي خـؤي هةيـة     ،الي يارسانةكان زؤر پريؤزة و بؤ هـةر مةبةسـتثك ببةسـترثت    جةم

 .جـةم دةبةسـنت   )ةژن، نيـازكردن، سةرسـپاردن  ج: وةك(پثويسيت بة كؤبوونةوة بثت كه نييان ئةركثكي دي
كـة لـة هـةموو تثكسـتة پريؤزةكانيانـدا       جةميش چ وةك ئةو جثگايةي تثيدا دةبةسترثت، چ وةك كؤبوونةوة

اگـة و جثگـةي   بـة پةن  »جـةم «لة سروودي تةصقيين مردوودا : بايةخي دراوةتث و قسةي لثوةكراوة، بؤ منوونة
 :ذانةي سروودي جةمدا هاتووةوةك لةم دث .دراوة چاكان لة قةصةم

  جةم كةعبةي شةريف قيبلةي يارانةن    قيبلةي يارانةن ، قيبلةي يارانةن
  جةم يؤرت كردار نياز دارانةن  جةم غةزةب بةخشان ذةمحةت ضارانةن 

  ).١٥٦ :سووري( رانةناجةم حةيل موشكيل مةتصةب د    جةم يةعين مةسجيد ياري يارانةن 
  

  :ا پريؤزي جةم الي يارسانةكان بةم شثوةية خراوةتةذوولة سروودي تةصقيين مردووشد
  ).٢٠٤ :سووري( جةم مةكاين هةق ذاگةي خاسانةن    پةناگةش هةيبةت جةم ذاسانةن  

شگةي يارانة و شوثين ياراين ؤنذجةمي كردووة گوايا كشثوةيةك باسي  بةرزجني بة  سةهاكيخودي سان
چونکة  ؛ئةو بثتةوة ئةوة لة ذؤژي لثپرسينةوةدا ديارة داوثين هةر كةسثكيش لةوثدا دةستةو .چاكةكارة

  .يةكثكة لة ياراين ذاست
  :نةكةي سان سةهاكي بةرزجنييةيئةمةش دةربذ

  وة راست بگثرؤ دامان سوصتان    هةر كةس نة جةمدا نة بريؤ ئةركان
  .جة رؤژ حساو وة دياريةن      ئانة حةقيقةت مثرد ياريةن

هةموو  .لة پةرديوةردا بةستوويةيت جةمة بووة سان سةهاكش الي يارسانةكان ئةو يجةميةكةم 
  .ايةن هةموو جةمثك  منوونةي هةمان جةمي سان سةهاكةذيارسةكانيش لة سةر ئةو 

  

  :و پاذانةوة لثي »باوا يادگار«سروودي ستايشي  - ٥
نييةكاين ازثك هةية كة يارسانةكان بة يةكثك لة پةرجووة ديذبووين باوا يادگار  سةبارةت بة لة دايك

 :ازةكة بةم شثوةيةذانن، كورتةي خؤياين دةز
بةرزجني و سةري پثدةسپثرثت،   سةهاكي  ساندةوداين پاش ئةوةي دةبثت بة موريدي   مكايةصي پري

كة  »ئثوةت  ئيرباهيمي شا«رؤژثك  .كردين سان سةهاك دثنث بؤ خزمةت »شارا«كچثكي خؤي بة ناوي 
ة و داويةتة بةرزجنيش دارةكةي لثوةرگرتوو  سةهاكي  سان .بووة ةوةبووة، دارثكي بة دةست هثشتا منداص

بة دار هةنار و  دارةكة سةوزبووة و بووة .ئةويش لة باخي تازةدا ناشتوويةيت .»نآلگو  ئيسماعيلي پري«دةسيت 
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 ببةسنت و داوة كة جةم و ئةويش فةرماين »سةهاك  سان«بةري هةنارةكةيان بردووة بؤ  .هةنارثكي گرتووة
 لةو جةمةدا بةري هةنارةكةيان هثناوة بؤ بةردةم سان .بةستراوة »پةرديوةر«ئةوةش يةكةم جةم بووة كة لة 

ةوة، »سوار گةورة  حمةممةدي  سةي«اليةن  لة »نزا«دنةوةي نپاش خوث .»نياز«مةبةسيت  سةهاك بة 
شارا هاتووة بؤ  ،جةمةكةين بوو تةواو پاش .كراوة هةنارةكة لة اليةن داودةوة بةسةر جةمنشيناندا دابةش

خواردوويةيت و  پاش ماوةيةك  - كة لة جةخمانةدا بووة-نكثك هةنار  هد ؛داين جةخمانة بة مةبسيت گسك
بووةتةوة و زؤر بة خراپي باسي لثوة  وآلپذيةكةي لة ناو خةصكدا ب وباسي سك پاشان دةنگ .سكي پذبووة

بةرزجني بة داودي وتووة كة ئةو منداصة خباتة ناو   سةهاكي  سان .ثكي بووةوذثي دةميةوة كذشارا لة . كراوة
بةجث پاش سث رؤژ خؤي چووة بؤ الداين سةري تةنوورةكة و دةست .تةنوورثكي ئاگرةوة و سةري بنثتةوة

ئةم دثذانةي خوارةوة بةشثكن لة سروودثكي ديين كة باسي  .وي لثكردووةآلزمان و س منداصةكة هاتووةتة
  :دةكاتئةو سةرگوزةشتةية 

  پةرث نيشانة نياش نةتةنوور      يادگار يار ئةوسا بيش ضهور
  فةرما وة داود سةر تةنوور بنيار    نياش نة تةنوور نة شةرارةي نار

  ر زه نيازش وةرگرد ئاما ئةو نه    سث رؤژ سةبرش كةرد داود رةهبةر
  ديش ئاما وة سةر پادشاي پةرديوةر      فةرما وة داود نة عةينم باوةذ

  م دا وة شاةآلي شريين سةزف هوة ل    ؤرثزا ئةو پاةهتةنوور  يادگار جة
  تةمام كوردستان كةرد وة بةراتش    تشآلةنگي كةرد وة خةودذبةرگي خ

مةوة كة يارسانةكان بة دةكة م ئةوة دووپاتآلادةيةك جثي باوةذة، بةذازة تا چ ذمن كارم بةوةوة نيية ئةم 
  .اين دةزانندينييةكاين خؤي) موعجيزة( هپةرجوويةكثك لة 

كة لة ) تةين جاويدانحةوت( »تةنحةوت«يةكثكة لة بازنةي  ،بة پثي باوةذي يارسانةكان »باوا يادگار«
سةرانسةري تةمةين دونيا رؤحيان لة گةذانداية و لة چةند دوونثكدا دةردةكةون، وةك لة شيعرةكاين 

حةزرةيت نثكدا لة دو .جةستةي ديوةوندا چةندين دناودوخؤشيدا دةردةكةوثت ذؤحي ناوبراو لة ئةجنامي 
  :يووسف بووة وةك لةم دثذانةدا دةردةكةوثت

  يادگارةنان نوور ئيمان بيم    نوور ئيمان بيم نوور ئيمان بيم 
  حوسين كة داشتم مةوال ميهمان بيم    يوسف فةرزةند پريي كةنعان بيم 

  تاجر باشي يب دةرم كةرد نةجا    كاكام ئيرباهيم مالك يب ئاما 
مي ژياين حةزرةيت عةيل و لة سةردة جةمشيدي جةم و سياوةشي كياينتردا  نثكيها لة چةند دؤهةروة

  :وةك لة سروودةكةدا دةردةكةوثت ؛حوسثين كوذي عةيل بووة حةزرةيت ،تاليبداكوذي ئةيب
  دةخيلةن ئامان يادگاري يار      يادگاري يار، يادگاري يار  

  ناز رةواج  ژة پةروةردگارنازي     كار يا زايت زاتپاك سةرداري سةر
  سةرانةي باقي تثژ هؤشي تثژ گؤش     چالنةي چل تةن سةبز پؤش نوورپؤش
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  جةمشيد جةم بةن شؤن بةري راهان    ذةواجي هةر دين سةر هةصقةي شاهان 
  حوسثين شةهيد نة كةربةال تةي    ئثرجي يةحيا سياضةحشي كةي
  ئةسكةندةرهةين چثش واچوم پوري     عايل قةلةندةر تاهري قةلةندةر
  تؤ تاجي تاجبةخش جيهان منايي    يادگار دةخيل تؤ تاجي شاهي

  وة ئيسمي سوصتان سةد هةزاران كةم    يادگار وةهةق سوصتاين سةرجةم  
  وة هةقي عيسا، مووسا كؤهي توور    هةق داود ذةهبةرةن وة نوور وة

  پري ئةو شاهةن ئيسمش سةنگينةن    وة شاي بةزةمل پريي ذةنگينةن
  وة ساحيب كةرةم سوصتاين سةروةر    جةت فارغ ذةوا كةر  مةتصةيب حا

جؤرة بةدحاصي بوونثك سةبارةت بةم زاتة هةية،  ،شثخ ذةزاي تاصةباينشاياين وتنة الي شاعرثكي وةك 
  :شثوة دةيالوثنثتةوة بةم ،تاوةگؤزي كة دةچثتة سةر مةزارةكةي لة گوندي سةرانة  مةولةويم آلبة

  مةجلةء ئيلتيجاي ئةرباب حاجات      سةرشار سةهباي بةزم مناجات
  بارةگا و پةنا پةي بيگانةو خوثش    جاي جةرگةي پادشا و دةروثش ذجاي 

  نةوباوةي نةمام تةيبةي بةتوول    شكؤفةي وةشبؤي رةحيانةي رةسوول
  پةي هيمةت ئةوالي, پةي رةجا وةجا    تؤ چون جة ئةوالد ئةجماد مةوالي 
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 :يب کورديدا ده ئه  هيب ل ده مثژوونووسيي ئه
  مؤدثلثکي پؤلثنکراو و  ره بهو  کان مثتؤدؤلؤژيکه  کثشه

 جادي ختيار سه به. د 
  

  :کورتة
ي  و زاراوانه ک جؤراوجؤري ئه وه(ندين هؤکاري جياجيا  ر چه به  لهيب کورديدا  ده ئه  يب له ده ئه يمثژوونووس

  له کان و چ مي مرينشينه رده سه  له کتر چ يه  کان له اوچهکاين پث نووسراون و دابذاين ن بييه ده ئه  قه ده
 )جياجياکاين زماين کوردي  زاراوه  يب به ده ندين شثوازي ئه مهاتين هاوکايت چه رهه مي مؤدثذندا و به رده سه

  :له  يهيب کورديدا بريتي ده ئه  يب له ده ي مثژوونووسي ئه گرنگترين کثشه .وه ندين کثشه بؤته رووبةذووي چه
گرتن و  خؤ  سيت له به مه  ي مثتؤدؤلؤژيک به کثشهبث  بووين مؤدثلثکي گشتگري و پؤلثنکراو و به نه

يب  ده کردين ئه  شه ويت گه جياجياکاين ذه  و قؤناغه  م زاراوه رجه کاين سه بييه ده ئه  مه رهه ي به وه خوثندنه
 مثژوونووسي  له  تيانه بابهو شثوازثکي   کي زانستيانه هين مثتؤدؤلؤژييترنةگ چاو ش، ذه مه له  جگه. کوردي

کارهثناين   ک به دا وه مانه رهه و به تر له ند خاصثکي الوازي صداين چه رهه هؤي سه  بؤته ،يب کورديدا ده ئه
  له  ک که يه شثوه  بهيي،  ژياننامه_  خالقي ين ئه اليه  ر به ده به ذاده  داين لهخ و بايه  تيانه يين و نابابه زمانثکي زه

کاين  مثتؤدؤلؤژيکه  دات گرنگترين کثشه ده وص تا هه ره سه  م وتاره ئه.  وه ته کان دووري خستوونه زانستييه  مؤرکه
 کاين سث کتثيب ذوانگه  ر بؤيه ؛ هه يب کوردييان داوه ده وصي مثژوونووسي ئه هه  ذوو که  خباته  مانه رهه و به ئه
مي  رهه به» بياتا کوردي ده ئانتؤلؤژيا ئه« ،»جادي دين سه الئه مامؤستا عه«مي  رهه ، به»کوردييب  ده مثژووي ئه«

، بؤ »دار زنه مارف خه«مي  رهه ، به»يب کوردي ده مثژووي ئه«و »د ئوزون مه حمه«ري ناوداري کورد  نووسه
مي  رهه بؤ به  گرانه خنه کي ذه يه وه هاش، خوثندنه روه هه. نگاندن صسه ر هه به  خرثنه يب ده ده مثژوونووسي ئه

ندي  وخؤ پثوه ناذاسته  کرث که ده  استهذئا »سووص فا ذه دين مسته عيزه«، نووسيين »يف االدب الکرديه  الواقعيه«
کردين   ستهاذر ئا سه  خاته تيشک ده  که پاشان، وتاره.  وه يب کوردييه ده مثژووي ئه  له  وه لثکؤصينه  به  يه هه

  و قؤناغ و شثوازه  وره ر ده ک هه نه  ک که يه شثوه  يب کورديدا به ده ئه  يب له ده ئه ثک بؤ ميژوونووسيمؤدثل

                                                
  .ي کوردستانستگامامؤستاي زان 
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  شيوازه  ي گرثدانيان به ذثگه  کانيش له ناسانه زاراوه  صکوو جياوازييه به ،خؤ بگري يب کوردي له  ده جياجياکاين ئه
  ي که م مؤدثله ئه. يب کورديدا ده ئه  نوثکان له  بييه ده ئه  ژانره  تهچاو بکات و گرنگيش بدا ذه  وه کانه بييه ده ئه

و شثوازدا   وره ندين قؤناغ و ده ر چه سه  کات به ش ده يب کوردي دابه ده ئه  وه که اليه  له ،کا ي ده استهذئا  که وتاره
کاين فؤرم و  کييه ره سه  ندييه مته بهتاي  ستثته به ر شثوازثکدا پشت ده شيکاري هه  له  وه تريشه  کي اليه  و له
 .  و قؤناغه کاين ئه رچاوه به  مه رهه رؤکي به ناوه
 

يب،  ده يب، شثوازناسي، ژانري ئه ده رييت ئه و قؤناغ و نه  وره يب، ده ده مثژوونووسيي ئه: کان کييه ره سه  وشه
کاين زماين  يب، زاراوه ده ثژوونووسي ئهکاين م يب، مؤدثله ده ذؤک، ميتؤدؤلؤژي مثژوونووسي ئهفؤرم و ناوه

  .نوث خوازي کوردي، مثژوويي
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  :کي پثشه
  ت به باره سه  ي که و کتثبانه درث ئه وص ده مدا هه که شي يه به  له:  کي پثکهاتووه ره شي سه دوو به  له  م وتاره ئه

  خبرثنه ،م هاتوون رهه به  وه وردييهيب ک ده مثژووي ئه  نديدار به يب کوردي يان ذةهةندثکي پثوه ده مثژووي ئه
نووسيين » يب کوردي ده مثژووي ئه«:  ش بريتني له مانه رهه م به ئه.  وه گرانه نگاندنثکي ذةخنة صسه ر هه به

دئوزون و  مه حمهري ناوداري کورد  مي نووسه رهه هب» بياتا کوردي ده ئانتؤلؤژيا ئه« ؛جادي سه دين الئه مامؤستا عه
تري  مثکي رهه ند به بؤ چه  هاش ئاماژه روه هه. دار زنه  نووسيين پرؤفثسؤر مارف خه» يب کوردي ده مثژووي ئه«

  ذياليزم له(  يف االدب الکرديه  الواقعيه«  :ريتني لهب  کرث که ده  وه يب کوردييه ده مثژووي ئه  نديدار به پثوه
  »وه يب کوردييه ده ت مثژووي ئه بابه  له«و  سووص ا ذهف دين مسته ؤفثسؤر عيزهپررمي  هه به» )يب کورديدا ده ئه

م آل يب کوردي نووسراون، به ده ر مثژووي ئه سه  تر له مي رهه ندث به رچي هه گه ئه .دار زنه مارف خه.نووسيين پ
  ندثکيان به هو يان ه  وه ره ي سه مانه رهه و به بؤ ئه  يان گثذاوه رچاوه وري سه زؤر کؤنن و ياخود ده  که  وثوه له
ي  مانه رهه و به نيا له ر ته ستدا هه رده ي به م وتاره ش له ر بؤيه دوورن، هه کان به زانستييه  مؤرکه  واوي له ته
  ١. وه کؤصدرثته ده  وه ره سه

يب  ده ئه مثژوونووسي  له  وه بؤ لثکؤصينه کاين مؤدثلثک ندييه مته تايبه  ص دراوه و مدا هه شي دووهه به  پاشان، له
و   له  بث که نه  مثتؤدؤلؤژيکانه  و کثشه صگري ئه هه  وه که اليه  له  بکرث که  يب کورديدا ئاراسته ده ئه  له
ي تيؤريک  ذوانگة  ر جؤرثک له سه  خاته ، قامک ده وه تريشه کي اليه  کرثن و له دي ده دا به وه ره ي سه مانه رهه به

يب کوردي پث  ده کاين مثژووي ئه نادياره  خاصه  و پثيه به  وردي کهيب ک ده ي مثژووي ئه وه بؤ خوثندنه
گرث  خؤ ده يب کوردي له ده ندين ئه سه ره کاين په ن و قؤناغه م اليه رجه ک سه اليه  له   م مؤدثله ئه. وه خبوثندرثته

ک  يه شثوه  دات به کوردي ده يب ده جياجياکاين مثژووي ئه  مه رهه وصي پؤلثنکاري به ، هه وه تريشه کي اليه  و له
  .رچاو به  خاته ر قؤناغثک ده کاين هه شثوازناسانه  ندييه مته يي و تايبه شثوه  مؤرکه  که

  ت له نانه ي که ته و واقيعه بؤ ئه  وه ذثتهگه ک ده يه وه ها لثکؤصينه ري وه به يت گرتنه گرنگايه  شثکي زؤر له به
من و  م زؤر که هه ،يب کوردي دانراون ده ر مثژووي ئه سه  ي له مانه رهه و به هلي  ييشدا، ژماره نووکه قؤناغي هه

  يب ئينگليزي له ده کاين ئه شه ي به تووکخانهذ په  ئاوذثک له  ر سووکه گه. نووسراون کان نه جياوازه  م بؤ ئاسته هه
يب ئينگليزي و بؤ  ده ي مثژووي ئه رباره هي د و کتثبانه لثک زؤرن ئه گه  ين که گه ، تثده وه ينه اندا بدهستگاکزان

و  م ئه رجه يب کورديدا سه ده ئه  م لهآل به. تا دوا ئاسيت ئاکادمييک نووسراون  وه تاييه ره سه  جياجياکان له  ئاسته

                                                
  مه رهه بؤ به  يان گثذاوه رچاوه وري سه بؤخؤيان ده  که  وه يب کوردييه ده مثژوي ئه  نديدار به مي کالسيک و پثوه رهه ار بهچو.  ١

  :بريتني له  وه نگاندنه صسه ر هه به  دا ناخرثنه م وتاره کان و  له دواييه
  .بؤص، چاپي ترمجان حقيقتن سته ديباين کورد، ئه ين ئه جنومه ، ئه)١٩٢٠(گ، يزي به مني فه ئه -
  . شعري شاعراين کورد، سلثماين  صه ، کؤمه)١٩٣٨(کزي، رمي هه بدولکه عه - 
  . سرم، سلثماين راي هاوعه ي شوعه سته ، گوصده)١٩٣٩(مال باپري، يل که عه - 
  . غداد م، به که رگي يه بيايت کوردي، به ده ، شيعر و ئه)   ١٩٤١(فيق حيلمي، ذه - 
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  هذ نابن و لست تثپه ر دوو ده کاين هه قامکه  ي ژماره  يب کوردي نووسراون له ده ر مثژووي ئه سه  ي له کتثبانه
م  رهه يب کوردي به ده جياجياکان مثژووي ئه  نه مه کان و ته جياجيا فثرکارانه  يب کورديدا، هثشتا بؤ قؤناغه ده ئه
 . هاتووه نه

  

  :کان ناوبراوه  مه رهه ي به گرانه ي ذةخنة وه خوثندنه. ئا
  جادي دين سه الئه عه. ميب کوردي، نووسيين  ده مثژووي ئه - ١
يب  ده کتثيب مثژووي ئه ،يب کوردي ده مثژووي ئه  له  وه کاين لثکؤصينه رچاوه ن سهگرنگتري  کثک له يه

  ذهالپه ٦٣٢دوو توثي   و له ١٩٥٢ساصي   م جار له که يه  که  يه»جادي دين سه الئه مامؤستا عه«مي  رهه کوردي به
ر  هه  م کتثبه ئه. وه چاپ درايه  له  بارهدوو  وه که يه ري زياده سه خستنه  دا به١٩٧١ساصي   چاپ درا و پاشان له  له
  له  وه کاين لثکؤصينه متمانه جث   رچاوه سه  کثک له کوو يه وام وه رده تاکوو ئثستا به  وه رچوونيه تاي ده ره سه  له

 برييت  هو رچوونيه تاي ده ره سه  له  م کتثبه راين ئه م خوثنه که ر يه گه ئه.  يب کوردي چاوي لثکراوه ده مثژووي ئه
کاين کوردستاندا،  ئاينييه  نده و ناوه  حوجره  راين ئاييين له ت توثژه تايبه  يب کوردي و به ده ئؤگراين ئه  بوون له

يب  ده ي مثژووي ئه کاين وانه کييه ره سه  رچاوه سه  کث له يه  ي ذابردوودا بؤته يه سث ده  له  م کتثبه ئه تا وه ئه
  . کاندا يت و زانکؤييهزانس  نده ناوه  کوردي له

م، خاصي  که يه :نگاندن صسه ر هه به  خرثته ده  وه ي جياوازه دو ذوانگة  ستدا له رده ي به م وتاره کتثيب ناوبراو له
  م کتثبانه ئه  که  يه وه يب کوردي ئه ده تري مثژووي ئه کاين رچاوه ي سه و زؤربه  م کتثبه ت به باره گرنگ سه  ره هه

 صگري زانياري هه  وه که اليه  لهخؤيان  وانيش بؤ ئه  تر که ي رچاوه ستنووس و سه ندث ده هه  ستؤته پشتيان به
  قه ک ده يه شثوه  يان به ر کامه ، هه وه تريشه کي اليه  کان نني و له يبهد ي ئه ژياننامه ي رباره ست دهواو درو ته
ندين  دا چه م کتثبه ي شاعرياين کورد له رباره يي ده ژياننامه ريش زانيا ربؤيه هه.  مار کردووهکانيان تؤ بييه ده ئه

م  له  بوو که  تازانه  و زانيارييه ش ئه نگاندن و باشترين منوونه صسه ر هه به  ته خراوه  وه گرانه ن ذةخنة اليه  جار له
کتثيب ناوبراودا   ي له وه وازن لهواو جيا ته  ک که يه شثوه  به ؛ذوو  خرانه »نايل«ر ژياين  سه ي دواييدا له نهآلسا

   ١. يان بؤ کراوه ئاماژه
ديباين  ر ئه سه  ين پثذستثکي کامص له خاوه  مذؤش ئثمه ت تاکوو ئه نانه ر بصثني ته ؤيشتني گهذ دا نه صه هه  به

ر  ؤک بن و ههري ک سه  گران له موو ذةخنة هه  بث که  و زانياريانه صگري ئه هه  کانيان نني که مه رهه کورد و به
پاص   خرثنه ده  بث که ر ده به هست ندث زانياري دروستترمان بؤ ده کان هه تازه  ستنووسه ده  ي وه دؤزينه  و به ذؤژه

کاندا و  بييه ده ئه  مه رهه سصي به ي ئه دواي شثوه  ذان بهيت گه رباسي چؤنيه به  خستنه. کان کؤنه  زانيارييه
ندي  پثوه  ،نزيکه  وه که سصييه ئه  قه ذؤکي دهو ناوه  شثوه  ق زياتر له ئاخؤ کام ده  که  رهم پرسيا ي ئه وه مدانهآلو

                                                
  به  وته م ذثکه کاندا ئه تازه  کتثبه  ، له دانراوه ١٨٥٥  به" نايل"دنياچووين   کتثيب ناوبراودا سايل  له  کاتثکدا له  ، له هبؤ منوون ١

يب  ده مثژووي ئه، "جادي دين سه الئه عه"  کان له بؤ جياوازيي زانيارييه  بذوانه. ي بؤ کراوه ي بيست ساص ئاماژه جياوازي نزيکه
رگي  يب کوردي، به ده دار، مثژووي ئه زنه و، مارف خه ٢٤٠. ، ل١٩٧١عاريف،  ي مه چاپخانه: غداد به. م دووه، چاپي کوردي
  .٤٤: ٢٠٠٣زگاي ئاراس،  ده: ولثر م، هه سثيه
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ي  وه ق و لثکؤصينه قاوده ي ده و ذةخنة) genetic criticism( »ي ژثنثتيک ذةخنة«ئاقاري زانسيت   به  يه هه
لثک  توانن گه ده  ييه ذةخنة  بؤچوونهم دوو  ئه. )textual criticism(وه  کانه ئاماده  قه ي ده راوردکارانه به

جياجياکاين مثژووي   بيية دة ئة  قة ين دة سة و ناوةذؤکي رة  کردين شثوه ر به سته پثناو ده  خش بن له سوودبه
ت گرنگيشيان پث  نانه صکوو ته به  ،کردووه يان نه شه ر گه ک هه نه  الي ئثمه  وه داخه  به  يب کوردي که ده ئة
  .  دراوه نه

م  ئه.  م کتثبه کاين ئه مثتؤدؤلؤژيکه  کثشه  له  نگاندين کتثيب ناوبراودا بريتيه صسه هه  گرنگترين خاص له
کاين  تايية رة سة  شة بة  لة  جگة.  يب ذةچاو کردووة دة مةذ مثژوونووسي ئة يت له کي سونه مثتؤدؤلؤژييه  مه رهه به
  ، جگة م کتثبة تري ئة  کاين شة ورد و کوردستان و زماين کوردي، بةر ک سة  صگري زانيارين لة هة  کة  م کتثبة ئة
  تا بة رة ر شاعريثکي سة ي هة ر ژياننامة نووسة.  راين کردووة ي نووسة ا باسي ژياننامة شي، تة مني بة دواهة  لة

 تثيت بابه  ي لهمي ناوبراو رهه ش به مه و ئه  ست پثکردووه دة  ري و شاعريانة رواداري هونة زمانثکي سة
)objectivity( وه هؤنينه شيعر  بث و  تيانه و زانسيت بث بابه قثکي زانسيت ده زماين ده.  وه دوور خستؤته  

کاندا مؤرکي وردبيين و  زانستييه  وه لثکؤصينه  له  کارهثناين زمانثکي شاعريانه رباس يان به يت به بابه  ت به باره سه
دا )۱۸۴۵-۱۹۰۹( »ساملي سنه«ي  کيي ژياننامه پثشه  ، له بؤ منوونه.  وه سثنثته ده  مه رهه و به تثيت له بابه
ي مانگ و  جارجار تريفه ،نآلودا ي عه سته يادي پريي ده  يان، به ربه هاوذازي ئاواز سؤزي به« :نوسث ده

  له. ربانا بثين کيژي سه  ميان له هص شثخاين دانا، ئ رايه  ويان به ئه. و خه  کاته نا پياو ئه هه ساي سه  و، له شه مانگه
گاهث . ر ذؤخي واين سه له بدا مه ده رياي بث بين ئه ده  ردؤخي، له ي مه ماصه مامي بنه راي شيعردا نه ي سه باغچه

  ).۳۹۸: ۱۹۷۱ سةجادي،( »...نآلرما الي شثخي به  وه ته ذاوه ، پاشان گه]ن[آلچاوي چاوکا  به  فتوون بووه مه
م  کردين ئه سف رواداري بؤ وه ري و سه و هونه  تيانه يين و نابابه ر زمانثکي زه بينرث، نووسه ک ده وه ر هه

 »ب ده رياي بث بين ئه ده«ک  ي گشيت و باو وه واژه سته ندث ده هه  له  و تثيدا ناچار بووه  کار هثناوه  به  شاعريه
ندث  هه  ته کي زؤري داوه ر گرنگييه ش، نوسه مه له  جگه . ربگرث صک وه که »و شه ي مانگ و مانگه تريفه«و 
و   ئه  کا که ده  وه بؤ ئه  دا ئاماژه»باري الي جه مه«  ژياين  کردن له باس  خسي شاعريان؛ بؤ منوونه، له ين شه اليه

ياوثکي يد فتاح پ سه« :نووسث سيمايدا ده و ر سفي سه وه  و پاشان له  کثشان بووه ره جگه  ز له زؤري حه  شاعريه
برژانگ کورت و چاو زؤر  .ش بووه م و چاوي درثژکار و چاو و برؤي ذه ، ده زل بووهر ي سه له رزي باريکه بهآلبا
ي  ناگه کرد، مسثص و چه م ئه صه ي قه که سپيه  نکه ته  نگ و گؤناکاين قوپا بوون، ذيشه من ذه ، گه وهوب نه  وره گه

  قسه  بوو، له باشي هه عه . وه ره سه  ست به به ي ئه دانه کرد و جامه ر ئه به لهي  و لباده  صته وا و سه ن، کهودرثژ بو
  ).۳۰۹: ۱۹۷۱ سةجادي،(»  وه بووه ت و زوويش هثمن ئه بثعه ته  هذ، توو کردندا خثرا بووه

م آل ي، بهبار جه  الي ي سيماي مه وه کردنه پثناو وثنا  خش بن له توانن سوودبه ده  م زانياريانه رچي ئه گه ئه
ئيدي   که  زانياريانه  م جؤره ئه  ته خ دراوه بايه  هثنده  دا م کتثبه ري ئه رتاسه سه  له  که  دايه وه له  که کثشه

 خ تر، بايه کي واتايه  به. پشت گوث  ته کان خراوه مه رهه ر به سه  کان له ماليستييهفؤذ  وه يت لثکؤصينه گرنگايه
 .وه کان دوور خستؤته زانستييه  مؤرکه  کاين له دا باسه مه رهه م به يي له ژياننامه- خالقي ين ئه اليه  داناين زؤر به
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و  به  که  ي دروست کردووه وه و لثکؤصينه  وه کردنه پاراداميي بري  خؤي جؤريک له بؤ  مثژوونووسييه  م جؤره ئه
واوي  ته کان به  مه رهه به  ر سه کان له ييه ذةخنة  کارهثناين بؤچوونه کان و به گرانه ذةخنة  وه لثکؤصينه  پثيه
ر  کان و گه ژياين شاعريه  ر و سيما و شثوه يت و سه سايه که  درثته خ ده جياتيان بايه کرثن و له رامؤش ده فه
و   هک ي شيعره وه کردنه مانا  وه نه ده ا گرنگي ده تانث ته وه کان اوثژرث، ئه مه رهه ي به وه ليش بؤ لثکؤصينه په

ي  وه لثکؤصينه  ته خ دراوه متر بايه ش، که و پثيه ر به هه ١. مه رهه و به داناين ئه  سيت شاعري له به ي مه وه لثکدانه
 مانا  :واته(کردنيان  رح ک و شه شيعرييه  ند منوونه ي چه وه هثنانه  ا به و ته  مانه رهه و به ي ئه شثوازناسانه

 ي مثتؤدؤلؤژيکي کتثيب گرنگترين کثشه. کات کؤتايي ده  رباس ذوو له يت به بابه )کان ي کؤپله وه کردنه
م شاعري و  رجه دا سه م کتثبه له  ي که وه له  جادي بريتيه دين سه الئه عهيب کوردي نووسيين  ده مثژووي ئه

کردين  چاو ذهبث  ک و به کوو گشتثتييه موويان وه رهه ر هه جياجياکان هه  م و شوثنه رده سه  کورده  ره نووسه
مي  که ر سث شاعريي يه گه ئه  بؤ منوونه،. کدا ذيزکراون دواي يه  کان  به و شثوازناسانه  ناسانه زاراوه  جياوازييه

ين  گه چاو بگرين، تثده ر به  ، له»الي جزيري و بثساراين داين، مه مه باباتاهريي هه«،  ، واته م کتثبه رباسي ئه به
  مينه زهو پثش  ش پثشينه مه له  و جگه  ئاراديه  له  م سث شاعريه نثوان ئه  جياجيا له لثک جياوازي گه  که

کتثيب   چي له که ؛واوي لثک جياوازن ته  کانيشيان به فييه لسه يب و فه ده ت ئه نانه مثژوويي و جوگرافيايي و ته
ي  يه م خشته له. کراون کدا ذيز دواي يه به  زيانهجياوا و رجندان به سهبث  کدا و به دواي يه  موويان به ناوبراودا هه

  :م که م جياوازيانه ده بؤ ئه  کوريت ئاماژه  دا به وه خواره
 

 حوکمداري يب ده قاصيب ئه  زار شثوه کات نثشو  ناوي  شاعري
  کان جلووقيه سه ييت دووبه لوذي م ي پثنجه ده سه دان مه هه باباتاهري

 کان خالدييه ص زه غه کرماجني ژووروو م؟ يه دهي  ده سه جزير الي جزيري مه
 کان نهآل رده ئه روا جووت سه گؤراين م هه ي يانزه ده سه بثساران بثساراين

  

تـدارثيت  آل سـه  ژثـر ده   م و شوثين جيـاوازدا و لـه   رده سث سه  نرث، سث شاعريي جياواز لهبي ک ده ، وه واته که
ر  بيـي جيـاواز هـه    ده مـي ئـه   رهـه  ي جياواز و سـث جـؤر بـه    زاراوه ري سث سث حوکمدارثيت جياوازدا و ئاخثوه

  لـه   کـه   ذوانينـه   م جـؤره  ئـه .  کـراون  کـدا بـاس   دواي يـه   ست به کده کگرتوو و يه کي يه کوو کؤيه موويان وه هه
يب  ده گرتـووي ئـه  ک ست و يـه  کده مثژووي يه  ذي بهباوه  ،ي گرتووه رچاوه سه  وه تييه خوازي په وه ته کي نه يه ذوانگة

  نثـوان پـاژه    ک لـه  جياوازييـه   جـؤره  چهـي   قايـل بـه    ي که مانه رهه و به ش زؤرن ئه ر ئثستاکه هه.  يه کوردي هه

                                                
  له  کاندا بريتيه يهکوردي  مه رهه ي به زؤربه  و له  م کتثبه کان له بييه ده ئه  وه کاين لثکؤصينه الوازه  گرنگترين خاصه  کثکي تر له يه ١

کاندا  بييه ده ئه  وه توثژينه  له   الوازه  خاصه  م جؤره بؤ ئاگاداري له. ر باس داناين شيعري به  ر له سيت نووسه به مه  گرنگيدان به
  :بؤ  بذوانه

Wimsatt, William K. and Monroe C. Beardsley. “The Intentional Fallacy.” Sewanee 
Review, vol. 54, 1946, pp. 468-488. Revised and republished in The Verbal Icon: Studies in 
the Meaning of Poetry, University of Kentucky Press, 1954, pp. 3-18  
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جنـام و   رئـه  ، ده وه کـي تريشـه   اليـه   ، لـه  روانينـه   م جـؤره  ئـه .  يب کورديدا نني ده جياجياکاين کؤي مثژووي ئه
پثنـاو    کـان لـه   سييه که تاکه  وام مؤرک و جياوازييه رده تثيدا به  که  يه نگييه رهه فه  ندييه مته و تايبه ي ئه وته رکه ده
ي  کپارچـه  کـي يـه   يه سووژه  بوون و گرنگيدان به ش، بذوا هه مه له  جگه.  وه راوثزه په  خرثنه ندي کؤييدا ده وه رژه به

.  يـه  دواوه  ي کـوردي بـه   ژهويت سـو  ينيـه  کاين زه تييه ذهبنه  کردين جياوازييه رامؤش کردن و فه بري  کوردي، له
و   ري يب و هونـه  ده ي هثژمثـؤين ئـه   ةذثگـ   درث  له وص ده دا هه مانه رهه به  م جؤره له  که  يه ته ينيه و زه ش ئه مه ئه
  رخـانکراوه  براو تهشي کتثيب ناو دوابه  که  شدايه م پثناوه ر له هه. خؤي  بگرثته  کپارچه ذةواصةتثکي يه وه هوام رده به

تـر   کـاين  وه تـه  يب نـه  ده و  ئـه   وه کـه  اليه  يب کوردي له ده نثوان ئه  له  شيانه کي گشيت و رووکه راوردکارييه بؤ به
م  کـيش لـه   ره سـيت سـه   بـه  مـه .  وه تـره  کـي  اليه  چيين و هندي و ذؤماين و يؤناين و ميسري و هتد له: ک وه
  مـه  رهـه  م بـه  رجـه  تثيـدا سـه    کـه   سـته  کـده  يـي يـه   وه ته کي نه يه ناس و ناسنامهشو  کردين جؤره ساز  نهآلو هه
. ذثـن گـه  ک ئايديالـدا ده  دواي يـه   موويان بـه  ر هه ن و هه که ک جؤر جيهانبيين ده يه  وي له يذه کان په بييه ده ئه
  تثيـدا شـاعريه    بث که جادي دين سه ئهال عهيب کوردي  ده مثژووي ئه  مانه رهه م به قي ئه زه  ره ي هه منوونه  نگه ذه

  ر بـاس و بـه   به  ته خراونه  ،يان کردووه شه ي تثيدا گه جياوازانه  مينه و پثشزه کردن بؤ ئه  بث ئاماژه  کان  به جياوازه
  بـه   دا شـاعرياين کـورد، کـه    م کتثبـه  لـه .  کگرتوو ذيز کـراون  ي يه سته ک جه نداماين يه ک ئه کدا و وه داوي يه
جياجيـا    کـردين جياوازييـه   چاو بث ذه  کؤتاييان پث دث، به  وه هس ق بثکه فايه  ن و به که ست پثده ده  وه باباتاهريه

  و شـاعريانه  سانيي ئه ين که يت و اليه سايه که  يت ته چؤنيه خ دراوه ا بايه کدا ذيز کراون و ته دواي يه  به ،کان قه زه
  لـه   ذبـووين زيـاتر  ذاي تثپـه ره ، سه وه داخه به.  وه ته رح و مانا کراونه کانيشيان شه مه هره به  ک له يه ند منوونه و چه
م  کـاين ئـه   مثتؤدؤلؤژيکـه   ر کثشـه  سـه   تـه  خـراوه  ر قامک نه ک هه دا نه م کتثبه بووين ئه ر چاپ سه  به  ده نيوسه

 کـي  ره هي سـ  رچـاوه  کوو سـه  ردستاين عثراقدا وهکاين کوزانستگا  ش له ر ئثستاکه ت هه نانه صکوو ته ، به مه رهه به
  . وه يصثنه ده  کوو وانه کرث و مامؤستايان وه يب کوردي چاوي لثده ده ي مثژووي ئه وانه
   

  د ئوزون مه مي حمه رهه به ،بياتا کوردي ده ئانتؤلؤژيا ئه - ٢
ساصي   م جار له که د ئوزون، يه مه هري ناوداري کورد، حم مي نووسه رهه بياتا کوردي، به ده ئانتؤلؤژيا ئهکتثيب 

رگدا بؤ  ک به يه  دا و له٢٠٠٣ساصي   له پاشان. شاندن وه  تورکيا هاته  هرگدا ل توثي دوو به دوو  دا و له١٩٩٠
  ند منوونه ر و شاعريي کورد کراوه و چه نووسه ١٠٤بؤ   ئاماژه  دا م کتثبه له.  وه م چاپ کرايه ي دووهرجا
  دا گرنگترين کثشه وه ي خواره نهآلم خا درث له وص ده دا هه لثره.  وه ته و کراوهآليان ب رکامه هه  مثک له رهه به

  :ست ر ده به  خبرثته  م کتثبه کاين ئه مثتؤدؤلؤژيکه
ي  که کتثبه  ر له گه ئه.  کراوه کاندا ذةچاو نه ته بابه  ک له کووزييه زم و ته نه  دا هيچ جؤره م کتثبه له - ۱
د  مه حمهي  که کتثبه  ، له ماين ذيزکراوه رودواي زه پثي به  م ناوي شاعريان به دا النيکهجادي دين سه ئهال عه

موو  شاعرياين هه ران و دا ناوي نووسه که پثذسيت کتثبه  صکوو له ، به  کراوه ذةچاو نه  مه ر ئه ک هه ئوزوندا نه
  ک که يه شثوه  ش به مه ئه .نديکراوه کدا ذيزبه ک به دواي يه پؤلثنکارييه  بث هيچ جؤره کاين کوردستان به پارچه

  رثکي نوث و به بؤ نووسه  وه شاعريثکي کؤنه  ر و له بؤ نووسه  وه شاعريه  پذثکدا له  دا له م کتثبه ذؤکي ئهناوه  له
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گشيت هيچ   به. گؤذدرثن کان ده  ته تر بابه  ي که و پارچه بؤ ئه  وه ي کوردستانه م پارچه و پاشان له  وه شه وانه پثچه
 .زمي جوگرافيايي نه  زمي ژانري و نه نه  ماين، نه زمي زه نه  دي ناکرث، نه دا به م کتثبه زمثک له نه  جؤره
جني کورد  رثکي گه ند نووسه تريشيان چه ندثکي د ئوزون نووسيوين و هه مه حمه ،کان ژياننامه  ندث له هه - ۲

ردا هيچ  ي هاوکاراين نووسه وانه له  ردا و نه ي نووسه وانه له  نه  که  يه مه ئه  رجنه  ي سه گهي جث وه ئه.  نووسيويانه
ندثکيان درثژ،  کان کورتن و هه ژياننامه  ندث له هه  ک که يه شثوه  به ؛کراوه ست ذةچاو نه کده قاصبثکي يه  جؤره
بث   کانيش به شه به  ندثک له رباس و هه ن شاعريي بهر يا ص نووسه گه وتندان له ذواصةيت چاوپثکه  ندثکيان له هه

 کوث له  ر له نووسه  که  کراوه  وه يي باسي ئه کي دووباره يه شثوه  ا به کاندا ته م ژياننامه رجه سه له. ن ژياننامه
فيکري و   يهري بؤ جيهانبيين و کاريگه  بث بچوکترين ئاماژه  ش به مه ئه .يت کوث خويندوويه  و له  بووه دايک 

 .کان مه رهه ک بؤ شثوازناسي به يه بث بچوکترين ئاماژه  باس يان بهر ري به ر شاعري و نووسه سه  له کان بييه ده ئه
، بچووکترين  ي نووسيوه که ر بؤ کتثبه ي نووسه  کييه گشتييه و پثشه له  دا، جگه م کتثبه ري ئه رتاسه سه  له - ۳
کاندا و  قه مهثناين ده رهه ويت به ذه  له  کاين ئاماده تيه يهآل نگي و کؤمه رهه و فه سياسي  ک بؤ پثشينيه يه ئاماژه

   .   کراوه کردين شاعرياندا نه  شه يان گه
کان پؤلثن  مه رهه ر به ک هه نه  که  يه وه ئه  م کتثبه ت به باره رنج و تثذامان سه ي سه تري جثگه  خاصثکي

  وصيداوه ر هه ، نووسه وه شه وانه پثچه  ت به نانه صکوو ته ، به کراوه جياجياکان نه  جياوازييه  کراون و باس له نه
  ک چؤن له ش، وه مه خبات؛ وثذاي ئه زاي دياريکراودا رثک ک وته ژثر يه  ستدا و له به ک مه پثناو يه  موويان له هه

ک ذثباز و  يه  ر به يب کوردي سه ده ژووي ئهکاين مث بييه ده ئه  مه رهه م به رجه سه ،صث يدا ده که کي کتثبه پثشه
  :ک ئاماجنن يه

  که  ببثژه  نا کورد، مرؤڤ دکاره ژهؤبياتا ن ده بياتا کوردي، نيشاندانا ئه ده تيا زمان و ئه که کرنا يه پثشکثش«
بياتث و شيعر،  ده بثن ئه له را جه خست ناڤبه رق نه فه  کث مه  ر ڤثيه ژبه. مينا ڤث يانتؤلؤژيث بوو که فا يه ده هه
. »گرتن  جثه  ئانتؤلؤژيث ده  ، ده رهڤ هه  موو به رباندن هه شانؤ، جهژ ذؤمانان،   نه رپثهايت، چريؤک، پارچه سه

  ). ۱۰: ۲۰۰۳ ئوزون،(
  هن ک و راستييه ربذي ئه ده »بياتا کوردي ده تيا زمان و ئه که يه«ي  واژه سته ت ده تايبه و به  وه ره ي سه و قسانه ئه

ست و  به کثتيدان و مه هاويه  جؤريک له  يب کوردي له ده کاين ئه ه جياجياووپؤ م لق رجه سه  ر پثي وايه نووسه
و   م کتثبه نثوان ئه  له  يه رجنذاکثش هه کي سه ييه ، هاوشثوه وه م ذوه له.  کثک بووه ر يه مووشيان هه ئاماجني هه

کؤي ژانر و   ک له کثتييه يه  جؤره  وصدراوه ردووکياندا هه هه  له  نکهچوو ؛جادي دين سه الئه ي عه که مه رهه به
  کات که ده  وه ش بؤ ئه دا ئاماژه م قسانه ي ئه درثژه   رچي له گه ئه. يب کورديدا سازبکرث ده جياجياکاين ئه  قؤناغه

کي دياريکراو و  زايه پثي وته  يان به ر کامه و هه  وه لثکدي جيا بکرثنه  مانه رهه م به ئه  هاتووه  وه ئيدي کايت ئه
خوازي  وه ته ي نه هؤي ذوانگة  به  وه کيدا و ديسانه مان پثشه ي هه درثژه  م لهآل به بکرثن؛ ند پؤلثن مته تايبه
  کات که ده  وه پثشنياري ئه ،يب کوردي ده م مريايت ئه رجه ي سه وه کردنه ست کده وصدان بؤ يه و هه  وه تييه په

.  وه و بکرثنهآلدا ب م ئانتؤلؤژيه ان و لهذرگث وه  کوردي نانووسن بثنه  ي به کوردانه  ره و نووسه مي ئه رهه به  پثويسته
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،  خؤ گرتووه کان له بييه ده ئه  مه رهه به  نرخي له رچي سامانثکي به گه  م کتثبه ئه  توانني بصثني که گشيت، ده  به
  و سامانه ئه  که  مذؤيه راين ئه رکي لثکؤصه ئه  مه و ئه  وه مثنثته کدا ده يه زثنه خهذةواصةيت   ا له ا و ته م تهآل به

و  پثناو ئه  کي له ره وري سه ده د ئوزون مه حمهي  که ستيشدا کتثبه رده ي به وه م ليکؤصينه له. ن پؤلثنکاري بکه
  . گثذث دا ده ئاماجنه

  

  دار زنه خهمارف .، نووسيين پ»يب کوردي ده مثژووي ئه« - ٣
کان  هاوشثوه  مه رهه موو به هه  رگدا له وت به حه  دار له زنه مارف خه.يب کوردي نووسيين پ ده مثژووي ئه
مي  هره به  م کتثبه ئه. يب کوردي دابندرث ده نسايکلؤپثدياي مثژووي ئه ئه  تاقه  شکرث به و ده  گشتگريتره

  يب کوردي له ده ر مثژووي ئه سه  ي له و زانياريانه م ئه رجه و سه  داره زنه مارف خهي  وه ندين ساص لثکؤصينه چه
مثژووي   و) ١٩٨٤(وه  يب کوردييه ده مثژووي ئه ت بابه ک له تريدا وه مثکي رهه ند به چه  پثشتر له  که  گرتووهخؤ
  رگثذدراوه بيش وه ره و بؤ عه  ذووسي نووسراوه  يت و به يه تثزي دوکتؤراکه  که) ١٩٦٧(يب کوردي نوث  ده ئه

  هب  ده ر سه نووسه  واته ؛مانييه کي زه پثي ئولگوويه  دا به م کتثبه کي  له ره شکاري سه دابه.  ي کردووه ئاراسته
  بييه ده ئه  ريته قؤناغ و نه  ته متر گرنگي داوه ش که ر بؤيه و هه  باسکردووه يب کوردي ده مثژووي ئه  ده سه

  : بريتني له  مه رهه م به کاين ئه رجنذاکثش و ئيجابييه سه  ندييه مته تايبه.  کوردييب ده کاين ئه دوورودرثژه
کاين  کان و شثوه ر ئاگاداري کثشه ، نووسه هوي بؤ کردو مدا ئاماژه که رگي يه کي به پثشه  ک له وه - ۱

و  رجني ئه ر سه به  ته وتوونه که پثشتر نه  ندث خاص که ر هه سه  خاته و قامک ده  بييه ده مثژوونووسي ئه
 . يب کوردييان داوه ده ي مثژووي ئه وه وصي نووسينه ي هه رانه نووسه
شکري  ت ده نانه يب کوردي نووسرابث و ته ده ر مثژووي ئه سه  له  مثکه رهه گشتگريترين به  مه رهه م به ئه - ۲
  .بکرث  يب کوردي ناوبرده ده نسايکلؤپثدياي ئه ئه  تاقه  به
  کوردستاندا له  ر جوگرافيا و مثژوو و زمان و ئايني له سه  زانياري وردي له  يه م پذؤژه مي ئه که يه رگي به - ۳

 . خؤگرتووه
  مه رهه بؤچووين زاصي به  که  وه ييه ژياننامه- خالقي بؤچووين ئه  ي ژياين شاعرياندا له وه لثکدانه  له - ۴

ن  گمه کي ده يه منوونه  بؤخؤي به  يف که لسه فه - يت چووين سونهو بؤ ره به  صگرياوه نگاو هه کان بوو هه پثشووه
و  ئاييين ئه- بارودؤخي هزري  به  وه مي شاعريانه رهه ي به وه ستنه ذووي به  ت له تايبه  به ؛ژمثردرث ده
ي   ذةخنةکاين تييه سوونه  ي بؤچوونه خانه  چثته ده  وه ديسانه ش م بؤچوونه رچي ئه گه. ثدا ژياوني ت مه رده سه
يف  لسه بارودؤخي فيکري و فه  نرث که داده  م منوونه که يه  م بؤخؤي بهآل ، به وه بييه ده ئه يب و مثژوونووسي ده ئه

 .ر باس به  خاته ده  وه رانه مي شاعري و نووسه رهه ژيان و به  نديدار به پةيوة
  :ک وه  که موکؤذييه ند که صگري چه هه  م کتثبه هاش، ئه روه هه
مي  ي دووه يب نيوه ده ئه  رخي کوردي، واته يب هاوچه ده ئه و پؤلثنکاري  وه صگري لثکدانه هه  مه رهه م به ئه - ١
  . م، نييه ي بيسته ده سه



 كؤمه صه وتاري ئه ده يب كوردي
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يب  ده ر ئه سه  رگثذان له ري وه م و کاريگه ي بيسته ده سه خشاين کوردي په  ته دراوه نگي نهدا گر م کتثبه له - ۲
  .وه ته کراوه نه شي  وه  مه رده و سه کاين ئه تازه  واژه سته و ده  ذووي وشه  زماين کوردي له کوردي و گؤذانکاري

ند  چه  له  گشيت، جگه  و به  کرودوه رخان نه يب ته ده وتيؤري ئه  خؤي بؤ ذةخنة ربه شثکي سه به - ۳
 . پشت گوث خراوه وه  زايه م وته شي شثخ نووري شثخ ساصح و گؤران، ئه ک به ک، وه يه منوونه
کاين  مه رهه شکاري به و دابه  کي کتثبه ره ي سه صهآل گه  که  يه وه ئه  م کتثبه ر ئه سه  له  گرنگترين ذةخنة - ۴

د ن ش زؤر جار دوو يان چه مه و ئه  زراوه يت دامه ماين په هثصي زه ر  سه  يب کوردي له ده ساماين مثژووي ئه
   وه وانه پثچه  و يان به  وه ک خانه يه  ته يان خستوونيه ، ک کردووه يه ص به تثکه يب ده ي ئه ريت و قوتاخبانه نه
 .دابذاندوون تريلثک
رگي  به  ، له بؤ منوونه  .ي ئثستاوه م وتاره مژاري ئه  به  يه وخؤي هه نديي ذاسته پثوه ي دوايي  ندييه مته م تايبه ئه
مي سث  رهه به  له  وه ، پاش لثکؤصينه مه هه ي نؤزده ده مي سه که ي يه هيب کوردي نيو ده ي ئه رباره ده  مدا، که سثهه

کردين  باسر  سه  پذثکدا و خثرا دثته  له) نايل، سامل و کوردي :واته( باني مرينشيين با وره شاعريي گه
بةشي  ،٣ب: ٢٠٠٣ خةزنةدار،( وي وله يدي و مه وازي، سه رکه ئه: ک وه ؛ر شاعرياين کوردي گؤراين ئاخثوه

مي  که ي يه نيوه  باکوور له  يب کوردي له ده ي ئه وه ر خوثندنه سه  مان باسدا دثته ي هه درثژه  پاشان، له). چوارةم
  شي له م مثتؤده ر ئه دار هه زنه خه.د.  )م بيست و سثهه بةشي: هةمان سةرچاوة( مدا هه ي نؤزده ده سه

شدا  ، لثره واته ؛ جنامداوه يدا ئه که مه رهه مي به رگي دووهه به  له  ژده ي هه ده يب کوردي سه ده ئه  له  وه لثکؤصينه
 ،جنووري يل دثوانه و ذه بثساراين، خاناي قوبادي، وه :ک مي شاعريانثک وه رهه کردين ژيان و به  پاش ئاراسته

مي شاعريانثک  رهه و به  ده مان سه هه  ماجني باکوور له کر يب کوردي ده ر ئه سه  له  وه ينهر لثکؤص سه  وه خثرا دثته 
 خةزنةدار،(  وه ر توثژينه به  خاته دي خاين ده محه الي جزيري و ئه يران، مه قث ته ريري، فه يل هه عه :ک وه

 ).بةشي نؤيةم ،٣ب: ٢٠٠٣
رگي  به  ي لهو وله مي مه رهه کاتثکدا به له   ين که گه ين، تثده رنج بده وردي سه  ر به ، گه وه تره کي اليه  له 

، کراوه ديالثکيت گؤران و سؤراين باس وکردين دو کايت باس  ر ناليدا و له مبه هه  جيا و له  سثهةمدا و به
  ته وتوونه ، که ويش تثيدايه وله مه  بني که ده رييت ئه و نه  مان ذثباز و قوتاخبانه هه  ر به سه  که بثساراين و قوبادي

 م ساکار و ئاسايي يان که  تاوه ره سه  له  نگه ذه  م دابذانه ئه.  رخانکراوه تيان بؤ ته يبهشيکي تا م و به رگي دووه به
  ين که ذةچاو بکه  دا بييه ده ئه  ريت و قوتاخبانه و نه ي ئه درثژه وي له وله مه  م کاتثآل رچاو، به به  خ بثته بايه

و يان ود  به  دا کراوه م کتثبه له  که  بييه ده ئه  ريته م نه ئه  که ين گه ئينجا تثده  ، زراندووه قوبادي دايامنهو  بثساراين
  وه شي بؤ لثکؤلينه م ذوانينه ر ئه دار هه زنه خه.د.  ريته ک نه ر يه ذاسيت هه  تدا و به ذهبنه  له   ، لثکدابذاوهشي  سث به

  ي نؤزده له ده تاي سه ره کاين سه کرماجنييه  مه رهه کار هثناوه و به  ر به مي شاعرياين کرماجني ئاخثوه رهه به  له
ر  هه  و له  وه ، جيا کردؤته بووه ي هه درثژه  ده چوار سه  زياتر له  م ، که الين له يب کرماجني باکوور ده رييت ئه نه

  .   وه کؤصثته رگثکي جياوازدا ده به  يان له کامه
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  ديهاتين جؤره هؤي به  بؤته  دا، که بؤخؤي مه رهه م به له  م مثتؤده کارهثناين ئه کي به ره هؤکاري سه
کان  ده پثي سه  ي به که شکارييه ر دابه نووسه  ي که وه بؤ ئه  وه ذيتهگه کاندا، ده کردين قؤناغه پؤلثن  ک له ئاصؤزييه
کردين  ر ذةچاو به له   ريت و قؤناغه و نه ي ئه وه و خوثندنه ريت  ک نه ري يه به جيايت گرتنه  ش له ر بؤيه و هه  داناوه

  ر جؤره گه تر، ئه کي واتايه  به.   ي دابذاندووه ريته و نه ئه  کاين کگرتووه يه  شه م کتثبه به ي ئه که مانييه زه  ئولگووه
زؤر   گوشار و به  جادي و ئوزوندا به کاين سه مه رهه به  يب کوردي له ده کؤي ساماين ئه  ک له کگرتووييه يه

و ود  ته و کراوه  يب تثک دراوه ده ي ئه ريت و قوتاخبانه ک نه کگرتوويي يه يه  ،وه وانه پثچه  دا به وا لثره ئه،  سازکراوه
  :صث وثژثکدا دهو وت  دار له زنه خه.د.  رگثکدا باسکراوه به  يان له ر کامه ک و هه يه له شي جيا يان سي به

موو  هه  به.  وه سثک زياتر بنووسثته که  تاکه  گشيت له  يب کوردي به ده کرث مثژووي ئه ده  وه الي منه  به
  : وه بکاته ساخ  مه رهه و به ين ئه سث اليه  پثويسته  وه نووسثته ب ده ده ي مثژووي ئه وه حاصثک ئه

  ،)ر شاعري و نووسه(  که مه رهه ين به مثژووي ژياين خاوه - ۱
زانسيت تثکستؤلؤجي   ر به کادميي سه پثي مثتؤدثکي ئه  به) خشان شيعر و په(  که مه رهه کردين به تؤمار - ۲
 ،وار ر و خوينده رچاوي خوثنه به  يت خباته ر نووسيويه کوو شاعري و نووسه وه  که مه رهه ي ذووي ذاسيت به وه بؤ ئه
  .١ ي بگات که نه سي خاوه به يت مه قيقه حه  ر له خوثنه كه ک يه شثوه  به  که مه رهه کردين به سف وه - ۳

 راين ي نووسه ر و زؤربه گرنگ بؤ نووسه ره تريشدا، خاصي هه  جثگاکاين  دا و له ووثژه م وت بينرث، له ک ده وه
کاين  گرنگه  صه صکه که  له  شثکه به  نده رچه هه  مه ئه. ين خؤيان سه ي ذه شثوه  به  کانه مه رهه قي به ي ده وه تر دانانه

هيچ کات داذشتين مثژووي   بيبني که م دهآل ، به وه قه قاوده ي ده ي ذةخنة نهخا  خرثته ب و ده ده مثژووي ئه
  کان له بييه ده ئه  ريته و نه  قؤناغ و قوتاخبانه  خي دابثته بايه  کي تيؤريک که مايه ر بنه سه  يب کوردي له ده ئه

ي   صهآل گه  بؤته نه  ،و مرينشينانه کاين ئه نگييه رهه مثژوويي و فه  پثشينه  له  وه جياجياکاندا و ئاوذدانه  مرينشينه
ند  ديهاتين چه هؤي به  ش بؤته مه ر ئه يب کوردي و هه ده ي ئه ر مثژوو سه ک له يه وه کي هيچ لثکؤصينه ره سه

  .يب کوردي ده کاين مثژووي ئه مه رهه کان بؤ به ذوانينه  ک له ئاصؤزييه
  

  )يب کورديدا ده ئه  لهذياليزم (  يف االدب الکرديه  الواقعيه - ٤
ندي  چي پثوه و که  نووسراوه يب کوردي نه ده مثژووي ئه  ت به باره ذةواصةتدا سه  ي له کتثبانه  و کثک له يه
يف   الواقعيه« :ناونيشاين به  ه»فاذةسووص مسته دين عيزه.پ«ي  تثزي دوکتؤراکه  ،وه ته م بابه به  يه وخؤي هه ذاسته

  رگثذانه يب و هثشتا وه ره عه  ر سه  وه ته رگثذاوه وه  وه ذووسييهزماين   رچي له گه  کتثبه م ئه.  »االدب الکرديه
لثک کتثيب  گه  ي له وه هؤي دانانه  م بهآل ران، به سيت خوثنه رده به  ته وتوونه که کاين نه کوردي و فارسييه

ري ناوبراودا  تري نووسه کاين وتاره  له  ذوانگة مان کردين هه هؤي ذةچاو به ها روه يي و زانکؤييدا و هه انهقوتاخب
،  يه م ذوانگة ئه . ر بکات به سته يب کوردي ده ده مثژووي ئه  ت به باره ي تيؤريک سه ذوانگة  يت جؤرثک له  توانيويه

                                                
   ق؛ بذوانه ران سوحباين و دانا فايه دار، سازداين کامه زنه مارف خه. ص د گه وتووثژ له ١

http://www.dengekan.info/dengekan/11/6327.txt  
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  ندث له ت هه نانه و ته  مه رده و سه راين ئه رجنذاکثش بؤ توثژه کي زاص و سه يه ذوانگة  ر زوو تواين ببثته هه  که
ي کالسيزم،  وره ر سث ذثبازي گه سه  کاته ش ده يب کوردي دابه ده م مريايت ئه رجه راين ئثستاش، سه لثکؤصه

  .١ذؤمانتيسيزم، و ذياليزم
ک  يه  به) ذاست و ژوورووکرماجني ناوه :واتة( »باباين و خالدي«بيي  ده رييت ئه ر دوو نه دا هه مه رهه م به له
ي کورد  وره ، دوو شاعريي گه بؤ منوونه  ربؤيه هه.  کراوه ئاراسته  وه يب کالسيسيت کوردييه ده ناوي ئه  ريت و به نه
يب کالسيسيت  ده ي ئه خانه  که  وه ک خانه يه  ته کانيان، خراونه رچاوه به  ذاي جياوازييهره نايل و خاين، سه :ک وه

ي  خانه  ته زاري گؤراين تثکذا خراونه جياجياکاين شثوه  بييه ده ئه  مه رهه ش، به مان شثوه هه ر به هه.  کوردييه
  ر تيشکي خستؤته ، نووسه م دوو ذثبازه کي گشيت له يه کردين پثناسه ر به سته پاش ده. وه يهييب ذؤمانس ده ئه
  . يب ذياليسيت کوردي ده ر ئه سه

کان  هيذياليست  بييه ده ئه  مه رهه پؤلثنکاري بهيب ذياليسيت و  ده ر بؤ ئه ي نووسه پثناسه  که  رجنه ي سه جثگه
بذواي   ، به ؛ واته ر بؤ دوو ذثبازي کالسيزم و ذؤمانتيسيزم دايه ي نووسه ري پثناسه ژثر کاريگه  واوي له ته  به

نتيکي يب ذؤما ده ئه  ر له کاري و گه ذوخسار و وشه  ته خ دراوه يب کالسيکي کورديدا بايه ده ئه  ر له ر، گه نووسه
يب ذياليسيت کورديدا  ده ئه  وا له ي شيعري، ئه واين گوته رؤک و ذه ناوه  ته خ دراوه وه بايه وانه پثچه  کورديدا به

  .  بوون کردووه يت په  ش زياتر روي له به ده ئه  و جؤره و زماين ئه  وه کيان گرتؤته رؤک يه ذوخسار و ناوه ور دو هه
يب کوردي  ده کاين ئه ي ذثبازه رباره ي تيؤريک ده ذوانگة  يت جؤرثک له انيويهرچي تو پثکراو گه باسي ئاماژه

ي  جثگه  وه نه ند اليه م له چهآل دا، به ستثنه م به کان له وصه م هه که يه  له ثشثک ب بکات و به  ئاراسته
کي زؤر  يه شثوه  م، به که ذثبازي يه ت دو تايبه  ، به که ر سث ذثبازه کاين هه ندييه مته تايبه م،  که يه ؛٢کارييه ذةخنة

  تاوه ره سه  يب کوردي له ده م مريات و ساماين ئه رجه ي سه وه کردنه م، کؤ ذوو؛ دووهه  ته گشيت و ساکار خراونه
و   واو گشتيکارانه م بؤ سث ذثبازي کالسيزم، ذؤمانتيسيزم و ذياليزم، مؤرکثکي ته ي بيسته ده ذاسيت سهتا ناوه

 کاين ريت و ذثبازه ندي و قاصب و نه مته تايبه  دا چاوپؤشي له مه رهه م به ش له ر بؤيه و هه  دياره  ي پثوه کؤکارانه
ر به  ذث، تثزثکي سهگه پاندنيدا ده دواي سه  به  مه رهه م به ي ئه و تثزه م، ئه سثهه.  يب کوردي کراوه ده تري ئه

  درايه ر ده ده به ذاده  يت له تثيدا گرنگايه  که  يت جارانه سؤڤيه کاين بييه ده ئه  وه بريي لثکؤصينه  پاراداميي
با . ژار و پرؤلتاريادا ت چيين هه خزمه  يب ذياليسيت له ده کاين ئه ؤک و ئاماجنهر ي ناوه وه کردنه  سته رجه به
تدارثيت آل سه ژثر ده  له ت و سؤڤيه  يب له ده ي ئه نثکي زؤر زاصترين قوتاخبانهآلبؤ سا  که  وه چثته بريمان نه له

  صکوو به به  وه مه رهه م به ر ئه سه  ر به ک هه نه  يه م قوتاخبانه ري ئه کاريگه. ستاليندا ذياليزمي سؤشياليسيت بوو
                                                

کرثن  مي رؤمانتيکي و رياليستيش ده رهه ک به له ش، گه ربؤيه ي کالسيک و کالسيزم؛ هه نثوان دوو زاراوه  له  يه دا جياوازي هه لثره. ١
   . بکرثن  مي کالسيک ناوبرده رهه به  به

بؤ پؤيل يب کوردي  ده زمان و ئهي کتثيب  ندين وانه چه  بؤ منوونه.  وه نگي دايه ئييشدا ره رده روه ن کتثيب پهندي چه  له  يه م روانگه ئه. ٢ 
زمان و . ري تر ند نووسه سووص و چه فا ره دين مسته نووسراون؛ عيزه  تيؤريکه  م روانگه ي ئه گوثره  ي به واوه ته  يي به مي ئاماده شه شه
     .١٤٨-١٧٢. ، ل١٩٧٨لعراق،  ي ئه چاپخانه: غداد به. م چاپي دووه. يي مي ئاماده شه  شهيب کوردي بؤ پؤيل ده ئه
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ئاشکرايي   ذووين و به  دران به جنام ده تدا ئه سؤڤيه  ي له کوردييانه  وه و لثکؤصينه زؤري ئه  ره ي هه ر زؤربه سه
  شيان له وه کردنه ت ت ذه نانه کان و ته ذؤژئاواييه  وه لثکؤصينه  هؤي دووري له  ر به ش و هه مه له  جگه.  دياره
  ستؤته به هثچ جؤريک پشيت نه  به  مه رهه م به ، ئه وه ته وساي سؤڤيه يب ئه ده يت سياسي و ئهآل سه ن ده اليه

  .   وه ته داونه ئاوذي لث نه ر ذياليزم و سه  له  کان تيؤريکه ذؤژئاواييه  ذوانگة
  

  يب کوردي ده مثژووي ئه  له  وه و مؤدثلثکي پؤلثنکراو بؤ لثکؤصينه ره به )ب
  تايي ره کي سه يه ند وته چه - ١

يب  ده زمان و ئه  ت به ي تايبههؤکاري جياجياندين  چهر  به  يب کورديدا له ده ئه  يب له ده ئه يمثژوونووس
  کتر چ له يه  له کان دابذاين ناوچه و  پث نووسراونکاين بييه ده ئه  قه ده ي انهزاراو و هئ وجؤريجؤراک  ، وهکوردي

  يب به ده ندين شثوازي ئه مهاتين هاوکايت چه رهه مي مؤدثذندا و به رده سه  کان و چ له مي مرينشينه رده سه
يب  ده ي مثژوونووسي ئه کثشه گرنگترين؛  هو ندين کثشه بؤته ذووي چه، رووبه جياجياکاين زماين کوردي  زاراوه

خؤگرتن و  له مؤدثلثکي گشتگري و پؤلثنکراو و مثتؤدؤلؤژيک بؤ بووين نه  له  بريتيه يب کورديدا ده ئه  له
يب  ده کردين ئه  شه ويت گه جياجياکاين ذه  و  قؤناغه  م زاراوه رجه کاين سه يهب ده ئه هم رهه به ي وه خوثندنه
مثژوونووسي   له  تيانه و شثوازثکي بابه  زانستيانهکي  کردين مثتؤدؤلؤژييه نه ش، ذةچاو مه له  جگه. کوردي

کارهثناين زمانثکي  ک به وه دا مانه رهه و به تر له خاصثکي الوازيند  صداين چه رهه هؤي سه  يب کورديدا بؤته ده ئه
  مؤرکه  له  که ک يه شثوه  يي، به ژياننامه-خالقي ين ئه هالي  ر به ده به ذاده  خداين له و بايه  تيانه  و نابابهيين زه

  . وه ته کان دووري خستوونه زانستييه
يب  ده ئه  يب له ده ئه ميژوونووسي بؤ مؤدثلثککردين   ر ئاراسته سه  خاته تيشک ده ست رده ي بهوتاردا  لثره

صکوو  به ،خؤگرتبث له  يب کوردي ده ياجياکاين ئهج  و قؤناغ و شثوازه  وره دهر  ک هه نه  ک که يه شثوه  کورديدا به
  ژانره  ذةچاو بکات و گرنگيش بداته  وه کانه بييه ده ئه  شيوازه  ي گرثدانيان به ذثگة  کانيش له ناسانه زاراوه  جياوازييه

يب کوردي  ده ئه  وه که اليه  کا له ي ده ئاراسته  که وتاره  ي که م مؤدثله ئه. يب کورديدا ده ئه  نوثکان له  بيه ده ئه
ر  هه شيکاري  له  وه تريشه کي اليه  ريت و شثوازدا و له و نه  وره ندين قؤناغ و ده ر چه سه  کات به ش ده دابه

.  و قؤناغه کاين ئه رچاوه به  مه رهه رؤکي به کاين فؤرم و ناوه کييه ره سه  ندييه مته تايبه  ستثته به شثوازثکدا پشت ده
کوو  پثشتر وه)  وه گرثته مي جيهاين ده که تا شةذي يه  تاوه ره سه  ي له شه و به ئه(  م مؤدثله شثک له به
ص  وو هه  يشتووه جنام گه ئه  ي کوردستان بهزانستگابؤ   وه مه صه م قه ن ئه اليه  يي له وه کي لثکؤصينه يه صهآل گه
    ).١٣٨٥ سجادي،( داهاتوودا کامص بکرثت  درث له ده

ي  وره شي گه ر دوو به سه  يب کوردي به ده م ساماين ئه رجه کردين سه ش ست، پاش دابه رده لي بهمؤدث
پ،  و گه  ندي پثشينان، گاصته ر په کي بؤ سه رزاره يب سه ده پؤلثنکاري ئه  کاته ست ده کي و نووسراو ده رزاره سه
يران و  الوک و حه  کان و شيعري گؤراين له يته کان، به ته قايه کان، چريؤک و حه فؤلکلؤريکه  ص، شيعره ته مه

  بثته ده  که  يه شکارانه کي دابه کردين ئولگوويه مه ذةچاو پاشان ئه. کان فؤلکلؤريکه  سته تا به  بگره  وه مانه سياچه
ک  ين يه ي کورد خاوه وه هؤي ئه  يب کوردي، به ده ئه  .يب کوردي ده مثژووي ئه  له  وه گرنگترين خاصي لثکؤصينه
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ش  و قؤناغي جياجيادا دابه  ريت و قوتاخبانه ندين نه چه  ر سه  ، به بووه ري نه رتاسه کگرتوو و سه حوکمداري يه
کان و  ندييه مته و تايبه  و پثشينه  مثژينه  له  يب کوردي پثويسته ده ر ئه سه  کردن له باس  کرث و له ده

،  واته يب؛ که ده تري ئه ريتثکي قؤناغ و نه  له  وه ر لثکؤصينه سه  شان بچينهو پا  وه ريت بکؤصينه ک نه يه  کاين مؤرکه
و   ک قوتاخبانه نداماين يه کان و ئه مؤرکه  وه کانه ده کدا هاتين سه يهاي دو مان و به ذبووين زههؤي تثپه  نابث به

مي جيهاين و  که تاي شةذي يه ره هتا س  ها مثتؤديک کردين وه ذةچاو. ين يب تووشي دابذان بکه ده رييت ئه نه
و  ر ئه هه  واته.  پثويسته  جثيه ي کورديان تثدا نيشته تانهآلو و  کان له مؤديرنه  وه ته نه- ت وصه صداين ده رهه سه

کانيشدا خؤي  مي مرينشينه هرد سه  له  ،ئاراوه  کاين کوردستاندا هاته نثو پارچه  ي پاش شةذ له جياوازي و دابذانه
ک  يه  ر به کاين سه بييه ده ئه  مه رهه ري به رسووذهثنه واصةيت هاوشثوازي و هاوقاصيب و هاوهزري سهذ  له

وري  توانث ده ده  يه شثوازناسانه  ييه م هاوشثوه ، ئه وه ينه که ک دواتر ذووين ده وه.  رخستووه مرينشني ده
  .ک مرينشيندا يه  اتوو لهمه رهه يب به ده مي ئه رهه پؤلينکاري به  خش ببينث له سوودبه

  

  :کاين مؤدثلثکي پؤلثنکراو ندييه مته تايبه - ٢
ي  و حوکمدارييه  و زاراوه  و ناوچه ي ئه گوثره  يب کوردي به ده م ساماين ئه رجه کردين سه ش دابه: م که يه

يب  ده ئه  يب له ده رييت ئه نه ندين جؤر هچبؤ خؤي   مه ئه  که  دياره. م هاتوون رهه کان به بيه ده ئه  مه رهه تثدا به
. نتر بوون رتر و درثژخايه تر کاريگه واين رجنن و له ي سه يان جثگه چوار دانه  ريتانه م نه ئه. کورديدا سازکردووه

دا  وه ي خواره شکاريانه م دابه م ئه رجه سه  له. ين به کانيان ناو ده گرنگه  و شاعريه  ريتانه م نه دا ئه وه خواره  له
  :هر قؤناغثک کاين هه وتووه صکه هه  نگه ده  له  ست ئاگاداربوونه به ا مه و ته  کي گشيت ذةچاوکراوه يه شثوه

  

  ):مي کؤچي هه م تا ده ي پثنجه ده سه(يارسان  يب ده رييت ئه نه. ئ
  .م که ورامي يه يدي هه گي جاف، سه عثل به. ال پرثشاين لوذ بابا تاهري، مه

  

  ):م هه ذاسيت نؤزدهم تا ناوه هه ي يازده ده سه(کان  نهآل رده يب ئه هد رييت ئه نه. ب
گي  د به محه ، ئه)١٨٠١- ١٧٤٥(  يل دثوانه ، وه)١٧٧٨- ١٧٠٤(، خاناي قوبادي )١٧٠١- ١٦٤٣(بثساراين 

ما  خرولعوله و فه) ١٨٨٢- ١٨٠٤(وي  وله ، مه)١٨٤٧- ١٨٠٣(ي کوردستاين  ستووره ، مه)١٨٧٦-١٧٩٣(کؤماسي 
)١٨٨٥- ١٨٣٠(.   

  

  ):م هه ي نؤزده ده ذاسيت سهتا ناوه  ژده ي هه ده کؤتايي سه(کان  يب بابانه ده رييت ئه نه. ج
حاجي : م ي دووه ره ؛ به)١٨٥٠-١٨١٢(، کوردي )١٨٦٩- ١٨٠٥(، سامل )١٨٦٧-١٨٠٠(نايل : م که ي يه ره به

  )  ١٩٠٨- ١٨٣٣(زا تاصباين  ، شثخ ذه)١٩٠٤-١٨٢٥(حوي  ، مه)١٨٩٢-١٨١٥(قادري کؤيي 
 

  ):م هه ژده م تا هه هه ي پانزده ده سه(کان  يب خالدييه ده رييت ئه نه. د
د  محه ، ئه)١٥٦٣ -١٦٤١(يران  قث ته فه ،)١٥٣٠- ١٦٠٠( ريري يل هه ، عه)١٦٤٠- ١٥٦٧(الي جزيري  مه

  .)١٧٠٧- ١٦٥٠(خاين 
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  و کان له مؤدثرنه  وه ته نه- ت وصه و ده ينجيهامي  که صداين شةذي يه رهه پثش سه کان و ماين مرينشينه پاش نه
رييت  م،  نه ي بيسته ده تاي سه ره و سه  ي نؤزده ده قؤناغي کؤتايي سه  ، واته جثيه ي کورديان تيدا نيشته تانهآلو
و  کان هاتووه همرينشين  يتآل سه ده  وه، کؤتايي به که اليه  دا، له م قؤناغه له.  ئارادايه  له  وه يب قؤناغي گواستنه ده ئه
پثنج .  داوه صنه ريان هه ئثران و تورکيا و عرياق و سوريا سه  له کان وه ته نه- ت وصه ، هثشتا ده هو تريشه کي اليه  له

  : بريتني له  م قؤناغه نگي ئه شاعريي گر
ريق  ، حه)١٩١٦ -١٨٤٧(فايي  ، وه)١٩٠٨- ١٨٤٥(  ، ساملي سنه)١٩٠٧- ١٨٣٥(يي  بدولقادري پاوه مريزا عه

  .)١٩١٢- ١٨٦٠(ب  ده و ئه) ١٩٠٦- ١٨٥١(
 ش و دابه نگاندن صسه ر هه به  مدا خبريته ي بيسته ده سه  يب کوردي له ده ئه  ، پثويسته م قؤناغه پاش ئه

يت ئثران، آلچوار و  مهاتوو له رهه کاين به بيه کوردييه ده ئه  مه رهه ر به سه  يب کوردي به ده دا ئه لثره.  وه کردنه
  کرثت، به ده دا باس ي لثره شنه و چه ش بؤخؤيان، به مانه رکام له کرث و ههبش  رکيا، عثراق و سوريادا دابهتو
  :کرثن ده ش ندين قؤناغي جياجيادا دابه ر چه سه
  : يه م شثوه کرث به ده ش ر سث قؤناغدا دابه سه  مدا به ي بيسته ده سه  کوردستاين ئثران له  يب کوردي له ده ئه
تا کؤماري   وه ي ئريانه وه ته نه_ ت وصه زارندين ده مي جيهاين و دامه که شةذي يه  له: م که قؤناغي يه  - ئ

  .)١٨٩٨-١٩٦٥( ، قانع ) ١٨٧٥- ١٩٤٣(يفولقوزات  سه، )١٨٧٤- ١٩٤٤(ناري . )١٩١٩- ١٩٤٥(کوردستان 
  

-١٩٨٩(ژار  ، هه)١٩٢٠- ١٩٨٥(هثمن  :)١٩٤٦- ١٩٧٨(تا شؤذشي ئريان   وه کؤماره  له: م قؤناغي دووهه - ب
 - ١٩٦٩(  ال ئاواره ، مه)١٩١٩- ١٩٧٩(بيحي  محان زه بدوذه ، عه)١٩١٤-١٩٨٤(ن قزصجي  سه ، حه)١٩٢٠
  سوارهو ) ١٩٢٦-١٩٨٩(فوور  ال غه ، مه)١٩١٠- ١٩٩٠(يدتاهري هامشي  ، سه)١٩٠١- ١٩٩٧(قيقي  ، حه)١٩٣٤

   ).١٩٣٧-١٩٧٥(  ئيلخانيزاده
  

  )١٩٧٨- ( مذؤ  هتا ئ  وه شؤرشه  له. ج 
خشاين  ندين په سه ره يب، په ده و تيؤريي ئه  صداين ذةخنة رهه ، سه مه رده م سه کاين ئه گرنگه  ره شاعري و نووسه

  .ري و زانسيت يي، هونه ذؤژنامه
  

ر چوار  سه  م به ي بيسته ده سه  کوردستاين عرياق له  يب کوردي له ده کرث ئه ش، ده مان شثوه هه  ر به هه
  :ن وه ي خواره مانه ئه  ناغدا پؤلثن بکرث کهقؤ

تا کؤماري   وه ي ئريانه وه ته نه_ ت وصه زارندين ده مي جيهاين و دامه که شةذي يه  له :م که قؤناغي يه - ئ 
گي  به، تاهري)١٨٦٧- ١٩٣٦(مدي  گي حه دبه محه ، ئه)١٨٦٧-١٩٥٠(مثرد  پريه: )١٩١٩- ١٩٤٥(کوردستان 

-١٩٦٢(سريي  مايل، ئه ، که)١٨٧٦- ١٩٥٦(، بثخود )١٨٧٥-١٩٤٨(ر  زثوه آلدوب ، عه)١٨٧٥- ١٩١٧(جاف 
  .گ يزي به مني فه ، ئه)١٨٩٠
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-١٩٥٨(صح شثخ نووري شثخ سا :) ١٩٤٦- ١٩٧١(ي ئادار ١١ي ياننامه تا به  وه کؤماره  له: م قؤناغي دووه - ب
، )١٩٠٥- ١٩٤٨(س  ق بثکه ايه، ف)١٩٠٤-١٩٦٢(، گؤران )١٨٩٦- ١٩٣٤(گي جاف  بهد موختار محه ، ئه)١٨٩٦
  .فيق حيلمي ، ذه)١٩٢٢- ٢٠٠٥(ردي  د هه محه ، ئه)١٩١٨- ١٩٤٨(دصدار 
، )١٩٤٠(شثرکؤ بثکةس ): ١٩٧١- ١٩٩١(ذين تا راپه  وه ي ئاداره١١ي ياننامه به  له: م قؤناغي سثيه - ج
  .)١٩٥١(يوسف  آلبدو س عهبا ، عه)١٩٥٠(فيق سابري  ، ذه)١٩٤٧(ت  صمه تيف هه ، له)١٩٤٦(شثو  په آلبدو عه
  ره ص نووسه گه له  مه رده م سه راين ئه ان و نووسهشاعري): ١٩٩١-(مذؤ  ئه تا  وه ذينهراپه  له: م قؤناغي چواره - د

ر چوار  هه  ري و زانسيت له يي، هونه خشاين ذؤژنامه يب، په ده و تيؤري ئه  ذةخنة ير چوار قؤناغ کاين هه گرنگه
  .کانيان ناهثنني هؤي کوريت وتارةکة ناوه  دا به ثرهل  له  که قؤناغه

  

ر سث  سه  تورکيا به  مدا له ي بيسته ده سه  يب کوردي له ده شکرث ئه ، ده مان شثوه هه  ر به هه  وه ديسانه
  :قؤناغدا پؤلثنکاريي بکرثت

شيخ  ي که ي شؤذشه هو تا دامرکاندنه  وه مه که شةذي يه  له): صدان رهه قؤناغي سه(م  که قؤناغي يه - ئ
  ).١٩١٨- ١٩٢٨(عيدي پريان  سه
يب  ده ي ئه وه صدانه رهه تا سه  وه عيدي پريانه ي شثخ سه که شؤذشه  له ):نگي قؤناغي بثده(م  قؤناغي دووه - ب

  .)١٩٢٨- ١٩٨٨(باکوور   کوردي له
  

  )١٩٨٨- (مذؤ  باکوور تا ئه  لهيب کوردي  ده ي ئه وه صدانه رهه له سه ):کردن  شه قؤناغي گه(م  قؤناغي سثيه - ج
  

  دا به تاراوگه  يت جاران و پاشان،  له سؤڤيه  سوريا، له  مدا له ي بيسته ده سه  يب کوردي له ده ئه  پاشان پثويسته
  .   وه ندي بکرثته شکاري و پؤلثنبه ذووي دابهرووبه  وه کانيه موو لقوپؤپه هه
 

نگي و  رهه يت، فه يهآل کؤمه  و پثشينه  مينه پثشزه  تا پثويسته ره شثکدا سه ر به ستپثکي هه ده  له :م دووهه
.   ي گشتگريه رچاوه بووين سه ويش نه و ئه  دايه شه م به گرنگترين گرفت له  دياره. ذوو  کان خبرثنه سياسييه

ي ناديارو گوماناوي  شثوه يب کورديدا به ده ئه  يب له ده مثژوونووسي ئه  گرنگ له ره شثکي هه وام به رده ، به ؤيهرب هه
  زنه مه  نده ت ناوه تايبه نگي کوردستان و به رهه يت و فه يهآل بارودؤخي کؤمه  له  وه دانه ئاوذنه  له  بريتيه  که  وه ته ماوه

و  ريي ئه ور و کاريگه باسي ده  دا پثويسته لثره. کاندا کوردييه  رمي مرينشينه ده سه  کان له نگييه رهه ئاييين و فه
  ت و گرنگيدانيان به يب تايبه ده کارهثناين زماين ئه ناوبراودا و به يب ده رييت ئه پثداين نه ره په  له  مرينشينانه

کان و  نده و ناوه  م مرينشينانه کاين نثوان ئه ندي سياسييه کان و پثوه وره گه  شاره  نگسازي له رهه بيناسازي و فه
  . ر باس به  خبريته  وه يب ناوبراوه ده رييت ئه ر نه سه  به  مرينشينانهو  نگري سياسي ئه ري اليه کاريگه

  

ن  اليه من يان له کان که رچاوه سه  ي که وه ر ئه به کان، له رچاوه م سه رجه سه رگرتن له وه صک که  له  جگه: م سثيه
ي بارودؤخي  وه کي تيؤريک بؤ خويندنه هماي بنه   پثويسته  وه، ته نووسراونه  ناکوردي بووه  که  وه سته دهآلي باوتار
 »خوازي نوث مثژوويي«تيؤري   سترثته هپشت بب وصدراوه  ههدا  لثره. ين ستنيشان بکه مي ناوبراو ده رده سه

)New Historicism( مه رده و سه ر بارودؤخي ژيان له سه  کردين ديدگاکان له ر به سته و ده  وه پثناو دؤزينه  له  



  مثژوويي وثژه -م چوارهشي  به
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  ژووي کورد بهثر م سه  ي له مانه رهه و به ي ئه بوترث زؤربه  پثويسته). Branniga ،١٩٩٨(اجياکاندا جي  بواره  له
  توانرث به ده  ن که که وي ده يره مثتؤدثک په  يت نووسراون له تايبه يب کوردي به ده شيت و مثژووي ئهگ
  له ي مثژوووييخوازيي کؤندا،مثتؤد  له. بکرث  ناوبرده )Old Historicism( »خوازيي کؤن مثژوويي«

ب و واقيعي  ده ي ئه وه گريدرثت بؤ خوثندنه رده وه صک نگي و ئاييين که رهه ي فه مينه بارودؤخي مثژوويي و زه
  رچاوه و سه سنت به به ک پشت ، وه ند خاصيکي الوازه چه صگري ي هه وه له  جگه  م مثتؤده ئه. لگا کؤمه

صک  که يب کورديدا به ده ي مثژووي ئه وه خوثندنه  له  ي پرسياردايه، ژثر نيشانه  يان له که ذاستييه  ي که مثژووييانه
ن  اليه  من يان له جياجياکان دانراون يان زؤر که  مه رده ي مثژووي سه رباره ي ده رچاوانه و سه ئه  چوونکه  ؛نييه
يب کوردي و  ده ي مثژووي ئه وه ک بؤ خوثندنهماي تيؤري ، باشترين بنه ربؤيه هه. نووسراون  وه سته دهآلي باوتار
 مثژوويي«کاين تيؤريي  واشه کردين بنه ذةچاو  له  کان بريتيه ين ذووداو و واقيعه سه ي ذه شثوه يشنت به گه

ربگرثت بؤ  وه صک کان که مثژووييه  کتثبه  ي له وه ئه جيايت  له  م تيؤرييه تر، ئه کي واتايه  به. »خوازيي نوث
  يشن له گرث بؤ تثگه رده وه صک ب که ده ئه  له  وه، وانه پثچه  مثژوو، به  يشنت له ب يان تثگه ده ي ئه وه هخوثندن
  و ذووداوه ت به باره دات سه ي مثژوو ده وه کردنه صي زيندوو و جؤرثک هه  به  م تيؤرييه ، ئه واته. مثژوو

ت  نانه و ياخود ته  وه راوثزه په  ته وث خراون و يان خراونهکاندا پشتگ مثژووييه  کتثبه  يان له  ي که مثژووييانه
  .تؤمار کراون  صه هه و پذ له  وانه پثچه
  کردين شاري سلثماين له ي باسي داگري مثژووييانه  رچاوه و سه ئه: ر باس به  مه خه ک ده يه دا منوونه لثره 
  وه کانه ن خودي تورکه اليه  له  ، واته وه سته دهآلي باوتارن  اليه  يان له ن زؤربه که ده  وه ن سوپاي عومسانييه اليه

وان سلثماين  ، ئه وه وانه پثچه  و به  براوه داگريکاري ناو نه   به  م ذووداوه ي ئه وانه ي ئه ذوانگة  له  ربؤيه نووسراون؛ هه
بث ئاوذ  ده  مثژووييه  م ذووداوه  ئهدروسيت  يشنت له ، بؤ تثگه واته زانن؛ که ئيمپراتؤري عومساين ده  شثک له به  به
بؤ . مهثنراون رهه به   داوه و رووه ي ئه رباره و ده  مه رده و سه له  که  وه بدرثته  رييانه يب و هونه ده ئه  مه رهه و به له

ک  له وا گه ئه،  وه خبوثنينه  ي تيؤري مثژووييخوازيي نوثوه ذوانگة  سامل، لهو  ي نايل که ر دوو چامه گه ، ئه منوونه
  :نووسث مي ناليدا دهآلو  سامل له. وث که رده بؤ ده  و ذووداوه ي ذاسيت ئه رباره جنامي ذاستمان ده رئه ده

  ر ري هونه وهه س جه ي که چثهره  س له که  يديوه نه     ر کران ده ربه گشت ده  به حاکمث به  و ساوه له
  ر جه بوو شه   و خوشکيده  شنه سووتا گياه و ته      خيت ذؤم عي خورشيدي به تله جاي مه  بوو به تا

...  
  ر زه م نه که ر ال ده هه  له  مانه برث پذ غه ر قه هه  خوار و ژوور  م ديده خسي سته شه  له  يوان پذه سه

  ر به جاي موريداين باخه  موو له غافص هه    قا ر و ژووري خانه ده  جثي تورکاين ذؤمه
  ر ده رداين پذ که ک دصي مه ئاوي وه  غريه ته  کاين تؤ کوو چاوه وه  هبوو ک پذ ده  وزه و حه ئه

  ).٦٧: ١٣٧٢ سامل،(
ر ژيان و ئاکاري  سه  کات له ده  م ذووداوه کاين ئه لبييه هس  رييه دا باسي کاريگه بينرث، سامل لثره ک ده وه
ناو   ر و داهثنان له هونه بووين کاينو وشک  م رووداوه ي ئهکاين دوا صکي شاري سلثماين و ئاصؤزي و پشثوييه خه
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ندين شوثين  بؤ چه  دا سامل ئاماژه که ي شيعره درثژه  له.  و بارودؤخه ئومثدي و بثزارييان له نداندا و بث مه هره به
  ر به گه ، ئه واته که. سوور رچنار، شيوي ئاودار، کاين ئاسکان، پريمه ک سه کات وه جوگرافيايي سلثماين ده

يت  قيقه وا ذاسيت و حه نگاندن، ئه صسه ر هه به  ينه خبه  م شيعره تيؤريکي مثژووييخوازيي نوث ئهبؤچووين 
  که  يه و ذاستييه ش ئه مه ؛ ئه وه بثته بؤمان ذوون ده  وه کانه ن عومسانييه اليه  کردين سلثماين له ذووداوي داگري

ندث  هه  له  شه وانه و له  وه لثک جياوازه گه ،نووسراون  وه نهکا ن خودي تورکه اليه  ي له مثژووييانه  مه رهه و به له
تؤمار   قينه کي ناذاسته يه شثوه  و يان به  وه راوثزه په  رامؤش کرابث يان خرابثته تردا يان فه ي ي هاوشثوه رچاوه سه

  .کرابث
  

ک  يه  ک پثويسته يه وره دهر  کاين هه رچاوه ديار و به  ره کردن بؤ شاعري و نووسه  ئاماژه  له: م چواره
تا، زانياري کوريت  ره سه: کي پثک بثت ره شي سه دوو به  شثک له ر به مثتؤدؤلؤژي ذةچاو بکرثت و هه

 و باس  وه که اليه  کاين شاعريي ناوبراو له مه رهه يب به ده ئه کردين شثوازناسي  يي و پاشان ئاراسته ژياننامه
يي  دوو بؤچوين ذةخنة  گرنگيدان به.  وه کي تره اليه  شاعريي ناوبراو لهبيين  ر هزر و جيهان سه  کردن له

هؤي پشتگوث خستين   تهکاين کورديدا بؤ بييه ده ئه  مثژووه  يف له لسه فه- يت يي و سونه ژياننامه- خالقي ئه
يب و ذثبازي فيکري  ده هئ  کردين قوتاخبانه نه و دياري  وه که اليه  کان له ر شيعره سه  فؤرماليسيت له کاري ذةخنة
  مه رهه ي به کي شثوازناسانه ند جياوازييه ک، چه يه ک منوونه دا، وه لثره.  وه تره کي اليه  کان له شاعريه

  :ذوو  ينه خه ن دهآل رده يب بابان و ئه ده رييت ئه کاين دوو نه بييه ده ئه
  نآل رده بيي ئه ده  ئهرييت نه  يب بابان ده رييت ئه نه   نديي شثوازناسانه مته تايبه

  روا سهجووت   سيده ص و قه زه غه  يب ده قاصيب ئه
  گؤراين  ذاستکرماجني ناوه  زار شثوه

  فارسي  يب ره عه  ي بياين پايت وشه هرف
  ذؤکناوه  روخسار  ذؤکذوخسار و ناوه
  يي کثشي بذگه  يب ره رووزي عه عه  رووز کثش و عه

  سروشت  شار  پايت شوثين جوگرايف فره
  

يان  وه کردنه رح و مانا شه  خدان به جيايت بايه  له  کاندا پثويسته شيعرييه  ي منوونه وه هثنانه  له :م پثنجه
  و شاعريه مؤرکي شثوازناسي و جؤري بري و هزري ئه  باشترين شثوه  به  ي که مانه رهه و به ئه  گرنگي بدرثته

، چ  وه کانه بييه ده ئه  مه رهه صبژاردين به هه  نديدار به گرنگي پثوه  ره تر هه شدا، خاصثکي مه پاص ئه  له. ن خه رده ده
پثي   به  مانه رهه و به داناين ئه  بث خؤمان له ده  که  يه وه کاندا، ئه شيعرييه  ديوانه  بيدا و چ له ده مثژووي ئه  له
رثک  هيچ شاعري و نووسه  ي که وه ر ئه به له  نتثقيه نامه  وه که اليه  له  ، م کاره ئه  چونکه  ؛وه ينه لفوبث دوور خبه ئه

کردين   شه ويت گه ذه  يشنت له تثگه  ر به ، به وه تريشه  کي اليه  و له  وه ته هؤنيوه لفوبث نه پثي ئه  ي به که ديوانه
 کان ذيز مه رهه بؤ داناين به  ، باشترين شثوه واته که. گرثت رباس ده ي شاعريي به ندثشه زمان و شثواز و ئه
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يب  ده ئه  ، له پاته ستاندارد و فره  که  م مثتؤده کردين ئه ت ذةچاو صبه ويان؛ هه ويت هؤنينه پثي ذثکه  به  کردنيانه
کاندا  ي کاته زؤربه  زانرث، له ک ده وه  چوونکه  .ي قووصه وه لثکؤصينه  و پثويسيت به  لثک دژواره کورديدا گه

  .  کان ديار نييه مه رهه ويت داناين به ذثکه
 

  ريتانه م نه ر کام له و هه  يب جياجيايه ده رييت ئه ندين نه خؤگري چه له  م مؤدثله بينرث، ئه ک ده وه :م شه شه
ک  ست بث يان يه کده کگرتوو و يه يه  رج نييه مه  ي که و کؤيه ئه .يب کورديدا ده کؤي ئه  ثک وان لهکوو پاژ وه

کاندا   يهکورد  بيه ده مثژووه ئه  ندث له هه  له.  ت بري و ئاماجندا بثت خزمه  وه و له بکرثته  سته رجه ئايدياي تثدا به
ک ئامانج،  يان يه) جادي ي سه که ک کتثبه وه(ري و يان دصداري  ژاري، سؤفيگه ک هه ک ئايديا وه ا يه ته
، مثژووي  وه وانه پثچه  به). ي ئوزون که ک کتثبه وه(  وه ته کراوه  سته رجه يي، به سته ژثرده  ک ذزگاري له وه
  و جياوازيانه ري ئه نيشانده  ش م مؤدثله بث ئه و ئه  کانه فيکري و شثوازناسانه  يب کوردي ئاقاري جياوازييه ده ئه
  . بثت
  

  :جنام ئه
  که  وه بنه ده ي مثتؤدؤلؤژيک ندين کثشه ذووي چهيب کورديدا رووبه ده ئه  يب له ده کاين مثژوونووسي ئه وصه هه
  دياره. کان بييه ده ئه  مه رهه ريت و به شکاري و پؤلثنکاري قؤناغ و نه بؤ دابه  که بووين ئولگوويه ترينيان نهگگرن
بواري   ک له يه  و  دوور له  وره ندين ئيمپراتؤري گه چه  ر به ندين مرينشيين سه هؤي بووين چه  به  م گرفته ئه
  وصه کاين هه مثتؤدؤلؤژيکه  رخستين کثشه ش، پاش ده ربؤيه هه  .ئاراوه هاتؤته  وه ئايينيشهت  نانه و ته نگي رهه فه

ستؤته  پشيت به  وه، که اليه له  ذوو که  ته يب کورديدا، مؤدثلثکي پؤلثنکراو خراوه ده ئه  له كان هبي ده ئه مثژوونووسيه
نگي  رهه فه  پثشينه  پثناو گرنگيدان به  له  تريشه، کي اليه  له و وه دياريکراوه يب ده رييت ئه ک نه يه   وامي له رده به

» مثژووييخوازيي نوث«يي  بؤچووين ذةخنة  ي که ما تيؤريکه و بنه ئه  ستؤته کان پشيت به و مثژووييه
خش  وري سوودبه يب کوردي ده ده مثژووي ئه  له  وه ر بؤ لثکؤصينه ک هه نه  م مؤدثله ئه. کات ري ده به سته ده
  . کار بربثت  گشيت به  ر مثژووي کورد به سه  کردن له باس  شتوانرثت له صکوو ده بينثت، به ده
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  :کان رچاوه سه

  . شانثن ئارام ، ئيستانبؤل، وهبياتا کوردي ده ئانتؤلؤژيا ئه) ٢٠٠٣( د مه ئوزون، حمه
  .زگاي ئاراس ولثر، ده م، هه که رگي يه ، بهيب کوردي ده مثژووي ئه)  ٢٠٠١( دار، مارف زنه خه
  .زگاي ئاراس ولثر، ده م، هه رگي دووه ، بهيب کوردي ده مثژووي ئه)  ٢٠٠٢( دار، مارف زنه خه
  .زگاي ئاراس ولثر، ده م، هه رگي سثيه ، بهيب کوردي ده مثژووي ئه )٢٠٠٣( دار، مارف زنه خه
  .زگاي ئاراس ولثر، ده ، ههم رگي چواره ، بهيب کوردي ده مثژووي ئه )٢٠٠٤( دار، مارف زنه خه
  .عاريف ي مه غداد، چاپخانه م، به ، چاپي دووهيب کوردي ده مثژووي ئه) ١٩٧١( دين الئه جادي، عه سه

، دانشگاه کُردستان و )تا اوايل جنگ جهاين اول(کليات تاريخ ادبيات کُردي )  ١٣٨٥( سجادي، خبتيار
  . ريزي استان کُردستان سازمان مديريت و برنامه

چاپي  )مي ئاماديي شه بؤ پؤيل شه(يب کوردي  ده زمان و ئه) ١٩٧٨( تر ري ند نووسه دين و چه فا، عيزه مسته
  .  لعراق ي ئه چاپخانهغداد،  م، به دوه

Brannigan، John, (1998) , New Historicism and Cultural Materialism, 
London, MacMillan Press Ltd.,. 
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 مثژووى ذةخنةى ئةدةىب كوردى
  )١٩٧٠كثشةى سةرةتا و سةرهةصدان تا ساىل (

  فوئاد ذةشيد حمةمةد. د
  :کورتة

لةنثو بزاضى ذةخنةى ئةدةىب كورديدا چةنـدين گرفـت و كثشـة بـةدى دةكرثـت، وةكـو كثشـةى زاراوةى        
. كثشـةى ديكـة  ثكى ذةخنـةىي سـةربةخؤ و چةنـدين    وتـار ذةخنةىي و بـوون و نـةبووىن ميتـؤد و نـةبووىن     

لةمانةيش دياريكردىن مثژووى سةرةتاى سةرهةصداىن ذةخنةى ئـةدةىب كـوردى، بابـةتثكى كثشـةدارى نثـو      
 وچونكة ئةم دياريكردنة تةا هةر ئةوةندة نيية مثژوويةك يـان قؤناغثـك ديـارى بكـةيت، بةصـكو      ؛ئةم بزاضةية

  .خنةىيبةندة بةجؤرى ئةو كةرةستةيةشةوة كة دةكرثتة منوونةى كارى ذة
واتـة   ؛لثرةوة ئةم لثكؤصينةوة هةوصدانثكة بؤ خستنةذوو و هةصسةنگاندىن بريوبؤچوونة جياوازةكاىن ئةم بـوارة 

  .تةا سنوورى دياريكردىن سةرةتاى ذةخنةى كوردى دةگرثتةوة
  :لثكؤصينةوةكةمان لةدوو تةوةر و ئةجنام پثك هاتووة

كـة سـةرةتاى ذةخنـةى ئـةدةىب كـوردى دةبةنـةوة نثـو         تةرخانكراوة بؤ ئةو بريوذايانةى: تةوةرى يةكةم
  .شيعرى كالسيكى كوردى

دةدةنـة   تةرخانكراوة بؤ ئةو بريوبؤچوونانةى كة سةرةتاى ذةخنةى ئةدةىب كـوردى گـرث  : تةوةرى دووةم
  .بزاضى ذؤژنامةگةرى كوردييةوة

پوختـةى   و توثژةر هةوصـيداوة  كراون لةمياىن ئةم دوو تةوةرةدا زؤربةى بريوذاكاىن سةر بة بابةتةكة تاوتوث
  .بريوذاكان هةصبسةنگثنثت

و ئـةجنامثكى  وئةو خاآلنة دياريكراوة كة دةكـرآ وةكـ   دا گرنگتريين»ئةجنام«يشدا و لةژثر ناونيشاىن يلةكؤتا
  . لثكؤصينةوةكة ديارى بكرثن

 

  .ؤژنامةگةريرئةدةىب كوردي، ذةخنة، ذةخنةى ئةدةيب، : وشة سةرةکييةکان

                                                
  .بةشى زماىن كوردى ـ كؤلثژى پةروةردةى بنيات، زانكؤى سةآلحةدين ـ هةولثر  
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  )كثشةى سةرةتا و سةرهةصدان(ةى ئةدةىب كوردى مثژووى ذةخن
دياريكردىن سةرةتاى مثژووى ذةخنةى ئـةدةىب كـوردى بابـةتثكى كثشـةدارى نثـو بزاضـى ذؤشـنبريى و        

و تـةواو دژ بةيـةك   وبةصك ،ذةخنةى ئةدةىب كورديية، بةو مانايةى لةم اليةنةشدا بريوبؤچووىن نةك هةر جياواز
هثندةى من ئاگادارمب، تثكذاى ئةم بريوبؤچوونـة جياوازانـة    .ة و پثداچوونةوةيةهةية كة پثويستيان بة توثژينةو

اليـةك لثصـييةكى    خـؤى لةخؤيـدا لـة    ئةمـةش بـؤ   .نةكراون ثدوو توثى توثژينةوةيةكى سةربةخؤدا تاوتو لة
 خستؤتة نثو بابةتى مثژووى ذةخنةى ئةدةىب كوردييةوة، لةاليةكى ديكةشةوة لـةذووى ديـاريكردىن تةمـةىن   

  :ذةخنةى ئةدةىب كوردييةوة، نووسةراىن تووشى بريوذاى جياواز و نةساز كردووة، بؤ منوونة
) النقد التفسريي( »ذةخنةى شيكردنةوة«ة دةستپثكى وتارثكيدا قسة لةسةر ل »ئازاد عةبدولواحيد« - 

ةى ذةخنةى ئثمةى كورديش لةذثى كولتوورى عةرةبيةوة توانيمان لةو تةمةنة كورتيلةي«: دةكات و دةصثت
  ).٩٩: ١٩٧٨ لواحثد،وعةبد( »كوردى سوودى لثوةربگرين

ترمان ذةخنةى كوردن و   ذةخنةى ئثمة وةك كارة ئةدةىب و هونةرييةكاىن« پثيواية »ذةووف بثگةرد« - 
  ).١٠٨: ١١ژ ،١٩٨٣ نووسةري کورد،.گ(»تةمةىن نووسيىن ذةخنةييمان كورتة

يةكةمني شاعريى كوردا  ان لةگةصذةخنةى ئةدةبيم«كة  لةو ذوانگةيةوة »عةبدوصآل ياسني ئامثدى« - 
 »بثت صسا ١٠٠٠ذةخنةى كورديش تةمةىن نزيكةى «بؤية پثيواية كة ) ١٩: ١٩٨٩ ئامثدي،( »هةصقوآلوة

  ).هةمان سةرچاوة(
لةئاماژةيةكى زؤر كورتدا بؤ چةندثىت تةمةىن ذةخنةى ئةدةىب كوردى  »موحسني ئةمحةد عومةر« - 

  ).٤٠: ١٠ژ ،١٩٩٤ کاروان،.گ( »ثگومان ذةخنةمان هةية و مثژوويةكى دوورودرثژيشى هةيةب« :تى يهنووسيو
 »كورت«ة بة دةربذينة جياوازةكاىن تثبيىن دةكرثت تةمةىن ذةخنةى كوردى لةاليةن نووسةراىن كوردةو

جياوازى  هةصبةتة هؤى ئةم جياوازييةش دةگةذثتةوة بؤ هةبووىن. دياريكراوة »دوورودرثژ«و  »كورتيلة«و 
لةسةر جؤرى ئةو بةرهةم و نووسينانةى كة دةكرثنة دةستپثك و سةرةتاى مثژووى ذةخنةى ئةدةىب 

 لة. كوردى لةم ميانةدا توثژةر و نووسةراىن كورد و بيانيش بريوذاى جياوازيان خستووةتة ذوو
  :ينةذووپثداچوونةوةيةكى كذنؤلؤژيانةدا ديارتريىن ئةم بريوبؤچوونانة لةدوو تةوةردا دةخة

  
  :ذةخنةى ئةدةىب لةنثو شيعرى كالسيكى كورديدا: تةوةرى يةكةم

بةبؤچووىن هةنـدثك لـة نووسـةر و تـوثژةراىن كـورد، دةكرثـت سـةرةتاكاىن ذةخنـةى ئـةدةىب كـوردى           
داذثـژةرى   عيزةدين مستةفا ذةسـوول .لةم اليةنةوة عةالئةدين سةجادى و د .لةشيعرى كورديدا بةدى بكةين

  :نانةن، بةآلم هةر يةكةيان بةشثوةيةكجؤرة بؤچوو ئةم
دا لة باسكردىن لثكؤصينةوةى نرخشناسيدا، ئاماژة بة »نرخشناسى«عةئةالدين سةجادى لة كتثىب  - 

 صثلةناو ئةدةىب كورديدا پياو زات ئةكا كة ب«مثژووى سةرهةصداىن ئةم جؤرة لثكؤصينةوانة دةكات و دةصثت 
وة داهاتووة، لةو سةردةمةوة كة بةصگةى ئةدةىب كوردى بةپثى  مه ئةم لثكؤصينةوةية لةسةدةى پانزةهه
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بةشثوازثكى پوخىت  ثز هاتؤتة خوارةوة، ئةوةندة هةية ئةم داهاتنة كة داهاتووة لةناويا وة نةبيپلةكاىن بةذ
هةصبةتة سةجادى هةر زوو دةركى بةوة كردووة كة ئةم ). ١٠: ١٩٦٩ سةجادي،( »...ذثك و پثك بووبثت

بةواتاى نوثى چةمكى لثكؤصينةوةى ذةخنةىي نةبووة، بؤية ذاستةوخؤ دواى بؤچوونةكةى خؤى سةرهةصدانة 
 سةجادي،( »...ارى ناوى لثكؤصينةوةى نةبووةئةتوانني بصثني بةجؤرثكى ياساى زاني«: يةكسةر دةصثت

١٠: ١٩٦٩(  .  
دةنگدانـةوةى   و نـاىل دةكـات و   جزيـرى دواتر سةجادى بـةكورتى ئامـاژة بـة بةرهـةمى شـاعرياىن وةك      

شيعرةكانيان لةنثو خةصكيدا و چثژ وةرگرتىن خةصكانثك لةشيعرةكانيان، بةشثوةيةكى سـادةى لثكؤصـينةوةى   
 ئةمة ئةوة ئةدات بةدةستةوة كة بناغةى لثكؤصينةوة و نرخشناسـى بـة  «نرخشناسى لة قةصةم دةدات و دةصثت 

كوردو ئةديب و هؤنةراىن كورددا هـةبووة، جـا    تةرحثكى سةرةتاىي و دوور لةبريكردنةوة و زانيارى، لةچةشةى
  ).١١: ١٩٦٩ سةجادي،( »با نةكةوتبثتة شثوازثكى زانياريشةوة

سةجادى وردبينةوة، تثبيىن ئةوة دةكةين كة ناوبراو شـيعرةكاىن جزيـرى و   ئةگةر بةوردى لةم بؤچوونانةى 
ى شـاعريى كـورديش، بـةآلم    ناىل دةكاتة بةصگةى هةبووىن هةست و چةشةى ذةخنةىي الى خوثنةر و خود

و  شـاعري نيشـانةى هـةبووىن هؤمشةنـدي     دةكرثت هةبووىن هةست و چةشةيةكى ذةخنةىي الى خوثنةر و
چـووة، چونكـة    بؤي سةجادىهةر وةكوو  ؛بثت، نةك تةرحثكى سةرةتاىي لثكؤصينةوة تثذوانينثكى ذةخنةييانة

  .، كورت بثت يان درثژصت يا قووهةست و چثژ شتثكة زؤر جياوازة لة لثكؤصينةوة، جا سادة بث
ــاىل  جزيــرىســةجادى هــيچ منوونةيــةكى شــيعري لةشــيعرةكاىن  كــه  جثگــاى ئامــاژة پثدانيشــة يــا ن

كردنـةوةى مةبةسـتةكةى خـؤى، بةصـكوو      يـاخود زيـاتر ذوون   ؛نةهثناوةتةوة، تا بيكاتة پاصپشىت بؤچوونةكةى
  .بةشثوةيةكى گشىت بؤچوونةكةى خستووةتةذوو

وص بةمةبةسىت دؤزينةوةى چةند بؤچوون و بنةمايةكى ذةخنةى ئةدةىب لةنثو وتةفا ذةسعيزةدين مس.د - 
 »ئةمحةدى خاىن«شيعرى كالسيكى كورديدا، ذوونتر لة عةالئةدين سةجادى كارى لةسةر چةند شيعرثكى 

  .كردووة) ز١٧٠٧ - ١٦٥٠(
لةسـةر مثـژووى ذةخنـةى     قسة ،»خاىن و ذةخنةى ئةدةىب كوردى«وتارثكيدا بةناونيشاىن  عيزةدين لة. د

ئةگةر مبانةوث دةست بدةينـة نووسـينةوةى مثـژووى ذةخنـةى ئـةدةىب      «ئةدةىب كوردى دةكات و دةصثت 
سةرةتاى زؤر زانسـىت تـر    ديدا دةست نيشان بكةين، بؤ ئةمةشكوردى، ئةوا دةبث سةرةتاى ئةم زانستة لةكور
 »پثبكــةين خــاىن و لــةوةوة دةســتبچينــةوة ســةر ئةمحــةدى  ثلــة كورديــدا  بــةالى منــةوة  هــةر دةبــ

  ).٤٥: ٥ژ ،١٩٧٢ نووسةري کورد،.گ(
بـريى  «عيزةدين لةو قةناعةتـةوة سـةرچاوةى گرتـووة خـؤى گوتـةىن       .ئةم جةختكردن و پثويستييةى د

بةرهةم و داستاىن ذؤژهةآلتدا دةيبينني، يا هةندث شـاعري   ثهةند ذةخنةگري خاىن لةوة چؤتة دةرةوة كة لة
  ).٤٦: هةمان( »...عكارييةوة ذوو ئةكاتة خوثنةرانوةتةوازگيانثكى پذ ل بة
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فراوانتر بكةينةوة و تؤزثك بـةرةو قـوآلىي بـةرين،     ئةگةر ئةو بريةى خاىن نةختث... « :دةصثت عيزةدين. د
ئةوا هةر ئـةو چوارچثـوة گشـتيية ذاگرثتـةوة كـة ئةمـذؤ ئثمـة چةشـىن ذةخنـةو ذةخنـةگراىن تيـادا جـث             

  ).رچاوةهةمان سة( »دةكةينةوة
 .عيزةدين چةند كؤپلة شيعرثكى خاىن دةهثنثتةوة، وةك منوونةيةكى بريى ذةخنةىي الى خـاىن .دئينجا 

  :بؤ منوونة لةشرؤضةى ئةم كؤپلة شيعرةدا
  ئومثد ئةوة ژ ئةهلى عريفان  ئةو دى نةگرن ملن چوو حةرفان

  ئيسالم بكةن ملن قسووران تةشنيع نةكةن وةكى غةيوران
  ئةرباىب غةرةز دةپذ خرؤشن، ةردة پؤشناىب كةمال پحئةس

  مةئموول ئةوة ژ ئةهلى ذازان ئةودى نةگرن ملن تةنازان
  :لثرةدا ذةخنةگران دةكات بةدوو بةشةوة« :عيزةدين نووسيوثىت خاىن.د

بكـةن كـة    ئةوانةى ذق و كينة دصى پذ كردوون و ذةخنةيان بؤ ئةوةية كة نووسةر سارد بكةنـةوة و واى لـث  
ئةوانــةش كــة ذةخنــة دةكــةن بــةهؤى پثشخســتىن ئــةدةبيات و كــةم و كــووذى نووســةر . ئيتـر نةنووســث 

جـؤرة ئامـاژة    لـةدرثژةدان بـةم  ). ٤٨ :هـةمان ( »...بةچةشنثك دةستنيشان دةكةن كة چارةسةريان بكات و
دا دثـذى وا دةبيـنني   »مـةم و زيـن  «لةچةند شوثىن ... « :عيزةدين لةبذگةيةكى ديكةدا دةنووسثت. پثدانة د

. خاىن بكات بةذةخنةگر، واتة بةشثوةيةكى سادة بذيار بةسةر هةندث دميـةىن بةرهـةمى ئةدةبيـدا بـدات     كة
  ).٤٩ :هةمان( »منوونةى ئةمةش دوا بةشى مةم و زينة كة خاىن لةگةص خامةدا دةكةوثتة قسة

خنةگر، بـذيارداىن  عيزةدين ذووبةذووى ئةو پرسيارة دةبثتةوة، ئايا كار و ئةدگارى ذة.دلثرةدا ئةم بؤچوونةى 
بدرثتة هـةبووىن بـذيارى سـادةوة؟ لثـرةدا      سادةية بةسةر دةقى ئةدةبيدا، تاوةكوو ذةخنةگربووىن خاىن گرث

هثنـاوة يـاخود    عيزةدين دةكةوثتة ژثر پرسيارةوة، ئايا مةبةستة ئةدةبيةكةى بةكاري.چةمكى ذةخنةگر الى د
پثـدةچثت   ،»خاىن و ذةخنةى ئةدةىب كوردى«ارةكةى بةمانا گشتيةكةى؟ ديارة بةسةرجندان لةناونيشاىن وت

مةبةسىت مانا ئةدةبيةكةى بثت، جا بةم مانايةش ئةركى ذةخنةگرى ئةدةىب دوورة لـة سـادةييةوة و پثتضـيية    
دةگاتـة ئـةم ئةجنامـةو     عيـزةدين .لةكؤتاىي وتارةكةيدا د. بابةتيانةو وردةكارانة دةقى ئةدةىب هةصبسةنگثنثت

هـةمان سـةرچاوةي   ( »...توانني خاىن بةسةرئامةدى ذةخنةى ئةدةىب كوردى دابنثنيبةجمؤرة دة«: دةصثت
  ).پثشوو

ذةهـاىي و گشـتگريانة قسـةى كـردووة، بةمـةش ذايـةكاىن        عيـزةدين لـةم بؤچوونانةيـدا، بـة    .لةذاستيدا د
وةك ئـةوةى بةشـثوةيةكى زانسـتيانة مامةصـةى لةگـةص       ؛ذووبةذووى چةندين سةرجنى ذةخنةىي دةبثتـةوة 

  .لثكردووة خاىن بة يةكةم ذةخنةگرى كورد دابنثت ةمكى ذةخنةى ئةدةبيدا نةكردووة، هةر ئةمةيشة وايچ
 .شـيعرثكيدا منوونـةى بـؤ دةهثنثتـةوة    ذةخنة زانستة و كةچى دةچثت لةنثو چةند دثذة : لةاليةك دةصثت

ةوة ئـةجنام دةدات  ذةخنـةگر تـوثژةرة و توثژينـ   . ئاخر زمان و دنياى زانسـت و شـيعر زؤر لةيةكـدى جـودان    
شاعري بـووة و مةبةسـىت شـيعر نووسـني      »خاىن« .ةماو بةهاو ميتؤدثكى ذةخنةىيبةپشت بةسنت بةچةند بن
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بـةآلم   ؛خـاىن ناكاتـة ذةخنـةگر    ،بووىن چةند ئاماژةيةكى نزيك لـةبؤچووىن ذةخنـةىي  . بووة، نةك توثژينةوة
ئةمةش هـةرگيز نـة خـاىن دةكاتـة     . بووةدةكرث بصثني خاىن تا ذادةيةك خاوةىن هؤمشةنديةكى ذةخنةىي 

دةبـث ئـةو ذاسـتيةش بصـثني كـة      . دةكاتة بةرهةمثكى سةر بةذةخنةى ئـةدةىب  »مةم و زين«ذةخنةگر و نة 
عيزةدين مستةفا دةربارةى گرثداىن بووىن ذةخنـةى ئـةدةىب كـوردى    .و د عةالئةدين سةجادىبؤچوونةكاىن 

وةنـدى ئـةدةب و   نث لـة  هريشـدا  كاريگـةرى خـؤى هـةبوو    دوات و بةشيعرى كالسيكى كورديةوة لةكاتى خؤى
  . كورديدا رؤشنبريي

لةاليـةك سـةرجنى هةنـدثك لـة نووسـةران و       :دةكرث ذواصةتةكاىن ئةم كاريگةريية لةدوو ذووةوة ببينني
ذةخنةگراىن كوردى بؤ ئةوة ذاكثشث كة سةرةتايةكى كةضنتر بؤ ذةخنـةى ئـةدةىب كـوردى ديـارى بكـةن و      

لةسـةر   و ر لةشيعرى كالسيكى كوردى بدرثتةوة و وةكو بةرهةمثكى ذةخنـةيش تةماشـا بكرثـت   ئاوذثكى زيات
لةاليةكى ديكةشةوة لةنثو خودى بريوذاكاىن عةالئـةدين سـةجادى    .١ئةم بنةماية كارى زياترى لةسةر بكرثت

هةر كةسثك بـريوذاى  بةر لة »كاميل بةسري.د«عيزةديندا بؤچووىن جياواز بثتة ئاراوة و لةم چوارچثوةيةدا .و د
  .عيزةدين دةربذيوة.ديكةى كةمثك جياوازى لة بريوذاكاىن د

 »بنةذةتةكاىن ذةخنةسازى و هؤنراوةى دثريىن كوردى«كاميل بةسري لةتوثژينةوةيةكةيدا بةناونيشاىن .د
ى ئاماژةى بة شيعرى كالسيك ،سةرچاوةى ذةخنةسازي دثريىن كوردىةوصدانيدا بؤ سةملاندىن هةبووىن ه لة

بةصگةيةكمان بةدةستةوة هةية بؤ سةملاندىن بريوذاكامنان، ئةم بةصگةيةمشان ...« :نووسيوثىت وكردووة
 بةرچاو كة گةىل دوو توثى ديوانة بةدةست گةيشتووةكامناندا دثذة هؤنراوة هؤنراوةى دثريىن كوردية كة لة

  ).٥٠: ٧ژ ،١٩٧٠ي،کؤذي زانيار.گ( »دةنگدانةوةيةكى ذةخنةسازي دةوروبةرى هؤنةرةكانيانة
زمان و ئـةدةىب  «ژنةى داناىن كتثىب م بؤچوونانةى هاتووة ذةخنةى لة لثكاميل دواى ئة.جثگاى سةرجنة د

ئـةو دثذگةالنـةى    ...«گرتووة، كـة ئـةمان ناذاسـتةوخؤ پثيـان وابـووة       ٢»كوردى  بؤ پؤىل شةشةمى ئامادةىي
  ). ٥١: ١٩٩٠ بةسري،( »زىي دةژمثردرثنهؤنراوةى كوردى ذةخنةسازي كوردين و بةسةرچاوةى ذةخنةسا

 »بثگومـان بريوذايـةكى زانسـىت نييـة    « :كاميل بةسري ئةم بؤچوونـة ذةتدةكاتـةوة و ذاسـتةوخؤ دةصـثت    .د
كـة ئـةم    ثگـر  هد يـةك  مةفهومى ذةخنةسازىي لةسةر ئـةوة «، ئةمةش لةو سؤنگةيةوة كة )سةرچاوة هةمان(

ةكةى پشت دةبةستث بةشثوازةكاىن توثژينةوة و شـيكردنةوة و  دةرامثكى زانسىت و هونةرية و ئةجنامكارة ئاك
بةراوردكاري لة هةصسةنگاندىن تثكسىت وثژةىي و ئةم شثوازانةش هةصبةت تةنيا بة پةخشان ئـةجنام دةدرثـن   

  ).هةمان سةرچاوة( »...نةك بةدثذة هؤنراوة
  .كوردى كةچى هةر خؤشي چةند دثذة شيعرثكى كالسيكى دةكاتة بةصگةى بووىن، ذةخنةى

                                                
اليةن لة ١٩٨٩كة ساصى  »پةيدابووىن ذةخنةى ئةدةىب لة شيعرى كالسيكى كورديدا«دةتوانني بصثني ماستةرنامةى  -١
حةدين كراوة، لةژثر كاريگةرى ئةم بؤچوونانةو وةك يةوة، پثشكةشى كؤلثژى ئاداىب زانكؤى سةال»ياسني عةبدوصآل ئامثدى«

  .عيزةدين مستةفا نووسراوة.درثژة پثدةرى ذايةكاىن عةالئةدين سةجادى و د
داناىن كتثبةكةى نووسيوة كة بريتني لة كاميل ئاماژةى بةساصى چاپى كتثبةكة نةكردووة، هثندة نةبث ناوى لثژنةى .د -  ٢

  .ترئةمني عةىل سةعيد و چةند كةسثكى.عيزةدين مستةفا، عةالئةدين سةجادى، د.عةبدوصآل شاصى، د
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و  بابـةتى شـانازى كـردن و سـتايش دةدوثـن      بريوذامان واية كة ئةو دثذة هؤنراوانة لة« :لةم ذووةوة دةصثت
  .)هةمان( »سنوورى ئةو بابةتةش چةند بنةذةتثكى ذةخنةسازى دةگرثتةوة

بـؤ پـؤىل شةشـةمى ئامـادةىي      زمـان و ئـةدةىب كـوردى    «جا ئةگةر واية ئيدى بؤچى ذةخنة لة دانـةراىن  
كة هةندث دثذة شيعرى خاىن يا حاجى قادر يـان بةهـةبووىن ئامـاژةى ذةخنـةىي تثـدا لةقةصـةم        »؟ةگرثتد

كاميل خؤشي دواتر هاتووة چةندين دثذة شيعرثكى ناىل و سـامل  . دابثت، بؤية ئةم پرسيارة دةكةين، چونكة د
ىي و لـةم ذثگايـةوة چةنـد    و حاجى قادرى هثناوةتةوة و كردووىن بة بةصگةى بووىن چةند بنةذةتثكى ذةخنـة 

لة هؤنراوةى دثريىن كورديدا دثذگةلثك بةرچاو دةكـةون،  «وةك  ،ئةجنامثك بؤ توثژينةوةكةى ديارى دةكات
هةرچةندة لةبةر چةند هؤيةكى زماىن و شثوازى و بابةتى و دةرفـةتى نـاتوانرث بةلثكؤصـينةوةى ذةخنةسـازى     

 كاميـل .لثـرةدا د ). ٧٨ :هـةمان (» شـةو چثـژى هونـةري   بةآلم ئاوثنةيةكن بـؤ ذةنگدانـةوةى چة   ،رثندبژمثر
سـةرچاوةى بنـةذةتى ذةخنةسـازي دثـريىن     «ذووبةذووى ئةو پرسيارة دةبثتـةوة، ئايـا تـةا چةشـة دةبثتـة      

دةكرثـت، كـةچى چةنـد دثـذة شـيعرثك دةكرثتـة        »ذةخنةسازىي دثريىن كـوردى «ئاخر باس لة  »كوردى؟
ذةخنةسـازى بةپةخشـان   «ئةو ذاسـتييةش دووپـات دةكاتـةوة كـة      كاميل زياد لةجارثك.لةكاتثكدا د! بةصگة

 »دةنووسرثتةوة و ذثبازة زانستيةكةى لةسةر بناغةى شيكردنةوة و بةراوردكارى و هـؤو خسـتنةذوو دامـةزراوة   
رثـز پرسـيارثكى گوماناويـة و نةسـازىي      ديارة ئةم ذاستيةش بؤچـووىن پثشـووى دةكاتـة بـة    ). ١١٥ :هةمان(

  .ةستة دةكاتبؤچوونةكاىن بةرج
كة  »سةرةتايةك لةمثژووى ذةخنةى ئةدةىب كوردى«لة لثكؤصينةوةيةكيدا بةناونيشاىن  »كةمال غةمبار«

 بريو ئيدى لثرةوة ذاستةوخؤ لة» مثژووى ذةخنةى شيعرى كوردية«مةبةسىت لةم كارةش خؤى گوتةىن 
عةالئةدين سةجادى  دةستيپثكردووة و هةوصى دةستپثشخةريانةى عيزةدين مستةفا.بؤچوونةكاىن د
  .فةرامؤش كردووة

عيزةدين گرتووة دةربارةى ئـةوةى كـة خـاىن بةذابـةرى ذةخنـةى      .كةمال غةمبار ذةخنةى لةبريوذاكاىن د
دا "مـةم و زيـن  "لةپثشةكيةكةى  ندث خاسيةت و ذووخسارى ذةخنةسازيذةنگة هة«: كوردى داناوة و دةصثت

 »و زانسـىت  "مةـةجى "ة نابنة بنةگة و بنچينةى ذةخنةيـةكى  بةآلم من لةو باوةذةدام كة ئةمان بةدى بكةين،
  ). ١٦: ٣ژ ،١٩٩٦ ذامان، .گ(

  .چةند كؤپلة شيعرثكى ئةمحةدى خاىن شرؤضة دةكات كةمال غةمباردواتر 
  مةزنان نةگرن ل موستةفيدان    لث هيضى دكةم ژ موستةعريان:  وةك

  ةد ذةنجدوس كثشاية دگةل وث مة     ئةض نامة ئةگةر خراپة ئةگةر قنج  
تر هةن كـة سـةرجةميان لـةچوارچثوةى     دثذة شيعرى« :لةئاست ئةم دثرانةو هاوشثوةكانيدا غةمبار دةصثت

ئةگـةر دةكـرآ    ؛ئةوة دةرناچن كة شاعري داوا لةخوثنةران دةكات كة چاو لةكةم و كووذى شـيعرةكاىن بپؤشـن  
  ).هةمان سةرچاوةي پثشوو( »اليةىن چاكةى باس بكةن
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و ذوخسـارى ذةخنـة لةچةنـد دثذثكيـدا بـةدى دةكـرثن، بـةآلم ئةمـة ئـةوة           هةندث ذةنگ« دواتر دةصثت
  ).٢٠:هةمان( »ناگةيةنثت كة بكرث بة ذابةذ

دةبـث بـةدواى لـةو    «لثرةدا غةمبار بةهانةى ئةوة دةهثنثتةوة كة بؤية ناكرث خاىن بةذابةر دابنرثت، چونكة 
  .»كؤنتر بگةذثني و لة شيعرةكانياندا بكؤصينةوة

عيزةدين گرتووة سةبارةت بة ذةخنـةگركردىن خـاىن،   .كةمال غةمبار ئةگةرچى ذةخنةى لة بؤچوونةكاىن د
ذةتكردؤتـةوة، بـةو    عيـزةديين .ى د هكاميل بةسرييش گرتووة كة بةيةكجارى ئةم بؤچوون.بةآلم ذةخنةى لة د

بـةكارى   ذةخنةسـازي،  ى پثناسـةى كـؤن و تـازةى   بةپثوانـة «بةهانةوة كة ئةو جؤرة دثذة هؤنراوانةى خـاىن  
  ).١١٥: ١٩٩٠ بةسري،( »ذةخنةسازىي ناژمثررثن
لةجثگـةى   ري بةپثى پثناسةى كـؤىن ذةخنةسـازي  ئةم بؤچوونةى دكتؤر كامل بةس«واية  لثرةدا غةمبار پثي

ةكةوثت كة شـاعرياىن  قووصى لةو دثذة شيعرانة وردبينةوة، بةتةواوةتى بؤمان دةرد خؤى نيية، چونكة ئةگةر بة
كـردووة كـة دةچنـة خانـةى      نزيـك هةنـدثك خاصـيان دةستنيشـان     و ناذاسـتةوخؤ، دوور  اسـتةوخؤ و كؤن ذ

  ).١٧: ذامان( »ذةخنةسازييةوة
دةگرثـت كـة گرنگيـان بـة     ) كاميل بةسـري . عيزةدين و د. د(هةروةها غةمبار ذةخنة لةهةردوو لثكؤصةران 

ـ  كردن و ستايش ة شانازيتةيران نةداوة و ئاماژة بةوة دةكات ئةگةر ذةخن ثجزيرى و فةق دةتـوامن  « ثكردن ب
ئينجـا لـةم تثذوانينـة غـةمبار     ) ١٧ :ذامـان ( »ئةدةىب كـوردى لةقةصـةم بـدةم    بة ذابةرى ذةخنةسازي جزيرى
  .تةيراىن شرؤضة كردووة و كردوويةتيية بةصگةى بؤچوونةكاىن خؤى ثو فةق جزيرىدثذة شيعرى  ثهةند

دةگـرث كـة ئةگـةرچى     كاميل بةسري.ةكةيدا، ذةخنةى ئةوة لة دكةمال غةمبار لةبةشى دووةمى لثكؤصينةو
نانث كة حـاجى   بةآلم دان بةوةدا« ،بايةخى بةشيعرةكاىن داوة لةذووى هةبووىن ئاماژة و بؤچووىن ذةخنةييةوة

ـ     .قادرى كؤىي ذابةرى ذةخنةيةكى سةرةتايية، با بةشيعريش وتبثىت  بـة  ثمةرج نييـة ذةخنـةگرتن هـةر دةب
  ).٢٠:هةمان( »ثپةخشان ب

 ،دواى دياريكردىن چةند بؤچوون و بةهايةكى ذةخنةيي، لةنثو چةند كؤپلةو دثذة شـيعرثكى حـاجى قـادردا   
حـاجى قـادر بةذابـةرى ذةخنـةى سـةرةتاىي ئـةدةىب كـوردى        «كةمال غةمبار دةگاتة ئـةو ئةجنامـةى كـة    

 ژووىي و بابةتيانـةى ديـاري  لةكؤتاىي لثكؤصينةوةكةيدا غـةمبار چةنـد هؤكـارثكى مثـ    ). هةمان(» دةژمريرثت
  .كردىن ئةجنامةكةى بةصگةو بةهانةيةك بؤ پشتيواين وكردووة وةكو

كة ئايا خاىن يةكةم ذابـةذى ذةخنـةى ئـةدةىب كوردييـة؟ هـةر وةكـوو        نييةواية لثرةدا كثشةكة ئةوة  پثم
 ودرى كـؤىي هـةروةكو  كاميل بةسري واى نيشان داوة، ياخود حاجى قا.ذايگةياندووة، يان ناىل كة د عيزةدين.د

لةذاستيدا ئةم سآ تثذوانينة لةوةداية كة لةاليةك تثگةيشـتنثكى زانسـتيانةيان   . كةمال غةمبار كارى بؤ كردووة
 شـتنةوة مامةصـةيان لةگـةص   وةكو لةذوانگةى ئـةم تثگةي  تا »ذةخنةى ئةدةىب«نيشان نةداوة بةرامبةر چةمكى 

نةش بؤچوون و ئاماژةيةكى ذةخنةىي لةخؤ گرتـووة، لةبـةر   شيعرى كالسيكى كوردى بكردايةو ئةو دثذة شيعرا
  .ذؤشناىي ئةم تثگةيشتنة پؤلني بكراناية
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مانـاو مةبةسـىت زانسـتيانةى خـودى      راوان بؤچوونةكانيان جارثك لةگةصهةر ئةم هؤكارةشة وايكردووة ناوب
. نةسـازى بكةوثتـةوة   جارثكيش هةر لةنثو قسةكاىن خؤيانـدا  .نةسازو ناتةبا بثت »ذةخنةى ئةدةىب«چةمكى 

ذابـةرى ذةخنـةى    لةمةذ داناىن خـاىن بـة   عيزةدين.ذةتكردنةوةى بؤچووىن د هةر بؤ منوونة كةمال غةمبار لة
من لةو بـاوةذةدام كـة ئةمانـة نابنـة بنةگـةو      «كوردى، دةربارةى منوونة شيعرةكاىن خاىن لةم بوارةدا دةصثت 

دثذة شـيعرةكاىن   جا ئثستا بةم پثوةرةى غةمبار). ١٦ :هةمان( »و زانسىت "مةةجى"كى ثبنچينةى ذةخنةي
 كـردووة،  عيـزةديىن . ، واتة ئةو ذةخنةيةى ئاذاسـتةى د حاجى قادريش نابنة بنچينةى ذةخنةيةكى مةةجى

  .دةكرث ئاذاستةى بؤچوونةكةى خؤشى بكرثتةوة
  

  :كردىن سةرةتاى ذةخنةى ئةدةىب لةنثو ذؤژنامةگةرى كورديدا دياري: تةوةرى دووةم
كـردىن سـةرةتاى ذةخنـةى ئـةدةىب كـوردى،       هةندثك لة نووسةراىن كورد و غةيرة كورديش، بؤ ديـاري 

ــةم   ــةو نووســينانةى كــة لــة گؤضــارو ذؤژنامــة كوردييةكانــدا بآلوكراونةتــةوة، ئ ذاســتةوخؤ دةگةذثنــةوة بــؤ ئ
بؤيـة لثـرةوة    .هةصوثستةشيان لةوثوة سةرچاوةى گرتووة كة كارى ذةخنـةىي كـارثكى بةپةخشـان نووسـراوة    

. پثدةكةن و ئاوذ لةدةقى شيعري يان وردتر بصثني، بؤچـووىن ذةخنـةىي بـة شـيعر نووسـراو نادةنـةوة       دةست
  .دةكرث لةم سةروبةندةدا ئاماژة بة بريوذاى چةند نووسةرثك بكةن

رد  كوگةىلقسةى لةزؤر اليةىن ژياىن ) لةگةص كوردةكاندا(لةكتثبةكةى خؤيدا  »تؤمابوا«ذؤژهةآلتناس  - 
لةم چوارچثوةيةشدا جيا لةزؤربةى ذؤژهةآلتناسةكاىن دى، . لةمانةش بابةتى زمان و ئةدةىب كوردى ؛كردووة

كردىن ئةدةىب كورديدا، ئاماژةيةكى كورتيشى بؤ سةرةتاكاىن ذةخنة لة ئةدةىب كورديدا كردووة  باس صلةپا
ئةمةش بايةخى  صدةكةين، بةآلم لةگة بةزؤري چةند وتارثكى سادة و كورتة ئاماژةيةك بةدى« :و نووسيوثىت

و  »جةالدةت بةدرخان«ئاماژة بة نووسينةكاىن  ئينجا تؤمابوا). ١٥٣: ١٩٧٥ تومابوا،( »ئةدةبيانةى خؤى هةية
  .دةكات »مةال جةميل ذؤژبةياىن«و  »دصدار«

 اتؤمـابو هـةروةها  . هةصبةتة ئةم نووسينانة دةگةذثنةوة بؤ ساآلىن سـييةكان و چلـةكاىن سـةدةى بيسـتةم    
نووسـيوة، بـة بةرهـةمثكى     يش كة بؤ چةنـد ديـوانثكى شـيعري   ناذاستةوخؤ ئةو پثشةكييانةى مارف خةزنةدار

  .ذةخنةىي لةقةصةمداوة
  :لثرةدا سةرنج دةدةين

تؤمابوا بةهيچ شثوةيةك سةرةتاى بووىن ذةخنةى لة ئةدةىب كورديدا نةگةذاندؤتةوة بؤ نثو شيعرى 
  .لة نووسةراىن كورد وايانكردووةكالسيكى كوردى، وةكو هةندثك 

كة ئةو نووسينانةى ئاماژةيان پثدةكات تةواو ناچنة ناو چوارچثوةى زانستيانةى  دةركى بةوة كردووة تؤمابوا
 هةصبةتة ئةمةش بؤخؤى لة. يان لةقةصةم دةدات »وتارى سادة و كورتة ئاماژة«بؤية بة  ؛ذةخنةى ئةدةبييةوة

  .بؤ چةمكى ذةخنةى ئةدةىب وهبةالى تؤمابوا يه نثكى بابةتيانةخؤيدا نيشانةى هةبووىن تثگةيشت



  مثژوويي وثژه -م چوارهشي  به

 ٢٦٦

 »دةربارةى ذةخنة و ذةخنةى ئةدةىب كوردى«لةنووسينثكيدا بةناونيشاىن  »كةمال مةمةند مرياودةىل«
قسةى لةسةر ذةوشى ذةخنةى ئةدةىب كوردى كردووة و هةر لةسةرةتاى نووسينةكةيشيدا ئةوة 

هةر  .)٥٠: ١٩٨١ مةمةند،( »مانا زانستييةكةى ذةخنةية«كى ذةخنة ذادةگةيةنثت كة مةبةسىت لةچةم
  ).٥١ :هةمان( »هبووىن بريثكى زانسىت مةرجى سةرةكى ذةخنةگرتن« :بؤيةشة دةصثت

ـ    «لةگةص ئةمةشدا ئاماژةيش بةوة دةكات كة  بةتايبـةتى   ث،ذةخنة دوا بةدواى شـيعرو ئـةدةب لـةدايك دةب
سـةرةتاى   كـةمال مةمةنـد  لةسـةر ئـةم بنةمايانـة    ). ٥٣ :هـةمان ( »باو لةكاتثكا كة نووسيىن پةخشان دةبثتة

بؤيةش لـة  ... « :سةرهةصداىن ذةخنةى كوردى دةگةذثنثتةوة بؤ سةرهةصداىن ذؤژنامةگةرى كوردى و دةصثت
نامـة  ژئةدةىب كورديدا ذةخنـةى ئـةدةىب لةساصـةكاىن چـل و پـةجنادا، لةگـةص لـةدايك بـووىن گؤضـار و ذؤ         

  ).٥٤ :هةمان( …»و و گؤضارى گةالوثژ، هةتاو، شةفةقودايك بووة، وةككوردييةكاندا لة
و خـؤى ذايگةيانـدووة،   وئةم بؤچوونةى كةمال مةمةند لةگةص ذوانيىن زانستيانةى بؤ چةمكى ذةخنة هةروةك

  :ذووبةذووى چةند سةرجنثك دةبثتةوة
ئةمةش تةباية لةگةص ى بةسةرچاوة و بةرهةمى ذةخنةىي نةزانيوة، كة »شيعر«بةر لةهةموو شتثك  

مةبةسىت زانستيانةى چةمكى ذةخنةدا، كة النيكةم كارى ذةخنةىي توثژينةوةية و بةزماىن پةخشانة نةك 
  .شيعر

دةداتة لةدايك بووىن ذؤژنامةگةرى كوردييةوة، لثرةدا  بووىن ذةخنةى كوردى گرث كة سةرةتاى لةدايك 
گةرى كوردى لة عثراقدا لةچلةكان و پةجناكان لةدايك ئةو پرسيارة خؤى دةسةپثنثت كة ئايا بزاضى ذؤژنامة

لةاليةكى . سةرةتاكاىن ئةم بزاضة بؤ دةيةى دووةمى سةدةى بيستةم دةگةذثتةوة وبووة؟ ديارة نةخثر، بةصكو
ديكةشةوة زؤربةى ئةو نووسينانةى نثو گؤضار و ذؤژنامة كورديةكان كة كةمال مةمةند ئاماژةى بؤ كردوون، پذ 

ناى زانستيانةى چةمكى ذةخنةى ئةدةىب نني، تةنانةت كةمال مةمةند هةسىت بةم اليةنة بة پثسىت ما
ئةو شتانةى دةربارةى ئةدةىب كوردى نووسراون و هةر چؤنث بث بةپثى بةهانةى « :كردووة، بؤية دةصثت

 »صوثستثكفةكانيان دةتوانني لةژثر ناوى ذةخنةدا كؤيان بكةينةوة بريتني لةچةند وتارو بريوذا و هةر هز
 جا ئةم بؤچوونة جؤرة دووركةوتنةوةيةكة لةو مةبةستة زانستييةى چةمكى ذةخنة كة خؤى لة .)٥٤ :هةمان(

  .سةرةتاى نووسينةكةيدا ذايگةياندووة
كة زياتر  »بةشثك لةمثژووى ذةخنةى ئةدةىب كوردى«لةنووسينثكيدا بةناونيشاىن  »سةباحى غالب« - 

  ).١٩٥٨  ١٨٩٦( »شثخ نوورى شثخ ساصح«مةكاىن كردووة بؤ ژيان و بةرهة تةرخاين
بةشـثك لـةمثژووى   «هةصبةتة بةسةركردنةوةى ذؤصـى بةرهـةمى شـثخ نـوورى لـةژثر ناونيشـانثكى وةك       

ذةخنةگرثك تةماشـاى شـثخ    و، نيشانةى ئةوةية كة سةباحى غالب لثرةدا پتر وةكو»ذةخنةى ئةدةىب كوردى
  .نوورى كردووة

لـة بيسـت و پثـنج ژمـارةى      »ئـةدةبياتى كـوردى  «وتـارثكى بةناونيشـاىن   ئاشكراية شثخ نـوورى زجنـرية   
سةباحى غالب ئامـاژة بـة بايـةخ و گرنگـى     ). ٥٠:بةسري(بآلو كردؤتةوة  ١٩٢٧و   ١٩٢٦ى ژياندا ساصى ذؤژنامة
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ئةم وتارانةى شثخ نوورى دةكات، بةشثوةيةك بةسةرةتاى دةستپثكردىن ذةخنةى ئـةدةىب كـوردى دانـاوة و    
شارستانييةتى كورد لةذوانگةى كارة ذةخنةييـة پوختةكـةى   «دا دةصثت »نوورى ذةخنةگر. م«نيشاىن لةژثر ناو

يةوة هةنگاوثكى گةورةى بؤ قؤناغثكى پثش كةوتوو هةصگرتووة، لةبةر ئةوة دةستكردن بة ذةخنـةى  "نورى. م"
زثـدةبارى  . )٣٨()١٩٥ :٥ژ ،١٩٨٦ هيـوا، .گ( »نييةئةدةىب بةزماىن پةخشان خؤى لةخؤيدا دياردةيةكى شارستا

لةكورديـدا  «بة ذةخنةگرثكى ذابةر لةقةصةمداوة، جارثك كاتثك دةصثت  »شثخ نوورى«سةباحى غالب ئةمةش 
 ١٩٢٦دةتوانني وردتـر بصـثني كـورد لـةپثش      .هذةخنةگرمان نةبوو ،م ذةخنةمان هةبووة بيستهپثش چةرخى 

نورى، ذةفيـق حيلمـى و   . م( شانازى بةذةخنةگران تةنيا ذةگى ذةخنةمان لةشيعردا هةبووة، دواى ئةو ذؤژگارة
  ).هةمان( »گؤرانةوة دةكةين

دا تثبيىن ئةوة دةكرثت كة تةا لةسةر بنةماى پةخشان بووىن وتارةكاىن لةم نووسينةى سةباحى غالب
شثخ نوورى بذيارى ذةخنةگربووىن داوة، ئيدى هيچ ذوونكردنةوةيةكى لةسةر وتارةكاىن شثخ نوورى 

  وة، لةذووى ناوةذؤك و جؤرى وتارةكانةوة، كة چ جؤرة ذةخنةيةكن؟دةرنةبذي
بريوبؤچوونةكاىن شثخ نوورى لةكوثوة سـةرچاوةيان گرتـووة؟ تثكـذا وةرگـرتن و وةرگثـذان بـووة، يـاخود        

  .هةندثكى سةرنج و خوثندنةوةى تايبةتى خؤى بوو
ــةكتثىب  .ئاشــكراية د ــل بةســري ل ــةكؤذى لثكؤ «كامي ــح ل ــوورى شــثخ ساص ــژةىي و شــثخ ن ــينةوةى وث ص
بـةوردى لـةزؤر    بآلويكردؤتـةوة،  )١٩٨٠واتـة لةساصـى   (سةباحى غالـب  كة بةر لةنووسينةكةى » ذةخنةسازيدا

  .بةآلم سةباحى غالب خؤى لةقةرةى ئةم جؤرة باسانة نةداوة ؛شثخ نوورى دواوةاليةىن وتارةكاىن 
ى بـؤكردووة، زيـاتر نزيكـة لـةتيؤرى     كاميل بةسرييش ئامـاژة .و دوهةروةك شثخ نوورىهةصبةتة وتارةكاىن 

ئةدةب و ذةخنةيةكى تيؤريية، بؤية ئةم وتارانةش بةتةواوى ناچنة نثو چوارچثوةى پثناسةى چـةمكى ذةخنـةو   
گاندىن دةقثكـى  ئةدةبييةوة كة جةخت لةوة دةكاتةوة كـارى ذةخنـة شرؤضـةكردن و شـيكردنةوة و هةصسـةن     

. كاميـل بةسـري بـةذووىن و ئاشـكراىي ئاماژةيـان پثنـةكردووة      .و نـة د سةباحى غالب ش نة ئةم خاصة. ئةدةبية
پةخشـان   بةشثوةيةكى گشىت دةكـرث بصـثني نووسـني و وتـارى ذةخنـةىي يـان نزيـك لةذةخنـة كـة بـة          

و نووسيىن بة شيعر نووسراو ذووبةذووى ذةخنةيـةكى سـتراتيژى نابثتـةوة، چونكـة بةاليـةىن      ونووسرابثت، وةك
  .رى ذةخنةىي تثداية كة بةپةخشان نووسراوة، نةك شيعركةمةوة، بنةمايةكى سةرةكى كا
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  ئةجنام
ئاكـام و ئـةجنامى    ودواى وردبوونةوة لة تةوةرةكاىن ئةم لثكؤصينةوة دةتوانني ئةم خاآلنةى خـوارةوة وةكـو  

  .كارةكةمان ديارى بكةين
وى ذةخنةى كردىن سةرةتاى مثژو دياري نووسةراىن كورد و غةيرة كورديش هةموويان هاوذانني لة - ١

  .واتة بريوذاى جياوازيان هةية ؛ئةدةىب كوردى
دةربذيىن زؤر جياواز و دژ  ئةم جياوازية ذؤصى لةمةشدا هةبووة كة تةمةىن ذةخنةى ئةدةىب كوردى بة

ساص  »١٠٠٠«و بةالى هةندثكى ديكةوة  »ورتيلةك«ئةم تةمةنة بةالى هةندثكةوة . بةيةك ديارى بكرثت
  .دةبثت
هةندثك لة نووسةران چةند كؤپلة و دثذثكى  كه ذاى جياواز لةوثوة سةرچاوةى گرتووةهةبووىن بريو - ٢

شيعرى كالسيكى كورديان كردووةتة منوونةى كةرةستةى ذةخنةى ئةدةىب و هةندثكى ديش وتارو 
  .نووسيىن بة پةخشان نووسراو

كالسيكى كوردى  ئةو بريوذايانةى كة سةرةتاكاىن ذةخنةى ئةدةىب كوردى دةباتةوة نثو شيعرى - ٣
  .لةناوةوة و لة دةرةوةى خؤياندا ذووبةذووى نةسازى و گرفىت بابةتى بوونةتةوة

واية هؤكارى ئةم نةسازى و گرفتةش بؤ ئةوة دةگةذثتةوة كة لةاليةك بةوردى و زانستيانة  پثمان
نا بؤ منوونة چةمك و كارى ذةخنةيان بةما. مامةصةيان لةگةص چةمكى ذةخنةى ئةدةىب نةكردووة

ذةخنةى ئةدةىب بةمانا زانستييةكةى كة نووسني و جودا نةكردؤتةوة نة چةمك و كارى گشتييةكةى 
هةروةها نةيانتوانيوة بةزمانثكى . دةكاتةوة و هةصدةسةنگثنثت دةقثكى ئةدةىب شي كه توثژينةوةيةكة

ئةدةبيدا پؤلني  بابةتيانةى ورد جؤرو ئاسىت منوونة شيعريةكان لةبةرامبةر چةمك و بةهاكاىن ذةخنةى
لةاليةكى ديكةشةوة ئةوانةى هةوصى بةذةخنةگركردىن شاعرياىن كالسيكيان داوة هاوذاى يةكتر نني، . بكةن

ذابةرى  يةكثك پثى واية خاىن و يةكثكى دى پثى واية ناىل و يةكثكى دى حاجى قادر وةك ذةخنةگرثك بة
  . ذةخنةى ئةدةىب كوردى دادةنثت

ئةوةمان بؤ ذوون  ،ذةخنةى ئةدةىبماناو مةبةسىت زانستيانةى چةمكى تىن لةذاستيدا بة لةبةرچاوگر
 وةك دةبثتةوة كة نة كؤپلةو دثذة شيعرى كالسيكى، بة بةرهةمثكى ذةخنةىي دادةنرثت و نة شاعرياىن

لةئاست ئةم بابةتةدا دةصثني، هةبووىن چةند دثذو كؤپلة شيعرثك كة . خاىن و ناىل و حاجى قادر ذةخنةگرن
ژة و بؤچوونثكى نزيك لةذةخنةى لةخؤ گرتبثت، ئةمانة نيشانةى هةبووىن هةستثكى يان تثذوانينثكى ئاما

بةآلم ئةمة لةذووى زانستيةوة ماناى ئةوة نيية ئثمة بةو شيعرانة بصثني ذةخنةو  ؛ذةخنةيني الى خاوةنةكانيان
  .بةشاعريةكانيش بصثني ذةخنةگر

ذةخنةى ئةدةىب كوردى گرث دةدةنة بزاضى ذؤژنامةگةرى  سةرةتاكاىن ،تر هةندثك لةنووسةراىن - ٤
دى ساآلىن سييةكان و و يةكثكى ١٩٢٦يةكثك ساصى  ؛كورديةوة ئةگةرچى لثرةشدا بريوذاى جياواز هةية

دى چلةكان و پةجناكان ديارى دةكات، بةآلم لةگةص ئةم جياوازية چةندثتيةدا، لةذووى و كةسثكى كانچلة
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ذووبةذووى ذةخنةيةكى ستراتيژى نةبووةتةوة و بةو مانايةى چةند وتار و نووسينثكى  كةرةستةوة ئةم بؤچوونة
ديارة بةالى كةمةوة بنةمايةكى سةرةكى كارى ذةخنةىي . بة پةخشان نووسراو بةسةرةتاى ذةخنة داناوة

  .لةخؤگرتووة
ة لةنثو ئةو وتارو بصثني بةرهةمة سةرةتايةكاىن ذةخنةى كوردى بةچاوپؤشني لةئاسىت زانستيان ثدةكر - ٥

نووسينانةى نثو گؤضارو ذؤژنامة كوردييةكان بةدى دةكرثن كة يا بةشثوةيةكى گشىت باسى بنةماكان و 
لةم . ذةگةزةكاىن ژانرثكى ئةدةبييان كردووة ياخود قسةيان لةفؤرم و ناوةذؤكى دةقثكى ئةدةىب كردووة

جؤرة  ئامةدى ئةمو سةربكرثت وةكو »صحشثخ نوورى شثخ سا«وتارةكاىن  ئاماژة بة ثذوانگةيةوة دةكر
لةپثش لة هةموويانيشةوة گؤضارى  تر، ذةخنانة دادةنرثت و دواتريش وتارةكاىن نثو گؤضار و ذؤژنامةكاىن

  .»گةآلوثژ«
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  سةرچاوةكان
  :كتثب

  :أ  بةزماىن كوردى
ديدا، تا جةنگى پةيدابووىن ذةخنةى ئةدةىب لة شيعرى كالسيكى كور) ٢٠٠٣( ئامثدى، عةبدوصآل ياسني* 

  .دةزگاى ئاراس ،، هةولثرگثىت يةكةم
  .، چاپخانةى مةعارف، بةغدانرخ شناسى) ١٩٦٩( سةجادى، عةالئةدين* 
، شثخ نوورى شثخ ساصح لةكؤذى لثكؤصينةوةى وثژةىي ذةخنةسازيدا) ١٩٨٠(بةسري، كامل حةسةن * 
  .، چاپخانةى كؤذى زانيارى عثراقبةغدا
  ). دار الجاحض(، بةغدا، چاپخانةى وثژةى كوردى و ذةخنةسازىي) ١٩٩٠(بةسري ،كامل حةسةن * 
  .)احلواد(، بةغدا، چاپخانةى چةند وتارثك دةربارةى ئةدةب و ذةخنةى كوردى) ١٩٨١(مةمةند، كةمال * 

  :ب  بةزماىن عةرةىب
دار (، مطبعۀ ه، بغداد، مدیریۀ الثقافۀ الکردیۀ العامهنگن ه، ترجمۀ أواز زمع األکراد) 1975( تومابوا* 

  ).الجاحض
  

  :گؤضارةكان
  .١٩٩٦) ٣(ژ ) ذامان(گؤضارى * 
  .١٩٩٦) ٤(ژ ) ذامان(گؤضارى * 
  .١٩٧٢) ٥(ژ ) نووسةرى كورد(گؤضارى * 
  .١٩٨٦) ٥(ژ ) هيوا(گؤضارى * 
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 ويةردة و وثژة و هؤرامي

  »هؤراميبييةو وثژةو كورديي هؤكارة بنةذةتييةكاو كؤن«
  ∗ينمةنسوور ذةمحا

  :کورتة
و  بـةرين   و بييةو وثژةو هؤرامي جة بةشثوة پان چي وتارةنة هةوصوو ئانةية دريان كة هؤكارة بنةذةتييةكاو كؤن

و كثفسـانوو   بييـةو هؤرامييـةكا جـة كـةش     گومـانش چةنـة نييـةن سـةقامگري    . كوردستانيةنة ذؤشن كريؤوة
وو ئاشـووريةكث  آلشا. تانييةيت بييةن چي حماصةنةگرينگتةرين فاكتةروو وةشبييةو ژيوار و شارس ١هؤرامانييةنة

هـةر ئـي   . گةورةتـةرين بةصـگةو سـةملناو ئـي ذاسـتييثنث      )ز.سةدية و(و يةرة قةواصة بةناوبانگةكاو هؤراماين 
و ئانةي كة هؤرامييةكا پةردؤچشا بؤ كة الكةراوة سةروو نيـازة دةروونييةكاشـا    سةقامگريبييةية بييةن بة بايس

ي كة يارمةتيـدةرثوة بـةهثز بييـةن پـةي     »يارسان«و  وثژةو ئايني. بة ئةجنام بارا »و فةرهةنگ چاند و وثژة«و 
. هؤرامي و فرةتةر جة هةزار ساصث مثژوو دةقي هؤرامي جـة دلـث ئـي ئايينينـة بـاوش بييـةن       وثژةو كورديي

و  پـةي بةرهـةم   و ئةدةبييـةكثچ وةصـينةكاو وثـژةو كـوردي بـة گـردين گثصـؤوة         بةپةيلواو سةرچةمة مثژوويي
نني كـة  آلتوو ششسـةو ساصـةو سـانةكةو ئـةردة    آليةرةمني هؤكار چي بوارةنـة، دةسـة  . بريوباوةذوو يارسانةكا

و   نريانـةرة و زوان ) زةصـم و پاصـةنگان  (و هثـزو سـةربازي جـة هؤرامانةنـة      آلبنةذةتةكةش بة شثوةو سوپا و قة
: هؤكـاري چـوارةم  . هـؤرامي بييـةن  زواين كـورديي  ،تيچة بة تايبةت جة بـوارو وثژةيةنـة  آلناسياسي ئي دةسة

ئايينييةكاو ئيسالمي و وةشبييةو فثرگةي ئاييين و عريفاين چي حماصةنة كـة بييـةن    گثصؤوة پةي گةشةو زانا
وتارةنـة هـةوص دريـان دوث هؤكـارث      چـي . بة هؤيةوة گرينگ پةي خولقناو وثژةي، بةتايبةت وثژةو هؤرامي

 .گنا وةروو باسي »ئايينوو يارساين«و   و »شارستانييةت جة هؤرامان«
  هؤرامي، يارسانهؤرامان، شارستانييةت، وثژةو كورديي :دةسةوشة سةرةكييةكث

  
                                                

  .ةي فارسيثژماستةروو زوانوو و  ∗
، )۶۰۶: ۱۳۷۹هـةوراماين، (ئةورامـةن ، )۱۳: ۱۹۷۱سةيدي (ئؤرؤمؤن: ثوايچة بة كار ئاماينثوشةو هؤراماين ئة پي ش: ئ.  ١

  ).و خةصكوو هؤرامانوو ژاوةرؤي ئي وشةية بة كار مةوةرا ثسؤرانييةك( هةورامان، )۶و 5 :۱۹۶۶مةكرتي،(ئةورامان
، سـنة و  ماينسـلث : " ث پارثزگـاي ژاسةو يةر ثهؤرامان جة بواروو هؤركةوتوو جوگرايف كةوتةن دل: جوگرافياو هؤراماين. ب

ذووبـةروو  ) ١٥: ٢٠٠٥حةمـة ساصـةح،   . (زگـاو سـنةي و كرماشـاين   ثوةرئـاوا و پار  ماين وثسلزگاو پارثوةرئاما و ". كرماشان
 ).٥: ٢٠٠٣حةسةن، (كيلوومةتري دووجان  ١٠٣٢٠هؤراماين 
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  :وةصينة
بث گومان بييةو شارستانييةيت گةورةتةرين هؤكاروو بةديئاماي فةرهـةنگ و ئـةدةبني جـة دلـث مرؤضـي و      

ة كة بؤ بة هؤو ئانةية كة بةرهةمثوة فةرهـةنگيش چةنـة   شارستانييةت نةزمثوةن جة دلث جةماوةريةن. زوانينة
  : كؤشكوو شارستانييةيت سةروو چوار كؤصةكث مةرزيانةرة. خثزيؤ
شارسـتانييةيت جـة بـواروو     سـةرةتاو : گوزةرانـوو ژيـواي  تفـاقوو   ي جة بوارووپثشبيين و دةسپوةگثرتة - ۱

  .  كةردةي دةسپةنةكةرؤ ئابوورييةنة بة كشتووكاص
  . تثوة هةرچةن ساكار، پةي وثپارثزناو جةماوةريآلدةسة: وة سياسييو پثكهاتةوةشكةردة - ۲
ديارا ئاكار يان ئةخالق ياسايثوة ناديارةن كة بؤ بة هـؤ وةشـبييةو هثمنييـة    : وةشبييةو نةريتث ئاكارييث - ۳

  .دةرووين و پثوةرة ژيواوثوة جةماوةري
شةيي و هونـةري ئـاخرين و گرنگتـةرين نيشـانةو     ديارا  هؤكاري ئةندث: بةرهةمي ئةندثشةيي و هونةري - ۴

و ئـةدةب بةرهـةموو ئةندثشـةي هونـةري مرؤضـني و       شـثعر . بييةو ژيار و شارستانييةتني جة هـةر نـاوچثوة  
ديـارا جـة هؤرامانةنـة كـة يةكـةمني       .)۳: ۱۳۷۰ويل دورانـت،  ( نيازة بةرزةكاو ئينساين مةرمانؤ جامثوةن كة

شةتصـثوة فةرهـةنگي و    ،و ئـةدةبيش چةنـة هؤرخثزيـان    شثعرگوصةنةورؤزةو گوصزارثوةن جة كوردستانةنة كة 
چي وتارةنة وةصثوة باسـوو ژيـاروو هؤرامـاين    . و ئةدةيب شثعربؤ ذادةو ئافرناي ابؤ تا ياوژياريش مشيؤ چةنة بيية

دةوروو نييـةكث و  آلهـةر پاسـة باسـوو ئةردة   . يية هؤرامييةكثشـا شـثعر و دةقة كةرمث و دماتةر باسوو يارساين
ئايينوو ئيسالمي و زانا ئايينييةكث هؤراماين پثسـةو پاصـنةرثوة سياسـي و ئـاييين پـةي گةشـةو وثـژةو زواين        

هؤرامي بؤنةو ئانةيوة كة فرةتةر جـة ئثسـتانداردوو وتـارثوة بةرمـةي جـة وتـارثوة جياوازةنـة دماتـةر          كوردي
  .پثشكةشوو حةزدارا كريؤ

  
  شارستانييةت جة هؤرامانةنة  - ۱
  :وو ئاشوورييةكثآلشا شارستانييةت جة هؤرامانةنةو - ۱- ۱
بة سةرجنداو ئا بةصگة و سةرچةمث كة جة بواروو زانسيت ويردةينة ياگث هيچ گومـانثوة منـازؤوة، هؤرامـان     

هةم خةصكثوة بـةژيارش چةنـة ژيـوان و هـةميچ چةننـةها      ) ذوةو ويرديية ناديار(يةرث هةزار ساصث چيوةصتةر 
» شةملةنسـةري يـةرةمي ئاشـووري   «جـة سـةردةموو هةصـمةتوو    . رديلثش چةنة بييـةنث پثكهاتث سياسيث و

پةي كوردستاين و بة تايبةت پـةي بةشـوو هؤرامـاين، بيسـووحؤت حوكمـذانث وردي چـي       ) ز.و ۸۲۴_۸۵۸(
تة وردييانـة  آلتشا بييةن و ئاشوورييةكث باج وخةراجشـا چـي دةسـة   آلدةسة) پارسووئا تا واروو ورمث(حماصةنة 

ئـي لةوحـة   . ز جة لـةوحثوة ئاشـووري ئامـاژةش پةنـة كريـان     .و۸۳۵يا  ۸۳۷ئي ذاستيية جة ساصةو . ةنگثرت
 ويـل دورانـت،  /۱۵۵ل  ،۱۳۷۷، ديـاكونوف . (لثنة نضيسيان) ماد(يش »ئامادا«يةكةمني سةرچةمثوةن كة نامث 

ــةرگي  ــكي، /  ۴۰۵،ل ۱،۱۳۷۰ب ــر، / ۵۸، ل۱۳۷۹اورانس ــا  )۳۹_۳۸، ل، ۲۰۰۳ردن ــوو هؤرام ــي حماص ين بةش
دياكؤنؤف جة ويـةردةوو مادينـة دةضـةروو پارسـووئاي ئةپثسـة      . ي بييةن)parsua(توو پارسووئا آلسةرةكي و
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چوو ئا يةرة ياگث كة ئيسة شـاروو  توو پارسووئاي و ئا سةردةميية كةوتةن دلث يةرةسووآلو«: دةسنيشان كةرؤ
بـواروو بةرهـةموو كشتووكاصـي و هةرپاسـة     سلثماين و سنة و زةهاو شا چةنة وةشث بييةنث و شارةزووريچ جة 

پارسووئا نامثوةن كة جة لث ذاسـةو سـةدةو نـؤ و    . جةماوةري جة گر ياگةكاوتةروو پارسووئاي ئاوةدانتةر بييةن
خةصـكوو پارسـووئاي سـةقامگريث بييـةنث  و     ) . ۸۷:  ۱۳۷۷ديـاكونوف،  ( »تيا واچيـان آلوةص جة زاييين پي و

  .)۱۵۶: ۱۳۷۷دياكونوف،(شا كةردةن بة هةرمانةو كشتوكاصي سوازشا جة كؤچةري ئاردةن و دة
 ديارا ئةگةر حماصوو هؤراماين و دةوروو پةشتش ئاننـة دةسـكةوتوو شارسـتانييةت و ياگـث تةرسـيش پـةي      

نـةريتوو تةوةنةنووسـيةيش دلـث    . و و دةسدرثژي و تةماو ئايشـا آلنةگنث وةروو شا ،ئاشووريةكث چةنة نةبيايث
وو تآلبييةن و حةزشا كةردةن كة بة شـثوثوة تثروتةسـةل باسـوو سـةركةوتةيي و دةسـة      ئاشووريةكث هةر باو

  ).۵۲و  ۵۱: ۱۳۷۹اورانسكي، (وثشا جة گر اليثوةنة منايش با 
يؤتـةر چـا بةصـگة هـةرة گرينگانـة كــة بييـةو شارسـتانييةيت جـة هؤرامانةنـة سـةملنؤ تةوةنةنضيســياكةو           

اصوو زينانةي هؤركؤصيان و كةوتةن الي سـةري دةگـاو تـةنگيوةري و    ئي تةضةنةنضيسيا دلث دصوو ي .تةنگيوةريا
و بـة ئـةمرةو    ز.و ۷۰۶ساصـوو نضيسـياكةيش گثصـؤوة پـةي     . دة كيلوومةترثچ چةين پاصةنگاين بـةينش هـةن  

 ۲۶ياگـث جـوگرايف و    ۲۶چـي تةضةنةنضيسـياية   . چـي ياگثنـة هؤركؤصـيان    »سارگؤين دووهةمي ئاشـووري «
) هؤرامــان( كــة دضــث چــي حوكمــذانث جــة خــودوو ناوچةكةينــة يانــث پارســووئاحوكمـذانث نامــث برياينــث  

  .)۲۷تا ۱۳ : ۱۳۴۷سرافراز، / ۴۷: ۱۳۸۲زارعي، /  ۵۱۷و۵۱۶ : ۱۳۷۷دياكونوف ( تداريشا بييةنآلدةسة
 ،ي جةبيارةنـة ئثزيـاينثوة   ۱۹۹۷و دةفرة بورؤنزيثچـة كـة جـة ساصـةو     ) فلزي(ئا كةرةسة جةنگيية كانزايث 

ويةردةكةشا گثصؤوة پةي سةدةو حؤت و هةشتوو وةص جـة زايـيين و ئـا     ،جة مؤزةخانةو سلثماين ئيسة ئيناي
شارةوثرانيچة جة پاصوو بيارةينة، ئي كةرةساشة چةنة ئثزيانوة دوور نييا كةوتةبؤ وةروو هةصمةتوو ئاشـووريةكث  

 .) ۵۹: ۱۹۹۸كرثكار، (ئا سةردةميية 
  
  :يةرة قةواصةكاو هؤراماين - ۲- ۱

كـةو   يـةرة قةواصـة   ،چا بةصـگة هـةرة گرينگانـة كـة بييـةو شارسـتانييةيت جـة هؤرامانةنـة سـةملنؤ         يؤتةر 
نة فرث بييةنث، بةداخوة دوكتؤر سةعيد خاين كوردسـتاين تـاوانش تـةنيا    آلهةرچةند كة ئي قةوا. هؤرامانييةن

نـة  آلدضث چـي قةوا  .)Minns ،۱۹۱۵ :۲۳مينس( پسپؤذث بوارو زواين و ويةردةناسيهةر يةرثشا وزؤ  دةسوو 
ي وةص جـة  ۲۲و ئةويچشـا جـة ساصـةو     ۸۸بة ذانووسوو يؤناين نضيسياينث و ويردةو يؤشا  گثصؤوة پةي ساصـةو  

و وةص جة زاييين نضيسيان، جـة سـةردةموو فـةرادي    ۱۲يان  ۱۱۱يةرةمني قةواصة جة ساصةو . زاييين نضيسيان
دلثنةو هـةر يـةري   . پالةوي ئةشكانني- ووبثو ئاراميو ذانووسةكةيچش ئةلف) ز ۲ز تا .و ۳۸( چوارةمي ئةشكاين

نة تـاپؤ  آلتةماموو ئا نامانة كة چي قةوا .تةي يان بة كرةهاداي باخث هةنگوورا كةرا هقةواصةكا باسوو ئةستةي، ور
كرياينث پثسةو نامث ذةزبانةكةي، سـانةرةكة، ورةشـيارةكة و شـايةتوو مامةصـةكةي، گـرد نامـث خةصـكوو ئـا         
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تةريچش چةنة هةنث كة يؤناين يان ئاراميث نييةنث و ديـارا هينـوو زووان    ةذاو ئينةية چن وشثسةر. دةضةرينث
  .)۱۵۳تا۱۰۴: ۲۰۰۵ذةشيد...) (ذةزبان، مةيبان، دادي و : پثسةو( و خةصكوو ئاگةينث

يـة  پةهلةوييةكة پةي ئانةية وثش چةين زوانوو خةصكوو ئاگة- خاصثوةتةرة گرينگة ئانةنة كة  ذثنووسة ئارامي 
گوجننؤ چننة نيشانثوةشا كةوتةن سةر و ئي نيشانانة جة هيچ نووسراوثوةتةروو پالةوي يـان ئـارامي جيـا چـي     

مينس زوانوو قةواصـةو يـةرةمي بـة زوانـوو كؤنـوو       .)۱۵۴تا  Cowley ،۱۹۱۹ :۱۴۷كاويل( نة نةئثزيانوةآلقةوا
  .)۶۵: ۱۹۱۵مينس، ( كوردي يان زوانثوة كة هثشتا ديار نيا، نامث بةرؤ

ديارا نضيستةو بةصگةي تةنانةت پةي كرةهاداو باخثوة ذةزي جة زياتةر جة دضـث هـةزار سـالث چثوةصـتةر و     
نيشـانثوة فـرة گةورثنـة پـةي مسـؤگةركةردةو بييـةو       ) ي"زوزيـن "پارةثوة بـة نامـث   (هةر پاسة بييةو پارةي 

  .شارستانييةت و فةرهةنگثوة دةوصمةن جة دةضةروو هؤرامانينة
  
  :ومةرثژيرلة - ۳- ۱

سياسـي پـةي   - پثسـةو پثكئامـايثوة ذاوثژكـاري   » ژيرلةومـةرث «پثويستةن ئيشارةتثوة كورتيچ بدةميث بة 
كـاتثوة نامـث ژيرلةومـةرث ژنـةوا       خةصـكوو هؤرامـاين ئثسـةش   . ذاوةبةردةي كاروباروو خةصكي چي دةضةرةنة

: ۲۰۰۵ ةزاق،ذعةبـدو ( رشـا مـةيوة نةز » گةورية ژيروو دةگاي كة وةرپةرسوو چارةسةري كاروباروو خةصـكني «
ي »پـاوةر «ا بـة نامـث   هؤرچنيةو ژيرلةومةرثچ جة ذاو دةنگداي خةصكي بييةن و كةسثوة پري و زان .)۱۳۱تا۱۲۹

وةرپةرسوو ذاوةبةردةو هؤرچنياكةي بييةن و چوار تا شش كةسثچشا پـةي مـاوةو چوارساصـث هؤرچنييـةن و     
كـا بييـةن،   »ژيرلـة «كة ياگـث و هؤرچنيـةو    »مةرث«شةو و. نگ بدا هةميچ كانديداي باژةنيچ تاوانشا هةم دة

تـا   ۵۴: ۱۳۸۳ نظيـري، ( .ئثسةيچ جة چننة دگايثوة هؤراماين پثسةو دزصي، زاوةر و كةماصـة، دةمـاودةم مةنـةن   
۵۷ .(  

سةرچةمة تازةكثش بة ذاستةوخؤ ئاماژةشا بة بييةو ژيـار و شارسـتانييةيت جـة هؤرامانةنـة كـةردةن، پـةي       
سةردةمثوة كؤنـةن  : پثسة نضيسيان) م.ك۱۳۱۳ – ۱۲۶۴(ووكثوة دةورةوة ناسرةدين شاي منوونةي جة پةرت

كة گؤرانةكث كة فرةتةر هةنث جة ناوچةو كرماشاين و كوردستانوو ئثرانيينة وازشا جة دةوارنشـيين ئـاردةن و   
 ي جـة گؤرانـةكانث   ما و شاروو سـنة  هبييةنث بة شار و دةگانشني و هةرپاسة فرةتةر و بازرگان و پيشةساز و عول

  .)۸۱: كتابچة وايف، نووسةر ناديار(
تةنانةت زوانوو ئاضثسـتايي كـة وةص جـة زوانـوو پاصـةوي       ،ديارا بةينوو زوانوو كوردي هؤرامي و زواين پاصةوي

پةنـة نضيسـيان، پةيوندييـة و چةنةشـييةية فـرة      ) ئاوثسـتا (بييةن و پةرتووكة شكؤدارةكةو زةذدةشتييةكثش 
نييـةن   ) historical languestic(» ويةردةناسـي زواين «بةستوو ئثمة چي وتارةنة پـةيلوواو  م مةآلبة. ١هةن

                                                
ةكث ئاضثستاي ئثستثوة كة جیاوازیثوة پاسنةشا چةني »یةشت«پةي نموونةي الني كةم پةنجا وشثم تةنیا جة بةشوو  ١

) ھورامي(ھثزمث): اوستایي(َاِئسَم : و ئاوثستاي)یةشت( بةرگي یةكةموو: شانةژمارثوة چي و. ھؤرامي ئثسةیچ نییةن
كن  ا ): ا(كن  ا)/ه(كةن  ةي):ا(َك  ن)/ه(ذؤچن  ة ): ا(َورئ  وچَن)/ ه(پ  یس ):ا(َپ  ِئَس ) /ه(مانگ  ة ): ا(ماونگ  ھ/ ھثش  ة): ا(ًاِئ  ًش/
)/ ه(دث و  ): ا(ِدئ وه )/ ه(ویر ):ا(ویر)/ ه(ئةسپ ): ا(َاسپ: بةرگي دووھةم)/ ه(یةو ): ا(یوه) /َ ه(وةرگ ): ا(وھْرَك)/ه(
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بةصكوو گةرةكمانةن بزامنث كة ئي زوانة كة ئثسة هؤرامييةكث پةنةش قسث كةرا ويةردةو ئةدةبيش تـا كؤگـة   
   .ياوؤ و سةرچةمةش پةي ئثمة دةقي ئةدةبني

  
  :ي»هورمزگان«وو شثعر
دوكتـؤر  «ي كؤين هؤرامي نامثش بريـان، ئـةوةص جـار    شثعرة پثسةو ئةوةصني دةقي وو هورمزگاين كشثعر

پـي جـؤرة ئامـاژةش پةنـة     » نةزاين يا مزگاين«جة پثشةكي كتثوة دةسنووسةكةو »سةعيد خاين كوردستاين
ثوة شـثعر انة سـةروو پؤسـوو ئاسـكيية نضيسـيان و چننـة بـةيتثوةن كـة ديـارا كؤتـايي          شـثعر ئي «: كةردةن
پثشـةكي  ( »ةكاوو بابا تايةر و سوصتان سةهاك و يارةكثش نضيسـيان شثعريني و بة شثوةو آلي و سكامامتنانةي

ث ساختث نـةبا پاسـة ديـارا گثصـؤوة پـةي      شثعرئةگةر ئي : واتةنش »بةهار«دماتةر . )١٣٠٩نةزاين و مزگاين، 
انا دوكتـؤر  امؤستاي زث و تةرجةمةكةشم جة مشثعرمن نوسخةو ئي . وو عةرةبةكا پةي ئثراينآلسةردةموو شا

ذةشيد ياسةمي و فرث جة نووسةرة كوردةكث قسـةكاو   .)مهر جملة: ١٣١٦بةهار، ( سةعيد كوردستاين گثرت
: ياسـةمي ( ناوة پةي سةرةتاوو ئاماي ئيسـالمي ية گثصشثعرمثژوو ئي . يشا دووپات كةردةنؤدوكتؤر سةعيدخان

دلثنـةو ئـي   . واتـان  ث بـث شـثعر بييـةي ئـي    اختةگومانداري پةي سـ : ماچؤ »دوكتؤر هومايونفةرروخ« .)١٢٩
م دماتةر كةسـانثوة پثسـةو   آلبة. )۷۸۲: ۱۳۷۰، فرخ(ث ذةسةنةنةو دةسكردة نييةنة شثعرث ياونؤ كة ئي شثعر

بذياري دمـايي مـازمثوة پـةي    ). ١١١: ١٩٧٦نةبةز، ( ث بة ساختة و دةسكرد زاناشثعرئي   »جةماص نةبةزي.د«
   .١ياي بةصگةهايةوةتةر پةي سةملناي يان نةسةملياي ذاسي باسةكةيلثكؤصينةوةي زياتةري و ئثز

  

  يارسان
كؤنتةرين دةقي ئةدةيب كة تا ئثسة كةوتةن وةروو دةسوو توثژةراو ئةدةيب كـوردي و گـردوو ويةردةنووسـا    

نـامثوةن پـةي   ) هيآلئةهلي هةق، كاكـةي، عةليوصـ  (يارسان  .٢ة ئايينييةكث يارسانينثشثعرسةرشوة تةبانث، 
دلثنـةي  . و پةخشانوو  ئـايينوو يارسـانني   شثعرزوانوو كوردي هؤرامي زواين سةرةكي . ئايينثوة كؤنوو كوردي

                                                                                                                        
). ه(وةر): ا(َھ  وْر /وةرب  ة): ا(َوف  َر )/ ه(واچ  ة): ا(َوچ)/ ه(مةش  ي): ا(َمخش  ي )/ ه(گی  ان): ا(گّی  ھ )/ ه(س  یاو ): ا(س  ّیاو

  .)۵٢٧تا  ۵٠١ :بةرگي دووھةمم، ۶٢۶تا  ۶٠٣: بةرگي یةكةم: یشتھا،١٣٧٧،یشت(
  :ئينةيچ دةقوو شيعرةكث.  ١

  شان شاورة گةورة گاوران ؤمان ئاتةران كوژان         ههورمزگان ذ
  زوركرة ئةرةب كردنا خاپوور           كناين پيالة بشي شارةزوور

  كا وة ديل بشينا       مةرد ئازا تلي ژ ذووي هةوينا ژةن و كةنيل 
 كةس  ذةوش زةردوشتر مانةوة بث دةس    بزيكا نيكا هورمز هويچ

مامؤسـتا  : ي سةبارةت بة كؤنتةرين دةقة شثعريةكث زواين كوردي هؤرامي"مامؤستا ئةيوب ذؤستةمجة وتوثژيةنة چةين .  ٢
ي وثـش چـةمش پةنـة كةوتـةن و فـيلم و      »سـةرگةت «سةروو كثليةوة جة دةگاو  ئةيوب ئاماژةش دا بة بةيتثوة شثعرة كة

كريان گثصؤوة پةي سةرةتاكاو سـةدةو  مثژوو شيعرةكث هةرپاسة كة سةروو كثلةكثوة دياري . وثنةيچش چةنة هؤر گثرتةن
  : ئا تاكة بةيتثچة كة سةروو ئي كثلثوة هؤركؤصيان ئينةنة. ي١٣٥يةكةمي كؤچي مانگي ساصةو 

  نازة ناخوونةش ئاودزش كةردةن    ئةگةر مةزاين ئينة چي مةردةن
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ــاين   ــةرةكي وثــژةو يارس ــة واتايثوةتــةر . ئايينــةن ،س ــا خزمــةتوو ئايي    ،ب ــژة و يارســاين ئين . نــةنييةوث
كؤمةصـثوة   »خةزانـة مي آلكـة «سـةرةجنام يـان   . ي گرنگتـةرين دةقـوو ئـايينوو يارسـانني    »نامةوسةرةجنام«

ةو شـثعر بـة گـردين،   ) ١٥: ١٣٧٦بؤرةكةيي، . (م كؤكريانثوة.يثنث كة جة سةدةو هةشيت كشثعرپةرتووكي 
جة هـةر دةوريةنـة كـة كةسـثوة ديـاروو بليمـةتش چةنـة        . يارساين جة سةدةوو دووي كؤچي دةسپةنةكةرؤ

ابـا سـةرهةنگي دةوداين بـة واتـاو ئانةيـة      پةي منوونـةي دةورةو ب . بييةن، نامث ئا كةسيشانة نيان پا دةورةيوة
ذؤسـتةم،  / ٥٨٠: ١٣٧٥بؤرةكـةيي،  / ١٦: ١٣٧٦بؤرةكـةيي،  ( تةنيا بابـا سـةرهةنگش چةنـة ژيـوان     نييةن كة
٨٩:  ٢٠٠٦(.  

  
  :باصووصي ماهي

. يـن  »باصووصـي مـاهي  «ي هـؤرامي ئةشناسـيان   شـثعر ئةوةصني كةسثوة كة چي ئايينينة پثسةو نووسةري 
بؤرةكـةيي جـة زوانـوو دةسنووسـثوة كـة كاكـاذةدايي       . م كؤچش كـةردةن .ك٢١٩ساصةو باصووصي ماهي جة 
باصـووص جـة ماهولكووفـة جـة ئـةداي بييـةن و بةذةسـةن        : م كؤش كـةردةنوة مـاچؤ  .ك٩نامثوة جة سةدةو 

چا سةردةمةنة بة دينةوةري واتةنشا ماهولكووفـة، پـةي ئانةيـة كـة خـةذاجوو دينةوةريشـا دان بـة        . كوردةن
  : ةو باصووصيشثعرمنوونةو . نامثش بييةن بة ماهولكووفة كووفةي،

  چار فريشتامن چاكةر كةرثنث    ئةز بةهلوولةنان جة ذووي زةمينث
  چةنيو لوذة بيم جة ما و هةفتثنث       جنوومم سالةح ذةجةمب بثنث

وومي بابـا جنـ  «وو شـثعر هؤنراوةكاو دةورةو باصووصي بة شثوةو دضةدثذ دضـةدثذ نضيسـياينث، پـةي منوونـةي     
ديسان بـة شـثوةو دضـة     ،ةكث سةرينة ئاماژةش پةنة كةردةنشثعركة باصووص ) م.ك٣و  ٢سةدةو ( »لوذستاين
  :دثذيثنث

  نة دةورةي وةرين زروان بياين    زروان بياين زروان بياين 
  ي خاس بار ئةو دةم شياينآلكا  ئةهري و وةرمةزوو ياران دياين  

  )٤٧تا ٣٩: ١٣٧٦بؤرةكةيي، (
  

  :ژةنةشاعرياو يارساينكؤنتةرين 
ةي »دايـة تـةورثز  «كؤنتةرين ژةنة شاعريةو يارساين كة جة نامـةو سـةرةجنامينة ئامـاژةش پةنـة كرياينـة      

. بييةنـة  »بابا سـةرهةنگي دةوداين «داية تةورثزة موريدوو . ينة ژيواينة م.هؤرامييةنة كة جة سةدةو چواري ك
  :ثششثعرئينةيچ منوونةو 

  سةرسامم نة بةزم ذازةن پياصةم     صةم ذازةن پياصةم ذازةن پيا
  كة ناصةكةم بةرز يب نة عاصةم    بادةي پياصةم ياوا وة ناصةم 
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دايـة  «و ) م.ك ٥( »خاتوون مةي زةردة«، )م.ك ٥( »لةزا خامنةو جايف« ،)م.ك ٥( »فامتة لوذةو گؤراين«
  .جة ژةنة شاعريةكثتةري يارساين بييةين) م.ك ٥( »خةزانةو سةرگةيت

   
  :ةو سؤراين جة ئايينوو يارسانينةشثعر

خاصثوةتةرة كة ياگث سةرجنيةن ئانةنة كة جة نامةو سةرةجنامينة ئاماژة بة چنـة شـاعريث كريـان كـة بـة      
بة وةرچةم گثرتةو نامةو سةرةجنامي يةكةمني شـاعريي سـؤراين واچ جـة    . ثشا واتثنثشثعركوردي سؤراين 

خاصثوةتةرة فـرة  . م ژيوان.ك ٦بييةن كة جة سةدةو  »كووكيپري ئةمحةدي كةر«ويةردةو ئةدةبوو كورديةنة 
جة بواروو كثشـيةنة  ) م.ك ٨(» عابديين جاف«ةكث پري ئةمحةدي كةركووكي و شثعرگرينگة ئانةنة كة تةنيا 

ةكاو شـثعر ئةصـبةت جـة   . ة بذگـةيثنث ةكث سـةرةجنامي د شـثعر هةر نيمة دثذيةشا هةشت بذگةيني و باقي 
  :ؤت بذگةيچ گنا وةروو چةميث حشثعرعابديين جافينة 

  :پري ئةمحةدي كةركووكي
  ئةز ئةو دوذةي ناو گةوهةرم    ئةز ئةمحةدي زثذين بةرم 

  )٩٦: ١٣٧٦بؤرةكةيي، (لة رؤژ حةساو ئةز لة دةرم     ئةرز و سةماية لةنگةرم
  :عابديين جاف

  ئةم شارة بؤ ياران خوانة    شاري هورمزگامن جوانة 
  ةلثكي ذماوةگةرچي گ    ئاگرگاكاين گةش ماوة

  :بذگةيث عابديين جايف ث شششثعرمنوونةو 
  بؤ ژيرة ژيرة ژيرم      بؤ پرية پرية پريم
  )٤٩٢: سةرةجنام...  (بؤ سرية سرية پريم       بؤ برية برية پريم

  
  :سوصتان سةهاك
پثسةو گةورةتةرين كةسـايةيت ئـايينوو    )سان سةهاك، سوصتان ئيسحاق، سوصتان ئيساك(سوصتان سةهاك 

وثش كوذو شثخ عيساي بةرزجني و  خةصكوو دةگاو بةرزجنةي بييـةن و   سوصتان سةهاك.  ئةژناسيانيارساين
 »حسـثن بـةگي حةصـواين   «ي  يـان  »مـري حمةمـةد سـةرؤكووجاف   «ة كناچـث  »دايراك خاتوون«ئةدايچش 

رامي ديارا سوصتان سةهاك بة ذةچةصةك نة جة تاتـةوة و نـة جـة ئةدانـة هـؤ     . بييةنة )١٧: ١٣٧٥بؤرةكةيي، (
بـة   .انيوة بة كورديي سؤراين قسث كـةرا بةرزجنةييةكا يؤ جة تايفة گةورةكاو جافيةنث و جة بواروو زو. نةبييةن

و جوانييةنة جة بةرزجنةوة كؤچش كـةردةن و ئامـان   ، سوصتان سةهاك جة تةمةنوةرچةم گرتةو سةرچةمةكث
بـة  . ا زوانوو ئةدايش هـؤرامي نةبييـةن  و ديار )١٠٦:  ٢٠٠٦ذؤستةم، /  ٤٢٧: ۲۰۰۱بةمهةين،(پةي هؤراماين 

  :وةرچةم گثرتةو ئي خاصية ياومث بة دوث دةرةجنامث
  . ئاييين يارسان بة زواين كوردي هؤرامي وةص جة سوصتان سةهاكي جة هؤرامانةنة بييةن - ١
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 چا سةردةمةنة هؤرامي زواين ئيستاندارد يان پثوةر بييةن و هةر پـةي ئانةيـة گةورةتـةرين كةسـايةيت     - ٢
ش بـة زوانـوو    هميش پةيامةكـ اليارساين سةرةذاو ئانةية كة وثش كوردي سؤراين بييةن، پةي پةرةئةستةو كـة 

  .كوردي هؤرامي ياونان خةصكي
چـا  . وو يارسـاين بييـةن  شثعرچننة كةسثوة كةم، هؤرامي زوانوو پثوةروو   ديسان جة بواروو زوانيةنة جيا جة

ثش واتثنـث كاريگـةري زوانـة    شـثعر ش هؤرامي نةبييةن و بـة هـؤرامي   زواين ئةدايي كة   ياگايچة كة شاعريثوة
  :ةكاشةنة وثش مةرمانؤ، پةي منوونةيشثعر  ئةداييةكةش جة

  نة قولةي ئةزةل نامثما زةمري    )  ري(نامثما زةمري نامثما زةمري
  پثشةنگ كاروان بيم چون بيم وة سةفري     دووةم حةصقة بيم نة دجلةي ئةمري 

  )٤٩٢: سةرةجنام( وذيةنةوشية كةهل: بيم
  

  :ةكاو يارساينشثعركثش و سةروا و 
جـة بـواروو كثشـيةوة دة بذگـةيي و     . ن)مةسـنةوي (ةو يارساين بة گـردين دوةتـايي   شثعرو  )قاصب( بيچم

  ئي كثشث بة تايبةت هةشت بذگـةيث و دة بذگـةيث جـة   . دةگمةنيش هةفت بذگةيييثنث هةشت بذگةيي و بة
مشـيؤ ئامـاژةيچ    .)٧: ١٣٧٧ پورداود،(گاتاكث و يةشتةكث بةتايبةت جة بةشوو  ،هةنثةكاو ئاوثستايچةنة شثعر

  .ة هؤرامييةكث يارساين بة گردين جة بواروو كثشينة دة بذگةيثنثشثعرپانةية كةرمث كة 
  : دة بذگةيي

  مري ئةمحةد كوورة تاو دةرة  كوورة تاو دةرة تاو درةسةييد 
  )٣٣٤: سان سةهاك(

  : هةشت بذگةيي
  ئاخر بة ياري خؤم گةييم     عابديين كاكةييممن 

  )٤٩٢:  عابديين جاف(
  ئةز ئةو دوذةي ناو گةوهةرم      ئةز ئةمحةدي زثذين بةرم 

  )٩٦: بؤرةكةيي(
  : هةفت بذگةيي

  بؤ ژيرة ژيرة پريم    بؤ پرية پرية پريم
  )٤٩٥: عابديين جاف(بؤ سرية سرية پريم      برية برية بريم   بؤ
  

  :ةكاو يارساينشثعرةيي كؤنبييةي يان تاز
  :بة وردوة بييةي جة نامةو سةرةجنامي جة بواروو كؤنةيي زوانيوة يةرث پةيلواي جياوازث  مةيانة مةيان
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ث كة وةص جة سوصتان سةهاكي واچياينث جـة بـواروو   شثعرسةرةجنامي بةتايبةت ئا ) مآلكة(ةكث شثعر - ١
بةراوردييـة   )واچ شناسـاي phonoligy(روو فؤنؤلؤژيوة پةي منوونةي ئةگةر بووا. زوانيوة كؤنث ديارث نييةنث

  :پةي منوونةي. ة كؤنةكاو سةيدي هؤرامي ئي ذاستيثما پةي بةرگنؤشثعركورت كةرمث  بةينوو 
  زةذثو بديةرةوةر  كيبلةم    ئةز پةي كيؤ زؤمم خةتةر 

  تةرسة خواي هؤموارة بة    زامدار خوثت پةرسة خةبةر 
  )٢٤: ۱۹۷۱ سةيدي،( 

  /ق/ = /ك/يبلة  ق:  كيبلة
  )٤٧: ۱۹۷۱ سةيدي،(ئاشك چكؤ بؤ پةي بث تةمايي      سا بدية ديدةم چي بث تةما بوو 

   
  /ق/ = /ك/  /ء/ = /ع/عاشق  : ئاشك

  )٥١:  ۱۹۷۱ سةيدي،( گهي با شادي و گاهي بة ناشاد    چوار پؤزمث ژمؤرث ساصةو ئةمرمي 
  )رميكةردةو ساصةو عوم چوار پانزة ساصثم ژمارا پةي حةسثب(

  / ع/ = /ء/عةمرمي : ئةمرمي
  :ةكث نامةو سةرةجناميشثعرم پةي منوونةي جة آلبة

  : ٣و ٢سةدةو: بالوول
  داناي يارامن دثوانةي زاير    دثوانةي زاير، دثوانةي زاير 

  )۵۰: ۱۳۷۰بؤركةيي(ذةجةمب نةسيم لوذةمةن ئاير   كةفتةن نة بابر  عةبةسزاير و 
  

  ):۵۸ص ،۳و۲سةدةو( :بابا حاتةمي لوذستاين
  حاتةمةنانث ذةمز دثوانة    ذةمز دثوانة  ذةمز دثوانة 

  ئةز وثصم چةين ئي ذةوو ذانة    وة بث بةهانة  عامةنانداناي 
    

  )۴سةدةو (: داية تةورثزي هؤرامي
  سةرسامم نة بةزم ذازةن پياصةم    ذازةن پياصةم ذازةن پياصةم  
    عاصةم نة كة ناصةكةم بةرز يب    بادةي پياصةم ياوا وة ناصةم  

  ) ۳۵: ۱۳۷۶ ،بؤركةيي(
  )۳و  ۲سةدةو : (بابا ذةجةيب لوذستاين

  تةر باوةر بگثرة دةستم جامث      ساقيا دةستم ساقيا دةستم
  وة مةسيت پةميان ئايينم بةستم  ئةز جة مةخيانةي ذؤي ئةلةست مةستم  
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تةحسـني بـةگي   «انـوو  ةكرتييش جة تؤكاري و لثكدانـةوةو فؤنيمـةكاو زوانـوو كـوردي هـؤرامي جـة زو      م
ئينة بـة واتـاو ئانةيـةن    . )٥: ١٩٦٦ ،رتیمةك(نةكةردةن / ع/و / غ) /واچ( وة ئاماژثوةش بة فؤنيمي»نةوسوويي

  .كة تا ئي دماييانةش ئي فؤنيمث نةتاوانشا بيا دلث زوانوو كوردي هؤرامي
شـا دووبـارة نضيستةنضـة    ة كؤنةكاشـثعر ئـا كةسـث كـة دماتـةر      چانةنة هةن كة   گومانثوةتةرة ئانةنة كة - ٢

هؤكـاروو واتـةو ئـي    . و سةردةموو وثشا واذا بـؤ و ذواصةتةكةشـا نـةپارثزنا بـؤ    ةكاشا بة پاشثعرزوانوو  )ناسخةكة(
ي ئايينييةنة مةبةسـيت سـةرةكي ياونـاو دلثنـة يـان پـةياموو بةرهـةمثوةن نـةك         شثعر قسثچة ئانةنة كة جة 

 .  ذواصةت
چ جة ذاستييةنة جياوازيية ئةوتؤشا جـة بـواروو فؤنـةتيكيوة و زوانيـوة     ةكث زووانوو فارسيشثعرهةوةصني  - ۳

كة مثـژوو ژيـانيش هامكاتـةن     »حةنزةلةي بادغةيسي«پةي منوونةي . ةكث ئارؤ و فارسي نييةنثشثعرچةين 
ةكثش جـة بـواروو زوانيـوة    شثعر ،)م.ك۲۱۹مةردةن و بالوول   م.ك۲۲۰حةنزةلة ساصةو (چةين بالوويل ماهي 

  :پةي منوونةي. وة پاسةنةشا چةين زوانوو فارسي ئارؤي نييةنجياوازيث
 ر كن ز كام شري جبويطشو خ ،بزرگي گر  به كام شري در است
  يا چو مردانت مرگ روياروي  ،يا بزرگي و عز و نعمت و جاه

  )۱۸۰: ۱۳۷۵صفا،(
بـالوويل  صث دماو م، يانث دوث سا.ك۲۲۱كة ساصةو » مةمحوودي وةرراقي هثرةوي«يان شاعرثوةتةر پثسةو 

ةكث بالوويل وشث عـةرةبيث گنـا وةروو   شثعرثوة كةمث كة چايي مةنثنثوة هةر پثسة شثعرجة چننة  ،مةردةن
  :پةي منوونةي. چةمي

  گراني در بها ارزانت ندهم  نگارينا به نقد جانت ندهم  
  نهم جان از كف و دامانت ندهم   گرفتستم به جان دامان وصلت

  )۱۸۱:  ۱۳۷۵ صفا،( بها، وصلنقد، : وشة عةرةبييةكث
  

  :ويةردةوو پةخشاين جة زوانوو كورديي هؤرامييةنة
 »سـووري  آلماشـا «سةبارةت بة ويةردةوو پةخشاين هؤرامي و ئا پةخشانث كة دةقةكةشا كةوتـةن دةمسـا   

ة ديـارا فـرة كؤنـث نييـةنث و     ودةقوو بيسوو يةك پةخشانثش جة كتثبةكةشنة ئاردثنث كة جـة بـواروو زوانيـ   
  :پةي منوونةي ؛ريگةري عةرةيب و زوانوو سةردةموو ئثسةية سةرشاوة فرةنكا

بةعـد لـوا وة   . مش هـةن آلبةعد ياوا وة دووين شاخؤشثن وة زات بةشةري هةم وة دؤرةي موفةسصـي كـة  «
بابـا سـةرهةنگ وة بابـا يب وة     ليـل و  هوة بةعـد لـوا وة دووين بابـا جـ    . وين بابا ناعووس دوو زات ميهمـاين دو

مامؤسـا   .)۹۶: ۱۳۴۴ماشـااهللا سـوري،   (» ...تا ياوا وة دووين سان سةهاك تةمام وة زايت ميهماين  دةروثش
 .)۳۰:  ۲۰۰۰ سـةجادي، (عةالئةدين سةجادي ويةردةوو ئـي پةخشـانانة يـاونؤوة پـةي دةورةو سـةفةوييةكا      

جـة بـواروو زووانيـوة    پـةي ئانـةي   .  م بة ذاو نضيسةروو ئي دةقية ئي پةخشانث سنعةشا فرة كؤنث نييـةنث آلبة
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تةمام تثكةصوو ديالثكتوو كةهلوذيث بييةنث و بة ئاشكرايي ديارا كـة واچةرةكةشـا يارسـانيثوة كـةهلوذةن يـان      
) تايبةت ئا وشـة عـةرةبيث جـة فارسـينة باوثنـث      بة(لةكةن كة هؤرامي بة باشي منزانؤ و فارسي و عةرةبيچش 

. لةكثوة كة ئارؤ فارسي تثكةصوو قسـةكاوو وثـش كـةرؤ    تثكةص و دةقةكةي كةردةن هةر پثسةو كةهلوذي يان
  :بةرئي ذاستية سةروة بامسا كةردث گناپةي منوونةي بة سةرجنداي پا وشث كة هثصةما كثشتةن چرييشا 

  )پةخشانةو حؤتةمي(بلؤ وة ساج نار  نةتوونست نةداشت هةمزات  يبناپوختة  جسمشچوون 
 )نةتاواش:  نةتوونست ثنةب: نةداشتيچش : هةمبث : يبلةشش : جسمش(

  )۹۷: ۱۳۴۴ماشااهللا سوري، (
  )پةخشانةو چوارةمي(  ذشياكةف گةوهةر  ذوويپةذوو باصش وة 

  )۱۱۲: ۱۳۴۴ماشااهللا سوري، ( )پةخشانةوو نؤهةمي(بوون   بايةدوة دةورةي پةرديوةر 
  

ي مـودةذيس چـةمش   پثويستةن چثگةنة ئاماژثوة بةميث بة دةق و پةخشانوو نامثوة كة مةال عةبدولكـةرمي 
تاومث بة يةكةمني دةق و پةخشـانوو زوانـوو    ؛ة پةي سةدةو پةجني كؤچيوپةنة كةوتةن و ويةردةكةش گثصؤ
كـة جـة   - تـوو ومثـا   آلجة حةفتاكانة يؤ جـة برادةرةكـاو و  «: مامؤسا فةرماوؤ. كوردي هؤرامي بةميثش قةصةم

شـثخ عـةيل   "و " قـازي بـةنث  "و " بابا نـاووس "چننة نامث و چننة غةزةلثش پةي كياستاين كة  - ئاصمانيانة بث
وة پـةي  ؤپةي هةنترينيشا نضيسية بث كة بة شثوةو هؤرامي ئا سةردةمية نضيسـيان و ويةردةكـةش گثصـ   " خان

بـةداخوة مامؤسـا دةقـوو نامةكـةيش      .)۳۸۹:  ۱۹۸۳ مـةال عةبدولكـةرميي مـودةذيس،   ( »كؤچي ۴۷۵ساصةو 
 .نةنضيسيةن

  
يثوة بيييـةن تـا تـةژنايي ذؤحـي بـة دميةنـة سـثحراوييةكث هؤرامـاين         آلقـة بث گومان ماو نساروو شاهؤي 

مثذيؤرةو هامكات چةين تةقاو بثصوو قةصوةزةكاش هانةو دةروونـوو هؤرامييـةكا قوصـةش بـةيو ئـاوةو حةياتـةو       
  .ث پثشكةشوو ذووبارةكاو مثژوو ئةدةبوو كوردستاين كةرؤشثعر
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  :ئةجنام
هةصمةتةكاو ئاشوورييةكث جة . كؤنوة ماواو شارستانييةيت بييةنگومان جة ويةرديية فرة  هؤرامان بث

هةزارةو يةرةموو وةص جة زاييين و هةر پاسة يةرة قةواصكاو هؤراماين دوث منوونث چا بةصگانةنث كة ئي 
خةصك و ئي دةضةريية سةروو بناغةو ئي شارستانييةتية تاوانشا سامانثوة هونةري و فةرهةنگي . ذاسيث سةملنا

پةي  بارا و ئي شارستانييةتة بةستثن و زةمينثوةش فةراهةم كةردةن تا دماتةر هؤرامييةكث الكةراوة بةرهةم
و ئةدةيب جة  شثعرئايينوو يارسانيچ پاصنةرثوة بةهثز بييةن پةي گةشةو . گوصزاروو فةرهةنگوو ئةدةيب

رةموو ئيسالمي دةس پةنةكةرا وو ئايينوو يارساين جة سةرةتاو سةدةو يةشثعركؤنتةرين دةقةكاو . هؤرامانةنة
و پةخشانوو  شثعرزوانوو پثوةروو  .ثچة سةرةتاكاو ويةردةو وثژةي كوردي حةسثب كرياشثعرو هةر ئي 

دةقي پريؤز و شكؤداروو يارسانةكان  »نامةو سةرةجنامي« كتثبوو. يارسانييةكا زواين كوردي هؤرامي بييةن
جة ويةردةو وثژةو كوردي هؤرامينة ژةنيچ . وثشةنة پارثزنان كة فرةتةرينوو سروودة پريؤزةكاو يارسانيش دلث

بثگومان . وة پةي سةدةو چواري ئيسالميآلدةورشا بييةن و ئةوةصني ژةنة شاعثرةكاو هؤراماين گث
نييةكث و هةرپاسا زانا ئاييين و عريفانييةكث هؤرامانيچ دوث هؤكارثتةرثنث كة بيةنث بة آلتوو ئةردةآلدةسة

كثشةي فرة گرينگ ئانةنة ئةگةر گةرةكما بؤ بة شثوثوة . ةيب هؤرامي چي حماصةنةهؤو گةشة و ئةد
ئاكادمثيك كؤنينةو ئةدةبوو ومثا سةملنمث مشيؤ پةشيت بة بةصگةي باوةذپةنةكريا بينمث و ئي بةصگايچة بة 

تةنيا هؤ نةبيةي سةنتةرثوة زانسيت و فةرهةنگي بةداخوة دلث خةصكيةنة پژگياينث يان دلثنة شيةنث و 
وة پةي سةدةو آلپةي منوونةي ئا پةخشانث كة گث(هةواصثوة نيمةو ناتةمامشا پةي ئثمة بة مرياس مةنةنوة 

  ). پةجني ئيسالمي و مامؤستا عةبدولكةرميي مودةذيس ئاماژةش پةنة دان
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  :سةرچةمث 

  :سةرچةمث كورديث
  .نچاپخانةي ژي ، هةولثر،پةيامي هةورامان )۲۰۰۱(بةمهةين، هادي _ 1
وكراوةي يةكيةيت نةتةوةيي خوثندكاراين كورد آل، بزماين يةكگرتووي كوردي )۱۹۷۶( جةماص نةبةز_ 2

  .لة ئةورووپا
وكراوةكاين بنكةي ئةدةيب و آلسلثماين، بكورد و ئاشووري،  )۱۹۹۸( ، كرثكارآلحسثن عةبدوص_  3

  .ي كوردستانذووناكبريي گةالوثژ، چاپي يةكةم، وةزارةيت ذؤشنبريي حكوومةيت هةرمث
  .چاپخانةي كامةراين ، سلثماين،ديواين سةيدي )۱۹۷۱( كاردؤخي، حمةمةد ئةمني_ 4
، گؤضاري ئةكادميي كؤذي زانياري هةورامان بةصگةنامةكاين )۲۰۰۵( ذةشيد ئةمحةد، جةماص_ 5

  .چاپي وةزارةيت پةروةردة ،۳ي  مارةكوردستان، ژ
وكردنةوةي مةصبةندي ذؤشنبريي هةورامان، چاپي آلب، سلثماين، يارسان )۲۰۰۶(ئةيوب ، روستةم_ 6

  .دووهةم
  .، هةولثر، ئاراسكوردي مثژووي پةخشاين )۲۰۰۰( سةجادي، عةالئةدين_ 7
، تاران، چاپي سةربوردثكي هةورامان و سةردانثكي تةوثصة )۲۰۰۵( عبدالرزاق حممدعبدالرمحن، _ 8

  .يةكةم ، نةشري ئيحسان
، نامةي ماستةر لة زانكؤي سلثماين يةيت هةورامانآلژياين كؤمة )۲۰۰۵( تفةتاح حةمة ساصةح، عثزة_ 9

  .لة لقي كؤمةصناسي
  .، سلثماين۱، مةصبةندي ذؤشنبريي هةورامان، ژمارة گؤضاري هةورامان )۲۰۰۳( فةيرؤز حةسةن_ 10
ي ، چاپخانةي كؤذاد، بةرگي دووهةم، بةغديادي مةردان )۱۹۸۳( مودةذثس، مةال عةبدولكةرمي_ 11

  .زانياري كورد
  .بلخ وكردنةوةيآلب، تاران ، مثژووي هةورامان )١٣٧٩(هةوراماين، حمةمةد ئةمني _ 12
  .، گؤضاري مةصبةندي ذؤشنبريي هةورامان۱۳، ژمارة سلثماين) ۲۰۰۸( گؤضاري هةورامان _13

  
  :سةرچةمث فارسيث

  .انتشارات پيام تهران، چاپ چهارم، ،ي ايراني اللغه فقه )۱۳۷۹( ام.اورانسكي، اي -14
  .، انتشارات علمي فرهنگي، تهران، چاپ چهارمتاريخ ماد )۱۳۷۷( م.دياكونف، ا -15
، فصلنامه فرهنگي پژوهشي فرهنگ ي تنگيور نقش برجسته و كتيبه  )۱۳۸۲( ابراهيم محمدزارعي،  -16

  .۸۲، پاييز و زمستان ۱۷و  ۱۶ردستان، سال پنجم، شماره ك
  .۳هاي تاريخي، شماره  ي بررسي ، مجلّهي ميخي اورامانات سنگ نبشته )۱۳۴۷( سرافراز، علي اكبر -17
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  .، انتشارات اميركبير، چاپ اول، تهرانسرودهاي ديني يارسان )۱۳۴۴( سوري، ماشااهللا_18
  .۴، سال پنجم،شماره "مهر"مجلّه  )۱۳۱۶(تقي  محمدبهار، _ 19
  .ي مطبوعاتي عطايي، چاپ اول، تهران مؤسسه ،بزرگان آيين يارسان  )۱۳۶۱( صفي زاده، صديق_ 20
  .، انتشارات هيرمند، چاپ اول، تهرانآوران يارسان نامه نام دانش )۱۳۷۶(صفي زاده، صديق _ 21
  .، انتشارات هيرمند، چاپ اول، تهراننامه سرانجام كالم خزانه )۱۳۷۵(صفي زاده، صديق _ 22
  .، تهراننيزاني و مزگا هن )۱۳۰۹(خان كوردستاني، سعيد_ 23
  .، به تصحيح مير هاشم محدپ)كتابچه وافي( ۱ج  )۱۳۷۳( ،ايالت كردستانگنجينه بهارستان_ 24
  .چاپ اول ، سنندج، انتشارات پرتوبيان،تاريخ سالطين هورامان )۱۳۸۳( عبداهللا، مال)شيدا(مردوخي _ 25
 ،هورامان تاريخ)۱۳۸۶(، نادر كريميان سردشتي/ سلطاني هورامي، مظفر بهمن / هورامي، مالعبداهللا _ 26
  .، نشر احسانتهران
  .، انتشارات آموزش انقالب اسالمي، چاپ سوم، تهرانتاريخ تمدن )۱۳۷۰( ويل دورانت_27
، جلد دوم، نشر علم، چاپ ، تهرانتاريخ هشت هزارسال شعر ايراني )۱۳۷۰( همايونفرخ، ركن الدين_ 28
  .اول

  .، ناشر  اساطير، چاپ اول) دو جلدي( ها يشت )۱۳۷۷( پور داود، ابراهيم _29
  .، دانشگاه تهرانكرد و پيوستگي تاريخي و نژادي او ،ياسمي، رشيد_30

  
 :سةرچةمث ئينگليسيث 

31_Cowley A,1919, The pahlavi Document From Avraman, journal of the 
Royal Asiatic Society.   
32_Minns E.H, 1915, parchments of the Parthian period from Avroman in 
kurdistan, journ Hell. Stud.35) 
33_Radner, K , 2003, An Assyrian view on the Medes”, in: G.B. Lanfranchi_ 

M. Roaf   & . Rollinger (ed.), Continuity of Empire (?) Assyria, Madia, ( Persia, 
Padova. 

34_ Mackenzie, 1966, David Neil, The dialect of Awraman, london,. 
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   خنه ره - شي پثنجم به



  خنه ره -پثنجمشي  به

 ٢٨٦

  
  
  
  
  
  

  كي كورديدايب زارهدهويسيت له ئهندي نثوان دين و خؤشهيوهر پهجنثك له سهرهسه
  ∗دزادهممهحسةين موحه

  
  :کورتة

ره زؤري شـي هـه  ك زانراوه بهوه. ويستيهندي نثوان دين و خؤشهيوهر پهرژانه سهوه پهم لثكؤلينهئاماجني ئه
هـؤره و  . وه ديـوه كيه و له شوثين جؤراجؤردا، شكص و شثوازي جؤراوجـؤري بـه خؤيـه   ايت كوردي، زارهبيدهئه

م ديـن و  آليـه، بـه  يت خؤيـان هـه  يـه آلوداي جـوغرايف و كؤمـه  ر كامه مـه ص ههتهيت و گؤراين و مهالوژه و به
دا، ديـن و  بياتـه  ده م ئه وه كه ئايا لهداتهم دهآلم پرسياره وهم لثكؤصينه بهئه .نگهمووياندا پذذهويسيت له هه خؤشه
  ؟رن ياريدههاوكار و  كدان يار يهرانبهويسيت له بهخؤشه
ييـه  ي نثـوان ذشـته  وه زيـاتر بـه شـثوه    م  مثتودي لثكؤلثنهآلصناسيه؛ بهوه، كؤمهم لثكؤصينهماي تيؤري ئهبنه

)Interdisciplinary (يـت، گـؤراين   كـان لـه بـه   زانياريـه  .گريدرثـت ردهصك وهن ذشته كه كه له وثدا له چه
 "qualitative content analysis"كـان لـه   قـه ي دهوهبـؤ لثكدانـه  . وهكرثتـه كان كؤ دهصهتهفؤلكلؤر و مه

دا لـه حاسـيت   بياتـه دهم ئـه چـي ژن لـه  رن گهدهوه نيشان دهكان ئهيهتايرهئاكامه سه. گريدرثت ردهصك وه كه
خـات كـه   ردهوه ده وه ئـه م لثكؤصـينه ئـه . ويستيدانيت خؤشهشايخ له خزمهم دين و شثخ و مهآلاودا نييه، بهپي

  .بيات و ژيان بووهدهئه ري دهتييارمهصكوو ر بهمپهدين نه له
و  ن هـاتووه يت ژيـا وه دين بـؤ خزمـه  صناسيهي له ذووي كؤمهوهر ئهيت دصداريدايه، له بهئاكام، دين له خزمه 
  .ري نييهههووه و فونكسيوين دين جهتهماوه
  

  ويسيتصناسي، دين، خؤشهكي، كؤمهبيايت زارهدهئه: كيةکانرهوشه سه
  

                                                
  .ی عةلالمه تةباتةبايي تارانزانستگاصناسی،مهخوثندکاری دوکتؤرای کو ∗
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  تارهسه

تـی  ری کورديـدا لـه خزمـه   ؤبيـاتی فولکلـ  ذی دينـی لـه ئـه ده   بريوبـاوه : يـه کـه  وهم  وتاره  ئـه پرسياری ئه
نـدث  سـته هـه  بـه م مـه ی دصداريه؟ بؤ ئـه رمپهداوه و يان لهری  دصداری نهبه سهويستی دايه، يان کاری  خؤشه

مـان  کـه مانـه  بـه پرسـياره   ی ئـه وهوه و به لثکدانه ينهکه دهر واری به سهيت و باوی ناسراوی کوردهگؤرانی و به
  .وهينه کی به کورتی مانا بکهره مکثکی  سهن چهسته باشتره له پثشدا چهبهم مهبؤ ئه. وهينهدهم ئهآل وه

  
. نکـه وه ژيانثکی خؤشتر دروست ئـه وترث که پثيان وايه پثکه س ئهبه دصداری نثوان دوو که :ويستیخؤشه

تنـةوه،  کگـر س بـؤ يـه  يل و بزاضی دوو کهمه« : يوتوه که دهذثتهگهفالتوون دهم مانايه بؤ تاريفی ئهی ئهذيشه
يه بـؤ خؤيشـی   وه که تاريفی جؤراوجؤری ههويستی جگه لهخؤشه). ۱۲۵:۱۳۵۰ ورانت،د(  »ويستی ناوهخؤشه

... صـک و ويسـتی دايکانـه و خـه   و خؤشـه  »Agape :ئةگاپه«و  »Eros :ئريوس«ک يه وهن جؤرثکی ههچه
  .ويستی نثوان دوو دصدارهدا خؤشهستی ئثمه لثرهبهمه). ۱:۲۰۰۶سالومون ،(

تـر   يـةکی وه بـؤ وةچـه  يةکـه وةچـه  م و لـه دهمـاو وترثت کـه ده کی دهدبياتی زارهئه به :دبياتی فؤلکلؤرئه 
ت  نيـا بريوبـاوذ و عيبـاده    ديـن تـه  « یوهر ئـه له به. قترهبيات ذهدهعريفی دين له دصداری و ئهته. وهگوازرثته ده

» تـه كـي شارسـتانييه   و ئـاوازه و هؤيـه   ر نه ی هو چاوهر دين سه« .)۱۳۸۱مرنسيی ،(» نگيشه رهه صکوو فه نييه، به
نـی   تـی خـاوه   يـه آل يـةکی کؤمـه  ر ديارده کوو هه دين وه). ۱۳۸۳؛ مالرب، ۱۳۵۰؛ ويل دورانت، ۱۳۵۶شريعتی، (

دين شتثک نييه جگـه لـه   «يووت ده )Shot well( »شات ويل«پذؤفسيؤر . تی ذيشه و ذةوةند و ئاکامی خؤيه
 .»يـه  رانی ذؤحانی ناماد به نيا بذوا به گيانله دين ته« :يوت ده )Tylor(» رؤتايل«و  »کان می ذازه بؤ عاله  وه مووچانه

و بووميـانی  ) مانـا (له مـالزی   .کان بوو  بذوا به گيانداربوونی شته »ميسمئان«لثک ساده بووه  تادا گه ره دين له سه
ن که کـؤنترين   ده وه نيشان ده سری ئهکانی مي صگه کؤنترين به. گوت يان پثده )mani tou: تؤماين(مريکايی  ئه

سـتی ئثمـه   بـه دا ديسـان مـه  دياره لثره).  ۴۰۹- ۴۱۲:  ۱۳۵۰ويل دورانت، (ستنی نثروما بووه  ره وان په دابی ئه
  .يهوه ههواری جنسيهنديان به ئاسهيوهدينانه که به جؤرثک په ور ئهنييه که بچينه سه

صـثک   وه هـيچ کؤمـه   صناسـيه  ی کؤمـه  له ذوانگـه . صناسيهوه زياتر کؤمهنهم لثکؤصيوشی ئهمای تيؤری و ذهبنه
 ).۲۰۶: ۱۳۸۳دورکـيم،  (وه  ذثتـه  گه ی دين بؤ مثژووی مرؤض ده چاوهر سه .)۲۴۴: ۱۳۸۲کاظمی، (دين نييه  بث
بـا  . کانـه تيههيآلصناسی زانستی سازه کؤمهکؤمه: صثکات دهصناسی دهمي له کؤمهی که دورکهو تاريفانهک لهيه

مـی نيـازی   آليـه کـه بـؤ  وه   زراوانـه و دامهنستيتؤ  ئههاد يان ئهنه ،»سازه«کان چني؟ تيهيهآلبزانني سازه کؤمه
ت، صـگای تايبـه  پثـي نيـازی کؤمـه   سصـی و بـه  هادی ئـه ک ئينسان پثنج نهئثمه وه. ص پثکهاتوونگشتی کؤمه

ن زراوهو  دامـه ئه. تا ئثستا بوونه و ماون وه ن که له کؤنهوانهکان ئهسصيههاده ئةنه. يهترمان هه هادیندث نه هه
. ماصه، ئابووری، سياسی، فثرکاری و ديـن بنه: نکان پثنج دانهسصيههاده ئهنه. نصگايةکدا ههموو کؤمهکه له هه

ـ دهم ئـه آليه بـه نيـازی گشـيت وه   م پثنج سازهکام لهرهه). ۱۳۷۴بند، عالقه( ماصـه  بـؤ ذثکخسـتنی    بنـه . ةوهن
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بردنـی  ذثـوه ت بـؤ بـه  ر خواستدا، سياسهرچاوه به سهشينی سهسص، ئابووری بؤ دابهی نهکاروباری ژيان و درثژه
  . ندص خواوهندی ذؤحی ئينسان له گه يوهت و دين بؤ پهآلکاروباری و
نـت پثـی وابـوو    ؤک. يهکانی ههکار و ئاکامهر دين و هؤجنی قووص له سهرهوه زؤر سهی کؤمةصناسيهله ذوانگه

). ۱۹: ۱۳۸۱جليلـی،  (تی  ويستی شتثک بانتر له خؤيه ی خوازياری خؤشه وه ر ئه مرؤض پثويسيت به دينه؛ له به
و  »عاتيفـه «،  )Dogma( »بـريوذا «: م سث کـووزه بـريتني لـه   ئه ؛ئه و پثی وابوو که دين شتيکی سث کووزه

  ). ۱۱۶: ۱۳۷۵آرون، (گرث  ر چاوده ری مرؤض له به هه و نی جه ه پثي سث اليهی  بم شته ئه. »وه کرده«
وه و لـه   گثذايـه  وه ده ن کوذانييـه  ی دين بؤ کوشتنی باوک له اليـه  ک زؤرشتی ديکه، ذيشه ند فذؤيد وهؤزيگم

لـه الی  ).  ۱۳۷۷مهيلتـون،  (تـی،   سـتيانکرد بـه عيبـاده    ستی گوناه بوون ده وان دواتر تووشی هه ی ئه وه ر ئه به 
ذای فذؤيـد مـرؤض لـه شـوثن      بـه . زووی مرؤضـه  و لـه ئـاره  آلصقو صکوو هه تا نييه، به هم خه وه. مههفرؤيد دين وه

رانـی و   کانی ناکامـه  رچاوه وه له ئثش و ئازار و سه تنه و ت و دوورکه ززه رانی بريتيه له هثنانی له رانييه و کامه کامه
  :ناخؤشی بريتني له

  کانی  خوشيه نهش و  له - ۱
  کانی سروشت و هثزه وثرانکاره - ۲

  ).۲۵: ۱۳۸۳جليلی، (کان  تيه يه آل ندييه کؤمه يوه ص و په مه کو- ۳  
ک  وری دين بؤ ژيـان وه  و پثی وابوو ده وه، ئه کاته م  ده رچاوانه که و سه کانی ئه موو ئازاره ؤيد دين ههبه ذای فر

ردا هاتووه، بؤ منوونه ئثسـتا بـاس   صناسی دين ئثستا زؤر ئاصوگؤری به سهی کؤمه ذوانگه. وری باوکه بؤ منداص ده
. ستی ئثمـه نييـه  بهش مهمهکه ئه). ۱۳۸۷تيلور،( دةکرثت» ميیپؤست دورکه«و » نوث دورکةميی«تی وله ذه
ارکس و ک مـ صناسـی وه رانـی کؤمـه  دانـه دين ناناسث و بناغـه صيکی بثصناسی هيچ کؤمهک بامسانکرد، کؤمهوه

وه بـؤ  م سـؤنگه ش لـه ئثمـه . بـوو تی دين ههيهآلکؤمه ی)Function(» وهکرده«ذيان به مي باوهو دورکه ر ضيبه
ص گـه بيـاتی فولکلـؤردا،  لـه   دهکمانـه  بـزانني کـرداری دينـی لـه ئـه      رهذوانـني  و گـه  م وتـاره ده پرسياری ئه

  وه؟تهوهآلويستی  چلؤن جوو خؤشه
  بياتی فؤلکلؤر؟دهم بؤ ئهآلبه
؛ ۱۳۷۷کـه يـی،  بـؤره ( يـه ن قؤناغثکی بذيوه و بؤ خؤی مثژوويـةکی هـه  بياتی کوردی چهدهزانني ئهک دهوه
 سـتی پثکـردووه  وه دههشيعرتر به  بياتیدهک زؤر ئهچی وهربياته گه هدم  ئهئه). ۲۰۰۵؛ اوزون،۱۳۶۱جادی، سه

ی ورهسـتانثکی گـه  ذوه و ئثسـتاکه چ تـه وپـؤی لثبـووه  اتووه لـق م تـا هـ  آلبه) ۱۳۸۶؛ کدکنی،۱۳۸۵امحدزاده،(
. ال زاده و شثخ و سـؤيف ژيـر و کارامـه بـووه    ال و مهبيه، کاری مهدهزه  ئهم جهشی زؤری ئهبه. درووستکردووه

خـانی و حـاجی    .ال بـوون مـه  ،ویلـه حوی و جزيری و مهمه و ک نالیباشترين شاعريانی کالسيکی کوردی وه
وان نگـه ئـه  ذه. ال بـوون ر سـث مـه  بياتی کورديدان، ههده ئه يت لهيهآلدر و قانيع، که سث ستوونی بريی کؤمهقا

ن تـا ئثسـتا   مجيشم کهر ذهگه. وانهمی ئهههربی کوردی، بهدهکانی ئهترينهعاشقترين بووبن و پثموايه عاشقانه
 لـه . بياتی کـوردی فولکلـؤره  دهره زؤری ئهشی ههزانني که بهش ئه وهم ئهآلبه. سم له نالی پث شاعريتر نييهکه
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بؤيـه  . هکـراو م کارةی بؤ خـؤی پثنـه  م تا ئثسته ئهآلبه ،هيصکی نووسيوه به زمانی خهيی کورد تا توانيووهر ئهبه
دا، لـه ذاسـتيدا   بياتـه دهم ئـه لـه  وه ذان و قـووص بوونـه  گـه . وهصهته ناخودئاگای کؤمهص چووهکانی کؤمهزووهئاره
خـه  کان، دؤستان و دوژمنان، بايهناسينی چني و توثژه. تیيهآلانی کؤمهذکردنی گؤ يشنت و فاموصثکه بؤ گه هه

قـز و بووکـان و   ی سهواژه له ناوچهستهندث وشه و دهبؤ وثنه هه ،کانيي و سروشتيهکان، ذووداوه مثژووگشتيه
ک وه ؛»دره دزدان«ست کـراوه بـه   نقهزانی يان به ئهکه به نه »زانره وهده«ک وه ؛ميهورايه که ههره ههديوانده

م  لـه  يـه م وشهمن ئه. يیئؤقرهبه مانای بث »ونه گلثته«ی ک وشه، وه»تفثرهده«ی ک وشه، وه»هانه مريان«
نيـا لـه   ورامـی، تـه  زاری هـه يـان بـؤ شـثوه   مه بؤ وايه؟ ئه. يانزانيوهوراميزان پرسيوه که نهورامی، ههندث هههه
  وه؟تهوه يان ماوهتهنگی داوهنده ذهوهدا ، ئه»يالخبان له«بياتی  ده ئه

کـانی  ی کـه تومخـه  وهر ئـه بـه لـه . يـه بياتی فولکلؤر گرينگی خؤی هـه دهوه له ئهذان و لثکؤصينهوابوو گه که
بياتـه   هدم ئـه م ئثسـتا ئـه  آلبـه . وهتـه دا ماوهم گؤمهئثستا له بنی ئه ه تاو واری له کؤنهصی کوردهمهکؤ ي پثكهاته

  . ت  نغرؤ بووندايهنانهمی گؤذان و تهر دهبهتکنؤلؤژی، له پؤلی خثرايفولکلؤريه، به هاتنی شه
  
  :کهستثنی باسهبه

لثـک  صـه و گـه  زؤر شت تثکـه ص گهص هاتووه، لهوی تاک و کؤمهعنهساسدا که بؤ البردنی نيازی مهدين له ئه
صـکی  ميشـه کـه  وه هـه ن مرؤضـه تی مرؤض هاتووه له اليهمهدين که بؤ خز. يهتی جياوازی ههيهآلکرداری کؤمه
تثـک  کـه رهمـوو خثـر و بـه   ی هـه رچاوهموو شتثک و سهس دين به ههندث کهبؤيه هه. گرياوهرنهباشی لث وه

يـه و  وه خـراپ و وثرانکارانـه  تی دين له بنج و بناوانهيهآلوری کؤمهر پثيان وايه دهت ندثردا ههرانبهله به .زانن ئه
وه درووسـت  م بـاره ندث دوو دصی لـه م وتاره ههوةی ئهوردبوونه .ندث شادی ژيانام ههردهبه ذثکه لهمپهدين له

  .کاتده
 و پةنـدة بذوانـه ئـه  . تـه وه نگـی داوه کيـدا ذه رهبی زاده شی ئهويستی له زؤر بهندی نثوان دين و خؤشهيوهپه 

تؤخوا ژنی مـن  «  :صثتوه، که دهپاذثتهند دهسته له خواوهبهم مهکا و بؤ ئهکورديه که باسی جوانی و ناجوانی ده
  ).۲۷۹:۱۳۶۰ليسکو،( »ر پري بث و کراسم سوور بث م گهم چيبکهآلم جاو بث، بهکهبا ژنثکی جوان بث و کراسه

م واری ئـه سـه وه و  ئاتهنگی داوهکاندا ذهيران و گؤرانييهيت و حهواوی بهی له تهوهم باسه جگه لهها ئهروههه
تـرث کـه   وگـ ش بوهن بـا ئـه  چهرهه. وث کهرچاودهک بهک يهکيدا، وهبی زارهدهکانی ئهموو  زاراوهته  له ههبابه

عومسـان  «بذوانـه گـؤرانی   . کـانگريی زمـانی سـتانداردی کـوردی بـووه     هنگاوی يـ م ههکهگؤرانی فولکلؤر، يه
يالخـی  يـان بذوانـه گـؤرانی لـه    . دی سـؤرانيه ن لـه سـه  بزانه چـه  - وراميهی گؤرانی ههکه پثوانه-  »هةورامي

  .وراميهدی ههن له سهبزانه چه  »يیبيب مله حه«
، بؤ منوونه کورد لـه  )Van Bruinessen,2005( نگهذهصثکی فرهمهواری کؤصی کوردهمهزانني کؤک دهوه

ی م زؤربـه آلبـه  يـه،  هـه  ...و دی و يارسـان رتوشـتی و ئيـزه  سـيحی و زه وه، سوننی و شيعه و مـه باری ئايينييه
دا بياتـه دهم ئـه  وه زيـاتر لـه  هادی ئيسالمی، به سـوننی و شـثعه  مک و نهو چه کوردکان سوننني، بؤيه سيمبول
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. مشـان کـردووه  بـه دايت يـه آلمهلثکن، ئثمه به پثی گرثنگی کؤمکانه گهو چهی ئهوهر ئهله به. وهتهنگی داوه ذه
وه رهيه له سـه بؤ. بووهست نهبهمان مهترکه بووه و هيچیی باسهوهکردنه ش بؤ ئاسانکاری شيکهش کردنهدابه

کمـان  يهن وثنهيان چهر کامهمان داذشتووه و بؤ ههکهوتاره وه تا خواری خوار،زنهعنی له مريی مهبؤ خوارث، يه
  .داناوه

ی وهتی خواسنت له خوا بـؤ ئـه  يارمه »ميناک«ک يه؛ وهکاندا ههيتهجؤری له بهوری جؤربهند دهخواوه :خودا
بووصـی  ي وايه خـوا قـه  می پثداوه که پثنده غهوهکةی بگات، يان ئةوةی که يار ئهکی دصدار بکات تا به يارهکؤمه

م بـه ذوونـی ئـه   . ی ببينـث کهی يارهوهر ئهله به ثصکةنبن ههی کثوثک لهوهکردن له خوا بؤ ئه ناکات، يان داوا
  .يهفيقانهوره زؤر دؤستانه و ذه ده

  رامانی چنيسصی خهشاد مب به وه     منيببةلعالهی پثم ذهتؤفثق بده
  راسانبث ههنه دص له الی تؤ، ده    ان رگث به ئاسمداتث مهنه خوا ده
  يه يان زؤر و يان کةميلم بدهمه    م ی له غهرقم کهرداره غهچ خودا به

  ی منوث نووری ديدهکهرصکوو ده به    و کثوه له بن نی ئهيا خوا هةصکه
  رگم، نه خوا داش مهوانه تؤ دات ده    رگمجه هتت لهد باريک لهقه کوريت

  له مانگ شريينتر نةخشةی کثشاوه    وةی تؤی له کوث هثناوهفةلةک شث
  
  مثک نايهمثک دث و دهده ،ماصبی به خثر يب شهذه

  ژا زوصفی شريين لةياليهماص ذا دهی شهبه شنه
  خشی خودايهتی جوانه نهکةی سةر ذوومهخاصه

  
که نوثنةری خواوةند لـه سـةر زةويـه،    انةوه نةبث ئةو ذپيغةمبةر که ذةسووصی خوايه، ناتوانی بؤ پا: پثغةمبةر

  .ئاسانتر له خوا بانگی لثدةکرثت
  ی حمةمةدمث، له دينم وةر مةگثذهئؤممةت  زثنةبث وةی زثنةبث، زثنةب دوو ددانث زثذه 

لـه راسـتيدا   ) خ.د(کردنی حةزرةتی موحةممةد کةسثک که له فةرهةنگثکی ئيسالميدا گةوره ببث به قبووص
  بؤيه ناوی پيغةمبةرانی تر  له ئةدبياتی زارةکيدا ذةنگی داوةتةوه،. کردووه صتريشی قبوو  پثغةمبةرانی

  خؤ من شثتی تؤم سووتام له تاوت  بيکه به خاتری حةزرةتی داوود  
  

قورئـان دةوری ذةنگـاو   . ناوبانگـه  کتثبی پريؤزی موسصمانانه و به موعجيزةی پيغةمبةری ئيسالم بـه : قورئان
وری هونةر و جوانناسی دةبينی، جاری وايـه پايـةی قةسـةمة وةک     جاری وايه ده. ئةدةبياتةدا هةيه ذةنگی لةم

  .ئةمری پريؤز مامةصةی لةگةصدا دةکرثت
  هةر ئةمن بثنی ماصت خؤش ئةبث/ ثقورئان خبوثنه دةنگت خؤش ئةب/ سيگار مةکثشه لثوت ذةش ئةبث
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  بيته سةر قةبرم قورئان خبوثنی      يا خوا من مبرم ئه تؤ مبثنی 
  بريا مردبام و نةذؤيبای له الم  ار به قورعان،سی جوزوةی کةالم  سث ج

  هثما مةيلی تؤم به کةس نةداوه    ئةرث قورئامن خوثندوه پةذثکم ماوه 
  بث آلله تؤ شريينتر مةگةر ئةص    بث آلالموص دةستی من وةبان که

  سثو به بث مثخةک بؤ دياری نابث    کاکه به قورئان به خودای وا نابث
  

  لةت لةت کرمث له سةر پؤستم       انةی له سةر دةستمبةو قورئ
  .نانثم مةيلی کؤنه دؤستم

  
و  بذوانـه لـه  . جا ئةو کةسةی که ئيمانی به خودا و پيغةمبةر و قورئان هانی، ئـةوجا ئيمانـداره  : ئيمان و دين

  .ه ياخيةدا، ئيمان و دين له جوانی کراس زةرددا گردوکؤ کراوةتةوهشيعر
  ماچی مانگةنه گثصؤ هةردةنه      ةردةنه ئيمان و دينم گجيه ز

  ماچی مانگةنه چا قةد پاصةنه      ئيمان و دينم گجيه ئاصةنه
  ئةجيؤ مانگةنه چوارده شةوثنه      ئيمان و دينم گجيه کةوثنه 

  
م لـه فةرهـةنگی   آلبـة . بانگه و له هيچ حاصةتثکدا له کؤصی مرؤض نابثتـةوه ناو نوثژ به کؤصةکةی دين به: نوثژ

  :ا له بةر شتی سةير و نه بچووک له ئةولةويت دةکةوثتحةز لثکةريد
  ئاگر له جةرگم بةر بوو      دصم يةکه و غةمم دوو

  .هةر پثنج فةرزه نوثژم چوو      له سةر دوو تاقه ماچان 
  تةحيات دةخوثنم تؤم له خةياصه    هةر چةن نوثژ ئةکةم نوثژم به تاصه 

  
  . م دصدار و دصداريش کةم هثزثک نييهآل جباته بهذؤژووش دةست کةمثکی له نوثژ نييه و له وا: ذؤژوو

  ذةمه زان مةگره زةرد هةصگةذاوی      به قوربانت مب کةصکه مراوی 
لـه دونيـا بـؤم    /تـث  سينگت قاقةز مةرجانث مةال لثی دةدةن خه/سی رؤژةی ذةمةزانث فةرزه له سةرئؤمةتث

  .نةبی، چت لثکةم له قيامةتث
  

بـا بـزانني    . گـريث  به پثی دةستووری شةرعی وةرده... و زثذ و وشتر و  ذةفتارثکی دينييه و له ماص: زةکات
  .دصدار چؤن ئةم سنوورةی گةوره کردوةتةوه

  زةکاتی ماچان له تؤ دةسثنم      هةتا مبثنم بؤ تؤ دةمثنم
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ئةم ذةفتارةش له موسصمان چاوةذوان دةکرث که هـةرکات لـه توانايـدا بـوو زيـارةتی      ): کابه چوون( جحه 
بذوانـه  . بوو کةمتر تووشـی الذث بثـت  » حاجی«لةوةش زياتر چاوةذوان دةکرث مرؤض که به . ا بکاتماصی خو

  : ئةم حةيرانه
/ ئةوه نه نوثژان بکـا و نـه ذؤژوان بگـرث   / بؤم بصثن به دايکی کوره حةيرانث"/ شوبری"حةيرانث وةره له کانی 

  کابةی دةگرث وه بزانی دةست به ئةصقةی/ ئةگةر من بداتةوه به کوره حةيرانی
  .که لثرةدا پثکگةيشتنی دوو دصدار هاوسةنگی حةج ذؤيشتنی دانراوه

  
چةند جاعيلی لـه  / وای لثی دةدا قوالبه/ شةدةکی له سةرنا/ لؤت مناميه هةی بابه/ لؤت نةمام و لؤت نةمام

اجی لـه  چةنـد حـةج  / ؤن که شکؤری نابـةن ذدة/ چةند دةروثشی که شکؤردار/ جةرگيان بوويته کةبابه/ دثدا
  ).۵۱:۱۹۹۸عومه ر،( له برييان کردووه کابه/ ذثي حةج

کردنی ئاستی جوانی يار، باسی دةروثـش و حـاجی ذثگـای کابـه دةکـا کـه لـه بـةر          لةم کارةشدا بؤ دابني 
تری دينی دثننه ئاراوه که بـريتني    به مانادار بوونی حةج دوو چةمکي. شةدةالر ئةمری خالقيان له بري کردووه

  :بؤ وثنة. و قيبله؛ ئةم دوو چةمکةش به خةستی له گؤرانی فولکلؤردا ذةنگی داوةتةوهکابه : له
  من بؤ تؤ چؤمن تؤش بؤ من وابه    شثتان شثت ئةبن ئةچن بؤ کابه  

  يا من کةرةمکه يا وثت هؤرزه بؤ    هؤ آلقيبلةم تؤ بی و خوا، تؤ شای دا
  ينمکابةی شةريفم، شؤخی شري      ال کةره الوه قيبلةی يةقينم  

  کةرووش قيبلةمنا، ذووش کةروو وةنه      تثوه تؤش ئينا چةنه آلهةر و
  

ئةو دةم که کةس يان کةسانثک خاونی بريو باوةذثکی دينی بوون، دةبی هةنـدث داب و نـةريتی دينـی لـه     
له خوارةوة هةنـدث لـةو سـيمبؤص و    . قةسةميان، ذووگه يان سيمبؤصيان دينی دةبث. کؤمةصدا جثبةجث بکةن

  .خرثنه ذوو نه که به باسةکةوه پةيوةسنت دهذفتارا
  

بؤ منوونـه ذةنگـه مرؤضـثکی    . يةک لةو شتانةيه که بنةمای بريی کةسثک دياری دةکات ):قةسةم( سوثند
ئؤمانيست به گةورةيي مرؤض قةسةم خبوات، مرؤضثکی نيشتمانپةروةر، به خـاک و شـةهيد و هـةر بـةم بؤنـه      

  :با بزانني قةسةمه گرينگةکانی عاشق چني .سوثند ئةخوات ئينسانی دينی به بايةخه مةزهةبيةکان
  ماسی له دةريا دثن بؤ تةوافت    ی بةرزت به سينةی سافت  آلبه با
  مةگةر ئثواران تثر کةروو سةيرت    ی بةرزت به سينةی تةيرت  آلبه با

  ص دؤسم تؤی، ئاخرةکةم خاکه هئةو    ئا بةو گةردوونةی وا تةنيا و تاکه 
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سـتثنثکی   دياره ئةو دينه لةسةر به. نثک هةندث بنةمای بؤ ذوو گرتن و ذوو داپؤشني هةيههةر دي :حيجاب
  .دينی ئيسالم حيجابی هةيه و ئةم حيجابه بؤ ژن و پياو فةرقی هةيه. فةرهةنگی دادةبةزث

  نداآلکةم سةرپؤش بده به مل خا    ندا آلکةم بث کةم بچؤ به بةر ما
  هةر به وثت گنؤ، سةرةی بث دةمساص     تةمامت کةردةن به ئةقص و کةماص 

  . ی تريشدا ذةنگی داوةتةوهشيعربه جوان ئةزانث و ئةمه له » مساص سةری بث ده«ه، شيعرئةم 
  به خؤت ئةکةفث سةر وه بث دةمساص    له ماص هاته دةر بيچکةصةی مناص  

  
اوةي جةژن ذةنگـه  سةرچ. ئةو ذؤژانةيه که خةصک به گشتی پثيان وايه ئةبث بةکؤمةص شادی بکةن: ژن جه

له ذووی خةصکناسيةوه له ذؤژی جةژندا هةنـدث هـةجنار و بايـةخ کـةم ذةنـگ      . مةزهةبی يان نةتةوةيی بثت
  .خةصک لةو ذؤژةدا ئاسانگريتر دةبن ودةبثتةوه 

  جةژنی قوربانه - کةمةرةشل–وی نارد بوو آلس    بةختم قةترانه - کةمةرةشل–ذةنگم زةعفةران 
  .وبةرگةوه لةو ذؤژةدا ئاماده ئةبن اکترين و جوانترين جلله گةص ئةوةشدا خةصک به پ

  جةژنانه بثنه بؤت بشؤم بةره    دةسرؤکةی دةست دوو گةز کةتانه
  

. هةر سازةيةک دامةزراوه و خؤی درووست کات و دوايه کارگثر و کارمةندی خؤی به کـار دثنـث   :مزگةوت
زهـةبني و مـةال و شـثخ و سـةيد کارگثـذانی ئـةم       دامةزراوةی مة" خانةقا"و " تةکيه"و " ئةوقاف"و " مزگةوت"

  :مانه ئامذازی خؤشةويستني هةر کام له. سازةيةن
  . هةتا دونيا دةفةوتث/ ت هةصناگرمآلدةس له با/ مب سووتثنن به نةوتث/ له سةر بانی مزگةوتث

وةتـه ئيلـهامی   ه دا بوشيعرلثکةوتةوه لةم " سويس"منارةکه سيمبؤصثکی دينييه و تازه تازه فةرتةنةيةکی له 
  :جوانی

  مةم مةکةن تازةم گرتووه ئةو يارهخزمينه لؤ  بةژنةت دةمرم ذاسته وةکوو مناره دةبةر ئةو
  بصثسةش بةرزا جةرگی کةبامب    باقی وةسالم قيبلةی مثحرامب

  مةرحةمةتت هةر به دةم نةبؤ    قيبلةم سا يةکجار سايةت کةم نةبؤ
  

  :اوکاتی نةخؤشی و دصداریبذوانة دةوری وتةي پياو چاکان و کارکردی ه
چنـه   وره کچـان ده  گه/ ژنان دةچنه سةری بايان دةالقی دايهثپري/ بصيند و با سةفايه/ سوصتان سةيد وةقاس

  بؤ مةقسوودی دونيايه/ سةری
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مـةال دةوری جؤراوجـؤری   . کةسثکه که له ئايينی ئيسالميدا مةشروعيةتی کاروبـاری شـةرعی هةيـه    :مةال
ی عاشقی هةيه، جاری وايه بةر پالری ذةخنه دةکةوث و جاری وايه ذووگةی دصـداريه و  جاری وايه دةور؛ هةيه

  .خثزان و کچانی بةرسةرنج کةوتوون
  شةرعی من و تؤ  له الی مةاليه      ئثره مزگةوته، ماصی  خودايه 

  ن چةن زوو دةنووسثآلچارةی نا بةد    يا خوا مام مةال قةصةمت خووسث 
  

  هيچی وةفريای دصةکةم نةگةيي    ةيي نه نووشتةی مةال نه شاصی س
  

و کيژی مامؤسـتا لـه سـنووری خؤشةويسـتی بـةدةر نـني و خؤشةويسـتی         ذمةال و مةالژن و کو :مةالزاده
  .بةسراوه به چني و توثژثکی تايبةت نييه

  /ماصيان له سةر جادةيه/ يارةکةم مةالزادةيه
  کچه تيو ماچثکمان دةيه/ پاذامةوهگرييام و 

  
  نی تةنگهآلشامن لث مةده کؤ    گه مةالژن جةنگه هةی جةنگه جةن

  يا شثخ يا مةال يا بةگزاده وث      يارثکم ئةوث ئةسصزاده وث 
  مةالژن له  ماص، ماچ ئةدؤذثنث     مةال له مزگةوت قورئان ئةخوثنث

  
گةرچی له فةرهةنگی عةرةبيدا به سةروةر دوترثت، له فةرهةنگی ئثرانيدا مانای ذةگـةزی بـه خـؤوه     :سةيد

ئـةمانيش چاوگـةی دصـداری بوونـه و لـةم ئايينـه نوثيـه ذزگاريـان         . و به ئةوالدی پثغةمبةر دةوترثت ثةگرد
  .نةبووه
  :يزادهسه

  هةزار گةوره کچ به قوربانی بث    هةر سةيزادةيةی شاص کرمانی بث
  به دةميا ناچث گالره ترث    سةيزاده شاص گرث گرث   ثئةر
  

  و لثو ئاصی به رز آلبا       جوانی گةردةن به خاصی
  ستوومه شاصی بؤ خؤم به       يارةکةم سةيزادةيه 
  

لثـره دا کـه   . وترث که چووبثته حةج يـان بـه ژنثـک کـه خثزانـی حـاجی بـث        که به ژنثک ده: حاجی ژن
  .بووه مةبةستی مانای يةکةمه حاجی ژن هثما له دةستی ئةوين ذةها نه

  پةی وثت بةردةنت اجوانييةکةی دني    گوصی حاجی مريةم ، پا حةجه کةردةنت  
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  :شثخ و مةشايخ

  /دةه سةر سةيده محةدان، کانی زةردم لث دياره
  دةعومرث گرث، شثخی ماص له بياره دةستت

  

  شثخ له شةريعةت دين به تاص ئةکا      ت پري منداص ئةکا اليةکه اليه
  

  پيسةو شةخسثوه، تةوافش کةروو    دةمةکةت باره با ماچش کةروو  
  

  .هةر کةسث چاوی جوانه، ذؤحم بث به قوربانی/ کچان دين بؤ سةر کانی  /بةيانی ذؤژی جثژنث
  

ئةو خاس خوايانةن که کؤمةص به پاک و دروستکاريان دةزانن و بؤ هةندی مةبةست دةچنـه   :چاک و پريان
  .سةر مةزاريان

  من شثتوو تؤنا پةی کثم کةرا ژير    شثتان شثت مةبان بةراشان سةر پري 
  

  خةرمانث له خةم مباصينةوه    ينةوهذپابا بچينه سةر وةيس ب
  تؤبه له گشت چت، نةک له دصداری    با بچينه سةر وةيس به تؤبةکاری 

  

  گةر خةتای تؤ بوو حةقت يةک ماچه    گةر خةتای من بوو به تثخ دامپاچه  
  

ه که بوونی ئةو دونيا هةم هيوای ژيان و هةم جؤرثک پاداشتی دوو فاقةي ):بةهةشت و جةهةننةم( ئةو دونيا
  :لةم گؤرانييةدا بزانه قيمةتی چاوی يار تا کوث بةرز کراوةتةوه. بؤ ئاکامی کاری باش و خراپ دانراوه

هـةر دوو دونيـام   / دةگةص ماصی دونيايـه / حؤری بةهه شتم دةنث/ تازه غةم به کار نايه/ سةد بريا نةم ديبايه
  ).۵۹:۱۹۸۳ماملث،(گةر چاوی يارم بايه / پثدةدا

  

  با من لةو دونيا دؤزةخ بوايث جثم     نيا تؤيان ئةدا پثملةم دو آلشه ص
  

هـةر  . دايه دةخوثنرثت کرث و ياسني بؤ کةسثک که له ئاويلکه وةسيةت پثش مةرگ ده :وةسيةت/ ياسني
  :کات وا گةر قسةيةکی بؤ کردن بثت باشترثن و گرثنگرترين ئاواتی باس دهآل کةس له گيانه

  صةکةم له الته ، ئامانةتت بثد    ئةوا من دةذؤم سةر وةسيةتت بث
  ةی دينم بؤسينةت چوون ميحراب ذووگ      اليةاليةکةت وه ياسينم بؤ 

  دةنگوو تؤ وةشا له جثی ياسينم    رث سةرينم تثر کةره شينم  ؤب 
  
  :تر مکی ديينچه
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  .زوصفه ذةشةکةت شةو له دةورم بؤ      ت کثلی قةورم بؤبةرزةکه آلبا
  .وزی کةوسةرثسينگت حة      وةره وةره گةوهةرث
  .زيارةته و تةبةذوکه ،مةعلووم ماچثکم داتث   له بار و قولکه و چووکه، ئاوی کانييه بةردووکه

  
بؤ مةبةسـتی بذوانـة   . حةيران بثشک ناسکترين و سوورذئالترين بةشی ئةدةبياتی فؤلکلؤری کورديه: حةيران

  :ئةو چةن بةيته
مةالی دوانـزه عـيلم    آلنا وةص/ ص بام دةگةص وةنةوشانسةد بذيا دةسکثک گو/ حةيرانث وةره له کثله ذةشان

  .بردبايامنه وةسةر نةخؤشان/ بام
  

 .ماصةدا نيشان ئةداتيةتی و شةرعيةتی ئةو له نثو بنهآلئةمةش پثگةی کؤمة
  کوا خوا دةيکا ببمه کابانی/ يارم دةخوثنث بؤ خةلةبانی/ به قوربانت مب قةصةم قاقانی

   
    :تر دةنگدانةوةی دينةکانی

  پاپی ئةعزةمه هيچ ناوثرم بيدوثنم ده صثی    تانی بثستوون داميه سةرم به تةمهوةکوو کوثس
  گةر موسصمانی تةفره دان بةسه      بيکه به خاتری حةزرةتی مووسا

  وتوومه ماصتانگاور نيم که خؤ من      چاوم چاوةذثی بةر دةرکی ماصتان
  

  .ر کثوی توورکةی مووسا له سه يارم نةرم دصی/ و ژوور گةوهةرةکةم بةره/ ری ئةی گةوهةرثگةوهة
  :لةم باسةدا ئثمه دةوری دين له دصداريدا بؤ چوار لقدا دةبةستني

  ناسیدين و جوانی- ۱
  سازینثدين و بةست - ۲
  دين و شةرعيةت بةخشني - ۳
  دين و ذةخنه - ۴
  

سی دةبينی و وشه ناةکاندا دين دةوری جوانیشيعرله هةندث له : کردنی خؤشةويستی ناسيدين و جوانی
  .دةکات ١و چةمکی دينی دميةنی ئةوين فةراشني

***  
  /چاو جوان له من تؤراوه/ قسري و تاوامنتهبث

  .يارم نةبث به چاوه/ چم نووشتةی دةنووسمده 
                                                

  .و دةشتايي پای کويستان که هةوايةکی زؤر خؤشی هةيهشوثنی بژوين  -١
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کردنی خثره دةنا خثـره ناسـک و    ماچ/ ناردم بثته ئثره شةمام تةنکی/شةمامه و شلثره، شلثره شةمام تةنکی
ذؤحـم جـان   / راته ناسک و تـةنکی  هراته، ب هسةدةقةی ب/ سةنةته شةمام شلکی يه حةسةنةته، حهني ذشة/تةنکی

  ).۱۸۱:۱۹۸۳ماملث،( فيداته شةمام تةنکی
  

لـه  / لؤ قورينگان چوومـه خـوارث  / دةستم دايه تفةنگث/ شةتی زثبارث رله دةو/ دةنگی دوو قورينگان وا دث
به ژمـارةی پـث   / دةستم کرد به ژمارث/ خاصی گةردنی هوورده/فرمثسکم هاتنه خوارث/ بةر تفةنگی ذوونيشتم

  ).۷۳:۱۹۹۸ ر،عومة(عيلم به ئةلفان چوومه خوارثوةک مةالی دوانزه / قورئامن هثنا خوارث/ نةوةستام
  

  ننةمثسةری کوصمةی ماچ ئةکةم يةکسةر بؤ جةهة/ ناتدةمث: بابی دةصث/ پيشکةشه: دايکی دةصث
  .دينت لث ستاندم به ئيمانةوه/ کتثبی عيلمی به دةستانةوه/ هکةوا و پانتوص سپی به بارانةو

  
  .خؤشکةريان هةيه سازی و جثانه دةوری زمينهشيعرهةندث لةو : سازیدين و بةستني

/ بةو شةرتةی بثيـه ذةزايـه  / هةمووم ناردوونه تکايه/ قوتابی و مريزا و مةاليه/ دةروثش و خؤشخوان و ئاغايه
  .هبةو غةوسةی ماص له بةغداي

  ئةمري غازی به کراسی / خوار له مري قازی هاته
  .پاکی چوونه پثشوازی/ قازی ۵۰۰سؤفی   ۱۰۰

  
  .ئيدی له سةر دادةنثجاری وايه، دين شةرعيةت به دصداری دةدا و مؤری ته

  .دةچم لةو دينهکثل گةردن بؤت دةر    فامتؤکی کوثستامنان کثله شينه
  ١چنا، وةره قاقةوهئثمةت سؤ      دين و ئيمانت بنييه تاقةوه  

  .شةو درةنگه بؤ ژوانث سةر به تاصةی مل به کوثن   ذةببی وه پيسةی کةوث تريی ئيمامی حسثن
  

ژن، مـةال ، پـريه  :  جاری وايه هةندی شتی ناخؤشةويست له ئةوينداری وةک دةوری خراپی: دين و ذةخنه
  .وةفايی دصدار، بةر ذةخنه دةکةوثتبث

چةنـد کـافر   / سيله چاوم لـث کـردی  / دم و ددانی ووردی ئةگةر هات و ذابردیبة"/ ذووبابه"بؤت مردم بةصی 
بـؤ سـةر   / گثـذاوه " ذووبابـةم "چـووم  / چؤن به سيغه مارةی کـردی / خوا له مةالی خؤش نةبث/ بووی نةمردی

  ).۱۰۱:۱۳۸۶ پايانيانی،( مةزهةبی کوردی
/ ث گـوت ةرسـم بـه کـوذه فـةق    د/ له بن تـةميانی ذةزی / له کثم ديت و له کثم دی/ دةی دةی دةی دةی
  ).۷۱:۱۹۹۸ ر،عومة( کيژةم له دايکی دزی

                                                
  گةرمای تاقةت پرووکثنی نيوةذؤ -١
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بـةردی   /ياسني خوثنةکـةت  کةری گاذان بث /قةبر هةصکةنت بةفر و باران بث /ذةبی پريثژن به ذؤژثک مرث
  .له ذؤژی قيامةت ئاخرت شةذ بث /ئةصحةدت تةپاصةی تةذ بث

  
 ث دينه بؤچی ناخموازی کوذی ب     نيا کانی بةردينه ئاوی ئاوه

 حةسـةن زيـرةک  ری هونـةری  ؤئةوةی زةوقی له ئةم گؤرانی کورديدا تـاقی کردبثتـةوه، جثگـای ئيمپراتـ     
گـةورةترين گـؤرانيبثژی سـةدةی     حةسـةن زيـرةک  «: وتوويةتی »جةمال سةگرمه آلبدوصعه«وةک . دةزانث

ســی بــث، بــا ئــةوةش لثــرةدا بصــثني کــه گــؤرانی حةســةن زيــرةک زيــاتر لــةوةی جن. »بيســتةمی کــورده
جگـه لةمانـه   . ئةوانةی که گوثيان له مادؤنا گرتبـی دةزانـن گـؤرانی جنسـی کامةيـه     : بؤ وثنه. ناسانةيه جوانی

لـه    Oral Sexبـؤ زانيـاری ذثـژةی    . (دا زؤر به ئةخالقتر بوون له ئثسته له بـاری جنسـيةوه   هخةصک لةو کات
  ).۲۸۴: ۱۳۸۴دونيادا ،بذوانة کاستلز،

  :ئةم چةن بةيتةی زيرةکئيسته با سةرةنج بةينه 
  .قوذت وةسةر لثو ئاصيان برد/ يةک لةنا کاو بانگيان کرد/ ذؤژی جومعه خةمتم دةکرد

  .لةياليه ماچيئيمان و / دوو چت خؤشن لةم دونيايه/ يهآلذؤژی جومعه پاش سة
نی، بؤ کـؤچی  يانث قورئان خوثند. قورئامن دةخويند و خةبةريان پثدام که يارةکةتيان برد: ئثوه بذوانن دةصث

سـةير ئةمةيـه ئـةو      .ئيمـان و مـاچ   :له پاش نوثژی بةيانيان دوو چت خؤشن: هثشتووه و دواتر دةصث يار بةجث
کردنـی ماچثـک کـه بووةتـه هاشـاربوونی       کةچی خـؤی داوا ؛ کفری نازانن تر بة قسةيه نه خؤی و نه خةصکي

بکـةن لـه گـةص ئـةو پـثش نـوثژةی کـه لـه          جا ئثوه بثن ئةمه بـةراورد . دايکی کچه به کفر له قةصةم دةدات
  .بصندگؤی مزگةوته ناوی بنةماصةيةکی دةهثنا که له حةوشةی خؤياندا هةصپةذيون

  
  :جنام هئ

ديـن لـه الی   . تی ونةريت و کةسی خؤيهئةم سازةيه خاوةنی دامةزراوه و داب. يةتيهآلدين سازةيةکی کؤمة
لـه  . يچکام لةم به شانه لةذةوتی دصـداريدا غايـب نـني   ه. دينداران سث بةشی فکر و هةست و کردةوةی هةيه

بـه ذوونـی   . ئةويش تةنيا بؤ شةری بةکؤمـةص لـه گـةص کافرانـه    . غايبه »جهاد«بةشی بريوذای ئيسالمی تةنيا 
دصداری له گةص کافر حةرام نةکراوه و به پثچةوانه هةذةشه کراوه که بؤ ئةوين يا دين لـه دةسـت ئـةدةم يـان     

صگايةدا هةم بـريوذا و هـةم دامـةزراوةی دينـی وةک مزگـةوت بةسـتينی گةشـةی بـريی         لةم کؤمة. ئةيگؤرم
مزگـةوت کـه ماصـی خوايـه و جثگـةی  ذاز و نيـاز و عيبادةتـه پةناگـةی         . دصداری و پةناگةی عاشـقان بوونـه  

ث ؤکی ناو کوردةواری بوون  به هاتنی هةنـد ئةم خؤشخوانان که گؤرانبثژانی گةذ. خؤشخوانی دصتةذی دصداريه
 :بذوانة مامؤستا هـثمن چـی دةصـثت   . يان پث لثژ دةبث و تةنيا پةناگةيان مزگةوت دةمثنثتةوه تکنؤلؤژی جثگه

 پةيدا بوونی گرامافؤن له قاوةخانةی شار و ديوةخانی ئاغا جثگة به خؤشخوانان لثژ کـرد، گؤشـةی مزگـةويت   «
لـه مزگـةوتی گونـديش شـةوانی     ). ۱۲ :۱۳۶۴هثمن،( »ستةوه نةمادث و زةماوةند و شايی دثهات چيان به ده
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ن و پريانـی دصـتةر   آلبؤ کـوذ و کـا   صی خؤيان دةگوت،زستان پاش نوثژی خةوتنان ئةو شايةرانةی که هةر بؤ د
. م ئةم دينه بؤ ژيان ئاسـانگري بـووه  آلکؤمةصی کوردةواری جگه لةوةی که دينی بووه بة). ۹ :هةمان( دةيانگوت

صکدا، تةنانةت الی ئةوانةش که به شـثوةی سـوننةتی مةزهـةبني،     له ناو خهويشکی دينی  له له کوردستان که« 
مرؤض جاری وايـه وای بـه بريدادثـت کـه ذةنگـه بـه پثشـکةوتنی        ). ۸۹:۱۳۷۲ جاليی پوور،( »زؤر کةمذةنگه

له بةر ئةوةی کچان و ژنانيش جگـه  . به تايبةت لةبةشی دصداريدا. کؤمةص له هةندث شتدا پاشةکشةی کردبث
). ۱۳۸۱پايانيـانی،  ( لةم ئةدةبياتةدا دةوريـان هـةبووه، ئـةم دةوره هةميشـه نةپنـدی و شـاراوه نـةبووه       لةوةی 

دوو ژنـی بثبـاک بـوون کـه دةفـةيان لثـدةدا و       " زصيخا چوختيش"و " مةنيج حةيران"«: ديسان هثمن دةصثت
  ).۱۱:۱۳۶۴ هثمن،( »وه يچ له پياوانی ئاواصيان نةدةمانهگؤرانی داوةتيان دةوت و شايةری شايي بوون و ه

وةک ديتمان ئةدةبياتی فولکلؤری لثوالثوه له دةوری کةسايةتی دينی و بريو ذای دينـی کـه اليـةنی هـةره     
و " حـةزرةتی مووسـا  ) "خ.د"(حـةزرةتی موحةممـةد  "نـاوی کةسـانثک وةک   . زؤريان له خزمةتی دصـداريدان 

کاکـه  "و " بورهـان "و " شيخی زةنبيل"و " ادرشيخ عبدالق: "و شيخی وةک" عيزرائيل"، مةاليةکی وةک "عيسا"
وةية که دين له بايةخه گةورةکان ئةم کؤمةصـگايه بـووه، پيـاونی ئـايينی و      نيشانةي ئه" ئةمحةدی سولةميانی

مرؤضةکان زؤر دةسته وةستان بوونه و بث هثز، بؤيه که گذی دصداری لـه تـاودا بـووه    . ذثزی زؤريان بووه ،ئايني
بياتـه پيـاوان و پيـاوانی     هد لةم ئه. ةرو پةنا بةخشی خةصک بووه دين و پياوانی دينی بوونهتةنيا هثزثک که هاند

م هةم خؤيان بةشداری پرؤسةی خؤشةويسـتني و هـةم ذثگـه خؤشـکةری ئـةم      آلئايينی دةوريان بةرچاوه، بة
تان کـه ديـن بـه    ئثوه بيني. ش کةوتوون و هةم خؤيان بةر ذةخنه بؤيه هةم کچانيان بةر باسی دصدارين. کارةن

وابوو دين به پثـي ذيشـةی کؤمةصناسـی     که. شثوةی دصخواز له بةشی گشتی، له خزمةتی دصداريةکی تةذ دايه
دين له جةوهةردا له دژی شادی و خؤشةويستی نييه بةصکوو ئةمه بةسراوه بـةو  . خؤی بؤ خزمةتی ژيان هاتووه
شاندا که فةرهـةنگی ژيـان لـه فةرهـةنگی مـردن      بياته ئةوةی ني هد ديسان ئةم ئه. تةفسريةي که لثی دةکرث

  .هثزتره به
يـةتی  آلئةدةبياتی فولکلؤر ئةتوانث يةکثک له سةرچاوه باشةکان بؤ لثکؤصينةوةی مثـژووی گؤذانکـاری کؤمة  

  .بؤ ئةم مةبةسته  يةکةم هةنگاو ئةوةيه که هةرچی زووتر ئةم ئةدةبياته له فةوتان ذزگار بکرثت. بثت
  :او ئةم باسةش ببةستنيبا به شيعرثکی پار 

  .خثری ماچثک سةد ذؤژووه/ بؤ خؤم له مةالم بيستووه/ بةو قورئانه لثم خويندووه
  
  



  خنه ره -پثنجمشي  به

 ٣٠٠

  :سپاسنامه
ئةکـةم لةبـةر يارمةتيـةکانی بـؤ بةشـی گـؤراين        »مةهـدی خوونـدص  «زؤر سپاسی شاعري و وةرگثذ کـاک  

  .هةورامی
  

  :سةرچاوةکان
  :سةرچاوةی کوردی و فارسی - 
انقالب  ، ترجمه باقر پرهام، تهران، انتشاراتمراحل اساسی انديشه در جامعه شناسی) ۱۳۷۵( آرون ريمون - 

  .اسالمی
   .، ترجمه بختيار سجادی، سنندج، دانشگاه کردستاناز رمان تا ملت) ۱۳۸۶(احمدزاده، هاشم  - 
  .ثادالحوغدا،  بهبازی بثريان؛ژيان و گؤرانييةکانی ماملث، ) ۱۹۸۳(حمةممةد حةسةن  ئةمحةد، - 
  .، بةغداهةندث داب و نةريتی کوردةواری) ۱۹۹۸(ئيرباهيم عةزيز، عومةر  - 
  .، انتشارات صالح الدين ايوبی، اروميهکانی مرادان) ۱۳۸۱(پايانيانی ،سةالح  - 
  .نشر شور ،، ترجمه مصطفی ملکيان، تهرانتنوع دين در روزگار ما) ۱۳۸۷(تيلور، چارلز  - 
تهـران، وزارت   کُردستان،علل تداوم بحران آن پس از انقـالب اسـالمی،  ) ۱۳۷۲(حميد رضا  جاليی پور،- 

  .امور خارجه
  .، طرح نو، تهرانتأمالتی جامعه شناسانه درباره سکوالرشدن) ۱۳۸۳( جليلی، هادی - 
  .، ترجمه باقر پرهام، تهران، نشر مرکزصور بنيادی حيات دينی)  ۱۳۸۳(دورکيم،اميل  - 
  .ترجمه آرش نراقی )اروتيک( ت عشقفضيل) ۲۰۰۶( سالومون، روبرت- 
   .، سردشت ، معارفمثژووی ئةدةبی کوردی) ۱۳۶۱( سجادی، عالءالدين - 
  تاريخ و شناخت اديان) ۱۳۵۶(شريعتی، علی  - 
 .بانه، انتشارات ناجی) ۲و۱( مثژووی وثژةی کوردی) ۱۳۷۷)(صفی زاده(صديق بورکةيی  - 
  .، چاپ دهم، تهرانپرورشجامعه شناسی آموزش و ) ۱۳۷۴( عالقبند، علی - 
، ۱۱، مجلـه  ۲۱ره پيـاپی  نامه علوم اجتماعی، شما عرفی شدن و زندگی روزمره،) ۱۳۸۲(عباس، وريج کاظمی  - 

  .، مهر ۱شماره 
  .طرح نو ،، جلد دوم، تهرانعصر اطالعات) ۱۳۸۴(مانوئل  کاستلز، - 
  .تهران، رودکی ريانی، محمد، ترجمه های کهن کُردیداستان) ۱۳۶۰(ليسکو، روژه  - 
  .، سيديان، مقدمه هيمن، مهابادتحفه مظفريه) ۱۳۶۴(مان، ئوسکار  - 
 .  ، نشر اختران، نشر زمانه، تهرانزمينه اجتماعی شعر فارسی) ۱۳۸۶(رضا، شفيعی کدکنی  محمد - 
  .تهران ،زنان پرده نشين و مردان جوشن پوش) ۱۳۸۱(مرنيسی، فاطمه - 
  .، نشر نی، ترجمه مهران توکلی، تهرانديانانسان وا) ۱۳۸۳( ميشل، مالرب - 
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کرد و کردسـتان بررسـی جـامع از ديـدگاه سياسـی، جامعـه شناسـی و        ) ۱۳۶۳( نيکتين ،واسيلی - 
  .، کانون فرهنگی انتشاراتی درايتقاضی، تهران محمد، ترجمه تاريخی

  .شه، نشر انديعباس زرياب حق يی، تهران ، ترجمهلذات فلسفه)  ۱۳۵۰(ويل، دورانت  - 
  .ي، تهران، تبيانثالث، ترجمه محسن جامعه شناسی دين) ۱۳۷۷(هميلتون، پيتر  - 

 - -UZUN, Mehmed (2005), Antolojia Edebiyata Kurdi , aram, Istanbul . 
  
  :سةرچاوةی زارةکی- 
  : بةشثک له گؤرانييةکانی مامؤستايان - 
  حةسةن زيرةک - 
  )هةورامي( عومسان کثمنةيی - 
  حةبيب ملةيی - 
  کازم بامشاخی - 
  مةصث -  
  سةيد حمةممةد سةفايی - 
  .حمةممةدی ماملث - 
  :سةرچاوةی التني - 

-  Van Bruinessen,M. (2005), Kurdish Paths to nation. "The Kurds, 
SAQE,London.  
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  ئاستةكاىن گؤشةنيگاى حةكايةختواىن هةمووشتزان
  ى موحةممةد موكريدا»هةرةس«لة ذؤماىن 

  ∗يد نةمجةددين ئةصوةىننةجم خال
  

  :کورتة
ئاسـىت كـات،   :  نيگا لة ذؤماين هةرةسى حمةمةد موكريـدا دةكـرثن بةسـث جـؤرةوة    بةگشىت ئاستةكاىن گؤشة

ئةم سث ئاستة پثكةوة بةستراون لثـك جيـا ناكرثنـةوة و كـار لـة يـةكتر دةكـةن و        . ئاسىت شوثن و ئاسىت دةربذين
  .و پيشانداىن ئةو گؤشة نيگاية بةكارهاتوونهةمووشيان بؤ خزمةتى گؤشةنيگاى نووسةر 

ـتزانة و لـة دةرةوة دةروانثتـة ذووداو و    گؤشةنيگاى بةكارهاتوو لةم ذؤمانة، گؤشـةنيگاى حةكايـةختواىن هـةموو    - ١ ش
  .كارةكتةرةكان و هةصيان دةسةنگثنث و وةسفيان دةكات

 .ات و لثى جيا نابثتةوةنيگاى ذؤماننووس دةكحةكايةختواىن ئةم ذؤمانة، گوزارشت لة گؤشة - ٢
ـتا     : وةکوو(زؤربةى كارةكتةرةكاىن ئةم ذؤمانة، سةرةكى و الوةكييةكان  - ٣ حةمة، خـةجث، نةسـرين، هيـام، مامؤس

 .حةكايةختوان دادةنرثن- بة هةصگرى گؤشةنيگاى نووسةر) هتد... ذةشيد، مامؤستا سةركةوت، هاورثكاىن حةمة و 
و ژينگـةى كارةكتـةرةكان و دةربـذيىن ئـةوان وةرگرتـووة بـؤ ئـةوةى         ذؤماننووس سـوودى لـة زةمـةىن ذووداو    - ٤

 .گوزارشت لة گؤشةنيگاى خؤى بكات
دادةنرثـت، بؤيـة لةسـةرةتاوة تـا كؤتـاىي      ) يـةك دةنـگ  (ئةم ذؤمانة، بـة ذؤمـانثكى مؤنؤفـؤىن يـان مؤنؤلـؤگى       - ٥

 .ياندا نةهاتووةگؤشةنيگاى نووسةر و كارةكتةرةكان وةکوو خؤيان ماون و گؤذانثكى گرنگ بةسةر
ـيةتى       ذؤماننووس پةى بةوة نةبردووة كة دةبث زماىن نووسةر و كارةكتةرةكان لةيـةك نـةچن و هـةر يةكـة خاس

لةبةر ئةوة خوثنةر هةست بةوة ناكات كـة ئاسـىت دةربـذيىن كارةكتـةرةكان جـودان و گوزارشـت لـة        . خؤى هةبث
كارةسـاتى نسـكؤى ئـةيلوول    «و » ز١٩٤٦باد لة ساصى كارةساتى ذووخاىن كؤمارى مةها«: گؤشةنيگاى ئةوان دةكات

هـةموو  . و دةستپثكردنةوةى شؤذش لة كوردستاىن عثراق دواى چةند مانگث لة نسـكؤى ئـةيلوول  » ز١٩٧٥لة ساصى 
   .ئةو بةسةر هاتانةش لة گؤشةنيگاى حةكايةختواىن هةمووشتزانةوة پثشكةش كراون

  

  نيگاهکانی گؤشنيگا، جؤرهگؤشه: وشة سةرةکييةکان
 

                                                
  .دينالحهمامؤستاى بةشى زماىن كوردى زانكؤي سه ∗
  
 



 كؤمه صه وتاري ئه ده يب كوردي

 
  

٣٠٣

  :پثشةکي
ئةم لثكؤصينةوةية، باسى بابةتثك دةكات كة لةكؤنـةوة ئـةفالتوون و ئةرسـتؤ بايـةخيان پثـداوة و پؤلينيـان       

ى »هثنـرى جـيمس  «لـةم سـةدةيةدا   . بةآلم دواىي تا سةرةتاكاىن سةدةى بيستةم پشتگوث خـراوة  ؛كردووة
ةكاىن خؤيـدا ئـاورى لثداوةتـةوة و باسـى     چريؤكنووس و ذؤماننووسى ئةمريكى لة پثشةكى هةندث لة چريؤك

پثرسـى لـةبووك و   نووسـةر و ذةخنـةگرى ئـؤروپى وةکـوو      دواى ئـةو چةنـدين  . بايةخى ئةم بابةتةى كردووة
لـةژثر كاريگـةرى   . هتد، كؤمةصث لثكؤصينةوةى گرنگيان لةسةر نووسـيووة ...باختني و جان بيؤن و تؤدؤرؤف و

شـوجاع  .د قاسـم و د محـه سيزا ئه.وةکووو د) عةرةب و فارس(ةآلتى باسةكاىن ئةواندا، هةندث نووسةرى ذؤژه
هتـد، لـةبوارى ذةخنـةى    ...مال مريسـادثقى و ئثـراهيم يوونسـیو    بو ناچر و جهلعاىن و موريس ئهموسلثم ئه

  .چريؤك و ذؤماندا بايةخيان پثداوة و لثكؤصينةوةيان لةسةر نووسيووة
بابةتة نةدراوة و جگة لة هةندث وتار و لثكؤصينةوة كة لـة شـوثىن   لة ذةخنةى كورديشدا، ئةوةندة بايةخ بةم 

ئةم باسةى ئثمةش هةوصثكة و دةخرثتة پـاص  . خؤيدا ئاماژةيان پث دةكةين، شتثكى گرنگى لةسةر نةنووسراوة
 .ئةو هةوآلنة

اى ئةم لثكؤصينةوةية تةنيا تةرخانكراوة بؤ باسـكردىن ئاسـتةكاىن كـات و شـوثن و دةربـذين لـة گؤشـةنيگ       
ئـةم جـؤرة باسـةش،    ). ١٩٩٨موكرى ، ( ى حمةمةد موكرى"هةرةس"حةكايةختواىن هةمووشتزان لة ذؤماىن 

بايةخى خؤى هةية، بةتايبةتى لةبةر ئةوةى كة ئةم جـؤرة گؤشـةنيگاية تـا ئثسـتا لـة ذؤمـان و هـةروةها لـة         
ژووى سةرهةصـدان و  بايةخى تايبـةتى خـؤى لـةمث    »هةرةس«جگة لةوةى كة ذؤماىن . چريؤكى كورديدا باوة

گةشةكردىن ذؤماىن كورديدا هةية، هةروةها ذؤمانثكة تايبةتة بةباسـكردىن سـث ذووداوى واقيعـى لـة ژيـاىن      
  :سياسى نةتةوةى كورددا، كة ئةوانيش

  .ز١٩٤٦ذووخاىن كؤمارى مةهاباد لةساصى  - ١
 .ز١٩٧٥نسكؤى شؤذشى ئةيلول لةساصى  - ٢
 .لةباشوورى كوردستان ١٩٧٥نگث لة نسكؤى دةست پثكردنةوةى شؤذش پاش چةند ما - ٣

لةم لثكؤصينةوةيةدا پةنامان بردؤتة بةر كؤمةصث سةرچاوةى گرنگى ئؤروپى و فارسى و كوردى لـة پـةراوثزدا   
ـ . ئاماژةمان پثيان كردووة ، سـةرةتا پـثش بذگـة و    ة لـةدةقى ذؤمـاىن هـةرةس   بةآلم لةكاتى وةرگرتىن منوون

  .مان بة ژمارةى ئةو الپةرةية داوة كة ئةو منوونانةمان لثی وةرگرتووةپةرةگرافة وةرگثذاوةكان، ئاماژة
لة ذووى ناوةرؤكةوة باسةكةمان كردووة بة دوو بةشةوة، لةهةر بةشثكدا سث تةوةرمان تةرخان كـردووة بـؤ   
باسكردىن چةمك و پثناسةى گؤشةنيگا و گؤشةنيگاى حةكايةختواىن هةموو شـتزان و ئاسـتةكاىن گؤشـةنيگا    

دواى ئـةوة گرنگتـرين ئـةجنام و سـةرچاوةكاىن لثكؤصـينةوةكةمان      . ئاسىت كات و شـوثن و دةربـذين   وةکوو
  .دةست نيشان كردووة

  
  چةمك و پثناسةى گؤشةنيگا: تةوةرى يةكةم



  خنه ره -پثنجمشي  به

 ٣٠٤

باسكردىن گؤشةنيگا و دياريكردىن ئةو گؤشةنيگايةى كة لة گثذانةوةي ذؤمانثكدا بةكارهاتووة، بـة بابـةتثكى   
  .ى كوردى دادةنرثخنهوپى و هةروةها لة ذهوؤرنوث لة ذةخنةى ئ

ئةفالتوون يةكةم كةسة كة لة باسى داسـتاندا، جيـاوازى لـةنثوان گثذانـةوةي سـادة و السـاىي كردنـةوةدا        
تر دةدوث، لة شثوازدا چؤنيـةتى قسـةكردىن ئـةو     كردووة و ئةوةى پيشانداوة كة كاتث شاعري بة دةنگى ئةوي

ئيشارةتةوة، الساىي ئةو كارةكتةرة دةكات كة ئةركى نوانـدىن ئـةوى لـة ئةسـتؤ      لة ذثى دةنگ، يان. دةنوثنث
كـة  هةموو شوثنثكدا دةر بكةوث و خؤى نةشارثتةوة، ئةو كاتة الساىي كردنـةوه  بةآلم ئةگةر شاعري لة .گرتووة

دا، لـةم بؤچوونـة  ). ۱۷۲: ۱۹۹۴العـاين، مسـلم ( هةصدةوةشثتةوه و شيعرةكةش دةبثتـة گثذانةوةيـةكى سـادة   
بةئاشكرا دةردةكةوث كة ئةو فةيلةسووفة جياوازى لةنثوان گثذانةوةي خودى و گثذانـةوةي بابـةتى لةداسـتانة    

بـةهؤى   »گثذانـةوةي سـادة  «لة گثذانةوةي بابةتث كة ئةو نـاوى لثنـاوة    .يعردا كردووة و ئةوةشى پيشانداوةش
بةسـةر گؤشـةنيگاى كارةكتةرةكانـدا زاص    بووىن شاعري لة هةموو شوثنثكى داستانةكة، گؤشةنيگاى خؤى  ديار

  .دةكات و شثوازى الساىي كردنةوةى ئةوى ديكة لةناو دةچثت
لةو سةدةكةش ئةرستؤ لة شيكردنةوةى بنياتى گثذانةوه لةداستانةكاىن هؤمثرؤسدا باسـى ئـةوةى كـردووة    

 »درام«شـثوةى  تـةرةكان و ذووداوةكـاىن، بة  كة ئـةو شـاعرية ئةوةنـدة دةسـىت نةخسـتؤتة كاروبـارى كارةك      
  ).٩٨و٩٧: ١٣٧٨ بورونف،(پيشانداوة 

ــوث     ــةتثكى ن ــةوا دةكــرث وةکــوو باب ــةوة هــةبث لةســةدةى بيســتةمدا، ئ ــةم بابةت ــدى ب هــةرچى پةيوةن
دةستكراوةتةوة بة لثكؤصينةوة و دياريكردىن گرنگترين بنةما و ئةرك و خاسـيةتةكاىن لـة بنيـاتى گثذانـةوةي     

هثنـرى  «؛ بةتايبـةتى لةاليـةن   ی ئـةمريكى بايـةخثكى زؤرى پثـداوة   »نگلؤئـة «ى خنهذؤماندا و ذه و چريؤك
ی »جـان بيـؤن   «و پاشـان لـة نووسـينةكاىن    »فريـدمان « و »واآلس مـارتن «و  »پثرسى لةبووك«و  »جثمس

ــاختني و «و ئةوســا ذةخنــةگراىن ذووس وةکــووو  »تزضــيتان تــؤدؤرؤف«و  »جــريار جينيــت«فةذةنســى و  ب
چةندين لثكؤصـينةوةيان لةسـةر نووسـى، يـان لـة دووتـؤى باسـكردىن         »بنسكىتؤماشيفيسكى و بؤرثس ئؤس

  .دا بة قووصى لة خاسيةت و ئةركةكاىن دواون هونةرى گثذانةوه
 دةربـارةى بايـةخ   جؤزثف وارين ١٩٣٢لةبةر ئةوة لةساصى . ديارة پثش ئةو قؤناغة گؤشةنيگا پشتگوث خراوة

  ).١٧٦و١٧٥: ١٩٩٨ مارتن،( نةدان بة گؤشةنيگا دةربذيوة

گؤشةنيگا وةکووو زاراوةيةك، پةيوةندى بة هونةرى شـثوةكاريةوة هةيـة و لـةوةوة وةرگـرياوةو هثنراوةتـة      
بوارى ذةخنةى ذؤمانـةوةو بـؤ ئـةوة بـةكارهثنراوة كـة گوزارشـت لـة تثـذوانني و بؤچـووىن حةكايـةختوان و           

  .كارةكتةرةكان بكات
گؤشةنيگا بة چـاو و دةروونـةوة هةيـة و لـة ذثـى      . وازةلة دةنگ جيا« :گؤشةنيگا وةك جريار جينيت دةصث

 .كةچى دةنگ لةئاسىت دةربـذيىن زمانيـدا، بـةخؤى داذشـتنة     ؛ئةوانةوة پةى به جيهانة خةياصييةكةى دةبرثت
لةوانةية حةكايةختوان بةچاوى كارةكتةر تةماشا بكـات، بـةآلم پرؤسـةى گثذانـةوة و گواسـتنةوةى نـاوةرؤكى       

  ).١٣٣: ١٩٨٤ امحدقاسم،( »ت، بةمةش گثذانةوةى خودى، بةرهةم دةهثنرثچريؤكةكة جثبةجث دةكا
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لةبةر ئةوةى ذؤمان كؤمةصث ذووداو و بةسةرهاتى چةند كارةكتـةرثک دةگثذثتـةوة، بؤيـة دةبـث بايـةخ بـة       
گؤشةنيگاى ئةو حةكايـةختوان و كارةکتةرانـة بـدرثت كـة لـة ذوانگـةى ئةوانـةوة پرؤسـةى ئـةو گثذانةوةيـة           

  .رثتجثبةجث دةك
تزضـيتان  «، وتـار لةبارةى گرنگى زاراوةى گؤشةنيگا لةپرؤسةى گثذانـةوه و گواسـتنةوة لـة حةكايةتـةوة بـؤ      

، وتـار سثهةمني زاراوةى گرنگ كة ذث دةدات بة وةسـفى گواسـتنةوة لـة حةكايةتـةوة بـؤ      «: دةصث» تؤدؤرف
لـةخؤدا پثشـكةش نـاكرثن،     ئةو بةسةرهاتانةى كة جيهاىن حةكايةتى لث پثكـدثت خـؤ  . زاراوةى گؤشةنيگاية

گؤشــةنيگا بةتــةواوى شــوثىن پــةيربدن ... كــراوةوة ئــةجنام دةدرثــت  بةصــكوو لــة گؤشــةنيگايةكى ديــاري
 »دا هاوتايـان نييـة  وتـار دةگرثتةوة، بةآلم خواستنثكى گوجناوة، چونكة خاسيةتة جؤراوجؤرةكاىن تثذوانني لـة  

  .)٥٠: ١٩٩٠ تودرودف،(
–گؤشـةنيگا  «: كة دةصث »بؤرثس ئؤسبنسكى«لةوانة پثناسةكةى . ا كراوةبةگةلث شثوة پثناسةى گؤشةنيگ

بريتيية لة سثستةمثك بؤ نواندىن شـوثىن سـث، يـان چـوار ذةهةنـدى، بـة يارمـةتى         - بة شثوةيةكى گشىت
سـتةمى گؤشـةنيگاى   يخاصى ناردنيش لة س. هةندث ئامذازى هونةرى تايبةت بة شثوةيةكى هونةرى دياريكراو

  ).٦٩: ١٩٩١ اوسبنسکي،( »پثگةى ئةو كةسةى كارى وةسف كردنةكة جثبةجث دةكات: لة هثصى، بريتيية
. ئةم پثناسةية وةکوو دةردةكةوث زياتر تايبةتة بة هونةرى شثوةكارى و كةمتر پةيوةندى بة ذؤمانةوة هةيـة 

اتثكـدا چةنـدين   لةک. هةروةها ئةوةندةشى كة پةيوةندى بة ذؤمانةوة هةية تايبةتكراوة بة گؤشة نيگاى بابـةتى 
  :جؤرى گؤشةنيگا لة ذؤماندا بةكارهثنراوة وةکوو

  .ناوةكى –خودى  - ١
 .دةرةكى –بابةتى  - ٢
 .گؤشةنيگاى ئاوثتة - ٣

  :يش ئةم پثناسةيةمان بةرچاو دةكةوث»تومخةكاىن داستان«لة كتثىب 
ؤى و گؤشةنيگا، يان گؤشةنيگاى گثذانةوه، پيشاندةرى شثوةيةكة كة نووسةر لةذثى ئـةوةوة بؤچـووىن خـ   «

ناوةرؤكى ذؤمانةكة پثشكةش خوثنةر دةكات و لـة واقيعـدا پةيوةنـدى نووسـةر لةگـةص ذؤمانةكةيـدا پيشـان        
  ).٣٨٥: ١٣٧٦ دقي،صامير( »دةدات

ئةم پثناسةية تةنيا وةسفى پةيوةندى نثوان ذؤماننووس و گثذانةوةي ذؤمان دةكات، بث ئـةوةى ئامـاژه بـةوة    
انيش خاوةىن گؤشةنيگاى خؤيانن و مـةرج نييـة لةگـةص گؤشـةنيگاى     بكات كة لةهةندث ذؤماندا كارةكتةرةك

  :نووسةردا يةك بگرنةوة، بؤية ئثمة ئةو پثناسةيةى خوارةوة پثشنياز دةكةين و دةصثني
گؤشةنيگا بريتيية لة چؤنيةتى گوزارشتكردىن ذؤماننووس و حةكايةختوان و كارةكتةرةكاىن نـاو ذؤمـان، لـة    

ش پةيوةندى بة جؤرى گثذانـةوةي ذؤماننووسـةوة هةيـة كـة كـار دةكاتـة سـةر        ئةمة. بري و بؤچووىن خؤيان
  .سةرجةم شثوازى گثذانةوةي ذؤمانةكة
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  جؤرةكاىن گؤشةنيگا: تةوةرى دووهةم
گؤشةنيگا، يةكثكة لة بنياتة گرنگةكاىن گثذانةوه لـة ذؤمـان دا و پةيوةندييـةكى راسـتةوخؤى بـة شـثوازى       

ةصكوو بگرة هةصبژاردىن جؤرى گؤشةنيگا كاردةكاتة سـةر چؤنيـةتى شـثوازى    بةرهةم هثناىن ذؤمانةوة هةية، ب
لةبةر ئةوةى زؤربةى ئـةو ذةخنةگرانـةى باسـى گؤشـةنيگايان كـردووة جـةختيان       . نووسيىن هةموو ذؤمانثك

لةسةر گرنگى و دةورى گؤشةنيگا لة بنياتى هونةرى ذؤماندا كردؤتةوة و بـة تـومخثكى هونـةرى بنـةذةتييان     
  .ئةمةش وايكردووة بةگةلث شثوة، جؤرةكاىن پؤلثن بكةن .داناوة

ى بةوة كردووة كـة  فلؤپريدا پثرسى لةبووك ئاماژه» مةدام بؤضارى«لة باسى شثوازةكاىن گثذانةوه لة ذؤماىن 
  :لةم بارةيةوة لةبووك دةصث. كةى ئةجنام داوةئةو ذؤماننووسة بة دوو شثواز،كارى گثذانةوه

. دةنگى خؤى قسة دةكات و هةندث جاريش لةذثى يـةكثك لـة كارةكتةرةكانـةوة   هةندث جار، نووسةر بة«
  ).٧٠: ١٩٨١ لوبوک،( »وة قسةى كردووة"ئيما"لةم ذؤمانةشدا زؤرجار لةذثی 

يةكـةمياىن نـاو   . كردووة بة دوو جؤرةوة »فلؤپري «شثوازةش، جؤرةكاىن گثذانةوةي الىبةگوثرةى ئةم دوو 
لـة پثشكةشـكردىن پةنؤراميـدا،    «: سةبارةت بة يةكـةم دةصـث  . »درامى«و ناوة و دووهةمى نا »پةنؤرامى«ناوة 

: ١٩٩٧ يقطـين، ( »شتزانة، بابةتةكةى تثدةپةرثنث و بؤ خوثنةرى كورت دةكاتةوةدةبينني حةكايةختوان هةموو
  :كةچى لة بارةى دووهةمةوة وتوويةتى ).٢٨٦
 »كانيش ذاستةوخؤ پثشكةشـى خوثنـةر دةكـرثن   ذووداوة، لة پثشكةشكردىن دراميدا حةكايةختوان ناديارة«

  )٢٨٦: ١٩٩٧ يقطين،(
جـةخىت لةسـةر پةيوةنـدى نثـوان گؤشـةنيگاو دةروونناسـى        »جـان بيـؤن  «لةباسى ذؤمان و گؤشةنيگادا، 

  :نيشان كردووةكردؤتةوة و پاشان سث جؤرة ذوانيىن دةست
  .ذوانني لة دواوة - ١
  .ذوانني لةگةص - ٢
  ).١٧٤و١٧٣: ١٩٩٤ ين،العا( ذوانني لةدةرةوة - ٣

  :يان بةسث جؤرة گؤشةنيگاوة هةيةئةم سث جؤرة ذوانينة، پةيوةندي
  .ناسراوة كة زانيارى لة كارةكتةرةكان زؤرترة هةمووشتزانبة گؤشةنيگاى حةكايةختواىن : يةكةميان

  .يةچونكة زانيارى ئةو و كارةكتةرةكان لةيةك ئاستدا. ناسراوة هاوشانبة گؤشةنيگاى : مياندووهه
شتزان دةگرثتةوة و ئةم حيكايةختوانة تـةنيا لـةدةرةوة لـةذثى    گؤشةنيگاى حةكايةختواىن كةم: سثهةميان

  .هةستةكاىن بيسنت و ديتنةوة، زانيارى سةبارةت بة كارةكتةرةكان دةست دةكةوث
ووة كـرد ، جؤرةكاىن گؤشـةنيگايان دابـةش  »تزضيتان تؤدؤرؤف«و  »تؤماشيفسيكى«دواى ئةوة، هةريةكة لة 

  :بةسةر دوو جؤر دا
  .گؤشةنيگاى دةرةكى - ١
  ).١٨٩: ١٩٨٢ شيفيسکي،( گؤشةنيگاى ناوةكى - ٢
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و » ذوانـني لـة دواوة  «يانة دووبارة دةكةنةوة كة جان بيؤن سةبارةت بـة  رلثرةدا، ئةو دوو ذةخنةگرة، ئةو زانيا
  .كردووةباسى» ذوانيىن لةگةص«

گا داوة و ئةو پؤلني كردنانةيان لةبةرچاو گرتووة كـة جـان   نووسةراىن كورديش هةندث بايةخيان بة گؤشةني
حسثن عارف لـة گؤضـارى بصثسـة، وتـارثكى     : بؤ منوونة. يان كردووةزتؤماشيفيسكى و تؤدؤرف پثشنياو  نؤبي

  :نيگاى پؤلني كردووةلةوثدا سث جؤرة گؤشة. دةربارةى شثوةكاىن گثذانةوه بآلوكردؤتةوة
  .گؤشةنيگاى هةمووشتزان - ١
  .شتزانگؤشةنيگاى كةم - ٢
  ).١٥تا١٣: ٢٠٠٢ عارف،(نامة گؤشةنيگا  - ٣

). ٢١١: ٢٠٠١ سـابري، ( كة لة ماستةرنامة چاپكراوةكةى ديـارى كـردووة   »پةرثز سابري«ئةم پؤلينة و ئةوةى 
بةآلم نةجم خاليد ئةصوةىن لة دوكتؤرانامة چاپكراوةكةيدا تايبةتى كـردووة  . تايبةت كراون بة چريؤكى كوردى

 ى حسـثن عـارف و  »شـار « ى ئيرباهيم ئةمحـةد و »ژاىن گةل« سث منوونةى ذؤماىن كوردى كة ئةوانيش بة
  ).٧٥: ٢٠٠٤ ئةصوةين،نةجم(ن ى خةسرة و جاف»ذاز«

  
  ختواىن هةمووشتزان خاسيةتةكاىن گؤشةنيگاى حةكايه: تةوةرى سثيةم

بة ذؤمـاننووس و كارةكتةرةكانـةوة،   ئةو حةكايةختوانة و پةيوةندى . هةموو ذؤمانثك حةكايةختوانثكى هةية
  .جؤرى گؤشةنيگاى بةكارهاتوو لة پثشكةشكردىن كارةكتةر و وةسفى ذووداوةكان ديارى دةكات

برواى بـةوة  : يةكةميان. سةبارةت پةيوةندى ذؤماننووس و حةكايةختوان دوو  بؤچووىن سةرةكى لة ئاراداية
كـةچى  . كـة ئـةجنام دةدات  باتى ئةو كارى گثذانـةوه هةية كة حةكايةختوان كةسى دووهةمى ذؤماننووسةو لة

ثـك بـؤ   وتارلةو بذواية داية كة حةكايةختوان خودى نووسةر نييـة و ئـةو كةسـة خةياصـيةية كـة      : دووهةميان
تةنيا بة گوتىن يان نووسيىن يةكـةم وشـة بةمةبةسـىت داهثنـاىن دةقـى      . خوثنةرثكى خةياصى ذةوانة دةكات

 بـؤريس ئؤسبنسـكى  لـةم بارةيـةوة   ). ٣: ١٩٩١ اوسبنسـکي، ( تةخـةيول دةكـرثن  ذؤمانثك، ئةو دوانة پثكةوة 
كةسيةتى ذؤماننووس لة حةكايةختوان جياوازة؛ لةبةر ئةوةى ذؤماننووس مرؤضـثكى ذاسـتةقينةية لـة    «: دةصث

: دةصـث " رؤالن بارت"گؤشت و خوثن دروست بووة؛ كةچى حةكايةختوان كةسيةتييةكى خةياصيية يان وةکوو 
). ٧٧: ١٩٩٦ اعـزام، (» كـة ئـةجنام بـدات   و ذؤماننووس دايناوة بؤ ئةوةى لةباتى ئـةو كـارى گثذانـةوه    كاغةزية

ةسةر بناغـةى خةياصـثىت كةسـثىت    دةكةنةوة ل ئةگةرچى ئةم دوو نووسةرة، حةكايةختوان لة ذؤماننووس جيا
ئايدؤلؤژيـدا، حةكايـةختوان    بةآلم من بذوام بةوةية بةتايبةتى لـة ذؤمـاىن   خاسيةتى بايلؤجى ذؤماننووس، و ئةو

نةك هةر لةباتى ذؤماننووس كارى گثذانةوةي ذووداو و وةسفى دميةن و كارةكتـةرةكان دةگثـرث، بةصـكو لـة     
هةمان كاتدا دةتوانثت ببثتة هةصگرى گؤشةنيگاى نووسةر و لةدةقى ذؤمانةكةدا گوزارشت لـة بـري و بؤچـووىن    

بـةهؤى گؤشـةنيگاوة بـة    «ش ئـةوة دةگةيـةنث كـة    ذانـةوه پةيوةنـدى نثـوان حةكايـةختوان و گث   . ئةو بكـات 
بـث  : ةوةى ذووداو، بؤية ئةو دوو زاراوةية پثكةوة بةستراون و ئاوثتةى يةكتر بوونـة رةذحةكايةختوان دةوترث گث



  خنه ره -پثنجمشي  به

 ٣٠٨

: ١٩٨٤ امحدقاسـم، ( »حةكايةختوان گؤشةنيگا دانامـةزرث و بـث گؤشـةنيگاش حةكايـةختوان لـةناو دةچـث      
١٣٥.(  

دةبــث پــث لةســةر ئــةوة دابگــرين كــة هــةرگيز ذؤمــان بــث گؤشــةنيگا دانامــةزرث و   لةاليــةكى ديكــةوة
كارةكتةرةكان نـاتوانن بـةبث ئـةو وةسـفى ذووداو، و دميةنـةكان بكـةن و پةيوةنـدى خؤيـان لـةچوارچثوةى          

  .و ئثستا و ئايندةى خؤيان بكةن خود باسى ژينگة و شوثن و ذابردوويا. بةسةرهاتةكاندا ديارى بكةن
لةبـةر ئـةوة لةسـةر بناغـةى     . جؤرةكاىن ذؤمان ئةوة دةخوازثت که جؤرى گؤشةنيگا ديارى بكةين ذؤمان و

  :جؤرى گؤشةنيگا دةتوانرثت ذؤمان بكرثت بة دوو جؤرى سةرةكييةوة
  ).واتا ذؤماىن تاكةدةنگ(ذؤماىن مؤنؤفؤىن  - ١
 ).واتا ذؤماىن فرةدةنگ(ذؤماىن پؤليفؤىن  - ٢

ؤماىن مؤنؤفؤىن و ذؤمـاىن پؤلؤفؤنيـدا، ئؤسبنسـكى تثبـيىن ئـةوةى      لة چوارچثوةى گشىت جياوازى نثوان ذ
لـة ذؤمـاىن مؤنؤفؤنيـدا يـةك گؤشـةنيگاى ئايـدؤلؤجى باآلدةسـت دةبـث و ئـةو گؤشـةنيگاية           «: كردووة كـة 

بـةجؤرث  . و هةموو بةهاكان ملكـةچى ئـةو تاكـة گؤشـةنيگاية دةبـن      رجةم كارة ئةدةبييةكةدا باو دةبثلةسة
تـر لـة    پثچةوانة لةسةر زارى كارةكتةرثك سةر هةصبدات، ئةوا ئةو گؤشةنيگاية جارثكي ئةگةر گؤشةنيگايةكى

ةكةى دةگرثتةوة، كةچى لـة  ئةم هةصسةنگاندنة بؤچوون و سةرچاو ؛گؤشةنيگا باوةكةوة هةصدةسةنگثندرثتةوة
هـؤى  . دثـت  دا كؤمةصث گؤذاىن ديار لة گؤشةنيگاى ئايدؤلؤجييـة بـاآل دةسـتةكةدا بـةدى    "پؤليفؤىن"ذؤماىن 

لـةم  . كى باآلى گشىت هةيةثتةوة كة بةرهةمةكة مةيلى دامةزراندىن زياتر لة سثستةمثذئةمةش بؤ ئةوة دةگة
نووسـةر نايـةوث ملكــةچى سثسـتةمى بـاآل دةسـت بــث ؛       يسـتةمانة ســةربةخؤ دةبـن و   دا ئـةو س حاصةتةشـ 

: ٢٠٠٤ ئةصـوةين، نـةجم ( »هثصـث دةهةصسةنگاندىن خودى و گةيشنت بة بذيارة تايبةتيةكان بؤ خوثنةر بـةجث 
٧٦.(  

لة ذؤماىن مؤنؤفؤنيدا، گؤشةنيگاى حةكايةختواىن هةمووشـتزان لـة گثذانـةوه و بـاس و پيشـانداىن ذووداو و      
ئـةم جـؤرة گؤشـةنيگايةش ئـةرك و خاسـيةتی تايبـةتى خـؤى هةيـة و بةمانـةش لـة           . كارةكتةرةكاندا باوة

  .جؤرةكاىن ديكةى گؤشةنيگا جيا دةكرثتةوة
بةپثى ئـةم تةكنيكـة،   «. ةنيگاى حةكايةختواىن هةمووشتزان، پةيوةندى بة ذوانيىن دةرةكةييةوة هةيةگؤش
كـة ئـةجنام دةدات و هةواصـى كةسـيةتيةكان و بـارى      ةوة لةدةرةوةى ذووداوةكانـةوة، كـارى گثذانـةوه   رگثذة

هـةموو شـتزانةوة   هـةروةها لـةذثی گؤشـةنيگاى    ). ٢٦: ٢٠٠٠ جينيـت، ( »دةرووىن ئةوامنان بؤ باس دةكات
وكـةوت و ذةوشـت و هةصوثسـىت سياسـى و كؤمةآليـةتى كارةكتـةرةكان        وةسفی ذووخسار و ژينگة و هةصس

  .دةكرث
جـريار  ) شـتزان كـةم (و گؤشـةنيگاى نـاوةكى   ) هةمووشـتزان (لةباسى جياوازى نثوان گؤشةنيگاى دةرةكى 

كارةكتةرثكةوة دةگثذدرثتـةوة، كـةچى    يةكةمدا، حةكايةت لةذثی هؤشى ى بةوة كردووة كة لة جينثت ئاماژه
  ).٣٧: ١٩٧٠ بارت،( كة سةبارةت بة كارةكتةرثكة، نةك لةذثی ئةوةوة پثشكةش بكرثمدا، گثذانةوهلة دووهه
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نـادات كارةكتـةرةكان بـةخؤيان بثنـة      گؤشةنيگاى حةكايةختواىن هةمووشتزان بةوة دةناسرثتةوة كـة ذث 
ن ذاستةوخؤ دةرببذن، بةصكوو لةباتى ئةوان قسـة دةكـات و گؤشـة    خؤيا يسةرشانؤى ذووداوةكان و گؤشةنيگا

نيگاكانيان پيشان دةدات و بـارى دةروونيـان شـى دةكاتـةوة و لـة ذووی كؤمةآليـةتى و ئابوورييـةوة باسـيان         
دةكات و ئاگاى لة هةموو شتثكى ئةوانة و تةنانةت دةزانث لة پشىت دةرگا داخراوةكانةوة ئةوان چى دةكـةن و  

  .دوثنلةچى دة
  

  دا»هةرةس«ئاستةكاىن گؤشةنيگاى هةمووشتزان لة ذؤماىن : مبةشى دووهه
لةم ذؤمانةدا گؤشةنيگاى حةكايةختواىن هةمووشتزان باآلدةستة و لةذثی ئةمةوة، گؤشةنيگاى كارةكتةر كـة  

حةمـة  «ةتى ةشثك لةو كارةكتةرانة بةتايببةصكوو بگرة ب. كارةكتةر، پيشان دراوة ٥٠زيكةى ژمارةيان دةگاتة ن
، بـةدرثژاىي  »و خةجث و مسايل و ئةمحةد و هيام و سةركةت و مامؤسـتا ذةشـيد و نةسـريىن ژىن ئةمحـةد    

ذؤمانةكة گوزارشت لة ئايدؤلؤژياى ذؤماننووس دةكةن، گـةلث جـار لـة ذووی زمـاىن و ئاسـىت ذؤشـنبريييةوة       
اننووس ئـةوة لـة بـري دةكـات كـة      و خؤيان لة بري دةكةن ياخود ذؤم بنة شثوةيةكى فؤتؤكراوى خودى ئةودة

  .ئةوان كؤمةصة كارةكتةرثكن و دةبث خاوةىن دةنگ و پثگة و گؤشة نيگايةكى تايبةتى بن
  :بةگشىت ئاستةكاىن حةكايةختواىن هةمووشتزان لةم ذؤمانةدا دةكةين بة سث بةشةوة

  .ئاسىت كات - ١
 .ئاسىت شوثن - ٢
 .ئاسىت دةربذين - ٣

اون و پةيوةندييان بةيةكةوة نييـة، بـة پثچةوانـةوة    ذةو ئاستانة لثكدابئةو دابةشكردنةش ماناى ئةوة نيية كة ئ
ئثمة لةسةرةتاوة جـةخت لةسـةر ئـةوة دةكـةين كـة ئـةو سـث ئاسـتة پةيوةنديـةكى ئؤرگـاىن پثكـةوةيان            

نـة سـةر شـثوةى زمـان و      هشـوثن پثكـةوة بةسـتراون و كـار دةكـ     ودةبةستثت، چونكة بةقةد ئةوةى كة كات
، ئةوةنـدةش دةربـذين   ةكان لـة ذووی كـةلتورى و دةرووىن و سياسـى و كؤمةآليةتييـةوة    دةربذيىن كارةكتةر

ى خؤى دةبينث لة پيشانداىن خاسيةتى شوثن و كات و هةروةها تواناى ئـةوةى هةيـة كـة مـةوداكانيان     رودة
جگـة لـةوةى كـة دةتوانـث ذةهةنـدثكى ئايـدؤلؤجى بـةوان         .خباتة چوارچثوةى چةند مةودايةكى زمانييـةوة 

  .بةخشثب
لةم لثكؤصينةوةدا، بـة سـث تـةوةرى جيـا باسـى هةريـةك لـةو ئاسـتانة دةكـةين و خاسـيةتةكانيان ذوون           

  .دةكةينةوة
  

  ئاسىت كات: تةوةرى يةكةم
دراوة، بؤيـة ئاسـايية كـة    كةى ئةجناملةبةر ئةوةى ئةم ذؤمانة لةذثی حةكايةختواىن هةمووشتزانةوة گثذانةوه

كـةدا زاص ببـث و حةكايـةختوان لـة هـةموو كـات و سـاتثكدا پـثش         ثذانـةوه كاتى ذابـردوو بةسـةر زؤربـةى گ   
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 ذوو دةدات و لة ذابردوودا ئةوان چؤن بوون و لة ئثسـتادا چـؤن بـري دةكةنـةوة و بـة چ      كارةكتةرةكان بزانث چ
  .شثوةيةك دةذواننة ئايندة

ميشه دروسـتكةرث، خواوةنـدث   بة كار هثناىن فرماىن ذابردوو، ئةوة دةگةيةنث كة لة پشىت ئةو فرمانةوة هة
يان حةكايةختوانثك، خؤى شاردؤتةوة و جيهانة باسكراوةكة، ذاضة دةكات و دةيـةوث بـة زووتـرين كـات و بـة      

  ).٧٧: ١٩٩١ اوسبنسکي،( گوجناوترين شثوة هؤ و مةبةست پثكةوة ببةستثت
موو شـتثكى  هةرةسـيش لةسـةرةتاوة خـؤى وا پيشـان دةدات كـة ئاگـاى لـة هـة        يةختواىن ذؤمـاىن  حةكا

.  و مـردن و تثكؤشـاىن ئـةوان چييـة    كارةكتةرةكانة و دةزانث هؤى ئـازار و نةهامـةتى و ئـاوارةىي و برسـثىت    
هةروةها تةفسريى هةموو ذووداو و بةسةرهاتةكاىن الية، وةکوو جيهانثكى ئامادة كة سةرجةم بنةماكاىن لـةوة  

  .و پثش خراوةتة ذوو، تةماشاى جيهاىن كارةكتةرةكان دةكات
دةسـت پـث دةكـات و درثـژة      ١٩٦٤هاباد لة ساصى بة ذووخاىن كؤمارى مه هةرةسسةرةتاى ذووداوةكاىن 

تـاى دةسـت    هو لـة مـانگى پثنجـى ئـةو ساصـة كـة بةسـةر        ١٩٧٥دةكثشثت هةتا نسـكؤى ئـةيلول لةساصـى    
  .پثكردنةوةى شؤذشثكى ديكة دادةنرث، ذؤمانةكة كؤتاىي پثدثت

كؤتاىي هةية، بـةآلم كؤتاييةكـةى كراوةيـة بـة گـوثرةى ئـةو دابةشـكردنةش        ئةم ذؤمانة سةرةتا و ناوةند و 
  :گرنگترينيان ئةمانةن. كؤمةصث كارةكتةر لة ذووداوةكاندا بةشدارى دةكةن

  .حةمة - ١
 .ى ژىن حةمةخةجث - ٢
 .مسايل براى حةمة - ٣
 .ئةمحةد كورى حةمة - ٤
 .نةسرين ژىن ئةمحةد - ٥

ى سـةر بـة   »هـةجنرية «لة گونـدى   جث و مسايلمةهاباد، حةمة و خةبةهؤى كارةساتى ذووخاىن كؤمارى 
سةرةتا پـةنا دةبةنـة   . كةركووك و بةغدا دةبنكوردستان هةصدثن و ئاوارةى شارى شارى سةقز لة ذؤژهةآلتى 

سـات ذووداوةكـاىن ژيانيـان لـة     بةلةوثوة حةكايةختوان سات. »بةيان«ئةشكةوتثك لة بنارى چياى  بةر نيمچة
  : دا دةصث٨ثذثتةوة و لة الپةرة پثشى ئةو كارةساتة دةگ وپاش
دا هةناسـةى ماندوويـةتى ئـةم سـث كةنـةفت و      ١٩٤٦ئةم نيمچةئةشكةوتة لـة دةمـةو ئثـوارةى ساصـى     « 

كزةبايةكى سارديش دوا تيشـكى هـةتاوة نيـوة ئاوابووةكـةى نثـوان ترؤپـةكاىن       . ذةنگبوواردووةى هةصدةمژى
ئةو سث شةكةتة ورتـةيان لـة   . ةسةر زةويدا ذايدةخستذاودةنا و تاريكى بة دواى خؤيدا پةىل كثش دةكرد و ب

   .»...دةم نةدةهاتة دةر، بث مةبةست سةيرى ئامسانيان دةكرد،
تةنيا بـؤ ئةوةيـة     كوردةوة هةية،گةىل گةذانةوة بؤ ئةو بةسةرهاتة، كة پةيوةندى بة ذووداوثكى واقيعى ژياىن

ذشى ئةيلول بكات و ئةو نسكؤيةش بؤ ئةو هؤيانـة  لةذثی پيشانداىن هؤ و هؤكارةكاىن ئةوةوة باسى نسكؤى شؤ
بگثذثتةوة كة ذووداوى يةكةمى لثوة بةديهاتووة، بؤية لةكاتى نسكؤى ئةيلولدا حةكايةختوان زةيىن خوثنةر بـؤ  
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دا  ١٩٣زةمةىن بةسةرهاتى ذووخاىن كؤمارى مةهاباد دةگثذثتةوة و باسى هؤ و هؤكارةكاىن ئةو ذووداوة لـة ل 
  : دةكا و دةصث

، سةربةرزانة چوونـة پـاى قـةنارة، پثآلوةكانيـان     »سةيف«و  »قازى«بيست و نؤ ساصى ذةبةقى بةر لة ئثستا «
بيست و نؤ ساص لةمةوبةر، كؤمارث ذووخا، پـاش ئـةوةى بـؤ ساصـث دنيـاى      . كةوتة ژوور سةرى ئينساىن كورد

تبازان، كؤمـار و خـوثىن   رؤشىن بيىن، سةرنگون كرا، فرؤشـرا، بةرژةوةنـدى دةوصـةتان، بـرية نـةوت، سياسـة      
ئيدى پةناهةندةىي و دةربةدةرى، هةزاران تفةنگى سةرخوار لـة كـاروانثكى نةسـرةوتدا    ..  . كورديان پثچايةوة

مـةهاباد، مـةهابادى قورقومشيـان    . ..ملـى ذثيـان گرتـة بـةر    . ..خاك و وآلتيان سپاردة نةوةى دواى خؤيـان 
  .»شا ترسى نةما ...دا توانةوة، وثنةى قازى دةركةوت»شا«بةسةرى 

لة زةمةىن ئةو بةسةرهاتةدا، حةكايةختواىن هةمووشتزان بةئاشكرا ديارة و لةدةرةوةى هؤيـةكاىن ذووخـاىن   
بـازان و بةرژةوةنـدى دةوصـةتان و پاراسـتىن بـرية نةوتـةكان       كؤمارى مةهاباد بؤ خيانةت و گةمةى سياسةت

لة زةمةىن نسـكؤى  . ئومثدةكان دةكاترگة بثدواى ئةوة باسى چةكى سةربةرةو خوارى پثشمة. دةگثذثتةوة
ئةيلوليشدا هةمان حةكايةختوان، لةزةمةىن كارةكتةرةكانـدا ئامادةيـة و لـةذثی ئةوانـةوة باسـى هـةمان ئـةو        

بةم جؤرة لة ذثـی   بؤ هاتنة پثشةوةى ئةو بةسةرهاتةودا دةكات كة ذثخؤشكةر بوون  ٢٢٦هؤكارانة لة الپةذةی 
  :ةوة دةياخناتة ذووو مارف دايةلؤگى ذاستةوخؤى خةجث

  ؟ چى بوو؟.. ئةرث چؤن وا  - «
  ئيتر - 
  هةر هيچ نةما؟.. هيچ نةما .. او ياىن تةو - 
  ...چؤلةكةكوژيش نةما .. بةصث تةواو  - 
  چؤن؟ - 
سـتگا،  ثستگا بـة و ثئثمة و وآلتيان ناية ناو جانتايةكى دةبلؤماسى، و هةرزان فرؤشيان كردين،.. رؤشراين ف - 

  .ةنگةر هةذاجيان كردينلةنگةر بةل
  ؟..بةجارث  ،ئةو هةموو چةكة ،ئةو هةموو پثشمةرگةية - 
ؤ بةصث تةنانةت ئـةو تفةنگانـةى زمـاىن حـةقگؤمان بـوون، لـةو ذؤژةدا الص بـوون، مـةيني، بثزيـان لـةخ           - 

  .»دةكردةوة كة بةشاىن ئثمةوةن
  

دوو، لـة ذؤمـاىن كـؤىن نوثـدا،     گةمةكردن بـة ذووداوةكـان و گواسـتنةوةى گثذانـةوه لـة ئثسـتاوة بـؤ ذابـر        
ئةمةش دةبثتة هؤى ئةوةى كة چةند گؤشةنيگايةكى زةمةىن لةيـةك زةمةنـدا خبرثتـة    . دياردةيةكى ئاسايية

ئـةم جـؤرة   «: لـة ذووی فؤرمـةوة  . ئةم شثوة ئاصـؤزترين شـثوةكاىن پيشـانداىن گؤشـةنيگاية    . كةناو گثذانةوه
ةية لة تةعليقاتى نووسةردا بةدةر بكةوث كة هاوشـاىن يـاخود   كؤكردنةوةى نثوان گؤشةنيگا زةمةنييةكان لةوان

ئةم شـثوةيةش ئـةركى جـؤرة باگراونـث     . پثش گثذانةوةي قسةيةك، يان ذووداوثكى دياريكراو ئةجنام دةدرث
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 الـراوي، ( »دةگثذث كة لةذثی ئةوةوة يةك لة دواى يةك هـاتىن ذووداوةكـاىن ذؤمانةكـة دةركـى پثـدةكرث     
٦٠: ١٩٨٦.(  

وكرى لة ذؤماىن هةرةسيشدا، بؤ هةمان مةبةست گةمةى بـة زةمـةىن ذووداوةكـان كـردووة، بـؤ      حمةمةد م
پةرسـىت  بؤ منوونة حةكايـةختوان، هةل . كةوةئةوةى بتوانث چةند گؤشةنيگاية لة يةك زةمةندا خباتة گثذانةوه
دا دةخاتـة  ٥٣ةیىن كؤمارى مةهاباد لـة الپـةذ  و ترسنؤكى و خودپةرسىت ئاغاى گوندى هةجنرية، پاش ذووخا

  :بةرچاو و دةصث
  :دةوتنئاغا لة پثشوازى سةركردة ژاندرمةكان ذووی لة پياوةكاىن كرد و بة كوردى پثي«

   ؟وتن حكومةت بة عارةبانة كةروثشك دةگرثذؤصة چةند جارم پث... ئا _ 
  :ذووی لةسةركردةى ژاندرمةكان كرد و لةسةر يةك دةيووت

خـؤ ئةگـةر فريامـان    . ان خثرى پثوة بوو، بةخثر بثنةوة، ياخوا بةخثر بثنةوةيا خوابةخثر بثنةوة، پث و قدومت
حةيا و ناموسيشـمان   ،يان داگري دةكردرنةكةوتبان، ئةوا هةرچى و ذووتةصة بة فةتارةتيان دةبردين و زةوى و زا

منـاص  سـةر، مـاص،    ،ماصـى خؤتانـة   !سـةد جـار بـةخثر بثنـةوة     !دةكةوتة ژثر دةستيان، ياخوا بـةخثر بثنـةوة  
  »!هةزار جار بةخثر بثنةوة ،هةرچييةكى ئثوة بفةرموون لة ئؤغرداية

ئةم گؤشةنيگاية، بة پثچةوانةى گؤشةنيگاى لةوةوپثشى هةمكان ئاغاية، كة ساصث پـثش ذووخـاىن كؤمـارى    
سةبارةت بـة   وة دةقى قسةكاىن ئةو»خةجث«ی حةكايةختوان لةذثی كردارى بريهاتنةوة. مةهاباد دةريبذيبوو

  :دا دةخاتة ذوو٥٤ش لة الپةذةی شؤذ
  !كوذينة گوث بگرن - «

ئـةوا مثـژوو هـةرگيز     ةكـةين، ئةگةر ئةمرؤ شتث بـة شـت ن  ! ئةمرؤ ذؤژى لةخؤبوردن و تثكؤشان و هةصمةتة
تةرخـةميمان بةرانبـةر نةتةوةكـةمان كردبـث، دةبـث      تا ئثستا لة ذووی نةفامييـةوة كةم ئةگةر  .لثمان نابوورث

سـةرو مـاص، هةرچييـةكمان     .دةنگ، بةيةك دص، بة يةك بريو باوةذةوة بثينة مةيدان ئةمرؤ هةموومان بةيةك
  .»....دةبث خؤ بةخت كةين  ،ةكةمان بثگةلهةية، بؤ سةربةسىت و سةربةرزى ئةم نةتةوةية، بؤ ئازادى 

 ةشلة دوو زةمـةىن جيـاوازدا پثشـك   ) شؤذش(لثرةدا دةبينني دوو گؤشةنيگاى جياواز بةرانبةر يةك دياردة 
كردارى پيشـاندانةكةش لـةذثی حةكايـةختواىن    . هةردوو گؤشةنيگايةكةش تايبةتن بة يةك كارةكتةر. كراوة

واتـا  . لـة يةكةميانـدا حةكايـةختوان گؤشـةنيگاى كارةكتـةر دةگوازثتـةوة      . هةمووشتزانةوة جثبـةجث كـراوة  
كاىن ئةو دةگثذثتـةوة، بـةآلم   و حةكايةختوان لةكاتى ئثستادا قسة دوثكارةكتةر لةزةمةىن حةكايةختواندا دة

. مدا خةجث بريى دةكةوثتةوة و حةكايةختوان لة زةيىن ئةوةوة دةقـى گؤشـةنيگايةكة دةگثرثتـةوة   لة دووهه
. راوةتـةوة لة يـةك كاتـدا بـةذووی دوو زةمـةىن خؤييـدا ك     . كة تثكشكاوةبةم بري هاتنةوةية زةمةىن گثذانةوه

وة هةيـة كـة   ميان پةيوةندى بة خـةجث دووهه. اهةصوثسىت جياوازد ئاغاوة هةية لة دوويةكةميان پةيوةندى بة 
ىن بابـةتى حةكايـةختوان كـة    بثجگة لة زةمه. »ئاغا«ذؤصى شايةت دةگثذثت سةبارةت بة هةصوثستة درةكاىن 

  .وة هةردوو گؤشةنيگايةكاىن هثناوةتة ناو دةقةكةوة»ئةو«لة ذثی بةكارهثناىن ذاناوى 
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ثستة جياوازة بة جياوازى و ناكؤكى هةصوثسىت هةندث لةبةرپرسـاىن شؤذشـى   بؤ بةستنةوةى ئةو دوو هةصو
ئةيلوول لةكاتى شؤذش و پاش نسكؤ بة مةبةسىت تةفسريكردىن هؤيةكاىن ئةو ذووداوة، ذؤمـاننووس دووبـارة   

ةخاتـة بـةر   هةصوثسىت ئةو هةنـدة بةرپرسـانة د  پةرسىت و خؤپةرسىت و بثلخةجثوة هةمان هةذثی ديدى  لة
  :دا دةصث٢٢٤لة الپةذةی  چاو و
ئـةوا بـة كؤمـةص، دةسـتة دةسـتة      چاواىن خؤى لة تةلةفزيؤنـدا بـيىن    خةجث، قةد باوةرى نةدةكرد تا بة«

  .سووك دادةنثن و تةسليم دةبنةوة پثشمةرگة چةكى قورس و
  :ئةوة فآلنة كؤنة مةسئووليش لة تةلةفزيؤندا دةصث

مـريى لثـى    ،ئثمـة خـراوث بـووين    .بةذةمحـة  مـريى نيشـتماىن   .بة هةصةدا چوو بووين !خةصكينة - 
ئثمة سةر بة ئيسـتعمار و زايؤنيـةت    ،بةسة ئيتر .كةسوكارتان بياثننةوة يئيدى ئثوةش بچنة دوو .ردووينوب

 .»...و 
ئاغاى گوندةكةى هةجنريةى وةبري دةهثنايةوة، چونكـة ئـةو بـةر پرسـانةش     ئةم گؤشةنيگاية، هةلپةرسىت 
  :ى پثكراوة، دةيانوت ى دةقةكةدا ئاماژه٢٢٤وةکوو لة الپةذةی  ساصثك پثش نسكؤى ئةيلوول

گةر مريى دةست لة تـةرحيل و تـةعريب هةصـنةگرث، ئـةوا     ! خةصكى بة شةرةىف كوردستان !هةضاآلن - «
دةبث چؤكى پث دابدةين، ئـاآلى سـپى پـث بـةرز     . دةبث دةرسثكى ئةوتؤى بدةين كة هةرگيز لةبريى نةكات

دةبث تـا دوا دصـؤپة خـوثن شـةذى لةگةصـدا بكـةين و مـاىف        ! بةشةرةىف كوردستانبكةينةوة، بةصث خةصكى 
  .»...بسةملثنني وذةواى خؤماىن پث

دياريكردىن زةمةىن ئةو گؤشةنيگايانةى كة پةيوةنديان بة ذووخاىن كؤمارى مةهاباد و نسـكؤى ئةيلوولـةوة   
جؤرى فاكتــةرة نــاوخؤىي و هةيــة، وةکــوو ئثمــة بــؤى دةچــني تــةنيا بــؤ جــةخت كردنةوةيــة لةســةر هــاو 

  .دةرةكييةكاىن ئةو دوو بةسةرهاتة لة گؤشةنيگاى ذؤماننووسةوة
ئةم شثوازة واى كـردووة گؤشـةنيگاى ذؤمـاننووس لـة گؤشـةنيگاى كارةكتـةرةكان بـة دةسـةآلتتر بـث و          

رة ئـةم جـؤ  . زؤربةيان بة تايبةتى گؤشةنيگاى كارةكتةرة سةرةكييةكان ملكةچى گؤشةنيگاى ذؤماننووس بـن 
دةربذينة واى كردووة كة پثگةى ئايدؤلؤجى كارةكتةرةكان لة خزمـةتى پثگـةى ئايـدؤلؤجى نووسـةردا بـن و      

بينييـة، ئةگـةر هـةر ذؤماننووسـثك بـةكارى بثنثـت       ئـةم جـؤرة تةسـك   . خاسيةتى خؤيان لةدةسـت بـدةن  
ئـاآلو و   عثكـى لثـك  دةكةوثتة وةعزدانثكى ذاستةوخؤوة، لة واقيعى ژيـان دوور دةكةوثتـةوة كـة بـةخؤى واقي    «

و نـاكرث لـة چوارچثـوةى يـةك پثگـةو       )٧١: ١٣٧٩ يونسي،( »...تثكچذاوة لة نثوان پثگة جياواز و درةكاندا 
  .يةك گؤشةنيگاى زةمةنيدا باصبةست بكرث

بة گوثرةى ئةو منوونانةى لثـرة شـيكرانةوة، دةبيـنني حةكايـةختوان لـة ذؤمـاىن هةرةسـدا لـة دةرةوةى         
او زةمةىن خؤيدا وةستاوة، بؤية لةئثسـتاى خؤيـةوة، واتـة لـة زةمـةىن فيزيكـى خؤيـةوة،        كارةكتةرةكان و لةن

دةروانثتـة زةمــةىن كارةكتـةرةكان و لــة گؤشـةنيگايةكى تايبةتييــةوة ئـةوان هةصدةســةنگثنث و تةماشــايان     
واتـة  . كـة هلةبةر ئةوة سنوورى زانيىن لةوان فراوانترة و گؤشةنيگايةكةشى كةوتؤتة دةرةوةى گثذانـةو . دةكات
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ــث    ــةوة ب ــة گؤشــةنيگاى خــودى خؤيان ــادات كارةكتــةرةكان ل خــاوةىن گؤشــةنيگايةكى دةرةكييــة و ذث ن
  .دةستتثوةرداىن ئةم، لة زةمةىن خؤياندا گوزارشت لة خؤيان بكةن

  ئاسىت شوثن: تةوةرى دووهةم
ةنيگاى شوثن لةم ذؤمانـةدا، تـومخثكى هونـةرى گرنـگ پثكـدةهثنثت و لـة ذثـی ئـةوةوة ئاشـناى گؤشـ          

و بگرة شوثن دةورثكـى بـةرچاوى گثـراوة، تةنانـةت لـة      وحةكايةختوان و زؤربةى كارةكتةرةكان دةبني، بةصك
  .يانذپثكهاتىن كةسيةتى ئةوان و گؤذاىن بارى دةرووىن و گؤشةنيگاى سياسى و ذةوشت و ذةفتا

نديـةكانيان لـة ئاسـىت    گةلث جار لةذثی شوثنةوة ملمالنثى ناو دةروونيـان و هـةروةها دروسـتكردىن پةيوة   
  .كؤمةآليةتى و ذؤشنبريى و پيشةييدا بةدةردةكةوثت

  :دا ناوى زياتر لة هةژدة شوثن هاتووة كة گرنگترينيان ئةمانةنهةرةسذؤماىن  لة
  گوندى هةجنرية - ١
 نيمچة ئةشكةوت - ٢
 مةهاباد - ٣
 كةركووك - ٤
 بةغدا - ٥
 خةستةخانةى عةزل لة بةغدا - ٦
 ئوتثلى شةملاشى لة مةهاباد - ٧
 لة ئثرانئؤردوگاى زثوة  - ٨
 هةيئةى تةحقيقى كركووك - ٩

 چياى قةنديل -١٠
لةم شوثنانةو هةندث شوثىن ديكةدا ذووداو دروست دةبث، مةشهةدةكان دادةمةزثن، كارةكتةرةكان يـةكتر  

بةگشـىت مثـژووی ژيـاىن    . دةناسن و ئاشناى يةكتر دةبن و يةكيان خؤش دةوث و دژايـةتى يـةكتر دةكـةن   
  .وةثكى ئةدةبييةوتارمرؤض دةخرثتة ناو 
حةمة و مسايل و خةجث پاش ذووخاىن كؤمـارى  . گوندى هةجنريةوة دةست پثدةكات لة: ذووداوى يةكةم

. لـةوث نزيكـةى مانگـث خـؤ حةشـار دةدةن     . »ئاسـياوةكةى مـريزا قـوىل   «مةهاباد، هةصدثن و پـةنا دةبةنـة   
ى نايـدةنث و  ورزاى خةجثيـةو بةتـةماى دةبـث، بـةآلم لةبـةر هـةژارى و دةسـتكورت       وكة پـ  »هةيةرةكةچةص«

ژةندرمـة  . گانثكى ژةندرمة و هةواصيان لثدةداتدبؤ تؤصةسةندنةوة دةچثتة پا .دةيدةن بة حةمةى كوذة كوثخا
ژةندرمـة، حـاجى   . هةصـدثن و پـةنا دةبةنـة نيمچـة ئةشـكةوتث      حةمة و مسايل و خـةجث . دةرژثنة ناو گوند

. ا چةنـد ژةندرمةيـة دةكـوژن   حةمة و مسايـل لـة تؤصـةى حـاجى فةرةجـد     . فةرةجى خزمى حةمة دةكوژن
بـةم ذووداوانـة هثصـة    . ئةوانيش دواىي گوندةكـة دةسـوتثنن و هةيـةر و هـةموو خةصـكى گوندةكـة دةكـوژن       

سةركييةكاىن ذؤمانةكة دادةمةزرثت و ژياىن كارةكتةرةكان دةگؤذثـت و گثذانـةوةي بةسـةرهات لـة ئاسـىت      
رسثىت و ئاوارةىي و گؤذاىن بارى دةرووىن و ذةفتـار و  ترس و ژان و ب. دةگوازرثتةوة وتارحيكايةتةوة بؤ ئاسىت 

  .ذةوشىت كارةكتةرةكان دةست پثدةكات، بةآلم گؤشةنيگاى حةكايةختوان وةك خؤى دةمثنث
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ــةذةی   ــة الپ ــارى دةرووىن و   ٧حةكايــةختواىن هةمووشــتزان ل ــةژاىن ب ــارامى و شص ــةم جــؤرة باســى نائ ب
  :نيمچة ئةشكةوتةكةدا دةكات و دةصث لةناو حةمة و خةجث و مسايلچارةنووسى ناديارى 

تةمـةىن سـبةينثى ترسـناك،    ئةم سث جووتة چاوة نيمچة خامؤش و شةكةتة پـذ بـوون لـة دميـةىن بـث     «
شةرميان لة يةكدى دةكرد، وةك ئةوةى هةرگيز لة يةكتر نـامؤبن، ئاوهـا بـة جـؤرة تروكانـدنثكى پةلـة، بـة        

خـؤى بـة پةناهةنـدةى سـةرى خاوةنةكـةى خـؤى       هةر جووتة چـاوةش  . شةرمةوة يةكدييان هةصدةلووشى
جـث و توانـاى وةرگـرتىن شـىت دى     و وشةى تثكچذاوى كةصةك كردبوو، چ هةر سةرةيش ياد و وثنة. اىندةز
  .»...نةبوو

بة لثكدانةوةى دةروون و چارةنووسى ئـةو سـث ئةكتـةرة، ئـةوةمان بـؤ دةردةكـةوثت كـة حةكايـةختواىن         
ثی شوثنةوة وردترين و شاراوةترين هةسىت كارةكتةرةكان ئاشكرا بكـات  هةمووشتزان هةوصى ئةوة دةدات لةذ

شارةزاييةكى تةواوى هةية، هةموو شتثك دةزانث و دةبينث، هيچ شتثكى لـث شـاراوة   «و ئةوة پيشان بدات كة 
نيية، ذاستة ئةو گشت زانيارييةكاىن خؤى يةكسـةر بـؤ خوثنـةر ناگوازثتـةوة و زؤربـةيان دةهثصـثتةوة تـا بـة         

  ).١٣٢: ١٩٨٤ امحدقاسم،( »تكةى ذؤمانةكة دةگات، بةآلم بةهةر حاص حةكايةختواىن هةمووشتزانةوول
  :دا، حةكايةختوان وةسفى نيمچة ئئةشكةوتةكة دةكات و دةصثت)٧(هةروةها لة الپةذةی 

نيمچة ئةشكةوتةكة، لـة ذووی چةنـد گـا بـةردثكى لـة يـةكتر نزيكـى بنـارى زجنـرية چيايـةك دةمـى            «
و، تةا بؤ شةوثك هةناسةى ماندوويةتى ذثبوار و كؤچةر و قاچاغچى و ذاوكـةر و فـريارى دةكـردة    داچةقاندبو

خؤراك و تثكةص بةشث و بثدةنگى ديوارة ذزيوةكاىن دةبوو، ذؤژى دواييش بةهـةمان بثدةنگييـةوة بـة ذثيـاىن     
  .»...دةخست

ئةجنامدراوة، حةكايـةختوان، خاسـيةتة    لةم وةسفة بابةتيية سادةدا، كة بةكؤمةصة وشةيةكى ذوون و واتا ديار
جوگرافييةكاىن شوثنةكة دةردةخات و جؤرى ئةو كةسانةش ديارى دةكات كة تةنيا بؤ شـةوثك پـةنا دةبةنـة    

لثـرةدا ذؤمـاننووس مؤنتـاجى شـوثىن     . بةر ئةو جؤرة شوثنانة وةکوو ذثبوار، كؤچةر، قاچاغچى، ذاوكـةر، فـريار  
وةسـفةكة زؤر  . يان شانؤيةك بـؤ ناسـاندىن كارةكتـةرةكان   . وىن ذووداوشوثىن كردؤتة باگرا. كردووةدروست

كـة تايبةتـة بـة حةكايـةختواىن     -  شوثن لة گؤشـةنيگايةكى دةرةكييـةوة  تةقليدية بؤ ئةوة كراوة كارةكتةر و 
لـة گثذانـةوةي ذؤمـاىن كالسـيكيدا     «پثشكةش بة خوثنةران بكات و ئةو جؤرة گؤشةنيگايةش  - هةمووشتزان
ةر بنةماى چةمكى حةكايةختواىن هةمووشـتزان دادةمـةزرثت كـة ئاگـاى لـة دةرةوة و ناوةوةيـة و       باوة و لةس

لـة ذؤمـاىن   " بـةلزاك . "بابةتةكة پثشكةش دةكات، بـث ئـةوةى ئامـاژه بـة سـةرچاوةى زانيارييـةكاىن بكـات       
  .)٩٤و٩٣: ١٣٨٠کين،( »باشترين شثوة ئةم ذةوتةى نواندووة دا بةيذياليزم

ذؤمانة، سوود لة شوثن وةردةگرث نةك تةنيا بؤ شيكردنةوةى بـارى دةرووىن و وةسـفى    حةكايةختواىن ئةم
. نيشـان دةكـات  و لةهةمان كاتدا بارى چينايةتى ئةوانيش بؤ خوثنـةر دةسـت  وذوخسارى كارةكتةرةكان، بةصك

كة ئـةو   ذؤمانةكةدا دةردةكةوث كاتث ١٤- ١٣ئةم دياردةيةش لة باسكردىن بارى چينايةتى حةمة لة الپةذةی 
  .مسايلى برا بچووكى لةناو نيمچة ئةشكةوتةدا دةبن و خةجثى ژىن و

  :حةكايةختوان دةصث
  : ناحةقى نةبوو .حةمة بث ئيشتيها نانة وشكةكة دةجاوث، بؤى قوت نةدةدرا«
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دنيا نةديدةية، بؤ قيتة قيت و پف بـةخؤدا كـردن،    ،کوذة كوثخاو دةست و پث سيية، ذاهاتووى ناز و نيعمةتة
ى لةسةر ستارخانيةكةيدا دةبةست، ذيـزث فيشـةكى   ت و چةپشةشة حةوت مانگث دوو ذيز فيشةكداىن راسبؤ 

دةمانچةى دة تري و خةجنةرثكى دةباىن مشت و سثى، بةبةر پشتوثنةكةيةوة بوو، بـة ذؤىن مريشـك قونـاغى    
ـ ثكى مةمخةص و تور دةكرد، دةبريسكانةوة، دةستة سذچة) ايةت جاندارةكةى(تفةنگةكة   اةسبيحثكى كارةب

جگة لـة كةصـة كثـوى و كةروثشـك و كـةو، گوللـةى بـة هـيچ         ... هةميشة بةبةر پشتوثنةكةيةوة ئاوثزان بوو
   .»شتثكى دييةوة نةنابوو كةچى بةناويش كورثكى عةگيد و سةگضان بوو

دةكـةوث   لةدا بة ئاشكرا دةست تثوةرداىن ذؤماننووس لةذثی حةكايةختوانةوة لةو تةعليقانـة بـةدةر  لةم كؤپ
بةتايبـةتى كـة ئامـاژه بـةوة دةكـات كـة حةمـة تـةنيا لـة           دةرى بذيوة؛ كة حةكايةختوان سةبارةت بة حةمة

لـه  نيگاية گوزارشت ئةم جؤرة گؤشة. ترى نةنواندووة ةكىيئةگينا هيچ جؤرة ئازايةتي ،ذاوكردندا تةقةى كردووة
ئـةو ذؤماننووسـةى   . ى خوثنةرى كـردووة گؤشةنيگاى نووسةر دةكات و حةكايةختواىن هةمووشتزان پثشكةش

دةيةوث خاوةىن زانيارييةكى فراوان بـث سـةبارةت بـة ذووداو و كارةكتـةر و كةرةسـتةكاىن ديكـةى بابـةتى        
ئـةو دةتوانـث خـؤى    «ذؤمانةكةى، حةكايةختواىن هةمووشتزان بؤ گثذانةوةي ذووداوةكان هةصدةبژثرث چونكة 

ئـةو  . نةر بصث كارةكتةرى دةستنيشـان كـراو بـري لـةچى دةكاتـةوة     خباتة ناو ژياىن هةر كةسثكةوة و بة خوث
حةكايـةختواىن  (ئـةو دةتوانـث   . تردا لة هةر شوثنثكى وآلت دةتوانث لةيةك ساتدا لة شارثك بث و لة ساتثكى

 »لةيةك ذستةدا لةگةص ئثمة حازر بـث و لـة ذسـتةى دواى ئـةودا ئثمـة بـؤ ذابـردوو بةرثتـةوة        ) هةمووشتزان
  ).٦٩: ١٩٩١اوسبنسکي،(

ذووداوةكاىن ناو شوثن كار دةكاتة سةر هةصوثسىت كارةكتةرةكان، يا بةرةو پاشـيان دةبـات، يـاخود بـةرة و     
لـةناو نيمچـة    بؤ منوونة كاتـث خـةجث  . رى گثذاوةلةو ذؤمانةشدا شوثن هةمان دةو. بارثكى دزثو دةيانگؤذثت

و لـةو   ةكاتة سةر هةست و هةصوثسىت حةمةو دئةشكةوتةكةدا، منداصى دةبث، ئةم ذووداوة كاريگةرييةكى تةوا
بارةيـةوة   م لـة . ث و ذؤحثكى نـوثى پـث دةبةخشـث   ارى و ترس و ورة بةردانةوة دةيگؤذئومثدى و بثزپةذى بث

كى ئةو وةستاوةو چاودثرى دةكـات و ئاگـاى لـة ذةفتارةكـاىن دةبـث و      ةكايةختواىن هةمووشتزان كة لة نزيح
  :دا دةصث٣٢پةذةي دةكاتةوة لة البارى دةرووىن شي

، هةسـىت دةكـرد كـة    دا ده هثزثكى يةزداىن بةخشى بـة حةمـة   - واتا دةنگى منداصةكة - ئةم دةنگة نوثية«
لة مردن نةترسث و ژياىن خؤشـبووث، بـة    ونةك تنها دةتوانث بةرگرى لة چةرمةسةريةكاىن ژيان بكات، بةصكو

ذايةوة، لة خؤشـيا لـةترى   وةدةورى خةجثدا دةسوسيامةست ئاسا ب ،حةمة .يةوة ذووی تثبكاتئةو پةذى دصنياي
دةدا و ئةم شان و ئـةو شـاىن دةكـرد، هيچـى پـث نـةدةوترا، هـيچ وشـةيةكى پـث نـةبوو لـة قـةوارةى ئـةم              

  .»دا بث و دةرى بذثدصخؤشيية
و ئةمحـةد و مسايـل ئـاوارة دةبـن و دةچنـة شـارى كـةركووك لـة باشـوورى           خـةجث كاتث كة حةمة و 

برسـثىت و ژينگـةى دةوروبـةر و ئـاوارةىي،     . ة و مسايل دةسـت بـة حةماصـى دةكـةن    كوردستان، لةوث حةم
لـة الپـةذةي   . مسايل و سةر لة نوث كةسايةتى ئةمان دادةذثژنـةوة  نة سةر ذةفتارى حةمة و هگةلثك كار دةك

ةالى ئةگةر لةوة بةر لةجث و شوثىن خؤياندا، لة گـةورة پيـاوان و مـ   «: ى ئةم ذؤمانةدا حةكايةختوان دةصث٦٢
يان بيستبوو، كةچى باىي پولثـك نـةيانيگؤذي بـوو،    ريدث زؤر قسةى خؤش و شيعرى جوان و چريؤكى جوامث
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بةآلم لثرةدا برسثىت و غةريىب بةكةصكترين وانةبوو، نةك تةنيا فثرى خؤشةويسىت و وةفاي كردن، بةصكوو لـة  
ة هةر يةكة دةمساصثكى پذ دةكـرد، هـةر   هةر كة ئثواران دةگةذانةو .دصسؤزيا قاص بوون و تثكةصى خوثنيان بوو

ئيـدى   .هثنـا  وپثكيـان پثـك   ذؤژة و شتثكيان بؤ ماص دةكذى، بـة ماوةيـةكى كـةم ناوماصـثكى هةنـدث ذثـك      
  .»دةستهاتيان پاشةكةوت دةكرد

لةم گؤشةنيگا بابةتييةوة كة حةكايةختواىن هةمووشتزان پثشكةشى خوثنةرى كردووة، ئـةوة دةردةكـةوث   
كوثخـاوة بـؤ بـار    اىن شوثن، كارةكتةرةكاىن لة ذووی پثگةى چينايـةتى گؤذيـوة، لـة کـوذة    كة چؤن ذووداوةك
لة مشةخؤرييةوة بؤ دصسـؤزى وةفـادارى و   . دةسترؤوة بؤ چينثكى بنلة چينثكى دةست. هةصگرى ذةجندةر

  .خؤشةويسىت كار و ژيان
بة شثوةيةكى كـاتى يـاخود بـة     ى حةكايةختوان، لةگةص يةكثك، يان زياتر لة كارةكتةرةكان،نيگاكة گؤشة

بـؤ منوونـة   . وا دةكات كة ئةو شوثنة بگثذثتةوة كة كارةكتةرةكان لـةوثن  ،درثژاىي ذؤمانةكة، يةك دةگرثتةوة
كـاتثكيش   دةكـات،  ژوورهثكـةوة حةكايـةختوان وةسـفى ئـةو     ووركاتثك يةكثك لة كارةكتةرةكان دةچثتة ژ

واتـة وةکـوو    ).٤٠: ١٩٩١ يفا،کريسـت ( وةسفى جادةكة دةكاتكارةكتةر دةذواتة سةر جادة، حةكايةختوانةكةش 
ىن ئـةومان بـؤ   وآلنةوة و ذةفتار و جؤرى ژيان و شثوةكاىن ژينگة و شوثىن گوزةراورا لة نزيكةوة وثنةى جثكام

هةرةسيشـدا، حةكايـةختوان هـةمان ئـةو ذؤصـةى گثـذاوة لـة گواسـتنةوةى دميـةن و          لة ذؤمـاىن  . دةگرثت
بؤ منوونة حةكايـةختواىن هةمووشـتزان لـة الپـةذةي     . كتةرةكان لة چوارچثوةى شوثنداوثنةكاىن ژياىن كارة

هتد، چةندين دميةىن ناوةوةى ئةو حةوشـة دةخاتـة ذوو كـة حةمـة و     ... ، ٢٣٥، ١٧٦، ١٧٥، ١١٨، ١١٣، ٦١
ى خةجث و ئةمحةد و مسايل لة كةركووك بة كرثيان گرتبوو، ياخود لـةذثى پيشـانداىن دميةنـةكاىن نـاوةوة    

خـةجث وثنـة   ةى دةرووىن پر ئـازار و نةهامـةتى   دميةىن ناوةو .خةجث لة بةغدا بةكذثی گرتبووژووره كة ئةو 
هـةروةها لـةذثی شـوثنةوة بـة تايبـةتى لـة گثذانـةوةي باسـى هةراكـةى كـةركووك و كوشـتىن            . دةكثشث

نة وثنـة دةگـرث كـة ئـةو     كان و ماصةكانيان، ذةفتارى دذندةئاساى ئةو كةسـا وين و دزيىن دوذتوركمانةكان و ب
شان بةشاىن ئةوانةش حةكايةختوان باسى ملمالنثى نثوان نوثنـةراىن ذژمثـى بـةعس و    . تاوانةيان ئةجنام داوة

ـ وپياواىن ساواكى ئثران لة ئؤرد دا   ٢٥٥- ٢٥٤يلـوول دةكـات و لـة الپـةذةي      هوگاى ئاوارةكاىن پاش نسكؤى ئ
  : حةكايةختوان دةصث

  :تنوثنةراىن عثراق دةيانوو«
مريى نشتيماىن بة ذةمحة، عةفوو عامى دةركردووة، ئثوة هةر ذؤصةى عثراقى خؤشةويسنت، بگةذثنـةوة بـؤ   

حكومـةتى   ؛باوةشى عثراقى سةربةرز، بگةذثنةوة سةر وةزع و حاص و وةزيفة و جث و شوثىن پثشـووى خؤتـان  
  .نيشمانيش يارمةتيتان دةدات

  :بة فيىت ساواك دةكراية هةرا و هؤريا
  .دةكةندرؤ  - 
 .ئثوة پياو كوژن، فاشيسنت - 
 .فثصمان لثدةكةن - 
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مـةعزةرمتان  ... ببةخشـن .. خواهيش دةكـةين (خوازى  پاش ئةوةى، بةچةند قسةيةكى لووس و لثبووردن
بـة ذؤژى رؤشـن،    »مةيداىن چؤصـى بـث سـاحثبدا   «ئةوجا لة  ،نوثنةراىن عرياقيان بة ذث دةخستةوة...) هةية

  : لةنثو خةصكةكةدا بآلو يان دةكردةوة وةندة بصثى يةك و دووةنا، هةر ئةداد داوى خؤيان
  .بث عةقصة ئةو كةسةى باوةر بة عثراق دةكات - 
 .ئةوةى بگةذثتةوة ئيعدامى دةكةن - 
 .لة پياوان دةدةن) لة پياو خسنت(لةسةر سنوور دةرزى  - 
 . زةرنيخ تثكةص بة خواردن دةكةن - 
 .»...دابةشيان دةكةنة سةر عةسكةرةكانكچاىن جوان لةسةر سنوور گل دةدةنةوة،  - 

  
حةكايةختوان، كة دةورى هةمووشتزان بگثذث گؤشةنيگاى خؤى بةسةر كارةكتةرةكانـدا دةسـةپثنث، يـان    

لـةو ذؤمانـةدا، شـوثنيش هـةمان ديـاردةى تثـدا بـةدةر        . وايان لث دةكات بنب بة هةصگرى گؤشـةنيگاى ئـةو  
ديـارة  . پثكردنـةوةى شـؤذش پـاش نسـكؤى ئـةيلوول     دةكـةوث بـة تايبـةتى لـةكاتى سـةرةتاكاىن دةسـت       

حةكايةختوان گوجناو بووة، بؤية ئةمـة بـووة بـة    - دةسپثكردنةوةى ئةم شؤذشة لةگةص گؤشةنيگاى ذؤماننووس
دا بـةم چشـنة حيكايـةختوان گوزارشـت لـة      ٢٥٩پاصنةرثك بؤ ئةوةى لةذثی شوثنةوة بةتايبةتى لـة الپـةذةي   

  : گؤشةنيگاى خؤى بكات و بصث
ة زمانيـان هـةبا ئـةوا    كـ رؤش بةهةمان سؤز، دؤص بة دؤص، گرد بةگرد، لوتكة بة لوتكـةى ذادةگةيـةنث،   ئةم«

  :بثشك دةيانووت
پريؤزة ئثمة، گةذانـةوة، خؤشبةحاصـى    ؟گةذانةوة !يارى هةميشة بة وةفاى چيا و بةفر و ئةشكةوت !گةذانةوة

گـةر   ،گةذانـةوة ! بريقـةدارى داسـتان   دةبثتـة مرةكـةىب سـوورى    !ئةو شوثنةى پثى ئةماىن بةسةر دةكـةوث 
  .»ت ئثمةش شانازى بة مانةوة دةكةينئامسان شانازى بة هةتاو و مانگ و ئةستثرةكانيةوة بكا

لةباتى ئةو، لة ذثگاى حةكايـةختواىن هةمووشـتزانةوة كـة    . لثرةدا شوثن، هةصگرى گؤشةنيگاى ذؤماننووسة
چيا و دؤص و لووتكة بةرث، ئةو گؤشة نيگاية خراوةتـة نـاو   تةنانةت دةتوانث پةى بة هةستة پريؤزةكاىن خاك و 

  . ذؤمانةكةوة
  

  ئاسىت دةربذين: تةوةرى سثيةم
ى ذؤمـان دروسـت دةبـث و لـة حةكايـةت جيـا       وتاردةربذين، يةكثكة لة و ئاستة گرنگانةى لة ذثی ئةوةوة 

، كـةچى  هکـوو بةسـةرهات  حةكايـةت وة «: دةربارةى ئةو جياكردنةوةية دةصـث  »جوليا كريستيضا«. دةكرثتةوة
واتا شثواز خاصى سةرةكيية لـة ناسـينةوةى   ). ٢٣: ١٩٨٦ الراوي،( »خؤيان پثشكةش دةكةن وتارذؤمان وةکوو 

  .بةرهةمى ذؤماندا
ئـةو زمانـةش   . كارةكتةرةكاىن ذؤمان، دةبنة هؤى ئةوةى ذؤمان بة جيـاوازى زمـاىن دةربـذين بناسـرثتةوة    

ص دةنگى ذؤماننووس لة يةك ئاسىت دةربذيندا نةبن و لـةذثی شـثوةكاىن   بنةذةتة بؤ ئةوةى دةنگى ئةوان لةگة
واتـة دةكرثـت   . دةربذينةوة گؤشةنيگاكان ديارى بكرثن و ذوانگةى كؤمةآليةتى و ئايدؤلؤژيان پثناسـة بكرثـت  
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 لةذثی خاسيةتةكاىن دةربذينةوة ئاماژه بة گؤشةنيگاى ئايدؤلؤژى كارةكتةرةكان بدرث و تثـذوانيىن ئـةوان بـؤ   
چاالكى دةربـذين مبرثـت، يـا ديناميكيـةتى خـؤى لـة       «لة هةر ذؤمانثكدا ئةگةر . جيهان دةستنيشان بكرثت

لـة  . بةمـةش ذوانگـةكان لـةبار دةچـن    . كردن، شصةژان ياخود لثپرسينةوة بةرهةم ناهثنث دةست بدات، قسة
لـة خـؤ نوانـدا    دةنگةكان دةبن بة يةك دةنگـى گشـىت سـادة كـة گةوهـةرى      . يةكبووندا سةركوت دةكرثن

و ناوةندى خؤى پاشةكشة دةكـات،  فةنا دةبن، بازنةى قسةكردن بةرة داوتاردةنگةكان لة دةنگى . دةردةكةوث
 »زمانـدا لــةناو دةچــث  ذووخــث، لــة پثنـاوى باآلدةســيت يــه ك چوارچثوةكـةى تةســك دةبثتــةوة، قسـة دة  

  ).١٥٨: ١٩٨٤ امحدقاسم،(
لةبـةر  . ارچثوةى باآلدةسىت زمـاىن نووسـةردا بنيـات نـراوة    دا، لة چو»هةرةس«ئاسىت دةربذين، لة ذؤماىن 

ئةوة شوثىن دةربذيىن زؤربةى كارةكتةرةكان لةيةك دةچن و لةگةص شوثندا تةنيا هثـزى دةربـذيىن قسـةى    
ئةو دياريدةيةش بة درثراىي ذؤمانةكـة  . نووسةر دةنوثنن و گؤشةنيگاى ئةو سةبارةت بة ذووداوةكان دةردةبذن

بـؤ منوونـة لـة    . اتةوة و لة دايةلؤگ و خؤ دواندىن كارةكتةرةكانيشدا دووبـارة دةبثتـةوة  جةخت لة خؤى دةك
دا دةربارةى هةصسوكةوت و ذةفتارى حةمة پاش ئةوةى ئةمحةد لة دايـك دةبـث، حةكايـةختوان    ٢٣الپةذةي 

سـةر زةوى و  حةمة لة بةرةبةياندا، مناصةكةى دةباتة دةرةوةى ئةشكةوتةكة و سث جار تف ذوو دةكاتة «: ئةصث
هةندث وشة لة شثوةى منگة منگ لة دةمى دةردةچـث و پاشـان بـةجؤرة نزايـةكى سـةير چةشـىن نـوثژى        

  : سةيرثكى ئامسان دةكا و مناصةكةى بةرز دةكاتةوة و دةصث "چاكان"
  .»ببينة ئةميش ئثستا وةکوو تؤ بثگةردة و لة مةزىن تؤداية، بيپارثزة تا پريؤزيت بپارثزث !خواى گةورة

 وصة و چركةيةكى كارةكتةرةكةية و وةسفى ذةفتـار وگوثرةى ئةوةى كة حةكايةختوان ئاگاى لة هةموو جبة 
و بارى دةرووىن ئةو دةكات و قسةكاىن وةکوو خـؤى دةبيسـث و دةگوازثتـةوة، گؤشـةنيگاى حةكايـةختواىن      

لةبـةر ئـةوة   . ثجؤرى قسةكاىن حةمةش لةوة دوورترة كة ئةو بتوانـث دژيـان بـرب   . هةمووشتزاىن وةرگرتووة
. زماىن نووسةر خؤى سةپاندووة بةسةر زماىن ئةودا و ناچار كـراوة گوزارشـت لـة گؤشـةنيگاى نووسـةر بكـات      

بة هـةمان شـثوةى پثشـووى زمـاىن      ،باسى شةهيدبووىن مريزا دةكات ٤٤هةروةها كاتثك حةمة لة الپةذةي 
  : دةهثنث و دةصث دةربذيىن نووسةر و گؤشةنيگاى ئةو بةكار

ئاى سـةد ذةمحـةت   . ة ترسنؤك و بثفةذ بووين، لة هؤصى ذؤحى خؤماندا بووين بة تةا جثماثشىتئثم«
ماچ كرد و بـة   يتا دوا فيشةك هةر بةرگريت كرد، بة لةززةتةوة تثر تثر، خوثنةكةت خاك !لة قةبرةكةت مريزا

  .»...خوثن تيشكى هةتاويشت هةصمژى
نيگاى بابةتى نووسةر دةكات و لةباتى ئةو سـةركؤنةى خـؤى و   لةم خؤ دواندنةدا، حةمة، گوزارشت لة گؤشة

 گـةل ئةوانة دةكات كة لةكاتى ذووخاىن كؤمارى مةهاباد لة ترسان هةآلتن و ئامادة نةبوون بةرگرى لة خاك و 
شثوةى دةربذينةكانيش تايبةتن بة نووسةر و لة ئاسىت دةربذيىن كارةكتةرثكى نةخوثنـدةوارى وةکـوو   . بكةن

  .حةمةدا نني
دا بگثـذثت ئـةوة   هةصبژاردىن كارةكتةر و بنياتكردىن كةسايةتى ئةو بـؤ ئـةوةى ذؤصـى خـؤى لـة گثذانـةوه      

دةخوازثت ذؤماننووس بة ورياييةوة سةودا لةگةص ئةم اليةنـة هونةريـةدا بكـات بـؤ ئـةوةى لـةكاتى پثويسـت        
نـةك بـةم   . نـاو دةقةكـةوة  ذثی ئةو جؤرة كارةكتةرةوة گؤشةنيگاى خؤى خباتة  دةرفةتى گوجناوى هةبث لة
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ةوى كـردووة و هةنـدث كارةكتـةرى نةخوثنـدةوار، يـان نيمچـة خوثنـةوارى بـؤ         ذشثوةية كة ذؤماننووس پةي
سـتةمى ئـةو بةهايانـة بـث     يئةگةر گؤشةنيگاى ئايديؤلؤژى س«كردىن ئةم ئةركة هةصبژاردووة، چونكة  جثبةجث

نث و گؤشةنيگاى دةرووىن ئـةو، ئـةو گؤشـةنيگاية    كة لةذثی ئةوةوة كارةكتةر جيهاىن دةورووبةرى هةصسةنگث
بث كة لة ذثی ئةوةوة جيهانة خةياصييةكة پثشكةش بكرث ئةوا گؤشةنيگاى دةربذين ئةو شثوازةية كـة لـةذثی   

  ).١٠٨: ١٩٧٩ ابوناضر،( »ئةوةوة كارةكتةر گوزارشت لة خؤى دةكات
ئةوةنـدة كةسـايةتى    ،ر دوور بـث هةرچةند ئاسىت دةربـذيىن ذؤمـاننووس لـة ئاسـىت دةربـذيىن كارةكتـة      

. ثوةرداىن نووسـةر گؤشـةنيگاى خـؤى دةبـذ    كارةكتةر سةربةخؤ دةبث و دةتوانث سةربةخؤ بـث دةسـت تثـ   
هةرچةنديش ئاسىت دةربذيىن ئةو دوانة لةيةك نزيك ببنـةوة، ئةوةنـدة شـوثىن ذؤمـاننووس لـةناو دةقةكـة       

  . تى فيكر و ئايديؤلؤجياى خؤىدةهثنث بؤ خزمة دةردةكةوث و سةرجةم گؤشةنيگاكان بةكار
يـةكثك  . دايةلؤگ وةکوو شثوازثك لة شثوازةكاىن دةربذين لة ذؤماندا، كؤمةصث ئـةرك و خاسـيةتى هةيـة   

كـةچى لـةم   ). ٤٣: ١٩٩١ اوسبنسـکي، ( لةوانة ديارى كـردىن ناسـنامةى قسـةكةر و ناسـنامةى ذووداوةكانـة     
مةى ةربذيندا، نةبووة بةهؤى ئةوةى لةذووی زمانـةوة ناسـنا  ذؤمانةدا، دايةلؤگى نثوان كارةكتةرةكان لة ئاسىت د

بكةون و ببنة نيشانة بؤ جياكردنةوةى ئاسـىت ذؤشـنبريى و پلـةى هؤشـيارى     كؤمةآليةتى كارةكتةرةكان دةر
چونكة لة ذؤمانةكـةدا، ئاسـىت زمـاىن ذؤمـاننووس ذثگـةى نـةداوة خاسـيةتى زمـاىن كارةكتـةرةكان          . ئةوان

و شـثوازى قسـةكردىن هيـام و     »هيـام «حممـةد ئةفـةىن بـاوكى    شثوازى قسةكردىن  بؤ منوونة. ةوةبناسرثن
ــدون و حةمــة و ئةمحــةد و ســةركةوت و مامؤســتا ذةشــيد و نةســريىن ژىن ئةمحــةد هــيچ جــؤرة    فةرةي

يةكيان لةگةص شثوازى قسةكردىن ذؤماننووسدا نيية كة لة ذثی حةكايةختوانةوة گثذانـةوةي ذؤمانةكـة   جياوازي
لةبـةر ئـةوة   . ئةم دياردةيةش ذثگةى گرتووة لة گؤذيىن گؤشةنيگاى نووسةر و كارةكتةرةكان. اتئةجنام دةد

لةسةرةتاوة هةتا كؤتاىي ذؤمانةكة زؤربةى كارةكتةرةكان و ذؤماننووسيش لةگةص ئةوانـدا، يـةك گؤشـةنيگاى    
كـة و  گثذانـةوه جثگرييان هةيـة و گـؤذانثكى ئـةوتؤيان بةسـةردا نايـةت كـة ببثتـة مايـةى گـؤذاىن ذةوتـى           

. پةرةسةندىن ذووداوةكان بة ئاراستةيةكى جياواز لةو ئاراستةيةى لةسةرةتاوة ذؤماننووس بـذيارى لةسـةر داوة  
هةندث تومخى قسةى كةسثكى ديكة دثتـة نـاو   «ئةو كاتةش گؤذاىن گؤشةنيگاى نووسةر ذوون دةبثتةوة كة 

 - تـرى پـث دةناسـرثتةوة   تـةرثك يـان يـةكثكى   كارةك واتا چةند تومخث لة ئاخاوتن كة ؛تثكسىت نووسةرةوة
چونكة تثهةصكثشى تومخةكاىن ئاخاوتىن كةسثكى دى يةكثكة لةو ئامـذازة سـةرةكيانةى كـة گوزارشـت لـة      

ئةمةش هةرگيز تايبةت نييـة تـةنيا بـة بـةكارهثناىن نـاوى      . گؤذاىن گؤشةنيگا دةكات لةسةر ئاسىت درةبذين
  ).٧٢: ١٩٨٦ دراج،( »كارةكتةرةوة

ناوى زؤر كارةكتةر هاتووة، بةآلم هةموويان لة يةك گؤشةنيگاوة بنيـات نـراون   » هةرةس«لة ذؤماىن  ذاستة
كة ئةويش گؤشةنيگاى حةكايةختواىن هةمووشـتزانة و ئـةم گؤشـةنيگايةش هةصـگرى گؤشـةنيگاى نـةگؤذى       

فةىن كـة لةگؤشـةنيگاى   واتة حمةمةد ئة ،بؤ منوونة باوكى هيام. نووسةرة و تةعبري لة ئايديؤلؤژياى ئةو دةكات
لةبـةر ئـةوة    ،ذؤماننووسةوة وةکوو مرؤضثكى كينة لة دص و پارةپةرست و بث ذةوشـت و دذنـدة تةماشـا كـراوة    

تةنانةت هةمان وثنةى بؤ كثشراوة لـة گؤشـةنيگاى هيـامى     ؛هةتا كؤتاىي بة هةمان شثوة ماوةتةوة و نةگؤذاوة
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 بـه  سـةبارةت  ٢٩٣هيام لـة الپـةذةي   . يگاى ذؤماننووسةكچيةوة كة لةم ذؤمانةدا دميةنثكى بةرچاوى گؤشةن
  :باوكى بةم جؤرة بؤ ئةمحةد و نةسرين دةدوث و دةصث

باوكم لة باوك نةدةچوو، هةر ئينسانيةتى نةبوو، درندةيةكى جانـةوةر بـوو، پارةپةرسـت، كينـة لـة دص،       - «
، بةصـكو هـةموو ئينسـان و    نةفامى بةرچاو لثص، بةناوة توركمـان پةرسـت، كـةچى بـةدينارث نـةك توركمـان      

ئينسانيةتى دةفرؤشت، خؤى دةفرؤشت، ئةو باوكة كؤنة پةرستةم، بث باوةر و كةللة رةق بوو، هـةر بـؤ ئـةوةى    
  .»بصثن خاوةن قسةى خؤيةتى و كةسثكة يةك قسة دةكات تووشى ئةم دةردةى كردين

اننووس لةوة و پثش نـةيگووتبا بـة   ئةم قسانةى هيام ئةوةندة بة كورديةكى روون و رةوان وتراون، ئةگةر ذؤم
كةواتـة شـثوازى دةربذينةكـة، خاسـيةتى زمـاىن      . اد توركمانة، هةرگيز لة كةسثكى كورد جيا نةدةكرايةوةژنة

خؤ دةكرا ذؤماننووس شثوة كورديةكةى ئةوى بـةجؤرث داذشـتباية، خوثنـةر    . اوةتةوةذنةتةوةىي ئةوى تثدا س
بردبـا كـة ئـةم كارةكتـةرة ئةگـةرچى كـوردى خـؤش دةوث و پـاش         لةذثی وشة و دةربذينةكانةوة پةى بةوة 

  .هاتووة بؤ پثشمةرگايةتى، بةآلم لة ذةسةندا توركمانة »مچة«نسكؤى شؤذشى ئةيلوول لةگةص 
ئـةو وشـانةش   ). ٧٣: ١٩٨٦ بـاختني، ( ى ناو ذؤمان، لة وشةى ذؤمـاننووس و كارةكتـةرةكان پثكـدثت   وتار

يدا، لةگةص ئاسىت دةربذيىن كارةكتةرةكاندا بگوجنـث و بـةوةش ئـةوان    دةبثت لة ئاسىت ئايدؤلؤژى و ذؤشنبري
جياكردنـةوة و ناسـينةوةى گؤشـةنيگاى خـودى ئـةوانيش لـة گؤشـةنيگاى        . لة ذؤمـاننووس جيـا بكرثنـةوة   

حةكايةختواىن هةمووشـتزان ئـةركثكى زؤر گـةورةى نووسـةرة و سـةركةوتىن ذؤمـانيش تـا ذادةيـةكى زؤر         
دا ئـةم دةسـتوورة گرنگـة بايـةخى پثنـةدراوة و      »هـةرةس «كةچى لة ذؤمـاىن  . ةوةيةپةيوةستة بةم جياكردن

ئةمـةش خاصـثكى   . دةكرث بصني لة پثناوى سةپاندىن گؤشةنيگاى حةكايةختواندا قورباىن بةو دةستوورة دراوة
تايبـةتى لـةو   ئةم دياردةيةش لة زؤر شوثىن ئةم ذؤمانة بة ئاشكرا ديارة، بة . الوازى بنياتى هونةرى ذؤمانةكةية

سةبارةت بة كوشتىن ئةو مناصـةى كـة ئةمنـةكاىن     ٢١٤- ٢١٣الپةذةي  و خةجث »نةسرين«دايةلؤگةى نثوان 
  : هةيئةى كةركووك لة زگى نةسرينيان چاندبوو

  .دةبوواية بيكوژم - 
 .كةچى تؤ بث گوناهثكى ساوات كوشت ؛تؤ بث گوناه و گةورة بوويت، نةيانكوشىت - 
 .من لةم ذةفتارةمدا لةگةص ئةوامن جيا ناكةيتةوةوا دةزا. يا دةيانكوشتمبر - 
بةآلم لة جؤرى كار گـةلث جيـاوازن، تـؤ ئينسـاىن و ئـةوان ئينسـان        لةسةر ئةجنامى كار، نة؛ - 

 .نةبوون بةآلم ئثستا تؤ كارى نا ئينسانيت كردووة
  :دةصث ى ئةم دايةلؤگةدا، نةسرينلة درثژة

  .نةمدةويست ببم بة دايكى - 
بوويـت، بـةآلم ئثسـتا    بةر لـة ئثسـتا دايكـى سـاوايةكى بـاوك ناديـار        .هةر دايكيتبةآلم  - )خةجث دةصث(

  :لة دوا قسةدا نةسرين بة خةجث دةصث. ثژىدايكثكى خوثنذ
   .»هةرگيز ئةم قسانةت بة قسةى نيمچة خوثنةوار ناچث - 

ؤمـاننووس  بة وردبوونةوة، لة ئاسىت دةربذين و گؤشةنيگاى خةجث لةو دايةلؤگة بؤمـان دةردةكـةوث كـة ذ   
نةداوة و تةنيا بريى لـةوة كردؤتـةوة چـؤن     خةجثو  زى ئاسىت ذؤشنبريى و هؤشيارى خؤيبايةخى بة جياوا
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ـ  بـةم جـؤرة خـةجث بـووة بـة ئامـذازثك بـؤ گةيانـدىن         . ثذلة ذثی ئةوةوة گؤشةنيگاى ئايدؤلؤژى خؤى دةرب
اىن خةجث و ذؤماننووس نـةماوة و  گؤشةنيگاى ذؤماننووس لةبةر ئةوةى لة ذووی زمانيشةوة جياوازى نثوان زم

كةواتـة لـةم ذؤمانـةدا ذؤمـاننووس و حةكايـةختوان و گـةلثك لـة        . هةردووكيان لةيةك ئاسـىت دةربذينـدان  
لـة زؤر  . كارةكتةرةكان يةكيان گرتووة و دةيانةوث تةنيا گؤشةنيگاى ذؤمـاننووس پثشكةشـى خوثنـةر بكـةن    

  : اى ذؤمانووس، بؤ منوونةشوثنيشدا كارةكتةرةكان بوون بة هةصگرى گؤشةنيك
  .هتد...، و ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢٢، ٥١، ٥٠لة الپةذةي : خةجث - ١
 ٥١الپةذةي : حةمة و هاوذثكاىن - ٢
 ٢٢٧، ٢٢٦: مارف - ٣
 .٣١٤، ٣١٣، ٣١٢، ٣١١: مامؤستا سةركةوت - ٤

ئةمحةد، خةجث، نةسـرين تـةعبري لـة گؤشـةنيگاى ذؤمـاننووس      وةها لة زجنريةى شةشةمدا بةگشىت هةر
انـةت دةكـرث بصـثني سـةرجةم كارةكتـةرةكان، ئةوانـةش كـة گؤشـةنيگاى جياوازيـان لةگـةص           تةن. دةكةن

- نووسـةر ثكى ديكـة گؤشـةنيگاى هةمووشـتزاىن    ذؤماننووس و حةكايةختوانةكةيدا هةيـة ئـةوانيش بـة جـؤر    
شـان  حةكايةختوان سةبارةت بة ذووداو و بةسةرهاتةكان لة ئاسىت زماىن و شثوازى دةربـذين و ئايـدؤلؤژيادا پي  

يـةك  (ببـث بـة ذؤمـانثكى مؤنؤلـؤجى     » هـةرةس «ئةم خاسيةتةش بووة بة هؤة ئةوةى كـة ذؤمـاىن   . دةدةن
دةكـا، ئـازار   : كارةكتةر بة داخـراو دادةنـرث، سـنوورة واتاييةكـةى ذوونـة     «لة ذؤماىن مؤنؤلؤجيش دا ). دةنگ

واتـا   ةى خؤى دةست هةصگرث؛ى نيية لة شثوتواناى ئةوة ،دةچثژث، لة سنوورى بوونة بةديهاتووةكةى تثدةگا
يـة دةربچـث كـة    يبث ئةوةى مةترسى نـةبث لـةو پالنـة مؤنؤلؤج    ،ناتوانث لة سنوورى كةسيةتى خؤى دةربچث

ىن ئةم جؤرة وثنة هونةرية لة ذووی پةيوةسىت بـة هؤشـى كارةكتـةرةوة لـةناو جيهـا     . نووسةر بؤ ئةوى داناوة
حةمـة،  (يـةكاىن  ييـش، سـةركى و الوةك  »هةرةس«ؤماىن كارةكتةرةكاىن ذ .»بابةتى نووسةردا بنيات دةنرثت

هةموويان لة پالىن مؤنؤلؤجى ذؤمـاننووس اليـان   ) هتد... خةجث، مسايل، ئةمحةد، نةسرين، مارف، حسني، 
ماونةتةوة كة ئةو بيناسازى كةسـيةتى ئـةوان لـةذووی زمـاىن دةربـذين و       ينةداوة و لةو چوارچثوة هونةرةية

  .حةكايةختواىن هةمووشتزان بةكارى هثناوة) كىدةرة - بابةتى(گؤشةنيگاى 



 كؤمه صه وتاري ئه ده يب كوردي

 
  

٣٢٣

  ئةجنام
  :بةگشىت ئاستةكاىن گؤشةنيگا لةم ذؤمانةدا دةكرثن بةسث جؤرةوة - ١
  .ئاسىت كات  -  أ
 .ئاسىت شوثن  -  ب
  .ئاسىت دةربذين  -  ت

ئةم سث ئاستة پثكةوة بةستراون لثك جيا ناكرثنةوة و كار لـة يـةكتر دةكـةن و هةمووشـيان بـؤ خزمـةتى       
  .پيشانداىن ئةو گؤشة نيگاية بةكارهاتوون گؤشةنيگاى نووسةر و

گؤشةنيگاى بةكارهاتوو لةم ذؤمانة، گؤشةنيگاى حةكايةختواىن هةمووشتزانةو لـة دةرةوة دةذوانثتـة    - ٢
  .وةسفيان دةكاتو ذووداو و كارةكتةرةكان و هةصيان دةسةنگثنث 

 .يا نابثتةوةحةكايةختواىن ئةم ذؤمانة، گوزارشت لة گؤشةنيگاى ذؤماننووس دةكات و لثى ج - ٣
حةمـة، خـةجث، نةسـرين،     :وةکـوو  ؛يةكانيسةرةكى و الوةك(زؤربةى كارةكتةرةكاىن ئةم ذؤمانة،  - ٤

- نووسـةر بة هةصگرى گؤشـةنيگاى  ) هتد... هيام، مامؤستا ذةشيد، مامؤستا سةركةوت، هاوذثكاىن حةمة و 
 .حةكايةختوان دادةنرثن

تةرةكان و دةربـذيىن ئـةوان وةرگرتـووة بـؤ     ذؤماننووس سوودى لة زةمةىن ذووداو و ژينگةى كارةك - ٥
 .ئةوةى گوزارشت لة گؤشةنيگاى خؤى بكات

دادةنرثـت، بؤيـة لةسـةرةتاوة تـا     ) يـةك دةنـگ  (ئةم ذؤمانة، بة ذؤمانثكى مؤنؤفؤىن يان مؤنؤلؤجى  - ٦
 .ياندا نةهاتووةخؤيان ماون و گؤذانثكى گرنگ بةسةركؤتاىي گؤشةنيگاى نووسةر و كارةكتةرةكان وةکوو 

ماننووس پةى بةوة نةبردووة كة دةبث زماىن نووسةر و كارةكتةرةكان لةيةك نةچن و هةر يةكـة  ذؤ - ٧
خاسيةتى خؤى هةبث، لةبةر ئةوة خوثنةر هةست بةوة ناكات كة ئاسىت دةربذيىن كارةكتةرةكان جـودان و  

 :گوزارشت لة گؤشةنيگاى ئةوان دةكات
  .ز١٩٤٦كارةساتى ذووخاىن كؤمارى مةهاباد لة ساصى   -  أ

 .ز١٩٧٥كارةساتى نسكؤى ئةيلوول لة ساصى   -  ب
  .دةست پثكردنةوةى شؤذش لة كوردستاىن عثراق دواى چةند مانگث لة نسكؤى ئةيلوول  -  ت

  .هةموو ئةو بةسةر هاتانةش لة گؤشة نيگاى حةكايةختواىن هةمووشتزانةوة پثشكةش كراون
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  سةرچاوةكان
  :سةرچاوة كوردييةكان  -  أ
سةرةتاوة تا كؤتاىي جةنگى دووهةمى  چريؤكى كوردى لةبيناى هونةرى ) ٢٠٠١( سابري، پةرثز - ١

  .، دةزگاى چاپ و پةخشى سةردةم، سلثماىنجيهاىن
، ) ١٩٨٨بؤ  ١٩٩٥ساآلىن ( نووسينةكامن لة بوارى ذةخنة و لثكؤصينةوةدا،) ٢٠٠٢(حسثن  عارف، - ٢

  .، دةزگاى چاپ و پةخشى سةردةم، چاپى يةكةمسلثماىن
  .، چاپخانةى بثساراىن، چاپى سثهةمماىن، سلثهةرةس) ١٩٩٨(موكرى، حممةد  - ٣
، ، سلثماىنبيناى كات لةسث منوونةى ذؤماىن كورديدا) ٢٠٠٤(نةمجةددين ئةصوةىن، نةجم خاليد  - ٤

  .دةزگاى چاپ و پةخشى سةردةم
  

  :كانبيهرهرچاوه عهسه  -  ب
نشـر  ، دار الحـوار لل رقیـه ال –، سوریه تقنیات السرد فی النضریۀ والتطبیق) 1997(منه ، یوسف آ - 1

  .والتوزیع، الطبعۀ االولى
، دار الرشید للنشر، الجمهوریـه  ، ترجمه عبدالستار جواد، بغدادصنعه الروایه) 1981(لوبوك، بیرسى  - 2

 .العراقیه

، ترجمه سعید الغانمی و ناصر حالوي، المجلس االعلى شاعریه التألیف) 1999(اوسبنسکى، بوریس  - 3
 .للثقافه

دار  _المغـرب ء بن سـالمه،  ، ترجمه شکریه المخبوت و رجاالشعریه) 1990(طودوروف، تزفیطان  - 4
 .،  دار توبقال للنشر، الطبعه الثانیهالبیضاء

نصـوص الشـکالنیین الـروس،     - ، نظریه المنهج الشـکلی نظریه االغراض) 1982(شیفیسکى، توما   - 5
بحاث العربیه، الطبعـه  لبنان، الشرکه المغربیه للناشرین المنتحدین ومؤسسه اال- ترجمه ابراهیم الخطیب، بیروت

 .االولى

، دار توبقال للنشر، المغرب –، ترجمه فرید الزاهی، الدار البیضاء علم النص )1991(کریسطیفا، جولیا  - 6
 .الطبعه االولى

 محمّـد ، بحث فی المنهج، تصدیر جوناثـان کـالر، ترجمـه    خطاب الحکایه) 2000(جینیت، جیرار  - 7
 .، الهیئه العامه للمطابع االمیریه، الطبعه الثانیهدمشق - جلس االعلى للثقافه، سوریامعتصم، الم

 .، مطبعه وزاره الثقافه، ترجمه نعیم الحمصى، دمشقالکتابه فی درجه الصفر) 1970(بارت، روالن  - 8
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الطبعه الثالثه، ، المرکز العربی للطباعه والنشر والتوزیع، تحلیل الخطاب الروائی) 1997(، سعید یقطین - 9
 .بیروت

، دراسه مقارنه لثالثیه نجیب محفوظ، الهیئـه المصـریه العلمـه    بناء الروایه) 1984(سیزا ، احمد قاسم - 10
 .للکتاب

، دار الشؤون الثقافیه العامه، ، بغدادالبناء الفنی فی الروایه العربیه فی العراق) 1994(شجاع ،مسلم العانی - 11
 .الجزء االول

 .المرکز الثقافی العربی، الطبعه االولى ،داد، بغنظریه الروایه والروایه العربیه) 1986(، فیصل دراج - 12

  .النقد البنیوى والنص الروائی، افریقیا الشرق )1991( محمّد ،سویرتى - 13
 - ، سـوریه النص الروائی، مقاربه بنیویه تکوینیه فی أدب نبیل سلیمان فضاء) 1996( محمّدعزام،  - 14
 .، الطبعه االولىر للنشر والتوزیع، دار الحواالرقیه

 .،  بیروت دار النهارااللسنیه والنقد االدبی فی النظریه والممارسه) 1979(و ناظر موریس اب. د - 15

دکتور جمیـل نصـیف   ، ترجمه القضایا الفن االبداعى عند دوستویفسکی) 1986(باختین، میخائیل  - 16
 .، دار الشؤون الثقافیه العامه، الطبعه االولىالتکریتی، بغداد

دمشـق، الهیئـه    - سوریه ،محمّد، ترجمه حیاه جاسم حدیههنظریات السرد ال) 1998(مارتن، واالس  - 17
 .العامه لشئون المطابع االمیریه

 .، مؤسسه االبحاث العربیه، الطبعه االولىلبنان - ، بیروتالموقع والشکل )1986( لراوي، یمنى العیدا - 18
  

  :كانرچاوه فارسيهسه  -  ث
  .ر، چاپ ششم، چاپخانة نوبها، تهرانهنر داستان نويسي) ١٣٧٩(يونسى، ابراهيم  -١
 .، تهران، چاپخانة بهمن، چاپ سومعناصر داستان) ١٣٧٦(دقي، جمال صامير  -٢
 محمـد د ترابى نراد و ، ترجمة دكتر مهرداچگونة ادبيات داستانى را تحليل كنيم) ١٣٨٠(پ . كنى، دبيلو -٣

 .، انتشارات زيبا، چاپ اولحنيف، تهران
 .، نشر مركز، چاپ اولترجمة نازيال خلخالى، تهران، جهان رمان) ١٣٧٨( هروالن بورونوف  و رئال اوئل -٤
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  يداشيعرپارامثتري بينني لة بةرهةمهثناين ماناکاين دەقي 

  عةيل قامسي 
ژياين بچووکي من ئةوەندە مةند و ئارامة کة لـةودا، وشـة و دثـذ و    «
کن و اليـةي شـاعريانةي   ثرکامةيان کارەسـات هةييةکان شيعر ؤذمةف

  تؤناتايل سار    . »ەي ماکة نةديتراوەکانييةيتوونکةرەوذک ثدەق
  :کورتة

بة سيلة چاوثک له هونـةري گرافيـک و    ،شيعري وثنةيي و شيعري ديداري، دوو جؤري ئةدةيب هاوچةرخن
ي )نقاشـانه (ته نووسـيين شـثوةکارانة    ذثسا و ياساکاين نووسني، دةستيان داوهينوةرگرتن له شکاند به کةصک

- بيسـياري «يـي  گةص شيعري ديداري ئةمةية کة شـيعري وثنـه  ازي شيعري وثنةيي لهگرنگترين جياو. شيعر
گـةص گـوثي مـرؤض پةيوةنـدي هةيـة و دةبـث ببيسـرث تـا بتـوانرث مانايـةکي           و مانـا کـه لـه   به ية؛»ديداري
و ماناية کة بؤ فـامی ئـةم جـؤرة    به. ية»ديداري- نويسياري«تري شيعري ديداري  م جؤرثکيآلبه. ريثگبلثوةر

وثنـةي  . چاو پيت وشةکاين، هةروةها پثکهاتةکةي تةتةصة بکرثنشيعرانة، دةبث ببينرث و چاوي لثبکرثت و به
م ئثمذؤ به هؤي خؤشةويسـيت  آلمووکات له ئةدةبياتدا سةرجني دراوةتث، بةشيعري له سةر بناغةي خةياص هه

ين خةصـکدا بووةتـة هؤکارثـک کـة     آلو فيلم لـه نـاو کؤمـة   ) عکس( کردين وثنة پةيدا ئةستاندن و بايخ و پةرة
شاعريان سةرجني خوثنةران بؤ الی وثنةکاين بةرهةسـيت پيـت و وشـةکان ذابکثشـن و کارثـک بکـةن کـة        

هةرچةندة کة دةتوانني وثکچوونثـک لـه نثـوان شـيعري     . خوثنةراين شيعر بؤ الي چثژ بينني پةلکثش بکةن
بةتايبةيت شيعري ديداري بـه   م شيعري وثنةيي،آلبهببينينةوه،  »توشيح«ي لةگةص تةکنيک و سةنعةيت وثنةي

ة ژثر کارکردي شيعري ذؤژئاواييـةکان و هـاوذث لةگـةص سةرهةصـداين ئيماژيسـم و هـاتين شـثوازي        زؤري ل
هثنـاين وثنـة و فـؤرمي    شاعرياين ئةم شـثوة شـيعرانة بـؤ بةرهـةم    . کوبيسم بؤ ناو ئةدةبيات پةرةي ستاندووة

بـة جيـا   : کة گرينگترينيـان بـريتني لـة   . ثوةي جؤراوجؤر کةصکيان وةرگرتووةجثگةي دصخوازي خؤيان، لة ش
کــردين ذادةي،  زؤر و بــة شـثوةي جؤراوجــؤر نووسـيين دثذةشــيعريةکان و کـةم    ييةکةکاين شـيعري، نووسـ 
) نقاشـي ( وةرگرتن له هونةري شثوةکاري وةرگرتن له هونةري جوان نووسني و فةنين ذازاندنةوة، کةصک کةصک
  . هتد.. کردنةوة و  يشت نووسني، دووپاتله تةن

  دال، مةدلوول، شيعري وينةيي، شيعري بيسياري، شيعري ديداري: وشة سةرةکييةکان
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  :دال و مةدلوول و نيشانة
نينة ئاراوە، ئةگةر شارەزاي زماين کـوردي  ثک بصثک لة زماين ئاخاوتندا باسي وشةي ئةسپ، دار يان گوثکات

نةيـةک لـةم وشـانة،    ثنةک بة ديتنيان و بة بيستين ئةم وشانة ،زماين کوردي بزاننيبةستةکاين ثگر ثبني، يان
رە ؤەنگـة، دار چ جـ  ذئةسـپ چ   نـة ثو ؤرچةند نازانني بهة، ثدەواسرهةصلة زەينماندا  صئةسپ، دار يان گو واتة
قةي صـ حة. ولـة مةدلو ينييةکة هنة زثئةم وشانةي من بة کاريان دەبةم دال و و. کةصثچ گو صري گوؤکة و جثدار
کـة دال و   کـة ثکـة وابـوو نيشـانة ئامراز    .بة ناوي نيشـانة  کةثوان دال و مةدلوول واتة واژە و مانا شتثوەندي نثپ

 ثکدانةوەي سيستماتيکي دال و مـةدلوول نيشانةناسـي پـ   ثتر، ل بة واتايةکي. تةوەثمةدلوول بةيةکةوە دەبةست
   :ثدەوتر

  
يشـتين  ذؤين ثبووين ئـاگرە، شـو  هـة لة ئامساندا نيشانةي  ص دووکةبووينهةنةثو ؤميشة وشة نيية، بهةدال 

م لـة  آلبـة ... . و  صـة ابـردين ئاژە ذکدا نيشـانةي  ثنثلة شـو  صي ئاژەثن پثابردين ماشينة، شوذماشني، نيشانةي 
تـة  ثلـة نيشـانةکان و دال دەب   نةوە، چونکـة زمـان دەزگايةکـة   ثدەوەشـ هةص بةسـتانة ثزماين ئةدەبيدا ئـةم گر 

شـاري  «نةثو ؤب. ثنهثم ناهةمانا بةر ثژرذثوتةين لةئةدەبياتدا وشة دانة »سارتر«. مةدلوولةکان ک لةثکاکةشان
کي لة ماناي قامووسـي وشـةدا   ذؤو نة ناوە ثذسةرد وەيةک نةثيچ شه بة ي بةختيار عةيل»سيقارە سپيةکانؤم

  :شيعرەي مارف ئاغايي بکةين صةپؤبة کار نةبراون، يان سةيري ئةم ک
  »چؤک«
  کخا

  چي نييةؤتواناي ک
  ميشةيي منهةازي مانةوەي ذ ئةوەية
  .تةداآللةم و

  
  :نينةوەثخبو) صساما(يان بةبةيةکةوە ئةم شيعرەي حمةممةدي ئةمحةدي 

  نةوە کة بنووسمثخبو
  انترهجي ؤت
  ک نةمريثموو تةمةنهة ؤب

  پري.................بة بريي تازەوە
  الو...............نةوەؤبة بريي ک
  تةنانةت
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  يچةوەهبة بريي 
  مذؤدە    

  !ئةي تةنياتر کورتةي بزەيةک
  اؤذلة ت

  )۷۲: ساماص( .رؤز..........ر غةريبمؤز  
  

بة دەسـت   ەنگةذکة وابوو زماين شيعر وەک . يچکام لةم وشانةلة ماناي قامووسيدا بة کار نةبراونهدەبينني 
  .ثنهثم ناهة، دەاللةت بةرثژرذثشةوە، تا دانةثنيگارک

ي ئـةو  ؤنيشـدا کـ  ثذدؤتة خـاوەن دەاللـةت و لـة زمانناسـي م    ثدەب ث،ژرذثدەرەي کة داؤبةم ج کةوابوو وشة
ر بـةم  هة. دەگرنهةصوخواس وەي زماندا باسثنن لة چوارچثنن و دەاللةت خبولقثم بهةشتانة دەتوانن مانا بةر

  .خواسن گري باس وهةصنةيي و ديداريش ثي مانا بةخشي و دەاللةيت مانايي، شيعري وثيةش، بة پثپ
  

  )ديداري- بيسياري(نةيي ثشيعري و
 ثرؤلـة بـواري نووسـينةوە جـ     کـة  کي شيعرييةثرؤج - ثدەوترثسياريشي پکة شيعري نو- نةيي ثشيعري و

رە شـيعرانةدا ماکـةکاين   ؤلةم ج. ثنةر ببةخشثو مانا و ئيحساسي تايبةت بة خو ثبهةاوخواين ه کة ثبنووسر
نةيةکي شـيعري سـاز   ثە شيعريةکاين وثذنيشتين دذؤنيشت يةکتر نيةيت لةتةؤئاوايي و وشةکاين شيعري و چ

  .ثبهةوەندي ثک و ماناکاين شيعر پؤرناوە صلةگة دەکةن کة
م وەرين و بـاريين  آلشراوەتةوە، بةثک کثدانصوەي گوثکةبة ش» تانصيف سوؤس صەسووذ«وەک ئةم شيعرەي 

سـتا  ثتا ئهـة بة دژوار  کة ةکنيکي ئةدەبييتري ت وەيةکيثمةبةستمانة، ئةمةش ش ي کةصةگو صةئةو چ کردوەتة
  :ناسراوە

  )۶(يادداشت 
  
  کلوو
  کلوو
  ثدادەبار
  بةفر
  صتا
  صتا

  ثدادەوەر
  مووي سةرم
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٣٢٩

  دەکةيتةوە ثوي شةوثبري لة دز ؤت
  يهثصنا ثييةکةت جصژوورە خةيا
  دەکةمةوە ثدانصزي گوؤمن بري لة پري

  مةيثيةکةم ماچي ئ
  ).۴۴:سوصتاينسؤيف( ثتيا دەگور

  
  ):ديداري- نوسياري(ي ديداري شيعر

نةيية شاعريي شيعري ديداري، دەروومنايـةي  ثوەي تازە و پوختةي شيعري وثشيعري ديداري يا عةيين ش
ري شـيعرەکةي  ؤبة پيت و وشـةکانةوە، بـة جـ    گةي کايةذث ونةري گرافيک و لةهوەرگرتن لة کصشيعري بةکة

گةيشــنت و پـةيامي شــاعري  ثفـام و ت . ثنــنـةر يــا بينـةر داب  ثش چــاوي خوثک لــة پـ ثتـةرح  کــة ثژذثـ دەاد
اباد همـة . اباد قـادر همةي »لة بازنةي باوک ساالريدا«عري يت گرافيکي، وەک شيصةواذبةستراوەتةوە بة بينيين 

، »شـةگريي ؤگ«، »رؤتـري «ک وشـةي وەک  صثمةؤلةم شيعرەدا ئافرەت دەخاتة ناو بازنةي باوک ساالري و بة ک
 ثتـا د . تـد ه... و  »سـةراب «، »تـرس «، »سـووتاندن  ؤخـ «، »واينذچـاوە «، »ديوار«، »گوناح«، »پةشيماين«

گادا نيشـان  صـ مةؤيـدا نابةرابـةري ژن و پيـاو لـة ک    ؤي لة خؤي ئافرەت تةسکتر دەکاتةوە، کة خؤبازنةي گةمار
   :نينةوەثبا بةيةکةوە شيعرەکة خبو. دەدا

   
  
ـ  ريە سةفارزادەهي شيعردا تامثرهث اباد قادر، لةهمةر بةرلة ؤز بووە، وەک هـة رە شـيعرەي  ؤةزمووين ئـةجم ئ
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گـةي  ثکـراوە، لـةم دانيشـتنةدا لـة ج     صـة آلکي بازنـةيي گة ثوەي دانيشـتن ثبة شـ  کة»ميزگرد مروت«شيعري 
اسـيت شـيعرەکةدا   ذگـةي بـاس لـة دانيشـتنةکةدا لـة ناوە     ثبابـةيت ج . کار دەبات بة "من"ايان، وشةي ذخاوەن
وەي خاچي شـکاو لـة   ثو بة ش »ن«و  »م«وەرگرتن لة پييت  کصکة بة ە کة»من«ر هةکراوە کة ديسان  صةآلگة
ش ثنـةي فاشـيزم لـة پـ    ثو ،کردنةوەي وشـةي مـن   بيناي ئةم شيعرە بة دووپات. ش چاوي بينةران دانراوەثپ

ئـةم   "ريە سـةفارزادە هتـا "وەي ثم بـة شـ  هةو " اباد قادرهمة"وەي ثم بة شهةشيعري ديداري . ثنةدچاومان دا
ک لـة  صن کةثذدؤوەي مثبة ش تةوليدي مانا بةم مانايةکة. ي تةوليدي مانا بکاؤخ ؤا کة بنةر دەدثبة خو مةجالة

  :ثبکر صسووکةوتيان دەگةهةصن ثذدؤوەي مثبة شثيةش دەبؤر بهةزمان وەرگرياوە، 

   
  
ەنگةلـة  ذدا بـة شـريەم گازنـدە لـة ژيـان و      »نـةگوجنان «يش لة شيعري "ەفعةتذنةوزاد " وەيةثر بةم شهة

ک لـة شـيعري   ثبةبةش ثنثي بگوجنؤت و خثابذکان  هلومةرجهة صنةيتوانيوە باش لةگة بکات کة ژووي کوردثم
  :نةگوجنان

  نةبوو صژە الثشبؤتا ئةو خ«
  ە نةکراوەذپة ترە پةريانةؤي ئةو کذتا تووک و پة

  تةوەؤين نةلستهثي کاثر پثورچ ژ ثصةتا دهة
  ە زاواي پةردەيذعاي بارانبؤتا دهة

  تةوەؤباراين نةبةست
  نةساوەهةصتا الفاوي کانياوي چاو 

  يش نةخةساوەذتا بةراين پيت و فة
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  نم وثدەشک ذثتةليسمي 
  مةوەذلة سنووري تووک و نةفرەت دەپة

  رمةوەثنابژهةصرزەمني ثژ
  سبةينان شةقام بةشةقام

  ذە کووذبة کوو
  الشةي کوژراوي تةقةي شةو

  ناگرمةوەهةص
  بة و برينصمةوە لةتةلبةندي کةذدەپة
  گرياوە صةگو مووهةئةو 
  وە بةبارەثموو لهةئةو 
  وە خةمبارەثموو لهةئةو 
  تيوەمهةموو کةوە هةئةو 

  کةننيثتة پثنرهثنا ثپ
  تةوەثزرثناگو ؤکچووم بثي تصچيتر ما

  تةوەثزرؤناد ؤلة جيايت کاسةسةر، کووپةي لريەم ب
  ثناخور ؤچيتر پووشم ب

  ثنادر ذثف ؤوم بثکي دزؤي ديرصتةنةکة زب
  م
  رەمهة

  رەمةهرەم هة
  رەمهةرەم هةرەم هة

  رەمهةرەم هةرەم هةرەم هة
  رەمهةرەم هةرەم هةرەم هةرەم هة

  رەمهةرەم هةرەم هةرەم هةرەم هةرەم هة
  رەمهةرەم هةرەم هةرەم هةرەم هةرەم هةرەم هة

  رەمهةرەم هةرەم هةرەم هةرەم هةرەم هةرەم هةرەم هة
  رەمهةرەم هةرەم هةرەم هةرەم هةرەم هةرەم هةرەم هةرەم هة

  رەمهةرەم هةرەم هةرەم هةرەم هةرەم هةرەم هةرەم هةرەم هةرەم هة
  رەمهةرەم هةرەم هةرەم هةرەم هةرەم هةرەم هةرەم هةرەم هةرەم هةرەم هة

  )۱۲۷:ذةفعةت(
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تريفـة  «م آلبـة . بکـا  صکـة ثدا ت)ئـازاد (شـيعري سـپي    صنـةيي لةگـة  ثيت شيعري وثکةس توانيب کةم ەنگةذ
ي ثـ ذ اسـت وەک شـيعرەکةي بـة   ذ .وەووە ئةم کارەي کردثبة جوانترين ش دا»ئةز و بازن«لة شيعري» سکيؤد
شـاين  ثنةي جواين شيعري لة غيابـةوە بـة ک  ثاي بانگةشةي وثذئةو و. تر  وەيةکيثم بة شآلةب "ەفعةتذنةوزاد "
لـة   کي شـيعرەکة ؤمانا و نـاوەر . ثشثابکذشيعرەکةي  ؤوە بثنةر بة دوو شثسةرجني خو توانيوية »بازنة«نةي ثو
کة کات بة کـات بازنـةي ژيـاين     صثمان بثپ ثوهةتر دەي لة اليةکي نةثوەي وثبة ش »بازنة«بووين هةيةک و ال

کردوون بة زيندان، بـة  ثتةوە و ژياين لثتةسکتر دەب - ثرکةس بهةجا باوک، برا يان –کچان لة اليةن پياوانةوە 
قةي صـ بةرەبةرە بچووک بوونـةوەي حة و » ئةز کچم«و » ئةز و بازن«صثي شيعرەکةي کة دەثذتايبةت بةسةرد

  :نينةوەثبا بةيةکةوە شيعرەکة خبو. بازنةکة
  »ئةز و بازن«

  من دەکةية بووک
  چ دەکةيثناسا من دوورپهةو 

  زنذزار خةون دهپووسيدەدا  ثژانکؤدکة ڤل
  دا دنڤنثباران ثت من د سينگثحةز

  ژ بوونذؤت من دوو ثي چاڤثژ
  کةتةليةک نيشا من دا

  ن منثانزهؤئاوري و گول 
  داثکثنة درهثتةيل د 
  تةلييةک

  تةيل ۲
  تةيل ۳
  تةيل ۲۰

  تةيل ۱۰۰۰
  ش دکةيؤسةرخثمن  دکةية باران، بيابانا خوە پ

  ينثدخةمل ثکر ئةفيوون ثپ نة، کةلةخي خوەثمن دکةية ئاو
  يياهدە ثمي سپهةن گولگويل تةثزانهؤئةو 
  ليڤريه النةهثد 

  ر دبوويثت ؤپشيت ت
  پةريزادەکا بريندارم

  ر من د ئاليسنهةک ثاخلالخ
  نذر دەچهة
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  ننثر بازنةکي دشدهة
  ئةزەليية ثبازنةک

  ەنگ نياسنيذژا من ذؤئةو 
  ت منثار بةربوو ناڤ چاڤهکة کا  ؤوەک پشيک
  نييةکا شوويشةيث ؤشةرمة ت

  خوە لبةر باي ناگرينت،
  دەفتةرەکارويس ؤت

  اکرنذنةهثڤ لسةر نايمي پةهة
  رەثتيمداضة شثارەکا ئهبو ثن خوە د سينگثچاڤ

  اکةذلسةر پرسيارا  ؤن خثدەست
  اربةهنا خوەدا ثن کچثد گومان
  ببة ژان
  شةثبئ

  ثدان هن ئةو ژنا لبةر ئةشکةجنثوندکةکا خةمگينم د چاڤذئةز 
  ملهةبوو بة

  ئةو گاڤا عشق ژ دايکبووي
  دا دخةندقنيثا نارين د بازنهزارەه

  ينذو دزڤ
  
  
  

  ژ ترسا
  مي دالوزنهةن من ثرثست
  شک بوويةهيڤا مندا هةن ثن د دمارثوخ
  تهثنگ و کةرنةڤال و سةما تة ناهةيا من ب ئاذباوە
  تهثن تة ناثرثور و ستهةيا من ب ئامسان و ذباوە
  تهثن تة ناذثڤ و ماچ و سينگ و شةثيا من ب لذباوە
  تهثوەتا تة ناهز و ڤني و لةزەت و شةؤيا من ب سذباوە
  تهثن تة ناثت و سترانثنووس و نامة و کاسثيا من ب پذباوە
  تهثتة نا آليا من ب نيشتمان و ئاذباوە

 د

 ز

 ڤ
 ڕ
 ی
 ن
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  تهثيا من ب عةشقا تة ناذباوە
  دا ضةدەم ثکهثذثد گو ثگازييةک

  نؤن ئاضةکا شني بشثمن بدەست
  تثن من پاقژ بثدا پاکيزەي گول
  ن من دەرکةتنهثي دوبر ژ گوذوي شة ثورا، دا دەنگهةن ثمن بدەنة دەست
  ژتنثمن ب ؤدا سترانةکا نةرم بن باي، ثمن بدەنة دەست

  ويس دلةيزتذشةرم ئةوا ثکچا ب ثش و يثمن بدەنة پ
  دا خوە بنياسم

  دشدين
  
  

  دەمار دبز دين
  بازن تةنگ بوو

  
  اتثهبازن تةنگتر ل

  ا من نينةهماي گونة ثدەنگ ثبتن
  !ئةز کچم

  
يةلـة  »ديـداري - سـياري بي«نـةيي  ثديداري ئةمةيةکة شيعري و صنةيي لةگةثگرينگترين جياوازي شيعري و

وەنـدي  ثضـةکانيش پ ؤي مرثگـو  صنةيي لةگةثشيعري و ثيان. ية»ديداري- نووسياري«کدا شيعري ديداري ثکات
نـةي جـواين   ثگـةي و ذثروا لةهـة تـةوە و  ثندرثژ خبوثـ نـةيي در ثکي وثەنگـة شـيعر  ذتـر   بة واتايـةکي . يةهة

، ثجـا کالسـيک بـن يـان نـو     دەکان، چينصـ ، وەکوو قةسـيدە ب ثنثي بسةملؤشيعرييةوە مانا و شيعر بووين خ
يـةکاين يةسـناي   ثژ و نوثـ ، يـان قةسـيدە در  »وراماين ئةمحـةد موختـار جـاف   هـة «ژي ثوەکوو قةسيدەي در

ـ ذم لة شيعري ديداريدا ئةوە بينينةکة قسةي يةکةم دەکـا و لـة بناغـة   آلبة". شةديذفةرەيدوون ئة"  لـة  ثا دەب
ناين مانا شيعري ديـداري بـة دەنگـي    هثمهةبةر ؤب ثية ناتوانرثر بةم پهة. نةوەثە کاغةزەکان بنووسرذسةر الپة
  .ثببينر ثکوو تةنيا دەبصتةوە، بةثندرثبةرز خبو

  
  نةيي و ديداريداثساکاين نووسياري لة شيعري وذثالدان لة ياسا و 

سـا و  ذثي شـيعر؛ کةبـة الدان لة  )نقاشـانة (وەکارانة ثشـتين شـ  ذلـة دا  وەيةکةثنةيي و ديداري شثشيعري و
سـايةک کـة زەق کردنـةوە    ذثالدان لة. ثژرذثـ اکاين نووسيين باوي شيعري لة ناو شيعري شـاعرياندا دادە ياس
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ي بـاو  هثصـ لـةودا زمـان لة   کـة  کةثديلؤق کردنةوە م هز. ثبدر ثئةوەي زياترين سةرجني پ ؤک بثکارهؤ تةثدەب
رم ؤووس و فـ ذ» لفسـکي ؤشکل«چوونـةکاين  ؤيشةي لة بذي ئةدەيب زمان ذؤص، ثذثي ئةدەيب دەگذؤصالدەدا و 

ا بـة  ذانک، زماين خودکاري لة بناغـة ذاوهي ذبة باوە. انک دايةذاوهفسکي و ؤخوازەکاين چيک بةتايبةيت مزکار
کـة   ئةوەي ثب بة. ثک بةکار دەبرثاگةياندين بابةتذمةبةسيت  بة وەيةک کةثبة ش. کارگرتين ماکةکاين زمانيية

ش ثاکذسـةرجن  وەيةک کـة ثبةشـ  ردنةوە بة کـار بـردين زمانـة   م زەق کآل، بةثش بثاکذوەي بةيان سةرنج ثش
  .تثب

  :ک وەردەگرنصوە کةثزەق کردنةوەي زماين لة دوو ش ؤشاعريان ب
 .سا زياد کردنذث - ۱

 .ساکاين باوذثالدان لة - ۲

ژ کـردن  ثک لة بثانؤذکة گ ثوەردەگر کصوەيةکي نووسني کةثسا و ياساکاين باودا، شاعري لة شذثلة الدان لة
 "مـورادي  ؤدياک"وەک ئةم شيعرەي . سةر ماناي يةکةم تر دەخةنة کوو مانايةکيصک ناية، بةثةدا پو گوتين وش

ا دانـاين ئـةم   هروەهـة  .ش چاو زەق دەکاتـةوە ثمان لة پ»اينذپچ«و  »يچه«ر هةي نووسيوە کة»دوعا« وکة د
ي »نـازامن «ا هروەهـة  .نـةر دا زەق دەکاتـةوە  ثش چاوي خوثمان لة پذکة پرسيار و سةرسوو »!!!؟؟؟«نيشانانة 

  :ثب ثتايي پؤمين کهثدي و هثو بة ثژ بکرثاوار بهبة توندي و بة صثمان دەثتايي شيعرەکة پؤک
  من و جگةرە و شةراب  
  شةرايب تةمني و    
  ئاوسي      
  تاييؤک ثکي بثبوون        
  يچهکي ثينذديلي ئةبةدي و تا سةر باري ف  
  يچه          
  ...ه          
  ...ي          
  !!!؟؟؟.... ... ..چ          
  ...يصثب ؤدوعا ئاخ  
  يصثب ؤئاخ  
  !!!؟؟؟...شةثتامي بةرد چةند بة ئ    
  !!!؟؟؟...ژاين بلووک        
  !!!؟؟؟...لةقةثئازاري پ          
  !!!؟؟؟...يصثب ؤئاخ  
  ئاي-       
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  - داريصفيتووي د        
  تا ئةبةد  
  ...نمثت دەمؤتامةزر    

  تنيذيان بةيةکةم چ
  پةيت  
  دارميانصد    
  ...د      
  ...ە      
  ...پ      
  ...چ      
  ...ذ      
  ...ث      
  ...ن      
  !!!؟؟؟...م      
  !!!؟؟؟...نازامن  
  !!!؟؟؟...نازامن  
  !!!؟؟؟...نازامن  
  !!!؟؟؟...نازامن  
  ١!!!؟؟؟... نازامن  

  
 رن کـة ؤشت جـ هةي زەق کردنةوەي ئةدەيب هؤينةوانةي کة دەبنةذ، ئةو ناسياوي س"ليچ"چووين ؤي بثبة پ
وەيةک ثينةوەي نووسـياريدا، شـاعري لـة شـ    ذەي نووسـياريية، لـة ناسـياوي سـ    ينةوذک لةوان ناسياوي سثيةک

م دەخاتةسـةر مانـا   هـة کوو مانايةکي دووصک ناية، بةثژ کردنيدا پثانکاري لة بؤذکة گ ثوەردەگر کصنووسني کة
امــان و ذتاين، صــيف سوؤي ســصــەسووذلة »ثوەرە خــوار«وەي نووســيين ثي و ســةرەکييةکة، وەک شــصــئةس
ـ ؤگلـ «ەفعةت کةلة وشـةي  ذنةوزاد ي »نةگوجنان« وەرە «دا زەق کراوەتـةوە کةلـة شـيعري يةکةمـدا     »وەؤر ب

  :نا کراونثيان وؤاسيت خذنةي ثوەي وثبة ش»وەؤر بؤگل«مدا هةو لة شيعري دوو» ثخوار
  و  
  ە   

                                                
 ).grkan(مورادي  ؤسةي زريان، دياکصثبالگي بثو -١
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  ر    
  ە  
  خ   
  و    
  ا  
  ر   
  !سةيرکةث  

  چ بةستةزمانة خيلقةت
  ثکةي تةنگي کاتدا لة دايک دەبذلة

  انةنيشثب      
  ناسةثپثب      

  کةي تةنگي کاتداذلة
  ثدەوەرهةص

  )۲۶:سوصتاينسؤيف(    .بينةر ثئةنوا، بثب  
  

  :يان
  

...  
  زيذي خةمدا صر گثلة ژثسقانثئ ؤب
  تةمذي پؤصچيا و چ ؤب
  نةرمصکي دثساالر ؤب
  :نداآلؤي کصمندا صلةگة اواري ساويلکانةهبة
  رەثرە پةنگرەستثئةست”

  “رەثئ ثباو ثئاگر
  گ

  ل 
  ؤ
  ر
  ب 
  ؤ
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   و
  ە
  )۱۲۶:ذةفعةت(

ينةوەي نووسياري لة دايک بـوو، لـة جياوازييـةکاين شـيعري     ذسةرەتاوە بة ناسياوي س ر لةهة ثشيعري نو
بـة   ثشـاعرياين شـيعري نـو   . وەي نووسـينيان بکـةين  ثشيعري کالسيک دەتوانني ئاماژە بة شـ  صگة لة ثنو
ە ثـذ ر دهـة يشـت يـةکتردا نةدەنووسـي، ئـةوان     شينيان، البةيتةکان و بةيتةکانيان لـة بـن و تةن  ثچةوانةي پثپ

وە و وەک ثبـة جـوانترين شـ    اتةي شـيعرەکة هکثويست نةبوو پثشيعرييةکيان بةسةربةسيت دەنووسي و ئيتر پ
ندنـةوەي  ثوەي خوثويست، لةحن و مانـا و بةسـةرجندان بـة شـ    ثرەي پثکوو بة گوصتاي تةرازوو بةرابةر بن، بة

  .ەکةدا دياري دەکردە شيعرثذگةي وشةيان لة دثشيعرەکة ج
ک وشـة و  ثنـد هثک لـةوان زەق کردنـةوەي   ثيـةک  بوو کـة هةري ؤکاري زهؤ شتنةذرە نووسني و داؤج ئةم

وەي شـيعري  ثنةي جواين شـيعري، ئـةم چةنـد شـيعرەي خـوارەوە شـ      ثکردين و ساز ؤکردنيان بوو ب صکةثت
  :رە شيعر کراونثستؤبة پ صکةثت) نقاشي(وەکاري ثش صنيشان دەدەن کة دەگة ثمان پ»کوبيسم«

  
  ٢:يذڤان چ ؤراين بؤئةشکةوتةکة و گ١سةري بردە زارکيذؤداد ذکين کراس دادصن چثدذکي پرچ و ثتثش
  

  
  
   
  
  
  

  )۲۸- ۲۶: ۲۰۰۷ زادة،جةيل(
  

                                                
  .مةبةست ئەشکةوتی شاندەرە١
 .نةکان قرتاونئةم شيعرانة هةريةکة و وثنەی خؤی دەگةصةکە لثرەدا وث٢

)۱(  
  ئيمة بة ئاشکرا پياو دةکوژين

  و
 .بة دزيةوة ماچ دةکةين

)۲(  
  ...بة منداصي

  ينژنيان ال ناشريين کردخودا و 
  ومششثر خودا و 
 !عةورةتژن و 

)۳(  
  خودا بة شةش شةو
  ڤانی درووست کرد و

  گرت ونيا جوا بةسةردەستی 
 .پاشان پشووی دا
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 ر سـةرجني ؤنـةيي و ديداريـدا ز  ثو شـاعرياين و ثـ شـتين شـيعر لـة ن   ذنيةيت داؤوەية دەبينني کة چثش بةم
 يصـ وهةينةوەي نووسـياري  ذند گرتين ناسـياوي سـ  هثداگري و بةثبة پ وە شيعرانةثشاعرياين ئةم ش. ثدراوەت

وانني و بـة  ثـذ کدا، تصکي تايبةيت لة ناو خةثو فيلم بوونةتة خاوەن ئيعتبار) عکس(نة ثکدا کة وثداوە کةلة کات هن
گـةي  ذثشوودا تـةنيا لة ثنةرانةي لة پثخوئةو . ژي شيعريثنةراين شيعر بکةنة ماکي يةکةي چثچاو ديتين خو

ەي کة شيعر چـاو  ذنةسةر ئةم باوەثدەگةيشنت، بثلة شيعر ت )...ش، سةروا و ثيتم، کذ: واتة(و بيستنةوە  ثگو
شـوودا دەبيسـترا   ثشـيعر لـة پ  «: ثنـ ثئـاواي دەدرک  »ئياييذؤ آلصيةدو« ەي کةذر ئةم باوەهة. بکةن و بيبيننثل
ي بةدەسـت  صـ نة و شکثنةيي و ديداري بة ياري وەرگرتن لة وثشاعرياين شيعري و .»ثببينر ثم ئيستا دەبآلبة
ـ  ثيانداوە تـا شـ  صـ وهة ،شـتين وشـةکانةوە  ذگـةي چـنني و دا  ذثلة، اتووه سـت و  هةبزوانـدين   ؤوەيةکي جيـا ب

ندەسي وەک خـاچ و  هةةيري غندەسي و هةي صرجار بة شکؤک کة زثنةگةلثو. نةر بةکار بةرنثشةي خوثئةند
کةبـة  "تاينصـ سويفؤسـ  صەسووذ"وەک ئةم شيعرەي . نثژرذثدادە... زە وؤلکة و دارو کةشيت و گهثبورکان و 

ـ ثم ئةگةر بة شـ آل، بةثکة الي بنةوەيان بةيةکةوە نووساب زەيةؤوەي دوو گثش ژيکي بنووسـراباية دەبـوو   ؤوەي ل
شـتين شـيعري   ذدالـة   لـةم شـيعرەدا جگـة    صەسـوو ذي سةرەوەي لة بنـةوە بوايـة،   الالي بنةوە لةسةرەوە و 

يـة و  »ديـداري - بيسـياري «م هـة استيدا ئةم شيعرە ذ لة ثتريشي کردووە، يان ينةوەيةکيذنةيي، ناسياوي سثو
  : »ديداري- نووسياري«م هة

  تا مانگةشةو... چووين زامهةصتا 

  
  گة دەرناکةي تاذث

  ي سةردەم وذخوارتر گةماري چ ثکةم
  صةبادە وەي دووکة

    
  
  
  

  )۷۷:سوصتاينسؤيف(
  
  
  
  نةيي و ديداريثشينةي شيعري وثپ

 صدەگـة  ثشـينيان نزيکـة و دەکـر   ثي پ»توشـيح «ر لـة تکنيکـي   ؤادەيةکي زذاوچةرخ تا هنةيي ثشيعري و

ئینطلیز
 ى
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ـ  ثـ ک و پذثـ کي ثکة پيت يان وشـةگةل  وشيح ئةو تکنيکةية هت. نثيةکتر بةراورد بکر ن و ثژرذثک بةيةکـةوە داب
داية و ناو يـان  ثەمزي تذ کة صثقوهةصستةيةک يان وشةيةک ذک يان ثيان کةينةوە بةيتؤرکات بةيةکةوە کهة

  .ثەمزي دەگةيةنذيان مانايةکي  ناسناو
لـة نـاو شـيعري شـاعرياين چـيين و       ثدەچثـ نـةيي و ثنترين منوونةکاين شيعري وؤران کؤصةکثي لذبة باوە

. کةالمـدا دەنووسـي   صگـة  نةيي، نةقشيان لـة ثو يهثصوەرگرتن لة کص، کة شاعرياين ئةوان بةکةثنيدا بووبؤژاپ
شـتين  ذلةئـةدەبيايت ئينگليسـيدا دا  . يـة هةستاش لة ناو زمان و شـيعري ئةوانـدا بـووين    ثشتنة ئذوە داثش ئةم

دەسـت  ) ۱۵۸۹(ي شـاعري  "امهپاتنـ "ونـةري  هيب ثمي زايينيـدا بـة کتـ   هةنةيي لةسةدەي شـانزدە ثشيعري و
وەدا دەتـوانني  ثنيوەتةوە کةلةم نؤهوەية شيعريان ثش ک شاعري بةمثدنهثنيسانسيشدا ذثلةسةردەمي . دەکاثپ

مي زايـيين،  هـة زدەؤلةسـةدەي ن . بکـةين " رتثـ ربهث"و " رکهثـ "، "بـن لـووس  "، "کـوراس "، "وتري" ئاماژە بة
 "رثلينؤئـاپ . "يةهةنةيي ثک شيعري وثندهث) ۱۸۹۷" (پرتاب تاس" انسةوي لةذشاعريي فة" ئيستيفان ماالرمة"

دميـري  ويال. نـةيي نووسـيوە  ثام لـة قوتاخبانـةي کوبيسـم چةنـد شـيعري و     هبة ئيلـ ) ۱۹۱۸(رامةکان لة کاليگ
ک ثنـد هثس، ويليامز و دايلـن تامسـيش   ؤن فينلي، ويليام کارلؤميلتهةفسکي، ئةي ئةي کةمينگيز، يان ؤماياک

  .يةهةنةييان ثشيعري و
ـ    هر بـة کـاليگرام   ثوەدا ئـاپولين ثلةم ن ر کـةس نـاوبراو بـة    ؤکي تايبةتييـة، ز ثانگايشـةکاين کـة خـاوەين ناوب

نـةيي  ثشـةش شـيعري و   کة "ريە سةفارزادەهتا"م خاتوو آلبة. نةيي دەناسنثاوچةرخي وهپايةدانةري شيعري 
ـ “طنني در دلتاي”يب ثلة کت ـ " کـة  ەيـة ذکردووەتـةوە لةسـةر ئـةم باوە    وآلدا ب ي بوليويـايي  "ن گورمـانژە ؤژؤئ

 ذئةگةر بـاوە : صثدە" ريەهتا. "اوچةرخداهئةدەبيايت  لة رە شيعرانةيةؤج ک سوئيسي، بنياتنةري ئةمصةەچةذبة
مة زووتر ئةم کارەيـان  ثنووسةکاين ئعاؤنووس و دشؤ، خثنةيي بثر يةکةم شيعري وثلينؤکة کاليگرامي ئاپ ثواب

  .کردووە
شـوودا  ثمي شاعرياين پهةلةبةر »وشيح هت«نةيي و سةنعةيت ثو شيعري وثکچوون لة نثئةگةرچي دەتوانني و

 يکـردين شـيعر  ثت ر کـار ثـ اوچةرخ بة تايبـةيت شـيعري ديـداري زيـاتر لـة ژ     هنةيي ثم شيعري وآلببينني، بة
ـ ) kubism(کـردين کوبيسـم    شثو پةلک) imagism(لةدايک بووين ئيماژيسم  لة کة. ژئاواييةکاندايةذؤ نـاو   ؤب

  .ئةدەبيات، پةرەي ستاندوە
داگري ثـ اتة ئاراوە کة پهنةوەيةک آلنگلستان و ئامريکادا جووي زاييين لة شيعري ئي۱۹۱۷تا  ۱۹۱۲ي صلة سا

داگري لةسـةر  ثـ بة ئيماژيسم ناوي دەرکـرد، پ  کة نةوەيةآلئةم جوو. نةگةرايي لةشيعردا دەکردثري لةسةر وؤز
. ثنـ ثک دثـ کوو بـةردي بناغـةي پ  صـ نةرە جوانةکاين شـيعر نييـة، بة  هثکثنة ئافراندن لة ماکة پثئةوە بوو کة و

کردنةوەي شيعر، کاري کردە سةر لـةدايک   ذچ ؤنةسازي و سةرجني ئةوان بثيماژيستةکان لةسةر وداگري ئثپ
  .و ديداري نةييثبوون و پةرەستاندين شيعري و

شـراية  ثکة ئيماژيسـم ک  پةيدا بووين قوتاخبانةي ئيماژيسم، دواي ئةوەي صاوکات بوو لةگةهکوبيسميش کة
وەکاري ثلـة شـ  . نـةيي و ديداريـدا  ثا لةپةرەستاندين شيعري وثذوي گکي بةرچاذؤصثەپاين ئةدەبياتةوە، ؤذناو گ



 كؤمه صه وتاري ئه ده يب كوردي

 
  

٣٤١

گةي دووبارە بونيات نانةوە يان تةقليـدي اليةنـة پرسـپکتيوەکاين    ؤدەدا ج صوهةوەکار ثکوبيسمدا ش) نقاشي(
و بـة  ) جتزية کنـد (ەمسيان بکات و ورديان کاتةوە ذگةرەکييةيت  نةيانةي کةثناو سروشت سةرەتا ئةو ماکة و

ا شـاعريي  داسـتي ذو سازيان بکاتةوە، لةآلکةثو ت ثنو وەيةکيثدواتر بة ش. ذثريان ب هقةتعةي جياجيا د وەيثش
وەي ثستةيةکي سادە، ماکـةکاين بـة شـ   ذوەشاندين هةصک ثشاعري بة ل. ر ئةم کارە دەکاهةنةييش ثشيعري و

  .خوازي شاعريصد نةيثو و صتة شکثوەية ئاکامةکةي دەب هازاندنذوە ثئةم ش کة ثي دەچنؤخوازي خصد
 نگانـدووه و  صسـه  ه هـه کـةو ثوەکاري کوبيسـيت پ ثدا کاري شاعري و ش“نقاشان کوبيست”يب ثلة کت"رثئاپولين"
سـيت دەرووين  هةه گـ ذثم نا بکةن و لـة ثو ثکي نوثشن لة سرووشت تةرحؤدەکثردووکيان تهة ي وايةکةذباوە
  .بدەن ثضةکان پةرە پؤي مرصسنوور خةيا ثاستييةکان، بذ

ــةکاين ؤا، بذ ک خــاوەنثنــدهث ــواري ف) ز ۱۹۵۱- ۱۸۸۹" (ويتگنشــتاين"چوون ــة ب يلســوويف ئوتريشــييان ل
کـردن  ثت کـار  ؤگرينگ بووە ب ثپ“ ياريية زمانييةکانيان”وەندي زمان و جواين ناسيان بة تايبةيت نةزەرييةي ثپ

کايـةي زمـاين    مـة وشـةکان لـة   ثئ«: ي وابـوو کـة  ذويتگنشـتاين بـاوە  . نةييـةوە ثبةسةر شاعرياين شـيعري و 
  .»ناو کايةي زماين خودکاري ؤزين بثادەگوذمتافيزيکييةوە 

  
  کاينصةنةيي و شکثناين شيعري وهثکثکار و ماکةکاين پهؤ

کيان وەرگرتــووە کــة صــر کةؤراوجــؤوەي جثکاين شــيعري لــة شــصــةنــة و شکثنــاين وهثکثپ ؤشــاعريان بــ
  :گرينگترينيان ئةمانةن

 .جيا نووسي يةکةکاين شيعري )۱

 .ە شيعرييةکانثذر نووسيين دؤراوجؤي جوەثبة ش )۲

 .کثە شيعرثذر دهةگةکاين ذادەي بذزيا کردين  و کةم )۳

 .ەکانذازاندنةوەي الپةذنووسي و فةين شؤونةري خهوەرگرتن لة کصکة )۴

 .وەکاري لةتةنيشت نووسنيثوەرگرتن لة ش کصکة )۵

 .دووپات کردنةوەي وشةکان )۶

  .کردثي کةلةسةرەوە ئاماژەمان پصةئةم شةش خا ؤبنانةوە هث کدانةوە و منوونةثسةر ل ينةثستا دثئ
ـ صـ کة رە شـيعرانة ؤشتين ئةجمذموو شاعريان لة داهةوانةي کةثک لةو شثيةک: جيا نووسي )۱  ثکيان ل

 :ادەي بچووک کردنةوەي پيتةکاين شيعرەذشنت و تا ذوەي پيت داثجيا نووسن و بة ش. وەردەگرن

  »اچةننيذ«
  اچةنيمذک بةگةرمي قاقات ثنيوەشةو

  پةجنةرە ثکي بثورژو
  دەرگام کردەوە

  ک
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  ل
  و
  و

  ک
  ل
  و
  و

  بةفر
  ە    د
  ا   ب  
  ي    ر
  

  :يان
  بة
  وان    چا
  دادەبةستم       ژثنو

  مصد    تايت  
  يصبارتةقاي بةرما    
  ثموو مزگةوتهة  
  لة    
  چا      
  وا     
  نت    
  دە      
  )عةيل قامسي(    .ثچ      

  
وەي گشيت بة نووسيين جيـا و  ثش جيا نووسني بة: ە شيعرييةکانثذر نووسي دؤراوجؤوەي جثبة ش )۲

ـ    آلبة. ثە شيعرەکاين ديکة دەوترثذدوور لة د ي صـ رم و شکؤکخسـتين فـ  ذث ؤم لة شـيعري ديداريـدا، شـاعري ب
تـد  ه... وەي منـوودار يـان خـوار و    ثيـان بـة شـ    ثسـةر ؤا بثـذ رجار شـيعرەکةي لـة خوار  ؤي، زؤخوازي خصد

ر لـةم  هـة مانگةشـةو؛  ... چووين زام تـا هةصزادە و تا ريە سةفارهاباد قادر و تاهوەک شيعرەکةي مة. ثدەنووس
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  .وتارەدا
ر لةسـةرەتاي پةيـدا بـووين    هةوەيةثئةم شـ : کثە شيعرثذر دهةگةکاين ذادەي بذکردين  و زيا کةم )۳

 :وەک ئةم منوونةية. ک لة تايبةمتةندييةکاين بووەثوە يةکثشيعري نو

  ئاژاوە
  اذکي مات و کثلة شار

  ئامسان شةق بوو
  نووراين ثس

  گوريسي ئاگردا ثبة س
  ثاتنة خواره
  يذسروودي سووريان چ ثس

  ثشار بوو بة س
  ...کرؤهةصەکي چةقذگة ثس

  الجهةاواري هلةو ساوە 
  نةثسةروشوثکي بثئةسپ

  ر گورگهةلةو ساتةوە نةک 
  )۲۷: ۱۹۸۸ زادة،جةيل(    .نةثمةليش دەنووکي بة خو

  
رجار شاعري بـة بچـووک   ؤز: ەکانذالپةازاندنةوەي ذشنووسي و فةين ؤونةري خهوەرگرتن لة کصکة )۴

، ثي بگةيـةن ؤمةبةسـيت خـ   ثوهـة وەي قابدا، داناين شيعر دەيثکردين وشةکان يان لة چوارچ کردن و گةورە
 ":اشم سةراجه"ي »خةون«ر لةم وتارەدا و شيعري هة»نازامن«بة وشةي "مورادي ؤدياک"وەک شيعري 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  يؤر تهة

و سةمةن و سةرو و سةحةر و سـورمة و سـةدەف و    هاميسک و سونبول و ساحنةر و سوپةند و سو
شـةوە و  ال و شةهني و شيالن و شووشة و وشة و چراغ و شانة و هزان و شةؤسيلسيلة و سةما و س

و هؤزاو و هؤبةو فةنةر و لةب و لةبلةب و لةبالـةب   ثرمهةازيانة و ذاکي و ذام و ذشةوبؤ و شةرزە و 
و خاشـخاش و   صو مششاد و سرووش و عةشـق و حةشـيش و خشـ    ؤو بادە و بادام و بادي و ليم

وز و وصـ و خة ص و خواز و خـا مثن و خةرمان و خةزآلو خةي ثصو خ صت و خةتا و خةزاآلخوليا و خة
  خةون و خةندان و خاوەر و خومار و خارا و خةنة و خةندە و

 !خةندەران و خاو و خةمان
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قوبـاي  "تيکـي  ؤوەک ڤـان ئري :  و شـيعر نيلةتةنيشت نووس) نقاشي(ەکاري وثوەرگرتن لة ش کصکة )۵
 .ژراوەذثوەية داثش موو بةمهة، کة"زادەجەيل

 ".زانا خةليل"ي » رگازمووز وؤئدارستاين «وەک : کردنةوەي پيت و وشةکان دووپات )۶

  رگازموزوؤدارستاين ئ
  باران... باران... باران

  باران... باران 
  )۱۷۱- ۱۷۲:خةليل(    باران 
  

  :وەيةثش ر بةمهةتر  چةند منوونةيةکي
  من  
  من  

  من من من من من
  من  

  من
  من  

  
  هو ئا هو ئا هئا
  هو ئا هئا
  هئا
  
  :اهروەهة

  من   

  ئاوەنگ
  و
  نگیيئاور

 گیان
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  من من من   
  من من من من من  
  من من من من من من من 

  من من من من من من من من من
  
  هئا
  هو ئا هئا
  هئا
  

***  
ە )۱۸۵۷- ۱۹۱۳(ر ؤرسؤچووين فردينان دوسؤي بثل و نيشانةبة پئةم باسة، واتة باسي دال و مةدلوو •

ا کردووە و دواتر هەذوەي سوننةتييةکةي ثن ناسراوە و زمانناسي لة چوارچثذدؤکةبة بنياتنةري زمانناسي م
 .داوەثژە پثکارەکةي ئةويان در... رس، موريس و ثپ
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  :سةرچاوەکان
 .، چاپي يةکةمينتشارايت عابري، تاران ، ئامانذ گؤضاري ،چةريانةؤک ص،ەسووذ تاين،صيف سوؤس )۱

 .مهةنجەم، کانووين دووثي پص، سا۵۵امان، ژمارەي ذ )۲۰۰۱(اباد همة قادر، )۲

 .، شيراز، انتشارات نويدطنين در دلتا )۱۳۶۵(طاهره  صفار زاده، )۳

 .۲۴امان، ژمارە ذ ،ەفعةت، نةوزادذ )۴

   .۷۲امان، ژمارە ذ، ئةز و باران  ،سکي، تريفةؤد )۵

 ).grkan(مورادي  ؤسةي زريان، دياکصثببالگي ثو )۶

 .کردنةوەي ئاراس، چاپي يةکةم وآلدەزگاي چاپ و ب ،تيکؤڤان ئري )۲۰۰۷(جەيل زادە، قوباد  )۷

 .چاپي يةکةم ،ديواين )۱۹۸۸(جەيل زادە، قوباد  )۸

 .۶۱امان، ژمارە ذ اشم،ه سةراج، )۹

 .۶۵امان، ژمارە ذ خةليل، زانا، )۱۰

 .، نشر مرکز، چاپ پنجم ل متساختار و تاوي  )۱۳۸۰(امحدي، بابک  )۱۱

 .،  نشر مرکز، دورەي چهار جلديتاريخ حتليلي شعر نو )۱۳۷۷(لنگرودي، مشس  )۱۲

 اي منفرد، مسايل شعر و بررسي انتقادي شعر جديد و جوان امروز،هگزارە )۱۳۸۰(ي ، علي هباباچا )۱۳
 .، موسسةي انتشارايت سپنتا۲- ۲و  ۱- ۲جلد 
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  ي كورديشيعرين مةولةويدا و ذؤصي لة گةشةپثداين پانتاي وشة لة ديوا
  ∗پوور كولسووم عومسان

  :کورتة
، شاعريي بليمةيت كورد، بة هؤي ژياين فةقيةيت و شارةزايةيت بة سـةر زمانـةكاين عـةرةيب و    "مةعدوومي"

گي فارسي و كورديدا و هةروةها داناين بةرهـةم بـةم سـث زمانـة، زؤرتـر لـة شـاعرياين ديكـةي كـورد ناوبـان          
دةركردووة، بةآلم ئةم وتارة بة تؤژينةوةيةكي سيستماتيك دةيةوث ئـةم ذاسـتية بسـةملثنث كـة دةسـةآليت      

لةم بوارانةدا بة ئاشكرايي خؤي نيشانداوة، شارةزايي لةسةر وشـة، وةكـوو بـة كارهثنـاين     " مةعدوومي"شيعري 
دا نـةبوون،  شـيعر گيز لـة بازنـةي   ماناي جؤراوجؤر، داتاشيين وشةي نوث، به شيعركردين ئةو وشـانة كـة هـةر   

 »كياسـتثنني، ئاسـتثنني  «: وةكـوو ( هـةورامي بـؤ دروسـتكردين وشـةي نـوث      تثكئاآلين وشـةي سـؤراين و  
بـة كارهثنـاين    ،وثنـة، چ لـة شـيعري كـوردي و چ لـة فارسـيدا       داهثناين وثنةي تـازةي بـث   )٢٩١ :مةولةوي

، سروشـت، هةسـت و عاتيفـة و    ديـن، عريفـان  : وبةرفراواين وشةي ذةنگامة لـة بـوارة جؤراوجؤرةكانـدا وةكـو    
كـار و پيشـةي خةصـك وةكــوو     ،...و  لـة بـواري زانسـتدا وةكـوو ئةستثرةناســي، كـةالم، فةلسـةفة       مؤسـيقا، 

يـازدة وشـةي   » بـا «بؤ وثنـة لـة بةسـتثين جؤغرافيـادا، تـةنيا بـؤ وشـةي         . ...ئاسنگةري، جؤآليي، خةيايت و
  .هتد شوومة، ذةشةبا وسةبوون، وةي: جؤراوجؤري هثناوة وةكوو

ئةمانة هةمووي بوونةتة هؤي جواين و دةوصةمةندي ديوانة هةوراميةكةي مةولةوي و لةسةر شاعرياين ديكـة  
 .هةروةها خؤشةويسيت شيعري مةولةوي لةاليةن عام و خاسةوة زؤرتر كردووة. تةئسريي داناوة

 
  .شيعر، مةولةوي، وشة: وشة سةرةکييةکان

                                                
  ماستةري زمان و ئةدةيب فارسي ∗
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  پثشةكي - ١
. ن و شيعرناسان لة هةر دةورةيةكدا شيعريان داوةتة بةر سـةرجني هةصسـةنگاندن و لثكؤصـينةوة   ذةخنةگرا

شـفيعي  (ئةگةر شيعر بة خاصي هاوبةشي سؤز و خةياص بزانني كة بـة زمـانثكي موسـيقايي  سـةري هةصـداوة      
  .ئةوا سث گؤشةي سةرةكي شيعر دةبثتة خةياص و سؤز و زمان) ٨٦: ١٣٨٠كدكين، 

چواندن، خوازة، كناية و مةجاز دةناسرثن، بة پثـي هثـزي خـةياص    لثکةسازي لة شيعردا كة بة شثوةكاين وثن
پثـي پثداويسـتيةكان دروسـيت     زمان، كاراترين خزمةتكاري خةياصة؛ چونكـة خـةياص و خوليـا بـة    . ساز دةبن
كاري شـاعري  كةرستةي هونةري شاعري وشةية، چونكة لة جيهاين ئافراندنا سةرو .)١٨٩: ١٣٦٦ديچز، ( دةكةن

هةندث جار بة تةنيايي موسـيقا  . لةگةص وشةية؛ وشةگةيل هةر زمانثك جثگة و پثناسةي تايبةيت خؤيان هةية
ذيزبةنـدي و  . تـردا پثگـةي تـازة وةخـؤ دةگـرن      و واتاي تايبةتيان تثداية و هةندث جاريش لـة پـاص وشـةي   

  .ةندارشتين وشة لة پةيامي شاعريدا پثگة و شيوازي شاعري دياري دةك
شاعري دةبث بيست هةزار بةيت لة شيعري پثشـينيان فثـر بـث و دة    : نيزامي عةرووزي سةمةرقةندي دةصث

 »هةزار وشةي بةرهـةمي ذابـردووان هةصـگرث و بـةردةواميش ديـواين شـاعريان خبوثنثتـةوة و فثريـان بـث         
اتفي بـةيين واژةكـان،   وشة و بة كارهثناين وشةگةل و دروستكردين پثوةندي عـ ).  ٧٤: ١٣٧٤الديين،  معني(

بة بـةكارهثناين زمـاين وثنـة، موسـيقا، ذةنـگ و دةور، هـةم دةرووين       . كاري هةمان كارگةي نادياري خةياصة
دياريكردين ئةوةي كة هةر شاعريثك بةسـتثين دةكـاركردين وشـةي    . خؤي هثمن دةكاتةوة هةم ديترانيش

  .رةكاين الوازي و بة هثزي هةر شاعريثكچةند بةرينة، يا چةند كةم و كورتة، دةبثتة يةكثك لة تةوة
شك شاعريثكي بة توانا بة پثي ئـةو پثداويسـتانةي كـة لـة ذثگـةي سـؤز و خةياصـةوة، دةري دةبـذث،          بث«

هةروةها بة هةبووين ساماين فةرهةنگي، وشةگةيل فراوان و بةريين لةبةر دةستداية؛ كـةچي شـاعريثكي الواز   
  .)٩٢: ١٣٨٠شفيعي كدكين، ( »ووكةوشةكاين بةرتةسك و بچ) ايرةد(جةغزي 

شاعرياين گةورة هةندث جار خودي واژةكاين زمان بـؤ بـةيانكردين عاتيفـةي ئينسـاين بـة كـةم و كـورت        
بة دةسةآلتيان لة زماندا وشةي تازة دروست دةكةن و بة سؤزي ناسـكي شـاعريانة بـة پثـي بابـةت و      . دةزانن

  .زمانيية، ئةبةدييةت و هةرمان دةبةخشثتة شيعريان ئةم دةسةآلتة. ناوةرؤكي شيعر بة كاريان دةبةن
ئةم وتـارة، لثكؤصـينةوةيةكة لـة سةربةسـتثن و پانتـايي وشـة لـة ديـواين مةولـةوي كـورددا وة هـةروةها            

  .دةسةآليت هونةري شاعري لة بة كارهثناين وشةكانيدا
 زانسـتةكاين قورئـاين و   مةولةوي لة ذؤژگارثكي پةرثش و لة ژيان و ذووداوي پذ لة ئثشي خؤي، بـة جـواين  

بة خوثندنةوةي بةربآلوي شيعر و ئةدةيب عةرةيب و فارسي و كوردي و هةروةها وةرگـرتين  . ئيسالمي فثر بوو
تةجروبةي شاعرياين پثش خؤي بة زماين شيعر و ئةدةب ذاهات و گةلث بةرهـةمي بـة نرخـي بـة هـةر سـث       

سـؤرانيية، زمـاين   ين سـةرةكي خـؤي كـوردي   مةولـةوي كـة زمـا   . زماين كوردي و فارسي و عةرةيب نووسي
هةورامي وةك زماين عةشق و عاتفةي دةرووين بة كار هثنا و گةورةترين و نـةمرترين بةرهـةمي وةك   كوردي

دةسةآلت و تةجروبةي لةسةر زماين فارسي و عةرةيب تواين دنيايـةك جـواين   . ديواين شيعرةكةي لثكةوتةوة
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لـة دةوصـةمةندي هونـةري و بـةربآلوي وشـة لـة ديـواين        . دا خبولقثنثوثنة لة شيعر و هونةري شاعريانةي بث
  .مةولةويدا، لثرةدا تةنيا سةرجنثك و تثذامانثكم هةية بؤ زانايي و توانايي شاعريانةي

  

  دةقي سةرةكي - ٢
كي ثگوصستانثكة كة هةر گؤشةيةكي بـة شـثواز   ؛ديواين مةولةوي كورد پذة لة وثنةي جوان و واتاي پذ مةغز

تثكـةص   وثين شيعري، چثـژي ديـنت و بيسـتين   ال موسيقاي خةم. ذةنگاوذةنگ و بؤن خؤش، ذازاوةتةوة تازة و
  .بؤ دةرك و تثگةيشتين باشتر، وشةكان، لة چوار بةستثين جياجيا دابةش كراون. كردووة

  بةستثين زانست. ٢    بةستثين سروشت. ١
  وشةسازي. ٤    فةرهةنگي گشيت. ٣
  

ئةندامـةكاين لةشـي مـرؤض، دةنگـة ناوةكـان،       ،ةر، گژ و گيا، ئاگر، ئاو، بـا گيانةو(بةستثين سروشت  - ١- ٢
  .)كاننييةخواردةمة

شاعري بة ماكـةكاين سروشـت   . مةولةوي شةيداي سروشتة و وشةيةكي زؤر لة ديوانةكةيدا هي ئةم بةشةية
ان لـة سروشـيت   ژيـ . و بةكارهثنانيان بة شثوةيةكي جوان، تايبةمتةنديةكي جياوازي بة شيعرةكاين بةخشيوة

وثنة سروشتيةكان، دصـذفثين  . نايب كوردستان بووةتة هؤي ئةوة كة ئةزموونثكي ذاستةوخؤي لة سروشت بثت
  .زداري شيعرةكاين زؤرتر كردووةؤو ميهرةباين و س

  

  يانةوةرگ - ١- ١- ٢
ش و و مـث ) گـوص ئةسـتثرة  (گيانةوةر لةم ديوانةدا هاتووة لة شـثرةو بگـرة هـةتا شةماصـةي نـوور       ٢٩ناوي 

ئامسـان و   ذوانينثكـي تايبـةيت بـؤ ذوانـني بـؤ      ئةصثي شـاعري، . ةيان باصندةن١٥گيانةوةرة  ٢٩لةم . باصندةكان
بةآلم ناوي مـار زؤرتـر لـة هـةموو گيانلةبـةران      . هةصفذين و باصندة هةية و سةذةجنثكي تايبةيت بؤ ئةمانة بووة

ر و هـةروةها شـواندين دونيـا و هـةموو     مةرگي يةكث لة دؤستاين بة هؤي گةسـتين مـا   .دووپات بووةتةوة
نـاوي ئـةو   . مـار زؤرتـر ذاكثشـاوة   آلنةية كـة سـةرجني شـاعري بـؤ وشـةي      ذةجنةكاين بة مار، يةكث لةو خا

، غـةزاآلن، سـةمةندةر،   )ماسـي ( ، ماسـاو )اسب(كةص، كومةيت ) بةرخ(مار، سةگ، وةرة : گيانةوةرانة بريتني لة
، )و كـه ( بـك  هقـوش، كـ   ه، جةيرانان، كـؤتر، شـاباز، بايـ   )مثش( س هگ ه، م)ولهپو په( روانة ه، شثر، پ)ئاسك(و ئاهو

تـاب و هـةروةها باصـندة     ، هةصـؤ، كـرم شـةب   )و كـه ( بوصبوص، قومري، توويت، شاهني، تـةزةرو، تـاووس، ژةرةژ  
  .قةقنةس و هوما: ئةفسانةيةكان وةكوو

  

  »گژ و گيا« - ٢- ١- ٢
يت بؤ دروستكردين وثنة شيعريةكان بـة كارهثنـاوة، نـاوي    مةولةوي لة هةموو شيعرةكانيدا ذةگةزي سرووش

بـةآلم لـة وثنـة    . بةرؤرو، نـةمام، سـن   هر، س هرع همششاد، بادام، ع: وةكوو. سةوزة و گوص و ئةنواعي درةختةكان
ي زؤرتر بة كار هثناوة، شاعري لةو نـاوة تةقليديانـةي ديـواين شـاعرياين ديكـة پـارثزي       »نةمام«دروستكردندا 
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سووسـةن، چنـوور، وةركةمـةر،     وة، نـةرگس، گوآلصـة، وةنةوشـة، گـوص    نـاوي چـةن گوصيشـي هثنـا    كردووة، 
كـة لـةم    ةزا و شةمامة لة دياردةكاين ديكةي سروشـتة اللة، وةرزاخان، وةلگ، سةوزة، بةذنةوروزگؤص، غونچة، 
: ٢٠٠٧حمةمـةد،  قـادر  ( ةجار دووپـايت كـردوو   ٨١ي زؤرتر هثناوة و »گؤص«بةآلم ناوي  .بازنةدا جث ئةبثتةوة

و وةركةمـةر، ذةنـگ و بـؤي كوردسـتان و بـة تايبـةت هـةورامامنان وةبـري          ةزاوةرزاخان، چنوور، بـةذ . )١٣٨
بؤ وثنة لة تـةواوي ديـواين مةولةويـدا     چاو دةگرثت؛بؤ هةصبژاردين وشةيةك، زؤر شيت ديكة لةبةر. دةخاتةوة

ي هـانيوة  »خـار «بؤ ئةم ذةگةزة ناوي  .ةچووةبة كار ن) هةورامي= دذةي(تةنيا يةك جاريش وشةي دذك يان 
ذةنگة مةبةسيت ئةوة بووبث كة خار لةگةص خاتر و خةم لـة بـاري موسـيقاوة ذثكيـان خبـات، لـة        .كة فارسية

  :بؤ وثنة. نييةحاصثكدا، دذك و دذةي ئةم موسيقاية 
  خار، خةمبار، داخدارث چون من خاتر  چ ئاخ؟ ئاخ پةي ئاخدارث! ئاخ، چراخ

  )٢، ب ٥٥: مةولةوي(
  

  ئاگر - ٣- ١- ٢
وشةي جؤراوجؤر لة ديوانةكـدا   ٦٠). ئار، ئاير، ئاهري، ئاتةش، نار، نائرية(مةولةوي شةش ناوي بؤ ئاگر هثناوة 

ئـةم وشـانة زؤرتـر لـة دووسـةد جـار دووپـات        . هةن كة دياردةي ئاگر و سووتان، دةخاتة زةيين خوثنـةرةوة 
، بلثسة، شةرارة، سـفتة، شؤصـة، دوو، بـووص، نـار،     هگةرمي، كوور:  ١ةنئةمان ،بوونةتةوة كة بة تةرتييب فةراواين

 .چنو، چزة، ئاتةش خان، نـةفتني ؤپرووز، سوچيا، س ؤئايرين، ئاير، زوخاص، دووكةص، قةقنةس، پزيسكة، نائرية، ب
وشةكاين شيعر لةگةص كةش و هةواي دةرووين شاعري موناسـبةيت هةيـة، بـة وتـةي عاليمـةكاين بةالغـةت،       

ةي كـة  شيعربؤ وثنة ئةو  .)٣٥٠: ١٣٦٣فرشيدورد، ( پثي پيويسيت بارودؤخي خؤي هثناوةةت و قسةي بة لوغ
پذة لة وثنةي سووتان و ذةنگـي ذةش و وشـةي بةسـتثين     )١٩٢ :مةولةوي(بؤ سووتاين كتثبخانةكةي وتووة 

  .ةويدا زؤرةئاگر كة ذةنج و ئازار و نامورادي وةبري دةخاتةوة، وثنةي سووتان لة ديواين مةول
  

  ئاو - ٤- ١- ٢
ئـةو  . وجوول دةخاتة گياين بـةردةنگ  ئاو، كاراترين ذةگةزي سروشتة كة لة ذوانگةي دينت و بيستنةوة، جم

ئاو، شـةتاو، سـةركاو، سـةراو، شـةتاو، وةرواو،     : وشانة كة وثنةي ئاو، لة زةيين خوثنةردا دثنثتة بةرچاو ئةمانةن
، دةرياچة، چةم، قةصوةز، تاض، تاضگة، چةمشـة، عـةين، جـؤ، مـةوج، بـةحر،      وةفراو، الفاو، سةيالو، گثجاو، دةريا

                                                
 -سـفتة  -ئـاير  -شـةرارة  -بصثسـة  -گةرمي -كوورة: جار دووپات بوونةتةوة ١٩٢جؤر و  ٦٠وشةكاين بةستثين ئاگر  - ١
 -قرچـة  -سـوچنا  -نـائرية  -سـوچنو  -چةمخاخـة  -پزيسكة -شوصة -سوچيا -قةقنةس -زوخاص -نار -بووص -ئايرين -دوو

 -گرپـة  -بريسـكة  -بةرق -گرمة -ئاهري -نةفت -تةنوور -سةبوون -بؤ پرووز -سوچنان -دووكةص -سوزيام -ساج -برثشتة
 -بوريـان  -جوش سـةماوةر  -كزةي كةباب -گرة -چزة -ئار -جؤشدا -گر -مةسوچيا -ئايرين -حةرارةت -توون، قةقنةس

 -نوور ئةفشـاين  -ئاهريين -جوش ئاوةردة -)كورة(گرمة  -نةفتينت -كلپة -كلثنمي -ئاهري -خورشيد -دوود -خان ئاتةش
  .ئاهينگةري
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لـة  . پلووسك، قةصوةز، پـرژة، شـةومن، وةرو، زرثبـار، سـريوان، دةجلـة، تاجنـةرؤ، عـةمان، هـةرةس و كصيصـة         
بـؤ ئـةوة كـة ئـاو، بـة       ئةمة بةصگةيةكه. كاريان كردووة سةردةمي ژياين مةولةويدا سي ئاش، لة چةمي زةصمدا

  .واين لةبةر چاوي شاعريدا بووة، ئةويش وثنةيةكي ذاستةقينةي لة سروشيت جوغرافياي خؤي كثشاوةفرا
  

  با - ٥- ١- ٢
جيـاي  ؛ بؤية، چةنـدين نـاوي جيا  نشيندا هوكارثكي گرنگ بووةژيان و گوزةراين مرؤضي كوردي شاخلة » با«

» بـا «ي بـؤ  نـاوي جؤراوجـؤر   ١١مةولةوي بة سةلثقةي شاعريانةي خؤي  .)١٣٦: ٢٠٠٧قادر حمةمةد، (هةية 
، ؤشـن  با، با، سةبوون، وةيشوومة، ذةشةبا، سه. ذةنگيةكي جواين بةخشيوة بة شيعرةكاينهثناوة، ئةم كارة هةمة

  .)١٣٦: ٢٠٠٧مهان، (بح، باد خةزان ونةسيم، سةمووم، گةردةلوول، گثجةلوول، باد س
  

  ئةندامةكاين لةشي مرؤض - ٦- ١- ٢
 ٣٠نـاوي   .دياردةكـاين سروشـت جـوانتر دةزانثـت    ةوي، مرؤض لة هـةموو  مرؤض بةشثك لة سرؤشتة، مةول

ئةندام لة ئةندامةكاين مرؤض لة ديوانةكةيدا هاتووة، بؤ بذثك لة ئةندامةكان جگة لة ناوة هةوراميةكـةيان نـاوي   
چـةم،   ؛جـةرگ، جگـةر   ؛دان، دنـدان  بةدةن، جيسـم، جةسـتة؛  وةكوو . فارسي و عةرةيب يا سؤرانيشي هثناوة

دةس، پـا، سـةر، پةجنـة، سـينة، مـةردم، كوصـم،        ؛لةب، لثـو  ؛پثشة، استخوان ؛باآل، بةژن، قامةت ؛ة، عةينديد
لـة نثـو   . خةت، خاص، مةغز، توذذة، ئةبرو، ناخوون، گؤش، زوان، گةردةن، مؤژة، پؤس، دص، گؤنـا، زانـو، دةروون  

  .ئةم سي ئةندامةدا ناوي دص و ديدة و دةروون زؤرتر هاتووة
دص . جار دووپات بووةتـةوة  ٤٠٠تة سةر شاين دص كة پةژارةي شاعريانةي مةولةوي كةوتؤةنج و قورسايي ذ

. رخانكراوةكاندا بةشثكي جيـاوازي بـؤ تـة   نييةوه جثگاي تايبةيت هةية و لة كتثبة عريفا كانه لة ذوانگةي سؤفيه
  .جار هاتووة ٦٧جار و دةروون  ٢٦٠ بينايي و دينت و ديدة

  

  دةنگة ناو - ٧- ١- ٢
 لة نثو شاعرياين ئـةدةيب فارسـيدا  . ةنگة ناو لة سروشتةوة گرياوة و بة جواين  لة شيعري مةولةويدا هاتووةد

بةكارهثناين دةنگـة نـاو لـة     .ي لة شيعردا هانيوة»دةنگة ناو«خي بة جواين صبة يدمم هدين حم هالل همةوالنا ج
گرپة، قرچة، هـاژة،  : ر دووپات بوونةتةوة وةكووجا ٤٥دةنگة ناو هاتووة و  ٢١ناوي . نييةشيعردا كارثكي ئاسان 

وةلوةلة، چؤذة، لرفة، زرنگة، تريكة، خشپة، چريكة، ترپة، خشة، شةقة، تةقة، كـزة، گرمـة، هـةو هـةو، بةوبـةو،      
  .شرثخة، زيصة، فذة

  

  خواردةمةين - ٨- ١- ٢
نار، هةصـوا، بـةي،   هـة . نـاو هـاتووة   ٥تـةنيا   .ةيـ كةمترين ذثژة لة بةستثين وشةكاين سروشتدا خواردةمةني

وا دثتة بةرچاو كة مةولةوي بة بؤنةي شثوازي هةژارانة و سـادة و سـاكار كـة بـؤ ژيـاين       .شةكةر، سكةجنةبني
  .هةصبژاردووة، كةمتر بريي لة خواردن و خواردنةوة كردووة



  خنه ره -پثنجمشي  به

 ٣٥٢

  

  زانست - ٢- ٢
انـة كـة لـة    سـيةتة هونةرييةك ائةگةرچي مووسيقاي وشةكان يةكثك لة كارامـةترين خ : مووسيقا - ١- ٢- ٢

تة نـةزمي ئامـاجني   بة تثكئاآلوي بثـژة و واتـا گةيشـتؤ    هةموو جثگاي ديوانةكةي مةولةويدا ذةنگي داوةتةوة و
ة، بة مانايةكي بةرينتر، ناسيين سـةداي زيـص   يبةآلم مةبةست لة مووسيقا لةم وتارةدا مووسيقاي وشة ني ،خؤي

كؤصـينةوة لةسـةر ديـواين مةولـةوي دةمانگةيةنثتـة      لث. و بةم، زاراوةكاين دنيـاي مووسـيقا و نـاوي سـازةكانة    
نـاو و دةنگـي   . بايةخ، ئةويش ئةوةية كة مةولةوي زؤر حـةزي لـة مووسـيقا بـووة    پذئةجنامثكي زؤر گرينگ و 

لة بواري ذؤحـي و دةروونيـةوة،   . ئاشنايي لةگةص زاراوةكاين مووسيقا هةية. سازةكاين ناسيوة، سازةكاين ديوة
  :نياي مووسيقادا ئةدوزثتةوةلة دو ئوخژن و ئارامش

  دةواي هةر دةردث وة نةوايثوةن  ن دايثوه جةالي هةر گةردث وة سه
  )٦، ب ٢٢ :مةولةوي( 

  

ي مووسيقاي هثناوة كـة  ثرئام ١٧لة ديوانةكةيدا ناوي . مةولةوي دةواي هةموو دةردث لة مووسيقادا دةزانث
دةنگي ئةم سـازانة زؤرتـر مةسـيت دةكـةن، دةف      .ةبة تةرتيب دةف و نةي و سةمتوور و تاري زؤرتر ناو بردوو

كةمانچـة، زةنـگ،   : ةكاين ديكة بـريتني لـة  ئامثر .جار هاتووة ٤جار، تار  ٧جار و سةمتوور  ١٧جار و نةي  ١٩
. بؤ نةيژةن سث نـاوي هثنـاوة  . قارة، سوذنا، كةمان، تةموورة، لوولة، كووس، تاس، چةنگ، ذوباب، دائرية، ساز هن

 بؤ دةف تةنيا ناوي دةرويشي هثناوة، لة شيعرةكاندا وا دةرئةكـةوث كـة مةولـةوي    .نةي احيبنةيچي، نايي، س
لـة الپـةذةكاين   . موغـةنين خـوارترة  موغةنين لة كاري مووسيقادا زاناتر دةزانثت و موترثب  چةند پلةيةك لة 

دةكـات كـة   ين داوا و مةولـةوي لـة موغـةن    نييةبابةيت شيعرةكان ئائي ٩و  ٨و  ٧ب  ٢٢٧و  ٩و  ٨و  ٧ب  ١٢٨
  :هاودةنگي شيعرةكاين بثت

  وةي دوو فةردةوة موغةنين كؤين  دامنةكةي ئايري دةروومن تؤين
  هةر تؤ وة كةردةي بةدمي مزاين  شةو تاريكةي فاين ةوئياذةيب 

  شةرمةندةي حوزوور خوا و بةندةومث  ومث ياي سوبح مةحشةر سةرئةفكةندة
  )٩و  ٨و  ٧، ب ١٢٨ :مةولةوي(

  
كان دةبـات وةكـوو   نييـة ناوي بذثك لة دةسگا مووسـيقية ئريا . كاين ديكةدا پةنا بؤ موترثب دةباتلة شيعرة

 .ةري، چةمـةري، ديـالن، الو هـةي الو   نةغمةي شانازي، پةردةي حيجـازي، نـاوي بةزمـةكان وةكـوو سـةح     
وةر وة دةنـگ،  كردن، زيص و بةم، مةقام، سةما، ئاهةنگ، لثدةر، بـا  كؤك: وشةكاين ديكةي ئةم بةستثنة وةكوو

  .دةر تاليم
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سةمتوور بة سـينة، تـاس بـة    : وةكوو. لة شواندنةكاندا، دةنگي ساز و شثوازي ذواصةتياين لةبةر چاو گرتووة
دةف بـن  : بـة دؤسـتان و ئـةهلي مةعريفـةيت ذادةسـپثرث كـة وةكـوو       . سةر، لوولة بة ئيسقان، گوث بة تةپص

  .ذوويان لة ياران بثت
  ذوو ئةو ياران بؤ، پشت ئةو دماوة  سةداوة دةف ئاسا بةو سؤز ناصة و

  )٧، ب ٣١٩ :مةولةوي( 
  

ثكدا پةژارة و ماتةمي شاعري زؤرتر بووبثت، سـازةكان بـة دةنگـي دصـذفثن هـاودةنگي لةگـةص       شيعرلة هةر 
ي ئـةو خبوثننـةوة   شـيعر بة موغةنين  و موتريب ذادةسپثرث كة ئوركيسترثك ساز كةن تا يةكث دوو  .دةكةن
  .»٩و  ٨و  ٧، ب ١٢٨ :مةولةوي«و  »١٣تا  ١٢، ب ٢٣ :مةولةوي« يشيعروةكوو 

ئـاوايت ئةوةيـة كـة     .لة ذاستيدا مةولةوي خؤي هةموو سازةكانة، قامةيت كةمانة، ناصةي نةية، ئثسقاين لوولة
  .سةفةري ئاخرةتيشي لة سايةي دةف و نةيةوة بثت

  
  كاننييةئائيزانستة  - ٢- ٢- ٢

مةولـةوي كةسـايةتيةكي   . و عريفـان   قهفثكةالم، : ؛ وةكووبةربآلوة دةگرثتةوةكان پانتايثكي نييةزانستة ئائي
هةموو جيهان لـة دةالقـةي عيشـق و عريفانـةوة لـة      . سةرةكي شيعرةكاين عيشق و عريفانةو بابةيت  نييةئائي

گرتن و لة باسي خواناسي و هةندث زاراوةي عريفاين وةكوو فةنا، بةقا و سـةحو، تـا دةسـنوثژ   . الي ئةو جوانترة
عريفاين مةولةوي  لةگةص سروشتدا تثكةصة، بؤيـة  . كردن و فتواداين مامؤستاكان دةگرثتة بةر تةآلق  و نييةت

بة سةر سروشتدا ئةمةية كة ئةگةر سروشـت، شـتثك بـة هةسـت و      شيعرسةروةري . بة باشي لثي تثئةگةين
هـةم   نييـة ةسـت و بةردةسـتة و هـةم    شيعر ئةصثي هةم بةره .نييةذاستةقينةية و دوور لة هةست  ،بةردةستة

  .)٦٢: ١٣٧١براهين، ( نييةهةم مةلةكووتية و هةم  ،ذاستةقينةية و هةم دوور لة هةست
. وةكـوو سروشـت ديـار و بـةرچاوة     يـه عريفاين مةولةوي تيكـةص بـووة لةگـةص سروشـيت كوردةواريـدا، بو     
ين، عةشقةكةشي ئةوةندة تثكـةص بـة   سؤفيگةريةكةي نة ئةوةندة لة زةوي دوورمان دةخاتةوة كة لثي تثنةگة

  :١بة تةرتييب فةراواين وشةكان، كةليمةكاين ئةم بةستينة ئةمانةن. ژياين خاكي و زةوينمان ناكات

                                                
  :جار دووپات بووةتةوة ١٢٥جؤر و  ٧٢وشةكاين بةستثين ئائيين  - ١

 -ئيفتار -منا -تةكبري -وزو -گونا -حوران -مزگي -ميحراو -بةهةشت -دين -دوعا -قةزا -مةحشةر -خودا -دوزةخ - قيامةت
 -كةعبة - ذةمحةت -قةزا - تةراوثح -قيبلة - تةواف -عةيد -فةنا  -بةقا -قةدةر -فتوا -مرحبا -جةماعةت -نةزروفتو -ذةمةزان

مةنديل  - ئيمامةت -نييةت -دةرگاي قةبوول -هاي هيالل - ذةمحةت -ئةلست -مةال -سفات -هيدايةت -خوف و ذةجا
 -شةهادت -اللة الكرب  - ائيستيغن -زيكر -منازخانة -تةزبثح -فةرز -شةهيد -عةتا - قآلتة -ذةزا -قيام -قد قامةت -)عمامة(

 - بةتوول -ذحيانة ذةسوول  -موناجات -ذةسوول -سوحبان -جينان - تةعويز -بةندة -حةق پرسيت - زات -نةفس - ت عسيه مه
 -حسني - يزيد -كربال  -عاشوورا -غةفوور - جةبةرووت -مةلةكوويت - عيلم -زايت -تةجةيل -يز فه - ذؤچه -مورتةزاي علي

 - يا خةليل - واللة شةفيع -والسالم -قةسةم -ذةبباين -اللة بسم -جةالل -مجال -كافر -نجةژ -كةرمي  -سجود -حمرم
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  . ...وزوو قيامةت، دوزةخ، خودا، مةحشةر، دين، قةزا، بةهةشت، مزگي، ميحراو، منا،  
لـة  . وپثكـي شـيعرةكانيةيت   ذثـك  دةس و وهـةواي يـةك   يةكثك لة جوانكاريةكاين كاري مةولـةوي كـةش  

ئةم خاصـة بووةتـة   . ةكةدا لةبةر چاو گرياوةشيعرزؤربةي شيعرةكانيدا تةناسوبثكي زانايانة لة خولگةي ستووين 
  .هؤي ساماين زؤرتري شيعرةكاين

شاعري زةماوةندثكي كوردةوارميان بؤ وةسف دةكات لة بةييت يةكـةم   »٤١١ :مةولةوي«ي شيعربؤ وثنة لة 
. ي شيعرةكة هيچ وشةيةك لة بةستثين وشةكاين ئائيين و ئاگر كـة خـةم وة بـري دةخاتـةوة نـابينني     تا ئاخر

يـان لـة شـيعري    . كي مةولةويانـةوة نييـة ةكة شاد و دنيايي و نزيك بة هةستة؛ بـة وردبي شيعركةش و هةواي 
" يمـام حسـةين  ئ"دةست پثدةكات و بة سـةربذيين  » عاشوورا«شيعر بة وشةي  »٦تا  ٢: ، ب٣٢٠ :مةولةوي«

ةم، كةربةال، يةزيد، زيـاد، حسـةين، سـةر، الشـة، ذؤ، پةيوةنـد و تةناسـوبثكي       ذوشةكاين موحةذ. تةواو دةبثت
  .ستووين لة نثوان هةموو بةيتةكانا خولقاندووة

  
  پزيشكي و دةوا و دةرمان - ٣- ٢- ٢

نةخؤشـيگةلث  . تنةخؤشي دةهثنثت و دةرمـاين هةندثكيشـان ديـاري دةكـا     ١٥شاعري لةم ديوانةدا ناوي 
شـكاو، زةردوويـي، لـوويل، شـةيدايي، سـةودايي، ئاوصـة، كةسـيفي،         هةآلمات، ماخؤليا، گالراو، ئثسـقان : وةك

بةآلم خؤي به دةس نةخؤشينگةلث وةك ژانةسـةر، ئثشـي ئثسـقان، هةناسـة تـةنگ      . تةخباص، زام، مارگةزين
  .دةست نةخؤشينگةيل چاوةوة ئةناصثنثتبوون و ماندوو بووين لة ذادةبةدةر و لة ژوور هةموويانةوة بة 

كوثربووين مةولةوي كة بة هؤي نةخؤشينةوة وردة وردة لة ئاوكردين چـاوةوة دةسـيت پثكـردووة و پاشـان     
شـاياين باسـةكة لـة ذووي    . چاوةكاين چصكي كردووة و بـةرة بـةرة لثآليـي داهـاتووة و لـة بيـنني كـةوتووة       

ئةتوانني بةرودوا كةوتين مثـژووي هةنـدث لـة     ،دا ديارةشيعرة نيشانةگةيل نةخؤشيين چاوي مةولةوي كةوا ل
  .شيعرةكاين ذاست بكةينةوة

شاعري بؤ چارةسةركردين نةخؤشي زةردوويي، ماسي و بؤ هةآلمات، خبـووري  هـةناري پيشـاو و بـؤ يـةك      
 ش بـؤ »فتثصـة «و » مةرهةم سـثص «دةكات و  گرتنةوة و جؤش خواردين شكاين ئثسقان، جؤرة مؤمثك دياري

ئـةم منوونانـةش  ئـةو ذاسـتية دةردةخـات كـة مةولـةوي تـا         . چارةسةركردين برينةكان دةسنيشان دةكات
  .ذادةيةك سةري لة پزيشكي دةرچووة و ئاگاداريي باشي لةم بوارةدا هةبووة

تةنانةت بلؤقـة پـذ لـة كـيم و زووخـة ناشـريينةكاين       . كانيشي به جواين بينيوةنييةمةولةوي هةموو ناشريي
ا بووبـوون بـة ئـاوي ژيـان     كة بة هؤي نةخؤشي ئاوصةوة پةيـد ) شثخ عةزيزي جانةوةرة(وي هاوذثكةي وچا دةم

  .)١٥ب : ٤٩٦  :مةولةوي( دةچوثنثت
  

                                                                                                                        
 - ئيمان -ئةزةص -هوو -حةرام -تةقدير -ذووزةداران -پرهيزگاران -منارة -حةرةج -پثغةمبةر -حةجةردا -كةرميان
 دةسودمي -عةزرائيل -اللة سبحان -غيلمان -زةواري -تةقوا -زاهيد -حةنةيف -ماشةللة -شةريعةت -واجب -قةدميةن
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  و ئةستثرةناسي نةحوو  سةرففةلسةفة و لؤژيك و  - ٤- ٢- ٢
ةواري خـؤي  ئاماژةكردن بة ناوي زؤر كتثيب سةر بةم زانستانة لةو شيعرانةدا كة بـؤ هـاوةآلين زانـا و خوثنـ    

ئةم ذاسـتية دةخاتـة ذوو كـة مةولـةوي بةشـي هـةرةزؤري كتثبگـةيل ئـةم بـوارةي بـة باشـي             ،هؤنيوةتةوة
، عـةتاي دولـتني، زانسـيت چـةقميين،     »الغطاء کشف«، ئاداب، »مختصر«متؤل، : وةك كتثيب. خوثندووةتةوة

  :ئةجنام داوة، بؤ منوونة دةصثت نةحوةوةو  سةرفهةروةها وردةكاري زمانةواين شيعري بة بابةتگةيل زانسيت 
  وة تةنوين، حاص ئيزافة ذؤح يب  كةآلفة ئازيز جة دووريت تةن يب

  
  .تر و كينايةية لة مردن كة ئاماژةية بة تياچووين تةنويين وشةي عةرةيب لة كايت درانة پاص وشةيةكي

رةي تاصـة، ئـةوج بـورج،    وةكوو بورجي شةرةف، ستا. لة زانسيت ئةستثرةناسيشدا وشةگةلثكي بة كار هثناوة
  .قةلبولئةسةد، هةفت تار، خورشيد، مانگ، ئامسان

  
  ؤك و بةسةرهاتة بةناوبانگةكانچري - ٥- ٢- ٢

لـة سـةرةذاي داسـتانة    . چـريؤك كـردووة   ١٧ئامـاژةي بـة   » تـةمليح «مةولةوي لة ديوانةكةيدا بة شثوةي 
جةمشيد، كيخسـرو، سـةلةم و   «: ين وةكيةكاين داستانگةيل ئثرا داين شاعري بة كةسثيت كان گرنگينييةقورئا

داسـتانة  . شـاياين تثـذامان و بـري لثكردنةوةيـة    » ، مـةمحوود ئـةياز، شـريين و فـةرهاد    وورتوور، دارا، بارام گـ 
تـري   كان وةك داستاين حةزرةيت ئيرباهيم، يوونس، يووسف، يةعقووب، سلةميان و خزر وة كةسـاين نييةئايي

وةك لةيلث و مـةجنوون و وامثـق و عـوزرا،     دصداريستانگةيل عاشقانةي وةك ئةسكةندةر و حاتةمي تايي و دا
چريؤكي به ناوبانگمان وةبـري دثنثتـةوة    ١٧شاعري لة ذثگةي وشةگةلثكي كةمةوة زياد لة . شةم و وةيل دثوانة

. بةرهةمـة شـيعريةكانيدا بـةدي دةهثنثـت     و لةم ذثگةيةوة جؤراوجؤر بوون و هةمةذةنگ بوونثكي جـوان لـة  
تـر لةگـةص بـارودؤخي خؤيـدا بـة        باسة كة شاعري داستاين لةيلث و مةجنوون زياتر لة هةر داستانثكيشاياين

  .كؤك و تةبا دةزانثت
  
  فةرهةنگي گشيت - ٣- ٢

ئاگاداريـةكي تـةواو و پذاوپـذي لـة كولتـووري گشـيت هةيـة و ئـةم          ،مةولةوي جگة لة زانستة تايبةتيةكان
وة بـة چـاوي ذثـز و حورمةتـةوة     نييـة بـةو پـةذي وردبي  . ا ذةنگي داوةتةوةلة شيعرةكانيد نييةئاگاداري و تثژبي

دةذوانثتة هةموو چني و توثژةكاين كؤمةصگاكةي و ئةوان لةگـةص شـيعرةكانيدا و شـيعرةكاين لةگـةص كـار و      
  .پيشةي خةصكيدا تثهةصكثش دةكات

  
  كار و پيشة - ١- ٣- ٢
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پيشةي جؤراوجؤر دةكات و ناوي ئامـذازي هةنـدث لـةو    كار و  ٣٠مةولةوي لة ديوانةكةيدا ئاماژة بة زياتر لة 
پيشـةگةلث  . وثنـة دةخولقثنثـت   پيشانةش دةبات و بةم شثوةية هاوچةشن خوازي و جـؤرة تةناسـوبثكي بـث   

نـةي،  : وةك(بةرگ دوورين، بةنايي، جؤآليي، دارتاشي ناو دةبات و ئامرازگةيل پثويسـيت ئـةو پيشـانة    : ١وةك
  .بة جواين لةگةص شيعرةكانيدا تثهةصكثش دةكات) و گرية ل، چةرخ، تةختةو، شاقومقراز

تريشـةوة   دةكات و لة اليةكي) جةلالد( شاعثر لة اليةكةوة ئاماژة بة پيشة دزثو و سووكةكاين وةك كةللةبذ
قـازي،  : پيشة و پلةي چني و توثژة بةرزةكاين كؤمةصگا دةخاتة بةر باس كة هةندثك لةم پيشـانة بـريتني لـة   

  . ...، شاعثر وحةكيم، عامل
  
  ژياين كؤچةريانة و زاراوةگةيل سةر بة جوگرايف و كشتوكاص و ذاو - ٢- ٣- ٢

دميـةنثك   ،هةروا كة ئاو و هةواي كوثستان و گةرميان شوثنةواري تايبةتيان لةسةر دةرووين شـاعري دانـاوة  
ةكان لـة هـةر   وشـ  .دةكرثتـةوة  ذووي خوثنـةر  لة ئاو و هةواي سازگاري كوثستان لة شـيعري مةولةويـدا بـة   

زاراوة جوگرافيـةكانيش  . زمانثكدا شثوازي واتاي تايبةيت خؤيان هةية و خـاوةين پثناسـةي عـاتيفي تايبـةتن    
گةلثكيان هةية كة تايبةتة بة ناوچةيةكي دياري كـراوةوة و لـة فةرهـةنگ و نـةرييت خةصـكةوة سـةرچاوة       واتا

بار، چثخ، كؤچ، هـةوار، ئـثآلخ، لـةيالخ،     ر، پثشسةنگي با: چةند منوونةيةك لةم بوارةدا دةخةينة ذوو. دةگرن
خانة، عثص، خةميةكـةن، هةوارگـة، گـةرد و غوبـار، مةمجـةص، سـةرخثص، گـةرميان، كـةژاوة،          تةصميت، خثص

دار،  بةيگي، قةبيلـة، قافصـةچي، بنـةك    سياماص، بارةبةر، ماآلت و حةشام، قةتارةي خثص، گةرمةسثر، ئيالت، ئيل
پووشـانة، دانـاو،   : هـةروةها زاراوةگـةلث وةك  . گة، گةرميان، كؤز، باربـةين، بـةرپثچ  فةرسةنگ، مةنزصگة، ياتاخ

  . ...سياساص، قذان و
و ئةمـةش يـةكثك لـة هؤكـارة      ن هئةم وشةگةلة ذةنگي خؤماصي بوون لة شـيعري مةولةويـدا تـؤختر دةكـ    

. دياردةيـةكي نوثيـة   ذةنگ و بؤي خؤماصي لة شيعردا. جياكةرةوةكاين شيعري مةولةوي لة شاعرياين ديكةية
" نيمـا "م مةولـةوي چةنـدين سـاص پـثش     آلبة. وة دةسيت پثكرد»نيما«لة ئةدةب و وثژةي فارسيدا لة قؤناغي 

وثنة و دميةنة بةديهثنراوةكاين ئةم بةشـة لـة بينراوگـةل و بيسـراوگةل و     . ئةم كارةي لة شيعردا ئةجنام داوة

                                                
  :جؤر هاتووة ٣٠ناوي پيشةكان و ئامذازة پثويستيةكانيان  - ١

 -تـاي كـرژ   -لةتـةرة  -دار -تاي تانتة -چةرخ:(، پارچةبايف)نةي -دروومان -میق راز ( -، خةيايت)قازان -گؤل:(گوآلوگريي
 -دةس ذثسـة  -پـؤي خةياتـة  :(، جـؤآليي )عمـارةت  -بنچينة -تاي شاوص -هوساي -خشت:(، بنايي)بوورازو -دووباد كةردة
 -دانـة  -نةوبةت -ئاسياو داي صھ -ئارد -گةرد:(گري، ئاسياوچي) نةجار -تاش -تةختة:(، جناري)مةكؤگة -تاص -تةندة بثت
، )سـةرجؤ : (، مـرياو )دةرياچـة  -دانـة :(واض غ ھ مةشحةل،  -ئاينة -سةواد: (چي، مةسقةص)پاية -ئةساس:(، ميعمار)كةشت

، شاعري، عامل، موغةنين، ساقي، نـةيچي،  )مزگي:(، ئيمام)تةدريس:(تةلةبة: ، فةقي)بةيداين هيجران:(وما جصةوكثش، ذةهنم
، سةركار پاشا، سةر كؤمار، نةدمي، حةكيم، تةبيب، شثخ، قازي، سويف، عابيد، ئاهينگـةر، عةالمـة،   )جالد:(كثشكچي، كةللةبذ

  .تيجارباشي، ئوساي بلووربةند، پارچةفرؤش، مةآل
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ة دةگرثت و يةكثكة لة بوارگةيل داهثنان و جواخنوازي لـة  ئةزموونة ذاستةوخؤكاين ژياين مةولةويةوة سةرچاو
  .شيعري ئةودا

  
  ذاو - ٣- ٣- ٢

ذاو، كة بريتية لة بةرةنگاربوونةوةي مرؤض و سروشت، بةشثك لة ژياين پثشنيان بـووة، هةنـدث جـار لةبـةر     
 حةماسـي كي وشةگةلثك كة كةش و هةواية .ناچاري يا بؤ دابينكردين خواردةمةين و هةندث جار بؤ ذابواردن

لةگـةص وشـةگةيل ئـةم بـوارةدا دميةنگـةلثكي سـةرجنذاكثش دةبيـنني كـة كـةش و هـةواي            ،دةخولقثنن
پثكيـا،  : وشـةگةلثكي وةك . و كارامةيي شاعري لةم بوارةدا دةخاتة ذوو حةماسيشيعرةكان بة تةواوي دةكةنة 

چـةتاص، ماشـة، پـثص، ئةساسـةي     تةقيا، پارثزگا، نةچريگا، سةياد ، توذداو، جاسووسـگةي مـةالن، دووهاچـةي    
هـةزارة كـةردة، مووسـةوي سـةرتةص، نـاوي      : نةچري، ذةزن مادةنيي كاين، دام دوو بادة، كةص ذةمان، زاراوةي

. تري، شةش خان، تفةنگ، خاراي خانـان تـاق، قـووص لـوول وةردة    ماردؤمان، شةست: جؤرةكاين تفةنگ وةك
وردبيين و زانايي مةولةوميان لـة بـواري زمانناسـيدا بـؤ ئاشـكرا      دوايني زاراوة لة ناوگةيل تفةنگدا، اليةنثك لة 

دةهثنثت كة ئةوپـةذي تـةبايي لةگـةص     ةكان لة پاص يةكدا دةنگثك بةدي»واج«تةبايي و كؤك بووين . دةكات
دةنگي تـةقيين گوللـةمان   » تاق«. ناوةرؤكي وشةكةدا هةية و يةكثكة لة بة نرخترين جؤري مؤسيقا لة شيعردا

 - معنــايي صــدا(تــةبا بــووين دةنــگ و واتــا . ةوة و مةبةســيت شــاعرييش هــةر هــةمان تفةنگــةبــري دةخاتــ
Onomatopoeia (    لة زؤربةي دةستةواژةكاين ديواين مةولةويدا بةرچاو دةكةوثت و يـةك بـووين شـثواز و
هةيـة و  ئةم كارة پثويسيت بة لثهـاتوويي و بليمةتيـةكي لـة ذادةبـةدةر لـة زمانناسـيدا       . ناوةرؤك دةخاتة ذوو

  .لةوي پسپؤذي خؤي لةم بوارةدا سةملاندووةومة
  
  لةشكري بوون - ٤- ٣- ٢

ة بـةآلم وا ديـارة تومخگـةيل    )خواناسـني (هةرچةندة بابةيت سةرةكي ديواين مةولـةوي ئـةوين و عريفـان    
تري، خـةدةنگ، تريئةنـدازي، لةشـكةر،    : وشةگةلث وةك. لةشكري بوون بةشثكي دانةبذاوة لة شيعري لرييكي

، نةشـتةر،  )كـار (ي، تاس كآلو، مةوداي نةي، فةوج لةشكةر، دلثران، چل چةنگ، كةمان، پةيكان، پثكـان  سوپاي
  .كثشكچي، زةجنري

  
  مامةصة و بازرگاين و تومخگةيل - ٥- ٣- ٢

شاعري زؤربةي واتاگةيل زةيين خؤي چواندووة بة وشة و زاراوةگةيل جيهاين بازرگاين و دونيـا بـة بازاذثـك    
بـؤ منوونـة وشـةگةيل     ؛و مامةصـةي مةولـةوي تيايـدا كةسـاد بـووة و لـة بـرةو كـةوتووة         دةزانثت كة سةودا

ئـةم وشـةگةلة   . زؤر جاريش ئاماژة دةكاتة دةنگ و بانگي وردةواصةفرؤشةكان .دووكانچةي بةدةن، كاآلي گيان
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هـاي ديبـا، ذةواج،   بازاذ، سةرماية، دووكانچة، نـرخ، كـاآل، پـووص، توجـار، ذاسـتة بـازاذ،       : لة ديوانةكةدا دةبينني
  .ناذةواج، جتارةت، قوماش، كةساس، كارخانة

  
  شتةكان - ٦- ٣- ٢

مةولةوي لة ذوانگةيةكي شاعريانة و بة هةستثكي ناسكةوة دةذوانثتـة شـتةكان، بـة جـواين لـة شـيعردا بـة        
  .لة كاتثكدا كة زؤربةي ئةو وشةگةلة زووتر لة زماين ئةدةبيدا بة كار نةدةهثنران .كاريان دةهثنثت

هةموو شتةكاين دةورووبةري مةولةوي زيندوو و لة مجوجووصدان، بة زينـدوو زانـيين شـتةكان لـة اليـةين      
شاعري چريؤكـي ژيـاين مـرؤض بـة بابـةتثكي عارفانـة لـة زمـاين شووشـةيةكةوة          . مةولةويةوة سةرجنذاكثشة

پةشـثو،  (دا »نكـؤنگرةي شووشـا  «عةبدوصـآل پةشـثو لـة شـيعري      .)١٨تا  ٣، ب ٤٢٢ :مةولةوي(دةگثذثتةوة 
 زؤر كــةم ذث. بتصــي شووشــة دةهثنثتــة قســةكردن هــةتا دةرد و ژانثكــي مــرؤض خباتــة ذوو ) ١٢١: ٢٠٠٦

دةكةوثت شاعريثكي ناوداري كورد بدؤزينةوة كة ذاستةوخؤ يا ناذاستةوخؤ، خؤويست يـا خؤنةويسـت لـة ژثـر     
ز، ئـةذذة، شـانة، دووربـني، سـةماوةر،     لةتةرة، كارد، مقـرا : شتة ناوبراوةكان وةك. كاريگةري مةولةويدا نةبثت

  .... زن، شاقوص، قةصةم، بادرةوشة، ديگ، قازان، فوارة، كةوش ووقةصماسك، گاز، سو
شاعري كةسثكة كة هةسيت واتايي خؤي لة شتةكاندا جثگري دةكات و لةم ذثگةيـةوة ژينگـة دةورووبـةري    «

ة زمان و دةبنة خاوةن بـري  ئاسا دثن مدا مرؤضخؤي الدةدات و وةك مرؤض گيان دةكرثتة بةر شتةكان و لة ئاكا
  .)٤٧: ١٣٧١براهين، (» و هةست

  
  خشص و زثوةري ژنان - ١- ٦- ٣- ٢

وة شـثوة و ناويـان لـة شـيعرةكانيدا تؤمـار دةكـات،       نييـة يةكثك لةم دةستة شتانةية كة شـاعري بـة وردبي  
يسـةر، بةنـدةرزي و الگـري،    شـوارة، زةذ زجنـري، سصسصـة و بان   خرخاص، پاموورة، الگـرية، گؤ : وةك خشصگةلث

مةولـةوي ئاگـاي لـة هـةموو سـووچ و      ). كـة هـةمان مـوورووة   (زةذكآلو، خشصي نيوة ذةنگ، مـوورة، شيشـة   
ةكةي خؤيةيت؛ تةنانةت لة خشص و زثوةري ژنان، كة لةوانةية لة ذوانگـةي پيـاواين   گةلقوژبينثكي كةلةپووري 

گةشـيت  «دةماخناتة يـادي شـيعري    نييةئةم وردبي. ئاگادارة وة تثذامان و لثوردبوونةوةيان ذةوا نةبثت،نييةئايي
كاين نييـة ي مامؤستا گؤران و وةسفكردي ژناين هةورامان، كة شوثنةواري زةوقي مةولـةوي و وردبي »هةورامان

  .بة شيعري گؤرانةوة ديارة
  
  وبةرگة جؤراوجؤرةكان ناوي جل - ٢- ٦- ٣- ٢

پشت ناتةواو، پـاژنؤي گوصـةنگ   ي شؤذ، جووراب، قةباي چني، شةرواآلن، فؤتة زةركآلو، شةدة، عةرةق: وةك
وشة لةم كؤمةصةيةدا دةبينرثت و هةستياري و وردبيين شـاعري لـة بيـنني و     ٥٥بة شثوةيةكي گشيت  .چةنگ

  .بيستندا دةخاتة ذوو
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  )نتاستؤكرايئةر(تومخگةيل دونياي پياوماقووآلن  - ٧- ٣- ٢

هةواي پياو ماقووآلن ناكات، بةآلم وا ديـارة پةيوةنـدي   هةرچةندة مةولةوي بة هيچ جؤرثك حةز لة كةش و 
تـر وشـةگةيل سـةر بـةم       اف يـا خوثندنـةوةي شـيعري شـاعرياين    لةگةص پياو گةوراين ئةردةآلن و بابان و ج

  .جيهانةي لة هؤنراوةكانيدا گوجناندووة
يين سـةرةوةي  عـةترثكي تايبـةيت چـ   (كاخ، سيم قاص، زوصف عةنبةر : ژمارةي ئةم وشةگةلة زؤر نني، وةك

شاياين باسـة كـة زؤربـةي ئـةم     . ، خةزانة، دانةي شةوچراغ)ياريةكي پياوماقووآلن بووة(و چةوگان ) كؤمةصگاية
بةآلم بة درثژايي مثژووي شيعر بـار و بنـةيان    ،وشةگةلة هةرچةندة لة سةرةتادا سةر بة هةرمثي پياو ماقووآلنن

جـام جـةم، پياصـة، شـةراب،     : وةكـوو . وث نيشتةجث بـوون بةرةو هةرمثي عريفان و خواناسي پثچاوةتةوة و لة
ئثمةش ئةم وشانة بة هاوآليت ئةو دةضةرة لة قةصةم دةدةين كة مةولةويش هةصـگري پثناسـةي هـةمان    . بةزم

  .دةضةرة
  
  بةستثين عاتيفة و ئيحساس - ٨- ٣- ٢

جنـي ژيـان و   شيعرةكاين مةولةوي پذن لة خؤشةويسيت و سـؤزي شـاعريانة، بـةآلم مـةرگي ئـازيزان و ذة     
 ٢٨«تة سةر زؤربةي شـيعرةكاين مةولـةي جگـة لـة     ريانة،  تةم و مژثكي ئةبةدي خستؤهةسيت ئاگريين شاع

نايـةيت  ؤخـةمثكي فةصسـةيف و عريفـانيش دةبيـنني، چ     .)١٤٧: ٢٠٠٧قـادر حمةمـةد،   (» ي الواندنةوةشيعر
ئـةو   .)١٥٧: ١٣٧٤پورنامداريان، ( هةست و عاتيفةي مرؤضةكان پثكةوة جياوازة، هةروا كة كةسايةتيان جياوازة

كـة قووصـتر بووبثـت وشـةي زامـدار زؤرتـر       شان دةكثشن، زؤرن و هـةرچث ئازارة وشانة كة باري خةم لة سةر 
وشـةي   ٧٠زؤرتر لة . جار هاتووة ٣٠جار هاتووة يان خةم كة زؤرتر لة  ١٢٢وةكوو دووري و هيجران كة  ؛.بووة

دووري، : وةكـوو  ؛ة هةصمي خةم و پةژارة  دةگةيننـة گيـاين خوثنـةر   تةماوي و خةمبار لة شيعرةكاندا هةن ك
هيجر، جيايي، فرياق، خةم، مةينةت، خةفةت، زةمحةت، ماتةم، زام، ناكـام، ناسـوور، زگـاري، زويـري، سـتةم،      

، ئـاخ، داخ، زووخـاو، حـةزين، دةرد، سـةبووري، زةليـل، هـوون،        قةرار، ناصة، زاري، ئاه جنوور، بثتاصي، جةفا، ذة
پةشثو، خةجص، سؤز، ئثش، نثش، پةژارة، فةقريي، حةسرةت، ذيش، ناسؤر، شةرت و وةفا، تاقةت، نـاز، جـةور،   

تـةنگي، زةهـر، خةسـتة،     دةماخ، كؤس، سزا، ذةنگ زةردي، نةدامةت، مةرگ، مـةردةن، دص  گلةيي، خةياص، بث
  .ل، پريي هج رگ، ئه هموشكص، قني، غةريب، وةي ذؤ،، چةمةر، بةآل، م

  
  ناوة تايبةتيةكان و ناوي كةسايةتيةكان - ٩- ٣- ٢

ذةنگـة ئةمـة   . لة ديواين مةولةويدا ناوي چةند شار و كثو و ذووبار و كةسايةتية ئائيين و زانستيةكان هـاتووة 
يـان نـاوي ئـةو شـار و گونـد و ذووبارانـةن كـة لـة          ٢٢ناوي تايبةيت  ٣٦ذثژةيةكي سةرجنذاكثش بثت كة لة 
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، گونـدةكاين، خانـةگا، نـةجاذ   ) ري سـنة بـؤ شـا  (بانة، مـةريوان، ئـةردةآلن    ،زةهاو :وةكوو شارةكاين. ئثراندان
  .بثساران، مةوالناوا، ذثژاو، زةردة، ياران، پريان، هةزاركانيان و ناوچةي ساراص

ـ : كثوةكاين ئـةواين ديكـة    .د، ذووبـاري سـريوان و نـاوي حـافثز    ئاتةشگا، بيستوون، ئاربابا، ئاويدةر، دةماوةن
ي دوجةيل، ئةفالتوون، ماين، دةجلة، نـاوي  وسص، مةدينة، بةغدا، تاجنةذؤ، زةصم، قولةي قةزاصة، كؤمو: ةنئةمان

  .، عةبباس و عةيلاالعظم غوثكان وةكوو نييةكةسايةتية ئائي
  
  وشةسازي - ٤- ٢

ژيـاين فةقيـةيت و    .ي هـةورامي بـن   همةولةوي پثداگري لةسةر ئةوة ناكات كة هـةموو وشـةكاين ديوانةكـ   
زؤربةي شار و گوندةكاين كوردةواري و هةروةها، دةرس خوثندن لة مزگةوتةكاين سـنة و سـلثماين   سةرداين 

واي لة مةولةي كردووة كة ئاگـاداري زاراوةكـاين    ،بة زاراوگةيل جؤراوجؤر و هاودةنگي لةگةص فةقيةكاين ديكة
  .ديكةي زماين كوردي بثت
ووة و عةرةبيش وةكوو زمانـةكاين ديكـة مومثـك    زؤر حةزيشي لة زماين فارسي كرد ،خؤي هةورامي نةبووة

جگـة لـة وشـةي هـةورامي، عـةرةيب و فارسـي و        .بووة لةبةر دةستيدا بـؤ دةوصـةمةندكردين بةرهةمةكـةي   
تةنيا يةك وشةي هةورامي هانيوة ئـةواين  ) يةك ميسرةع( دثذثكدابذث جار لة نثوة . سؤرانيشي بة كار هثناوة

  . ديكة فارسني
  كث بةرمةكةرؤ خةم نة خةياصش    تةورةن حاصش كاو جة دوري من چ

  )٥، ب ١٤٥ :مةولةوي(
  .َ ن كاري هةورامي هاتووة–بة ماناي لة و = جة. تةنيا. كة فارسية »كة او«كورت كراوي = كاو

  .حاصي چؤنة= چ تةورةن حاصش 
سـت كـردووة   ، وشةيةكي تـازةي درو »خثز«و » ئةنگيز«بذث جار لة پاشگرثكي باو لة زماين فارسيدا وةكوو 

مةولةويـة   يكة ئةو وشة نة لة زماين فارسيدا بووة نة لة زماين سؤراين و هةورامي؛ بةصكوو دةسكردثكي زانايانة
  .انگيز مهرانگيز و شگفت :لة وشةكاين »ئةنگثز«وةكوو پاشگري . س هو ب

ئـةنگيز و   و تـةم ) ٣، ب ١٢٥ :مةولـةوي ( ، گـةرمي ئـةنگثزت  )٣، ب ٤٥: ديـوان (مةولةوي، خيالف ئـةنگيز  
  .خثز، دروست دةكات دةردينان

  دووي پووشةي جةستةي دةردينان خثزت  نامةي ئايثرين گةرمي ئةنگثزت
  )٣، ب ١٢٥ :مةولةوي(

، ١٣٥ :مةولـةوي (زةدة  كة مةولـةوي، خـةم   »زده زده و آفت آفتاب«لة وشةگةلث وةكوو  »زدة«يان پاشگري 
  .زةدة دثين و هةصؤزةدة و زام) ٩، ب ٢٤٠و  ٢ي 

  بةري جة ياوةر، دوور جة يارةنان  بارةنان كثش ، خةفةت م زةدةي، خةمخة
  )٢، ب ١٣٥ :مةولةوي(
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لـة   »لةبـةر چـاو كـةوتن   «بـة مانـاي    »انداز«پاشگري . كورت كردنةوةي ذستةيةكي كينايي لةيةك وشةدا
مةولـةوي   .لةبـةر چـاو كةسـث كـةوتن     :»از چشم کسـی افتـادن  «وةكوو كنايةي . زماين فارسيدا بة كار هاتووة

صـناوثك تـازة دروسـت دةكـا كـة پثشـتر        هشاعثر لةم پاشگرة ئاو. ئةندازةي هثناوة كة انداز پاشگرثكي فارسية
  :وةكوو. نةبووة
دةنگـي كـةژاوةي ئـةو خؤشةويسـتانة كـة      ) ٢، ب ٤١٦ :مةولةوي( »نةواي كةژاوةي لةيلث ئةندازان« - الف

  .ئةوةندة جوانن، جواين لةيلث لةبةر چاو دةخةن
  .) ١١، ب ٤٢٢ :مةولةوي( »گاهث ذوو وة ذووي لةيلث ئةندازان« - ب
يشـتر لـة زمـاين هةوراميـدا     پوشةيةكي تازة دروست دةكا كـةوا   ،بذث جار شاعري بة پثي پثويسيت قافية - 

  .نييةكة لة زماين هةوراميدا  »مفامياوة«؛ وةكوو نةبووة
  ةجارجار جة ناصةش مفامياو    مدياي گا پثچ وةرد گا منامياوة

  )٣، ب ٤٩٨ :مةولةوي(
سؤمابثز، بـةيزابثز،  «لة بثز وشةگةلثك وةكوو ) لةبةر چاو كةوتن و بثزاري(لة كاري بثزيا » بثز«يان پاشگري 

بة تةرتيب بة ماناي ترووكايي لث بثزراو، ذةنگي سپي لـث  . ي دروست كردووة»ذثحانبثز و هةواربثز، ئيستيفابثز
  .بثزراو، خةيت  ذثحان لث بثزراو

  ئيد دانةي ئةسرين وةتاو ذثزمةن  تانةي ديدةي سؤمابثزمةن ئةو
  )٤، ب ٥٣٥ :مةولةوي(

  :يان لة شيعري
  وريا بةردثن و كردة ئاستثنني  ساقي ئاوةردة و گرد كياستثنني

  )٢، ب ٢٩١ :مةولةوي(
  .»بة جث ئةمثنث«ئاستثنني بة ماناي  »ذةوانة كراو«بة ماناي » كياستثنني«

  .يش هةروةها»ئاستثنني«لة . نييةبركةي ناوةذاستيش سؤراَ ن هةورامية و –كياست 
بذث جار بة پثي ذثزماين عةرةيب كة، ناو و ئاوةصناو پثكةو تةناسـوبيان هةيـة ئـةم ذثزمانـة لـة هةوراميشـدا       

  .وةكوو چثهرة ئيآلخان. ئةباتة ذثوة
  مدؤ نة دةماخ بةختان ئيآلخان  وةفاييت چون بؤي وةرزاخان بؤي بث

  )٦ب  ،٣٨ :مةولةوي(
لـةم  . ژمارةي ئةو وشة تازانة لة ديواين مةولةويدا كةم نني، هـةروةها شـثوةي سازكردنيشـيان جؤراوجـؤرة    

  .وتارةدا تةنيا ئاماژةيةك كورت بؤ بذثك لةو وشانة كراوة



  خنه ره -پثنجمشي  به

 ٣٦٢

  پوختة - ٣
وشـةكاين لـة بـوارة    ) جيا كردنةوةي، دةرهثنـاين (وكةوكردين خوثندنةوةي وردي ديواين مةولةوي و شةن

  :وازةكاندا بؤمان ذوون دةكاتةوة كةجيا
شاعري لة بواري ئامذازي قسة و وتةدا زؤر لثهاتووة و كارامةيي و سةليقةيةكي بةربآلوي لة بة كارهثنـاين   - ١

  .زماندا هةية
ـ - سةرچاوةي وشةگةيل شيعري ناوبراو زؤر فراوان و بةربآلوة و لة سروشتةوة بگرة  ة فراوانتـرين  كة يةكثكة ل

  .دةگاتة زانستة جؤراوجؤرةكان و دابونةرييت گشيت و زاراوةسازي لة خؤ دةگرثت تا - بوارةكان
ئةم وردةكاري و كارامةيية لة بة كارهثناين وشةكاندا، زياد لة داهثنان لة كةش و هةواي شـيعردا، نيشـانةي   

ةي دوور و ئاگـادار بـووين لـة ذادةبـةدةر لـة ذووداوگـةيل ژينگـ       . ناسكي خةياص و لثهاتوويي شيعري مةولةوية
نزيكي، بووةتة هؤي ئةوةي، لـة بابةتـة مثژوويـي و كؤمةآليةتيةكانـةوة بگـرة تـا زانيـاري لـة بـواري ئـايني و           

وشـةداين شـيعري مةولـةوي گؤذةپـانثكي بـةربآلوة كـة ئةزموونـة        . ئوستوورة و فةلسةفة كةصـك وةربگرثـت  
وو ئةمانة شيعري ئةوي لةم پثناسـة جوانـة   تايبةتيةكاين هةموو قؤناغةكاين ژياين تثيدا ذةنگي داوةتةوة و هةم

شيعر ئاشـكراكةري باشـترين و بـةختيارترين سـاتةكاين بةختـةوةرترين و باشـترين       «: نزيك كردووةتةوه كة
  .»هزرةكانة

لـةم بواذةشـدا زؤر    و شاعثر سةرةذاي تثذامان و خوثندنةوةي قووص، زؤر جـار پـةنا دةباتـة بـةر زاراوةسـازي     
  .سةركةوتووة
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  انسةرچاوةك
 ).نویسنده(، تهران، ناشر طال در مس) 1371( براهنی، رضا  .1

 .انتشارات چشم و چراغ  ، تهران،سفر در مه) 1374( پورنامداریان، تقی  .2

 .، چاپخانةي وةزارةيت پةروةردة، هةولثرم هةورة و ركثفم چياپهةس) ٢٠٠٦( پةشثو عةبدوصآل .٣
دنـةوة و لثكؤصـينةوةي مـةال عةبدولكـةرمي     ، كؤكرديواين شـيعر ) ١٣٨٦(، سيد عبدالرحيم تاوةگؤزي .٤

 .مودةذذس، سنة، ئينتشارايت كوردستان، چاپي پينجةم
تقی صـدقیانی، تهـران،   محمـد حسـین یوسـفی و    ي غـالم  ، ترجمـه هاي نقد ادبـی  شیوه) 1366( دیچز، دیوید  .5

 .انتشارات علمی

، تهـران، انتشـارات   لطنتادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سـ ) 1380(رضا محمدشفیعی کدکنی،  .6
 .سخن

 .تهران) 1375( صور خیال در شعر فارسی  ،.......................  .7

 .، تهران، جلد اول، انتشارات امیرکبیري ادبیات و نقد ادبی درباره) 1363(فرشیدورد، خسرو  .8

 .، سلثماين چاپي سثهةممةولةوي لرييكاي شاعثري گةورةي كورد) ٢٠٠٧(، انور حممدقادر  .٩
  .، نشر قطره، انتشارات قطره، تهرانگزیده چهار مقاله نظامی عروضی) 1374(الدینی، فاطمه  معین .10
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  ذثژةيي فراواين وشةكان لة بةستثين زانستدا گرايف
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  داذثژةيي ماكةكاين سروشت لة بةستثين وشةكاين ديواين مةولةوي گرايف
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  دا مةولةويذثژةيي لة بةستثين فةرهةنگي گشيت لة ديواين گرايف
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  اذثژةيي موسيقاژةنةكان لة ديواين مةولةويد گرايف
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  )جؤر ٢٩( داذثژةيي گيانةوةران لة ديواين مةولةوي گرايف
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  )جؤر ٣٣( داذثژةيي ئةندامةكاين لةشي مرؤض لة ديواين مةولةوي گرايف
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  )ةتةوةجار دووپات بوو ١٢٥وشة و  ٧٢(ذثژةيي وشةكان لة بةستثين ئائيندا  گرايف
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  )ساز ١٧( داموسيقا لة ديواين مةولةوي كاين ئامثرهذثژةيي فراواين  گرايف
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  تةكنيكة هونةرييةكاين ديالؤگ
  ۱۹۵۰ – ۱۹۲۵ين آللة كورتة چريؤكة كوردييةكاين نثوان سا

  ١مةريواين عومةر دةوصةت. د  
  :کورتة  

  :ةرةجنام بسةملثنثئةم وتاره ئةيةوث کة ئةم بابةتانةي خوارةوة وةک د
نووساين  بردنة بةو بةكارهثنانة نوثيةكة چريؤك پةي، يةكثك لةو دةرئةجنامة ذؤشنانةي توثژينةوةكةمان) ١

 بةگشيت و) ديالؤگ(ئةودةم، وةك تةكنيكثكي هونةري لة نثو ئةزمووين چريؤكنووسيدا بةكاريان هثنابث 
ارةدا دةگةذثتةوة بؤ چريؤكةكةي  م گاضثك لةم بويةكة ها روه ؛ ههية بة تايبةت»دةرةكي يديالؤگ«جؤري 

/  ٥/ ١٥ي گؤضاري هاوار لة  ١ةوة نوسراوة و لة ژمارة »قةدرجيان «ية، كة لةاليةن»هاوارهةبة گازي ل دووية«
ارةكتةري ذؤشنبريي و خودي ئةو تةكنيكةش گوزارشت لة دوو اليةين ژيان و دوو ك. دا بآلوكراوةتةوة١٩٣٢

  .جضاكي دةكرد
سةردةمةدا، يةكـةم تـةكنيكثكي نـوث كـة بـةكارهاتبث ئـةو        لة ديالؤگي ئةزمووين كورتة چريؤكي ئةو) ٢ 

كة ئةميش يةكثكة لةو دوو جؤرةي كة تايبةتن بة تـةكنيكي ديـالؤگ    .»مؤنؤلؤگ«كة پثي دةوترثت  جؤرةية
زثتـرة لـةچاو  ديالؤگـة     ،تا ذادةيةك بواري  بةكارهثناين ئةم جؤرةي ديالؤگ .ناودةبرثت ديالؤگي ناوةكيو بة 

واتـة چ ئـةوةي بـة     ؛دةرةكييةكة، چونكة لة هةردوو ذثگاكاين ئةزمووين چريؤكنووسيين ئةو دةمدا بةكاردةبرا
كـة   لـةو چريؤكنووسـانةش  . ذثگا شيكارييةكة نووسرابثت، يان چ ئةوانةي كة بة ذثگـا نواندنييةكـة  نووسـرابن   

ديـن   هنـور . د  ، قـةدري جـان،  كامران عايل بـدرخان .د: بريتني لة پةنايان بؤ بةكارهثناين ئةم تةكنيكة بردبث 
  .هتد و، عومسان سةبري زازا، پريةمثرد

، كة زماين چريؤكة و بة گشيت چريؤكنووساين ئـةو دةم زمـانثكي كـوردي    ي دووهةمژسةبارةت بة پا)  ٣ 
يت كييةي كـة بـة ديـالثك   و شـثوة زمانـة ئةدةبييـة سـةرة    پاراو و پةتييان بةكارهثناوة كـة هـةموويان بـةو دو   

لةپاص ئةو جؤرة بةكارهثنانةدا دةبيـنني زمـاين چريؤكـةكان    . كرماجني ژووروو و خواروو دةناسرثت، نووسراون
شةش شثواز يان  زثتر دةگرنة خؤيان كة ئةمةش نيشـانةي   ،ئاماژةمان پثكردبوو ولة ذووي شثوازةوة، هةروةكو

  .دةوصةمةندي زماين چريؤكة لةو دةمةدا

                                                
  بةشى كوردى/كؤلثجى زمان / سلثماىن  نستگایزا ١
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 لةزؤرينةي چريؤكةكاندا ،پاص هةموو ئةو تةكنيكة  نوث و بةكارهاتووانةي كة ئاماژةمان پثكرد لة) ٤
نيية  بةآلم ئةمةش بةماناي ئةوة ؛چريؤكنووسان  ئةداي كارةكتةرةكانيان تا ذادةيةك وةك خؤي خستؤتة ذوو

هةصبةت ئةو . ةچريؤكنووسانيان نةكةوتبنة نثو هةصة و سةرلثشثوانةو كة لةهةندثك لةو چريؤكانة
بةرتةضنا مةهفورآ، ئةرخةواين گردي سةيوان،  :چريؤكانةش كةمن و ژمارةيان سث چريؤكة كة ئةوانةش

لةبةرامبةردا زؤرينةي چريؤكةكان لةو بوارةدا  تاذادةيةك بث خةوش  .نةسرينن ي ئةبدميةندي ئينسان والنة
  .و هةصة بوون

  
  کوردي، ديالؤگ، شثوازچريؤک، چريؤکنووس، ئةدةيب: وشة سةرةکييةکان
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  :پثشةکي

ةردوو  هة بة»ديالؤگ«يةكثك لةو بنةما سةرةكييانةي، كة بيناي هونةري چريؤكيان لةسةر ذادةوةستثت، 
ديالؤگ بة گشيت ئةو ئاخاوتنةية لة نثوان كارةكتةرة . »ديالؤگي ناوةكي«و  »دةرةكي ديالؤگي«: شثوةكاين

 يةك واتة ئةو پرؤسةي بة نامةية يان فيلمنامةيةكدا دةكرثت؛شانؤ  مرؤييةكاين نثو دةقثكي چريؤك ياخود
 دةدرثت، بة كة لة نثوان دوو مرؤض يان زثتري كارةكتةرةكاين نثو چريؤكثكدا بة گشيت ئةجنام گةيشتنةية
لثكردنةية كة چريؤكنووس لة داذشتين دةقةكةيدا پشيت  دي ئةو جؤرة داذثژراوة گوزارشت  شثوةيةكي
؛ لة كاتثكدا ئةم بنةماية بة درثژايي ئةزمووين كورتة چريؤكي ئةو دةممان بة بةراورد  لة گةص پثدةبةستثت

بةواتة خودي ئةم بنةماية يان ئةم ذةگةزة  ١كةمترة.. ن »سرد«زؤربةي ئةو چريؤكانةي گثذانةوة 
ة، كة لةو گرتوو  انةداسةرةكييةي چريؤكي هونةري، شوينثكي كةمتري لة نثو ژمارةي ئةو كورتة چريؤك

تةكنيكي نوثي چريؤكي كوردي  نووسراون، ئةگةرچي ديالؤگ ئةو يةكةم ذةگةزةبوو كة هةر زوو لة ٢ماوةيةدا
ي جةالدةت بةدرخان »بةرتةضنا مةهفووري« كاري بؤكرا و منوونةي ئةو نؤبةرةي چريؤكةمشان چريؤكةكةي

راوة كة مثژووةكةي دةگةذثتةوة بؤ كة مثژووي نووسينةكةي لةاليةن نووسةر خؤيةوة دياريك) ١٩٣٢( بوو
 ١٩٣٢ساص دوا دةكةوثت، واتة بؤ ساصي  پثنج  وبوونةوةكةي تاآلوكراوة، بآلم لة بةر نةبووين بآلبة ؛١٩٢٧ساصي 

  .وكرايةوةآلب
، خـودي ديـالؤگ  . كة لة سيناريؤيةكدا يان چريؤكثكدا، بة ديالؤگ دةخرثنـة ذوو، زؤر گـرنگن   ئةو ساتانةش

ذووداوي چريؤكة و سـات بـة سـات بازنـةكاين زجنـريةي ذووداوي چـريؤك       ةري  ذثرةوي رثكخةر و بةذثوةب
دةدات و بةشثوةكي نيمچـة  زينـدوو و لـة وثنـةي نـةوارثكي سـينةمايي سـيما و خةسصـةيت          بةيةكةوة گرث

كة چريؤكنووس توانايةكي سـنوورداري هةيـة لـة     »سرد«كارةكتةكان و دةوروبةري دةخاتةذوو؛ بةپثچةوانةي 
  »ئيرباهيمـي يونسـي  «هـةر لـةم ذووةوة     ،نة ذووي تةواوي  سيفاتة  دةرةكي و ناوةكييةكاين كارةكتـةر خست
ئامـاژة بـةوة    ،كـة هـةن   هةموو ئةو قسةو باس و وتراوانـةي  لة ذاستيدا كة ورد دةبينةوة و دةبينني، «: دةصثت

 قسـةكةر، لثـزان و شـارةزاي   اتثـك كـة   ئاشـكراية ك . دةكةن كة گفتوگؤ نيشاندةري بريو تايبةمتةندي كةسة
، بةآلم  ئةمة خـودي بابةتةكـة نـةرآ    ثشتگةلثكة، لةگةص شثوةي بريكردنةوة و جؤري كارةكتةرةكةيدا ناگوجن

ناكات؛ لة بارثكدا ئةگةر نووسةر خبوازثت چريؤكةكـةي زينـدوو بثـت، پثويسـتة كةسـي زينـدوو خبولقثنـث،         
كارةكتـةرةكي دةم بـة هـاوار و      ةر كارةكتةري داستانةكة،بؤ منوونة ئةگ .لةگةص يةكديدا بئاخفن و جبووصثن

ئاژاوةگثذ بوو، نةتةوثت هةروةك خؤي خستنة ذوويةكي سادة و ذةفتـار و تايبةمتةندييـةكاين كةسـةكة هـةر     
وةكوو خؤي بؤخوثنةران خبةيتة ذوو، ئةوا بؤ ئةمة ناچاريت چةندين دثذ تةنانةت چةندين الپـةذة بنووسـيتةوة   

كـارة، ئـةوا مـةيلثكي ئـةوتؤ      ت بة كارةكتةرةكة ئاشنا دةكةيت و ئةگةر سةركةوتووش بيت لـةم و تا خوثنةران

                                                
 . ١٩٥٠ – ١٩٢٥مةبةست ماوة يان مثژووى ئةو چريؤكانةية، كة كارى توثژينةوةى نامةكةى بؤ كراوة، واتة     ١
  ).مؤنؤلؤگى  –ناوةكى ( ية نةك )ديالؤگى دةرةكى ( مةبةست  ٢
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ئةي كةوا بثت بؤ ئةم كارة دةبث چي بكـةيت؟ ئايـا چـاكتر وانييـة هـةر خـؤي خبةيتـة نثـو          .نادةيتة خوثنةر
 دةسـتةواژة  چريؤكةكة و ثصيت هاتوو هاواري خؤي بكات و بةو زمانة قةبةيةي خؤي بئاخفثـت و لـة قاصـيب   

واتـة ئـةركي ئـةم ذةگـةزة سـةرةكييةي      كة). ٣٤٩: ١٣٨٤ يونسـي، ( »؟تايبةتةكاين خؤي وتـةكاين  ببثـژث  
 چريؤك بة گشيت ئةوةية، كةواقعي كارةكتةري زيندوو خباتة ذوو و بازنةكاين پةيوةنـدي كؤكبـوون و نـاكؤك   

تكردنثكي ئاسـايي و واقيعييانـة الي   بووين كارةكتةرةكاين چريؤك بؤ بةرجةستةكردين ذووداو خباتة ذوو هةس
ةرةكي هةيـة لـة بةرجةسـتةكردين    بكات، خودي ئةم ذةگـةزة نةخشـثكي سـ    وةرگر يا خود، خوثنةر دروست

لةم ذووةشةوة سـةبارةت بـة وثنـاي  كارةكتـةراين چـريؤك و       .ةت و سيماي كارةكتةرةكاين چريؤكخةسص
و و پثناسـي ذاسـتةقينةي كارةكتـةرةكان، دةور    دةركةوتنيان، هةر دوو جؤرةكةي ديالؤگ  لـة دةرخسـيت ذو  

و ديـالؤگي   ديـالؤگي دةرةكـي  : واتـة (دةبينث و بؤ شرؤضةكردين ئةم ذؤصـةش، هـةردوو جـؤري بـةكارهثنراو     
دةكـةين و تايبةمتةندييـةكاين دةخةينـة     پةيوةندار بة ئةزمووين كورتة چريؤكي  ئةم قؤناغة ديـاري  )الوةكي

  .ذوو
  
  ديالؤگي دةرةكي - ١

اخاوتنةية كة لة نثوان دوو كارةكتةر يان زثتـر دةكرثـت، بـة مةبةسـيت تـةواوكردين ئـةو بازنةيـة كـة         ئةو ئ
زجنريةي ذووداوي چريؤك يان بابةيت چريؤك پثكةوة گرثدةدات و هةر لة ژثـر  بـةردةوامي ئـةم ذةگـةزةدا،     

لـة ديـالؤگي   . بثـت دةتوانني بري و بؤچـوون و ئاذاسـتةي هـزري و نـاخي دةرووين كةسـةكامنان بـؤ ئاشـكرا        
دةرةكيدا كارةكتةرةكان لة بةكارهثنانياندا ذاستگؤ نني و زؤر جار دةرگاي درؤ و فثص و ذيـا و و دوو ذوويـي لـة    
كةسثتيدا كراوةية و هةر لةم ذثگةيةشةوة هةميشة مرؤضةكان لة برييت كةساين دي يان بةناوي ئةوانةوة قسـة  

  .ذن و هةوصي چةواشةكاري دةدةن دةكةن، واتة خؤيان لة بةرامبةرةكانيان دةگؤ
لة ذووي مثژووييةوة، ديالؤگ بة گشيت و دةرةكي بة تايبةت وةك ذةگةزثكي هونةري لة ذؤنـاين چريؤكـي   

بـوو،   هونةريي كورديدا تا ذادةيةكي نزيك  لةگةص ئةو مثژوويةي، كة چريؤكي هونةريي كوردي تثدا لة دايـك 
لـة نثــو گاضـة سـةرةتاييةكاين ئةزموونةكـةدا جثـي خــؤي      ديـالؤگي دةرةكـيش وردة وردة   . سةرهةصـدةدات 

وةردةگرثت، بةواتا ئةم ذةگةزة ئيـدي ذؤل و  قورسـايي خـؤي دةبينثـت، بـةوةي چةنـد ذةنـگ يـان چةنـد          
كارةكتةرثكي جياواز دثنة نثو سةحنةي چريؤك ئيدي بةمة تا كارةكتةري چـريؤك لـة ذووي ژمـارةوة زيـاد     

تثيدا ذووةو بةهثز بوون چووة و خةسصةت و سـيماكانيش لةوثـدا ذووي لـة    بكات، ئةوا ديالؤگة دةرةكييةكةش 
يـان شـةپؤيل هـؤش    )مؤنؤلـؤگ   –ديـالؤگي نـاوةكي   (بةمةش تا ذادةيةك ذث بؤ كزكردين . زياد بوونكردووة

ئةگةرچي مةرج نيية ديالؤگي دةرةكي ذثگة لة ديالؤگي ناوةكي بگرثت، كةئةمـةش پةيوةنـدي    دةكات، خؤش
  .ريؤكنووسةوة هةيةبة تواناي چ

يةكثك لة ئةركة سةرةكييةكاين ديالؤگي دةرةكي پةردة الدانة لةسةر باگراونـدي تثكسـت يـاخود جـؤري     
ذةهةندي چريؤكةكة بة گشيت و خودي ديالؤگي كةسةكانيش ذاستةوخؤ يان ناذاستةوخؤ گوزارشـت لةسـيما   
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و پلــة و پايــةي كؤمةآليــةيت و تةنانــةت ئاســت و هثصــي هزرييــان دةكــةن و هــةروةها خةسصــةت و شــثوة 
  .قسةكةرةكان ئاشكرا دةكات

دا و لة دابةشـكردين ديـالؤگي كارةكتـةرةكاين    »بةرتةضنا مةهفوورآ«لة چريؤكي  »مري جةالدةت بةدرخان«
  :نثو دةقةكةي اليةك لة ديالؤگثكي ذؤشنبريانة دةخاتة ذوو

  .نا گةفؤيةما زيزث تو نزاين كؤ خةباتا مة ژ بؤنا گةفؤية، ژ بؤنا خوةند- « 
  .بةلث ذندث چاوان نزامن، وةرنةبوو كةنگث دثيامة ئةم ددان خةباتث - 
 نة خوة چرة دگري؟ - 
بـال گـةفؤ ل هاضـينث    . زضستانة، بوهار و هاضينا وآ ژي هةية تؤ نابيين ئثدن ناگرمي لث تشتةكي، ما دنيا نة - 

 خبوينة و ل زضستانآ تةضدا ل مالث ذوونن، مانابة؟
خوةنـدنآ   كا دنيايـث بگةرينـة، ژ بؤنـا وي ژي    باضآ مة وةسانديية بال گةفؤ زانا ببة، بزانة رثز  دبة زيزث،  لث - 

 .دا كؤ زانا ببة. ي خبوينةهاضينث تثر ناكة، دضثت ل زضستانآ ژ
 ، بال قاسث كةكث مة زنار خبوينة نةبةسة؟ما چرة ذندث ، ئةوةندة خبوينة - 
  زانا بوون ژي، ژ بؤنث چي؟  
 ).٢و٣: ١٩٣٢ بدرخان،( »...ثت زيزثژ بؤنا وةل - 

بابةيت ديالؤگي كارةكتةرةكاين چريؤكةكة لة دةوري پثداويسيت خوثندن وخوثندةواربوون دةكـات، لةوثـدا   
ديالؤگ دراوةتة دوو منداص يـان دوو خوشـكي تةمـةن منـداص، بةواتـة چريؤكنـووس هيـوا و ئـاوايت خـؤي و          

گـةل و   يةيةنثت، كـة ذثـي سـةخيت خـةبايت ذزگـارخيواز     گةلةكةي داوةتة دةست نةوةي نوث و لةوان دةگ
لة نثو ديالؤگي هةر دوو كةسثتييةكة و لـة ذثـي ئاخـافتين    . وآلت بة چراي ذووناكي خوثندن ذؤشن دةبثتةوة

هةر يةكثكيان كة كارةكتةرة ذؤشنبريةكةية، خةسصةتثكي دوو جـؤر كارةكتـةر دةردةكـةون، كـة يـةكثكيان      
يـة  »زيـزث «كـة  ي خوشكة گةورةكةية و ئةوي دييـان  ١»ذندث«دةنوثنثت و ئةويش خؤذاگرانة و ذثنوثنكةرانة 
ئاذاسـتةي خـةبايت ئـةم دوو كارةكتـةرة لـة پثنـاو بـة        . حةوسةصة و كةمزانةتوانا و كةممنداصترة و دةبينني بث

ةكـةوة  كة نووسةر دةيةوثت لة ذثي كارةكتةرةكاين چريؤك »گةفؤ«خوثندةواركردين برا بچووكةكةيانة بةناوي 
کةواتة ئاوايت ذؤشين گةلةكةي داواتة دةسـت نـةوةي    ؛ئةو وةك نةوةيةكي نوثي ئايندةي خوثندةوار بسازثنث

بـةهؤي ديـالؤگي دةرةكـي تثكسـتةكةوة سـيما و جـؤري        »نـورةدين زازا «دا »خورشيد«لة چريؤكي . ذؤژدوا
ي دووهـةمي  ژةكة كة لـة پـا  چريؤك لة دةركةوتين كارةكتةري ذؤشنبرييكارةكتةرةكاين خستؤتة ذوو؛ جگة 

اليـةن  كارةكتـةرةكي چريؤكةكـةوة، كـة مـةالي       ، لةوثـدا لـة  هةمي نامةكةدا ئاماژةمـان پثـدابوو  بةشي دوو
گوندةكةية، گوزارشت لة جواين و گةجنبوونةوةي هةر ذؤژةي خورشـيد دةكـات، كـة كارةكتـةري سـةرةكي      

  :چريؤكةكةية

                                                
نـاوى   -كة  زيزث يـة -لة جثى ناوى خوشكة گةورةكة  تثكچووة و ئةگةرچى نووسةر لة خوارووى چريؤكةكةدا، سةرى لث ١

   .ى بةشى سثهةمى نامةكةژدوا پا: برِوانة كردنةوة زثتر روون ى داناوة بؤ رندث
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  ؟ئةض ژ چيي. ينث دخوةينيانثن خؤرتانيث و ژد ذوويآ تة دة نيش: تؤ هةر ذؤژ خورتتر ديب- « 
  ؟بث دةردم سةيدا، ا پري ببم - 
 ؟لث  بثژة، ديسا چية. من دضث تؤ هةر وةيب - 
من ژ كورث خوة رة كة چث جامثرةكي خوةستية، دةولةمةندة، پر پةرة خوةست، ليث كورث مـن يةكـة و   - 

 ).١٩٤١ا،زاز(» ..ل بةر دلث من اية ژ كةرةما خوة مةهرا وان بربة
وذماين خـؤي بـؤ   وسـ كارةكتةري بةرامبةر، هـةر لـة سةر   ةكةدا لة پاص وةسفداين»مةالي گوند«لة ديالؤگي 

ـ دةكـات و بةواتـة وةك    »كارةكتـةرةكي چـاوپيس  «بةو جـؤرة زمانـة كـة گوزارشـت لـة       جواين خورشيد ة ل
تـايي چريؤكةكـة   كارةكتةرةكي جضاكي دةردةكةوث، خةصكيش لةو كةسـانة دةترسـن، هـةر بـةر جـؤرة  كؤ     

بةواتة مةال لةو ئاخافتنـةي يةكةميـدا دوو     .ياي خنكاين كوذةكةي لثدةكةوثتةوةسةبارةت بة خورشيد و تراژد
خورشيدي كارةكتةري بةرامبةرة، ئـةوي  و جواين  جؤر ناساندن دةدا بةدةستةوة، يةكثكيان وةسفي گةجنثيت
  .كتةرةكةي، كة كارةكتةرثكي چاوپيسةديش  ئاشكرابووين ناذاستةوخؤي خؤيةيت بؤ خةسصةيت كارة

ديـالؤگي چريؤكةكـةي، كـة لـة نثـوان بـراو خوشـكثك         »موكريـاين حـوزين «دا، »مـام پيـاو  «لة چريؤكي 
لةوثـدا چريؤكنـووس    .دةدرثت ي منداأل كة كچي پريؤتة ئةجنام»گةوهةر« و»پةريزاد«و »پريؤت«بةناوةكاين 

جـواين هةمـة چةشـنةي كارةكتـةرثكي ذابـردووي       لة ژثـر سـثبةري ديـالؤگي كارةكتـةرةكاين  وةسـفثكي     
لةسـةر زاري هـةردوو بـراو خوشـكةكة، بةتايبـةت پـريؤت        »مـام پيـاو  «ردةواري نثو گوندةكةيان بـةناوي  كو

  :كة لةوثدا وةك چريؤكثك بؤ كچةكةي دةگثذثتةوة) ٢٦٣: ١٩٤٤ موکرياين،حوزين( دةخرثتة ذوو
ـ   ؛بـة ذؤژ حـةمباص بـوو   مام پيـاو بةشـةو پاسـةوث،     !ذؤصة گيان :پريوت«  وي كانيـاوي پـاك  ٱجاروبـاريش ئ

وةكـان  دادةنيشـت؛ لـة كث  بةو هؤيةوة سةرمايةيةكي پيكةوة نابوو، بؤ خؤي دثهايت بوو لة گونـدان   .دةكردةوة
  .نثو شارةوة، زستانان بانگوشي دةكا هذاي دةبوارد، بو كرثكاري هاتبوو

ةهاراندا گياوگوص كؤ دةكاتةوة، هاوينان  بةفركثشي دةكـا و  چصپاو دةذيژث، جاروبار كوصةدار دةباتة بازاذ، لة ب
 تة چاخيانـةكان ال ثةرةكة بة بةرپشتيندا دةكا و دةچدواي نيوةذؤيان خةجن. ميوةي دارستانةكان كؤ دةكاتةوة

كي م لةبـةر ئـةوة كـة هـةرچي    بـةآل  ؛ث و قسـةي زل دةكـات  كورسيك دةگريت، هةتا ئثوارة بةخثويدا دةخوذ
ي دا، ناچـار ئـةم جـار    ذدووكانةكةي نابود بوو گـ  .مشتريةكاين پارةكةيان نةدةداوة ،زي دةدابيفروشتبث بةقةر

ــةوزي      ــةو پاســةوان و ذؤژ ح ــرد، ش ــة فروشــي دةك ــا وردةواص ــتةيكي  دادةن ــةكان بةس ــةردةمي دووكان لةب
  .كانياوةكانيشي پاك دةكردةوة، بةو جورة ناين نةمرو نةژي دةستدةكةوت و گوزراين پثدةكرد

  ).٢٦٦: ١٩٤٤ موکرياين،حوزين( »لةوة پاش چي بةسةر مام پياودا هات ؟ :گةوهةر
تر و بواربـةخش  تدي كـة كـور   جؤرة لة ديالؤگ جياترة لة چاو ئـةو ديالؤگانـةي   ئةوةي جثي سةرجنة، ئةم 

ئةجمؤرة ديالؤگانةش زثتـر لـة ديـالؤگي    . بةواتة لثرةدا چريؤكنووسي ديالؤگي كارةكتةرةكاين درثژ كردؤتةوة
  .پثي مةوداي چريؤك كورت و بوار بةخشن لة كورتة چريؤكدا بة واتة ديالؤگي كارةكتةر ؛ؤماندا دةردةكةونذ
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دا چريؤكنـووس لـةذثي ديـالؤگي دةرةكـي كارةكتةرةكانيـةوة پـةيامي جوتيـارثكي        »جوتيار«لة چريؤكي 
  :چةوساوة دةدات بة گوثي خوثنةردا و لة بةرامبةر  بةگ يان ئاغاي خاوةن گوندةكةي

  .رة مبرمذ مةكة، لثمگةذي با بؤ خؤم لثكاكي جاندرمة باوة- «
صـث  ن ئةؤئيتر چـ  ئثرة، بةگ خوي ئةزانثژ لة مايل بةگةوة هيناوي بؤ ثدرثئةوة ذةمحاين برام بة سواري گو

  .پارةي دزيوم
  .هيشتا كرث شةش مانگم لةسةر بةگةمن  ؟پارةي چي !وةوخةراب ووةكو صم خةرابثما - 
  چؤن ؟ - 
  ).٥٧: ١٩٤٧ پشدةري،(» ذم؟ثئةگ ؤشةش مانگة من جويت ب ذؤئثم نةمووتان نازانئةي ه - 
  
  )مؤنؤلؤگ (ديالؤگي ناوةكي  - ٢

ئةجمؤرةي دووهةم لة ديالؤگي كارةكتـةر گوزارشـتة لـة خواسـيت ذاسـتةقينةي مـرؤض يـان كارةكتـةري         
نووسـةر لةپثـداين    .فثـت سةكةر لةگـةص خـودي خؤيـدا دةئاخ   چريؤك و لةناخي دةرووندا دثتةدةر و بةواتة ق

ئةجمؤرة ديالؤگة بة كارةكتةرةكاين چريؤك، دةخوازثت ناخي كةسةكة و برية تايبةتييةكاين خباتـة بـةردةم   
يـاخود بـة    نداردةبثت بة سـةرتاپاي ذووداوةكـة؛  زؤر جار كرؤكي مؤنؤلؤگي كارةكتةري چريؤك پةيوة. خوثنةر

ئـةوةي هـيچ كاريگةرييـةكي     ثنةكراو كة ب ثكي چاوةذوانپثچةوانةوة زؤر جار دةبثتة هؤي دةركةوتين ذووداو
  .بؤ سةر ئاقاري ذووداوة گشتييةكة هةبثت

، كةسـي خـاوةن   ئةوةيـة، كـة ذاسـتگؤيانةيةو هـةردةم    يةكثك لة خاصة ديارةكاين ئةم جؤرة لـة ديـالؤگ،   
ـ مؤنؤلؤگةكة بةبث ردوو و ئثسـتا و  هيچ بةربةست و پةردةيةك پآ لة خواستةكاين خؤي دةنث و گوزارشت لة ذاب

 داهاتوويةك دةكات كة لةوةو پثش كردوويةيت يان دةخوازثت بيكات يـاخود لثـي پةشـيمانة و دان بةهـةل و    
ؤيـدا دثتـة گـؤو بـؤ     خ بوونةوةيـةك لةگـةص   لة نثو هةر بةرةوذوو .كورتييةكاين ژياين ذابووردوودا ئةنثو  كةم

نـاخي خـودي    ،لة تاوانثكدا تاوانبـار بثـت يـان نـةبثت    ي لة ذووداوثكدا هةبثت يان نةبثت، يان منوونة، گةر ذؤص
چريؤكـي نـوثي   «ثيب لـة كتـ   »حةسـةن جـاف  «لـةم ذووةوة  . دا ئاشكرا دةكـات »مين باآل«خؤي لة بةرامبةر 

  : دا دةصثت»كوردي
  .تري تةكنيك زياتر لة چريؤكي نومثاندا بةكارهاتووةمةنؤلؤگ لة هةموو جؤرةكاين«

 الشـعوري  - ذووي ديوي ناوةوةي كةساين چريؤكةكة، واتة ديوي نةسيتئةم هونةرةش بةمةبةسيت خستنة 
 »دثت كة لة ئةجنامي تيؤرةكـاين فرؤيـدةوة دةربـارةي شـيكردنةوةي دةروون هاتـة كايـةوة       كةسةكة بةكار

يي نـاوةوةي مـرؤض و لـة    آلكةواتة خواست و نةسـتةكاين مـرؤض، كةوتؤتـة قـوو    ). ٨٧: ١٩٨٥ جاف،حةسةن(
نةريتدا دژيةك ذاوةستاون و هةر بـةو جـؤرة بـؤ دةربـذيين ئـةو خواسـتة شـاراوانة،        وداب و »مين باآل«هةمبةر

. بؤ ئةمة پةنا دةبات بؤ خؤ دواندنثكي  بثدةنگانـة  .كارةكتةري مرؤض دةخاتة نثو ذةوشي خواستة كپكراوةكاين
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سـةبارةت بـة    ا دةكـات، هـةر  خاوةن مؤنؤلؤگةكة دوانثكي ذاستةوخؤي نائاشـكراي لةگـةص نـاخي خؤيـد    ، واتة
  :دةصثت »ذؤبرت مهفري« .مؤنؤلؤگ

شـيكاري  _بثگومان دانةراين شةپؤيل هؤش ذاستةوخؤ يان ناذاستةوخؤ ئاگادار و شـارةزاييان لةسـةر تيـؤرة   «
ذاسـتية بكـةين، كـة ئـةو نووسـةرانة بـة       دةتوانني جةخت لةسةر ئـةو   .دةرووين و تيؤرة كةسثتييةكان هةية

 مهفـري، ( »گشتييةكاين دةروونناسي نـوث و فةلسـةفةي نوثيـةوة    بة چةمكةشثوةيةكي فراوان كارتثكرابوون 
٢٩: ١٩٧٥ .(  

  :دةكرثت بة دوو بةشةوة ةمفريلةم ذووةوة مؤنؤلؤگ بة پثي تيؤرةكةي ذؤبرت ه
سـةبارةت بـةوةي يةكـةميان نووسـةر     . خؤ و دووهةمييان مؤنؤلؤگي ناذاسـتةوخؤية ويةكةم مؤنؤلؤگي ذاستة

ناكات، سةبارةت بةم جؤرةي يةكـةم  ات و كارةكتةرةكةش خؤي بؤ خوثنةريش ئاشكرا دةستثوةرداين تثدا ناك
  :حةسةن جاف دةصث

چريؤكنووسـي هثناوةتـةوة وةك    ثتـةا سـ   ذوبـرت مهفـري   - ذاستةخؤ مةنؤلؤگي- بؤ چةشين يةكةم «
" جـؤيس جـثمس  "منوونة كة ئةو جؤرة تةكنيكةيان بةكارهثناوة و سةركةوتنيشيان تثدا وةدةست هثناوة كة 

لةبةر ئةوة بة پثويسيت نازامن خؤمـان مانـدوو بكـةين بـة هةوصـي بـث        .ن"وليةم فؤلكنةر"و " فرجينيا وولف"و 
 - مـةنؤلؤگي ناذاسـتةوخؤ  - بـةآلم بـؤ چةشـين دووةم     ؛سوودي دؤزينةوةي  ئةم ذثبازة لة چريؤكـي كورديـدا  

بةدصنياييشةوة بصثني كة بـة شـثوةيةكي   دةتوانني زؤر منوونة ثنينةوة لة بةرهةمي چريؤكنووسةكامنانةوة و 
مؤنؤلـؤگ لـةو    بـةكارهثناين بـه  سـةبارةت  ). ٨٨: ١٩٨٥ جـاف، حةسةن( »باش و سةركةوتوو بةكاريان هثناوة

ي تثدا بةكارهاتووة، واتـة  و قؤناغةدا نووسراون، زثتر جؤري مؤنؤلؤگي ناذاستةوخؤكورتة چريؤكة كوردييانةي لة
زجنرية ذووداوةكاين ذابردووي و لة ذثي پاصـنةري هةسـت و    ي كاريگةريكة نووسةرةكةي بة هؤ ئةو جؤرةي

دةروونييةوة چريؤكةكةي دةچنث، يةكةم گاضثك لةم بـوارةدا نرابـث،    يةوة و بة كاريگةريي هثزي ناوةكيسؤزي
ي كةسي سةربةخؤي يةكةمي تاك،  بةو جـؤرة مؤنؤلؤگـة   »من«كة نووسةر بة ذاناوي  ه»الوكث من«چريؤكي
دةالوثنثتةوة كة لة كؤذي خةبايت ذزگـارخيوازي گةلةكـةي    نة شةهيدثك بؤ هاوسةرة شةهيدةكةي،بةزاري ژ

واتـة ئـةو شـثوة مؤنؤلؤگـة      ؛ي نائامادةيـة »تؤ«ي  ئامادة و »من«ئةو جؤرة دوانة لة نثوان ذاناوي . شةهيد بووة
يـان هاوسـةرة   » تـؤ « ناذاستةوخؤيةية كة كةوتؤتة نثـوان خـودي قسـةكةر و ذانـاوة كةسـيية ناديارةكـة كـة       

ئةمةش اليةكي چريؤكةكةية كة گوزارشت لةو جؤرة يان ذةگـةزي تةكنيكـة دةكـات، كـة      .شةهيدةكةيةيت
  :»مؤنؤلؤگي ناذاستةوخؤ«پثي دةوترثت

، ژ هض دورهاتنة ئيخسنت تؤ، و، دكورتـالكي دة ب چارسـةد   نج سالة قدييانة كو أمئيذؤ پث! من الوكث- « 
  .جامرين كرد ذادكضي

  .دة دزانة چرمي ذو و سينگث تة پرچفي و ال شي تة رزيايةخوة
بزانة كو هرشف بري  هرة ذا كضة كري تة تاجني زند و دسـتني خـوة ئـني نـرم داضـيژة سـر       . يل، گرگني 

  :ستويي من و ب چاضني خوةئي زلول و ب كسر ل من ميزة دكة، من ماچ دكة و ژ من ذة دبيژة
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دليمن ژ بـو هژكرنـا كردسـتانيية خرتييـا مـن ژ بونـا        . ة كو  مزن بومةدايكا من باضثمن رة بنضيسين! دايي- 
  ).٦: ١٩٣٢ بدرخان،( »! ريكارييا كردستانيية، خوينا من ژ بو شر و ذژاندنييةئة

  

چريؤكنـووس لـة    - زثتر لة كورتيلة چريؤك نزيك دةبثتةوة كة–دا »هثضا چاردةشةضي«لة كورتة چريؤكي 
گوزارشت لة ئاوارةيي و بثكةسي و تةايي خـؤي دةكـات، پـةنا دةباتـة بـةر      سةختدا كة  ژثر بارثكي دةرووين

ئـةم جـؤرةش كـة بـة      .دةدات جارةيـان بـة خةونثكييـةوة گرثـي     بـةآلم ئـةم   ه،مؤنؤلؤگـ ئـةو  شـثوةي    هةر
ناودةبرآ، بـة كاريگـةري ئـةو شـةپؤلة هةسـتةي كـة لـة نةسـتةوة سـةرچاوة           »ناجاتوم«الواندنةوةي كةسي 
 لةگـةص تـةايي نووسـةردا    - كة مانگيش وةك هثمايةكي تةايي وثكچوو- دا )هثض( نگدةگرثت لةگةص ما

  :گؤ و لةوثدا لةگةل ئةو حاصةتة دةروونييةدا تةريب دةبثت دثتة
من ديت، ژ قؤزييابـاكوور و  : دامارث لضينث كةتة زمانث من، من دلكر، دةست ب گالگاالن بكم، لث چ ببينم«

، هـثض . گؤتنا من دقركـا مـن دة مـا   . نغومام ب لة زو بةز گهيشتا سةر هثضا مذؤژاضا ئةورةكي رةش، ب مژ و 
  )ژ خةوآ ضةجنقيم(ذةش د خةنقي 

 .بوو ئةو نةخةيال ،ئاخ گةورا من، رندا من، دلكة تييا من، تؤ ب چ لةوين تثي خةونا من؟ ئةو نةخةون بوو! ئاخ 
  .ئةورآ ذةش ژي دزامن كي بوو. دلكة تيا من بوو !رندا من !هثض بوو، ئةو سةرهاتييةك قةومي، گةورا من ئةو نة

ئـةز ـؤ ب ئـاخ و    . مفسدؤ، ئةورؤ تة دةستآ من ژ گةورا من كر، وگؤتنا منا داوي ژي، دقركا من دة هشـت 
  :كةسةر، ب قريينةكة بلند دقريم 

  ). ٦: ١٩٣٢ جان،قةدري( »!گةورا من، ئةز ژي هثضينة نة گؤريآتة، جاندايآ تةمة: شةرمة سارم
 بــة دا»ك بةسـةر باصــي پةرنـدةي خةياصـةوة   وايت دص، گةشـتث ٱئــ«وةك چريؤكنووسـثك لـة    »پريةمثـرد «

شيوازثكي گوزارشتكردن لة خود و بةئةندثشـةيةكي ئةفسـوناوييانةوة بةسـةر باصـي پةرةنـدة و لـة كـوجنثكي        
مـين بـاآل جثـي     ثدائامساندا لة ژثر باري دةربازبوون لةزةوي و سانسؤرةكاين سةر ئارةزووةكاين خوددا كة لةو

ـ  )شـعور ( نامثنث و ئارةزووة شاراوةكاين و خواستةكاين دثتة سةرةوة و لة هةست ث و بـةجمؤرة  دا لـةدايك دةب
ثن و لةوثـدا نووسـةر لـة    ردا ئةو خواست و پرسيارانة دةردةكةون و دةردةبر)مناجات( لة ذثي مؤنؤلؤگي خودث

پريةمثـرديش   .سة لةگةص خودا و گازةندة دةكـات ق و وةك پثغةمبةران ثسنووري دياريكراوي خؤي دةردةچ
  : لة شوثنثكي چريؤكةكة بةجمؤرة ئةو هةستانةي دةردةبذثت

ـ «  ذوومو هثكي سـاردم هةصكثشـا وسـةرم هةصـبذي     ٱدةميكي دوور و درثژ مام و بثدةنگ ذاوةستام، پاشان ئ
لةبـةر  . پـةروةردگار چةندثك لة ئةستريةكان ورد بوومـةوة سـةرجنمداية كردگـاري دةسـيت      .مسانٱكردة ئ

  : خؤمةوة ئةمگوت
 گيانلةبةرانـة بـوو؟   گواية مةبةست لة دورستكردن و خستنةوةي ئـةم تةرحـة   ،لةبةر ئةستريةكان و من! خوا

ي عةردو  ئةم خاكة زثذينةي زةمني، ئةم هةموو گوص و نةسرينانة و ئةم ميـوة و ميوةهاتـة و   نييةگواية ئةم جوا
كردووة، ئةمانـةت هـةموو    ةمانةت و هةموو بؤ خوشي و دصشادي ئةوان دروستئةم هةموو دذندة و پةرندانةت ئ

  ئةبث بؤ چاوتةنگ بن؟: واية هثشتابؤ تثربووين سكي ئةوان هثناوتة بةرهةم، گ



 كؤمه صه وتاري ئه ده يب كوردي

 
  

٣٨١

  ژ يةكدا بچن؟لة سةر پاروثك بةگ
  ).٢: ١٩٣٣پريةمثرد،( »چوو لة يةكتر خبةن؟آلر بستث زةوي چاوي يةك دةرهثنن؟ قة هلةس

ة چريؤكنووسـةكان  ت بةو مؤنؤلؤگانـةي كـة گوزارشـت لـة نـاخي خـودي دةرووين كارةكتـةر       هةر سةبارة
يـة، كـة ئـةويش    »نـورةددين زازا «ي »دةركـةيت «منوونةيةكي ديكـةي لـةو شـثوةية چريؤكةكـةي      دةكةن،

لـة  تة و لة ژثر كاريگةري ئةو فةزا و بارة دةروونييةوة كة آلجاين هاوذثي ئاوارةي دةرةوةي وهاوشثوةي قةدري
وكارةوة دوور دةست و ژيانثكي نامؤ و غوربةت دةباتة سةر و لـةبن فاكتـةري   خاك و نةتةوة و كةلتوور و كةس

ي »مـن «؛ واتة بةهـةمان هاوكثشـةي   مؤتيفة وآلتپارثزييةكةيةوة گوزارشت لةو بارة دةروونييةي خؤي دةكات
يـة، كـة   »تـؤ «لـة جثـي    »وآلت«ةوثشدا لو مؤنؤلؤگة ناذاستةوخؤيةكة دروست دةبث . ي نائامادة»تؤ« ئامادة و

  : سةبارةت بة چنيين ئةم چريؤكة دةلث »فرات جةوةري«بارةيةوة  لةم). ٥: ١٩٤١ زازا،(نائامادة و دوور دةستة 
. ئةض چريؤكا كو ب بثهنةكث تثتة خوةندن و وةكة هةصبةسـتةكة بـةدةو دحةركـة، ل سـةر دةركةتيانـة     « 

ة  دةركةتنة، تةركا وةالتآ خوة كرنة، ب چؤل و چةپـةالن كةتنـة و ژ   ئةو كةسثن كو ژ وةالتثن خو: دةركةيت 
مرؤض دضآ كورتة چريؤكآ دة دبينـة كـو دووري چقـاس خـوةش بـة ژي       .خوة رةل دووريآ ل ستارةكآ گةريانة

ديسان مال، ياين وةالت خوةشترة، خوارن، خلوةكردن، ضةخوارن، خوةزا وسترانثن وةلثت ب مـرؤض خوةشـتر   
  ).٨: ١٩٩٥ جةوةري،( »و شرينترن

ئةمةي خوارةوةش منوونةي ئةو جؤرة داذشتنةية كة گوزارشت لةو جؤرة مؤنؤلؤگة دةكات و تثيـدا خـاوةن   
 :چاو مؤنؤلؤگ وةك كارةكتةرةكي نامؤ و تةريكبوو دةخاتة پثش

  .لث مةهةضدوو ناس نةكرن ،ل من نثرين، من لةوان ثرت. ناض ملةتان دة دةرباس بوومئةز د« 
  :ؤژ دچوو ئاضا و ژ خرجكثن نةوةالن دوو دوومان ذادبوون من ژ خوة ذة دگؤتگاضا ذ

دةركـةيت ل   روودنـة چقاس بةختيارة ئةو مرؤضي كؤ ئثضاران ضةدگةرة ماال خوة و دناض زار و زثچثن خوة دة
  ).١٩٤١:٥ زازا،( »... هةر دةرآ ب تةنآ ية

ة هـةر بـةخؤي شـايةحتايل ذووداوةكةيـة،     دا، چريؤكنووس كـ »شينا ژنةكث ل سةر گؤرا برهؤ«لة چريؤكي 
بةمةبةسيت پرسياركردن لة ژنة و بةم جؤرة سـةبارةت بةناصـيين ژنـة لةسـةر گـؤري براكـاين لةگـةص خـؤي         

 :دةكةوثتة گؤ
دا گؤت، ما گـةلؤ تـو بـث ئـةض  ژنـك ژي ب ضـث هـةژينا ئةردثـدا پـةنگزي و دضـر را ب           من د ديل خوة«

  ). ٦: ١٩٤٣ سةبري،( »ؤ ئةر دةنگةك لث بكم و ژث بپرسمل سةر ضث رامانث هندك ما ك! دةركةت؟
ي »مـام حةسـةن  « ئيرباهيم ئةمحةد مؤنؤلؤگثكي ناذاستةوخؤ دةداتة دا»كوثرةوةري«ديسانةوة لةچريؤكي 
ذاسـتيية دةكـات كـة جوتيـارة      چريؤكةكةي كة چـؤن لـة مؤنؤلؤگةكةيـدا دةرك بـةو     كارةكتةري سةرةكي

ؤكاري ذاستةوخؤي چةوساندنةوةو مةينةتييةكانيان دةنثـت كـة ئـةويش    هةرزةكارةكةي هاوذثي پث لةسةر ه
ـ بثدةنگي خودي خؤيانة؛ بؤ ئةمةش لـة مؤنؤلؤگةكـةي مـام حةسةنيشـدا، پةنـدثكي كـوردي بـؤ         ةو ذاسـتية  ئ

  : دةهثنثتةوة
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بكـات   ، وةختة وام لـث تة قسةكاين زؤر لة ذاست ئةچنثئةم هةتيوة ش: ةوة ئةيوتؤيمام حةسةن لة بةر خ«
  ).٦١: ١٩٤٥ ئيرباهيم ئةمحةد،( »ت يان لة مناصثقسة، يان لة ش: ويانةوپيشينان وت .يذة سةر باوةبچم
 بـة مؤنؤلـؤگثكي خـودي   » حـوزين موكريـاين  «چريؤكنـووس   دا»كي تاريـك وثخـانو «لة كورتة چريؤكـي   
 ودا پثكـةوة گـرث  لةگةص ئةواين ناديار و دوثنثي ئامادة لةگةص ئةمذؤي بزربـو  »من«كارةكتةري  دا»الواندنةوة«

دةدات و بةسؤزثكي قووصةوة دةذوانثتة ئةو خانووةي كة لة دوثنثدا  ئاوةدان و مجةي مرؤضةكاين تثـدا دةهـات   
بةسامدا كة جگة لة ديـواري ذووخـاو كـة بؤتـة شـوثين جنؤكـة و شـةيتان، هـيچ         و لةگةص ئةمذؤيةكي نامؤ و 

  :شتثكي ديكةي زيندووي تثدا نابينرثت
ئةم خـانووة تاريكـة ئاوثنـةي    : هثكم كرد و ومتاخم كثشا و ئاتثنةر ئوبة سؤزيكي گيان سوو دةرووندا ثلة ن«
  ).٥٠٩: ١٩٤٨ موکرياين،( »نوثين گوزةرامنان و ئاوثنةي ژيان و زندةگاين ئثمةيةآلبا

هةموو ئةو منوونانةي كة هثنامانةوة بؤ ئةوة بـوو كـة ئـةو ذاسـتيية بسـةملثنني كـة چريؤكنووسـاين ئـةو         
م تةكنيكـة  يان بة تةنيا پةنايان بـؤ بـةكارهثناين ئـة    ،بةشاين ئةولة پاص ديالؤگة دةرةكييةكة چ شان سةردةمة

ئةمةش ديسان ئةو ذاستيية دةسةملثنن كة چريؤكي هونـةري كوردميـان    .ةگكة ئةويش مؤنؤلؤ نوثية بردووة
  .پثكردووة دةستيان نزيكةي ساصثك بةر لة بةرپابووين دووهةم شةذي جيهاين بةو تةكنيكة نوثيانةوة

  

  :ي دووةمژپا
  :شثوازي  ديالؤگي چريؤكةكان

زمان كةرةسةي بنچينةيي ديالؤگ و يةكثكة لةو فاكتـةرة هونةرييانـةي كـة چريؤكـي هونـةرييان لةسـةر       
  .ذادةوةستثت و بةهؤيةوة گوزارشت لة بريو بؤچوونةكاين كارةكتةرةكاين دةكرثت

 كردبـوو، دةبيـنني   لةو سـةردةمةي كـة بـؤ نامةكـةمان ديـاري      بة درثژايي ئةزمووين كاري چريؤكنووسان 
هةرة بةرجةسـتة  خاصة يةكثك لة . شثوازي زماين هةريةك لة چريؤكنووسةكان بة جؤري جياواز دةردةكةون

و ديارةكاين شثوازي نووسني يان زماين ئةو چريؤكانة، بةكارهثنان يان ذةنگدانةوةي گؤضـةر يـان زارؤچكـةي    
ئةگـةرچي زؤرثكـيش لـةو چريؤكنووسـانة لـة       .كانيانـدا ذةنگيانداوةتـةوة   مـه لـة بةرهة  چريؤكنووسانثكة كـة 

بةكارهثناين زاري ناوچةيي خؤيان بةدوور گرتووة، هةر لةبةر ئةوة دةكارثن بصثني بـة شـثوةيةكي گشـيت لـة     
وو ديالثكتـة  بةكارهثناين زماين چريؤك، چريؤكة كورديةكانيان لةبةر نةبووين زمانثكي ئةدةيب يةكگرتوو بة د

لةپاص ئةمةش بة دوو شثوة نووسـيين ئـةلفابثي   . سةرةكيية كوردييةكةي كرماجني ژووروو و خواروو نووسراون
تةنانةت ئةو شثوة نووسني و زمانة كوردييـةي كـة بـؤ ئـةو      .عةرةيب و التيين ئةو بةرهةمانةيان بآلو كردؤتةوة

تايبةتييـةكي خؤيـان هةيـة چ لـة بـاري       ،نووسـران چريؤكة كوردييانةي كة بة ديالثكيت كرماجني خواروو دة
فارسـي و  وةك (ئةگةرچي بةكارهثناين وشةگةيل بياين . پاراوي زمان يان ئةو ذثنووسةي كة پثي دةنووسرثت

لة هةندثك لة بةرهةمي چةند چريؤكنووسثكدا بةرچاو دةكـةوثت، ديـارة ئـةم بةكارهثنانـةش بؤتـة      ) عةرةيب
ئـةو   سـةبارةت بـة ذثنووسـي كـوردي    . دةمـة  الي ئةو چريؤكنووسانةي ئةو تايبةمتةندييةكي زماين نووسني

بـوو   چريؤكانةي كة بة ئةلفابثيةي عةرةبيةكة دةنووسرثت، سةرةتايي بوون و زثتر لةو ذثنووسة فارسيية نزيـك 
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كةواتـة زمـان يـان بـةكارهثناين تايبةمتةندييـةكاين زمـان ئـةو كةرةسـةيةية كـة           ؛كة دوورة لة سةر و بؤرة
سةرثك لةگةص نووسةرثكي ديدا جيا دةكاتةوة و بؤ هـةموو نووسـةرثك زمانثـك يـان شـثوازثكي تايبـةيت       نوو

  .بةتايبةيت لةبةكارهثناين ئةو وشةو دةستةواژانةي كة پثوةي پابةندن .دةبينرثت
بة گشيت زماين ديالؤگ يان دةقي چريؤكةكاين ئةزمووين سةردةمي دياريكراوي نامةكة سـادة و سـاكارن    
لة هةندثكياندا سيماي  شثوازثكي فؤلكلؤري بة چريؤكةكانةوة ديـارة،   .وگؤصةوة ثة دةربذيندا دوورن لة گرو ل

کوو لـة  ئةگةرچي ئةمة ئةوة ناگةيـةنث كـة ئـةو چريؤكانـة لـة زمـانثكي هونةرييـةوة بـة دوور كـةوتنب، بةصـ          
، بةتايبـةت لـةو ديالؤگانـةي كـة     يان ذةمز لة دةربذيين ديالؤگةكاندا دةردةكـةون  هةندثكياندا وثنةي هونةري

  .تييةكاين چريؤكةكان دةكةنثگوزارشت لة خواسيت چةپثنراوي كةس
سةبارةت بةمنونةي ئةو چريؤكانةي كةتايبةمتةندي نووسـةرةكاين دةردةخـةن لـة شـثوازي بـةكارهثناين      

بـةرةو  «ببيـنني بـةناوي   »عةبـدولآل سـةراج  « زماندا، دةكارين كةصـك لـةو شـثوة دابةشـكردنةي كتثبةكـةي     
انكارييةك كـة لةگـةص ئـةو شـثوازانةي لـة ئـةزموين       ذة و  ئةويش بةجؤرة گؤ»ئاستانةي ذؤمان گؤشةنيگاكان

  :كورتة چريؤكي دياريكراوي نامةكةدا بةكارهاتووة دةگوجنثنني
  

  :شثوازي يةكةم 
  وشة، لةزماين ئاخافاتين دةمةتةقثي ذؤژانةدا

  )دةقي فؤلكلؤر+ گثذانةوة(
  : شثوازي دووةم

  ة ، لةزماين هونةريداوش
  )خةون+ ثنةذو+ مؤنؤلوگ (

  :شثوازي سثيةم 
  وشة لةزماين ئةدةبيدا 

  )ذةوانبثژي+ زمانةواين (
  :شثوازي چوارةم 

  وشة لةزماين هونةري هثماييدا
  )ميژوو+ ئةفسانة + داستان (

  :شثوازي پثنجةم 
  وشة لةزماين هزريدا

  )ئايديؤلؤژي+ ئايين (
  :شثوازي شةشةم 

  ثوة زماين كوردي نووسةرداوشة لة ش
  ).٧٠- ٧١: ٢٠٠٧ سةراج،) (گؤضةر+ وشةي بثگانة ( 
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كـةم تـا زؤر    ،دةقي فؤلكلـؤر +گثذانةوةپةيوةندة بة شثوازي  سةبارةت بة شثوازي يةكةم لةو دابةشكردنة كة
ارانـةش  نـة دي وئةو سةردةمةدا بينيوة؛ لـةو منو شوثين خؤيان ذةنگدانةوةيان لةزماين چريؤكة فؤلكلؤرييةكاين 

  :ثنينة بةرچاو »، نثچريا بةرازانسةپان و جوتيار داري، سةرهاتيا ذةشوئي«دةكارين چريؤكةكاين 
جـؤرة گثذانةوةيـة بـة زمـانثكي      جةميلي حاجؤي چريؤكنووس بةم» سةرهاتيا ذةشوئي داري«لة چريؤكي 

  :ثژثتدةذساكار نزيك بة شثوازي چريؤكي فؤلكلؤري چريؤكةكةي دا سادةو
، وي وخيت خاكي وي بردة ويل بو، يل ا گندة، چند دچيايي مريديين دةية ؛ضنة هزن و ك هكي م هژاردارا با«

غا ب گنديني خوةضة ل ئاغايي خوةضة تيدةنة بري شري مةزن ئيضاركة زضستاين ذشي هيضي ئامال كرمانج  ب 
  .وندانا بردةويل بوشكفتكة پر مزن وكور ل ور هية ئةض شكفت د زماين بري دة ز. ئةدودي رونشيت نة

  :غي ژ جضاتث خورة گوتئا 
مي هـةمث   هي ئيشةض هرة حپسث بردةويل، داركي دنيضي وي دة داچكينةئةزي كچث خوة بالش بدحةج- 

  .)١٤:٤ژ :هاوار گ،:١٩٣٢ حاجؤ،( » "زي هرم ئهغا ٱئ" رشو نةمردي نةكر ژ هةدامدة رابو، گوت
كـة تيايانـدا سـةردةكةون و لةبةرامبـةردا      و كةسـانةي ا و ئاغاكاين كـؤن بـؤ ئـة   هةصبةت گرةوكردين پادش

پاداشيت زثذين يان كچي خؤيان دةكردة دياري  بةرامبةر بـة ئازايـةيت كارةكتـةري سـةرةكي  چريؤكـةكان،      
هـةروةها بـةكارهثناين   . كةواتة ئةم دياردةيـة لـة چريؤكـي فؤلكلـؤري و حيكايـةيت كورديـدا دةردةكـةوتن       

  .كة كاتثكي حيكايةتيية و گرثدراوي زمانة فؤلكلؤرييةكةية بةدي دةكرثت »ضاركي زضستاينئي«دةستةواژةي 
دا لـة زمـاين ديـالؤگي كارةكتـةرةكاين چريؤكةكـةدا،      »سـةپان و جوتيـار  «حوزين موكرياين لة چريؤكـي  

كة هـةردوو   )خوامراد و نامراد(بةتايبةت ئةو دةمة قاصييةي كة دةكةوثتة نثوان هةردوو كارةكتةري چريؤكةكة 
وري كوردين و بـة زمـانثكي كـوردي ميللـي گوزارشـت لـة       وو زثتر و دووناوي  كوردةوارين و گرثدراوي كولتنا

ئةمـةش  . گونـدةكاين كوردسـتانةوة   پةيوةنـدة بـة پيشـة و كـاري جوتيـاري     كثشةكةي نثوانيان دةكةن كة 
  :منوونةيةكي ئةو ديالؤگةية

وخشـة هـيچم لـة ئثـوة     ن بـة مـةرجي ن  هـيچ حسـابثكمان هةيـة؟ مـ     ؟كوانـث  باخي ساحب ماص: نامراد«
  ).٢: ١٩٤٣:موکرياين( »امنبة هيچ حسابيكي خؤم ناز وةرگرتووةوة؟

و دوو  موور و نثو زؤصة چـةرمي سـريمةتان پسـاندوو   ئوزوليك چةرمي خاوي قايش م تةكةآلبة ؛ناء: خوامراد«
ورينـةدا  وبـردووة و لـة د   كت لـةناو ثكةلةوةيةك و دةستگر ثكتان شكاندووة وك و نةقيزدانة مةساسة و گاسنث

 .وةوخشـة، هـةموو ذؤژي چةورةسـانت بـردو    تةوة هةتا نولة سةرةتاي جو اوة وثذكت وةرگثداس ومةلةگان ودو
هةمووم ديزةلة وةرگرتووة، لة بيستان تةذةيان خواردووة، بةالين كةمةوة  گةلثكي ذؤژ مندالةكانت سپياييان بة

، ئةم دة تةخار ثنثدةم لة گةردنت يشتا دة تةخار گةمن قةرزبةش مبثين هلة سةپانيةكةشت بث .حساب كردن
  ).٢٢: ١٩٤٣:موکرياين(» ...گةمنةم كةي پثدةدةيةوة ماص و منداصيشت بفرؤشي لة ژثري دةرناچي

 :دةصـث » پذؤفيسؤر عيـزةدين مسـتةفا ذةسـووص   « ،ي قةدري جان»نثچريث بةرازان«سةبارةت بة چريؤكي 
ناو باوةشي گةرمي فولكلؤري كوردي و كارتثكردين ذوخسـار و بابـةيت بـاوي    هةر ذةنگة بة پةروةردةبوون لة «
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 كـة الي ذووس پثـي دةصـثن    شتثكي وةك ئـةو بابةتـة بنووسـثت    الي بثگانةدا قةدري جانيان وا لثكردبث كة
  ).٣٤: ٢٠٠٢ مستةفا ذةسووص،( »...كة دةچثتة جيهاين ئاژةصةوة» باسنيا«

زماين چريؤكةكةي، ئةگـةرچي نزيكـة لـة شـثوازي دووهـةم، كـة        لةم چريؤكةدا قةدري جان لة داذشتين
هةر سث حاصةتةكةي تثدا بةدي دةكـرث و لـة پـاص ذةنگدانـةوةي ئـةو       »ثنة، خةومؤنؤلؤگ، وذ« بةكارهثناين

دةبيـنني لـة بـةكارهثناين چةنـد نـاوثكي      . ذةگةزة هونةرييانة كة گوزارشـت لـة زمـانثكي هونـةري دةكـةن     
ور نةگرتووة، كة خودي چريؤكةكة لةسةر بنةمايةكي هونةري داذثـژراوة، نـاوي دوو   فؤلكلؤري زةق خؤي بة دو

 ئةو چريؤكةيـة  ئةمةش اليةكي .دةبينرث »درثژذمورغةكي پة١خزر خوةجي« بةناوةكاين كارةكتةري فؤلكلؤري
  :كة گوزارشت لةو بةكارهثنانة دةكات

ةرويشـث مـن ئـي جـل كةسـك و      ةي دجث خزر دلث خوة ضةژاند بوو، مـن دگـؤت كـ   من ب هثضييا خوة«
مسـتةفا  ( »و سةر مـةزن بـوو   گرؤضةرو سة ن مورغةكي پةر درثژ، سينگ ب پورتخماب. كةشكوول ب دةستة

  ).٣٤: ٢٠٠٢ ذةسووص،
هةر لةم چريؤكةدا و بةدرثژايي دةقةكة زمانثكي چنراوي مؤنؤلؤگي و جؤرثك لة ورثنةي نةخؤشـثكي سـةر   

  .بة زةقي ئةم ذاستيية دةبيننيجثگا دةبينني كة لة كؤتايي چريؤكةكة 
ز ل مالث خوة، دناض نضـينا خـوة   گاضث من چاضث خوة ضةكر، من خوة ل سةر باسكث تو مورغان نةديت، ئة«
ب كةضچيكي دةرمـان بـةرا قركـث مـن درا ل ذاسـت و       ةند دكر ولختتؤرةكي جل سپي سةرث من ب. بوومدة

: دختؤر دكـةنيث و دگـؤت  . ..ث وان د حةركيهثسر ژ چاض. چةپ دوو سث مةرضث من ب ترس ل من دنثرين
هةشث من هثدي هثدي دهات سةرث مـن، ئـةز ژ بيسـت ذؤژث    . ئثدي مةترسن نةخوةشث مة كةفةن چراند

  ).٣٤: ٢٠٠٢ مستةفا ذةسووص،( »دة نةخوةش بووم نةخوةشيا من تيفؤسةكث گران و بث ئةمان بوو
ژةيي يان ذةوانبثژييـة، دةبيـنني زمـاين هةنـدثك     سةبارةت بة شثوازي سثهةم، كة بةكارهثناين زمانثكي وث

دا يـ شـيعري وثنـةي هونـةري ئـةدةيب تث    لة چريؤكةكاين ئةودةم تا ذادةيةك نزيك بةشـثوازثكي داذشـتين   
رةكتــةرةكاين چريؤكــدا بــةكارهاتووة كــة ســيماي زمــانثكي ئــةدةيب لــة ذثــي مؤنؤلــؤگ يــان ديــالؤگي كا 

نـورةدين  ي »دةركـةيت «زماين چريؤكةكةي  ،لة زماين چريؤكشثوازة منوونةيةكي دياري ئةو .  دةردةكةون
گـؤ،  كة بة زمانثكي نزيكي ئاوازي شيعري چريؤكةكةي بة زمانثكي مؤنؤلؤگانة كة لةگـةص خؤيـدا دثتـة     زازاية

زمـاين   .ؤضـي ئـاوارة و دوور لـة وآلت دةكـات    كـة گوزارشـت لـة ژيـاين مر     دةنووسثت و لةوثدا چريؤكةكةي
جـار دووبـارة    ١٠ة داذشتووة كة لة كؤتايي هةر كؤپلةيةك لةو كؤپالنة ئـةم ذسـتةية   كؤپل ١٠چريؤكةكةي بة 

بةشـثوةيةك لـةو    .دةبينـرث ي قالبـة شـيعريية كالسـيكييةكاندا    »تةرجيع بةند« دةكاتةوة هةروةك چؤن لة
  :ئةمةش ئةو ذستةيةية. جؤرة داذشتنة دةبينرثت كة دةچثتة قاصيب جوانكاري واژةيي

  » !ةرث ب تةنايةدةركةيت ل هةر د«
  : نووسراوة ئةمةش اليةكي چةند كؤپلةيةكي ئةو زمانة ذةوانبثژييةية، كة چريؤكةكةي پث  

                                                
  .مةبةست خدرى زيندةية -  ١
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  : من ژ خوةرة دگوت گاضث ذؤژ دچوو ئاضاوژخرجكثن نةواالن دوو و دوومان ذادبوون،«
  .ودنةدناض زار و زثچثن خوة رة ذو چقاس بةختيارة ئةو مرؤضي كؤ ئثضاران  ضةدگةرة ماال خوة ئو

  !دةركةيت ل هةر دةرث ب تةنآية
ب كوودث دچن ئةو ئةورثن كؤ بث وان ددة بةر خوة؟ با من ژي وةك وان ددة بةر خوة و بـآ حةمـدآ مـن،     

  ب كثفا خوة من داژؤ،
  ).٥: ٢٩هاوار، ژ ،١٩٤١ زازا،( »!دةركةيت ل هةر دةرث ب تةنآية 

ييةكـةي  تثـدا   كي ديكـةي زمانـة ذةوانبثژ  هةروةها هةرلةخودي ئةوچريؤكةي سةرةوةشدا چةنـد ذةگـةزث  
  :ية و دةتوانني لةو دةقةدا چوار جؤري لثدةربكةين»ذةگةزي جوانكاري«دةبينرثت، كة ئةويش 

   ئاضادچوو  ذؤژ گاضا:دؤزي ناتةواو ذةگةز)  ١
  دوومانو  دوو:  دووبارةكراو ذةگةزدؤزي)  ٢
  زثچو  زار:  جووتةوانة ذةگةزدؤزي)  ٣
  ئثضاران نةواالن:  زاندنةوةذا ذةگةزدؤزي)  ٤

  

ي، كـة لةاليـةن مـري جـةالدةت عـايل      »ب خـوةهثن گوهـدةرز رة  «هةروةها لة چريؤكثكي ديكة، بةناوي 
چريؤكةكـة نزيكـة لـة كورتيلـة      ،كردؤتةوة دا بآلوي»هاوار«لة گؤضاري » ذاستةدةر«بةدرخانةوة لة ژثر نازناوي 

وس خؤيــةيت و كـوذة مثرمنداصــة حـةوت هةشــت   چـريؤك و ديالؤگثكــة لـة نثــوان باوكثـك كــة چريؤكنـو    
ئـةو گؤضـارة بـؤ     دةكـات و گرنگـي   هـاوار گوزارشت لة گؤضاري  كة لةوثدا بة زمانثكي ذؤشنبريانة ؛ساصييةكةي

ئـةمني  «ةكةدا دوو بةيتة هةصبةسـيت تثدايـة كـة هـي     لة نثو ديالؤگ .گةيل كورد و دؤزة ذةواكةي دةردةخات
لةوثدا، نووسةر ئةو دوو بةيتةي بؤ تةواوكردين مةغز و بابـةيت چريؤكةكـة   ي باوكي نووسةرة و »عايل بةدرخان

ـ زماين ديالؤگةكةش كةمثك لة چةنـد دثـذة شـيعرثكي سةربةسـت دةچثـت و دةچثتـة        .هثناوةتةوة واري ب
  :تثدا بةكارهاتووة ي»ذةگةزي تةوريية« .ييةوةژهونةري ذةوانبث

  ئةض چية؟! باضؤ «  - 
 )٢( )١: (من سةرث خؤ هلدا و گؤتث - 
 )هاوار (  )هاوار.  ( ةهاوار - 
 )ناوي گؤضارةكةية بةماناي هاواركردن(هاوارا كثية؟   - 
 .كوردانة اهاوار - 
 هةيا ؤ چرا گازي من نةدكر ؟ - 
 .كؤ هاتة خوةندن، تثتة زانني - 
  ).١٣: ١٩٤١ گوهدةرز،( »دة خبوينة - 

 مةبةسـت و ئـاوايت   دا لة پثش كؤتـايي چريؤكةكـة بـؤ گةيانـدين    »بثبةخيت«بشارث سةگمان لة چريؤكي 
بـةم ديالؤگـةوة، كـة     »سياهپؤش«و  »بووبؤ« ئاشتيخوازي لة نثوان هةردوو اليةن يان هؤزي بةگژيةكدا چووي
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چنراو بة پةند و وثنةي هونةرييانـة   بةزمانثكي ئةدةيب ة"سةرخثن"هؤزي سياهپووش، كةناويلةاليةن سةرؤك
ي دوژمـين لةوةوبـةري،   "چةچثن"ژينةيان ئاذاستةي مةبةستةكةي خؤي لة پثناو كؤتايي هثناين شةذي لة مث

ية دةكات و لةوثدا لـة ذةوشـثكي سـةخت و لـة نثـو بـةفردا كـةوتوون و دوژمـين         »بووبؤ«كة سةرؤكي هؤزي
  .مينداية بؤيانهاوبةشيش لةكة

بـةپثزي   وثنةيـةكي هونـةري   لة ذووي هةلسةنگاندين زمانة ئةدةبييةكةش چريؤكنـووس لـةم دةذبذينـةدا   
 ؛»خـوين ب خوينـآ نايةتـة شيشـنت    « :ةوة كة دةصث»خوازةي سةربةست« دةچثتة نثو هونةري وة وبةكارهثنا

: كـة دةشصـثت   .مةبةسيت ئةوةية كة توندوتيژي بة توندوتيژي دانامركثتـةوة . واتة خوثن بة خوثن ناشؤرثتةوة
واتـة   ؛ةكرثـت ئاشيت چارةسـةر د  بة هثمين و تيژي، مةبةست ئةوةية كة توندو»خوين ب ئاضث تثتة شيشنت«

چونكـة جگـة    ؛ئةو وشانة كة بةكارهاتوون ئاماژة بؤ هةندث واتا دةكةن كة واتاي فةرهةنگي وشةكان ناگةيـةنث 
اين خوثن هـةروةك دةزانـرث  لـة ماسـولكةك    . دي و نيشانةية بؤ دياردةيةكيلة واتة فةرهةنگييةكان هةريةكة 

وم واي توندوتيژييـة؛ چونكـة وةكـوو الزم و مـةلز    كـة ئـةويش واتـ   دي بـاركراوة   لثرةدا بـة واتايـةكي  . لةشداية
واتـة خـوثن بـةئاو     ؛»خوثن ب ئاضث تثتـة شيشـنت  « :كة دةشصثت.ن وكوشتين لثدةكةوثتةوةثتوندوتيژي خو
 خوثن نيشانةي توندوتيژيية و لةبةرامبةريشدا ئاويش نيشـانةي هـثمين و لةيـةك    لثرةدا ديسان. دةشؤريتةوة

  .سيفةتانةية كة ئاو هةصيگرتوون گةيشتنة كة ئةمةش بة ذثگاي ئةو
 .»االنزیـاح فـی األدب  « :واتـة  ؛ديارة هةر ئةم زماين ذةوانبثژييةشة كة دةچثتة دةروازةي ترازان لة ئةدةبدا

  :ئةمةش منوونةيةكي چريؤكةكةية
بةلث سبةهة كة ئةم ديتنة كؤ ل سةر هةسپثن خوة و ل ذةخ هةض ژ گوندث خوة دچـن بـاژثر، ئـةوي     - « 

ئةوث ببثژن فةلةك فةتلةك دايـة ژؤر، ژ خـوة، جريانـث قـةنج، هةكـة ئـةم        . ئةجثبمايي مبينن چقاس ل مة
ما كةس هةية كؤ بكارة مة ل هةض بينة، بةلث، ما پثشيان نةگؤتيـة كـؤ خـوين     .خوة ب خوة ل هةض نةهاتن

ئاضـةكة   ب خوينث نايةتة شيشنت، خوثن ب ئاضآث تثتة شيشنت، ئةض بـةرفث كـو داران ئـةم لـث شـداندنة چ     
 ،١٩٤٤ سـةگمان، ( »ما كيژان ئاگر هةية كؤ پآ ضةنةمرة، كيـژان خـوين هةيـة كـؤ پـآ نةيثتـة شيشـنت       . سارة

  ).٢٢- ٢٣: ٥٣ژ ذؤناهي،
دا، زمانثكي پةخشاين لة وةسفكردين ئةو ژينگةيـة بـةكاردينث كـة    »پةريشاين«نورةدين زازاش لة چريؤكي

ري كوردسـتاندا  لـة سـايةيدا ژيـانثكي كولةمـةرگي و      زةمحةتكثشان و جوتياراين دةضةري جزيـرة لـة بـاكوو   
  .بةمشةينةيت تثدا بةسةر دةبةن

وشـةگةلثك دةبينيـت،   . چـاوي خوثنـةر   يت ئةو خةصكة دثنثتة پثشسلةوثدا وثنةيةكي فؤتؤگرايف و ذةئالي
 واتـة وثنةيـةكي ذةوانبثـژي جـؤري     ؛كة لة چنراوي ئةو وشـانة دةچثـت كـة لـة زمـاين شـيعرييةوة نـزيكن       

چونكـة   ؛»يـوان  هحـ «دةچوثنـث بـة    »دةشـيت جزيـرة  « چونكة چريؤكنووس سةپانةكاين ؛دمنان دةداتثچوان
لةوثـدا مرؤضـةكان بـة     كاري سةخت و تاقةتپـذووكثين خسـتؤتة سةرشـانيان و    ذةوشي سةخيت بژثوي ژيان،
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لـة  دي  هـةروةها جـؤرثكي   .ةصـث بةلةشـي جوانيـان، مـرؤض دةبيـنم     ئاژةصي چوارپةل دةشوثنث و پاشـان د 
  :كة دةصث »دژيةكة«وثنةكاين ذةوانبيژي لةم چريؤكةدا دةردةكةوثت، ئةويش 

واتـة وشـة   . »الشث وان تـازي و سـپي و نـةرم و خوةشـك ل بـةر تاضـا جزيـرث شـةويت د رةش بوويـة         «
كـة تثيـدا وةسـفي هـةر ئـةو سـةپانانةي جزيـرة دةكـات          اونفةرهةنگيية پثچةوانةكان لة ذستةيةكدا ذيز كر

  :انةنئةمةش ئةو وش
  شةويت و ذةش............. تازي و سپي 

  :ئةمةش منوونةي اليةكي ئةو چريؤكةية
، تثن ب جـان، ل سـةر چارلنگـان دلضـن    ، ل زةضـيان، ژ دوور ضـة وةك حـةيوانان، تشـ    ، زةرةهةر دةر زةر«

نـةرم   الشث وان تازي و سـپي و : نثزيكي وان دمب، ب قةالفةتا بةدةويان ئينسان دبينم لث ب كوردي د پةيضن
لـث وةك ماكنـث   . و خوةشك  ل بةر تاضا جزيـرث شـةويت و رةش بوويـة، ژ ذووث وان خوثـدان دلـؤپ دكـة      

پريةكان زارؤيثن خوة ئـثن سةرشـري ئاضـثتنة ئـةردث، نـاض  تـؤز و       . ب وان ذة ژن و زارؤ ژي هةنة . دشغولن
  ).٧: ١٩٤١ يوسف،( »ژ جلثن وان ئثن گةدي نثن پيس تثن. ئاخث، مثشان روويآ وان گرتية

بـة زمـانثكي هونـةري بـة سـوود      » فيلمي عامسان لة سـينماي كوردسـتان  «حةسةين قزجلي لة چريؤكي 
كة وةك ذةنگدانةوةيـةكي   بةجمؤرة گوزارشت لةو فيلمة دةكات ،وةرگرتن لة چةند وثنةيةكي  هونةري چنراو

لـة   نووسـةر . ات لـةو دةمـةدا  ذةوشي بةر لة كؤماري كوردستان لة مةهاباد و سةردةمي دةسةآليت كؤمار دةكـ 
؛ لةوثـدا بثـدةنگي چوانـدووة بـة     بةذثگاي چواندنثكي وثنة بة وثنةي بة پثزةوة وثنـةكي چنيـوة  چريؤكةكةيدا 
بةآلم لثرةدا شةپؤل هـةردوو جؤرةكـةي    .ژاوةژاوةي چواندووة بة شصةقاندن و نةماين ئةو بثدةنگييةو دةريايةك

  :دةگرثتةوة كة ئةوانةش
  »شةپؤيل با دةريا و شةپؤيل«
  بثدةنگي دةريا 

  بةفذفذي باص و نةهثشتين بثدةنگي  شصةقاندن بةهؤي شتثكةوة 
  »اوشةپؤيل  ئ» «شةپؤيل  دةنگ«
ئـةو دمينـة   . ةقاند و شةپؤل لة گوثي متاشاچيةكاين دةداصيان ئةو دةرياي بيدةنگيةيان دةشفذي باصةذف بة«

 كـةيف هـاتبوون و   هگةيشتبوون پثي وثئةوةي ت .وودبماشاچيان هةريةك بة جؤريك كاري كر هلة ديل هةموو ت
  ).١٩٤٦:٤ قزصجي،( »ونةوةورث بوون و تواب هنثون داهوونةوة؛ ئةوانةي نةزان بوگةشاب

  :لة شوثنثكي ديكةي  چريؤكةكةدا، كة گوزارشت لةو زمانة ئةدةبيية دةكات
پيـاوة گـةورةكاين شـةهيدي    خةمي بـؤ گيـاين    اماصئتاريكايي زؤري سةند و ذةنگي پةردة هةر شينثكي «

ين بـث گونـاهي   آلزادي دة ليباسي ئةستريةي سـينمادا دياريـان داو بةرةبـةرة ذؤحـي ژنـان و منـدا      ٱذيگاي  ئ
دا و لـة   قورباين ئةو ذثگايةش بـة جلـي ئةسـتريةوة دةركـةوتن و هاتنـة كايـةوة سـةرجنثكي كوردسـتانيان        

ئةسـتريةكان   .دان يت هثنا لة هةوةصةوة خـؤي نيشـان  زاد دةرفةٱكوردستاين ئ .نةتةوةكةي خؤيان ورد بوونةوة
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شيا چاويان لةيةك دادةگرت و ئيشارةيان بؤ ئـةو پارچـة كوردةواريـة    ؤنةوة لة خوبةديتين ئةو دميةنة گةش بو
  .»دةكرد

ئـةم شـثوازةش لـة     »مثـژوو  ،داستان، ئةفسـانة « سةبارةت بة شثوازي چوارةم، كة گرثدراوة بة ذةنگدانةوةي
ةو دةمدا بة زمانثكي داستاين يان لة هةندثكياندا ذةنگدانـةوةي جؤرثـك لـة ئةفسـانةيان پثـوة      چريؤكةكاين ئ

هةروةها لة چةند چريؤكثكيشدا زماين مثژوويي يان چريؤكنووس مثژووي زجنريةي ذووداوةكاين يـان   .ديارة
وازة لـة چريؤكـي   منوونـةش بـؤ ئـةم شـث    . ئةو گؤذانكارييانةي بةسةر كارةكتةرةكاندا هـاتووة تؤمـار كـردووة   

 »ئـةيلؤيث پـري  «ي چريؤكنووسـةوة بـةناوي   »كامران عـايل بـةدرخان  .د«كة لةاليةن  كورديدا، ئةو چريؤكةية
مـي  ثلةم چريؤكةدا ئةگةرچي لة سةر بنةماي ديالؤگ نووسراوة، بـةآلم ت  .نووسراوة) ١: ١٩٣٣ عايل بةدرخان،(

ناوةرؤكي چريؤكةكةش بةگشيت باس لـة   .يارةحيكايةت يان ئةفسانةي پثوة دچريؤكةكة نزيكييةكي لةگةص 
ةكةيـدا بـؤ هـةمان كـچ ذوو لـة ذووة و لـة       ذكة لةگـةص خواسـيت كو   ةشقي دوا تةمةين پريةمريثك دةكاتع

ئـةم  . ناچاري و كة لة توانايدا نابثت دةستبةرداري يارةكةي بثت، بذياري خؤكوشتين خؤي و يارةكـةي دةدات 
ثكي صـ بدةنة دؤ كة كچة فذث دةكةون لةگةص كوذةكةي لةسةر ئةوة ذثكذووداوةش لةو دةمةدا ذوو دةدات كة 

هةر لةو ساتةدا و بةدواي فذثداين كچة دةگاتة ئةو ئاكامةي كـة ژيـان لـة دواي ئـةو هـيچ       .هةزار بة هةزارةوة
كةواتـة مؤتيضـي چـريؤك عةشـق و      .خـوارةوة  همانايةكي نيية و  بؤ ئةمة هةر لةو شوثنة خـؤي فـذث دةداتـ   

 ةش هـةر لـة پثنـاو ذثـز و خؤشةويسـيت     بةو واتة كچ .اين پرية هةصؤية و كچة جارييةكةية بؤ يةكديقوربانيد
ئةمـةش ذووي ذاسـتةقينةي     .واتة پرية هةصـؤ بةفـةرماين كوشـتنةكةي ذازي دةبثـت    » ئةيلؤيآ پري«خؤي بؤ 

زمـاين چريؤكـةي كـة    ئةمة منوونةيةكـة لـةو    .داستانةكةية كة داستانثكي قوربانيدانة لة پثناو خؤشةويستيدا
ث لـة  تايبةت لةو شوثنةي كة سةرةتاي چريؤكةكةية و دةصذةنگدانةوةي داستان يان ئةوشتانةي پثوة ديارة، بة

  :ماصي مريدا سثسةد جاري هةبووة
 و صگـو  مراري و لـثض  اندكةسك، د ماال وي سثسةد جاري هةبوون، پؤر زةر و چاضشني، پؤرذةش و چاض«

گوالنث زةالل و وةك كوليلكثن مةها ئادارث سپةهي بوون، لـث كةسـةكي ژ وان    هةمي ژي وةك روهنييا ذؤژا
عـايل  (» هندة كةچكا شنگاري هةضني سةه نةدكر و هةژكرنا وآ قاسي ئا شنگاري تثـر پـةل و پـةذةنگ نـةبوو    

  ).١: ١٩٣٣ بةدرخان،
 رةكتـةري بـاوكي  هةروةها  لة شوثنثكي هةرئةو  چريؤكةدا منوونةي ئةو ديالؤگة دةهثنثنـةوة كـة هـي كا   

يةوةية و خودي ئـةو ديالؤگـةي كـة    »پةرخياين شنگاري« و گورگيين كوذي وكچةكةية كة بةناوي پرية هةصؤ
لة كؤتايي چريؤكةكةداية، تثيدا گوزارشت لة كرؤكي چريؤكةكة يان زماين چريؤكةكة دةكات كة بة زمـانثكي  

  : داستاين چنراوة
  رة چوون چةند گاضان ب هةض.. دة وةرة ئةم هةرن  - «

  :ژ نشكاضة مري سةكين و گؤت
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ژينا من هةمي ضث رة بوو، ما كؤ ئةو چوو ژين و ذةحةيت ژ بؤ من  ئةز دچم كوو؟ ما ئةز ژ بؤچي دچم؟ما  - 
  هةضني ما نة دينيتيية؟، كةس ئثدي هةژ من ناكة و ژينا بثئةز پريم. كثري چ تثن.. ة، چرةنةچن
  :كورث وي گؤت 
  .گي، د دةستث تةدة گرتن و بةردان و دةولةمةندي هةيةباضث من، تؤ ب ناض و دةن - 

  :مري گؤت
گورگني ژ لثفا وث ذامووسانةكآ بدة من و دةولةمةندييا من ژ خوةرة ببة  ئةو تشتثن كؤ تة هةژمارتن  - 

هةضينة بث ژينة، يآ كؤ بث. تشتثن مري و بث جانن، تنث هةضني و ژين ذةنگدار و ندارن، كانييا ژينث ژنة
  .ةريشانة و ذووژثن وي ب خةم و كةسةر ب كؤضان و هثسترنژارة، پ

  .بال خوةدآ هةر ئاريكارييا تةبكة گورگني، شةض و رووژثن تة ب تةناهي و خوةشي ببؤرن
  .مري ئةض خةبةر گؤتن و دةست چوويا ئاليث ئاضث ضةكر - 

  :گورگني قريةك دا و گؤت
زةالمث كؤ ژينث وي ژثرة تةحل بووية و  ژ. و سةكين، نكاري بوو تشتةك دي سةر ضث زةيدة بكت! باضؤ - 

  .مرن پآ دكةنة و وي گازي با خوة بكة ژآرة چ تآ گؤتن
  :باضث وي لث ضةگةراند

  وخوة دث : دةست ژ من بةردة، كوذث وي گؤت  - 
  :مري گؤت 
  ..ئةو هةر تشيت دزانة و ب لةز گها سةرث زناري و خوة ئاضثت ئاضث - 

  ).١: ١٩٣٣ عايل بةدرخان،( »ژ دهاتدةنگث بايث ل ناض دار و چيان خورت و تي
دا زمـانثكي  »ئةرخةواين گـردي سـةيوان النـةي ئةبدميةنـدي ئينسـان     « لة چريؤكي »فايةق كاك ئةمني«

ــاركردين مثــژووي ذووداوةكــان وةك ذؤژ  ــة پثــي تؤم ــي ب ــةكي كةســي مثژووي ــان بريةوةرينامةي ــك ي  مثرث
دةكرث لثرةدا منوونـةي   ).٥٢: ١٩٤٥ ئةمني، کاک( چريؤكةكةي كردؤتة چةند بازنةيةكي مثژوويي تؤماركراو

مثژوويـي لةاليـةن نووسـةرةوة    - دوو تؤماري مثژوويي يان دوو بازنةي ئةو چريؤكة كة بـة زمـانثكي ذؤژمثـري   
  :ذيزبةندكراوة، خبةينة بةرچاو

بةخشـرابث لـة بـةزم و     گةجنينـةي دنيايـان پـث    ووكـاري وةكـو  هيوام دي خؤي و كةس – ١٩٣٢مارت « 
  .جنوين بةهةشت بةيةك شادبون هيلي و م هل ؛وكار كةوتنة تفاقي شايي، خزم و كةسخؤشيدا بون
ة صـ ئةم دوو د ؤ، ژن، پياو بص، منداصستة دلسوزةم، ماؤينة ميواين ئةم دوبةخاو خيزانةوة چو – ١٩٣٢نيساين 
  ).٥٢: ١٩٤٥ ني،کاک ئةم( »خر ديدةنيم ئةبث؟ٱنةيئةزاين كةوا ئةمة ئ !داخةكةم !خٱئ  ...ونوةم بذشاد و خو

سـةيآ كـؤ گـور تـاين فثـزا      «لة چريؤكي  »عومسان سةبري«جؤرة لة شثوازي چريؤكدا،  هةر سةبارةت بةم
كة گورگ زياين بة پةزةكـةي   وثن تؤماري ئةو مثژووةمان دةداتثدا  لة سةرةتاي چريؤكةكةيدا لة دوو ش»پثز

  :سة بؤ مثژووي ذووداوي چريؤكةكةئةمةي خوارةوةش ئةو دوو ئاماژة پثدانةي چريؤكنوو. گةياندووة
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  .....ئاندا گورةك هيين كةريث پةزث من بوو با ١٩٢٣د تةباخا ساال  « 
 سـةبري، ( »مهثن چاك ب دةض گـورةكي ضـا بـةردان   ئان ب تةنثدا نيزيكا بيست  ١٩٢٣لث د مةها تةباخا  

٥: ١٩٤٣.(  
بـة  » جةوهـةر ئاغـا  «اين چريؤكةكةيسةبارةت بة شثوةيةكي ديكةي ئةم شثوازة، زماين مثژوويية كة لة زم

منوونةوة دةهثنينةوة كة تثيـدا گوزارشـت لـة مثـژووي ذووداوثـك دةكـات كـة بةسـةر كارةكتـةرةكي نثـو           
بنةماصةيةكي ناوداري خةبايت ذزگارخيوازي كورد دثت كة لةاليةن خودي چريؤكگثذةوةي يةكةم كـة بـاوكي   

ةميش شايةحتاصـي ئـةو   خودي چريؤكگثرةوةي يةكـ  يةوة گيذدراوةتةوة و)عةالئةدين سةجادي( چريؤكنووس
لة شاري تةورثز بةدةسيت عةجةمةكان بةناوي بانگهثشـتكردنةوة   »جةوهةر ئاغاي شكاك«تثيدا  .ذووداوة بووة

  :دةكوژرثت، ئةم منوونةي اليةكي ئةو زمانة مثژووييةية، كة لةاليةن چريؤكنووسةوة نووسراوة
ئـةوي كـة منـيش خـؤم بيـزامن ئـةم       . غا بـؤي گثذامـةوة  ٱجةوهةر ئ ئةمانة قسةي باوكم بوو كة دةربارةي«

خؤيـان   ،ئةو دوو پياوة كة خؤيان لةناو شاري تةورثز دةربـاز كـرد   .غاي مسكؤ بووٱغاية براي مسايل ئٱجةوهةرئ
غا بـرا گـةورةي بـووة و    ٱغـا لةبـةر ئـةوة كـة جةوهـةرئ     ٱئةو وةختة مسايل ئ. غاٱئةگةيننةوة لةشكري مسايل ئ

كـة كـوژراين    غاوة بووة؛ٱئومةملةكةتداري هةر بةدةست جةوهةرويكي واي نةبووة سةروكاري لةشكر ئةميش نا
سـةندين   غا لة شوثن كاكي دائةنيشت و كةمةري خـوثن ٱئ ، مسايلغا و كارةسايت عةجةم ئةگثذنةوةٱجةوهةر ئ
  ).٦٢- ١٩٤٩:٧٢ سةجادي،( »غا ئةبةسيتٱجةوهةرئ

  

  ا، ئايدؤلؤجي، ئاينوشة لة زماين هزريد: شثوازي پثنچةم
جؤرة لة زمـاين چريؤكـدا، دةگةذثينـةوة بـؤ سـةرةتاي سـاآلين سـييةكان و لةوثـدا كورتـة           سةبارةت بةم

 .لـةو بـوارةدا   نووسراوة و يةكةم هةنگاوة هةو»قةدري جان« كة لةاليةن» هاوار هةبة گازي ل دووية«چريؤكي 
بكرثـت، ديـالؤگي چريؤكةكـةش    ) يؤلؤجيئايـد (كة لة چريؤكي كورديـدا گوزارشـت لـة ديـالؤگثكي هـزري      

گوزارشت لة هثصي نةتةوةيي و نيشتماين دةكات، كـة لـة نثـوان بـاوك و كـوذدا كـراوة كـة سـيماية بـؤ دوو          
  )٥: ١٩٣٣ قةدري جان،( كارةكتةري ذؤشنبري و نةتةوةيي

  .گةلؤ، ئةض خةونة؟ چاضثن خوة ضةدكم باوةذ ناكم، لث دزامن ئةض  دةنگ دةنگث كورث  منة«
  !باضؤ ! باضؤ - 
  ها كورث من ئةز ل كوومة؟ - 
باضؤ من ل مالة، ا چاضث خوة ضةناكة؟ ديسان ب ترس كو من چاضثن خوة ضةكر مـن ديـت ئـةز    ! باضؤ  -  

 :ل بةرسةرث من روونشت و گؤت "هيم گران"كوذث من . ل ماال خوة، دناض زارؤيثن خوة، ل جهث خوة مة
وتاند تو هث ل كوبوويي، ژ بةر ضث يةكث مة خوةرت و جانان هـةض دوو  ، گاضا كؤ رؤمؤ وةالتث مة دشةباضؤ - 

ژخـوة، مـن    گرت و دژمنثن خوة قةلس كر، مة وةالتث خوة ئاضاكر دضثت كو باضآ ژي اتا، لـث تـة خويانـةكر،   
  .)٥: ١٩٣٣ قةدري جان،(» دكي "هاوار"خةونا تةژي ديتبوو كو تو د تةنگاسييث دةيي، تو ل مة 
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يش كة دوو كارةكتـةري شؤرشـگثرن و هةصـگري پـةيامثكي ذؤشـنبريي و      »دوو عةگيد« زماين چريؤكي  
سةرهةصـدةدا كـة هـةردوو     ، بةتايبةت ئةو هةصوثسـتة كاتـث  گوزارشت لة هةصوثسيت نيشتمانپةروةري دةكةن

 دوو عةگيدةكـة، ئةوةيـة   لة ديالؤگي يةكثك لـة . قارةمان بةديل گرياون و كةوتوونةتة نثو دةسيت دوژمنانةوة
  لة شوثنثكي كوردستاندا بنثژرثـت كة پاش مردين الشةكةي  و چةك و فيشةكدانةكاين كة وةسيةت دةكات

تـا   پةتةپي پثي ئةسپي شؤذشگريان  بـث كة وارگة و شوثن پثي شؤذشگثراين كوردبث و هةر لةوثدا گوثي لة تة
 زارشـت لـةزمانثكي هـزري   يالؤگةكـة گو سايةي ئةو دةنگة خؤشةوة مةيل ذؤحيان شادبث و لةوثدا خودي د لة

  :نيشتماين و شؤذشگثري دةكات
برا هثضييةك يا من ژ تة هةية، حةقة ئةز ؤ مرم، الشث من خبوة ذة ببة، ئو من ل ئةردث كوردسـتانث   - «

ئـةز  . كؤالشث من دانة سةر  سينگا من، تفنگا من بدة دةسيت من و خةجنةرا من خبث بةر پشتا من .ضةشرية
و بيهيزم، وةك نؤبةتدارةك د گؤرنآ دة، هةتا كؤ دةنگي تؤپان و شـةهينا هةسـپان بثـت،    دخوازم  وسا راكةضم 

ثن كوردان  دسةر تربا من رة ببؤرن و دةنگآ تفنگ و تؤپان بثن، ئـةز ب چـةكثن   يددةما رةپةرپا هةسپثن عةگ
 عـايل بـةدرخان،  (» ژ بـؤ سـتاندن وةالتـث خـوة     ؛خوةضة ژ تربا خوة، خوة هال ضثژم، ژ بؤ ستاندنا وةالتث خـوة 

٥: ١٩٣٢.(  
شـتين چريؤكةكةيـدا پـةناي بـؤ ئـةم جـؤرة       و لـة داذ  دا»كةسكة سـؤر «نورةدين زازا لة كورتة چريؤكي .د

شثوازةي زمان بردووة كة ئةويش  زمانة هزرييةكةية و گوزارشت لةو رةوشة دةكات كة شؤرشگثراين كورد لـة  
بوونـة نثـو بـاژثرة كوردييـةكان و لـة      كةوت ادريانساتةوةختةكاين هةصگريساين ذاپةرينةكةي شثخ سةعيدي پ

سةرباين دةزگا فةرمييةكان و ماآلين كورداندا ئاآلي سةوز و سووري كوردستانيان لة جثـي ئـاآل داگرياوةكـاين    
ــد كــة  وكيــداچريؤكةكــةش بريةوةرييــةكي منداصــي خــودي چريؤكنووســة لةگــةص با  .دوژمنــدا دادةچةقان

  ):٤: ١٩٤١ ا،زاز( سةردةمةدةگةذثتةوة بؤ ئةو 
  .من ئةوةص سةر هةسپث ديت، ئةز چووم جةم، وي  ئةز دانث بةر خووة«

  :من ژث پرسي
  كةسكة سؤرة ل سةر سةرايث؟باضؤ ئةض  چ - 
 .شان و شةرةفا ملةتث كوردةئةض ! ئةض ئاال مةية، كوذآ من - 
  بةرث يةكة سؤر هةبوو، ئةو چ بوو باضؤ؟ - 
ـنن و دبنـ       . ةالتث مـة نةيار ب زؤر كةتبوون و. ئةو يا نةياران بوو -   هئـةم كـورد ئـريؤ وان ژ ئـةردث خـوة دةردخي

  .هةژي وث بكة و ژ بؤ سةرفرازييا وث خبةبتة .وث دةينة سةر دلث خوة! ها ژ تةرة ئالةكة بچووك. خوةديث وي
 »دلث من هلداضثت باضث من ئةز ماچ كـرم و ئـةز دانـيم ئـةردث    . ئةز ب گؤتنثن باضث خوة بووم سةرمةست

  ). وةهةمان سةرچا(
كة منوونةي لةم جؤرة چريؤكة لة نثـو چريؤكـةكاين   - دا »دز و ذةبةن«لة كورتة چريؤكي  موكرياينحوزين

بـة تايبـةت سـةرتاپاي     - وثنةيةبةر لة خؤي، بةتايبةت ئةوانةي كة بة ديالثكيت كرماجني خواروو نووسراون بث
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كتـةري چريؤكةكـة كـة يـةكثكيان دز و     چريؤكةكة لة ديالؤگثكي هزري ئايين پثكدثت كة لة نثوان دوو كارة
لةوثدا هةردوو كارةكتةر بةهثنانةوةي وتةو فةرموودة و ئايةتـةكاين قورئـان داكـؤكي لـة      ئةوي دييان ذةبةنة و
  :كة ديالؤگةكةي پث داذثژراوة كةن كة ئةمةش اليةكي ئةو زمانةيةهةصويسيت خؤيان دة

  .من ذثگرم هاتووم ذووتت دةكةمةوة:  دز« 
  چي تؤ لة خودا ناترسي ؟بؤ: ذةبةن

 ةم، تـؤم دةكوشـت جـا لـة پاشـان ذوومت     ئةگةر لة خودا ترسم نةبواية لـة پـثش ئـةوةدا دةنگـت بـد     : دز  
  .دةكرديوة و كةلوپةلةكةمت دةبرد

  .احلياء من االميان: تؤ هيچ شةرم ناكةي؟ نةتبيستووة كة پيغمبةر فةرموويةيت: ذةبةن
  .احلياء  مينع الرزق: رموويةبؤچي تو نةتزانيوة كة پيغمبةر فة: دز

وشـم بـة   وة كـة وا تو وكي گـةورةم كـرد  ثگونـاه  مـن چ ! ثخوداية تؤبة ب !"استغفر اهللا و اتوب اليه": ذةبةن
  ).١٥٥: ١٩٤٥ موکرياين،( »رفتاري دةسيت ئةمت كردوومتووشي ئةم دزةوة بووة و گ

مي نامـةكان كـة ئـةويش    سةبارةت بة شثوازي شةشةم كـة دوا شـثوازة لـة زمـاين چريؤكةكـةي سـةردة      
ي كوردي ئةو ناوچانةي كة بـةالي  »گؤضةر- شثوةزا« بةكارهثناين وشةي بياين و بةكارهثنان يان ذةنگدانةوةي

منوونةي ديارمان بؤ ئةو جؤرة زمانـةي چـريؤك، زمـاين چريؤكـةكاين     . هةندثك چريؤكنووسدا بةكارهاتوون
ـ    « ،»وايت دص، گةشتيك بةسةر باصي پةرندةي خةياصةوةٱئ« دميةنـدي   هئةرخةواين گـردي سـةيوان النـةي ئةب

پريةمثـرد، فايـةق كـاك ئـةمني، ذةشـيد      «كة لةاليةن هةر يةك  لة نووسةران » بةيتثك دوچاو و« ،»ئينسان
يةكثك لة خاصة سةرنج ذاكثشةكاين زماين چريؤك، بةكارهثناين وشـةگةيل فارسـية،    .ةوة نووسراون»نةجيب

دا وشـةي  »باصي پةرندةي خةياصـةوة  گةشتيك بةسةر وايت دص،ٱئ«ؤكةكةي بؤ منوونة لة خودي ناونيشاين چري
وشةيةكي فارسيية و لةو وشة فارسيية فةرهةنگيانةي ديكةش كة لـة نثـو زمـاين چريؤكةكـةدا بـة       »پةرندة«

زمـني،  «: زماين كارةكتةرةكةي چريؤكةكة كة خودي چريؤكنووس خؤيةيت بةكارهاتووة وةك لـة وشـةكاين  
  :دةبينرثت و ئةمةش منوونةي چةند دثذثكي چريؤكةكةية »گار، پةروةردگار، نةستةرةنپايان، كردبث
  .هتد.. / پاش ئةمةي زةمني بة باري خؤيا سووذا - «
  .  هتد.. / سةرجنم داية كردگاري دةسيت پةروةردگار -  
 ).٢: ١٩٣٣ ةمثرد،پري( »پةرندانة ة، ئةم ميوةو ميوةهاتةو ئةم هةموو دذندةونو نةستةرينا ئةم هةموو گوص  - 

كة تا  هثناوة بةكارنووسراوة و وشةگةلثكي فارسي زةقي كاكةئةمينةوة  لةچريؤكي دووهةمدا لةاليةن فايةق
 :ئةمذؤ لة زماين ئةدةبيماندا بةكارنةهاتووة و بةكارنايةت وةك وشةكاين

سـتان،  ديدةگريـة،   خلـق، بيمار شـيانة، زهـي  ٱ، غةمگوسار، ناگةهان، جـان خـةراش، ئ   ١وةيل، لةرزش، زيرا«
هةموو ئةو وشـة فةرهةنگييـة    .»ت، شرافةمتندي، كردگار ئةعزةم، عثفةمتةندي فهوش، باعثفوغٱئر هت، د هنةدام

                                                
دثـت، بـةآلم بةداخـةوة خـودى     )لةبةر ئةوة، چونكة ( هةروةك ئةوةى وشةيةكى فةرهةنگىي فارسيية و بةماناى .. زيرا  - ١
بينـاى هونـةرى   «دا بةناونيشـاىن  "پـةرثز سـابري  "لة ماسـتةرنامةكةى  ) زيرا(رهثناىن ئةو وشة فارسيية بةتايبةت وشةى بةكا
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لـة نثـو پانتـايي زمـاين دةقـي      . خود عـةرةبني و بـة فارسـيكراون   ة،  يان فارسني لـة بنةذةتـدا و يـا   فارسييان
ئـةو  ئةم وشة عةرةبييانةش بةكارهاتوون كة ذةنگدانةوةي چريؤكةكةدا دةبينرثت و لة باأل وشة فارسييةكانيش 

بةكارهثنانة زمانييةية كة لـة زمـاين بةرهةمـة ئةدةبييـةكاين بيسـتةكاندا دةبينـران، بةتايبـةت لةسـةردةمي         
  :دةسةآليت شثخ حمموددا، ئةو وشة عةرةبييانةش ئةمانةنذؤژنامةگةريي 

مـر، انـزار، هيهـات،    ٱله مسائل، اعظم، رافت و لطيف، محنت، نفقـه،  سفا، مداخٱهاتف، نشوه،  زلي، فاسق، فكر، كلمه، «
  .»منظره، گير

ئةگةر چي نووسةر دةيةوثت بةو زمانة چريؤكةكة بنووسثت كة زماين ناو خةصـكي ئـةو سـةردةمةية، بـةآلم     
ةر بـؤ  زمانة ئةدةبيةي بيستةكان ناچثت، بةصکوو هـ  وشة فارسييةكاندا وةك هة ربةو زثدةكاري لة بةكارهثناين

يش لة چريؤكـي  ذةشيدنةجيب .خؤي بؤتة شثوازثكي تايبةت بة زمانثك كة هةر تةا خؤي بةكارهثنةري بثت
ي هةردوو چريؤكنووسي بةر لةخؤي؛ واتـة ئـةو   نييةدا تا ذادةيةك نزيكة لةو بةكارهثنانة زما»دوچاو و بةيتثك«

نييانةي كة لة دةقةكةيـدا بـةكاري بـردوون،    دوانةي كة لة سةرةوة بامسان لث كردن، بةآلم هةموو ئةو وشة بيا
پنهان، گاه، پاسخ، گوريز، بادة، وةيل، دةست نويشـت،  « :ئةمةش منوونةي ئةو وشانةن. سةر بة زماين فارسني

  .)٦٥: ١٩٤٦ جيب،نه( »خاموش
دا »دوچـاو و بـةيتثك  «چةند النةيةكي ئةو شثوازة زمانيية كة لةچريؤكةكةي  ئةم چةند دثذةي خوارةوةش،

  : ةردةكةوثتد
  »..ذثزانا آللةپايزيشدا ، لةهةنگامي گة« 
  »...ش ؤش و خرؤگاهيكيش الويكي پر ج - «
  )٦٧و٦٦و٦٥: ١٩٤٦ جيب،نه( »... خي پرسيارةكةي  من گوريز بكاوپاس لة« 

ديارة هؤكاري زثتر بةكارهثناين وشةي فارسي بةبةراورد لةگةص وشـة عةرةبييـةكان لـةالي هةنـدثك لـةو      
  :نة دةگةذثتةوة بؤئةم چةند خاصةي الي خوارةوة چريؤكنووسا

  .ئةو سةردةمة هةژاريي زماين كوردي - ١
 .گةذانةوة بؤ ژثرباصي خثزانةزمانةكان - ٢
زمانـة فارسـييةكة و دةرخسـتين     هةوصي دةرخستين تواناي چريؤكنـووس لـةبواري شـارةزابووين بـؤ     - ٣

 .زمانة ئةدةبييةكةي كاريگةربووين بؤ
ثوازة زمانيية، بةكارهثناين زمـانثكي ناوچةييـة؛ واتـة بةئةنـدازةي جيـاواز ئـةو       بةكارهثنانثكي ديكةي ئةم ش

لةاليــةن هةنـدثك لــةو   نگيداوةتـةوة و  هئــةو سـةردةمة ذ  كارهثنانـة لةهةنــدثك چريؤكـي كـوردي   جـؤرة بة 
چريؤكنووسانة كاري پثكـراوة، بةتايبـةت ئـةم بةكارهثنانـةش لـة سـنوورثكي تةسـكي نثـو ئـةو ئةزموونـةدا           

ئةم شثوازة زمانييـةش دةتـوانني لـةو دووچريؤكـة ببيـنني كـة بـة ديـالثكيت كرمـاجني خـواروو           . دةبينرث

                                                                                                                        
يـش ئـةم   )كتثـب (دا ، وةك ناوى كارةكتةرى چريؤكةكة ناسثنراوة، تةنانةت لة چـاپكردىن نامةكـة وةك  »چريؤكى كوردى

  ).١٩٨: ٢٠٠٠، سابري: (بروانة .هةصةية هةسىت پثنةكراوة و ذاست نةكراوةتةوة
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ئةگـةرچي  . ن»فيلمـي عامسـان لـة سـينماي كوردسـتان     «و » مام پيـاو «: ئةوانةش چريؤكةكاين .نووسراون
 بـةرچاو  لةنثو ئةو چريؤكانةي كـة بـةديالثكيت كرمـاجنيي ژووروو نووسـراون،     »گؤضةر- شثوةزار«بةكارهثناين 

هـةر  . ناسـراوة  »بؤتـاين «ناكةون و تثكذا هةر بةو گؤضةرة نووسراون كة سةنتةري ديالثكتةكةية و بة گؤضـةري  
سةبارةت بةو شثوازةي كة لةهةردوو چريؤكي سةرةوةدا بـةكارهاتوون، سـةرةتا منوونـةي چةنـد دثـذثك لـة       

 ي هـةردوو كارةكتـةرةكاين چـريؤك   لؤگدةهثنينةوة كة ئـةو شـثوازة زمانـة لـةدوو ديـا      »مام پياو«چريؤكي 
  :  دةخاتة پثش چاو)  و گةوهةر پريؤت(

  :وت پريوت ذووي لة پةريزادي خؤشكي كرد و پثي«
داخوا ئةو باخچة جوانة پذ دارو بارةي پذ ميوة و گوص و گوصزارة قةشةنگةي خؤمانـت لـة بـرية كـة منداصـي      

  :تر لة شوثنثكي » و گةمةمان تثدا دةكر؟تثيدا دةگةذايني
يـا   »ثذاوةتـةوة؟ بابة ئيدي ئةم چريؤكة خؤشة كـة دةتـزاين بـؤچي تـاكوو ئثسـتا بـؤ منـت نةگ       : گةوهةر«

  :لةشوينثكي تر
هـات بصـثي    داهةوةسم پةرت دةكةي؟ چؤن بة زمانتپةريزاد تؤ چي دةصثي؟ بؤچي : تووذة بوو، ويت: پريوت

ش ثو چلـوين مـرؤض و جيهانيـان خبةيـة پـ     بووين ئـةم گةردوونـة    هن ؟بوون واتووة وجودمام پياو نةبووة و نةه
ين مـام پيـاوة و بةتايبـةيت    وبـو  ثين مام پياو ذاستة و چتثكي كة هةشبوچاوان ئةوجا بؤت ئاشكرا دةبث كة بو

  ).٢٩٧- ٢٦٤: ١٩٤٤ موکرياين،( »نيةتيةيتؤچل
حـوزين  ( جؤرة و هةر بـةو شـثوازةي هاوةصـةكةي    دا بةم»فليمي عامسان«حةسةين قزصجيش لة چريؤكي 

ــةوةي شــثوازي موكرييةكةيــة، هــةرخؤي  )موکريــاين  چريؤكگثــذةوة و كارةكتــةري ســةرةكي كــة ذةنگدان
  :شثوازة چريؤكةكةية، بةم

  .»دةتگوت تةشتيكي زؤر زلت پركردووةما بةجارثك شينايي دايگرتبو  هپةردةي سين«
  :لة شوثنثكي دي

  »يت خؤياندا هةنآلريكاييشدا لة فكري وپةردة بةم دثرة دوايي هات خؤشي لةوانةي وك ئةو باصندانة دة تا«
  : هةروا لةشوثنثكي ديكةشدا دةصث

 قزصـچي، ( »گياين پياوة گةورةكاين شـهيدي ذثگـاي ئـازادي دة لباسـي ئةسـتريةي سـينمادا دياريـان دا       «
١٩٤٦ .(  

  

  :پاري سثهةم
  :نةگوجناين ديالؤگ و كةموكؤذي لةخستنةذووي كارةكتةرةكاندا

ي ئةو دةمةدا كةتازة بة تازة ديالؤگ بةتايبةت جؤري ديالؤگة دةرةكييةكـة وةك  لة ئةزمووين كورتة چريؤك
بةتايبـةت  . تةكنيكي نوث سةرةتاكاين بةكارهثناين لة نثو دةقة چريؤكةكاين ئةو دةمةدا جثي خؤي دةگـرت 

 دةردةكـةوتن و بـةديالثكيت كرمـاجني   دا »هـاوار « ئةو چريؤكانةي كة لةنثو ژمـارة سـةرةتاييةكاين گؤضـاري   
  .دةكرانةوة ژووروو بآلو
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بةرتةضــنا «سـةبارةت بــةم بابةتــة ســةرةتا دةچينــة نثــو گاضــة ســةرةتاييةكاين ئــةم ئةزموونــة و چريؤكــي 
ــةهفوورث ــث   » م ــة پ ــة دةخةين ــةو چريؤكان ــةي ئ ــةكثك لةمنوون ــدا  وةك ي ــةچريؤكنووس تثي ــاو ك ش چ

 ئـةو هةصـةية يـان    دةركـةوتين . ي خوشكي»ذندث«ي كارةكتةري سةرةكيي چريؤك دةداتة»زيزث«ديالؤگي
كةموكؤذيية لةوةدا دةردةكةوثت، كة نووسـةر لةدةسـپثكي چريؤكةكـةي ئاسـت وتةمـةين كارةكتـةرةكاين       

  :دةخاتة پثشچاوي خوثنةر و لةوثدا بةجمؤرة دةصث
: ١، بـةدرخان ( »ذندث سثزدة و زيزث پانزدة سايل بوو، برايث وان ئث كچيك گةفؤ هثـژ نـوو كةتبوونـةبان   «

١٩٣٣.(  
ة، دوا پاري بةشي سثهةم و توثژينةوةكةمانة لةچاو پارةكـاين ديكـةي نامةكـة، كـةمترين     ئةم پاژ ئةگةرچي

بةواتـة  . توثژينةوة دةگرثتة خؤي، ئةويش لةبةركةمي ژمارةي ئةو چريؤكانةي كة دةچنة ژثر تيشـكي پارةكـة  
  .تةا سث چريؤك  بةرچاو دةكةوثت كة هةصگري باسي پارةكة بن

رةكتةري سةرةكيي چريؤكةكةية و خوشكي گةورةية و لة ذندثي خوشكي گـةورةترة،  كة كا" زيزث"كةواتة 
ئةوةي جثي سةرجنة بة درثژايي چريؤك، نووسةر  ديالؤگي ئامؤژگاريي و ئاذاستةكردين ذثنوثنييةكان دةداتـة  

 ي خوشكي ئامؤژگاري و فثري خؤراگرتين بكـات »ذندث«زيزث كة خوشكي گةورةية و بةو هؤيةوة دةخوازثت 
م نووسـةر  آلدا بدات، بـة »ذندث«و ئةو پةيامةي كة باوكيان بةدواي شةهيد بووين بؤيان بةجث دثصثت بة گوثي 

لةداناين ناوةكاندا لة شوثنثكي ديالؤگةكةدا ئةكةوثتة نثو لثتثكچوونثك لةنثوان هةردوو ناوةكةو لـةجثي نـاوي   
چريؤكةكةدا زؤر بـة ذووين ديـارة وتثيـدا    ئةم هةصةيةش لة پثنجةمني پةرةگرايف . دادةنث »ذندث«، »زيزث«

ذندث بةتةمةن دوو ساص لة زيزثي خوشكي گةورةترة كة پثچةوانةي ئةو ناساندنةية كـة  ئاماژة بةوة دةكات كة 
  .دةكات ساآلن دياري ١٠ساآلن و تةمةين ذندث بة  ١٥چريؤكنووس لةسةرةتاي چريؤكةكة تةمةين زيزث بة 

زيـزث دةكـات كـة ئةمـة داين     كي گـةورة وةردةگرثـت و ئاذاسـتةي    شـ بةواتة لةوثـدا ذنـدث ديـالؤگي خو   
  : ئةمةي خوارةوةش منوونةي ئةوشثوة نةگوجنانةية. خةسلةتثكي نةگوجناوة بؤيةكدي

. ذندث ژ زيزث ب دوو ساالن مةزنتر بوو، لث دوث چاخث دة ئةض دوو سال هنـگ پثـنج سـاالن هثژابـوون    «
  .و ب خوةدي دكرذندث ژ دثيث خوة بثتر پث مژوول دبوو و ئة
  .زيزث هثدي هثدي دگري لث نةدنايل

پشيت گاضةكث خوةهـا خـوة   . ذندث دةستث خوةها خوة دناضثن خوةدة دگوضاشنت و خةبيت  پث بگةرمينة
  :ذووناند ذةخ خوة و ژث ذة گوت

  .يةژ بؤنا خوندنث گةفؤ ما زيزث تو نزاين كؤ خةباتا مة ژبؤنث گةفؤية، - 
 ).١٩٣٣:١ بةدرخان،( »نةبووث كةنگث دثيث مة ئةم ددان خةباتثبةلث ذندث چاوان نزامن ، وةر - 

هةر سةبارةت بة نةگوجناين ديالؤگثك كة لةگةص ئاسيت تةمةين ئـةو منداصـةدا ناگوجنـث كـة لـةچريؤكي      
ة دا دةركـةوتووة،  بةتايبـةت لـةو شـوثنةي كـة      »ئةرخةواين گردي سةيوان، النةي ئةبدميةنـدي ئينسـانان  «
واصپرسني سةبارةت بـة تةندروسـيت هاوسـةرةكةي كـة لـة خةسـتةخانةدا كـةوتووة و        ي دايك بؤ هة)ديدار(
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لـة ديالؤگـة وةآلمييةكـةي    . لةسةرةمةرگداية ذووي دةمي لة كوذةكـةي دةنـث و ئـةو پرسـيارةي لثـدةكات     
ديالؤگثكي نـةگوجناو دةدات بةدةسـتةوة و بةتايبـةت لـةو     .. منداصةكةدا كة باس لةو حاصةتةي باوكي دةكات 

ة فارسييةي كة لة خودي ديـالؤگي منداصـةكةدا هـاتوون كـة لةذاسـتيدا ناگوجنـث وهـةرگيز منداصـثك         وةسف
ئةمـةش منوونـةي نةشـياويي ئـةو جـؤرة ديالؤگةيـة كـة لةاليـةن         . ناتوانثت بةو جؤرة ديالؤگـة قسـة بكـات   

بـاوك  چريؤكنووسةوة دراوةتة پاص كارةكتةرة منداصةكة كـة تةمـةين نزيكـةي سـث ساصـثك دةبـث، چونكـة        
 ١٩٣٢ودايكي بةتايبةت لةو زانيارييةي كة بةزمانثكي مثژوويي ذؤژژمثرئاسا هاتووة دةريدةخات كـة لـة ساصـي    

ةباتـةوة بـؤ   چوونةتة نثو ژياين هاوسةرييةوة و ذؤژة نزيكةكاين مـةرگي باوكيشـي لةاليـةن چريؤكنووسـةوة د    
  :ئةو ذاستيية دةردةخاتئةمةي خوارةوةش اليةكي ئةو چريؤكةية كة ) ١٩٣٥كانووين يةكةمي (

زا بــة ٱئــكــي، ديــدار، ذؤصــة باوكــت ناســيةوة؟ م هينايــة الي داي"زاٱئــ "دواي ئــةم منضــره جــان خةراشــة «
غوشـيم  باصـةفركةي   ٱدصشكستيةوة نة تةا پياويكي ذةنگ زةردم دي بؤ من ئةگريا، وةكـو گريثـك بـؤ دةر ئ   

  . )٥٢: ١٩٤٣ کاک ئةمني،( »!ئةكرد، وةلث هةرةكةيت نةمابوو
سةبارةت بةو كةموكؤذيانةش كة گوزارشت لة جؤرة كارةكتةرثك دةكةن كة لة چريؤكـي كورديـدا جـؤرة    
پيشةيةكي دةدرثتث كة لةنثو ژياين ذؤژانةي كؤمةصي كوردةواريدا ناكؤكة يان نامؤية، منوونةي ئةو هةصةية لـة  

شــةي گوصــفرؤش، ة كــة چريؤكنــووس لــة داين پي»نةســرين«چريؤكــي كورديــدا، منوونــةي چريؤكةكــةي
ئـةم ئةركـة نامؤيـةش دراوةتـة مناصـةكةي نةسـرين، بةتايبـةت بـةو         ! نثكيش كة بةسـةبةتة بفرؤشـرثت  آلگو

لة جضاكي كوردةواري و بـة تايبـةت لـة كومةصـي گوندنشـيين      . شثوةيةي كة چريؤكنووس باسي لثوةدةكات
  :اصةتةيةئةمةي خوارةوة منوونةي ئةو ح. كوردةواريدا، بة هيچ  ذةنگثك بووين نيية

پاش ذابواردين چةند ئثوارةية لةسةر پةجنةرةي ژوورةكةم دانيشتبووم متاشاي جادةكةم ئةكرد گـومث لـة   «
بانگكردين فروشيارةكان ئةگرت مناصيك ليم نزيك بووة، گشت گياين بةدةرةوة بـوو لـة ذووتيـا، سـةبةتةيةك     

ي گةورةم؟ كة سةيري سـةروچاومي كـرد   گوص ناكذ:  گوصي ذةنگاوذةنگي پث بوو بة دةنگيكي كزةوة پثي وومت
  ). ٧٧- ٧٦: ١٩٤٤ خةفاف،( »ةم مناصةم كرد دوو گوصم لث كذي وهةستم بة بةسةرهايت ئ
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    سةرچاوةكان
 .، بةغدا٤، ژمارة٦وثژ، ساصيآلگة.، گكوثرةوةري) ١٩٤٥(ئيرباهيم  ،ئةمحةد - 
 .ة، چاپ هشتمسسه أنتشارات نگاوم ،ران ،هنر داستان نويسي )١٣٨٤(ابراهيم  ،يسيون - 
  .، شام٥٧رؤناهي، ژمارة.، گبثبةخيت )١٩٤٤(سةگمان، بشارث  - 
، ٣٥٥، ذؤژنامةي ژيـان، ژمـارة  ئاوايت دلث،گةشتثك  بةسةر باصي پةرندةي خةياصةوة) ١٩٣٣(پريةمثرد  - 

 سلثماين
 .، شام ١٤هاوار، ژمارة.، گسةرهاتيا ذشوئي داري) ١٩٣٢(حاجؤ، جةميلي  - 
  .، دةزگاي ذؤشنبريي و بآلوكردنةوةي كوردي، بةغداثي كورديچريؤكي نو) ١٩٨٥(جاف، حةسةن  - 
 ساصي يةكةم، ،٧١كوردستان، ژمارة.، رفيلمي عامسان لة سينماي كوردستان) ١٩٤٦(قزصجي، حةسةين  - 

 .مةهاباد
 .، بةغدا)٢(، ژمارة١- بةرگ- دةنگي گيتيي تازة.گ ،سةپان و جووتيار) ١٩٤٢(حوزين موكرياين  - 
  .بةرگي سث، بةغدا) ٣(دةنگي گيتيي تازة، ژمارة . ، گمام پياو) ١٩٤٤(حوزين موكرياين  - 
 .٢، ژمارةدةنگي گثتيي تازة. ، گ دز و ذةبةن) ١٩٤٥(حوزين موكرياين  - 
 .٢٦،  ٢٥دةنگي گثيت تازة، ژمارة . ، گ خانوييكي تاريك) ١٩٤٨(حوزين موكرياين  - 
  .ام، ش)٢٠(هاوار، ژمارة . ، گب خوةهثن گوهدةرز رة )١٩٤١(ذاستةدةر  - 
الربعـي، دار المعـارف بمصـر،     محمـد الـدكتور   هترجم ،ثهالحدي هتيار الوعي في الراوي )١٩٧٥(روبرت  ،همفري - 

  .هانيثال  هبعط، الالقاهره
  .، بةغدا - ٧- ساصي) ٢(ژمارة) گةصوثژ. (، گدوچاو وبةيتثك )١٩٤٦(نةجيب، ذةشيد  - 
  .،شام) ١٥(ي، ژمارة روناه. ، گسةيآ كؤ گور تاين فثزث پثز )١٩٤٣(ري، عومسان سةب - 
  .، شام)٢٤(ذؤناهي، ژمارة.، گشينث ژنةكث ل سةر گؤذث برهؤ) ١٩٤٣( سةبري، عومسان - 
 . بةغدا) ٩(ژمارة  ،گةصوثژ.،گ نةسرين) ١٩٤٤(خةفاف، عومةر ساحل  - 
، سلثماين، دةزگـاي چـاپ و پةخشـي    بةرةو ئاستانةي ذؤمان و گؤشةنيگاكان) ٢٠٠٧(سةراج، عةبدوآل  - 

  سةردةم  
 .، بةغدا)٦(گةصوثژ، ژمارة. ، گجةوهةر ئاغا) ١٩٤٩(، عةالئةدين سجادي - 
  .، سلثماين، چاپخانةي ئؤفسثيت ئاساقةدري جان )٢٠٠٢(مستةفا ذةسووص،  عيزةدين  - 
 گةصوثژ، ژمارة.، گواين گردي سةيوان، النةي ئةبدميةندي ئينسانان ئةرخة )١٩٤٥(كاك ئةمني، فايةق  - 

  .بةغدا) ٥(
   .،  ستؤكهؤصم، وةشانثن نوودةم، چاپا يةكةمكةسكةسؤر –نورةدين زازا  )١٩٩٥(جةوةري، فرات  - 
  .شام) ١(هاوار، ژمارة. ، گهاوار هةبة گازي ل دووية  )١٩٣٢(جان قةدري - 
  .، شام) ٦(هاوار ، ژمارة .، گ  هثضا چاردةشةضي  )١٩٣٢(جان قةدري - 
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  .شام )٢٨(ژمارة  ،رؤناهي. ، گ نثچريث بةرازان) ١٩٤٥(جان قةدري - 
    .شام) ٢(ژمارة هاوار،. ، گدوو عةگيد )١٩٣٢(بدرخان، كامران عايل  - 
  .شام) ٤(هاوار، ژمارة . ، گالوكآ من) ١٩٣٢(بدرخان، كامران عايل  - 
  .شام) ٢٠( هاوار، ژمارة. ، گئةيلؤيآ پري) ١٩٣٣(بةدرخان، كامران عايل  - 
  .بةغدا) ٨(گةصويژ، ژمارة . ، گجوتيار) ١٩٤٧(ع پشدةري . م - 
  .شام) ٤( ،گ، هاوار، ژمارة بةرتةضنا مةهفوورث) ١٩٣٢(مريجةالدةت عايل  بةدرخان، - 
  .شام) ٢٩( هاوار، ژمارة. ، گ دةركةيت) ١٩٤١(يوسف  دينةنورزازا،  - 
  .شام )٣٠(هاوار، ژمارة . ،گكةسكة سؤر) ١٩٤١(زازا، نورةدين يوسف  - 
  .شام ) ٣٥(هاوار، ژمارة. ، گپةريشاين )١٩٤١(، نورةدين يوسف زازا - 
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  وناهي و تاريث د ئاضاكرنا ذيتما شعريداذديناميكا 
  )موئةيةد تةيب وةك منوونة(

  ياسر حةسةن حمةمةد تاهر
  

  کورتة
ويـا ذؤژهـةاليت و ذؤژئاضـايي دا ب    مينا فةلسةفةيا ذيتمث د شعرا نو ث د شعرا نوو يا كورديدافةلسةفةيا ذيتم

و  دةربازي ذةهةنـدا سـيمانتيكي دبيـت    )موزيكي(ا دةنگي و ژ يةك ذةهةنديودكةت ك ةنگةكث دواليزمي كارذ
  .ل گؤرةي فرةئةركي و هةمةجؤريا سيمانتيكي ذيتم ژي هةمةجؤر و فرةذةهةند دبيت

ديناميكا ذوناهي و تاريث وةك پارچةيةك ژ بياضث سيمانتيكي، پثكهثنةرةكا سـةرةكيية د ئاضـاكرنا ذيتمثـدا    
ئةض لثكؤلينة بزاضـةكة ژ  . ثن شعرا نوويا كوردي دهثتة هژمارتنركو ب ئثك ژ رابة ي»موئةيةد تةيب«ل دةض 
پشـيت  . يـا كورديـدا  يـث شـعرا نوو  كرنا ئةركث ضي ديناميكث و ذؤلث وث د ئاضاكرنا بنياتـث ذيتمي نيشانبؤ دةس

دا و شرؤضـةكرنا وان،  ضـةكؤلةر گةهشـتة وي    »سـتران و بـةفر و ئـاگر   « لثكؤلينث د دةقثن كؤمةال وييا شعري
كو شاعري ژ بلي مفا وةرگرتن ژ مةسةلةيثن دةنگي، تـا ذادةيـةكث بـاش مفـا ژ دواليزمـا ذونـاهي و        ئةجنامي

ي بةرجةسـتةكرية، ب تايبـةيت   تاريث ژي وةرگرتية و ديناميكةكا تايبةت داية وان دةقان و ذيتمةكا سـيمانتيك 
  .كرنا شاعري ب هندةك دژواري و دةردةسةريثن گرانري هةست د هونه

  
  .شعرا نووي، ذيتم، ديناميكا، ذةخنة :ةکيپةيضثن سةر

                                                
  ثا كوردستانمثا دهؤك، هةرينگةه، زانثپشكا كوردي، كوليژا ئاداب 
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  پثشةكي

نث د ئاسـتث دةنگيـدا دهثتـة    ةگةلةك دوور ژي، وةسا هزر دهاتة كرن كو ذيتما شعري بت هةتا دةمةكث نة
لث ئاستث سيمانتيكي، كـو گةلـةك   . يان ناضخؤيي ،ذيتما دةرةكيدا بيت بةرجةستةكرن، چ ئةو ئاست د بنياتث

كرنـا ذيتمـث د   ئةض لثكؤلينة بزاضةكة بؤ دةستنيشان. خسنت پاشگوه تثكةرترة، دهاتةجاران ژيث دةنگيژي كار
  . وناهي و تاريثداذو دياركرنا ميكانيزمثن كاركرنا وث د هوندري ديناميكا  »سيمانتيكي«ئاستث وثيا دووثدا 

 ي، كو ئثكـة »تةيبموئةيةد «پثكهثنةرةكا سةرةكيية د ئاضاكرنا ذيتما شعريدا ل دةض  ژبةركو ئةض ديناميكة
 بـؤ لثكؤلينـث   ،ة»سـتران و بـةفر و ئـاگر   « يا كوردي، لةوا بةرهةمث وييث شعري كو ب ناضثابةرثن شعرا نووذژ 

  :سث تةوةران پثكهاتية ژثرلثكؤلني . هاتةژثگرتن
ل تـةوةرث دووث، تثگـةها    ؛ذةخنـةيا كورديـدا هاتيـةكرن    ل تةوةرث ئثكث، باسي تثگـةها ذيتمـث د نـاض   

وناهي و تاريـث د دةقـثن   ذژي ديناميكا  ل تةوةرث سيث و دوماهيث ؛ؤنضةكرنذهاتية  ناهي و تاريثوذدواليزما 
  .كرندا هاتية دةستنيشان) ستران و بةفر و ئاگر(شعريثن 

  
  :تةوةرث ئثكث

  :كورديدا تثگةها ذيتمث د ذةخنةيا
ذيتمـا دةرةكـي،    ستثئا: پثك دهثت ژ دو ئاستثن سةرةكي گشيت ةنگةكثذذيتما شعري ب  ئةگةر بنياتث

پثكهاتـةيي و   ثن دةنگـي و ةيذيتمـا ناضـخؤيي، كـو مةسـةل     كو كثش و سـةروا نوونـةريا وث دكـةن، و ئاسـتث    
گةلةك زيـق و ئاشـكةراية و ب سـاناهي     ئاستث ئثكث: سيمانتيكي وث بةرجةستة دكةن، هوسا دكارين بثژين

پتـر يـث نةپـةين و     لـث ئاسـتث دووث  دشثني هةست پث بكةين، چ ب هةستةوةرا يستنث بيت يان ديتنث، 
هةستةوةرا يستنث ئـةو پتـر    ژ بلي گةلةك ب ساناهي نةشثني هةست پث بكةين، چونكي ةنگةذضةشارتية و 

- تپثكرن و هةسـ ادةيا هةستذهةرچةندة . )٧٢- ٨٣: ٢٠٠٤بةکر،( بةرهزركرنثيةگرثداي مةسةلةكا زثهين و 
دو،  ؛بـؤ وةرگرتنـا ذيتمـا شـعري     سـةربؤرا وةرگـري ب خـؤ    ئثـك، : اوةستيايةذران ةپثنةكرنث ل سةر دو فاكت

عةلـةوي  . د"بةركو مينا  كرن كا ستوونييان سةربةست يان پةخشانة شعرة؟ ژجؤرث وث شعرا دهثتةپثشكثش
دو ئاسـتثن دةرةكـي و ناضـخؤيي دا هةيـة،      ناضبةرا هـةر  ددةت پةيوةنديةكا ديالثكتيكي دپث ئاماژة "ئةهلامشي

ئانكو، ئاسـتثذيتما دةرةكـي د شـعرا    . ن ل گؤرةي جؤرث دةقي ل سةر يث دي زال دبيتهةر ئثك ژضان ئاستا
 ستوونيدا پتر يث زالة، لث د شعرا سةربةست دا كثمتـر لـث دهثـت و د پةخشـانة شـعرث دا ئاسـتث دةرةكـي       

  ).٦٠- ٦٤: ٢٠٠٦اهلامشي،( گةلةك الواز دبيت بؤ بةرژةوةندا ئاستث ناضخؤيي
ژ  ذةخنةيا كورديدا هـةر ژ دةسـتپثكا وث و تـا قووناغـةكا گةلـةك درةنگـژي       ضتثگةها ذيتما شعريژي د نا

د دةمةكيـدا،  .  كـرن ذيتما دةرةكيدا هاتية دؤرپثچ هاتيةگرثدان و د ئاستث مثژوويا وث، پتر ب اليةنث دةنگيضة
وييـث   ، شـثوازث پيضـان پـث دهثتة  داهثنانا شـاعري (يث دةرةكي كثمتر نينة، چونكو  ژ ئاستث ناضخؤييگرنگيا 
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 ، لـث )٣٦: ٢٠٠٢عبداللـة، ( )كرنا شـعرةكثژيا دي  پتر پةسةند كة بؤ ئةگةرة و كرن خؤسةر دهثتة دةستنيشان
  .كرن هاتية بةحس و تنث د بةروبياضةكث بةرتةنگدا و گةلةك درةنگ خسنت پاشگوه هاتية ئةض ئاستة

 دةسـت ينثن كورديـدا  سـتةيثن ذةخنـةيي د قـادا ذةخنـة و لثكـؤل     اگشيت دو ئار ةنگةكثذشثني ب  د ئةم
  :نيشان بكةين

كـثش و  (دةنگييـان مـوزيكي، ئـانكو پـةرگالث دةرضـةيث شـعرث        اليـةنث  پتر گرنگي داية :ئاراستةيا ئثكث
د رثژةيا هـةرا  . ب كثشناس يان عةرووزناس هاتينة ناسني چووين، ضةكؤلةرثن ل پةيضث ئاراستةيث. يث)سةروا

. خسـنت  پاشـگوه هاتية ذيتمـا ناضـخؤيي   ضةكؤالن و ئاسـتث  هاتية يذيتما دةرةك كؤلينان دا ئاستثلثمةزنا ضان 
دين سـجادي،  ح، جگةرخوين، مةعرووف خةزنـةدار، عةالئـة  صشثخ نووري شثخ سا"وةكي بؤ منوونة نضيسينثن 

  ).٧١- ٩٠: ٢٠٠٩جةميل ذةشيد،( هتد.. "ةزاق بثمار، عةزيز گةرديذئةمحةد هةردي، عةبدول
مـؤزيكي، گرنگـي دايـة اليـةنث سـيمانتيكيژي، كـو        _دةنگي اليةنثب  گرنگيدانث بلي ژ :ئاراستةيا دووث

 و مثژوويا ضث كاركرنـث بـؤ قووناغـةكا گةلـةك درةنـگ      بووينةكثم گةلةك د بووينضةكؤلةرثن ب ضي كاري را
پـث ثتـةدان،    بـن ئامـاژة   ديـارترين منوونـة   "حمةمةد بـةكر . د"كؤلينثن لثةنگة د ضي بياضيدا ذ. ضةدگةريت
كري بـوو ئـةض ئاراسـتةية ل گـةل     هةرچةندةيا چاضةرث. ١نكؤلينثن وي سةرپةرشيا وان كريلثن هةروةسا وا

ببا، چونكو ذيتما ناضخؤيي د ناض وان دةقانـدا خـؤرتتر لـث     پةيدابوونا شعرا سةربةست و پةخشانة شعرث خورت
 .ث دياردةيا هةضچةرخا شعري نةيا هةضسةنگةهةمبةر قةبارةي ثن كورديكؤلينلثثژةيا ذةخنة و ذدهثت، لث 

بةرةبةرةيا رثكـا خـؤ دبريـت و بـةر ب      وة دياردبيت، كو تثگةها ذيتمث د ذةخنةيا كوردي داثپثداچوون ضث ژ
دةربـازي قووناغـا    يـا و فةلسةفةيا ذيتمـث د شـعرا نوويـا كـوردي دا ژ قووناغـا دةنگي      ضة دچيتذةهةندةكث دي

ژ شـعرا  ، گةل گوهؤرينا قالبثن شعري و وةرچةرخانا وانل هةضدةمة يا بوونةژيئةض دةرباز .٢دبيت سيمانتيكي
ســتووين د قووناغــا كالســيكدا، بــؤ شــعرا سةربةســت د قووناغــا نــوودا، بــةرةف پةخشــانة شــعرث د قووناغــا 

  .مؤدثرنيزمثدا
  
  

                                                
كثش و ريتمي شعري فؤلكلؤري (بؤ منوونة پشيت هةردو لثكؤلينثن ماستةر و دكتؤرايث يثن حمةمةد بةكر حمةمةد  -١

حمةمةد بةكري . ، د١٩٩٧ل ساال  )ؤتاري شيعرگسيمانتيكي -تةكنؤ: پةخشانة شيعري كوردي(و  ١٩٩٤ل ساال ) كوردي
" ياسر حةسةن حمةمةد تاهر"سةرپةرشتيا ضةند نامةيةكثن ماستةرث ذي كر، كو گرنگي ددا ريتما ناضخؤيي، مينا ماستةرناما 

تيؤر : شثوازگةري(حامد ثلي " نيعمةتولال حامد"، هةروةسا ماستةرنامةيا ٢٠٠٦ل ساال ) بنياتثذيتمي د شعرا نوويا كورديدا(
 .، كو فةسلةكث تايبةت ل سةر ريتما دةرةكي و ناضخؤيي يا هةلبةستةكا مةاليث جزيري بوو٢٠٠٦ل ساال ) پراكتيك و
دةربازبوون ژ قووناغا دةنگي بؤ قووناغا سيمانتيكي گرثداي شعرا كوردي بتنث نينة، بثگومان ئةضة د شعرا رؤژةهةاليت و  -٢

 :رؤژئاضايي ژي دا رووداية، بؤ منوونة بنثرة
، رسالة ماجستري يدراسة مقارنة يف االدب العريب والفارسي والكرد: ، دالالت البناء االيقاعي يف الشعرشاهو سعيد فتح اهللا -
 .١٩٩٩، كلية اللغات، جامعة السليمانية، )غري منشورة(
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  :تةوةرث دووث
  وناهي و تاريثذدواليزما 

 تشـتثن سـةربةخؤ، بةردةسـت    »دو«ناضبةرا  ئثختة د يث دهزريية، جياواز دواليزم، تيؤرةكةيان سيستةمةكث
لـث دواليـزم گرثـداي دةم و    .  ١بن يان بةرهةست، كو جارنا هةضدو تةضاض دكةن، جار ژي د شـةرةنيخث دانـة  

كرنـا شـةرةنيخث و   بانـدؤرةكا ب هثـز ل سـةر خـورت     »دو«كري نينـة، چونكـو ژمـارة    جهةكث دةستنيشان
ةنگضـةدانا سيسـتةمةكث جضـاكي، فةلسـةيف و ژيانكييـث      ذ ،ئـةو  .هةية ئةردي بةردةواميا ژيانث ل سةر روويث

  ).٤٩٣: ٢٠٠٢القنطار،( ئاضاكرن ل سةر شةنگستث وث، ذيتما دواليزمي و بنياتث جيهانث دهثتة: كامالنة
ضـةپةيوةنديةكا ديناميكييـة،    وناهيـث ب تاريـث  ذپةيوةنديا دواليزما گةردووين ب هةبوونثضة مينا پةيوةنـديا  

 Petrus(لـث مينـا   . )هـةمان سـةرچاوةي پثشـوو   ( ئاييين ل سةر دهثتة ئاضـاكرن  - يستةمةكث فةلسةيفس
Maria Fontaine  (ــةت ــةحس دك ــةكا   «. ب ــر دياردةي ــةلكو پت ــة، ب ــي نين ــةكا مثژووي ــزم دياردةي دوالي

ژووي و لسـةفةيثدا، د مثـ  ژيانـث دا دهثتـة ديـنت، د ئـايني و فة     د هةر بياضـةكث بـةرهزكريث  . ةيئةنترؤپؤلؤگي
 ژ پارچةيـةكا سـةرةكيية  «كـو   ٢»داكةسـاتي  دا، د پةيوةنـديثن جضـاكي و ژيانـا   پؤليتيكثدا، د ئةدةب و هونةريـ 

وث د مثژوويثيان ميتولؤگيايثـدا، د فةلسـةفةيان ئايينيـدا ناهثتـة ديـنت،       كؤكاو (...) پثكهاتةيا مةيا مرؤضايت 
  .)هةمان سةرچاوة( »بةلكو د حالةتث مرؤضيدا دهثتةدينت

چاالكيثن خـؤ ئـةجنام ددةت، پشـتا خـؤ ب دواليـزمثن هةضـدژ و وث        گشيت ةنگةكثذهزر ب  دةمثةوا ل
كـرن،  ناضبةرا توخيبثن جياواز و هةمبةر ئثكدا گةرم دكةت، كو ب فةلسةفةيا ديالثكتيك دهثتة نـاض  ديالؤگا د

دا گةلةك كـوور د ناضـ   كثةنگةذضةدبن، كو دشثن بثژين ب  ئةضجا دواليزمثن هةضدژ د دةروونث مرؤضي دا كؤم
ضـاالكرنا دةرووين بيـت، ئـةو    ن ةنگـا ذژ  ب ذةنگـةكي  شـعر ژي ئةگـةر  .  )٤: ٢٠٠٩ الديوب،( دميننةضةشاريت

ئـةو دواليـزمثن شـعرث    «مسـرية الـديوب   . ةنگضةدةت، يان ل گـؤر دةربرينـا د  ذدواليزم دث د ناض شعرث دا 
بـن يـثن هةضـدو تةضـاض دكـةن       چ ئةو دواليزم ).هةمان( »ژيان يا كونترؤل كريهينگث ل دكةن، بةريؤنتروك

كـو سـةر ب هؤمشةنـدييا ئثسـتاتيكييا كالسـيك ضـة دچـن، يـان ئـةو          . هتـد و  وةكو نثر و مث، لةش و جان
كـو سـةر   . هتـد  و تاري وناهي وذ، وةكو هةبوون و نةبوون، خثر و شةذ دواليزمثن د شةرةنيخث دا بن و هةضدژ،

  .٣يزمثضة دچنب هؤمشةندييا ئثستاتيكييا مؤدثرن
ونـاهي و  ذهزري، ئثك ژ دواليزمثن هةرة ديار يثن ژيانا مرؤضاتيث كونترؤل دكةن، دواليزمـا   ضي مونتةلةقث ژ

ةنگضــةداية، نةخامســة ل هنــدةك قوونــاغثن ذژي دا  ةنگــان د شــعرا كــورديذژ  ةنگــةكثذتاريثيـة، كــو ب  
                                                

1 -  http//:mb-soft.com/believe/text/dualism.htm 
2-  The Light and the Dark :A cultural history of dualism,PETRUS MARIA FONTAINE   
http//:home.wanadoo.nl/piet.fontaine/home.htm 

ريم العيساوي، جدلية النور والضالم في مجموعة آللحة غـابش  " :ل دؤر هؤمشةندييا ئثستاتيكي يا كالسيك و مؤدثرنيزم بنثرة ٣
  ."المرايا ليست هي"الشعرية 

www.m-naghm.com/vb/showthread.php?t=7339 
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هلـدانا   كوردي، ئةوا ژ سالثن حةفتيان تـا سـةر   ژ مثژوويا وث، وةكو بؤ منوونة ئةو شعرا نوو يا كريدةستنيشان
 ژ ةنگـة ذكـو   )٢٠٠٥خالد،( كرنپؤلني ياليزم هاتيةذهاتية نضيسني و ب شعرةكا باشوورث ل كوردستانا  ١٩٩١

ونـاهي نوونـةريا حـةقيث بكـةت و تـاري      ذكرنا ضث دواليزمث دا، كو ةوشا سياسييا هينگث د بنةجهذبلي باندؤرا 
زؤردايث بكةت، كـةلتؤري ئايينييـث كـوردان ژي رؤلـةكث سـةرةكي د چةسـپاندنا وث دا       نوونةريا نةحةقيث و 

  :هةية، چيث ئايينث زةرادةشتييان يث ئيسالمي بيت
  
  :كةلتؤرث ئايينث زةردةشيت.١

 ژي نث نينـة، بـةلكو گةلـةك مللـةتثن ئـرياين     ةبريوباوةرثن ئةضي ئايينـث دثـرين گرثـداي كـوردان ب تـ     
ئةگةر ئةض ئايينة بؤ قووناغةكا گةلةكا كةضـن ضـةدگةريت، كـو    . گرنگ و كارتثكرة ضةدگةريت، لث فاكتةرةكث

 كـورد پـثش ئيسـالمث   «ژ ئـايينثن ئثكانةيـة كـو    حةفت سةدةيةكان بةري زايينثية، لث زةرادةشيت - شةش 
چووينة تثدا، هثش رةهثن وي د جضاكث كورديـدا و شـينوارثن وث د وژدانـا ملليـدا هةنـة و ل سـةر ئاسـتث        

ةسم و جةژنثن ملليثن زةرادةشيت دپارثزن، شـوونوارثن زةرادةشـيت   وذذثي نةك ئاييين كورد هندةك جضاك
ل سـةر   ثبريؤكا سةرةكييا ضي ئايينـ ).  ٢٠٠٥خالد،( »ةنگضةداينةذد ئةدةبياتثن كوردييثن كةضن و نوو ژي دا 

نوونـةريا وي  ) ئاهؤرامـةزدا (وناهيـث  ذپرنسيپا قـةجنيث، كـو خوداضـةندث    : هاتية ئاضاكرن دو پرنسيپثن هةضدژ
ناضـبةرا   شـةرةنيخا د . نوونـةريا وي دكـةت  ) ئةهرميـةن (دكةت، و پرنسيپا خرابيـث، كـو خوداضـةندث تاريـث     

  .١دا نضيشكث ديتنا ئايينث زةرادةشتيية بؤگةردووينهةردوان
  
  :كةلتؤرث ئايينث ئيسالمي. ٢

ونـاهي، بـؤ قـةجني    ذ: اشكرايي بةرچاض دبيتگةلةك ب ئ وناهي و تاريثذژي دا دواليزما  د ئايينث ئيسالمث
گةلـةك ئايـةتثن   . هاتييـة بكارهينـان   بكارهينان، بةرامبةر وث تاريايت بؤ خرايب و نةحـةقيث  هاتيية و حةقيث

لمات الى النـور، والـذین   ظاهللا ولی الذین آمنوا یخرجهم من ال«ضث دواليزمث، مينا  قورئانا پريؤز ئاماژةيث ددةنة
» لمـات، اولئـک اصـحاب النـار هـم فیهـا خالـدون       ظالطاغوت یخرجونهم من النور الـى ال هم ءوکفروا اولیا

 ضـة  كري ب حةقي و نةحةقيث ذوناهي وتاريث بةلكي ل پرانيا وان جهثن قورئانا پريؤز باسي. )257:القران،بقره(
يب و نةحـةقيث  وناهي بؤ قةجني و حةقيث بكارهيناية، بةروضاژي تاريث، كـو دةاللـةتثن خـرا   ذكو  هاتيةگرثدان

  .داينث
 ).٨٣: ٢٠٠٨بـااليي، ( هةلبةت ئةضي كةلتؤرث ئيسالمي و بةريهينگثيث زةرادةشـيت و هـةتا يـث ئثزدياتيـث    

ژي ب ذةنگةكث راستةوخؤ بيت يان نةراستةوخؤ، كارتثكرنا خؤ ل هؤشا ب كؤمةل يـا مللـةتث كـورد كريـة و     

                                                
  ،مهدي جميدعبداهللا، الزرادشتية  ١
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پتر بةرجةستة بووية كو سـةركةفتنا   ي، ئةض دواليزمةةنگة د قووناغثن بةرتةنگثن مللةتث كورد تثرا دةربازبووذ
ذياليزمـا  وناهيث ل سةر تاريث، ببيتة سةركةضتنا خثرث ل سةر شـةري و ئةضـة د قووناغـةكا هةسـتيارا شـعرا      ذ

  .ذاستةقينة دةربرين ژ واقعث كوردي كري ةنگةكثذضةدان، ئةو ژي دةمث شعرث ب  ةنگذدا هاتية كوردي
  

 وناهي و تاريث د ئاضاكرنا ذيتما شعريداذديناميكا  :تةوةرث سيث
 دا، چونكـو ئـةو نـةتنث   يا كورديـ موئةيةد تةيب ئثك ژ حالةتثن تايبةت بيت د شعرا نوو  ،هةلبةستضان ةنگةذ

ثن دةنگـي وةردگريـت، بـةلكي تـا رادةيـةكث دوور وجثـژ وارث سـيمانتيكثژي        ةيژ مةسةل هثزا هةلبةستا خؤ
ئثختـة د خزمـةتا دةقـثن    دا هـةين دسـتينيت، د  هةلبةسـتث  تيثن د نـاض دبينيت و مفايژ وزة و شيانثن ضةشار

ئةضـة  : (مـةر وپةيدابنب، ل گـؤر دةربرينـا فازلـث ع    دا، كو هندةك دةقثن داهثنانكييثن وةسا ژثخؤيثن شعري
 ).٨٠: ٢٠٠٨عمر،( )سيه سالة وژدانا نةتةوةيةكث دبزضينن

ل سالثن حـةفتثيان و هةشـتثيان ژ سـةدةيا    ب، كو يا موئةيةد تةي»ستران و بةفر و ئاگر«هةلبةستثن ديوانا 
گشـيت دو جةمسـةرثن هةضـدژ وان ب     ةنگـةكث ذتثـدا ب   .دا دژينهاتينة نضيسني، د فةزايةكث تايبةت بؤري

. ونـاهي و تاريـث نـة   ذئثكسةر بيـت، ئـةو ژي جةمسـةرثن    ةنگةكث ئثكسةر يان نةذاليث خؤضة دكثشن، چ ب 
يثن ئاضاكرنا ياريا ذيتمـي ل  ان يان هثزان دا، ئةوة ئثك ژ بنياتثن سةرةكهةضركيا د ناضبةرا ضان هةردو جةمسةر

 جـودا  هـةض  بةهرا پتـر ژ كارلثكرنـا دو ئةلـةمثنتثن ژ   « نةخامسة ئةگةر بزانني كو ذيتم. موئةيةد تةييبدةض 
  ).٥٢: ١٩٨٧ابوديب،( »دروست دبيت
وورتر لثبكـةن، ل هنـدةك ذيـتم و    دضيا مةيدانا پثرابـوونثن خـؤيثن ذةخنـةيي بـةرفرةهتر و كـ      ،ژضث ئثكث

ةنگة دةقان هلبـبني؛ چونكـو   ذپث ب سةر ثنيثن سةركةضتنا ضان كو  يستةمثن نوو يثن نةعةدةيت بگةرينس
ژ كـويرايت، كـو    ب ضةديتنا پةيوةنديثن هةضدژيثن تشتان و وث ديالثكتيكا د هوندر دا، دثگةهينـة ئاسـتةكي  "

 دا و بنيـاتثن وثيـثن هةضـدژ   پثكهاتـةيثن وثـ   كو بچيتـة د نـاض  خؤ ل هنداض دياردةيا هونةري نـةگريت، بـةل  
  .ئاشكرا بن هندةك اليان ضة ژ و هوسا دث شيانثن داهثنانكييثن دةقي ١»ضةبينيت

 ة وث نةگـةهينيت كـو ئـةو ئاسـت بنياتـث     ضـ ذيتمي ل سةر ئاستثن دي،  دضـثت ئة  بوونا ئاستةكثزال« لث
و گةلـةك جـاران ئاسـتثن ضةشـارتيثن ذيتمـي وةزيفةيـةكا       چونكـ  ؛هونةريـدا  ذيتمييث ئثكانةية د ناض كـارث 

يـان ژث جـودا   نهةستةوةريث ب هةمان سروشتث ، چ ئةو ئاست ژنوهنثن ذيتمي دگثرذكارتثكةرتةر ژ ئاستثن 
هونـةرثن بـةرچاض و ديتنـث ب سـةر هونـةرثن      «دا، كـو  نةخامسة د ضي سـةردةمي . )٥١- ٥٢:اهلامشي( »نب

پثشضـةچوونا   ن بـةر ب كثمةضـة دچيـت و ئةضـة بوويـة سـيمايث سروشـتث       دةنگي كةتينة، يثن كارتثكرنـا وا 
  . )٣: ١٩٨٨اهلاشاي،( »شارستاين

                                                
 "المرايا ليست هي"ريم العيساوي، جدلية النور والضالم في مجموعة آللحة غابش الشعرية  -١
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كا يةپتر وةكو مةسـةلة  ي)موئةيةد تةيب(هندةك جاران ل جةم  ژي، كو هةرچةندة وناهي و تاريذدواليزما 
پـثش، ئـانكو    تـة كرن، لـث جارنـا ژي وةكـو مةسـةلةكا فيزيكـي دهث      مةنةضي و ئةندثشةيي دهثتة بةرجةستة

دوويـان و ئـةو پةيوةنـديا     ئةضـجا ديناميكـا هـةر   . رةشةنگـث  ذةنگـث سـپي و تاريـايت وةكـو     ذوناهي وةك ذ
  . دگثرن دا ؤلث خؤ د ئاضاكرنا ذيتمثذدا وناهي و تاريثذو سپييان  رةشناضبةرا  ديالثكتيكييا د
. هةيـة ) تاريث(  رةشةنگث ذو ) اهيثونذ(ةنگث سپي ذدا هةضركيةكا ديار ل ناضبةرا »فرةكا باي«د هةلبةستا 

زؤزانـثن   هاتية بةرجةستةكرن كو قيزكةكا كـورد يـا چيـا و    اكژيپو ناسنامةيا كوردي و بثگونةهي و سپي وةك
كو تـةعريب و زومل و بيابـانثن باشـؤرث عرياقـث      رةشةنگث ذةنگي دكةت، بةرامبةر ذكوردستانث نوونةريا ضي 

 هاتية ئاضاكرن و هةضركي و شـةرةنيخا دژوارا د  ستث ل سةر ضث دواليزمثهةلبة ضث فةزايث. دكةن ينوونةريا و
دا و بزاضـا  يرةشـ ناض دةضةرا  هاتبيتة برن بؤ نةخامسة ئةگةر رةنگث سپي ب خوريت ؛داانناضبةرا هةردو جةمسةر

ل  داد ترثنثـ  هةلبةسـتة  ةر بزانني شاعري ئـةض گ ئهپتر دياربيت  دث ژي ئةضة. هاتبيتة كرن ويئامسيالسيؤنا 
 دةمـث بـؤ باشـؤرث عرياقـث،     ١٩٧٥ ل سـاال  كرنا كـوردان  پشيت تةرحيل رثيا بةسرا ضةهاندية، سالةكثچوونا 

  :بال خؤ دكر نب هةردو مال وث كچثگةرمادا  ژكو ، كةيت چؤل بيابانةكا چاضث وي ب كچةكا كورد ل ناض
  !كوردستانث

  ..فرةكا باي   
  ..چيايةكث بةفر لث ماي ژ

  ..ةكا منبةل چاض.. ئةضرؤكة
  ..يا گرثداي

  ..و درياي رةشل بن كوينةكث 
  ..ل ناض دةشتةكا بث باب و داي

  ..ذؤژا ئارياي
  ..خيزث شارياي    

  ..زةريا من  يا د خوهث را ماي
  ..ئةزث دترسم

  ژ دلبةرا دمث بةفر و خوين
  ..ژ ئةنيا كةضةر
  ژ بةژنا شرين
  ..ژ دلث ئةضني
  ..لث بووي برين

  ..ژ جةرگث زؤزان
  كؤضان لث بووي 
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  ..ئةزث دترسم
  ..ذؤژا ئارياي

  ..كرثت بكةت    
  ..ل ئةنيث بدةت.. هزار دةقا

  !ژ دمثي ببةت.. چيا ةنگثذ
  

تثـدا  كـو  دگةريت  ضة ١٩٧٦هةلبةستثن دةستپثكييثن شاعرية، نضيسينا وث بؤ ساال  هةرچةندة ئةضة ئثك ژ
گـةل هنـدث    ك ل سـةر زالـة، لـث   دكةت و كارتثكرنا شـثوازث كالسـي   گةلةك زيق ديار ذيتما دةنگي ئاستث

ئاسـتث  . ذيتمـا وثيـا دةنگـي    ژ ، گةلةك پترةسيمانتيكييةكارتثكرنا ذيتما وثيا ضةشاريت، كو ل ضثرثيا زثهين و 
 لثيـا . كرنا سـةروايان  هاتية ئاضاكرن ب تايبةت پويتپثكرنا وييا زثدة ب ئاضا دةنگي ل هندةك جهان ب خوريت

ةنگـث سـپي ئـةو    ذو  رةشةنگـث  ذبووية، كو ديناميكـا   وشيت دروستب رةنگةكث خوةزايي و سر سيمانتيكي
يـا ئثكـث ب هةسـتةوةرا يسـتنث دشـثني وةرگـرين، يـا دووثـژي ب پثحةسـانةكا زثهـين            كريـة  دروست

  :ئةندثشةيي دشثن وةرگرين
  

 ئةنيا كةضةر دمثث سپي بةفر -چيا  كوردستان ناسنامةيا كوردي سپي
 ئةنيا دةقداي رةشدمثث  رةش كوينثن - دةشت  راسبة تةعريب رةش

  
پثدكـةت كـو زؤمـا كـامريا شـاعري ل       دا وةسا دةسـت د ضي دةقي ،و سپي رةش/ وناهي و تاريثذديناميكا 

،  »چيايةكث بةفر لث مـايي « هاوارا خؤ دگةهينتة كوردستانث دةمث ية»سپي«ل  و پاشي »بةسرا«يية »رةش«
 ، پاشـي »و دريـاي  رةشل بـن كوينـةكث   «ا كـورد  وثنةكرنا ژينگةها نـوو يـا كچكـ    ي»رةش«ل  جارةكا دي

ناسـنامةيا  « ترسـا خـؤ كـو سـپيايت    دياركرنـا  ا د، د دووضدمث بةفر و ئةنيا كةضةريا وثنةكرنا كچا كورد  »سپي«
 »سـپي « چيايثن كوردستانثيثن بـةفراوي  ةنگثذ، و »رةش«كرن و تةعريبكرن رةشب دةقان ثتة  »كوردي

ـ  و هةضركيا د داسپي ةنگثذو  رةشةنگث ذد ناضبةرا  ش جاركيا شةضةگوهاستن ئةض. لث نةمينيت  دا،ناضبةرا وان
بةهرا پتـر دةمـث بثـژةيثن    «، نةخامسة ئةگةر بزانني كو دكةت ئاضا ةكا سيمانتيكيذيتمژ تةرزان  ب تةرزةكي

 يا تـةكليف دهثنة بلثضكرن، هةستةوةرا ديتنث دهثتة ئازراندن، كو  ،ةنگان ددةنذيان پةيضثن دةاللةتا ، ةنگانذ
ا ناضـةندثن بينينثيـثن د نـاض    ةنگان بگةهينتة مـةژي، ئـةو ژي د هونـدري ئازرانـدن    ذ لةرزشثن ذيتميثن كرية
نـة ب   ئـانكو،  ).٣:اهلـامشي ( »ا ئثكسـةر ةكدا هةين و ضةبزضينا وان ب رثكا خةيالكرنث نـةك دروسـتبوون  مةژي

ا ذيتمـ  ضـث  هـين دشـثني ئاگـاداري   بينينـث و پاشـي ب پثحةسـانةكا زث    ايسـتنث بـةلكي ب يـ    اهةستةوةر
  .ببني سيمانتيكي

وناهي و تاريـث دا، بـةلكو هـةر    ذدا هةمان هةضركية دناضبةرا »سترانةكا زةالل ژ زيندانةكا شثلي«د هةلبةستا 
خةونـةكا  «يان » وهن ژ زيندانةكا تاريذسترانةكا «هلدگرن، كو دشثني بثژين  ناضونيشان ب خؤژي وث رامانث
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وناهيـث ب دومـاهي   ذوناهي و تاريثدا بؤ بةرژةوةنـدا  ذناضبةرا  دا، هةضركيا دثدضي دةق. »ةشرژ زيندانةكا  سپي
ل گـةل   ،بوهؤستةك و چـار ديـوارثن زينـدانث نـة     :تاري دةست پثدكةت رةوشةكا ل جيهانا شاعري. دهثت

  :دكةت تاري پتر ضث جيهانثكو قامچيا رةش 
  !هايث هايث دايكا منث

  خةمثت مةهندي دنيايث
  ..ا رةشقامچي

  لةشث من خوار
  ..خةريبيا

  جةرگث تة خوار  
  ..ئةض دنيايا هؤ بةردرياي

  ما بوهؤستةك و چار ديوار
ياليسـتا تـاري دؤمـث ناكـةت،     ذلثگؤر هيضي و خةونثن شاعرييان ئةو خةونا ئةو بؤ دستريت، ئةض زينـدان و  

بيتة بزؤت و لةشث خودانـث  كرية، كو دث ثپ ژ قامچيا رةش دةست گريت، شاعري وناهي جهث وثذبةلكو دث 
هلبوونا بزؤيت د زيندانةكا شثليضة، هلبوونـا روناهيثيـة د زيندانـةكا تاريضـة، مينـا هلبوونـا ئـاگرث        . خؤ سؤژيت
  :ژث درةضن هثزثن تاريثيثن ئةهرميةين ة دةمثزةرادةشتي

  سبة ديوارثت خلؤلة دثهةرفن
  دثهةرشن.. قةيد و زجنري
  دث بن بزؤت،.. قامچيثت رةش

  خودانث خؤ سؤژنلةشث 
  دثهثمةضة و دث رزگار بني

  ئةز ژ ديوارا و 
  تو ژ خةريبيا  

ا هـةرا مـةزنا   ناگريت، بـةلكو يـث ب هيضـيية كـو هثـز     ضةوناهيا بزؤتيذلث شاعري خؤ تنث ب هيضيا بزؤيت و 
  :كو ئثدي تاريايت نةمينيت وناهيا ذؤژثيةذوناهيث ثت، ئةو ژي ذ

  !لثژپةقثت دةستثت تة دايث
  زثنكاين دث 

  ..ژ كةند و كورثت لةشث من ژي
  .ذؤژ دثهةلثن

  هينگثژيان دثيا خؤش بيت
  هينگث
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  د
  ا

  ي
  ث
  

 ژ خالـةكا مةنـد دةسـت    كو ل بـةراهيث  يةدا، مينا بزاضا زانثيةيان بلقدانثهةلبةستث بزاضا ذيتما روناهيث د ضث
پيچـةكا   ، پاشـي )زينـدانث  ژ(ئانكو ژ تاريث . پيچةكث زثدة دبيت و د دووض دا زثدةتر لثدهثت پثدكةت، پاشي

يـا  هةضـگوجناية ل گـةل     ژي ئةض بزاضا ذيتمـي ). ژذؤژث(د دووض داروناهيةكا هةرا مةزن ) ژ بزؤيت(وناهيث ذ
 يـا گريكيهـايت، كـو ژ كـارث    Rhythmosئـةوا بنـةكؤكا وثژپةيضـا    ) Rhythm –ذيـتم  (واتايا زمانييـا پةيضـا   

Rheim ٧١: ١٩٩٩گةردي،( ونا رووباري ددةتهاتية دارشنت، و مانايا زان، بلقدان، رابو(.  
  

وناهيا ئاگري ل دةض شاعري رثكةك بووية، چةندين جاران پةنا بريث، بؤ منوونـة ل  ذديارة كوشتنا تاريث ب 
  :سةر ئةزمانث سيابةندي دبثژيتة خةجث

  ..رامووسانا من و تة دث بيتة ئاگر
  بيتةگوري

  گةش كةت وارث ئةهرميةنا
  .تاري كري

  
هةيـة كـو ب    ةلبةستثن دي دا، وة ديار دبيت شاعري باوةريةكا موكـوم ب هثـزا روناهيـث   يان د هندةك ه

هـةموويث ب گؤتگؤتـك و    هةضكثشة بةروضاژيژي دبيت، شـاعر ضـث   دةمث ئةض. سةر هةموو هثزةكث بكةضيت
دكـةت و وي   گؤتگؤتـك و گومانـان د بةرپـةرةكي دا كؤمضـة     تشتةكث باوةرپثنةكري دهژمثريت، وان هـةمي 

يث نوو ببينيت كو ذيتما ئةضث بزاضث مينا ذيتما بزاضـا شـةض و   )روهن(ضةددةت، دا بةرپةرةكث ) ريتا(رث بةرپة
  : ذؤژ دةردكةضيت و شةضث دكوژيت ذؤژانة، دةمث

  گؤتية تة كث
  هات و شةضا ئةهرميةين

  گوريژچاضثن زةرةدشتيضةمري
  ل سةرثچيا؟ 

  گؤتية تة كث
  چةپةر بةردا و ) عةمثگؤزث(

  !ؤرييث مريل زؤزانثت ژ
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  ..!نة خةزال نة
  گارةهةرث ل جهث خؤ ماي،
  .هثشتا كويضييث لث دچةرن
  جؤكثت مةهةر ئاضا تث ماي،
  .رويبارثت مةهةرث دگةرن

  سال و زضستان و بةفر
  .سل نةبوويةنة و هةر هةضالن

  هةرا كةلة و لويليا تضةنگا شضاين
  .تژيگوندث مة كةوالن

  تاري شةضا ئةهرميةين دث مريت و
  چاضثت زةرةدشيت ناضةمرن گوري و

  ..و هةضالثت خؤ) عةمثگؤزث(
  چةپةرثت خؤ بةرنةداينة،

  ..گوهث خؤ بدث
  !چةوا يث ل زؤزانا دخورن

  

ضـةهاندن و   گةضةركث ب چةند ذؤژةكان هاتيـة  دا، كو پشيت روودانا شةرث) داستانا گةضةركث(د هةلبةستا 
 ، ديناميكـا رونـاهي و تاريـث   )١٠٨: ٢٠٠٤طيب،( كرنهاتيةپثشكثش گةضةركث بؤ شةهيدثن قارةمانثن شةرث

كو بووية بةرجةستةكرنةكا فيزيكي بؤ شةرث وان پثشمةرگةيان دةمـث   مةكا شعرييا گةلةك جوان ئاضاكريةذيت
ل نيضا شةضث تضةنگثن خؤ بةرددةنة دوژمين، كو ل گةل حةرةكا تةقةكرنا تضةنگان و وثگوريا ژث دچيت، بزاضـا  

اران دوبارة دبيت، ئةض دوبارةبوونة وةسا دناض دةقث شعريژي دا دوبارة دبيـت، كـو   چةندين ج روناهي و تاريث
 هةضكثشـةكا هونـةرييا گةلـةك گوجنـاي بـؤ      ئـانكو دةق دبيتـة   ؛ببيت وهن و تاريذچةندين جاران  دةق ژي

  :سيمانتيكي دهثتة ئاضاكرنيا ذيتما دةنگي، ذيتمةكا شعري بلي هندث، ژ ياليسيت، و با ذهةضكثشةك
  تانا گةضةركثداس

  .شضثدي بوو
  ل نيضا شةضث،.. ذؤژث كاروانث

  .گوندث مة بوو.. قوناغا وان
  ..كاضلةكث ب خوه و خوينث ئاضاكري

  .ژضان و هةشارا وان بوو
  ..پاريةكث ناين و ئاگر و خوين و گوللة

  .شيضا وان بوو
  ..مةرگث رةشث رةشةكةكي
  .شةضبثري و داستانا وان بوو



 كؤمه صه وتاري ئه ده يب كوردي

 
  

٤١١

  بوو، سپثدث سولتان چةندث رةش
  .د رةشي وةربوو
  ..هةر وث سپثدث

  .كاروانث مةهةرثگةش بوو
  ..مهبثزكرن پثال ذؤژث سةرث

  ..وةرغةر كرن
  .قوناغةك دي

  ..ژضانا وان
  .پثال ذؤژةكا نوي سةرث

  !ئا هؤسا ل گوندث مة ديرؤكث دنضيسن
  پثشوازيا ذؤژث دكةن و .. ئو ئا هؤسا

  ژ تثرثژثت وث
  !تةضنث داستانةكا نوي درثسن

  

بـة ل گـةل    كـو هةضكثشـا هونـةرييا هةضـتةري     بيت پتر ديار وناهي و تاريث د ضي خشتةيدا، دثذناميكا دي
  :ياليسيتذهةضكثشا 
 وناهيذ تاري وناهيذ تاري وناهيذ تاري وناهيذ تاري
 كاروانث شضثدي

 ذؤژث
ل نيضا 
 شةضث

ئاگر و 
 گوللة

مةرگث 
رةشث 

 رةشةكةكي

د رةشي  سپثدث
 وةر بوو

هةرثگةش 
  بوو
 

  

ةنگث وثيـا فيزيكـي بيـت    ذچ ب  وناهيث و تاريثذدا، دشثني بثژين، ديناميكا د ضان چةند منوونةيثن باسكري
ي، و ئـةو  )موئةيةد تـةيب (پثكهثنةرةكا سةرةكيية د ئاضاكرنا ذيتما شعري دا ل دةض  يان ئةندثشةيي و زثهين

ؤضة، ئاراستةكةرةكا سـةرةكي بوويـة بـؤ    ةوشا خذياليستا كوردييا مثژوويي، كو شاعر تثدا ژياي، ب ناضةرؤك و ذ
خـؤد و بابـةيت دا   : ناضـبةرا هـةردوان   خؤدث شاعري و سةربؤرا وييا شـعري، كـو پةيوةنديـةكا ديـالثكتيكي د    

  . ذيتمي و د بياضث وثيث سيمانتيكي دا كرية، ب تايبةت د وارث دروست
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  :ئةجنام
حالةتـةكث خؤزاييـة، نةپةچرومةكرنـةكا ب    دا ژ "موئةيـةد تـةييب  "ونـاهي و تاريـث د شـعرا    ذديناميكا   - ١

ما شـعريدا ژ رؤلـث دةنگـي، كثمتـر     تيذضةرثژا سةربؤرا وييا تايبةتة، لةوا رؤلث وث د ئاضاكرنا  خورتيية، ئانكو ژ
  .نينة
بووين، يا گوجنايـة ل گـةل حالـةتثن     چث وناهي و تاريث ل دةض شاعريذيتما وان دةقثن ژ ديناميكا ذ - ٢

 .و سروشتيدا هةين ژيانث ذيتميثن د ناض
ژي دا هةين، شاعري وةكـو هةضكثشـةكا هونـةرييا هةضسـةنگ بـؤ       ئةو حالةتثن دناض سروشيت و ژيانث - ٣
 .ئيناينة ياليستةكا راستةقينة بكارذ
 :كريدا دو حالةتثن ذيتميثن سةرةكي ستاندن وناهي و تاريث د دةقثن پراكتيكذديناميكا  - ٤

  .حالةتث فيزيكي و حالةتث ئةندثشةيي
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  :سةرچاوةکان

، هـةولثر، دةزگـاي   سيمانتيكي گؤتاري شيعر- تةكنؤ: پةخشانة شعري كوردي )٢٠٠٤(حمةمةد  بةكر،.١
  .چاپ و بالوكردنةوةي ئاراس

، دهؤك، دةزگةها سپريثز يـا چـاپ و   بنياتث ريتمي د شعرا نوويا كورديدا )٢٠٠٦(حةسةين، ياسرث . ٢  
  .وةشانث

  .، بیروت، الموسسۀ العربیۀ للدراسات والنشرالیقاع فی الشعر العربیفلسفۀ ا )2006( علوي،الهاشمی.3
 .، مجلۀ االقالماشکالیۀ االیقاع البدیل فی الشعر العربی )2002(عبداللۀ، ستار . 4

 –، ماسـتةرنامة، كـوليژا ئادابـث   مثژوويا كثشناسيث د هؤزانا كورديـدا  )٢٠٠٩(جةميل رةشيد، مةسعود . ٥
  .زانكؤيا دهؤكث

والفارسی  دراسۀ مقارنۀ فی االدب العربی: دالالت البناء االیقاعی فی الشعر )1999(شاهو سعید  ،اهللافتح . 6
  .کلیۀ اللغات، جامعۀ السلیمانیۀ) غیر منشورة(، رسالۀ ماجستیر يوالکرد

٧.http//:mb -soft.com/believe/text/dualism.htm 
دمشق، وزارة   "الدراسات الفلسفیۀ"، سلسلۀ 1وجود إیقاعات ال: فی ظالل العدد )2002( کمال القنطار،. 8
  .قافۀثال

العامۀ السوریۀ  ، منشورات الهیئۀدراسات فی الشعر العربی القدیم ،الثنائیات الضدیۀ) 2009(الدیوب، سمیرة . 9
  .للکتاب، دمشق، وزارة الثقافۀ

، ١٩٩١- ١٩٧١ضـةرا بةهـدينان   دة: داجةضةنگ د هؤزانا رياليستيكا كـوردي   )۲۰۰۵(وةيسي خالد، عيماد : ۰١
  .دةزگةها سپريثز يا چاپ و وةشانث ، دهؤك،١چ

، دهؤك، دةزگةها ١، چلثكؤلينةكا هونةري ية ل سةر رةنگان: جيهانا رةنگان )٢٠٠٨(بااليي، فةمهي . ۱١
  .سپريثز يا چاپ و وةشانث

  .يسةرثن كوردضتيا ن، دهؤك، ذ وةشانثن ئثكةزمانثچامةيي: سثهرةبةندي يا بةردةوام، لضفا ،عمر. ۱۲
  .العربیۀ ثبیروت، مؤسسۀ االبحا فی الشعریۀ، )1987(کمال  ،ابودیب. 13
 وزارة الپقافۀ واالعالم، مهرجـان  ، بغداد،ۀثایقاع اللون فی القصیدة العربیۀ الحدی )1988( علوي،الهاشمی. 14

  .المربد التاسع
راوردكردين لة گةل عةرووزي عةرةيب  كوردي و بةكثشي شيعري كالسيكىي )١٩٩٩( گةردي، عةزيز. ١٥

  .هةولثر، وةزارةيت رؤشنبريي  )لثكؤلينةوةيةكي شيكاريي بةراوردة(وكثشي شيعري فارسيدا 
  .چاپخانةيا وةزارةتا پةروةدةيث، هةولثر  )هؤزان( ستران و بةفر و ئاگر )٢٠٠٤(مؤيد  ،يبط. ١٦
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  »نايل«سةرجنثکي حةجنامةکاين 
  هادي ذثزوان 

  :رتةکو
ة بة دست و نايل گةشترين و پرشنگدارترين ئةستثرةي ئةدةيب کوردي، شاعرييکي ئةويندار و بة هةستة ک

ث پوپؤي عيشقي حةقيقي و مةجازي لثکگرثداوة و نةخشثکي ذازاوةي ةکةي تاناندپةجنة خةياصة هونةرمةن
ةم نةخشة بةبايةخة هةرکام تاصي ئتاص. خولقاندووة و ديواين ئةدةيب کورادين پث ئاوةدان کردووتةوة

يان کردووة بؤية بة دص آلجگةرگؤشةيةکن کة بة شيلةي گياين نايل پةروةردة کراون و لة پثش چاوي نايل با
  :و داو چاودثريان دةکات

  کة لة ئةوالدي درث نييةخةتا کةس بث     لة جگةرگؤشةيةکي شيعرم مةدة مةعنايي خراب
ئةکةوث کة شاعريي دص سووتاومان النيکةم دووجار سةفةري مةککة لة ديوانة ذةنگينةکةي ناليةوة وا دةر

  .قةرار بووة هةر بةسةرچووةو مةدينةي کردووة و واديارة لة هةردوودا تامةزرؤيةکي بث
 ؛»حةجنامه«غةل و غةشة، سث پارچة شيعرن کة من ناوم ناون ة و بثساخدياري ئةم حاجية دص 
ئةي کة « ؛و باسي مةدينةي تثداية) خ.د(کة پةسين پثغةمبةرة» ةوانج ئةي تازة«موستةزادة بةناوبانگةکةي 

کة »...ئةال ئةي نةفسي بووم ئاسا«کة واديارة لة کايت مةککة وتوويةيت و » ...ذوو زةردي مةدينة
هةرکام . کةي بة گوثدا خبوثنث»حةجنامة«قةسيدةيةکي دوور و درثژة و بةحةق شياوي ئةوة هةية بانگي 

  .وبؤ و تام و مةزةي خؤي هةية ديارة هةر سثکةش ذةنگ جوان و تام خؤشننة  ذةنگلةم پارچة شيعرا
نووسةري ئةم باسة تثدةکؤشث سةرةجنثکي تايبةمتةنديةکاين هةر کام لةو سث پارچة شيعره بدات و 

   .بةرز بذوانث هلةاليةين عيشقي حةقيقي نايل پاي
  

 .نايل، حةجنامة، مةککة، مةدينة: وشة سةرةکييةکان

                                                
  .ي کوردستانستگازانمامؤستاي   
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  :پثشةکي

تايبةمتةنديةکانياندا ئةذوانث؛ بةتةا به تر  جارثکي وئةم باسة لة سث پارچةشيعري بةرزي نايل ئةکؤصثتةوة
دا باسي مةککة و مةدينةي کردووة و ديارة لة سةفةري حةجدا ئةم نايل لةم سث شوثنة هةر لةبةر ئةوةي کة

نايل بةسةرهايت خؤي نةگثذاوةتةوة و هةر هةرچةندة . »حةجنامه«ناون  مسث قةسيدةي داناوة، ناو
  .وکؤي دةرووين خؤي دامرکاندووة کوص

يان زياتر دةشيت حيجازي گرتووتة بةر،  جا ئاخؤ نايل چةند سةفةري حةجي کردووة و جارثک يان دووجار
دةمان لة ذثگاي شيعرةکاين نايل خؤيةوة هةر ئةوةن«؛ بؤ ئثمةيش جارث هةر ئةوة ئةصثني کة نييةزؤر ئاشکرا 

وةک لةو پارچة شيعرةي دةردةکةوث کة لة سةفةري . بؤ دةردةکةوث کة نايل بة پريي حةجي کردووة
حمةممةدي مةال ( »...ازة جةوانتئةي : وتوويةيت و تثيدا دةصث) خ.د(حةجيدا لة سةر قةبري پثغةمبةر

  ).١٥- ١٤: ١٩٧٩ کةرمي،
دا بة گوثرةي "دؤلکةرميي مودةذذثسمةال عةب"ئةوةمشان لةبري نةچث لة شةرحة بةناوبانگةکةي 

ئاماژة » ...ئةي کة ذوو زةردي مةدينة«و » ...ئةي تازة جةوان «ةکاين دوو قةسيدةي يندي و جياواز هتايبةمت
  کردنةوة و سؤزدا و ئةوي ذي بريويةکثکيان لةگ. دوو سةفةري حةجي کردبث" نايل"بةوة کراوة کة لةوانةية 

ئةال ئةي نةفسي بووم «ئةگةر وابث ئاخؤ قةسيدةي  .)٣٠٠-٢٩٩ديوان، : انةبذو( تريان لة سةردةمي پرييدا
بةرهةمي کام سةفةر بثت؟ ئايا ). ٢٢٥: ١٩٥٢ سةجادي،( ي ناليشي تثداية»تةسةوف«کة شوثنةواري » ئاسا

  وويةيت يا لة سةردةمي پرييدا؟تکردنةوة و سؤزدا و لة گؤذي بري
 .يه پثداچوونةوةي يةکةيةکةي ئةوانة"نايل"ث قةسيدةي لةم س اديارة باشترين شثوةي لثکؤصينةوةو

اصةيت وذ. و و جياوازيةکان وةدةر ئةکةونبةمشثوة تايبةمتندي هةرکام لة پارچة شيعرةکان دثتة بةرچا
دا لة ذثگاي حةجداية و هثشتا »ئةال ئةي نةفسي بووم ئاسا«ة نايل لة قةسيدةکان وا نيشان ئةدةن ك

 دا پريثکي»ئةي تازة جةوان«ة و لة دا نيازي گةذانةوةي هةي»وو زةردي مةدينةئةي کة ذ«نةگةيشتووة، لة 
 بةم پثية منيش بةبث ئةوةي ژمارةي سةفةرةکاين نايل بثرمة پثش چاو يا يةک. لة مةدينةداية وةچووآلبةسا

سةرةتا : دوويان لثبکةم، جارث هةر وةک يةک سةفةري حةج سةرجني هةر سث پارچة شيعرةکة ئةدةم و
  .»سؤزي مةدينة«و دواي ئةوان » سؤزي مةککة«، دوايي »ؤزي ذثگاس«

  
  سؤزي ذثگا- ١

ة کة لة ذثي سةفةري حةجدا وتوويةيت و "نايل"مةبةست لة سؤزي ذثگا ئةو قةسيدة دوور و درثژةي 
نايل کة «: بة وتةي مامؤستا سةجادي. سةراسةر بة ئاوي چاوي نايل و لة کوورةي دصي ئةودا پةروةردة بووة

سلثماين دةرئةچث کتوپذ کة چاو ئةکاتةوة خؤي بةرامبةر ئةو کاروانةوة ئةبينث کة ذووبةذووي بارةگاي  لة
قيبلةي موسصمانةکان و کؤشکةکةي دةسکردي ئيرباهيم ئةذؤن، شعووري کة تا ئةو وةختة هةر لةبةر 
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لة ئامساين کوردةواريدا  يت تةاآلبيستنثکي دووربةدوور ناصةيةکي بة سؤز و زاري لثوة دةهات و پةذي خةيا
ئةو خوشخوانيةي ئةکرد، ئةبث بة مينايةکي بثگةرد و وثنةي بارةگا و کارواين ذثگةي ئةو بارةگاية و عاشقاين 

  ).٢٢٥: ١٩٥٢ سةجادي،( ئةو ئايينسةراية وةکوو ئاوثنةري بةري مانگ لةو مينايةوة دةرئةکةوث
 و دواي ئةوة ئاماژة) ٣- ١( و دونيا دةس پثئةکاتکردين نةفس  بةيتية بة سةرکوت ٧٤نايل ئةم قةسيدة 

بةجمؤرة ئةچثتة سةر باسي ذثگة و سةحرا ). ٥- ٤( بةوة ئةکا کة نيازي سةفري مةککة و مةدينةي لة دصداية
لة درفةتثکدا خؤي دةرباز  ).٢٧- ٦( تثر و تةسةل قسةي لثئةکات و دةشيت حيجاز و وشتري حاجيان و

 و لة ئاکامدا ئةگاتة مةککة) ٣٣-٢٨( کةبةي وا بةرةو مةککة و ذةوزة ئةچثئةکات بؤ باسي ئةو وشتر و مةر
زةي و هئاوري ئةوين لة دصي ناليدا زؤر بة تينة و ئؤقرةي لثئةسثنث تاکوو ئةيبا بةرةو ذ). ٣٥-٣٤(

 بؤ دص سووتاوثکي وةکوو نايل پشوودان لة وةها شوثنثکدا هةر پةسين پثغةمبةرة). ٤٠-٣٦( )خ.د(پثغةمبةر
م باسي ميعراج بة بةيت و دوان تةواو آلبة ؛)٤٩( و ئةم جةزبة ئةيکثشث بةرةو باسي قورئان و ميعراج) ٤٨-٤١(

نايل لة کؤتايي ). ٦٦- ٥٠( ي شةوةکةي درثژةآلنابث، هةچةند سةفةر خؤي ساتثکة ئةمما داستاين بة با
چةشنة  و بةم) ٧٤-٦٨( ةدةست ئةکا بة نزا و پاذانةو) ٦٧( ئةسحابوسةفةرةکةيدا دواي پةسين ئال

  .قةسيدةکةي کؤتايي پثدثنث
دا »حتفه العراقني«لة  »خاقاين«و پثش ئةو  نييةوثنة ئةم شثوة داذشتنةي نايل لة سةفةري حةجدا بث

ئةکات، ئثنجا ئةچثتة سةر باسي وشتري  »بادية«قسة لة  پثش هةموو باسثك، خاقاين. وةها کارثکي کردووة
قسةي ) خ.د(کان و شاري مةککة و مةدينة و ديارة مةدينة بةبث پةسين پثغةمبةرحاجيان و شوثنة تايبةتية

  ).١٧٣- ١١٥: ١٣٣٣ خاقاين ،( دا ئةپاذثتةوة و عةرزي حاجةت ئةکاشلة ئاکامي. لثناکرث
  
  باسي شوثنةکاين حيجاز- ١- ١

ئاشکراية  يت حيجاز ذايکثشاوة وآلعيشقي خودايي بةرةو و ،نايل کة دص سووتاوثکي بة هةست و ئةوينة
جا کث بث ماصي خودا بة پريؤز بزانث و گذ و تني و دذک و داصي ساراي . ي بةالوة پريؤزة)کةعبة( ماصي خودا

  :بؤية نايل پذ بة دص هةست بة خؤشي ئةکات و ئةصثت. حيجازي بةالوة خؤشتر لة باخ و بةهةشت نةبث
  مةککة داروبةردي قاعيدةي ئةرکاين ئيسالمةچ 

  کي مائيدةي ئةنواري ئيمانةتةيبة ماء و خاچ
  فيداکاري تةن و جان بة لة ئامساين هةراسان بة 

  وةردي مةردانة   وکة داخ و دةردي ذثگةي مةککة باخ  
  )٤٨٥:نايل(

هوشيار و  ثم سةفةر سةفةري دصة و دصيش گاهآلذاستة نايل مةالية و لة زانسيت شةريعةت شارةزاية، بة
داخ و دةردييش  ،بث »قاعيدةي ئةرکاين ئيسالم«مةککة بث و مةککة  کة بنچينةي ئيسالم لة. بثهؤش ثگاه

  .»مةردة«يل ئةوةي لةم باسة تثدةگا و بةذاي نا باخ و وةردة
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  :يةکةمني هةنگاودا ئةصثله اعرييش شهةست و زانستةية کة خاقاين  هةر بةپثي ئةم
  ).١١٥: ١٣٣٣ خاقاني،( نه باديه بل رياض خود روي      ي باديه نهي روي  در عرصه

  

م وشة آلنايل کة سةحرا و ذثگا و کارواين حاجيان ئةبينث، ئةگةرچي بري و زوباين هةردوو کوردية، بة
ي شثوةکاين نايل آلتر با عةرةبيةکان بة ئةسپايي و بة ئاساين خؤيان ئةخةنة کةلةبةر و ئةجمارة بةشثوةيةکي

نيل، دجيلة، عوممان، فةجج، مساقي ئةمحةر،  سةييارة، مةجةذذة، مةحيت، سةفينة، ،جةممازة(ئةذازثننةوة 
 ؤخوذاستة). ٤٩٥- ٤٨٧:نايل( ...)حةسايت ئةبيةز، شوهب، قاتاد، عةرفةج، عةوسةج، عةزات، شةفري و حةفري و

م نايل آلبة. يت عةرةبةکان ذائةکثشن و نوقمي سةحراي ئةکةنآلبريي خوثنةري قةسيدةکة بةرةو الي و
  :ةکةي نةبذاوةتآلهةواي ووهثشتا هةر لة کثش

  قةتاري زةنگ و قوذي ئوشتر و ئثستر لةسةر کثوان
  ).٤٨٧:نايل(دةصثي زيذةي سةداي قازوقوصةنگي ئةوجي کةيوانة   

ن و بةم چةشنة نايل ئةچثتة سةر باسي ةم داودةوةن و دذک و داصي دةشتةکان پةرژيين ذةوزآلبة
  :باخچةيةکي تايبةت لة باخچةکاين بةهةشت .»ذةوزة«

  جةننةت جةننةيت قوربةتذةوزةي جةننةت چ ذةوزةچ
  )٤٩٧:نايل( ذاحةت ذاحةيت جانةقوربةت قوربةيت ذاحةت چچ 

ئةوندة شةيداية  ئةکات و) خ.د(و مزگةويت پثغةمبةرنايل هةروةها باسي مةقام و ئاوي زةمزةم و حوجرة 
ئةچثتةوة بؤ مةقام و  هوذةوزةبؤية لة . ة کوث ئارام بگرثکة پةپوولةي دصي نازانث بؤين کام گوص بکا و ل

ئةمة ئةوپةذي عيشق و ئةوينة و ). ٥٠٣- ٤٩٨:نايل(زةمزةم و کةعبة و ديسان ئةچثتةوة بؤ حوجرة و قوببة 
  .ية لة کوثوة دةس پثئةکات و ئةگاتة کوثيواديارة نايل لة بةندي ئةوةدا ن

  

  )خ.د(پةسين پثغةمبةر- ٢- ١
ي مةحوي پةسين پثغةمبةري مةزين ئيسالمة و »نوور بةحري«ئةم قةسيدةي نايل هةروةکوو قةسيدةي 

هةرچةند نايل . تةواوي ذوون ئةکاتةوة دصسايف و دصپاکي و سؤز و هةسيت نايل بةرامبةر بةو خؤشةويستية بة
و مةحوي دوو مةالي شاعريي کوردن و لة حوجرة و مزگةويت کوردةواري پةروةردة بوون و وةکوو زؤربةي 

ئةال ئةي نةفسي بووم «م قةسيدةي آلپثغةمبةردا شيعريان هؤنيوةتةوة، بة شاعرياين کورد لة مةدحي
ي مةحوي زؤرة و زياتر لة شثوةي شاعرية »بةحري نوور«ي نايل و جياوازي لةگةص قةسيدةي »...ئاسا

  .عةرةبةکان ئةچث
واوي ناگةن و چثژي تة تث »مهزيه و برده«مةحوي هةر لة کوردستان هةست بةوة ئةکا کة کوردةکان لة 

ي کوردي دائةنث و خزمةکةي خؤي پث »بةحري نوور«لثوةرناگرن، بؤية ئةويش وةکوو شاعريثکي ئةويندار 
  :دصخؤش ئةکا

  م چوونکة کةم دي ئيستفادةي کورد»برده«و لة  »مهزيه« لة
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  منيش ئةم کورديةم دانا لة ذيزي ئةو قةسيدانة
  ةگةر تازيئ زوباين عيشقبازي خؤشة گةر کوردي و

  ئانةسؤزي عيشق ئةر گةوهةره مةحبوويب بثقسةي بث
  ).٤٥٣- ٤٥٢: ١٩٨٤ مةحوي،(

و دصيان بةو ) خ.د(کةوا بث مةحوي دانيشتووة بريي لةوة کردووتةوة کة کورديش عاشقي پثغةمبةرن
جا با وةکوو . پثيان خؤشة شيعري پةسين پثغةمبةر لةبةر کةن و بيکةنة ويردي زوبانو هةستة ئةجؤشث 

مةحوي لة ئةجنامدا وا بة باش ئةزانث مةدحثکي . عةرةيب بث و لة واتاي تثنةگةين يش»مهزه و برده«
  .کورديش بؤ خؤيان بزانن چي ئةصثن کوردي پثغةمبةرةکةي بکا با

عيشقي نايل لة دصة بةجؤشةکةيدا خؤي بؤ . نايل نة لة کوردستانة و نة برييش لةو بابةتانة ئةکاتةوة
. رفةيت ئةوةي پثنادا دابنيشثت و بزانث چي ئةصث و چؤن دةس پثئةکاتنةگرياوة و گةيشتووتة هاوار و دة

م آلحة عةرةبيةکان گرتووة و بگرة لةبةريشي کردوون، بةليش هةر وةکوو مةحوي چثژي لة مةدبةصث نا
  .واديارة بةقةست السايي کةس ناکاتةوة و شوثنةواري ئةو قةسيدانة لة شيعرةکانيدا زؤربةيان ئاسايني

. ؤري لةسةر نايل بووةلةناو شاعرياين پةسنبثژي عةرةبدا لة لووتکةداية، کاريگةريةکي ز کة »بوحريي«
نةفسي خؤي سةرکوت ئةکا و هةموو داخ ) خ.د(پثکردين پةسين پثغةمبةرت دا پثش دةس»بردة«بوحريي لة 

  :و دةردي بةسةر خؤيا ئةذثژث
  فان امارتی بالسوء ما اتّعظت من جهلها بنذیر الشیب و الهرم

  فاصرف هواها و حاذر ان تولّیه ان الهوي ما تولّی یصم او یصم
  امرتُک الخیر الم ما ائنمرت به  وما استقمت فما قولی لک استقم

  )4- 3:ئدصااذهی الق(وال تزودت قبل الموت نافله  ولم اصلّ سوي فرض لم اصم
  

شتث باسي خؤي ئةکا واديارة  م ئةوةيش پثش هةمووآلئةگةرچي نايل ئةوةندة لةسةر ئةم بابةتة ناذوات، بة
  :نييةلة کار و بؤچووين  خؤي زؤر ذازي 

  لةگةص ئةم عةشقبازانة بذؤ بازانة ئازانة         ئةال ئةي نةفسي بووم ئاسا هةتا کةي حريسي وثرانة
  پةشيمان کة دةرماين نةمانت واية ئيمانة        مانت هةر نةمان دثنثومؤسصمان لثرة ماين خان

  خةتريةي گةجني وثرانة زةخريةي کوجني کاشانة       ماري کةندوو بثو بث مفيت مشک ةبووبؤ کوند آلب
  و مةويت مةدينةت جةبري نوقسانة حةيايت مةککةت      بةقييةي عومري زايع گةر مورادت پث تةدارةک بث

  )٤٨٤-٤٨٢:نايل(
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و سةملان ئةکا بة  وةيسيالل و بژة بة ياراين ئةکا و ئيماين نايل هةر لة مةقامي پةسين پثغةمبةردا ئاما
ئةکا و ئال ميشدا دواي پثغةمبةر ئةوان بةشدار آلبةصگةي پايةبةرزي ئةو پثغةمبةرة؛ لة ذثژنةي ذةمحةت و س

  .ي ناو ئةبات»چار يار«و ياراين و بةتايبةت 
ةي ينةوراين پثشوو وةرگرتبث و لةکايت هؤنپاذانةوة و ناردين سةالمي لة شاعلةوانةية نايل نزا و 

  :لة پثش چاو بوو بث »بوحريي«قةسيدةکةيدا ئةم شيعرةي 
  )١٣:ئدآصاذهي الق(واالل وااصحاب والتابعين فهماهل التقي والنقي و والحلم و الکرم

لة  لة باسي موعجيزاتدا نايل تةنيا بة يةک دوو ئاماژةي کؤتا ذةزايةت ئةدا و تةنانةت وةکوو مةحوي
نايل بة گؤشةچاوث لثيان  دوو موعجيزةن کة »ئةسراري قورئان«و  »انشةققي ئةيو«. موعجيزات ناکؤصثتةوة
موعجيز «کي جوان خؤي بؤ موعجيزةي ميعراج ئامادة ئةکا و بة ثنايل بة وردةکاري. ئةذوانث و تثئةپةذث

  .ئةبات ناوي لث »ئةندةر موعجيز
  

  باسي ميعراج- ٣- ١
ةکا و بةو شثوة ددةسيت پث »سوحبانة«شةي باسي ميعراج لةم پارچة شيعرةدا هةژدة بةيتة کة نايل بة و

لة سةرةتاي ئةو ئايةتةي سوورةي » سبحانه«. ئةيةوث ئاماژة بة گةورةيي و گرنکي شةوي ميعراج بکات
سبحان الذي اسري بعبده ليال «: شةو داوة وئةسراية کة باسي ميعراج ئةکا و لة ئايةتةکةدا بايةخثکي زؤري بة

دةست  »شةوةمما«هةر بؤية ناليش چةند بةيتثکي بة . »االقصي الذي بارکنا حولهمن المسجد الحرام الي المسجد 
  .پثدةکات و قةدر و بايةخي ئةو شةوة بة پثي بري و هةست و بؤچووين خؤي ئاشکرا دةکات

جوان و  ي هةية و نايل تا توانيةيت ذؤخساري ئةو شةوة »حوسين تةعليل«لة چةند شوثين ئةم بةيتانةدا 
مانگي شةوي چواردة هثشتا هةر شةرمةزاري ساحييب شةوي ميعراجة و بؤية ئثستاش کة . ةذازاوة کردوو

  :زةردي و سووري لة ذووويا ئاشکراية ،هةصدث
  لة خةوف و خةجصةيت بةدري شةهي جنووم سوپة ئثستةش

  )٥١٠: نايل( کة هةصدث زةردي و سووري لة تةلعةتيا نومايانة
  :ةن و خؤريش لة شةرمي نووري ئةو خؤي شاردوتةوةو دةرناکةوثو ديدة ئاواتةخوازي ذةشي ئةو شةو صد

  شةوةمما غةيبتةيي نووري سوةيدايي دص و ديدة
  )٥١١:نايل( شةوةمما خؤر تيا گوايا لة شةرمي نووري پةانة

  
تريش ئةهثنث و تاريکي شةوةکةي پث  هةم لةم داستاين شةوي ميعراجةدا نايل ناوي چةند پثغةمبةرثکي

ئةستثرةيةکي وةکوو شةوقي  م پةرتةوي هةرآلذاستة شةوةکة خؤي زؤر تاريکة، بة. ن ئةکاتةوةجوان و ذؤش
ئامسانيش لةبةر . لة ذؤژي زينةتدا ئةدرؤشث و شةوةکةي پث ذةوشن وسپي ئةبثتةوة »مووسا«دةسيت 

ي لة سؤما »يووسف«کة لة دووري  »يةعقووب«وةکوو چاوي   ؛جواين ئةم شةوة کوثرايي داهات و سپي بوو
  ).٥١٢- ٥١٠:نايل( دةست داوة ئاوي سپي داهات
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م شوثنةواري سؤفيايةيت جاروبار لة آلو بةصگةي ئةم قسةيةش ديوانةکةيةيت، بة نييةنايل زؤر سؤيف 
) ٥١٣:نايل(» تةقريب«و  »تةجريد«لةم بةسةرهايت شةوي ميعراجةشدا  .شيعري ناليدا خؤي دةرئةخات

ئةم دياردة بؤ ئةو مةدرةسة کة نايل تثيدا پةروةردة بووة و . فيانة بنلةوانةية لة دوو شيعري تايبةيت سؤ
؛ جا ئةگةر شاعري وةکوو مةحوي سؤيف نييةتةنانةت دار و ديواريشي ذةنگي سؤفيانةي لثنيشتووة، زؤر سةير 

بث، خؤي وشيارانة شيعري لةو ذةوتة تايبةتيانةدا لثوانلثو ئةکات، هةر وةکوو لةقةسيدةي بةحري نووري 
  .داواي کردووة

بة پثچةوانةي زؤرث لة شاعرياين پةسنبثژ، نايل نايةوث بةسةرهايت ميعراج بة وردي باس بکات، بؤية کة 
دا ئةنووسث و تةنانةت بة جؤرث ئةيةوثت ذاز و يئةگاتة شةو  دصي گريؤدةي ئةبثت و هةر وةکوو عاشقثک پث

ر باش ئةپثوث و کة ئةشگاتة قة، ئةم ذثگةش زؤشارةزاي ذثي عةش نايل کة لة شيعردا. نيازي لةگةصدا بکات
  :تازة هثزي ئةوةي نةماوة بة وردةکاريةکاندا بچثتةوة و کؤتايي پثدثنث ،ئاخري ئةم ذثية

  موخةسس بوو مورخخةس بوو بة ئةسرارث کة تةقريري
  ).٥١٦:نايل( ئةجةلل و ئةعزةم و ئةعاللة تةعبريي سوخةندانة

  

  ...دةنگ و ذةنگ و - ٤- ١
 تةنانةت پةشيمانة لةوةي کة تا ئثستا ماوةتةوة ،خؤي بة وثرانةنشني ئةزانث و ئاوايت دةربازبوونةنايل کة 

بة دصثکي پذ لة سؤز و ئةوينةوة ذوو ئةکاتة  و» عةشقبازان«عاشقانة خؤي ئةکاتة هاوذثي  ؛)٤٨٣-٤٨٢:نايل(
زؤر ناخؤش بووة و تةنانةت ئثمة لة چةند بةييت سةرةتايي قةسيدةکةدا وادةرئةکةوث کة نايل دصي . ئاوةداين

بکةين بة بةصگةي ئةوة کة  - تةکةيآلکة نيشانةي بثزاري نالني لة باري ئةو ذؤژةي و-ئةتوانني ئةم بةيتانة 
جا کة لةم ). ١٦:موحةممةدي مةالکةرمي(. هثشتووة پاش ذووخاين مرينشيين بابانةکان کوردستاين بةجث

بووة و لة ئاکاميشدا ئةگاتة مةصبةندي يار، دةرگاي بري و هرزي بةنده خؤي ذزگار ئةکا و ئةبينث نةجايت 
بؤية چاو و گوثي لة هيچ دةنگ و ذةنگ و جووصةيةک . ثتة کارو اوي هةموو هةسيت ئةکهئةکرثتةوة و بةتةو

  .نييةغافص 
انيان م نايل جوآلبة ،و لة سارادا ذةنگةکان ئةگةرچي زؤر نني نييةمانا يا ئاسايي هيچ ذةنگث بؤ نايل بث

ئثستة ذةنگةکان لةگةص نايل قسة ئةکةن و سوور و سپي داستاين . تثکةص ئةکات و گيانيان پثئةبةخشث
  :عةشقي بؤ ئةگثذنةوة

  نيشانةي پريي ذثگةي عةشقة ئةم ئثسقانة سپيانة       دار و بةردي ئثسقانة ،ئةگةرچي ذثگة خاکي خوثنة
  

  :نني، بةصکوو ئةسووتثنن و ذةجم ئةکةن خؤصي سوور و وردة بةردي سپي ئثستة ئثتر ئاسايي
  مساقي ئةمحةرة ياقوويت ذؤح و ئاگري نةفسة

  )٤٩٣:نايل ( حةساقي ئةبيةزة يا شوهب و نةمجي ذةمجي شةيتانة
  

م زؤر باش ذةنگ ئةدةنةوة و خةياصي آلونة پثش چاوي نايل، بة هذاستة هةردوو ذةنگي سوور و سپي ئةک
  . نايل شاعري ذةنگني ئةکةن
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ترةوة تةا هةر ذةنگي سپي نايل بةرةو الي خؤي ئةکثشث و بة يةکجار ژيان و مةرگي پث  يةکيلةال
  :نيشان ئةدات

  تةين حاجي لةسةر چوارچثوةيي ناجي دةصثي نةعشة
  )٤٩٠:نايل( لوعايب خؤر لةسةر ئثحرامي وةک کافووري ئةکفافة

و بة  نييةکات و لة دةنگةکانيش غافص کة نايل بة چاوي سوور و سپي ئةبينث و  بة خةياص تثکةصيان ئة
  .گوثي دص ئةيانبيسث

و ) ٤٨٧:ناتلي( دةنگي زةنگ و قؤذي ملي وشترةکان وةکوو دةنگي قازوقوصةنگ ئةچنة گوثي نايل
م هثشتا آلتر، بة تثکيآلنگي بةجثهثشتووة و بة ذةزا ذووي دصي کردووتة ويت قازوقوصةآلئةگةرچي نايل و

  .تةکةي وةبري دثنثآلئةچصةکثنث و ئاوازي ئامساين ويةنگي وشترثک دادصثکي هةر لةوث ماوه و ز
حةننانة ئةخاتةوة بريي و  جيذةجيذ و تةقةتةقي تةختةي کةژاوةي وشترةکةي نايل، ناصةناصي ئةستووين

  :ئةوةندةي کة سؤزي گةيشنت بة مةدينة لة دصيدا ئةگةشثتةوة
  کةژاوة و دار و بار و تةختةي لوخيت لة سةر بوخيت

  )٥٠٠:نايل( دةناصثنن لة شةوقي تةيبة وةک ئةستووين حةناننة
  

پثواين وشتران و هاتوچؤي  ذث. ترةوة هةر شتثک دصي نايل ئةخاتة خورپة و مجوجوص لةاليةکي
  :ئةستثرةکاين کاکثشان هةموو بؤ ئةوةن عاشق لة ذث ال نةدات و زوو بة ياري بگات

  )٤٧٨:نايل( مةجةذذة ئالةيت جةذذي سارةبانانة                مةگةر ذثي حاجيانة وا تيا سةييارة سةييارة
  

هةر لة –نةقشةي قةسيدةيةکي  و پثوة تثکةص بکات تةا هةر هونةري نايل شاعرية کة دةنگ و ذةنگ
  .لث بذازثنثتةوة -ذثگادا
ان و ذةنگينة وةکوو ئاماژةي پثکرا نايل لة ذثگادا دصخؤش و سةرخؤشة و بؤية ئةم پارچة شيعرةي ئاوةد هةر
انةت وشةکانيش بؤ خؤيان دةنگ و ذةنگ و جووصةيان هةية کة لة خوثندنةوةي قةسيدةکةدا ئاشکرا نو تة

  .دةبثت و دص و هةست پثدةزانثت
  
  سؤزي مةککة - ٢

ئةي کة ذوو زةردي «کة نايل لةمةککة وتوويةيت و بة  يه مةبةست لة سؤزي مةککة ئةو قةسيدة دة بةيتية
ذواصةيت قةسيدةکة وامان بؤ دةرئةخا کة . يه وه پثئةکا و پذ لة سؤز و گلةيي و نزا و پاذانة دةست »...مةدينة

نايل بة هؤي شتثک يا کةسانثکةوة نةيتوانيوة ئثتر لة مةککة و تةنانةت مةدينة مبثنثتةوة و لة اليثکةوة ئةم 
ثتة دةرگانةي خودا و نايل بةدصثکي پذةوة ئةچ هجا لةبةر ئةم ؛بةجثهثشتنةي زؤرر پث ناخؤش بووة

دةرکرا «ئةگةر وابث مةبةسيت نايل لة . وکؤي دةرووين خؤي دائةمرکثنث و قسة لة چووين خؤي ئةکات کوص
دواي ماوةيةک  - کة مةالش بووة–بصثي نايل . کردين لة مةککة و مةدينةية دةر) ٣٩٩:نايل(» و دةربةدةر

ث داواي ذؤيشتين ناليان کردبث؟ ئةمة زؤر ذثي مانةوة لةگةص زاناياين مةککةدا بةيين شثوابث و کةسان
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خؤ نايل خؤي ئةم مةبةستة ئاشکرا دةکات و ئةصثت کة ئثوة پثتان واية من لثرة  آلنةخوازةص. ئةچث تث
و من ئةگةرچي ئةذؤم  نييةو نزيکي هةر مانةوة لة مةککةدا  »جيوار«م خؤ آلبة. نةمثنمةوة و بذؤم، باشة ئةذؤم

  :ا و ماصي خوداية و ئةمة بؤ من بةسةالي خودله م دصم آلبة
  )٣٠١:نايل(دةذؤم  »باذن اهللا« آلئينشةئةص »اهللابيت«من لة            بؤ جيواري حةق حييةيت نييةت کافية

بة حةرام  »دانة و ئاوةکةيان«و  »ةمرامايت حةمحة«بة ئةکا  نةو کةبگرث و ئةبؤية نايل پالرثکيان تثئة
نايل بريوذاي تايبةيت خؤي بووة و حازريش نةبووة بؤ نان و شان ئةم بريوذاية کةوابوو . دائةنث و ناخيوات

 و هةموو شتثک ئةبينث و »بازبازثکي ديدة«ئةو . ذاکثشث شثل بکات و قذوقةب دابنيشث و پثي لث پث
 نةکراوة و بة ئازادي دةستةمؤتر  لةبةر ئةوةي ئةو وةکوو زؤر کةسي .بةرامبةر بةمةش بثدةنگ داناکةوث

  ).٣٠٣-٣٠١:نايل( ئةژي
م ئةم سؤز و دصتةنگيية آلهثشتنة زؤر دصي تةنگ و پذ بةسؤزة، بة لةاليةکةوة نايل لةبةر ئةم بةجث

بؤية ژاين دووري لة . ث و بةجؤرث بة شوورةيي ئةزانث خؤي زةبوون و بثتاقةت نيشان بداتنذاستةوخؤ نادرکث
ئةم دصخؤشي دانةوة کة ئاگرثکي بةتيين لة . ئةداتةوةدصي خؤيدا ذائةگرثت و بة سةربةرزيةوة دصخؤشي خؤي 

ذاستة ميواين ماصي خودا پايةبةرزه و . کردووة زؤربةي قةسيدةکةي بؤ خؤي تةرخان ،خؤيدا شاردؤتةوة
چي ر ههم خؤ ذةمحةيت خودا گةورةترة و دصؤپثکي ئةو ذةمحةتة آلدووري لةو ماصة دژوار و سةختة، بة

  :ئاوي زةمزةمي پثناگاتگوناهة پاک ئةکاتةوة و سةد 
  دةفتةري ئةعماصي من بث قةترةيةکي ذةمحةتت

  )٣٠٠:نايل( کةي بة سةد زةمزةم سياهي نوقتةيةکي لث دةشووم
  

ةبث ، ناتوانث دانيشث و ئدا ببةستثنگ دانيشث و چاوي لة بةرامبةر ذاستيةکانايل لةبةر ئةوةي ناتوانث بثدةن
کةوابوو لةگةص خودا و . گوناهيش لة مةککة يةک بة سةدة بثدةنگ بوون و چاوبةسنت گوناهة و. بذوات

  :دينةکةيدا درؤ ناکرث و چي ذاسته ئةبث بوثژرث
  خةويف من لثرة لةبةر زؤري گوناه يةک بة سةد

  )٣٠٤:نايل( درؤمگةرچي عاسي و موزةنيب مب ئةمما موقةسثر و بث
وة، جا شاعريثکي کالسيکيش بث، جثي کة قةسيدةکة ئةوندة بةذاسيت بث و پذ بث لة سؤز و نزا و پاذانة

بؤ پارچة شيعرثکي وةها کة نة گاصته و تةنزة و نة غةزةصة ئةو باسةي کة . نييةپةشيمان بوونةوة و خؤ گؤذين 
هاتووة کة زؤر ذثي تثناچث و واديارة ئةو  »المةدة«لة سةر وشةي ) ٣٠٤:نايل( وانةکةدالة شةرحي دي

تره و  پالرثکي» ساصحان«خؤ ئةگةر بزانني . ذاستتر بث) ٣٠٥:نايل(» ال بدة« نوسخانةي کة نووسيويانة
  .ة، ئةم بؤچوونة جوانتر ذوون دةبثتةوة»حةمامايت حةرةم«مةبةسيت نايل هةر 

ديارة  ،نايل کة تا بةييت دةهةم هةر بة سؤز و ئاهةوة گرياوة و سةريشي بؤ ساصحاين ناساصح دانةنواندووة
ئةوةش کة نايل ترسابث و . ذؤم لةو خةزثنة پذ و دةوصةمةندة بة باشتر ئةزانثالئةدات و خؤشةچيين خةرماين 

و ئافةت پث نةجات بدات هةر ذثي تث  آلنةهات دانابث کة خؤي لة بةوئةم بةيتةي بؤ ذؤژي تةنگانة و هات
 بؤ ئةوةي نايل تا بةييت نؤهةم کاري خؤي بة شاي بة ئةجنام گةياندووة و دصي چي خواستووة، ؛ناچث
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خؤ مةککةش دياري عةرةبةکانة و وانية وةکوو کوردستان شيعري نايل تثيدا بزذث و تووشي . وتوويةيت
  :لة چةند بارةوة جياوازي هةية) سؤزي ذثگا(ئةم قةسيدة لةگةص قةسيدةکةي پثشوو . مةترسي بکات

ي خاصي کاتةوة و تؤزي نايل لثرةدا کة دصي پذ لة ژان و نةفةسيشي ئةوةندة بذ ناکات و تةا ئةيةوث دص :ائ
چةنده –دا نايل لةسةر شةوقة و ئةزانث کة ذثگا »سؤزي ذثگا«کوص و کؤي ئاگري دةرووين دامرکثنث؛ لة 

جا لةو ذثگا دوور و درثژةدا پذ بةدص ذاز و نيازي خؤي . واوي ئةحيةسثنثتةوة هت ئةگاتة يار و بة -دووريش بث
  .نييةکردين شيعرةکةي  ئةکا و دةربةندي تةواو

 و ناليش حةزي کردووة وةکوو زؤرثک لة شاعرياين) خ.د(پةسين پثغةمبةرة »سؤزي ذثگا«قةسيدةي . ب
وپثکتر دا چووبثتةوة و بؤ ذثکيدواي وتين ئةم پارچة شيعرة چةند جارثک پث نييةتر مةدحيةيةکي ببث و دوور 

رمةندانةي جوانيشي بؤية وشةکان ذازاوةن و لة پةناي يةکدا نةخشثکي هونة ؛دابثت ةوصيکردين ه
 وه ههةستثکي بةتةواوي ذاستةقينةية و لة ناخي دصي نالي »زي مةککةؤس«ئةم قةسيدةي . خولقاندووة

ة لثرةدا شيعر و .وشة هةر خؤي بؤ خؤي هاتوو ؛وة و شاعري کةمتر ئاگاي لة داذشتين وشةکان بووةآلهةصقو
  .شاعري يةکن

لؤمة و  لة شيعري پثشووةکاين عةرةب دةکات؛نةوة دا لة زؤر الية»سؤزي ذثگا«شيعري نايل لة . ج
هةموو ئةبن بة پثشةکي بؤ مةبةسيت ... سةرزةنشت و باسي ذثگا و سارا و قةتاري وشتر و وشترةوان و 

ازهي ( مان دثنثتةوة بري»کعب بن زهري«ي »بوردة«و ئةم شثوازة  هسةرةکي قةسيدةکة کة پةسين پثغةمبةر
يش لة سةر هةست »طرفه بن العبد«ةکةوث کة شاعريةکاين پثشووتري وةکوو ؛ تةنانةت دةرئ)٣٤-١:القسائد

  ). ٨٢- ٤٩:املعلقات( و بريي نايل کاريگةريان هةبووة
  

  سؤزي مةدينة - ٣
دةست  »ئةي تازة جةوان«مةبةست لة سؤزي مةدينة شيعرة موستةزادةکةي نالية کة نؤ بةيتة و بة 

  :وةکوو شةرحي ديوانةکةي هاتووة پثدةکات؛
ديارة ئةم . ي خؤي ال ئةکاآلسکا و )خ.د(تة پثغةمبةرؤنايل لةم پارچة شيعرةيدا ذووي دةمي کرد«
زيارةيت قةبري پريؤزي پثغةمبةري  و ي لةو کاتةدا داناوة کة لة سةردةمي پرييدا چووةتة مةدينة هشيعر

  ).٢٦٥:نايل(کردووة 
دةرئةکةوث کة ئةم دوو قةسيدة بةرهةمي  قةسيدةکةي مةککةدا وامان بؤ و لة بةراوردثکي ئةم موستةزادة

لة چةند  و بةرهةمي دةوراين پريي نالية »ئةي تازة جةوان«كه  نييةگومانيش لةوةدا . دوو سةفةري جياوازن
» من پريم و فاين«و ) ٢٦٤:نايل( »تا ماوة حةيامت« ،»پري و ئوفتادة« :بةمة کراوة شوثين قةسيدةکةدا ئاماژة

  .چوو بووةآلنايل بة سا هةموو بةصگةي ئةوةن کة) ٢٦٨:نايل(» وة ميهرمموغبةر بو« ،)٢٦٥:نايل(
جا ئةگةر نايل دوو . تر ناباتکا و پرييةکةي خؤي نةبث ناوي کةسي ي خؤي ئةآللثرةدا نايل هةر سکا

خؤ ئةگةر بزانني . پارچة شيعرةکةي لة يةک سةفةردا دانابث باسي حةمامايت ئةکرد و شتثکي ئةدرکاند
بؤمان دةرئةکةوث کة لةم سةفةرةدا  ،ةسيدة دوور و درثژةکةيدا چؤن پةسين پثغةمبةري کردووةپثشتر لة ق
ئةو کة . ثصث قةراريش نةبووة نايل مةدينة بةجث و کان بة سةريةوة نةبووة»شةوارة دةستةمؤ«سثبةري 
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ي ذؤيشنت و لةم قةسيدةدا بؤ هيچث باس) ٤٨٤:نايل( ئارةزووي بووة لة مةککة بژي و لة مةدينة مبرث
  گةذانةوة ناکات؟

ئةم قةسيدة  ،کة ليباسثکي عةرةيب دةرداماين لةبةرداية) سؤزي ذثگا(بة پثچةوانةي پارچة شيعري يةکةم 
؛ سوپيهر، )٢٦٦(: ؛ بوم)٢٦٤(: تازة جةوان؛ ئوفتادة، شکةستة«؛ زياتر لة شيعري شاعرية فارسةکان دةکات

ئةگةر . دةکةن يه هةموو ئاماژة بةو دياردة »)٢٧٠(: ؛ دةر)٢٦٩:( ؛ مةسيجثد، مثحرابگة، ذله)٢٦٨(: سيةهذوو
تردا  لةوانةية لةگةص زؤر شاعريي ،بؤ عومساين و ئةستةمبؤص ذابثتةوةنايل دواي سةفةرةکةي مةککة گة

ئةدةيب . گومان لة ئةستةمبؤصي ئةو کاتةدا زماين فارسي بايةخثکي زؤري هةبووة ديداري کردبثت و بث
تري  سةرةجنثکي. ي لث بةجثماوة»سؤزي مةدينة«دووةتة سةر زةوقي نايل و ئةم شثوازةي فارسي کاري کر

ذةنگثکي سؤفيانةشي تثدا ئةبينني کة ئةوةيش هةر بةرهةمي زوباين ئةدةيب ئةو  ،قةسيدةکةش بدةين
  :کاتةي عومسانية

  شةمسي هةمةداين لةعي ئةنواري هةموو قاسي و داينتئةي مة
  جويايي بةالمت ة نة سةد جود و نة مةعدوومجيلووةال زةذذةيي بث

  ).٢٦٩:نايل(
  

  :کؤتايي
م ديوانةکةي سث پارچة شيعري تثداية آلهةرچةند بة وردي نازانني نايل چةند سةفةري حةجي کردووة، بة

  .کة بثگومان بةرهةمي حةجن
ة ذثگاي ن لقةسيدةيةکي حةفتاوچوار بةيتية و نايل دواي بةجثهثشتين کوردستا: »سؤزي ذثگا« يةکةم

لةو پارچة شيعرةدا نايل چووةتة سةر . ناوةرؤکي قةسيدةکة پةسين پثغةمبةرة. مةککة و مةدينةدا دايناوه
لثرةدا نايل هةوص ئةدات ناذاستةوخؤ پلةي زانياري و شارةزايي خؤي لة زوبان و  .شثوازي شاعرية عةرةبةکان
  .ئةدةيب عةرةبيدا دةرخبات

پارچة  م نايل لة. و کةسايةيت ناليمان پث دةناسثنث ذادةيةکي زؤر بريوذاکة تا : »سؤزي مةککة« دووهةم
شيعرةيدا پالر ئةگرثتة ئةو کةسانةي کة لة پةناي ماصي خودادا بة خثر و حةسةنات و ئةم و ئةو ئةژين و 

نايل  وثذة و هةر بؤية ئةدةن و کةچي لة ذاستيدا بريوبؤچوونيان الرو  لة قةصةم »ساصحاين حةرةم«خؤيان بة 
کا و  ماشاي دص و دةرووين بةندةي خؤي ئه؛ خودا تة»چي حةق و ذاستة ئةيصثم و ئةذؤم« ؛ناتوانث بثدةنگ بث

  .ئةوةي بة دص لةگةص خودايدا بثت بة خودا نزيکة
نايل کة ئةزانث کايت . چووي ئؤمثدوارةآلي پريثکي بة ساآلکة ذاز و نياز و سکا: »سؤزي مةدينة« سثهةم

خةتاباري خؤي لة و پريي  .نيا نزيکة و ئةبث حازر بث، ذووي دةمي ئةکاتة مةرقةدي پثغةمبةرماصئاوايي لة د
هيچ  »سؤزي ذثگا«ئةم قةسيدة بة پثچةوانةي . ئةکات »عةفو« يتآلپةناي يةک دائةنث و داواي خة

  .نيشانةيةکي شانازي تثيدا بةدي ناکرثت و تةا ئاوازي دصثکي سووتاوي هيوادارة
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  :نسةرچاوةکا

  .مصر، مطبعه الستقامه، الطبعه االول )۱۹۳۲( ئد في مدح النبيصازهي الق - ۱
  .، تهران، امير کبيرمثنوي تحفه العراقين) ۱۳۳۳(خاقاني شرواني، افضل الدين  -۲
 .، قاهره، المکتبه تجاريه الکبريشرح المعلقات السبع) ۱۳۵۴( وزني، ابوعبداهللا الحسين بن احمدالز -۳

 .، بةغدا، چاپخانةي مةعارفمثژووي ئةدةيب کورد) ۱۹۵۲( الئةدينسةجادي، عة - ۴

بةغدا، چاپخانةي کؤذي زانياري  لة ذثگاي ئةدةب و لة پثناوي ناليدا،) ۱۹۷۹(وحةمةدي مةالکةرمي م - ۵
 .کورد

، بةغدا، چاپخانةي کؤذي زانياري کورد، چاپي ديواين مةحوي) ۱۹۸۴( مةحوي، مةال موحةممةد - ۶
 .دووهةم

، لثکؤصينةوةي مةال عةبدؤلکةرمي و ديواين نايل) ۱۹۷۶( ال خدر ئةمحةدي شاوةيسي ميکائيلييل، مةنا - ۷
 .فاتيحي مةال کةرمي، بةغدا، کؤذي زانياري کورد
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  »مةم و زين«سةرجنثک بؤ بناخةکانی مثژوويي چريؤکی 
  نةمجةدين جةباري. د

  
  :کورته

ئةم چريؤکة هـةر لـة   . ر لةوةية کة پثويست بة ناساندن بکاتگةلث بةرزت» مةم و زين«چريؤکی عاشقانةي 
باکوورةوة هةتا باشوور، لة ئةدةيب ذةمسييةوة هةتا ئةدةبی زارةکي، لة خؤنواندنداية و لة بـري و مثشـکی هـةر    
کوردثک جثگري بووة و بة چةشنةکانی گؤرانی و بةيت و تةنانةت مةتةص و قسةي نةستةقيش خـؤي نوانـدووة   

  .انة پيشاين ئةدات کة ئةم چريؤکة لة ناو ژيان و بريي ذؤژانةي گةيل کورددا هثالنةي کردووةکه گشت ئةم
و لة کوثوة سةرچاوةي گرت، باسـثکی جيـاوازة کـة     آلئيستا ئةگةر بپرسني کة ئةم چريؤکة چؤن بوو هةصقو

  .تا ئيستا توثژينةوةي لةسةر نةکراوة
بکـات و بـؤ ذووداوةکـانی    » مةم و زيـن «ثژوويي چريؤکي ئةم وتارة ئةيةوث بة وردی باسی سةرچاوةکانی م

يش وةک هةر چريؤکثکي تـر،  »مةم و زين«ئةم چريؤکة بنةمايةکي مثژوويي بدؤزثتةوة و ئةوة بسةملثنث که 
بـة پثـی دةسـتکةوتةکانی ئـةم وتـارة، بناخـةي       . لة سةر ذووداوثک کـة زةمانثـک قـةوماوة، درووسـت بـووة     

  .سةدةي پثنجةمي کؤچی ئةگةذثتةوةبؤ » مةم و زين«ذووداوةکانی 
  

  .ئةدةيب ذةمسي، مثژوو، مةم و زين، قةتراين تةورثزي ئةدةيب کارناواصي، چريؤک،: وشة سةرةکييةکان

                                                
  .مامؤستای زانستگاي کوردستان 
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  سةري قسة

دةهةمي سـةدةي حةضـ  (ةدةي يازدةهـةمي کؤچيـدا   هةصبةستوانی هثژاي کورد لة سـ  ،»ئةمحةدي خانی«
ی دةسـت پثکـرد کـة هـةتا ئةوکاتـة لـة ئـةدةيب ذةمسـي         »نمةم و زي«کاري هؤنينةوةي چريؤکي ) زاييين

تر، هةتا سةدةي يازدةهةم، ئةم چريؤکة تةنيا لة ئةدةيب زارةکـي خةصـکيدا بـاو     کورديدا نةکرابوو؛ بة واتايةکي
م لةم سةدةوة، خانی ئةم چريؤکةي هثناية ناو  ئةدةيب ذةمسي کوردی و جلثکی جـوانی ئـةدةيب و   آلبة .بووة

کة تةنيآ يةکثکة لةو کارة بةنرخانـةي کـة خـاين بـؤ ئـةدةيب کـوردی و       - ئةم چريؤکة  .بةر کردئةبةدي بؤ لة
بثـژان لـة   زؤر بةر لةوةي کـة خـاين بيهؤنثتـةوة، لـة نـاو خةصـکدا بـاو بـووة و بـةيت          - گةيل کوردي کردووة

اوي هـزر و  کـة خوصـقثندر  کةواتة ئـةم چريؤ . سةرانسةري کوردستاندا ئةم چريؤکةيان بؤ خةصکي باس کردووة
  .نيية» خاين«بريي 

ئـةم چريؤکـة بـؤ چ    ) ٢ خاين مـاکی ئـةم چريؤکـةي لـة کـوث هثنـا       )١ :ئيستا ئةگةر لةوة بکؤصينةوة کة
م بـةر  آلبة. سةردةمثک ئةگةذثتةوة و ژياين کةنگث پيشان ئةدات، دوو بابةتن کة ناوةرؤکي ئةم وتارة پثکدثنن

ئـةدةيب کارناواصـي و ئـةدةيب    (ايـي لـة دوو تـوثي ئـةدةب     بکةين، پثويستة بـة خثر  لةوةي باسةکة دةست پث
  .پثکدثنن بدوثن کة بة يةکةوة ذوخساري گشيت ئةدةب و هةروةها بةردي بناخةي ئةم وتارةيش) ذةمسي

  
  ئةدةيب کارناواصی و ئةدةيب ذةمسی
ئـةدةيب  «و پاژي دووهـةميش  » ئةدةيب فولکلؤر«پاژي يةکةم : ئةدةيب هةر گةلثک بة دوو پاژ دابةش ئةبث

ئةدةيب فولکلؤر هةر ئةو بةيت و مةتةص و چريؤک و گؤرانييانةية کة خةصـک بـة درثژايـي مثـژوو     . ية»ذةمسي
. دروستی کردووة و بةوانةوة ذؤژگاري خؤي پثذابردووة و زام و ئةضني و کؤيلةيي و ساالری خـؤي تثـدا بينيـوة   

ي گةل دةرئةبـذث و هـةوراز و نشـثوةکاين بـة     ئةم پاژة لة ئةدةب، ذاشکاوتر لة هةر کتثبثکی مثژوويي، مثژوو
کراويشـدا  و لة کاتثکي ديـاري  نييةديارة کة ئافرثنةري ئةم ئةدةبة کةسثکي تايبةت  .چيين داهاتوو ئةگةيةنث

. بةصکوو کةسانثکي زؤر لة ئافراندنيدا بةشداريان هةية؛ هةر بةو هؤيةش کـايت پثکهـاتنی ناديـارة    ؛پثکنةهاتووة
  .ةرهةمثک لة بةرهةمةکانی ئةم ئةدةبة چةندين دةية يآن سةدةي خاياندووةدرووستبوونی هةر ب

بيين گةيل لـةخؤ گرتـووة؛   خةزثنةيةکي دةوصةمةند لة هةست و ئاوزة و جيهان ،ئةم ئةدةبة ئثجگار پذبايةخة
  .تکةواتة ئةتوانث بؤ توثژينةوة لةسةر داب و نةريت و باوةذ و مرؤضناسی و کؤمةصناسی باشترين سووژة بث

چـيين هـةژار و چـيين    (لة تايبةمتةندييةکانی ئةم پاژة لة ئةدةب ئةوةيـة کـة کؤمةصـةي خةصـک      كيةکث
وة؛ کـةوابث  اسـتو گوذاةيت و هةر لةاليـةن ئةوانيشـةوة بـؤ چينـةکاين داهـاتوو      فرثنةريئا) ناوةذاسيت کؤمةصگة

لـة ذووي  . نييـة صـثکي ئـةوتؤيان   دةربارةکان و چيين دةوصةمةندي کؤمةصگا لة ئافراندين ئةم پاژةي ئةدةبدا ذؤ
ــاوةرؤکي  )١: نيشــان بکــةينئــةم تايبةمتةنديــةوة ئــةتوانني دوو ئاکــام دةســت تثگةيشــنت لــة ذواصــةت و ن

کةصک وةردةگـرث و هـيچ    هةر لة وشة و زاراوةي ناو خةصک ؛ چونکةنييةبةرهةمگةيل ئةم ئةدةبة زؤر سةخت 
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لةم ئةدةبةدا هةرگيز ناوةرؤک نابثتة قوربـانی   .بةکار نايةت دايتث - کة لة ناو خةصکدا نةسوابث- وشةيةکي دژوار 
بثنينةوة کة پشتاوپشـت لـة   » تيتيل و بيبيل«بؤ منوونة ئةتوانني ئةو مةتةص و چريؤکانة وةک . ذواصةت و وشة

ئةگـةريش ئـةو بةرهةمـة فولکلـؤرة     . نييـة باو و باپريانةوة بةدةسـيت ئثمـة گةيشـتووةو تثگةيشـتنيان دژوار     
بث، کثشی هةصبةستةکة بذگةيية و داذشـتنی دثـذةکان لةسـةر کثشـثکي دژوار جـثگري نـةکراوة؛       هةصبةست 

کـة  - زارةکيية و هةتا ذؤژگـاري ئثمـةيش    ئةم ئةدةبة، )٢. وةک بةيتة کوردييةکان کة کثشي بذگةييان هةية
هـةر زارةکـي    - کةسانثک لثرة و لةوث کاري نووسينةوة و تؤمار کردين بةرهةمگةيل فولکلؤريان دةست پثکرد

- بثژثک ئةبيسـن کـة ئـةو بـةيت    مةبةست لة زارةکي بوون ئةوةية کة خةصک ئةو چريؤکانة لة بةيت .ماوةتةوة
داية، دةري ئةخا کة لـة ذؤژگـاراين   ئةو بةصگانةي کة ئةمذؤ لةبةر دةست. بثژةيش خؤي لة پثشينياين بيستووة

دا بـؤ بيسـتين چـريؤک خـذ     يـ ين خةصـک تث آلة کؤمةنةکاندا شوثين گشيت لثبووة کآلناو بة ناو لة کؤ داينبةر
ةکـان و هـاتنی   ذئةم ذةوتة هةتا ذؤژگاري نوث و لة ئثرانيشـدا هـةتا سـةردةمي قاجا    )87: 1382آذر، ( ئةبوونةوة

بثـژان، سـةربازاين   لةم ذووةوة بـةيت  .)٥٦- ٢٩: ١٣٨٧زاده، لوان(قاوةخانة بؤ ناو کؤمةصگا هةر بةردةوام بووة 
- بوون کة ئةرکي گةياندين ئةو خةزثنة دةوصةمةندةيان بة دةسيت ئثمة لة ئةستؤ گرتـووة بـث   نةناسراوي گةل

  .بةهرةيةکيان پثگةيشتبث ئةوةي کة لة شوثنثکدا ناويان تؤمار کرابث، يان
ذثگة خؤش کردن بـؤ گـؤذاين بةرهةمـةکاين     لةوانة؛ زارةکي بوون تايبةمتةنديگةلثک لةگةص خؤيدا ئةهثنث

هـةروةها   .م ئةم گؤذانة ئةوةندة هثدي و ئارام ئةجنام ئةبث کـة کـةمتر هةسـتی پثئـةکرث    آلبة. ئةم ئةدةبةية
  .ئةبةخشث بةم ئةدةبه» ارناواصیک«تايبةمتةنديةکي ديکة بة ناوي  زارةکي بوون،
هةر جةژنثکة کة کؤمةصةي خةصک بؤ خؤشي ژيانيان ئةيگثذن؛ ئةم وشة، يةکـةم جـار لـة     واتاي کارناواص بة

بـؤ ژيـاين خـؤش و دوور لـة ذةمسـي بـووين گـةالين         ، فؤذماصيسـيت ذووسـةوة  »يخاييـل بـاختني  م«اليةن 
تن لـة سيسـتةمي وشـکي پـذ لـة      آلسةدةگةيل ناوين لة ئورووپا بة کار هثنرا کة لة سةر بناخةي شادي و هـة 

تثکي آلوي خةصـکة و هـيچ دةسـة   آلجةژين کارناواصي، هةصقو ).١٠٧: ١٣٧٨امحدی، ( ترسي کليسا دامةزرابوو
تثکی عـةيين وةک دةربـار و هثـزي چةکـداري و     آليـان دةسـة   ،و مزگةوت و خانةقا آلوةک شثخ و مة زةينی
تدارةکان بؤ بةذثوة بردنـی  آل، بگرة زؤر جاريش دةسةنييةبة هيچ چةشنثک تواناي دةستثوةرداين تثدا ، ئةمين

باشترين منوونة بـؤ جـةژين    .ئاهةنگي ئةو جةژنة خؤيان شوثن خةصک ئةکةون و وةک خةصک جةژن ئةگثذن
ناو ببةين کة سةرباقی ئةو هةموو دژايةتيةي کـة بـة درثژايـي مثـژوو لـة      » نةورؤز«کارناواصي، ئةتوانني جةژين 

وة لةحةقي ئةم جةژنةدا کرواة، هةر لة ناو دصي خةصـکدا مـاوة و هـيچ کـات     نييةيت زةيين و عةيآلاليةن دةسة
کةواتـة کارنـاواص و بةرهـةمي کارناواصـي زؤر     . کوردستاندا دانةمرکاوةنثکی آلبصثسةي ئاگري نةورؤز لة هيچ کؤ

ئيستا ئةگةر لـةپاص ناوةکـانی    .ئابذوويي پثوةية و بةسبةهثز و بناخةدارة و دژايةيت کردنيش لةگةصيدا تةنيا بث
يچ لثربدنثکـي درووسـتة و هـ    ش بـةکار ثـنني، نـاو   »ئةدةيب کارناواصـی «ديکةي ئةدةيب فولکلؤردا زاراوةي 

  .الرييةکي تثدا بةدي ناکرث
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ئـةم ئةدةبـة بةپثچةوانـةي     .ئثجگار زؤرة )کارناوص( دام ئةدةيب ذةمسي جياوازی لةگةص ئةدةيب فولکلؤرآلبة
 بةرهةمگـةلی ئـةم ئةدةبـة کـةس يـان      اينپثکهثنةر .دةربارثکةوة پشتيواين لثئةکرث فولکلؤر، زؤرتر لةاليةن

ديـارة کـة ئـةو    . نووسيين هـةر بةرهـةمثک دةسـت بـة کـار ئةکـةن       کةسانثکن کة لة کاتثکي دياريکراودا بؤ
خوثندةواري لة ئاستثکي باشداية، هةر بؤيـة بةرهةمةکةيشـي لـةباري وشـةي ئـةدةيب و زاراوةي       ،پثکهثنةرة
. خوثنـدةوار دژوارة جار تثگةيشتنی بؤ چـيين نةخوثنـدةوار يـان کـةم    يةوة لة ئاستثکي بةرزداية کة زؤرذةمس

دا  هوانني ئاماژة بة تةواوي ئةو بةرهةمـة ئةدةبييانـة بکـةين کـة لـةم چةنـد سـةدةي داهـاتوو        وةک منوونة ئةت
  .شاعريان و نووسةراين کورد هؤنيويانة و ئةمذؤکة لة بةر دةستداية

  
  پةيوةندي نثوان ئةدةيب کارناواصي و ئةدةيب ذةمسی

ة کة يةک سـکة بـة دوو ذووي   ئةم دوو پاژةي ئةدةب، بة يةکةوة وةک دوو بةري يةک سکةن؛ هةر بةوجؤر
شثر و خةتةوة ئةبث بة سکة و ذةوايي پةيا ئةکا، ئةدةبيش بةم دوو بةرةي خؤيةوة ئةبث بـة ئـةدةب و بـة هثـز     

لةم ئاريکارييةي نثوان دوو پاژي ئةدةبدا، ئةدةبی فولکلـؤر ذؤصـي ذيشـة ئةگثـذث و ئـةدةيب ذةمسـيش        .ئةبث
چةقانـدووة، فولکلـؤري    ر و پذ سثبةر ذيشةي قووصی لة بن عةرزداهةر بةو جؤرةي کة داري پذ بة .وپؤذؤصي لق

  .دةوصةمةنديش، ئةدةيب ذةمسي گةل دةوصةمةند ذائةگرث
ئيستا کة ئةم دوو پاژة يةکتر کامص ئةکةن، ئةبث جةخت لةسةر ئةوة بکةين کة ئثمـة هـةرگيز نـاتوانني بـة     

 رچـاو  بـه  لـه گي ئةو لـة چوارچثـوةي ئةدةبـدا    بکةين و ذؤصي گرين چاوثکی سووکةوة سةيري ئةدةيب کارناواصي
لة منوونةيةکي ديکةدا ئةتوانني پةيوةندي ئةم دوو پاژةي ئةدةب وةک خانووبةرةيـةک ببيـنني کـة     .نةگرين

خةنــدةق و چوارچثوةکــةي ئةبثتــة ئــةدةيب کارناواصــي و ديــوار و دةرکــة و پةجنــةرة و جوانکــاری دةرةوة و 
ةسـت لـة هثنانـةوةي ئـةم منوونانـة، گرينگـي و کاريگـةري ئـةدةيب         مةب. ناوةوةي ئةبثتة ئـةدةيب ذةمسـی  
هةرئةنـدازة ئـةدةيب کارناواصـی گـةلثک      .دثنثـت  بةندی ئةدةيب ذةمسی پثککارناواصية کة ژثرخان و ئثسقان

ـ      دةوصةمةندتر بثت، ذثگة بؤ گةشة کةردنی ئـةدةيب ذةمسـي ئـةو گةلـة     ةبارتر خؤشـتر ئـةبث و ئـةو ئةدةبـة ل
بايـةخ بـث، بـةو    الواز و بـث  بـة پثچةوانةيشـةوة هـةر ئةنـدازة ئـةدةيب کارناواصـي       .ئةبثتةوة ذادةوثستث و قنج

  .ذيشة و بؤش و داذماو ئةبثئةندازةش ئةدةيب ذةمسي بث
ئةدةيب کارناواصـي،  . کةواتة پةيوةندي نثوان ئةم دوو پاژةي ئةدةب، پةيوةندييةکي کارتثکةري و کارلثگريية

اندنی ئةدةيب ذةمسی پثکدثنث؛ ئةدةيب ذةمسيش کارلثگرة و لةسةر ئةو نةريتـة  کارتثکةرة و هةوثن بؤ خوصق
اواصـيدا خـؤي نوانـدووة،    يانةي کـة بـة درثژايـي مثـژوو پثکهـاتووة و لـة ئـةدةيب کارن       يئةدةيب و زةوقة نةتةوة

 وشـة و زاراوةکانيشـي هـةر لـة ئـةدةيب     تةنانةت ئةم ئةدةبة زؤرجار هثنـدث لـة وشـة و دةسـتة     .دائةمةزرث
نـةهاتبث يـان ئةوةنـدة     يشتا ئةدةيب ذةمسي بـؤ پثـک  جا ئيستا لةوانةية کة گةلثک ئ .وةرئةگرث کارناواصيةوة

تر، ئةدةيب ئةو گةل يان خثصة تةنيا و تةنيا بةو بـةيت و   بة واتايةکي. لثکردن نةبثت الواز بثت کة شياوي باس
لة وةها حاصةتثکدا ئةبث بصـثني کـة   . يانگةيشتووةمةحدوود ئةبث کة پشتاوپشت لة باب و کاصيانةوة پث گؤرانيانة
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ئةو ئةدةبة کـامص نـةبووة و نـةگووراوة؛ ديـارة کـة ئـةدةيب ناکامصـيش لـة رؤژگـاري ئةمـذؤدا لةبـةر الفـاوي             
  .تياچوونداية و هاکا کة ذةشةبايةک يان زريانثک هةصيکرد و لة ذيشةي هةصکةين

ةمةندة و ئةمذؤکـة خةزثنةيـةکي پـذ لـة ئـةدةبثکي      خؤشبةختانه ئةدةيب کوردی لة هةر دوو ذووةوة دةوصـ 
زارةکـي و کارناواصـي کـوردی، تـةواوي      ئـةدةيب . لةبـةر دةسـتمانداية  ) هةم کارناواصي و هةم ذةمسـي (کامص 

ئةوگؤراين و چريؤک و مةتةص و بةيت وبالؤرة و هتد ئةگرثتة خؤي کة لة ذؤژگارانثکي دثرينةوة بـة دةسـتمان   
ئةوةيـة کـة    يپاژةي ئةدةيب کورديدا تةنيا بةشثکي زؤر کةم تؤمـار کـراوة و ترسـ   مةخابن کة لةم . گةيشتووة

ئةدةيب ذةمسيش تةواوي ئـةو ديـوان و چريؤکـة    . ئةگةر بؤ تؤمار کردنيان هةوصثکي لةبةرچاو نةدرث، تيابچن
 مـةخابن کـة لـةم   . نووسراوانة لة خؤ ئةگرث کة بةرهةمي بري وهةسيت شاعريان و نووسـةراين گـةيل کـوردة   

  .پاژةيشدا تةنيا بةشثکي کةم ساخ کراونةوة و لة چاپ دراون
  

  چريؤکي ئةضيندارانة و پاژةکاين ئةدةب
سةرجنثک لة پثشةکي ئةو چريؤکانةي کة شاعريان هؤنيوياننـةوة، بابـةتثکي هـةرة گرينـگ دةر ئـةخات،      

ثتـة نـاو ئـةدةيب    ئةويش ئةوةية کة شـاعري داين پيائـةنث کـة چريؤکـة ئةضـيندارانةکةي، بـةر لـةوةي کـة ب        
. بثژان ئةو چريؤکةيان لة چةندين دةية و سةدة بؤ خةصـک گوتـووة  ذةمسييةوة، لة ناو خةصکدا باو بووة و بةيت

مشـتثکن لـة دةشـتث کـة ئـةو بابةتـة        - کـة لـة ئـةدةيب فارسـی ئةياثنينـةوة     -  ئةم دوو منوونةي خوارث
  :ئةسةملثنن

  :هاتووة )٣٨و  37: 1377گرگانی، ( دا»ويسث و ذامني«لة چريؤکي 
  چه گویی در حدیث ویس و رامین؟    :مرا یک روز گفت آن قبلۀ دین

  .در این کشور همه کس داردش دوست    گویند چیزي سخت نیکوستکه می
  .بدان تا زان بسی معنی بدانند    مهان و زیرکان آن را بخوانند. . . 

  .فروخوانند از بهر فسانه    همیدون مردم عام و میانه،
  

  :ئةم بابةتة بةجمؤرة هاتووة) ٢٥و  ٢٤: ١٣٧٩نظامی، (يشدا »لةيلي و مةجنوون«ي لة چريؤک
  . . . تا گوهر قیمتی شود جفت     لیلی مجنون ببایدت گفت

  .تفسیر نشاط هست از او دور    اگرچه هست مشهوراین آیت 
  

نـدين چينـدا   ئةدا کة هةر بةيتثک لة پاصـوثنةي زةوقـي کؤمةصـةي خةصـکةوة لـة چة      ئةم منوونانة پيشاين
لـة هـةر دةيـة و     هةصئةگوثزرث و ئةپاصثورث تا تةواو ناو و نـاوةرؤکي ئـةو چريؤکـة لـة نـاو خةصـکدا ئـةزذث؛       

بثژان ئةو بةيتة هةر بةو جؤرة کة بيستوويانة، بؤ خةصک ئةگثذنةوة و بـةو گثذانةوةيـة شـادي    سةدةيةکدا بةيت
کة کة لة ذثگةي گوثچکةوة ئةچثتة ناو نـاخی  چثژي خةصکي لةو بةيتة، چثژث. بة چينةکاين خةصک ئةبةخشن

م لةوانةية کة چثژ و زةوقی خةصک بة درثژايي ذؤژگار گـؤذاين بةسـةردا بـث؛    آلبة .دةرووين گوثگراين چريؤک
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واتة بةرةبةرة خوازياري ئةوة بثت کة لة هثندث شوثين بةيتةکـةدا ذووداوثـک زةقتـر يـان کةمـذةنگتر بثـت،       
بکـرث و هتـد؛ لـةم حاصـةتةدا      يان کةمتر بناسـرث، ذووداوثـک بـةر و دوای پـث    کةسثک بة حاصةتثکةوة زياتر 

ئـةوان هـةر خوازيـاري ئـةو      ئةگؤذث هةتا زةوقی) کؤمةصةي خةصک(بثژ بةيتةکة هاوگر بة زةوقی گوثگر  بةيت
ئةمةية کة گؤذانثک بةسةر هةر بةيتثکدا بـة درثژايـي ذؤژگـار دثـت، جـاري وايـش هةيـة کـة         . بةيتة مبثنث

  .ةکة هةر لة بناخةوة بيچمي چريؤکةکة ئةگؤذثگؤذان
حـازرة    - زةراوة و ذثکوپثک کراوةؤگص ههکة لة پاصوثنةي زةوقي کؤمةصةي خةصکةوة - ئيستا بةيتثکي ئامادة 

ئةگةر شاعريثکي کارامة پةيا ببث و خؤي بةو چريؤکة ئامـادةوة خـةريک بکـا،     .کة بثتة ناو ئةدةيب ذةمسيةوة
 .لة بةر ئةو بةيتة بکا و بة ناوي خؤيةوة تؤماري بکا و بؤ هةميشـةي مثـژوو مبثنثتـةوة   ئةتوانث جلثکي ئةبةدي 

بثژة؛ چونکة ئةو چريؤکثک ئةهؤنثتةوة کة لةوة پـثش سـاف   کةواتة شاعري هةنگاوثک لة دوای خةصک و بةيت
  .ثئةهثن تر، شاعري نوسخةيةکي ذةمسي لة چريؤکثکي کارناواصي پثک و لووس کراوة؛ بة واتايةکي

  :با ئيستا پرؤسةي ئةدةيب کردين چريؤکثکي ئةضيندارانة بةم چةشنةي خوارةوة کورت بکةينةوة
 .خةصک خوازياري بيستين چريؤکثکن کة بتوانث چثژثکي قووصيان پثببةخشث - ۱

ين آلبثژ کةسثکة کة ئةتوانث ئةو داخوازيية بة جث بثنث و بة زمانثکي سادة و خؤماصـيانة بـؤ کؤمـة   بةيت - ۲
 .چريؤکي دصداري بصث خةصک

ئةو چريؤکة لة ناو دصي خةصکدا جثي خؤي ئةکاتةوةو زةوقـي خةصـک بـة درثژايـي ذؤژگـار خوازيـاري        - ۳
 .گؤذانثکي هاکةزايي چريؤکةکة ئةبث

بـةو جـؤرةي   –بثژان ئةو داخوازييةش بة جث ئةهثنن و بة درثژايي مثژوو گؤذانثک لة چريؤکةکةدا بةيت - ۴
 .پثکدثنن - ةکة زةوقي خةصک خوازيار

شاعريثک لة سةر داخوازي دةربار يان خةصک کـاري هؤنينـةوةي ئـةو چريؤکـة بـة زمـانثکي ئـةدةيب         - ۵
 .دةست پثئةکا

 .ئةبث دة خةزثنةي ئةدةيب ذةمسي ئةو گةلة زياةوة ل)شاعري(کة بة ناوي ئافرثنةر چريؤکة - ۶

بثژ بؤ خةصـکي  ةتثکي کارناواصی کة بةيتيةکةم ذيواي: دوو جؤر ذيوايةت لةو چريؤکة لة بةر دةستدا ئةبث - ۷
لةوانةية کـة  . دؤسيت هؤنيوةتةوةئةصث؛ دووهةم ذيوايةتثکي ئةدةيب کة شاعري بؤ چيين خوثندةوار و ئةدةب

دا، ئـةو  »مـةم و زيـن  «ي ئةم دوو ذيوايةتة جياوازييان لةگـةص يـةک زؤر بـث، بـؤ منوونـة هـةر لـة چريؤکـ        
مـةم و  «ئةگـةر چاوثـک بـة    . بثژان جياوازي ئثجگار زؤرةةيت بةيتئةمحةدي خاين لةگةص ذيوايذيوايةتةي 

هةصيسـةنگثنني کـة کوردناسـی فةذانسـةوي،     » مةمي ئاالن«ي خاين خبشکثنني و لةگةص چريؤکي »زين
بثـژي کـوردةوة کـؤي کردوةتؤ،ئـةو جياوازييـة تـةواو       لة ذووي ذيوايةيت زارةکي سث بةيت» ذؤژث لثسکؤ«

م هةر دوو ذيوايةتةکة شان بة شاين يـةک ژيـاين خؤيـان درثـژة     آلبة .)۶۴۴: ۱۳۸۵شاليان، (خؤي ئةنوثنث 
  .ئةدةن
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  بناخةي مثژوويي چريؤکةکان
 چؤنيـةيت  راوة کـة پثويسـتة لثـرةدا شرؤضـة بکـرث؛ ئـةويش      كلةو پرؤسةي سةرةوةدا يةک قؤناغ ذةچاو نة

  .پثکهاتنی ماک و هةوثين يةک چريؤکي دصداريية
 تدار وآلئاوذثک لـة جـؤري ذوانـيين خةصـکي زةمـاين زوو بـة چـيين دةسـة         ستةمي ئةم پرسة، پثويآلبؤ وة

دا يـ لـة ذؤژگـاراين بةر  . دةرباريان بدةينةوة؛ چونکه چريؤکي ئةضيندارانة لة ذثگاي وةها ذوانينثکة کة پثکـدثت 
ئـةوان   لـة الي . خةصک، بة پثچةوانةي ئةمذؤ،دةربار و دةربارييةکانيان بة چـاوثکي بـةرز و پـريؤزةوة ئـةذوانی    

هـةر وةک ئةصـثي ئامسـان قصشـابث و      ،ترة  دةرباريان چينثکي جياواز لة خةصکني کة قسة و کردةيان شتثکي
ذاکثش بوو؛ بؤيـة  لة اليان قسة و کردة و کؤشک و باخيان زؤر ئةفسووناوي و سةرنج .ثتة خوارثبئةمانةي لثهات

ين خةصـک دزةي بکردايـة،   آلشازادةکان بؤ ناو کؤمـة هةر ذووداوثکي ناو دةربار يان پةيوةنديدار بة دةرباريان و 
  .بة تامةزرؤييةوة ئةيانگثذاوة و ئةبووة بابةتثکي لةبار کة هةر کةس ئاواتةکاين خؤي تثدا ببينث

کردين ناو خةصـک شـياوترة؟ ئةگـةر     بؤ دزة» دصداري«جا ئيستا لة ناو ذووداوةکاين دةرباردا چ ذووداوثک لة 
زاري خةصک، ئةوا ئةبث چاوةذث بني کـة يـةک دوو سـةدة دواتـر ئـةو      ر سهکةوثتة وةها ذووداوثک بقةومث و ب

سووژة ببثتة بابةتثکي باو کة لة دةربار و ناو شاريشدا ترازاوة و گوند بة گوند و خثص بة خثص لة زاري خةصـکةوة  
چوارچثوة ئـةگرث و   بةرة واي لثدث کة ئةو بابةتة دصداريية بؤ خؤيسةفةر ئةکا و سنووران ئةبةزثنث هةتا بةرة

ئـةم چريؤکـةيش وردةوردة لـةباري زمـان و     . ئةبثتة چريؤکثکي دصداري کة زةوقي خةصک درووسيت کردووة
زةقتر ئـةبن و خاصـة    - کة ئاوايت خةصک زياتر دةرئةبذن- ناوةرؤکةوة ساف و لووس ئةکرث و خاصة بةهثزةکانی 

بثژان دثنة مةيـدان  ئةجمار بةيت .وةالنان بگرنة بةر الوازةکانی کةمذةنگتر و کةمذةنگتر ئةبن تا ذثگةي ناچاري
  .و هةر ئةو چريؤکة بة گؤذانثکي کةمةوة بؤ چيين داهاتوو ئةگثذنةوة

م وردةوردة شـاخ و باصـي   آلکةوابوو هةر چريؤکثک بنةمايةکي مثژوويـي هةيـة کـة زةمانثـک قـةوماوة، بـة      
بـة لووتکةيـةک گةيشـتووة کـة زةوقـي کـؤي        ين خةصک، گـؤذاوة هـةتا  آلپثدراوة و هاوگري ئاواتةکانی کؤمة

باشترين منوونة بؤ دةرخستين بنةمای مثژويي يةک چريؤک، ئةو توثژينةوةيـة کـة    .خةصک پةسندي کردووة
ئةجنامي داوة و لـة ئاکامـدا   » ويسث و ذامني«لةسةر بةييت  »ضالدميثر مينورسکی«ناسی ناوداری ذووس، ئثران

ئـةم ذووداوة  . داوثکي ذاستةقينةية کة لة سةردةمي پارتييةکانـدا قـةوماوة  بةوة گةيشتووة کة ئةم چريؤکة ذوو
منوونـةي   .)٤٧٣- ٤١٥: ١٣٧٧مينورسـکی،  : بذوانـة ( ؤکثکـي ئةضـيندارانةي لثئةکةوثتـةوة   دواتر هةوثين چري

لـةيلي و  «لةسـةر چريؤکـي    يـة »کراچکؤفسـکی «دووهةم توثژينةوةي ذثکوپثکي عةرةبناسی ناوداری ذووس، 
ئةکاتةوة و دةري ئـةخا کـة ئـةم بةيتـة لةسـةر ذووداوثکـي مثژوويـي و         ة بة وردي ئةو باسة شيک» مةجنوون

تـةواوي ئـةو کةسـانةش کـة لـةو بةيتـةدا ناويـان هـاتووة و         . ذاستةقينةي سةدةي يةکةمي کؤچي دامةزراوة
ةدةي کراچکؤفسکي ئةوةش باس ئةکا کة ئةم چريؤکـة لـة سـ    .هةرکام ذؤصثک ئةگثذن، کةسانثکي مثژوويني

و » ئــةغاين«چــوارةمي کؤچيدايــة کــة وةک چــريؤک نــاوي لثئــةبرث و لــة کتثبــةکاين ئــةو دةمــةدا وةک  
کـة  - يـش  »خوسرةو و شريين«چريؤکي  .)١١٣- ٨٤: ١٣٧٦کراچکوفسکی، : بذوانة( ناوي دث» ئةلفثهرثست«
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ؤ يةکةم جار شاعريي فارس، نيزامي گةجنةوي لـة سـةدةي شةشـةمي کؤچيـدا وةک چريؤکثکـي سـةربةخ      
ذووداوثکي ذاستةقينة بـووة لـة نثـوان پاشـای ساسـاين ئثـران و کچـة شـازادةيةکي ئةرمـةين کـة            - هؤنيةوة

  .سةرچاوة مثژووييةکان باسيان کردووة
  

  سةبارةت بة چريؤکي مةم و زين
بنـةما مثژوويةکةيـدا بگـةذثني و لـةو      ئةتوانني بة شـوثن  يش»مةم و زين«بؤ چريؤکي ئةضيندارانةي  ئيستا

ئـةجمار ئـةو    .ئةضيندارة کةوتووةتـة زاري خةصـکي   ؤصينةوة کة بؤ يةکةمني جار باسي دصداري ئةو دووبک کاتة
جا لةبةر ئةوةي کـة بـة    .باسة بووة بة هةوثين چريؤکثک کة چةندين سةدةي دواتر جلکی ئةدةيب لةبةر ئةکا

کـة   ةو نيشانةگةلة بدؤزينةوةخثرايي ئاکامي گةذانةکة دةرکةوث، بةر لة هةر شتثک ئةبث لة ناو چريؤکةکةدا ئ
ئةتوانث سووسةيةکي مثژوويـي بداتـة دةسـتمان؛ وةک نـاوي کةسـايةتييةکان و شـوثنةکان؛ چونکـةناوةکان        

  .کةمتر بةر الفاوی گؤذان ئةکةون
ي خانيـدا، ذةگـةزي عـةرةب دانـان بـؤ مـري       »مـةم و زيـن  «يةکةمني نيشانةي لةو چةشنة لـة چريؤکـي   

داين ئـةو بـة خاليـدي کـوذي وةليـدة کـة لـة شـةذةکاين سـةدري ئيسـالمدا            زةينةدين، براي زين و ذةپاص
  :سةرداري سپاي موسوصمانان بووة

  ذابوود حکوومةتا خوة فائق    گؤ پادشةهةک زةمانث سابق
  ...نةسال وي عةرةب، ئةمريث ئةکراد    ئةجناسث مثلةل موتيع و مونقاد

  . . .خالدمةنسووب و موسةلسةلث د     ئاباء و عوزام و جةد و والد،
  ناضث وي ئةمري زةينةدين بوو    زيبةندةيث مولک و زةينةدين بوو،

  )٤٩: ١٣٦٧خانی، (
کـة شـوثين ذووداين ئـةم    - ئيستا ئةبث ئةوة بدؤزينةوة کة ئايا لة ناوچـةي بؤتـان لـة بـاکووري کوردسـتاندا     

ي بـة ذةگـةز عـةرةب    مثژوو پثمان ئةصث کة بنةماصـةيةک . عةرةيب هاوردة حوکميان گثذاوة يان نا - چريؤکةية
مةنسـووري   ئـةبوو «کـة لـة کـايت خةالفـةيت      تيان بة دةستةوة بـووة آلدةسة» ذةوواديان«لةم ناوچة، بةناوي 

لة هؤزثک لة يةمةنةوة بؤ ئازةرباجيـان گوازراونـةوةو ئيـدارةي تـةورثز و دةور و     ) ک١٥٨تا  ١٣٦(دا »عةبباسي
هاوردةکان بـة نـاوي ذةوواد کـوذي     ةم بة سةرؤکي عةرةبةبةري لة اليةن والی ئازةرباجيانةوة، زةيد کوذی حات

حـوکم   »ئةبووهلـةجيا «دا .ک٣٧١يـان   ٣٧٠لةم بنةماصـة، لـة ساصـي    . )٣/١٣: ١٣٧١روحانی، (دراوة  موسةننا
لـة  » مةمةالن«کوذي ئةم کابراية بةناوي  .تآلوةچنگ دثنث و بةرةبةرة تةواوي ئازةرباجيان ئةگرثتة ژثر دةسة

ي کؤچيشدا، کوذي ئـةو بـة نـاوي    ٤١١يان  ٤١٠سةر تةخيت پاشايي دائةنيشث و لة ساصي دا لة.ک٣٧٨ساصي 
بثـژي ئازةرباجيـان   کة مةمدووحي قةتراين تةورثزي، يةکةم شاعريي فارسـي - » ئةبوومةنسووري وةهسوودان«

کـة  - ئةبوومةنسـووري وةهسـوودان    .)١٧٤: ١٣٣٥کسـروی،  ( هةوساري حکومةت بة دةسـت ئـةگرث   - ةبوو
، ناصـر خسـرو  (ئةبا و بة ذثزةوة باسـی ئـةکا    شاي ئازةرباجيان ناوي لثدرنامةي ناسر خوسرةويشدا بة پالةسةفة
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و ئـةکا و بـةم جـؤرة تـةواوي     آلتگةي خؤي هةتا مةالزگةرد و ئةرزذوم و واسپورگان بةربآلدةسة - )٩- ١٣٧٥:٨
اصـةي ذةوواديانـة کـة ئيـبين     ئةم کابرايـة بـةهثزترين ئـةمريي بنةم   . تآلکوردستانی باکوور دثنثتة ژثر دةسة

ئةبوومةنسـوور کـوذثکي جـوامثر و     .)١٧٤: ١٣٣٥کسـروی،  (نـاوي ئـةبا   » پاشـاي ئازةرباجيـان  «ئةسرييش بة 
ئـةبث کـة حکومـةيت بـاوکي سـةقامگريتر ئـةکا و تـةواوي         »ئـةبوو نةسـري مةمـةالن   «شؤذةسواري بة ناوي 

 کان و گورجييـةکان ئـةگرث  نييـة ئةرمة ثژيشؤذشةکاين نةياراين باوکي سةرکوت ئةکا و بةريش بـة دةسـتدر  
بـوو  » موغان«شةذ لةگةص  يةکث لة شةذةکاين ئةو، .)١٧٢- ١٦٧: ١٣٣٥؛ کسروي، ٢٦- ٣/٢٥: ١٣٧١روحانی،(

کـة  –قـةتراين تـةورثزي   . يت وةهسوودان نةئةداآلکة تاقمثک لة ئثرانياين زةرتوشيت بوون کة مليان بة دةسة
ةکانيدا زؤر باسـی ئـازايي و   شـيعر لـة   - اوذثي شـةذةکاين بـووة  هـ  ئةميشي مـةدح کـردووة و جـار و بـاريش    

  :ئةصث) ٣٣٠:تاقطران، بی(شؤذةسواري ئةم الوة دلثرةي کردووة؛ بؤ منوونة لة چامةيةکدا 
  .نه هیچ کس پدري همچو میر وهسودان    نه هیچ کس پسري همچو میر ممالن دید

  .آن دو اندر این دورانبه کام خویش رسند     !بقاي این دو ملک باد تا جهان باشد
  
  :بة وةهسووداين باوکی مةمةالن ئةصث )٢٧٧: قطران(تردا  لة چامةيةکي

  .نشاط جانت، فرزند مهترت ممالن    به دولت تو همه کار ملک نیکو کرد،
  .گهر نخیزد نیکو مگر ز نیکو کان    پسر چنین بود آن را که تو پدر باشی؛

  
تثکةوة بووبث بـة تايبـةت جـةوازي درثـژةداين حکوومـةتيان لـة       بة هؤي هةر مةسصةحة- گؤيا ئةم بنةماصة 

بنچينةي عةرةب بوونيان ئةپارثزن و هةرچةندة تؤرةمةي مـرؤض پـاش سـةدةيةک     - اليةن خةليفةي بةغداوة
مانةوة لة شوثنثکدا، تازة خةصکي ئةو شوثنة دثتة ئةژمار و نابث لةسـةر تؤرةمـةي پثشـووي بـةژماري بثـنني،      

کـة قـةتران لـة     )١٤٩- ١٤٨: ١٣٣٥کسروی، ( حساب ئةکرد ن هةر لةسةر تؤرةمةي عةرةبخؤيا م ئةمانآلبة
  :ئاماژةي پثکردووة) ٣٢- ٣١: قطران(شيعرثکيدا 

  ز بهر آنکه گهر زي عرب کشد سوي اب،    زبهر آنکه نسب زي عجم کند سوي ام؛
  .اند به مردانگی ملوك عربگزیده    اند به فرزانگی ملوك عجم؛ستوده

  
و » مـةم «مةمـةالن لـة دوو پـاژي    . و واتای پاژةکاين بکةين »مةمةالن«ثويستة ئاماژةيةک بة ناوي لثرةدا پ

ةکانيدا بـة هـةر دوو نـاوي    شـيعر ة؛ قةتراين تةورثزي لـة  »حمةمةد«کراوی کوردی» مةم«. پثکهاتووة» ئاالن«
  :ونةيدا هةصئةصث؛ بؤ منوآلبة بةژن و با شيعرئةبا و  ناوي لث »حمةمةد«و  »مةمةالن«

  سر شاهان و تاج شهریاران؛    ؛بونصر ممالنخداوند جهان، 
  )٢٣٧: قطران(

  .نماي است چو ماه شب شوالانگشت    که به مردي و به رادي، محمدبونصر 
  )٢٠١: قطران(
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ناوي کؤين ناوچةيةکي پان و بةرين و دةشتثکي ئثجگار بةبذشت بووة کة لة باکووری ذؤژئـاواي   يش»ئاالن«
لة دةقة جوگرافياييةکاندا ناوی ئـةو ناوچةيـة   . ية»باکؤ«دا هةصکةوتبوو و ئةمذؤ ناوةندةکةي شاري ئثراين ئةمذؤ

کـردين ئـةم ناوچـة و هةصـکةندين لـة       ذووسةکان لة پاش داگـري . يش هاتووة»ئةلالن«و » ئةذان«، »ئاران«بة 
تثکـي  آلکـة ئازةرباجيـان و  و وايـان خسـتة زاري خةصـک     »ئازةرباجيـان «يت ئثران، ناويان گؤذي و کرديانة آلو

تـري ئثـران داگـريي کـردووة و      يت ذووسي تةزاريداية و پارچةکـةي آلپارچه کراوة؛ پارچةيةکيان لة ژثر دةسة
بـة وةهـا تةماعثکـةوة نـاوي      !يت ذوسآلبثتـة ژثـر دةسـة    شئةبث هةر دوو پارچةکة يةک بگرنةوة و يـةکجث 

خبشـکثنني، ئـةبينني کـة     وثک بة سةرچاوةگةيل کؤندام ئةگةر چاآلمثژوويي و کؤين ئةم ناوچةيان گؤذي؛ بة
  .ة»تةورثز«لة باشووري ئاالندا کة ئةمذؤ سةر بة ئثرانة و ناوةندةکةي شاري  ناوي دةضةرثکة» ئازةرباجيان«

ـ    .با بگةذثينةوة سةر باسةکة ناوبـانگثکی چـاک   ئـةم ئـةبوو نةسـري مةمةالنـة      دا، هلـةم بنةماصـةي ذةوواديان
ييانة ئةگةذثتةوة کة لة کةسايةيت مةمةالندا بووة و قةتران نـاو بـه   دناوبانگة بؤ ئةو تايبةمتةنهؤي ئةم  .دةرئةکا

ناو لةوانه دواوة کة بة هؤي ئةوةي ئةم تايبةمتةندييانـة لـة داذشـتين کةسـايةيت مةمةالنـدا ذؤصـيان گثـذاوة،        
م بـةر لـة هثنانـةوةي    آلينةوة؛ بةبثن منوونة ةکاين قةترانشيعربکةين و بؤ هةرکاميش، لة  ناچارين باسيان لث

ئةم باسة، پثويستة ئاماژة بةم خاصة گرينگة بکةين کة قةتران لة شيعرةکانيدا ئـةم باسـانةي تـةنيا بـة خـاتري      
وةکاين مثـژوو، ئـةم   ات نةگوتووة، بةصکوو بـة شـايةيت سـةرچ   آلو وةرگرتين خة) مةمةالن(مةدحي کوذة مري 

ا بووة و قةترانيش خؤي لة چةند شةذثکدا هاوذثي بووة و بة چاوي خـؤي  تايبةمتةندييانة بةذاسيت لة مةمةالند
  :ئةصث) ٣٢٩: قطران(ديويةيت؛ وةک لةم شيعرةدا 

  .مگر کسی که بود آن به دیده دیده عیان    چو جمله راست بگویم، کسم ندارد راست؛
  

، ئـةبث داين پثـدانثني   ئيستا ئةگةر لة هةر مةدحثکدا ذاستييةکاين کةسايةيت مةمدووح بة درؤ دائةپؤشـرث 
  .کة لة مةدحةکاين قةتراندا، اليةين ذاستييةکة قورسترة

  :ةکاين قةتران ئةمانةنشيعرتايبةمتةندييةکاين مةمةالن بة پثی 
 يـة م زانـا و بةئاوزة آلقةتران ئةصث کة مةمةالن هةرچةنـدة الو و کـةم تةمةنـة، بـة    : تةمةين و ئازاييکةم. ١

  ):١٤٤: قطران(
  .میرممالن آن به تن برنا و فضل و عقل پیر    ه سالش خردوفرهنگش بزرگ،میرابونصر آنک

  
  ):٣٢٨: قطران(تريشدا هةر لةم بارةوة ئةصث  لة شوثنثکي

  .به عقل پیر و لیکن به روزگار جوان    به سال خرد و لیکن به جود و فضل بزرگ؛
  

لـة ذةزمـدا، شـةذوازي و لـة      اليـةنثکي بـةهثزي کةسـايةيت مةمـةالن    : شؤذةسواري لة گؤذةپاين شةذدا.٢
  ):هةمان سةرچاوة(دؤستييةيت بةزمدا، دصسةخاوايت و ذةفيق
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  مهر بینی و سپهر آنگه که باشد بر سریر؛    شیر بینی و شرر آنگه که باشد بر سمند؛
  .دوستان را دل بخندد چون کند کلکش صریر    اسبش صهیل؛ کشد بنالد چون راجان دشمنان

  
  ):٣٢٨: رانقط(يان لةم شيعرةدا ئةصث 

  .به شیر ماند با تیغ تیز در میدان  به ماه ماند با جام باده در مجلس،
  

مةمةالن لة چةندين شةذدا دژي نةياراين حکوومـةيت بـاوکي، بوثرانـة دةسـت دث و نـةيارةکان سـةرکوت       
ةر ئـاالن و  کة لةو کاتةدا تازة سثرةيان پةيا ببوو و  بـؤ سـ  –بؤ منوونة قةتران شةذي ئةو دژي تورکةکان . ئةکا
  ):٣٠٦: قطران(ئاوا باس ئةکا  - دةستيان درثژ ئةکرد ذووم

  .ز هیچ خلق بدیشان نبود ذلّ و هوان    بدان گهی که هواي تو سوي ترکان بود،
  .پدید گشت بدیشان عدو هم از ایشان    کنون که راي تو ز ایشان بگشت یکباره،

  
  ):٣٠٧: قطران(لةم شةذةداية کة مةمةالن بريندار ئةبث 

  .سود و زیان به ننگرد جایی،کس به تو چو    بر تو زیان رسید و لیک! خدایگانا 
  

قةتران لة چامةيةکي ديکـةدا شـةذي مةمـةالن لـة سـةردةمي الويـدا دژي ئـةمريي موغـان لـة دةشـيت           
  ):٣٢٩- ٣٢٨: قطران(ئةردةبيل ئاوا باس ئةکا 

  سپاه گران، به عزم رزم بداندیش با    چو او به دولت و بخت جوان ز شهر برفت،
  .شکست لشکر موغان و خیل سرهنگان    به تیر و نیزه دلیري و استواري کرد؛. . . 

  به هر مکان که ز شوخی بیافتند نشان،    به هر وطن که ز دردي بیافتند اثر،
  .امیر موغان آنجاش داده بود مکان    امیر موغان آنجاش داده بود وطن؛

  
  .ئةو دةضةرةش لة نةياران پاک دةبثتةوة لةم شةذةدا ئةمريي موغان تةسليم ئةبث و

  
و شايةديش خةصکاين ئـةو  (لةگةص ئةمانةشدا، مةمةالن لةبةر چاوي قةتراندا : پةروةريقسةزانی و ئةدةب. ٣

  ):هةمان سةرچاوة(قسةزان و ئةديبة و جثگة و ذثگةي هةر قسةيةک باش دةزانث  )سةردةمة
  .ارد، نثر آرد کلک او در نثیرور نگ    گر گذارد، نظم بارد لفظ او در ثمین؛

  
  ):٢١٠: قطران(هةروةها مةمةالن لةبةر چاوي قةتراندا زؤر جوان و شريينة : جواخناسی. ٤

  .پدرت هم ز پدر یافته است حسن و جمال    جمال و حسن پدر داري و عجب نبود،
  

  ):١٨١: قطران(پثتةخيت حکوومةتيان بوو  تةورثزيش: پثتةخيت تةورثز. ٥
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  همه ساله به فراز؛ محمد نهست چون دی    که سر دولت او محمدر میر ابونص
  .او به تبریز و شده هیبت تیغش به طراز    او به تبریز و شده نام بزرگیش به مصر؛

  
لة بريمان نةچث کة شاري تةورثز بة تايبةت لةو ذؤژگارةدا شارثکي زؤر ئاوةدان و پذ لة نيعمةت بـوو و هـةر   

ن، شان و شکؤ به شوثن و شارةکان ئةدةن، پثچةوانةکةيشي هـةر ذاسـتة؛ واتـة زؤر    جؤرة کة کةسايةتيةکا بةو
هاذوونةذةشـيدي  "ةکان بـةرز و ئوسـتوورةيي ئـةکا؛ هـةر بـةو چةشـنةي کـة        يجار زثد و مةصبةند کةسـايةتي 

، ناوي بةغدا و بةغدايش ناوي هارونةذةشـيدي بـةرز کـردةوة تـا بـة يةکـةوة بچنـة نـاو زجنـريةي          "عةبباسي
ئةو تةورثزةي کة ئةوسا سةرچاوةي ئاوةداين بوو، بة يةقني لـة بـةرز    جا. دا»هةزار و يةک شةو«کةکاين چريؤ

 .لةبةر ئةوة پثويستة ذؤصي ئةم شـارةيش لـة بـري نةکـةين    . کردنةوةي ناوي مةمةالندا ذؤصثکي گرينگي گثذاوة
  ):٢٠٨: قطران(ئاوا بؤ باس ئةکا  قةتران تةورثزمان

  .به ایمنی و به مال و به نیکوئی و جمال    شتر از تبریزنبود شهر در آفاق خو
  .ز خلق و مال همه شهر بود ماالمال    ز ناز و نوش همه خلق بود نوشانوش؛
  .امیر و بنده و ساالر و فاضل و مفضال    درو به کام دل خویش هرکسی مشغول

  
وی چـاکي دثنثتـة سـةر زاري    کؤي ئةم تايبةمتةندييانة، ناوبانگي ئةو کوذة مـرية بـة باشـي ئـةزذثنث و نـا     

  ):٣٧٠: قطران(خةصک؛ وةک لة شوثنثکدا پثي ئةصث 
  .تو به گاه خبر خوب، سر اخباري  تو به گاه مثل جود، سر امثالی؛

  
ـ       و ئةبثتـةوة،  آلئةم ناوبانگة چاکة وةهاية کة کاتث لة شةذثکدا مةمـةالن برينـدار ئـةبث و هةواصـي مـةرگي ب

ئةخؤن کة ئةمةيش پيشاندةري خؤشةويسـيت زؤري مةمـةالن لـة نـاو      خةصک تةواو شني ئةگثذن و داخي لث
قـةتران لـة شـيعرثکدا هةواصـةکة و      .دواتر بـة درؤ دةرچـوو   تگةي داية؛ هةرچةندة ئةو هةواصةآلخةصکي دةسة
  ):٣٦٣: قطران(ئاوا باس دةکا  داخي خةصکي

  م و سرايتیره بد خورشید از هجر تو بر با    تنگ بد گیتی از درد تو بر مردم شهر؛
  .خلق را بود روان و دل و جان اندرواي    هاي دروغ،ز خبرهاي خالف و ز سخن

  فرّ خداوند کجا دارد پاي؟بنده بی    بنده را درد تو از پاي بیفکند؛ بلی،
  !شاید ار زنده شود زین خبر، اي بارخداي    خداوند دل بنده به یکبار بسوخت؛بی
  

. و نيعمةتـة فرةيـة ئةگةذثتـةوة کـة قـةتران ئامـاژةي پثئـةکا        هـثمين هؤي وةها خؤشةويستيةک، بؤ ئةو 
ک بـؤ خةصـک لـة بـارودؤخي ئـةوکايت ئـاالن و       نييـة شايةين باسة کـة ذةخسـاندين وةهـا ئـاوةداين و کامةرا    

ئةگـةر بـؤ الي   . ئاسـان وةچنـگ نـةهاتووة    - نالةبار و پذ لة بةربـةرةکانث بـووة   کة–ئازةرباجيان و کوردستاندا 
ثک لة شاعرياين ئةم دةضـةرة وةک قـةتران، خاقـانی، فةلـةکي، مـوجري و هتـد ذوو بنثـي،        ديواين هةر شاعري
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ئاژاوةگثذي و پثکهةصپژاين حاکماين ئةم دةور و بةرة ئةبيين کـة شرؤضـة کـردين ئـةم      چامةکانيان پذ لة باسي
ـ     ازايي و لثهاتووييـدا بابةتة لة مةبةستةکةمان دوورمان ئةخاتةوة؛ ئيستا لة ناو ئةو حاکمانةيشدا، مةمـةالن لـة ئ

بـووين   ديارة کـة . ةکاين قةتراندا ئةمة بة جواين خؤي نواندووةشيعرئةستثرةيةکي گةش بووة کة بةتايبةت لة 
ة بـوون کـة   يوةها بارودؤخثکي ئاصؤز و بة سةرفرازي حوکم کردن لة وةها شوثنثکدا و خاوةين ئـةو کةسـايةتي  

 مةالن بةرز بکرثتةوة و داسـتاين مريخاسـی و ئـازايي و گـةل    خؤشکةرة بؤ ئةوةي مةپثشتر ئاماژةي پثکرا، ذث
لة شار و گوند و گؤضةند و خوتبةياندا هةر باس باسی ئـةو بـث؛ ئـةجمار     ببثتة نوقصي هةر مةجليسثک؛ دؤسيت

و  بة شوثنيدا باسی دينداري و دصداري و بةرةبةرة پةيابووين دصبةرثکيش بـؤي، بـة بةسـةرهاتةکةي زيـا ببـث     
و کابرايـة دوابـث و   ئةوة بةر چاو بثنـة کـة هةرکـةس بـةجؤرثک لـة     . ين خةصک ذثکوپثک بکرثديسان بة زما
لـةم قسـة گثذانةوانـةدا هـةرچي زةمـان زيـاتر تثپـةذث،        . نةهاتووي خـؤي تثـدا دؤزيبثتـةوة    ئاواتثکي بةدي

  .ذيوايي بة خؤئةگرن چوارچثوةي گثذانةوةکان زياتر
 ئـةکا؛  درووسـت  لةسةر ئةو بنـةما ذاسـتةقينة  » ي ئاالنمةم«بةم چةشنة زةوقي خةصک، چريؤکي حةماسي 

چريؤکثـک کـة   . بثژانيش ئةگائةجما ئةم چريؤکة هةر ذؤژ زياتر لةناو خةصکدا جث ئةکةوث و بة دةسيت بةيت
چوارچثوةيةکي ذيوايي وئامانج و ئاواتةکاين گةيل لة خؤ گرتووة، لة گوند و شـاراندا مايـةي سةرقاصـي خةصـک     

زياتر لة تةمةين ئةو چريؤکـة تثپـةذ ببـث، زيـاتر سـاف و لـووس ئـةکرث و بيچمثکـي          پثکدثنث و هةرچيش
و قارةمانـةکاين ديکـة دصـذفثنتر و نيـانتر ئـةبن و لـة       ) مةمي ئـاالن (کةسايةيت مةمةالن  .وپثکتر ئةگرث ذثک

انيش دژةقارةمانـةک  مثشکي ئوستوورةسازي گةلدا وةک قارةمـانثکي نةتـةوةيي و ئارمـانی بـةرز ئةکرثنـةوة و     
تايـپ و تـومخی چريؤکـة کؤنـةکان و     لـةم نـاوةدا هثنـدث هثمـان و ئـارکي     . وتر و خوثذيتريان لثدةردثآلگ

هـةتا زيـاتر    )٦٤٤: ١٣٨٥شـاليان،  (ورده ئاوثتةي چريؤکـي تـازة ئـةبن    کةسايةتيية ئوستوورةييةکانيش ورده
  .وةلةگةص منوونة ئةزةصيةکان يةک بگرنةوة کة لة مثشکي مرؤضدا هثالنةي کردو

بثـژان سـةفةر ئـةکا، لـة     ت لة سةر زاري خةصک و بـةيت آلت بة وآلئيستا کة ئةم چريؤکة درووست بووة و و
چونکـة هـةر شـوثنثک     ؛ئةويش زؤر ئاسـايية  .هةر اليةک ذةنگثک ئةگرث و بة جؤرثک گؤذاين بةسةردا دثت

لـة ناوچـة    ئةمةيـة کـة  . وازةتـر جيـا    زةوقثکي تثدا حاکمة و خوازياري جؤرة گؤذانثکة کة لةگةص شوثنةکاين
. هةيـة » چريؤکي مةمي ئـاالن «يان » مةم و زين«چةندين ذيوايةت هةر لة چريؤکي  جياجياکاين کوردستاندا

ئةکا کـة لـة سـث    » مةمي ئاالن«ئاماژة بة سث ذيوايةت لة چريؤکي » جزيرة«تةنيا لة ناوچةي  »ذؤژث لثسکؤ«
» مـةمي ئـاالن  «دين هـةر سـث ذيوايةتةکةيـة کـة بـةييت      ئةيانبيسـث و لـة تثکـةص کـر    ) بثژدةنگ(بثژ بةيت

  .دةرئةهثنث و پاشان تؤماري ئةکا
ئةبثتـة   - کة خـؤي لةسـةر بنةمايـةکي مثژوويـي دامـةزراوة     - » مةمي ئاالن«ثئةگةم کة چريؤکي تئةمن وا 

ئةم چريؤکي مةم و زينةش هةر دةست بة دةسـت ئـةکرث   . »مةم و زين«بنةمايةک و هةوثنثک بؤ چريؤکي 
تا لة سةدةي يازدةهةمي کؤچيدا بة دةسيت ئةمحةدي خاين جلکی ئةدةيب بؤ لةبـةر ئـةکرث و دثتـة نـاو     هة

کردنة کؤتايي بـة ژيـاين کارناواصـي چريؤکةکـة بثنـث؛        ئةوةي کة ئةم ئةدةيبئةدةيب ذةمسي کوردييةوة؛ بث
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يبةمتةندييـةکاين  هةصـبةت بـة تا  –ئةم چريؤکـة هـةر بـة شـثوةي کارناواصـي       بگرة هةتا سةردةمي ئثمةيش
  .)١٨٥: ١٣٤٠ايوبيان، : بذوانة(لة ناو خةصکدا باو بووة  - خؤيةوة

بة پثي ئةم گومانة، ئةتوانني بصثني کـة بنـةماکاين چريؤکـي مـةم و زيـن بـؤ سـةدةي پثنجـةمي کـؤچي          
ئةگةذثتةوة و مةميش لة چريؤکي خانيدا هةمان ئةبوونةسري مةمةالن، کـوذي ئةبوومةنسـووری وةهسـوودانة    

ئةوةي کة ئةم گومانة بـةهثز ئـةکا،    .ةکي چريؤکيية لة کةسايةتييةکي مثژووييةوة پةذيوةتةوة بؤ کةسايةتيک
  :ئةم بابةتانةي خوارثن کة دانة دانة ئاماژةيان پثئةکةين

بةصگةيةکي لـةبارة  » نآلمةمة«يان » مةمةالن«و » مةمي ئاالن«، »مةم«ناوةکان لة . وثکچوويي ناوةکانة - ۱
 .ردين ئةم گومانةبؤ بةهثز ک

خؤشةويسـتی زؤري مــةم لــة نـاو گــةيل خؤيدايــة کـة لــةبارةي مةمةالنيشــةوة هـةر بــةو جؤرةيــة و      - ۲
 .منوونةکانيشي لةوة پثشتر ئاماژةي پثکرا

شةذةکاين مةم لة چريؤکي خاين لةگةص سپاي عةجةمة کـة ئةمـةيش لةگـةص ئـةو شـةذة پريؤزانـةي        - ۳
 - هةرة زؤريـان زةرتوشـيت و گـورجي و تـورک و ئةرمـةين بـوون       کة بةشثکي–مةمةالن لةگةص نةيارةکان

ناوي لثرباوة؛ عةجةم زاراوةيـةک بـوو   » شةذ لةگةص سپاي عةجةم«ئةم شةذانة لة چريؤکةکةدا بة  .هةمبةرة
ئيسـتا کـة مةمـةالن دژي     .ئـةگوترا  - کة بـةر لـة ئيسـالم زةرتوشـيت بـوون     –ةکان يکة بةتايبةت بة ئثراني

ذائةوثستث و شةذ ئةکا و تورکاين داگريکةر پاشـةگةز پثئـةکا، بـة جؤرثـک لـة       کانزةرتوشيت و مةسيحيية
ئةبووژثنثتـةوة و لـة    - کة بة جةهاد ناويان لثربدووة–بثژاندا شةذةپريؤزةکاين سةدري ئيسالم مثشکي بةيت

  .چريؤکةکةدا بة شةذ دژي سپاي عةجةم دةردث
ـ آلبة د پرسـگر و لةمپـةر هةيـة کـة بـؤ دةرخسـتين گشـت        م لةم اليشةوة بؤ الواز کردين ئةم گومانة، چةن

  :ةم بابةتة ئةبث ئاماژةيان پثبکرثتوثکاين ئ
ئةگةر مةم لة چريؤکي خانيدا هةمان مةمـةالين سـةدةي پثنجـةمي کؤچييـة، مةمـةالن کـوذة مـري و         - ۱

 ي کؤچيدا لة اليةن توغرثلي سةجلووقييةوة بة جثـي بـاوکي لـة سـةر تـةخيت     ۴۵۰وةليعةهدة و لة ساصي 
 .کةچي مةم لة چريؤکي خانيدا کوذي نضيساري دةربارة و هيچ حکومةتثکيشي پثنادرث ايي دائةنيشث؛پاش
ناوی مـريي چريؤکـي خـاين، مريزةينةدينـة، کـةچي مـريي بةرباسـی ئثمـة نـاوي ئةبوومةنسـووري            - ۲

دوو نـاوة بـؤ الواز    وثکنةچووين ئةم مآللة بةيت و چريؤکةکاندا، واية کة ناوةکان ناگؤذدرثن، بة. وةهسوودانة
 .کردين گومانةکةمان لةمپةرثکي ئةستوورة

يـة و گشـت   »جزيرة«پثتةخيت مريزةينةدين لة چريؤکي خانيدا لة .لةمپةري سثهةم ناوي پثتةختةکانة - ۳
 .بووة» تةورثز«کةچي پثتةخيت ذةووادييةکان باژثري  ؛ذووداوةکانيش هةر لةم دةضةرة بةذثوة دةچث

کة لةوانةية يةکث قنجي بکاتةوة و ذيسـةکةمان بکاتـةوة بـة خـوري؛ جـا بؤيـة ئـةبث         ئةمانة لةو پرسگرانةن
مي پرسي يةکةمدا ئةبث بصثني کة لة چريؤکةکاندا، کةسايةيت قارةمانةکان لـة بـاري   آللة وة .لةسةري بدوثني

نـة  بةزمييةوة زةق ئةبثتةوة؛ بة چةشـنث کـة ئةگـةر ئـةوان شـةذوازثکي دلثـريش بـن، سـةرةجنام ئـةم الية         
ئةگـةر کةسـايةيت مـةم لـة کـوذةمريثکي کامـةران و        کـةوابوو ئاسـايية  . دائةخزثتة ژثر کةسايةيت بةزميانةوة
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بگـؤذدرث و بـة درثژايـي شـةش سـةدة      ) اليةين بةزمي(بة قارةمانثکي دةالل و ناکام ) اليةين ذةزمي(شةذواز 
ةوقـي ئـةوان گؤذانثـک بـة خـؤوة      وةک قارةمانثکي نةتةوةيي بة هثماي ئاواتةکاين گةل دةربـث و هـاوگری ز  

  .ببينث
ــاوي ئةبوومةنســووري وةهســوودان وةک      ــة ن ــثني ک ــةوة بص ــةبث ئ ــة پرســی دووهــةميش ئ ســةبارةت ب

ةکي مثژوويي لة بري نامثنث؛ چونکه بريي خةصک، بةتايبةت لة ذؤژگاراين بةرثدا، لة مثـژوو ذائـةکا و   يکةسايةتي
ة يئةوةية کـة گـةالين پثشـوو، ناخودئاگـا کةسـايةتي     . ئةهثنثبة جثی ئةوة بؤ ئوستوورة و ئوستوورةسازی پةنا 

ةکان لة مثشکدا ئةسذنةوة و بة جثي ئةوان کةسـاين ئوسـتوورةيي يـان کةسـاين نزيکتـر بـة زةمـاين        يمثژووي
مريثـک بـة   ) بادينـان (کةوابوو، ئيستا ئةبث ئةوة دةرخبةين کة ئايا لة زثدي ئةمحةدي خانيدا . خؤيان دائةنثن
ن حوکمي بة دةستةوة بووة کة ناو و بريةوةري وةهسوودان داپؤشث و لة چريؤکدا بة جثـي ئـةو   ناوي زةينةدي

مـري  «رکانيدا، نـاوي  ومثژوو پثمان ئةصث کة لة ناو مريةکاين بادينان لة سةردةمي تةميوورة شةيل گو. دانيشث
تداري آلاري دةسـة وةبـةر چـاو ئةکـةوث کـة زؤر پياوچـاک و خثرؤمةنـد بـووة و ذؤژگـ        » زةينةديين باديناين

يشي ديـووة و لـة الي هـةر    .)ک٨٥٠.ک٨٠٧(و کوذةکةي، شاذوخ مريزا .) ک٨٠٧- .ک٧٧١(تةميوورة شةل 
داذشـتين   ئيستا کة ئةم مري زةينةدينـة بـة زةمـاين    .)٣/١٤٦: ١٣٧١روحانی، (کيشيان خؤشةويست بووة ودو

 بثـژان، ناخودئاگـا  کـة بـةيت   نييـة ، دوور کؤتايي و ئةجنامي دوايني گؤذانةکان لة سةر ئةو چريؤکة نزيکتر بووة
  .ناوي ئةويان بة جثي ناوي مري وةهسووداين چوارسةد ساص پثشوو هثنابث

کـة زةمانثـک   - تـةورثز   .وةرئـةگريث ) پرسـی سـثهةم  (وةها پاکانةيةکيش هةر بؤ گؤذاين ناوي شوثنةکان 
م دةضـةري  آلونةقـة کـةوتبوو؛ بـة   ئيتر لة سةردةمي خانيدا لـةو شـکؤ و ذة   - پثتةخيت بنةماصةي ذةووادي بووة

خـاين  . )دياربکر: ١٣٧٣دهخدا، (لة اليةن مرية کوردةکانةوة ئيدارة ئةکرا  بادينان و بةتايبةت شاري دياربةکر،
کة لة پثشةکي چريؤکةکةيدا تامةزرؤيي خؤي بؤ پثکهثنانی حکومةتثکي يةکگرتووي کـوردي دةرئةبـذث کـة    

 رةي ئةو دةضةرة بة دةسيت خودي کوردةکـان، وةهـا شـانازييةک لـة    پشت و پةناي گةيل کورد بث، ديارة ئيدا
بثژان و خودي خانيشدا دةئارووژثنث کـة وردةوردة ئـةم دةضـةرة ناوبـانگي سـةرفرازي کـوردان       دةرووين بةيت

و ديوارة بـةرز و درثـژةي    آلتريشةوة بووين ئةو قة  لة اليةکي. دةرخا و دةضةرةکاين ديکة وةک تةورثز داپؤشث
ئـةکا   دةوري دياربةکري لة ئامثز گرتووة و ئيستايش هةر ماوة، وةها ذؤحثک بة بةري چريؤکةکـةدا ورانکة دة

  .کة تةواوي ذووداو و کةسايةتييةکان زيندوو بنوثنث
پثويستة لثرةدا ئاماژةيةک بة خاصي کؤتـايي وتارةکـةيش بکـرث، ئـةويش کورتـة باسـثکة لةسـةر مـرياين         

باسی ئةم مريةماصـة لـةو بـارةوة پذبايةخـة     . تيان بة دةستةوة بووةآلالندا دةسةشةددادي کة کورد بوون و لة ئا
بووة، جا چونکة کـورديش بـوون و لـة ئاالنيشـدا حکوميـان      » مةمةالن«کة ئةوانيش مريثکي مةزنيان بة ناوي 

  .گثذاوة، ئةتوانث لة ذوون کردنةوةي اليةنثکي ديکةي باسةکة يارميان بدا
ــة- کةســرةوي  ــةي   - م بنةماصــةيش توثژينــةوةي کــردووةکــة ســةبارةت ب ــةو بنةماص ئةصــث کــة جگــة ل

حوکميـان گثـذاوة،   » تـةورثز «يةي کة بة ذةچةصةک عةرةب بوون و لة ئازةرباجياندا بـة پثتـةخيت   »ذةووادي«
تيان بـووة کـة   آللـة ئةرمةنسـتان و ئاالنـدا دةسـة    ") و"بة يةک دانة ( »ذةوادي«بنةماصةيةکي ديکةش بة ناوي 

 نـاوثکي . ةکان و گورجييةکان لة کثشة و شةذي هةميشـةييدا بـوون  يئةمانيش هةر دژي ئةرمةني کورد بوون و
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هةر دوو بنةماصةکة لة سةدةي چوارةم و پثنجةمي کؤچيدا شان بـه شـانی   . ية»شةددادي«تري ئةم بنةماصةية 
هـةر دوو  . ئاالنـدا لـة  » )شـةدداديان (=ذةواديـان  «لـة ئازةرباجيـان و   » ذةوواديان«يةک، حکومةتيان کردووة، 

ــوون بنةماصــةيش دژي درا ــة شــةذدا ب ــة  .)١٤٩- ١٤٨: ١٣٣٥کســروی، ( وســثگةيل باکووريــان ل جــا جگــة ل
" حمةمـةد "لة بنةماصةي شـةدداديةکانيش هـةر    - کة مةمدووحي قةتران بووة–کوذي وةهسوودان» مةمةالن«

تةکةي دامرکـاوة  آلةحکوومـةيت کـردووة و زوو دةسـ   ) ٣٤٢هـةتا ساصـي  (ناوثک بـووة کـة دوو سـث ساصـثک     
مريةکانيـان و   لة سةر نـاوي  ئةم بنةماصة زؤر ناويان دةر نةکةوتووة و مثژوونووسانيش. )٢٧٢: ١٣٣٥کسروي، (

  ).١٤٨: هةمان( تيان زؤر کؤک ننيآلساصي دةسة
ئثمـة لـة    - چريؤکةکةي بؤ عةرةبان هةصـئةگثذثتةوة  کة ذةگةزي پاشاي- م ئةو ئاماژة ذاشکاوةي خاين آلبة

وونةوة بةم بنةماصة ئةپارثزث؛ ئةگةريش ناوبانگي ئةو حمةمةدة وةها بووبث کة لـة نـاو خةصـکدا دةنگـي     نزيک ب
ةسـايةيت مةمةالنـةوة هـاتووة و    ئةگةم کة ئةو ناوبانگةيش هةر بة هانـاي کـامص کـردين ک    تث دابثتةوة، من وا

ةرين و ئامســاين بــة وةهــا کةســايةتييةکي بــ) شــةددادي(=لةبــةر ئــةوةي کــة حمةمــةدي ذةوادي  ؛بــةس
  .بثنثت نةگةيشتووة کة بتوانث هةوثين يةک چريؤک پثک

  
  ئةجنامةکان

وةک هـةر چريؤکثکـي دصـداري ديکـة، لةسـةر بنةمايـةکي مثژويـي و ذووداوثکـي         » مةم و زين«چريؤکي 
 ة کة شـازادةيةکي )مةمي ئاالن(=مةم لةم چريؤکةدا، هةصگوثزراوي کةسايةيت مةمةالن . ذاستةقينة دامةزراوة

ت لـة سوصـتاين   آلی کؤچيشدا بة ذةمسـي جـةوازي دةسـة   ٤٥٠تدار و بريمةند و هثژا بووة و لة ساصي آلدةسة
کةسـايةيت ئـةو    بةرزي و دصسةخاوايت و هتد لـة مةمةالنـدا،  آلجوامثري و با. وةردةگرث" توغرثل"سةجلووقی، 

يـادي ئـةو و کةسـايةيت بـةرزي و     ئةجمار لة مةجليسـاندا   .بةرز بکرثتةوة و ئوستوورةيي بکرثئامادة ئةکا کة 
ذةنگ و ذواصـةيت ذيـوايي بـة خـؤ      کةم ئةو ياد کردنانةشةذةکاين دژي نةياران ئةگوترثت و ئةگوترثتةوة تا کةم

  .درووست ئةبث بةم جؤرة هةوثين چريؤکةکة هاوگري زةوق و بريي خةصک. ئةگرث
ک ئـةکرث و بـة قارةمانـةکاين    بووين ئةم هةوثنـة، چريؤکةکـة لـق و پـؤ ئـةگرث و ذثکوپثـ       پاش درووست

زادةيــي، وةک شؤذةســواري، جــوامثري، نــةجيب چريؤکةکـةش، تايبةمتةنديگــةيل قارةمانــاين ئوســتوورةيي 
دا هةيـةيت، لـة   »و زيـن   مةم«بةرزةي کة مةم لة چريؤکي  ةيئةم کةسايةتي. دينداري و ئةضينداري ئةبةخشرث

  .ةوة درووست بووة»مةمةالن«ذووي کةسايةيت 
تـةنيا  » مـةم و زيـن  «ئةوةية کـة ئـةم وتـارة بـؤ دؤزينـةوةي بناخـةي مثژوويـي چريؤکـي          اييقسةي کؤت

  .کة لةم بوارةدا گرثيةکي کردوةتةوة نييةپثشنيارثکة و هةرگيز داواکةري ئةوة 
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  ژثدةر
 .۵۶و  ۵۵ ةکتاب ماه هنر، مشار مجلّۀ ،های برجا مانده از هنر شفاهیمنونه) ۱۳۸۲(، مرمي آذر .۱

 .، چاپ چهارم، ران، نشر مرکزساختار و تأويل منت )۱۳۷۸( امحدی، بابک .۲

ادبيات و علـوم انسـانی دانشـگاه تربيـز،      ةدانشکد مجلّۀ ،ی کُردیچريکه) ۱۳۴۰(ايوبيان، عبيداهللا  .۳
  .سال سيزدهم

، در جمموعـه مقـاالت ادبيـات مکتـب     عصـر صـفوي   هاي خانه قهوه) ۱۳۸۷(زاده، ملوک  لوان .۴
 .۵۶- ۲۹. صص، ۱. گستان هنر، ران، چاپ اول، جن، انتشارات فرهناصفها

، ضةژاندنا پةرويز جهاين، ورمث، چاپـا يـةکث ، ناوةنـدا وةشـانثن     مةم و زين )۱۳۶۷( خاين، ئةمحةد .۵
 .فةرهةنگ و ئةدةبا کوردی

، زير نظر جعفـر شـهيدی و حممـد معـني، ـران، انتشـارات       نامهلغت  )۱۳۷۳(اکرب دهخدا، علی .۶
 .دانشگاه ران

 .جلد سوم، خبش دوم، ران، انتشارات سروش ،تاریخ مشاهیر کرد  )۱۳۷۱(وحانی، بابا مردوخ ر .۷

سيدی، نشر چشمه، ران،  اصغر، ترمجه علی هاي جهانحماسه گنجینۀ) ۱۳۸۵(شاليان، ژرار  .۸
 .چاپ دوم

حسـني  قا حممد خنجوانی، به اهتمـام  آمرحوم  نسخۀ، از روی دیوان قطران) تابی(قطران تربيزی  .۹
 .انتشاراتی خزر مؤسسۀهی، آ

هـای تـارخيی و   ، پژوهشـی در ريشـه  لیلـی و مجنـون   )۱۳۷۶(کراچکوفسکی، ايگناتی اوليانويچ  .۱۰
 .دکتر کامل امحدنژاد، چاپ دوم، ران، انتشارات زوار ترجمۀ ،اجتماعی داستان

 .، چاپ دوم، ران، انتشارات امريکبريشهریاران گمنام) ۱۳۳۵(کسروی، امحد  .۱۱

دکتر حممد روشن، چاپ اول، ـران،   تصحیحبه  ،ویس و رامین) ۱۳۷۷(رگانی، فخرالدين اسعد گ .۱۲
 .صداي معاصرانتشارات 

 ضـمیمۀ مقربـی،   مصـطفی دکتـر  ترجمـۀ   ،پـارتی  عاشقانۀداستان  )۱۳۷۷(مينورسکی، والدميري  .۱۳
 .صداي معاصرت حممد روشن، ران، چاپ اول، انتشارا تصحیحگرگانی، به  اثر» ويس و رامني«

، به کوشش دکتر حممد دبري سياقی، چاپ ششم، ران، انتشارات سفرنامه )۱۳۷۵(خسرو  ناصر .۱۴
 .زوار

 .مهر ة، چاپ سوم، ران، انتشارات سورلیلی و مجنون) ۱۳۷۹(نظامی، الياس بن يوسف  .۱۵
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  شامي لة نزيكةو
   )شي كردن و شاوور شثعر و زنةيي شامي كرماشاين(

   پريي آليزوص فة
  :کورته 
فانوس، شاعثر دةروون ناس، فةرهةنگ ناس، مـةردم   و) خدامراد(شامهراد موشتاق، كوذ خوامراي  ،»شامي«

ناس، وة باوةذ فرةيگ لة كرماشان ناسةيل، گةورةترين هةصمةت فةرةنگي و فيشترين تةقةال ئـةذاي نـواگردن   
هيمـاي گـةپ شـامي و    . ن داشتيية و هيماي ديردلة خاموش بوون و كوشانن ئاگر زوان داصگي مةردم كرماشا

جيـا لةيـةيش   . شريةيلي لة ناو ماصةيل كورد زوان، جي قسةوباسة و گةپ شةونشينيية و شةوچةرةي ماصـةيلة 
لة فرة رادوون و تليزوون و ذوژنامةيل باسي كريةيد و شثعرةيلي خوةنن و ئاص فـةرةنگ وة يـادي وة جييـةيل    

ئامسان فةرةنگ و ئةدةب کرماشانيية، ئةو جورة ك لة شـريةيلي دةركةفـد،   ئي هةسارةي  .گشيت جةمةو بن
تـرس ئـي دةردةيلـة وة    ) ئةقـةرة ( تـةنگي و كرانشـيين بردةسـةر و لةبـة     دةس زنةيي وة فةقريي و نةداري و

وة قةوص ئةديب ناسةيل و خوةنـةرةيل   .اجار مردنيشي بان كراي قةور وةيل بسيننودةروين بوو، ك ترسياد د
وردةرةيل شثعر و زنةيي شامي شةكةت، شثعر ئي شاعثر کرماشـانيية، ئـةوزاي نالـةبار و زنـةيي تيـةص و      و شاو

ئـةوجورة ك ماموسـا هـةژارموكرياين لـة     . ناخوةش خوةي و مـةردم لـةو زةمانـة لـة كرماشـان بـاس كـةي       
گـيين و  تةنيا شثعر كرانشـيين خاسـترين شـايةت هونـةر و هونةرمةنـدي و دةس ذةن     «: وتيية »چةپكةگوص«

   .»شاعثر هةلكةفيت كرماشانة "شامي"شثعرخاسي و ذةواين 
هةوةي خـاترة شـامي   . ناسي و فةرةنگ كوردةيل، قةريبة بووة زوان كوردي كرماشاين لة كوردةواري و زوان

  .و شثعرةيليشي قةريب مةنن و فرة دير وة مةردم ماريف بوون
   .ئةدةيب ناوچةي كرماشانة باس كةميلةي وتارة فيشتر لة باوةت زنةيي وشثعر ئي كةصةپياي 

  

گـوص،  چـةناين،   کةصـهؤذي، شـاعثر، شـثعر، چةپكـة    شامي كرماشاين،  زوان كـورديي  :كةليمةيل ئةسصي
  .كرانشني، كرماشان
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   )پثشةكي(پةيشرو 

زاراوةي كوردي كرماشاين يةكي لة سةرچصةيل ئةسصي زوان کورديية ك وة داخةو وة دريـژي ئمـري لـةناو    
ت كوردي، الوةيل نةكرياس و جيا لة ساصةيل و كارةيل ئاخر ك زامةت كيشةيل و شايرةيل ئـي زاراوة  ئةدةبيا

هةروةي خـاترة وة داخـةو ك كـةم كـةم فولكلـور و      . داشتنة، تةقةالي فرةيگ ئةذاي پةرةسةندين نةكرياس
بةين چييـة و ئةگـةر    تةنانةت توونيم بووشيم كة كوت فرةيگي وةصگي ئي ناوچة لةمتةي فرةي ديية و زوان دا

شـامي  . كاري نةكريةيد، كارةسات گـةين وةسـةري تيـةد   ی ذوكةصی ئةذاي ئةص دان دجارةي چةرداخ زاراوة
كرماشاين يةكي لةو شايرةيل كـوردي بووشـة ناوچـةي كرماشـان و زاراوةي کرماشـانيية ك وة يـةي كـةتاو        

لـةي  . اوة لة ساصةيل ئاخرة نيشان بيـةي توونستية خوةي جور يةكي لة بناخةچينةيل و وةفرياذةسةيل ئي زار
   .وتارة فيشتر لة باوةت زنةيي وشثعر ئي كةصةپياي ئةدةيب ناوچةي كرماشانة باس كةمي

  
   بوو؟ شامي كرماشاين كي

فـانوس، شـاير دةروون نـاس، فةرهـةنگ نـاس، مـةردم        و) خدامراد(شامي شامهراد موشتاق، كوذ خوامراي 
ان ناسةيل، گةورةترين هةصمةت فةرةنگي و فيشترين تةقةال ئـةذاي نـواگردن   ناس، وة باوةذ فرةيگ لة كرماش

هيمـاي گـةپ شـامي و    . لة خاموش بوون و كوشانن ئاگر زوان داصگي مةردم كرماشان داشتيية و هيماي ديرد
جيـا لةيـةيش   . شريةيلي لة ناو ماصةيل كورد زوان، جي قسةوباسة و گةپ شةونشينيية و شةوچةرةي ماصـةيلة 

رة رادوون و تليزوون و ذوژنامةيل باسي كريةيد و شثعرةيلي خوةنن و ئاص فـةرةنگ وة يـادي وة جييـةيل    لة ف
   .گشيت جةمةو بن

ك خــوةي شــامي وة نزيكــةو فــرة دييــة، » چنــاين«كوكــةر و نووســةر كــةتاو » مامــةد ئــةيل سوصــتاين«
خوالسـةي بكـةي، بـودة     ئةگـةر وة كـوردي  " شـامهوراد "شامي هةميشة وةهوور من هاوردياد ك «:نووساس

وةتـةن  "و" موشـتاق "هةرچـةن وة  . نييـة  منتا ئةذاي من، شورةت و ناسـنامةيگ خاسـتر لـة شـامي    ". شامي"
نزيكةو نيشـان لـة تـاريكي دريـژ زنـةيي      ) نزيكة شةو( "شام كةران"وةآلم شامي وة . يش شورةت ديرم"دوس
   .»شةئةر چشيت لة بارةي من نووساي، هةمتةن ية وة مةردم بوو. منة
شـامهراد  «، ئـي شايرسةربةرزکرماشـانيية وة  »خوةرهـةرآلت «نووسةر فةرةنگ لقـةت » كةرمي كةرمي پوور«

هةرچـةن سـةواد نةياشـت وةآلم    « :نووساس» شامي«ناسانيية و لة وةردةم كةليمةي » مشتاق وةتةن دوست
   .»وةتياد" تةنز"فيشتر شريةيلي وة . شايري مةردمي بوو

نگ و ئـةدةب کرماشـانيية، ئـةو جـورة ك لـة شـريةيلي دةركةفـد، زنـةيي وة         ئي هةسارةي ئامسان فةرة
ترس ئي دةردةيلـة وة دةروين بـوو، ك   ) ئةقةرة( فةقريي و نةداري ودةس تةنگي و كرانشيين بردةسةر و لةبة

   :اجار مردنيشي بان كراي قةور وةيل بسيننوترسياد د
   لة ذووژي ترسم ئةجةص بيةي زةنگ
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   ة دونياي دو ذةنگود لوئومرم تةمام ب
   پنهان بووم لة ژير خشت و خاك وسةنگ

   ژن ساهيوماص وةبيص و قوصةنگ
   قوذة قوذكونان، وةقسةي جةفةنگ

   باي كراي قةور لةليم بسيين
   چة بكةم وةدةس كرانشيين

ئةگةر شامي كـورد نـةواتا و ئةگـةر فـةقري و يب كـةس نـةواتا، شـورةت        «وة قةوص ماموسا هةژار موكرياين 
تـرين خـاين و كـةم    وةآلم شوكر ئريةنگةيشة سةربةرزة؛ شامي تا زنة يب، لـة نـزم  ... ةيلي فرةتر لةية بيادشري

وةآلم ئريةنگـة ك مردييـة جـاي بـةرزة؛ هةصـبةت لـة زنـةيش        . گذترين كواين ذووژگـار و زنـةيي بردةسـةر   
   .»سةربةرزبوو، وةآلم چةو نةزانةيل شامي نةي

شاركرماشـان زنـةيي بـردة    » چـةناين «ةك رة لة شريةيل ودوسةيلي، لة گةذر فدنيا يب وةقةوص و قةراه و تا
سةر و مةردم ئةذاي شنةفنت شريةخوةشةگاين وة دةوري جةمةو بـوان و هةركـةس ئـةذاي خـوةي نـةواري      

   .وةشامي پذ كردياد
 ۱۳۷۰هـةتاوي دة جـار و تـا سـال      ۱۳۶۳شامي، ك هةي سال » چةپكةگوص«كةتاو ) پثشةكي(پةيشرو  لة
منتـا  . هـةتاوي مـالوم بوويـة    ۱۳۰۲تا  ۱۳۰۰دةفة چاپ بوو، وةداصگ بوون ئي شايرة وة ئةوةصةيل ساص  شةش

تـاريخ نـووس   » مامةدئةيل سوصـتاين «. هووشد، فرةترة) شامي(هةژار نووساس لةوة ك ئومري خوةي ) وةآلم(
ة  ك لـة كـةتاو   هةصـبةت سوصـتاين هووشـد مـ    . زانسـتيية  ۱۲۹۶كرماشان، وةدالگ بوون شامي لة ساص كورد

كـةرمي  «لـة وةرايـوةر   . هاوردمة، وة هةصة چيمـة  ۱۲۸۷، تاريخ وةدنيا هاتن شامي وة ساص »حديقة سوصتاين«
ــاوةذ ديــري ك شــاير » خوةرهــةآلت«نووســةر فــةرةنگ لقــةت كــوردي كرماشــاين  » كــةرمي پــور وةيــة ب

  . هةتاوي هاتيةسة دنيا ۱۲۸۷لة ساص » چةپكةگوص«
گشـتيان بـاوةذ ديـرن ك ئـي ئـةديب وشـايركوردة لـة كرماشـان         » رماشاينشامي ك«سةيل وودةنگباس ن

وةدالگ بووة، منتا كةس نةوتييةئةذا وةخيت شامي چود ئـةذا ماصـةو كـرا گـردن و ذيشـة و ذةچةصـةكي وةيل       
   م؟»هةرسيين«شد ووپرسن؛ ئ
   كوردم نة،: تويسركانيت؟ وةمت: وةت
   هةرسيين: كورد كورةي؟ وةمت: وةت

. كـةي ... و» نةجـةف «و » خوراسان«و » مدينة«و » شام«، شامي باس خوةي لة »زيارةت«هةصبةت لةشري 
ديفة، ياك وةذاسي شامي سةفةر ئـي شـارةيلة   هيماي مالوم نةوية ك ئي شريةيلة ئةذاي جفت بون قافية و ذة

   كرديية؟
     

   ...تا زنةيي و وةسةرهات شامي لة مناصي
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ساآلن بـووة، وة مـةرةز ئاوصـة گرفتـار بـود و       ۴» چناين«ص كةتاو ساآلن يا وةقةو ۳وةداخةو وةخيت شامي 
   :خوةي لةي باوةتة وتيية. هةردگ چةوي لة دةس دةي

   هةنوز نةشناسووم چةپ و ذاس دةس
   دةست جةهاندار جةهان بينم بةس

 وة زمسـان » سةي ساآل«و » قوآلم ذةزا لوذ«و » ئةصماس خان«شامي لة ماص » چةپكةگوص«وة قةوص پةيشرو
 ۱۲شـامي وة  . يـة خوةي زةوق و شةوق شريوةتن پـةيا كـردي   گوش وة شريوةتن داس و هوويردة هوويردة،

نووسـةر  . »هـاجي ئةمانوآلموتـةزدي  «ئةوةيش كلـي كةيـدة مـاص    . ساصي يةتيم كةفيد و چودة الي مةموژين
وة پي سـپاردوون   شامي كارةيلي ك«: شاير ناوبانگ کرماشانيية نووساسلةي بةش لة زنةيي » چناين«كةتاو 

كردياد و وة قةوص خوةي ذوژانة فيشتر لة دوهةزار پةم دياد، تا لة چاآلو ناو هةسار، هةوزو مةمبةي ناو مـاص پـذ   
وة خاسـي نـاو برديـاد و    "ئامانوآلموتـةزدي "شامي پوآلي ئاو مژياي بوو و هةروةخت باس بكرديا، لةو پياية . بود

  .»ذامةت كل كرديا "مامةدخان چةناين"ئةذاي گةورةيلي جور 
چـاي و پارچـة سـيند و لـة     » قةسرشريين«هةية ك سن و ساص  شامي چودةو بان، ئةراي چةن وةخيت لة 

فروشـيدةي و وةي جـورة ذوزگـار     - وةقةوص بذي لة تايخ نووسةيل كـورد لـة كرماشـان و كـرن     يا - كرماشان
  . وةسةر بةي

لة ئاخر ئـومري تونسـتية وة كاسـيب سـةرمةرز     شامي : تاريخ نووس ئةدةبيات كورد وتيية»مارف خةزنةدار«
   .كةسي ترةك لةي بارة چشيت نةوتيية. ماصي ئةذاي خوةي بسيين

     
  » چةناين«و » چةپكةگوص«فةرق مامةصةي 

شريةيل شامي وقةوص قسةي سوصتاين، مناصـةيل تـةفري و بـازي مناصـي خوةيـان وةپـي كرديـان دواجـار         
   .داستان ئةوشريةيلة وة سةريان هاتياد

شايةد بةشي لةشـريةيل شـامي    »چناين« هةمتةن بةشيگ و كةتاو »چةپكةگوص« هةرچةن وةداخةو كةتاو
   .کرماشانيية، وةآلم هةيةيشة هوورةيل ئنساين، ئةدةيب و ئجتمائي شامي ئةذاي ئيمة ذوشن كةيدن

وةآلو نـةوودةو ك خـةوةردان شـامي شـايرخوةش هـوور      ۱۳۶۳لـة سـال    »چةپكـةگوص «هيماي بو خوةش
و پةيشـرو ماموسـا   » ماجـد ذؤحـاين  «وة زامـةت  » چةپكـةگوص «. ماشاين لةدنيا چي و دةسي ودةنيـا بـذيا  كر
مامـةد  «وةآلم . لة وةآلوكةر سروش وةآلوةو يب ۱۳۶۳لة سال » حسني موفيت«هاوكاري  و» هةژارموكرياين«

رق مامةصةي فرةيـگ  ك فة ديوان شامي كرماشاين» چناين« نووسةر كورد لة كةتاويگ وة ناو» ئةيل سوصتاين
وة گةرد چةپكةگوص ديري، چووزةيل تـاريكتر وكوصةسـوچةيل نائاشـناتر لـة شـثعر و زنـةيي شـامي خةيـدة         

وة قـةوص ئـي   . شـاميية تةنيا يةي بةش لة شثعرةيل » چةپكةگوص«هةصبةت سوصتاين خوةي وةتية. وةردةس
 "چنـاين " مي، ك وة گـةرد كـةتاو  شـا  مة فرةناتةمام لة شـثعرةيل ومةنزو ۳چةن گلة غةزةص وخاوةن قةصةمة 

چنـاين   هةوةي خاترة ئثمة دوونـيم ك لـة كـةتاو   . فةرق مامةصةي فرةيگ ديرد، لة ناو چةپكةگوص چاپ بووة
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وة گةرد چـةن شـثعر    »زيارةت«و  »يب وةفايي«، »سوگ حسني«، »قاتل گيان«، »رژةسوران« شريةيلي جور
 »چنـاين «فرمـة بـذي لـة كـةليمايت ك لـة نـاو        هـةوةي . نيية »چةپكةگوص«ترةك فارسي چاپ بووة ك لة 

  : جور ئي بةيتة. ، جوري ترةك لة چةپكةگوص چاپ بووةهاتيية
   ).۶۱: ۱۳۷۰ شامي،(» يب خود نةدةو! ذاة تو وة تركسان چو ئةي عةرةب«
   :ئاغاي سوصتاين لة كةتاوةگةي خوةي لة زواين شامي ئي جورة وتيية  
   ).۸۴: ۱۳۸۲ شامي،( »ةدةواة تو مةقسةد و تركسان بيخود مذ«  

. چنـاين هاتييـة   لـة  »تـةبيت وةهـةردةرد  «، جـور  »چةپكـةگوص « لة »تةبيب جة هةر دةرد«يا دوونيم ك 
. چـاپ بـووة   »چنـاين «لـة   »اعتيـاد « وة ناو »چةپكةگوص«شامي لة » خاو غةفصةت«بايةسيش وةت ك شثعر 

   .منونةي ئي جياوازييةيلة فرةن
اد خوةنني و نووسـان نةياشـتيية وشـثعرةگاين لةسـينةي بيـة، هةركـةس       وةباوةذ ئثمة چوون شامي سةو 

يـا بنكـول، فـرة لـة شـريةيلي      . هاتييةسة الي، بةيت يا كةليمةيل جوراوجوري لة هةر نةوارپـذ كـردن وتييـة   
چنانيش تـةمام شـثعرةيل    هةوةي خاترة توونيم وة شةك و گومان بووشيم ك تةنانةت كةتاو. تةفروتوونا بينة

شـامي قـةوص دا   : هةصبةت قسيةي كوكةر وشاووردةر كةتاو چناين جاي هورمةت ديرد ك وتييـة . يةني شامي
نوسخةي كامص فيشتر شريةيلي ك لةو وةختة الي پياي خاسي تر بووة و يـةكي وة هاوسـايل باسـةوادي لـة     

وةپـي  دواي ئـي ئـةوةص چـةو     .اي كةصك گـرتن مـن بـاردةي   س و تليفون ئةراي نووساوودةي، ئةذئدارةي پو
دوواي فرةيـگ هـات وچـني و سةركيشـي و     . كةفتنة لةو زةمانة هات و چني من وة گةرد شـامي شـرو بـوو   

ئةصـگريدان  _ ئـي شـثعرةيلة  _لة تو توام : هاونشيين و شثعرخوةنني، شامي ئي دةفتةر شثعرة دادة من و وةت
وة گـةرد  » سوصـتاين حديقـة  «فيشتري لـة بـةرگ هـةوةص كـةتاو      منيش قةوص دام و. و نةيليد وةبةين بچن

ئـةيل ئةگبـةر   «چناين ك وة هاوكـاري   ك كةتاو ئاغاي سوصتاين باوةذ ديري. داستان هاص باص شامي هاوردمة
  . ذاس وتيية ؛وةپي ذةسيية، كامصتر وةنوسخةي چةپكةگوصة» سابوين

     
   شامي؛شائر ميللي كورد و لووتك نشيين شثعرةگاين

شاووردةرةيل شـثعر و زنـةيي شـامي شـةكةت، شـثعر ئـي شـاير        وة قةوص ئةديب ناسةيل و خوةنةرةيل و 
. د«. کرماشانيية، ئةوزاي نالةبار و زنةيي تيةص و ناخوةش خوةي و مةردم لةو زةمانة لة كرماشـان بـاس كـةي   

شـاير سـةربةرز و   » نايل«پيايةيت ئةدةيب شامي، جور  »تاريخ ئةدةبيات كورد«نووسةر كةتاو » مارف خةزنةدار
شامي هةرچةن خوةنني و نووسـان نةزانسـتيية، وةآلم توونسـتية    «:  وة هةساو هاوردية و نووسدتواناي سوراين

خةزنـةدار لـة دريـژي قسـيةگةي     . »وةي خاترة چييةسة ناو تاريخ و ئةدةب کوردييـةو . بووشد" ناصيانة"شثعر 
   .»تةمام شريةيل شامي نيشان دةي ك شامي شاير ميللي كوردة «ئووشيد ك 

تةنيا شثعر كرانشيين خاسترين شايةت هونـةر و  «: وتيية ولموسا هةژارموكرياين لة چةپكةگئةوجورة ك ما
   .»ة"كرماشان"شاعثر هةلكةفيت  "شامي"هونةرمةندي و دةس ذةنگيين و شثعرخاسي و ذةواين 
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بةشـار  «و » ئةبولعـةال مـوعريي  «سوصتاين هةوةي فرمة، ناو ئي شاير گةوراي كوردة لة الي شايرةيلي جـور  
لة ئريان دييـة  » شووريدة شريازي«و » روودةكي«لة ئوروپا و » ميلتؤن«لة يونان و » هومريوس«عةرب و » ردب

يةو جيا لةية ك نزيكي شـثعر شـامي و    .»شامي هيچ وةخت وة باآلي پاتشا و خانةيل، شثعر نةوتيية« و وتيية
 »ذومانتيـك «يية ك شامي جورةيل لة باوةت ماين ومةغز، خاس شاور داس و شي كرديةسةو، وت»  ئةبولعةال«
شـامي لـة سـازةيل و دةسـكردةيل     «: هـةوةي فرمـة وتييـة   . شثعر وتيية »سومبوليسم«و  »ئمپرسيونسيم«و 

كةصـك   "تةمسـيل "و  "لف و نةشـر " و "مقابلة"و  "مراعات نةزير"و  "شبية موتصةق"و  "جناس زايد"ئةدةيب جور 
   .»وةرگرتية

ــة   ــةس بووشــيم ك شــامي ل ــرياين، مةســةص و شــثعر    »ســةئدي«باي ــةوراي ئ ــووش گ شــاير فارســي ب
   :ئةوجا ك هووشي. هةصگةذانيةسةو

   واتش كةس لةئي ميهنةت سةرا ذوح سةئدي شاد
   تانةكيشد ذةنج و زامةت گةنج نةسييب نيةو

   )شودنابردة رنج گنج ميسر مني(
گرتيـة  » سـةئدي «لة  »مينباور ازخبت ندارم كة تو مهمان «شثعر فارسي  »تةزمني« لة جاي ترةك، شامي

  . ك وة داخةو لة كةتاو چةپكةگوص ناتيية
فرةوةداخةو ئي بليمةت الي مةردم كرماشان و تةنانةت فةرةنگ دوسةيليش قةير و قيمةيت نـةگرييادن تـا   

هةروةي خـاترة هـةوةص جـار    . ئةوجا ك لة شريةيلي دةركةفد، دةروةدةر  و وارةوكرانشني و دةس تةنگ بوو
كوص و كوصبذ وة . يشت كرماشان و فةرةنگ کةصهؤذي، تيةن وكويت لةشريةيلي جةم و وةآلو كةنكةساين لة دة

وةخاتر يةي نةخوةشي دريژ مرد و لةباخ فةردةوس  ۶۳لة ساص ) نو( ۹وةخيت شامي لة مانگ «قةوص سوصتاين، 
شـايرةيل و  ئةذاي فاـة گـرتن، كةسـي وة    " مام حةسةن ئةسكةرييحسينيةي ئ"كرماشان خاكي كردن و لة

   !تف لة مردند! گةيا: كورد وتةين .»ذةفيقةل و فرةزانةيل و دةسةآلت دارةيل دةوصةيت و ئةمين ناتنة فاةگةي
  

   )كرماشاين( شامي وةخاتر قةرييب زاراوةي كوردي کةصهؤذي قةرييب   
قري و دةس بايةس وةت يةكي لة هوكارةيل قةريب مةنن شامي لة ناو كوردةيل و ئاص فةرةنگ، جيـا لـة فـة   

. تةنگ بوون ئي شايرة، قةريب بوون زاراوةي كوردي كرماشاين لـة نـاو فـةرةنگ و زوان كـوردي وة گشـتيية     
ياين بايةس بووشيم ك زوان كوردي كرماشاين لـة كـوردةواري و زوان ناسـي و فـةرةنگ كوردةيـل، قةريبـة       

مـةردم كةصـذ و   . م مـاريف بـوون  هةوةي خاترة شامي و شثعرةيليشي قةريب مةنن و فرة ديـر وة مـةرد  . بووة
وژنامةنووسـي  ذ. وةرسةي زاراوةي كرماشاين، تةنانةت وة زامةت كةسةيل تر، وة شامي و شريةيلي ئاشـنابوونة 

» و قـةرييب زوان ) كنـار (شـامي، دةسـكرد كمـار    «ك زوان داصگي خوةي کةصهؤذي نيية، لـة وتاريـگ وة نـاو    
   ئةنوو درو وتيية؟. ئي شايرة داگري كردييةخةم نان، تةمام بوون و توانايي  :نووساوود ك 

  . »شامي تواي بانگةواز بوون گيانلةوةر ئينسان دةس تةنگ فةقريي جورخوةي بكةي«: دوواجار ئووشد
، هةم خوةي زنة كرد و هةم بناخةي زين كـردن زاراوةي  شامي وة شثعر و زوان ئةدةبييةگةيوةباوةذ ئيمة، 
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. وژگار تازةي ئيمة لة ناو زوان و ئةدةبيات كـوردي دامـةزران  ذزاراوة لة  کةصهؤذي و پةي شرو ئةدةيب بوون ئي
   .يةيل فرةتر و ئيمة بناسند»شامي كرماشاين«كرماشاين توويند ييوژيش پةرةدان وة زاراوة كوردذئم

 دار بـني و شـامي ئيمـةيش تـةنيا وة    تر ئريان و دنيا وة يةي كةتاو ناو و فرة لة شايرةيل» حافز«و » خةيام«
. بييـة هةسـارةي نـووراين وة ئامسـان زوان و ئـةدةب كـوردي       »چناين«تر بووشيم وة يا كامص »چةپكةگوص«

ئمذو ئةذامان جورخوةر نيمةذوژ ذوشن بيية ك شامي وة يةي كةتاو ك تةنيا بةشـيگ وة شـرييليية، چ كـاري    
ئـي شـاير سـةربةرز     پـذ وةداخـةو فرةيـگ لةشـريةيل    . ئةذاي فةرهةنگ و زوان كوردي لة كرماشان كردييـة 

هةرئةو وةختـة ك فرةيـگ   . کرماشانيية تةفروتوونا بوون و وة بةين چني و كةسي نةوو جةم و وةآلويان بكةيد
شـنةفتنة، هـوور ئيمـذوژ     وة تةفري و گةپ داين هاتنةسة الي شامي و وةي شايرة نةوار پذ كردنـدة يـا شـري   

يا لةي دگلةي كةتاوة ك ناويان بردمي، ئةگـة ئيـوة   ج. نةياشتنة و تةنانةت بذيگ وةتنة شريةيلد چاپ كةمين
   .بةصكة شريةيلي بردنةو نا وردنةسةوةي! شائريش ديية" مشتاق"دينة چاپ بود، كةتاوي لةيانة

  

  شثعر شامي باس لة چوةكةي؟    
لةشثعرةيل شامي، جيا لةية ك تةمام فـت و فةنـةيل ئـةدةيب وةكـار چييـة، ذةخنـة و گلـةيي و تواسـنت         

تـا   ۱۳۲۸و ساصـةيل  » موسـةددق «ئاص گوذةيل سياسي دةورةي . اسي و شارنشيين تيةدة وةرچةومافةيل سي
هةتاوي وة ئريان لة هوور شامي كار كردنة و لة بذي لة شثعرةيلي، شامي خوةي جور يـةي كةسـي ك    ۱۳۳۲

ـ    . ئةوزاي مةمصةكةت شناسوود، مافةيل شارنشيين خوةي بانگـةواز كـةي   ة هـةر وةي خاترةسـة ك فرةيـگ ل
شامي دوسةيل و شامي ناسةيل وةية بـاوةذديرن ك شثعرشـامي لـة دةردةيـل سياسـي ومـةردمي وة شـيواز        

 .جةمايـةت و مةردمـة  " مـن "شامي، " من" :ذ وتييةونووسةر كةص شاير و» ئةيل سةهامي«. ذئاليسم باس كةي
  . لةشثعرةيل شامي، ئي قسية دةركةفيد وةذاسي

، تواد ك ئي كةصـةپياية، مـةردم لـة دةس    »موسةددق«د دگدذ شامي لة وةخت گةپ شثعري خوةي وةگةر
فيشـتر شـثعرةيل   . زور ودةسةآلت خان و ئاغا ئازاد بكةيد و دةسةآلت سياسي وة بةين مةردم دابةش بكريةيد
 لة شثعر مةيشـور . ئي ئةديب كوردة مالوم كةي ك شامي وة دةردةيل مةردم ئاشنا بيية و لةهووريان نةكردية

يـا   »نة ذومي ذومـم، نـةچيين چـيين   «يان  »نة خارج مةزةب نةجوداز دينم«لة بةيتةيلي جور و  »كرانشيين«
، درسة ك شـامي هاشـون هـةق شارسـتاين خـوةي،      »مةر من وةجومصةي نةو بةشةر نيم« ئةو جاگ هووشي

وانـةو  وةآلم لة ذاسي، شامي لةي شثعرةيلة جيا لة هونةركاري ئةدةيب، زوان ذاسةقينةي مةردمة و لـةباوةت ئة 
 ذشانن نةخشةي دةردةيل مةردم وة زوان شثعر تةنيا لـة شريكرانشـيين، لةبـة ذةنگينـة ك كـار     . قسية كةي

شامي لةي شرية ك ئريةنگة وة ئةنازةي زوان كوردي وةروةآلو بيةسـةو، نيشـان داس ئايـةم    . هةركةسي نيية
كرانشني ك وةهاص بـاص سـةگ    هاص باص ئايةم يا. وژگار چوو بةيدةسةر و چوة كيشيذكرانشني دةس نةچي، 

، »ديـوار نـةذمين   «يا دةنگ ساهيو ماص ك هاواركةي  »ساص سةگ«زانستيية و نزيكي وةدنيا هاتن خوةي وة 
وةجيب پـذ ذيـخ،   «يا وةخيت كور ساهيوماص . گة ك وةهةق بةرزي كار هونةري شامي نيشان دةيئةسكةيلي

و سـةف   »كةس جورةت نةيري سداي بايـدةبان / خةي ئةذاي قوذي، خةي ئةراي ئسكان/ دةس وة تريكةمان
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يـا جيـذة جيـذةي دةر و خـاتر هـاتن       »نةفةر وساس تةك داسة ديـوار  ۲۰«ئةفتاوة ئةراي كناراو ك هووشي 
ك  - »ئوسا ئـةمريخان «و» كةالي فةروخ خان«و» مةشةي قوآلم«و » مةشةي ئةيل ئةسكةر«و » ةفةرئوساس«

كارةيليگة ك توونيم بووشيم فةقـةت   - ئاجوذ و خشت چنياسهةركام وة جي خوةي چوو يةي دةسة ماص، وة
   .وةشامي وةر تيةد

مثـژووي  «نووسـةر كـةتاو   » مـارف خةزنـةدار  «هةرچةن شثعر شامي فيشـتر زوان ئمـذوژ كرماشـانة، وةآلم    
ليمات زاراوةي لةكي، بةختياري، گوراين وکةصهؤذي و فةيلي لـة نـاو چةپكـةگوص    كة: وتيية  »ئةدةيب كوردي

يـةيش  . تةنانةت بايـةس بووشـيم ك كةليمـةيل هـةوراميش وة زوان شـثعري شـامي پةيـدا بـود        . بود پةيدا
نةبايةس وهوور بوةمي ك هووردةزاراوةيل شار وديهاتةيل دةور وةر كرماشان ك هاتنةسة ئي وآلتة، سـةرجةم،  

ــة    ــهؤذيية، دورس كردن ــل جوراوجــور كرماشــاين كــة فيشــتري کةص ــة زوان و زاراوةي ــگ  ل ــاي . زاراوةي منت
هةرچـةن  . كرماشاين ئمذوژ فةرق مامةصةي فرةيـگ وةگـةرد كـوردي کةصـهؤذي ديـرد     ذاسييةگةي، كورديي

  . هةردگلةي ئي دو هووردة زاراوة وةخاتر نزيكي فرةيگ ك وةگةرد يةك ديرن، لةجاي يةكتري چنةوكار
جـور ئـي   . دوونيم» ميهةورا«هةر ئةو جورة ك وةتيم لة شريةيل شامي كرماشاين، كةليمةيلي وةزاراوةي 

  :ة بارةي داصگي وتييةشثعرة ك ل
  شةش ماة تةمام وةبان جا يب 

   فةنايب ةردةشعاقبةت دةواي د 
   من مةمن ئةذاي جةفاي زةمانة

   تري تةئنةي خويش و بيگانة پةي  
   چةفتةنقةوم قبصةس وةيل قبصةي من 
   كةفتةنهةرچي قةوم ديرم دور وةليم 

   :يا هووشد
   ةهاندار فةردبنام يب چون ج

   جة هةردةرد، تةبيب جةهةركارموخرب 
   يب پايان لوتفةش يب زةوال  زاتش

   خودايش وةخةصق ئاصةم نةمايان
ي ئـرياين  ارئـةدةيب، نيشـان دةي ك شـايرةيل گـةو    فةنـةيل   خوةش زواين شامي و كةصكگرتين لة فت و

ةنني ونووسـان بيگانـة بـوو، وةآلم    هةر وةي خاترة شامي هةرچةن و ةخو .سةردةم خوةي كةم يا فرة شناسية
  : ئةو جاگ ئوشي. ر فارسي لة فرةيگ لة فارسي زوانةيل خاستر وتيية و ئايةم وةي كارة سةري سذميينشثع

   پريخردمةند» سعدي«وةقةوص 
   مادةر نةزادةست يةي ذةنگ دةفةرزةند

   »رةفيق كيمياس«مةنووسد »حافز«
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   نةمود وةدةس تا دونيا دونياس
وةآلم لـة  . ةيل فارسي شامي، ك لة ناو چةپكة گوص ناتيية، لـة كـةتاو چنـاين وةآلو بيةسـةو    فرةيگ لة شري

   :هةردگلةي ئي كةتاوةيلة توونيم ئي شرية بوونيم
   من اگر اهل وفا يا بي وفا بودم گذشت

   ...)مديت مهمان درين حمنت سرا بودم : چناين( مدتي مهمان اين محنت سرا بودم، گذشت
   حال همن يا بلبل افسردزاغ بودم در چ

  در گلستان جهان، گل يا گيا بودم گذشت 
   :ياين

   من ئةگةر وةفادار يا يب وةفابووم، چيم
   چةن وةخيت ميوان دنياي پذ مةينةت بووم، چيم
   قةآلبازصة لة چةمةن بووم يا بوصبوص لةهاص كةفيت

   .لة گوصسان دنيا گوص يا گزگيا بوم، چيم
  

ئـي نزيكييـة بـايس بـووة هـةم      . خوةي، نزيكي فرةيگ وة زوان فارسي داشـتيية شامي وةگةرد بيسةوادي 
ئـةيب ئـي كـارة    . شثعر فارسي بووشد و هةم لة بذيگ لة شثعرةيلي، وة كةليمةيل فارسـي كةصـك وةربگـري   

هةصبةت خاسي فـرةيش  . لةشثعرةيلي باقي مبيين - وةباو زوان ناسي - يةسة، كةم وكوذي زاراوةي کةصهؤذي 
خاسـتر يةسـة ك   « كـورد وتييـة  ) موتـةرجم ( نووسةر و هةصگةردنةر» ئربامي يونسي«ئةوجورة ك  هةر. ديرد

يـةيش بووشـيم ك   . »چوو وة يةك نـزيكن . اي پشتيواين، لة يةكتري كةصك بگرنذزوان كوردي و فارسي ئة
تـا ئـةو   شثعرةيل شامي وة كارهاتنة، نيشاين ئةراي يةسة ك لة شاري جور كرماشان  كةليمةيل فارسي ك لة

زةمانة كار فرةيگ ئةذاي زوان كوردي وةزاراوةي مةردم ئي وآلتة نةكرياس، تا ئةوجاگ فيشـتر كـةتاو چةپكـة    
وةحلاص شامي وة شثعرةيل خـوةي فرةيـگ   . س فارسي نووسيانةوچناين وة ذينو گوص و تةمام الپةرةيل كةتاو

تـر، بايـةس وةت، وة   لةيـة بـان  . ةيـ كرماشاين لـة مـردن جنـات داس و زنـةيان كـردي     يلة كةليمةيل كوردي
ذوژنامـة  . خوةي و زوانةگةي وة قةفةس هاتنة دةيشت و لة مـةرگ نـةجات پةيـدا كـردن     شثعرةيل خوةشي،

شـامي، نةفـةس جـةميگ كمـار كريـاي بـووة ك تـةنيا لـة دةروةچ شـثعر          «: نووسيگ خوةماين ذاس وتيية
شـامي ئةگـةر قـةريب    . »رة تيةنة دنيـاي ذوشـن  توونستية بشناسنةيان و خبوةننةوةيان و لة ذي هونةرةو دجا

وژيش زنيية، وةخـاتر شـثعرةيليية   ذئةگةر ئم. مةن، وةخاتر قةرييب زاراوةگةي لة ناو زاراوةيل زوان كوردي بوو
   .ش زين كردةو»كةصري«ك جيا لة خوةي، زاراوةي 

ئـةوجاگ  . يـري وةهـةق هـةرجاي قسـةوباس د    هونةري شريةيل ئي شاير سةربةرز کرماشانيية پلةي بةرز
   :ئووشد »موسةددق .د«وةگةرد 

   سة ماة حقوق پاسبان شار
   نيةرةسد، نةيدةي دةس تةصةبكار... 

   !مةر جورةت ديرن بچنة بازار؟
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   ي ئاغا، ئةو دادكةي سةركارذية چ
   دةس ماية نةيرم، هةساوةگةت بار

***  
   ئةوزا مةمصةكةت دةرهةم بةرهةمة

   خةمة وينةي زوصف يار پذ پيچ و
شامي لةي بةيتةيلة، جيـا لةيـة ك پلـةي بـةرز كارهونـةري وشـريين كـاري خـوةي نيشـان دةي، ئـةوزا           

   .مةمصةكةت لة زةمان خوةي وة قةشةنگترين جور وة شيوةي پيچيايي زصف يارنيشان دةي
. ك لة شيواز وةزين شونگريي نيةكةي، هامشو خاسـي نةياشـتيية  ) نةو(شامي، فرة وةگةرد شثعر ئيمذوژي 

منتـا ئـاو شـامي وةص هـةر     . ون  ك وةزن ديرن»نةو«وص شامي ناسةيل، شثعرةت فرة لة شثعرةيلي و قةهةصب
تا ئةوجا گ هووردة ئةيب زيرةكانـة و فـرة تيةصـي وة فـرة لـة شـايرةيلي       . ي وة يةي جو نةچياد»)نو«شثعر 

لـةي بـارة   ". ري نةوةئةگةر چةن كةليمة ئةدةيب وة ژير يةك بنووسي ئةوة ش"گرديية ك وة سةر ئي خةياصنة 
   :وتيية

   يا فةراق ئاخر كوشيدم يا غةم ئةشعار نةو
   وةي دو دةردة ئةرنةمردم، دي نة لةرز ديرم نة تةو

   ئاب و خاك قاصب نةكةردة، گص وةپي ئووشن نةخشت
   زةمهةت سةرماي زمسان، يةخ دةيدةئةو

   قسةي يب مةغز و مةغز ئازار و پوچ و يب لةزةت
   وةنينةي، ئةهل مةجلس كةيدة خةودمي وةهةر جةمعي خ

   ذةوغةن وگوشت و برنج و ليمو ئةماين و سيب
   كةي وةخامي بود خبوةيدةي، تا نةكريةيدة چصةو

   شاير شريين كةآلم شرينةو هةر يةبزان
   عافيةت دورةن جةسةركار ئةر خبوةيد هةشت مةشكةئةو

   كاغزي نفصة، قةصةم ذةجنةو خوةد خةستة نةكة
   ...)راة تو مةقسةد وةتركستان عةرةب،: چناين(يب خود نةدةو ! ن چو ئةي عةرةبذاة تو وةتركسا

   شرينةو، كوهنةوةيادم برد، نيةزامن چارةچةس؟
   قسةي يب مةغز بةزي، مةغز شامي كردخرةو

زةييـف  «وة نـاو   »چنـاين «ك لـة كـةتاو   ) چةپكـةگوص ( »باغبان با كـةس وةفـا نةكـةردةن   «لة قةسيدةي 
ية، شامي وةگـةرد موناجـات وةل خودايـا شـروع كةيـدن و      ق مامصةي چةن بةبيت هايتوةگةرد فةر »وقةوي

. ا بچـود دوواجار لة سةر دةيشت و تةبييةت، جوري باس كةي ك شيواز خوةية و هةرشايري نيةتووند وةي ذي
و لة ذشان و پشان خةرج ساص نو قسـية كةيـد و فـةقر و نـةداري      »ذوون نةوايت« هةوةي فرمة، شامي لة شري

دةس چني ونةچني مةردم، وة زنةيي خوةي هةساو كةيد ك ئةذاي خةرج ساص نو، ئةسپاو فروشـد يـا نةيـدة    
دوواجار ذةسد وة قسةيل فولكلور سةرزوان مةردم كرماشـان جـور   . گرةو؛ ك دووزةمةي فرةيگ دةيدة دةسي
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ةد ك هيمـاي بـة   لة ئاخريش سةر لة مةرافـةيگ دةركـ  ... و »تومبري«و  »زنةي گيانت بو«و »گشت كةس«
  . يتيةيلي گةپ تةنيايي و شةوچةرةي ديواخانةيل كرماشانة

ــامن  ــاوردوود    » كرماشــاين زوان«وة گوم ــة وة زوان ن ــةي دةف ــة ي ــي بةيتةيل ــا كــةم هــةس ك ئ ــة، ي نيي
   :يانةشنةفتوود

   دام، هةم پياو هةم ژنتايةي دومشني
   چوو سةگ هةآلمات هاوردن پةي من
   وةشامن هةف هةش دةس خواردم، دودةس

   بيس كرانشني ذشيانة بامن
   وة تةخت ذةخت شور، ئةفتاوة و ئاوپاش
   يةكي ئاتةش ذيز، يةكي وة مةقاش

   من دمي كارگةنة ناو خودا بردم
   خان گردمكراواتاگةي باقر

   باقر خان لة ژير، بيس نةفةر لة بان
   من لة ناوةذاس جوركةواو الي نان
   سةفةر وةسيلة، موشتةبا وةمشت

   كةرمي كازم كوشت: خان دادكرددارا
   تابان وةتاكةوش، جةيران وةجاذو

   ةچوو لةيال وة لةقة، گوص بانوو
  

ئي شثعرةيلة، شامي فرةتر لةيـة ك   »مةردم وةخوةي كيش«و  »دارخةنني« ذاسييةگةي يةسة ك وةگةرد
شـريين كارييـةل   هوور بكةمي، هووردةكاري و سةرتك نشيين خوةي وة ناو ئةدةبيات كوردي نيشـان دةي و  

جيا لةيةيش خوةي جـور ئايـةم   . كرماشاين فيشتر خةيدة وةر دةس خوةنةرةيل شثعرةگاينزاراوةي كورديي
مةردم ناس ك هووردترين كردةوةيل مةردمان كرماشان ناسيية، جور ئـةديب و دةنـگ بـاس نـووس و جـور      

ي كرماشـاين لـة شـثعر و ئـةدةبيات     هونةرمةندي ئريادگري و رةخنةگري تةمام، لووتگ نشيين خوةي لة زاراوة
هةوةي خاترةسة ك شثعرةگاين لة سينةي مةردم جـي گرديـة   . ئةو زةمانة و تةنانةت ئمروژيش وة ذخ كيشد

   .و بووچگ و گةورا كوتيگ لة شريةگان شامي لةوةر خوةنن و شةوچراي ديواخانةيلة
ئايـةم  : (ل قورتيسةي كةصذ وتييةلةشارةي» گثآلن«هةرئةو جورة ك شاير کةصهؤذي بوش شريين كار وآلت 

ش وةي جـورة شـثعر لـة خـوةي     »شامي كرماشاين«). بايةس شريي بووشد ك لة سينةي مةردم جي بگري
   .قسيةيليگة ك وة دص هاتية و وة دص نيشد يشتية و شثعرةيلي وةقةوص قةدمية،جي ه

*****  
   خيش و بيگانة بزانن قاتص گيامن توين

    توينبايس ئاة و فةغان شام هجرامن
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   يب سةبةب باران ديدة دامةن كةس تةذ نةكرد
   مايةي ئةشك عةيان و ئاة پنهامن توين

   زوخاو ديدة و ئارام دص خوةم شناسم، دوو
   وةفازامن توين تومهةت ناهةق وةكي كةم، يب

لةي چةن بةيتة ك تايبةمتةين قةزةص كوردي وةناوي هةس، شامي خوةنـةر وة خـوةي كيشـيد و ناصـةي     
، شامي لة يةكي قةزةصـةيلي ك موناجـايت   »مارف خةزنةدار.د«وةباوةذ . ن شاير وة دةس يار بةيان كةيدةروو

 و شـامي وة فـرةزانني و فـت    وة باوةذ يةو،. وةگةرد دصبةرة، تةقةالكةي جل بكةيدة وةرشثعركآلسيك كوردي
 خ نووسـي شـايري ك مايـةي   توانـايي و مةردمناسـي و تـاري   . »نوا بوةي فةن جياواز، توونستية ئي كارة وةرةو

بنووسـد   »چةپكـةگوص «شرو كةتاو ك ماموسا هةژار موكرياين لة پةي يةيلة، بايس بووةشانازي كورد و كرماشان
  .»وةخيت ئي شريةيلة خوةنيام، بزةم دةهاتة سةر لثوان وكزةم لة جةرگةوة دةهات«ك 
زنةيي شامي، باوگي لة ذاسـةبازاذ  شاير كورد زوان كرماشاين، وةي خاترة ك وة دةورةي » فةرشيد يوسفي«

شـامي سـةواد   « :لةورة جـي خـوةش كرديـاد و دةسـفروش بـووة، وتييـة      » شامي«كرماشان دكان داشتيية و
" حـافز "يةي روژ چةن شـثعر . وفةنةيل ئةدةيب خاس نةناسياد، وةآلم هوور تيژي داشت فت نةياشت و شيواز و

. ئي بةيتة خـاس جفـت نـةووة   ! برا: شامي زوو وةت. ئةذاي خوةنيم و ئةنقةس چةن كةليمة وةيل كةم كردم
بةشي لـةو   « :وتيية» يووسفي«هةصبةت  .»ئريةنگة جفت بوو: ئي كةشة وةت. دجارة شثعرةگة كامص خوةنيم
   .»و بيةسةو شثعرشامي نييةآلقةزةصةيلة ك وة ناوشامي وة

فيشـتر مةكتةبـةيل ئـةدةيب    تايبةمتةنييـةيل  «  :لةباوةت شريةيل شامي نووساس» مامةد ئةيل سوصتاين«
شاير و  ذوژنامةنووس لة كرماشـان  » جةليل ئاهةنگةر نژاد« .»ئروپا وة ذوشين لة شثعرةيل شامي وةرچةوتيةن

شامي شايري بوو ك وةناو مةردم جي واز كردية و توونيم بووشـيم ئـةذاي هةميشـة وةگـةرد مـةردم      «: وتيية
   .»كرماشان زنيية
ترةك ئـي شـارة لـة تايبـةت نامـةيگ لـة بـاوةت شـامي          ذوژنامة نووس» بادياهللا باقرئاحرو« هةوةي فرمة

هةرچةن شريشامي لة ناو شايرةيل فرة وة خاسي تةماشاي نـةكرياد و گشـت جـور ذخنـة و ئـرياد      « :نووساية
ئةرووزي و وةزين وةيل گرتن، وةآلم پةرةسةنن شثعرةگان شامي و لة دص مةردم جي گـردن ئـي شـثعرةيلة،    

سـاص، هيمـاي نوسـتالوژي     ۵۵لـة دوواي  " كرانشـيين "شـثعر  «: وةقـةوص ئـي خـاوةن قةصـةمة    . »ئنكار نيةود
شامي وة شثعرةگان خوةي، ئةقةرة شون پـا لـة خـوةي جـي هيشـت، ك دو      « :دواجار نووسد .»كرانشينةيلة

م مـةرد  يـة و وةيل سازين و چـةن دةفـة لـة تليـزوون كرماشـان وةآلو بـوو      " وةذوون نةوايت" كرانشيين"فيلم 
   .»پيشوازي لةيل كردن
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   قسيةي ئاخر
وةباوةذ ئيمة، شامي خزمةت فرةيـگ وة ئـةدةب كـوردي كردييـة و بةصـگةي زةريـين وة تـاريخ شـثعر و         

فرةتر لة ية زوان كوردي كرماشاين وة كوردزوانـةيل  . ئةدةبيات و فةرهةنگ كوردي لة كرماشان ئةزافة كرديية
شامي اليةقة ئمـذوژ  . ها مل مةردم دم كرماشان هةق ديري و دةيينهةوةي خاترة وة سةر مةر. ترةك ناسان

يـة  هـةق شـامي  . شثعرةيلي لة دةنگ خوةش و زوآلل گوراين چذةيل و هورة چرةيل كورد كرماشان دةربـاي 
ك جمةمسةگةي وة ناو شار كرماشان دامبةزريةيد و مةزارةگةي سةر لـة نـو سـامان بگريـد و بـودة قـةآلي       

- امي نيشان گةورايگ ئةذاي كرماشانة و وةذاسي هةق ديرد ك خياوان، مةيدان يـا جـي  ش. كرماشان دوسةيل
هةرچةن خوةي تا وة دنيا بوو، دصي وةي چشتةيلة خـوةش نـةوو، وةآلم وةو   . يةل گشيت و ناوي دورس بكةن

   :خوةي وةتية. خزمةتة ك شامي كردية، لة يةفيشتر هةق ديرد
   وةكام كةس نيةگةردي چةرخ تا سةر

   !دةرويشم نةسوصتامن وصم كة نة 
ئـةي  ( :شاير ناسـك دص ئـةرةوة پـةنا بـةمي ك وةت    » جةبران خةليل جةبران«ئيمةيش لة جواو شامي، وة 

ئيمـذوژيش شـامي   . »ت ذوژي بيدة پاتشاي دصةيل و مصك پاتشـايي وسوصـتانيد ئـةوةص و ئـاخر نـةيرد     ! شاير
   .ن دوسةيلة؛ چ بتواد، چ نةتوادسوصتان دص گشت كرماشاين و كرماشاين زوانةيل و كرماشا
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   :سةرچاوةيل
  .چاپ ششم ،، ران ، انتشارات سروشچةپكةگوص )۱۳۷۰(شامي كرماشاين )  ۱
  .، ران، ، انتشارات سها، چاپ دومچناين )۱۳۸۲(شامي كرماشاين )  ۲
  .)۲۹۱:فته نامه سيروان هه( گويش كرماشاني و نوشتار )۱۳۸۴(حيدري، منصور )  ۳
  .موتةرجم گةوراي كورد و شاير ،ربامي يونسييئوةگةرد نةكرياي  وةآلو گةپ گوذ ،آلفةيزوص پريي،)  ۴
هةفتةنامـةي  / سـةييد عبادةتيـان شـاير کةصـهؤذي بـووش      وةگةرد گةپ گوذ) ۱۳۸۴( صآلپريي، فةيزو)  ۵

  .هةتاوي ۷/۷/۱۳۸۴تاريخ  / ۳۵۵رة  ژما/سنة سريوان،
  .)سنووسي تايبةت ئةذاي خاوةن ئي وتارةده( ،ي ئةدةيب كورديمثژوخةزنةدار، مارف، )  ۶
» پةيام كوردستان«، هةفتةنامةي شامي ؛ بةرهةمي پةراوثز و غوربةيت زمان )۱۳۸۵(ئازادخيواز، جةليل )  ۷

  .، مهاباد۳۰ژمارة 
   .، كرماشان۶۷، ژمارة »صداي ئازادي«ي نامه ههفت ،ي شامي كرماشاينتايبةت نامه)  ۸
  .روشنصبح ، كرماشان، انتشارات خوةرهةآلت )۱۳۸۰(پور، كةرمي ةرميك  )۹
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 کثشي شيعري کوردي رووز و عه
   ∗حيم لوقماين ذه

  :کورتة
ص کـار و ژيـاين    گـه و لـه   هـاتووه   کوثـوه   لـه   رووز که رکثشي عه سه کي کورته له يه پثشدا پثناسه  م وتاره له ئه

  کي  مثـژووييم کـردووه   يه رووزي، ئاماژه ؟ پثش باسي عه ن پثکهاتووهؤبدا چ ره کي عه کي و خثصه شته ساکاري ده
  . ر گـوتراوه  سـه  ئاييين له يي شيعري فؤلکلؤري و)هيجا(  ذيتمي بذگه  به  بؤکثشي سروشيت شيعري کوردي که

  هثنـاوه ) ورامي خوار و هه کرماجني ژوور و(کي  ره ي سهر سث زاراوه ي پثويستم بؤ هه ومنوونه  صگه وه، به م باره له
  . کردووه  ر سه م له و شرؤڤه

ي شـاعرياين کـورد    زؤربـه   م هثنـاون کـه   و کثشـانه  صـثک لـه   وکؤمـه   کردووه آل رووزم ئاوه رگاي عه پاشان ده
  .  ربذيوه ده  و ذيتمانه سيت خؤيان به هه ر داناون و سه  شيعريان له

مـذؤ شـيعري    تا ئـه   تاوه ره سه  له  يي دواوم که کاين بذگه کثشه  يل له سه تثروته  مدا به که تري وتاره شثکي به  له
شيعري ئاييين و دصداري و فؤلکلؤري زاربثـژي    زؤرم له ي  کان منوونه ر بؤچوونه سه له.  نووسراوهکؤن و نوثي پث

  .ر کردوون سه شي مؤسيقاييم له و دابه  هثناوه   که ر سث زاراوه هه
کثشـي شـيعري نـوث      مذؤ به که ئه ييه  رچي کثشي بذگه هه  يشتووم که گه  م ئاکامه مدا به که هکؤتايي وتار  له 

 يـت و شـيعري ئـاييين و    مـان کثشـي بـه    لـه ذاسـتيدا هـه    ،  وه تـه  وتووه مي باشي لثکه رهه لثک به و گه  ناسراوه
کـثش    و جؤره ئه:   وه ته وه يت ئاوا کردي زانس کي تازه يه ک ذوانگه رجنم وه دوا سه. وناراي کوردين فؤلکلؤريکي که

مـوو   و هـه    يـه  کـه  ذاستيدا ذيتم و کثشي سروشيت خودي زمانه  کثشي نوث ناسراون، له  ي به شيعريانه  و ذيتمه
  مـذؤ لـه   توانني بثژين، کثش يان ذيتمي شيعري ئه ده. کار هثنراون کيدا به يب زاره ده ئه  گشيت له  به  و ذيتمانه ئه

  . خودي زماندا  له  ي وشه بؤ ذيتم و ئيقاعي و بذگه  وه ذانه گه  له  ا جؤرثکهذاستيد
  

  

  کثش، بذگه، عةرووز : وشة سةرةکييةکان

                                                
 . خوثندگاکاين سنه  فارسي لهيب ده مامؤستاي زمان وئه ∗
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  رايي  به
  :ي کليدي ي وشه ذاضة
  . ميزانثکي مؤسيقايي شيعر و گؤرانيدا له  يه ند تاکواژ و وشه ذيتمي چه: کثش
  .م پثکدثت ده  ر کردن له ده  ناسه ک هه يه به  که  نگثکه ند ده چه): هثجا(  بذگه
    ، که ، ده ک به ي کورت وه بذگه:  سث جؤره  بذگه
  .)١٣٧٩: رخزادي(رد  شت، به ده: ک ي درثژ وه بذگه .دا، موو: ک رز وه ي به بذگه
کان  بذگهرووزيدا  کثشي عه م  لهآل به.  رزي بذگه کوريت و به  نه  گرنگه  ي بذگه ييدا ژماره شيعري بذگه  له

  .چثت جثگؤذکثيان پث ناکرث وذيتمي شيعر تثکده
ندث واتايشي  هه  . کردين شيعر بيدا، زانست يان ميزان و ذيتمثکه بؤ پثوانه و کثشانهرهله زماين عه:     رووز عه
   .)نگي  فارسي معنيرههفه...  (نار و ي چيا، ناوچه، کهميزانثک له شيعر، ذثگه: ک وه  وه وثته که لثده

  وه هرووز ري  عه ي داهثنه له باره) مهايونفرخ( ٢رگيي شيعري ئثرانيدا، بهزار ساصهشت ههله کتثيب هه
م له ناو آل به  ؛ي ئثرانه خؤي زاده  ،ي کؤچي له دايک بووه١٧٠رووزي که  د عه محهليل کوذي ئه خه: صث ده
 رووز؛ صثن عه بؤيه پثي ده  هثناوهدا  وي ذيتمي موسيقاوهي له ذو م زانسته ليل ئه خه.  بووه  وره باندا گه ره عه

   . وه کثش لثک جودا بکرثته، تا کثشدار و بث کراوه  و کثشانه  ر ئاراسته سه  شيعري له  م ميزانه چوونکه ئه
  
  ستپثک  ده

يب  ده ئه  رميان لههيچ ئاگادا  که يه  وه يب کورديدا ئه ده ر ژانرثکي ئه کردين هه  پثناسه  له  وره گرفتثکي گه
خؤ   مان له وه ته ي زياتري زمان و نه نيوه  ، که ت باکوور و رؤژئاواي کوردستان نييه تايبه مذؤي کرماجني به ئه
ر  ي جا بؤ هه ده. ي مندا ناگوجنث که باسه  له  که  ند هؤي ذامياري و پييت نووسينه ر چه به ويش له ئه. گرثت ده

واو  جنامي کارناته و ئه  الوازه  وه باري زانستييه  بن، له نه  وه سته ده کان به رچاوه و سهمو ک تا هه يه وه لثکؤصينه
  وه لثره. مواندان ست هه ر ده به  له  که  ستووه به  ند ديوانه و چه نيا پشتم به يب کالسيکي باکووردا ته ده ئه  له. بث ده

  . کثشي شيعري کوردييه  ي خؤم که که رباسه سه  دمثه
يب  ره کاين شيعري عه موو کثشه هه  چونکه. پذثک دايهثنابث  سثک له که  ک نييه يه رووزي ديارده کثشي عه

کردين   صهآل سيت گه به کان، مه ري جياوازي ذيتمه م داهثنهآل به.  پثشتر ذيتم و ئاهنگي شيعروگؤراين بوونه
و نؤت،   پثش داهثناين نيشانه  که موسيقا ک داناين نؤت بؤ ؛ وهبؤ ذيتم و موسيقاي شيعري  ميزانثک بووه

ي  صه زايه و ناو ذؤح تثک له ر ميلله رووين هه پثي سروشت و سؤزي ده  و به بووه  ر مووسيقايي هه  ذثتمي
  . ژياوه صياندا  گه  و له  صداوه ري هه سه  وه روونه ده

اي يي موسيقا و جوگراف ذوانگه   لهزامن پثويسيت ده  ک ميزانثکي شيعري به رووزي وه ي کثشي عه بؤ پثناسه
  . م که ناو باسه  بچمه  وه نگه ده
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 :صي تا ئاوا ده ره بؤ سه ١٣٨٢چاپي »ر عومراين ئازه«رگثذاين  وه» رماين نگ ده ده«کتثيب   له »پاص نيوهام«
  ص بووه خؤي تثکهو سروشيت   ص ژينگه گه  رووين له نگ و سؤزي ده ، جؤري ده وه تاي ژيانه ره سه  ر له ؤڤ ههمر«

  .»و پثک ذاهاتوون
ي  ر پثکهاته سه  رمثن، له کي، کوثستاين وگه شته مواري، ده وا و باري نا هه پثي ئاو و هه  ک به يه رناوچه هه
توانني  ده.  يه خؤي ههو ري ذاسته ؤي کاريگهو گؤراين دانيشتواين خ  روو و ذيتمي وشه کاين گه نگ و تاره ده

تر،  کي واتايه  به.  تر جياوازه کيگةلثص  گهةگةلثک لر  واي گؤراين هه و هه  گ و ذيتمي وشهن ي ده بثژين شثوه
رووي ئاواز و شيعر و  گه رووين دانيشتواندا له  ست و سؤزي ده ناو هه  کاين سروشت له ي ديارده وه نگ دانه ده

  . وه ته نگي داوه ده  موسيقاوه
تثکي کوثستاين پذ چيا و نزار و گيا آلگشيت و وامن بصثم چون کوردستان بهت ده  سروشتيه  م ديارده پثي ئه  به
رث و  ده  روو دثته گه  ئاساين له  و به  کاين کورته ، ذيتمي شيعري و ئاوازه ذثيه  خته نوثر و  خوار و ژوور و سه و زه

ک کثشي  رووزي وه وسواري عهندث کثشي ئاماصدرثژ و پشو م ههآل به. يانبثژث ي زؤر ده ناسه ث ههب  ر به خوثنه
  .واين ناگوجنث ذه  کاندا به ناو ئاوازه  له  که سروشيت زمانه

رمثن و ذثکردين  واي گه ي ژياين بياباين و هه زاده يب ره ک ذيتمي شيعري عه رووزي وه کثشي عه  چونکه
مستفعلن مستفعلن  «ي ذيتم  بؤ وثنه.  وانه شته وان و ده ر خؤي وشتره سه  وت و ئاوازي له کاروان و ذه

پثسيت   م پذ بهآل قاصيب ئاواز و گؤراين خؤماندا جثگر نابث، به  واين و سانايي له ذه  به »مستفعلن مستفعلن
  مان حاصدا کثشي  ميسراعي پثنج هثجايي که هه  چي له که.  بييه ره درثژي عهقامات و ئاوازي  پشوو هم

واين و سانايي  ذه  کاندا به موو گؤراين و ئاوازه ناو هه  له ، ردييهذيتمثکي کؤين شيعري ئاييين و فولکلوري کو
  .گرث جث ده

  
  م   که شي يه به

  رووز کاين کثشي هثجايي پثش عه صگه کؤنترين به
تثک ئاو و  ر ميلله و کثشي شيعرو گؤراين هه  ر ذيتمي وشه سه له  رترين ديارده کاريگه كرد،م پث ک ئاماژه وه
 ؛يت و ذاميارييه يهآل يت ژيان و کار و دؤخي کؤمه تر چؤنيه  کي يه ديارده.   ي ژياين  دانيشتوانهوا و جوگرافيا هه

کان کثشدار و  رکووک، ذيتمي ئاوازه ولثر و که شيت هه ک ده رمثين کوردستان وه شت و گه پثده  له:  بؤ منوونه
ندي سروشت و کاروباري  مته تايبه.  نگي درثژتره ئاهه  و ناوچانه و گؤراين ئه  متره و دابذاين که  ر خؤيه سه  له

چث  وثده.   وه وثته که ري لثده يسي، خورشيدي، خاوکه وه صآل تار، ئه ک قه ذيتمي موسيقايي وهرمثن،  گه ژيان، له 
: دا زماين کورديدا واتاي بانگ و هاوار ده  له  يان گازه  ي گاسه وشه. شت بث رده ي زه مان گاسه هه» تار قه«
  ).فؤلکلؤر( »ي که نه وان گازي کرد باخه«
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موار و ژياين  سروشيت ناهه ي خوار و ژووري  ورامان، ذثگه ک هه ين وهآل رده خت و به ي سه ناوچه  م لهآل به
.  کان ذيتميان کورته ي شيعر و ئاوازه زؤربه.  ذووي تثدايه ي زؤري گه وه رينه يت له دژوار،  چذيين ئاواز حاصه

  .دات ذوو دهي گه و ئاوازه  ناسه وداي هه مه  نده وه ر ئه اخ ههد وژووري شاخ و اي پثچاو پثچ و خوارذثگ   چونکه
کثشي شيعري   که  دايه مه کاين کوردستان له ي ناوچه زؤربه  شي ذيتمي ئاواز و کثشي شيعري له خاصي هاوبه

  . ييه بذگه  ر هثجاي ده سه  گؤراين و فولکلؤر، له
 »يارسان«بدا، شيعري ئاييين   وه سته ده  هکي ساکاري کثشي شيعرميان ب يه وثنه  که  اوهچر کؤنترين سه

  . ندي شيعرئامثزي پثشينانه يت و په فؤلکلؤر و به
. ژمثرثن ده يل ري گه هونه  و به  صکدايه  خه سيت هه ميان له رهه م بهآل به. ناس و ناديارن شاعريي فؤلکلؤري، نه

   وه م  بؤنه به.  ييه بذگه  ر کثشي ده سه ي زؤري له زؤربه  وت که رکه ي شيعري فلکلؤردا بؤم دهراوردثکي کثش به  له
  . گوجنثت کي گؤراين ده وايه موو هه ر هه سه  ردثک له ر فه هه

  مةالونؤ ر کثوان من  وري سه گه  رد مةتاونؤ م  به ناسه ي هه کووره
  
 »موغي«مان  هه »گاور«يان  »ور گه«.  پثکهاتوه  بذگة ١٠ واته ، بذگة ٥شي  به ٢  ر ميسراعثک له هه

مذؤي  ي ئه وشه.  زدايان کردووه هوورامه ئاوازي ئاييين ستايشي ئه  کاندا به ر چيا و ئاورگه سه  له  که  شتييه هرد زه
  . هاتووه  وه ستايشي گاورانه  ر له گؤراين هه

ناوي  به  مه که ي يه»پريشاليار«ي  که ي کتثبه اوهندث شيعري پامش تري مثژوويي کؤن، هه کي يه صگه به
مان  ر هه سه  ش له و شيعرانه تثکذاي ئه.  تييه يهآل صگري ئامؤژگاري ئاييين و کؤمه زؤرتر هه  که» ماريفةتو پريي«

  .ن بذگه  ميسراعثکدا ده  و له  کثشي پثنج بذگه
  ن  رگه وه  رگ جه س وهوا ذ  واس جه ذ     ن رگه که  جه  هثصه  هثصه،  جه  رگه که 
  .) گورگ پيدا بووه  ذثوي و گورگ له  ذثوي له، مريشک  له  وهثلکه  يه هثلکه  مريشک له( 
  ي زاناي سيميار بؤ کياسته  گؤشت جه    ي پريشاليار بؤ واته  هؤشت جه 
شت  رده ن زهما زاناي سيميار هه )ي زاناي سيميار ذاسپارده  ره ، گوث بدهي پريشاليار وته  ره هؤش بده(

  . سپيتمانه
هورموزگان «شيعري  - کردووه ندث گوماين دروست هه که- يي بذگة٥تري شيعري مثژوويي  کي يه منوونه

  يآلعةبدوص«و  »ينسار ي ئه بيدهوبوو ع ئه«يت  رکردايه سه  شکرثکي ئيسالم به ي کؤچي له١٨ساصي .  ه»ذمان
 ري داگري وروبة و دة  جبة صة ر هة رانبة ذثکي خوثناوي نابة شة  بة  وثوه له. زوور شيت شاره ده  نه گه ده »ر کوذي عومه

شيعرثک   ورامان بة ي هة مة ر دة و سة شاعثرثکي ئة. کوژرث دة  وة جبة صة پشت هة  بيدة لةوبوع ئةن و  کة دة
   ؟ کوثية لة  کراوة م ديارنةآل بة  ،سة ئاسک نووسراوة  لة  م شيعرانة ئة.  وةوي کرد م کوشتار و ماص وثرانية سفي ئة وة

  کان وره گه  وره گه  وه وثشان شارده  هورمزگان ذمان ئاتران کوژان 
  تا شاره زوور هه  گنائي پاصه    خاپوور   نه ب کرده زؤرکار ئاره
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  )١٩٧١ جادي، سه... (ناو  هونيا مثر ئازا تلي وه    ديل بشنيا   نيکا وه ن وکه شه 
  
  وه ذثزه  شاپوور به. ياند يامي خؤي ذاگه کاندا په ي بابه»شثر رده ئه«ي کوذي »رشاپوو«ماين  زه  له »ماين«
ت  سوننه ي له  وه ر ئه سه  دواتر جثنشيناين شاپوور له. ريگرت کؤشکي شا سه ي ماين له يام پثگه ريگرت و په وه

بؤ   که» شاپوورگاندا«کتثيب   له. واسن صيده يکوژن و هه تواي ئاييين ده فه  ، به وه صگا اليدا و ئاييين کؤمه
 ٨،  ٧، ١٠ ،١٢ي   ر بذگه سه  له وتوون که  ست که رده وث به ندث  شيعري لثرة و له هه ،شاپووري نووسيبوو

ري  زماين ده ي به ندث وشه هه«: صث کاين ماين ده ر شيعره سه له »ذوکنةدين هةمايوون فةذذوخ«. يني بذگه
  .»زانني ري ده ي ده هجه له  به  و وشانه ش ئه و ئثمه  تثدايه
  له که هثجايني مان کثشي  ر هه هه  وه هباري  کثش له  که  ي شيعري مانيم هثناوه ند منوونه دا چه لثره

  .کار هثنراون به  و کثشانه موو ئه کاندا هه فولکلؤري کوردي ناوچه
  ) بذگه ٥. (و دوو  ر پرزثد و ئه پاخته پت ئه هه

  )ش ا و دووي ديکهي دان ستثره وت ئه حه(
  )    بذگه ٥. (وکثشت هاکث ئاگوست و ئه ژي ده ئه
  )خسريي کرد و يه  وه سته هاکي به ژده ئه( 
  )    بذگه ٤. (زدان مشا يه ئه  خشاهه به ئه
  )خشثت  ببه  خوا ئثوه(

  )  بذگه ٤. (نيکان  ي که دا واژند  ئه سوراويند و ئه
  ) م کچانه بثژن ئه و ئاواز ده سروود(
زانن  کاين کوردي باش ده ي زاراوه وانه م ئهآل ، به ي مندا نييه که سه ي  با چوار چثوه  له  وه وزمانه  باري وشه هل

  ري زمانثک؟ گات  يان فارس و ده کوردثک باشتر تثيان ده  و وشانه بن بزانن ئه ر خؤيان دادگه
.  وه ته زدان خوثندوه و شيعريان بؤ ستايشي يه سروود  وه سازه  کؤشکي پاشاکاين ئثراين کؤندا  شاعريان به  له
م  ئه. واين سروودي خوسره  گوتراوهپثي  که  نشاييان گوتووه هيت سروودي شاه نگي تايبه هئاه  ها به روه هه

  که  زدانه ستايشي يه  وسروودانه نگ و بؤين ئه و ذه  منوونه.  رسيت و ئامؤژگاري بوونه صگري خواپه هه  سروودانه
  .بينرثن دا ده خمانه جه له)  مووره ته(  وه ملووره ي ته صه زايه  شيعري ئاييين يارساندا به  مذؤ له ئه

  زانايان وخواناساين ئاييين يارسان له  کثکه يه) مي کؤچي ي سثهه ده سه(بالووصي ماهي 
   عاميان ماچان بالووص دثوانه      کدانه ن زات يه باصووص زاتثوه 

  ردوون زانا بؤ يدان گه مه ونه رکه مه  ور دانا بؤ  تهي وه  کث دي دثوانه
ناو کوردا   له  مان باصووص بث که هه  يه وانه له( . زانا پريثکي ئاييين يارسانه »بالووصي«جنام  ره پثي کتثيب سه به
  .) زانايي ناسراوه  به

  ):مي کؤچي م وسثهه ي دووهه ده سه(» ي لوذستاين  بابا لوذه«
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   وه فتينه هه  مثمان نيان وه جه       وه فتينه هه وه  وه فتينه هه وه
   وه مينه ئه ما وه وره هصووص گه به       وه مينه که رد نه شکارمث ئاوه

  
  )مي کؤچي سثهه م و ي دووهه ده سه(» مي لوذستاين بابا حاته«
    .ياراين باصووصه  کثک له جنام يه ره پثي کتثيب سه به
   مز دثوانه نانث ره مه حاته      مزدثوانه ره  مزدثوانه ذه 
  ) ١٣٧٠ زاده،يف سه(  وو ذانه ين ئي ذه ز وثصم چه ئه       هانه بث به نان وه داناي عامه 
  ) يني بذگه ٥مان کثشي  ر هه سه کان له موو شيعره هه( 
  يه مانه ش سياچهوراماني هه  و له  ي کرماشانه ي ناوچه »هؤره«مان  هوورايي، هه ي ئاوازي ئه کي ديکه يه منوونه 
  : دونيايه ويسيت و تثفکرين له ياميان ئامؤژگاري و خؤشه و په  ييه بذگه ١٠کانيان  موو شيعره هه  که
  دا ل جافه ماص عثلگه مل مريه  وه  دا  مل تافه   ن بر دؤسم وه صوه ئه 
  رمم  بان ته وه  ت ببذه که لکه په    رمم شني گه يت وه ذانييه ئه 

يب  ده ئه  له  رووزن پثش عه  که  وه مه کان بکه يته و شثواز و ذيتمي  به ره ک به يه ره جنه وث په مه ده  وه لثره
لثک  موکوريان داستانگه ي ک ناوچه خواروو وه ندث شوثين کرماجني و ههروو  ي کرماجني سه زاراوه  له. کورديدا

و کثشي   وه نگي گثذانه يت ئاهه واي به وههش ي کهپث به.  روايه سه کثش و  و زمانيان به  ن شثوازيان شاعثرانه هه
. يت، دصداري و ذاميارين اليه ذي ئاييين، کؤمه صگري باوه گشيت هه به يتانه  م به ئه. گؤذدرثت شيعريان ده
نگ و بؤيان  ندثکيان ذه زانن و هه ي خؤياين ده مي دثرينه رهه به  صک به م خهآل به  يت نادياره شاعريي به

  .پثش ئاييين ئيسالم  وه تهذث گه ده
نيا  بيدا ته ره عه  له  چوونکه.  بث يب نه ره ييت عه ص به گه کي له ندية يت پثوه ي به وشه  دا ذةنگة يتانه م به له

  چوونکه  .بن، نزيکتره  ک ذيشه ئينگليزي يه poetryص  گه ر بصثني  له گه يت ئه ي به وشه. شيعر  له  دثذيکه
.  سره زمانيان  نه  ن که تريش هه ي فسانه چريؤک و ئه  و ناوچانه مان حاصدا له هه  له. دات هواتاي گشيت شيعر د

  .کانيش ناصثن چريؤک يته به  به  يت و ناصثن به  وانه س به که
  . ش کراوه دابه  بذگه ٥و   بذگه ٤  ،بذگه ٣ر  سه کان له يته موو به کثشي هه 

  :کان  منوونه
.  تةوة رگثذدراوه ند زماين ئوروپايي و ذووسي وه چه  به  داستاين دصداري کوردييهکؤنترين  :م و زين مه
ئاکاميش تثداچووين .  دياره  شيت پثوه رده ئاييين زه  ي و نيشانه  ذه ي نثوان خثر و شه کثشه ،يت رؤکي  به ناوه
  .   رمانه شق وپاکي وهه مبويل عه يش سه»م وزين مه«رگي  مه.  نه هرميه ذ و ئه شه
  .بذگه) ٥(  موانه ر هه سه  له/ توي  ر ئه ق هه خاله 

  بذگه ) ٤و ٣(   ذالنه ته  ده/ ري  سث په/  مينث  زه/ ذووي  دثته
  بذگه ) ٤(  يرانه سه/ ياندا ده/ نث مه پاشاي يه/ کوذي برامي/ مث مه کاکه/ ر کوشکي سه له 
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   بذگه) ٤(  پشکنييه/ موو دنيام  هه/  تاکورسييه/ رش عه  ر له هه
  )١٩٠٥ ئؤسکارمان،(  بذگه) ٥(   مييه مه  کاکه/ گوثن جواين  له  /ديوه سم نه که
  

عيسا .  عيسا شوبثهنراوه منداصي  به  ذخ به فه.  يتثکي زؤر کؤين کوردييه به: ستث ذخ و خاتوون ئه شثخ فه
  . ين دايک و بايب کردووهصک وکوشت خه ي له شه ذه رخ هه م فهآل ، به هوي بؤ دايکي کردو ي پاکانه قسه

    که له ي فه تؤ ئه  م به شوکرانه که يه  بوو به رخم ده ئيالهييا فه
   که له ست و چاو و پث و به ده  کردن له يت ده لقه خه

  ) بذگه ٥و٤و ٣م   رجه کثشي سه(
  
 و ند ناو که له   تثکه مبوصي ئاوايت ميلله ، سه»زثذينه پ مريخاين له ئه«رخوداين  به  يته م به ئه: ي دمدمآل قه

بوصيش قبوص يت سوصتاين ستان رايه وي و نؤکه فه سويب سه عه ژثرباري ته  وث بچثته يه نا  کاين مثژوودا که کؤسپه
  داکاري، به کانث و فه ره ربه ند ساص به ي دمدم و پاش چهآل ر قه سه کاته  هثرش ده باس ئاکامدا شاعه  له. کات نا

 چؤآل سنت و ئيتر تراژيدي شکان و گرتن و قه به ده آل ي ئاوي قه رچاوه سه) کؤشک هدز( سثکي خؤيي هؤي که
    !مثژوودا زؤر ذژاون له  م ئاوانه ئه وه  داخه  به. دا کردن ذوو ده
  وشاري  نزاري  لثياندا تؤپي هه ردي له دمدم به

  وشاري بؤ هه ر چوو له به خه باران و و ذؤژ ئاور وت شه حه
  )  ١٩٠٥ئوسکارمان  ، رييه فه ي موزه توحفه(  بذگه) ٤(کثش 

يراين  قه موو له هه ...ند و ج و سيامه شکري، خه له زاص، براميؤک، ک الس و خه تر وه کاين يته م به رجه سه
و  وثک لهآل ، يان تثکه بذگه ٥و ٤، ٣ثشي ر ک سه بث و له ده  سته رجه يان زياتر به ذووداودا زمان و کثشي شاعثرانه

  .پثکهاتوون  انهکثش
  

ي  ناوچه  له  يانه يامي ئاييين ئثزةد شيعري ئاييين کؤين کوردي، په  کتووب له ي مه کي ديکه يه که منوونه
پذانيا ڤان .  ڤن و دثرينه کي که ئثزدي دينه«: صث  کتثيب ئاييين خؤياندا ده له. کوردستاين باشوور نگايل شه

  تثن ميسؤ پؤتاميا دهاتنه م ملله ساال کو ل جه ها زاره ري هه به  ذنهبني دزف ذاد م پث مسثن ؤ  ئه ذث و ذه
  .»و کرن يره په

زاران سال  بؤ هه  وه ذثنه گه کرثن ده و ده هذي ي په مسانه رث و ذه و موو  ئه ، هه ئثزيدي  دينثکي کؤن و دثرينه(
  ).و کراون يذه الين مثزوپؤتاميا په الي گه پثش ئثستا که 

نوثژي  ک له  يه منوونه. دي وصي ئثز صثن قه و پثي ده  شيعري هثجايي کوردييه  م ئايينه سپاردي ئهيام و ذا په
  :کا خؤر ئاوا بوون ده  ئثزيدي ذووله  که  ئثواره

  )  بذگه ٥و٣(ب ناڤث ئثزدانث پاک و دلؤڤان 
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  )  بذگه ٤(التث و ذؤژ ئاڤايي  ياسوارث ذؤژ هه
  ) ٥ذگه ب و ٣(خاترا دؤتث ودايث   تؤ بديه
  )  بذگه ٤و٥(اليث  اليث ژغه دايث ژبه ي ژڤه خالس که  تؤمه

  
  :کا هاتين ذؤژ ده  ئثزيدي ذوو له  ياين که نوثژي به ک له يه منوونه

  ) بذگه ٣و٥( ها   ري سبه به/ ذووناهي دا بوو / ها   و خاسثن ناڤا قوبه/ها ده ين مه دده/ کا  له ژمثر و مه
  :کا سين ده په   جمؤره و به  مان خودايه ئثزيديان ههالي    ويل پاشا که قه   

  ) بذگه٥و٤/ ( مه موو ده ختا  ول هه موو وه ل هه/  مه ذه ژباوي تثنت که/  مه يب ئاده ذه/ دشث من په
  )  رمثي کوردستان يت هه حکوومه.  رده روه يت په زاره وه: ئاييين ئثزيدي(
  
 ٥ن بثني کثشي آل رده ورامان و کرماشان و ئه کاين هه و ناوچه ره  رچي به يب کؤين کورديدا هه ده ئه  له
ديواين شاعران و . المي يارسان که: ک وه.  ئاشناترهصک  گوثي شاعري و گؤرانيبثژ و خه بؤ يي ديارتر و  بذگه

ر و  يده ا، حهز ذه و به  وشه نه الن، وه ماص و زه ي کوردي، شه شانامه«: ک وه  .م ناوچانه کاين ئه شيعرييه  چريؤکه
  .يني بذگه ١٠ر کثشي  سه موو له هه که   »...ر و وبه سنه

  :خاناي قوبادي
  ن   ره  س شريينته الي من به کوردي جه    ن  ره که واچان فارسي شه ن مه رچه هه 

  .١»زا ذه وش و به نه وه«ي  نزوومه مه  ک له يه منوونه
  وش نامث دمي نه ما وهو خه  و جه مشه ئه    بابؤ خاوث دمي بابؤ خاوث دمي 

ورامي کؤن و  مان کثشي هه ري هه ده ذاستيدا درثژه  له  هثجايي که ٥ي شيعري  ي ديکه ند منوونه چه
  : منوونه. ٢»ر وبه رو سنه يده حه«داستاين . ئاييين ياري و شيعري گؤرانني

  ي شاران ر بار نادره مبه زوصفان عه    تاران ين موشک ئاهوي قه کاکؤص چه  
  : منوونه. کراوه وهثشتا چاپ نه  تثکي کؤنه ستخه کي سنايي ده يه نهمنوو

  ب ياوان له رثو ديدار تؤ وه گيان په    ناز و نازفرؤش نازدار باوان  
  
  :٣"شثخ حسن"ک شيعري  يه منوونه 
  ردم هيجران زه  نگ ليمؤ جه چون ذه    ردم   ريک ده شادي شه عاري جه 
  

                                                
 . کراوه م چاپ نهآل به  وه ته ر شريتثکي کؤن تؤمار کرابوو  نووسيومه سه قز له گوندثکي سه له.  داستانثکي دصداري شيعرييه  مه ئه ١
 . کراوه و چاپ نه  ستنووسثکي کؤنه ده ٢
 .کراوه ستنووس، چاپ نه شکؤصي ده که  ٣
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  ):١٢٤٦  - ١١٩٣(ندي  قشبه والنا خاليد نه مه
  ن فاته ي وه ر واده که جنه م ذه ده قه    ن فاته ن مريزام وه فاته مريزا م وه 
  م عزه ردي ئه ييوم يافه ي ياقه ياحه    م   عزه ردي ئه م يافه عزه ردي ئه يافه 

  .رووزن ر کثشي عه سه  کاين له فارسييه  والنا خاليد شيعره مه  که  شاياين باسه
  :زايين ١٦٥٠ -١٧٠٦له بثساراين 

   وه يانه وبه حاصث پثم ياوان جه       وه يانه و به جه   وه يانه و به جه
  :زايين ١٨٣٥ - ١٧٨٥فيع له  مريزا شه 

  ن  رده روه م په خه من وه رتاپاي ته سه  ن  رده ندکه سه مان من په ي خه ک په له فه
  :کؤچي مانگي ١٣٠٠ - ١٢٢٢ لهوي  وله مه
  ن رمه گه م وه هللا متوورکه ي سه صه زايه    ن رمه ث شهن بانگم ب و دياره مشه ئه  
  ن يل جارييه زامم چون سه هووناو جه    ن   ردم کاريه ن ده و دياره مشه ئه  
  
ورامي و  زاري هه  موو شيعري شثوه هه  بذگه ١٠کثشي   چونکه. ي پثويست ناکا ي ديکه ي منوونه وه هثنانه 

  . گرتووه خؤ  له... ،گؤران و س ک قانع، بثکه اري سؤراين  وهز اين شثوهکاين شاعثر نزوومه زؤري مه
  ند شاعريي شيعري چه  منوونه ،ولثر هه ٢٠٠٢چاپي ١  کادميي کؤذي زانياري کوردستان ژماره گؤڤاري ئه

شثخي (» ردي هاب سووره به شثخ شه«ک  وه  .ورامني ر زاري هه سه  له  که  هثناوه »هاب شثخ شه«ناوي  به
ورامان الي سوصتان ئيسحاقي يارسان و  هه  ته چوه  که) ٧٤٨ - ٦٥٩( »زووري هايب شاره شثخ شه« ،)ئيشراق

  .) ١١٨٥ -١١١٢( »هاب هلؤينةشثخ ش«.  وه ته وث ماوه له
  :هاب وي شثخ شهنا  به) فاعالتن  فاعالتن فاعالتن فاعلن( رووزي کثشي عه کي  يه منوونه 
  ي عي وکؤشش نؤشي مه هس  ن سصه ئه  رکه ن هه سصه سصي وه هف

  .... ري سهماچ و مووچي هاو  ن  وقه قيت زه ن وه وقه يش و شه عه
  .... ي نوون و ناي ونه رغه ئهو  جنگاه هاين په سفه ئه

کاين  رخه ورامان و هاوچه ن الي شاعرياين هه گمه ده به  دا که»يدي سه«شيعري   يي له بذگه ٤ک  يه منوونه
  .کرثت دي ده خؤي به
   سام شاره و موساي عه پثسه     م قاره زانا گثره کاتثت
   ي ناره ي تؤم په ربه نيشات ئه   رد زرثباره م که ژيواره
يي خؤماصيش  بذگه ١٠ر کثشي  سه  رووزن، له ر کثشي عه سه  کاين له له زه غه  مان حاصدا که هه  يدي له سه

  : يل داناوه زه غه
  فايي س بثوه يلث وه لث لهي له وه      کؤوه ي ملونه جؤله و مه پثسه

  دايي ي گه رقه ورم خه ده  گريؤنه نه  ي ده ين من وادث مه رچه تؤهه  
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ک شثوازيکي  يان وه زؤربه  که  يه مه ويش ئه ، ئه يه تر هه شي بثژدا خاصثکي هاوبه ورامي شيعري شاعرياين هه له
  : وه وه کردؤته  مي شيعريان دووباره که ي ميسراعي يه پثکردن نيوه ست ده

  واران   هه  نگ کؤنه نگي سياسه سه  واران  نگي هه واران سه نگي هه سه
  : بؤمنوونه  کار هثناوه؛  رووزيشي به دا کثشي عه بذگه ٥پاص کثشي خؤماصي   له) ١٢٦٥_١١٩٥( يدي سه
  .مت  آل ن خه رو پريي خواي گثره سه  مت  آلکامن بث و ز ئورؤمؤن مه ئه

.  يه که رووزه عه  رکثشه به پثم وابث له» ئورومون«ي  کارهثناين وشه به .فاعيلمفاعيلن مفاعيلن م: کثش
  : تر ي منوونه

  ين بثکارهت  ره سه  وزه مه    ين   گؤشم داره  دص بؤ جه  
  )١٩٧١يدي،  سه(  به نيت بثزاره س چه باڤه    ين  رياره ي ئه گنؤ په تؤ مه 

  مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن  : کثش
له   که  فارسي نووسيوه سثکي فارس به ي بؤ که يته و دوو به کاين ئه ي کورديه وانه پثچه ويش، به وله ي مهخود

  . رووزه ر کثشي عه سه 
   کند جا اندرون ني چو ناله     داغ بر دل همچو الله  نهاده  
  ١جدا بر خيزد از هرني صدايي  نوايي   چو از دل برکشند ناگه  
  )عولنمفاعيلن مفاعيلن ف(
ي  وره شاعثراين گه  تر له ندث ردانثکي ديواين هه رووزي و سه ناو ذيتمي عه  وي دمثه وله ي مه م شيعره به

  .م که شيعري کالسيکي کوردي ده
  
  رووز م عه شي دووه به
ين ص ژيا نگي تثکه رهه فه يت و يهآل رييت کؤمه ونهندث داب ص هاتين ئاييين ئيسالم بؤ کوردستان، هه گه  له
باري   يب کالسيکمان  له ده ئه شيعر و  وانه له. واري ي کورده دثشهن ريت و ئه نه  شثک له به  م کران و بوونه رده سه

  .يان لثنيشت نگي بثگانه زياتر ذه  وه زمان و ذوانگه فؤرم و
  به  ب ره شيعري عهکثشي   وه موانه ر هه سه  له. بينرث باشتر ده  مثژووييه  م ديارده شيعري کالسيکدا ئه  له
شثوازي  يب فارسيدا به ده ئه  له که   پاندووه وه تا ئثستاش خؤي سه بييه ره و جيهانبيين و فکري زاصي عه وشه 

بؤ شاعرياين   ش ئةزموونثکي باش بووه مه ، ئه ند بوونه مه وصه شيعردا زؤر ده بان له  ره عه. ناسرثت عثراقي ده
رووندا گوجناوتر بوون،  و سؤزي ده  ص زمان و وشه گه ي له وذيتمانه رووزيدا ئه عه  کاين موو کثشه هه  له کوردکه 

شيعري   رووز له ر پثي کثشي عه راوردثکي سه به  له. ر داناون سه  کاريان هثناون و شيعري خؤيان له  به
.  کار هثناوه شيان به ي هاوبهصثک ذيتم ال کؤمه ر دوو هه که   وتووه رکه م بؤ ده وه کالسيکي کوردي  و فارسيدا، ئه

                                                
  .کراوه ستنووس که چاپ نه شکؤصي ده که ١
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نگ  دهکاندا هاو رووين ئثرانيه سيت ده ص زمان و ژيان و هه گه  زؤرتر له  و  ذيتمانه ئه  که  بووه  وه کي ئه ره هؤي سه
  . و هاوسؤز بوونه

  :رووز بؤ شاعريي کورد کارهثناين کثشي عه ذاي من هؤي به  به
ي خوثندنيان ئايني  چاوهر يان مامؤستاي ئاييين بوون و سه ک زؤربهشاعرياين کالسي  که  يه مه ئه ميان که يه 

  . يب بووه ره يب عه ده و زمان و ئه
و ديواين   ي فارس ئاشنا بوونه وره واري شاعرياين گه ص ئاسه گه  يب، له ره شاين خوثندين عه  شان به م دووهه

  . رس خوثندنيان بووه ي گرنگي دهک يه رچاوه عدي سه وي و گولستان و بوستاين سه وله و مه حافز
ک  يتم وه ک دوو به نيا يه م من تهآل ، به کار هثناوه رووزيان به کاين عه ي کثشه شاعرياين کورديش زؤربه

  . هثناوه  منوونه
  ):ز ١٤٨١- ١٤٠٧(الي جزيري مه

  مخوور بوو  ر مه بسي دبه ر له جه ر شاهي مه حه من دي سه
  ري يا حوور بوو ب په ي يارهر ري سوور موشته و دمي زه ئه
  »مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن« ر کثشي سه له
پؤيل  نگترين شه و هاوده  ذاي من باشترين هاو سؤز به.  يه و قووصي هه ناسه  ذيتمثکي درثژي پذهه  م کثشه ئه

ساکار و ذيتمي کوريت ي  ند وشه چه  به نگه  ذه  رووين، که کي قووص و پذسؤزي ده يه بؤ ديارده  مووزيکداره
  . کرث يان نه به  وه وژمه م تني وته خؤماصي، به
  ":الي جزيري مه"ي  کي ديکه يه منوونه

  نگث، دل ژمن بر دل ژمن ذه  نگث زوهره شؤخ و شه
  ).فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعالتن(
  روون زؤرتر ده و  و کرژترهندث بزؤزتر  م ههآل وث، به ي زؤرتري ده ناسه و هه  رچي ذيتمي ئاماص درثژه گه ئه
دواي ون بووي   ت به و تاوثكي تايبه  قرچه به  که   ئاساي مرؤڤه زبه ري سؤزي جه پيشانده   م ذيتمه ئه. بزوثنث ده

  .ذث گه کانيدا ده خؤي  و ئاواته
  :الي جزيري مهي  کي ديکه يه منوونه

  سيت ره په بوت سرار سيت ئه شق و مه توار عه ئه
  )١٩٥٨جادي،  سه(ت  هفاي ژ بؤکه ت ت ناکه وايه هد  ذ قرير سه ته
  ) مستعفلن فعولن  مستفعلن فعولن(
و سؤزي   زبه جه له   روونييه جؤرثک زماين ده  وه ذيتم و ئيقاعي خوثندنه.  يت بزاوتين زؤرتره حاصه  م کثشه ئه

دا  ذيتمه  م جوره له. و سين ئه اي پهتوان  له  يت مرؤڤآل سه ده م ويسيت خوا و سروشت و که ش بؤ خؤشه ذؤح و له
  .کات جؤشتر ده  وي خؤشتر و به عنه و بزاوتين ذؤحي و مه  زبه کان جه موسيقاي نثو ميسراعه

  ):ز ١٧٠٦ -١٦٥٠(دي خاين  محه شثخ ئه
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شاکارثکي   که »مفعول مفاعلن فعولن« ر کثشي سه  شيعر له  کردؤته» م و زيين مه«ي دصداري  ماسه حه
  .  رگثذدراوه وهزؤر زماين جيهاين  و به  ي خولقاندووه هم وثن که

  تا دنثدا وله کرمانج د ده     تا خودثدا حکمه د  مامه ز ئه
  حکووم مه  نهوبو  چه ژبؤ  بيلجومله    حرووم  مه  مانه  جه چ وه ئايا به

  م که ي دجام جه مه  ک جورعه يه    م که ره خودث که ساقي تؤ ژ بؤ
و   ماسه زماين حه.  ر بووه سه   له »وسي و نيزامي فثرده«ري  کاريگه  گومانيدا بث ارهم شاک شثخي خاين له
  .بزوثنث روون ده وث و ده که ر گوث ده باشتر به  کثشه  م جؤره ر ئه سه سؤزي دصداري، له

  ): ١٧٩٧ - ١٨٥٥( زووري ال خدري شاره مه ،نايل
   تاوه يلي هه تيو مه هه  ت که عيلله  رگييه به بث  خودا مايلي ذوومت  ذوومت به  که  نده رچه هه 
  ) مفاعيل فعولن معفول مفاعيل(
  ر دوو سيان ک زولفي دوان هه خاص يه    حاسن نووسيان عدادي مه هلي ته ئه
  )فاعالتن فاعالتن فاعلن( 
  ): ١٨٣٧ -١٩٠٦( حوي مه
     رده  ر به هه  ر داره وث هه ر ساخت ده گه دياري عيشق ئه    ر داره سه يا له  نگ ساره هلي دص يا سه بينم ئه ده

  »مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن«:  کثش
حويدا خؤ  نايل و مهي  يت شاعريانهآل سه ده  ر شتثک له کان، پثش هه بيه ده ئه  و جوانکارييه  ذيتمي وشه

  .  مؤم نرمتره  دا له»ياصي نايل و حموي خه«سيت  ده  له  رووز و هارموين وشه کثشي عه.  نوثين ده
ري و زمان، بؤ شاعريان  يداين چاالکي هونه دارترن، مه ناسه ندثک درثژ و هه هه  دا که رووزيانه عه  م کثشه له
کاندا  کي شيعره ره رووين و ده شي ده ص که گه واو له کارهثناون، ته جؤرث به کانيان به موو ذيتمه هه. ترهآل هئاو

ري شيعردا  له زمان و هونه  رؤک و واتا، نه ناوه  له  نه  وهوکثشدا ب  کوريت له ست ده شاعري نه. گوجناو و هاوسؤزن
  . مي هثناوه که

رووزي  ي شيعرثکي عه وه دروست خوثندنه  ن له وارمان هه ندث خوثنده مذؤش هه ئه  که  حاصثکدايه  له  مه ئه
  .ر دانثن سه شيعري له  ي که وه الوازن، چ جاي ئه

ديواين شاعرياين کالسيک   رووزي له کي عه يه ند منوونه نيا چه ، ته که ته ي بابه وه بوونه نهدرثژ دا بؤ لثره
  .کردوون  ر پثشتر باسم له سه  چونکه ؛کان ناکات ندوچؤين کثشه چه  ئيتر پثويست به.  وه دثنمه

  ): ١٨٠٠و ١٨٦١( سامل
  ئافتايب هثنا ـه ت مه ريهح ما له دص خريه  رايب هثنا رهات جامي شه ده  رده په ساقي له 
  )مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن) = (مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن(

  ): ١٨١٦ - ١٨٩٧( حاجي قادر
  يت خؤت چراي فکره  سووتثنه بث موباالت مه     يت خؤت ززه له  که روپا تاصي مه ي بث سه قسه به  
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  )فعالتن فعالتن فعالتن فعلن(
  ):چي دوايي کردووةکؤ١٩٨٤لة ساصي (خوثن ر جگه
  شت و مثرگ و کاين غ و ه امي ب هه  تث من تويي بووکا جيهاين  آل وه

  ندا شثخي خاين ژبه  زمانث ته  کتثبا حاجي قادر     دو لثڤثن ته
  )مفاعيلن  مفاعيلن فعولن(

  : قانع
    هي ي دثوانهمي زامي دص رهه پچه مه له م که ئه  يه ندي خانه ئاخرين ماصي ژيامن کوجني به

  )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(
  :گؤران
  ک تاري ذوبامب يه  انيهي  نييه  بث ناصه  حيسامب رخي موخاليف به ذا  چه گه تاوث نه

  )مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن( 
   آلبدوص روثش عه ده  وارمي تثک چووه رده ميزاجي کو   مؤسيقاخرؤش ذؤحي بثگانه  م بيست له نده وه ئه 
  )فاعيلن مفاعيلن مفاعيلنمفاعيلن م(

  :هثمن
  ذث  ر په چؤ بؤ سه مه  الي من که،  ذووله    ذث رگه ذث وا وه رگه ساقيا وا وه

  ) تن فاعلنآلفاعالتن  فاع( 
  :ژار هه

  تر مثکي ژين زين و مه کوردستان ده نا هثشتا له ده      داذثژث   شقي ئثمه تا چريؤکي عه ماخاين هه نه 
  )يلن مفاعيلنمفاعيلن مفاعيلن مفاع(
  
کثش و  ، وه بينه ماين ئثستا نزيکتر ده زه  و ره  ر چي به ، هه وه ي کالسيکه ندثشه جيهاين زمان و وشيعر و ئه  له

،  نييه" حوي مه"و " نايل"و " الي جزيري مه"ي  ريه سيحراوي و هونه  و زمان و جيهانه قاصب و زمان ئيتر ئه
  وه ي بيسته ده سه  له  ييه که وه ته يت و نه يهآل و فکرثکي کؤمه نديشه  ئه وخؤي زؤرتر نيشانداين ذاسته وصکو به

يب و  ره و فکري عه  وشه کا و له وتن دهآلپا  دثت زماين کوردي ذوو له تا  مه له  جگه.  کوردستاين داگرتووه
رؤکي  جيهانبيين و ناوه  ي شيعر وه بؤ ئه  که تايه ره سه  مه ئه.  وه کثته ته ي پثشوو  ده ري شاعريانه فارسي و هونه

  .کاژ فذث بدا  وه رؤکيشه زمان و ناوه ر باز بث و له باري  ده  تيانه سوننه  و کثش و فؤرمه ربگرث و له وه  تازه
نگي ئورووپا  رهه يف و فه لسه ي فکري، فه وه مدا تيشکي ئازادي بزووتنه ي بيسته ده مي سه که ي يه نيوه  له
  . بياتدا خؤي پيشاندا هد ئه  زؤرتر له  م ذووناکييه ئه.   وه ذاست و کوردستاين گرته يت ناوهآل ذؤژهه  ورده ورده
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و  يب تورکي و ئورووپايي ئه ده رگثذاين ئه ص وه گه هؤي ئاشنايي له و گؤران به »شثخ نووري شثخ ساحل«
 کثش  له  واته. يان پثکهثنا ميانه دهر تيدا ئاصوگؤذثکي سه کثش و قاصب و فکري باوي شيعري سوننه ، له مه رده سه
  .ر کثشي خؤماصي زمان و فکري نيشتماين و ئازادي سه  وه ذانه گه  وه رؤکي کالسيکه ناوه و

رگثذاين شيعري ئورووپايي بؤ فارسي،  ي شيعري نيما و وه ناسه هه م به  مانده يت کوردستاندا، ههآل له ذؤژهه
يت و  تابؤي شيعري سوننه م هثشتا آل وه، به ر هاته به رؤکدا وه و ناوهزمان  ي له شيعري کوردي گيانثکي تازه

ک شثوازي  وه" چاوه"و " صؤ هه"، "نياين سه يل حه عه"، "  سواره. "کرابوو رامؤش نه واوي فه ته  رووزي به کثشي عه
ي آل ي قه وره ستووين گه بينني ئه هثشتا دواتريش ده. ببوون رباز نه واو ده رووزي ته يب عهصقا باوي موکريان له

گالين يرد مني گه قيقي، هثمن، نووري، ئاسؤ، ئه حه  ک شيعري وه.  رووزه ر کثشي عه سه شيعري موکرياين له
  : سوارهکي  يه منوونه. وث که رچاو ده بهصؤ زياتر  م شکاندين ميسراع الي سواره و ههآل به . ...و

  .ت  که شاره  صثم بذؤم له ر و کوص، ده ده له  گوصم دصم پذه
  )مفاعلن مفاعلن مفاعلن( 
يام و  م زمانثکي پاراو پهآل به ،رووزين ند عه رچه نني هه  ندازه ک ئه ر و يه رانبه کان به ميزانه  ک پثشوو  وه 

  .  ين تثدايهثذکي مود جيهانبينييه
  
  .م وکؤتاييشي سثيه به
کوردستاين باشوور   رؤکدا شيعر له و زمان و ناوهفؤرم   گؤران لهشثخ نووري و ي  که وه بوونهدواي نوث  به

ص  گه نيا له ک ته وث  نه يه ئثستاش ده. ذ بوون ند قؤناخدا تثپه ر چه سه و دواتريش به  وه تري دؤزيه ذثبازثکي تازه
کاين  نگي خؤي بژي و چوار چثوه رده ي به ناسه ص ذيتم و هه گه صکوو له م، به رده خواست و ژياين مرؤڤي سه

  .ذ بکات هثپت
ي شيعري  وه نگدانه زياتر ده ؛بوون نه  ي سواره ر شثوه سه له  ئاراوه  ي دواتر هاتنه نگانه و ده ت ئهآل رؤژهه له

  :ردووال کي هه يه ند منوونه چه.  وه شي کوردستانه ت و هاوبه هؤي بارودؤخي تايبه باشووري کوردستان بوون به
  :گؤران

  )يي بذگه ٤ :کثش(رد  ردوو هاوده هه/من مات تؤ زيز / رد  کي پرچ زهوبو/ پاييز  پاييز 
  ) پووله ندي په ربه ده: (س شثرکؤ بثکه

  ).يي بذگه ٤:کثش(يش چاوامن تؤ  من منه/   وه تهنووسث دصؤپ دصؤپ باران گوص ئه
  )يي بذگه٣(ن  صکه بؤهه/ ناليدا/ يت زره حه/ ي  قوهللا له/ مؤمثکم/ هامت  که
  :شثو بدوصال په عه
 وامن ي دزاين خؤم پاسه رکه ر ده به له|  دان ساصه سه/ خي سوصتامن ي متبه ي گؤشه کؤره  کتکه/  دان ساصه سه

  ).يي بذگه ٤(
  ) يي بذگه٤(بث  جؤش ئه به نگت زياتر ده/ ناوگومثا تا بدوثي له هه: رزجني بدولبه يدوون عه ره فه
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 ٤(ن  که مه  ي کافرؤشيم پثوه چيدي وثنه/ دص نييه م به م دنيايه ي ئه با ويت کصثشه شه ذه: د محه ژاص ئه که
  )يي بذگه
  :کشا له الل مه جه

  )يي بذگه ٥( ست فرثکي خه به به/  مه ئاسؤي ژين ته / که مه چاو چاوه 
  ) يي بذگة ٤( ئاخي دص ئاخنراوه به/ نگه ورثکي دص ته هه صه په/م  دواين نامه
  )يي بذگة ٤( تهآلم و م له وه ذازي مانه  يه مه هئ/  کؤچي نييه/خاک تواناي: مارف ئاغايي

  
شيعري  کوردي   ک ذوخسارث له م وه يه ند منوونه م چه مذؤ ئه کاين کثشي شيعري ئه بؤ پيشانداين جؤره

مان  وانيش هه کاين دواي ئه ره کفري، به و  نوثکاري ذوانگه موو شاعرياين  ي سؤرانيدا هه هزاراو  له چونکه. هثنا
 له ندث مذؤ هه ئه.  ئاشناترين و  گوجناوترين کثشي هثجايي کوردين  که  کار هثناوه  ييان به بذگه ٥و٤و٣کثشي 

ي  رييان کردبث، پثکهاته گه ي تازه وه رگثذان و شيعري فارسي بؤ ئه ري وه ژثر سثبه  کار له الوان و شاعرياين تازه
ک زماين ئاسايي  بث  وه شيعر ده  ن که  وايهذب و ر ئه سه تر له ندث هه. شکثثنن زمان و کثشي سروشيت ده

  .کات تيس نه ک قه يه هيچ چوار چثوه  صک  بدوث و خؤ له خه
  
  جنام ئه

مذؤ  ر شاعثرثک ئه هه: توامن بصثم ده يشتوم و گه   م ئاکامه و کاري شيعر به وه  ن خوثندنهآلند سا پاش چه
و   کثشي وشه  کا، ديسان ناکرث له رباز ده ها و ده ک ذه يه ر چثوهر چوا هه کاين له و وشه  ماوه کثش نه ذي به باوه

کورديدا    له  و خودي ذةسته  و واژه  واژوث لثکداين تاک مانه وث و نه مبانه. بث رباز ذيتمي سروشيت زمان ده
  . جؤرثک ئيقاعي موسيقايي و کثشي سروشيت خؤي تثدايه

، کثشثکي  و ذيتمانهرباز بوون و الدان له شنه ده رچه مذؤ هه تا ئه  که يه  مه ئه  وه مباره خاصثکي گرينگيتر له  
زماين کورديدا  له  چونکه.  هثناوه دواي خؤيدا نه  کان، به ييه بذگه  کثشه  تر يان شثوازثکي ذيتميکي جيا له تازه

و  موو ئه و هه  يه هک سروشيت کثش و ذيتمي ئاسايي خؤي ه يه شثوه ندي به به و و ذسته  واژه لثکداين تاک
  کاين زؤرن؛ ئثستاش له يت و فلکلور و شيعري کؤندا منوونه به  و له  بذگه ١٠ -٨ - ٧  بنه تا ده ٥ -٤ - ٣  کثشانه

  که   وه بثنمه  و شيعرانه ک له يه ند منوونه با چه. کاريان دثنني  ن و خؤمان ئاسايي به کاين زماندا هه خودي وشه
  .زانن شيعري سپي و ئازادي ده  و به  ر کثشي باو نيه سه  ان وايهر پثي يان خوثنه شاعري
نووس  شاندين چاره صوه هه/ووک شتثک وه/بووم   وه قينه تووشي ته/ زيين من نگي کاغه ده/  يه سنه  ئثره

  ) عومسانپور  کولسوم(
رکييب  ته  کان له موو ذسته م ههآل نيا ئيقاعي موسيقاييه، به ته و ي باو تثدا نيه ک شثوه ت کثشي وه ذواصه به
  .پثک هاتوون  بذگه ٣و٤و٥

  )حيمي زاد ذه(ردان  چوو بؤ سه ر ئه سه به/  وه کؤص شنروثيه به/  سينگي پذتاسه
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  .يي بذگه ٣و٤و٥ر کثشي  سه له
  )د پور محه دصنيا ئه(بارث  صم نه گه تا له/م  هر ناد به  رزي جاده رؤکي وه به ست له ده
  .يي بذگه ٣و٤و٥ر کثشي  سه له

کثشي شيعري نوث يان داهثناين   ي به وه و پثش له يه که دي زمانهوي خوآلصقو هه  و ذيتمانه بثگومان ئه
  .کار هثنراون يب کؤندا به ده فولکلور و ئه  سثک بناسرث، له که

  :ندي پثشنان  ي په منوونه
  . بذگه ٣/ مان جيايي امان برايي کيسهبر
   بذگه ٥و٣/رمان  خه  شثف و ئاشيت له  ذ له شه

  . بذگه ٧يان ٣و٤/ ي دث برسان قاذه  ي دث سک له رم هاذه کراس به
  : م و زين مه

  ٣ و٤و٥/ئثوارث   ييه ت گهآل ذؤژم لث هه
   بذگه٤و٣/نارث  هه نکي ده ده  ريفترن له لثک زه گه/ زينث يايه يت ذوومه

  :زاص  الس و خه
   الوثژه ي گه ستثره صث ئه کردوون ده دهر روه م بؤ تؤ په و چاوانه ئه: ثص زاص ده خه
   بذگه٣و٥و٤/  /مانث ر عاشقثکي بيبينث گوناهي نامثنث تا ذؤژي ئاخرزه مان هه جه عه  وشار و له هه له
  . بذگه ٥و٣/ مبووصث سته ديواري سوصتاين ئه  له  صيث فانؤسه کردوون ده  رده روه م بؤتؤ په و کوصمانه ئه
  

ر  سه ئاقاري سروشيت زمان له کان به و ذةسته  زماين ئاساييدا زؤري وشه  يت فولکلور لهي شيعر و به  جياواز له
  له  که  يه هه  م جياوازييه نيا ئه ته) ناوم ويستم، هثزي هه ئازيزم، خؤشه(يي پثکهاتوون،  بذگه ٥و٤و٣کثشي 
  .ن که ي ئاسايي نهند به ک ذةسته کرث تا  وه کان جثگوذکثيان پثده وشه  ندث له کاندا هه شيعره
 وصکو ، بهي شيعرثکنآلپؤشي کاآلبا  يت شاعريثک و نه کثشي تايبه  نه  ذيتمانه  م جوره وث ئه که رده ک ده وه

ي  ي زمان، زاده کواژ و وشه ي ته تر پثکهاته کي واتايه به .  ي پثکهثناوه و ذيتمانه خؤي ئه ،سروشت و زايت زمان
  . رووي مرؤڤي کورده ويت ژيان و بزاوتين تاري گه وکهصس جوگرافيا و ههو جؤري ژيان 

  . وه م کردبثته يڤينثکي تازه و هيوادارم درگاي په  که کؤتايي باسه  دا دميه لثره
  . ذثزان زؤرسپاس بؤ ئثوه لثم به تان ده که ر ذيتمي ئاسايي زمانه سه منيش له
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  :کان ر چاوه سه
  فرهنگ معين معين، -١
  .هشت هزار سال شعر ايرانيرکن الدين، همايونفرخ،  -٢
  .آذر عمراني  ، ترجمهآوا درماني) ١٣٨٢( نيوهام، پال -٣
  .ديواين پريشاليار - ٤
  . يب کوردي  ده مثژووي ئه) ١٩٧١(سجادي، عالا لدين  - ٥
  . يهري فه ي موزه حفهوت) ١٩٠٥( ئوسکارمان - ٦
  .وردستانرمثي ک ي هه رده روه يت په زاره وه. ئاييين ئثزيدي - ٧
  .ديوان، سليماين)  ١٩٧١( يدي سه - ٨
  .ولثر هه) ٢٠٠٢چاپ ) ١(  ژماره گؤڤاري ئاکادميي کؤذي زانياري کوردستان - ٩

  . ١٣٨٨  سنه.يب مامؤستايان ده شي ئه به ٥و٤  گؤڤاري رؤژ ژماره-١٠
  . بي کوردي ده ميژووي ئه ) ١٣٧٠(زاده، صديق صفي -١١
  .ديواين گؤران  -١٢
  . حاجي قادري کؤيي ديواين -١٣
  .ديواين نايل  -١٤
  .  حوي ديواين مه -١٥
  .ولثر ، ههندي پثشينان په) ٢٠٠٠(ي خاص حممد -١٦
  .ديواين قانع -١٧
  .ستنووس ده: ر و به ر و سنه يده حه -١٨
  .ستنووس ده: شيعري شاعريان شکؤص له دووکه -١٩
  .صثک شيعري  چاپکراوي شاعريان کؤمه -٢٠
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 کردنةوةي شيعری کالسيکی کوردیعةرووز وةکوو پپوةرثک بؤ ساخ 
 )شيعری نالی بؤ منوونه(

  يادگار ذةسووص باصةکةيي. د
  :کورتة

ات و هاوك كاركردنة لةسةر كثشي شيعري نايلئةم توثژينةوةية، توثژينةوةيةكي ذةخنةيي و پذاكتيكية و 
سنووري كاركردمنان تةا لةچوارچثوةي ئةو . كردنةوةي شيعرةكانيةيت لة ذوانگةيةكي عةرووزيةوةساخ 

ديارة بةپثي زانيارميان تا دةسپثكي ئةم كارة  .ديوانة چاپكراوانةي ناليية كة لة كؤنةوة تا ئثستا بآلوبوونةتةوة
-كوردي و مةريواين«كة بريتني لة هةريةك لة چاپةكاين  چاپكراوي نايل لة ئارادا هةبوون تةا پثنج ديواين

، ١٩٧٦-، مةال عةبدولكةرميي مودةريس١٩٧٤- چاپي دووةم- ، گيوي موكرياين١٩٤٨-  موقبيل، عةيل١٩٣١
ئةجنام و پثشنيازةكان  ئةم توثژينةوةية لة پثشباسثك و دوو بةش و. »١٩٧٧- دكتؤر مارف خةزنةدار

توثژينةوةية  تؤي ئةم وولة پثشباسةكةدا، ئةو وشةو زاراوانة پثناسة كراون و شيكراونةتةوة كة لة د .پثكهاتووة
بةشي يةكةمي توثژينةوةكة تايبةتة بةدةستنيشانكردين هةموو ئةو كثش و قاصبة كثشانةي كة . ناويان هاتووة

هةروةها لةچةند خشتةيةكدا ذادةي بةكارهاتين ئةو كثش و قاصبة  ؛نايل لة شيعرةكانيدا بةكاري هثناوة
ةشي دووةمي توثژينةوةكة تةرخانكراوة بؤ ب. كثشانة بةپثي هةريةك لة ديوانة چاپكراوةكان دةرخراوة

دةستنيشانكردين ئةو لةنگية عةرووزيانةي كة لة چاپةكاين ديواين ناليدا هةن و بةپثوةري عةرووز چارة 
لة كؤتايي ئةم توثژينةوةيةشدا كؤمةصثك ئةجنام خراونةتة ذوو و هةروةها چةند پثشنيازثك كراوة، كة . كراون

  .ةسةر بكرثتدةشثت لة داهاتوودا كاري ل
  

  .نايل، شيعري عةرووزي، قاصب، کثش :وشة سةرةکييةکان
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  :پثشةكي
سنووري كاركردمنان تـةا لـةچوارچثوةي ئـةو ديوانـة چاپكراوانـةي ناليدايـة كـة لـة كؤنـةوة تـا ئثسـتا            

، گيـوي  ١٩٤٨- ، عـةيل موقبيـل  ١٩٣١- كوردي و مـةريواين «بآلوبوونةتةوةو بريتني لة هةريةك لة چاپةكاين 
 .»١٩٧٧- ، دكتـؤر مـارف خةزنـةدار   ١٩٧٦- يسذ، مـةال عةبدولكـةرميي مـودة   ١٩٧٤- چاپي دووةم- رياينموك

هةروةها سةبارةت بة چاپي گيوي موكرياين دوو چاپيان لةبةردةستدا هةن، هةرچةندة جياوازيةكي ئـةوتؤ لـة   
ثنووسـةكةي لةسـةردةمي   بةو پثيةي كة نـوثترة و ذ  ،ان هةصبژاردووة، بةآلم ئثمة چاپي دووهةممنييةنثوانياندا 

  . ئثستاوة نزيكترة
كردنةوةيان لةسـةر  عةرووزي هؤنراوةتةوة، زؤر جار ساخ شيعري كالسيكي كة زؤربةي زؤري لةسةر كثشي 

كراونةتةوة كة لـةنگيان تثكـةوتووة و پثويسـتييان    ةبووة و دواجار كؤمةصثك ديوان ساخ بنةمايةكي عةرووزي ن
ئةمـة بـووة هـؤي    . ئةوةي بة ذاستترين شـثوة خبرثنـة بـةر ديـدي خوثنـةر     كردنةوةية بؤ تر ساخ  بة جارثكي
تر بةشيعري نايل بة پثي ديوانـة چاپكراوةكانـدا بچينـةوة و بـةپثي       ة ئةم بابةتة هةصبژثرين و جارثكيئةوةي ك

كـة   هةصبژاردين ناليش بؤ ئةم مةبةستة، بؤ ئةوة دةگةذثتـةوة  .توانا لةنگيةكاين دةستنيشان و چارةسةر بكةين
تـر شـاعريثكي بـةرز و گـةوروة و پثشـةنگي       لةاليةك كؤمةصثك ديواين چاپكراوي لةبةردةستدان، لة اليةكي

  .شاعرياين سةدةي نؤزدهةمة و چةندين كثش و قاصيب جياجياي عةرووزي لة شيعرةكانيدا بةكارهثناوة
  :ئةم توثژينةوةية لة پثشباسثك و دوو بةش و ئةجنام و پثشنيازةكان پثكهاتووة

زؤر بةكوريت باس لة زانسيت عـةرووز و گرنگـي عـةرووز     - كة زياتر دةروازةيةكي تيؤريية- ا لة پثشباسةكةد
وتـوثي ئـةم توثژينةوةيـةدا    وكراوة و دواتر هةموو ئةو وشةو زاراوانة پثناسةكراون و شـي كراونةتـةوة، كـة لـة د    

  .ناويان هاتووةو بةرچاو دةكةون
لـة   ةو كثش و قاصـبة كثشـانةي كـة نـايل    بةدةستنيشانكردين هةموو ئ بةشي يةكةمي توثژينةوةكة تايبةتة

كة تةا بـؤ شـيعرة كورديةكانـة و شـيعرة فارسـيةكاين      جثي وتنة كة ذيزبةندة .شيعرةكانيدا بةكاري هثناون
و  تايبةتة بة چاپثكي ديواين نـايل  لة كؤتايي ئةم بةشةدا پثنج خشتة هةن و هةر خشتةيةك. فةرامؤش كراون

دا سةرژمثريةك بؤ كثش و قاصبة كثشانةكاين شيعري نايل، لةسةر ئاسيت ژمارةي شـيعرةكان و ژمـارةي   تيايان
  .ةكان كراوةو هةروةها ذثژةي سةديان لةسةر هةر دوو ئاستةكة دياريكراوةذدث

بةشي دووةمي توثژينةوةكة تايبةتة بة دةستنيشانكردين ئةو لةنگية عةرووزيانةي كة لـة چاپـةكاين ديـواين    
ليدا هةستيان پثدةكرثت و لةهةريةك لة ئاسـتةكاين دةنـگ و بذگـة و وشـة و دةسـتةواژة و لةتـة شـيعر و        نا

خاصبةنديدا، ئاماژة بـؤ لةنگيـةكان كـراوة و بـة بةصـگةي عـةرووزي چارةسـةر كـراون و لـة كؤتايشـدا چةنـد            
و لةهـةموو ديوانـة   خشتةيةك دروستكراوة و تثيدا ژمارة و ذثـژةي لةنگيـةكان لـة هةريـةك لـة ئاسـتةكاندا       

  .چاپكراوةكان دةرخراوة
لة كؤتايي ئةم توثژينةوةيةشدا كؤمةصثك ئةجنام خراونةتـة ذوو و هـةروةها چةنـد پثشـنيازثك كـراوة كـة       

  .دةشثت لة داهاتوودا كاري لةسةر بكرثت
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  :كورتكراوةكان
  )نيوةدثر(لةتة شيعر = ل 
  دثرة شيعر= د 

  شيعر= ش 
  چاپ= چ
  .، بةغدا، چاپخانةي دار احلريةديواين نايل و فةرهةنگي نايل) ١٩٧٧( خةزنةدار، مارف - ١
،  بةغـدا، چاپخانـةي كـؤذي    ديـواين نـايل  ) ١٩٧٦(عةبدولكةرمي فاتح يس، مةال عةبدولكةرمي و  مودةذ - ٢

  .زانياري كورد
  .، چاپخانةي كوردستان، چاپي دووهةمني، هةولثرديواين نايل) ١٩٧٤( موكرياين، گيو - ٣
  .چاپخانة رامي ،ديواين نايل) ١٣٢٧(يل قبويل م هع ،سنندجي - ٤
  .، چاپخانةي دارالسالم،  بةغدادديواين نايل) ١٩٣١( كوردي و مةريواين - ٥
  

  هثماكان
  بذگةي كورت=  ٮ
  بذگةي درثژ=  - 

  دةبثتة=   ←
  

  :پثشباس
كـة بةشـثكي ديـار     ثناسانةيباس لة شيعر كراوة، پثناسةي جؤراوجؤري بؤ كراوة، يةكث لةو پ لة كؤنةوة كة

ة شـيعر بريتيـ  «ثككةوتوون ئةوةيـة كـة   ةران و ذةخنةگراين ذؤژهةآليت ئيسالمي و عةرةيب لةسةري ذلة لثكؤص
قسـة، واتـا، كـثش،    «ك لـة   هبة پثي ئةم پثناسـةية هةريـ  . »لةو قسة واتادارانةي كة پابةندن بة كثش و سةروا

كثك لةمانة لة ناو دةقثكي شيعريدا، شـيعرةكة وةك  بنةماي سةرةكي شيعرن و بة نةبوون و الوازي ية »سةروا
  .دةقثكي بةرز نامثنثتةوة و الوازتر دةبثت

وي دةرةوةي شيعرن و كثش لة شـيعري هـةموو زمانثكـدا    ثديارة هةريةك لة كثش و سةروا پثكهثنةري د
و نةتـةوة كـؤن   بؤ شيعري هةمو نييةبةآلم سةروا مةرجي بنةذةيت  ؛ي خؤيند ههةية، هةريةكة بة پثي تايبةمت

  .و نوثكان
ي التـيين  metreزين عـةرةيب و   هكـة زاراوةيـةكي فةرهةنگيـة لـة زمـاين كورديـداو بةرامبـةر و        – كثش

 ،تةنانةت لة شيعري نوث و هاوچةرخيشدا كـثش بـووين هةيـة    .بةشثكي جيانةكراوةية لة شيعر - بةكارهاتووة
ـ  ،ك لةدةقثكـدا كـثش نـةبوو   كاتثـ . بةآلم بة تايبةتييةكي جياوازتر لة كثشي شيعري كؤن ةوة زيـاتر دةبثتـة   ئ

كـثش ئـةدگاري   «هةروةك زؤر لة زاناو ذةخنةگراين جيهـاين ئيسـالمي پثيـان وايـة كـة       ؛دةقثكي پةخشاين
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بةو واتايةي كة دةشثت ئةو بنةما و ذةگةزانـةي كـة لـة دةقثكـي     . »سةرةكي جياكردنةوةي شيعر و پةخشانة
ةبن، تةا كثش نةبثت، كة بؤ شيعر مةرجثكي سةرةكيية و بةآلم لـة  شيعريدا هةن لة دةقثكي پةخشانيشدا ه

  .هةبثت نييةدةقة پةخشانيةكاندا مةرج 
بارةيةوة چةنـد پؤلينثـك    ين دنيا كثشي شيعري جؤراوجؤريان بةكارهثناوة و لةمگةال ،ئةگةر سةرنج بدةين

كثشـي  «: دةستنيشـان دةكـةن  ن بؤ چوار جـؤر  هةندث لةو پؤلينانة بنةماي گشيت كثشي هةموو جيها .هةن
 »پـةيژةيي كثشـي  «، )qualitative( »يـان چؤنيـةيت  ) هثـزدار ( كثشي نةبري«، )quantitative( »چةندي

)pitch( ،»كثشي ژمارةيي« )numeratical .(شثوةية كثشةكان دابةش دةكات تر بةم پؤلينثكي :  
  .يةكانةيمةبةست كثشي ژمارةيي و كثشة بذگة: كثشة سادةكان - ١
كةبةسةر سث جـؤردا دابـةش دةبثـت كـة بـريتني لـة كثشـي ئـاوازةيي، كثشـي          : ثشة لثكدراوةكانك - ٢

  .چةندي- چؤين، كثشي كايت- دينامي
بة شثوةيةكي تيؤري باس لة بنةماكاين كثشي جيهاين و كثشـي شـيعري    نييةئثمة لةم باسةدا مةبةستمان 

سـةرچاوةيةكي كوردميـان لةبـةر    چةنـد   ناويدا كثشي عـةرووزي بكـةين، چونكـة لـةو بارةيـةوة      كوردي و لة
 وبةصـكو . داية كة بة وردي لةم اليةنةيان كؤصيوةتةوة و لـة بةشـي سـةرچاوةکاندا ئاماژةمـان پثکـردوون     دةست

تـة نـاو   پثي پؤلينـةكان دةچث مةبةستمانة بصثني كة كثشي شيعري كالسيكي كوردي كثشثكي عةرووزية و  بة
كـردن و شـيكردنةوة و لثكدانـةوةي ئـةو     سةرةكيشمان پثناسـة  و مةبةسيت هةرة خانةي كثشة چةندييةكان

  .  توثي ئةم توثژينةوةيةدا هاتوونووشةو زاراوة عةرووزيانةية كة لة دو
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  :بةشي يةكةم
  : نايلكثشي شيعري 

  :هةزةج- ١
  
  هةزةجي هةشتيي تةواو - أ

لُنيفَاْعم    لُنيفَاْعم     لُنيفَاْعم     لُنيفَاْعم  
  -  - - ٮ    -  - - ٮ    -  - - ٮ  -  - - ٮ

  لةنثو ئةودا  دةمي جةوهةر   دةخا حوققةي   تةبةسسوم دةر
  لة پذتةودا  هرية جيلوةي   ة زةذذة زاص  بةصث ميسقا

  -  - - ٮ    -  - - ٮ    -  ٮ - ٮ  -  - - ٮ
لُنيفَاْعم     فَاْعيلمن     لُنيفَاْعم     لُنيفَاْعم  

  
  
  
  ورهةزةجي هةشتيي ئةخرةيب مةكفوويف مةقسو- ب
  

  مفَاْعيلْ    مفَاْعيلُ      مفَاْعيلُ      مفْعولُ  
  ·- - ٮ    ٮ - - ٮ    ٮ - - ٮ    ٮ -  - 

  سةراپات  گريت ـسيةه  كو زوصفةيين  مامت وة  
  قي شامات   يةيي بةيدة   ذوخت تةعيب  پؤشي لة

  ·- - ٮ    ٮ -  - ٮ      ٮ - - ٮ    ٮ -  - 
  اْعيلْمفَ    مفَاْعيلُ      مفَاْعيلُ      مفْعولُ  

  
  هةزةجي هةشتيي ئةخرةيب مةكفوويف مةحزووف- ج

  فَعولُن    مفَاْعيلُ     مفَاْعيلُ     مفْعولُ  
  - - ٮ     ٮ - - ٮ    ٮ -  - ٮ     ٮ -  - 
  شي بادا    يي پذ پثچ  سةري توذذة  تاتايي    

  بةبادا  گوص و نافة  كي بارثكي    هةر تاية
  - - ٮ     ٮ - - ٮ    ٮ -  - ٮ     ٮ -  - 

  فَعولُن    مفَاْعيلُ     مفَاْعيلُ       مفْعولُ
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٤٧٩

  
  
  هةزةجي هةشتيي ئةخرةب-د

  مفَاْعيلُن     مفْعولُ     مفَاْعيلُن     مفْعولُ
  -  - - ٮ      ٮ -  -     -  -  - ٮ      ٮ -  - 
  كة ئيلال كچ  خاهيش مة   مةجازي بث   عيشقت كة 

  چ و عةزرا كچ    سةملا ك  چ و لةيال كچ  شريين ك
  -  - - ٮ     ٮ -  -      -  - - ٮ    ٮ -  - 

  مفَاْعيلُن     مفْعولُ     مفَاْعيلُن     مفْعولُ
  

  
  هةزةجي شةشيي مةقسوور- ه

 لُنيفَاْعم    لُنيفَاْعلْ    ميفَاْعم  
  ·- - ٮ     - -  - ٮ   -  - - ٮ
  كة فةرمووت  يف ئةو وةعدةي  مةكة ئيخال  

  رةكةم سووت  كة خانةي سةب   دةخيلت مب
  ·- - ٮ     -  - - ٮ   -  - - ٮ

 لُنيفَاْعم     لُنيفَاْعلْ    ميفَاْعم  
  
  
  هةزةجي شةشيي مةحزووف-و

لُنيفَاْعم      لُنيفَاْعم     لُنوفَع  
   - - ٮ    -  - - ٮ  -  - - ٮ

  بة مةئوا  جينان كردم   جةناين وةك 
  صي ئاوا    صياوا ما    حةبيبةي ما

  - - ٮ    -  - - ٮ  -  - - ٮ
لُنيفَاْعم      لُنيفَاْعم     لُنوفَع  

  ذةمةل- ٢
  ذةمةيل هةشتيي مةقسوور- أ

الفَاْعتُن     الفَاْعتُن     الفَاْعتُن     الفَاْعن  
  ·-ٮ -      - - ٮ -     -  -ٮ -   -  -ٮ - 
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 ٤٨٠

  گريودار  هةر نيزاعةو  آلوو ئاسن   ئيلتيقاي پؤ 
  خ وعةفار  زةندةوو مةر    نارو زةندو    جةمعي ماءو

  ·-ٮ -      -  -ٮ -      -  -ٮ -   -  -ٮ - 
الفَاْعتُن    الفَاْعتُن     الفَاْعتُن     الفَاْعن  
  
  
  ذةمةيل هةشتيي مةحزووف- ب
الفَاْعتُن    الفَاْع تُن    الفَاْع تُن    لُنفَاْع  
  -ٮ -      -  -ٮ -      -  -ٮ -    -  -ٮ - 
  شا دةكا  دي ئةگةر ئني  باري من كور   تةبعي شةككةر  

  وا دةكا  دي لة عةمدا   خؤية مةقسوو  ئيمتيحاين
   -ٮ -      -  -ٮ -      -  -ٮ -    -  -ٮ - 
الفَاْع تُن    الفَاْع تُن    الفَاْع تُن    لُنفَاْع  

  
  
  
  ذةمةيل هةشتيي مةخبووين مةقسوور- ج
الفَع تُن    تُ الفَع    الفَع تُن    الفَعن  

  ·- ٮ ٮ    -  - ٮ ٮ    ٮ - ٮ ٮ  -  - ٮ ٮ
  باس ييةن  ةيووال  لة ه  هةرة فةردة    لةكن ئةو جةو  

  باس ية  ينيل سينا    عةوةريي بوو  لة حيكةم پةر
  ·- ٮ ٮ    -  - ٮ ٮ    -  - ٮ ٮ  -  - ٮ ٮ
الفَع تُن    الفَع تُن    الفَع تُن    الفَعن  
  
  
  ذةمةيل هةشتيي مةخبووين مةحزووف-د

الفَاْع  تُن  تُ  الفَع    الفَع  تُن    لُنفَع  
  - ٮ ٮ    -  - ٮ ٮ    ٮ - ٮ ٮ  -  -ٮ - 

  مغةزةص  هةمو كةنزي   زةين تةبعة    اليقي مةخ
  مةسةمل    زةذو زيوي  يب ذةواجة  قابيلي زةر

  - ٮ ٮ    -  - ٮ ٮ    ٮ - ٮ ٮ  -  -ٮ - 
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٤٨١

الفَاْع  تُن  تُ  الفَع    الفَع  تُن    لُنفَع  
  
  
  ذةمةيل هةشتيي مةخبووين ئةسلةم- ه

الفَاْع تُن    الفَع تُن    الفَع  تُن    لُن فَع  
  -  -     -  - ٮ ٮ    -  -ٮ ٮ    -  -ٮ - 
  مندا    دةيي گريا  وة لة نثو دي  جؤشش و تا  

  مندا    رةيي تؤفا  كة لة تةندوو   چ تةنوورث
  -  -     -  - ٮ ٮ    -  - ٮ ٮ    -  - ٮ ٮ
  الفَع تُن  الفَع تُن    الفَع  تُن    لُن فَع  
  ذةمةيل هةشتيي مةشكوول-و
تُالفَع     الفَاْع تُن    تُالفَع     الفَاْعتُن    

  -  -ٮ -     ٮ - ٮ ٮ     -  -ٮ -    ٮ - ٮ ٮ
  ئي لةئايل     قي تةلةئلو  سةذ لةبةر بةذ  بةريقةلبة 

  يت جةمايل    قي قيامة  مةر لة ئيشرا   خةسةفةلقة
  -  -ٮ -     ٮ - ٮ ٮ     -  -ٮ -    ٮ - ٮ ٮ
تُالفَع     الفَاْع تُن    تُالفَع     الفَاْع  تُن  

  
  
  ذةمةيل شةشيي مةقسوور- ز

الفَاْعفَاْ     تُنالعتُن     الفَاْعن  
  ·-ٮ -      -  -ٮ -    -  -ٮ - 

  كةم دةخؤم  من لةبةرچي    گةر دةپرسي  
  غةم دةخؤم  قةت مةزانة    من بة برسي  

  ·-ٮ -      ٮ -ٮ -    -  -ٮ - 
الفَاْعتُن     تُالفَاْع     الفَاْعن  

  
 

  ذةمةيل شةشيي مةحزووف- ح
الفَاْعتُن     الفَاْعتُن     لُنفَاْع  
  -ٮ -      -  -ٮ -    -  -ٮ - 

  خاوم ئةز  وي دو زوصفي    خاوو بث خا 
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 ٤٨٢

  چاوم ئةز  ةي يةك غةزاص  چاوة چاوي
  -ٮ -      -  -ٮ -    -  -ٮ - 
الفَاْعتُن     الفَاْعتُن     لُنفَاْع  

    
  

  ذةمةيل شةشيي مةخبووين مةحزووف- گ
الفَاْع تُن    الفَعتُن     لُنفَع  
  - ٮ ٮ    -  - ٮ ٮ    -  -ٮ - 

  چي سيا  و پر  چةمي ي  پثچةيي پةر  
  مي تيا  گة شةوة كوص  هةر دةصثي مان

  - ٮ ٮ    -  - ٮ ٮ    -  -ٮ - 
الفَاْع تُن    الفَعتُن     لُنفَع  

 

  موزاريع- ٣
  موزاريعي هةشتيي ئةخرةيب مةكفوويف مةقسوور- أ

  نالفَاْعِ     مفَاْعيلُ      تُ  الفَاْعِ     مفْعولُ 
  ·-  ٮ -  ٮ     - - ٮ   ٮ -  ٮ -      ٮ -  - 
  خؤش مروور  مت ئةى بادي  تؤزي ذثگة  ين قوربا 

  شارةزوور  هةموو شاري    شارةزا بة  وةي پةيكي
  ·-  ٮ -      ٮ - - ٮ   ٮ -  ٮ -     ٮ -  - 

  نالفَاْعِ     مفَاْعيلُ      تُ الفَاْعِ     مفْعولُ 
  
  

  موزاريعي هةشتيي ئةخرةيب مةكفوويف مةحزووف- ب
  عِ لُنفَاْ    مفَاْعيلُ      تُ  الفَاْعِ     مفْعولُ

  -  ٮ -      ٮ - - ٮ    ٮ -  ٮ -      ٮ -  - 
  نةووةرة  مةدينةي م  ين ذيازي    ئةي ساك
  نةووةرة  مةدينةي م  كة بفةرمو    لوتفث ب

  -  ٮ -      ٮ - - ٮ    ٮ -  ٮ -      ٮ -  - 
  فَاْعِ لُن    مفَاْعيلُ      تُالفَاْعِ      مفْعولُ
  موزاريعي هةشتيي ئةخرةب- ج

  تُنالفَاْعِ     مفْعولُ       تُن الفَاْعِ     مفْعولُ 
  -  -ٮ -       ٮ -  -     -  -ٮ -     ٮ -  - 
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٤٨٣

  ئةي حةبيبة    هةصمةگرة  گةردةين خؤت  دةستم لة
  يت ذةقيبة    يا مننة   خوثين خؤمة     وةبزانة 

  -  -ٮ -       ٮ -  -     ٮ -ٮ -     ٮ -  - 
  تُنالفَاْعِ     مفْعولُ      تُ  الفَاْعِ      مفْعولُ 

  موجتةس- ٤
  هةشتيي مةخبووين ئةسلةم موسةببةغموجتةسي - 

  نالفَع     ن  مفَاْعل    تُن  الفَع    ن مفَاْعل
  ·-  -     -  ٮ - ٮ    -  - ٮ ٮ   -  ٮ - ٮ

  تةشوير  خةوث بو پذ    ري جةواين    شةوي بةها 
  تةعبري    بةياين دا   يزي پريي   لة فةجري پا

  ·-  -     -  ٮ - ٮ    -  -ٮ ٮ   -  ٮ - ٮ
  نالفَع     ن  مفَاْعل    تُن  الفَع    ن مفَاْعل
  بةسييت هةشيت مةتوي- بةسيت - ٥

لُنفْتَعم     لُنفَاْع     لُنفْتَعم     لُنفَاْع  
  -ٮ -     - ٮ ٮ -     -ٮ -   - ٮ ٮ - 
  ياري من  بث سةبةبث      خستةوة  دووري لة من  

  كاري من  بگري سةبةب      يا كة تؤ    باري خودا 
  -ٮ -     - ٮ ٮ -     -ٮ -   - ٮ ٮ - 

  فَاْعلُن     مفْتَعلُن     فَاْعلُن     نمفْتَعلُ
  
  تةويلي هةشتيي مةقبووز- تةويل - ٦

لُنوفَ     فَعم لُنياْع      لُنول    فَعفَاْعمن  
  -  ٮ - ٮ      - - ٮ    - -  - ٮ      - - ٮ

  وة بةرديهي    رةزووري  ليداريششا   دةروين 
  سةرديهي    ال ئاوي   كي گةرمي ئي  كة فرمثس

  -  ٮ - ٮ      - - ٮ    - -  - ٮ     - - ٮ
لُنوفَ     فَعم لُنياْع      لُنول    فَعفَاْعمن  

  
  
  ذةجةزي هةشتيي مةتوي مةخبوون-ذةجةز  - ٧

لُنفْتَعل     مفَاْعم  ن    لُنفْتَعل     مفَاْعمن  
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 ٤٨٤

  -  ٮ - ٮ     - ٮ ٮ -      -  ٮ - ٮ   - ٮ ٮ - 
  سةبةب دةكا    تةقوييةيت  رةقة نةزةر  ئةحوةيل تةف

  ئةدةب دةكا  لةم قسةية     دةت ئاشنا  ةحعاريفي و
  -  ٮ - ٮ     - ٮ ٮ -      -  ٮ - ٮ   - ٮ ٮ - 

لُنفْتَعل     مفَاْعم  ن    لُنفْتَعل     مفَاْعمن  
  
  
  سةريعي شةشيي مةتويي مةخبووين مةكشووف - سةريع - ٨

 لُنفْتَعم     لُنفْتَعم    لُنوفَع  
  - - ٮ     - ٮ ٮ -    - ٮ ٮ - 

  دة پارة  بة چوار حوققة  گؤشيت قةصةو 
  ديارة  حوققة زةمري   وةقيت گوتت

  - - ٮ     - ٮ ٮ -    - ٮ ٮ - 
  لُنفْتَعم     لُنفْتَعم    لُنوفَع  

  
  )١(چاپي  ژمارة و ذثژةي بةكارهاتين كثشة عةرووزيةكان لة شيعري ناليدا، بة پثي هةريةك لة ديوانة چاپكراوةكان
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  هةزةج  ١

  ٥١,١  ٦١٧  ٪٥٥,٧٤  ٦٨٪  
  ٪٢٠,٧  ٢٥٠  ٪٢٣,٧٧  ٢٩  هةشتيي ئةخرةيب مةكفوويف مةحزووف

  ٪١٦,١٤  ١٩٥  ٪١٣,١١  ١٦  هةشتيي تةواو
  ٪٤,٤٧  ٥٤  ٪٦,٥٦  ٨  شةشيي مةقسوور
  ٪٣,٦٢  ٤٤  ٪٥,٧٤  ٧  شةشيي مةحزووف
  ٪٣.٥٦  ٤٣  ٪٤,١  ٥  هةشتيي ئةخرةب

  ٪٢,٥٧  ٣١  ٪٢,٤٦  ٣   مةكفوويف مةقسوورهةشتيي ئةخرةيب

  ذةمةل  ٢

  ٣٠  ٣٦٢  ٪٣٢,٧٩  ٤٠٪  
  ٪١٠,٥١  ١٢٧  ٪١٣,٩٣  ١٧  هةشتيي مةحزووف

  ٪٥,٥٥  ٦٧  ٪٦,٥٦  ٨  هةشتيي مةخبووين مةحزووف
  ٪٤,٨٨  ٥٩  ٪٤,٠٩  ٥  هةشتيي مةقسوور

  ٪٤.٨  ٥٨  ٪٢,٤٦  ٣  هةشتيي مةخبووين ئةسلةم
  ٪١,٤  ١٧  ٪١,٦٤  ٢  شةشيي مةقسوور
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٤٨٥

  ٪١,١٦  ١٤  ٪١,٦٤  ٢  شةشيي مةخبووين مةحزووف
  ٪٠,٥٨  ٧  ٪٠,٨٢  ١  هةشتيي مةخبووين مةقسوور
  ٪٠,٥٨  ٧  ٪٠,٨٢  ١  هةشتيي مةشكوول
  ٪٠,٤٩  ٦  ٪٠,٨٢  ١  شةشيي مةحزووف

  موزاريع  ٣

  ١٥,٢٣  ١٨٤  ٪٨,٢  ١٠٪  
  ٪٨,٧٧  ١٠٦  ٪٤,١  ٥  هةشتيي ئةخرةيب مةكفوويف مةحزووف

  ٪٥,٧١  ٦٩  ٪٣,٢٨  ٤  ةكفوويف مةقسوورهةشتيي ئةخرةيب م
  ٪٠,٧٥  ٩  ٪٠,٨٢  ١  هةشتيي ئةخرةب

  ٪١,٦٦  ٢٠  ٪٠,٨٢  ١  هةشتيي مةخبووين ئةسلةم موسةببةغ  موجتةس  ٤
  ٪٠,٧٥  ٩  ٪٠,٨٢  ١  هةشتيي مةتوي  بةسيت  ٥
  ٪٠,٧٥  ٩  ٪٠,٨٢  ١  هةشتيي مةقبووز  تةويل  ٦
  ٪٠,٥٨  ٧  ٪٠,٨٢  ١  هةشتيي مةتوي مةخبوون  ذةجةز  ٧

  ٪ ١٠٠  ١٢٠٨  ٪ ١٢٢١٠٠  قاصب ٢٢  ثشك ٧كؤ

  



  خنه ره -پثنجمشي  به

 ٤٨٦

  )٢(چاپي 
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ثرة
د

ي   
ةد
ي س

ثژة
ذ

٪  

  هةزةج  ١

  ٥٣,٣٥  ٦٥٢  ٪٥٦,٨٢  ٧٥٪  
  ٪٢٠,٢١  ٢٤٧  ٪٢١,٩٧  ٢٩  هةشتيي ئةخرةيب مةكفوويف مةحزووف

  ٪١٦,٥٣  ٢٠٢  ٪١٢,٨٨  ١٧  هةشتيي تةواو
  ٪٥,٥٦  ٦٨  ٪٨,٣٣  ١١  شةشيي مةحزووف 
  ٪٤,١٧  ٥١  ٪٦,٠٦  ٨  شةشيي مةقسوور
  ٪٣.٦  ٤٤  ٪٤,٥٥  ٦  هةشتيي ئةخرةب

  ٪٣,٢٧  ٤٠  ٪٣,٠٣  ٤  هةشتيي ئةخرةيب مةكفوويف مةقسوور

  ذةمةل  ٢

  ٢٧,٩  ٣٤١  ٪٣١,٨٢  ٤٢٪  
  ٪١١,٧  ١٤٣  ٪١٤,٣٩  ١٩  هةشتيي مةحزووف

  ٪٥,٥٦  ٦٨  ٪٦,٠٦  ٨  هةشتيي مةخبووين مةحزووف
  ٪٤,٨٣  ٥٩  ٪٣,٧٩  ٥  هةشتيي مةقسوور

  ٪١,٦٤  ٢٠  ٪٢,٢٧  ٣  هةشتيي مةخبووين ئةسلةم
  ٪١,٣٩  ١٧  ٪١,٥٢  ٢  شةشيي مةقسوور

  ٪١,١٥  ١٤  ٪١,٥٢  ٢  شةشيي مةخبووين مةحزووف 
  ٪٠,٥٧  ٧  ٪٠,٧٦  ١  هةشتيي مةخبووين مةقسوور

  ٪٠,٥٧  ٧  ٪٠,٧٦  ١  هةشتيي مةشكوول
  ٪٠,٤٩  ٦  ٪٠,٧٦  ١  شةشيي مةحزووف

  عموزاري  ٣

  ١٥,٠٦  ١٨٤  ٪٧,٥٨  ١٠٪  
  ٪٨,٦٧  ١٠٦  ٪٣,٧٩  ٥  هةشتيي ئةخرةيب مةكفوويف مةحزووف
  ٪٥,٦٥  ٦٩  ٪٣,٠٣  ٤  هةشتيي ئةخرةيب مةكفوويف مةقسوور

  ٪٠,٧٤  ٩  ٪٠,٧٦  ١  هةشتيي ئةخرةب
  ٪١,٥٥  ١٩  ٪٠,٧٦  ١  هةشتيي مةخبووين ئةسلةم موسةببةغ  موجتةس  ٤
  ٪٠,٧٤  ٩  ٪٠,٧٦  ١  هةشتيي مةتوي  بةسيت  ٥
  ٪٠,٧٤  ٩ ٪٠,٧٦  ١  هةشتيي مةقبووز  تةويل  ٦
  ٪٠,٥٧  ٧ ٪٠,٧٦  ١  هةشتيي مةتوي مةخبوون  ذةجةز  ٧
  ٪٠,٠٨  ١ ٪٠,٧٦  ١  شةشيي مةتوي مةخبووين مةكشووف  سةريع  ٨
  ٪ ١٠٠  ١٢٢٢  ٪ ١٠٠  ١٣٢  قاصب ٢٣  كثش ٨  كؤ
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٪  

  ةجهةز  ١

  ٥٥,٥  ٦٤٣  ٪٥٨,٥٩  ٧٥٪  
  ٪٢٢  ٢٥٧  ٪٢٤,٢٢  ٣١  هةشتيي ئةخرةيب مةكفوويف مةحزووف

  ٪١٦,٨٧  ١٩٧  ٪١٤,٨٤  ١٩  هةشتيي تةواو
  ٪٤,٨٨  ٥٧  ٪٧,٠٣  ٩  شةشيي مةحزووف 
  ٪٤,٦٢  ٥٤  ٪٦,٢٥  ٨  شةشيي مةقسوور

  ٪٣,٤٢  ٤٠  ٪٣,١٣  ٤  هةشتيي ئةخرةيب مةكفوويف مةقسوور
  ٪٣,٢٥  ٣٨  ٪٣,١٣  ٤  هةشتيي ئةخرةب

  ذةمةل  ٢

  ٢٧,٢٣  ٣١٨  ٪٣١,٢٥  ٤٠٪  
  ٪١٤,٣  ١٦٧  ٪١٦,٤١  ٢١  هةشتيي مةحزووف

  ٪٢,٨٢  ٣٣  ٪٣,٩١  ٥  هةشتيي مةخبووين مةحزووف
  ٪٤,١١  ٤٨  ٪٣,١٣  ٤  هةشتيي مةقسوور

  ٪١,٧١  ٢٠  ٪٢,٣٤  ٣  هةشتيي مةخبووين ئةسلةم
  ٪١,٣٧  ١٦  ٪١,٥٦  ٢  شةشيي مةقسوور

  ٪١,٢  ١٤  ٪١,٥٦  ٢  مةحزووف شةشيي مةخبووين 
  ٪٠,٦  ٧  ٪٠,٧٨  ١  هةشتيي مةخبووين مةقسوور

  ٪٠,٦  ٧  ٪٠,٧٨  ١  هةشتيي مةشكوول
  ٪٠,٥١  ٦  ٪٠,٧٨  ١  شةشيي مةحزووف

  موزاريع  ٣

  ١٥,٥٨  ١٨٢  ٪٧,٨١  ١٠٪  
  ٪٨,٩  ١٠٤  ٪٣,٩١  ٥  هةشتيي ئةخرةيب مةكفوويف مةحزووف
  ٪٥,٩  ٦٩  ٪٣,١٣  ٤  هةشتيي ئةخرةيب مةكفوويف مةقسوور

  ٪٠,٧٧  ٩  ٪٠,٧٨  ١  هةشتيي ئةخرةب
  ٪٠,٧٧  ٩  ٪٠,٧٨  ١  هةشتيي مةتوي  بةسيت  ٤
  ٪٠,٧٧  ٩  ٪٠,٧٨  ١  هةشتيي مةقبووز  تةويل  ٥
  ٪٠,٦  ٧  ٪٠,٧٨  ١  هةشتيي مةتوي مةخبوون  ذةجةز  ٦
  ٪ ١٠٠  ١١٦٨  ٪ ١٠٠  ١٢٨  قاصب ٢١  كثش ٦  كؤ
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٪  

  هةزةج  ١

  ٥٣,٧٩  ٦٠٩  ٪٥٦,٠٩  ٦٩٪  
  ٪٢٠,٥٨  ٢٣٣  ٪٢١,٩٥  ٢٧  هةشتيي ئةخرةيب مةكفوويف مةحزووف

  ٪١٧,٦٦  ٢٠٠  ٪١٥,٤٥  ١٩  هةشتيي تةواو
  ٪٤,٥٩  ٥٢  ٪٦,٥  ٨  شةشيي مةحزووف 
  ٪٤,٥٩  ٥٢  ٪٦,٥  ٨  شةشيي مةقسوور

  ٪٣,٥٣  ٤٠  ٪٣,٢٥  ٤  هةشتيي ئةخرةيب مةكفوويف مةقسوور
  ٪٢,٨٢  ٣٢  ٪٢,٤٤  ٣  هةشتيي ئةخرةب

  ذةمةل  ٢

  ٢٧,٩٢  ٣١٦  ٪٣٣,٣٣  ٤١٪  
  ٪١٢,٨١  ١٤٥  ٪١٦,٢٦  ٢٠  هةشتيي مةحزووف

  ٪٣,٦٢  ٤١  ٪٤,٨٨  ٦  هةشتيي مةخبووين مةحزووف
  ٪٥,٢١  ٥٩  ٪٤,٠٦  ٥  هةشتيي مةقسوور

  ٪١,٧٦  ٢٠  ٪٢,٤٤  ٣  هةشتيي مةخبووين ئةسلةم
  ٪١,٥  ١٧  ٪١,٦٣  ٢  شةشيي مةقسوور

  ٪١,٢٣  ١٤  ٪١,٦٣  ٢  شةشيي مةخبووين مةحزووف 
  ٪٠,٦٢  ٧  ٪٠,٨١  ١  هةشتيي مةخبووين مةقسوور

  ٪٠,٦٢  ٧  ٪٠,٨١  ١  هةشتيي مةشكوول
  ٪٠,٥٣  ٦  ٪٠,٨١  ١  شةشيي مةحزووف

  موزاريع  ٣

  ١٦.٠٧  ١٨٢  ٪٨,١٣  ١٠٪  
  ٪٩,١٨  ١٠٤  ٪٤,٠٦  ٥  هةشتيي ئةخرةيب مةكفوويف مةحزووف

  ٪٦,٠٩  ٦٩  ٪٣,٢٥  ٤  ي ئةخرةيب مةكفوويف مةقسوورهةشتي
  ٪٠,٧٩  ٩  ٪٠,٨١  ١  هةشتيي ئةخرةب

  ٪٠,٧٩  ٩  ٪٠,٨١  ١  هةشتيي مةتوي  بةسيت  ٤
  ٪٠,٧٩  ٩  ٪٠,٨١  ١  هةشتيي مةقبووز  تةويل  ٥
  ٪٠,٦٢  ٧  ٪٠,٨١  ١  هةشتيي مةتوي مةخبوون  ذةجةز  ٦
  ٪ ١٠٠  ١١٣٢  ٪ ١٠٠  ١٢٣  قاصب ٢١  كثش ٦  كؤ
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٪  

  هةزةج  ١

  ٥٢,٩٨  ٥١٥  ٪٥٨,٧٢  ٦٤٪  
  ٪١٧,٩  ١٧٤  ٪٢٣,٨٥  ٢٦  هةشتيي ئةخرةيب مةكفوويف مةحزووف

  ٪١٩,٧٥  ١٩٢  ٪١٦,٥١  ١٨  هةشتيي تةواو
  ٪٤,٥٢  ٤٤  ٪٦,٤٢  ٧  شةشيي مةقسوور
  ٪٣,٧  ٣٦  ٪٥,٥  ٦  شةشيي مةحزووف

  ٪٣,٩  ٣٨  ٪٣,٦٧  ٤  بهةشتيي ئةخرة
  ٪٣,١٨  ٣١  ٪٢,٧٥  ٣  هةشتيي ئةخرةيب مةكفوويف مةقسوور

  ذةمةل  ٢

  ٢٥,٩٢  ٢٥٢  ٪٢٩,٣٦  ٣٢٪  
  ٪٩,٢٥  ٩٠  ٪١١  ١٢  هةشتيي مةحزووف

  ٪٤,٢١  ٤١  ٪٥,٥  ٦  هةشتيي مةخبووين مةحزووف
  ٪٥,٩٦  ٥٨  ٪٤,٥٨  ٥  هةشتيي مةقسوور

  ٪٢,٠٥  ٢٠  ٪٢,٧٥  ٣  هةشتيي مةخبووين ئةسلةم
  ٪١,٧٤  ١٧  ٪١,٨٣  ٢  شةشيي مةقسوور

  ٪١,٤٤  ١٤  ٪١,٨٣  ٢  شةشيي مةخبووين مةحزووف 
  ٪٠,٧٢  ٧  ٪٠,٩٢  ١  هةشتيي مةشكوول
  ٪٠,٥١  ٥  ٪٠,٩٢  ١  شةشيي مةحزووف

  موزاريع  ٣

  ١٨,٥٢  ١٨٠  ٪٩,١٧  ١٠٪  
  ٪١٠,٥٩  ١٠٣  ٪٤,٥٨  ٥  هةشتيي ئةخرةيب مةكفوويف مةحزووف

  ٪٦,٩٩  ٦٨  ٪٣,٦٧  ٤   مةقسوورهةشتيي ئةخرةيب مةكفوويف
  ٪٠,٩٢  ٩  ٪٠,٩٢  ١  هةشتيي ئةخرةب

  ٪٠,٩٢  ٩  ٪٠,٩٢  ١  هةشتيي مةتوي  بةسيت  ٤
  ٪٠,٩٢  ٩  ٪٠,٩٢  ١  هةشتيي مةقبووز  تةويل  ٥
  ٪٠,٧٢  ٧  ٪٠,٩٢  ١  هةشتيي مةتوي مةخبوون  ذةجةز  ٦
  ٪ ١٠٠  ٩٧٢  ٪ ١٠٠  ١٠٩  قاصب ٢٠  كثش ٦  كؤ

  



  خنه ره -پثنجمشي  به

 ٤٩٠

  اپكراوةكاين نايللةنگية عةرووزييةكان لة ديوانة چ
  :لة ئاسيت دةنگ و بذگةدا: يةكةم

  :تر كة بة هؤيةوة بذگةيةكي كورت، درثژ بووة بووين دةنگثك لة جثي دةنگثكي - أ
  :٢ل- ٨د- ٢ش-١، چ)دو- دوو: (، منوونة)و  ←وو(  - ١

  »هومادا ري باصي دووشاهثكة لةبن سثبة«
  .كورت بثت) مفاعيلُ( ٧لةپثي  ٤دةبثت بذگةي 

  :١ل- ٥د-٣ش- ١، چ)كةسي ←كةسث :(، منوونة)ي  ←ث(  - ٢
  »يي ذووتةسث دثوانةگةر كة نييةتةلبيسي «

  .كورت بثت) مفاعيلُ( ٣لةپثي  ١دةبثت بذگةي 
  :٢ل- ١د- ٥ش-١، چ)ناية ←نايث : (، منوونة)ة  ←ث (  - ٣

  »دةرث ئاهويي چيين لة حةرةمدا وةر نايث«
  .كورت بثت) مفعولُ( ٥لةپثي  ٣دةبثت بذگةي 

  :٢ل- ١٦د- ١١٤ش- ١، چ)كاكوص ←كاكؤص : (، منوونة)و  ←ؤ (  - ٤
  »صي غيلمان و زولفي حووربث بة كاكؤموشكني دة«

  .كورت بثت) فاع الت( ٦لةپثي  ٤دةبثت بذگةي 
  :١ل-٤٣د- ١٢٠ش- ١، چ)ذثگة ←ذثگا : (، منوونة)ة ←ا (  - ٥

  »سةريشي كة بچث يةعين كوژا بث لةم ذثگا«
  .كورت بثت )مفعولُ( ١لةپثي  ٣دةبثت بذگةي 

  :١ل- ٧د- ١١ش- ٢، چ)نايل ← )ناليي(نايل: (، منوونة)ي  ←) يي(ي (   - ٦
  »شي غةزالة كةس ئةبةر داوي نةكةوتنايل ئةو وةح«

  كورت بثت) فاعالتن( ١لةپثي  ٢دةبثت بذگةي 
  
  :سواين دةنگثك كة بة هؤيةوة بذگةيةك كةم بؤتةوة - ب
  :٢ل- ٢٦د- ١١٤ش-١چ مةلعةبةيي، ←مةلعةبةي: ، منوونة)ى(سواين  - ١

  »لوورة لوور بةي گورگ وياخؤ بووة بة مةلعة«
  .سواوة، كة بذگةيةكي درثژة) مفاعيلُ( ٧لةپثي  ٢بذگةي 

  :٢ل- ٣د- ١١٤ش- ١ديدةوو، چ ←ديدةو: ، منوونة)و(سواين  - ٢
  »رةري قةليب وةك تةنوورديدة و شةتؤفاين «

  .سواوة، كة بذگةيةكي درثژة) فاع الت( ٦لةپثي  ٣بذگةي 
  :١ل- ٣د- ٨٤ش- ١دةرةكةت، چ ←دةركةت: ، منوونة)ة(سواين  - ٣
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٤٩١

  »ين سةد ساصةمة شايةدكةت مةسكةخاكي دةر«
  سواوة، كة بذگةيةكي كورتة) مفاعيلُ( ٢لةپثي  ١بذگةي 

  
  :سواين دةنگثك كة بة هؤيةوة بذگةيةكي درثژ، كورت بووة - ج
  :١ل- ٥د- ٢٩ش-١پةذذو ، چ ←پةذو: ، منوونة)ذ(سواين  - ١

  تاج و زينةت و شةوكةت وةفاي دةبوو ذوگةر پة«
  .درثژ بثت) مفعولُ( ١لةپثي  ٢دةبثت بذگةي 

  :٢ل- ١د-٦ش- ١پرتةودا ، چ ←پرتةوا : ، منوونة)د(سواين  - ٢
  »لة پرتةوابةصث ميسقالة زةذذة زاهرية جيلوةي 

  .درثژ بثت) مفاعيلن( ٨لةپثي  ٣دةبثت بذگةي 
  :٢ل- ١٩د- ١١٦ش- ١حةييي ، چ ←حةيي : ، منوونة)ي(سواين  - ٣

  »ئةكبةرة زةري حةييكةنزي موتةلسةمي نة«
  .درثژ بثت) مفاعيلُ( ٧لةپثي  ٣دةبثت بذگةي 

  :زيادةي دةنگثك كة بة هؤيةوة بذگةيةكي كورت، درثژ بووة - د
  :١ل-٩د- ١١٣ش-١كوريت، چ ←كورتيي : ، منوونة)ي(زيادةي  - ١

  »تيي عومردةليلي ذةوشةنة بؤ بةدئو عوودي كور«
  .كورت بثت) فعلن( ٤لةپثي  ١گةي دةبثت بذ

  
  :١ل- ٨د-٨٩ش-١سةهم، چ ←سةمهث : ، منوونة)ث(زيادةي  - ٢

  »بة نشني بث كؤن و زةردي خةصوةتةسةمهث تا جةع«
  .كورت بثت) فاعالتن( ١لةپثي  ٢دةبثت بذگةي 

  :٢ل- ١د- ١٢ش-١لة ، چ ←لةم :  ، منوونة)م(زيادةي  - ٣
  »دةكا وا دي لةم عةمدائيمتيحاين خؤية مةقسوو«

  .كورت بثت) فاعالتن( ٧لةپثي  ٢دةبثت بذگةي 
  :١ل- ٤د- ١٢ش- ١موسوةدة ، چ ←موسوةددة : ، منوونة)د(زيادةي  - ٤

  »رث بة ذووحموسوةددةم بكبثتة حوجرة پارچة پارچةى «
  .كورت بثت) فاعالتن( ٣لةپثي  ٢دةبثت بذگةي 

  :٢ل-١د- ١٧ش- ١لةف و ، چ ←لةفف و : ، منوونة)ف(زيادةي  - ٥
  »ف و نةشرن چ موشةووةش چ مورةتتةبري لةفشيع«

  .كورت بثت) مفعولُ( ٥لةپثي  ٣دةبثت بذگةي 



  خنه ره -پثنجمشي  به

 ٤٩٢

  :١ل- ٥د- ٢٢ش-١قةرابة ، چ ←قةررابة : ، منوونة)ر(زيادةي  - ٦
  »دةكا پةششة بة عةنقا قةررابة كةبةو دنن و «

  .كورت بثت) مفاعيلُ( ٢لةپثي  ١دةبثت بذگةي 
  :٢ل- ٦د- ٥٠ش- ١موستةحةقي ، چ ←موستةحةققي : ، منوونة)ق(زيادةي  - ٧

  مةرهةمة سينةيي ئةفگاري من موستةحةققي«
  .كورت بثت) مفتعلن( ٥لةپثي  ٣دةبثت بذگةي 

  :٢ل- ٢د- ٨٩ش- ١ذةيب ، چ ←ذةبيب : ، منوونة)ب(زيادةي  - ٨
  »مب ئةگةر شاد مب بة بةرگي عاريية يا ذةبيب شثت

  .كورت بثت) فاعالتن( ٥لةپثي  ٢دةبثت بذگةي 
  :١ل-٧د-١٠٣ش- ١عةينو ، چ ←عةينون : ، منوونة)ن(زيادةي  - ٩

  »يةتون لةهونون جاريئةما سةر چنارون عةي«
  .كورت بثت) فعولن( ٣لةپثي  ١دةبثت بذگةي 

  
  :زيادةي دةنگثك كة بة هؤيةوة بذگةيثك زياد بووة - ه
  :١ل-٥د- ٢٧ش- ١كةللةي ، چ ←كةللةيي : ، منوونة)ى(زيادةي - ١

  »سةريان ةللةيينةيي كبةسةر ئاوثزةيي چاوث«
  .زيادة) فعالتن( ٣بذگةيةك لةكؤتايي پثي 

  :١ل- ٤د- ٧١ش- ١ژن ، چ ←ژن و : ، منوونة)و(زيادةي - ٢
  »يل پياويل ژن و نثرگةدائيم لة دووتة مثگة«

  .زيادة) مفاعيلُ( ٣بذگةيةك لةناوةراسيت پثي 
  :٢ل-٤٢د- ١١٤ش- ١مةسلةحةت ، چ ←مةسةلةحةت : ، منوونة)ة(زيادةي - ٣

  »حةت تةوةققوفة تا يةومي نةفخي سوورلةيا مةسة«
  .زيادة) مفعولُ( ٥بذگةيةك لةناوةراسيت پثي 

  
  :١ل- ١٧د- ١١٤ش-١جثگةيكي ، چ ←جثگةيثكي : ، منوونة)ث(زيادةي - ٤

  »خؤش و نةرم لة جثگةيثكيشارثكة پذ لة عةدل و «
  .زيادة) مفاعيلُ( ٣بذگةيةك لةناوةراسيت پثي 

  
  :ةوة بذگةيثك زياد بووةزيادةي دوو دةنگ كة بة هؤي - و
  :٢ل- ٥د- ٧١ش-١موحةيلة ، چ ←، مةحةييةلة )ية(زيادةي - ١
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٤٩٣

  »چ عةييارة چةند دةصة چةند موحةييةلةمةعلوومة «
  .زيادة) فاع الت( ٦بذگةيةك لةناوةراسيت پثي 

  :١ل- ٨د-١٢٠ش- ١پةردثكي ، چ ←، پةردةيثكي )ةي(زيادةي - ٢
  »ا بثدو ئةستووين بة پ بة پةردةيثكيوةك خةمية «
  .زيادة) مفاعيلُ( ٢بذگةيةك لةناوةراسيت پثي 

  
  :لة ئاسيت مؤرفيم و وشةو دةستةواژةدا: دووةم

  :تر، كة بةهؤيةوة لةنگي دروست بووة بووين مؤرفيم و وشةيةك لةجثي مؤرفيم و وشةيةكي - أ
  :١ل-٣د- ٩ش- ١هةرةسي، چ ←هةرسي  - 

  »سي كثوئةي واعيزي باريد چيية هةر وةك هةر«
  .١ل-٣د- ١٤ش) ٢(لةنگة، بذوانة ذاستةكةي لة چاپي ) فعولن( ٤پثي 

  :١ل- ٢د- ٢٥ش- ١ئثستر، چ ←بژ  - 
  »مةن سياهبژو دابن زگ و جةةت سپي كلك «

  .١ل- ٢د- ٣١ش) ٢(لةنگة، بذوانة ذاستةكةي لة چاپي ) فاعالتن( ٣پثي 
  :٢ل- ٤د-٣٨ش-١وة، چ ←بث  - 

  »بث نووسيملة تازةو كؤنة هةرچي بوو«
  لةنگة )فعولن( ٦پثي 

  :٢ل- ٥د- ٥٢ش- ١ئايينة، چ ←ئاوثنة  - 
  »بة خود بني وثنة بؤ بوويبصث بةم ئا«

  .٢ل-٤د-٦٣ش) ٢(لةنگة، بذوانة ذاستةكةي لة چاپي ) مفاعيلن( ٥پثي 
  :٢ل- ٤د- ٩٧ش- ١زولفةيين، چ ←زولفي  - 

  »ترة لة خايلبيهي زولفي سياهشةوةية شة«
  .لةنگن) فعالت( ٧, )فاعالتن( ٦پثيةكاين 

  :٢ل- ٦د- ١٠٣ش- ١دووريي يو، چ ←ي دوور - 
  »وة سةبزييي عةرديهي يو دووريلة بةرزيي «

  .٢ل-٦د-٧٥ش) ٢(لةنگة، بذوانة ذاستةكةي لة چاپي ) مفاعيلن( ٦پثي 
  :١ل- ٧د- ١١٣ش- ١سةري، چ ←سرري  - 

  »دوو موو لةسةر سرريسپي نةزيرة هةموو موو «
  .لةنگة) مفاعلن( ٣پثي 

  :٢ل- ٧د- ١١٦ش- ١موتةههةرة، چ ←مةةرة  - 



  خنه ره -پثنجمشي  به

 ٤٩٤

  »ئةو ئاوة مةةرةئةو خاكة چاكة پاكة «
  .٢ل- ٧د-١٠٠ش) ٤(لةنگن، بذوانة ذاستةكةي لة چاپي ) فاعلن( ٨, )مفاعيلُ( ٧پثيةكاين 

  :١ل- ٤٢د- ١١٦ش- ١موعةوزة، چ ←ميعوةز  - 
  »ملم دا ميعوةز بثگؤچاين غريةتت لة «

  .١ل- ٤٢د- ٧٨ش) ٢(اپي لةنگن، بذوانة ذاستةكةي لة چ) فاعلن( ٤, )مفاعيلُ( ٣پثيةكاين 
  :١ل- ٤٦د- ١١٦ش- ١لةئةو، چ ←لةو  - 

  »تةنگةدا لةو جثگةتةنگانة وا دةبث كة «
  .١ل- ٤٦د- ٧٨ش) ٢(لةنگة، بذوانة ذاستةكةي لة چاپي ) مفاعيلُ( ٣پثي 

  :٢ل- ١د-٦ش- ٢وةر ، چ ←وةرة  - 
  »دةرث ئاهووي چيين لة حةرةمدا وةرة نةيية«

  .لةنگة) مفعولُ( ٥پثي 
  :٢ل- ٢د- ٩٣ش- ٢ة ، چ ←دا  - 

  »ذژاوة بة ذووي ذؤژدايا ياسةمةين خاوة «
  .٢ل- ٢د- ٧٩ش) ١(لةنگة، بذوانة ذاستةكةي لة چاپي ) مفاعيلُ( ٧پثي 

  :٢ل- ٩د- ١٠٣ش- ٢بث شك ، چ ←بةخودا  - 
  »ذاستة هةستاين هةية دثن دةصثن بةخودا قيامةت«

  .٢ل- ٩د- ٨٨ش) ١(لةنگن، بذوانة ذاستةكةي لة چاپي ) فاعالتن( ٦، ٥پثيةكاين 
  :٢ل- ٥د- ١٠٩ش- ٢خريةدمةند ، چ ←خريدةمةند  - 

  »نييةدي ت و خريدةمةنبة خوسووسي بگةذثي مةس«
  .٢ل- ٧د-٩٢ش) ١(لةنگة، بذوانة ذاستةكةي لة چاپي ) فعالتن( ٧پثي 
  :سواين مؤرفيمثك يان وشةيةك - ب
  :٢ل-٦د- ٣٣ش- ١، چ) من(دواي ) بث(سواين  - 

  »پدةر مامدةر و من كة تؤ بث ما«
  .٢ل-٧د-٣٩ش) ٢(لةنگة، بذوانة ذاستةكةي لة چاپي ) مفاعيلن( ٥پثي 

  :٢ل- ٣د-٦٧ش-١، چ) جووت و(دواي ) هةم(سواين  - 
  »ت و تاقةبة چاو مةست و بة دص هوشيار بة ئةبرؤ جوو«

  .٢ل-٣د-٨١ش) ٢(لةنگة، بذوانة ذاستةكةي لة چاپي ) مفاعيلن( ٨پثي 
  :١ل- ١د-٩٧ش-١، چ) لة(دواي ) بةر(سواين  - 

  »قي تةلةئلوئي لة ئايلسةر لة بةرريقةلبةبة«
  ١ل- ١د- ١١٩ش) ٢(لةنگة، بذوانة ذاستةكةي لة چاپي ) فاعالتن( ٢پثي 
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٤٩٥

  :١ل- ٢٥د- ١١٤ش-١، چ) نةزيري(دواي ) گونبةدي(سواين  - 
  »سةوز وساف زيري كةيوانةسةيوان نة«

  .١ل- ٢٥د-٢٧ش) ٢(لةنگن، بذوانة ذاستةكةي لة چاپي ) مفاعيلُ( ٣, )فاع الت( ٢پثيةكاين 
  

  :٢ل- ٤٠د- ١١٦ش-١، چ) هةية(دواي ) و كة(سواين  - 
  »لةگةص ئةو دووةم شةذة جام هةيةسث ئيلتي«

  .لةنگة) فاع الت( ٦پثي 
  
  :زيادةي وشةيةك، كة بة هؤيةوة دوو بذگة زياد بووة - ج
  :٢ل- ٧د- ٨٥ش- ٢، چ) مةشعةلة(دواي ) پذة(زيادةي - 

  »لةمةشغة لة پذةلة اليث اليث پذة لة مةشعة«
  .٢ل- ٧د- ٧١ش) ١(لةنگة، بذوانة ذاستةكةي لة چاپي ) مفاعيلُ( ٧پثي 

  
  :تر بووين دةستةواژةيةك لةجثي دةستةواژةيةكي -د
  :٢ل- ٦٨د- ١١٦ش-١چوون لةم ، چ ←چونكة لة ذووي  - 

  »هان گوناهي گةلث زؤر و ئةكسةرةچونكة لة ذووي جي«
  .٢ل-٦٨د-٧٨ش )٢(لةنگة، بذوانة ذاستةكةي لة چاپي ) مفعولُ( ٥پثي 

  :١ل- ٢د- ٤٥ش- ٢دصي نايث ، چ ←دةصث نابث  - 
  »بدا خؤيي لة داوم صث نابث كةعاشق دة«

  .١ل- ٢د- ٤١ش) ٣(لةنگة، بذوانة ذاستةكةي لة چاپي ) مفاعيلُ( ٢پثي 
  :١ل- ٣د- ١٢٧ش- ٢چ خؤش ذةقسة ، چ ←خؤشيي ذةقسي  - 

  »لةگةص خةرقةيي ئةزرةق خؤشيي ذةقسيبنواذة «
  .١ل-٤د-١١٠ش) ١(نگة، بذوانة ذاستةكةي لة چاپي لة) مفاعيلُ( ٢پثي 

  
  :لة ئاسيت لةت و دثرة شيعردا: سثهةم

  :لةنگيي ذيتمي لةتة دثر - أ
  :١ل- ٥د-٩٢ش-١چ - 

  »واقيعا خانةقا خؤش زةمزةمةيثكي تثداية«
  :ذاستةكةي

  »واقيعةن خانةقة خؤش زةمزةمةيثكي تثدا«
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 ٤٩٦

  .١ل- ٧د- ١٠٩ش) ٢(چاپي : بذوانة
  :١ل- ٥٢د- ١١٦ش-١چ - 

  »ذؤژي قيامةيت فةئيزا هةممة قيامو شةخسني«
  :ذاستةكةي

  »ذؤژي قيامةيت فةئيزا هوم قيامو شةخس«
  : لة ١بذوانة ل
  .٥١د- ٦٦ش) ٥(، چاپي ٥١د-١٠٠ش) ٤(، چاپي ٥١د- ٧٥ش) ٣(، چاپي ٥٢د- ٧٨ش) ٢(چاپي 

  
  :٢ل- ٥٦د- ١١٦ش-١چ - 

  »هةل مني مةزيد هةم زمانة وةكو ماري ئةژدةر«
  :ذاستةكةي

  » مةزيد زوبانية وةك ماري ئةژدةرةهةل مني«
  .٢ل- ٥٦د- ٧٨ش) ٢(چاپي : بذوانة

  :١ل- ٢د-٢٩ش-٢چ - 
  »چ شةو چ ذؤژ وةها كوريت لةهو و لةعب و ميزاح«

  :ذاستةكةي
  »چ شةو چ ذؤژي  وةها گرت لةهوو لةعب و ميزاح«

  .١ل- ٢د- ١١٣ش) ١(چاپي : بذوانة
  :٢ل- ٢د-٢٩ش-٢چ - 

  »ي بةم و زيركة هةردو وةك يةكة چوون بة نةغمةي«
  :ذاستةكةي

  »كة هةردو هةر وةكو يةك چوون بة نةغمةيي بةم و زير«
  :١ل-٤٨د-٧٨ش-٢چ - 

  »سثمينة ئيلتيجام دةصثم ئةي غةوسي عاسييان«
  :ذاستةكةي

  »سثيةم ذةجاي دصم ئةوةية غةوسي عاسييان«
  .٤٧د- ١٠٠ش) ٤(، چاپي ٤٧د- ٧٥ش) ٣(، چاپي ٤٨د-١١٦ش) ١(چاپي : لة ١بذوانة ل

  
  
  :تردا بووين لةتثك لة جثي لةتثكي - ب



 كؤمه صه وتاري ئه ده يب كوردي

 
  

٤٩٧

  :١ل- ٦د-٨٥ش-١چ - 
  »بث باكة لة خةصقي نييةنايل كة ويقاري «

هـةزةجي  «ئةم لةتة دثرة بة هةصة پةذيوةتة ناو ئةم شيعرة، چونكـة شـيعرةكة بـة گشـيت لةسـةر كثشـي       
ويف هـةزةجي هةشـيت ئـةخرةيب مـةكفو    «هؤنراوةتةوة، هةرچي كثشي ئةم لةتة دثرةيـة   »هةشيت ئةخرةب

  :ة، ذاستةكةي»مةحزووف
  »نايل مةكة وةسفي تؤ باريكة نةمامي تؤ«

  
  .٦د- ٨٣ش) ٥(، چاپي ٦د- ١٠٢ش) ٣(، چاپي ٦د- ٩٩ش) ٢(چاپي : لة ١بذوانة ل

  
  :لة ئاسيت خاصبةنديدا: چوارةم

مةبةست لة خاصبةندي بةكارهثناين چةند نيشانةيةكة لة ناو نووسني، كة بةهؤيةوة مانا و تثگةيشتين دةقـة  
نووسراوةكة بؤ خوثنةر ئاسـانتر دةبثـت و هاوكـات چثژثكـي زيـاتري خوثندنـةوة بـة خوثنـةر دةبةخشـثت و          

بـؤ هـةر نووسـني و توثژينةوةيـةكي ئـةدةيب و زانسـيت، پابةنـدبوون بـة بنـةماكاين          . مثشكي ماندوو ناكـات 
ؤلةرةكـة بـة خوثنـةر،    خاصبةندي مةرجثكي سةرةكية بةمةبةسيت ئاسانتر گةياندين بريو پةيامي نووسةر و لثك

شيعر، بةتايبةتيش شـيعري كالسـيكي جيـا    . ئامثزةكاندا هةبثت بةآلم ئةمة دةشثت زياتر لة نووسينة پةخشان
لةوةي كة دةقثكي واتادارة، لةهـةمان كاتـدا دةقثكـي مؤسـيقي و ذيتميـة و كـةمتريش پابةنـدي بنـةماكاين         

بثـت، بـةو پثيـةي كـة نيشـانةكاين خاصـبةندي       خاصبةندي دةبثت يان دةشثت بصثني زؤرجـار هـةر پابةنـد نا   
تمـي هةيـة   بةشثكيان لة ناو نووسيندا وةستان و كورتة وةستان دروست دةكةن و شيعريش كة بنةمايـةكي ذي 

تثدا بثت، دةبثتة مايةي وةستاندين ذيتمةكة ئةمةش بؤ خـؤي جؤرثـك لـة لـةنگي      زؤر جار ئةگةر خاصبةندي
  .دروست دةكات

بةپثي ئةو دةستنووس و ديوانة چـاپكراوة كؤنانـةي لةبـةر دةسـت دان بـةهيچ       شيعري كالسيكي بة گشيت
جؤرثك نيشانةكاين خاصبةنديان تثدا پةيذةو نةكراوة، بةآلم ئةو ديوانة چاپكراوانـةي دواي سـاآلين حـةفتاكاين    

ين كـةرةوة و لثكؤلـةرانيان بـة ذثژةيـةكي زؤر نيشـانةكا     ةم هاتوونةتـة نـاوةوة، لةاليـةن سـاخ     سةدةي بيسـت 
خاصبةندي خزثنراونةتة ناو دةقة شيعريةكان، ئةمةش لـة اليـةك بـةبيانووي ئـةوةي ذثنووسـي نـوث پةيـذةو        

تر ويستوويانة بة هؤي نيشانةكاين خاصبةندي تثگةيشتين خوثنةر بؤ دةقة شيعريةكان، كـة   دةكةن، لةاليةكي
ميانـةي كـة دةقـةكانيان لةسـةر بنيـات      دةقي واتادارن، ئاسانتر بكات، بةبث ئةوةي گوث درابثتة ئةو بنـةما ذيت 

  .نراوة
دا بـة ذادةيـةكي زؤر نيشـانةكاين خاصـبةندي      ٢و ١لة سنووري ديوانة چاپكراوةكاين ناليدا تةا لـة چـاپي   

، لةهةنـدثك شـوثندا نةبوونةتـة مايـةي     »! - ؟  - :  - ،  «بةكارهثنراون، ديارة ئةم نيشانانة كة زياتر بريتني لة 
 ،ذيتم، ئثمة ئةوانةمان بة لةنگي دانةناوة، بةآلم لةزؤر شوثنيشـدا بوونةتـة لـةنگيي ذيتمـي    وةستاندن و تثكداين 
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 ٤٩٨

كةلةم توثژينةوةيةدا ژمـارةو ذثـژةي بـةكارهاتن و چةنـد      .و كورتة وةستانيان دروست كردووة چونكة وةستان
  :منوونةيةكيشي دةرخراوة، لثرةدا چةند منوونةيةكيان دةخةينة ذوو

  :منوونة »،« نيشانةي فاريزة - ١
  :٤د- ٢٦ش- ١چ

  وون قةدةوو شكةم، مةميهين قةلةم، ئاريمل عةلةم، ش«
  »و كلك ئثستر و مةنزل بذو عارةق نةذثژ سم خذ

سث جار بووةتة مايةي وةستاندن و پچذاندين ذيتم، لة هةريةك  »،«لةنيوة دثري يةكةمدا نيشانةي 
  .»فاعال،تن«بووةتة  »فاعالتن« ،٣، ٢، ١لةپثيةكاين 

  
  :منوونة »:«نيشانةي دووخاص بةسةريةكةوة  - ٢
  :٦د- ٦٣ش- ١چ

  موخاليفية مةشرةب: گويتسةبا هةستة،  ذاسيت: گومت«
  »دوورة:گويت، ئةوجي: گومت، باية: گويت، ناري: گومت

  .»عيلن:مفا«بووة بة  »مفاعيلن« ٨، ٧، ٥، ٣، ١لة پثيةكاين 
  .»عيلُ:مفا«بووة بة  »مفاعيلُ« ٦لة پثي 

  
  :منوونة »:«و  »،«ةي هةردوو نيشان

  :٧د-١٠٠ش- ١چ
  خؤش ذةوي بث پةردةية ئةو: سي، دةصثمشة: گةر بصثم«

  »ئةمحةقة كوا گفتوگؤي ئةي: وي، دةصثرسة: وةر بصثم
  :لةنگي ذيتمييان دروست كردووة، بةجمؤرة »،«و  »:«لثرةشدا هةريةك لة نيشانةكاين

  .»تن:فاعال« بووةتة »فاعالتن«: ٥و  ١پثي 
  .»تن:فا،عال« بووةتة »فاعالتن«: ٦و  ٢پثي 

  
   :منوونة »!«نيشانةي سةرسوذمان  - ٣
  :»لن!مفاعي«بووةتة  »مفاعيلن« ٤ لةپثي: ٤د- ٦ش- ١چ

  »شريين! حةكةمئةي ذوو نييةبةتريث دوو نيشانة چا «
  :»تن!فاعال«بووةتة  »فاعالتن« ١لةپثي: ٦د- ٣٥ش- ١چ

  »غةزةلة تازة كة تازةت گوتووة ئةم! نالييا«
  :»لُ!مفعو«بووةتة  »مفعولُ« ٥لةپثي: ٤د- ٤١ش- ١چ
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  »ري تؤ خؤش كة نةماوة سةري خؤشمسة! قوربان«
  
   :منوونة »؟«نيشانةي پرسيار  - ٤
  :»م؟فاعيلُ«بووةتة  »مفاعيلُ« ٦، ٢لةپثي : ٣د- ٥٧ش- ١چ

  مني جةننةيت ذووتةية؟ دانةي گةخاصت چي«
  »رةمي قيبلةيي ئةبرؤية؟ فيتنةي حةچاووت چي

  :»فا؟علن«بووةتة  »فاعلن« ٤ثي لةپ: ٢د- ٨٩ش- ١چ
  »يت؟ گويتمن لة بث بةرگي حمةم پرسي كة بؤچ ذوو«

  
  :١ژمارة و ذثژةي لةنگية عةرووزيةكاين چاپي 

  ٪ذثژةي سةدي  ژمارةي حاصةتةكان  لةنگيةكان
  ٪٥٤,٦  ١٩٠  دةنگ و بذگة

  ٪٤,٦  ١٦  مؤرفيم و وشةو دةستةواژة
  ٪١,١٥  ٤  دثر و لةتةدثر
  ٪٣٩,٦٥  ١٣٨  خاصبةندي
  ٪١٠٠  ٣٤٨  سةرجةم

  
  .دثر شيعر ٢٨٢پث و  ٣٤٨حاصةتة لة  ٣٤٨، ١سةرجةمي حاصةتة لةنگيةكان لة چاپي  - 
  ٪٣,٧يان لةنگييان تثداية، كة دةكاتة ذثژةي  ٣٤٨پث دا  ٩٣٩٤لةكؤي  - 
  ٪٢٣,٣٤يان لةنگييان تثداية، كة دةكاتة ذثژةي  ٢٨٢دثر دا  ١٢٠٨لةكؤي  - 

ي لـةكؤي لةنگيـةكان    ٪٣٩,٦٥لـة ئاسـيت خاصـبةندي دان و ذثـژةي      ١ بةشثكي زؤري لةنگيةكاين چاپي
پثكهثناوة، ئةگةر بثت و خاصبةنديةكة لةسةرتاپاي ديوانةكة نةمثنث و فـةرامؤش بكـرث، ئـةوة ئةجنامـةكانيش     

  :بةم شثوةية دةگؤذثن
  .دثر شيعر ١٩٤پث و  ٢١٠حاصةتة لة  ٢١٠سةرجةمي حاصةتة لةنگيةكان بةبث خاصبةندي،  - 
  ٪٢,٢٣يان لةنگييان تثداية، كة دةكاتة ذثژةي  ٢١٠پث دا  ٩٣٩٤ةكؤي ل - 
  ٪١٦,٠٦يان لةنگييان تثداية، كة دةكاتة ذثژةي  ١٩٤دثر دا  ١٢٠٨لةكؤي  - 
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  :٢ژمارة و ذثژةي لةنگية عةرووزيةكاين چاپي 
  ٪ذثژةي سةدي  ژمارةي حاصةتةكان  لةنگيةكان

  ٪١١,٦٣  ١٠٨  دةنگ و بذگة
  ٪١,٠٧  ١٠  ةواژةمؤرفيم و وشةو دةست
  ٪٠,٣٢  ٣  دثر و لةتةدثر
  ٪٨٦,٩٨  ٨٠٨  خاصبةندي
  ٪١٠٠  ٩٢٩  سةرجةم

  .دثر شيعر ٥٩٤پث و  ٩٢٩حاصةتة لة  ٩٢٩، ٢سةرجةمي حاصةتة لةنگيةكان لة چاپي  - 
  ٪٩,٨٢يان لةنگييان تثداية، كة دةكاتة ذثژةي  ٩٢٩پث دا  ٩٤٦٢لةكؤي  - 
  ٪٤٨,٦١ثداية، كة دةكاتة ذثژةي يان لةنگييان ت ٥٩٤دثر دا  ١٢٢٢لةكؤي  - 

دا زؤربةي لةنگيةكان لة ئاسيت خاصبةندي دان بة شـثوةيةك كـة ذثـژةي    ٢ئةوةي جثي سةرجنة، لة چاپي 
لة كؤي لةنگيةكاين بةركةوتووة، بؤية ئةگةر بةشثوةيةكي گشيت خاصبةندي لـة ديوانةكـة فـةرامؤش     ٪٨٦,٩٨

  :وةيةي خوارةوة دةگؤذثنبكةين ياخود الي بدةين، ئةوة ئةجنامةكان بةمشث
  .دثر شيعر ١١١پث و  ١٢١حاصةتة لة  ١٢١سةرجةمي حاصةتة لةنگيةكان بث لة خاصبةندي،  - 
  ٪١,٢٨يان لةنگيان تثداية، كة دةكاتة ذثژةي  ١٢١پث دا  ٩٤٦٢لةكؤي  - 
  ٪٩,٠٨يان لةنگيان تثداية، كة دةكاتة ذثژةي  ١١١دثر دا  ١٢٢٢لةكؤي  - 
  

  :٣عةرووزيةكاين چاپي ژمارة و ذثژةي لةنگية 
  ٪ذثژةي سةدي  ژمارةي حاصةتةكان  لةنگيةكان

  ٪٨٨,٦٩  ٥٨٨  دةنگ و بذگة
  ٪١٠,٥٦  ٧٠  مؤرفيم و وشةو دةستةواژة

  ٪٠,٧٥  ٥  دثر و لةتةدثر
  ٪١٠٠  ٦٦٣  سةرجةم

  .دثر شيعر ٤٦٧پث و  ٦٦٣حاصةتة لة  ٦٦٣، ٣سةرجةمي حاصةتة لةنگيةكان لة چاپي  - 
  ٪٧,٣٣يان لةنگيان تثداية، كة دةكاتة ذثژةي  ٦٦٣پث دا  ٩٠٥٠لةكؤي  - 
  ٪٣٩,٩٨يان لةنگيان تثداية، كة دةكاتة ذثژةي  ٤٦٧دثر دا  ١١٦٨لةكؤي  - 
  
  

  :٤ژمارة و ذثژةي لةنگية عةرووزيةكاين چاپي 
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  ٪ذثژةي سةدي  ژمارةي حاصةتةكان  لةنگيةكان
  ٪٥٩,٧٤  ٤٦  دةنگ و بذگة

  ٪٣٧,٦٦  ٢٩  مؤرفيم و وشةو دةستةواژة
  ٪١,٣  ١  و لةتةدثر دثر

  ٪١,٣  ١  خاصبةندي
  ٪١٠٠  ٧٧  سةرجةم

  
  .دثر شيعر ٧١پث و  ٧٧حاصةتة لة  ٧٧، ٤سةرجةمي حاصةتة لةنگيةكان لة چاپي  - 
  ٪٠,٨٨يان لةنگيان تثداية، كة دةكاتة ذثژةي  ٧٧پث دا  ٨٧٧٤لةكؤي  - 
  ٪٦,٢٧يان لةنگيان تثداية، كة دةكاتة ذثژةي  ٧١دثر دا  ١١٣٢لةكؤي  - 
  
  :٥مارة و ذثژةي لةنگية عةرووزيةكاين چاپي ژ

  ٪ذثژةي سةدي  ژمارةي حاصةتةكان  لةنگيةكان
  ٪٧١,٢٧  ٣٢٠  دةنگ و بذگة

  ٪٢٦,٧٣  ١٢٠  مؤرفيم و وشةو دةستةواژة
  ٪٢  ٩  دثر و لةتةدثر
  ٪١٠٠  ٤٤٩  سةرجةم

  .دثر شيعر ٣٣٨پث و  ٤٤٩حاصةتة لة  ٤٤٩، ٥سةرجةمي حاصةتة لةنگيةكان لة چاپي  - 
  ٪٥,٩٥يان لةنگييان تثداية، كة دةكاتة ذثژةي  ٤٤٩پث دا  ٧٥٤٤ةكؤي ل - 
  ٪٣٤,٧٧يان لةنگييان تثداية، كة دةكاتة ذثژةي  ٣٣٨دثر دا  ٩٧٢لةكؤي  - 
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  :ئةجنامةكان
كثشي لة سـنووري   ٨ ،كثشي عةرووزي ١٦نايل لة كؤي هةر ئةو شيعرانةي بؤمان ماونةتةوة،  بةپثي •
هةريـةك لـة    قاصب لة ١قاصيب موزاريع،  ٣قاصيب هةزةج،  ٦قاصيب ذةمةل،  ٩: ةقاصب بةكارهثناوة، بةجمؤر ٢٣

 .كثشةكاين موجتةس، بةسيت، تةويل، ذةجةز، سةريع
  زؤرتريين شيعري نايل سةر بةكثشي هةزةجن، دواتر ذةمةل و پاشان موزاريـع و دواتـر كثشـةكاين    •

بؤ كثشـي هـةزةج،    ٪٥٦ - ٥٥اندا، نزيكةي لةئاسيت شيعرةك: تر، ذثژةي بةكارهاتين كثشةكانيش بةجمؤرةية
بؤ كثشـي   ٪٥٣- ٥١: لة ئاسيت دثرةكانيشدا، نزيكةي. بؤ كثشي موزاريع ٪ ٨ - ٧بؤ كثشي ذةمةل،  ٪٣٢ - ٣١

 .بؤ كثشي موزاريع ٪١٥بؤ كثشي ذةمةل،  ٪٣٠- ٢٧هةزةج، 
بـةو   - راوةئةوانةي لةم توثژينةوةيـةدا كاريـان لةسـةر كـ     - "نايل"هةريةك لة ديوانة چاپكراوةكاين  •

نةكراونةتــةوة، ذووبــةذووي لــةنگي و ناســازي بوونةتــةوة،  ســاخپثيــةي تــةواو لةســةر بنةمايــةكي عــةرووزي 
دةنـگ و بذگـة، مـؤرفيم و وشـةو     : لةنگيةكانيش بؤ چـوار ئاسـت دابـةش كـراون، كـةبريتني لـة ئاسـتةكاين       

 .دةستةواژة، لةت و دثرة شيعر، خاصبةندي
پةيوةنـديان بـة خاصـبةنديةوة هةيـة و بـةهؤي       ٢و  ١اپةكاين بةشثكي لةنگيةكان لةهةريةك لة چ •

 .ئةمةوة وةستاين ذيتمي دروست بووة كة بووةتة مايةي دروستبووين لةنگي لة خوثندنةوةي شيعرةكاندا
ي كـؤي پثيـةكان و   ٪٣,٧دا، بة لةنگية خاصبةنديةكانيشةوة بريتية لـة  ١ذثژةي لةنگيةكان لة چاپي  •

ي كـؤي  ٪٢,٢٣م بةبث لةنگية خاصبةنديةكان ذثژةكان دةگؤذثن و بـريتني لـة   بةآل. ي كؤي دثرةكان٪٢٣,٣٤
وة بةپلةي يةكةم لةنگيةكان لة ئاسيت دةنگ و بذگة دان، دواتـر ئاسـيت   . ي كؤي دثرةكان٪١٦,٠٦پثيةكان و 

 .خاصبةندي و پاشان ئاستةكاين مؤرفيم و وشةو دةستةواژة و دثر و لةتةشيعر
ري لةنگيةكان لة ئاسيت خاصبةندي دان، بؤيـة ذثـژةي لةنگيـةكان بـة     دا ژمارةيةكي زؤ ٢لة چاپي   •

بةآلم بـةبث لةنگيـة   . ي كؤي دثرةكان٪٤٨,٦١ي كؤي پثيةكان و ٪٩,٨٢لةنگية خاصبةنديةكانيشةوة بريتية لة 
ي كـؤي  ٪٩,٠٨ي كؤي پثيـةكان و  ٪١,٢٨خاصبةنديةكان ذثژةكان بة شثوةيةكي بةرچاو دةگؤذثن و دةبن بة 

لةنگيةكان بة پلةي يةكةم لةئاسيت خاصبةندي، دواتـر دةنـگ و بذگـةو پاشـان مـؤرفيم و وشـةو        وة. دثرةكان
 .دةستةواژةو، دثرو لةتة شيعر دان

ي كؤي دثرةكـان و  ٪٣٩,٩٨ي كؤي پثيةكان و ٪٧,٣٣: دا ذثژةي لةنگيةكان بةجمؤرةن ٣لة چاپي  •
 .و دةستةواژة و دواتر دثرو لةتةكان دان زياتري لةنگيةكانيش لة ئاسيت دةنگ و بذگةو، پاشان مؤرفيم و وشة

ي كـؤي دثرةكـان و   ٪٦,٢٧ي كؤي پثيةكان و ٪٠,٨٨: دا ذثژةي لةنگيةكان بةجمؤرةن ٤لة چاپي  •
زياتري لةنگيةكانيش لة ئاسيت دةنگ و بذگة و پاشان مؤرفيم و وشة و دةسـتةواژة و دواتـر دثـر و لةتـةكان و     

 .خاصبةندي دان
ي كؤي دثرةكـان و  ٪٣٤,٧٧ي كؤي پثيةكان و ٪٥,٩٥: كان بةجمؤرةندا ذثژةي لةنگية ٥لة چاپي  •

 .زياتري لةنگيةكانيش لة ئاسيت دةنگ و بذگةو، پاشان مؤرفيم و وشة و دةستةواژة و دواتر دثرو لةتةكان دان
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 :بةبةراوردكردين هةموو چاپةكان دةردةكةوثت كة لة ئاستة جياجياكان لةنگيةكان بةجمؤرةن •
حاصـةت،   ١٩٠،  ١حاصةت، چـاپي   ٣٢٠،  ٥حاصةت، چاپي  ٥٨٨،  ٣چاپي : ةدالةئاسيت دةنگ و بذگ - 

  .حاصةت ٤٦،  ٤حاصةت، چاپي  ١٠٨،  ٢چاپي 
،  ٤حاصـةت، چـاپي    ٧٠،  ٣حاصـةت، چـاپي    ١٢٠،  ٥چاپي : لة ئاسيت مؤرفيم و وشةو دةستةواژةدا - 
 .حاصةت ١٠،  ٢حاصةت، چاپي  ١٦،  ١حاصةت، چاپي  ٢٩
حاصـةت،   ٤،  ١حاصـةت، چـاپي    ٥،  ٣حاصـةت، چـاپي    ٩،  ٥چـاپي  : شيعردالة ئاسيت لةت و دثرة  - 

 .حاصةت ١،  ٤حاصةت، چاپي  ٣،  ٢چاپي 
حاصـةت، چـاپي    ١،  ٤حاصةت، چـاپي   ١٣٨،  ١حاصةت، چاپي  ٨٠٨،  ٢چاپي : لة ئاسيت خاصبةنديدا - 
 .نيية،  ٤، چاپي نيية، ٢

لةهـةموويان زيـاتر    ٣گـة لـة خاصـبةندي، چـاپي     بةم زانياريانة دةردةكةوثت كة لـة ئاسـيت گشـتيدا و بثج   
هـةروةها ئةگـةر لةنگيـةكان لـة     . ٤، چـاپي  ٢، چـاپي  ١، دواتر چاپي ٥ذووبةذووي لةنگي بؤتةوة، پاشان چاپي 

چـاپي  : ئاسيت خاصبةنديشدا ئةژمار بكرثن، ذيزبةندي لةنگيةكان لة هةريةك لة چاپةكان بةمشثوةية دةگؤذثت
  .٤، چاپي ١، چاپي ٥، چاپي ٣، چاپي ٢

  :پثشنيازةكان
كردنةوةيانـدا  ئثسـتا لةبـةر دةسـتدان، لـة كـايت سـاخ       بةشثكي زؤري ئةو ديوانة كالسيكيانةي كة  •

كةمتر ذةچاوي اليةين عةرووزي كراوة و پثداچوونةوةي عةرووزي بؤ نةكراوة، لة كاتثكدا شـيعرةكان سـةر بـة    
ئثمة ئـةجناممان داوة، لـة پـرؤژةي داهـاتووي      كثشي عةرووزين، بؤية پثشنيازي ئةوة دةكةين كة ئةو كارةي

تر بةهةموو ئةو ديوانة كالسيكيانةدا بچينةوة كة لةسـةر   توثژةران زياتر كاري لةسةر بكرثت، بؤ ئةوةي جارثكي
  .نةكراونةتةوة، تاوةكو بةذاسترين شثوة بگةنة بةر ديدي خوثنةر ساخبنةمايةكي عةرووزي 

كـةرةوة كـة   ةصـة شـيعر و ديـوانثكي كالسـيكي، سـاخ     كؤم كردنةوةي هـةر ساخ پثويستة لة كايت  •
پثداچوونةوةيةكي عةرووزي بؤ بكات، ئةگةر خؤيشي عةرووززان نةبوو پثويستة لةذثي كةسثكي شـارةزاي ئـةم   

 .بوارة كارةكة ئةجنام بدات
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  :سةرچاوةكان
  :بة كوردي

  .دار احلرية ، بةغدا، چاپخانةيديواين نايل و فةرهةنگي نايل) ١٩٧٧(خةزنةدار، مارف  .١
،  بةغـدا، چاپخانـةي كـؤذي    ديـواين نـايل  ) ١٩٧٦( عةبدولكـةرمي فاتح يس، مةال عةبدولكةرمي و  ذمودة .٢

  .زانياري كورد
  .، چاپخانةي كوردستان، چاپي دووهةمني، هةولثرديواين نايل) ١٩٧٤( موكرياين، گيو .٣
  .هرامي هچاپخانة ب ،ديواين نايل) ١٣٢٧( ليقبويل م هعسنندجي،  .٤
  .، چاپخانةي دارالسالم،  بةغدادديواين نايل) ١٩٣١( و مةريواينكوردي  .٥
 .، هةولثر،  دةزگاي ئاراسسةروا) ١٩٩٩(گةردي، عةزيز  .٦
كثشي شيعري كالسيكي كوردي و بةراوردكردين لةگةص عةرووزي عةرةيب و ) ١٩٩٩(گةردي، عةزيز  .٧

  .،  هةولثر، چاپخانةي وةزارةيت ذؤشنبرييكثشي شيعري فارسيدا
،  هـةولثر، دةزگــاي چــاپ و  كـثش و ذيتمــي شــيعري فؤلكلـؤري كــوردي  ) ٢٠٠٤(حمةمــةد بـةكر،   .٨

 . بآلوكردنةوةي ئاراس
  . ،  هةولثر، دةزگاي ئاراسعةرووزي كوردي) ٢٠٠٤(حةمةخان، نووري فارس  .٩

  :بيرهبه عه
  . ، عمان، دار المسیرةعروض الشعر العربی) 2007( خلیل، ابراهیم .10
 .، دار المواسم للطباعۀ والنشر والتوزیعبیروت ،قانون الشعر الشعریۀ و )2005( نورالدین، حسن محمّد .11
ـاهرة،  علم العروض دراسۀ ألوزان الشعر وتحلیـل واسـتدراك  ) 2003( یوسف، حسنی عبد الجلیل .12 ،  الق

 .مؤسسۀ المختار للنشر والتوزیع
ید، عمان، دارعالم سامی یوسف ابو زو  مهارة علم العروض والقافیۀ) 2006( زهدي مصطفى، عبدالرؤوف .13

  .قافۀثال
 . ،  دمشق، دار الفکرموسیقا الشعر العربی) 1997( العاکوب، عیسى علی .14
 .،  بیروت، مکتبۀ لبنانمعجم المصطلحات العربیۀ فی اللغۀ واالدب) 1979(مجدي وهبۀ و کامل المهندس  .15
 علمیۀ، ، بیروت،  دار الکتب ال1، جالمعجم المفصل فی االدب) 1999( محمّدالتونجی،  .16
 .، دار االتحاد التعاونیموسیقى الشعر و اوزانه، عبدالمنعم محمّدخفاجی،  .17
 .،  تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانیالعروض العربی البسیط) 1378(معروف، یحیى  .18
  . ، بیروت،  دار المناهلفی العروض والقافیۀ) 1990(بکار، یوسف  .19

  :به فارسي
  . ،  تهران، انتشارات فردوسو قافيهاشنايي با عروض ) ١٣٨١(شميسا، سيروش  .٢٠
 . ،  تهران، انتشارات فردوسيفرهنگ عروض) ١٣٧٥(شميسا، سيروش  .٢١
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 قسةمالنث
  ∗سةملا ساعثدي 

  :کورتة
خةصك كورد لةي بابةتةوة فرة . قسةمالنث، داذشتة و بيچم ئةدةيب فرة كؤنةيگة وةناو ئةدةبيات کورديا. ١

ناو ديوان شاعثرانثگا ثگةلة نيووسرياية و مةنيةسةو، وةتاييوويت وةة و قسةمالندةوصةمةنة و بازثگ لةي مونازثر
بذثگ فرةيژ لةي جؤرة وثژةيية يا فةوتياية يا كةمي مةنية، هثن ئةوةيژةسة شاعري . شثعريان جةمةو بيووة

يووة و ئثمكان كارةگاين جةمةو نة يل وهخوةي يا خوةنةوار نةيووة و هةر وةسينة شثعر وتية يا سةواد داشتية 
  .چاپي نةيووة

م قسةمالنث و يؤوگؤ، د يةكةم وتووثژ و گفت: و دةسة دابةش ئةكرثيدوئي جؤرة ئةدةبية وة د. ٢ 
ئةيةيژة . يد كهوة بةش يةكةما شاعثر زياتر وةگةرد خوةي يا چشتث ترا دةردةدص و هاودةردي . شةذةزوان

وةي بةشا زياتر .  و وة دةم ئةي و ئةوةو چيوونهةص ئةگةذثدةو ئةذاي ذؤحيةي جوامثري و وة فرياذةسني
. تر كةسايةيت داستانةگة بؤ هةست دؤسي و ئاشيت خوازي ئةوينني، تةنانةت ئةگةر وةجث ئينسان چشتث

وة بةش دثوما ئةگةر بذث جار شةذ و هةوص و تةقاال ئةذاي شكةست و ذاونيان دوژمن يا ياري خواسنت وة 
. تةنيا حاصةت دثفاعي و بةرگرتن وة هثرش و زةرةر و زيان دوژمنة ،يووننيكةسانثگ ئةذاي ئي مةبةستة ئة

تر و ئةذاي تاآلن و چةپاو يا  ة سةر گةالنثيونني هيچ خثصث وة كورد هثرش بكاتوة ناو هيچ مونازثرةثگا نا
  .ةگةلةس خوازي زياتر ناوةرؤك ئي چريؤك جا ذؤحيةي ئاشيت و ئارامش. كوشنت مةردم تةپ بيادة سةريان

بگرة هةرتا دار و درةخت و دةوةن و كوچك ) زثنگ يا مردگ(هةر وة ئينسانةوة . كةسايةتيةگان فرةن. ٣
رةندة و چةرةندة و پةرةندة و دة(و كثف و ئامسان و زةوي و مانگ و خوةر و زينةوةرو مةل و موور و ئاژةص 

... ص و ديية و دص و جواين و پريي ووةك عةقص و ئثقبا) معنوي(هةروةها بابةتةيلث ئاوةزي ؛ ...)زةرةندة و
  .ئةتثنة ناو داستانةوة

بذث لةي كةسايةتيگةلة تةمسيلن وةك كوللة و عاينةمةل كة ميژووي شةر عومساين و ئثران وة . ٤
  . ذؤژئاواي وآلتا نيشان ئةيا

                                                
  .هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي سنندج عضو ∗
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  . وي داستانةيال ذاسي و خةياص ئةكةفنة يةك و ساختارثك زينگ و بزثو دروس ئةكةن. ٥
تگةل مونازثرةي كوردي فرةس؛ وةك كؤمةآليةيت، ئينساين، سرشيت، ذةوشيت و ئةخالقي، بابة. ٦

، هؤلؤگرافيك وة تايويةيت سايكؤمثتري )كؤنةگةرايي(، ئاييين، مثژوويي، ئؤستوورةيي )فلسفي(ناسي  هةسيت
  .  ترو هي) گيانگةال وتؤوثژ وةگةرد بث(

تر وة تايبةمتةندييةگان مؤنازثرةي كورديية هةر وةك وة  ةكثخوازانة و خوازياري ئارمانشار ي بري ئارمان. ٧
  .  دينةي) خةرةمثش(چريؤك شاعثر و خةرةوثآل 

دؤسانة و ئازادي  خوازي و ئةنديشةي ئينسانمونازثرةگةيل سةدةي بيسؤم زياتر ئةتثدة سةر پثشكةفنت. ٨
و پةروةردة و فثركردن و وة بةرچاو ژن و بةرابةري مافث ئةو وةگةرد پياگا، هةروةها سةرةجندان وة مناص 

تر وة ناوةرؤكةگان قسةمالنث هاوچةرخ بةرابةري ئينسانگةلة؛  يةكث). قانثع و نةسرين(گرتن تةواو مافةگاين 
كةمينث زاص نةود و باقي مةردم ... يةكث ئاغا نةود و يةكث نةوكةر، يةكث سةرمايةدار نةود و يةكث هةژار و

وةي خبوةنث و بنووسث، هةر وآلتث بةرهةم و دارايي ئةذاي خوةي بؤدو بثگانة ژثردةسة، هةركةس وة زوان خ
  ). ديوان مامؤسا قانثع(نةوادةي 

نفرةت و قني وة بةرهةم هاوردن ئامرازةيل كوشنت ئادةميزاد يا جةنگ وة بةين مثللةتةگانا، وةك . ٩
  ).  بؤميب زةذي(وتووثژ قانثع وةگةرد بؤم هةستةييا 

  .  وشة و داذشتة و باتةتگةل عةوامانة و زوان كناية و التاو و پةيامگةل ناذاسةوخؤوةكار بردن . ١٠
كة تام خوا و چةشة ... ذؤحيةي ذةخنة و تةنز، گاصتة و شؤخي، سةروةسةرنيان و السايي كردنةوة و. ١١

  .  ئةيادة كةالم
ناو قسة و باسةگان و سةرزةنشت دةسةآلت زاصمانةي ئةرواو و فيئؤداصةگان لة هةر فرسةتثگا وة . ١٢

شةرمةزار كردنث بثگاري و داگريكردن دةسذةنج خةصك، وةك وة چريؤك شةماص و بةفر و ذؤيي و 
  .  دةيشتةوانا هاتية

 گوزةشت زةمان و كةم خايةين عومر و ئارةزيووي گةذيانةوةي زةمان كة هةم تاكةكةسيية. ١٣
)Personal time (كؤمةصة وة هةم وة)Collective time(.   

حورمةيت وة كةمايةتية  وةسف تايبةمتةنديةيل سرشت، سةرزةنشت دوژمن و ئايةم خراو، سؤكي و بث. ١٤
  . ئايينيةگان كة وة داخةوة ئةجنامث بري نةكردنةوةي دروس و چةوبذين وة ذؤژگار و بري دةورانة

  ..و، ماشني )لثخوذ(منانا و نيشانةگةل شارستاين نؤ وةك ديووربني، قةتار، ذانندة . ١٥
  

  قسةمالنث، وتووثژ، كةسايةيت، بابةتگةل مونازثرة، داذشتة: کةملةيةل ئةسصي
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   ١پثشةكي
). مونازثرة(وة ناو وثژةي هؤزةيل ئثرانيا جؤرثك ئةدةيب هةس وة پث ئةوشن گفتوگؤ يا قسةمالنث 

ئةگةر . ترياسةوةبةآلم فرةتر وة ئةدةبياتث ذاهثنان و فثركردنا و. ژثربيناي ئي نةوعة زؤرة ملث و حةماسةس
بتواين لةسةر مونازثرة و وتووثژ باس بكةين، باية وة سةرةتاييترين چوارچثو و بيچميةوة كة گفتؤگؤةيلث 

-گزؤ ذيا هاناوي، دةس وةپث كةين و بچينة سةر پثش سادةي بةين دثو كةسة و پةيامثك ذاس و بث
وة خوةشيةوة باية . وة خوةي دثرث كةفتگتريين كة شةذةزوان و قسةمالنثة وة ئاكام و بةرهةم تايبةت

كةسايةتييةيل ئي نةوعة تا بتواين فرةن و وة ناو . بوترث وة ناو وثژةي کورديا هةر دثو ئةي گفتووگؤة هةس
  .هةر وةسةرهاتثگا، دؤان واتة جفنت

وة  ئةيوونرثد - ئةويژ فرة كةم- بةآلم بازة جارث . هةر وتووثژث كورديك تةنيا داستانث وة ناو خوةيا دثرث
هةر ئي شثواز داستان وة ناو داستانة ئةودة بايس يةكة . تر ئةتث  ناو دص چريؤكثگا چةن وة سةرهاتث

ئي كةسايةتييةيلة دابةش . كةسايةتييةيل فرةتر بانة ناو ذةوايةتةگة و دةور و ئةرك خوةيان بوةنة ذثگةوة
، بيونةوةرگةيل )جوي(وهةوا گةيل كةشياردة، د)ذووةكي(، جانةوةري، گيايي )مرؤضانة(ئةكرگثن وة ئينساين 

  .تر گيان، بارگةيلث تووش بوون و كاروبار ئاوةزي و مةعنةوي ئايةميزاد و هي بث
  :كةساتييةيل بةرانبةر وة يةك وة ناو سةرگوزةشتةگانا ئةيانةنة

  ).گيان اندار و بثگي(ترا  گةرد بيوونةوةرگةل، ئايةميزاد وة)زثنگ يا مردگ(گةرد ئايةميزادا ئايةميزاد وة. ١
  .گةرد ئاژةآلئاژةص وة. ٢
  ).حشرة(گةرد مةل و موورا پةلةوةر وة. ٣
  .وةك ديدة و دص) كة فرةتر مةعنةوية(گةرد ئةنامث ترا يةكث وة ئةنامگةل لةش وة. ٤
اين و پريي، عةقص و ووةك ج) عارضي و معنوي(بارگةلث ئاوزي و ذووداوگةلثگة ئايةم تووشي ئةود . ٥
  .ترو هي ئيقباص
  ).گوي و چوگان(ئامرازةيلث جؤراوجؤر وةك گؤچان و گؤ . ٦
  .دياردةگةيل كةيهاين وةك ئامسان و زةوي و مانگ و خوةر. ٧
  ...هةوا وةك هةور و باران، بةفر و شةماص و وةرزةگانث ساص وودةياردةگةيل كةش. ٨

كة فرةتر - زؤرةملث يا حةماسة : ةناوةرؤك و بابةتگةيل لةبةر چاو شاعثر وة وتووثژ كورديا ئةيانةس
هةروةها ذاهثنان و فثركردن،  - هةصسيانةوة بةرانبةر دوژمن و دةس درثژكةرة تا دةسدرثژي وة سةر خةصك

، ئاشقانة، )فكاهي( ، گاصتة و خةنني)طرت و انتقاد( كؤمةآليةيت، ئاكاري و ذةوشيت، ئابووري، ذةخنة و تةوز

                                                
تـر  هةن كة وة زاراوةي هؤزگـةلث » ü= يوو«و » ö= ثو«وة زاراوةي كةصهؤذية و بذث جاريش گؤرانيا، دثو دةنگ : سةرةنج ١

ة هـةس كـة وة قسـة كردنـا     )دةنگ(، جؤرث تر وةي دثو فؤنثم »g= گ«و » d= د«هةروةها جيا وة  .كوردا يا نية يا كةمة
بـذواي نووسـةرة و   . (»g= گ«و » d= د«ئةساويث و ئةدريثتة بةين ئامسانگةي دةم و پشت زوان ئةيةسة كة ئةنووسـينةي  

  ).ئةذاي ذؤشن كردنةوةي كةسگةلثگة كة نازانن ئةي زاراوة خبوةننةو
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حفظ حميط ( ، پاراستين جثگة و شؤن ژيان گياندارگةيل)سةفةفةل( ناسي مثژوويي و ديرؤكي، هةسيت
  ...و) زيست

بةشث نووسرياگ تواوة و ناو و نيشان . ژانرث قسةمالنث، وة دؤ شثوةي زارةكي و نووسرياگ هاوةبةر دةسا
ذث وة بةآلم ئةو بةشة كة هيشتا جةمة و نةيووة وة داخةوة نيمة و ناتواوة و تةنانةت ناو ب. بوثژةگانيژي ديارة

خاوةنةگانيژيان گومة؛ چونكة گشتيان سةر نيانةسةوة و ئةو ساصمةن و كامصگةليژة كة هةن چشت كةمتر وة 
ئي هةصة بايس بيووة فرةيگ وة وتووثژةگان وةهثن . برييان مةنثية و بذث جاريژ ناو بوثژةيلث ئةسصي نازانن

  .تر بزانرثي يةكث
ازثرةگةيل کورديا دوو خاص و بابةتث شثوازي، خوةي مون) شناسي رخيت(وة مؤرفؤلؤژي و بيچمناسي 

واتا خشت ئةوةص دثو نيم خشتة و . ئةنوثنثد؛ يةكث هيجايي بيوون كثشة، ئةوتر بةيت و ذستةي سةرةتاس
  :دثوميژا دوارة بيووةسةو؛ وةك ئي بةيتث وةيل دثوانة) مصرع(وة خشت 
  »ةوةئةمشةو خةريك يب دص وة داخ  دص وة داخةوة، دص وة داخةوة«

  )٤٦: ١٩٧٦ موحةممةد هةورامي،(
  :يا ئي بةيتة

  »ئيمذؤ ذاگةم كةفتة سةرسةراوي  مريزام سةرسةراوي، مريزام سةرسةراوي«
  )٤٦: ١٩٧٦ مةحةممةد هةورامي،(

–وةناو هونراوگةيل كوردية چةن سةدةي پثشا ) شومار فرةوة(ية وة )سةبكي(ئةي تايبةمتةندية شثوازي 
هثشتا  - ئةگةرچة فرة كةمة–وة سةدةي هاوچةرخيژا . خوةي نيشان ئةيا - سةوكة وة كثش هثجايي وتريانة

  :هةروةك مامؤستا قانثع ئةوشث. مةنية
  »شادي و بةشارةت دنيا فانيية  ياران فانيية، ياران فانيية«

  )٤٥٢: ١٩٧٩ قانثع،(
نكة وةي بيچما وگؤةيلة دو خشيت يا مةسنةويية، چو بوثژرثيد، قاصب و چوارچثوةي فرةيگ لةي گفت دباية

بوثژ وة ئاساين بريوذا و ذازةيلث دةريوون خوةي ئةدركنث، بةآلم وة قاصبگةيلث ترا دةرةتان نةيرث؛ ئةگةرنة 
. فرةيگ لةي شاعثرانة وة گةرد هؤنراوةي شاعثرةيلث ترث كورد و ديوانث وثژةرگةلث فارسا ئاشنا ببوونة

  .اوةرؤك شثعري و بابةتگةلث جؤراوجؤريان ئيشارة كردنةتةنانةت سةواد وايژة داشتنة كة وة ناو و شؤرةت و ن
گةال، بري و ئةنديشةي ئايةمة كة لة زؤانث بيوونةوةرگةلث ترة  وة ناو گشت ئي قسةمالنث و چةنث وة چةنث

. هةرچث ئةوثژرگث، تاقيكاري ئايةمة و ئةشث و ناشثگةلثكة ئايةم باوذ وةپث دثرث. وة ئةژنةيونةي
  .بةهرة بردثية) استعارة(ن لة ژانرث قسةمالنث وةك تةمسيل و خوازة ذاسييةگةي يةسة ئينسا

  :تاووتؤ كردن پثكهاتةيي و ناوةرؤك نةوع مونازثرةي كوردي
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دان  ئةگةر سةرنج بيةينة ژانر مونازثرة، خواي وتووثژ ئاسايي و باس لة بابةتث بؤ يا قسةمالنث ئةذاي نيشان
ة بةرانبةر ئةو ترةوة، ئةيونني كةسايةتييةگان، هةر چشت و بةرزي و بةرتةري يةكث وة كةسايةتييةگان و

  .هةر جؤرث بؤون، قسةيان وة سةر بابةتثگة كة لة ذاسييا، كةصكةصة يا نثگةراين و دصةذاوكةي خود شاعثرة
) فضاي(سةرچاوگةي گةذانةوةي سةرگوزةشتثگ كاركردث پانتاية «:ئةجنام قسة وة زوانث زانسيت ئةيةسة

سةرةنج و ئامادةيي زةين . يشان ئةياد ئايةم لة جةهانث دةريوون و دةرةوةي خوةي ئاگادارةيةگة كة ن زةيين
وة بان يةي بابةت، بةرگردن وة گثرة و كثشةگةلثگ كة بايس ئاژاوةي ذةواين و شكيان ورةي ئينسانن، 

ژيي وة خوةيةوة پةزثرثشيت ئاكارگةيلث پةسةنيية و ئةرزمشةن و هي تر، ئاكام زانياريگة لثگة كة زةين بوث
  ).٤٨٩:جيتر( خةريك كردگة

جؤر قسةمالنث و شةذةزوان، وة ذؤژگاران زيووةوة يةكث وة ذةوشةيلث بةيان ژيوار و ئةحواص بيووة و تا 
ئيمذؤيژ هةر هةس؛ ئةيةسة كة ژيان مةردوم لةيةوبةر ئةوشثدةوة؛ هةر وة مثژوو و فةرهةنگ و بري و باوةذةوة 

بينشت و ذوانگةي بوثژ ذثگة وة پث نيشان . تر ةوروبةر و شؤنث زيندةگي و هيبگرة هةرتا كار و سرؤشت د
؛ وة )١٣٥: ١٣٨٠ کادن،( )Empaty(= گيانيژ نزيك كادةوة  ئةدا، دا خوةي لة سووژةي گياندار و تةنانةت بث

(= ت سؤز و هةست و نةس زوان). Sampaty(= جواويژا مژاد يا سووژة وة گةرديا هاودصي و هاودةردي بكا 
وةها وةگةردئي نزيكي و هاودصيا ذث ئةكةفثد كة كار ئةكادة سةر گؤشدةر و ژنةفتيار و وة ئاكاما ) عاطفي

  .ئةدةبيات ئةگةيةدة ئامانج ديووايي خوةي كة حةزث دةريووين و فثركردن و ذاهثنانة
ن و چةن بةيت ية، كة ناو و نيشا"مامثزةكي"يا " مثرزا شةفثع كوليايي"يةكث وة شاعثرگةلث گوزةشتة 

گفتؤگؤيةك لة ئي كةسايةتية ئةگةذننةوة كة وتووثژثگة وة . ١شثعري وة ناو فةرهةنگث ژياننامةگةيال هاتيةة
ذؤژث مينةي نةچري . ئةوشن خوةي هةم دةيشتةوان بيووة هةم شكارةوان. زوان حاص وة گةرد كةصةشاخثگا

دائةنةوث، هةصي ئةگرثد و لة خوا ئةالصكثدةو . ئةيوونث كةصةشاخثگ داكةفتثة. ذثي ئةكةفثدة دةروةنث. ئةكا
كةللة ئةتثدة زؤان و ). ٣٤٨:کادن( )مونولوگ(= ئي كةللة بايدة قسة و وةسةرهاتث خوةي بيووشثدةو 

  :ئةوشث
  ٢ ]كةرد[بكةين وةدار داسةرگوزةشتةمان    مثرزام مةچوو وةنةت بكةم عةرز

  هةزار هةزار بيووم دامي لة نواي  من تون خثز و شةوخثز نةسيمة باص بيووم
  گةآل نةيةما لة قةية داران      ذان ذثوو ئةنيا لة النساران

  لثو ئةنيام وة لثو وةرزة وةنةوة    خوةم ئةگةذيام بةن وة بةنةوة] ئانث[
  لةش و پاي قوآلخ بةردةصبازي بيووم    من لة پاي شةكةرنازي بيووم] ئانث[

                                                
گواية يةكث وة چاالكانث ئةدةيب سةرقاصث جةمةوكردن ژيان و . ٢٥٨، ل ١مةردؤخ ذؤحاين، مثژووي ناوداران كورد، ج بابا  ١

 !هونراوةگان مريزا شةفثع ماميزةكية
[  ] وشة يان خشتگةلثگيش كة وة ناو مةتنا نةيووة . نووسرياگة[  ] وشة و خشتگةلثگ كة خاس ذؤشنةو نةيووة وة ناو  ٢

  .دانرياثة خاصي ئةذاي
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  ...ةر داخ من لة دصحةف ساص لةيةوب    كؤنة سةياية بكوژ و قاتص] تثومةز[
  ئيمشةو گوزةرگاي شةوگةمل كامة؟      نةمزاين مدةي عومرم تةمامة
  من ئةكا وة گولةي نارا و خثزةوة      پارثز وةم پارثز وةم پارثزةوة
  عةشريةت ذيوو سينةش كةردة] مادةم[      پارثز وة پارثز پارثزيش بةردة

  ف ساصةوةذيوونياگة وةذيوو دثو حة    تيووكث هاوة بان شاخ و واصةوة
  ئةوان كردة چاو من چيووم لة بري    ذمث هةصوذي ذم چيووة وة ژثر
  ]        [      ئةونة زانستم الش لرياكةفت

  سامان، هيووصةي داص ئامان خوثن وة بث  ]-----------------[ 
  شاباصي شاين پةي كةلةم وة جةخت  قاآل وة ذةشكةي قازاخي بةدبةخت

  ئةيةييووة دييةم دةرارنقةسيان   مةلة سيووركةكان ذةفثق بةهارم
  ]بردة حةواوة [  كؤنة كةرگةزث كةلةم گرد وة چنگ

  ١بةو لة بةوةتر نيووساي لة تاصةم؟  ]----------ئةآل هؤ عاصةم[
  

زاناگةيل و ذةخنةگرگةيل، وة ئي وتؤوثژث حاصة كة هةص ئةگةذثدة و ئةذاي ذةوانث خودث ئايةم، ئةوشن 
ان و قسةكردن وة گةرديا ئةذاي ذؤشن كردنةوةي زيندةگي و بة گي سايكؤمثتري؛ واتة هةصگرتنث چشتث بث

  .سةرهاتةگةي
وة داستانثگ ترا سايكؤمثتري بةين شاعثر و كيووةگةي بيستوونة، بةآلم تةوفري، يةسة كة شاعثر ناتوانث 

  .گرث و هةركام وة جاي خوةيانةوة قسةي خوةيان ئةكةن كثفث هةص
  ذؤژ چيوومة فثكر سةوداي زةمانةمثرزام زةمانة، مريزام زةمانة  يةي «

  كؤتر لة كةلةم كرديوو هثالنة    ]       [
  تا ذام كةفتة كيووةگةي بثستيوون    وة خاتر خةمني] تةركيام و ليووريام[

  جگةر وة تيشةي ئاشقان چاك     سةرسام لة ذث، كؤ، سةر لة ذيوو ئةفالك
  مزياد و كة بةيان كة پةرمي بث     لة ذؤز ئةزةص تا دةورةي ئةجةم 

  گشت شاهان ويةردةن من مةمن تا كةي؟  كوو دةس كردوةشني، واوةيل و وةي وةي
  ئةسرين لة ديدةم جوور سةيل باران    ئةوةص پةي فةرهاد قةريب شاران 

  وةگوش شةهوور لوقمان حةكيمة    چثهر چةنني شادميةو مةنوو] چثهر[
  زةربة و گؤپاصي، زؤر پاش دمية    خؤخنواري ذؤستةم سواري ذةخش دمية 

                                                
  .وةزوان بابا ذؤستةم كةرمييةوة نيووسريايةسةوة ١
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  ...١دص وة كينةي خيوون سياووشةوة    من شازةحاك دمي مار وة دووشةوة 
  

، بةآلم زانيارية شاعثر وة ئؤستوورة و مثژوو، نيشان ئةيا نييةئةگةرچة ئي وتووثژة، كةلةو، شاعثرگةيژي ديار 
  .گةرايي، وة مؤنازثرةي کورديا يةكث وةك تايبةمتةنديگةيل ئةدةبية كة ئاركاييسم يا باستان

وة شثعرثكا وة . ثر ئاشق، وةيل دثوانة، شثعرةيلث پذ سؤزث وة ديووري شةما كة دصداري بيووة، وتيةشاع
  :گةرد كوچكا دةردةدص ئةكا ئةوشث

  سةنگ سياسةنگ، سفتةي هةواران  سةنگ هةواران، سةنگ هةواران«
  »چؤ من هام شةريك دةرد پةژاران  مةليوولِ ماتةم پةس مةندةي ياران

  )٥٢:يموحةممةد هةورام(
ئةجيا باس ئةتثرثدة سةر دةرد خوةي و ديووري لة شةم و كوچك و سةنگ هةوارةگانيژ وةك خوةي 

  :ئةتثدة خةياصي، واتة ئةو وة هاودةرد خوةي ئةزانثد و وة ذوانگةي دةريوون ناسيةوة فةرافثكةين ئةكاد
  ية پةي كث ذةنگت ئازيةت بارةن؟  تؤ سةنگ كؤين؟ يةكام هةوارةن؟«

  ؟...دةنگ و بةد ذةنگ مات و مةالصي بث  ي عةشق كامني نةوهاصيسفتةي سةودا
  »جة هثجرانث كث بةرگت قةآلخةن  ذاس واچة هثجران كثت نة دص داخةن

  )هةمان سةرچاوة(
بارثـدة سـةر زؤان و   » شـةم «تواو ئي سةرةتاو قسة و باسـة ئـةذاي يةسـة كـة كـوچكيژ بايـدة جـواو و نـاو         

ي بيووشيدةوة و مزگاين بثيـا كـة پـاييز خـثص ئةتثنـةوة و ئةيـةيژ وة       مثژوولكةيةگ وة بيوون شةم و خثصةگة
  :ديدار دصدار شاد ئةوثدةو

  ية ئةي جا مةسكةن گوزةرگاي خثصةن  مةر منةزاين لثآلويت لثصةن«
  جاي عةيش و نثشات عةنبةر نافانةن  يؤرت و چراگاي خثص جافانةن

  صشادينماواي شةوق و زةوق زؤمذةي د  هةوارگةي ذةوثص خثص مورادين
  خان خاصخاسان، سيا يانامن  شاي پةروانامن» شةم«من هةوار 

  تةشريف ماوةران وةي زثد و زامان  پاييز كؤچ خثص مةيان وة دامان
  »...داخني ئةو نوور سةحةر ستارةم  من سفتةي ئةو شةوق شؤصةي شةم 

   )هةمان سةرچاوة(
  :ئةجيا شاعثر ئةوشث

  وة هامذةنگ سةنگ هةواران هابيم  منيچ نة هثجران شاي شةم ذؤخساران«
   )هةمان سةرچاوة(»پادشاي خةمكثش، خةمداران من تةن چؤن سياسةنگ هةواران من

  
                                                

  .هؤرةچذ دةنگ خوةش وة ناوبانگث ماهيدةشت، سةيفايل، وة سةر نةرم ئةفزار تؤماري كردگة ١



  خنه ره -پثنجمشي  به

 ٥١٢

وةثرا نةسيم كةسثگة وة ديووري . »نةسيمة«گفتوگؤ وة گةرد " وةيل دثوانة"تر وة ئةشعار  منوونةيةك
سپاس و قةدرزاين خوةي خةآلت دصبةرا ئةتثدة هاناي شاعثرةوة و دصداري ئةيادةوة؛ شاعثريژ وة ديواييا 

  :نةسيم ئةكا
  ئةمشةو خةريك يب دص وة داخةوة  دل وة داخةوة، دص وة داخةوة«

  تا ئاما بادث جة لةيالخةوة  جة داخ ئةو شةم شةو چراخةوة
  قووةت بةخش ذؤح سةدساصةي فاين  بادث چؤن نةسيم ذةوزةي ذزواين
  »ايةبةخش زام دص شناس تةسكني  نةسيمث نةفةس مةسيح ئاساية

   )هةمان سةرچاوة(
  

كة وةثرا –تر، هؤنةر وة سةرةتايگةوة دةس وة پثئةكا و وةسف هاوقسةگةي  ئةيوونني هةروةك وتووثژگةل
جا ئةتثدة سةر ئةوة كة نةسيم وة ذثگة و شؤن شةم خةوةر دثرث، چون بؤي عةتر . ئةوشثدةو - نةسيمة

  :بكا و دةرمانثگيژ ئةذاي دةرد دصي بارث هةروا ئةتوانث شاعثر ذثنمايي خةير. زؤصفث شةم هاوردگة
  دةماخ جة بؤي عةتر زولف شةم دارا  پةر سام ئةي نةسيم سوخبثز سارا«

  ذةهنماي رةهبةر ذاگةي خةيرةين  دةوةندةي تيژباص سارا سةيرةين
  ...پةروانةي پةشثو، جةس زؤصمات بيم؟  ية چؤنت زانا ئةم شةو من مات بيم
  »ةي بؤ ئاوةردي، نةسيم كث دا پثت؟ئ  كث شةميم عةتر شةم منانا پثت

  
  :هةم وة زوان نةسيمةوة ئةوشث كة چتةور خةرمان قژ شةم شثوانية و بؤ عةترةگةي ذفانية

  ئةي بؤ ئاوةردم پةري پةروانة  ئةو جا كة شةم زؤصف وثش مةكةر شانة«
  سوكن سةوداي داخ جة لةيل ديوور كةفتةش  بةصكةم سارثش بؤ ئثش نةسرةفتةش

  مةرغوولةي زؤصفش شانام وة هةمدا  سان، ئةو ساجةو دةمدامنيچ پةي ئثح
  »زانام سوودش هةن پةي بث خاو و خةو  ئاوةردم پةي تؤ وة دةوان دةو

   )هةمان سةرچاوة(
  

  :دار نةسيم ئةزانث كة ذةسيةسة فريادثي جا شاعثر خوةي وة دةين
  بث ئةم شةو زامامن يةك يةك سارثش    بة فثداي نةسيم بام عةتر شةم پثش يب«

  »شك جة ديووري ئةم شةو مةمردم بث    نةسيم ناوةردا دةوا پةي دةردم
   )هةمان سةرچاوة(
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وةي دوو وتووثژا ئةيوونني هةم سةنگ و هةم نةسيم بيوونةسة خاوةن تايبةمتةنديگةل مرؤضانة واتة سثفات 
كة يةكث وة  گيانة ية هةر ئةو ئارايةي ئينساننمايي و كةسايةيت بةخشني وة چشتةيلث بث. ئينساين

  .ئامرازةيلث جواين شثعر و كةالمة
  .يا ذاسن يا خةياصي -تةنانةت قسةمالنيةگان–كةسايةتيگةل ناو گفتوگؤي كوردي 

شاعثرةيل ئثمة وة ناو هونراوةگةيل خوةيانا وة گةرد دثو كةسايةيت پريي و جؤانيا قسةوباس و گلةيي و 
ئي چةن بةيتة هاوة دةسةو كة سةرةتاي . ١جواين كردنةبناشت كردنة و ئارةزيوو وسيان زةمان و ماندگاري 

  :يةكث وةي مؤنازثرةگةيلةسةو ذؤشن نةيووة شاعثرةگةي كية
  جواين هاي لة كوث هةي يادت وة خةير  ئامانة پريي كؤنة دةير، پريي كؤنة دةير«

  ...لة عةشرةت وثصي سياسةتثكة  پريي و كامصي كار بة دثكة
  مةردة  بووم لة خاك زنة بوومةوة  ةدانةي لة پرييية كةم شناسامةو
  ...خوةشي ذؤزگار گةل گشيت دامةوة  پريي پريمي كرد لةگةل مامةوة

  ٢»لةحنةت نامةم كرد لة تةواو گشيت  ئيمشةو لة كةيل دياين، لة كؤمي پشيت
  

" نژاد ئةمسايل يووسفي"شثعرث تواوثك وة بارةي پريي و جوانيةوة هةس كة خوةشبةختانة زندةياد 
كردية سةي نةوار، گشيت مةنيةسةوة، " حوسةين ذةزايي"ةوةي و تؤمار كرياية، جيا لةوةيژة ئاغةي خوةنيةس

، خةم )٤٢١:کادن( )سلولوكي(=سةرةتا شاعثر ذيوو ئةكادة دص خوةي و باس دةريووين خوةي ئةگةذنثدةوة 
ورثگ ئةتث، وةختث ئةونة ئةزانث دةنگ ورة . و خوسة و شايي و پةشيماين وة دةريونيا، پةنگ ئةخوادةوة

هةركام وة جؤرث گلةيي وة . گؤش ئةتةكنث، ئةيوونث وة ناو وجوود خوةيا پريي و جواين قسة و باسيانة
چةرخ زةمانة و چارةنيووس خوةيان ئةكةن، ذاسيةگةي، ية هةر ئةو پةژارة و دص ئاوارةييةسة كة وة شؤن 

ةمةنث و نة پريي،  تةنيا پريؤزمةيدان گوزةر زةمان جوانيا شاعثر داگرتگة، وة ئاكام حةكايةتةگا دي نةجواين ئ
وة ئاخر كارا هيووچ ئةذاي . و پايان گيان وةبةرانة واتة ياساي سرشت و قانوون فةرسايشت، وة ئاكاميژا مةرگ

چشتث كة وةناو ئي وتووثژا زياتر . مةگةر داخواز لث بگردن و بةخشايش وة پةروةردگار ٣شاعثر نامةنثدةو
د وشةگةيلث دةورةي مؤدثذن و پثشكةفتنث بةشةرة، هةروةك ذيوودةم ئةكادة جؤاين و خوةي ئةنوثنث

  :ئةوشث
  ...جواين شادي دصةي ذةميدةم  جؤاين شيشةي دووربني ديدةم«

  جواين دووربني دوو ديدةكةي من  جواين ئوميد و ئارةزووةكةي من

                                                
 .وةزوان بابا ذؤستةم كةرمييةوة گةذيايةسةو ١
  .وةزوان بابا ذؤستةم كةرمييةوة گةذيايةسةو ٢
(= زةمان يا تاكة كةسية . زةمان و هةصگةذيانةوةي جواين ئةتثدة ناو باسةگةوة وةي وةختگةيال ئاواتث وسيانث ٣

Presonan time ( يا گشتية =)Collective time.( 
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   ١»!قةتار تةيار هاتن و چوومن  ذةفيق ئةنيس دصةي مةحزوومن
  

  :چةن بةيت ترا وة دةس پرييةوة ئةناصنثيا وة 
  ...هثز پاي ذووين تةزي زراين بث  عةمر لة پةجنا كةم كةم هةص وةزي«

  ...ماشني پةنچةر بوو جا با پةيكان بث  ذانةندة با هةر دةس لة فةرمان بث
  »دووربني چاوم گردي تؤز و تةم  پاوة پا نزيك وة كةل بووم كةم كةم

   )هةمان سةرچاوة(
  

دةرة كة باوذ وة زةمان و دنيا نةكاو وة  بةهرة و نةتيجةگةلث ئي داستانة پةند و ذاوثژ ئةذاي گؤشيةكث وة 
  :هوشياريةوة زيندگي بكا

  گشتمان ئةواتةو ذؤژث يا شةوث  بةم فةرهاد و كوژة باوذتان نةوث«
  ...گشيت لة ناو برد هةريةك بة داوث  هةر كة عاقص بث عاشقي ناوث

  »دةست ها دةسية و بة مةحرةمانة  زانةئةجةل سةييادة تةحقيق ب
   )هةمان سةرچاوة(

  
وةفايي دونيا و گوزةر عومرةوة وترياس، پارچة هةصوةسثك هثن  وة ناو هونراوةگةيل کورديا كة لةبارةي بث

وة ئةدةبيات ئينگليسيا وةي . يا"موفيت پةجنوثين"هةس كة قسة و باسة وة گةرد گصكؤي " مامؤسا قانثع"
ناوك و بابةت ئي گفتوگؤة، نازك خةياصي و دصتةنگي ). ١٧٩:کادن( ةوشن ئةدةبيات گؤذستانشثوة وتووثژة ئ

وة ناو ئي پارچة هةصوةسا و شثعرةكان ترا، . و شةذةزوان) رجزخواين(شاعثرة نةك قسةملث و قينةقجث 
ةيام هةم زوان و هةم ناوةرؤك و پ. قانثع نةوخوازؤ تازةگةراس. گؤذيانث بري و ئةنديشة ئةيوونني

وة شثعر وتووثژ وة گةرد گؤذ موفتية . هةصبةستگةيل ئي شاعثرة توانا، وة گةرد كؤنةگانا جياوازي دثرث
پةجنوثنييا وة زوان حاص ئيشارةيةكادة خاصةيل هاوبةش وة ژيان زانسيت، سياسي و نةتةوةيي خوةي و 

دنيا كوتاس، جواو خوةي  كة ئيسة دي دةسي وة... هةروةها وة زوان ئةويژة و. دةسةبرا ذةمحةتيةگةي
چةن خشتثك وة وتةگان قانثع . ئةيادةوة كة وة چ ژان و خةفةتثك سةر نيادةسةو و ئي دنيا وة جث هيشتثة

  :و سةرةتاي شيعرةگة ئةي جوورةسة
  ...بؤ جثماوي هؤز ديدة منناك بووين  من و تو هةر دوو قورباين خاك بووين«

  و تؤ هةر دوو، هةناسة سةرد بووينمن   من و تو هةر دوو، ئاوارةي دةرد بووين
  ...چةن تةواجني سارد، بثگانة و خوثشان  چةن تريي تانةي وةتةن فرؤشان 

  »...ديلي گرياوي زينداين گصم  بؤ بة جثت هثشتم ذووناكي دصم
                                                

  .٢٢و  ٢١، ١٩حوسةين ذةزايي، كاسثت پريي و جواين، بةيتگةل  ١
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   )١٩٧٩ قانثع،(
  

  :يةوة هاتثة ئي بابةتگةيلة ئةيوونني"موفيت"وة ناو جواوةيلثگا كة وة زوان 
دةسةآليت خةصك، تةك ذةوي و تةك نواذين  ، هةژاري و بث)وةتةن(مان نيشتمان دواكةفنت و وةجث

نةزانني و خؤرافات، زوصم و زؤر فثئوداصگةل و خانگةل ناوخؤ . كةسانثك كة چارةنووسي مةردم ئةگرنة دةس
  .و حكوومةتگةل بيگانة كة چةوة مةردم كردن و ئاخر خوةيژيان بيووة چة

كة دةرد و مةينةتة، موفيت ئةسپثرثدة قانثع هةرچث زيووتر خوةي نةجات ئةذاي ذستگار بيوون وةي هةم
  :بياد و بچث ئةذاي الي ئةو

  لةبةر زانني تةواو فةوتاوة  ئةبينم هؤزم تةواو جثماوة... «
  دةمسايةي الوي نةوجوانةكةم  ئةبينم سوودي نيشتمانةكةم

  ...ئةم سيحرة چيية؟] قانثع[نازامن   نييةبة هيچ كلؤجث سؤراخي  
  ...كة نةجامت بوو لة ئثش و ناسؤر  هةي خؤزگةت به خؤم، بة سةد هةزار جؤر
  ...ئيتر ئيرتبات پثم ناصث سةگباب  هةي خؤزگةت بة خؤم، جگةر وةك كةباب

  لة دةس ئةمانة تةواو فريار كةي  ئةگةر ئةتةوث تؤش خؤت ذزگار كةي
  »...ثدةنگسةدا و ب بة جووت دانيشني، بث  هةصسة بثرة ناو گؤذي تار و تةنگ

   )١٩٧٩ قانثع،(
چةا وتووثژ وة زوان شثعر دثرث كة هةر كام وةوانة ذاسييةگ وة كؤمةص و زيندةگي خةصك " قانثع"

وةك قانثع و گردي سةيوان، باسي ئاغا و نؤكةري پري، تةمسيلي . ئةگةذنثدة و وة جؤرث مةردم وريا ئةكادةوة
كة ئاكام ئي وتووثژة - قانثع و كةرةكةي، قانثع و ليفةكةي فثصي ذثوي، قانثع و گةمن، لةگةص شاري خورماص، 
كة ذوانگةي دژ - ) نامة وحوش( ١چريؤكي پشيلة و مشك - بري ئازادمةنثشي و عةيارپيشةيي قانثع نيشان ئةياد

كة باس وةسةر كؤنة بيوون ياساي عاصةمة و وة  - قانثع و كآلشةكةي - نيشان ئةياد" قانثع"ئثستثعمارية 
  .ةر چشتث كونة بيوو دي قةدر و ئةرزشي نامةنث و باية تازة و نؤ جثگةي بگرثدةوةبذواي شاعثر ه

يةكث وة شريينترين و دصپةسةنترين چريؤكةيل فوصكلؤرثي ئاهةنگني كوردي، كة ژثربناي زؤرةملث و 
ژثرساخت و بنةذةت ئي . حةماسة دثرث، كثشة و شةذةزووان بةين شةماص و بةفر، يا شةماص  و زمسانة

ساص وابيووة زمسان تا ناوذاس بةهاريش . كة ئةگةذثدة و ذؤزگارث كة زمسانةيل سةخت و پذ بةفر بيووةچريؤ

                                                
  :يةسةئةية جيا وة ئةو چريؤك كتك و مشكةسة كة وة شثوة زاراوةي سنةيي هةس و سةرةتاگةي ئة ١
  »بةري كتك ئةوبةري مشكوو ئةم  رؤژث لة رؤژان رؤخانة وشكوو«
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نةئةچيووة و مةردم وة تةنگ ئةهاتن، نةزر و نياز ئةكردن و پةيك ئةهةناردنة سةر شةماص بةشكة بايدو بةهار 
  :پةيكةوة وترياس سةرةتاي ئي وتووثژة ئةي بةيتةسة كة وة زوان. ١وة گةرد خوةيا باريدةو

  ٢»بةصكةم زةمحةتث  پةميان بكثشي  شةماص تؤ مةحرةم بثگانةو خويشي«
  

  :پةيك دةرد دص مةردم ئةي جؤرة ئةذةسنثدة گؤش شةماص
  بةرزة درةختةكان بني وة سياچو  زؤسان هاتةوة، وةك خان بةوخؤ«

  ...عاجز بيوون وة دةس ذةشةباي زةالن  بةرزة درةختةگان نشينگةي مةالن
  كاروانگةل لة ذث خةجص مةمانث  ن لة تاوي باص نةمشانثمةال

  ٣نة سةداي ذةوةز مةتابارامة   نة هؤهؤ و بةربةر تيلمةكاآلنة
  نة مةآل بانگ ئةدا، بانگ سوحباين  خواين نة مةلةيل ئةخوةنن لة قزص

  ...ئاغا لة خوآلم خوةيان بيوون بثزار  قةصةم لة كاغةز منةكةي گوزار 
   ٤»...ئةي هةي  كة لة با، بؤ نةداري خةبةر  ئةسكةندةرسةف داگة چو سةف سپاي 

  
ئةسثدو خوةي و لةشكةري ئامادةي شةذ وة گةرد زمسانا  شةماص وةختث يانة ئةژنةفث وة قينثگةوة هةص

  :ئةكا
  ...خوذي لة مةيتةر ئةسپم بكة زين   چيوو وةتان قني]            [شةماص «

   ٥»...تيپثكي نارد بؤ سةر ديارثهةر   ]تاري[سپاي تيپ تيپ كرد هةر تيپ لة 
  

  :شةماص ئةتثدة بةراوةر زمسانةوة و ئةوشث
  هةواي دةماخت تا بة كةي بةرزة   زمسانة بةرزة زمسانة بةرزة« 

  »مؤصةتؤ چيووة مروة تؤ فةرزة  مةنةي چةن ساصةس لة سةرتةو قةرزة
  

  :بذث كةس ئةوشن

                                                
  
زمسان وةختث . ژثربيناي ئي مؤنازثرة، بري و باوةذث هؤزة كؤنة ئاريايي و ئثرانيةگانة و ذةنگ و بؤ هةزاران ساصة دثرث ١

دةخص و دان و بةرهةم  بةهار مزگاين خوةشي و گةرماي هةوا و كشت و كاص و فراواين. سةرما و سؤص و سةخيت بيوو
  .)١٦٨: فر شايگان... (ئةهاورد

  .وةزوان بابا ذؤستةم كةرمييةوة نيووسريايةسةوة ٢
 .مةتا بارام ذاوچي ناودارث بيووة ٣
  .بوثژ ئي شثعرة بابا ذؤستةم كةرميية ٤
  .وينةگةلث جةنگاوةري و لةشكةري وةيرا تواو ديارة ٥
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  ١»فةرزة ئةر مروةتؤبث مردنت  مةنةي چةن ساصةت لة سةرمةو قةرزة«
  

وة ئاكاما وة قسةو باس و توانايا شةماص سةر ئةكةفثد و زمسان وة خوةي و لةشكةر و سةرما و سؤصيةوة 
ئةچثدة نوواوة، بةفر ئةتاوثدةو، كانياو و چةمةگان پذ ئاو ئةون و گيا وة هةر اليگةوة چيووزةرة ئةياد و دةيشت 

  .و دةر سةوز ئةودةو
سةرةتاي ئي شثعرة دريژة وة ناوةرؤك . ة"رزا عةبدؤلقادر پاوةييمث"قسةمالنث ئامسان و زةوي هثن 

وة بةردا ئامسان دةس ئةكادة . هةسيت ناسي و كةالم و بابةتةيلث ديين و دنياييةوة دةس وة پث ئةكا
  :قةدرث ئةو و گوناي ئايةميزاد ئةيادة نةزةري سةرزةنشت زةوي و پةسيت و بث

  مةخلووقات خاس و كةستةين پاكؤي  قةدر و قيمةت ذؤي ئةلةستةين بث«
  ياگةي نةجاسات، جاي كرم و ماري  زيندةگي باتص عةبةس مةوياري

  مةنزصگةي تةقسري شةرمةساراين  ياگةي مةعسيةت گوناباراين
  »...جاي غةيرة مةشروع قةتص و قتووصي  جة ئةسص ديوان چون نامة قبووصي

  ) ١٣٦٨مثرزا عةبدؤلقادر،(
  

ة جواو ئةيادة و شانازي ئةكا ئةذاي خاك بيوون خوةي و داپؤشان عةيب ئةجيا زةوي وة قني و ناذةحةتيةو
خاك ذؤزي گيانلةبةرةيل و . تازة شاهان و ژن و پياگةيل ئازاد و خوداناس، پاك وة خاكن. و گوناي گوناباران

 ئاو سةراوان و دةرياگان گشت هاوة زةوين و ئايةم وة خوةي و. دار و درةخت و ميوةي ذةنگاوذةنگ دثرثد
زارؤةگانيةوة وة خاك بيوونة وهانة سةر خاك و ئثبليس چؤن سوجدة وة ئايةم خاكي نةكرد تةوق لةعنةت 

  :ئةذاي هةناردن
  وةرنة گونابار كةرؤ نگوونسار  ئةمرث خودا نة كةردةم ذةفتار بث... «

  گرد جة بؤنةي من بةرزةن پايةشان  شاهان گرد جة خاك گةورةن سايةشان
  »...يةكسةر جة زةمني گشت مةبؤ پةيدا  هويدا ذؤزي مةخلوقات مةخفي و

   )هةمان سةرچاوة(
  

وة بةشثگ وةي قسةمالنث يا، وة زوان زةويية و درثژة ئةيادة كة المةگةي و ئايةتگةل قورئان " مريزا"
  :ئةتثرثدةو كة خودا وة تني و زةتيوون و توور سينا قةسةم خواردگة و گشت وة ذاس زانستگة

                                                
يةيژ هثن ذةوايةتگةل جؤراوجؤرة كة وة زاراوةيةيل خثص و . ي جوورة ئةوتةوةزيندةياد ئؤسا عةيل ساعثدي ئةي بةيتة ئ ١

هؤزگةل وتريايةسةوة، ئةذاي يةك دةس كردن يادگارگةل نةتةوةيي، باية چاالكييةگ زانسيت و فةرهةنگي وة تايووةيت 
ردن و لثكؤصينةوة، هةصةگان جةمةو كردن تواو نوسخةگةيل دةسنيووس و تةنانةت زارةكيژ دةس پث بكرگث، دواي تاو و تؤ ك

  .ذاسة و بكرگثن
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  »...ئايةتةن "نَصّ" "ماءً طهورا"    يةتةننةواچي درؤ، يا ذةوا«
   )هةمان سةرچاوة(

  
كةيدو هةم بةرزي خوةي و جثگة و مةكان  نييةئامسان قةبوول . ديوواي ئةوة وة ئامسان مةدرةك ئةتواي

گوزةشتة لةوة مانگ و خوةر و . فريشتةگان و تاو و باران و بةفرواران خوةي ئةيادة ناوچة و زوينا
يژ هةروا وة جواويا لة خويب و بةرةكةت و ئايةمگةيل وة ناوبانگ و پاك و بذوامةن ئةوشث ، زةو...هةسارةگان

ئةژندفثدة و جا خوةيژي دواي مةناجات پةروةردگار، باس ... و» اعال علیین«و » مسجد االقصی«و باس 
  :و ئةوشث )خ.د(ئةتثريدة و سةر ستايش و وةسف بةنةگةل خاس خواو وة تايوةت حةزرةت ذةسوول

  »عَلّام الغیوب« »واحداالحد«  »ستارالعیوب« »غافرالذّنوب«
  ...چةم گؤش، بةسريةن بث سةمثعةن بث   دةم چوون، گؤيان وة بث مةوجؤدةن بث

  »نَحْنُ اَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الوَرید«  سةبتةن جة كةالم سي جزمةي مةجيد
  !...يا پاسةت زانان تةنيا خؤداي تؤن  ئامسان مةرتؤ خةياصت جة كؤن؟

  ئةرتؤ بزاين فةزص من چثشةن؟  دةماخيت دةروومن ذثشةن جة بث
  »يوم املَحشر«مةيب وة بة نةم تا   غرور بةرزيت بةرمةشؤ جة سةر

  باعيس ئيجاد گردين مةوجودات  فةزص من حةزرةت فةخر كاينات
  ...پةي ئةو سازنان نؤتاق ئةفالك  »لوالك لوالك«حةق وثش فةرماوان 

   )هةمان سةرچاوة(
ؤ و شةذة زوان و بةصگة هاوردنةوة ئةكيشگثدة ئةو جثگة كة ئامسان وة خؤفا، مل كةچ ئةكا دو ئي گفتوگ

وة پةشيمانيا عوزر ئةتثرثدةو وة ئاخر كارا ئةكةفثدة وةسف و ستايش زةوين و هاو زوان وة گةرد ئةوا پةنا 
  :ئةكا )خ.د(ئةوادة خوداي جةهان و داواي بةخشني و شةفاعةت وة حةزرةت 

  مةبؤ جة مةحشةر شةفاعةت خوامان  حةزرةتة دامي پةنامان گشت هةر
  ةن)دارلقرار(موختار ديوان   عاصةم گشت وة ئةو ئؤمثدةوارةن

  ...فثداي گةرد سم پاي بوراقش بؤ  قادر وة سةرگةرد ئةبرؤي تاقش بؤ
  »ئؤمثدم ئادةن پةي شةفاعةمت  تاعةمت عةمةص، هةم بث شوم بث

   )هةمان سةرچاوة(
  

سةرةتاي ئي . ة"مريزا عةبدؤلقادر پاوةيي"يةكث تروة قسةمالنثگةل » كوللة و عاينةمةل«تةمسيل بوصةند 
ئةجيا ئةتثدة سةر . و بةصگة هاوردن وة ذيوو ئايةتگةل قورئاين نييةشثعرة مةناجات و دةربذين بري و باوذ دي

دار پاوة ئةذاي زاص حاكم و دةسةآلت. باس وشكةساص و گةرماي هةوا كة بةآلي كوللة وة شؤن خوةيا ئةتثرث
ئةويژ ديوواي وتووثژ و ذاو و تةگبري وة . بيوون وة سةر ئث مثمآل نامةيةگ ئةنيووسيدة دةسةآلتدار شار شرياز

گةرد گةورةگةيل حكوومةتا، لةشكةر خوةي ئةذازنثدةوة و بةرةو پاوة ئةخادةية ذث و دواي شةذ و كارزارث 
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يان ئةو ناوچة ئةگرن و چؤصي ناكةن دا مةردم وة تةنگ ئةتثن قورس، سپاي كوللة وة بةين ئةوةن، ئةمما خوة
واتة سپاي شرياز . و شكات ئةخةنة بةر حاكمةگةي خوةيان و ئةويژ وة سياسةت و زرةنگي ئي قاصة ئةوذثدةو

  .وة سةركردةيي عاينةمةل گةورة ئةچنةوة
. دةورووةر شريازا ئةكرگثوة ناو ئي مؤنازثرا، باس جياوازي ئاو و هةواي پاوة و هةورامان وة گةرد 

وشةگةيل توركي ناو مونازثرةگة كة زياتر پةيوةن دثرث وة سوپاي داگريكةرةوكة كوللةس، نيشان ئةياد ئي 
شةرة، ذاسيةگ مثژوويية و دةوصةت عومساين دةس درثژي ئةكادة سةر ذؤژئاواي ئثران و ئةگةر بةر وة پث 

  .نةگرييايد ناوچةگةثل تريژ وة ئثران ئةگرت
وة - ، )ئاركائيسم(، كؤنةگةرايي )جةنگاوةري(ف جؤانيةگان سرؤشت كوردةواري، وثنةگةل حةماسي وةس
گان، وة تايبةمتةنديگةيل پثكهاتةية ئي نييةدةس كةم گرتن و سؤك نواذين وة كةمايةتية ئايي - داخةوة

ةرس وةلث شاعثر خوةي وتيةس ئي هونراوة دةردنامةي پاوةس و هةركةس خبوةنثدةي باية د. چريؤكةسة
وة ئاخريژا ئةوشث هةر زاصمث زةواصثگ و هةر چشتث، دژث خوةي دثرث هةروا كة بةآلي كوللة وة . بگرث

  :عاينةمةل دةرمان كرياد
  مةلةخ پةي مةردم كةردةبيت زةواص  گشت وة دةست تؤن داناي گرد حاص«

  ...ذؤي ذؤشنت كةرد لثش تاريكة شةو  ئاينةمةلت كةرد وة زةواص ئةو
   )چاوةهةمان سةر(

  

  هةر تؤ زوگةردث شةماصث دارؤ  مةعلووم هةر زؤصمث زةواصث دارؤ
  زةواص زات پاك تؤن تةنياي بث  هةر شادي و شةوقث شينثش هانة شؤن

  نة سؤل، نة شريين، نة ترش و نة تاص  زةواص سثواي زات وثت شاهي بث
  »...هةركةس، كة سثوةت كةرد وة زةواصش  ما باقي عاصةم وثرانةن ماصش

   )سةرچاوة هةمان(
  

گفتوگؤي شاعثر و خةرث باركثش كة وة سةرماوثص كرياگة، يةكث وة خةمنامة كؤنةگةيل گياندارانثگة كة 
داستان ئةيةسة يةي ذؤژ شاعثر وة ماص ئةتثدة دةرو وة ناو كيووچةو كوآلنا . وة دةس ئينسانةوة گريؤة بيوون

ئةچثدة بةرةو و هؤ ئةو . كذيووسكة كردگة خةرث وص كرياگ ئةيوونث كة وة برسيا ئةلةرزثد و وة سةرما
خةر وة جواو شاعثرا ئةوشث كة چتةور وة بةهارةو هةرتا زمسان كار وة پث كردنة و دةخص . داماگيية ئةپرسث

و دان خوةيان و ذانةپةز و گاو و گؤريان وة پث كيشانةو پاييز وة بةر ئةوة ئاصف ئةخواد كردنةسةية دةيشت و 
  :نازثرة ناوةرؤك دةردةدص و هاودةردي دثرث و شاعري وة سةرةتاوة ئةجيوورة ئةوشثئي مو. ئاوارةي كردنة

  هةر مةوجوود بةش خوةي ماجةرايكي هةس  ئثبتثداي هةرچث ئثنتهايكي هةس«
   ١»...ئةميچة بة سةرهات يةك زةعيف كةرث  جثگةي تةئةسؤفة بؤ هةر بينةرث

  

                                                
  .٢و  ١حوسةين ذةزايي، شريتث دةنگ، شاعثرو كةرةميش، بةيتگةل  ١
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ن ئةنثن ئايةميزاد و وةي جؤرة ستةم وة وةي شثعرا هؤنةر ذةخنة ئةگرث لةو كةسانة ناو خوةيا
  :وة زوان خةرةگةو ئةوشث. بةسةزوانگةل ئةكةن

  »...بة كؤصمةو، ئةونة برسيمة نييةجل   ساحثوم مبرث وا نةوومة بيمة«
   )هةمان سةرچاوة(

  

ديواي ئةوة كة شاعثر بذث ذثزةوص ئةيادةپث ئةخوادةي و جليش ئةكادة كؤصي گؤش ئةيادة قسةو 
  :كة سةرزةنشت نةوع بةشةرة دةردةدصةگةي

  وائةزانن دامي ساحيو سروةتن  ذةحم و چةن بث مرؤةتن چةنث بث«
  موختار ذثگةي كةوثص و الرن  وائةزانن دايةم هةروا موختارن

  »...بة زوصم و ئازار تةواو خةسةي كةن  هةرچي مةيليانة بة ژثر دةسةي كةن 
   )هةمان سةرچاوة(

  

  :ةگان ئةوشثبةزةيي ئايةم هةم وة دصذةقي و بث
  خوةشي پث خوةشة لة زؤر بثزارة  نةيئةوت ئاخر ئةميش گياندارة«

  »...نة زياين كردگة و نة زةنا و نة مةس  بو وةها لث دةم مةگةر جورمي چةس
   )هةمان سةرچاوة(

  

  !وة ذاسي گوناو تاوان ئي بةسةزؤانة چةس؟
  ذةجنم حةآلصة و گؤشتم حةرامة  تةنيا بةو جورم و سةدها مةرامة«

  »لة دةسذةنج خوةم كردميان مةحرووم    ة دةربةدةري كردميان مةحكوومب
   )هةمان سةرچاوة(

  
وة ناو كووچة و كؤآلنيژا مناص واز لة لث نةتثرث و ئايةمگةل گةورةيژ وة شةوق و  نييةتازة، دةرد هةر ئةية 

هةس، ئايةم تةكان  پةيامث ئةخالقي و ذةوشيت قيوول و بنةذةتيةگ كة وة ناو ئي شثعرا. دار ئةكةفنة لث
! تر وة دةمسانة زةبيوون بؤون  ئيمة كة خاوةن عةقص و ئاوةزو وثژدان و سؤزث دصني باية زيندةوةرگةل. ئةيا

شاعثر وةدةس زةمانة و بةخت خوةي و بةتر وة گشيت كرانشينييةوة دةس ئةكا ناصة و عوزر ئةتثريدةو وة 
چوونكة نة جا دثرث و نةيژ كنيووذث زيايي، ماص هةم  چوارپاي بةسةزوان كة ناتوانث بوادةوةي ئةذاي ماص

خةر هيچ ئؤمثدث ئةذاي ! سرويس كامصة و هةميژ ئةونة بيووچكة جث خوةي ناودةو چ بذةسي وة خةرث
  :نامةنثدةو تةنيا دوعاي شةذ خاوةنةگةي ئةكا

  »هةزاران لةعنةت لة ناو چاو زاصم  ئيتر وة سةالم مؤخربث حاصم«
   )هةمان سةرچاوة(

  

  :اعثريژ دةنگ ئةيادة دةنگيةوةش
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  لة مايةحتاجي قةت غةنا نةوث  ياذةيب دوعات سةد چةنانةوث«
  »...بة وتر لة ئثوة ئةو ئاوارة بث  گريوودةو زةليل ئةم هاوارة بث

   )هةمان سةرچاوة(
  

خةر ئةوشث ئيسة كة تؤ مريزايد و دةس نووسيند هةس، دةسث كةم، بةسةرهاتةگةم بنيوسةرةو با 
  .تر ر وا نةكةنة بةسةزوانگةلت كةسانث

  بةسةرهاتةكةم بؤ مةردم بثژة  ويت ئابةم زةمحةتةو كةفتمة ئةم ذؤژة«
  »گشت عيربةت بگرن كةريان وثص نةكةن  با لة تةك خوايچا فةن و فثص نةكةن

   )هةمان سةرچاوة(
  

  :شاعثر وة دواييا قةوص ئةدادة پث و دصنياي ئةكا
  وةم شاعثرم وة هةم بوثژممن خ  ومت بةسةر چاو ئةي گوث درثژم«

  بةسةرهاتةكةت بة شثعرةو ئةيژم  ]---------------------[
  »!ساحثو هيچ كةرث وةك هني تؤ نةوي  ئةيكةمة شثعر با خةصك بژنةوث

   )هةمان سةرچاوة(
  

سةرةتا ئةيةسة كة شاعثر نؤگلة فذيووج . تر وة چريؤكةيل ئي وتارة شةرةقسةي ذؤيي و دةيشتةوانة يةكث
بةشكة . وة دةشت و هةوارا وصيان كردية ئةذاي خوةيان چينة بكةن و دانة هةصچنن. ةچةصة داشتثةتازة ك

ئةصبةت ئةوةيژة ئةوشث كة سث . گةورة بؤون و دةيشتةوان بكادةيانة دةمسايةي كار و سروةت و سامان
ث دةوصةمةن كةمةو، گلةيان بكةمة فريووجاو ئةذاي نةهار و شام و مثوان و ئةو شةشةگة بفرؤشم و خوةم وة پ

ية هةر وةر بةر خوةيةو حةساو خةيرةگةي ئةكاد دائاخري خةيزاين ئةتثدة هاوار پياگةگة كةم خةياص پآلو 
  :كة، هيووچ ئةذاي جةژن نةثرين هةصسة بچوو ئةذاي شار

  ...لة قةزيةي ذثوي نييةخةبةرؤ   بة مةنةكةي خوةت تؤ هةر ئةي پثوي«
   ١»...هةصسة بچؤ بؤ شار نييةرجيمان خة  حةساو خةيرمةكة ئةمة بةركنار

  

شاعثر گابنةيك دثرث هةرچي وة دةيشتةو هةس ئةسپثرثدةية دةسي و خوةي ئةتثدةو ئةذاي ماص 
وةثرةي داستانةگا حاص و هةواي گاصتة و تيتاصي ئةيوونني؛ ديارة . شةكةتيگ دةركا و سوب بچث ئةذاي شار

  :ادة دةم ذؤييةوةو خوةي نيمةشةو ئةنثدةو بةرةو ماصفريووجةگان ئةي. عورزةس گابنة پذ مودةعا و بث
  گورثسةكةي بذييةوةو هاتگةسةو بؤ ماص  دمي نيمةشةو گابنة ناصةناص... «

  »...فرووجگةل خوريان خامنم خوةش بث  ئةداتة سةريا واتة ذووم ذةش بث
    )هةمان سةرچاوة(

  

  :ئةتثدة زوان دةيشتةوان كة چاوةذوان وةها زةرةرث نةيووة وة شةذةقسةوة وةلث

                                                
  .حوسةين ذةزايي شريتث دةنگ، ذؤيي و دةيشتةوان ١
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  هيچث دةرناچث گابنة بة دةستةو  ومت جا خوريان بة قةور گشت كةستةو«
  دة هةزار متةن زةرةرو دا لثم  ئيمشةوو لث كةفت دابزا چةو كرد پثم
  داراييمت دابا بة تةنيا ئيشمةو  نةگثرةت پث ئةكةم نة ئةيژم پثت هةو

  مي خواردخاسم كرد هامتةو ئةنا ئة  ويت جا خوريان مليان بووة ئارد
  ئيشةصآل خةيرة زةرةر دةم ذثوي  بؤچة پةكةري بؤچة پةشثوي

  بؤچة دات بةستگة تؤ لة تةك منا  گابنة... ومت ئةي وةصآل
  »دةسم لث هةصگرة هيچ من و هيچ تؤ  فروجگةل خوريان بة يةگجاران نؤ

  )هةمان سةرچاوة(
  

ن قةصوة و مةكر ذؤيي يةيوونثدة، شاعثر دواي يي قسةمالنية وة گةرد گابنةثا ئةچثدة هةوار خايل و شؤ
الشةي شةل و پةل كرياگ فروجةگان وة زوان حاص وةپث ئةوشن كة دي دةس لة خةياص  دةوصةمةنةو 

  .بيوون بكثشثد و خةير و ماية وة يةك بوةخشثدةو
دواث الوانةوةي فرووجگةثل و گريسنت ئةذاي سروةتث خةياصي وة دةس چيوو، كةسايةتيةيل تر ئةتثريدة 

  :چثرؤكةگةيةو ئةوشثناو 
  كوانث شةش مانگا، كوانث چل قاصيم  من لة زةرةر خوةم هثشتا ناحاصيم«

  كوا ماس فرؤشي سةر دووكان مةمحووم  كوا دوانزة پشيت، كوا سةرنگاگةل قووم
  »بؤ ئؤسا ئةمحةو مةر بنيشمة فذ  كةس دص خوةش نةكا بة خةير مامرة و كذ

  )هةمان سةرچاوة(
  

  :ئةيادة نيشان و شاعثر ئةكادةية شةذةقسة وة گةرديا وة شؤن ئةيا ذؤيي خوةي
  يةك نثرة ذثوي ويسياگة پاوة  وةخيت ذوانيم برا بة الوة«

  بؤچة واتة كرد مةگةر باوكتم كوشت  ومت ئةرث نانةجيب، ئةرث بةوسرؤشت
  »...پةجنؤ خبوارداي چوارو ثشتاي بؤم  بة وثنةي خةذات يا وةك ژنة دؤم

    )هةمان سةرچاوة(
  

شتةوان هةروا هةذةشةية ئةكاد و قةسةم ئةخواد بةهار تةصة وة بةر هثالنةي ذؤييةگا بنثدةو بگرثدةي و دةي
ئةويژ وة تةوس و خةنينة جواو ئةيادةوة كة بثسانچي چاري ناكاو هةر تا توانستثية زةرةروة . پؤسي بكةنث

  :خةصك ئاواييةگان دايةو وةي كاريژا هةفت خةتتة
  قوثخاي ذثويگةل قةآل و دؤص هةنگم  ةنگملة بةزم ج نييةخةبةرو 

  ...قةتص مامرم كرد لة چةم نةمامة  عةقآل عةبةسا، خةياصت خامة
  هةرچث ذةنج ئةدا گشيت بؤ منة  ماص و ژنة خالث قاوةچي بث

  )هةمان سةرچاوة(
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هةر وةي شةذة زووانةو، شاعثر وةك دةيشتةوان باس ئةتثرثدة سةر ئةسص  و ذيشةي ذؤيي كة كيية و 
  :ة و نةتيجةي كييةنةو

  فةقةت نةتيجةي بةننة ناناسي  كاكةي بثسانچي تويش پياگي خاسي
  »دوا پووچةص و پؤزة درثژم  ئةگةر نامناسي تةميةز بوثژم

  )هةمان سةرچاوة(
  

وةثرا ذؤشن ئةودةو شاعثر وة گةرد كةسثگا كة ناوي ئةميةز بووة بةيين خوةش نةيووة و دص خوةشث 
  :وةلث نةياشتثية

  وة چةرمةذةقة شةوگةل نةخةفتگ  زاي وة دؤمةو كةفتگومت دؤمة
  ...ئةر تةصةنةوي ئةوكوژم وة تفةنگ  هةر مةگةر شةوث نةيتةو بؤ دؤص هةنگ

  »...وثنةي تووتكة سةگ كةم لثم بوةذة  تووكت ذزياگة ئةنامت گةذة... 
    )هةمان سةرچاوة(

  

ذوو ئةكادة خاوةن ماص و وة ذةسم . ئةچثدةو ئاوايي ئةذاي تةصة نييةشاعثر ئةزانث ذؤيي دةس بةردار 
  :كوردواري كة وة ژن هاوسا و ئاشنا ئةوشن براژن، داواي تةصةگةي خةصيفة ئةوحلةمث ئةكاد

  »تا نيشامني بة ئةو تةصة كامة؟    ومت ئامانة براژن خامة«
  )هةمان سةرچاوة(

  

ة دثوشةو دز دايةسة ژنةيژ وةك كةسايةتيةك تر ئةتثدة ناو داستان و دةس ئةكادة گلةيي و بناشت ك
ماصةگةيانةو سث چوار كوت جلووپالس و پؤشةن داشتنة داسة بن دةسي و برديةسةي، ئةيةيژ دصخوةشي 

  :ئةيادةوة و ئةوشث
  »...دز ماص تؤي بردگة هني منيش ذثوي    ومت جا خوةيشكة بؤچة پةشثوث«

    )هةمان سةرچاوة(
  

دا . بةينث كاتةميةز دياري ناوثد. ئةكةفثدة پاييزحاسص قسة وةي تةورة دةيشتةوان تاوسان ئةيادة سةرو 
ئاخري ذؤژث وة خةياص جارانةوة ئةچثدةو ئةذاي هةوار و پثشة و پآلن فريووجةگان ئةگرثدة قةصوة و 

  :دةيشتةوان ئةوشث. يةكذا سوقانث وة قوذگيا گري ئةكاد و ئةخنكنثدةي. ئةكرنثدةوةي
  ياوة ناقيسوقان فذوجث گري  كوذتان سآلمةت عومرتان باقي«

  زةويين گرتگة ئةنازةي دووگةز  ذؤژث ذوانيم برا كاتةميةز
  »كلكي وةك داهؤص هةر با ئةيوةشان  مانگث لةو دووا ئاغةي تةميةزخان

  )هةمان سةرچاوة(
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بةثنث وة پث ئةچث يةكث وة كةس و كارةگان تةميةز ئةذاي حةق سةننةوة، وة دةيشت كةنيوولةو 
سةگ ئةنثدة سةري . ةودا سةرپةچة ئةتث ئةذاي كوشنت و خواردن مامرئةتثدةي ديوا، وة مراد حاجيان

  :خوةي ئةخادة ماصثگة و ژنگةل وةپث ئةزانن و ئةكةفنة لث، ئةوشث
  منيان هةناردگة بؤ فذووجانة    خوةيشكة خوةم ناتگم فةرموودةي خانة«

  »فةرموودةي خانة فذووج ئةسثنم    ئةگةر مبكوژي نةمثنث خوثنم
  )هةمان سةرچاوة(

  

  :ئةمما ئاكام و ئاخر بيووة يةكة
  »حةمة سةري بذي كةرمي پؤسي كةن    مةعزةر هةذاي كرد درگايان لث ژةن«

  )هةمان سةرچاوة(
  

هةرواكة وة بةشگةل جؤراوجؤر ئي چريؤكة فولكلوريةيا دةركةفت؛ ئي مؤنازثرة خوةي تةمسيل و چةن 
ثش ئةتث داستانثگ چةن داستان كؤتاي تر وة وة ئةدةب کورديا پ. چريؤك و تةمسيل كؤتاترثژ وة ناوي بيوو

ذاسييةگةي يةسة ذؤيي هةرچةن ئةذاي ژيان خوةي نةچري ئةكا و مامر ئةگرث ئةمما ئةذاي . ناو دصيا بؤود
بةآلم گريوگرفت بنةذةيت  دةيشتةوان ذؤيي . ئينسان ئةودة زةرةر، ية بارث ئاسايي و سرشتث قةزيةگةس

ئي ). ٢٣٩: ١٣٧٨ سةنعةيت،( جؤرث ستةم ئةكةن، ئابژة يا هةدةف و ئامانج ، ئايةمگةلثگن كة هةركام وةنيية
باوذية وة بةين كةسايةتيةگانا كة فرةيگيان ئايةميزادن و بذثگيژيان حةيوانن  شثعرة درؤ و دةلةسة و قني و بث

وة بيوون  وةي وتووثژةيلة، ئةگةر چة فرةيگ لة قسة و باس و بابةتةگان جؤرث نني باوذ. وةك گابنة و ذؤيي
خوةيةوة ئةكادةية ) ٤٠٥:جيرت( »منث تةمسيلثي«سةد لة سةديان بكةي، بةآلم شاعثرثگ ئاگا و زانا وة 

ذيوودايةگ ذاس و سةرةنج گؤشدةر ئةذاي الي خوةي ئةكثشيد و فثكر و زةين ئةو وة خوةيةوة خةريك 
  .ئةكا

تر تاكياگ  ةمةنة كة وة ناو دص خوةيا نةوعيپيكهاتةي قسةمالنث يا مؤنازثرة وة کورديا ئةونة بةربآلو و دةوص
ئةگةر وة ئي جؤرو قاصبة بيووشني . ناوةرؤك ئي جؤرة فةرعية شكار و نةچرية. پةروةردة كردية) فرعي(

وة گةرد كةصةشاخا " مثرزا شةفيع"ئةذاي منوونة وة الپةذةگةيل ئةوةآل وتووثژةگةي . شكارنامة دروس وتينة
  :پةيوةنديةوة هةس كة وة گؤرانيژة و خوةننةسةيتر وةي  ئةشعار. گةذانينةو

  شكارةواين يا كةص كوشتيدة  هةي خاصؤ ذثيوار ئةذا ديوور نيشتيدة«
  ١»يةي رثيوارثگم وةيرة نيشتيمة  نة شكارةوامن، نة كةص كوشتيمة: وت

  

  :يا ئي بةيتگةلة
  ذاي ذاويار بةسيا، جاگةگةي سةختة  شكار شكارة، شكار وة بةختة«

   ٢»...شكار گوم كةردة ماتؤو مةليوومل  گةي پارچةي باليووملمن شكارةوانة
  

                                                
  .وة داخةوة هةر ئي دثو بةيتة كةفتثةسة گريم ١
  .و ئي بةيتگةليژة بابا ذؤستةم كةرميي وتثةسةوةي ٦٦دثو بةيت مشارة  ٢
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وةختث ذاوچيةگة وة پاي دارا . ة"مامؤسا قانثع"» كؤتر و ذاوچي«تر وةي جؤرة تاكياگة وتؤوثژ  نثموونةيةگ
تري . سةر هةص ئةوذنث ئةيوونث كؤترثگ و چةن جيووچگة. دايةنيشث، جريوكةي چةن مةل ئةتثدة گؤشيةو

وة زوان حاص سةرزةنشت داگريكةر و هثرشبةر و مةناي ذاوچي . كؤتر وة سةردا ئةكةفثدة خوارةوئةتةقنثد و 
  :ئةكاو خةم جووچكةگاين ئةخوا و ئةوشث ئةگةر قيمةت گوللةگةد بثاردايةدة گؤشت فرةتر ئةذاد ئةكرد

  بؤچي شكانت باصم  بؤچي وات كرد بة حاصم«
  چي جةرگت هةص دذمي بؤ  بؤچي لة بيچووةت بذمي
  ...بث بةشت كردم لة ژين  بؤچي لة گياين شريين

  ...بث خؤم چي بكةن لة هثالن؟  بثچووةكان! ئةوا خؤم هيچ
  وا، لثم بوويي بة دوژمن؟  ئةشث چي بث گؤشيت من

  بة دص منا چةقانت  ئةو گوللةية تةقانت
  »گؤشيت زؤرتر ئةكرد بؤت  ئةگةر بتداية بة گؤشت

  )هةمان سةرچاوة(
  :ئامؤژگارييةئاكام ئي باسة پةند و 

  يةك تريي تانة بةسة  بؤ هةر كةسث كة كةسة«
  لة دنيا تاكوو مايب  ئةگةر خاوةن حةيا يب

  »تفةنگ ناخةي بة دارا  ناچي بة گژ هةژارا
  )هةمان سةرچاوة(

هةس كة دةس ئةنثدة بان خاصثك سرشيت و » داصك و دثوتا«جيا لة گشت ئةيانة وتؤوثژثگ وة بةين 
وثژةرث كة ئي حةكايةتة هةصوةستگة ديارة ئايةمثگ ئاگاو ئاقص . يلتايبةمتةندي نةو نةهاصگة

  :سةرةتاي شثعرةگة بريةوةريةگ و وتؤوثژ بةين دثوت و كوذيگة١بيووة؛
  ئيمذؤ ذاگةم كةفتة سةرسةراوث  مريزام سةرسةراوث، مريزام سةرسةراوث«

  ٢»يةك نةو هاصث تةركة تةراوث  دمي كة دانيشتثة كونة پذ مةكا
  

  :كوذ ئةتثدة سةر كاين و داو ئاو ئةكاوةي وةختا 
  »چؤذث ئاو بة پيم وة دةس و جامد    عةمرم عازيزم نازامن نامد«

  )هةمان سةرچاوة(
  :دثوت ئةوشث

  »ئةسصم ساثلةوةن ئثسمم سةمةن گوص  ئاوت پث ئةدةم وة ديية و وة دص«

                                                
وة وةختثگا پةيوةندي بةين دثوت و كوذ تابؤ بيووة و ئيسةيژة هةر مةنية، ناوةرؤك ئةي شثعرة نيشان ئةياد بوثژ وة  ١

بابا ! بنةذةتا ئايةم فاميية و بري و باوذ درثوسث بيووة، چؤن سةرنج دايةسة بارث ذةواين و هةست و نةست نةوجؤانگةل
  .شةفيع مامثزةكي ئةزانث ذؤستةم كةرميي ئي وتووثژيژة وة هثن مريزا

  .ئي مؤنازثرة پيكهاتةيگ وة هونراوة و پةخشانة، كة ذاوي وة بةين بةيتةگانا وة سةرهاتةگان ئةگةذنثدةوة ٢
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  )هةمان سةرچاوة(
  

  :داصگي ئةزانث ئةوشث. ئةچثدةو ئةذاي ماص ديواي دةسبازي و موعاشثقة، كوذ ئةيا دةلث ئةذوةي، دثوديژ
  جثي ديانة نيشانكرد كام نةوجوانة؟    ذؤصة سةمةن گوص، سةر گؤناد ذنياية«

  )هةمان سةرچاوة(
  :دثودة وت

  »...سةرپةل وةنةوشة سةر گؤنام ذين    دايكة چوومة ناو باخ وةنةوشةم چين«
   )هةمان سةرچاوة(

دة ئةتواث، دثوديژ دةس ئاخر ئةوشث داصگة خوةت نةونةهاص داصگ هةر باوذ ناكاد و ذاسيةگةي وة دثو
  :نةيوودة، داصگ دي دةس وةسةري هةص ئةگرثد و هةر ية ئةوشث

  »!ذؤژث سةد ماصم ئةدا وة تاآلن    ، ئانث من ئةمكرد كار نةوهاآلن]دايكت مبرث[«
   )هةمان سةرچاوة(

ئةوشن وة دةورثگا بثگانة ئةتث . گةال هةس كة گواية ذيشةي ميژوويي دثرث شثعرثك وة ناو ساصمةن
ژنة خوةنةوار ئةود و شيووةگةي نامة ئةذاي .  ناوچةثگ ئةگرث و ژنث هةص كةفتث و ساالر وة يةخسريي ئةوا

ژنةيژ وة زوان شثعر، بةصگة و دةليلةثلثگ ئةتثريدةوة كة » ئايا من دؤارة تؤ ئةيوومنةوة؟«: ئةنارث و ئةپرسث
ئي شثعرة هةم وة گؤراين و هةم وة ئةردةالين : (نييةنةوة وة شونيا پياگ دصنياثةكا ئي چيوونة هات

  )وترياسةوة
  پةخشة جمةذة بوث لة بزمارةوة  وشتر النة بكةي لة مغارةوة«

  گوص باوةرث چي ذةو زان ذةوز  منةك بشانث زةوين بيكا سةوز
  ١»ئةو سا ئةويين باآلي شاپةروةر  قاتر بزاثث كةثكف بگرث بةر

چةا وتؤوثژ وة وثژةي فولكلؤر . رة، باسث كؤتاثگة لة بارةي وتؤوثژث گاصتة و تيتاصيةبةش دوايي ئي وتا
وتووثژ . کورديا مةنيةسةو كة هةر كام وة جؤرث بزة ئةخادة سةر لثو ژنةفتيار و تاوث خةم وة بريي ئةوادةوة

ژنة . اصمةندةگانوة گةرد ژنة بةگزادةيا، هثشتا هةر هاوةبري س" مثرزا شةفيع ماميزةكي"و شةذةزوان 
" مثرزا"ئانث چةوي ئةكةفثدة . بوثنث چوونكة شةيداي ئاوازة و شثعرةگاين بووة" مثرزا"وةتايةكاري ئةتث 

  ٢:ئةدةبية ئةيادةوة پةشيمان ئةودةو وة هاتن و ديدار، ئةويژ هةر، زوان شثعر جواو ئي بث

                                                
  .ئةزانن و وة دو زاراوةي كةصوذي و ئةردةآلين وترياگةسةو" مريزا شةفيع مامثزةكي"ئي بة سةرهاتيژة وة هثن  ١

 :وة وتريايةسةو - سنة" حةسةن ئاواي"وة ئاوايي - " حاجي ذةحيم لةتيفيةوة" ئةردةآلنيةگةي وةي جوورة وة زوان
  فيچقة بناصنث بة چل مةن بارةوة  وشتر جبيقنث لة مةغارةوة«

  كةصةشثر دياين لث بوات بة ذيچةوة  منةك بپاشي بة سر ميچةوة
  ماسي لة بةذية قاآلو لة ذوي ئاو  مةرزة بة دةمي و كةماو لؤ پاراو

  »ئةوسا بويين باآلي شاپةروةر  كف بگرث بةرهثسر بزاثث كةث
 :وة داخةوة لةي شةذة زوانثة هةر ئي بةيتة ها بريم ٢
  »تؤراغان دؤ لة تيا تورشياگ(...)   سينة ساجةكةل دانة تيا برژياگ«
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  »...تؤراغان دؤ لة تيا تورشياگ...   سينة ساجةكةل دانة تيا برژياگ«
  

حةكايةتث كؤنةس، ناوةذؤكةگةي سةروةسةرنيان و شؤخي و تيتاصية، وة زوانث » بةفر و هةپصؤك«وتووثژ 
ئةوشن نزيك ! كي كورد بوثد و ئي باسة نةژنةفتوثد؟. ة»بالهت= گةوجانة«تر ئي جؤرة هثن ئةدةبيات 

. شيوو وة پثم بكةئةنارثدة سةروةختيةو ئةوشث » بةفر«. چيووزةرة داگة» هةپصؤك«بةهارة و تازة 
هةپصؤك ئةنارثدة سةر بةفر و ئةوشث . ئةوشث بيلة با گةورة بؤوم ئةو وةخت، بةثنث وة پث ئةچث» ك هةپصؤ«

ئيسة دي ياص و گؤپاصث هاوردمةسةوة بةفريژ كة دةوراين نةمةنيية و ئاخر عومرية وة زوان گاصتة و تيتاصي 
  ١.جواو ئةيادةوة

پةخشان، تام خواي قسةي عةوام دثرث، كومثديگ جثنسي واتة ئي تةمسيلة تثكةصثگة لة شثعر و 
كةسايةتيةگاين لة اليةگةوة ئينسانثگ  پري و لة كاركةفتثگ و لة الي تريژةوة تازة جوانثگة كة . سثكسة

ژثربيناي ئي باسة بابةت كؤن عاشق بوون پري و گاصتة و تيتاصي مةعشووقثگة كة . شؤخي وة پث ئةكا
  !ة دةسيسووژةي خوةي كةفتيةس

يژ وة گةرد تاوس تاجنيا يةكث وة سةير و سةمةرةترين مونازثرةگةيل لةي "مامؤسا قانثع"وتووثژ 
پايةي قانثع كة ا بكةفثدة ساصث تر پؤشةن تازة ئةذاي خوةي و جل  قةوص درؤ و وادةي بث. چةشنةسة

ة زوان و جوواوث وة قانيع بيادةوة تازةيژ ئةذاي تاوس ئةسةنث، تثريژي ئةكا برسي نةود؛ تاجني ناچار ئةكا بايد
  ).١٩٧٩ قانثع،( كة دي قسةي زل زل بؤذثدةوة و بةسي كا

وة دواييا ئيشارةي گؤتاييگيژ ئةكةين وة قسةمالنث دؤ هؤز كورد واتة كورد و گؤران كة هةركام وة 
. ةكةنفةرهةنگ و خاسي خوةيان ئةوشن و ئةوتر وة تايبةمتةنديگةيل ناشريين و ناذةوا شةرمةزار ئ

  .٢منوونةگةلثگ وةي وتووثژة كومثدية هثشتا مةنية

                                                
  »خوةل وة سةرم بؤ ماص و ژمن    م(...)شؤذ شؤذاو كةفتة ژثر « ١
اژةصةگاين گةرميان كثفسان ئـةكرد بـةآلم گـؤران هـةر وة دث و شـارةگانا      وة ذؤژگاران لةيةوبةرا، كورد ئةذاي لةوةذگاي ئ٢

  .تر ئةگوزةرياد زندةگي هؤز كورد سةخت. نيشتةجث بيوون
  :وة بةشثگ وةي وتؤوثژا گؤران تةشةر ئةدا لة كورد كة ئاخري گةييگةسة ئاسياو

  »بازاذ خوةشي خوةش قوماشتة    كوردة بيكة بان نةوة ئاشتة«
 :ادةوة وة تةشةرو ئةوتكورديژ جواو ئةد

  »...ئةتكث وة بان سفرة و خوانتان  چؤذ چؤذاوةي كةصك و بانتان«
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  :سةرچاوةكان
، وةرگـــةذان داريــووش مثهرجـــوويي، تـــةيران،  جــةهان هؤلؤگرافيـــك ) ١٣٨٧(تــالبؤت، مايكـــل  . ١

  .ئينتشاراتث هثرمثس ، چاپث شةشؤم
  .، چاپث يةكؤم ، تةيران، ئينتشاراتث پورمسانفةرهةنگ باشوور) ١٣٨٥(جةليليان، عةباس . ٢
ــان جــةيرت، جول. ٣ ــايي ) ١٣٨٨(ي ــةي ئاگ ــاهي(ئاخثزگ ــتگاه آگ ــةذان  )خاس خوســرةو پارســا و وةرگ

  .، ئينتشارات ئاگاة، چاپث دثومهاوكاران، تةيران
  .، تةيران، ئينتشاراتث مؤرواريد، چاپث دثومفةرهةنگث زاراوةثلث ئةدةيب) ١٣٧٥(داد، سيما . ٤
ــةدةبياتلثكدانةوةگــةل د) ١٣٨٧(ســةنعةيت، موحةمــةد . ٥ ــةر و ئ ، تــةيران، نةشــر ةرثونناســي وة هون

  .مةركةز، چاپث چوارؤم
ــدذةزا  شــايگان. ٦ ــةر، حةمي ــةدةيب) ١٣٨٤(ف ــينةوةي ئ ــث  لثكوص ــةيران، ئينتشــاراتث دةســتان، چاپ ، ت
  .دثوم
  .كؤكراوةي بورهان قانثع، چاپخانةي زانكوي سلةمياين ديوانث شثعر، )١٩٧٩(قانثع . ٧
ــةي  . ٨ ــينةوة  )١٣٨٠(كــادن، جــي، ئ ــةدةبيات و لثكؤص ــةنگي ئ ــد  فةره ــازم فريووزمةن ــةذاين ك ، وةذگ

  .تةيران، نةشرث شادمان، چاپث يةكؤم
ــاران   . ٩ ــد و هاوك ــاين،  ماج ــةردوخ رؤح ــا  ١٣٨٥(م ــوردي  ) ١٣٨٨ت ــي ك ــةنگث فارس دةورةي (فةره

  .سنة، زانستگاي كوردستان، چاپث يةكؤم )سث جصدي
ــةت  . ١٠ ــري ســادثقي، مةميةن ــةرث شــاعثري،وشــةنامة) ١٣٨٥(م ــاب   ي هون ــةيران،  ئنتشــاراتث كت ت

  .مةهناز، چاپث سثوم
ــةدةبث ديــوان شــثعر) ١٣٦٨(مــريزا عةبــدولقادر پــاوةيي . ١١ ، دةســتةي نيووســةرانث كــؤذث شــثعر و ئ
  .پاوة

، ژيــان و بةســةرهات و هؤنراوةگانــث وةيل دثوانــة   ) ١٩٧٦(موحةممــةد هــةورامي، عومســان   . ١٢
  .ريث كوردبةغدا ، چاپخانةي كؤذث زانيا
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  كارتثكرنا فولكلؤري ل سةر رؤمانا بليجان
  رةمةزان حةجي قادر

  
  :کورتة

ضث ضةكولينث ضياية  .هثتة دينتلةيت تثدا دوثنث راستةقينةيث مل.  فولكلؤر گةجنينةيةكا ژ بن نةهاتية
 بؤ ئةدةبث سةرنج بؤ وث چةندث ثتة راكثشان كو د شيان داية فولكلؤر ببتة ژثدةرةكث ب كثرهايت

رةگةز و جورثن ية بؤ پتر ب خؤضةگرتنا ةرةكا ديهؤنةري و تايبةمتةندي و بةرفرةهيا رؤمانث ژي رثخؤشك
دامبةزرينت  و سةركةفتيانة د دةقةكا ئةدةيب ژ وث گةجنينث وةربگرتژئةو نضيسةرث بشثت مفاي. فولكلؤري

  .شاكارثن سةركةفيتبةرهةمث وي ژي دث بت يةك ژ  .دث شثت كارةكث مةزن ئةجنام دت
كةذ و « پشيت ب كوريت ناضةرؤكا رؤمانث و ناضةرؤكا داستانا ژ ضةكولينا مة ژ سث تةوةران پثكدهثت

  .دهثنة نيشان دان ي يا كو رؤمان ل سةر قةرقودث وث هايت ئاضاكرنژ،»كولك
هةض   يثن وةك بةراوردكرنةكة د نةقةبا هةردوو دةقان دا ل سةر ئاستثن يةكثن ضةگثرانث :تةوةرث يةكةم

  .و ناض و دةمانو جة
گؤتنثن مةزنانژ، «د رؤمانثدا هاتني مةزراندن وةكي  كارتثكرنا جورثن فولكلؤري ئةوثن: تةوةرث دووةم

  .كرنهاتية بةحس» ژ، بري و باوةر و رةوشت و تيتالحةيرانؤك پةژنژ، چريؤك و سةرهاتيژ، سترانژ،
 ل دمياهي .كرنگرنگي پث دايژ، هاتية بةحس »لؤريدووري فولك« ئةو اليةنث رؤمانث: تةوةرث سيث

  . ن»دووبارةكرن و رةگةزث ژ نشكثضةو درووشم« ئةوژي .كرينة كثژي كثماتيثن دةقث بةرچاض

                                                
  .ردؤلؤجى، پةميانگاى تةكنيكى زاخؤمامؤستاى بابةتى كو 
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  پثشةكي
يث ضث رؤمانث  خبوينت،دث بؤ .الپةرثن قةبارة مةزن ضةگرتينة ٤٦٣ناضبذا پثكهاتية و  ٤٧رؤمانا بليجان ژ 

 لةكث گرثدايي فولكلؤرية و شارةزاييةكا باش د كةلةپوورث كورديدا هةية، بدياربت كو  نضيسةرثوث گة
چونكة گةلةك دةقثن فولكلؤري تثدا هاتينة بةرجةستةكرنژ، ب تايبةيت . تايبةيت ئةدةبث فولكلؤرث كوردي

سنورثن دةستكردثن كوردستانث نةگرتية و ل هةمي دةضةرثن ضث داستانث خؤ ل. ي»داستانا كةذ و كولك«
د شيان داية فولكلؤر . هاتينة توماركرن »چل لقثن وث نثزيكي«انث و ب زؤربةيا شثوةزارثن كوردي ردستكو

. بت د بةرجةستةكرنا ويدا بوونا بةرهةمث هؤنةريژ، ئةگةر نضيسةر يث سةركةيتببت هاريكار بؤ جيهاين
ث ب تنث ژ فولكلؤري ضيسي ماف هةية دةقث هةميث يان روح و مةبةستنژ، ئايا رؤمارةت وث چةندثسةبا

وةرگرت؟ مرؤض نةشثت بثژتة رؤمانضيسي، ئةضي تشيت وةرگرة و ئةضي پشت گوهث خؤضة باضثژة،هةميث 
كو كاري ل خوثندةضاين » ب ديتنا وي«چ هاريكارة بؤ جواين و هزرا كارثوي. وةرگرت، هندةكث وةرگرت

  . بكتژ، دث وي وةرگرت
  :دةروازة

ةم ملةتةكث رؤژهةالتينة و گةلةك درةنگ، رؤمان كةتية دناض قادا و ئ رؤمانث ل ئةوروپا سةرهلداية
دا، پةيوةنديةك هةية د ئةرث د بنةذةت :بكت و بثژت ژ بةر ضث چةندث رةنگة ئثك پرسيار. ئةدةبياتا كورديدا

  ةبا رؤمانث و فولكلؤرث كورديدا؟نةق
ن، د رؤمانث ژي دا حيكايةت چ چريؤك ژي د بث حيكايةت نين. يةك ژ ژانرثن فولكلؤرث كوردي، چريؤكة

و ئةگةر يث بنةرةيت و هةر ئةوة روويث وث هنديكة رؤمانة حيكايةتةكث ضةدگثرت،« رةگةزةكث سةرةكية
 حيكايةت رةگةزةكث سةرةكية د هةردوو). ٣٤: ١٩٦٠فورستر،( »حيكايةت نةبا چ جه بؤ  رؤمانث نةدبوون

 محادي،( »داهةمي ذةنگثن چريؤكثن فولكلؤريهةضپشكة د نةقةبا رؤمانث و حيكايةت رةگةزةك « كادا
  . كةواتة بةرسض ژي دث بةلث بت). ١٢: ١٩٨٠
ةبث رعة«يةكةم رؤمانضسيث كورد . وةرگرتبت يةكةم رؤمان نينة سؤد ژ  داستانةكا كوردي» بليجان«

  .نضيسيية ژ سؤد ژ فولكلؤث كوردي وةرگرتية »كةال دمدم«رؤمانةك ب ناضث » شةمؤ
  

  و داستانا كةذ و كولكث سلثرؤمانا بليجان 
دا هاتينة بةرجةستةكرن، وةلث ژ هةموويان پتر، مفا ژ داستانا ١»بليجان« گةلةك دةقثن فولكلؤري، د رؤمانا

دةما رؤمانا خؤ پثشكثشي  ي وةرگرتية و نضيسةر ب خؤ ئاماژث ب وث چةندث دكت،»كةذ و كولك«
                                                

. دهؤك،چاپخانا هاوار- ، ئثكةتيا نضيسةرثن كورد)هزرضان(، بليجان، ضةگؤهاسنت ژ تيپثن التيىن)٢٠٠٦(پةرويزث جيهاىن، ١
زانني د ضةكولينثداچةند تشتةك ژ رؤمانث ثت وةرگرتن، ژمارا الپةرى ژ رةخضة ثت نضثسني و پثدضى ب فةر هات 
چاپ  ١٨٩١ل ساال " ئثغيازارؤض.پرفيسؤر س"گةلةك  لق  و شاخ ژث د چن و جارا پثشيث ئةضث داستانث . پةراوثزاناكت

و ئةوثن كةتني دةست من و بؤ ضث ضةكولينث  مفا  چاپكرينة و ١٩٣٦شاخثن وث ل ساال  ٣٠" حةجيث جندى"ديسان . كرية
كورِكث سلث ژ  -٢. پارثزگةها دهؤكث"حةسةن عةىل خةجنةر"كاسثتةكا هؤنةرمةندث ملى -١:ژث هاتى دينت ئةضةنة
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. وي د گؤت»كةذ و كولك« يث كو سترانا...دلث بةگزادة ئةض[دةنگبثژثن كوردان دكت و ب تايبةيت 
  ).  ٤:بليجان(

  :ب كوريت ناضةرؤكا هةردوو دةقان
 :»يا فولكلؤري«ضةرؤكا داستانا  كةذ و كولكث سلث نا
. مرتي زوو د»كةذ و كولك«سلثمانث برايث وي بابث . ژ ئاغايث حةفت مال بوو" عةمةرث مسايل ئاغا"

كورث خؤ عةيل . ژث د ترستژ و پاشي پيالنةكث بؤ دادرثژت" غاعةمةر ئا. "بنپشيت كةذ و كولك مةزن د
ريثن مالن و يث دياربةكرث گازي ضرثدكت دياربةكرث ژ، دا كو ژ مال دوور بكةضتژ و ئاغايثن هةر حةفت عةش

مةرج ژي ئةوة يث بچت تاالنث عةيل ئيسانث گثسيژ، دث كچا خؤ . كت و فنجانا مةرجي د دةينتد
ناكت بچن تاالنث خالث خؤ عةيل ژ، لث  كولك فنجانا مةرجي ضةدخؤتژ، كةذ حةز. خاتوونث د تثشةمسي

فت كورثن دوودث د گةل حةفت سةد وةلث حة كةذ و كولك تاالين د ئينن ژ،. كولك ژ ياخؤ ناهثت خار
د گةل پثنجي سواران ژ دياربةكر ئاغاي د عةليث عةمةر. كووژنل هةوارا تاالين د هثن و كولكي دواران س

كوژت و و ل هةوارا كورمامث  خؤ دچت و شةش كورثن دوودث دكوژت و پشيت د زضرت بابث خؤ د زضرت
  . دكت ي مارة»كةذ«خاتوونث ل كورمامث خؤ شةمسي

  
  :ناضةرؤكا رؤمانا بليجان

ليث مري ب دةستث ئةو  و پاشي كورث وي عة. كوردستانا باكوور، هةمي ل بن دةستث سليض بةگث بوو
) خزمث( سلثمانث عةليث مري، مريانيا بريايث. عةمةر ئاغايث خائني جهث وان دگرت. چننةياران ژ ناض د

دةمث دوو ساالن، شضانيا  ل شنگارث  بؤ. كةضتة رثمامث خؤ عةمةري ناپةژرينت و بةرةو بةريا شنگارث د
ان حةسث دوودث يث ئثزدي ،سةرؤك پةهلةوانة و بابث هةشت پالةواناية و يةك ژ و. واران دكتعةليث س

ئينت و ل سلثمان مةرجث وث ب جه د. ةيناينةوةردةكث بؤ شووكرنا خؤ مةرج د. كچة و ناضث وث وةردةكة
وذ ب دوو ك. پيالنةكا خيانةتكاريدا، سلثمان دهثت كؤشتنثد . خؤ مارة دكت و پاشي دبت سةرؤك پةهلةوان

و كورثن خؤ، بةرةو  وارث ب بوورينا دةمان وةردةك و هةردو. پاشبايب خودث د دتث )كةذ و كولك( ناضث
كةذ و كولك دكةضنة ژيث سنثلةييثدا و ناض و دةنگث وان ب . ان د زضرن)بابكالكث كةذ و كولك( سليض بةگث

ا عةمةر ئاغ. بتث، بةالض د)كةذ و پةريشان(ضينيا گةلةك پثضة ناچت، ئة. پالةواين ل ناض عثلي بةالض دبت
پاشي . د دةينن) كانيا رحانث(ي ماال خؤ ل پةرث باژارؤكي ل ئةوژ. كت دةرماال وةردةكث ژ ناض باژارؤكي د

                                                                                                                        
جةميل حمةمةد شثالزى،ئينستيوتى كةلةپورى : ،كؤمكرن و بةرهةضكرن) چريوكثن ملليثن كوردى(پةرتؤكا 

جةليلث :ژبةرهةضكرنا)زارگؤتنا كوردا(ژ پةرتؤكا )كةرِ و كولك(دوو شاخثن - .٣.  ٢٠٠٥ماىن،سلث-شضان:كوردى،چاپخانة
مامان برازا بزر كرد خاالَن خوارزا مةزن ( پةرتوك).عةىل سار(كولك و كةرِؤ يان -٤. ٢٠٠٨ئؤردخيانث جةليل، -جةليل

- ئاراس: سلثماىن،چاپخانة- ةلةپورى كوردىزياد موحةمةد ئةمني،ئينستيتيوتى ك:،هةندثك بةيىت پشدةر،كوكردنةوةى)كرد
  .٢٠٠٨هةولثر،
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واران ب شةر بؤ من بينت، يث بليجانا عةليث س: ي بؤ شووكرنا كچا خؤ د دةينت و دبثژتعةمةر ئاغا مةرج
ي گوهث خؤ )كةذ(و وةردةك د بثژنة " كولك. "فنجانا مةرجا ضةدخؤت" كةذ. "دث پةريشانا كچا خؤ دةمث

ژ سةر رةقيا ) كةذ(نةهةرث  دث چةوا چي شةرث مال خاالنثن خؤ؟. ي، ئةو مرؤضةكث خائينةنةدة عةمةر ئاغا
پشيت شةرةكث مةزن و كوشتنا گةلةك پالةوانا و ب . چتژي بث دلث خؤ، ل گةل د) كولك(ر، خؤ ناهثت خا

  . مرتپاشي د ب گراين بريندار دبت،) كةذ(تايبةيت چار كورثن حةسث دوودث، 
. وارانو كولكژ، هثرشث دكن سةر عثلث عةليث س) رثن وةردةكثنةزانن ئةضة كودپشيت ( هةرسث خال

گةل وان پشيت كةس نةماي خؤ ل بةر وان بگرت، كولك و هةرسث خالثن خؤ و ئةو هةمي خةلكث خؤ داية د
عةمةر ئاغا خؤ ب دةستضة بةرددت و داخازا لثبوورينث ژ وةردةكث و كولكي . كةضنة رثبةرةو كانيا رحانث د

وةردةك خةلكي ژ هةمي دةضةران كؤم دكت و ل دادگةهةكا گةلثريدا عةمةر ئاغا دان ب هةمي . دكت
گونةهثن خؤ داتنت و حكمث سثدارث بؤ دهثتة راگةهاندن، لث وةردةك وي حوكمي دگؤهرت و وي و ژنا 

  .  دئثخت وي ژ كوردستانث دوور
  

  تةوةرث يةكةم
  : بةراوردكرنا هةردوو دةقان

يان ژي - ن بؤ چووية كو رؤمانضيس يث هايت و باش گؤهدثريا سترانا كةذ و كولكي كريةضةكولةر وةسا
تشتث ب كثرنةهايت يث ژثهاضثيت و تشتث . و پاشي ل ديض هزر و بووچؤنثن خؤ رؤمانا خؤ نضيسية - خاندية

  .ضياي و ب هزرا وي د بةرژةوةنديا دةقث داية، وةك فولكلؤري هثالية و گةلةك ژي ب سةرضةكرية
ئةگةر «:هةر رؤمانةكث شثوازث خؤ يث هةي و تايبةتيا وث ل ئثكا دي دووبارة نابتژ، رةخنةگرةك دبثژت

جوداهي دث د دةقثت وان دا  ،چةند رؤمانضيسةك ل سةر يةك مثز روونن و ل سةر يةك بابةت بنضثسن
  ). ٧: ٢٠٠٧شاهني،( »هثتة دينت

اتية ئاضاكرن، وةلث ب هيچ رةنگةكي رؤمانضيس ل سةر قةرقودث داستانا كةذ و كولكث سلث ه» بليجان«
  .بليجان دةقةكا دي و نووية. نةهاتية دةقةكا بةري خؤ كؤپي بكتژ و بينتة خارث

  : ضان رةگةزان دا بةراوردكرن د نةقةبا وان دا هاتية كرن د 
  :هةض د هةردوو دةقان دا يةكثن ضةگثرانث يثن وةك: يةكةم

  :بؤ منؤنة. هةضن ةگثرانث  وةكد هةردوو دةقان دا گةلةك يةكثن ض
  .هةشت هؤزاية –ئاغايث حةفت  عةمةر ژ، - 
  .وةردةكا حةسث دوودث بؤ خؤ دئينت. سلثمان وارث خؤ ب جه دهثلت - 
  .كةذ و كولك ب ئثتيميژ، ل جهةك دووري وارث خؤ مةزن دبنژ، پاشي د زضرن ناف عةشريا مالن - 
جدا ژ يث عةمةر ) رةمشالةك( كوونةك. ضة دمژوولنكةذ و كولك د بن پالةوان و ب راض و نثچريث  - 

  .ئاغاي ضةددن
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فنجانا مةرجي د هثتة دةينانژ، . ترست و خةلك ژي د بثژنث ئةضة دث سةري ژ تة ستيننعةمةر ئاغا د - 
ل . تثئةگةر ئيناژ، دث ئاغا كچا خؤ دة و شةرث مال خاالن و) جانيث( يث فنجانث ضةخؤتژ، دث چت تاالين

-٣٥٩: ١٩٧٧جةليل،( »فنجانا مةرجي«كةضت ژ، بؤ منؤنة شةرا دا ئةضة ب بةرچاض د سترانثنهندةك 
  .بؤ دةروثشث عةبدي ژي دهثتة دةينان).  ٣٦٠

 .زضرت نةژ، دا كو  ئاغايت بؤ نةا)كةذ و كولك(برنا ناض مةبةست ژ فنجانا مةرجي ژ - 
  .خةوا ئةنگوري - 
 .دخؤت و گوهث خؤ نادت برا و دةستگرتييا خؤ جي ضةكةذ د رؤمانث دا و كولك د داستانثدا فنجانا مةر - 
 .ناضث عةرةبستانث دهثت - 
كةذ ب رثضة نثچريث دكت و كار غةزالث و تثشكا حثشترث دكوژن و . وةسيةتا دةيكا خؤ ب جه نائينن - 

 .دخؤت ژي دچت سةر ئاضا گةين و گةلةكث ضة)جاين( سؤسك.  دخؤن
 .عةمةر ئاغاية يةژ،يث ئاگرث شةري هةلكريژ،شةذ و كؤشنت د نةقةبا خال و خارزان دا - 
ژ، ل جهث شةري و پشيت بووي ئةگةرا )جانيا كةذ و ي د رؤمانثدا و يا كولكي د داستانثدا( سؤسكث - 

 .كؤشتنا سيارث خؤ و ل ديض وةسيةتا ويژ، دكؤژن و ضةدشثرن
   

  : دووةم
  :جه د هةردوو دةقادا

دا، وارث عةشريا ئاشكرا و هةضپشك د هةردوو دةقان هث هةريد داستانثدا ناضث دياربةكرث د هثتژ، وةلث ج
ديسان عثلث عةليث سواران ل بنث بةريثية و هةضسنوورن د گةل . مالنةژ، ديارة باكوورث كوردستانثية

 .»شنگالة د رؤمانثدا« عةرةبان
  .  ا ب شةض ل سةر ئاضا گولگةنيث دمينن»كةذ و كولك«و د رؤمانث و داستانثژيدا كاروانث 

ل ژثر ...سةرانسةري كوردستانا باكور( ئةضة سليض بةگة دا پانتاييةكا زؤر يا ضةگرتيژ،جهي د رؤمانا بليجان
ئةرث ئةز هةر سال «ددت  يت هةميث تثكضةآلديوانة جندي ژ وة). ١٨:بليجان( فةرمانداريا سليض بةگدا بوون

يان دةما كةذ برييا ). ٣٤٩:نبليجا(» ژي هة ژ سيپانث خةالتث را دةست پث دكم و تا شةنگارث دچم
ل چادورا دايكا ماجانث دا د  .ژ خوة دا زؤزانثن سيپانث خةالتث ل دونيايا بري و هزراندا« دةستگرتيا خؤ دكت

عةليث سواران باج و خةراجان ژ عةرةب و رؤميان ژي ). ٣٩٧:بليجان( »گةل پةريشانث دةست ل مالن بوو
ل سايا سةرث  .و عةرةب و عةجةمان ل سةر چؤكان ئثخستينةچةندك و چةند پةهلةوانثن رؤم « وةردگرت

چةند گوند و باژارثن رؤميان باج و  كو چةندين عثلث عةرةبانژ،دا بووژ حةسث دوودث و هةر حةفت كورثن وي
 بةحسث عةرةبستانث دهثتة كرن ،ژي ل جهةك دي). ٢٨٤:بليجان( »خةراجا ساالنة ددانة مريث عةرةبان

ديسان گةلةك جهثن مگريت ). ٢٨٠:بليجان( الن باركر و بةرثن خوةدانة عةرةبستانثماال حةسث ل ناض ما(
) ١٢:بليجان(» ژ باژارؤكث وان ژ باژاذث وانژ، دخوةسنت وانا ژ گوندث وانژ،« دبنژ، بؤ منؤنة ناض ديارو جهثن بث
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زانگا «، )١٢٥:بليجان( »مةيدانا زؤرانث«). ٧٨:بليجان( »چيايث زةمهةريرث چيايث هندشژ، كانيا ئةلوهان،«
  ).٤٥٨:بليجان( »وارث كانيا رهانث«، )١٣:بليجان ( »خوونث

  
  سثيةم

دبت كو گةلةك ناض هاتينة بكارئينان و زؤربةيا  وةسان ديار دا د دةمث خاندنا رؤمانث،نناض د هةردوو دةقا
وةرگرتية و گةلةك ژ شثت بثژت، ژ فولكلؤرث كوردي ردةواريثدا دهثنة ب كارئينان و مرؤض دوان ناضان د كو

  :ي دا هاتينة و ب ضي رةنگث ل خارث)داستانا كةذ و كولك( وان د
 : ناضثن ژ داستانث هاتني وةرگرتن  - ١

دةك ژ عةمةر ژ وةركولك، سلثمان ژ،كةذ( دا ئةض ناضة ب بةرچاض دكةضند هةردوو دةقان :ناضثن كةسان
كةسثن ناض لثهاتينة كرن د  ).ث بةگزادةلةكؤي وارانژ، حةسث دوودثژ، نةعمةتث عيسيژ،ئاغاژ، عةليث س

داستانثدا نثزيكي پازدانةژ، بةلث د رؤمانثدا پتر ژ پثنجي كةسان ناض لثهاتية كرن و ژ بلي كؤمثن شضان و  
جداژ رؤمان يا هايت داگرتن ژ - بثري و كاروانيانژ، شةركةر و رثگر و دز و جةردة ژ داوةيت و كؤمبوونثن جدا

  ).١٥٤:بليجان( »يتا ل بةر كؤمةلث ل ئةردي نةدكةتتة دةرزي باض«. مرؤضان
د رؤمانث ژيدا  ناضث جانيا عةليث سواران ). بيجانة( د داستانثدا ناضث دةوارث عةليث سواران: ناضثن گيانداران

هةروةسان .. دبتو شةر و كوشتنةكا زؤر ل سةر بليجانث چثكرنژ ژ رؤمان ب ضث جانيث هاتية ناض) بليجانة(
شةريدا شةپرزة  و ئاضا گةين ضةد خؤت و پاشي سةرةجة دگرت و د ژ)سؤسكة( دا ناضث جانيا كولكيد داستانث

ضا گؤلگةين د خوة ژ حةضت تةنگا حةضت تةنگث سووسكث هةنةژ، هنگث ئا د چة سةر گؤلگةنيداژ،«دبت 
) سؤسك(د رؤمانث ژيدا . هةر ژ بةر ضث چةندث ية كولك دهثتة كوشنت). ٧٢: ٢٠٠٨ جةليل،( »قةتينةد

تا ( ناضث جانييا كةذؤ ية ژ و هةر وةكي ل داستانث دا هايت ژ ئاضا گةين ضةدخؤت و ب ضي رةنگي هاتيية
 ژ ناضا وث هةذة بال هةر چ ئاضا گةين كو ضةخواريةژ، .شةش رؤژان ئاضث و گيهث ل سؤسكث ببذن

  ).٤٠١:بليجان(
 :ناضثن ژ فولكلؤري وةرگرتني - ٢

كةضت و د ضث عةشريان د چريؤكاندا ب بةرچاض د عةشائريية و ناضثكورد جضاكةك : ناضث هؤز وعثالن
ميالن، زيالن ژ، سيپكان ژ، مردثسيان ژ، شادكان ژ، شكاكان ژ،  كيكان ژ،« رؤمانثدا ناضث ضان عةشريان دهثت

  ).١٨ :بليجان( »...مهةمدان و بةرازيان سليضان، خةرزان، رةشكؤتانژ،
تثن كوردانة و ب ناض و دةنگن ل كوردستانث، د فولكلؤرث ئةض هؤزة، ژ بلي وث چةندث كو عةشرية

 بؤ منؤنة چةند جارا د پةرتؤكا. كورديدا ناضث وان يث ديارة  و د گةلةك سةرهايت و چريؤكان دا دووبارة دبن
  .دا دووبارة دبن )۲۴۴ ،۶۴، ۴۷۴ :جةليل( )سترانث زارگؤتنا كورداية تاريقيث(

هثتة گرثدان ب هةبوونا جهي ژ اليث بابةتيضة نا( مرؤضي هةبوو، جه ب خؤ ،ژ بةري :ناضث جه و واران
شثت اي بدتة تشتا و مرؤض د ايةك مرؤضايةتية، وةلث ئةو ايث جه بؤ خؤ دستينت،هةبوونا مرؤضيضةژ، 
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، لةورا  هةبوونا مرؤضي د جهيدا د بتة ئةگةرا وث )۱۰۹: ۱۴۲۱،حسني( ...)وگوهرينان بثختة تثدا جهي،
 لثكرنة ناض لث دةيناية و ئةو ناض جهةكث مرؤض گةهشتيث، و هةر«. ايةك بؤ جهي پةيدا ببتچةندث

دةينانا ناضي ). ٦٠: ٢٠٠٦ حاجي قادر،( »...گةل جهي پةيدا بكت اشناتيث دمرؤض ئبووية ئةگةرا وث چةندث 
ةرچاض دكةضت، گرثداية، د ضث رؤمانثدا ناضث گةلةك جهان ب بان ب بوويةران ضةل سةر جهي، گةلةك جار

 :كو گرثداي ژيانا كةس و كومةصگايث رؤمانثية، بؤ منؤنة ناضث ضان جهان د رؤمانثدا ب بةرچاض دكةضت
 :بليجان. (چةپا جةردان(، )١٨٠:بليجان. (چيايث كاروان بزدينك( ).١٨٠:بليجان. (كوژان گةليث هثستر(

  ).٢٤٠:بليجان( گةليث پةزكووضيان(، )٤٠٦
ناضث وان نةهاتية ژ بريكرن و جهث خؤ د  ،ل و گيا ل دؤل و نةهاالن هةنةوچي گهةر : ناضث گول و گيا
... بثهنا جاتريژ، پوونگژ، سؤرگول و بةنةفشةژ، شةضبو .بثهنا گول و سؤسن و بةيبوونانة( رؤمانث دا گرتية

  ).٧:بليجان(
لةيزثن «د رؤمانثدا هاتينة ريثدا گةلةك جورثن ياريان هةنة و ناضث گةلةكا ژ وان ا  د كوردةو: ناضثن ياريا
  ). ١٧١:بليجان( »...گيزاين پيتانيژ، ماتانيژ، هؤالنيژ، كابانيژ، مةالنيژ، يثن وةكة؛ جوذ بة جوذ ژ،

قافرةش، ( رؤل هةية و ناض ژ كوردةواريث وةرگرتنة بؤ منؤنة) سةگ( د رؤمانثدا سةيا: ناضثن گيانةوةرا
 ).  ٨٠:بليجان( چاليژ، هرچؤ گورثخ، بگثر،

 د فولكلؤر و ديرؤكا كورديدا گةلةك د بةربةالضنژ، بؤ منؤنة ژ،ژي د رؤمانثدا هاتينة هندةك ناضثن دي 
وةلث د داستانثدا ئةض ناضة ب بةرچاض  ).٣٤٢:بليجان(چةمث موسلث ژ (، .)٣٣٦:بليجان(دةشتا حةرانث ژ (

  . ناكةضن
  

  چارةم
  دةم د هةردوو دةقادا

نة د رؤمانا بليجان دا چ سال نةهاتينة ژ دا  كو مرؤض  بشثت ب  هةرچةندة نة د داستانا فولكلؤري و
دبن د نةقةبا لث تشتث ديار ئةوة كو ئةو شةذ و پثكدادانثن چث. درسيت سةردةمث روودانان دةستنيشان بكت

رةنگة ژ نيضث و پثضژ، پشيت حوكمرانيا . شثوازث وان ضةدگةرت بؤ سةردةمث ئومسانيان عةشريةتان داژ،
وردستانا تو يث ژ رثضي و رثبواران بپرسيژ، ل ك( بت و ئةضا هة د ضي رستةي دا پتر بةرجةستة د بت ئومسانيا

ئةگةر ژثرييا كوردستانث با ژ ئةضة بؤ هةمي سةردةما ).  ٣٢٨ :بليجان( ناسنژثرين هةموو مري ئةيل سواران د
دةولةتا عثراقث دامةزراندنا ئةض دةستةواژة بؤ پشيت . مةبةستث دگوهرت) كوردستانا ژثرين(وةلث . دبت

  .هثتة بكارئيناند
عةضدملةتلبث ديوودث گوهث بثبةختياژ،حةضت ساال ئةسكةريا سةبابث تركا « د دةقا فولكلؤريدا هاتية

  ).٢٩:جةليل(» ركرية
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كرنا دةمان ژ، و تةمةنث كةسان و وةرز و دةمثن سالث د د رؤمانث دا گرنگي هاتيةدان ب دةستنيشان
مري ئةيل «). ١٨٥:بليجان(» نةمةتث عيس سي سالثن خشت ل پشت خوة هثالية«: نةبؤ منؤ .ديارن

» پثنج سايل بوووئةمهةد بةگ بيست« ).١٣١:بليجان(» بوول سةر چل و پثنج ساليث را...ارانوس
  ).١٦:بليجان(» سةرةتايا هاضينث بوو«). ٩٢:بليجان(» كوتا مةها گؤالنث بوو«؛ )١٣١:بليجان(

تا كو ب دمياهي هاتنا روودانان دث  »بژنكةفتنا عيسث مري«حكتة روودانثن رؤمانث ژ ئةگةر مرؤض  سة
ي كو كوذ و بابن، و روودانثن رؤمانث ژ وان »كةذ و سلثمان« ساالن ضةكثشاية، يان ژيث ٣٥شثت بثژت  

  .ساالن ژياينة ٣٥هةردوو  پثكضة دةورووبةرث  . هثتپثدكت و ب وان دمياهي د دةست
  

  متةوةرث دووة
  بليجان و جورثن فولكلؤري

خاندةضايث رؤمانث هةست ب وث چةندث دكت كو ضةگثري  نةضثت بثي فولكلؤري بةردةواميث بدت كارث 
 »بةيتا زةمبيل فرؤش و ب دةهان بةيتثن دي بةيتا دمدمژ،«گةنج ئةضيندارثن گوهدانا بةيتانة . خؤ

كو دوژمن ب هثزا دةست و لةپان ب كوردان  ،د كيژان سةرهايت و سترانا كورديدا هاتيةژ«). ٢٨١:بليجان(
ژ بلي وث چةندث كو هثضثنث رؤمانا بليجان ژ داستانا كةذ و كولكث سلث ية ژ ). ٤٥٢:بليجان( »كارية

كا چةوا . رؤمانضيسي گةلةك رةگةزثن دي يثن فولكلؤري ب كارئيناينة و سوودةكث زؤر يث ژث وةرگريت
ضةكؤلةر د . داية ژ يا يث دي، هةريةكي تايبةمتةنديا خؤ ژي يا هةيهةر يةكي ژ ضان جؤران، دةربرينا وي ج

  :  ضان خالثن خارثدا ئةوان جوران دةستنيشان دكت
  گؤتنثن مةزنان

د رؤمانثدا گؤتنثن مةزنا گةلةك ب ئاشكرايي دكةضنة بةرچاض و ل گةلةك جهان جهث خؤ د نةقةبا كضانان 
بةحسث بةفرا سپي دكت، يا كو ل زؤزانان ب ساالن دمينت و  دا گرتية و وةكي منؤنةژي ب كارئيناية، دةما

. هثدي ژ ناض بر- ناحةهلت، لث دث بيين كرمكةك ژ بةفرث ب خؤ، چث بوو و ئةو بةفرا جوان و سپي هثدي
چوونا بةفرث جارةكث ل سةر ژ ناض). ١٠:بليجان( كورمث دارث نة ژدارثبة، رزيانا دارث تونةبة(ضةگثري پةندا 
ن يث رثكث خيانةتث ل ل سةر ئارثشثن كاروانث كورثن وةردةكث ئيناية، دةما هةضالةكث واو جارةكثژي 
كةضت، هةر ئةض دت ناض ئاضا گةين و پاشي نةخؤش دكةذي بةرد) ماهينا(كت و سؤسكا كاروانيان د

 بوويةرةية، دبتة ئةگةرث وث چةندث كةذ د شةريدا ثتة كوشنت، چنكي سوسكا وي د شةريدا و ژ ئةگةرث
ژ بةري ئةض . ضةخارنا ئاضا پيس، د گؤرةپانا مثرخاساندا نةشثت وةك پثدضي چةرخا ضةدت و دمينت د تةقنثذا

يةكسةر هزرا وي  ،جهث خؤ نينة دبينت سؤسك ل سةر ،شةرة دةست پثبكت، شةضةكث كولك ژ خةو رادبت
ژ دارث بة، رزيانا دارث  كورمث دارث نة( بؤ وث چةندث دچت  كو ئثكي سؤسك بةردابت و د بثژتة برايث خؤ

ئةض گؤتنة د كوردةواريثدا گةلةكا زؤرة و د فولكلؤرث كورديدا گةلةك دهثتة ب ). ٣٩٩:بليجان( )تو نةية
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ماال وث ( سووسا نانپثژاماال مري ژ بةر گؤتنةكا مةزنا هاتبوو دةركرن يا ژ وث بالكثشتر ئةوة، .كارئينان
  ).٣٨:بليجان( )ژ باژاذؤك، دا باركرنثبةلةنگازث ژي هة ل سةر يةك گؤتنا پثشيان 

ضثجا دةما سليض بةگث سليضي دضثت ژنث بؤ كورث ). خوارزا ژ خاالنة( ديسان د كوردةواريثدا گؤتنةكا هةي
رؤكي وةرگثرت، و خؤ عيسث بينت، هندي د هثتث نةشثت چاضثت عيسث مري ژ خةجيجا خؤشكا عةمة

زم، عةمةرؤك چاضشؤر و نوكةرث داگريكةران بوو لةورا بثژت هةبت نةبت خةجيج بؤ منة و ئةز دث وث خاد
ئانكو عةمةرؤك نةچ زةالمة و ). ٢١:بليجان( )خوارزا ژ خاالنة(سليض بةگث ئةض چةندة ب ديل نةبوو و دگؤت 

گةل فرؤشة، ضثجا ئةگةر كورث من خؤشكا وي بينت دوي دةمي دا نةضيثن من ژي دث د چاضشؤر بن و 
  .مةت و خائني بنوةكي خالث خؤ دث د بث روو

ب بةرچاض دكةضت، د كوردةواريثدا ) جةذي ئاضث، دث د ئاضثدا بشكث( ث ژ رؤمانث گؤتنا٩٢ل بةرپةرث 
سةيث (رؤمانضيسي ل سةر سةرهاتيا قافرةشي . ئةض گؤتنة گةلةكا بةربةالضة و ل كوچك و ديوانا دهثتة گؤتن

ل گةل گؤرگان كرينة و دمياهيكث ب  ي ئيناية و ديارة قافرةشي د وث ارثدا گةلةك شةر)سلثمان
  .دةضث  گؤرگان ژ ناض دچت/ دةستث

يةك ژي شريةتان لث بكت و   دبت  يةك بچت جهةك نةنياس و دوور،ديسان گةلةك جاران وةسان چث
ئها ب ضي رةنگي دةما ). چت حةجثپرسياران د مرؤض ب( يب خةلةت نةيب ،ئةو د بثژتث بثژتث هشيار

مرؤض ب ( ا شنگارث بةرةو زؤزانا داية رث، چةند رثك لث هندا ببا دگةل خؤ دگؤتكووچا وةردةكث ژ بةري
  ).١٨٠:بليجان( )پرسياران د گيژة جي و واران

  ):ئيديؤم( پةژن
چ ژ پةيضةكث يان ژ دةستةواژةيةكث يان ژ . )۲۶: ۲۰۰۶ مازي،( )پثگؤيت(پةژن، هندةك ژي دبثژنث 

اية، ئةوا هةركةس دزانت، بةلكي مةبةستةكا دي يا د پشترا و رستةيةكث پثكهاتبت، مةبةست پث نة ئةو وات
زانةك نينة هندةكا ژ ضان پةژنا نةزانت، ضة،  كورديآلئةض جورة د زمانث كوردي دا گةلةكث بةربة. مةجازيية

لث ئةو مرؤضثن رةهوان و زمان شرين ژ هةركةسةكثدي پتر ضان پةژنان د ئاخفتنا خوةدا ب كاردئينن، 
و هندةك جاران مرؤض نةشثت جداهيث بثخت د ) گؤتنثن مةزنان( گةلةك نثزيكي پةنداننهندةك پةژن 

كرية و ئةگةر ئثك خةلكث لث ب رةنگةكث گشيت پةژن گرثدايي دةضةرةكا دةستنيشان .نةقةبا هةردووكاندا
ثران بؤ ناهثن وةرگ(تايبةمتةنديةكا پةژنا ئةوة كو . كةري ناگةهةتوث دةضةرث نةبت، د مةبةستا ئاخفنت

  . چنكي ب وةرگثرانث مةبةستا خؤ ژ دةست ددت). ٨: ٢٠٠٦ حةجي جةعفةر،( )زمانةكث دي
ب ) دووركوژثن نثزيك خسارن( ٦ئةگةر ئةم سةحكينة ل ثدا گةلةك پةژن يثن ب كارهاتني،»بليجان«د 

ة دةما دكةضت، مةبةست نة ئةوة كو مرؤضي ژ دوورضة ب گورزان دكوژن، نةخثر مةبةست پث ئةو بةرچاضا
دلث مرؤضي دكةضتث وةلث دةما ژ نثزيك دبينت،  مرؤض تشتةكي ژ دوورضة دبينت و كاري ل مرؤضي دكت و

دبت و ئةو هزرا مرؤضي بؤ دكر وةسان دةرناكةضت و ئةض گؤتنةب رةنگةكث بةرفرة ل  دلث مرؤضي ژث سار
لة دور - دووركوژ« :كتبةحس لثد لوةهاب كانةيبوي عةبداليث كوردان دهثتة ب كارئينان و بضي رةنگ
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» دور كوژي نزيك خةسار - . شتثك لة دورةوة جوان ئةنوثنث لةنزيكةوة وانابث جواين لة نزيك ناحةز،
   ).١٢: ٢٠٠٥ شريف،(

بكت كو يث ب كثرهايت و شولزانة، لث نثزيك و دةورووبةرثن وي رثكث نادنث و  دةما يةكي بضثت خؤ ديار
ر دكت، چنكي هةمي ناس و مرؤضثن وي نة و هةمي دةما ل بةر ژث د پشتراست نينن، ئةو ژي وةسان هز

دث  من شيانثن هةين و ئةز ژ يةكث دي چثترم، لةورا شينا بثژتث،. چاضثن وانة و خةلةتيثن وي دبينن
  :د رؤمانثدا ب دوو رةنگا ئةض تشتة د كةضتة بةرچاض. گؤتنةكث  بثژت

و  »پةريشانث«كةتية كچ خاال وي  »نعمةتث عيس«دبت كو دلث  وةسان ديار ٢٥٨ةرپةرث ل ب - ١
گةلةك هةوص ددت بشثت جهث خؤ د دلث وث دا بكت، وةلث  نةشثت ئةضي تشيت ب دةست خؤ ضة بينت، 

ث كوذث سلثمانث عةليث مري ئاشكرا دبت، »كةذ«و  »پةريشانث«و يا ژ ضث ژي خرابتر، ئةضينا كچ خاال وي 
ئانكو . »مريشكا خةلكث قازة گيهايث هةوشث تالة،«ژت گؤتنث ددت بةر دلث خؤ و دبث لةورا نعمةتث عيس ضث

  .پةريشان مرؤضا منة، لةورا ئةز نةضثم، لث كةذ بيانية، حةز ژث دكت
دةما وةردةك د بثژتة كورثن خؤ؛ ئةگةر هني گةهشنت ناض عثلث عةليث سواران، ئاگةهداريا  - ٢

ةسةك نةشثت چ نةخؤشيا بينت خالثن خؤ بكن، هني دزانن  مثرخاسثن عةليث سواران ئةون و بثي وان ك
  ).٣٤٢:بليجان(» گايثن مالث ناترسنگولكثن مالث ژ « بثژتة دةيكا خؤكةذ گةلةك تؤرة دبت و د .رثكاوة

ئةضة  .هاتية» تازة دةستث  خوة يث چةپث ژ يث راستث ناس دكر« داث د رؤمانث١٢ديسان ل ژ الپةرث 
وةسان بدت دياركرن كو هثشتا  زارؤكة و چ ژ دنيايث  گؤتنةكا بةربةالضة و دةما مرؤض سالؤخثن ئثكي دكت و

  ).٨٦: ٢٠٠٦،لحصا( )دةستث راستث و  چةپث ژثك جودا ناكت(نزانت، دث بثژت 
د كوردةواريثدا دةما ترس دكةضتة دلث ئثكي دا، و رثكا رةضث بگرت بةر، يث سالؤخا ضي دميةين بكت دث 

ربرينث ژ وث چةندث دكت كو هندث ب لةزة داكو ئةضة دة) دةست چوون هاري پيا وةسان رةضي،: (بثژت
 ب ضي رةنگي هاتية د رؤمانثدا. بكت، ئةگةر ژث هاتبا دا هةمي ئةندامثن لةشث خؤ بتة هاري پياخوة قؤرتال

  ). ١٣:بليجان( )سةريؤ تو ژ پيان را گؤرييب(
د ). ٢٠٦:بليجان( )لث دادث ژي ل سةر دا دةردا بوو هات بوو هةيفا باضؤ،(ديسان د رؤمانثدا هاتية 

هةمان ( )دا كل دت كورةكر(يان ) عزرا ژ قوحبةتث مةزنتر(كوردةواريث دا ب ضي رةنگي ژي دهثتة دةربرين 
مةبةست ژي پث ئةوة، ئةگةر مرؤضي ضيا خوةهريةكث راست بكت، بةلث ب دةستضة نةهثت و ). ٧٥:سةرچاوة

  .بةرؤضاژي خرابتر لثبهثت
، د »هرچ و گثرة گا و رةقاس«دث بثژن  د جهث خؤ دابت، ي نةيان ژئةگةر تشتةك ژ يةكي نةهثت 

 هرچ و گثرة؟ دارك و دثرة؟« رؤمانث دا  ئةض مةبةستة ب ضي رةنگي دةربرية و هندةك ژي ب سةرضةكرية
» روضي و شارستان؟ گورگ و ئةيوان؟ شضان و ديوان؟ وةردث و سلثمان؟ و لةبلةيب؟ رةقة و خةليلي؟هثشتر 

  ).٩٢- ٩١:بليجان(
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  چريؤك و سةرهايت
ا گةلةك چريؤك و سةرهاتيثن كورت ديار دبن و جهث خؤ د ناض رؤمانثد د دةمث ضةگثرانا ضث رؤمانثدا،

ؤ - كا دي هةية سنعةتة« ئوستثن وارين دبثژت. كرن شثواز دهاتة پةيرةو د رؤمانا تةقليديدا و ئةو. دكن
د ئاستةكيدا ئةم ...بكار دهينن ناض رؤمانثدا ئةو ژي ئةوة كو كورتة چريؤكةكث د - هينيتكةسةك بكار نا

ئةم دكارين  كارين سةحكينة ضي سنعةيت كو هةولدانةكة ژ بؤ پركرنا ضاالهيا كاري، لث د ئاستةكث ديداژ،د
  ). ٣٢١: ٢٠٠٨وارين و ذينث،( »بثژين كو لثگةريانةكة ل هةمة جؤريث

 »كؤلكا مريزؤ  كزؤي« منؤنة د سةرهاتيا د بليجانثدا ئةض سةرهاتية مةبةستا نضيسةري ئاشكرا دكن، بؤ
چ چارة بؤ نةددينت و ئةض  ل وث دةضةرث پةيدا دبوو،) كؤيت بوونث( دا  هاتية، دةما نةخؤشيا)٣١:بليجان(

ض د بوو، لةورا هةركةسةكث تؤش ببا يةكسةر د بر ژ و د هاضثتة د ضث كونث دا تا كو د آلزوو بة- نةخؤشية زوو
دةما مريزؤ كزؤ تؤشي ضث نةخؤشيث بووي، وي ژي . ا كو ئةض نةخؤشية بةالض نةبتمر و مةرةم پث ئةو بوو د

پشيت چةند ساالن  مريزؤ كزؤ ساخ دبت و. وةكي يثن بةري وي، ژ ناض خةلكي رادكن و دهاضثژن د كولكيضة
ث ژي دكن كولكث مريزؤ )كون(ناضث وث  خةلك ژي هةمي سةرسؤرماي دمينن و. د زضرت ناض مرؤضثن خؤ

  :هةبوونا ضث سةرهاتيث د رؤمانثدا گةلةك تشتا ب خؤ ضة دگرت .كزؤ
ئا، ژ دةردث كؤيت بوونث را ژي دةرمان پةيدا « :دةما سلثمانث عةليث مري ل بةر دةرث كولكي دبثژت- ١

  .و چارة بؤ  نةهاتية دينتخرتيا مة براكوژية  ).٣٢:بليجان( »....لث ژ خرتيا مة را هث نا بووية،
كي ترس دلث سلثماين دادگرت و نةوثرت بچت ژوور و ب پثدضي دزانت سةيث خؤ ل بةر دةرث كول- ٢

خوازي من . من چ را قافرةش ب خوةرا نة ئاين !تةهةش« :ي دگةل خؤ ببت و د هزرا خؤدا دبثژت)قافرةش(
دل و جةرگث خوة كرة ....بثزمان خبوة د خوةست ب من را بث، لث من پاذا بةردايث. قافرةش ب خوة را بانيا

گازي قافرةش  پؤال و خوة دا سةر بةرث ل سةر دةضث كوولث و ب دوو سث دةنگان هندي هثزا وي هة بوو،
  ). ٣٣:بليجان( »كر
  هةژاري و بثدةسةالتيا خةلكي بةرامبةر نةخؤشي و پةژيكان- ٣

وث چةندث د ئينتة بريا مة كو سلثماين د ديوةخانث دا گةلةك سةرهايت و ) كوذث هارس(سةرهاتيا 
گولثبووينة و د ژيانا خؤدا دث مفاي ژث بينت و ئةضة هثشتا ب رثكثضة، مفايةك ژث وةرگرت و ژيث  چريؤك

ئةضة ة نةيا بةر ئاقل بت و كةسةك بثژت ئةض بوويةرا  هايت ضةگثرانث  رةنگ). ٤٨:بليجان( خؤ درثژتر لث كر
وداين، بؤ منؤنة عةقيد بةكر بةلث د ژيانا كوردةواري يا راستةقينةدا، ئةو تشت يثن رو. دووري راستيثية

من و واحيدي مام رةزا كؤيي و عةزيزي قالة « :بريهاتنثن  سةردةمث كؤمارا مهاباتث دا دبثژت حةوثزي د
رةشي كؤيي شةو لةسةر چياكان ماينةوة و تا بةياين لة نثو ئةو بةفرةدا هاتوو چؤمان دةكرد و ناو بةناويش 

  . )۱۳۸: ۲۰۰۱بةکر،ذةئيس ( »....پشتمان بة يةكتريةوة دةنا
ث ب )سؤيف خدر(ئةض چريؤكة مةبةستثن ضةشارتيژي ب خؤضة دگرن و ئةگةر ئةم سةحكينة سةرهاتيا 

 سؤيف مرؤضةكي خودثترس و باوةرمةند بوو، لث زاروويثن وي بةرةواژي وي هةموو دز ژ،(باوةر و ديندار 
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سؤيف دةست ب سووند ) يث دخؤيباشة سؤيف تو ا گؤشتث پةزثن دز( :خةلكث ژث دپرسني..... قولدر
 »....هةر تةنث ئةز ئاضةگؤشتث ضةدخؤم .دةضث من ب گؤشتث دزيث ناكةضة«: و بةرسووندكان دكر و دگؤت

ئاييين نانث خؤ  كو هندةك مرؤض نةبةس ب ناضث دبت د مةسةال سؤيف خدريدا وةسان ديار. )٦٣:بليجان(
ئاييين ل ديض  بةرژةوةنديثن خؤ ) نا ساص و دةمانب بووري( خؤن، نةخثر هندةكثن هةينب ئاضكا خةلكي د

  .ب رثضة دبن و  ب سةر مال و پةزث خةلكيدا دادگرن
. بكت ئةضة راستيةكة و يا هايت روودانث جهگرتنا چريؤكان د رؤمانثدا بؤ  وث چةندثية ژ دا كو وةرگر هزر 

  . دبت ژ اليةك دي ژي ضة رؤمان پث درثژ
  

  ستران
سترانث رؤلةكث مةزن گثراية، هةر ژ هةژاندنا الندكان بگرة تا كو شةضةرؤكان و درينا د ژيانا كوردةواريدا، 

زؤربةيا كاران . بريكرنث بت ژ چ بؤ گةهاندنا پةيامةكث بت يان ژي بؤ كوشتنا دةمي و خؤ. هتد... گةمني و
ك دا ضةگثرت، ب ستران د بةر ذا دهاتنة گؤتن و گةلةك جاران دا خؤ كنة دوو گرؤپ و گرؤپةكدا بثژت و ية

  .كارث وان گةلةكث ب رثضة چووي و دا هند بينن، رؤژا وان يان ژي دچوون ضث چةندث ژ بريضة
د فولكلؤرث كورديدا، دةما چريؤكةك درثژ يان ژي داستانةك دهثتة ضةگثران، دث بيين سالؤخةك يان 

و خانث لةپ زثرين و مةم و ژي وثنةكث كاريگةر، ب رةنگث سترانكي هاتة گؤتن، ئةضة د لةعليخانا گؤضةي 
  . هتد دا د هثتة دينت...زين و

ژنثن . ل ساصضةگةرا كوشتنا عةليث مري..ئةض تشتة ب بةرفرةهي د رؤمانا بليجاندا، دكةضتة بةرچاض
عةشريث دچن سةر قةبرث وي و ئاخث ب سةرثخؤ دا دكن و گةورث، ئةو دةنگبثژا ب ناض و دةنگ، ب 

و ) عةليث مري( ترانا خةمث، ب روودانا هاتنا دز و جةردان بؤ سةر عثلثدةنگث خؤ يث زةالل، بةندةكا س
  :كوشتنا عةليژ، د بثژت

  ). ١٥:بليجان( »...دة دثرانث د بثژن مريث دةالل بريندارة «
كي دبثژت نة ئةض سترانةية وة ل سلثماين كري سةرث خؤ هةلگرت و بةرةو چارةنضيسةكث نةديار و 

  .تث غةريبيان ب دتة رثآلوة
دكت، ژ خؤشيادا د بةر كومكرنا  بوونا خؤ ب نثچريةكث ژ بريسليمان ژ مال دوور دكةضت، برس و ماندي 

  :گؤتنثستران را بؤ براژتنا گؤشيت، دةست د هاضثژتة)ترك و دارا(
  ها ب ضي ئةرةزي لؤ هورشة هاي هورشة(

  ).٥٦:بليجان....(ها ب ضي خؤپاين لؤ هورشة هاي هورشة
  :دا كو ئةوژي هةر يا د بةر كاري را گؤتنثيةو سةليقا وث ژ فولكؤريية، دبثژت١ )اديسترانةك(ديسان د 

  قورمل قورملؤ دار ملؤدار مل قورملؤ قورملؤ
                                                

  .ئةگةر رؤمانضيسى ئةض سترانة ژ دةف خؤ و ل ديض پثدضيثن رؤدانا  چثكربن، هةر تام و چثژا فولكلؤرى ژث د هثت - ١
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  ).٥٩:بليجان( قورمل قورمكث ضان داران قورمل ئثزنگث وان ياران
  .ضةگرتيية ـپثگؤتن و سترانثن شينيان ،گةلةك د زؤرن و جهةك بةرفرةه

  
  حةيرانؤك

حةيرانؤك زمانث ئةضيندارانة . ر د زمانيدا نازكيةك هةبت، دث ئةوبت يا حةيرانؤك پث دهثنة ضةهاندنئةگة
ئةض تشتة د  .و وةكو دانوستاندنةكثية د نةقةبا دوو دلبةراندا، هةر چ پةيضا جوانة د حةيرانؤكثدا دهثتة دينت

ةض پةيضثن ئةضينيث ژ دةضي دةرد كةضت، ئي د)كةذ(، دةما چاضث پةريشانث ب رؤمانث ژي دا د هثتة دينت
  :كةضن

  ...دةلؤلؤ جانؤ،جانؤ،جانؤ،جانؤ،جانؤ
............  

  ...كول و كةسةر ئثش و ژانؤ ژ من را قةند و شةكر، ژ خةلكثرا
  ...ئةضينا تةيث دلث من ئةضداال خودث كري كول و تةض كؤضانؤ
  ).٢٤٤:ليجانب...(دةالووكؤ ئةگةر تو هةز دكي شةضةكث ژ من را ببة تو مثضانؤ

  :كةذ ب ضي رةنگي بةرسضث ددت
  ...دةلث لث جاين،جانث،جاين،جانث،جانث

 .............  
  ....ژ من را شرينث وةك شةربةتا ل ئيسكانث  

بليجان ( ..پاشيضاين وةزث ژ سينگ و بةرثن تةرا ببم مثضان نا خودث مثضانث بكي، هةرگاضا كو تو هةز
:٢٤٥ .(  

  :بثژتي د زضرينت و ددي پةريشان ل كةذ جارةكا 
  ..الووكؤ هةيران ئيشةض شةضة ،شةض لةيالين
  ...هةم خوداين تويث ژ سينگ و بةرثن م را هةم مثهضاين،

  ....تويث بثي ل بةر دةرث ماال باث من دثراين، ب رامياري و ب رثزاين
  وةزث ل بةر تة ضةكم جؤتةك مةمكثن د فينجاين
... ژم ما هوون كؤرن الووكث منة هاتية ب مثضاينهةگةر نؤبةداران پرسي ئةو كثي، وةزث بث

  ). ٢٤٦- ٢٤٥:بليجان(
  

  بري و باوةر و رةوشت و تيتال
كومةكا سةرةدةري و رةوشت و  بووچوونانة ژ ( كو ئةو ژي هةر ملةتةكي بري و باوةرثن خؤ يثن هةينژ،

ئةضة ژي ب شةض و . )۴۹: ۲۰۰۰اجلزيري،( )هثنة رثكا مرؤضيژ، پةيدا بووينةبوويةرثن رؤژانة د هندةك
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گةلةك تشتا چ بنةرةت بؤ نينة . جهث خؤ گرتني رؤژةكا پةيدا نةبوونة، بةلكي سال و دةم يثن بوورين تاكو،
سةرپث خؤ و  ةيت و يثوةلث ل اليث خةلكي، وةسان يا ديارةيث باوةريث پث نةئينت، ئةو يث ژ رثكث دةرك

ي بضثت و ؤ يث د سةرث مرؤضيدا كري، مرؤضگةلةك تشت يثن هةين، وةسان جهث خ. بابث خؤ داچووي
بووية، هةر  سةرةدةريث د گةلدا دكت، ئةض پريؤزية ژي ژ وث چةندث پةيدا نةضثت وةكو تشتةك پريؤز

  .  ملةتةكي داب و نةريتثن خؤ يثن هةين
د كوردةواريثدا، ئةگةر ژنكةكث دةرسؤكا خؤ ژ سةرث خؤ كر و هاضثت بةر پثن زةالمي، د وي دةميدا 

ضثت هيضيثن وث ژنكث ب كةسةك پث ل وث دةرسووكث بكت و د ببت، نابت هيچةر چ روودان ژي چثئةگ
زاض د بة دوو تايفة ل مةيدانث دكةنة شةذ و ژ «: دبثژت" مةال مةمحوود. "جه بينت يان ژي خثرث نابينت

ةتة ئةو دوو تايفة ژ يةك هةردوو كناران ژي تةلةفيات بووية ژ وةكو ژن بث و الچكا خوة راخينة نثضا وانژ، ئةلب
پشيت كوشتنا عةليث مري ب  كةضت،ض تشتة د رؤمانثژي دا ب بةرچاض دئة). ٢٧: ٢٠٠٦فندي،( »و دوو دبن

دةمةكث كثم، جارةكا دي جةردا دزا ب سةر عثلث سليض بةگثدا دهثت و سلثماين دضثت د ديض تةرش و 
يض دا نةچت و ب رثكا بابث خؤ نةچت، پشيت چ تاالنيدا بچت، لث مةتا وي رةوشث هيضيا ژث دكت دا كو د د

چاركا خوة ئاضيت بوو بةر پثن ( رةوشث ژ نةچاري چاران بؤ نابينت كو سلثمان يث رژدة و دث هةر چت،
  ).١٤:بليجان( ...هةسپث وي

هندةك ژ وان رةوشت و تيتالثن ل ناض ملةتث كورد هةينژ، د ضث رؤمانث ژي دا ب بةرچاض د كةضن ژ بؤ 
چونكي كوردستان جهث ئاسك و پةزث كيضي بوية ژ « ض و نثچري ببوو بةشةك ژ ژيانا  كوردةواريثمنؤنة را

دث بينني نثچريث كارةكث مةزن دژينا ....جهث گورگ و پالنگ و رويضييا بوية ژ جهث بالندا و پةذندا بوية
ئةضث چةندث د قادا .  )٣٠- ٢٩: ٢٠٠٢ جعفر،( »پذيا كوردا نثچري و نثچريضانيث دزانن. مرؤضث كورددا كرية

لة نثو كورداندا ئةفسانة و چريؤك و سةرگوزةشتة و مةتةلَة (ئةدةبياتا كوردي ژي دا رةنگ ضةداية 
» رؤمانا بليجان«). ٣٦٣: ٢٠٠٥ فةتاح،( )فولكلؤرييةكان بةشثوةيةكي زؤر ئاماژةيان بة ذاو و شكار كردووة

  ).٣٦٣ژ  ٢٣٢( س دكت بؤ منؤنة الپةرثنگرنگيةك تايبةت داية ب ضث چةندث و ل گةلةك جها بةح
ژ هةبوون ژكو زؤربةيا وان د رؤمانث . هتد... د كوردةواريث دا رؤژثن داوةتژ، شاباش دان و ياري و تذانة 

 كؤمةلث ل سةر سةرث خؤشةويستثن هةضدو را شاباش ددان(ژي دا و ب ضي شثوةي  دكةضن بةر چاض 
 »وو هةض و ل بةستا بنيا ماالن دا گوذؤضةذكةك خذ چثكر بوونواران ب رثز دا بوونة دس«). ١١١:بليجان(
سثنيا شةكرؤك و پارةيان رةشاندة پثشايكا ). ١١٨:بليجان( سلثمان سثضةك ضرضراندة بووكث). ١١٤:بليجان(

  ).١١٩:بليجان(شكاندنا تشتان ل بةرپثن بووكث ). ١١٨بليجان ل .بووكث
ئةضة د كوردةواريثدا هةبووية ژ و . دهثنة گرثدان. ١)كؤتةل( تازيا ئةمحةدبةگث و سلثماين دوو بؤ

ديسان دةربارةي ضث . د سةرپثهاتيةكثدا ب درثژي بةحس دكت) ٣٣: ٢٠٠٧خةليل،( "ئةمحةدث مريزاي"

                                                
  .دةينن شري و جلثن قارةماىن پثدا. كوتةل گرثدان ئانكو دةما قارةمانةك هاتبا كوشنت دا ئينن جانيا وى زين كن  - ١
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: ٢٠٠٧زامدار،( »لة هةندث شوثين كوردستاندا ماوة) كوتةص( تا ئثستاش«: چةندث مةمحود زامدار دبثژت
١٨ .(  

ثن كورديدا ژ بةري كچ و كور ل هةضدوو بثنة ماركرن قارةمان شريث خؤ د د هندةك چريؤك و داستان
ثدا  ژ پشيت مةم زينث ل سةر جهث خؤ دبينت و گازي »مةم و زين«د داستانا . دةينت نيضا خؤ و كچكثدا

شري دانا لنابةينا خو و  هندي مةم بوو ژ ئةوي پالدا سةر تةختث خوةژ،«...خؤالمث خؤ دكت و ژ بةري خةوث
ل نيضةكا من « :چادرا كةذوي ژ دبثژتث بن ژثرد رؤمانث ژيدا دةما پةريشانث د). ١٠: ٢٠٠٢ ئامثدي،( »داوث

  ). ٣٣٢:بليجان(» وتةدا ئةض شوورا بةند وبةرسضدارة
وةكو مرؤضةك ژ «:سةبارةت نةريتث نةكوشتنا ديال ل اليث كوردان دبثژت" مةال مةمحوودث بايةزيدي"

ئةضة وث دگةهينت كو د ). ١٥:فندي( »ئةوي ناكوژن ئثدي مومكني نينةژ، هةسپي كةت و ئةسري بووژ،
  .كوردةواريث دا ديل نةدهاتن كوشنت

يا ژث ديل  بؤ خؤ هيض. ناض عثلث عةليث سوارانژ، ديلةك دكةضت دةستث كةذوي ژ بةري كةذ بگةهتة 
). ٤١٢:بليجان ( »ناكوژينالوؤ من جارةكث ژ تةرا گؤت مثر ديلثن خوة «:كةذ دبثژتث .كت دا كو نةكوژت د

  .ديارة د رؤمانث ژي دا ئةض تشتة هاتية بةرجةستةكرن
  

  :تةوةرث سيث
  ب سةرضةكرن و كثمايت د رؤمانثدا

. ضةگثر د رؤمانثن تةقليدي دا ژ كةسثن باش ژ بثگةرد و پاقژ  و يثن خراپ ژ پيس و چةپةص نيشان ددن
ژ ضث چةندث بث ) بليجان( نةي و سالؤخدانث ژي دابةلكي د وث نة د دةمث منايش و روودانث ب تنث دا ژ

 .كووسةال پيس ل جانيا خةزالث سووار ببوو« بةهر نةبووية و ب ضي رةنگي نةعمةتث عيس نيشان ددت
هةر ب وي شثوةي يث قارةمان ژ هثز نينة خؤ ). ٢٩١:بليجان( »كووسةال پيس زثدة ناضث نةمةتث عيس بوو

ةكيدا ژ بةر وث سالؤخا ضةگثري بؤ كري ژ مرؤض دزانت ئةضة دوژمن ل بةر بگرت و ژ بةري بكةضت د شةر
 .پاهلةوانةكي ب ناض و دةنگة. ناضث وي هةسث دوودية. ل ناض پةهلةوانثن مري دا پةهلةوانةك هةية« بةزينة

 هثشني ژ ناضملپان ژ چارشان ژ ب زةند و بةند و بلندباال و ب گةضدةية ئةو يةكي چووذي چةقةيل ژچاض
. د سترانثن شةري و داستانثن فولكلؤريدا ژ دةيك و بابثن قارةمانان نةوةك يثن خةلكث دينة). ٨١:بليجان(
: ٢٠٠٨اجلزيري،( »ب دارث د دةستيدا بةرازةك كوشيت«كورث وث دايكث ية يا كو  "دةروثشث عةبدي"

ةمي عةشريا گثسا ه). ٣٥٨:خةليل( چوو بوو) كيكا ومال(د شةرةكيدا ل هةوارا " عةبدي" بابث وي ژي). ١٤٧
و  مالباتثن مةزن و دوژمن بةزينن ژ وةردةك و سلثمان هةردوو قارةمانن ژ و ژ. كةس نةبوو خؤ ل بةربگرت

دةما كورث دةنيزث دز ب زةالمثن خؤضة هثرشث دكت سةر تاالنث . يثن ژ وان ژي دبن دث قارةمان بن
الوثن وةردةكث لثدانة پثنج « اض ناضث وانةشكثنن و ل ناض عثلي نهثرشا وان د) كةر و كولك. (ئاغايعةمةر 

ژ دايكبوونا قارةمانا ). ٢٠٧:بليجان( »كرنة و ديل گرتنة كو بريندار دز كوشتنة و ئةضا ژي سةرةكث جةرديةژ،
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روودةضا خؤشكا ژ دايكبوونا روستةمي ژ «بؤ منؤنة  ژي د داستانثن فولكلؤري دا وةك  يا خةلكث دي نينةژ،
وةسا ديارة دث قارةمانةكث مةزن ژث ). ٢٠: ٢٠٠٥ و حيتؤ، ٣٨: ٢٠٠٦ جندي،( »ثسةملانث سندي و زاص

) ١٦٦- ١٦٥:بليجان( )كةذ و كولك( د رؤمانث دا ئةض تشتة هاتية بةرجةستةكرن و ژ دايك بوونا. بتچث
دا نةوةك يا خةلكيية و ضةگثري يا ضياي هةر ژ بوونا وان ژ جوداهيةك د نةقةبا وان و زارؤكثن دي يثن عثلي 

    .  هةبت
ژ اليث زمانيضة رؤمانضيس گةلةكث دةوصةمةندة ژ ب رةهوانيا خؤ راستيةكث د چارچووضث رؤمانا بليجان دا 

شني دةستث رةشث كوردان ) برنا  شؤرةش و سةرهلدانثن كوردانشكةسنت و ژ ناض(دكت ژ كو ئةو ژي  ديار
  .دوژمنن؟ پثضة ديارة ژ و يا ضيايي كورد چاضث خؤ ضةكن و بزانن كا كينة

  :دكت ل دوو ئاستا وث چةندث ديار
ژ ملةت ) ئةو ب خؤ هةضدو دكوژن( دةما سلثمان و  ئةمحةد بةگ و رةمؤ پالةوان دهثنة كوشنت: يةكةم

هةيفا من تث ژ وث هةيفث، ( هةمي دمينت مةندةهؤش و كةسةك نزانت كث ئةض هةمي پةهلةوانة كوشتينة
 ).١٥٨:بليجان( نةخوويانةئريؤ دوژمن و نةيارثن مة يث نةديار و 

  :كرن شريةتثن حةزكرنا وةاليت و ب ضي رةنگث ل خارث هاتينة دةستنيشان: دووةم
ئةوي ب ( يت ل بةري هةرتشتةكيية ژ ئةضة سليض بةگةژثكرنا نيشتماين و ئازاديا وةصا حةز: نيشتمان - ١

ئةو هةر مت ل وث  .خةوث ضةدكرهزرا رزگاريا وةالت سةر دادين سةر بالگي و ب هيضيا ئازاديا گةل چاض ل 
حةسث دوودث ژ بةري مرنث ). ١٨:بليجان( هزرث دا بوو كو وةالتث خوة ل ژثر لةكمثن داگريكةران دةرينة

  ).  ٢٨٠:بليجان( ل هةر كي ئايل وةالت دا بة ژ هةذن بةرگريا وةالتث خوة بكن( شريةتان ل كورثن خؤ دكت
.  گرتنا عةشريان باكوور ب كاردئينت ژ سةرثكدا ثرين وثر دةستةواژثن كوردستانا ژضةگ: ئثكگرتن- ٢

ئةض هةمي ژثكدابذانة ژ پثدضي يةكگرتنثية ژ چونكي . كوشتنا ل سةر چنة ژ ددةقثدا ب بةرچاض دكةضن
ب ئثكايت و برايت بكارن ريشاال  ب ئاريكاريا هةضژ،« ئةوة رثكا سةرفةرازي و ئازاديا جضاكةكث پارضةكري

  ).٤٤٨:نبليجا( ».....هةموو 
وةرن ئثدي شةرث خوة ب ( قارةمان و بريندارث براكوژيث ژ ب برينا كوور ضة دبثژت )كةذ: (براكوژي- ٣

هة ل درثژيا « پشيت كوشتنا كةذؤي ژ كولك دهزرينت). ٤٤٤ :بليجان( ئثدي براكوژي بةسة. خوةتيث بةسة
  ).٤٤٩:بليجان( »دكن مثژوويثدا كوردن كو ب فةرمانا بيهانيان هةضدو قذ

وة خةشيمان ب ( بوونا  براكوژيثضةگثر ژ نةزانني و خشيميث دكتة ئةگةر بؤ درست: هةژاري و نةزانني - ٤
تشتث  ل سةر). ٣٤٠:بليجان( ...)شثرثن مة نةزاننژ،نةگوهدارن....شةذ ل سةر خاالن دا وث دشينن

بةنگةيةك زةضيث ل سةر پشيكان ژ ل سةر زاذان ژ ل سةر زؤزانان ژ ل سةر ( نةژهةژي هةضدوو دكوژن
  ).٤٥٠:بليجان( هةضدو د كؤژن

. بث هةلوثستيا خةلكي ل روودانثن دةوروبةرثن وي ژ ضةگثر وةكي دةردةكي بةرث خؤ ددتث: دووذيايت- ٥
هندي سليض بةگ يث ساخ و هةشت سةرؤك هؤز ل بن فةرمانا وي ژ خةلكي  خؤ بؤ وي دكر ئاخ ژ پشيت 
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كؤمةال دووذوو بةرةبةرة ژ دؤرا وان رةضني و ئةوانا ل تونةبوونث  ؛عةمةرؤك بووي ئاغا هةر تشت هات گؤهذين
  ).١٢٤:بليجان( دا تةنث هثالن

گؤتگؤتكةك . ملةتث كورد ب ئؤال خؤ بوسلمانن ژ و  قورئانا پريؤز ب زمانث عةرةبيية: زمانث كوردي - ٦
ئةضا هة ببوو جهث وث  .د گؤتن زمانث عةرةيب يث پريؤزة. ژي د ناف خةلكث كورد و بوسلمان بةالض ببوو

گرنگيث  ب زمانث كوردي ددت و ناما "  مةال حةسةن"چونكي  .كرن چةندث دژيايةتيا زمانث كوردي ثتة
). ٨٤:بليجان( "مةال هةسةنث ئثزدي"پث دنضثست ژ هةمي مةاليثن دي بؤهتانا بؤ دةردئثخن و دبثژنث

ابة كو ئةم ناضثن نةيي كوردي ل زارؤكثن ن« لثكرنا زارؤكثن وةردةكث دبثژتحةسث دوودث ل دةمث  ناض
  ).١٦٧:بليجان ( »ناضثن نيشتماين نيضةك ژ سةرخوةبوونية. خوة بكن

يت ژ كثمايت يثن پةيدا آلژثكرنا وة رؤمانةك ب ضي قةبارث مةزن و گةلةك گرنگيدان ب شريةتثن حةز
  :كرين و ئةض ضةكولينة ب ضي رةنگث ل خارث وان كثماتيان دةستنيشان دكت

  :كرن وبارةدو - ١
وةلث ئةگةر هات و ئةض دووبارةكرنة ژ رادث  هندةك جارا دووبارةكرن جواين و هثزث ددت دةقي،
  .دةركةت، الوازي بؤ دةقث و بثزاري بؤ خوثندةضاي پةيدا دبت

هثت سةر نةساخيا شةرث ب تايبةيت دةما بةحس د رؤمانا بليجان ژ ضث دووبارةكرنث بث بةهر نةبووية ژ،
شةرث خال و «: دبثژت ما وةردةك دزانت عةمةر ئاغاي كةذ و كولك يثن ضرثكرين شةذيژ،دة .براكوژيث

دوو جاران  ل ).  ٣٣٥:بليجان( »...بيناين ريشا كؤيت بووين ژ دةرمان ژثرا قةت تونينة خوارزيان وسانةژ،
ئةض  -ب... ..شةرث خال و خوارزيان ژ شةرث خوة ب خوةتيث، ريشاال كؤيت بووين  - يةك الپةر هاتينة؛ أ

شةر هةر شةرث  :ل جهةك دي دبثژت). ٣٤٧:بليجان( هةموو برايثن مة ب دةستثن هةضدو تثنة كوشتنث
  .  ١)٣٤٨:بليجان( ...خوة ب خوةتيث

 .رةگةزث ژ نشكةكثضة - ٢
ب كارئينانا رةگةزث ژ نشكةكثضة د رؤمانثدا ژ اليث هؤنةريضة لةنگييةكة و بث دةسةالتييا رؤمانضيسي خؤيا 

 :بليجان(قثنة ل سةر سةرث كةذوي ژ كولك يث دةوي ژ دةستث كوليلكث ضةد خؤت ژ   و پذة شةر. دبت
واران گةهةشتني عةمةر ئاغاي دكةضنة بن سيبةرا ن دةربارةي حةسث دوودث و عةليث سئةو پثزانينث). ٤٤١

  ).٢٨٦:بليجان( ضي رةگةزي
كريارثن ژ نشكثضة ب رةنگةكث ( د ضةگثرانثن فولكلؤريدا رةگةزث ژ نشكثضة رولةكث مةزن يث هةي

وةلث هؤنةرمةند دضثت ل رثكةكث ). ٢١٥:محادي( )د چريؤكثن فولكلؤريدا ب بةرچاض دكةضن ـبةرفرةه
  .يان ژي يث ل فثلةكث دگةرهت بگةرهت يا بضثت بثژت بثي وةرگر بزانت كو ئةضة يث چةپددتژ،

 :گؤتار و درووشم - ٣

                                                
  .٣٩٩,٤٤٤,٤٤٩,٤٥١,٢٩٦ل گةلةك جهثن دي ژى دووبارة دبت بؤ منؤنة الپةرثن  - ١
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ةضثت هةمي هزر و بؤچوونثن وي ژ ا ژ رؤمانضيسي بضثت و نب كارئينانا شثوازث گؤتاركي د دان وستاندناد
سةر ضث چةندث ژي  .دكت كو ئةضة كةسةكة يان ژي قارةمانث چريؤكثية هثنة دارثشنت و ژ بريد

كرنث دوور دئثخت ژ لةورا پثدضيية دان و ستاندن يان ژي هزركرنا  كةسان ل ديض ئاست  راخوثندةضاي ژ هزر
و ضةگثر چييث . ورة دةقان دا ژ دارث راستيث و تؤرةي يث د دةستث نضيسةريداد ضان ج .و زانينثن وان بن
باشة ضةگثر . تنث دبت ديدةضان و ئثدي بياض نامينت هزرا خؤ د تشتةكيدا بكت) وةرگر. (بؤ وةرگري ناهثلت

گةلةك كون و تشثن ضةشاريت بؤ وةرگري ئاشكرا بكت ژ وةلث نابت اليةنث هؤنةري ل بةرچاض نةهثتة 
بثخت و ل  رؤمانضيسي نةشياية خؤ ژ ضي شثوازي دوور. رگرتن و ل دمياهيث ببتة قوربانث درومشا و گؤتاراوة

  .٤٦٣تا كو ل  ٤٤٨گةلةك جهان ئةضة د هثتة پثش ب تايبةيت ژ ل 
  

  :ئةجنام
  :پشيت ضةكولني ب دمياهي هايت ژ ضةكولةر گةهةشتية ضان ئةجنامان

  .ةگةزثن خؤضة د رؤمانثدا ثتة مةزراندندشيانداية فولكلؤر ب هةمي جؤر و ر - 
يةكثن ضةگثرانث  .ي يا فولكلؤري هاتية ئاضاكرن)كةذ و كولك( رؤمانا بليجان ل سةر قةرقودث داستانا - 

ديسان ژ اليث جه و ناضثن كةسايةتيان و دةمي ضة ژ . هةض د هةردوو دةقاندا يثن هةين يثن وةك
 .لثكنثزيكيةك يا هةي

گؤتنثن مةزنان ژ پةژن ژ چريؤك و ( كلؤري د رؤمانثدا هاتينة مةزراندن ژ وةكيگةلةك جورثن فول - 
 ).ؤك ژ بريو باوةر و رةوشت و تيتالنسةرهايت ژ ستران ژ حةيرا

دووبارةكرن و رةگةزث ژ نشكثضة و درووشم ژ كةتينة د ناض رؤمانث دا ژ دةمث رؤمانضيسي ضيايي  - 
دةينت ) هتد...ژيث ژ پشتگوهضة هاضثتنا زمانث كوردينةزانينث ژ براكو( كثماتيثن جضاكث كوردي

 .بةرچاض
 . رةهوانييا زماين و شارةزايي د كةلةپووري دا و نةفةسةكا د رثژ بؤ نضثسينث ژ د رؤمانثدا د هثنة دينت - 
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  :سةرچاوةکان
  .، دار الکرنک، القاهرةۀأرکان القص) 1960( م.فورستر، أ - 
لمؤسسۀ العربیۀ ، ابیروت ،راث الشعبی فی الروایۀ العراقیۀ الحدیثۀأثر الت) 1980(حمادي، صبري مسلم  - 

 .،الطبعۀ االولىللدراسات و النشر

  .دهؤك، چاپخانا هاوار , بليجان) ٢٠٠٦(جيهاىن، پةرويزث  - 
  .مکتبۀ مدبولى, القاهرة,أفاق الروایۀ البنیۀ و المؤثرات )2007( محمّدشاهین،   - 
 . بةغدا، كورى زانيارى كورد ،انث زارگؤتنا كورداية تاريقيثستر) ١٩٧٧(جةليل، ئؤردخيانث  - 

 .، هةولثر، چاپخانا ئاراسزارگؤتنا كوردا) ٢٠٠٨(ليل، جةليلث و جةليل، ئؤردخياىنَ جة - 

  .موءسسۀ الیمامۀ الصحفیۀ, ، الریاضشعریۀ المکان فی الروایۀ الجدیدة) 1421(حسین، خالد حسین  - 
,  جه د رؤمانا كورديدا گةريان ل بابث بةرزة و دؤزةخا سثى وةك منؤنة) ٢٠٠٦(رةمةزان حةجى قادر  - 

 .دهؤك

 .، هةولثر، چاپخانا حةجى هاشمفةرهةنگا گؤتنثت پثشييان )٢٠٠٦(مازى، چيا   - 

  .پةژن و گؤتنثت كوردى) ٢٠٠٦(جةعفةر، حةجى  - 
يماىن، وةزارةتى ، سلفةرهةنگى ئيديؤم لة زماىن كورديدا) ٢٠٠٥(شةريف، عةبدولوةهاب كانىب  - 

 .رؤشنبريى

  .چاپخانا هاوار,، دهوكچةند ئثديومةكثن كوردينة - ىيلؤلكا ئالزياگ) ٢٠٠٦(ساصح، خالد   - 
 .دهؤك, تيؤريا وثژةى) ٢٠٠٨(وارين، ئوسنت و وثليك، رينث  - 

اپي هةولثر، ئاراس، چ ,حةوثزي گةشتثك بة كؤمارى مةهاباد دا ،عةقيد بةكر عةبدولكةرمي,)يس بةكررةئ( - 
 . دووةم

 .كاوا للنشر و التوزيع,اربيل, األدب الشفاهي الكردي) ٢٠٠٠(الجزيري، علي  - 

هةولثر،  ,١٨٦٧- ١٧٩٩عادات و رسوماتنتمث ئةكرادية يا مةال مةمحوودث بايةزيدى ) ٢٠٠٦(فندى، رشيد  - 
 .چاپخانا حةجى هاشم

وةزارةتى رؤشنبريى  ,هةولثر,زاينييداكوردستان لة سةدةى پازدةى  )٢٠٠٥(فةتاح، رابيعة شيخ حمةمةد  - 
 .بةذثوةبةرايةتىي گشتىي رؤشنبريى و هونةر

 ، دهوك،گوصبژثرةك ژ نضيسكارثن كوردثن سؤضيةتا بةرث )٢٠٠٧(خةليل، تيمؤرث  - 

  .دةزگاى موزيك و كةلةپوورى كوردى, هةولثر,مةمث ئاالن) ٢٠٠٧(زامدار، مةمحوود  - 
  .هةولثر، ئاراس, فولكلؤرث كوردى ژ )٢٠٠٢(ئامثدى، سادق اءالدين  - 
كوردى نؤزدة شاخثد نوو،  شاخثد دةستانا رؤستةمث زالث )٢٠٠٦( )پروفيسور( جندى، حاجيث - 

  .چاپخانا هاوار,دهوك
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  چةمک و ناوةرؤک لة چريؤکي هاوچةرخي کورديدا
  عومةر حمةمةدي

  كورته
بةرةوذووي بؤتةوة، نووسةر لةو دةرفـةت و  کؤمةصگاي کوردي بةو هةموو دژواري و کؤنتراسثتانةي کة 

بوارانةي کة بؤي ذةخساوة، توانيويةيت کةصـکة پثويسـت بـؤ چـريؤک وةرگـرث؛ ويسـتووية بـة جـؤرث         
ذاستييةکانی ژيآن بگؤذث کة نة تةنيا شوثنةوارةکاين خؤ جثی لة بري نةکا، توانيوية خوثنـةريش لةگـةص   

گة لة پاراستين اليةين هونةري چـريؤک، بةصـگةدار   نووس جلةم هةلومةرجةدا، چريؤک. خؤي ذثک خبا
کردنی ئةخالق و ذةوشی ژياين کؤمةصگايشي وةئةستؤ گرتووة؛ ديارة نووسـةر بـؤ گرينگـي پثـداين ئـةو      

يةيت و ئـةخالقی خـؤي، ناچـار بـة لةنگـةر ذاگـرتن لـة نثـو         آلمةبةستة و بةذثوة بردين ذثساکانی کؤمة
ن بووة کة پثم واية ئةمة لة چريؤکي کورديـدا ئـةزموونثکي زؤر   دؤخةکاين زةمانی و دياردة چريؤکييةکا

  .باشة
بةکار هثناين تةکنيک کة بتوانث کةمايةتييةکاين کثشةي مرؤضي ئةمذؤ لة ناو چريؤکـدا تـاوتوث بکـا،    

نووس بة کةصک وةرگرتن لـة فاکتةرگـةيل وةک   چريؤک. نووسي پثويستةدسيپلني و داهثناين چريؤک
بـةک و  ونؤلؤگي ذاستةوخؤ يا ناذاستةوخؤ، گوزارةي ذيـوايي کـورت و خثـرا، فـالش    ذاگواستين زةمان، م

شةپؤيل زةين و هتد هةوص بؤ گةذانيت کردين چريؤک و نزيک کردنةوةي لة نؤرمـة پةسـةندکراوةکاين   
دان بة تةوةرةي باس و وشةسـةرةکييةکان، فاکتـةکاين   لة درثژةي ئةم وتارةدا، بة سةرنج. جيهاين دةدا

هاوچةرخي کوردي بة چةند بةصگة و دةق خراونةتة ذوو، لة کؤتايي وتارةکةشـدا پـةذاوثزةکاين    چريؤکي
  .ناو دةق دةستنيشان کراون

  
کارکردي زةيين، سـتراتثژي دةق، ذاضـةي دةرووين، ئيستةحاصـة، مونؤلـؤگ،      :وشة سةرةکييةکان

  فؤذم، خوسانسؤذي

                                                
  )توثژةري ئةدةيب کوردي( 
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  :کارکردي زةيين و دةروون شيکاري :م كه يهتةوةرةي 

لة سةرجةم ئةو چريؤکة کورديانةي کة لة دؤخي هاوچةرخدا نووسراون، شـثوازثکي هاوبةشـيان تثـدا    
ئثستا ئـةو پرسـيارة   . شيکاري کةسايةتييةکاين ناو چريؤکةدةبينرث، ئةويش کارکردي زةيين و دةروون

، کاردانـةوةي  بةرةو ذووي چريؤک دةبثتةوة کة کارکردي زةيين تا چ ذادةيةک لةگةص کايةزمانييةکاندا
  هةبوو؟ لةگةص چةمکدا چؤن مامةصةي لةگةص کراوة؟

ذةگةزي کاية زمانييةکان دةگةذثتةوة بـؤ  . ئةم کثشةية، لة ذةگةزي کاية زمانةييةکاندا، جثگةي باسة
مـاکس مـولثر   . دؤخةکاين کةونارا، ئةم بةشة لة مريايت کلتووري لةگةص توستوورة لـة پةيوةنـدي دايـة   

لة کاية زمانييةکانةوة هاتوونة دةرث، ئةو لـة سـةر ئـةو باوةذةيـة کـة ئارياييـةکان       ئوستوورةکان : دةصث
شوثين و زمانثکي خوازةيي ذاضةيان دةکرد؛ ئةوةي لة سرووشتةوة وةريان دةگرت، بة شثوازثکي مرؤض

ن بة مـاچثکي ئةنـدؤميو  ) مانگ(خواژن، سثلثنة، : شةو داهاتووة، دةيانگوت: ياين لة جيايت ئةوةي بصثن
هثما و دياردةکاين خةياص ئـامثز لـة کايةزمانييـةکاين نـاو چريؤکـي      ) ١.(چاوي چووة دة خةو) خؤرئاوا(

  :کورديشدا جثگةي لثوردبوونةوةن کة ئاماژة بة چةند بةصگة دةکةين
زةمني تةشتثکي گةورةية، زؤر گةورةية، گةورةتر لة باوةشي تؤ، زةمني بة گريـان  «: بةصگةي يةکةم
گريت، تةشتثکي پان و گرد؛ ئثمة تثيدا دةگرين، ئةگةر پذ بوو، ذزگار دةبـني، دةزاين  دةژي، خؤيشي دة

  )٢(»...چی بکة، هةوص بدة زةمني کون بکةيت تاکو بذژثيتة ئامسانةوة، ئةرث ئابکة، لة مين ببيسة
خةيآص، ذووداو و هثما سروشتييةکان، سث خاصي گرينگي نا چريؤکن کة باري عاتيفي چريؤک بة هثز 

نـاس لـة   بريمةنـداين دةروون . کةن؛ بةو مةرجة هةم ذووداو وثناکرث و هةم کارکردي زةيين تثدا بثدة
سةر ئةم باوةذةن کة وثنةگةلث کة بتوانث عاتيفةي ئةزةصي بنوثنث، کةرةسةيةکن کة بةهاي جيهاين بـة  

ـ  . بةرهةمي ئةدةيب دةبةخشن ة خـؤ  بة پثي بريؤکةي چريؤکناسی، چريؤکي باش سث خاصي گرينگـي ل
  :گرتووة کة بة شثوةي خوارةوة پؤلثن دةکرث

  
يةکةم، ستراتيژي تايبةت کة نووسةر دايدةذثژث و بةرةو نيازي خوثنةر دةچثتة پثش؛ دووهةم، بةکار 

لة خاصي يةکةمدا ئـةو چريؤکانـةي   . مي خوثنةرآلهثناين ئةو ستراتيژيية لة پةيکةرةي دةقدا؛ سثهةم، و
ة، ستراتيژي خوثنةر لة سةرةتاوة ذوون و ئاشکراية؛ يـاين شـوثين ذووداو،   شثوازي ذؤمانسيانةي تثدا ديار

زمان، کةسايةيت و پراکتيـزة بـووين خـةياص لـة پالتفـؤذمي تايبـةت بـة خؤيـدا گوجنـاوة، نووسـةؤ لـة            
چريؤکةکاين . چريؤکةکةيدا، زانياري لةمةذ گرفت و کثشةي مرؤض لةگةص خؤي و کؤمةص ئةداتة دةست

عةتا نةهايي ) ذؤمانتيکي و کلتووري(فةتاحي ئةمريي ) يةيتآلوازي ذياليزمي کؤمةشث(حةسةين قزصجي 
لـةم بةسـتثنةدا   ) کلتـووري (ناسر وةحيدي و حوسـثن شـثربةگي   ) ذيوايةيت کوريت زةين و دياليکتيک(

لة خاصي دووهةمدا بةکارهثناين ستراتيژي لة پةيکـةري دةقـدا بـة گؤرانکـاری خثـراي      . پؤلثن دةکرثن
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نةناسياو کردين کةسايةيت، گوزارةي کورت بؤ کةسـايةتيية الوةکييـةکان، ذاگـرتين زةمـان و      زةماين و
ــالش ــردةوةي    ف ــؤ ک ــة و پرســيار و چــاوةذواين ب ــاين گرميان ــؤ کةســايةيت ســةرةکي، پثکهثن ــةک ب ب

چريؤکةکاين حمةمةد ذةمةزاين، شـاحمةمةدي، عـةيل دةمساصـي، مةنسـوور     . کةسايةتييةکان بةرچاون
زاده، شـةپؤل مةجيـدپوور، چنـوور سـةعيدي، بريـا      ادر هيدايـةيت، ذةحـيم عةبدولـذةحيم   تةيفووري، قـ 

لة ئةزموونگةريـةکاين ئـةم   . . . کاکةسووري، عةزيز مةمحوودپوور، سةالح نةيساري، عريفان ذةسوصی و 
  .بةستثنةدان

چـةمک و  مي خوثنةر بؤ ستراتيژي نووسةر دياري دةکا، پةيوةندي بة شثوازي آلسثهةمني خاصی کة و
پثکهاتةي چريؤکةوة هةية؛ ئايا گرميانةي خوثنةر لة ناو دةقدا و بةر لة تاوا بوون دةشکث؟ يـان نووسـةر   

  هةتا کؤتايي چريؤک چاوةذوان دةمثنثتةوة؟
نووسـةوة هةيـة؛   مي ئةم پرسيارة پةيوةندي بة داذشتين تةرح و فؤذمی چريؤک لة اليةن چـريؤک آلو

لةگةص هةرکام لـةم پرسـيارانة بـة پثـی فاکتـةرةکاين چـريؤک بـةراورد        مي خوثنةر آلواتا لةم خاصةدا و
کــردةوةي زةمــاين و دؤخــي کةســايةتييةکان دةوري گرينــگ لــة چريؤکــدا دةگثــذث، واتــا . دةکــرث

چـاو  . خودذاضةيي و ذاضةي کةسايةتييةکان لـة داذشـتين تـةرح و فـؤذمي چريؤکـدا کاريگـةريان هةيـة       
رديدا، ئةم مةبةستة لة ذووي خشتةي خوارةوة باشـتر دثنثتـة   خشاندنثک بة سةرجةم سةد چريؤکي کو

  :بةرچاو
و دوو پلة بؤ ذاضةي کةسايةيت لـة  هةر وةک لةم چاذتةدا دةبينرث، لة سيستةمي کالسيدا لة سةتا سي

وپثـنج پلـه بـؤ ذاضـةي     لة سيسـتةمي نوثخوازيشـدا لـة سـةتا چـل     . کةصک وةرگرياوة ذيوايةتشثوازي 
لة  يةکةم کةسيشدابة کار هثنراوة؛ لة شثوازي  دووهةم کةسييةکان، شثوازي کةسايةيت يان کةسايةت

  .ودوو پلة بؤ ذاضةي کةس يان کةسايةتييةکان تةرخان کراوةسةتا بيست
چوونی ذةويت چريؤکي کورديدا، هثندث فاکتةر هةن کة پثکهاتة و چةمکي تايبةت بـة  لة بةرةو پثش

  .مي خوثنةر دياري دةکرثآلييةوة ذادةي نياز و وچريؤک پثکدثنث لة ذووي ئةو تايبةمتةند
  ٢بةصگةي 

کثردةکةم لة هةموويان پث باشترة، هةصيدةگرم و لةسةر شادةمارةکةي مةچةکم ذايدةگرم؛ بذثک ...«
کةصکة، ژياين پذ لة ژان، دةرةتاين لثبذيوم تةنيا مـردن دةتوانـث ذزگـارم    بري دةکةمةوة ئيتر گةذانةوة بث

ذةنگة دؤخثک گؤذانکاري پثکبثنث؛ واتـا کةسـايةيت وةک دؤخـي پثشـوو کـة تثيـدا        يان) ٣(»...بکا و 
  .دةژي، نةمثنثتةوة

  ٣بةصگةي 
وي چاوةکـاين مـن کؤشـتيان کردؤتـة کـاين؟      آلنابيين سـث ! توخوا مةگري! ... داية! دايکة گيان...«

ـ       او دةمارةکـامن و  وادةزامن هةر ئةو دةميش ئةو تؤز و خؤصة وردانـة لةگـةص بـريين سةرشـامن چونةتـة ن
  )٤(» ...لةوثشذا چونةتة نثو دصم و کؤنتذؤصي دصة کوتةکانيشميان وةدةست گرتووة
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لة زؤربةي چريؤکي کوردييةکاندا کاردانةوةي هـةر دوو اليـةين کةسـايةيت و دؤخ بـة سـةر يةکـةوة       
دا ديآرة؛ ئةمة ئةوة دةگةيةنث کـة چـريؤک ذؤحثکـي زينـدووي هةيـة و ناتوانـث لـة دؤخثکـي وثسـتاو         

  .دياردةکردين بةردةوام لة ناو کردةوة و گؤذانکاريدا خؤيآ دةکا. مبثنثتةوة
  ٤بةصگةي 

ئـةبث  . يادي دايکي دصي پذ کرد جارثکي تر لة ئاوثنةکةدا بة شوثنيا گةذا، سةرپؤشـةکةي دذابـوو  ...«
سـک هاتـة نثـو    ئينجا فرمث... کةنينثکي تاص ... دايکي پثکةين ... زياتر بيپارثزم لة دوو سث الوة دذاوة

  )٥(».لةسةرة مةرگا پثی داوم... ئةمة يادگاري دايکمة ... زؤرت ئاگا لثی بث : چاوي و پثي وت
لة خاصي دووهةمدا کةسايةتييکان وةک کةرةسةيةک دةکار دةکرثن کراکرديان بؤ پثکهثناين تةرحي 

بـا  . م بةشةدا دةنگوجنثنئةو چريؤکانةي کة اليةين خةياصيان لة واقعييةتةکان تثدا کةمترة لة. چريؤکة
  :سةرنج بدةينة ديالکتيکي ئةم دةقة

  ٥بةصگةي 
ئةگــةريش ببوايــة زةردي . گـوتی لــةو جيهانـة جگــة لــة ذةنگـي ذةش هــيچ ذةنگثــک نـةدةبوو    ...«

تـؤ پيـاوثکي نةخؤشـي کـة     : گـوتی . خؤصةمثشي و شيين خؤصةمثشي و سـووري خؤصةمثشـی دةبـوون   
  )٦.(»ةردازيت زؤرةپبةداخةوة تواناي بريکردنةوة و خةياص

  
  :بةجيهاين بووين چريؤک و خؤسانسؤذي: م تةوةرةي دووه

لة بةرهةمة چريؤکييةکاين هةوچةرخدا، خاصثکي گرينـگ و هاوبـةش دةبينرثـف ئـةويش کـارکردي      
دةبث هؤي چي بث : لثرةدا پرسيارثک دثتة گؤذث. زةيين خوثنةر و ذاضةي دةرووين کةسايةيت چريؤکة

گةرايي و خةياصةوة سـةرقاص دةبـث؟   داذشتنی تةرحي بةرهةمةکةي بة دةروون کة نووسةري چريؤک بؤ
مي ئةم پرسيارة ئةبث بصثني ئـةوة شـتثکي حاشاهةصـنةگرة کـة لـة دؤخثکـي سانسـؤذدا نووسـةر         آلبؤ و

ئةخزثتة پاص خةياص و خؤي بـة ئوسـتوورةوة خـةريک دةکـا و لـة نـةگوتراوةکاين دةروون دةدوث؛ لـة        
نووسـاين ئيمـة بـؤ الي    شي بةجيهاين بوونی چريؤکي کوردي، سةرجني چـريؤک اليةکي تريشةوة پةرؤ

بةرهةمةکاين کافکا، ذابلة، جؤيز، مارکثز، پذؤست، فاکنةر و هتد کة کارکردي هونةري و زةيـين، چةنـد   
  .دةنگي و چةند جؤرةکيان تثدا گوجناو ذادةکثشث

  
  :حالة کردنکثشةي دةرووين و بةصگةي مةسخ و بة ئيستي: م تةوةرةي سثيه

تواندنةوةي هةوثن مايةکاين رؤمانتيکي لة منوونةگةيل خةياصدا توانيوية لة زؤربـةي نؤرمـة باوةکـاين    
ئةم بةشة لة سورذياليزم يان ذيـاليزمي  . جيهاندا چةمک بؤ ئةکتيو کردين زةين و ذاضةي پتر ئاصوگؤذ بکا

هثنـدث لـةم فاکتةرانـةي نـاو     » ةئيسـتيحال «و » مةسـخ «مونؤلؤگي کةسـايةيت بـؤ   . جادووييدا بةرچاوة
چريؤکــن کــة بــاس بــؤ توثژينــةوةي زةيــن و دةروون شــيکاري ئامــادة دةکــةن؛ لــة زؤربــةي کورتــة  
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ــةزي و خــةياص  ــةوارةي    چريؤکــةکاين فانت ــيچم و ق ــة ب ــؤزةکان کــة ل ــة پذکثشــة و ئاص ــامثزدا، اليةن ئ
کثشـةي دةرووين و   کةسايةتييةکاندا دةبينـرث، بةشـثکي زؤر لـة گـرفيت مـرؤض دةگةذثنثتـةوة سـةر       

لثرةوة نووسةر هةوص دةدا تا ذادةيةک بتوانث ). oedipal(ناهومثدي و تثکشکان لة دووذيانةي ئؤديپيدا 
  .مي پثداويستةکاين بةردةنگي خؤي بداتةوة و ذثگا چارةيةک بؤ گرفتةکاين دةرووين بدؤزثتةوةآلو

ردة زمانييةکاين چريؤکدا خؤيآ دةکـا،  هةر بؤيةش لة ذةهةندي خةياصةوة وثنة خةياصييةکان لة ناو ديا
کاتثک ذةفتار لة نائاگاييةوة دياري دةکرث کة وشار و کثشة نائاگاييةکان، دةذژثنثتة ناو خةياصي ئاگـايي  

کاتثک لة نثوان ئاگايي و نائاگاييدا ديواري کؤسپ و پةرژين پثکبث و هةوص بؤ تثکذمانـدنی ئـةم   . مرؤض
کراوةکان ئازاد نةکرثن، کةسـايةتييةکي سـةقةت و چةواشـة دثتـة     وتديوارة نةدرث و وزة و توانا سةرک

دةبينني کة لة ئةندثشةي ماکة فانتـةزي و خةياصـييةکاندا دياردةکـاين نـاو چـريؤک پثچةوانـةي       . دي
واقعييةت، اليةين نةگةتيضي پةيدا دةکا؛ بـةم پثيـة گؤذانکـاري خثرايـي زةمـاين، کةسـايةيت چـريؤک        

  .يشي بةدواوة بث»مةسخ«نةية کةسايةيت دةکا و لةوا» ئيستيحالة«
شثوازي خةيت و مونؤلؤگ، لة ژثر کارتثکةري شةپؤيل زةيندا لة ذيـااليزم دوور دةکةوثتـةوة و زةمـان    

زةمان لة نثـوان ئـةزةص و   . کارکردي بنةذةيت لة دةت دةدا و چةمک تووشي دةرهةست بوونةوة دةبثت
ي مةرگ و ژيان لة ئـارادا بـث، مـرؤض لةگـةص ذووبـةذوو      ئةبةددا ئازاد دةبث، بةتايبةت ئةو کاتةي کثشة

بوونةوةي اليةنگةيل نةگةتيض، تووشي تةنگ و چةصةمة دةبث، ئةو بةشـة لـة چةنـد دةقثکـي چريؤکـدا      
  :جثگةي لثوردبوونةوةية

نـةنکي  ! کـوذة ... ذؤژثک نامةيةکي سةيرم پثگةيشت؛ نووسيبوويان نـةنکت مـردووة  « :دةقي يةکةم
کاغةزثکيان بة کچثکـدا بـؤ نـاردم، کچـة ذووت و قـووت      ... نةبووة، ئيستا مردبث  چي؟ من قةت نةنکم

چؤغةيـةکي  ... کچة دةسـيت گـرمت بردميـة سـةر مـةييت نـةنکم       ... بووف دةتگوت قةت دانةپؤشراوة 
يـان باشـتر   ... سةيري ئةو تةرمة سةيرةم دةکرد، نةنکم ببوو بـة پيـاو  ... زةردي زؤر جواين دةبةر دابوو

  )٧(».ر لة هةوةصةوة پياو بووهة: بصثم
بؤ کة ورچة سةما دةکا، تؤ دةگري؟ خؤم چةن جـار ديومـة   : چايچي وازي نةدةهثنا« :دةقي دووهةم

چـايچي داچصـةکا، نيگـاي لـة     . ئةوة دايکمـة : کابرا بة ئارامي هاتة قسة کردن. لؤتيش بؤي گثذاومةتةوة
يةتثکي دوور و درثـژة، حةقايـةيت هـةزاران سـاص     کابراوة بؤ ورچةکة، لةويشةوة بؤ کابرا گوثزايةوة، حةقا

  »... .لةمةوبةر
يةکـةم، مـةرامي ئيـدئؤلؤژيکي، دووهـةم،     : لة پثکانةي هةردويي ئةم دةقةدا دوو شثوة پثناسةي هةية

  .کثشةي دةرووين
دان لـة ذووداوةکـانی دةور و بـةريژياين، نـرخ و بـةهايي      لة پثناسةي يةکةم دةقدا، نووسةر بة سـةرنج 

نـةنکی  ! کـوذة «: دييةکاين بنةماصةيي لةگةص دؤخ و کثشةي تاکة کةسث لة کؤمةصدا پثناسة دةکاپةيوةن
  )٨(» .چي؟ من قةت نةنکم نةبووة
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لة پثناسةي دةقي دووهةمي چريؤکدا باس لة سةر خودئاگا و ناخودئاگاي مرؤضة؛ خودئاگا ئةو بةشة لة 
بري دةکاتةوة، هةست دةکا شت وةردةگـرث و   زةينة کة مرؤض هوشيارانة زؤربةي کات، تثدا دةژي لةودا

ناخودگا بةشثکي تر لة زةيين مرؤضة کة پانتاييـةکي گـةورة لـة تايبةمتةندييـةکانی دةرووين کةسـثيت      
زؤربةي پثداويستةکانی لةم بةشةدا جثگري بوونه کة ذاگواستنيان بؤ بةشـي خودئاگـا زؤر   . دةگرثتة خؤي

بة خودئاگا ناگةن، ئةزموونثکن سازگارييان لةگـةص گرميانـةکاين   ئاستةمة، ئةزموونةکاين کة لةم بةشةدا 
ئةم ناخودئاگاية تةنيا لة ذثگاي هيپنؤتيزم و خةياصـةوة  . کراو دةمثننةوةئثمةدا نيية و ناموراد و سةرکوت

  .پثناسة دةکرثن
يان ژورناخودئاگا چةشـين سـثبةر يـان وةمهثـک سـةيري      » دةروونييةکان«دةتوانني ئةوةش بصثني 

  .کرث کة بةشي تاريکي دةرووين مرؤض پثکدثنثدة
يـان لـة ذثگـةي    ) من قةت نةنکم نةبووة(ناساندين ئةو سثبةرة لة هثندث ذةوشی وةک ئينکار کردن 

: با لة درثژةي ئةو دةقة چريؤکة کـة لـة مةسـخ دةدوث، ورد بينـةوة    . تةوة دةردةکةوثآلتةماع و دةسة
و حةق سوصتان، من دوين مريم بووم و يةکث لة براکـامن   ئةو سةردةمةي کة ئثمة چةندين برابووين...«

دووين داوود؛ ئثمة لةسةر پريي و گةورةيي شةذمان بوو، دايکمان کةوتة بـةينمان، ئـةرث حةقايـةتثکي    
دوور و درثژة ئثمة دايکمان مةسخ کرد و کردمان بة ورچ، ئيستاش خؤت چاوت لثية دايکم چؤن سةيرم 

  )٩(» دةدا؟ دةکا؟ چاوت لثية چؤن ئازارم
باس لةسةر ئةواليةين غةيرةئةخالقی و چةواشة کردين ذاستييةکان لة نـاو کـةش و هـةواي خةياصـدا     

کة لة پةيوةندي لةگةص بوونةوةريان يـآن کةسـثکي تـر لـة چريؤکـدا ذاضـة       » مةسخ و ئيستيحالة«وةک 
  .ا و تاووثی دةکانووس هةوصي بؤ دةددةکرثن، فةرافکةين بؤ سةر کؤمةص يان کةساين ترة کة چريؤک

  
  :دةوري مونؤلؤگ لةسةر شةپؤيل زةيندا: م تةوةرةي چواره

بةرچاوترين خاصی چريؤکة بؤ ورووژاندين زةين جگة لةمـة تايبةمتةنـدي ذاوثـژي زمـاين     » مونؤلؤگ«
. يةکةم کةس لة چريؤکدا ئةمةية کة نووسةر بة هاساين دةتوانث لـة دؤخ و زةمـةين کةسـايةيت بـدوث    

. لة تةک خةيت کردن و يةکپارچةيي چريؤک دةوري گرينـگ دةگثـذث    يةکةم کةسذيوايةيت زةيين
باش دةتوانث سةرجني خوثنةر ذابکثشث و باری عاتيفی چريؤک بة هثز بکا و پرسيار و ) بگثذ(مين ذاوي 

لـةو  ...«: گومان بثنثتة دي؛ خةياص تاو و توثي بکا و نةهثنييةکاين نـاو تـاريکي دةرووين شـی بکاتـةوة    
ةوة خةوي سثبةري سپيم ديوة، سثبةرةکةي خؤم لث بؤتة مؤتةکة، پثم واية سـثبةري مـن نييـة؛    وةخت

ئةي بؤ وةک ئةو سثبةرة سپيية دةست ناکاته ملم و گوث بؤ قسةکامن ذاناگرث؟ دةصثم نةکا ئةو چووبـث  
  )١٠(»؟ ئةگينا کابرايةکي نةديو و نةناس چووزانث؟ دةصثم نةکا هةر ئةو باوکمي کووشتبث؟...

  ئةرکي نووسةر لة ئاستی چريؤکدا
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. ئةرکي نووسةر تةنيا بةکارهثنانی تکنيک نيية، بةصکوو ذوانني لة بةهاکاين چريؤکيش بؤ ئةو گرينگـة 
نووسةر دةتوانث لة بةرهةم هثنـان و گـؤذيين بةهاکانـدا خوثنـةر ئاگـادار بکاتـةوة ئـةرکي ذؤشـنبريي         

جـا کـة   » بةهاکان بة ذوانگةوة دةگـؤذثن «: چة دةصثني. يةيت و ئةخالقی نووسةريش هةر ئةوةيةآلکؤمة
يـةيت  آلواية پثکهثنانی ذوانگةي نوث دةتوانث بـةهاکان بنرخثنـث، خةصـکي جيـاواز لـة بـارودؤخي کؤمة      

جياوازدا کؤمةصث بةهاي جياوازيان هةية، ئةگةر چريؤکةکان دابذانی زةمانيان تثدا بـةدي دةکـرث و لـة    
ةوث خؤي لة يةکدةسيت بپـارثزث، کـةمپث خوثنـةراين تايبـةت بـة      تةرح و فؤذمي نوث پثکهاتووة، دةي

بة کورتی ئةلتةرناتيض کردين ئةندثشةي ناو چريؤکي کوردی دصی زيندووي چريؤکة . خؤي تةرخان بکا
م پرسـيارثک لـة ذةويت چريؤکـي    آلهةتا خؤي لة ئاسيت چريؤکي جيهانيدا ذابثنث، بة. بؤ داهاتوو لثدةدا

  ؤکةکان چؤن لةگةص نرخ و بةهاکاندا مامةصةيان کردووة؟کورديدا ئةمةية کة چري
می ئةم پرسيارةدا، دةتوانني بصثني لة کوردستاين ئثمة چريؤک پةيوةندي بة دوو خاصی گرينگ آللة و
ــة شــثوازي سانســؤذ يــان . يةکــةم، مةســةلةي سانســؤذ؛ دووهــةم، داذشــتنی تــةرح و فــؤذم : هةيــة ل

ةت لةگـةص گؤذانکـاری نـوثی زةمـاين و ئةزمونگةرييـةکاين      خودسانسؤذيدا بةرةو ذوو بوونـةوةي سـونن  
لة اليـةک دةبينـث   . تکنيکي و بةها تازةکاين جيهاين، نووسةر تووشي قؤناغثکي هةستيار وئاستةم دةکا

کة بةرهةمة گةورةکاين جيهاين لةگةص شارستانييةت و پيشةسازي لة دايک بووة، لـة اليـةکي تـريش،    
تاين دواکةوتوودا ئيستاش لة سةر بري و باوةذي نووسـةر چـاوةدثري   آلو کثشةي سياسی، ئايني و بذوا لة

دةکا؛ لثرةداية کة باس لة فةردانييةت و ذؤحي سةربةخؤ تکنيـک و تـةرح و فـؤذمي تايبـةت بـة خـؤي       
  .دةخوازث

هةر بةو بيانووةش لة چريؤکي هاوچةرخدا تکنيک بة ناوي شةپؤيل زةين و گةذانةوة بؤ نـاخی مـرؤض   
  .چريؤکةکاندا دةبينرثلة زؤربةي 

وي بووين چريرک ئةوة دةگةيةنث کة لة فةردانييةت و خودي کةسدا وثنةي هثمايي هةن کـة  آلخةيا
نـوثين خةياصـة کـة لـةودا ديـاردة      ئةمـةش ذاسـت  . لة لثکؤصينةوةي مثژوييدا بـةرةو ذوويـان دةبينـةوة   

ة، ئةوة ئةمة دةسةملثنث کـة  ئوستوورةييةکان تاکةيي دةبن لة هةمان کاتيشدا حوزووری گشتييان هةي
  .ذؤحي مرؤض لة اليةک، کةسثيت دةرووين فةردي لة اليةکي تر گشيت و بةرهةستة

لة چريؤکي هاوچةرخي کورديدا، هثندثک ئـةزمووين تـاص و تاسـثنةر دةبينـرث کـة دةرد و ذةجنـي       
وون لـة ئـارا   لةم چريؤکانةدا هةوص بؤ قةرةبوو کردنةوةي خةسـارةکاين دةر . مرؤضي سةردةم دةگةيةنث

داية؛ هةر بؤيةش پةنا بردن بؤ جيهاين ئوسـتوورةيي و شيتاصـة کـردين نيازةکـاين دةرووين، تاقـة ذثـی       
  .کردنةوةي ئةزموونةکانةتاقی
يـة، پـذة لـة کـردةوة، لـة ذثگـا       جيهاين ئوستوورةيي جيهانثکي وثنـةيي : دةصث» ئةرنثست کاسريثر«

  )١٢.(هةست بة هثز و تواناکاين دةرووين بکةيتخةسصةتة عاتيفي و دةروونييةکانةوة ئةتوانث 
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ئةگةر نووسةر لة ذوانگةي نةگةتيضيةکانةوة دةيهـةوث ذووداوةکـان خباتـة نـاو ذةهةنـدةکاين غـةيرة       
  .و ئاماجنگةري تثدةکؤشث) meliorism(ين بؤ مةبةسيت چاکباوةذي آلعةق
  

  :تثبيين
ح و داذشتين کةسايةيت کؤنتذؤصـی زةمـان   هةر چةند لةم چريؤکانةدا، ذيوايةيت عةيين پثکهثناين تةر

م ئاصـؤز کـردين   آلو دةروونشيکاري کةسايةيت چريؤک، وةک خاصگةلثکي پؤزيتيضي چاوي لثدةکرث، بـة 
چةمکي چريؤک بة بيانووي تةرح و فؤذم کة خوثنةر سةري لثبشثوث و لة ذاضة کردن بتوؤرث، ئةوة کةم 

و بـةهاکانی چـريؤک دةگةيـةنث؛ کارثکتـةرةکاين     نووس لةمةذ نـرخ  ئةزموونی و تثنةگةيشتين چريؤک
گـؤذيين  . نووسـدا تثدةپـةذن  چريؤک لة ناو بةهاکانی چريؤکدا دةژين و بة نـاو ئةزموونگـةري چـريؤک   

کةسايةتييةکاين واقيعي هةر چةند لة ناو خةياصيشدا پةروةردة بن، خوازياري ناو ژياين ذاستني و لة نـاو  
ةمکي چريؤک دةبثتة هؤي ئةمة کة کةسايةتييةکان مةزنتر لـةوةي  بريي نووسةردا دةبينرثن، ئاصؤزي چ

  .کة هةن، نةبينني
نووسةر لة دةرةوةي کةسايةتييةکانداناژي، بةصـکوو کةسـايةتييةکان ژيانيـان، بوونيـان، کةسـايةتيان      

لـة کؤتـايي   . منم» مادام بواری«گوتووية » گوستاو فلؤبثر«ذاستةوخؤ لة نووسةر قةرز دةکةن هةر وةک 
ضةي ئةم بةشةدا بةو ئاکامة دةگةين کة لة هثندث دةقي چريؤکدا ذؤحي خؤسانسؤذي بة سةؤ تکنيکدا ذا

بـا لـةم   . هثشتا هةر زاصة، ئيزن بة گةشةي فةردانييةت و ذؤحي سةربةخؤيي کةسايةيت چريؤک نـادةن 
  :دةقةش ورد بينةوة

  :دوا بةصگة
مدا، لةبةري پـث تـا تـةوقی    آلذوانيم بة بةژن و باليباسةکامن لةبةر خؤم داماصي و لة نثو ئاوثنةکةدا ...«

لـة بـةر شـةرم    . آلسةر، لة تةوقی سةرم تا بةري پثم پثستثکي پةمةيي سفت و ناسک وةک پـةذي گـو  
ئاوصـکراس و کراسـم لةبـةر کـردف پشـتثندم      ...م آلچاوم دانةخست بذوامنـة پشـتثند بـةرةوخوارم، بـة    

  )١١(».بةست
  

  :دةرةجنامةکان
ارةدا، سةرةذاي خاصة پؤزيتيضييةکاين چريؤکي هاوچةرخي کـوردي، هثنـدث خاصـي    لة کؤتايي ئةم وت

  :کزيش دةبينرث کة پثويستة بة کوريت ئاماژةيان پثبکرث
 .زؤرثک لة ميتؤدةکاين فةلسةيف و سايکؤلؤژي لة چةمک و تکنيکدا پتر ذثژةيية نةک داهثنةرانة. ١
وونـةکان بـةردةوام نـةبووة؛ ئـةو بـةردةوام      کةصک وةرگرتن لة چةمکي تازة و تثست کـردين ئةزم . ٢

  .نةبوونة، چريؤک وةک پرؤسةيةکي ناتةواو دةهثصثتةوة
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چـةمک تووشـي   . هثندثک لة چريؤکةکان کارکردي زةمانيان لة دةست داوة و لة مةکان دابـذاون . ٣
  .دةرهةستثکي نائاسايي بؤتةوة و گةمةي تةقليد ئاسيت خوثندنةوةي چريؤکي دابةزاندووة

  .ةنايةيت و خؤجثيي لة زؤربةي چريؤکةکاندا ذووکةش و کليشةييةذةس. ٤
ترس و گومان لة چريؤکي کورديدا بـةرچاوة، ئـةويش دةگةذثتـةوة سـةر قؤنـاغي گواسـتنةوة لـة        . ٥

سوننةتةوة بؤ نوثخوازي؛ واتا دصةذاوکث لة سيستةمي جيهاين و ذووبةذوو بوونـةوةي بايةخـةکان لةگـةص    
  .ين گوماين نووسةريةکترة کة دةبثتة پثکهثنا

لة ئاسيت ذةخنةدا چـريؤک نةکةوتؤتـة بـةر ذةخنـةي موونسـيفانةوة و ذةخنـةگر بـة شـثوازثکي         . ٦
ئاکادميي و کاربةري چريؤکةکاين کوردي تاوتوث نةکردووة؛ واتا زؤربـةي ذةخنـةکان لةسـةر چـريؤک     

  .تيؤريزةن تا پراکتيزة
چريؤکـي کورديـدا هةيـة، تةمـةين سـاوای      سةرةذاي هةموو ئةو گرث و ئاسـتةنگانةي لةسـةر ذةويت   

نووسـانی الو خـةريکي بـةخؤدا هاتنـةوة و     ت بة خامةي ذةنگيين چـريؤک آلچريؤکي کوردستانی ذؤژهة
نووسـاين الو بـة ئريادةيـةکي قـامي و ورةيـةکي      چـريؤک . خؤذانان لةگـةص ذةويت جيهـاين چريؤکدايـة   

تـةنيا لـة   «چريؤک ئـةدا؛ بـة قـةويل فذؤيـد      نةسرةوتووو پث ئةنثتة قؤناغي تازة و هةوص بؤ پثشکةوتين
تدار و تثکنةشـکاوةکاندا سـةرکةوتوو بثـت و    آلرثگاي بةربةرکانييةوة، ئةتوانثت بـة سـةر هثـزي دةسـة    

  .»مانايةک لة ژيان و بوون بکةيتة دةسکةوت
  

  :پةذاوثزةکاين ناو دةق
 پورروتون، ابوالقاسم امساعيل. ک. اسطوره ک )۱

 .۲۰ .مةنسوور تةيفووري، ذازة ل )۲

 .۷۶.  بريا کاکة سووريف خؤر، ل )۳

 .۸۴.  عريفان ذةسووصی، ذةهةندةکاين ون بوو، ذازة، ل )۴

 .۵۶.  ، ل۱۲۶-۱۲۵ژيال حوسةيين، سروةي   )۵

 .۷.  عةتا نةهايي، تةنگانة، ل )۶

 .۱۱.  زاده، خؤر، لسولةميان عةبدولذةحيم )۷

 .هةمان سةرچاوة )۸

 .۴۲.  عةتا نةهايي، تةنگانة، ل )۹

 .۴۹.  ل قادر هيدايةيت، خؤر، )۱۰

 .۴۱.  ماپارة ئيرباهيمي، خؤر، ل )۱۱
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  :سةرچاوةکان
 .، تهران، نشر مرکزساختار و تأويل متن) ۱۳۸۰(احمدی، بابک  .۱

ی محسـن سـليماني،   نويسـي، ترجمـه  ی داسـتان درسهايی درباره) ۱۳۷۴(بيشاپ، لئوناردو   .۲
 .تهران، سازمان چاپ و انتشارات

 .ةهاي برونو بتلهايم، تهران، هرمسافسون و افسان) ۱۳۸۱(زاده، افسانة شريعت .۳

 .گةلة چريؤک، تاران، پةژوهةندة) ۱۳۷۸( خؤر  .۴

 .تةورثز) ۱۳۷۳) (کؤمةصةچريؤک( خةوةذاو .۵

 .۱۶و۱۵ژمارة ) ۱۳۸۳خةرماناين ( تآلذؤژهة .۶

 .۱۷۹ژمارة ) ۱۳۸۰جؤزةرداين(سروه  .۷

 .، کؤمةصة وتار، وةرگثذاين شثرزاد حةسةن، هةولثر، ئاراسلة ستايشي ئةدةبدا .۸

 .تاران، عابد حةشري ذةنگةکان،) ۱۳۸۰(محوودپوور، عةزيز مة .۹
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 دا»مةولةوي«دابذان لة تثكستة شيعرييةكاين  كاريگةري
  ∗)کةساس جةبباري( موحةممةد ئةمحةد سةعيد.د 

  
  :کورتة

 دياردةي دابذان وةك فاكتةر و سةرچاوةي نامؤيي، لة مثژوويةكي بةرينةوة لةناو كؤمةصگاي كورديدا وةك
كاري لة هزر و برييان كردووة، بةتايبةيت . دياردةيةكي باو كاريگةري خؤي لةسةر تاكةكاين بةجثهثشتووة

مةولةوي بةو دياردةية كاريگةر بووة شاعريانةشدا  لة ناو ئةو. شاعرياين و لة بةرهةمةكانياندا ذةنگي داوةتةوة
بةو پآيةي . لة شيعرةكانيدا نةخش و ذؤصي بةرچاوي هةبووة و فةزايةكي پان و بةريين داگري كردووة

بة كارةسات و ذووداوةكاين ذؤژگار و ژياين خؤي . مةولةوي سؤفيةكي لة خواترس و هةست و دصناسك بووة
ياندا  دابذان و دووركةوتنةوة لة دؤست و هاوذثيان و خؤشةويستان و هةروةها لة ناو. يةكجار نيگةران بووة

ي هاوسةري، بةرة و ئةوةيان بردووة كة دابذان لة خودي خؤشيدا بثتة كايةوة، هةر »عةنبةر خاتوون«مةرگي 
ر و ئةوةش وايكردووة شيعرةكاين سيماي ياخيبوون و تووذةيي و گريان و گلةيي لة قةدةر و چةرخي ذؤژگا

  .دةربذيين باري مةينةيت و چةشتين ئازاريان پثوة ديار بثت
مةولةوي لة ئةوپةذي لووتكةي باري ئاصؤزي مةينةتيدا و لةو شيعرانةي كة بةرامةي دابذانيان لة خؤگرتووة، وةك 

 و حةق بؤ خاوةن باوةذثك بةبنةماي يةكثتيبوون و بانگةوازي يةزداين و گةذانةوة بؤ ئةو ژيانة هةتا هةتايةي ذاسيت
دصدانةوة و سةبووري خؤي پةناي بؤ ساقي و مةي و نةي وئاوازةكاين مؤسيقا و سروشت وةك هثمايةكي ئايين و 

  .سؤفيگةري كؤذ و بةزم و ذةزمي سؤفيانةي ساز كردووة و ئؤقرةيي و ئارامي بوونيات ناوة
تثكةصي بة  وةك سروشتپةروةرثكيش هةميشة سؤز و هةست و ئةندثشةي خؤي و دةوروبةرةكةي

بةوانة ئازارو مةينةتييةكاين و . سروشت كردووة، كة الي مةولةوي سةرچاوةي باوةذثكي پتةوي يةكثتيبوونة
  .كاريگةري ئةو دابذانةي ذاماصي و هةموار كردووة

  

  . مةولةوي، دابذان، نامؤبوون: کييةکانرةوشه سه

                                                
 .كؤلثژي زمان، بةشي كوردى ∗
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  پثشةكي

بةرامةكاين دابذان لة تثكستة شيعرييةكاين «ي لة سةرةتادا پرؤژةي ئةم تؤژينةوةية ناو نيشانةكة
و بةجمؤرةي  گؤذا بة كاريگةري »بةرامة«وشةي  ،م بة خواسيت ليژنةي زانسيت بةشآلبوو، بة »مةولةويدا
و فاكتةري سةرهةصداين دياردةي نامؤ  چووة كة دابذان سةرچاوةلة بةر ئةوةي تؤژةر واي بؤ .هاتثئثستاي ل

كؤ وةك بةشثك لة ژياين كورد كة تاك و چدةيةش لةناو كؤمةصگاي كوردةواريدا چبوون و نامؤييةو ئةم ديار
يةكانيدا يو چاالك لةكار ،فراواين داگري كردووة يةکيپانتاي ،وةنييةبة هؤي كارةسات و ذووداوة مةينةتبارةكا

 عري بةوةي شارةزاشاعريانيشدا مةولةوي شا لةناو .بةتايبةيت الي ئةديب و شاعرياين ،وبؤي دةركةوتووةذةنگ
يان نديارتري .بةوكارةساتانة زوو نيگةران بووة ،وثنة بووةثو سؤفيةكي لة خوا ترس و دصناسك و متةوازعثكي ب

ئةم  ي هاوسةري تةنانةت لةسةر خودي خؤشي،»عةنبةرخاتوون«و كؤچي  دابذان لة دؤست و ئازيزان و دصبةر
بؤية لة بةشثكي زؤري  .و دياريان لة سةر مةولةوي بووةدياردانة، يان ئةم ذووداوانة كاريگةريي بةرچاو 

و  هةر ئةمةش بووة بة هاندةري تؤژةر كة تيشكثك خباتة سةر ئةو دياردةية .دا بةرامةيان ديارةيشيعرةكان
لةهةمووياندا ديوانةكةي مةولةوي و  .بكات بةمنوونة و بةصگةي تؤژينةوةكةئةو شيعرانة هةندثكيان 

 ؛تؤژينةوةكةش بةسةر دوو تةوةردا دابةشكراوة .سةرچاوةي هةصبژاردين دةقةكانة ةذسمةالعةبدواکةرمي مود
هةروةها ذنگدانةوةي  .ذوانگةي شارةزايانةوة باسكراوة دياردةي دابذان و نامؤبوون لةي لة يةكةمدا كورتةيةك

  .ي ذيزبةنديةکي مثژووييثشاعرياين ديالثكيت گؤران بة پ لة شيعري هةندث لة كة دياردة
لة  ثلة تةوةري دووةميشدا پؤلثنكردين حاصةتةكاين دابذان الي مةولةوي و شيكردنةوةو لثكدانةوةي هةند

  .عرييةكاين ناو ديوانةكةيدةقة شي
  

  :تةوةري يةكةم
 يةيت هةميشة نةخش و كاريگةريي لةناخ وآلوةك دياردةيةكي كؤمة نامؤبوون، جيابوونةوة،  لثك دابذان،

كة بة هةر  مرؤض لة نيشتمان و زثدي ئازيزان، وةك دابذان لة دؤست، .ضدا هةبووةبريي مرؤ و دةروون وسؤز
  .هؤيةكةوة بثت

ژيان و مثژووةكةيةوة وةك ي ئةم دياردةية بةحوكم، تايبةيت بة كورد و دا بةگشيتاللةمثژووي گة
كاندا ذةنگي هةموو چني و توثژة لةناو. ري هةبووةوحزو قؤناغةكاين ژيانيدا زةق لة هةمووي دياردةيةك
 لةناو كوردةواريدا، تةنانةت لةناو چريؤك و بةسةرهات وذووداوةكاين؛ هثشتووةثكاريگةريي بةجو داوةتةوة
و چريؤكدا بةدي ئةكةين  ورةكةيدا چةندين منوونة لة شيعرولتةلة ئةدةبيات و ك دا،يفةرمانذةواكان و بنةماصة

  .دياردةيةن كة ئاوثنة نوماي ئةو
بة سةر ئةم بارانة  ثئةوبارة سايكؤلؤژيةي مرؤضة كة ئةكر اق و دووركةوتنةوة و نامؤ بوون،ياخود فري، دابذان

مرؤض لة سروشت لة  هؤز لة كؤمةص و هؤز لة شوثنةزا، مرؤض لة مرؤض، دابذاين مرؤض لة .هةمةجؤري بكةين
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مك و زاراوة بووةتة ئةم دياردةية وةك چة .ةري سايكؤلؤژييان بؤ سةر تاك و كؤمةص هةيةيگسةراپاياندا كار
 "هيگل" ؛لة لثكؤصينةوةكانيان ئاماژةيان بؤ كردووة. و فةيلةسوفان و كؤمةصناسان لةزانا ثذاماين هةندثمايةي ت
نامؤبووين مرؤض و دابذاين لةخودي خؤي واتة مرؤض لة خودي خؤي نامؤ ئةيب يان دائةبذي لة «ئةصي

 السيد جاسم،( »لة دووركةوتنةوة لةخؤي) رفطت( يسروشت و گةوهةري خؤي و ئةگاتة لووتكةي تووندذةوي
دؤخةية تاك هةست بة دابذاين دؤخثكي  ئةو«ئةمةش جؤرثكة لةدابذاين گياين كة  كة ).١٢٩: ١٩٨٦

ذاضةي  لةوبارةيةوة هةرقليتس لة ناواخن و دووتوثيدا بةجمؤرة هةر). ١:الدوري( »مرؤضايةيت و ئايديايي ئةكات
مرؤض پةلكثش  نامؤبوونةش لةزؤر باردا هةرئةم دابذان و). ١:الرحيم( »ئةكؤصمةوة ةذمث وگلةخؤم ئة«: كردووة

بةتايبةيت لةو شوثنةي كة تثيدا ث ئةكات و لةسروشت و دةوروبةرةكةي دايئةبذي و چةندين وثنة وةرئةگر
چوون دةر ئةهثصي،ث لةهثزةكاين جثگا بةج و ستةمي كؤمةص، جةور لة«و خةم دايئةگري وةك  ئةژي و ئازار

ئةتوانني بصثني بةشثكي زؤري ). ٧٣:ئاکرةيي( بريي چاك و خؤشي وةك ضيان و ياد هثشتين زادگا،ثو بة ج
خؤيدا واتاي  لرييكاكاين مةولةوي ئةم جؤرانة ئةپثكن هةر ئةو دابذانة يان پةلكثش بوون لة گةوهةري

 يةکيةچثتة بةرگي كةسثتكة مرؤض ئ ،دايالدانثكي يان دةرچوونثكي ناچاريية لة گةوهةري مرؤضايةت
 پاندين تواناسو زةمينةخؤشكردنيان بؤ چة يةوةيةتآلنامرؤضانةوة يان بةهؤي هؤكارةكاين ژينگةي كؤمة

 كةرةوةيكالي لة دةرپةذاندين داهثنانةية ثئةوةي بؤي ئةلوي و تثكداين هةرچ ية ذةسةنةكاينيمرؤضايةت
و گؤذيين بؤ  ئاسا لةجيايت ذاستةقينةثكي ئامثراندا بؤ خوصقاندين مرؤضيةكاندا لة هةموو هةستةكيگشت

    ).٤٨- ٤٨: ١٩٧٧ املسيح،( بةشت بوون نامؤبوون، كةرةسة و كةلوپةل،

نةقشي خؤي  ،يةآلگومان ئةجمؤرة كاريگةريية لةسةر ناخي مرؤض بةتايبةيت ئةوانةي بواري ئةفراندنيان باثب
شاعريي ث بةرهةمةكانياندا ذةنگي داوةتةوة ئةوةتان لة .ندويانةآلنا يةوةدةست هثشتووة و ئازاري داون و بةثج

وة نييةو دةروو يةيتآلبةدةست چةند دؤخ و جؤري دابذان و نامؤبووين شوثن و كؤمة "تةممام ئةبوو"عةرةب 
ئةمةش دةرةجنامي ئةو گؤذانة ). ١:الرحيم( »كردنةوةية  ثدابذان نو«هثنا كة  ند تا باوةذي بةوةآلئةينا

   .سايكؤلؤژييةية
كردووة  انةي سةرزةوي نةك ئامساين تةماشاي نامؤبووين واخيماركسيش بؤ ذزگاربووين مرؤض لة بةند 
گرتووة  ي لة سةرئةوةداثوةوة پؤذ هةر لةو ،و ئةجنامةكانيشي دؤزراونةتةوة يةتية هؤآلدياردةيةكي كؤمة«كة 

وونيش ديسان بنامؤ ؛كة هؤشياري چينايةيت مةرجثكي پثويستة لة داماصيين سةربةسيت و هؤشياري
ئازادي  بة ثدابذان و نامؤبوون ئةش ،هةر لةو پثودانگةوة ).١٩: ١٩٨٤ خوري،( »مةرجثكي پثويستة بؤ البردين

هةردووكيان پةيوةنديةکي ئؤرگانيان لة شيكردنةوةي كؤمةصگاي  ؛ئازاديش دژي نامؤبوونة . ثدةرپةذثنر
يةيت و آلوةك دياردةيةكي كؤمة "كارل ماركس). "١٩: ١٩٨٤ خوري،( »بؤرژوازي و ئايدؤلؤژييةكةيدا هةية

دةية لةو كؤمةصگاية رچوونكة ئةم ديا .ي دواوة بة كؤمةصگاي بورژوازيةوة پةيوةسيت كردووةثسايكؤلؤژي ل
و فيكري  يةيتآلو بةرهةمي قؤناغةكةدا ذةنگي داوةتةوة و لة كثشة كؤمة ئاشكرا و زةقتر دةركةوتووة و لة كار

  .و قؤناغةشي بةدةر نةبووةئابوورييةكاين ئة
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 ثكة ئةكر يةتنيآلو كؤمةص سةرجةميان كؤبةندي دياردةيةكي كؤمة دابذاين تاك لة تاك يان لةخود
بوون و خؤ ت يان بة شتآللة و ،لةسةرةتاوة بةهؤي ئاوارةيي و دووركةوتنةوة دةبثت وةك لة خؤشةويست

و  يةوةيةتآلي ئةچنة خانةي دابذاين كؤمةهةردوو چةشنةكةش. خودي خؤيدا بةرجةستة ناكات ونكردن لة
دواي بةسةر كردنةوةي هةندث ذوانني و سةرجني كورت  .يةيت دةرئةكةونآلوةك دياردةيةكي كؤمة

  .سةبارةت بةم دياردةية ئاوذثكي خثرا لة هةندث شيعري ديالثكيت گؤران ئةدةينةوة
  

  دابذان الي شاعرياين گؤران
يةيت باوي قؤناغةكةي لة آلگؤراندا وةك دياردةيةكي كؤمة دياردةي دابذان لة شيعري ديالثكيت

لة وةتةن و  ،ناوةرؤكةكةشي لة دةوري دابذان لة دؤست و خؤشةويست. مثژوويةكي كؤنةوة سةري هةصداوة
نيشتمان خوالوةتةوة وةك  دياردةيةكي باو لة شيعري كوردي بة گشيت و ديالثكيت گؤراندا بةتايبةيت 

ئةتوانني بصثني هةر لةو قؤناغةي سةرهةصداين شيعري لرييكي دواي . تووةتةوةوي گرآلپانتايةکي بةرب
ترين ئةو منوونةي دابذان و فرياقة الي يسةرةتاي. وة هاتووةتة ناو فةزاي شيعري گؤرانةوةنييةشيعري ئاي

ةي بةرام. انةي لة بواري خؤشةويستيدا وتووينيعربةشثكي زؤري ئةو ش. شاعري بةديي ئةكةين "بثساراين"
  . دابذان لة خؤشةويست و نيشتمان كة هةندثكيان بة يادي بثسارانةوةن :وةك ريان پثوة ديارة،ودابذان و دو

لة  .دابذان و دووركةوتنةوة لة خؤشةويست واي لة بثساراين كردووة بناصثين و ناصةي دصي بكاتة بةرد
ي ئةصي يارةكةم لة مةوپثش ثپمدا آلو سةرزةنشيت ئةكات لة وة لؤمة ثشيعرثكدا لةگةص دصي خؤي ئةدو

وةكاين بة آلئثستا لة دووريدا ئةناصم و گةرد و تؤزي پث .ي پثشان ئةدامآلك بانييةبةياو هةموو ئثوارةيةك 
  . برژانگ ئةماصم
  :ئةصي دا»ئيمشةو دص جة دةرد ئيمشةو دص جة دةرد«لة شيعري 

  جةو پةي ئاهي سةرد زاري و شينمةن      وي نة دثنمةنآلئيسة لث
  ش وةمژ مةماصوآلگةردي پاو پا    وي قيبلةم مةناصؤآلة پةي لثئيس

  نةذؤم قةرارةن ،نة شةو خاوم هةن    وةختةن لثم ناديارةن ث ية خةيل
  ؤ قةرارش بؤذچةين بة شةو خاو     كة دؤسش نة پثوارش بؤ  ثكةس

  گوص بؤث ئاو دامي بث چون باخچةي ب    دص بؤث چون بثساراين هةر كةس ب
   ).١٨: ١٩٨٢ بثساراين،(

  :تردا ئةصي ياخود لة شوثنثكي
  ناوؤجة چةم مةتكيا پةياپةي ه    دةرون جة دووري مةگذيا بة تاو 
  ووي زةمني مةساواذوخسارم نةذ    ناصةي ناصثنم وةپاي عةرش ياوا

  ).٢١: ١٩٨٢ بثساراين،(
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و ناصني و  هةموو ئةو تثكستانةي كة غةزةيل دصداري و لرييكني مؤتيضي دووري و هيجران و دووركةوتنة
  .كةوتووةتةوةثپةشثوحاصي غةم و غوربةتيان ل

ئاوا دةردةدصي و ذازي دصي خؤي بة هؤي دووري و  دا،»چراغم تؤمةن«ش لة شيعري "سةيدي هةورامي"
ديدةين  و ئاوامت ثنثتةدي ث وئةگةر گةردوون شوثن خةياصم كةو :ئةصث ثةرةكةيةوة دةرئةبذبدابذان لة دص

و سؤمايان  بووناية ساخو هةموويان  كزةكامن دووهةزار چاوم بواية لةجيايت چاوة ث،ةرةكةم بةنسيب ببدص
  .بةتثري تةماشاي باآلي تؤم بكرداية وبةهثز بووناية تاوةکوو

  يةك ذؤ ديدارت نةسيبم كةرؤ    ةرؤ وئةر گةردوون وة شون خةياصم 
  دريغ من ببام دووهةزار ديدة    ةمةد ذةسيدة ذواي دووديدةي خنتة
  تا سثر كةردام سةير باآلي تؤ پثشان    چثشان ت مايةي نوور بةياگش ثوةل

    ).٥٥: ١٩٧١ سةيدي،(
  :وهةتاوةکوو

  جاي زاريشانةن نةك جاي نةزارة    مةترسان جةدةرد دووري دووبارة
  سثر سةيري دصدار هةرگيز نةكةردةن  سةيدي هةركةس داخ هيجرانيش وةردةن

     ).٥٦: ١٩٧١ سةيدي،(
هةر . بؤ خؤشةويستةكةي وتوون  گؤران بةشثكي زؤري چامةكاين لرييكني وسةيدي شاعريي ديالثكيت

 يونةوةن لة زؤربةشيانداذة بووةتة مايةي ئةفراندين شيعرةكاين بةناوي چراغ و شريين و يئةو خؤشةويست
هةرئةوةش پةلكثشي ناو دةرياي  ةنگي داوةتةوة،ذ و كاريگةرييةكةي تثدا دابذان ودووركةوتنةوة مةسةلةي

دا »چراغم يارم« هيجران و دابذانة بوونةتة هةوثين شيعري، لة شيعري و عري كردووة ئةو دووري و فرياقشي
دواي ث و ئةخواز كةوا كوشتةي دةسيت لةيلة ،بةم چةشنة ذازي دووري  و كاريگةرييةكةي دةرخستووة

  .دثتة دةرةوة مردين بثتة سةر گؤذي و تةماشاي تاريكي ناو مةزارةكةي بكاو كة دوكةصي  ذةشي يل
  چ تةور بةرمةشؤ دؤش نةكةفةندا    ديان ئايري هيجران جةتةندا

  سةيدي كوشتةي داخ دةرد دووري تؤن  احيب شةرت و شؤن سمةزاين ئازار
  ).٨١: ١٩٧١ سةيدي،(

شاعريي كةركوكي كةبةديالثكيت گؤران شيعري زؤري هةية تثكستةكاين كة تايبةتن بة  »ةجنوريذ«
شيعرثكيدا خؤي ئةكاتة يوسفي دوورة وآلت و  لة ؛ديارة كاريگةري دابذانيان پثوة ،ناوةرؤكي خؤشةويسيت

  .ثئةكاتة قاسيد ذازي دصي خؤي پثدا ئةنثر ص، شةماصبةهرامي پؤس لةكؤ
  بة جةستةي بةهرام منةد خةآلمت    چون يوسف غةريب دوور جة وآلمت

  تعةرز كةر حاصم خثر ميؤ نةرث    خثز ئةندثش وثت صتؤ هةر بةو خةيا
  شؤ وةالي قيبلةم وة مؤبةت دثر    احثب خثرسدةستم دامانت باد 

  ).١١٨: ١٩٨٣ ذةجنووري،( 



 كؤمه صه وتاري ئه ده يب كوردي

 
  

٥٦٣

  :يان
  قامةمت  ص ئارةزووي ئةو سةو سوسخ    تاسةي دوور وةتةن سةندةن تاقةمت 

  ةماكةر جةي خاك پاشسوثت م    ئيمشةو وةدةوان بةرنامة وةالش 
  هؤنةن پذ صدي تكام هزنةي عةر    ية چؤنةن صسا ئةو مپةرسؤ شةما

  دوورةن ةجنوري جةئةستانةتذچون بة    واچة شةرح دةرد بةندة شةذ جورةن 
   )٨٨: ١٩٨٣ ذةجنووري،(

  :يان
  خاو بؤثتاكةي جة دووريت ديدةم ب    خاو بؤثخاو بؤ قيبلةم بثقيبلةم ب

  هون و زووخاو بؤ نتاكةي دةروو    ئةسرين ديدةن تاكةي بةتاو بؤ 
  شةوان تا سةحةر ناصةم نةبةرد بؤ    د بؤتاكةي چون خةزان زايف و زةر

    )٧٤: ١٩٨٣ ذةجنووري،(
ي ثخؤشةويست و نازدارة هةر دووركةوتنةوة و دابذانثكيان ل ثبثگومان نيشتمان الي شاعرياين كورد گةل

ي شاعري "عةبدولآل بةگ"بووةتة مايةي نيگةرانيان، بريكردن و يادكردنةوةي نيشتمان لةو بارودؤخةي كة 
  .بة زينداين تثيدا ژياوة دووري لة وآلت و كوردستانةوة بةجمؤرة دةردي دصي خؤي دةربذيوة )١٩٤٤- ١٨٨٩(

  هةورامامن كةرد صكوردستان مةحا    ياد گوزةشتةي هامفةردامن كةرد
    )٥٩: ١٩٦٩ هةورامي،داناي(

ي دابذان لة ييگةريةكانياندا تةا دةربذين و كاريگومان ئةگةر شاعرياين ديالثكيت گؤران لة بابةتة لرييكثب
كاريگةريي دابذان لة  وبةصكو دصبةر، و خؤشةويست ذةنگي دابثتةوة ئةوا الي مةولةوي نةك هةر خؤشةويست

تةنانةت  .كان فةزاي شيعرةكاين داگري ئةكاتنييةگياين بة گيا ثخؤشةويست و ئازيزان و دؤستان و هاوذ
ةكي ئايين و موتةوازيع و ينكة ئةو وةك كةسثتچو. خؤشي زياتر و زؤرتري لةسةر بووة باري دةرووين خودي

و  هاوتاي چةرخي خؤي وةك مةينةتبارثوةك سؤفيةكي ب سنورثو عاتيفةيةكي ب خاوةن سؤز
 هؤكاري ثو هةند ئةمانة .يةزداين لةدصدا چةسپيوو  بووة يةکيخؤشةويست وةك ئةوةي كة، كارةساتبارثك

عرةكاين بؤن و بةرامةي دابذان و دووري لة خؤ بگرن وةك كردووة كة بةشثكي يةكجار زؤري شيثتر وايان ل
و گرفتانةي  لة دؤست و ئازيزان، لة شثخ و پريزادةكاين دابذان بةهؤي ئةو تةنگژة دابذان لة خؤشةويست،

ي هاوسةري "عةنبةر خاتوون"و كاريگةرتر دابذاين لة  شيعرانةيدا كاريگةر و لة هةموو ئةو باس ي،ثهاتوونةتة ذ
چونكة كاريگةري  ي ئةوةي سةراپاي ئةو شيعرانة بةشثك بن لة كاريگةريي دابذان و دووري،بوونة هؤ

  ."مةولةوي"و هؤشي  بةرچاويان كردووةتة سةر هةست وسؤز
 .دا كة زؤريان هثماو ذواصةيت فرياق و نامؤ بوون دوورييان پثوة ديارةيمةولةوي لةو چامةو غةزةلة شيعرييانة

 ،وةها دؤخ. گةردةكةي دةربذيوةثتةوازوعة پاك و ب ناخي ذاستةقينةي، ،حةسرةيت و دا ذازي دصي ئاهتيايان
بة . ية كردووةيو مةينةت بةو ئازار صو مرؤضي تثكة خؤي و بةرامبةرةكةي. بارثكي دةرووين خؤصقاندووة



  خنه ره -پثنجمشي  به

 ٥٦٤

زيف و دةربذينةكاين وةها تةو وشة تابلؤ و دميةنةكاين دابذاين وثنة كثشاوة، جؤرثكي وةها پارچةكاين،
شياوانة ئةجناميداون كة پذن لة  كردووة كة دةقاودةق وشةكاين ماناي دةربذيين دابذان ئةبةخشن بةو پةيضة

بةمةرجثك پذ هةست و  ثوشة ئةجنام ئةدر شيعر جؤرة وثنة كثشانثكة بة« هةسيت دابذان و دووري چونكة
  ).٢٣:لويس( »سؤز بثت

جيايي بةكارهثناوة لة  غةريب بذيان، اق، هيجر،فري مةهجور، ئةم مؤتثض و هثمايانةي وةك دووري،
بةرامبةريان وةصأل و ژوان و بةيةكگةيشنت و ليقاي دصداران و ئازيزان و خؤشةويستان كة تثكذايان لة 

گةرد ئةكات لة دةربذينيان لة سةرةتاوة ثپاك وب يةکيدةروازةي ئةو دووري و دابذانةوة ئاماژة بةخؤشةوست
و ئاوازةكان  ةتة سةر چةند بابةتثكي گرنگ و سةرنج ذاكثشةر وةك مؤسيقا و كةرةسةيان لة دواييانةوة هاتوو

هةروةها سروشت و  .هةموويان ئةبنة كةرةسةي شيعريي، وةنييةئينجا كؤذي مةي و مةيگثذي بة كةرةسةكا
  .فةزاي شيعرةكان داگري ئةكات ثكةرةسةكانيشي هاوشثوةيان ئةب
و  و هةمواركردين ئازار صداين دصة ناسكةكةي خؤي و بؤ ذاماريوو سةبو ذاسيت ئةمةش بؤ دصدانةوة

  .و خوثنةري شيعرةكانيشي و تةنانةت گوثگر يةكاين خؤييمةينةت
و ساقي و  مؤسيقا مةي و ئةوپةذي دةربذيين ئازارةوة بةرةو دا لةلووتكةيهةر بؤية ئةبينني لة الواندنةوةكان

نةي بووةتة بةصگةيةكي بةرچاو و سيفةتثكي جواين سروشت ئةذوات ئةمةش وةك نةريتثكي دياري سؤفيا
لة . چونكة فرياق كاريگةريةکي ئةوتؤي لةسةر كردووة. ثوةك سؤفيةكي ذؤمانسي دةرئةكةو. مةولةوي
ذوانني و  ثو سروشتة پاش بةسةر كردنةوةي هةند و ئاوازي نةي دا هةميشة پثكراوي بادةي مةييشيعرةكان

شارةزايان كؤمةصناسان و بةسةركردنةوةي ئةو دياردةية لةشيعري  سةرنج سةبارةت بةم دياردةية الي
  .شاعرياين ديالثكيت گؤران دثينة سةر كاريگةريي ئةم دياردةية لة شيعرةكاين مةولةوي

و ناوةرؤكي دابذان  ديارانةي كورد كة شيعرةكاين هثما مةولةوي يةكثكة لةو شاعرية كة نييةثدا گوماين ت
و خؤشةويسيت لة دةربذينياندا دةركةوتوون و ئةو مؤركةيان لة  و گوداز زؤرثك لة سؤز .و فرياقيان پثوة ديارة

و هةستةخاوثنة لة ذادة بةدةرةكةي خودي خؤي  و دةروون ناسكة سؤزدارة صد خؤگرتووة ئةوةش بؤ ئةو
  .ئةگةذثتةوة

ةوازوع و خؤ بةكةم خواترساين كة ت هةروةها لة تري ئةو پابةند بوونةيةيت بة ئايينةوة، سةرچاوةيةكي
كة نيشانةيةكي  تردا خؤي بةگةورة نةزانيوة، هةميشة لة بةرامبةر كةساين .زانيين خؤي الچةسپاندووة

ئةمانة وايكردووة لة بةرامبةر كارةسات و ذووداوةكاندا . نةرم و نياين مةولةوي بووةص ذاستگؤيي و دصسؤزي و د
هةموويان دةربذي . و زةقة دا ئةم دياردةية ئاشكرايةكانبؤية ئةبينني لةشيعر. ناسك بثتناسك و هةستصد

  .و بةرةكةي هاوتاية بةرامبةر دؤست و خؤشةويست و ياوةراين و دةورثو سؤزثكي ذاستةقينةي ب بري
ئةو شيعرانةي مةولةوي وةك بةشثكي شيعري ديالثكيت گؤران ناوةرؤكةكانيان بريتني لة دابذان لة 

و بةربآلو الي مةولةوي  و نيشتمان وةك چةمكثكي ديار لة شوثنةزا و دؤستان، لة ئازيز خؤشةويست،
ئةوا مةبةستمان بوو لةم ، هةر لةم پثودانگةوة چونكة دابذان ئةبثتة هؤي نامؤبوون و نامؤيي .بةرجةستة بووة
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وربة موت ثو تؤژينةوةكةي پ بؤچووين شارةزايان بكةينة سةرةتايةكي ئةم تةوةرة و باسةدا كورتةي دابذان و ذا
  :جؤري سةرةكي تيا بةرجةستة بووة چونكة لة شيعرةكاين مةولةويدا دوو. بكةين

و  ئةمةشيان چةند جؤرثكي وةك لة وآلت و لة خؤشةويست و دصبةر ؛ئاوارةيي و دووركةوتنةوة ،يةكةم
  .ئازيز

ي ناكات وةك ئةو شيعرانةي لة باس بةشت بوون خؤ ون كردن كة خودي خؤي تثدا بةرجةستة :ةمهدوو
هةر ئةم دوو جؤرةش ئةچنة خانةي دابذان و . دؤستاين يان شثخةكةيدث لة هةن. دابذان لة خثزان

نةك هةر  ،صكة مرؤض خؤي تثدا ئةدؤزثتةوة وةك دابذان لة كةس و كار و كؤمة يةوةنامؤبووين كؤمةآليةت
سثكس كة هةموويان ري و ئايين و تةكنؤلؤژي و سايكؤلؤژي و ونامؤبوون و دابذاين ئابو« وئةمةش بةصكو

    ).٨٠:حةمةئاشيت( »خودي مرؤضن  ايتزدةرةجنامي ئةم دابذانة كؤمةآليةتيةن يان 
  

  ةمهتةوةرةي دوو
  كاريگةريي دابذان لة تثكستة شيعرييةكاين مةولةويدا - ١
ة غةزةل و دووبةييت ك ١٠٣ و ذامان لة سةرجةمي شيعرةكانيدا ئةگةينة ئةوةي كةوا زياتر لة وردبوونةوة بة
بؤ خودي خؤي  و خؤشةويستةكةي  ،يان٣٥و  تر و كةساين ي هاوسةري"عةنبةر خاتوون"لة الواندنةوةي  ١٠
- هةروةها چةندين نامةي. تريشيان دووبةييت و تاكة شيعرن ي٩ ،دؤستةكاين و ديبؤ ئازيزان و مور ٤٩و 

هثماكاين  .دابذان ئةدوثن شيعري هةية كة هةموويان لة ذازي دووري  و بة صتريشي پةخشاين فارسي تثكة
و و نامؤبوون  هيجرو غوربةت و دابذان و دووري و هيجران و بذياين تيادا بةكارهثناوة بةوانة دؤخثكي دةرووين

بوونةتة سيما و خةسصةيت ديار و ئاشكراي شيعرةكاين، لة سةراپاي ئةو غةزةلة ؛ دابذاين خولقاندووة
  .كرثنشيعريانةدا ئةم سيما و خةسصةتانة بةدي ئة

ين  وثنةي هةست پثكراوةوة دلةو شيعرانةيدا كة سؤفيگةرين لةذووي بريةوة هةوصي داوة لة چةن .١
  .دةربذينةكان بگوثزرثنةوة بؤ ناو وثنةي خةياصي و ميتافيزيكا

  .و ئؤقرةيي بذواتي و جيهاين ئارام و ئازارةوة بةرة لة ژياين مةينةيت .٢
  .مرؤض و سروشيت سةملاندووة يةكگرتين .٣
  .كي توذةبوون نامؤيي و گياين ياخيبووين دةرخستووةسيماية .٤

هةستكردين مةولةوي بةنامؤيي خؤي لة جيهانثكي وادا كة من «ئةصث  "حمةمةدي مةالكةرمي"وةك 
  ).٢٣٥:حةمةي مةالکةرمي( »و بةهرةي خؤي زؤر بةرتةسك و تةنگةصين زانيووة بثگومامن لة ئاست توانا

  ةبعم هةرچي هةس تاران سةر مةستةقازاي زايت ةخيالنةوةن يو: ئةصث  "مةولةوي"كة 
ونةريت و پثوةندي كؤمةآليةيت لةدةرووين كةري لة زؤر دابيگياين ياخ ئةم منوونةية ئةوة دةرئةخات كة

ادةية لة هةموو بةهاو و  پةيذةو و ذبانگةوازي ياخي گةريي و نامؤيةکي تا ئةوپةذي «كة  ثمةولةويدا ئةخرؤش
    )٢٣٦:حةمةي مةالکةرمي( »و باوةذثكي سةردةم بري
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  :و كاريگةريي دابذانيان پثوة ديارة بةم جؤرةيان پؤلثن ئةكةين ئةو تثكستانةي كة بةرامة
كاريگةريي دابذان لةوانةي تايبةتن بة شثخاين نةقشبةندي و زياتر لة چوارچثوةي ذثبازي نةقشبةندي  .١

  .ئةخولثنةوة
  .استةوخؤ ناوي هثناونهاوذثياين نووسيوة و ذ بؤ كاريگةريي لةوانةي كة .٢
  .ئةو شيعرانةي كة نةزانراوة بؤ كثن .٣
  .تر الواندنةوةكاين عةنبةر خاتوون و كةساين .٤
  .كاريگةريي لةو تثكستانةي لة خؤشةويست و خودي خؤي ئةدوثن .٥
  .ةكانيبة شيعري كوردين هةروةها لة تاك و دووبةيت صلةو نامانةي كة بة فارسي و تثكة .٦

 
  :بةنديعرانةي تايبةتن بة شثخاين نةقششي كاريگةريي دابذان لةو

پارچةيان باسي دووري  ١٢غةزةيل هةية كة بؤ شثخةكاين نووسيون لةناويان دا  ١٨نزيكةي  "مةولةوي"
  :دابذان ئةكات

  . ٤٧٢،  ٤٧١و   ٤٥٧،  ٤٥٦،  ٤٥٥و  ٢٦٦:الپةذةکاين ":دينةشثخ سرياج"شيعر بؤ  ٣ - 
   ١٥١ :ذةيالپة ،پارچةيةكيان بؤ شثخ عومةري بيارة - 
 - ٥  ٤٣٨ – ٤٣٥و  ٤٢٨و  ٤٢٧و  ٢٣٨ – ٢٣٦و  ١٦٩و  ١٦٨ :الپةذةکاين :دينائةپارچة شيعري بؤ شثخ 

  . ٥٤١و 
   ٣٣٤ :الپةذةيدين ئةيازپارچة شيعرثك بؤ شثخ - 
  ).١٩٦١ مودةذس،( ٤٦٤دين ل ةتريشيان بؤ شثخ تاج پارچةيةكي - 
نةقشبةندي هةميشة لة ذوانگةي باوةذي ئةو  وةك سؤفيةك و موريدثكي سةر بة ذثبازي "مةولةوي"

زؤر نامةي لةگةص شثخاين نةقشبةنديدا ئاصوگؤذ . و شثخةكةي سةملاندووة ئايرتاوة پاپةندي خؤي بةو ئايرتا
آياندا زؤر بة تةوازوع و دصسؤزيةوة يلة دوو ت .يان ناردووين يان لة وةآلمي نامةي شثخةكانيدا ،كردووة

ذاز و گلةيي و گازندةي خؤشةويسيت  صثهةر لةو سؤنگةيةوة كؤمة. د خؤشةويسنتكة چةن. هاتووةتة گفتوگؤ
هةصچوون و جؤش و خرؤشي دةرووين بة هؤي  صثلة گةصيدا كؤمة. بة شثوازثكي ناسك ئاراستةي كردوون

  .هثشتوونثكةچةند كاريگةري لة ناخيدا بةج ،وة ئةخاتة ذوونييةدابذاين لة شثخةكا
وا دةرخستووة و ئةو دووريةي بة ژاري مار  "دينةشثخ سرياج" ي و دابذاين لةامةيةدا دةردي دوورنلةم 

  :چواندووة و ذيشةي دصي گةستووة
  مارةكةي دووري ذيشةي دص گةستةن     زجنري مةينةت پاي گوريز بةستةن 

  بؤي تاصي دوورمي مةيؤ نةمةزاق    سامان سام كةردةن دةردةكةي فرياق 
  سةير كائينات نةديدةم تارةن      جةوساوة ئازيز لثم ناديارةن 

  نة بةيداي هيجران ذةهنومامةين    ئيلتيجام وة تؤن جآي هانامةين
  دل ذثزةذثزةي كارد مةهجووري    يةكجار تةن خةستةي زار ذةجنووري 



 كؤمه صه وتاري ئه ده يب كوردي

 
  

٥٦٧

  ).٢٦٤:مةولةوي(
لة وةآلمي نامةيةكي  تريدا كة ديسان لة چامةيةكي .لةم قةسيدةيةيدا دووري و فرياق نيگةراين كردووة

ئةويش پاش ث، و هةواصي ناپرس وةفايةثكةوا ب. شثخ لة نامةكةيدا گلةيي ليكردووة ،دا"دينةشثخ سرياج"
  .و تةوازوع و دووركوتنةوةي لة شثخ و بةجمؤرة ئةو دابذانةي لثكداوةتةوة ذازث دةربذيين كؤمةص

  خامةي چةم يةكآ ئةسرينان هةزار    ؤ چون مار دئازيزم نامة پثچ م
  پةي شةكواي عةرزةي دةرد جيايي    كةف كوپةي سيايي وثش دان نة سةر 

  )٤٥٥:مةولةوي(
 واتة كوپةي خوثين جةرگم وةك شوشةي مةرةكةيب ذةش هةصچووة و گةيشتووةتة لثوار بؤ ئةوةي عةرز

ئيتر بؤچي . نةدووريت دوايي هات و نة گيامن لة لةمشا ئؤقرةي گرت ث؛بنووسرثو حاصي شكايت دووري  پ
  . نامةت بؤ بنووسم

  .نيية تريان بة ئاگا ئةو دابذانة هثندة كاريگةر بووة بؤي لةتاو ئازاري دووري يا هيچ ئةندامثكي لةشي لةوي
  ننييةجزو خةبةردار  ئةي جزوم جةو  هةر جزومث پةي وثش يةند سةرشار بيةن

  نةنةسةر پةجنة هؤش گرتةي خامةش    نةةفحةي نامةشساز ذنة دص ياد 
  مدران مونتةزير وةصگ ئاوةردةن نةي    پذوةي ةند نةتؤي زةلكاو دةوات ي

  وةصگ مارؤشةو بةستةوة بةستة    نةي مدؤ سةداي دآلن پآخةستة 
  :وةکوو  هةتا

  دؤزةخي دؤزةخ دووري باآلمت    ئاآلمتص نةسفتةي هيجران خا
    ).٤٥٦- ٤٥٧:مةولةوي(

. ثقةصةم بگر ثيش ناتوانسةر پةجنةي هؤش، بةالپةذةي نامة ثواتة لةبةر دوورمي لةتؤوة نة دص ئةتوانآ بب
و  ئاوازي دةرد. قةصةمي قاميشةكةگةصي گرتووة دا ماوةتةوة چاوةذثيةيت،يئةوةندة لة ناو مةرةكةيب پذ مةينةت

  .ئازاري مةينةيت ئةلثتةوة بة دوايدا گةصكانيش بةستةكة ئةصثنةوة
  :تردا بةجمؤرة باس لة دابذاين لة شثخةكةي ئةكات لة شوثنثكي

  ديارةن لثصةن جام جةمينت    ازيز جةمينتنؤ ئيو ةمنوثش 
  تام دووريشةن ذثزة ذازةكةت  تاصةن كام دص مةينةت گازةكةت 

  ).٤٧١:مةولةوي(
. تؤزاوي بووةو بةهؤي ئةو سةفةرةوة لثألو . ثواتة ئازيز دؤستة خةفةتبارةكةت لةناو چاوتا خؤي نابين

قسة خؤشةكانت تامي دووركةوتنةوة ئةدات وردة شةكري  ،گرتووةكةت تاصةثدةمي دصي دؤستة مةينةت گاز ل
دةسيت جؤآلي  :ي ئةصثثپو ةدا پاش دةر بذيين خةمي دووري ذوو لة مةيگثذ  ئةكات صهةر لةم غةزة

  .و پارچةي دوورمي بؤدروست بكات داثپؤكةي ل ثگةردوون هةر لة كاراية تاصي تاين بةستووة ئةيةو
  ريش بةستةن وة دارداتاي تانتةي دوو    ساقي دةست چةرخ هانةكة ناردا 
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  )٤٧٢:مةولةوي(
چونكة هةميشة لةخةياصي  واي بينيوة، لثكداوةتةوة يا موعانايت دابذانةكةي بةوة و ذاز "مةولةوي"

چؤن  ،ثكة چؤن بةسةر ئةو خةم وخةفةتةي دابذاندا سةركةوا يان بةجؤرثك هةوصئةد .بووة دايشثخةكة
ئةچثتةوة ئامثزي  ئةو لةو دابذانة ئازاد بووة، كة .يبگاتثكانگاو سةرچاوةي خودي خؤي بدؤزثتةوة وپ

ة يان يدونياي بينراو بينيين ذاستةقينةي«بثگومان ئةمةش الي سؤفيةكان واية كة . خؤشةويستةكةي
  ).١٠٣: ١٣٧٨ سجادي،( »ةيذاست

و دابذاين لة شثخةكةي وةها بثزاري كردووة وةك چؤن نةي لةقاميشةآلن دوور كةوتووةتةوة هةميشة ئاواز
 ،ري خؤيوو سةبو بؤ تةسةيل "مةولةوي"ئةو  . و گريانةكةي بؤ گةذانةوةيةيت بؤ ئامثزي قاميشةآلن هاوار

كة  ،ئةچثت "دين ذؤميةجةالل"ةيةكةي )نةي(نةي ئةكاتة كةرةسةي دةربذين كة لةو تابلؤ و دميةنةي 
  :ئةصثت

  كندواز جدائيها شكايت مي    كندبشنو أز ين چون حكايت مي
  از نفريم مرد و زن ناليدةاند      اندتامرا بربيدة كز نيستان

  ).٤٥: ١٩٧١ موالنا،(
يش لة باوةذي سؤفيگةريي و عريفانيدا واتة گياين پياو چاكان و مرؤضي تةواو و ذاسيت خودايي و »نةي«

    ).١٨: ١٩٧١ موالنا،( ئاوازي قورئاين پريؤز دثت
هةروةها   دابذان و نامؤييان تثدا بةرجةستة بوون،لةزؤربةي ئةو تثكستانةي كة بؤ شثخةكةي وتووين گياين

شثخ "و  "دينزيائةشثخ "دين و ئةشثخ ا"و پري زادةكاين، " شثخ عومةري بيارة"بؤ  لةو نامة شيعريانةي كة
هثشتوون ثنوسيووين ذةنگ و نةخشي كاريگةريي دابذان و دووري يان لة ناخ و دةروونيدا بة ج "ديينةتاج

پاش  ي پريزادةي لةشيعرثكيدا كة"دينئةشثخ ا"گةراين كردوون ئةوةتا دابذاين لة تةواو سةرسام و ني
  .ثستايش  وةسفثكي باآل بةم جؤرة دةرئةبذ

  ئامانآ بةصكم ئينة چةپ گةردةن     ديةم خةير دووريت زؤرش ئاوردةن 
  :ياخود

  ةد ذةمحةت ئةو خةير دووري ذةجنووريس    ةجنووري ذشصة وة مةينةت وةخت ةو
  يانةي دص وةياد ئاوا بآ بةس بآ    ةد تؤي دةروون پةرثت قةقنةس بآسئةر 

  ).١٦٨- ١٦٩:مةولةوي(
  
مةولةوي بةهؤي ئةو  :هاوذثياين نووسيوة و ذاستةوخؤ ناوي هثناون بؤ كاريگةريي لةوانةي كة - ٢

وة، جؤرة زانينةيةو شارةزايةوة بة هؤي ئةو تةوازوع و خؤ بةكةمي بة هؤي زاناي و دصسافيةوة،يي ذاستگؤ
و پاية بصندةكاين سةردةمةكةي  صو پياو ماقو و مةال و قووصي لةگةص زانا پةيوةنديةكي كؤمةآليةيت توند

 چ لة ،وةنييةة نثو شيعرةكايهةر ئةو پةيوةنديية قوصةش ئةوةندة نزيك و توند بووة گواستوويةت. هةبووة
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اوي هثناون بة تايبةيت لةو كات و سةر دا ذاستةوخؤ نيي دؤستانينامةناردن و چ لة وةآلمي نامةي شيعر
يان سةفةركردن و ذؤيشتنيان يان ياد و بريكردنةوةيان، كة بؤ   ،دةمانةي يل دوركةوتنةوة و دابذانياندا
و دؤستة  ثدصدانةوة و سةبووري خؤي لة ناو هاوذ ،و گازندةي و گلةي مةبةسيت دةربذيين ذازي خؤشةويسيت

   :كانيدانييةبةگياگياين
 – ٥٤٠و ٥١٣و  ١٤٨ – ١٤٥و  ١٤٤ – ١٣٩ :پةذةکاينال: و غةزةلدا چامة ٤لة  ":دبةگي كؤماسيئةمحة"
٥٤١  

  ١٧٧ – ١٧٢ :بولبول
    ٣٩٧ – ٣٩٦  :پةذةکاينال حةمةپاشاي جاف

  ٥٢٩  :پةذةيال :شثخ حسني هةزاركاين
 ٤١٠ – ٤٠٦و  ٢٤٧و  ٢٤٦و   ٨- ٥  :پةذةکاينپارچة شيعردا  ال  ٧كة لة حةوت  :يةيشثخ عةزيز جانةوةر

   ٥١٩ – ٥١٦و  ٤٩٩ – ٤٩٣و  ٤٦٦و  ٤٦٥و  ٤٣٨و  ٤٣٧و 
   ٤٨٩و  ٤٨٨  :پةذةکاينال :شثخ يوسفي نوسخةيي

   ١٣٢و  ١٣١عةبدوصآلي داخي 
  .٣٠٧ – ٣٠٣  :پةذةکاينال :صمةال خةيا

و  "ئةمحةدبةگي كؤماسي"تيشك خبةينة سةر هةندث تثكسيت شيعريي كة بؤ  ثلةم تؤژينةوةيةدا ئةكر
بذ  ثيان تاكويبزانني كاريگةر ؛نوسيووة كة لة بارةي دابذان و دووركةوتنةوةيانن "يرةيشثخ عةزيزي جانةوة"

  .  ئةكات
خؤشةويسيت و پةيوةنديةکي قوصيان لة  ،و دؤستثكي مةولةوي ثوةك هاوذ "ئةمحةدبةگي كؤماسي"

 .كاريكةريان لةسةر يةكتري بووة نثواندا هةبووة، هةميشة نامةيان بؤ يةكتري ناردووة، تةنانةت ئةوةندة
  .مةولةوي تاكة بةيت و  شيعري كؤماسي لةگةص شيعري خؤيدا تثهةصكثش كردووة

و نيگةران بووة و خؤي  صبؤنةيةوة پةشثو حا هةميشة ياد و بريي كردووة و بةو ثي دابذابثكة ل ثهةركات
چةرخ  صوة هؤي دابذانةكةشي داوةتة پاة دوور و درثژةيةيت كة بؤي نووسيصمنونةش ئةو غةزة .ذانةگرياوة ثپ

  .و قةدةر و سروشت ارگو ذؤژ
  يةكاريب تؤ كةرد ،خاصؤت جيا كةرد  جةرگةت لةت لةت بؤ چةواشةي چةپگةرد 

      ).١٣٩:مةولةوي(
ذةنگي و شادي و خؤشي ئةخاتة كار چاو بؤ ذشتين فرمثسك و خوثناو و دص و خؤش ديدةو مةولةوي چاو 

و دصتةنگي ئامادة  ثشادي ئةوةستثن ،ثذةنگي ئةهثنثو ب ذةنگي الئةباخؤش او،و دص بؤ دةرداين زووخ
  .ئةكات

  دصة وةقت بةزم نؤشاي زووخاوةن     ديدة وادةي سةيل هؤنةي هوناوةن 
  ةس بؤ وةقتةن دصتةنگيو شادي با    ذةنگيثوةش ذةنگي بازةم سادةي ب
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   )١٣٩:مةولةوي(
انة لة فةزاي يوگؤذثكي ماتةمين گةردوون ئاص صوتنةوةي داوةتة پالةسةرةتاي شيعرةكةدا تاواين ئةو دوور كة

. باري دةرووين خؤي و ئةو ئةندامانةي كة سةرچاوةي سؤز و عاتيفةن دةرئةخات. شيعرةكةدا بةر پا ئةكات
ئينجا وةزعي كؤماسي بةهؤي لثكچواندنةوة دةر ئةخات لةگةص  ژياين خؤيدا بةراوردي ئةكات ئةوجا گةذانةوة 

تر  ئةواين صة و شةماوسر، سةربةرزةكان، كؤساران سروشت لةگةص كةرةسةكاين ئةدوآ وةك ملة بؤالي
، چنور لة كثوان ث، هاژةيان نةبثشنةيان نةب ث،بسرةون و جوصةيان ذائةگر ثيان ئةخوازثل ئةذازثنثتةوة،

 و" كؤماسي"بؤالي ديسان . كؤماسي هيچن ثئةمانة ب "مةولةوي"هاژةي بةفراوةكان ماتةم بن، الي  ،ثنةشن
  .و چارةنووس دواين جار بؤالي چةرخي چةپگةرد. دووپاتكردنةوةي بةصثين خؤي

  و يةرد گوزةر كةرد ئاما ثب ثعومر    مؤرةي نةرد فرسةت شاناثچةپگةرد ب
  هوناو بةيؤ عومر وثردةثب    دووري وةردة  ي جةسزةمحةتةن خةال

  )١٤٤:مةولةوي(
وثنةي خستووةتة ذوو لةگةصيدا، لة بارثكي دةرووين ئاصؤزداية هةر ثبةدا سؤز و خؤشةويستيةكي صلةم غةزة

ري خؤي لةو كاريگةريية ذوو لةسروشت و بوونةوةرةكاين ئةكات بةمةش فةزايةكي وبؤ دصدانةوة و سةبو
چونكة دابذانيش وةك بابةتثكي گرنگ الي ذؤمانسييةكان كاريگةريي خؤي  ،بةخشيووة ثذؤمانسيانةي پ
ئةبثتة مايةي ذةشبيين و بةشثك لة  و دؤستان كة ث، لة هاوذصان لة خؤشةويست، لة كؤمةهةية وةك دابذ

كة لة ئةجنامي نامؤيي و دابذان لة خؤشةويستان و ئازيزانةوة  ثنامؤيي و نامؤبوون، ذةشبيين و دصةذاوك
ةو نا هاوتاية ئ« هةر ئةوةش مةولةوي نيگةران كردووة چونكة هةستكردنة بة نامؤيي و دابذان. ئةداصسةرهة

و دؤستاين بووةتة سيمايةكي  سايكؤلؤژية و هةستكردن بة بؤشايي لة ئةجنامي دوور كةوتنةوة لة ئازيز
ذؤمانسيانة كة بة هؤي خؤ خواردنةوة و گؤشةگرييي و تةريكي و تةايي ويسنت جيهاين تايبةيت سكاآل 

هةر ئةوانيشن ). ١١٩:ساالر( »م، لة بوون و ذؤژگار، شوثن سةردةصكردن و ناذةزايي لة بةش و حا
تريدا كة بؤ  يان لة قةسيدةيةكي) ١٢٠:ساالر( ذؤمانسييةكان بة هةست و سؤزيانةوة نامؤي ذؤژگارةكةيانن

  :جار باسي جودايي كردووة ثنوسيووة س "كؤماسيخاصؤي "
  شةريت دص ثيةدووري خاصؤم ية ب    صية سةخيت زامةت ية دةرد موشكؤ

  جةودما بةختان مةوينانت بةي    ن سادةيةمةق باقيةذئةجةل نيم 
  ).٥١٣:مةولةوي(

  :بةجمؤرة لة مردن و دابذانةكةي دوواوة "كؤماسيئةمحةدبةگي "هةر لة دواي مردين 
  دةوار شاري چيخ ئارامت    سةنگي بار هؤش پثش بار خامت 

  ئيسة بار وستةن نة هةوارگةي هةرد    لوان چةين كؤچ خاصؤكةي هامفةرد
  ).٥٤٠- ٥٤١:مةولةوي(
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ئثستا  ؤشتووة وذباري خاصؤدا  چيغي شادي ئاراميت لةگةص كؤچ و و فامت دةواري سوك واتةباري قورس و
- ش وةك دؤستثكي گياين"يةيشثخ عةزيزي جانةوةر" .مةينةتدا باريان خستووة و لة هةوارگةي دةرد

دابذانثكي لة مةولةوي كةوتنةوة و  كة هةردوور ئةو خؤشةويسيت دؤستايةتية وايكردووة "مةولةوي"بةگياين 
و شوثندا دابذان بووةتة مايةي ئةفراندين  ئةبينني لة زؤر بؤنة .بووةتة مايةي غةمناكي و نامؤيي مةولةوي

نوسيووة كة بةرامةي دووري و  "شثخ عةزيز"چةندين تثكسيت شيعري نزيكةي حةوت پارچة شيعري بؤ 
چونكة  ؛كردووةثدا چةند جار ئاماژةي پ)…ةرن ئاخر سةف(دابذاين يان دةرخستووة بؤ منوونة لة غةزةيل 

يةتياندا ثبة تايبةيت لة سةردةمي فةق. هثشتووةثي لة دص و مثشك و دةروونيدا بة جينةخشثكي كاريگةر
 "يةيجانةوةر"هاش بؤ ةئاو ،ذؤژگار چةرخ و صدووركةوتنةوةكاين داوةتة پا "كؤماسيخاصؤي "وةك چؤن بؤ 

  :كة ئةصث. بووة
  اهر بانةش وة بةهانة كةردزوة  وريت شانا مؤرةي نةردچةپگةرد پةي دو

    ).٨:مةولةوي(
   :دا لة وةآلمي خواستثكيدا باسي دووري كردووة"شثخ عةزيز"ديسان لة نامةيةكي 

  ؤ و بةردةن ذن چةن نييةئاگا هيچ     ةم كةردةن ذبةآلم جةدووريت هؤشم 
  و نؤنةديةمن وةچةم هةآلي ماه     هةر ئثد مزانون ئازيز گيان تؤ 

  )٢١٧:مةولةوي(
  : ئةصث و مةولةوي بة بؤنةي نةهاتنةوةي شثخ عةزيز لة كوثستان خةفةتبارة 

  يان شنؤي دووري باآلي ئازيزةن    نةشئةي وةقت سةخت ئاماي پايزةن 
  )٤٣٧:مةولةوي(

كة بچثتة الي  ثو سروةدا ئةسپثر صشةما ،تريدا كة بؤ شثخ عةزيز نوسيووة مةولةوي لة قةسيدةيةكي
  .ماصي وثرانة لة تاو دووري ئةو  پةشثو حاصة و بةخيت ذةشة و "مةولةوي" ثي بصثجاري جاران پ وةك
  ئارامي جةفا سةبووري ثجةب    قةراري جة دةس دووري  ثجةب

  جةسؤزةي زام تريةكةي موژگان    جة سؤزةي شةرار نائريةي هيجران 
  )٤٦٥:مةولةوي(

 "شثخ عةزيز"ئةو دووري و دابذانةي لة . ساذثژ بكات "ةويمةول"زامي  وبگةذثتةوة و بثتة مةصهةم  ثئةخواز
خواردوونةتةوة لةو  ثةوة ژاري دووري گياين ئازيزي پيچةرخ و ذؤژگار چونكة داخي خستووةتة دص صداوةتة پا

  .ئيتر هةواصةي خوداي ئةكات ، گازندة و دةمةي گلةيي
  م دةردةيژار  دووري گيان ئازيز پث    ةك داخ وةدص خةستةم وا بةردي ةصف

  )٤٩٨:مةولةوي(
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ي بؤ بةيان بكات چونكة دصي لة جآي ثذازي مةولةوي و دصةذاوك ثذائةسپثر صتردا شةما يان لة شوثنثكي
لة نثوان ترس و تكاداية ئةصث نازامن وةسصي خؤم ئةمال وثنثتةوة يان دةردي دووري  نييةخؤيدا 

  :ئةمتاوثنثتةوة
  گةرميان كؤتايش ئاوةردگةرماي     گامةوات دووريش درثغيش نةكةرد 

  خةريكةن نةبةين خؤف و ذجادا    ن نةجادا نييةيان دص وة تةماي 
  يا هةر وة هيجران تاونيمةوة      الونيمةوة  ثداخؤ بة وةسص

  )٥١٧- ٥١٩:مةولةوي(
  
  :كاريگةري دابذان لةو شيعرانةي كة نةزانراون بؤ كثن - ٣

تري  دةقي شيعري ثي دؤستاين كردووة كؤمةصجگة لةو شيعرانةي لةوةآلمي نامةي شيعريدا كة ئاذاستة
و پارچة شيعرانةيدا  و قةسيدة صبةآلم ناوي نةهثناون لة هةموو ئةو غةزة ،هةية بؤ دؤستاين نووسيوون

ذاز و  ثهةروةها كؤمةص. ان لةخؤ ئةگرنذو قةسيدة يان ناوةرؤك و بابةيت داب صغةزة پارچة ١٤نزيكةي 
گرنگترينيان ئةوانةن كة زياتر بابةيت دابذان و . يان تثدا بةرجةستةبووةگلةيي و سةرزةنشت و سكاآل و ستايش

 تاسة، دووري، منوونة لة غةزةلثكدا زاراوةكاين هيجران، هةر بؤ .كاريگةريةكةي لة سةرخودي مةولةوين
  .بوونةتة كةرةسةي داية لؤگثكي نثوان خؤي و دؤسةكةي ،وةسواسة مةهجوري و بذيان فيكر،

  فراوان خةيلي تاسةي تؤم كةردةن     جة حةدو يةردةن ئارةزوو مةندمي 
  بسات ووي سةرذدامي نة دصةن نة    و خةياآلن وةسواسةي وةفات  فيكر

  ون ئاخ مةهجوريت وهةر ئثد موان    نةشؤم نة چةم ديدةم جة دووريت 
  ةك بةرق غةزةب وةجةسةم وارؤد    تاقةت دووري تؤ دارؤ  ثئيسة ك

  )١٥- ١٧:مةولةوي(
  :بةستثكيدا كة بؤ دؤستثكي نووسيوة بة بؤنةي سةفةركردين هاوذآيةكيةوة ئةصثلة پارچة هةص

  كةفتةبيم نةگيچ دةرياكةي دووري  تةژنةي گيان وةلةب سةوداي سةبووري 
  ثچةند جار ژار مار دووريت وةردة ب    ثةجنت بةردة بذبةآلم ئاخر تويچ 

  )١١٥:مةولةوي(
ئةي بؤچي  منت خستة ئةم ! ؟چةند ناخؤشة ووة نةتزاينخؤ تؤ چةند جار ژاري ماري دووريت چةشت :واتة
  .يهثشتنيثذثگاي ذؤيشتين يارتدا ئةويش بة ناوةقت بة ج ،ةوةيمةينةت

كردووة چاوي ثچونكة واي ل ذثكاريگةريةكةي بةو جؤرة دةر ئةب وئةم دابذانةي دؤستةكةي  "مةولةوي"
لة هاواري خةم و ماتةميين و دوور كةوتنةوة لة ي پذ بووة ثگو. بة هؤي نةذوانني بؤ ئةو ثسؤماي تيا نةمثن

لةبةر ديارنةبووين دصيشي وثران بووة چونكة جاران شوثين مانةوةي . نةبيستين دةنگي ئةوةوة لةشي ماندووة
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لةش هثزيان  و ثة؟ لثرةدا چاو و گويكةواتة ئيتر سودي چاوةنواذي چ. ئثستة كةسي تثدا نةماوة. ئةو بووة
  :تثدا نةماوة
  ثةداش ماتةم بسگؤش پةي شنةفتش     ثپةي دينش بينايي كةم ب ثچةم ب
  ثمةنزصگةي مةيلش وثران ب ثدص ب            ثباركثشيش خةستةي هيجران ب ثتةن ب

  )١١٦- ١١٧:مةولةوي(
  :ي ثو كؤسكةوتن بوونةتة هاوذ دةرد، و خةياصي لة خودي خؤي نامؤ  و دابذاو بووة بةو هؤيةوة فيكر

  ؤ جة دؤسدومث جة ومث خاصي مةوج م    وحبةمت كؤس سم هام رةفيقم دةرد ها
    )١١٨:مةولةوي(

  .ي دةرد و كؤستةثدابذاوة چونكة هاوذ ثلةخؤي خاصي بووةتةوة فيكري ل
دا لة كوثستان نةگةذاوةتةوة بؤ گةرميان صتريدا بؤ دؤسثكي نووسيووة كة لةگةص خث ثكيصديسان لة غةزة

كة دابذاين لة جوان خاسةكاين كوثستان بووة تة مايةي نيگةراين  ث،لة دابذان و فرياقي نةدو ثبة جؤر
  :كوثستانةكان

  وةيشوم بةرد ئةو هةرد نةورشتةي سوةيل  چون وةصگ شادي من واي دووري لةيل 
  دارؤ وةهةمدا ديسان نةدا خان  خان  آلكؤچ كةروون خاسان چيهرةي ئي

  ان سةر هةردانوادة پري كةرد كاو ثب  گةردان  ثذؤي حةشر دووري كةردةن ب
  مةگثصؤ ئةسرين مةرثز و تاو تاو    هةور ئةو زار زار كآلو ئةو كآلو

دووري لة ئازيزةكةي ئةوةندة ناخؤشة شاخةكاين وا پري كردووة سةراپاياين سپي كردووة هةورةكانيش بةو 
  .بؤنةيةوة ئةذؤن و فرمثسك ئةذثژن

  گوم كةردةنيا چؤن من باآلي ئازيز     ماچي ئةويش دةرد هيجرانش وةردةن
  ).١٦٠- ١٦١:مةولةوي(
  .واتة ئةويش ئةصثي دةردي دووري خواردووة يا وةك من باآلي ئازيزي گوم كردووة

ئةم شيعرةي هي  ثين و دابذان لة دؤستاين كة پآ ئةچذلة شيعرثكيدا دابذان بووةتة كةرةسةي دةرب
ببثتة  ثئةنيشلث ةوةي لثرةدا لةبةيةك گةيشتين بة دؤستةكةي ترسي ئ ثسةردةمي كوثري خؤي بووب

لةسةرةتادا لةناو چاوي خؤي داي ئةنآ چونكة ماوةيةكة سؤماي . ژةهري كوشندة=  صژةهري كوشندة وةس
. بنةوة و ئاشت ئاشنا) بينني(بيخاتة ناو چاويةوة تاوةکوو چاوي و بينايي  ثئةخواز .چاوةكاين نةماوة

  :کوة و ئاگاداري ئةكاتةئينجا داوا لة ساقي مةيگثذ ئةكات  ثخؤشةويستةكةي ببين
  بؤ نةجاي مةردووم جاگر نةديدة    ةش ئاماي وةخةير هةي بةر گوزيدةو

  وصحشا بؤ بينايي وچةمانس صبة    ةمان ذخةيلثن بينايي جة ديدةم 
  صصم جآ كةردةن وةژار قاتسوة    صساقي ترس دةرد دووري جةمني گو

     ).٤٧٥- ٤٧٦:مةولةوي(
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  :ةكانداكاريگةريي دابذان لة الواندنةو - ٤

قةسيدةي تايبةت بةالواندنةوة دةستنيشان بكةين  ١٠عةنبةر خاتوون لة ديوانةكةيدا توانيمان نزيكةي 
بةتايبةيت ئةوانةي بةرامةي دابذان و دووركةوتنةوةيان پثوة ديارة لة ناوةرؤكياندا دةركةوتووة ئةو دابذان و 

يت بؤ سةر دةرووين مةولةوي لة ناو ئةو دة بةتايبة ؛و دةروون وروژثنةرن كؤچي ئازيزاين چةند كاريگةر
و  ٥٥،   ٤٦و  ٤٥،   ٤٢و  ٤١:پةذةکاينال ،ي خثزانني كة ئةمانةن"عةنبةر خاتوون"هةشتيان بؤ ) ٨(چامةيةدا 

  :پةذةکاينال "قادر بةگ"، بؤ  ٣٨٩و  ٣٨٧و  ٣٦٥ – ٣٦٣،   ٣٢١و  ٣٢٠،   ٢٣٦ -٢٣٤،  ٢٠٩ - ٢٠٥،  ٥٦
  .. ٣٨٥ – ٣٨٣  :پةذةکاينال "ئةمنة خان"و  ٣٧٥ – ٣٧١

هةبووة ئةبينني بةشثكي  "مةولةوي"كاريگةريي بةرچاوي لة سةر  "عةنبةر خاتوون"چونكة كؤچ و دابذاين 
وةك هاوسةرثكي خؤشةويست و  ،عةنبةر خاتوون. تةرخان كردووة "عةنبةر خاتووين"ئةو الواندنةوة بؤ 

دة كاريگةريي لةسةر بووة لة بةشثكي شيعرةكانيدا دصسؤز بؤ مةولةوي  وةك هاوبةشي و بةشثكي ژياين هثن
ئةو دوور كةوتنةوة هةتا هةتاييةي كاريگةريي لة سةر هؤش و بري و . وةك مؤتيضثكي سةرةكي بووين هةية

؛ خةياصي مةولةوي هةية سةرچاوةكةشي لةو خؤشةويسيت و بة وةفايي مةولةوي ية بؤ هاوسةرةكةي
و بريي  كؤمةصگاي ئةو سةردةمةي سةدةي نؤزدةهةم كة قؤناغثكةو بةدةر لةو نةريتةي  مةولةوي دوور

بووة كة ئةو جؤرة الواندنةوةي پياو بؤ ژن سانسؤري لة سةر بووة مةولةوي  صدةرةبةگايةيت بةسةرا زا
- يتريش پةيذةويان كردووة، وةك پريةمثرد و گؤران و ه ، پاشان شاعرياينثچةية بشكثنذئةو  توانيوثيت
  .تريش

ئةوةشدا سروشت و ذةوشيت مةولةوي خؤي  صعةنبةر خاتوون ئةوةندة كاريگةر بووة، لة پا خؤشةويسيت
سةرجةمي ئةوالواندنةوانة دةربذآ يان وثناكردين كاريگةريةکي . ثوايكردووة لةو بوارةدا كارامة دةركةو

و  ثت ئةيدوثنلة الواندنةوةكاندا ستايشي ئةكا. بن لة دةروونثكي غةمبارةوة هةصقوآلون سةخت و چذ و پذ
كة دص و چاو و هؤش و . يان بؤن و بةرامةي غةمباري مةينةيت هةصئةگرنث ذازةكاين ئةخاتة ذوو لة دووتو

  :و هةست يان يل تؤرانووة  صخةيا
  ن كةر ولثآلوي سادةي هووناوةي هو  ذؤشين چةم تا كةي؟ تةشريف بةر  ئةي

  هةستيم بةردسثآلو دووريش ذيشةي   پةي چثش قيبلةكةم عةزم سةفةر كةرد
  ئاي چةند سةرسةخت بيم لواي نةمةردم    بينايي وةذاست دصةي پذ دةردم 
  اآلتپگةرمي مةحروري تؤزةكةي     بصثسةي كوورةي هيجران باآلت

   )٥١:مةولةوي(
گةيشنت لة خؤبايي بوويت و لووتت بةرز بوو دووركةوتنةوةشت بة هيچ ث، تؤ بة پثلةگةص دصي خؤيدا ئةدو

ئةوةتا ئثستا دووريت و ذؤشتنت جؤش هاوردوة، ئةگةر ئازاي . خاوةين ئارامي ئةزاين نةئةزاين و خؤت بة
  :ثبشن
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  دةماخت نة ئةوج بورچ شادي يب    صش بادي يب سدصة وةبادةي وة
  احيب سةبر تاقةت مةوانايسوثت وة    هيجران باآلش وةهيچ مةزاناي 

  شنؤشةبرت ئةر ئازان مبانؤ س    سا ئيسة هادةرد دووريش ئاورد و جؤش
  )٥٢:مةولةوي(

   :كردووة بة خةزانثتردا كؤچي هاوسةرةكةي بةهاري ل لة شوثنثكي
  بةرگ وةرد باغ مةعدووم بةردپةي هةرد    وةهار چون خةزان سةرد وةن صئيمسا

  ذثز بؤ صوةر نةكةي كآ دي وةهار گو    مشثو تاصةي من خيالف ئةنگثز بؤ
  )٤٥:مةولةوي(

يةكثكيان بيتاوثنثتةوة و  .ثنةيچي ئةكات بة دوو ئاواز فرياي بكةوبؤ سةبووري و تةسةالي خؤي داوا لة 
تريان بيالوثنثتةوة و بيگةيةنثتةوة و زيندووي بكاتةوة كة ئاماژةية بؤ ذؤژي قيامةت مردن و  ئةوي ث، بيمرثن

  . باوةذ هثنان بةو يةكثيت بوونةي سؤفيان گةذانةوة بؤ ئةوديوي سروشت. زيندوو بوونةوة
  ةفا مةندةن پةي زيندةگاينسكام     بةزم ياران جاين  ثنةيچي وة ب

  بؤ وة شرييين يةك دوو نةداوة    چون مةزاق تاصةن جة گردين الوة  
  نؤمةوةنؤم ياوئةو يةك الو      نؤمةوةيةكجاري تاو ثيةك

  )٤٦:مةولةوي(
ادكردنةوةشي تةنانةت ي ؛سووتان ادةيذمةولةوي گةياندووةتة  "عةنبةر خاتوون"كاريگةريي دابذان و كؤچي 

ريب و ساقي تهةر لةو حالةتةدا پةنا بؤ مو يةيتلةو تةنيايةدا بووةتة گذ و بصثسة ئةمةش ئةو پةذي غةمبار
  :ية بچمةاليثيارةكةم چاوةذ ثسةداي مةرگم هةصدة مةيگثذ شةرايب مةرگم بدةر :ريب ئةصثتبة مو. ئةبات

  نةك چون بصثسةي ياد تةنياييت    سؤچنوم حةسرةت دةرد جياييت
  ةردافمنيچ الم الي تؤن ئارؤ يا     وةمةرگت ديدةم هام نةگوزةردا

  ةنرزاتدؤس ئين ثساقيا جام    دةردم ناچارةن  ثموتريب مةقام
  )٢٣٦:مةولةوي(

بةكؤچي عةنبةر خاتوون پةرثشانة بةوةي كة باوةذي ذاستةقينةي خودايي لة دصدا چةسپيوة هةر بؤية 
دات چونكة الي سؤفيةكان مةي و ساقي ذةمزي باوةذ هثنانة بة موتريب بانگي مردين ب بانگةواز ئةكا كة

 ؤفيزمة نةك بةسيةي ذثبازي ييةكثيت بوون و گةذانةوة بؤالي خودا ئةمةش ئةو بنچينةو ذايةصة سةرةك
ومذي ئةوةي تري كة بؤ الدةر يان سةرپثچي كردنة باوةذي ئايين ئيسالمي كة دةمثك بوو مشت واتاكةي

لةوبارةيةوة وةآلمي ئةو كثشةيةي داوةتةوة كثشةي مةي و ساقي كة ئةو  "نيكصسؤن"تا ئةوة. ثلةسةر ئةكر
ةكانةوة كة توخين نةكةوتوون بةآلم وةك كةرةسةيةكي يلثكؤصةرةوانة دةربارةي تامي مةي لةاليةن سؤف

مبةر وةك خوازة هثناويانة بةرا. ي دوواونثدةربذين بةكاريان هثناوة بة شثوةيةكي هونةري و كارامة ل
ناو  ئةم باوةذةي يةكثيت بوونةيش لة). ١٠٢:نکلسون( ئةوان بة هةصة لةو كثشةية تثگةيشتوون. خوداناسي
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و  ذثبازة جياجياكاين ئيسالمدا لة مثژوويةكي دثرينةوة بة پشتبةسنت بة فةرموودةكاين قورئان لة سةرةتاوة
دةست  يةوةي كؤچ ٧سةدةي  "عةرةيبة بنئي"دا لة ناو ئيسالمدا لة يپاشان لة سةردةمي سةرهةصداين سؤفثت

وةرگرت لةگةص هةندث  "ري هةلالجومةنسو"الهويت  ئةكات ئةويش سودي لة بريؤكةي ناسووت وثپ
  ).٤٩٦: ١٩٦٦ حممود،( جياوازي ديار لة نثوانياندا

      :كؤكةي ئةصيصلةسةر گ "عةنبةر خاتوون"وثنةي ثتردا پاش  وةسف  و ستايشثكي ب لة قةسيدةيةكي
  ئاو پاشي و باآلش الزمةن خةيلي     ةرد ئاصودةن دةور مةزار لةيلي گ
  خةم وةي چةم تا ئةو چةمثون بوباز بوين    ةد خةم و چةم سباآلي ئاآلش وة صبة

  تاو ياو بينايي قسةي پةشثو كةرد    مةعدووم تاو ياو دووري زؤر ئاوةرد 
    )٣٦٣- ٣٦٤:مةولةوي(

الي  ةذانةوة بؤگ، قسةي پةشثو ئةكات هةر لةذوانگةي ئةو باوةذةوة ئاصؤزة" عةنبةر"لة تاو دابذان و كؤچي 
تةا پاذانةوةو زيكر  !سودةثهةر چيةك بكةين ب نييةحةق، ئةو كؤچة هةتاهةتايةي كة گةذانةوةي بؤ 

  .نةبثت
و  ئازار ثياخود لةم چامةيةيدا لة كؤچي هاوسةرةكةيدا پاش ستايش وةسفثكي باآلي كاريگةريةكة بة جؤر

  .بووةتةوة چونكة ئةوي لة بةر چاو ون بووة ثگياين يل جو ،لةشي بة ئازارة ثفةيت داوةتخة
  مةحرةم وةذازان خةصوةختانةي لةيل    يل لةيلي كةيلةدصةي دص وة مةي م

  حةد سةراي سةنگصهامدةم جاي تةنگ ئة  ةنگذالنة حةصقةي زوصف عةنبةر بؤي شةو 
   )٢٠٥:مةولةوي(

لة پةجنةي پثيةوة  كردووةثكاري ت "عةنبةر خاتوون"و نةزاكةيت و بة وةفايي  لثرةدا مةولةوي هثند جواين
چونكة بة مردين  ثتا تةوقي سةري وةسف ئةكات و ئةيذازثنيتةوة و پاشان لة ئاصؤزي و دصتةنگي خؤي ئةدو

مةرگةكةي  بؤ دؤستة جوانة "ةدانت"الواندنةوة كة ئةوةندة باآلية شان لة شاين الواندنةوةكةي  .نيگةران بووة
بةرزترة  "خاتوو عةنبةر"ئةگةر ئثمة بصثني الواندنةوةكةي مةولةوي بؤ "ئةدا ئةوةتانآ سةجادي ئةصي  "پياتريس"

لةحةقيقةت  ثز ئيتاصي بؤ دؤستة جوانة مةرگةكةي پياتريس وة نةب١٣شاعريي سةدةي  ةلة هينةكةي دانت
ةنبةر خاتوون بووةتة مار و گاز لة زامي دصي پذ پرچي ع و تاصي ئةگرجية صدوور كةوتبينةوة سةيركةن چؤن تا

   :ثئازارةكةي بةجمؤرة دةر ئةبذ ).٣٦٧: ١٩٥٢ سةجادي،( »جؤشي مةولةوي دةگرثت
  ئاي جة لواي تؤ و ئةوشؤن دياي من   ئاي جة ئثش تةن ئاي جة گيان جياي من 

  ثگشت خاصيم الي صتؤ مةنز ثواي ب     ثسةخيت ئثش دةرد بةدحاصيم الي
  )٢٠٦:مةولةوي(

 ئةوي. ذاستةقينةية، ئةم دونياية مردووة و بةوةي كة مردن حةقة، هةر لةم چامةيةدا سةبووري خؤي ئةدا
ة جيهاين يشتثكي سروشت«ذؤمانسيةكانيش لة سةردةمثكدا واي بؤ چوون كة . تر حةق و زيندةگاين و نةمرة

. كة جيهاين مردووانة ثبةوجؤرة وثنا ئةكر ذاستةقينة واتة ئةم دونياية مردووة واقيع كة وا ذؤحي تثدا ونبووة
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دواي ذةتكردنةوةي ئةو واقيعة بةو ذثگايةوة ئةگاتة ئةو منوونة  ثمرؤضيش جيهاين ذاستةقينة بةديي ئةهثن
: ١٩٩٠التکرييت،( »، هةر بؤية مردن الي هةندث لة ذؤمانسييةكان سةرةتاي ژيانثكي ذؤحي تازةيةنييةباآل گيا
٢٨١.(   

  

  :ابذان لةو تثكستانةي لة خؤشةويست و خودي خؤي ئةدوثند ييكاريگةر- ٥
دا كؤمةصي دةق هةن تايبةتن بة دصبةر و هةصچووين دةرووين خؤي لة ناوياندا كة بةرامة و يلة ديوانةكة

بةرچاو و ديارة چونكة  "مةولةوي"ئةو كاريگةريةش بؤ سةر هةست و دةرووين  .كاريگةريي دابذانيان لةسةرة
هةروةها . وةفايي بةرامبةر بة مرؤضثو گازندة لة دصبةر و لة چةرخي ذؤژگار و بي لةيبابةيت سكاآلو گ

  .هةصچووين باري دةرووين خؤشي
  :و پؤلثن بكةين وردبوونةوةمان سةبارةت بةو دةقانة توانيمان بةجمؤرةيان كؤبةندثبةل
و ) ١٠٩و١٠٨(و ) ٢٨و٢٧(و ) ٢٧- ٢٥( :نؤزدة پارچة شيعر بؤ خؤشةويستةكةي كة الپةذةكاين) ١٩(
) ٣٣٨و٣٣٧(و  ٢٣٩- ٣٢٧و  ٣٠٩-٣٠٧) ٢٥١و٢٥٠(و ) ٢٤٣و٢٤٢) (٢٣٤و٢٣٣( و ١٩١- ١٨٩و ١٥١- ١٤٨و٣٤

  .ديوانةكةي ٥٣٠و ) ٥٢٩و  ٥٢٨) (٥٢٤- ٥٢٢(و ) ٥٢٢- ٥١٩(و ) ٥٠٩-٥٠٤(و  ٣٥٩و ) ٣٤١و٣٤٠(
اياندا هةر باس لة ترن تي و بابةيت شازدة پارچةي كةيان لة خودي خؤي يان هةندث بؤنة) ١٦(هةروةها 

كة  ،باري دةرووين خؤي ئةكات و دةردي دووري و كاريگةريي ئةو دابذان و بارة ئاصؤزةي خؤي ئةكات
  :ئةمانةن

 ٥٧و٥٦ ؛ الپةذةي٣٧ الپةذةي و  ٣٦و٣٥ الپةذةي و  ٣٠و٢٩و ) ٢٣- ٢١(و) ١١-٩(و ) ٥-١(:الپةذةي
-٤٢٤الپةذةي  ٣٩٠و ٣٨٩الپةذةي ٣٣٢ و ٣٣١الپةذةي و  ٣٣١- ٣٢٩و  ٢٢٣- ٢٢١و  ٢١٨- ٢١٦و ١٣٠و١٢٩
  .پارچة شيعرن ٣٥هةردووكيان  ٤٨٧-٤٨٢و  ٤٧٣و٤٧٢و  ٤٢٦

و دابذانةش  ئةم دووركةوتنةوة .لةم دةقانةدا ناخ و دةرووين خؤي دةرخستووة بةوةي كةوا لةيار دوورة
ن ئةوةمان بؤ بة شيكردنةوةيا .هثشتووةثو بري و ئةندثشة و هؤشي بة ج صكاريگةريي دةرووين لة سةرخةيا

دا پةناي بؤ موتريب و نةيچي و يدا لة دةربذينة نامؤيةكانيو شيعرانة صلة زؤربةي ئةم غةزة كة ثدةر ئةكةو
مةيلي و دووري ثداوة كرؤكي باسةكانيش بثتريشدا ئاماژةمان پ لة شوثنثكي. ساقي بردووة و مةي

ةم يارةكةي هةر لةو سؤنگةيةوة هةسي دووو دايةلؤگثكة لة كةسي يةكةمةوة خؤي بؤ ك گفتوگؤ. يارةكةيةيت
لؤگةدا باري ةلةم داي. خؤي قسة ئةكات زؤر جاريش لةگةص خودي خؤي ئةدوآ خؤي و دصي خؤي و نةفسي

چةرخ و  .تر دثتة ناوةوة ئةويش ذةقيبة سةخيت ژيان و نامؤيي و ئاوارةيي دةرخستووة لة نثوانياندا كةسي
  :ئةصي  "ئةنوةر قادر"ذؤژگاري چةپگةرد وةك 

و دوو پاصةواين هةرة ديار و بزثوي ئةم  يان هةية و بريي ژياين واقيعيان تثكةصةوشيعرةكان دوو ذو«
  .لة هةموو ئةو شيعرانةشدا وةك سؤفيةك هاتووةتة گؤ). ١٦٦:قادر حممةد( »غةزةالنة شاعري و دصدارةكةين 
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كةچي دةسيت . بةر چاوي بثتئةوةندة دصبةرةكةي خؤش ويستووة هةميشة ويستوويةيت لة  "مةولةوي"
ئاگري دابذاين لة باآلي دصبةرةكةي جةستةي كردووةتة خؤصةمثش و  .ذؤژگاري چةپگةرد لة يةكياين كردووة

ئةكات چونكة دووركةوتنةوةي ئاگري بةرداوةتة هةناوي ثهةر بةو ئازارةوة گلةيي ل.بآلو بووةتةوة  دابة كثوةكان
  :جاري بووةث كردووة و خوثين لثل و گرمةي دصيشي چاوي وةك شةتاو بريسكة

  بةرد پةي كؤ صجةستةم كةرد وة بوأل شةما       ئازيزم ئاير دووري باآلي تؤ
  شةرارةي لوولة پثشةشكستةم      وذةكةي جةستةمگورشةي پرشةي تاو 

   :يان
  باللة جة دووريت هابيم وةقةقنةس    تؤيچ ئينسافت بؤ هةين وةسةن وةس 

  تاكةي خةم زةدةي باري هيجران مب    مب  تاكةي چون مةجنون وثص هةردان
  دةردم كاريةن و سةر گةردت بام    ةد ساصةن جةالم سهةر ساتآ دوورين 

  )٢٥- ٢٧:مةولةوي(
ئةم سووتانةيش وةك قةقنةس .واتة سووتان و لة ناوچوون . لة دووري يارةكةيدا بووةتة قةقنةس

نياندا هةية ئةويش چةرخي چةپگةردة ةم ذةقيب لةنثواثهوةك باسكرا كةسي س .ةيهثمايةكي ئةفسانةي
-ثئةكات چونكة بةو هؤيةوة بثئينجا بةالي ئازيزةكةيدا ئةذوا و گلةيي ل. ئةداث لةغةزةلثكدا تانةو تةشةري ل

كة ثصي لة  ثبذيوة ئةخوازثتاقةت و سةبووري ل .ة دؤخثكي ئاصؤز و پةشثوةوةيو خستوويةت مةيلة
  .نيشتماين ياردا مبثنثتةوة

  دةست و درازةن پةي زامان كةردةن  نا سووت كارت چةپگةردةن اةك مشصفة
  مةحروم وآلت قيبلةم نةكةري؟    چثش مبؤ نةي زام نة دص نةدةري

  )٣٤٠:مةولةوي(
  :هةتاوةکوو ئةصث

  مةتاوون گةردوون گفتوگؤي دووري    وةسةن كؤن تاقةت بذيان سةبووري
   )٣٤١:مةولةوي(

بةو . وةك سؤفيةك ديسان پةناي بؤ ساقي و مةي و بادة بردووةهةر بةو پةرثشان حاصي و مةينةتباريةوة 
و دانوستانثكي  لة دةربذينةكاندا سةودا ثدةركةو ثئةخواز . ياردايةواينشةوة هةميشة لة چاوةذيي نامؤ

وةهاي گةرم كردووة و كةرةسةكاين مةي و مؤسيقاي خستووةتة كار دةف بة دنگي ذؤح و مةي بؤ تةذي 
  :دص

  سةوداي خةريدار دانةي ديدارةن    جيلوةي دصدارةن هاي ساقي بازاذ
  : هةتا 

  دةسثوت دةف بؤ ئةو دةس جام مةي    مايل كةر باآل وةي الدا چون نةي 
  صةشحة دذةدا گيان جام وة سدةف وة        صبا بثدار كةرؤ تاكةي بؤ غاف
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  )٢٧- ٢٨:مةولةوي(
يارةكةيةوة كةرةسةكاين سروشت  وةك ذؤمانسييةكان لة ناو جةرگةي غةمباري و دووري لة "مةولةوي"

كة هةواصي دةردي دووري و خةمباري بؤالي  ثو نةسيم ذائةسپثرة سرو ،صئةبينني شةما .ئةخاتة كار
و  ثستانةكاين شاهؤ و  داصةهؤ هاتوونةتة خوارةةودا كة خثآليةيت جاف لة كيلة قةسيدةيةك .يارةكةي ببات

هةور و با و باران كة ( داصشةما صلة پا، ةي كردووةتةوةبةو بؤنةوةيةوة هةميشة بريي لة دابذاين يارةك
لة دةردي  ثي بصثئةصث گةر لةيلةكةم هةواصي پرسيم پ صو بة شةما هثناوةتة جووصة) كةرةسةي سروشنت

  :ثدووري تؤ بة سزاوة بةو كثوانةي شاهؤوة خول ئةخوات و ئةگةذ
  )٣٢٨:مةولةوي( وة سزاي دووري ديدار تؤوة      ئانا دةورمدؤ وة شاهؤ و كؤوة
تريدا سروشت و كةرةسةكاين بوونةتة كةرةسةي دةربذين ئةو پةنا بردنة بةر  لثرةدا وةك لة شيعرةكاين

لة سةرچاوةيةكي سؤز و عاتيفةوة هاتووة چونكة سؤز و سروشت يان سؤزي مرؤض و  "مةولةوي"سروشتةي 
دا ئةم دياردةية بةديي "مةولةوي" يةكاينيو ئاوثتةي يةكتر ئةبن لة زؤربةي شيعرة سروشت صسروشت تثكة

  . ئةكرث
و دووري و دابذانةكةي  هةر لة باسي سروشتةوة كة الي مةولةوي وثنةي بةهةشتة بؤالي دصبةرةكةي ئةذوا

بةهارم . سروشت پذة لةشادي بثجگة لة دصي من چونكة لة تؤوة دوورة ثبةهاري يل كردووةتة دؤزةخ ئةص
  . ثدؤست دؤزةخ ئةنوثنثبووةتة دؤزةخ ئةم بةهةشتةشم بثل

    دص نةبؤ  پةشثو فرياق لةيلةن    تةمام ذووي دونيا جة شادي كةيلةن 
  دؤس دؤزةخ منابؤبثبةهةشتم     سةهلةن بةهارم دؤزةخ ئاسابؤ

    )٣٢٨:مةولةوي(

. دابذان بردووة و پةناي بؤ دووري ث،دا و گرفتاري بووة هةر بؤ ئةوةي پتر خؤشي بويئةوند شريينة لة دص
  .بؤ ئةوةي گرفتاري تريي چاوةكانت نةمب و گيامن ذزگار بكةم پةنام بؤ دووري بردووة ثئةص

  پةنام وةپةناي فرياقت كةردةن     پةل پةي گيان نةدةس تؤ بةردةن پةلة
ي ناكات هةر بؤية دصي لةنثوان يوة لة وةسصيشدا يارةكةي دصنةوا ثئارامي لةگةص دووريدا ناگوجن چونكة

  .ثكام اليان بگر ثنةگةيشتين بةودا ئيتر نازان ةيشتين بةو و لةترس و تكاداية لة گ
  تؤمةن  صنةتاب دووري خةيا      تؤمةن صاسوة صخةيا ينةيارا

  ئةوالدا ومةزانؤ ذاي كام ياو     دص مةندةن نةبةين خؤف و ذجادا
  )١٩٠- ١٩١:مةولةوي(

و لةو الواندنةوانةي بؤ  ثئةدوةي بؤ يار لةو پارچانةي كة لةگةص خودي خؤيدا يئةو سؤز و خؤشةويست هةر
هةية و چةند الي  "مةولةوي"و مةقامثكي بةرزي الي  هاوسةرةكةي دا ئةوة دةرئةخةن كةوا ژن چةند پاية

چةند بةخششثكي يةزداين . چةند پذ بةها ونةمرية. وروژاندين هةست و عاتيفةيةيت مايةي! خؤشةويستة
  ! پريؤزة
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خؤشةويسيت سؤزي «خششثكي سروشتثكي ذاستگؤية چونكة چ بة! ياخود ئةو خؤشةويستية چ سؤزثكة
لةگةص باوةذي ئةفراندندا . يةيسةرچاوةي خؤشيةكي سروشت .سروشيت ذاستةقينةية) وةحي(سروشي 
  ).١٨٧: ١٩٧٣ هالل،( »گةر ويژدان بةسةريةوة بثت ثئةگوجن

 ثئارامي ئةذةخسثن و خؤشةويسيت ژن دص و دةرووين پاك ئةكاتةوة ئؤقرةيي و هةر لةو سؤنگةيةوة سؤز
ژن فريشتةيةكة لة ئامسانةوة دابةزيوة دصمان بة خؤشةويسيت پاك «ة كة وذؤمانسييةكان بة خؤذايي نةيانوتو

ئةكاتةوة سؤزمان باآل ئةكات، هةستمان زاخاو ئةدات، بؤذاپةذاندين ئةركة ذةوشيت و سياسي و 
  ).١٩٠- ١٩١:هالل( »كامنان هامنان ئةداتنييةنيشتما

لةو تثكستانةي كة تايبةتن بةخودي خؤي تياياندا گفتوگؤيةكي پذسؤز و هةست و ويژدانن لة  "مةولةوي"
و هاوبةشي ئةو  نثوان خؤي دصي و خودي و نةفسي داية هةندث جاريش ئازيز يان دؤست و ياراين دثنة ئاراوة

خودي لة هؤش و دابذاين دصي لة جةستةي لة . كثشةكان دابذان و دوورين و گفتوگؤية ئةكةن كرؤكي باس
كري كة هةست بة تةنيايي و تةريكي ئةكات وةك ئاشكراية كة سةرچاوةي سؤز و عاتيفةش دصة يو ف صخةيا

  :ثلة قةسيدةيةكدا لة خودي خؤي ئةدو
  ديسان سةرواز كةرد دصةي پذ هومن      جةستةي زةبوومن  ثئيمشةو تةنيا ب

ة كة ئةمةش بارثكي دةرووين ئاصؤزة كة لة لثرةدا دصي پذ لة خوثنة سةر ذثز ئةكات و جةستةي زةبوون
وة هاتووة، لة قوآليي ئةم  خةم داگرتن و بارة ئاصؤزييةيةوة لةگةص خواي نييةلة يار و ياوةرا "مةولةوي"دابذاين 

  :ثگلةيي و گازندة ئةكات و لة گريان و سؤزيدا بووةتة قةقنةس و ئةسووتث دا ئةدوي خؤي
  شيم جة دةسريچ ئيمشةو ها بةريةكجا    يم وة قةقنةس بمن قةقنةس نةومي ها

  بيم زةبوون ةرتپةي دووري ياران بةد    ئةوةند خةياآلن بةردم وة دةروون 
و  هانا بؤ ساقي ئةبا ،تردا هاتووة و دصدانةوةي خؤي وةك لةباسةكاين هةر لةو حاصةتةيدا و بؤ سةبووري

  . ثبةالي ئةودا وةرئةگةذ
  ي سا جامآ ئةجمار دةخيلمساق    و زةليلم ذؤ جة شةو فثشنةر زار

  ةي خوارانموةرةغم گردين گرؤي     بدة پثم نؤش كةم چون هةردة جاران
    )٢- ٣:مةولةوي(

لة . ي دابذان و دووري لة يار خؤشةويست دؤست و ئازيز واي ليكردووةيدا كاريگةريلةم غةزةل و قةسيدانة
كات ئةوةش بووة هؤي ئةفراندين ئةو و هةست بة دابذان و نامؤبوونثكي بآ سنوور ب ثخودي خؤشي نامؤ ب

وثنة ثگياين مةولةوي لة دابذانداية هةست بة غوربةتثكي ب«چونكة .منوونة شيعريي يانةي كة باسكراون 
ئةكات، لةو كانگايةي كة دصي ئاشيانةي تثدا كردبوو و ئؤقرةي گرتبوو لة كؤت و زجنريي جيهاين هةسيت 

   ).٤١:انامحد شو( »واية كوورةي ئارامي سووتاوة
شةو بووةتة كايت دةربذيين ذاز و گلةيي و تةقوا و پاذانةوة، چونكة دةمي  تردا مةولةوي لة قةسيدةيةكي
كاريگةريي ئةو دابذان و نامؤ بوونة لة يار و ياوةراين ئةم دياردةيةش الي «ية كة ي ئارامي و ئؤقرةيي و بآ دةنگ
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 ذؤژئاواي بردن، ئةوانةي ئاوارة بوون شةويان كردة شاعرياين عةرةب بةرةو السايي كردنةوةي ذؤمانسيةيت
و ژياين كةپرنشيين ذؤيشنت و دابذان و گؤشةگري دوور لة شارو گؤراين وتن بؤ ئازار و  هاوذآي خؤيان بةرة

  ).١:عبدالرحيم( »ئيتر خةم بووة هاورآيان
سةر خؤشي ذؤيشتووة دصي هةميشة الي يارةكةيةيت لة جةستةي جيا بووةتةوة چونكة بةتامي دووري بة 

  :ئةكات بيگثذثتةوة ناو جةستةي ثداواي ل
  ويانة مارؤ بةدةن بثزارةن     چون وةتام يار دووري سةر شارةن 

  ة دمث بكيانةشةوةسبة ثپةر    هيچ مةوةر وة تةنگ و بانةشةوة 
  ).٣٠:مةولةوي(

  :ئةكات ئاگاداري بثتثداواي ل و دصي هةر الي دصبةرة
  ئةمانةيت تؤ دصةي پذ جةدةر د    ةرد گثئازيزم گةردن بلووري ب

  غةريبةن نة دؤس نيگا بدارة    چون جةزةيد وثش يب يةن ئاوارة 
  )٥٦:مةولةوي(

  :ئةكات بيهثنثتةوة صشةما داوا لة. ي جيا بووةتةوة دابذاوة چووة بؤالي يارثدصي ل
  وةخزمةت ئازيز تةشريف بةردة بؤ     ن هاي نةكةردة بؤ نييةدص ديار 

  وثت يار نةوة هاي نةسيم وةختةن   سةر هةردان سةختةن پاي دص سفتةي 
  وثت وثت ئاساي بشؤ وةراوة    من دص ئةو دماوة  ثبكيان پةر

  )٢١٦- ٢١٧:مةولةوي(
ي تيا نابيين دصيشي خةم جؤشي آلوي دايگرتووة وثنةي باآلي ياري چاوي لثآلدةردي دووري با لةتاو

  :ووةهثالنةي تيا كرد باصندةي سةمةندةر تياخواردووة،
  خةصوةتةن سابؤ هةي بةرگؤزيدة    ديدة رتةن دووگيي آلپةردةي لث  

  سةمةندةر النةش مةگريؤ تثدا     دص يةند جؤش گةرم خةمان دان پثدا 
  دووريت كاري كةرد ئانة چةم ئيد دص    گوص  ذةيفيدات بوون ئازيز جةمني پة

  )٢١٨:مةولةوي(
و تةشةري  تانة دا ئةذوات وسةرزةنشيت ئةكات وتردا لةگةص نةفسي خؤيدا ئةدوي بةسةري لة شوثنثكي

  :دووري يارانيش سوثند ئةخوات ئةدات بةثل
  ).٢٣٨: مةولةوي( بةو دياي دماي يةكتريي ياران    رپذ خاران تفرياق  خا سصبةو فة

ئةو دابذانة . و باس لة مةينةيت و دووركةوتنةوةي دؤستان ئةكات ثزؤر جار لةگةص خودي خؤيدا ئةدو
، چونكة ژاري ماري دووري ثكةوتووةتةوة دةست لة چاوةنواذي ژيان هةصئةگرثسايكؤلؤژي ل كاريگةريي

هةمووي . ةيئةو دووريةش بة ذةشةباي ساردي زستاين چواندووة كة سةرةتاي ژياين الوثت. ياراين خواردووة
بارة  ث،ةوةرثنئ يانو دا كردووة بة بوركان و دايذزاندووة، وةك چؤن سةرچصي درةختةكان سةرما ئةيانبا
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خةم و خةفةت لةسةر دصي كصثصةي كردووة و زؤري بؤ هثناوة مةگةر . و سةختة كةي ئةوةندة ئاصؤزنييةدةروو
  :ئومثد كردووةثو كردةي شادي ب هةر ئازيزةكةي لةو گثژاوة ذزگاري بكات چونكة كار

  ژار مار دووري وةردةمن  ثيان    ار حةيات كةردةمن نتزتةرك ئي
  :هةتا 

  سةر چصةي عةيشم كةردةن وة بوريان     ةشةباي زوسان هيجران شنؤي ذ
   سصمةزرةعةي شادمي كةردةن بآ حا    كصثصةي خةفةت نة سةر كاوةي دص 

  )١٢٩-١٣٠:مةولةوي(
  
  :دابة شيعري كوردين لة تاك و دووبةيتيةكان صدابذان لةو نامانةي كة بة فارسني و تثكة - ٦

اندا ناوة يةن بة پةخشاين زماين فارسي نووسيوين  هةر لة دووتونام ٣٨مةولةوي لةو نامة فارسيانةي كة 
و  "دينئةشثخ حمةمةد ا"ئةو نامانة بؤ دؤستان و خؤشةويستاين خؤي وةك . شيعري تثهةصكثش كردووة

  .تر كة ناوي نةهثناون يان هةندثكي "حاجي حممود يار وةيسي"و  "مةمحود پاشاي جاف"
يت كة ئةوةش هةست و نييةوخوازي دابذان لة ياران و ياوةراو باسيان ناوةرؤك ١٠نامةيةدا ٣٨لةو 

كة هثماو نيشانةي سؤز داري و . سؤزثكي خؤشةويستني كة بةرامةي نامؤيي و دابذان و دووري لة خؤ ئةگرن 
  .خؤ بةكةم زانني و تةوازوعي مةولةوي دةر ئةخةن

و  "حممود پاشاي جاف"بؤ  ٤٦٧ الپةذةيدين و ئةبؤ شثخ حمةمةد ا ٤٢٥ئةو نامانةش لة الپةذةكاين  
يادي «ي ٤٨١و  ٤٧٦ پةذةيتري لة ال و چةند نامةيةكي "حاجي حممود ياروةيسي"بؤ  ٤٧١ الپةذةي
    ).١٩٨٣:مودةذس( بآلوبوونةتةوة »مةردان

  :داكةبؤ سةفةري حممود پاشاي جاف بؤ بةغدا نووسيوثيتيلة  نامةيةك
 يها از چشمة چشمم بب سرابآروند، مي هكوف هب هاز حل هكبيم دوري چنان از .هي دارندآارتم  فواهي از سفر مفيدا«

  ).١٩٨٣:مودةذس(»شتاب و تاب روان ا ست
ي ثهةم خؤشةويسيت بووة و هةم ل. لةم نامةيةدا سةفةري ئةو دؤستةي ئةوةندة كاريگةريي لة سةر بووة

ةغدا تا ئاهو ناصةيانة لة ترسي دووري وةك ئةوة پةيضةكامن لة سةفةري ب. ئةو بةجمؤرة لثكي داوةتةوة. دابذاوة
  .ئاوي تراويلكةيي لة كانياوي چاوةكامن دا بة هورژم و تاو ذآ ئةكات .لة حلةوة بچن بؤ كوفة
يين ذكة دواي دةرب تردا بة فارسي نووسيوثيت شيعرثكي هةورامي تثهةصكثش كردووة ياخود لة نامةيةكي

  :يگةريي دابذان و دووري و ئةصيسؤز و خؤشةويسيت هاتووة لة سةر كار
  ةدات ماتةم يبسشنةفتش  ثگؤش ب    چةم پةي دينش بينايي كةم يب

  مةنزصگةي مةيلت وثران يب ثدص ب    كثشش خةستةي هيجران يبتةن بار
  ئيسة ئارةزووي الي ئاسانةت بؤ      چ دادي دؤ خاكم وة سةر بؤ 

  )٤٨١:مةولةوي(
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واتة  ،بذاوةثو پرشتيان ل هاوذثكةي هثزث، لةشي دصي بي بيستينثكاريگةريي دووري سؤماي چاوي، گو
لةشيش برينداري دةردي  .ثدةنگي دؤس دةنگي ماتةم بثگوثش بةب. چاوي بؤ بينيين سؤماي كةم بووة

كاريگةريي بؤ سةر هةستةكاين بينني و بيسنت و هةست . يانةي مةيلي وثران بووة ثدصيش بةب ،دووريةيت
ئةم دوو بةيتية لة پارچة . هةموويان لة پةل و پؤ كةوتوون. ي سؤز هةيةو دصيش وةك سةرچاوة) ملس(

  .ي ديوانةكةي داية ١١٧و  ١١٦ الپةذةيهةصبةستثكي تري 
و قةسيدةكاندا  صبة هؤي كاريگةريي دابذان و دووري لة دؤستان و ئازيزان نةك هةر لة غةزة" مةولةوي"

و كاريگةريةكةي  يةكانيشيدا لةو دياردةيةيو دووبةيت) تاك(بووبثتنة كرؤكي لثدوان بةصكو لةچةندين فةرد 
و  ٢٩٤و  ٢٠٠ پةذةييةكاين اليو دووبةيت ٥٣٣و  ٢٥٣و  ١١٣و  ٥٩وةك ئةم تاكانةي لة الپةذةكاين . دوواوة
واتة چوار تاكة بةيت و پثنج دووبةييت ئةم فةردو  ).١٩٦١:مودةذس( دا هةنيي ديوانةكة ٥٣٣و  ٥٣١و   ٤٤٨

  .هثماو سيماي دووري و دابذان لة خؤ ئةگرن وةك لةم تاكةدا يانةش تدووبةي
  افة ئيزؤح يب وةتةنوين حاأل ذ    ئازيز جة دووريت تةن بآ كآلفة

  )٧٩:مةولةوي(

واتة ئةي ئازيز دووركةوتنةوة لةتؤ جة ستةم بووةتة كآلفة بةيةكدا چووة گيانيشم وةها نووشتاوةتةوة و 
دؤخي . ذؤحي حاصةيت تةنويين وةرگرتووة. بةگؤذانثكي ذثزماين عةرةيب كةئاماژةية) تةنوين(نةماوة بووةتة 

واتة گياين منيش بةدواي تؤوة نةماوة و پةيوةندي خؤشةويسيت تؤ نةماوة  و لة ناو  ثافة كة نامثنئيزدواي  
  .چووة

  :ثةكدا ئةفةرمييان لة دووبةيت
  ومي يةكايةك ئةوراق جةسةي مةعدو    هيجرانت جة تةرح باد وة يشوومي 

  و كؤساران بةرد پةي پاي سارا    اي گوزةرگةي ياران ذكةرد وة فةرش 
    )٥٣٢:مةولةوي(

واتة دووريت وةك باي وةيشوومة هةموو گةصكاين جةستةي مةعدوومي كردة ذاخةري ذثگاي ياران 
  .بةر پاي دةشت و كثوةكان نييةبردي
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  :سةرچاوةكان
   :كورديةكان- 
دةزگاي ذؤشنبرييي و  ،بةغدا ،كييةكاين ئةدةب و هونةرذثبازة سةرة )١٩٨٨( امحدر، ساال .١

  . بآلوكردنةوةي كوردي
  .چاپخانةي اعالم بةغدا، ،ودي نةيوو سرجةاللةديين ذؤمي )١٩٧٩( امحد  ،تاقانة .٢
 دةزگاي چاپ و ،سلثماين ،لرييكاي شاعريي گةورةي كورد مةلةوي) ٢٠٠٠( ئةنوةر ،قادر حمةمةد .٣

  .پةخشي سةردةم
  .احثبسحمةمةدي مةال  ،پري شالياري زةردةشيت )١٩٦٩( اناي هةوراميد .٤
  .بةغداد ،مثژووي ئةدةيب كوردي) ١٩٥٢(دين ئةعال ،جاديةس .٥
  .و الوان ، ئةميندارثيت گشيت ذؤشنبريييديواين بثساراين )١٩٨٢(س كةيومةر ،نيكذةفتار .٦
  .بةغدا ،ديواين مةولةوي) ١٩٦١( مةال عةبدوالكرميي ،مودةذس .٧
 چاپخانةي كؤذي بةغدا، دووةم، بةرگي ،يادي مةردان) ١٩٨٣( رمييةوالكمةال عةبد ،مودةذس .٨

  .زانياري عثراق
بةذثوبةرايةيت  وةزارةيت كاروباري ژوورو، ،ديواين سةيدي) ١٩٧١( حمةمةد ئةمني ،كاردؤخي .٩

  .خوثندين كوردي
 ية،چاپخانةي افاق عرب، ، مةالعومةري زةنگةنةةجنوريذديواين ) ١٩٨٣(حمةمةدعلي  ،قةرةداغي .١٠

  .چاپي يةكةم
ميهرةجاين مةولةوي دةزگاي  ،گةشتثك بةژياين مةولةويدا )١٩٨٩( حمةمةدي مةالكةرمي .١١

 .و بآلوكردنةوةي كوردي ذؤشنبرييي
  
  :عةرةبيةكان  - 

 بغداد، ،هقافیثدارالشؤون ال، قافه و االعالمثوزارة ال ،اهب االدبیهذالم )1990( جمیل نصیف ،التکریتی .12
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   .قاهرة ،فی التصوف االسالمیۀ وتاریخه) 1926( رینولد الن ،ننکلسو .13
  .احمد نصیفالجنابی واخرین ترجمۀ ،الصورة الشعریه )1982( سیسل ،دیلویس .14
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  وورکاريگةري ئةدةبيايت کوردي لة سةر کؤمةصگا و کولت
  کاوةيس سووره

  
  :کورتة

سةرةتاي وتارةکة بةو پرسيارة دةسپثدةکةين کة ئةدةبيات پثويستة چؤن خبوثندرثتةوة؟ ئايا کاتث قسة 
يةيت و فةرهةنگيةکان آللة کاريگةري دةکةين نابةئاگا قسة لة ئةدةبثکي دةورگثذ لة بزاضة سياسي و کؤمة

ي ئةم ذؤصةي پثبسپثردرث دوور نابثتةوة لة پثناسة سةرةکثکةي ناکةين؟ لةم حاصةتةدا ئايا قسة لةو ئةدةبياتة
هونةر بة گشيت . مدا ئةصثني ئةدةبيات لةذثي زمانةوة کاريگةرةآلة؟ لة ويکردين جواني خؤي کة درووست

 وه هلةم وتارةدا لة ذوانگةي جياواز. درووستکةري زمانثکة کة تيايدا جواين بة چةندين زمان دثتة قسة
مي ئةو پرسيارةيان داوةتةوة کة هونةر بة گشيت آله لة ئةنديشةي ئةو کةسانة بکرثت کة وهةوصدراوة قس

مي ئةم پرسيارة آلچية؟ چؤن کاريگةرة لة سةر تاک و کؤمةصگا؟ جثي خؤيةيت ئةوةش بگووترث کة و
ک وةک مثکة کة تا ئثستا کةسانثکي جياواز بة ئةندثشةي جياواز بة دوايدا گةذابن، کةسانثآلدژوارترين و

و زؤر  »لوسني گولدمان«، وةک »لووکاچ«دا، وةک »جوانناسي«لة کتثبة بةناوبانگةکةي  »هثگثل«
لة ئةدةبيايت کورديشدا ئةگةر کةسثک يا خود کةسانثک نةبوون لة ذووي تيؤري و گرميانة . تر ئةنديشمةندي

کة ئةدةبيات و بة گشيت هونةر  بة دواي ئةم بابةتةي سةرةوةدا بذؤن، زؤر لثکؤلةر و شاعري بؤيان پرسيارة
جيا لةوةش ئةدةبيايت کوردي چؤن ). category( بابةتةکانيستة چؤن هةصسوکةوت بکات لة گةص پثو

ة لةوة قورسترة وتارشک ئةم بث. تر لةم وتارةدا شيکراونةوة توانيويةيت کاريگةر بثت؟ ئةمانة و چةند پرسياري
وژثين باسةکة وم هيواردارم توانيبثيت درووستکةري پرسيار و ورآلبةلة وتارثکي کورتدا قسه له تةواوي بکات، 

  . بثت لة پانتاييةکي بةرينتردا
  

  . مةنتقي خةياص، ئةدةبيات، هونةري کاريگةر، جوانناسي: وشة سةرةکيةکان

                                                
 ي پةيامي نووري مهاباد زانستگامامؤستاي   
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  پثشةکي

 دةکةين، ناذاستةوخؤ مثشکمان بةرة و ذثگايةکي) literature( ١ئةدةبياتکاتث قسه لة کاريگةري 
واتة بة بريمان دثتةوة، ئةدةبيايت سياسي، شيعري . جياوازتر لة ئةرکي جوانناسي و جوانکاري دةذوات
وةک ئةوةي لة نةست و نابةئاگاي کؤيي ئثمةدا ئةم . پارتيزاين، ئةدةبيايت بةرگري لةم بةشةدا دةگوجنثت

ئةگةر بة نيگاي ذةخنةيانة  ، پثويستة»بوونة هووشياريةکي کؤيي«: دةصثت" يؤنگ"تةوةرانةي سةرةوة وةک 
يات بةتايبةيت لة دةذوانينة ئةدةبيات، جوانناسيمان لةياد نةچثت و پثشمان وا نةبثت هونةر بة گشيت و ئةدةب

ئةگةر باوةذمان وابثت کاريگةري ئةدةب ذاستةوخؤية لة سةر کؤمةصگا،  .سةنگةرة جثگةيةکي ديکةي
لة کاتثکدا زماين ئةدةب . و هيومانيسيت و مثژوويي کردووهئاماژةمان بة ئةدةبياتثکي سووسياص ذثئاليسيت 
گرفتةکة لثرةدا درووست دةبثت کة المان وابثت اليةين . نييةلة بذگةيةکي کاتيدا درووستکةري جؤرثک جوا

ئةو جؤرة تثگةيشتنه زؤر . جواين هونةر و خوثندنةوةي ئةدةب و کارلثکي لة سةر کؤمةصگا کةم بثت
، بةصکة ئيدة ذةها دةکات نييةئةدةبيات درووستکةري ئيدة . لة شتةکة دةذوانثتذووکةش و يةک سووچي 

ئيدي لثرةوة ئةدةبيات دةبثتة ژثرخاين زمان و . تر سةبارةت بة شتةکة بريبکةينةوةتاکوو بان مثژوويي
ثنثتةوة مةنتقثک دادةمةزرثنثت کة ناگا بةوةي فام بذياذي لة سةر بدات بةصکة لة قؤناغي هثزي خةياصدا دةم

هونةر بةگشيت . و درووستکةري کةشثکة کة دةتوانث بة پثي گوزارةکة درووست يا خود نادرووست بثت
هونةر . نابةستينةوة بة قؤناغثکي دياريکراو تا وادةرکةوثت، لة ژثر چاوةدثري ئايديالثکي ئينسانيدا خوصقاوة

دا هةيةيت دةشکثت، دةبثتة ئامثر و تووشي گةر بثت و تووشي بة ذؤژبوون کرا، ئةو مانا ذاستةقينةي لة فؤذم
لة ذاستيدا هونةري شةذکةر الي واية هةموو ئةو . ئةم هونةرة، هونةري شةذکةرة. ئةبثت» بة شت بوون«

، هونةر بةم چاوة گةر لثي بذوانني  لة )١٩٧٧ مارکوزه،( شتانةي منوودن لة ذاسيت و لة واقعدا پثشان ئةدرثن
ن پثشان بدات، گرفيت آليةيت ژنان و منداآلةکات، لة سةرشانثيت دةردي کؤمةگؤذةپانثکي ديدا تةذاتثن ئ

ئةگةر بةم چاوة . ذؤحي و دةرووين چارةسةر بکات يا ئةوةي بريثکي فةلسةيف فراژوو کات و پثي بگةيةنثت
و لة ناو زؤربةي گةالندا و لةنا. نييةلة ئةدةبيامتان ذواين گرنگترين شتمان لة ياد کردووه ئةويش جوا

جوانييان بؤ پثناسة نةکردووين، تا ئثستا جواين نةبؤتة «ذةخنةگراين کورديشدا تا ئثستاشي لة گةص بثت 
ةکانةوة، ئثمة هةميشة جوانيمان بةستؤتةوة بةکايةکاين دةقبةهايةکي سةربةخؤ لة پةيوةندي خوثنةردا بة 

، جواين وةک جواين. و بة ئاينةوةا دةرةوةي جواين خؤيةوة، بة سياسةتةوة، بة ئةخالقةوة، بة ئايدؤلؤژي

                                                
شثعر، (اين ئةدةب هةر يةکةيان بة پثويسيت دةزامن ئةوة ذوون کةمةوة بة پثي ئةوةي نووسةر الي واية دوان لة ژانرةک ١

جياوازن و لثرةشدا دةرفةت نية لة هةموويان بدوثني، بة ناچاري تةنيا شثعر وةک ...) داستان، ذؤمان، شانؤنامة، فيلم نامة و
ي سةرةکي باسةکةمان بة کاريگةري شثعري کوردي ةي کوردي دثنينة بةر باس و تةوةريةکةم سةرچاوةي ئةدةيب نووسراو

 کردووه شثعر هةصگري قورسايي زؤربةي جؤرةکان ديارة وةک لةناواخين وتارةکةشدا باسم. ةصگا ناو دةنثنيلةسةر کؤم
  .  جؤره  ي ئةدةبيايت هةموو گةالنة، هي کورديش بةم)ژانرةکان(
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نيية، ذةخنةي کوردي ئةوةتةي  جواين وةک جؤرثک لة خيربةي تايبةت، وةک بةهايةکي سةربةخؤ ئامادة
و کارة  دةقهةية لة هاتنة کايةي ئةم ذةهةندة گرنگةي ئةزمووين ئينساين ئثمة لة پةيوةنديدا بة 

م کةس آلوة بةنييةلثرةوة ئةدةب دةکةوثتة خانةي جوا. ) ٢٠٣:  ٢٠٠٤وريا قانع، (» هونةرييةکانةوة دةگرثت
ذةنگة بةو زمانة هونةر تاوتؤث کردن جؤرة قورسايةک . ئةدةبيش بة جوانييةکاين کاريگةرة نييةنکؤصي لةوة 

درووست بکات کة مبانگةذثنثتةوة سةر باسي کؤگيتؤي دثکارت، کؤمةصگا بة تةواوي وةک ئؤبژة سةير بکةين 
  ). ١٩٧٧مارکوزه، ( ة ذوانگةي دثکارت دةيکةين بة چةکة جواين لة هونةر دةستثنني و لو ئةدةب وةک سوژ

قسه کردن له سةر ئةدةب و کاريگةري لةسةر کؤمةصگا و له سةر کولتوور و فةرهةنگ، هثندة ئاصؤز و 
ي وتار( انهوتار کثشةي کارلثکي ئةو بان. پةرثشانه، مرؤض ناتوانث ئاسان شتةکان بةرثتةوه سةر يةک سةرچاوه

بةرلةوةي ئةو ذوانگة نوثيانةي جوانناسي شي . قووصتر لةوةيه بتوانني پؤلثين بکةين) ئةدةيب و کؤمةصناسي
ئةو باوةذة _ هةرچةند باوةذثکي مثژوويي بةرامبةر ئةدةبيات هةصةية_بکةينةوة باش واية مثژووييش بثت

   .بثنني نةر بةگشيت گوتراون لثرةدازؤرانةي بةرامبةر بة ئةدةب و هو
دةگريا، ئةجمارة بة ديوثکي ديکةدا هونةر ) چةمکي لثنيين( ئةگةر پثشتر ذةخنة لة ئةدةبياتثکي پارتيزاين

مبةست و قةمتةر دةکرثت و بة جثگةي ئةوةي لة دةنووکي قةقنووسي هونةر و ئةدةبيات گومثان لة  هد
ةر بؤ هونةر ئةبثت کة اليةنگراين پارناس ئاوازي هونةر، هزر وئاوةزمةندي هونةري بثت، تةنيا گومثان لة هون

، هونةريش کورت ئةگةر بؤچوونةکان کورت کرثنةوة. مانايان دةکردةوة) اليةنگراين هونةر تةنيا بؤ هونةر(
الي واية  »ئادؤرنؤ«. ئاسا خةندةي کارناضاصي زياتر قسةي لة سةر بکرثت»باختني«دةکرثتةوة، بؤية پثويستة 

وةک چؤن ). ٣٥:  ١٣٧٧پويندة، (» تاکدا گةذيانثکي ژثر زةميين کؤيي ئامادةيةيي هةر بريثکي آللة قوو«
هةژارانة لة ذؤحي خةصکي نزيکترة بةو زمانة کارناضاصية قسة دةکات و لة هةر شيعرثکي  »بودلةر«شيعري 

  ).١٣٧٧پويندة، (
ةسةنگثنني و له ذوانگةيةکي مثتؤديةوه باسةکة هةصد »لؤکاچيةکان«و  »گوثن گوصدمان«لثرةدا له 

واناکةين يةکةکيان به کاين ئةويتر دابنثني و له ئاکامدا بذيارثک دةرکةين و پثمان وابثت شتةکان کؤتاييان 
تةنوراوثک چاوةذمثان ئةکات هاتنه دةرةوةي چارنةما، هةمان پنيت يةکةمي دةس  ،بذوات گةر وا. پثدثت
خاصثک دةسنيشان کةين و لةوثوه . ناخي وتارةکةوه بؤية سةرةتا پثويسته بذگه به بذگه بذؤينه ناو. پثکردنه

  . شتةکان شي کةينةوه
  
  : ذةگةکاين ئةدةب  - 

و و زؤرة که آلپثناسةکاين ئةدةب ئةوةندة تثکة. ئةدةب له ذةگ و ذيشةدا، له نابةئاگاي تاکةوه دثته دةر
وةک " ئةفالتوون. "رثتبه تةنيا هةر بةشثکي چةندين ئاراستةي جياواز به خؤي ئةگ ونةک به گشيت، بةصکو

تري ناتوانني  يةکةم سةرچاوه به ذوويةکدا له ئةدةب دةذوانثت که ئةدةبکار جگه له ليبؤکثکي لثزان ناوثکي
السايي ئةو بةشةي . الي وايه هونةر به گشيت و ئةدةب به جيا السايي کةرةوةن ئةفالتوون. قائيل بنيبؤ 
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وة مامةصةيان لة گةص بکرثت، لة کاتثکة هونةر وةک وثنةي سرووشت کة پثويستة بة دةرک و فامثکي ژيرانة
کردين   ترين شوثنگةي دابةش، نزمئةفالتوون. پي سةرچاوةيان گرتووهبةو پثية لة کؤپي، کؤ. وثنة واية

هونةر و ئاژةصةکان و سرووشيت دةوروبةري زةوي سةرچاوة . تةرخان کردووه بة خةياص يا ئايکازيا » خةيت «
بايةخي هونةر لةباري عةقصيةوة لة لثرةوةية کة بث). ١٩٧٤ – ١٩٤٤کاپليستون، ( دةزانثت گرتوو لةم بةشة

کردين باوةذ  م هةموو ترسي ئةفالتوونيش دةگةذثتةوة سةر درووستآلبة. الي ئةفالتوون تةواو دةردةکةوثت
تةي ئةفالتوون خؤي ئةگةرچي ئةم گو. ساد دةزانثت هبه يارمةيت هونةر کة ئةو شتةش دووبارة بة تثکدان و ف

م له آلبة. دةربذي کاريگةري ئةدةب و هونةرة لةسةر گةجنان وةک بناخة داذثژاين يؤتؤپياي ئةفالتوون
 .تره  وو درووستکةري دونيايةکيالي وابوو ئةدةمبةند تةنيا السايي ناکاتةوة، بةصک »ئةرةستوو«هةمان کاتدا 

، شيعر به پثچةوانةي ئةفالتوون به ئةرةستوو. انترهةندثک جار جوانتر وثناي ئةکات و هةندثک جار وثر
واتة  ؛١و شيعر ئةتوانث له ناخي مرؤضدا ببثته هؤي کاتارسيسوسسيت ئاوةز و زاصبووين ئاصؤش نازانثت، بةصک

سةفةر بؤ ناو ناخةوه که خؤي له چوارچثوةي ذةخنةي ئاکاردا باسي لث  ببثته هؤي پاکژبوونةوةي دةروون و
هونةرييةکان فؤرمي پثشووي زةين و ذةهةندي  ٢له ذوانگةي کانتدا، بابةتة). ١٣٧٤، کوبزرين(ئةکرثت 

م له گةص گةشةي آل، به پثچةوانه له ذوانگةي هثگثلدا بابةتة هونةرييةکان مثژوويي دةبنةوة، بةنييةمثژووييان 
يؤري و زةيين بة بة پثچةوانةي ذةوتة ئةزموونييةکان لة ئاکامدا سروشتثکي ت ذؤحي کؤنکرثت يةکدةگرن و

هثگل الي واية جواين هةمان ذووناکايي ذةها و منوونة لة پشت پةردةي ) . ٢٠٠٦ي، حممد( خؤوه دةگرن
 چوونکو هونةر زادةي ذؤحة ؛کي ذاستةقينةي هةيةنييةجيهاين بةرهةستة و الشي  واية تةنيا هونةرة کة جوا

  ). ١٩٧٧مارکوزه، (
گةذان بة دواي .بثت وةک چؤن تةنانةت کار دةکاتة لووکاچيش کردن؛ ديارة ئةمةش نابثت بة يؤتؤپيا

م لة باوةذي لووکاچدا آلبة ،يؤتؤپياي ئةفالتووين هةندثک جار لة ذثي مارکسيسمةوة کاردةکاتة لووکاچيش
گةرايي لة ةرايي ئةبينني لة گةص ئةوةش چةندگ مشان بيين بؤ جؤرثک لة ئةفالتوونئةگةر گةذانةوة
  ).١٩٧٧مارکوزه، ( ةئةدةبياتدا ئامادةي

تر ئةبث بگوترث به گشيت تا ذادةيةک هةموو بريمةندان کؤکن لة سةر ئةوةي جؤره ئيلهامثک  به زمانثکي
ة زةوي و نمارکس و ئينگثلس جواين لة ئامسان دائةبةزثن« . ادثکي ئةدةيبرکارگثذه له درووستبووين م

کردن لة هةموو  سارتر بة تايبةت قسة). ٣٥: ١٣٨٧ مارکوزه،( »ئينساين ٣ة خزمةيت پراکسيسيندةيهثن
بةو . دا چووين مانا ئةزانثتوة و ئيشي نووسةري پةخشان بة دواجؤرةکاين هونةر و ئةدةبيات جيا ئةکاتة

                                                
١ catharsis  
٢ category  
گرنگترين هؤکاري دياري کردن و  يا کاري ئينساين لة مثژوودا لة ژثر ناوي تثکةصکاري عةين و زةين دثت کة" پراکسيس" ٣

ئيشي مرؤض لة مثژوودا واتة هةمان پراکسيسي درووستکةر و ئافرثنةري هةموو بيچمةکان و . داهثنانة لة کؤمةصگا و مثژوودا
، بنچينةکاين ئابووري، دياردة کولتووريةکان، ئايدؤلؤژيا، آلئامثرةکاين داهات، کا( يةيتآلبنچينةکاين مثژوويي و کؤمة

  )  ۳۰: ۱۳۸۶بشرييه،. (...)ت و دةوصة
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هؤيةشة ئةوة ئةدةنة پاص سارتر کة به تةواوي لة ئةدةيب بةرپرسيار و بةصثندةر دواوة، لة کاتثکا لة کتثبة 
دا کاتث باس لة هونةري شثوةکاري دةکات بة تةواوي ذاي جوانناسي »چية ؟ئةدةبيات «بةناوبانگةکةي 
 وسارتر الي واية شيعر دونيا نانوسثتةوة و وشه بةکار ناهثنثت بةصکو). ١٩٤٧سارتر، ( ئةدات خؤميان پثشان

ئةو الي واية مانا وةک خسصةتثک الي وشه ئامادةية، وةک . ماناي ئةداتث شيعر خزمةت بة وشه دةکات و
باسي ئةوة  ١لثرةدا سارتر لةگوثن واتا گةراکان. چؤن شادي و غةم لة هةناوي ئاواز و نةغمةدا بووين هةية

دةکات ئةدةبيات بث بووين مانا درووست نابثت و مانا ئةو تايبةمتةنديةية کة نووسةر لة جواين و خةياصي 
ي سياسي بثت و هةرچؤنثک بثت ئةم ماناية دةتوانث پةميانثک). ١٩٤٧سارتر، ( هونةريدا دةخيوصقثنثت

لة ئةدةبدا کة تا ذادةيةک جواين لث زةوت   جؤرة ئةگةرثکي شرؤضةکارية بؤ جيهان »موريس بالنشؤ«بةواتاي 
  ).  ١٣٨٣امحدي، (دةکات 

م قووصتر، سةفةر بکةين بؤ بن ديضي وتاري آللةم وتارةدا هةوصمداوة تا دةکرثت، بة مةودايةکي کةمتر بة
باشه هةرچةند کورتيش بثت ئاماژةيةک بةوه . »يب نووسراوة لة سةر کؤمةصگا و کولتوورکاريگةري ئةدة«

  . بکرثت که کؤمةصگا و کولتوور چ پثناسةيةک به خؤيان دةگرن
  
  :کؤمةصگا و کولتوور بة چي دةگووترث  - 

ي دثت کة ئةويش لة وشة society لة ئةدةبيايت کؤمةصناسي ئينگليزيدا بةرامبةري وشةي کؤمةصگا
لة ذاستيدا کؤمةصگا ) . ١٣٨٨، عضدانلو(گرياوة بةواتاي يةکبوون يا گةيشنت بة يةک هاتووه    socioالتيين

ؤمةصگا ك). ١٣٧٥کؤئثن، ( بة تاقم و گرووپثک دةگووترث که ماوةيةکي زؤرة لة گةص يةکدي ژيان ئةکةن
ة دةستةيةک لة حةشامايت هةر کؤمةصيش ب. ، واتة جثگاي کؤمةصتووه لة دوو ناوي کؤمةص کؤي جثگاپثکها

کة ( وةک کؤمةصگاي ئاژةص، کؤمةصگاي ذثژةيي. گةص يةکدي يةکذةنگ و يةکذيز بنشتثک دةگووترث که لة
سووديان لث ... بؤ لثکؤصينةوةي ئاماري لة بابةتةکاين کؤمةصناسي، دةروونناسي و زانسيت پةروةردةيي و 

م ئةوةي لثرةدا پثويستة بگووترث ئةوةية آلبة. ن واتاي هةيةرةوة کؤمةصگا چةنديبة واتاي سه). وةردةگريثت
ندراوه وةک بؤ که هةر يةک لةو دةستانةي ناومان هثنان خؤيان لة ئةدةبيايت کورديدا ناوي تايبةتيان بؤ دا

کؤمةصگا بةواتاي ئةم وتاره . و هتد) کؤمةصثک گورگ(، گةلة گورگ )تآلکؤمةصثک مةذ و ما(منوونه مثگةل 
ؤي چةندين بنيادةمة کة بة يةکةوة لة سنوورثکي دياريکراو و گرثبةستيدا لة ناوچةيةکي مةبةست ک

ئةو چةندين شته بريتني لة زمان، . ژثئؤگرافيدا ژيان بة سةر ئةبةن که چةندين شيت وةک يةکيان هةية
  . ئاداب و نةريت و بة گشيت کولتوور

. و ئارةزووية که زياتر لة يةکديان نزيک دةکاتةوةهةر کؤمةصگايةک خاوةين چةندان بةها و پرنسيپ و هيوا 
کولتوور بة واتاي . ئةو داب و نةريتانه هةمان چةمکي دووهةمي باسةکةي ئثمةية که پثي دةگوترث کولتوور

وةک چؤنثيت جل پؤشني، ئادايب زةماوةند، شثوةکاين ئيش و . شثوة ژياين کؤمةصث کةسة لة ناو کؤمةصگادا
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لة نثوان کؤمةصگا و کولتوور پثوةندثکي دوو قؤصي درووست دةبثت ... . ريزةي ئاييين و کار و بة جثهثناين فة
بؤيةش زؤربةي جار و تةنانةت لةم ). ١٩٨٩گيدنز، ( تر بناسثنني هيچ کاميان بث ئةوي نييةکه ئاسان 

  . وتارةشدا بة واوي عةتف ئةم دوو وشةية بة يةکةوة دةلکثنني
دوو چةمکه و بة داننان بةوةي کؤمةصگا کاريگةري ئةدةيب بة سةرةوة  کردين ئةم ئثستا دواي پثناسة

چثوةي کات و چؤن چوارذا دةست پثدةاريگةرية لة ئةدةيب کورديدا لة کوثديارة، قسة لةوة دةکةين ئةم ک
  .دادةذثژثت خؤي
  
  : ئةدةبيايت کوردي چؤن کاريگةرة - 
. ةرچاوه ئةگرثت و به زماين وشه خؤي ئةدرکثنثکؤ س ئةدةب له دةرووين ئادةميةوه به دوو ماناي تاک و 

، قةبارةي ي زمان هةصئةقووصث، جواين ئةداتثجيهان ئةباته ناو ناخي خؤي و پاشان وةک فواره، وشه له هةناو
تر له زماندا  مرؤض به واتايةکي. بؤ دابينئةکات و ئةترسث ئةگةر نيشانةکان له شوثين خؤيان به کار نةبات

کردين زمانثکي نوثية، که  ئةدةبيات درووست. هةر بة زمان خؤي خويا ئةکاتخؤي ئةشارثتةوه و
  . کؤمةصگاکان به شثوةي ذةمزي و ئيستثعاري قسةي پثدةکةن 

کؤمةصگا به ماناي کاريگةري . ئةزموون وئةندثشه :تثکةصکاري دوو شت، گووتين ئةدةيب درووست ئةکات
واته به تةواوي دةتوانني بصثني کؤمةصگا کاريگةره  که. کؤيي له سةر تاک، درووستکةري ئةم دوو بةشةية

م ئايا بة پثچةوانةش شتةکه هةمان دياردةي هةية؟ پةيوةندي ئةم دوانه وةک زمان و آلبة. لةسةر ئةدةب
الي  لؤکاچ. فکر، نابثت تووشي تووشيمان کات و وامان لثبکات بگةين به پةيوةستةيي يا خود تةسةلسوول

م نابثت المان وابثت ئةم پةيوةنديه به سادةيي مانا آلو کؤمةصگا ديار و بةرچاوه، بةوايه پةيوةندي ئةدةب 
شياري کؤيي و پثکهاتةي جوانيناسانةي ؤکاين درووستکةري هنييةلووکاچ لةنثوان پثکهاتة زةي. بکرثتةوة

وةرؤکي هوشياري به پثچةوانةوة، نابث لة نثوان نا. کردووه بةرهةمي هونةريدا پةيوةندثکي دوو اليةنةي بةدي
کؤيي و ناوةرؤکي بةرهةمي هونةريدا، پةيوةندي دامةزرثنني، چونکوو ئةمةيان جؤره سادةگةرييةک درووست 

ئةدةبيات ئةو بةشةي زمان ئةگرثتةوه که تيايدا دوو شت ). ٢٠٠٦ي، حممد( ئةکات له تثگةيشتين شتةکان
 له هةناوي مرؤضدا بث فؤذم دثته دةرةوه و ناوةرؤک يا ئةو خةياصةي. ناوةرؤک و ذواصةت: ئةگةن به يةک

  .هثشتا نةبةگ و خؤنةگرة و ذواصةت يا خود قةبارةي جواين و جلي جسمي ئةدةب
گرتوو له دال و مةدلووله، کة لة تثذاونيين ئثمه بؤ ئةدةبياتدا پثويسته ئةوة بگووترث، زماين سةرچاوه

بةو بؤنةش . ماين به کار هثناين ئاسايي و ذؤژانهدال و مةدلوولثکي داپچذاو له ز. خوصقثنةري ئةدةبياته
ئةوان اليان وابوو ئةدةبيات هةمان الدانة له ). ١٣٨٠ايگيلتون، ( باشترين پثناسه هي فؤرماليستةکان بوو

کاتث قسة لة ئةدةبيات دةکرثت لة ذاستيدا شتثک جگه لة زمان و وشه و ذستة  .زماين به کار هثناين ذؤژانه
واتة ئثمة کاتث قسة لة  کة. گةر وردبينةوة دةبينني فؤرمي دةرةوةي زمانة. بارةوة دةکرثتکة قسةي لة  نيية

لة داستاندا قارةماين داستان دةور دةگثذثت . ژاندووةودا وروآلئةدةب دةکةين زمامنان لة شکصثکي هونةري وا
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ن ئةگثذن دثته خانةي ئةو زمانةي وشةکان تةنيا له قاصيب پةيوةنديدا ذؤصي خؤيا. و لة شيعردا نةهايةت
ک لة ثم ئةدةبيات بؤچي ئةگةذثتةوه؟ نيشانةکاين ئةدةبيات ئاماژه بؤ چني؟ لة زؤرآلبة. ١وه هکؤمؤنيکةيشن

. تاين ئةفريقا ئامثرةکاين مووسيقا بؤ ذاگةياندين پيامة جؤراوجؤرةکاين خثص و عةشريةتةکان بة کار دثتآلو
وثگرانثک درووست دةکةن کة ئةم نةواو نةغمانة ذاستةوخؤ کاريان تر گ ئةوان مةبةستيان هةية و بة واتايةکي

 نييةلثرةدا ئيدي ئةو ئامثرة ناوي ئامثري مووسيقا ). ١٣٧٥بيتس و پالگ، (لث بکات و بة پري هاواريانةوة بثن 
م هةندثک جار هةم گوثگر درووست دةکات و آلبة. نييةو ئةو نةغمةي دةنگيشي دثت، ئاوازثکي هونةري 

کة . ي شکسپيةرة»هةملثت«منوونةي بةرچاوي ئةم هونةرة شانؤنامةي . جواين خؤي پثشان ئةدات هةميش
 ةکة، مةبةسيت پاصةواين سةرةکي شانؤنامةکة، هاملثت، گةياندين ئةو پةيامةية کة سووردةقلة ناو خودي 

  .)١٣٧٣شکسپري، ( کردنةوةي خيانةتة
پثي  »ماياکؤفسکي«. گريشدا به ذووين بةرچاو ئةکةوثتمنوونةي ئةو جؤره ئةدةبه له زماين ئةديباين بةر

شثرکؤ بثکةس پثي واية پثويستة بة قةصةم ). ١٣٨٧، آتش برآب(وابوو پثويستة قةصةم و خةجنةر هاودةور بن 
منوونةي ئةو  »شاندؤر پتؤيف«و  »مةمحوود دةروثش«و  »پابلؤ نثرؤدا«. سةنگةر لة شيعرا هةصقةين

زماين نيشانه وةک دالثک که مةدلوولةکةي ذاستةوخؤ . ئةو زمانةيان درووست کردشاعريانةن که لة شيعردا 
بدؤزثتةوه، که ئةويش هةمان کاريگةري ذاستةوخؤيه له سةر تاک و له سةر گوثگر بث ئةوةي بةهاي جواين 

له شاعرياين ذؤژگاري مةشروته . هةندثک جار جواين لةم بوارةدا لة پلةي دووهةم داية. خؤيان بدؤذثنن 
کرد که زياتر تاکي بيسةري پثويست بوو بؤ گوث  ئثران درووست هةمان ئاماجنيان پثکا و زمانثکيان درووست

لةهةمان ذؤژگاردا پريةمثردي نةمر بة پشتيوانةي شيعر و . کاري هونةريگرتن نةک بؤ شرؤضه و ذاضه
ئةمانة . ئةدةيب گوثگر درووستکرا بة جؤرثک که لةم ذؤژگارةدا  لة زؤر الوة. ذؤژنامةگةري  هةمان کاري کرد

هةرچةند . کاريگةري وثژة و هونةريان پثشاندا، ذاستةوخؤ، بةر لةوةي وةک هونةر قسةيان لةسةر بکرثت
دياره . بکةين ناتوانني قسه له جوانناسي شيعري شثرکؤ بثکةستردا بؤ منوونه  نابثت المان وابثت به ديوثکي

  .  به جؤرثک درووستکةري زماين کاريگةر بوون هةمووي ئةم شاعريانةي ناومان بردن
ئةدةبيايت کوردي له هةمان قاصب و ذثسادا هةم کاريگةري کؤمةصگاي به سةرةوه دياره، هةميش کارلثکي 

نةتةوه، کاريگةري _بةهره لةدةوصتتاين بثآلبه تايبةت ئةدةبيايت و. له سةر کؤمةصگا بةرچاو و دياره
ئةدةبيايت کوردي و نووسةري کورد به چةندين . تر تةکاينآلاتره تا ويةيت و کولتووري زؤر زيآلکؤمة

ت هةموو الپةذةکاين ئةدةبيايت آلئةزمووين هةمةجؤردا تثپةذيوه، به جؤرثک به چاو ئةدةبيايت زؤربةي ذؤژهة
تةواوي مرؤض ناتوانث مةزةندةي ئةوه بکات له کوثذا بةدري . رثبازي خؤي بذيوههةصداوةتةوه و قؤناغ به قؤناغ 

تر بة  م بة گشيت، ئةدةيب کوردي به هؤي زاصبووين دةسيتآل، بةدا بةديار ئةکةوثئةدةب لة ئامساين وثژة
هةرچةند ئةم باسه لةوة درثژترة . سةريدا هةندثک جار، تةنيا توانيوثيت پثي قوذاوي له مةيدان بةدةر کات

له کؤن و لة ئثستادا جث پةجنةي به سةر م بة کوريت ئةدةيب کوردي آللثرادا بتوانني بيگوجنثنني، بة
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واتة ئةو . له زؤربةي لثکدانةوه و شرؤضةکاريةکاندا ئةدةيب سياسي قسةي له سةر کراوه. وةرةقةکةوه بةرچاوه
وهةواي ذؤشنبريي، کاريگةري کردين کةش ئةدةبةي شان بة شاين بزاضةکان هةوصي خؤي داوه بؤ دابني

حاجي . زؤرجار لة غيايب گووتاري سياسي، ذؤصي بزاضي سياسيشي بينيوهتةنانةت . يةيتآلکولتووري و کؤمة
تر له ئةدةيب زارةکيدا منونةي  لة ئةدةيب نووسراوةدا و زؤر نووسراوةي ئةمحةدي خاينقادري کؤيي و 

. يةتيان دابينکردآلبةرچاوي ئةو وثژةيةن که جثگةي بةتاص و بؤشي دةوصةت و بزاضي ذؤشنبريي و کؤمة
پاش ديداري له ئةستةموص و ئاگاداري و هوشياري ذؤشنبريي، ئيتر نةک تةنيا وةک شاعريي  حاجي قادر

جادي، سه( خةت وخاص بةصکو وةک نيشتمان پةروةرثک ذوودةکاتة ئامؤژگاري و تثبيين کولتووري و فکري
 نگدانئيدي شيعر الي حاجي ئةبث بة هةتوان، بة کليل، بة خةجنةر، هونةر ئةبثتة دةغص و با ).٢٠٠٣

  ). ٢٠٠٠بثکةس، (
هةندثک جار قسة لة کاريگةري هونةر دةکرثت، لثرةدا سنووري ؛ شيعر و پةخشان: ئةدةبيات دوو بةشة

انة دةقباسةکة بةرتةسکتر دةکرثتةوة و زياتر لة ئةدةبيات دةدوثني، چوون المان واية هونةر هةموو ئةو 
نةر بةرينتر لةوةية ئاسان بتوانني بةوة ذازي بني تثزثکي دةگرثتةوة کة لة ژثر کةواين ئةودان، واتة پانتايي هو

کاتث قسة لة  »درثيدا«. لة سةر کولتوور، لة سةر گؤمةصگا واي بةسةردا هةموار بکةين و بصثني دةور گثذة
زمان دةکات قسة لة زماين نووسني دةکات وةک بةشثکي جياواز لة زماين گووتن و وةک سةرووتر لة زماين 

م هونةري آل، بةديارة هونةرةکان بة گشيت لة خانةي جواين ئةگةن  بةيةک .)٢٠٠١وئيالن، مک ک( ئاخافنت
پثويستة ئةوةش بگوترث به هؤي ئةوةي لة بةراوردي . بيناسازي و ئارشيتثکت زؤر جياوآزة لة شثوةکاري

ةالندا مثژووي ئةدةيب سةرجةم گةالندا ئةوةمان بؤ ذوون دةکاتةوه کة شيعر لة ئةتصةسي رؤشنبريي گ
تري  ةکاينيم لة گةص لةدايکبوونيدا تؤي هةموو ذةگةزة ئةدةبيآلپثشةنگي ذةگةزه ئةدةبيةکاين دي بووه، بة

هةصمةت، (تر لة ئةستؤ بگرثت  ةکاينيهةصگرتووة، ئةمةش واي لةشيعر کردووه ئةرکي تثکذاي ذةگةزة ئةدةبي
٢٠٠٣ . (  

لةم بوارةدا يةکةم کةس . ةکرثت، شيعر دثتة قسهلة زماين کورديدا کاتث قسة لة ئةدةيب نووسراوه ئ
لة زماين . مةالي جزيري زمانثکي درووست کرد که پثشتر بةم جؤره ئيشي پثنةکرابوو. بوو »مةالي جزيري«

وةک بنةمايةکي زماين سوودي  خاينئةو زمانةي درووست کرد کة دواتر کرماجني سةروودا يةکةم جار 
جؤره » مةم و زين«سةدةي هةژدةيةمدا ئةمحةدي خاين بة نووسينةوةي دوابةدواي جزيري لة . لثدةبينثت

ئةمانة و . يةيت درووست کرد که کولتورثکي نوثي زماين لة گةص خؤيدا هثناآلخوليايةکي سياسي و کؤمة
تر لة ئةدةبيايت داستان و شيعر درووستکةري زمانثکي نوث بوون که کاريگةري جث پةجنةيان  چةندةهاي

کردين کولتورثکي تازةي  ، بةصکوو له سةر درووستکردين جؤره هةستثکي ناسيؤناليدا تدرووسنةک هةر له 
  . ئةدةبيدا بةرچاوه

زماين بة کار هثناين ذؤژانة لة زماين کورديدا بة هؤي زاصبووين هةستثکي قووصي ناسيوناليسيت هةرگيز 
و عةشقي زمان و نةتةوة بة تةواوي نةيدةتواين لة ذثي ئةو زمانانةوة بثتة کايةي فکري کة خؤشةويسيت 
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کراسي خاو و خامي دةوصةتة چاودثرةکان، ؤجيا لةوةش بة هؤي زاص بووين سيستمي زاصي بوور. پثشان نادةن
کارگثذ ئةبوون لة سةر کؤمةصگاي  - سةرةتا نابةئاگا و دواتر بة دةرکي کاريگةري زمان بة ئاگا-زؤر جار 
کان و سةفةويةکاندا دةيتواين هةصگري نييةر لة سةر دةمي عومسائا لثرةدا تةنيا شوثنثک کة هة. کوردي

لةو سةردةمةدا هيچ شوثن و پةنايةک نةبوو تا . جؤرة گؤذانثکي ذؤشنبريي بثت زماين کوردي خؤي بوو
چارنةما دةبواية . بتوانث عةقصثکي سياسي و زانسيت و فکري لة سةر بنةماي زماين کوردي درووست بکات

دوو زمان . ثلة خؤشةويسيت و ئةوينثکي قووصةوة سةرچاوةي گرتبوو درووست بب بزاضثک کة سةرةتا
درووست بوو، زمانثک کة لة ناو حوجرةوة سةري هةصدا تثکةص بة عريفان بوو و زمانثک کة لة ناو دصي 
کؤمةصگاي کورديدا ساز درا و ئةويش زماين ئةدةيب زارةکي بوو کة هةر لة ذؤژگاري پثشترةوة ئيشي 

تا هاتين حاجي و خاين تةنانةت لة سةر هةمان کثش و . زماين شيعري جزيري زماين يةکةم بوو. ووپثکراب
کان نييةتري زاراوة زما لة هةورامان پاراوتر بووين ئةو زمانة ئةبينني وةک الي بةشةکاين. آلئاواز دةجوو

 ي هةورامانة وةک سةجاديوين خةصکئةويش بة هؤي جوغرافياي تايبةيت  هةورامان و پثداگري زياتري دةرو
دةصثت بة هؤي شاخاوي بووين هةورامان نة ذووم و نة عةجةم بة تةنگيةوة نةبوون ئةوةش وايکردووه کة 

سةيدي و بثساراين و  مةولةوي و). ١٣٦١ جادي، سه( کاريگةري زماين ئةوان کار نةکاتة سةر زماين هةورامي
  . تر لةو ذيزبةندة دان چةنداين

. ؤزتةوة، سةري هةصداقص ههةچوو نايل وةک يةکةم کةس کة زؤر بةئاشکرا ئةو کاريگةرييةي م زؤري پثنآلبة
بؤ يةکةم جار شيعري بة ماناي : زماين نايل درووستکةري ئةو گوزارة خةياصيانة بوو کة بة دوو جؤر کاري کرد

ايل بةتةواوي لثک جيا واتة شيعر و نةزم لة دواي ن ؛ئامثزي بة زماين کوردي درووست کرد ستاتيکا و خةياص
 نايل. يةتيةکانآلة ذؤشنبريي و سياسي و کؤمةدةقدووهةم ئةوةي ئةو زمانة هاتة ناو . دةکرثتةوة

تا ئثستاشي لةگةص بثت شيعري کوردي لة ژثر زماين . رؤمانتيسمثکي تا ئةو کاتة نامؤي درووست کرد
تةواوي قسة لة کؤمةصگايةک دةکات  بةصکة بة ،ئةوة ذةخنةيةکة ناگةذثتةوة بؤ نايل. ذؤمانسي ناليدا ماوةتةوة

. ةوةيهثشتا لة ذؤژگاري ناليدا بة سةر دةبات و زماين ئةو دةوصةمةنديةي دواتري دونياي بة خؤيةوة نةبينكه 
، جار جار نييةهةر لةو سةردةمةدا سامل و کوردي بة هةمان زمان کة بة تةا مؤرکي نايل بة سةرةوة 

باش واية کة باس لة شيعر و ئةدةبيات دةکرثت زياتر باسي شيعر بکرثت . ةکةنگوزارةي شيعري درووست د
گوومان هيچ شاعريثک لة هةموو شيعرةکانيدا گوزارةي چوون بث ؛لة بري ئةوةي باسي شاعريثک بکرثت

م ئثستا و لة شرؤضةي آلبة ،هةر چةند بؤ ئةو کاتة نةدةکرا قسة لة مةرگي نووسةر بکرثت. شيعري نائافرثنث
م فةرامؤش ناکةين ئةو زمانة و کاريگةري ئةو زمانة شيعرية ئةوةندة آلبة. ئثستاماندا قسة لة شيعر دةکةين

بؤمنوونة لةو سةردةمةدا کة . رثتهةستيار و لةسةر خؤية بة قووص بوونةوةيةکي پتةو نةبثت هةسيت پثناک
کردن لة شيعري کوردي  خودي قسة. جزيري سةرهةصدةدا، بؤ يةکةجمار شؤناسي زماين دادةمةزرثنث

. کةواتة لثرةدا زماين گووتن بةخشيين شؤناسثکة کة کاريگةري ئةو حاشا ناکرثت. دؤزينةوةي ئةو شؤناسةية
بنووسرثت  ئةوةي شيعري پثکردن بة زماين کوردي خؤي بة تةا بث لة تورکياي دواي ئاتاتورکدا قسة
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م وةک ئةوةي شؤناس بةخشينيش آلبة. شنبرييةکانو ذؤ سةر هةموو بزاضة فکري و سياسيکاريگةر بوو لة 
درثيدا پثي واية . هةبثت دواي جزيري دةبثتة زماين نووسني) هةجنار شکاندن( پثويسيت بة شکاندين چةق

، بووين ذثزمان واتة بووين )٢٠٠١کوئيالن، مک(ية کة تؤ ذثزمانت هةية  هزماين نووسني سةملاندين ئةو
بؤيةش ذةنگة . پةيضني بة واتاي گةياندين بوونة بة ديتران »فرانتس فانون«نةتةوةي جياواز و بة گوتةي 

بؤمان . کووشتين زماين ئاخافتين ذؤژانة، قةدةغة کردين، زياترين کاريگةري لةسةر نةتةوة دةبثت
. دةردةکةوثت کة نووسني گةورةترين سةرماية بوو کة شاعريان کورد لةم سةردةمةدا توانيان بيکةن

م سامل و مةولةوي تةواو نةبوون و ذؤژ بة ذؤژ زياتر کاريگةري آلن تةواو بوون بةآلبان و ئةردةئةمارةيت با
پثي ئةوةي لة سيمايةکي گشتيدا ناذوانثتة بابةتةکة ئةو کاريگةرية لة تاکثکةوة ض بةمرؤ. جثهثشت زمانيان بة
ئةوةش بگووترث هةموو ئةو شاعريانةي  باشة. م زماين پانتايي داهثنانةکةي زؤر زياترةآل تر ئةبينث بة بؤ ئةوي

ان وا هةر يةکةو بة چةشنثک، کةم تا زؤر توانيويانة دةوريان هةبثت لة گؤذاين زمان و چةمکةکان کاريگةري
پةشثو دةوري هةبؤوه لة گؤذاين کولتووري ذووبةذوو بوونةوةي تاکةکاين ئةوةي شيعري . نييةبةر چاو 

ک کةسايةتيةکي ئامادة لة ناو بزاضةکةدا، ذؤصي شيعر نةبووه بةصکوو سياسي کورد، بة هؤي بووين شاعري وة
م گةر تةماشاي حاجي قادر بکةيت بة هةمان زمان، ئيدي دةوري زماين آلبة. دةوري خودي شاعري بووه

وةک سثبةري لثهاتووه نةک وةک چةک يان  حاجيبةو پثية زماين شيعري . شيعري ئةوت بؤ دةردةکةوثت
تر ئةوة بگووترث، شيعر گةر ذاستةوخؤ کاريگةر بثت، شيعر  پثويستة جارثکي. ةک پةيامباشترة بگووترث و

کةچي ئثمة جةخت لةوة دةکةينةوة شيعر . بةصکة پةيامثکي ذؤشنبريي کةسايةتيةکة بة ناوي شاعري ،نيية
. ةوثتکاريگةري ئةو زمانةش زؤري پثدةوث تا نيشانةکاين دةرک. خودي خؤي لة ذثي زمانةوة دةور گثذة

  :لثرةدا باشة ئةو وثنة خةياصية بؤ شيعر بکثشرثتةوة
  ) بة هةموو بابةتةکانةوة(شيعر  زمانکؤمةصگا ١خةياصي مةنتقي شيعري

    
  : ئةو کاريگةريانةي لة ئةدةيب کوردي دا بةدي دةکرثت  §

  : لةم بابةتانةي خوارةوة کاريگةري ئةدةب بة ئاشکرا خوياية 

                                                
هةر کاتث قسة لة مةنتق دةکرث فؤرمثکي دياري کراوي ژيري و عةقص دياري دةکرثت کة واتة مةنتقي خةياص خؤي لة  ١

وةک . ثيدا ديارةم جواين شثعر بة تةواوي بةستراوةتةوة بةم هةموو پارادؤکسةي تآلبة. خؤيدا هةصگري پارادؤکسة
 کرثت هةصةيةکي زماين شارةزايانةکة باس لة مةنتقي خةياص دة. دوو بابةيت ذةمزي. تثکةصکاري ئاپؤلؤين و ديؤنؤسي نيچة

هةموو هوونةرثکي ذاستةقينة بة دوو چاو . نية، بةصکة کت و مت هةر خودي بابةتةکة مةبةستة، واتة خودي مةنتقي خةياص
گةر شتثک بة تةواوي خةياص بثت دةتوانث وةهم بثت و  .ا مةنتق حاکمة بة ديوثکدا خةياصبة ديوثکد: ثتةوةردةخوثند

تقي گاستون باشالر خودي مةن. دةتوانث پاتةران بثت گةر شتثکيش بة تةواوي مةنتق بثت نزيک دةبثتةوة لة مةنتقي زانست
 . زانستيش ئاوثتةي خةياص دةکات
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ؤنثتةوة، نةورؤز لة چةند " نةورؤز"بةر لةوةي پريةمثرد هؤنراوةي : يتونةرزيندوو کردنةوةي داب •
ئةو بوژاندنةوة و نؤژةن کردنةوةي » نةورؤز«هؤنراوةي . بةشثکي کؤمةصگاي کورديدا دةهات فرامؤش بکرثت

لة ذاستيدا ئةو شتانةي کورد لة واقيعدا لة دةسيت داون زؤر جار . نة بووآلدووبارةي نةريتثکي کؤين سا
 . هاتوون لة ناو خةياصي شاعري و لة ناو ئةدةبياتدا ماونةتةوة تا دواتر زيندوو بونةوة و ژيانةوة بة خؤيان ببينن

شؤناس هةمان گةذانةوة و . شؤناس گرينگترين بابةيت ناو کولتوورة: کردين شؤناس درووست •
ة بگووترث دؤزينةوةي شؤناس بة لة ذاستيدا شؤناس يا باشتر). ١٩٩٥گيدنز، ( ئاوذدانةوةي تثگةيشتنه لة خود

زياتر لة هةر ) سةردةمي بةر لة درووستبووين يةکةم هةرمثي کوردي( دو ماناي تاک و کؤ لة و سةردةمةدا
. کاندانييةشتثک بةستراوةتةوة بة ئةدةب که تةا شوثين دةرخستين زمانة لة فستيواص و لة کؤذة جيها

. لة قاصيب ئةدةبياتدا و بة تايبةت لة زماين شيعردا بةدي دةکرثتزمان لةو سةردةمةدا تةنيا ذثگاي دةربذيين 
حاجي "و " خاين"ديارة سةرةتاي ئةو شؤناسة نةتةويية لة ذثي دوو زماين زؤر دياري ئةدةيب کوردي واتة 

خاين و حاجي قادر درووستبووين عةقصيةيت تةنانةت ذةخنةگرانةشيان . بةخشراوةتة تاکي کورد" قادر
 .ذةخنة مرينشينةکاين ئةو کاتةي کورد  دامةزراند بؤ

واتة ناسنامةي قةومي نةتةوةيةک کة پثشتر لة . ديارة يةکةم شت کة شؤناس درووست دةکات زمانة 
 . سةري زؤر دواوين 

يةکةم نيشانةکاين سنووور شکاندن لة کؤمةصگاي کورديدا ): هنجار شکين( شکاندين چةقبةست •
بابةتثکي زؤر گرينگي کولتووري لة خؤي دةگرثت بؤ ئةوةي هةميشة ئةو شتة . لة ئةدةبدا بةدي دةکرثت

ديارة پثبةپثي بزاضة . پثبةندي بةهاکاين پثشوو نةبني و پثشةکةوتين فکري و ژيريش ئةزموون بکةين
م ئةدةيب کوردي لة غيايب دةوصةتدا و بةر لة شةذي آليةتيةکان ئةو گؤذانة زؤرانةش دةبيندرث، بةآلکؤمة

م که بة قؤناغي درووستبووين حيزبة سياسيةکاين دةناسني که خؤيان پةرة پثدةري زؤر جيهاين دووهة
، گةشةي ئةو بابةتانةي ... يةيت و آلاليةين ذؤشنبريي بوون، ئةدةب وةک هاچةي اليةين سياسي، کؤمة

سني بوو له کؤمةصگاي کورديدا، ئةدةبيات بة گشيت وةک ذؤژنامةگةري سادة و شيعر و داستان نوو. ذاگرتووه
لة چةندين شيعري جياوازدا وةک لة کؤمةصةي پثنجةمي " گؤران. "کة اليةين ذؤشنبريي بة هثز دةکرد

دا »چية ئةي گوص « ، لة شيعري "ئةمحةد موختار"شاعريانثک وةک . ديوانةکةيدا، دةربذي ئةو پةيامةية
شيعري شاعريانثک شةذ لة ديواين  ترةوة لة دواي لة اليةکي. پثشدةستخةري ئةو بابةتة عةقصيانةيان کردووه

وةک بؤ منوونه . هةژار و هثمن اليةين زياتر سياسي ئةو بابةتة ذؤشنبرييانة دةبينني ،وةک قانع، بثکةس
 . دا »بؤ کوردوستان « هةژار لة 

يةکثک لة گرنگترين بابةتةکاين بةر باسي کؤمةصناسان و ئةديبان و فيلسووفان مؤدثرنيتة  •
)modernity(ة ئةو شةپؤلة بة هثزة بوو کة بة هؤي گةشةي ئابووري و سةرمايةداري هةموو يتثرنمؤد. ية

ئةوةي سةيرة لة کوردستان . يةيت و سياسي و هونةري و ئةدةيب گرتةوةآلتري ژياين کؤمة  کةرتةکاين
لياکاين ار يةکثک لة خوئةمحةد موخت. يةتيةوةآلة لة ذثي ئةدةبياتةوة کةم کةم هاتة ناو ژياين کؤمةيتمؤدثرن
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ةصگاي بث دةوصةيت کورديدا تةنيا لة چوارچثوةي کؤم. وبانة بؤ شار و گوندة دوورةکاين کوردستان جادة و ذث
شاعريانثک کة . او کؤمةصگا و ئةوةي ببثتة گووتار، ئةدةبيات بووهثوةيةک توانيبثيت مؤدثرن بگوازثتةوة بؤ نش

ةک ئةمحةد موختار، زثوةر، جةميل سائيب، بثکةس ئثمه بة پةرةپثدةري ئةو شتةيان دةناسني، کةسانثکن و
کردين  تر که بة گشيت دةتوانني بصثني خةونةکانيان بؤ درووست ، قانع و هثمن و چةند شاعريي)فايةق(

 . وةيةنييةکؤمةصگايةکي ئازاد بة پشتيوانةي ناسيؤناليزمي حاجي و خا
گشيت قسة لةو کاريگةرية کراوة کة ئةدةبيايت دا زياتر لة ذووي تيؤري و بة شثوةيةکي  هةرچةند لةم وتاره

م ئةم چةند منوونةي سةرةوة تةنيا ئاماژةيةکي کورتن آلبة ،هثشتووه يکوردي لة سةر کؤمةصگاي کوردي جث
ديارة لة . ئةو بةشةش زياتر تا دةيةي پةجناي کؤچي و هةفتاي زاييين بة خؤوة دةگرثت. بةو کاريگةرية

وةک گؤذاين ذوانني بؤ پثگةي ژن، دةوري منداص  ،تريش بةدي دةکرثت ا شيتشکاندين نةريتة ناشريينةکاند
م لة بةر ئةوةي ئثمة زياتر آلبة.  ١يةيت وةک ذسوومي قثزةون، بؤ منوونه ژن بة ژنةآلو زؤر مةبةسيت کؤمة

  .  باس لة سةرةتاي پةجنا و هةفتاکان دةکةين باسة لثرةدا کؤتايي پثدثنني 

                                                
. ئةو سووکايةتيةي بة ژن دةکرا و شانداين گرفتةکاين ژن بة ژنکرد لة پث کايت خؤي گؤضاري سروة گةورةترين کاري ١
  ).بذوانن بؤ ژمارةکاين سةرةتاي گؤضاري سروة(
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  : دوا وتة 
کردن  لة و گوزارانةية کة  قسة لة کاريگةري دةکرثت، زياتر مةبةسيت نووسةري ئةم وتارة باسديارة کة 

وةک بؤ . ئةو گوزارانةي دواتر وةک منوونةيةکي زمانيان لثدثت. درووستکةري مةنتقي خةياصي شيعرين
يةيت و آلي و کؤمةلة شيعردا درووستکةري زمانثکة کة دواتر دثتة ناو نووسراوة ذؤشنبري" حاجي قادر"منوونه 

پثيواية هونةر " دؤلؤز. "واتة لة ذثي هةست و دةرکي هةستيارانة کاريگةري دةخاتة سةر زمان. ذامياريةکان
بة " ويتگنشتاين"ة، ئةو شتةي کة ) percept: ئيحساس(و تووين ) affect: کارلثکةري(بيچم دةري 

ئةدةب زمانثکي . ئةدةبيات لة سةر زمانهدؤلؤزيش الي واية کاريگةري . ئاوةزمةندي هةست ناوي دثنثت
بثوارة لة قاليب زماين ئاسايي و ذؤژانة درووست دةکات، يا باشترة بگووترث زمانثکي تةژي ئاسا و پذ لة پاتةران 

لة وتاري ئةدبيات و ژياندا " دؤلؤز. "کة لة ذاستيدا درووستکةري کةشثکة کة تثيدا ئازادي تاک ذوودةدات
لثرةشةوةية . ةوة ئةزانثت)becomingبوون (نة بة نوثبوونةوةي بةردةوام لة ذثي درووستبووين ئةو زما

ذةنگة خودي ئةو مةبةستة ). ٢٠٠٤، دلز( خةياصي مةنتقي شيعري بة تةواوي لة ئةدبياتدا ذةنگ ئةداتةوة
 م ئثمة دةبيننيآلئينتزاعية بةصگةيةکي پتةو بثت و پثويسيت بة بةصگة هثنانةوةي ئةدةيب نةبثت، بة

ئةوةية توانيويةيت لة نةوعي خؤيدا بة قةدةر ئةو بارستايية شيعريةي " نايل"کاريگةري زماين بؤ منوونه، زماين 
هةيةيت بة هةمان ذادة زماين بةرهةمهثناين جوانناسانة و کاريگةريانةي هةبووبثت، کة منوونةي بةر چاوي 

و " تاهري بةگ"و " کوردي"و " سامل"الي لة سةر شيعري دواي خؤي وةک " نايل"ي نييةئةو کاريگةرية زما
ئايا ئةو کاريگةرية ئيجابية يا سةلبية؟ ديارة ئةوةش بة جيا پثويستة . تر دةبينني و چةند شاعريثکي" ناري"

م هةر ئةوةندة باشة ئاماژةي پثبکرثت، ئةو زمانة تا ذادةيةکي آلقسةي لة سةر بکرثت و لثرةدا ناگووجنثت بة
ئثمةي بةستةوة بة زمانثکي باو لة هةموو دةربارةکاين عومساين و ئثراين سةردةمي  زؤر لة اليةک ئةدةيب

ةوة درووستبوو، "حاجي قادر"و " خاين"گةورةترين اليةين کاريگةري ئةو زمانة کة هةر لة زماين . سةفةوي
- وي نةتةوةکايندؤزينةوةي هةموو ئةو سةنگانة بوو کة لة تةرازو. دؤزينةوةي مانا نةبوو بة صکوو مةرجةع بوو

کان لةم ذثيةوة هاتنة ناو کاية جؤراو نييةچةمکةکان و زاراوة زما. تريشدا درووستکةري کؤمةصگا بوون
ئةو زمانة هثشتا خودي ذاستةقينةي زماين ئةدةيب کوردي نةدؤزيبؤوة کة . جؤرةکاين ئةنديشة و تثذامانةوة

لة ناو ) و هثمن و سوارة و دواتريش شثرکؤ بثکةسگؤران و هةژار (نة  شاعريانثکي وةک آلدوابةدواي ئةم هةو
. توانيان لةم کةش و هةواية زماين کوردي بگؤذن_ بة گةياندين زمان بؤ لوتکة _ بزوتنةوةي زماين ذوانگةدا  

نوث، کؤنة «لثرةدا ئيدي وةک چؤن باشالر دةصث ئةو زمانة نابةسترثتةوة بة سةردةمي پثش خؤي بةصکة 
هةر چةندة وا بةم شثوة باس لة شاعرياين کورد کردن، ). ٦٣:  ١٩٦٨باشالر، (»  اتلةدصي خؤيدا لوول ئةد

لثرةشدا وةک . توثخثکي ناسک لة الپةذةي شعووري ئةوان هةصدانةوية و زؤر اليةين جواين لثرةدا دةفةوتث 
  .پثشتر ئاماژةم پثکرد مةبةسيت باسةکة کاريگةري ئةدةبة نةک جواين
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  سةرچاوةکان
 . ، نشر ني، تهرانشعر روس) ۱۳۸۷(حميد رضا ، تش برآبآ .۱
 .  ، نشر مرکز، تهرانسارتر که مي نوشت) ١٣٨٣( ، بابکاحمدي .٢
 .،  چاپ سوم، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مرکزنظريه ادبي )١٣٨٠(، تري ايگلتون .٣
 .، نشر نيتهران ،يسياس يجامعه شناس )١٣٨٦(، حسين هبشيري .٤
 . ، چاپةمةين ئاسا، سلثماينپةپوولة دةربةندي) ۲۰۰۰(بثکةس ، شثرکؤ  .۵

 .، نشر علمي، ترجمه محسن ثالثي، تهرانشناسي فرهنگيمردم) ١٣٧٥(، فرد بيتس، دانيل و پالگ .٦
ن و ديگرا... [ لوسين گلدمن / ،  مجموعه مقاله درآمدي بر جامعه شناسي ادبيات )١٣٧٧(جعفر  محمد، هپويند .٧

 .؛ ترجمه و گرداوري، تهران، نقش جهان]
  http://zoghalmag.com .ترجمه مهدي سليمي، مجله الکترونيکي زغال ،ادبيات و زندگيدولوز، ژيل،  .٨

 .، تهرانآشنايي با نقد ادبي )١٣٧٤( ، عبدالحسينزرين کووب .٩
 .نشرنيلوفر، چاپ هشتم ، تهران، رحيمي نجفي و مصطفي ترجمه ابوالحسن ؟ادبيات چيست) ١٣٨٨(، ژان پل سارتر .١٠
 .، چاپخانه معارف، سردشتمثژووي ئةدةيب کوردي) ١٣٦١(، عالءالدين سجادي .١١
 .، انتشارات علمي فرهنگي، ترجمه مسعود فرزاد، تهرانهملت )۱۳۷۳(م شکسپير، ويليا .۱۲
 . ، نشر ني، تهرانآشنايي با مفاهيم اساسي جامعه شناسي) ۱۳۸۴(، حميد عضدانلو .۱۳
جلد يکم، ترجمه سيد جالل الدين مينوي، تهران، انتشارات /  تاريخ فلسفه) ۱۳۸۶(چارلز ، فريدريک کاپلستون .۱۴

 . ، چاپ ششمعلمي فرهنگي
  .، نشر توتيا، ترجمه محسن ثالثي، تهراندرآمدي بر جامعه شناسي) ۱۳۷۵(، بروس کوئن .۱۵
 . ، ران ، پانيزديواين گؤران) ۱۳۸۲( آلگؤران، عةبدو .۱۶

 .  ، نشر ني، ترجمه حسن چاوشيان، تهرانمعه شناسيجا) ۱۳۸۶(، آنتوني گيدنز .۱۷
 . ، انتشارات هرمستهران ،، ترجمه داريوش مهرجوييبعد زيبا شناسي هنر) ١٣٨٧(، هربرت همارکوز .١٨
 .  ، تهران، نشر اميرکبير )مجموعه مقاله(غرب  معاصر جهان فلسفه نگاهي به) ۱۳۷۳(مجتهدي، کريم  .۱۹
وةرگثذاين هادي ) صه وتارکؤمة(، تؤد کؤمةصناسي ئةدةيبفةلسةفة، مث) ٢٠٠٦( ، هاديحمةمةدي .٢٠

 .، چاپةمةين بيناحمةمةدي، سلثماين
 . ، مرکز، ترجمةي پيام يزدانجو، تهران، پل دومانمارتين) ١٣٨٤(مک کوئيالن  .٢١
 . ، نشر پرسش، ترجمه رويا منجم، آبادانزايش تراژدي از روح موسيقي) ١٣٨٥(، فريدريش نيچه .٢٢
 .پةخشي سةردةم  و  چاپ  دةزگاي سلثماين، چاوپثکةوتن،/وبثدةنگي بةختةوةري) ٢٠٠٤( نوريا قانع، مةريوا .٢٣
 .، سلثماين) کؤمةصه وتار( خةنافس تةنوورةي مينيجؤب_ شيعر ) ٢٠٠٣(، لةتيف هةصمةت .٢٤

25. Gaston Bachelard.(1968)The Philosophy of No: A Philosophy of the New 
Scientific Mind, Trans, G. C. Wateston. New York, Orion Press.  

26. Giddens Anthony (1995). Modernity and self Identity, (self and society 
in the late modern Age, Stanford university Press.   
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 يةوة"مةولةوي"كاريگةري مةي و هةرمانؤ ساقي الو 
 نودشة كوورش ئةميين

  
  :کورتة

تةرسيةوة، ؤركارث تايبةتيث مةحاصوو هؤرامانی هةرمانؤ گردوو ئةديبا و شاعثراش بة كةمثو بة بؤنةو برثو ه
كؤژة جة بارةو كاروان. ، زوان و ئةدةبيات خاصبةنديشا كةرمثبيةي وةشكةرإيكث: متاومثنة جة يةرث بةشث

بة وةرچةمث  شثعرةكاشةرة خانةو چةمي وآلشؤصةدارةكةو ئامسانوو ئةدةبوو كؤردي يانثو مةولةوي با
م ئثمة گةرةكمانة تريشكثوة تازث كةرمثرة و جة دامگايوي تازةنة آلبة. جياوازث، الوينث جؤراوجؤرث درياينث

ينة جة بارةو »نةورؤزنامة«جة كتثبوو  »ئوستاد مؤجتةبا مينؤوي«. گثرمث و تةماشاش كةرمث یقةرةوصش پة
جة شةراوي حةر ئا شةراوة سوورةنة كة  »ةيياميخ«ياوگةو مةنزوورو : واتةبثش »خةيامي و شثعرةكاشةرة«

منيچ حةر سةروو ئا پةيلوايةرة و بة . مةسيت مارؤ و واتةي شةراوي عثرفاين و ذؤحاين هةصثوي گةورةن
چا ياگانة كة باسوو  »مامؤسا مةولةوي«: كث ئا كةصة پياية؛ ماچوونةنييةخاس وشكناي و ژيوايوي فرة چين هؤ

يش كةردةن، هةدةفش حةر ئا واتيلثنث كة ئثمةيچ پا مانا بة كارشا بةرمث و »مساقي و مةي و بادة و جا«
لةيةكدايشا بة ماناي عثرفاين خةتايوث گةورثنة و ئاكاموو ئي كارية مامؤسا مةولةوي وزؤنة تةنگةالنثوي فرة 

مووسيقيچ چين  مةولةويپاسنة كة ديارا . تا ئاستثوي فرة وار مارؤرة واري تةسك و نالةبار و شثعرةكاش
چوونكةتيم حةر وةختثو گةرةكش بيةبؤ، بيثؤنة سةركةلوو وةشي و جة . ئاشنا بيةن و خاسش ئةژناسان

شادي بؤ كةيل و حةر پاسنة جة دنياو تةوةنني و سةرسةختوو ئاوةزي بأيؤ و بلؤنة ئةو دنياو خةياصي و زةوقي، 
  .ين گؤرانيث واچةرة؛ يام ماچؤ مؤغهاوارثو كةرؤ و چرؤ ئةو دةروثشي؛ دةفةكثت با

  
 ، مةي، جاممةولةوي، ساق: دةسةوشة سةرةكييةكث
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 وةرشيپان
بة بؤنةو بذثو (شكةش نيةنة چنة هةرمانؤ گردوو ئةديبا و شاعثرا بة تايبةت شاعثرث مةحاصوو هةوراماين 

  :ةرمثبة كةمثو تةرسيةوة، متاومثنة جة يةرث بةشث واريةنة خاصبةنديشا ك) تيةآلهؤركارث تايبةتيث ئا و
  )سازيهؤضيةت(كثبيةي وةشكةردةي _  ١ 
  زوان - ٢ 
  ئةدةبيات - ٣ 

سازيةنة پثسنة حةصقثوث پةيوةنديدارث بةينوو ويةرإو ئيسةو هؤرامانيةنة و حةر پاسنة جة بةشوو هؤضيةت
شثعرث و ئارإي برثو جة جة تآنثوث سةرتةرةوة پثسنة بيةي و كيانثوي هامبةش بة هةرمانكةرإي چين 

، ويةرإهامبةشةكا و حةز و ئاواتة ناماكث كارشا كةردةن و حةر ئينة الو برثو ، ئؤستورةكا، داصغةكاةكادةرإدص
  .بيةي هؤضيةتثوي هامبةشيتةرثنة بيةن بة هؤركارو وةشفاكتث
زوان پثسنة بنةذةتيتةرين فاكتوو فةرهةنگ و نةتةوةي، ئثندة هةميةتدار و ياگةگريا كة بيةي : زوان

زوان چثوثوي غةريب مرمانؤنة، بة جؤرثو كة متاومث ئثنساين حةيواين قسةكةر واثنة و جة ئثنساين بة بث
م چي بةينةنة كاريگةري آلاليةنثوتةرةوة هؤرگثرتةي ئي زوانية ئةركوو سةرشانو گرد قسةكةرثو ئا زوانيةنة؛ بة

ةن كة بذثو وةخت مانايي زواين شاعثرا و ئةديبا جة فرةو كةسا سةرتةرا و ئةركوو ئاديشا چي بارةوة ئثندة فر
زواين ). پةيوةنديثوي وةراوةر و دوةاليةنة(و گةشةداي پادي بة ئةرك و كار و هةرمانؤ ئاديشا لكة مدريؤنة 

توو زواين فارسي و آلحةر چن جة وةرچةموو يةكةميةنة ئينا چثروو دةسة" مامؤسا مةولةوي"شثعري 
يةوةكةردةي و ئةنةلواي دلث تؤتؤ شثعرةكا؛ ئا وةختة بةرگنؤ ، وشكناي و شيم بة تؤهؤردايآلعةرةبييةنة بة

و هؤنية " حافثزی"و پثسنة. گةوهةرثو ئينا دلث كانوو ئي ديوانيةنة و خةزثنةو زوانيش چةندة پارثزنانكة چ
م فاكتثوي هةميةتدار و ياگة سةرةنج ئينة كة چةين كةسثو تاوانش بة زوانثو كة زواين آلبة. وةشةکثش
ئا زوانة كة جة . ثش نةبيةن پا گردوو ذثكوپثكي و زةريفي و وةشآنةية شثعرث بنيؤرةو پةلوپؤشا دؤئةدايي و

، سةيدي هؤرامي، خاناي قؤبادي، بثساراين يةوة ئامان سةروو قاقةزي حةر ئا زوانةنة كة جة الو"مةولةوي"الو 
ر و ئةدةبوو كؤردستاين پةي فرة خزمةتش پنة كريان و زوانوو شثع... ئةمحةد بةگوو كؤماسي، ذةجنووري و 

دةوصةمةندكةردةي زواين هؤرامي بة تايبةيت و زواين كوردي بةگردي بة هةرمانكةردةي . سةردةمانثوي بيةن
 ،دلث زواين وةرباسي و بة ماذايشا پا گردوو باقةكةليما و كةليمة تازا كة جة زوانثوتةرةنة ئاردثنثشةنة

نيان دلث وةليمة ومثانا بووميثش كةردثنثوة و ئثندة ذثكوپثك و نةرمكةردةيشا چين ك فاذووگؤذشا و تثكةص
حةر چن زواين شثعري . وپؤ شثعرةكاشةنة نياينثشةرة كة ئةجيؤت حةر ئةوةصةوة هؤراميث بيثنثتان

كة خةصكوو دلث  م ئثندة سادة و نةرم و ذةوانيچاآلزوانثوي ئةدةيب و بة هثز و قؤرةتا؛ بة" مةولةوي"
  . خاس مياواشةنة و چنةش دوور مةگناوةكؤمةصگايچ 
و نويستةئي دةسةبةندي كةرمثنة؛ ئةدةبيايت ) واتةئي(دةمواچ : ئةگةر ئةدةبيايت بة دوث بةشث: ئةدةبيات

، تايبةتيةكث و حةر پاسنة هثرشوو سةنعةت و تةكنؤلؤژي جة )ساختار(بؤنةو چوارچؤ  واتةئي و سةرزواين بة
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م حةر پاسنة كة ديارا ئةدةبيايت آلبة. وةردةمو هؤرومشوو جة بةينلوايةنة گردو بوارةكاشةنة، فرةتةر ئينا
نويستةئي ماندگاريش بة بؤنةو بةصگة و قةباصةبيةيش فرةتةرا و حةر نةتةوثو ئي بةشة جة ئةدةبياتيش فرةتةر 

ة كة حةر پاسن. و بة هثزتةر بؤنة، جة وةرچةمي فةرهةنگيةنة سامانثوة فرةتةرةش هةنة و وةصكةوتةتةرا
گردمثا مزامنث فرةتةروو ئةدةبيايت نويساري ئثمة جة شثعرث كالسيكث وةش كريان و بنةذةيت عةسصيش 

بة دصنيايةوة . يؤ جة سةركةلة بةرزةكاشا" مامؤسا مةولةوي"يةوة و ديوانوو ئينا سةروو ئي بةشة جة ئةدةبيات
ةبةرثوي قووص و وةرهةذش جة دنياو متاومث واثنة كة بيةي مةولةوي پثسنة ئةديبثوي پايةبةرزي، كةل

كاريگةري شثعرث مةولةوي سةروو ئةدةبياتوو دلث . ئةدةبوو هؤراميةنة پةذ كةردةنةوة و كةردةنش سةركةل
بةييت  خةصكي يانثو فوولكلؤر بة جؤرثو بيةن كة مةولةوي يةكةمني شاعثرثوا كة فرةو شثعرةكاش بة تةك

اوة واچيةينث و تارةالو ئانةية جارجاريچ سةر و بنوو شثعرةكاش بذيان واچةكا و سياوچةمانةواچةكالو گؤرانية
زياد كريان و شثعرثوة تازثش چنة وةش كرياينة كة ئينة وثش تةنيا وةشةسياوي شاعثري و تازة و ويام كةم

  . زيندة بيةيي تابصؤ شثعرةكاش مياونؤنة 
  شيپانة 

خانةو چةمي و آلو كؤردي يانثو مةولةوي باجة بارةو كاروانكؤژة شؤصةدارةكةو ئامسانوو ئةدةبو
م ئثمة گةرةكمانة تريشكثوة تازث آلبة. شثعرةكاشةرة بة وةرچةمث جياوازث، ذاوينث جؤراوجؤرث درياينث

چا وةرچةمةنة كة كةمتةر كةسثو تا . كةرمثرة و جة دامگايوي تازةنة قةرةوصش گثرمث و تةماشاش كةرمث
ةك كةلةبةرثو وشك و تةسكةنة كة بة پانايي و بة وةرهةذيي چةمث ئيسة ديان پةيش و ذاوينوو ومثا؛ ن

. شابازوو بةرزا بةر وزمث و واث و دنياو عثرفانيش دلث جاموو مةينة و دةسوو ساقيةوة تةماشا كةرمث
ئينة وثش بيةن بة هؤركاروو ! مةولةوي شثعرثش بة دص و بةهةست و خةياص واتثنث، نةك بة وير و ئاوةز

ةپوولةو خةياصيش هةر ياگثوة كة دصش گةرةكش بيةبؤ نيشتةبؤوة و حةر جؤرثو كة گةرةكش بية ئانةية كة پ
بة تايبةت چا ياگانة كة تاريفوو كةش و كؤي و وةسفوو تةبثعةيت و هةرد و كؤساريش . بؤ باصثش فذناي با

و كةردةن نةخشثوي فرة ذةنگني و ذثكوپثكش خؤلقنان كة گؤاللةتةرين و دوورتةرين سووچ  
پةناوپثچتةرين دميةن وةروو چةماشةنة گوم نةبيةن؛ بة جؤرثو كة متاومث واثنة، ئةگةر مةولةوي 

خةياص و ئةنةلواي دلث دنياو خةياص . شك نةققاشثو تةمام كارامة و هؤروةستيچ بةر ئةينگاركثش بيايا بث
زؤراين و پةجنةماذاين چين  م بذثو وردةكاريث وآلگاهةز يةكةمني تةوةن بنةذةتوو بيناو شثعرث بؤنة، بة

  .  كةليما ئيناي دلث تان و پؤ شثعرثنة و مشيؤم بانث كة بث ئاديشا هؤنيثوة نيةنة و هؤنيارثويچ نيا
پةيلواو نويسكاروو ئي ... م اليةنوو ئثژانةوكثشانةكةردةي ئثمة جة شثعرث مةولةوي ساقي و مةي و آلبة

جة باسةكةي ئيشارثو كةرمثنة بة باسثيوو ئوستاد مؤجتةبا پةي شيةوةكةردةي ئي بةشة . وتارةي چا بارةوة
ياوگة و مةنزوورو : ينة جةبارةو خةييامي و شثعرةكاشةرة كة واتةبثش»نةورؤزنامة«مينؤوي جة كتثبوو 

خةييامي جة شةراوي حةر ئا شةراوة سوورةنة كة مةسيت مارؤنة و واتةي شةراوي عثرفاين و ذؤحاين 
مامؤسا مةولةوي چا ياگانة كة باسوو ساقي و مةي : ر سةروو ئا پةيلوايةرة ماچوونةمنيچ حة. هةصثوي گةورةن
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و بادة و جاميش كةدةن، هةدةفش حةر ئا واتيلثنث كة ئثمةيچ پا مانا بة كارشا بةرمث و لةيةكدايشا بة ماناي 
تةسك و نالةبار و عثرفاين خةتايوث گةورثنة و ئاكاموو ئي كارية مامؤسا مةولةوي وزؤنة تةنگةالنثوي فرة 

  . هؤنيةكاش تا ئاستثوي فرة وار، مارؤرة واري
  وةرچةموو ئةو شاعثرةكا 

و جامي، مانايوة عثرفانية بيثنة،  بة دصنيايةوة چا ياگانة كة ياوگة و هةدةفوو شاعثري جة ساقي، مةي، بادة
م ١٤٢١ - ١٣٥٦( رثشانپة آلمةسةصةن مة. وذاس ئيشارة كريان و حيچ پةنا و پثچثوش چنة دياري نةدانذثك

  : جة ساقي نامةكةو وثشةنة پثسنةش واتةن) كرماشان دينةوةر،
  سوودم مةستييةن زيان ژ هةسيت    ساقييا وةرة جامث پةي مةسيت  

  ...دؤنيا و مافيها بكةم فةرامؤش  جامث كة مةغزم باوةرؤ وة جؤش  
  من دةردةدارم دةواي گيامن كةي   زوامن كةي   تةرفيدات بام ساقي 

  نابوودم بةصكم هةستم كةي ثزةر  ژ جام تةوحيد يةكجار مةستم كةي 
  كة هةسيت مةرگةن بث ئةو نةفةسث    تا كة بنؤشم وة ياد كةسث 

  ) ٢٢ -٢١: ٢٠٠٢ خةزنةدار،(
چا ياگثنة كة باسوو خؤداي و حةقثقةتيش كةردةن بث پةنا و پثچ ) م١٨٠٩–١٧٥٠(يام ذةجنووري 

  :پثسنةشة واتةن 
  ) ١٤١:ذةجنووري (بشؤ نة مةيدان بث پياصةي مةست      بگريةنة دةست  ذاگةي حةقثقةت 

مامؤسا مةولةويچ ياگثوةنة كة گةرةكش بيةبؤنة جة عثرفاين و خؤداي باس كةرؤنة و واچؤ، چاچةنة بث
پةردة و بة ئةوپةذوو شانازيةوة قسثش كةرإثنث و مةتاوي قسةكاش بة جؤرثوتةر هؤرگثصين و لةيةكشا دةيوة 

ايوتةرةشا چنة دياري كريؤنة؛ مةسةصةن جة ياگثوةنة پةي ئانةية ذاسي واتة و درؤسي قسثش سةلةمنؤ، كة مان
  : پثسنة يوةمني و ئاخرين هةناسةيش تةنيا بة زاتوو نةزا و نةمةرگوو خؤداي قةسةم موةرؤنة 

  قةسةم بةو كةسة نةزا و نةمةرگةن    ذاستش هةر ئثدةن ئثزهارم كةردةن 
  )  ٣٥١: ١٣٧٨ مةولةوي،(

  : يام ياگثوةنة پةي كةرةم و بةخشاي و لؤتفوو خؤداي ئةوپةذثو مةوينؤنة و پثسنة مارؤ زوان
  ننييةئاي پةي جثلوةي دؤس نيهايةت      عريفانةكةت كؤن، فامت كؤ شيةن

  )  ٢٠٩: مةولةوي( 
 كةرؤوة و جة يام چاگةنة كة وثش مزانؤنة بث ئةمري زاتوو پةروةردگاريش كةردةن و ويروو قةبر و قيامةيت

ذوو و بة شانازيةوة الصيؤوة خؤداصةي و داواو بةخشاي كةرؤنة و پةردة و بثئاكاموو كاري تةرسيش هةنة بث
گةرةكشا كة خؤدا جة هةصة و سةرپثچيش چةمپؤشي كةرؤ و بة ذةحم و كةرةموو وثش جة خةتايش ويةرؤ 

  : و عةفوةش كةرؤنة
 /م مشيؤ تؤ وة فةزصةكةي وثتآلبة/ ي فةرمان عةبدمي نةبةردةنئثتاعة/ ئةمرمي كةردةن ثمن ومث مزانوو ب
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  ).٦١: م(اين جة ذاگةم البةر شةذ نةفس/ بةشم مةكةر جة بةحر كةرةم بث/ كةردةي من نةبؤ بةهانة پةرثت
چ جة "مةال عةبدلكةرميي مؤدةذثس"حةر چي وةرچةمةنة جة بارةو ساقيچةوة حةر پاسنة كة مامؤسا 

ةكداي ديوانةكةينة واتةنش تةنيا جة دوث يةرث ياگثنة كة وارةنة ئيشارة كريؤ، ياوگة و شييةوةكةردةي و لةي
  : چةملواو مامؤسا مةولةوي جة ساقي، پةروةردگار و زاتوو خؤداي بيةن

  نازوون وة بازووي پأ نةيرووي ساقي      ، هةر ئةوةن باقي  ت فاينئثمة گش
  )٥٢: م(ة بةند بةستةي پةميانة ئازاد بيت ج    خةالسيش دا پثت، وة يةك پةميانة

كة ئي بةستة شثعرث پةي ئةوةالوناي ئةوذةمحانوو حاجي مةمحوودي ياروةيسي واچيةينة و هةدةف جة 
  :يام. ساقي زاتوو ئةحةدي و پةميانةيچ پياصةو شةرابوو مةرگي بيةن كة بيةن بة هؤركار پةي مةرگوو كابراي

  )٣٢١: م( فاين، وةي بدةر باقيهةي بگرة     ، وادةي مامةصةن ساقيبازارةن  
و الصيؤشةوة ونة كة چي مامةصةنة و دلث ئي  ) خؤدا(كة ئةچيگةنة هاوار كةرؤنة و چذاي چذؤ ئةو ساقي  

تا وا ياگث . بازاروو دنياينة، ژيواي فاين و نةمانوو ئي دنياية گثرة چنةما و ژيواي هةميشةيي ئةو دنياميا دة پنة
ميا ئيجازةش دابؤ؛ تةنيا چي دوة ياگثنة بيةنة كة ياوگةو هةدةف جة ساقي خؤدا ذثكوپثكي ئثژانة و كثشانةكة

  .  و هاوار ئةو خؤداي بيةن
پةنا و پثچ م چا ياگانة كة داواو شةراويشا كةردةن و ياوگةشا تةنيا شةراوي سووري هةنگووري بيةن بثآلبة

) م١٧٠٧ –١٦٥٠( "ئةمحةدي خاين"صةن مةسة. واتةنشا و نةبةردةنشانة دلث تؤ تؤ پةردةي و نةشارانشاوة
  : چانة كة الوة كةرؤنة ساقي و داواو شةراوي جة ساقي كةرؤ تةنيا هةدةفش سةرمةسيت و وةشيا

  يةك جؤرعة مةيث د جامث جةم كة    كة  ساقي تؤ ژ بؤ خؤدث كةرةم
  )٣٤٣ل (هةرچي مة ئثرادةية خويا بت     دا جامي ب مةي جيهان نؤمابت

ئاچانة كة باسوو مةي و ساقيش كةردةن، شثعرةكاشةنة ديارا كة ) م١٧٧٨ – ١٧٠٤(يام خاناي قؤبادي 
مةسةصةن جة هؤنيثوةنة شؤنؤ . ياوگةش حةر ئا شةراوة سوورة بيةنة كة مةسيت مارؤ و سةروةش كةرؤنة

  : ئانةيةرة جة ذاوث و شكاري دةس كثشانث؛ پثسنة ماچؤنة
  كةرد قةدةح، جة بادةي گؤص فام  ثز لةبر    فةرماش تا ساقي، سادةي سيم ئةندام  

  )٩٤: م(پةياپةي پةيوةست بة شادي شريين     نؤشاشان ذةندان زؤصف بؤ عةنبةرين  
ةنة بة بؤنث جياوازثوة »ساقي«مامؤسا بثسارانيچ جة ديوانةكةشةنة فرةو ياگانة و بة تايبةت جة بةشوو 

  : هاوارش ئةو ساقي بةردةن
  كةي مةبؤ كةي، سابةشق ديدةي وثت  ساقي كةي بؤ كةي، ساقي كةي بؤ كةي
  ئثنتثزارةنان، مةي باوةري مةي     جةرگم يب كةباب، ذةنگم يب وة مةي

  )٣٢٣: م(ساقي، شةربةتث، گؤآو ئؤفتادة     مةي ياقوويت ذةنگ، دؤذ جة ستارة 
كة داواو ةنگةنة كة ئيشارة كريان و ئا كةسيچة رم خؤ چيگةنة ديارا كة ئي مةية حةر ئا شةراوة ياقوويت آلبة

  . ةن چةين مةي ئاشنا بيةن و مةيش ئةژناسانشة كةردئي مةي
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  ئارةزووي نؤشاي جامث مةي دارمي      ساقي مةي دارمي، ساقي مةي دارمي 
  ).٣٢٥:م( پةي نؤشاي جامث، ذةنگ چوون بةي دارمي    هةر شةو تا سةحةر ناصةي نةي دارمي

ئا كةسة  ش سةروو خاسي و خرايب مةيةوة، حةروة حةر پاسنة كة وارةنة ماچيؤ ذةنگؤ مةي و كاريگةري
بؤوة بؤنة و بزانؤنة ذةنگؤ مةي وةختثو كة پثسنة گؤراصة سوورث بؤنة يام هؤرگثصةيمزانؤنةش كة مةيش واردة

  :شةرابثوا و كؤگةت بةرؤنة و چثشت سةر مارؤذةنگؤ وةرنيشيت و پثسنة شةفةقي سوور برمانؤنة بادةش چ
  ناصةم زگارةن، وثنةي ناصةي نةي      صةي نةي ساقي ناصةي نةي، ساقي نا

  ةي چثش؟ پةي نؤشاي جؤرعةي جام مةي پ    جةرگم كةبابةن، ذةنگ زايف چوون بةي  
  ساقي، بث مةي، مةست، جةمني چا عةرةق    مةي گؤص خؤنچة ذةنگ، حةمرا چوون شةفةق

  )٣٢٧:م(
  : مةولةوي و ذةمةزان و مةي

ةنة سةروو شثعرةكاشةرة، بة "مامؤسا مةولةوي"رچةمة جة ژيواي كةردةي ئي دوة وةبة لةيةكداي و شيةوة
دةرةدامانثوي الرةبار ئي باوةذية مياومث كة ئا زاتة بةرزة پثسنة مثزةرة بة سةرثوي وشك و ويرتةسك و چاك

ورانوو دة" عةنبةر خاتوونث"و ئاوةز تةلبةنكريا نةبيةن؛ تارة الو ئانةية كة بة جؤرثو متاومث واثنة مةعدووموو 
وثشةنة ئةگةر كة جة گردوو خةصكوو دةورووبةريش ژيرتةر نةبيةبؤ، بث حيچ گاهةزثو يؤ جة سينة چاكةكا و 

ئاچانيشانا، كة بثجگة چا دثذة شثعرانة كة ساقي حةر ساقيا و بة حيچ جؤرثوتةر لةيةك . نةتةرسةكا بيةن
اصي و حةرامي مةي قسثش كةردثنث و مةدريؤ و مانا مةكريؤ؛ جة دوث يةرث ملةگايچةنة پةي باس جة حةر

  :پاسنة نيانشةرة و باروومش پةي كثشان كة حةرام بيةكةيش بة گيان و دص ئةسانش و قةبووصش كةردةن
  صي بادةآلمةنسووخ نةزانؤ حة    مةر جة كةسرةت لةوحش بؤ سادة

  پةشثو بؤ تةقواش، چوون مثزةرةي وثش      زاهثد مايةي هؤش هيچ نةمانؤ پثش 
  )٤٧٠: م(ومث بدةون وة دةس بةد نامييةوة     وة تةنگ نةفامييةوة من نةوون 

جة باسوو ذةمةزانيچةنة تآنثوةتةر ملؤ سةر و ئانيشا كة ذؤچث گثرا و ئانث كة بادة موةرا گثرؤ پثوةرة و الو 
نة هةنترينيةنة ئثژانة و كثشانةشا كةرؤنة و هؤرسةنگناکةش چانة دياري مدؤ كة وثش سةر بة كام پؤيل مزانؤ

  :و  وةشش كام گرؤي مةي
  ئةلوةداي كاس كاس بادة نؤشانةن    مةرحةباي ليباس تاعةت پؤشانةن
  )٣٩٤: م( »ووامتازو«هؤردةروة گؤصبانگ سةداي     ساقي سا سةد جار وة نازت نازوو

 بة ذواصةت نةالن ،بؤنةو حةر هؤركارثويةوة كة بيةن يام ديسان بة ئاماي مانگؤ ذةمةزاين چانة كة ئثتر بة
پةي الو مةي؛ پاسنةش دان ئةو بةر كة جة ئي بابةتية فرة خةمگني و پةشثوا و ذثكوذاس و بث تؤكص و پةردة 

يچ حةر ئا ياگثنة كة واتةنش كة مةي حةر ئا شةرابة سوورة هةنگووريةنة و پثسنة خةييامي واتةن مةخيانة
م چي مانگةنة سةفاو مةخيانةي آلبة ؛دصتةذث و لچ بة خوث و ناسك و نازارث ئيناي چاگةنة و وةشي كةرانث
  :کةمة بيثنةوة مات و دصگريةنة و شةوقوو قةدمييش نةمةنةن جة الش
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  مةخيانة سةفاش خةيلث دصگريةن  م چوون من نة خةم ئةسريةن مةي نة خو
  )٣٩٤: م(بث ئاهةنگةن تار تةموورةي ئاهةنگ     لوولةي تةراوثح وةش وةش مدؤ دةنگ 

يؤ فيشةك لؤخؤ تؤصةيش تةقنؤنة و بث پةروا و نةتةرس پةي ئاردةي جةژنث و جة ئاخريچةوة ئاخرين گرؤص
  : ئازإد بيةي بادةي پثسنة ماچؤنة

  وة ذةغم گرؤي پةرهيزگاران   ، هةي عةيد خثزؤ جة ياران  هةي هثالل
  )٣٩٥:م( خةفةت دةر وة جةرگ ذؤزة داراندا    دةر وة دص الي مةي خواراندا  شادي

پثسنة خةييامي گةورةي، تارةالو ئانةية تثژتةر و بة جةرگتةر ويرش كةردةنةوة و ديارا چي گؤشة چةمةنة 
تةرة ياونانش خةصكي و جةماوةرةنة بث تةرس وير و ئاوةزوو وثش بة دةنگي بةرزتةر و گصوةزث ئايرين و گأدار

انگؤ شابانيةوة چوونكةم خةيياميچ بة ئةژنةويةي ئاماي ذةمةزاين پثسنة جاذش دان كة جة ئاخروو م. واتةنش 
  : ئثندة مةي موةروو كة دلث مانگؤ ذةمةزانيةنة تا جةژنة بةيوة مةست و كةلةال و بث هؤش و فام بوو

  ثژن و مةيچثژنيذمةي هةرچي هةية ب    ، پثمان ئثژن مانگي ذةمةزان نزيكة
  مةست و كةلةال بؤي دةكةوم تا جثژن   من هثندة دةخؤمةوة لة كلكةي شابان  

  ) ٣١ :١٣٧٠ خةييام،(
ئثژاو واتةيا كة چيگةنة اليوتةر كةرمثوة الو وير و ئاوةزوو خةييامي و نزيكي ئةنديشةو ئا زاتة بةرزةية چين 
وةرچةم و پةيلواو مامؤسا مةولةوي سةروو ئثژانة و كثشانةكةردةي چن دانة چوارينث خةييامي چين 

ةنيا سةروو چن دثذة هؤنيث و خانةو چةمي؛ ئاديچ تآلدلثگةروو چةن دثذة شثعرث جة هؤردةستوو با
ئيشارثوي گؤاللة پةي هةر كام چاديشا و ئةركوو لةيةكداي فرةتةريشا وزمث سةرشانوو وانيارة ئازيزةكا و بة 
ئاواتوو ئانةية كة جة ئايةندثوي نزيكةنة شيةوةكةردثوي فرةتةر چي بابةتةنة وزمث وةردةسوو وانيارة 

  : كاما سةرةجندةرة
  :خةييام

  بث مةي، بث دةمث تامي ژيان نازانث     ر لة دةشت و دةر بارانث  پرژاندي هةو
  سةوزةي گصي ئثمة، كث بكا سةيرانث ؟     وا ئثمة لة سةيری سةوزةزارين داخؤ 

  ) ٣٨: خةييام(
  :مةولةوي

  فرةمان وة فةرشث بةزم ومثان كةرد     ، ياران هامفةرد سةوزةي خاك پاك 
  وة فةرش مةجلثس كام هام فةردث بؤ ؟   ، نة كام هةردث بؤ ؟كةو سةوزةي ئثمةيچ

  ) ٤٣٢: م(
  : يام حةر پي دلثگةرةوة ياگثوةتةرةنة، پثسنةش فةرماوان

  ) ٥٣٢:م(بةرد پةي پاي هةردان، سارا و كؤساران     كةرد وة فةرش پاي گؤزةرگاي ياران
س جة ساقي و جام ياوگةو ئي وةردةمانة كؤتاية واتةي ئي قسث بث كة چا ياگثنة هةدةفوو ئي وتاريةنة و با
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و بادةي كريان، حةر ئا دلثگةر و مةفهوومةنة كة خةصكي و جةماوةر جة واتة و ئةژنيةي الوجانةشانة پا 
  . هةدةفة و بة نامؤ ساقي و جام نامث بةرانث كارشا پنة كةرا

  ياگؤ ئةرةمتةي، چوارچؤ باسةكةي 
زةكاما چين دلثگةروو ديوانةكةو پةي سةلةمناي شريةو باسةكةي و پةي ئاشنا بيةي وانيارة گةشاوة

پنةكةرإةي بة عةسصوو وتارةكةي پثويستش مزامنث كة چيگةنة فركانسوو ئاماي مامؤسا مةولةوي وةصث دةس
  : بذثو چا كةليما كة فرةتةر ياوگةو باسوو ئثمةنة پي ذواصةتوو وارية نيشانة دةميث
  یفركانسوو ئاماي بذثو جة واچث دلث ديوانةکة

 فركانس واچث 
 ٥١ جام

 ٤٧ ساقي
 ٤٧ مةي 
 ٣٢ بادة
 ١٨ نةي

 ١٥ نةيچي
 ٢٠ دةف

 ٨ مؤغةنين 
 ٩ مؤترثب
 ٤ دورد

  
الين كةمةوة؛ ئانثشا ئثمة دةقشا  –حةر پاسنة كة ديارا مامؤسا مةولةوي فرةتةر جة گردوو شاعثرةكاما 

ث و تا كةليمثوة الو چي كةليما، كةصكش گثرتةن و هةرمانةش پنة كةردثن –مژنامسث و وانتثنثماوة 
  . مةرمانؤ و هاوار مةكةرؤ آلكةسثويةوة وةشةسياوة و سةرسوودة نةبؤ ئاندة بةكار منةي و گرد ياگثوةنة با

  :دلثگروو باسي
پاسنة کة ديارا خؤدا الو مةولةويةوة حةر وةشي و زةريفي و بةزةيي و جواين و گةورةيي و چنةويةردةيي 

ؤداي بيةن چي كةليما كةصك گرييان و ئةگةريچ پاسنة نةبيةبؤنة بة جؤرثو بيةن و گرد ياگثوةنة كة باسوو خ
ئي كارة و ئي وةشةسياوية نيشانة دريان و هةميشة ئاخرين و ئةوةصني پةناگا و ياگة پةرمايثوة بيثنة كة بث

  :كريؤوةمنةت متاضؤ دةس هؤربأنؤ و داواو يارمةيت چادي كةرؤنة و حةر بة ئاوات بؤ دةسش گرييؤنة و ذةد نة
  ذةمحةت جة تاوان، من فراوانتةر      يام جة گؤناي من كةرةم ئاوانتةر 

  تؤم هةين، هةين ئةو كثم بؤ هانا       هةر تؤين وة تاق دانا و تةوانا 
  ) ٥٣٦: م(ئثد متاونؤم، ئةو مالونؤم     خةريك كةردةي ومث و فةزص تؤم  
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ثش كةردثنث و هاوارش كةردةن مؤترثب و ئثتر چا ياگاچةنة جةبارةو بادةي و جاموو پةذ جة مةي قس
ساقي؛ ديارا پةي ئةژناساي و زاناي بيةن و چي ذانة بة تاقثق كارامة و چنةزان بيةن و ياوان سةركةل و 
گةرةكش بيةن كة جة دنياو خامي و كاصي و نةزاناي بلؤنة ئةو بةر و بة وةشنامي و سةربةرزيةوة، ئةگةر كة 

ضزؤنة، بياضؤنة تؤتؤ ) بيةي(ةررإ كةرؤ و دؤنةش هةوارة و جة هةستيش حةتا بنچينةو ژيوايش چثراو زو
  : رؤزگاري و ژيواي
  منةدؤم وة دةس ذاي نيكنامي    ي سةرمايةي خاميآلهاي ساقي هة

  تاف قةصوةزةي ساف شيشةي مةي  كةي    باوةرة وةش وةش، سا دةي هةي پةي 
  ) ٤٦٨: م(دةمدا هةستيم دؤ وة بةرد هةرد عة    مةوجش بنچينةم بدؤ وة هةمدا

  :يام 
  بةختم نا پؤختةن فامم نةفامةن    وةي گشت ئايرةوة خةياصم خامةن   

  وادةي ئايرين بادةي ساقييةن     وةي بصثسةوة گةردمث باقييةن 
فاكتثوي هةميةتدار و سةرسوود كة مشيؤم چي ئةوةصةوة واچيؤنة ئينةنةنة كة مامؤسا مةولةوي، شةراب و  

م چانيشا نةبيةن كة سووچثوةنة آلاداب و ذا و ذةمسوو كاري هاگادار بيةن؛ بةبادةش ئةژناسان و جة ئ
بةصكووم جة نزيك بة . بنيشؤرة و بة تةنيايي مةي بوةرؤنة و مةست كةرؤ و جة فةلسةفةو مةي حيچ نةزانؤنة

 و سةدوو ئا ياگانة كة داواو مةيش كةردةن، ساقيچش چأيةن و داواش كةردةن كة نةيچي، مؤترثب و مؤغين
  : يام كةسثوتةر بةي، تاكة كؤمةصؤ هامفةردا جةم بؤ و نؤشانة و وارإةي بادةي مةزةش بؤ... 

  ساقي جامةكةت ئةجمار بةكارةن     مةينةت سةربةرزةن، شادمي زگارةن
  وة دةورث ديسان بةزمث كةرمث گةرم     بؤرث وة مةجلثس البةر پةردةي شةرم 
  ؤ مةقامث دةوا كةرؤ دةرد هؤرد    تا مؤترثب وة ساز حةجنةرةي بثگةرد

  ) ١٠: م(مةقامةكةي قةقنةس ئاساوة     بةص ناكا نةيچي بةيؤ جة الوةوة 
بؤرث پةي دلث خةصكي و حيچ شةرمثوت نةبؤنة، ئثمة گةرةكمانا جة كؤمةصؤ هامفةردانة ساقي قاو كةرمث 

ي دةنگي و بةركةردةي ديسان پةي ئانةيچة بةزمةكة گةرم بؤ و گريايي شةراوي و ذةساي. و بادة بوةرمثنة
خةمي گردثشا ئةوج و سةركةلةنة با، نةيچي با چا بؤ و مةقامثو هؤردؤ؛ يام مؤترثب بةينة و بة دةنگثوي وةش 

  : كركثو كةرؤنة و پثسنة واراين وارؤ ملشارة و خةمشا شؤرؤوة
  پثمدةر يةك جامث، حاصم بةد حاصة     ساقي باوةر ئةو، مةي دوو ساصة 

  سةمتوورث، تارث وة هةم كةرة جةم     ت وة هةم كةر سازانكؤ مؤغين
  )  ٢٠: م(دةمث دةر جة نةي، دةروون زؤخاصم     سا لثدةر، قةزات وة ماصم نةيچي

م بة تةئكيد، بة پةرماي بة ئةژناساي پثسنة گرد جارثوي، آلچيگةنة مةولةوي ذوة كةرؤنة ئةو ساقي، بة
وو ئينةيةوة كة با مةي دوة ساصة بؤ، يانثو كة خاستةر، نازووم كةردةي سةر(م با ئينجار مةي دوة ساصة بؤ آلبة

شؤنيشةرة . و پا ذاحةتيچة چارش مةكريؤ آلچوونكةيت ئثتر حاصش بةد حا...) تةر، پؤختةتةر و ماناتةر و 
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درثژة مدؤنة بة قسةكاش و ماچؤنة ئةي تؤ كاكةي گؤرانيواچ  سةمتوورثو و تارثوة پثوةرة بارة تا نةيچي بةيؤ و 
م كؤمةصثوة تايبةتة، گلثرةوةبيثوي يةكسةر آلبة. ديسان ئةوةذازناي كؤذ و كؤمةصثو. ثو گةرم كةرمثبةزم

كؤمةصثوة تايبةتة و . ذثكوپثك نةك گرد عامي و گرد پؤلثو جة خةصكي بةيؤ پةي ئاگةي و چانة ذاش بدانث
نث و حةر ئا زانايث گرد جارثو كةسانثوي تايبةت؛ ساقي، نةيچي، مؤترثب و مؤغين يانثو بة جؤرثو ئانة، زاناي

  :خةييام نامثشا بةرؤ و بةرامبةر بة خةصكي ئاسايي دلث كؤمةصگاي جيايشا كةرؤوة
  مةخيانة بةرانبةرن بة دةروثش دانان    خوا دةردي داناوة ، دةواشي دانان  

  ) ٣٢:خةييام(تاوثك نةدةمان ئةواين زانا و دانان     گةر بادة نةباية لةم جيهانةي پر خةم 
پاسنة كة ديارا مةولةوي چين مووسيقيچ ئاشنان و خاسش مژناسؤ و تةمام گةرةكشا و وةشش مةينة 

چوونكةتيم حةر وةختثو گةرةكش بؤ، بياضؤنة سةركةلوو وةشي و جة شادي بؤ كةيل و حةر پاسنة . چنةش
ثو كةرؤ و چأؤ ئةو جة دنياو تةوةنني و سةرسةختوو ئاوةزي بأيؤ و بلؤنة ئةو دنياو خةياصي و زةوقي، هاوار

پةي ئانةية كة . دةروثشي ؛ دةفةكثت بارة يام ماچؤ مؤغين گؤرانيث واچة و نةيچي بؤرثوة و پةأدثو ساز كةرة
، حةر ئينة وةس كة نامؤ فرةو ئامثراو مووسيقي انانش و خاسش ئةژناسانبزامنث مةولةوي جة مووسيقي ز

دلث .. اي مووسيقي پثسنة پةردةي، مةقام و شانازي وپثسنة دةفث، نةي، سةمتوور و تار و حةر پاسنة دةزگ
  : ديوانةكةيشةنة هةنث و حةر ياگثوة گةرةكش بيةبؤنة، ئاردثنثش ئةو دلث تان و پؤ شثعرثش

  ) ٤٦٠: م(يا بةو پةردةي پاك حيجازيتةوة      مؤترثب بةو نةغمةي شانازيتةوة 
و هاوارش ونة كةردةن؛ جة فرةو ئا ياگانة بثجگةم چانةية كة بة پاو وةخيت و ياگث ساقيش گةرةك بيةن 

داواو مةي و جام و بادةيش كةردةن شؤنؤ فةلسةفثوي تايبةت و جة وةرچةمثوي تايبةتةر ديان پةي باسي 
يي و ئةوپةذوو خةميةنة بيةن و گةرةكش بيةن كة بة مةي آلكة بة ذاوينوو نويسياروو ئي وتارية يام جة قوو

، يام جة بةرزايي و سةركةلوو وةشيةنة بيةن و گةرةكش بيةن كة وشتةرش كؤگاو خةمةكاش البةرؤ و شثونؤ
  :بؤنة؛ كة جة وارةنة هةردويشا ماث

  خةم  
  بار چين چوون فةوج قافصةكةي عةجةم  ةمج، ساراي دص جةمنة سةر جؤي هوونخةم 

  )٤٣: م! (، هةي ساقيورةتةن، هاناوادةي دة    هةر وة زؤر مةندةن نيم نةفةس باقي 
گةنة چوونكةيت خةمبار بيةن و خةم و خةفةيت فرة دصشةنة بار بيةن و دصش كةردةن بة هوون، كة چي

ياگثوةتةريچ . دةرإثداواش جة ساقي ئانةن مةي بارؤ و ژةنگؤ دصيش بة مةي ماصؤرة و كةرؤش دةرمانوو 
  :پثسنة ماچؤنة

  كةف پاي شادمي، خار تث شكةستةن    تةوق خةم گةردةن شةوقةكةم بةستةن  
  )  ١٨٤: م(دةروثش ئامانةن، كةفث نة ذووي دةف     اقي سا دةخيل جام مةي وة كةف  س

داوا كاري جام و بادةي، ساقي تةصةب كةردةي و دةرمانوو گردوو خةما جة مةي واستةي تا وا ياگث بيةن 
دةرد و برين و كة تارةالو ئانةية وةختارثو كة دؤكتؤر و حةكيم جة دةرماين مةنثنثرة و نةتاوانشا سارثشكةروو 
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زامي بانث؛ مةولةوي ديسان داواو دةرمانوو دةرد و ئثش و زاموو وثش جة مةي واستةن و حةر ئادش 
سارثشكةروو گردوو دةردةكاش پةي وثش نيانةرة و ئينة جة شثعرةكاشةنة حاشا هؤرنةگريا و سةلةمناي ئي 

  :چانة كة ماچؤ. قسث وثش هاوار كةرؤ
  نة تةبيبثوةن جة دص ال دؤ دةرد     د  نة حةكيمثوةن كةرؤ دةواي دةر

  )  ٣٩٠:م(وادةي ئاماتةن وة بان ديدةم     سا ئيسة ساقي جةمني جام جةم  
ئي باسة و ئا فةلسةفة كة سةرةو مةولةويةنة گةشةش كةردةن و چانة هؤرش دان، تا سةرة مةرگ و 

شةو تؤشةبةرةكؤ وير و نزيكةوة بيةي كؤچي يةكجاري دلث ئاوةزوو مةولةوي و چين ئادي هامذا و تؤ
زانستيش بيةن و بة فؤرمثو و بة جؤرثو وثش ئةرمانانش كة نيشانة مإؤ فةلسةفثوي گؤترةي نةبيةن و سةروو 

  :  بنةذةتثوي پتةويةرة نريانةرة و سةرچةمثوي پاك و بثگةردةنة ئاويش وارإثنة و ذثكوپثك لوان سةر
  فةناوةدميادميشةن وة باي     وةصگ زيندةگيم ها بة هةواوة 
  نيشانةي ئاخر زيندةگانيمةن      ئةلوةداي تةئريخ كامةرانيمةن  

  ) ٤٢٥: م(ئيسة وةكارةن ساقي نةشئةي مةي     ، نؤبةمةن دةي دةي ياران ويةردةن
باس، باسوو داخؤ دصي و ديسان هؤرداي  »ئثمشةو تةنيا بث جةستةي زةبوومن«حةر پاسنة جة هؤنيؤ 

دؤكتؤرةكا و زانايانوو زانستوو پزشكي ديسان سةرواز كةردةو زام و بريين و خةمةكان و چي بارةنة بة ذاوينوو 
ئي سؤز و ئثش و ئازارة ئثندة فرة . ئةوةكؤلناي زامث پةترؤك بةستث، چندة سةخت و چ سؤزثوش هةن

بيةن كة مةولةوي وثش پثسنة قةقنةسي ديةنش و ئاپاسنةش بةروسةن كة ئثشةو دةسوو ئي گردوو خةماوة 
پةي نيا و ئاخريچةوة ديسان پةنا بةرؤوة ئةو دةرمانوو خةمةكاش و ئي جارة بة ئةوةالصياي و هاوار  بةرشيةمي

  : ئةو ساقي، پثسنة ماچؤنة
  ساقي سا جامث، ئةجمار دةخيلم      ذؤ جة شةو فثشتةر زار و زةليلم  

  ) ٣: م(وة ذةغم گردين گرؤي مةخياران     بدةر پثم نؤشكةم چوون هةردة جاران
  : يا 
  )١٠: م(ساقي جامةكةت ئةجمار وةكارةن     مةينةت سةربةرزةن، شادمي زگارةن   

  وةشي و شادي و زةوق 
حةر پاسنة كة وةصتةر ئيشارةما كةرد؛ يؤتةر چا سات و وةختية كة هؤنياري وةرباس بادةش گةرةك بيةن  

ا بة كيمياو مةي، و ساقيش تةصةب كةردةن ؛ وةختوو دياري وةشي و زةوقي بيةن كة پاسنةش واستةن ت
م نةك پثسنة وةشي و لةهث و لةعةبثو كة آلوةشيش فرة كةرؤ و ذةنگ و بؤ و تامثو، تايبةتش دؤ پنة بة

مةسيت بارؤ و كار بياثنؤنة ئةو عةربةدةكثشي و سووكي بازاري، بةصكووم ئا وةشي و شادية كة تايبةت بؤنة 
  .  كؤمةصؤ يارا و كؤگاو ئةديبا
داي و ژيواي بةخشي مةي جة كارةنة بيةن بة  چا ياگانة كة باسوو وةشي چةپةوانةو باسوو خةمي

كةليماتثو هةرمانة كرياينة و تان و پؤ شثعرث بة گةذثو چنيان كة تةقةصثش گرد هةوص و هان و هثزدةر و 
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يانثو ساقي حةر ئا كةسةنة كة شؤخ و شةنگ و وةش . نيشانثوة جة شةوق و ژيواي و وةشي و شادي بيةن
و سةرزيندةن و مةولةويچ چين ئي ئةتوارية ئاشنا بيةن و چاگةنة كة ئي باسة ئامان وةرةوة، جة واچث  ئةتوار

  :سةرزيندث كةصك گرييان؛ يانثو حةر ئا فاكتة كة پةيلواي سةركةيل و هؤرلواي پةي سةري پثويست بيةن
  دةستم دامانت وادةي دةسگريين    ساقي پام بةستةي زجنري پريين  

  ) ٤٥٩: م(ي شةنگةوة آلخةرامان بةو ناز با    فتار بث درةنگةوة چابؤك بةو ذة
ئي وير و ئاوةزة و ئي فةلسةفة بةرزة الو فرةو زانايا و ئةديباوة بة پاو وةخيت و ياگث حةر پا شثوة الو 

كة " فثردةوسي تووسي"پثسنة هؤردةسيت گةورة . مةولةويةوة، بيةن و فرث چانيشا پاسشا وير كةردةنةوة
رة گةورةكةشةنة واتثوي حةر پي مانا و دلثگةرشة هةن و تارةالو ئانةية وةختثويچ باسوو پريي وثش جة شاكا

پثسنة ئانةية كة ياگثوة جة شانامةنة جةبارةو پريي . كةرؤنة كةليماتث حثماسي و ذةزمي بة كار بةرؤنة
ؤنة كة يانثو خةريكا پري پريي خةريكا جة منةنة هثز و قؤرةت گثر: وثشةرة چثوثو ماچؤنة پي دلثگةرة كة 

و بةزم پثكثشا و شؤنؤ هةنترينيةرة ئاماي وحةر چي بارةوة جة بذثو ياگثنة هؤرچنيةي كةليمةكا و ذثك. بوونة
دريا ئامان كة حةر وثشةوة كةوتة و دةقو ئاهةنگ و حةر پاسنة مووسيقي دلث تؤ تؤ كةليمةكا ئثندة وةش

  : دةرش مدؤ كة ئةوپةذش نيازمثوي وةش و شاديبنيادمي جووصنؤ و تةكانةش وزؤنة و بة
  )٤٧٠: م(جة ساقي ها دةي، جة ئثمة با بةي     ، جة پياصة مةي  جة تؤ قةهقةهة

  ) ٢٧٩: م(هةوا وةش كةردةن ، نةشئةي نؤشاي مةي   دةي  ن جة سةرديي دةينييةساقي باك 
  )  ٤٧٣: م(ةن ن ئازادآلبؤصبؤص جة دةورةي گؤ    ساقييةن ، بادةن ، نةسيمةن ، بادةن

يام زمسانةنة وةختثو كة دنيا بة ضةرضث چةرمث نةرمةساو دريان و تؤفوو هةواي سةردي گؤشوارةش 
كةردةن ئةو نةرمة گؤشوو مةحبوويب بثگةردي و هةرزةلؤ وةشةسياويشا وةشة كةرإثنة، گردوو ئينيشا دةليل 

  : و سةبةب مارؤ پةي هاوار ئةو ساقي و بادةي
  )  ٢٧٩: م(مةناصؤ پةي بةزم ساقي و شيشة و جام    ةي بيناي تةمام  ئةي مةحبووب خاس، و

، دلث ترؤپصة ترؤپآنة سةرة آليام حةر سةروو ئا دةقة وةصينةيةوة و جة وةهارةنة وةختارثو كة قةتارةو گؤرا
 بةر مارا و شثصمي و قةمامةيچ بة شنةو شةماصي و بة الرةولةجنة دةس كةرا هؤرپذاي  و قرمةو قةصوةزا و

با، مةولةوي ديسان چذؤوة ئةو ساقي و بادةش گةرةكا تا وةشيش فرةتةر  هاژةو وةرواوث گرالثشا جةم
  : خؤماريش مدؤ

  ساقي گيان ئامان خؤمار ئةشكةنث    ن مةسكةنثنييةجةي گؤشة خاستةر 
  )  ٤٣٢: م(شنؤي پاي كاوةن، گؤشةي سةراوةن     هؤرثزة، سؤحبةن، دص تازة خاوةن  

كة مةولةوي وةشش بيةن و سةركةيف و سةروةش ژيوايش بةردةن سةر، پةي لواي  يانثو چاگةيچةنة
  . سةركةل و ليكم كةرإةي وثش جة شادي و بةزمي، ديسان هاوارش ئةو ساقي كةردةن، پةي بادة ئاردةي
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  ئاكاموو باسي 
ييش ئيسةيچ و ذؤشنا مةولةوي جة ئامسانوو ئةدةبوو كالسيكوو پثسنة هةسارثوي شؤصةداري بيةن و تريفة

م بة داخةوة تا ئيسة ئا پاسنة كة ئثژاو ئا زاتةبةرزةيةنة لةيةكداي و شييةوة كةردةيوي آلحةر مةنةن، بة
چي تريشكة تازثنة كة ئثمة دياميثش پةي، مةولةوي شثعرةكثش . ذثكوپثك سةروو ديوانةكةيشةوة نةكريان

سةروو بنةذةتثوي وشك و برثنكي عةقصبثنث، نةك بة وير و ئاوةز و بة دص و بة هةست و خةياص واتث
مامؤسا مةال "و بادةيةوة حةر پاسنة كة  چي وةرچةمةنة كة باسوو ئثمةن جة بارةو ساقي. وةنييةفةرما

يچ جة شييةوةكةردةي و لةيةكداي ديوانةكةينة واتةنش تةنيا جة دوث يةرث "عةبدلكةرميي مؤدةذثس
پةروةردگار و زاتوو خؤداي بيةن؛ بثجگةم ئينيشا جة ئةو  اقي،چةملواو مامؤسا مةولةوي جة سياگثنة ياوگة و 

ياگةكانة كة شثعرةكاشةنة باسوو مةي و ساقيش كةردةن، ديارا كة ياوگةش حةر ئا شةراوة سوورة بيةنة كة 
بة لةيةكداي و شيةوةكةردةي ئا وةرچةمة جياوازث جة ژيواي مامؤسا . مةسيت مارؤ و سةروةش كةرؤنة

و شثعرةكاشةرة، بة ئي باوةرية مياومث كة ئا زاتة بةرزة پثسنة مثزةرة بة سةرثوي وشك و مةولةويةنة سةرو
دةرةدامانثوي الرةبار و ئاوةز تةلبةنكريا نةبيةن؛ تارةالو ئانةية كة بة جؤرثو متاومث وير تةسك و چاك

رووبةريش ژيرتةر واثنة مةعدووموو عةنبةر خاتوونث دةورانوو وثشةنة ئةگةر كة جة گردوو خةصكوو دةو
  .نةبيةبؤ، بث حيچ گاهةزثو يؤ جة سينة چاكةكا و نةتةرسةكاو دةورانوو وثش بيةن
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  : سةرچةمث
  .دةزگاي چاپ و بآوكردنةوةي ئاراس ،، هةولثرمثژووي ئةدةيب كوردي) ٢٠٠٢(خةزنةدار، مارف  - ١
ويراستار حسني  ،م مةال ساصحةوة و لثكدانةوة حةكي، لثكؤصينديواين بثساراين )١٣٧٥(بثساراين  - ٢

  .چاپي يةكةم ،ويراستار: ناشر ،سبحاين
وسيين مةال ، كؤكردنةوة، لثكؤصينةوة و لثكدانةوة و لة سةر نوديواين مةولةوي )١٣٧٨(مةولةوي  - ٣

  .وكةرةوةي كوردوستان، چاپي يةكةمآل، بعبدالكرميي مدرس، سنه
  . ، ئثنتشارات سروشهةژار، ران ، وةرگثراويچوارينةكاين خةييام )١٣٧٠(خةييام  - ٤
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  ي ئيلخانيزادة ي سواره»شار«ي شيعرفؤذماصيسيت  -ي هثرمينوتيكي وه لثكدانه
  فةردين عةبدي

  
  :کورتة
ي مودثذين كوردي له شيعرشيكثين  ذچه) ز ۱۹۷۵- ۱۹۷۳ك ۱۳۵۴-۱۳۱۶(ي ئيلخانيزاده  سواره
خشان، چريؤك،  ، پهشيعرك  وه(كاندا  بييه ده جؤره ئه ه له نده ك هه يت كوردستان، شاعريثكي فره ذهآل ذؤژهه

مترين  يب ئثراندا كه ده وه له مثژووي ئه نرخه كه به داخه لثكي زؤر به مگه رهه خاوين به...) و   خنه رگثذان، ذه وه
  .يه ي سواره كه هشيعرديوانه  ردينه وه به خه. كراوه نه  باسثكي لث

 يي سواره»شار«ي شيعرفؤذماصيسيت  - ي هثرمنيوتيكي خنه ت به ذه باره كه سه يه وه م وتاره، توثژينه ئه
رؤكيان   وهاتر باسي ن ي شاريان كردوه، فرهشيعري كه باسي  و وتارانه كه تاكو ئثستا ئه ي وه پثي ئه ئيلخانيزادة به

ي  خنه كاين ذه ته ذه رگرتن له بنه صكوه كه  وه به ميشهذماكاين فؤ و بنه  چوارچثوه وث به پثي يه ر ده نووسه .كردووه
  .»شار«ي شيعرهثرمنوتيكي  - ي فؤذماصيسيت خنه ر ذه رژثته سه هثرمنوتيك، بپه

ر  سه كاين ها له ته هذ دا چؤن وتن گرنگه وه بنهيكه تث يهي نوث ذةخنة ي فورماليسيت، جؤرثكه له ذةخنة
و  )ري زماين ههون( رووين زماين ماي ده ر بنه له سه كثشييه و كردن، هاوماي ذةواصةيت زماين و ذثساي زثده بنه

ويي  ق كردنه زه  و ري ذنورمي هونه و په) ووينذنا( ندييت لثصي وه، به ناوه ويي، ئاشنايي سذينه مكردنه ذثساي كه
ه له يعرشم  ناو بانگ ئه گراين به خنه يه؛ كه ذه »ردينه به وه  خه«كاين ديواين  هشيعرله  »شار«. م دثت رهه به لث
ي شيعردايه كه له  ذه و باوه له  م وتاره ري ئه نوورسه. زانن ده ي ذؤمانتيزمي كوردي دا به لووتكهيب كوردي ده ئه

زخوازيي،  يت، ئاوه يهآل ذؤمانتيزمي كؤمه ،يت ك ذؤمانتيزمي په ري وه يب و هونه ده لثكي ئه گه شاردا قوتاخبانه
فه، ذامياري و  لسه ك مثژوو، فه لثك وه مكگه ؤست مودثذنيزم و چهپ ،مبوليزم، ئايدياليزم، مودثذنيزم سه

ه له سث ئاسيت شيعرم  ئه. ييدا وتراوه ذي كوريت و شاراوه و په ن كه له ئه ريدا هه رياي ئافرثنه صناسي له ده كؤمه
ندي له  ثوهسي شاعري ها له پ كه سؤزي  تاكه. يت و جيهانيدا شياوي باسكردنه يهآل سي، كؤمه كه سؤزي تاكه

صثن و  ثدراوه به بهيت شاعري گر يهآل كؤمه كه، سؤزي مه هه ر ؤمانتيسي بهذندي  هه يدا و ذه كه ينداره و ك ئه ته
كه   تايه ره سه  ژمار كه لثكي بث ئه صي و ئيشگه نده گه و فريو له  اكي پذضر ج نبه و له هه پرسيارثيت ئهر سيت به هه 

 يت ذثي مرؤضايه  وره ي جيهاين شاعري له بووين له پانتايي جيهاندا و ژيان له گهسؤز. م ش و ئاسيت سثهه بؤ به
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ي  نووكه ص هه گه  كدا كه له يه وا ههوش كه دان له ناسه دا و هه كاين ديكه نگه رهه ك فه ته ريب له و هاوته
دا كه له خؤگري پوخته شيعروتري آلرب لثكي به ندگه هه ذه شه له م به ئه. وه بينثته خؤي ده، وه ته يدا نايه كه جثاكه

مبوليزم و  يل ئايدياليزم، سه گه ي قوتاخبانه ي، له ذوانگه كه يف و هزرييه لسه  ي واتا چنراوي فه وكورته 
  .يه وه شياوي لثكدانه... امياري و ذك ئؤمانيزم، ديرؤك،  وه وه لثكي ديكه مكگه چه

  
  :كان كييه ره سه  وشه و زاراوه

 ،كردن  يت، سؤزي جيهاين، ذثساي زثده يهآل سي، سؤزي كؤمه كه ثرمنؤتيك، سؤزي تاكهماليزم، هذفو
  وه كردنه م ذثساي كه
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  سپثشبا

ري  خوثنه. ذووين  و ره نددا به هه نگاصه و فره ذه ذه   كي يه كان و ئاوثزه ص كؤي دژه گه دا ئثمه له»شار«ي شيعرله 
سپايي  دا به ئهشيعركي  ره ندي سه هه گيان و ذه شوثن كرؤكي به بث ي شاعثردا ده ين بريؤكهآل له بثشه شيعر
كاين چثژي  ، سييهشيعري  كردين ذؤچنه آل كاين و به ئاوه وه و دواي پشكنيين سووچ و قوژبنه صثنثته نگاو هه هه

تا  هصبگرثت و ه نگاو هه هه شيعردوماهي   و بث ره و به) نتق مه( ست و لؤژيك رؤحي پذكات له ئؤكسيژين هه
فريوي  شيعرنگي  هه كا نه كانيدا ذؤبچثت، نه نكاوه راغ و ته دا له قه كؤتاييه تا بث ره م سه كرث له نادياريي ئه ده پثي

. بثت  وه نگي كاصه سكوريت، ذه زي ده كات و ئاوه يداي كانيدا شه نه پثچاوپثچهآلستوو و دا له په آل خوازه دات و نه
و   وه بناسثته - ژيك لؤ به -مك و ميسداق قينه، چه ؤ فؤذم و ناوةرؤک، واتا و ذاستهذان ب له ئاكامدا دواي گه  وه

  .وه جياكاته
  
  »شار«ك بؤ  تايه ره سه

مك و تومخه واتايي و  ري چه ده به  و تثكچنراويي له ذاده شيعركاين  وهآلنه تثكا ي اليه وه بؤ ذوون كردنه
له ) زموون سؤزو ئه(كه له دوو تومخي  يه م و ئاوثته رهه به تيي ي پهشيعري كه  وه ر ئه به له  كاين، وه رييه هونه

سفي  ك له شيكاريي و وه يه ؤچنهذي  وه نه مايه، بؤ تاقاند م بنه ر ئه سه له. ري شاعريدا ر و خوصقثنه هزري ئافرثنه
) ئابژكتيث(يين و  زمووين عه هك ئ ته نديي له وه و له پثوه به ده ئه) ين دميه( ين وه رجه له به  ، به كوريت سؤزشيعر
  :وه ينه ده  دا، لثكده كه هشيعركايت وتين  ستيي شاعري له و هه
). ۹۹: ۱۳۷۹ کدکين،شفيعي( پثناسه كراوه شيعررووين و واتايي  ستثين ده به به: ي شاعري »من«سؤز و  

رثييت  سدا، سؤز و هانده دهر يين و به ك جيهاين عه ته ي شاعري له»من«يشتين  وه و پثكگه ذوو بوونه ذووبه
ووداوه ذالقه و  بؤ منوونه شاعري باران و ده. ژثنث وروو سيت شاعري ده هه) دوو و سث  بث(جووصثنث  ده شاعري 

  . ي دصيا له ئاوثنه ي ها صه بينث و زايه ري ده رووبهو كاين ده خؤش و ناخؤشه
  :كرثت ش ده ند دابه هه ذه ي شاعري بؤ سث»من« ين كه د فيعي كه چووين شهبه بؤ 
ووي ر كانيان به گه سييه كه سته تاكه كه هي شاعرياين ذؤمانتيكه و ئامانج و هه سيكه ي تاكه»من« .۱  
  .ن كه نگي هاوار ده ده بث
وه  ي خؤيانهكاضكاين ج شه س ئثشه هاوبه ده ژانه كه به ، هي شاعرياين به برك ويت يهآل ي كؤمه»من«.۲ 
  .ثننصنا ده

ن و  كه روو هاوار ده تاوي گه كاين مرؤض به خؤره ييهوه وزه و كرده كه پثويستييه بهي جيهاين، »من«. ۳  
يت آل يت خؤيان و وتين تايبه كه ر سكي خؤيانيان شكاندووه و به سه رته اكي بهضجنري و قوصف و زينداين ج زه
ين تاقمي  اليه مه كه هه) ۹۹: ۱۳۷۹ ،کدکينشفيعي( ن  كه ده گري سنووردا دا كان له جيهاين بث ن و هزرهآلد

مايه،  م بنه ر ئه سه ذشوثين بوونه و له متندييان په ديارترين تايبه  وه. تره تر زؤر  ي كه م به پثي دوو تاقمه سثهه
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ييام، گؤته، ئيليوت،  حافثز، خه والنا، رماين خاين، نايل، مه ذازي هه. پثكدثنن شيعرگشتثيت و له خؤگريي 
  .دايه مه له بثکةس ن و شثركؤسواره، گؤرا

شثك له سؤزي  ر به كه هه» شار«ي شيعرتوانني سث ئاست بؤ  يي، ئهشيعرشي سؤزي  به ماي سث ر بنه سه له
ندي  هه ص ذه گه  سي؛ له سؤزي تاكه كه: ين سنيشان كه ك بوارثكدا؛ ده نديي له ته يي ها له پثوهشيعر

ش  كه بؤ به  يه تا ره كه سه  )وه(دا شيعرصناسي  ندي كؤمه هه هذص  ه گهييت لآل مدا، سؤزي كؤمه رهه رؤمانتيسيت به
گري پوخته و  وه، كه له خؤ هشيعروتري آلرب لثكي به گه ند هه ذه له سؤزي جيهانيدا؛ كه به   وه. م و بواري سثهه

وه  مبوليزمه يل ئايدياليزم و سه گه  ين قوتاخبانه وه جه ر به  ي له كه يف و هزرييه لسه ي واتايه، واته چنراوي فه كورته
  .يه وه شياوي لثكدانه... ك ئؤمانيزم، ديرؤك، ذامياري و  وه لثكي ديكه  گه مك ها چه روه وه هه

كييانه  ره مكه سه م چه ذي كوريت و ذوونيدا ئه و په له ئه - كؤكي شوان ك ئاصه وه - دا وصده ر هه نووسه
ي فؤذماصيستييه  خنه ذه ي خؤي كه ذث اليداوه و ذثگاكه ر له وسهوه كه نو نگه وابري بكرثته ذه.كات شرؤضة

ي  خنه ي ذه دا  و داناين كاكصه كه خنه ي ذه ر له خشته سه ي نوو وه م به پثي ذوونكردنهآل به. ونكردووه
ي  وه ره ندي ده هه كردن و ذه ي ذثساي زثده وه وه و كاصكردنه مكردنه ناوي زمان و ذثساي كه فؤذماصيسيت له هه

و   ي ديكه لثكي فره گه كان و هؤ هشيعرمبوليكيي  ين واتايي و سه رجندان به اليه ها سه روه زمان و هه
  .ر چاو دا پثدثي دثته به»شار«ي شيعري  خنه سپثكه له كامصكردين ذه م ده وه ئه ناچارييه به

تا و  ره ست و سؤز، سه ي ههما ر بنه ثكي ذؤمانتيسيت و ئاوازيي و له سهشيعرك  وه »شار«ي شيعر :لف ئه
و چريكه  ر به كات و هه سپثده ده» گوصم«ي  شه به شاو. سييه كه كه سيت تا ي هه كه تييه ذه كؤتايي و كاكصه بنه

صثي شاعري،  ئه. هارانه كي به گاته كؤتاييه ده شيعرناكاوي   ي له وه درثت و ذسكانه وه دذثژه ده سيحاييه مه
كؤتايي ) كيين مه(زين و  وثنداريي مه وث دصياري و ئه ست كه نايه هه يتاميينضوه كه ها لثوانلث تاپاي وه ر سه

ييه و  ي، شاراوه و ذازاوه كاين ديكه رزه ييه بهشيعرمكه  ك ميسداقي چه نگي شاعري، وه رده ميسداق و به. پثبثت
وايه كه شاعري   تر پثي ، فرهكان صگه وه و به پثي خوثندنه ر به زنه كه نووسه كني و مه ي مه خاصثكي شاراوه

) مكه چه(م شته  ئه  ي كه نه صگا و به ئه. يت كانيه ه فارسييهشيعريي شيعرنازناوي » هورا ئه - پ«مان  سيت هه به مه
  :ن وه ي خواره نهآلو خا ملثنن، ئهسه ده
م  كايت وتين ئه دا له كؤتايي ژيان له»ده ساص دواي كاك سواره«له وتاري  "دي الحي موهته سه"ذاي  به. ۱
بثت وه  رمان ده وي ههآل ينيان تثكه و و كارواين ئه رگي ئه بثت كه به مه وينداري كيژثك ده دا، سواره ئه هشيعر

جثكدا كه شاعري  ر مه لو ستثن و هه ها به وه، له ئاوه سفه م وه به. بثت جث ده مريكا نيشته كچي ناوبراو دواتر له ئه
 ژمار بيهثنينه ئه شيعركاين  نه كث له اليه ك يه كرث وه ووژاندووه، دهذيي وعرشيسيت  ژياوه و هه  تيايدا

  ).۷۳: ۲۰۰۵ بةهرةوةر،(
ردا،  ك نووسه ينثكدا له تهضي پهض ين زؤر نزيكي سواره له ههآلاض ان و ههيله هاورث "ريفي دي شه محه  ئه".  ۲
محدي شاملو و ئايداي  ستارثك بوو كه ئه ره و كيژه په سيي سواره، ويت كه ئه كه ت به ژياين تاكه باره سه

. زاين يان ده ي سواره يان و سؤزهضم  به - بوو دا هه ه ص سوار كي نزيكيان له گه ندييه كه پثوه - خثزانيشي
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و  سي، ئه كه ماي سؤزي تاكه ر بنه سه  دا له كه وه نكردنه مي ذوو كه شي يه حاص، ميسداقي گوصم له به ر هه  به
  .بامسانكرديه كه  سه كه
كي  يه وه كه ذوونكردنه هشيعردا، دواي هثناين  صيص تاپؤ و بوو مه و هثمايي ي ي ذازاو صه كؤمهسواره له . ۳

صگري  هه  الوثكي گوندي كه: وه صثته كه به زمانثكي پاراو ده هشيعردا و ناوةرؤکي  ري ده سه گشيت له
ذ و ذو پوي سروشتثكي ذازاوه و دارستانثكي چآلب ر به  وز و زيندووه و به لثكي سروشيت و سه نديگه مته تايبه

ك ذثساو  له ته) تاران(نثته شارثكي مردوو  كو دصي شاعري، پث ده رين وه پان و به  شتثكي رز و ده لثكي به كثوگه
ي  پچه له ك كه رووين ئازادي وه وانه بؤ ده ئه. كات يت ده ست به كؤيله هه. نييه  كانيدا ئاشنا باره ناله  ريته نه

ذووي و پاره و  ي دوو كه كه واتايه وكرؤ كاين بث كات كه توثژه ك پيازثك وثناده وه شار. زانث زينداين ده
يل  ماگه ره و له بنه كاين، ساخته وخنكثنه شه و خه بث  ي سروشيت گوند و ژياين تاكه وانه ژيان به پثچه. زؤرداريه

ديوه  و ناذاسيت نه نگاوي الر م ههآلهاتدا ماصي الولوثري ديوه؛ به له دث. يت و سؤز به دووره سروشيت و مرؤضايه
يت  شي و نامرؤضايه كي پذ له ذه له دنياييه شارو  وه بؤ گوند ست و سؤزه م هه م الوه به ئه. كردووه سيت پثنه و هه
ستثت وه  ه، دص ده بهو ژيان نديي ئه خاصي پثوه ذثك كه تاكه په لو بينثت به لو ويين ده لكاوي شاردا، ئه له زه
ك  يدا وه كه و نيشتمانه يت و زثد يهآل كؤمه  ويين سي و ئه كه ويين تاكه ك له نثو ئه تييه دژايه  كه  يه وه لثره
م  له ئاكامي ئه  وه. دات ذووده» وه ره ده  چيته وه ده وه و به گيانه خه نا  چثته له گؤشكردندا ده«ين  ته عدي و سه

فيي آلالو ناخ سيت لووته ر هه سه ي به كه وكؤين دثيه سيت نامؤ دا، هه ستييه روونيه وهه ده  هبايي ناكؤكي و ناته
وه بؤ  ذثته گه ي دصي ده واره يل غه پچرثنث و مه سي ده كه ويين تاكه ي سؤز و ئه پچه له بثت و كه شاريدا زاص ده

ئاورينگي  كات و به وين  داگريي ده و داوي ئه ي و دانه زثته ناو بزه وزي ژيان ده ي سوور و سه نگاصه گوند و ذه
كات و  شانازيي ده »گوصم«وينداريي  وه و به ئه نثتهؤه پك گوصي هؤزان ده پك چه كات و چه سپثده پذشكؤ ده

ك له  ي شاعري، جثگه پثيه وه به پثي ذوونكردنه. دات يت دصي چؤك دادهآلبثت و و وين ده چي ئه كه مل
 ريي شاعري، هونه  و ي ورد وه لثكدانه به ذ په سثت و لولو به  ترؤ ده سيدا په كه ي تاكهله سؤز» گوصم«ميسداقي 

صثن؛  مه ده له  بثجگه. بثت ده  ويش ئاوا درث و به ذؤژئاواوه ئه  دثته صهاتين خؤر له ئاو هه ثكه كه بهصگو
وه،  كاته ري و زاري ده ده  يان كه له ئاو دثته به ره وه و به ناويه  چثته دا ده ذ رثك  له كايت ذؤچووين لولوپه وه له په
  ذ له هثما دا لولوپه كؤين هثند كاين فسانه ئه له. كه هيچ ئازارثك نابينث ئاوه  فذث و له صده كه هه ره وه لهپه
ك  هو  "مها بره"دا بوو،  و له خه "ويشنؤ"صثن كاتثك  ده. كاين ئافراندنه و خواي به ناوبانگي ژناين هثنده وره گه

كي  ره كي سه هثمايه "ناهيد"ه و وبو كاندا واتاي ناهيدي هه فسانه ئثرانييه له ئه. وز بوو كيا سه ذثك له ناو لولوپه
ك  ته له )Nilos:(و نيلووس) Nile:(نيل كاين يؤنان و ذؤمدا دوو ناوي فسانه له ئه. ردوون يي گه بووه بؤ مثينه

  .مي نيل و كوذي ئوقيانووسه خواي چه "نيلووس". وهوب يت هه ذ و ئاودا، جؤرثك نزيكايه لولوپه
و  ر ئه به م له ي جوان و هه وه ك گوصثكي كه م وه هه. يه يت هه كي تايبه يه يب فارسيشدا پثگه ده ذ له ئه لولوپه

 له "ت قي هيدايهثساد"رگرتين  صكوه كه بؤ كه  پةيضي كؤتايي ئاماژه. هويبو كه هه  زنه مثژووييه پشتيوانه مه
يي و  فسانه ما ئه ك بنه ته ذي له وه لولوپه واوه كي ته ييه وندي كوثر، كه به لثهاتووهگيدا واته  كه ر له شاكاره لولوپه
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چاوي   نگوسته وي ئه بداته شه  ر هان نهثكي بووبثت كه خو ره گه "ت يه هيدا"  نگه ذه. كارهثناوه يدا، به كه هثماييه
ش  يه سواره. ردا پيشان بدات يي لولوپه وه كيسچووين پاكي و ذاسيت له كه مي له وه و بيورووژثين و خه ينييه زه
وينداري  نگينه له ئه كي ذه يه ، كه خوازه فذثنث صده خابن هه ذي ئاخ و مه ي لولوپه وشه كاين به سارد هشيعرريي  په

  .ل بامسانكرد سه دا به ته وه ره كاين سه شاعري كه له ديره
زانثت و  ي ئاوازي و ذؤمانتيكي كوردي دهشيعربه لووتكه و ترؤپكي  شاري شيعرباص رهاد پري دوكتؤر فه

 عيد سه مه گري ناسراوي كورد حه خنه ها ذه روه هه .كات ده  ن سه ش په ي ئثمه كه مي شيكارييه كه شي يه به
ي ذؤمانتيزمي  لووتكه ر باته سه ي شار دهشيعرزانثت و  ذاست ده ي دوكتؤر پريباص به كه نيش بؤ چوونه  سه حه

  .كوردي
 عيد سه مه پريباص و حه ك دوكتؤر لثك وه سگه كاين كه ي بؤچوونه هضم له ذا كه شي يه خاصي كؤتايي به

دا كه له ئاسيت سؤزي  شاري شيعرك  ندي له ته كه له پثوه ماكاين ذؤمانيزمه ن، باسكردين بنه سه حه 
  :بثت يه ئاشكرا ده ي ذؤمانتيزمي هه انهكاين قوتاخب متندييه سيدايه و تايبه كه تاكه
تر،  سيي كه ربذيين ئازادتر و تاكه كاين بؤ ده كاين تاك و پثويستيه جانه يه ست و هه هه  رجندان به سه - ۱
وترث و  وه ده كانه سييه كه زموونه تاكه ذثگاي ئه سيت شاعري له هه. ي لؤژيكي وه كردنه و بري تر له هزر فره

  .وه يت ئه ايهس ري كه نيشانده
 ضيه، مرو م  قوتاخبانه نداين ئه مه ر ذاي هونه يت و مرؤضي سروشتيي، به رجندان به سروشيت مرؤضايه سه - ۲
بثته هؤي  اك دهضپارثزث و ژيار و ج ي خؤي ده كه ندييه مرؤضانه مته كاندا تايبه نيا له شوثنگه سروشتييه ته

  داذزاين ذؤحي سروشتيي مرؤض
ذاكردن و . ته يه م قوتاخبانه نگراين ئه ي اليه كاين ديكه قه ندييه زه متنه اك، له تايبهضله ج ذثزي په دووره - ۳

ما و  م بنه واوي ئه ته» شار«ي شيعرزانث كه  ت به خؤي به نامؤ و زاصمي ده باره ك كه سه لگايه نامؤ بوون له كؤمه
  .يه ي هه تومخانه

   تيي و ئاخثزگه ي ذؤمانتيزمي په نيا له پثگه ته» شار«ي شيعرر  دايه كه نووسه كه لثره ي باسه م كاكصهآل به
  كات كه له دواوي گؤذانكاري له دي ده تيدا به يهآل له دؤخي ذؤمانتيزمي كؤمه وصكو يدا نابينثت، به كه تاييه ره سه

 له) يت يهآل كؤمه(نتيزمي نوث ي ذؤما نسه، قوتاخبانهذا ئاصمان و دواتر فه  و يدا واته ئينگليز كه تاييه ره سه  ئاخثزگه
شاتؤ ) م ۱۷۹۰- ۱۸۶۹( ، المارتني)م ۱۸۸۵- ۱۸۰۲( يكتؤر هؤگؤضك  وه وه سانثكه كاين كه مه رهه ثگاي بهذ 

سانثك بوون كه  يت كه يهآل ران و شاعرياين ذؤمانتيزمي كؤمه نووسه. دات صئه ر هه سه) م ۱۷۶۸ - ۱۸۴۸( بثريان
بوون له تاكخوازيي  دوور. كرد  ست پثده يت هه راين ذؤمانتيزمي په ووسهكاين ژيانيان باشتر له ن ذاستييه

-۱۷۱۹( يت ناپلئؤن داذماين ئيمپراتؤريه. چوون كاين ده ري پرسگريكه سه صگا و چاره و كؤمه ره ذؤييانه و به زثده
ران  وه كه نووسه هدا، بووه هؤري ئ ذانسه ساي فه و يت له جثاكي ئه يهآل و هزري گؤذاين سيستمي كؤمه) م ۱۸۱۴

مه  رده و سه كاين ئه باوه و بري دؤزيي و هزره ذاميارييه ره وه و به ونه كه ستيي دوور و شاعريان له ذؤمانتيزمي هه
مبوليزم و دواي چاپ  ي سه ك بؤ چثبووين قوتاخبانه تايه ره سه يت بووبه يهآل ذؤمانتيزمي كؤمه. وه نه ئاوذبده
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ر پثيوايه ذؤمانتيزمي  صدا كه نووسه ريهه ي ذثئاليزم سه ، قوتاخبانه"ز داروينچارص"كاين  مه رهه بووين به
  .ي بووه ردي بناغه يئاليزم و بهذي  تايي قوتاخبانه ره سپثكي سه يت ده يهآل كؤمه

تيي و  ي ذؤمانتيزمي په وه له كؤكردنه دا بريتيه  ئاسته  م له »شار«ي شيعرپثويسته بوترث كه ئيعجازي 
ها ناسك دثته  ينثكي وهضي پهضما و هه بنه و ر وه بث به ته ست و سؤز ده ويا كه هه له. يت يهآل ي كؤمهذؤمانتيزم
ست له چثژدا نوقم  كاين هه ث و سييه پؤشر  داده» ي گوصم شه ور و هه«به   كه هشيعرتا و كؤتايي  ره سه  ئاراوه كه 

و آل سيي تثكه كه يت و سؤزي تاكه يهآل وثين كؤمه ويا كه هه لهو ذووين و  ره تيدا به ص، ذؤمانتيزمي په بن، له گه ده
  .يت يهآل واي ذؤمانتيزمي كؤمه وههش مانباته كه تيه ده يشتنه و هاوذثيه م پثكگه مي ئه رهه به. بن ده
سيت  وه ر و ده ر ئه به شاعري له. و ذووين  ره تيدا به يهآل ص  سؤزي كؤمه مدا له گه بواري دووهه له: ب
يه،  ي هه صناسانه كات و ذوانينثكي كؤمه صگا ده ي كؤمه خنه يت، ذه يه ي هه صگاكه ي كه بؤ كؤمه رثدراوييهوگ
بردين ذثوه رييه خراپ و خراپ به دژ به كاريگه. بن وز ده كاين تيايدا سه وه كه ئاماجنه كاته ستثنثك بري ده به له

  . يت كانيه و ناياويه نه نابار مودثذنيته و اليه
ت مرؤض و  بث له خزمه كاين ده و ئامرازه  و بذوايه دايه كه پثشه م لهآل به. اعري دوژمين تثكنؤلؤژي نييهش

شثكي  ژيان، به ك ئامراز و ئاسانكاري لؤژي وه ت و تثكنؤ تر، ذؤحي ژيار و شارستانييه  كي واتايه به. بثت ژيانيدا 
كسانييه  ي سيستمي فيوداليزم و نايه كان كه زاده تييه يهآل م چينه كؤمهآل به. كاين شاعريه بذواي ئاماجنه دانه
مثشي و پووكاوه  رگاويي و خؤصه ش و ژيانثكي مه ه كي ذ ژارييه له هه  ي بريتييه كه و ميسداقه  كانه تييه يهآل كؤمه
گذكاين وه و  بثته بوركاين ذؤحي شاعري و ذسكانه كثشيي ذؤباري تثكنؤلؤژي و مردين دصي مرؤض، كه ده ره سه

  .دات صئه ر هه دا سهشيعرجمؤره شؤذشثكي هزريي له زثداي پذشكؤي  و؛ به ي ئهشيعر
ويت ذاست و  ست و سؤزي مرؤضانه و ذه زراوه كه نابث هه م سيستمه هزرييه دامه ر ئه سه يين شاعري له زه 

ت  پثيه شاعري دژبه شارستانيهم  به. ناوچووين تثكنؤلؤژي و مبرثت ريي و له وثته ژثر كاريگه و كه پاكي ژياين ئه
كي پذ له  يه رچاوكه ه مل و ليته به سهل ر ذوبارثكي پذ نبه هه  صه كه لهآلكي زو دصؤپ و كانييه وصكو به. نييه
دا شاعري  هرلث. يت يه كه له اك و گهض، ج»گوصم«ي  كه دا گوثگره شه م به له. ذثت په ذاده بارينالهتيي و  گبه نه

وينيان  ئافرثنث و ئه ت ده و حورمه كان و ژيانيان له الي پريؤزه و ذثز ك به تاكي تاكهئؤمانيستثكه كه تا
دايه كه  لثره. يه نه يا ز ي ئاوه وه و ذوونكردنه ز كاين، ئاوه قي ذا و بؤچوونه خوازثكه كه چه ز ئاوه. كات ش ده پثشكه

ص  گه ذث له كانيدا، هاو ك گوثگره ته  ي له نهآل اض ههري لؤژيك و ديالؤگي  وه ر ته سه خوصقثنثت و له ده  وه هؤ هثنانه
م  به. بينني ي شاعري ده مامي هزريي و بريؤكه نگاو ذسكاين نه هه  به  نگاو وييدا، هه ره دكه لثكي ذه گه پرسيار

 كي يه لگادا، شاعريثك به ذوانگه ر كؤمه نبه ين شاعريانه له ههثص مدا، به پثي به ئاسيت دووهه  پةيضة له
خؤش و  صگا نه رماين كؤمه و ده  خنه كؤص و ذه وه، ها به شوثن بن خوازانه ز مان حاصدا ئاوه ئؤمانيسيت و له هه

ين  مي تثكنؤلؤژي نوثيه و له ئايدؤلؤژياي خاوه رهه جناصيي كه به بوون و جه كه صه له شاردا، كه. وه يه كه هراويه ژه
 -باكوري شار: توانني بيبينني ذووين ده رگرتووه  به صكيان وه كان، كه ل وهصوصه زؤك و پفه نه  هزرو ئيزمه

  ...و ) رايي مه( الر ميسداقي زثذ و زؤر پذ ذوو صكاين كؤشك و ته خه... الوه صكاين كه باشوري شار، خه
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  :وه وه دوو خاص ذوونكاته ي به ناچارييهيه و  ده ر م، نوسه سثهه ي بچينه ئاسيت وه ر له به - ج
  مبوليك يب سه ده به ئه ت باره سه - ۱
و   ين، كاكصه رثزيي كه په كان دوور راوثزه مبوليك فره بگووشرث و له په يب سه ده ر بذيار وابث كه ئه گه ئه
  :يه وتن و ذازاويي قسه كردن له دوو خاصدا شاراوه شيعرناوي هثمايي  هه
I :ره  يدا بهضذ مرؤ ذ هزري و په مان حاصدا په و قووص و له هه  وره لثكي گه مك گه ك چه ته ر له شاعري يا نووسه

م  له و عريفاين پذه ) مثيلي ته(يب فثركاريي،  ده ئه. ستث به كان پشت ده وه به تومخه هثماييه م بؤنه و ذووه؛ به
  .جؤره تومخانه

II: تيدا زانث كه له ذاس مارؤ دراو و زينداين ده صگا يا جثاتثكدا به گه مه ر خؤي له كو يا نووسه شاعري
كي  يهآل هم وگومان و قه لثكي قاميي وه گه لثك به ديوار گه كوثره مشه تاريكستانثكه كه پذه له شه

كي به ناوبانگي  يه ي چوارثنه كه منوونه. نيگاي داخراوي ذوانينيانيي ذوانيين كويذانه و گؤشه ره كه ييآلجؤ
  :ييامن خه

  كهيثزير و پاشا ره وه هك ر جاشه هه  كهثير و گا سته كه سي ده ده دنيا به 
  كهثيزانا،صثن كافره س كه ده ركه هه  زان و گثژه صثن نه سث ده ديندار به كه

تووي خؤي  و سثك به شوثن كه موو كه وه كه هه قووصه ره فامي ههه كي پذ له ن يه مانه ديكتاتؤرثك به هه
  .ن ده له نثو چاواين دهبثت، ماركي كوفر  چ نه كه كات ومل ها نه سثك وه ر كه گه زانث و ئه ده

. شثذ  ته كدا زاص بووه و شثر بووه ر جثا سه داماو و ملهوذيي به لكاوثكي دؤش ته زه ذوباري پرخرؤشي ژيان، بوه 
را و مرواريي آلمايه شاعري دوذذي د م بنه ر ئه سه له. وري ذثويه ور، ده نگ، ده ده رووي بث ر گه باته به ناده شاعري په
وه و به  مزه خاته مجري ذاز و ذه ذيوه، ده رووين ذاپه پؤالوي ده رياي شه ده  و هزري كه له هك ي بريؤ شاهانه

صناسان  كؤمه وتاكو بووين هه يداته شاندياري كايت كوريت بث دصي بث گوصي هه رخؤ ده سه سپايي و له ئه
وه بؤ  مه سته وه بؤ سپيايي و له  هشيي ذه  گؤذثك له تييانه و ئاصو يهآل كؤمه كي مرؤضانه و يه يارده ين و گوته
خؤبايي مبرثت  وازيي و له فاميي، الوازيي و النه زاين و نه بار بثت و دثوي نه باري له ري، پثكبثت و ناله روه په داد

  گوصي هيوا و ئاوات له صي مرؤضانه بزثت و نؤآلي زو صفذثت و بريؤكه ركات و هه ذوپؤ ده ي مرؤيي په و فريشته
صثت  كاين ده ، هيوا و هزرو بريؤكه وه چه مامك و په ده شاعري به  وه مبؤنه به. ذزگاريي و ئازادي بپشكوثر لقي  سه

مان پثكرد و  مبوليزم كه ئاماژه ماكاين سه ش له بنه دوو به ر ميسداقثكه بؤ هه »شار«ي شيعر .دركثنث  و ده
صگايه  ري كؤمه ستثين خنكثنه بار و به واي ناله هه وش مان كه هه مدا كه شي دووهه كه له به هشيعريت  ذه بنه

  .م شثوه ذازاوييه بدوثت كات به شاعري ناچار ده
  :وه ره وه زاي گه چثته دوو وته گشيت ده خشاين كوردي به و وثژه و په شيعرك  واتايه  زانني كه به ئه. ۲
ربذثن بؤ  ما جوانكار و چؤن وتن و ده دا بنه كه لثره ؛ر نه ر بؤ هو نه يب هو ده ئه: ب  ر صثنده بث به ده ئه: لف ئه

دا  ره صثندهيب به ده م له ئهآل به.  ?What it is said)(نه ) ?How it is said(به واتاثيك . شاعري گرنگه
كاين ئثژث به  و ئامرازثك كه ئامانج، هيوا و بؤچوونه  سه ره كاته كه ده شيعركه ، كه شاعري مامؤستايه
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كاين  و پةيضة شته كي فره ذوون كه به وشثكي ساكار و ئاوايه ماي ذه  ر بنه سه  له و ها صي ئه و هه. كاين گؤثگره
مه  ئه). فرث چريكثنث و ده خسريي ده يه بووين يل ردث و مه ي له ئاسؤي ئاوات ده جنره تاوي حه خؤره( صث ده

فييانه  لسه و واتا قووص و ورده هزري و فه تدا زاصه و ئه كث له واتاكاين حثكمه يه  ر سه كه شاعري به  فره ذوونه
  .صث دا ده لثكي ساكار و خؤمانه گهةي په له

ك  جني يه ش و ذهئثيت و له  يه ي هه صگاكه بؤ كؤمه "سواره"ستييه كه  روه و ده ر ئه به ته، له ذه م بنه به پثي ئه
دايه كه  شار كات و له حه ستيان ده نث و ههبي كان ده خوشييه ژانه، نه و  ي به برك صگاكه كاين كؤمه كي تاكه يه به

ك  وايه رانه، ده و خنكثنه ژمار سته بث ئه ربه موو به و هه رج و ئه لومه رمان، به پثي هه ر و ده سه بؤ البردن و چاره
كاين  كه كه هزره يه رماندا، به هيواي ذؤچنه ثش و نواندين دهئربذيين  حاصي ده رجي مه لومهثنث و له هه بنو
مبوليزم  ي سه بؤيه له قوتاخبانه. كان تثشكاوثژ كات روونه تاريكه ك كه ده صثت و بريي بكات به چرايهب

 شيعرصماسي  ي زناك كه به ئهآللثكي هثماييدا به توثژاصثك له پؤ مكگه كاين له چه گرثت و بؤچوونه رده صكوه كه
مدا  وه له توثژ و ئاسيت  سثهه نگه م ذوا له. تناسكي ديكه گوصئاژن كراوه، داده پؤشث ازاوه وذلثكي  و توثگه

ك به  يه وه بني و خويِندنه ده وذو و ره يه به يف هه لسه كي هزذي و فه مايه ثكي ذامياريدا كه بنهشيعرك  ته له
. يه خثكي گرنگي هه وه بايه يه م ذوانگه بينني كه له  مبوليك و هثمايي له ديرؤكي ذامياريدا ده لثكي سه تومخگه

  :كات كه هاوار ده "ئيليؤت. ئثس. يت"ي  كه يضهپة
ر ئثشثك  هه» وه كاته بري له كليل ده ،سثكيش له زينداين خؤيدا ر كه هه ؛وه ينه كه كليل ده  ئثمه بري له« 
كاين ديكه و دواي  ييه يت و هاوذثژه يهآل واي شوثنيي و كؤمه وههش ينه كه رنج بده بث سه يه ده رمانثكي هه ده
ك  م وهآل يه، به كاين سواره هشيعري فؤذماصيسيت  خنه ر ذه ي نووسه رچي ذةخنة گه .رمان بنوثنني هوه د ئه

كاندا  هشيعري  وه وه و لثكدانه ي سواره، له دووتوثي خوثندنهشيعري  بچووكترين شاگرد له شاگرداين قوتاخبانه
ي شاعريدا؛ »من«ك  نديي له ته ه پثوهي لشيعر، بثجگه له سث ئاسيت  بث بصثني ده شاري شيعرت به  باره سه

ناسث و  كان ده دات و ئازاره پؤالن ده كانيدا شه هشيعريي له  صثندره ك كه تومخي به ك مامؤستايه شاعري وه
تريان له  كي فره رترن و گرنگييه سه "سواره"كاين  هشيعروه دوان له  مبؤنه ريان كات، به سه وث چاره يه ده

  .يه ي هه كاين ديكه هشيعر
راين به زمانثكي ذووت و پاراو  خوثنه پشكنثت و به كاين ده ناسثنث و تومخه دا ئثش ده »شار«ي شيعرله  - ۱
رمان به  ر و ده سه رچي چاره گه ئه. كات تييه كه درمناسيي ده يهآل صث و به كوريت، شاعري پزشكثكي كؤمه ده

زاي  مان درمناسيي و وته ر هه كاين هه مكه ي باس و چه م زؤرينهآل دات، به شثوازثكي گشتيي نيشان ده
  .ئازارناسييه

 ،رجه لومه خسريي هه كه يه» ئاو«. سيت شاعريه به رمان مه ر و ده سه نواندن، چاره» دا ردينه وه به خه«له. ۲
شاري «ي واته  كه گاته ئاخثزگه نگاو ده نگاو به هه وه و هه دؤزثته ي خؤي ده سي ذزگار بثت؛ كه ذثگاكه كيه ره گه
و   كه ذؤح و گياين ژيان، بزاث و بزووتنه :صث سثك ده كه ومو ردي ئاو به هه ص و بثگهآلو زمانثكي زو» ريا ده

  .ئافراندن و ژيانه
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 يين كه كه زه يه تا ره سه. وه ينه رد وه به سپثكه له خه كؤكثك و خاصي ده كورته و ئاصه» شار«م ئاوايه  به
دا  ردينه به هو ك خؤي له خه وه. يت ئازاد بكات قثقه و ئازادي و هه  ره شنت بهي ذؤ صگا ئاماده كاين كؤمه تاكه
ي قووصي  وه هزري ذامياريي و بريؤكه شه  ورؤژنهآلم ك له. ١رزي زرثيه ئاوايت به/ نزصي زثيه  ص مه وه هه« : صث ده

  .وثت كه ر ده شاعري ده
صداين هثزي  هه ر و ئامرازي سه  سه ره بنه كه دهوه  بن و پثكه ده  ي جيهاين ئاوثته »من«اكي و ضج ي»من«
كه  "سواره"پثي هزري ذامياذي  به: رزثذيي شؤذشي وه. كاين شاعري ني و پتانسثلي هيوا و هزرهضي په
بات  شؤذش و خه :يوت ئه "مائؤ"ري كؤمؤنيسيت چني بووه،  رثبه "تونگي مائؤتسه"كاين  ي  بؤچوونه چاوكه ر سه

پثي وثكچووين سيستمي  به. ين سپثكه وه ده بث له دثهاته ت نالوث و ده  له شاردا قهيت گايه ربه دژ به ده
واته له  كه. بوو  كاته و مي ئه ي سته وه و سذينه  ذشه شو  مشثوه ش بذواي به يت چني و ئثران، سواره گايه هب ره ده
 ر صثنده وه شاعريثكي به كه له اليه: ره و ذووين بادا  به ك و ناته يه به لثكي دژ گه  دن هه ك ذه ته ي جيهانيدا، له»من«

مامكي هيواكاين البدات؛  كات و ده ست پثكراو يين ئابژكتيث و هه وث جيهاين زه يه يه كه ده و ذثئاليستمان هه
گوصم (ي  كه هشيعركاين  شيعر و ميسداقه ؤمبوليسيت ب وه ئايدياليستثكه كه ذوانيثكي سه تره كي اليه له
هثما  ر به  باته ا دههان مه  ر ئهه ب  له. ناسه بدات ك بصقدا ناتوانث هه نگي وه ستثنثكي ته به  يه كه له هه )صگا كؤمه=

  .وه پسوويل وشه كاته كه كاين ده و بؤچوونه
وه ناديار و  ن ملهوذ و ديكتاتؤر و سيستمي تاريكييه ت له اليه قثقه تاوي هه رجثكدا كه خؤره مه لو و هه له بوار

لقي هيوادا  ت له قثقه وثت و تيشكي هه ركه ي ئازادي ده كازيوه ووه تاكو نثته هؤ ي ده كه يه، شاعريخؤره وهشارا
  .وه وثته شي بذه وري ذه ي داخراوي ههم م وخه بپشكوث و ته

كي دروست له كايت  خات كه مثژوويه رجثك ذثكده لومه وه، هه مزييه هذشاعري به زمانثكي خوازراو و 
رنج بؤ خاصثكي  سه. ي چذيوه و كاته مي ئه زمانثكي پاراو، سته  وه و به سته ده  دا به هزريي ده ت و سياسه

ذووين،  و ره ميندا به هه  يل دوو ص واتا گه دا له گهشيعري كه ئثمه له زماين  وه تيي پثويسته كه بريتيه له ذه بنه
بث واتا قووص و  ز ده واين ئاوه له مه. ين ساز كهپثي توانا ذووناكيي  وه و به ينه بث توث كه خاصي ناديار ده

بزاقثكه كه ناگاته  شيعر«ين  وته "سارتر پؤل ژان"ك  وه. وه دا بدؤزثته »شار«ي شيعررياي  كان له ده هثماييه
  .»وه هثصثته وام خاصي گوماناويي خؤي ده رده كؤتايي و ئاكام و به

ريي  صثنده پؤي گيانيدا ئيمان و بهوتان  خات كه له ري ده ده يه و وه نيگايهم گؤشه ترؤپكي ذوانيين شاعري له
يي شيعر» كاخي«. ت زاله رشي چاو چنؤكي و ذه كاته چراي ذثگاي و نايكاته فه ده»يف ره شه«سواره . يه هه
وي آليت و پيسيي قا ذثگاي بث قيمه» خاكي«سوثته ئامسان و ئامساين ژيان و وتن و بوون ناكاته  ر ئه سه

ي  له ئاوثنه. سيت به پرسيارثتييه صثن و هه ي به سته و پؤكه سته و هه ي به كه هشيعر» تاين«كان  پةيضه
ست  هه نديي له  هه و و تثكچنراو و خوصقانثكي فره ذه دا سؤزثكي ئاوثته كرا ي سواره »شار«ي شيعرردي  بثگه
 صثن و له به يت ئه يهآل يدا، سؤزي كؤمه كه ازدارهص ن نديي له گه ثوههله پ و ها سي ئه كه  سؤزي تاكه. دات پؤل ئه شه

                                                
 ".ردينهوه بهخه"مي  شي نؤهه بؤ زانياري زؤرتر بذوانه بؤ به   ١
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صدا كه لثوانلثوه له ئثش و ئازار خؤي  نده رتا پا فريو و گه ر جثاكي سه نبه هه سواره له پرسيارثيت ر سيت به هه و
ريب  تيدا هاوته ذث مرؤضايه وره سؤزي جيهاين شاعري له بوونيدا له پانتايي دنيادا و ژياين له گه. دات نيشان ده

. يدا  صگاكه ي كؤمه نووكه ص هه گه له  با نييه كدا كه ته وايه شوهه دان له كه ناسه دا و هه  كاين ديكه نگه رهه ص فه گه له
ي  ئه: ن كه كان هاوار ده سواره و سواره .بذثت رئه خات و ده رده وز و سووري ده م پةيضة مانيفثسيت سه به

  . صبدات ر هه وه سه يت له ئاسؤي ژيانه ي مرؤضايه كازيوه  آلبثصن ب. ن كه هكثش ميشهذكتر  گياين يه! كان مرؤضه
ي  ي پثگه وه ي خواره بؤ ذوونكردنه نهآلو خا كان پثكرد ئه كه ئاماژه به خؤيه ر سث ئاسته سه و بثجگه له

  :رجنن ي شار، جثي سهشيعر
مه  ي شار كه له ذاستيدا ئهشيعرته  نيويانه اوه ذو نديكه هه ه ذنيا له  گران ته خنه ران و ذه بذث له نووسه. ۱
ي   له نامه "محود مه مد  شنؤ حمه"بؤ منوونه . رزو ذووناك وتراوه ثكي بهشيعرت به  باره مييه كه سه خه ر مته كه

، "رهاد پريباص دوكتؤر فه" وياكو  ي داوه كه هشيعررجني  وه سه نيگاي ذاميارييه نيا له گؤشه يدا ته كه ره ماسته
ماهي  ست و ئاماجني دو به ته مه رجنيان داوه گران سه خنه ي ذه ها زؤربه روه و هه هي پشكنيو كه نه ذؤمانتيكه يهال

م باس و  موو ئه ي شار شاكارثكه كه ههشيعر. وه ته يانه ي كؤصيو كاين ديكه نه متر له اليه كه  كه و هشيعر
كدا دانثني و لثكي  كاين له پاص يه نده هه كاين و ذه شه موو به بث هه ده  گرث و پازصثكه كه له له خؤ ده گه خنه ذه
  ).۱۰۲: ۲۰۰۵ بةهرةوةر،( وه  ينه بده
م پثيه شاعري له  به) سيي شاعريه كه  زمووين تاكه ست و ئه مي هه رهه به(يت  ي پهشيعري كه  وه ر ئه له به. ۲
وه،  كردين له ذثگاي سؤزيه و دواي پاصفته ست پثكردووه يت هه واوه كاين باژثذي به ته ي شاردا تومخهشيعر

  .ژمار ي مودثذن دثته ئهشيعرماكاين  وه له بنه يه م روانگه كه له  ي كردووه وره پيشاين داوه و گه
ست،  رهه ك به كاين كه سوبژكتيث و ئابستراكته، وه چوونه وه، بؤ ذوانينثكي زانايانه شاعريي مامؤستا، به. ۳
. يت يه كه ي پةيضه ريي كاكصه صثنده ي كه به وه ر ئه به له. ينوثنث ده)يين عه(يث و ست پثكراوه و ئابژكت هه
يشتووه، سواره  ر تثگه جؤره كه نووسه و به. نثت يه ي بگه كه ذث كه به ساكارترين شثواز ئاماجنه گه ك ده يه ذثگا له
  :ثنگدا بچثن رده دص و ذؤحي به  دات كه تؤي واتا له دهصو سث ذثگاوه هه له

I  .ك شاعثراين كالسيك ، وهيلسم ي شياوي ته به شثوه.  
II .نگاو له دنياي هزري  نگاو به هه يه وه هه ستوونيي هه رثكي ئه وه يي و پؤلثنكردن كه ته ك پليكانه وه

ئاوه «به ناوي  "سوهرايب سپثهري"ي  كه رزه به شيعرك  وه. وه بينه و نزيك ده شاعري و مانيفثسيت جيهاين ئه
  .دا كؤتايي پثدثتي وئؤتؤپيا  دثذي ئامانج كات و له بار ست پثده وه ده ژاكاوه كه له سروشيت نه» ين كه لثص نهكه 

III .له . و ذووين ره چيندا بهتوث و چنيعرثكي توثشيص  گه كه له) تؤيژاصيي(غزيي  به شثوازثكي جه
ينه  گه تاييشدا ده كؤ و له  كاين ديكه و توييكهاست ذ وه كي نايةكات و دواتر تو س پثده وه ده ت و فؤذمه ذواصه
  . ي شارشيعرك  وه. شيعري گياين  ر هه و ي مانا و گه كاكصه
ن  ي شاردا، هاله چهشيعركرا، ئيعجاري شاعري له ئافراندين  كاين پثشوودا باس ذه ها كه له الپه روه هه

ي شيعرله   وره مثكي گه ر سته هه  ك نه  م شته ين ئهوت وه يا نه كانيدا كه شاردنه نه جؤراوجؤره ندي و اليه هه ذه
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ن،  سه عيد حه سه  مه كتؤر پريباص و مامؤستا حهورچي د گه. يششيعرجيهاين   مثكه له سته وصكو كوردييه، به
ثكي شيعربه  شار »محود مهد مه شنؤ حمه«رچي  گه. زانن ي ذؤمانتيكي كوردي دهشيعري  به لووتكه شار

نديي و شثوازي ذوانيين شاعري،  ماي پؤلثنبه ر بنه سه له » محودزاده ر مه هبه هذ«رچي  گه. زانث يت ده ذامياذي په
داته  ت ده ق بوونثكي تايبه ي، زه كه مه رهه ي به ي زانايانهركات و به شيكا ندي ده به وه و پله داته   لثكده  شار

كات و  ناو ئه و خؤي به شيعرثذيين  ذي ز شاپهذثك له  ندين په صكه له هه» باوكي تارا«رچي  گه. شاري شيعر
  .وه كاته خؤي بچووك ده

م  د قازي و مارف ئاغايي، ئه محه يل ذثبوار، ئه ديين ئاشيت، عه الحه ك سه لثك وه سگه گشيت كه به
 -يت خؤيان يشتين تايبه ركاميان به پثي بؤچوون و تثگه بووص ناكرثت و هه يان پث قه يت پثكردنه سووكايه

ث صگوث كه كه ريايه ده شاري شيعر. ن كه واو ده ي پذشكؤ ته خنه پارثزن و پازصي ذه كه ده هشيعرمايف  - وه كهپث
و   دات و پذخرؤشه پؤكان ئه م چه ده ر ي شار، ههشيعرعلي  خشي دصي له زبص پيسي ناكات و خوثين گيانبه

  .١اتي خ سريه زنثتيي تثك بدات و له كه  صيي ناكارث كانگاي مه په چه
  
  

                                                
 :با الهام از بيتي از حافظ  ١

 زين تغابن كه خزف مي شكند                      جاي آن است كه خون موج زند از دل لعل                  
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  »شار«ي شيعري فؤذماصيسيت  خنه ذه
تادا  ره لثكه كه له سه مكگه ي كوريت چه وه ذانهثي شار، گشيعرندي فؤذماصيسيت  مته مني تايبه كه يه. ۱

يت،  يه صه تيي، ذؤماتيزمي كؤمه  ك ذؤمانتيزمي په وه وه لثكي جؤراوجؤره ك به توثگه كورتييه.بامسانكرد
صناسي، مودثذنيزم، پؤست  فه، ذامياري، كؤمه لسه وليزم، ئايدياليزم، ذثئاليزم، مثژوو، فهمب خوازي، سه ز ئاوه

خاصي  بثته  كات و ده كه فره ئه هشيعريي  تييه شاراوه م كور ئه. بينرثن دا دهشيعر رياي ده كه له... مودثرنيزم و 
كان  ه و ذستهضمايه ذا م بنه ئه ر له سه. داشيعريت  له گشتييه )defamilarization( وه ئاشنايي سذينه

  .وه راوجؤره لثكي جؤ و ماناگه ن پاصو يه به چه كيان هه يه ئاوثزه
نگي  رده كه به گوصم  يي به سيت بووه، شاراوه به كه شاعري مه شيعركردين سث ئاسيت سؤزيي ئاوثته. ۲

ق  زه(ماي   ووه، بنه قي ئافراند دا شاعري زه رهلث. وه وثته كه ي لثده وه وثش ئاشنايي سذينه كات و له تر ئه شاعري، فره
  .شيعرنديي فؤذمي زماين  مه  وصه بثته هؤي ده ده )forgrounding: وه كردنه
يه كه  سث توثژدا هه له  )paradox meaning'sمانايي دژوازيي(دا »گوصم«ي  واژه سته رله ده هه. ۳

ملاندين  زانني كه سه ئه. ي نني كد ي يه وه ره دكه هذ ن كه  كه كامص ده شيعرمكي  وه پازصي چه هاوذث پثكه
كترن  ري يه كه واو تر، واتاكان هاوذث وته  به پةيضثكي. وه ويته كه ي صثنا كه ي شتثكي وه دكردنه شتثك ذه

) forgrounding meaning's: ق بووين واتايي زه(ميشه  ك و دژوازن كه ئه يه وه دژبه ي ديكه باريكه له
  .چثكردووه

يه،  دا هه "سواره"ي شيعرن پاصوبووين واتاكان و فره بوونيان، كه له  ر چاوگرتين وثكچوون و چه به به له .۴
وري  بثجگه له ده. كان، بساچثنني نديي هؤ و هؤگري پةيضه يي زمان و پثوه ذاندوه وري گه ده نيا به ناتوانني ته

  وثژه«له كتثيب  "سارتر ژان پوص"ي  كه وته. دات دهن آلپؤ ذ زمانيش تيايدا شه وري په ي، دهشيعرريي و  هونه
كراو،  ئاكامثكي دياري  ثكه كه ناگاتهضبزا شيعروه  وانه گات به ئاكام و به پثچه ثكه دهضخشان بزا په  دا كه»چييه؟
ژيان مزي  رمان و ذه وه، خاصي شاراوه، ذازي هه ي فؤذماصيستييه ذوانگه له. ره سيت نووسه به ي مه وه ره ذوونكه
 شيعرو كاته  بثت، ئه مان هه نه اليه نيا فامكردنثكي تاك ته شيعروه ناكرثت له  يشتنه م تثگه به ،شيعري  وه مانه
م پةيضة  به. يدايه كه رييه نه ذزماين و هو وري په نديي و ده هه ن ذه له پشكنيين چه ها شيعرمرثت، گياين  ده
  .شيعرتر  يت داوه ييدا چث بووه و ديار بوونثكي تايبه ه و شاراوهو ستثين ئاشنايي سذينه به ذينث وشه له ذاپه
وتووه  وه هثما فرياي فؤذم كه شه م سؤنگه له. وه كاته ستر ده يي خه نگي شاراوه مبوليستيش ذه ذوانيين سه. ۵

 رمينؤ ذ دا په لثره. قبووين واتايي چثكردووه وه و زه زاي ئاشنايي سذينه ته و كان له  شري وشه  و حه
)deviation the norm( و، خؤي  ذؤيي له پا شه ذزوانيش به وري په بينرث و ده و الدان له فؤذمي زوان ده

  .دات نيشان ده
  يه وه يت هه كي تايبه ييه دا هاوذثژه كه هشيعررؤكي وهاص ن گه ه، كه له)فاعلن مه(رووزيي  زانني كثشي عه ده. ۶
ستثنثكي ئثگجار هثمن بؤ  كه به  ر چاوگرتنه شياوي له به وه  هيعرشوانناسيي كثش و مؤسيقاي  باري ذه له
. قيي دروست كردووه زه وه  يشه م ذوانگه له. يي سازكردووهشيعرست و ديارييكردين سؤزي  بذيين هه ذ ده
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كه كثش  ي وه ر ئه به له. وه ئاشتيان بؤته) ي زمان روه ده و ناو(كردن و ذثساي  زثده  وه مكردنه صثي ذثساي كه ده
  .شري مؤسيقاش ذوويداوه لبژثردراوه، حه وه هه رييه نه كي قووصي هو يه وهكه به زانياريي و وردبوونه هشيعر
ي شاعري  نه ته ديالؤگي دوواليه يت داوه كي تايبه ييه نه مه صه و ده» م«ي  صه نگي به زايه ي بثده بووين واته هه. ۷
ه و  parallelism) :هاوكثشي( كاين فؤذماليزم ندييه چوارثنه مته بهزانني كه له تاي ده. ي كه وينداره و ئه

ي ديار  وه و دووپات بوونه) نگي ده(ندييه، هاوكثشيي پيتيي  مته م تايبه ما و مؤتيثي ئه ي بنه وه  دووپات بوونه
  .كه هشيعرنتيكي ين ذؤما اليه  ته خشيوه يت به ي سواره و سامانيكي تايبهشيعرته شاري  يت داوه بوونثكي تايبه

بؤصثكي » رد و كوص پذه له ده«ي  به هاتين ذسته» دصم«و » گوصم«ي  واژهسته ي ده وه ذوو بوونهذووبه. ۸
» دص«نثوان  يي له هاوذيژه. نگ ده ر ر به كاته سه كار ده  كه شيعرداته  ر ده صثكي سؤزيي كاريگه ذؤمانتيك و كؤمه

نگي واتايي  ده هاو. يي ساز كردووه شه قبووين و وه زه م له باري پةيضييه م له باري واتايي و هه دا هه »گوص«و 
له ) ل(نگي  نگي بثده تر ده م فرهآل به. ي چثكردووه ذيين وشه دا ذاپه» گ«و » د«نگي  يل بثده نگگه ك ده ته له
واصيي بووين  هه كؤشييه كه نگثكي چه بثده) د(ها  روه هه. يه يت هه نزيكايه  ستيدا يت هه ص دص و حاصه گه
وه  كي سؤزييه مايه واصثكي گرنگ به بنه ئثژي هه  ري وريايي و به ئاگابوونه كه نثت و بثژه يه گه كه ده مه يا په
  . گات ده
دا كه  »جام«ي  له وشه ووينذ، نالف ئه:  قيي چثكردووه دووخاص زه» م كه ي كانياوي دثيهمجا«ي  له ذسته. ۹
دا »دل«ك  ك خشيت دواييدا له ته دا له ته م واتا دواييه كه له. يه ي هه ناي ئاوثنهم ما و هه  م واتاي كاسه هه

ري گچكه و  يت ذووبه لثكي ذؤمانتيك كه تايبه گه بووين وشه يل گوندي وه هه گهوه ، لثكدانهب. وه دثته
كه به وثنه گوندي و  نديه شاعريي ئريله "يين هه شيموس"ي ئافراندووه، ئثژيته  ق بوونثكي ديكه سروشتييه، زه

  .رگرت بيي نؤبثلي وه ده يت ئهآل ي خه كه دؤستانه
هاذه «ي  واژهسته دا له ده) ه(نگي  نگي بثده له ده ) alliteration meaning's:هاو پةيضي مانايي(. ۱۰
ي دات و مؤركثك كاين نيشان ده بايه؛ بث ذؤح بووين شار و تومخه گدا ته ي سه ذه ك وه ته دا كه له»هاذ

بث  ده. كاين كوثره نه خوثل و و خاوه ذؤ ره لؤژيي سه وثصي تثكنؤ  له ته دا يت ده سووكايه
ذي،  وه ذه وه گثكه كه به  سه شارين  وه زياد كه ره ي سه و پةيضه به، به گياندار كردن )animism:ئانيميزميش(

دا بؤ شيعرله دثذي سووري   وه گذكاين وشه هر ي سه ندييانه مته و تايبه ئه. ذز و ماندوو كردووه ي وه گياين شاعري
  .شي ذاگرتووه تايه گه تا هه هه
 چصكن: لف ئهكاين كه  وتثك له ژياين شار و تومخه ناسازه ينه ذه گه دا ده »...رؤژي چصكين«ي  له ذسته. ۱۱
. شييؤخ يي نهآلووگاته ق گرث و ده وژم ده نگاو ته نگاو و به هه م قؤناغانه هه تاو و ياو كه ئه: پخؤش  نه: ب
ي  وه كردنهم وه و دواتر ذثساي كه قكردنه زاري زه وته  م تومخانه له مووي ئه و بووين  هه) تاو و ياو(يي  ذثژهوها

مثستا، بؤته  م ئهآل يه، به وه تدا ذؤژ هؤي ساق بوونه ذه بنه  له  كه) خؤش ذؤژي نه(ها  روه هه. ر بوون دا كاريگهشيعر
بري  وه "والنا مه"ي  يته م به نؤرمي مانايي چثكردووه كه ئه ذ رادؤكسي واتايي ئافراندووه و پهخؤشيي كه پا هؤي نه
  :وه دثنثته
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  »نفت از هليله قبض شد اطالق رفت آب، آتش را مدد شد همچو« 
تاو و ( ن ده كاين ژيانه كه له سروشيت خؤيان الئه ي ئامراز و تومخه وه ص بوونه وه و پوچه كه ئاصوگؤذ يا پووكانه

نابث له بريي  وه كه ينه و مرؤض وثناييدا دثته زه) تشخيص( ر نؤرميي، دياريكردن ندي په هه له ذه) و ياوي شه
  .ين كه
» وه يگاي تيشكهذ  ريكيدا له تا له ص ذاوي ئاژه«) واره شه) (نثئون(مبوليسيت   يل سه يي واتا گه هاوذثژه. ۱۲

شي ديكه له خؤ  لثكي ذه صي و واتاگه نده ؤ، ترياك، هثرووئني، گهقيي دروست كردووه كه كاباره، كازين زه
ي خواره بؤ  يته م به كات ئه سثنث و چاو خثل ده گرثت كه ورد بيين و ذوانيين ژيرانه له مرؤض ئه ده

  :جثيهوه جوان و به ره ي سه و باسه ي ئه وه ذوونكردنه
  ....واره  م، شه ي شه ي شؤصهوق يانكا شه وتوو  ئه ناو هثالنه خه ل و مؤري له مه 
نه كه شاعري  سه تيي و ذه ي پهشيعرزمووين  مي ئه رهه اسي شاعثرانه و بهذ به» م بزه و بزثته ناو شه مانگه«. ۱۳

. دات گرتين له سروشت پيشان ده ر ريي وه ي كاريگه لووتكه» بزه«ي  وشه گرثت و به رده له سروشت ئيلهام وه
مباز  صه ذيين وشه قه وه ذاپه مبؤنه به. مان هزري ذامياري شاعثره هه» و شه  مانگه« مبوليسيت ي سه واژهسته ده
ذنؤرميي  توانني په درثن كه ده وه گرث ده يل رؤمانتيستيه گه يف و هزري به مانا لسه يل فه گه مانا  كات كه ده

  .يي ببيننيشيعرقبووين  مانايي و زه
لؤژيكي (و  "شكلؤفسكي"قيي  نثوان ده. چذث صثي ژيان ده ي واتاييه، ئهنگي ري هاوده بثژه» ز«نگي  ي بثده واته

 "سواره"وتن كه   يش فؤذمثكه له"باختني"ي ) intertextuality relationships: پةيضنيض هه
  .گرثت رده زي خؤي له سروشت وه ويسيت و حه نني، خؤشه پثكه
وثت،  شتثك كه مرؤض بيه ر هه» وه كهنينث له پشت پثكه« "سوهرايب سپثهري"كه   و جؤره ر به هه
رسث  كه هه ؛بنه گوص كان ده له خؤشه ويسيت دذكه: كه  سه م واتايه ري ئه كه واوه ته "والنا مه"وه و  ته يه دوور شا

  .نوثنن دثت و خؤيان ده  وه ردي دصه ي بثگه روون و ئاوثنه ذاسيت و پاكيي ده كه له وثنه
 كه.كات وه چثده ه) archaismم ئاركائيز(ذنؤرميي له باري  نه كه پهكي كؤ يه واژهسته ده» گزه«. ۱۴

وه و  قكردنه ته هؤي زه تيي، بؤ خؤي بوه پهوو يل پارا گه صبژاردين وشه و له هه ستيي ئه نقه خوازيي شاعثر و ئه
ندتر  مه وصه كردين ده ي  ذثساي زثده زثنه دا خه» بزه«ك  ته يي لهيي و هاوكثشه هاوذيژه. كان شري وشه حه

  .كردووه
ست،  ده ر وه سؤكيي هزريي به مبوليكييه ي سه وه  ي وثكچووين له لثكدانه ئاوثته» ص دووكه ندي مه كه«. ۱۵

و » ص دووكه«يي و دژوازيي له نثوان  ناهاوذيژه. كه هشيعر  ته ي داوه كي ديكه قييه كات كه زه سنيشان ده ده
  .ووهنؤرميي چثكرد ذ دا په»تاؤ تيشكي خؤره«

وه ياد، له باري  ت دثنثته فه ي خه دا كه لووتكه»ش«نگي  ي بثده نگيي واتايي له واته هاوده .۱۶
  .كه هشيعرته  ي  داوه كي ديكهيةق رجنه كه زه وه، جثي سه كثشييه هاو



  خنه ره -پثنجمشي  به

 ٦٣٠

ن كه  ده ستثي نيشان ده ر به يت، زيندان و به مكي كؤيله كان، چه وه ي لثكدانه مدا زؤربه ندي دووهه له به. ۱۷
  .سه نه يا وه نه م لثكدا مي ئه رهه قيي واتايي به م مانايه، هاوكثشي واتايي دروست كردووه زه ي ئه وه دووپاتكردنه

نديي و  هه ن ذه ين واتايي چه مبوليكن، كه اليه لثكي سه گه وه وه توخم و لثكدانه ي خواره م وشانه ئه. ۱۸
 شيعري  ت و پثكهاته يي له گشتيه وه و شاراوه ه هؤي ئاشنايي سذينهت وه بوونه م بؤنه به. يه يان هه هاوشثوه

  :يه و ذثبازه فؤذميكه ي ئه مثكي ديكه رهه يي و ماناييش به ي وشه وه ق كردنه ماي زه ها بنه روه وهه
  

  مبوليك ماناي سه  وشه
  صگا خي كؤمهؤبارود  شار
  )بثت "مائؤئيسيت"ه ذوانيين نگ ذه(كاين شاعريه  هزرييه ت و تومخه  ذه له بنه  كانياو
  ي ذسكان و چثبووين هزري شاعري پثگه  دث

  ت  قثقه  ك له هه ذؤچنه و پاصوويه  و مانگه شه
  ش ه ماندين هزري ر بات بؤ داذ ي خه ماسه لؤژيي، شؤذش، حه مي نامؤيي، نؤستا خه  ردي ئينتيزار ده

مكاريي  كاين سث گؤشي سته ته هامه نه  له پاصوهتاندن، دووپاصوي زثذ و فريو  كاين خصه له ئامرازه  نثئؤن
مامك سازيي و پثتستثك له مودثذنيزمثكي بث ناوةرؤک  كاريي و ده ساخته) م زؤره پالؤي سثهه(

  .كاين كييه ره و تومخه سه
يت خؤخوازانه و  بووص كردين زوصم، كؤيله تاندن، قه كوثري، له ناو چوون، ئاكامي خصه  واره شه

  .ما بوونه وتوويي و قوذه ي ذؤحي دواكه يكه جنامه ر ئه و ده) ئيليناسيؤن( ي كه رچاوه سه
  وتن ركه ن، سث گؤشي سه مي ئثراده رهه ، ئوميد، به ئاگا بوون كه گشتيان بهضبزا  بزه
  قني ستان و داچه تاندن كه بؤته هؤي ذاوه خصه  گزه
  بووين شاريييي بوون، ساخته زه محي، بث به ذه بث  ئاسن

كيش بثت بؤ هزري مردووي  يه ي ئاماژه وانه اكدا، لهضر ج سه كاين هزري زاص به ته ذه له توخم و بنه  رهمنا
ي ئيمانداراين  جيايت ئاوي ذووناك له كاسه ك سواره له انانثك وهضي هزر چونكا زؤربه. دينيي

ها  ا تووشي جؤرهديين خودا له درثژايي ديرؤكد. هريان ديوه ميشه ژه ستدا هه ره  لپه درؤزن و هه
يي و ذيايه كه له  ذوو  كاين دوو ه دين و دينداريي خؤصي مردووهتئثژي. وه خؤشي و ئازار بؤته نه
لكاوي  گرييانه، له زه مار كاين دينداريدا، به ذوانتثكي دثترمينيسيت و ده ؤبؤتهذبرستاين ئامراز و  قه
  .ها دينثك ر ئاوه كاته سه رش دههث "سواره"  ذاسته. ن كاندا هه ي هزره ين و تراويلكه زه

  ري و هزري زاص رابه كاين نابه ته ذه يت و بنه كاين كؤيليه له تومخه  تثل و داره تثل
هراوي بووين هزريي مرؤضه  ره ذؤيي هزريي زاص و ژه ت و سه قثقه به الذثداچوون و داپؤشيين هه  ص دووكه

  .كان لثكراوهم  سته
  قينه، يؤتوپيا استهذو خوازراوي  ت و ئايديال قثقه هه  تاو خؤره

  كاري و بث سؤزيي نامؤيي، ساخته  سيت چثوي ده
  .ران، خودي شاعثرثشؤرشگ  شثر
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  .تاندن ماي فريو و خصه ر بنه له سه ها  م كه ده ر م و زوصمي سه ملهوذ، هزري زاص، سته  ذثوي
هه  ذي لث كه فريو و شه زؤك، شثوازي چاوثك نيگاي ذوانني، ذوانينثكي نايا و نه ي گؤشه  نيگا

  .صقوصث
صكي نيشان  خه ر به يكه ك په لثكي جؤراو جؤردا وه كان كه خؤيان له دؤخگه صه پفه  تهآلسه  ده  ص داوه

  .ن ده ده
رمثي زونگ و  هه

  ل زه
ك كه هيچ نائافرثنث و  وايه وههنه، كه ش اليه مه مثكي هه ر و سته نهيكي تؤث وايه وههكه ش

  .بات و مردن ده  ره كانيش بهودوت زين نانه ته
ت  قثقه يشنت به هه ستثنثكي شياو بؤ گه سته، به بار و ئايديال بؤ ژيانثكي شايه رجثكي له مه لو هه  جاذه گوص

  .يت ئازاد قثقه ئازادي و هه وياكو
، چاوي خثل و ر مرؤضدا، پاره و پاريت سه رمايه به داري، زاصبووين تثكنؤلؤژي و سه رمايه سه  اوذي د ره قؤنده

مل  به رمايه كه و به كوريت خوداي سه) ال اله اال املادده. (ر مرؤضدا ي ماديي زاص به سه نه اليه تاك
  .ردوونا زاصه گه

  .وش خهكي ذاستگؤيانه و پاك و بث ندييه زناكي پثوه  ت شريه عه
  )مائؤئيزم(سيت شاعري، زناكي هزري شاعري  سؤز، هه  عاتيفه

نگي سوور و  ذه
  شني

بار بؤ شؤذشي هزريي، به   ستثين له و به وا وههش ي ذؤحيي وكه يي و ژيان، وزه شاوه سيت گه هه
توانني له واتاي  دا ده"مائؤ"ي  ص ذوانگه گه نديي له ر چاوگرتين هزري سووري سواره و پثوه به له

م شثوه  كرثت، له ده خت دا به م ذثگايه له ها خوثنثك كه  روه هه  ين وه بگه "سواره"سوور له الي 
  . ك بثته ذاستييه وزيي وزاوزث ده دا سه ذوانينه

  
ي و  ند  هه هذن  ين واتايي چه مبوليك و هثمايني كه اليه سته واژانه سه وه و ده م لثكدانه مووي ئه هه

ييدا چثبووه كه له  هين و شاراوذرب يت ده وه و چؤنيه وه له لثكدانه وه ئاشنايي سذينه م بؤنه به. يه يان هه وشثوه ها
  .وه وتؤته يي و واتايي لثكه ي وشه وه قكردنه ئاكامدا زه
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  : كان رچاوه سه
  فارسي: الف
 .، نشر مركز، تهرانساختار و تأويل متن )۱۳۸۲( احمدي، بابك .۱
تهران، انتشارات علمي و  ،هاي رمزي در ادب فارسيرمز و داستان )۱۳۷۵( پورنامداريان، تقي .۲

 .فرهنگي
 .انتشارات امير كبير تهران، ،برهان قاطع )۱۳۶۲( حسين بن محمديزي، خلف تبر .۳
 .، مرواريد، چ دومتهران ،فرهنگ اصطالحات ادبي )۱۳۸۳( داد، سيما .۴
 .، اميركبير، تهرانغياث اللّغات )۱۳۶۳( رامپوري، غياث الدين .۵
اب زمان، چ كت ترجمه ابوالحسن نجفي و مصطفي رحيمي، ،ادبيات چيست )۱۳۵۵( سارتر، ژان پل .۶
  .پنجم
 .، انتشارات طهوري، تهرانهشت كتاب، صداي پاي آب )۱۳۷۴( سپهري، سهراب .۷
 .، نشر آگاه، تهرانموسيقي شعر )۱۳۷۱( رضا محمدشفيعي كدكني،  .۸
 .، مجتبي بشر دوست، نشر ثالثزندگي و شعر  )۱۳۷۹( رضامحمدشفيعي كدكني،  .۹
 .ميترا ، انتشارات، تهراننقد ادبي )۱۳۸۶( شميسا، سيروس .۱۰
 .انتشارات سوره مهر ،، تهران)شعر( از زبان شناسي به ادبيات )۱۳۸۳( صفوي كورش .۱۱
  .، انتشارات سوره مهر، تهران)نظم( از زبان شناسي به ادبيات )۱۳۸۳( صفوي كورش .۱۲
  ).حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي(  مهر سوره   ، درآمدي بر معني شناسي   )۱۳۸۳( كورش  ، صفوي .۱۳
 .، انتشارات سمت، تهراننظريه هاي نقد ادبي معاصر )۱۳۸۱( قدم، مهيارعلوي م .۱۴
 .، چاپ دوم، كتاب مهناز، تهراني هنر شاعري نامه واژه )۱۳۷۶( دقي، ميمنتصامير .۱۵
 .،انتشارات سروش، تهرانفرهنگ اساطير )۱۳۷۵( جعفر محمدياحقي،  .۱۶
 .پاييز و زمستان  ۵۹و  ۵۸سال نهم، شماره » زريبار«فصل نامه فرهنگي ادبي، اجتماعي  .۱۷

  

  کردي :ب
 .نشر پاينيذ ، ران،تاپوو بوومه لثص  )۱۳۷۹( ئيلخاين زاده، سواره.  - ١
 .ييوويبالحه ديين ئهسه ورمث، ،ردينهوه بهخه )۱۳۷۲( ئيلخاين زاده، سواره - ٢
 .ئاراس چاپخانةي، لآلي زو مه مزه زه )۲۰۰۷( ، سوارهئيلخاين زاده - ٣
 .مرده، سليماين، سهخشاين كورديسواره و په )۲۰۰۵( دمهر، حمهوههرهبه - ۴
 .يحممد، ، سقزنگي خاصرههفه )۱۳۶۶( حممدخاص، شيخ  - ۵
 .، سروش، راننبانه بورينههه )۱۳۶۸( )هه ژار(شرفكندي، عبد الرمحن  - ۶
 .يهكؤ ، زانكؤيري شيعري كورديدا ي ئيلخانيزاده له نوثگهذوصي سواره) ۲۰۰۶(نؤ محود، شد  مهمهحمه - ٧
  .، ئاراسنگي کوردستانرههفه )۱۹۹۹( موکرياين، گيو - ٨
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  مةالي جزيري لة نثوان عيشقي حةقيقي و عيشقي مةجازيدا
  حةسةن سةرباز. د

  :كورتة
  .زوووة هاتؤتة نثو ئةدةبيايت گةالين موسوصمان ئةدةيب سؤفيگةري بةشثكة لة ئةدةيب ئاييين كة هةر لة

ــاريز«و » ئثــبين عــةرةيب«، »حــةلالج«شــاعريانثك وةك  ــة » ئثــبين ف ــةدةيب عــةرةيب و  ل ، »حــافيز«ئ
  .گةورةترين شاعرياين سؤيف دادةنرثن  ئةدةيب  فارسيدا بة لة ...و» جامي«، »مةوالنا«، »سةعدي«

ذةنگـي  " باباتـاهريي هةمـةداين  "دووبةيتييـةكاين     ئةدةيب كورديشـدا سـؤفيگةري بـؤ يةكـةم جـار لـة       لة 
ئةدةبيايت كورديـدا خـؤي دؤزيوةتـةوة و لـة      مة سؤفيگةري شان بة شاين شيعري ئاييين لةدواي ئة. داوةتةوة

... و » مـةحوي «، »مةولـةوي كـورد  «، »ئةمحـةدي خـاين  «، »مةالي جزيـري «، »مةالپةرثشان«شيعرةكاين 
  . داوةتةوة  شثوةيةكي بةرچاو ذةنگي بة

ةدةي دةيةم و سةرةتاي سةدةي يـازدةمي  يةكثكة لةو شاعرية گةورانةي كة لة كؤتايي س" مةالي جزيري"
سـةر دةسـيت ئـةو گةيشـتة لوتكـةي       كؤچيدا شيعري كوردي بة گشيت و شيعري سؤفيگةري بة تايبةيت لـة 

  .خؤي
بـة كـار   ... خودا، حاص و مةقامـةكان و  شاعرياين سؤيف لة شيعرةكانياندا زاراوةكاين سؤفيزم وةك عيشق بة 

... كـاين وةك وةسـفي ئةنـدامي ژن، وةسـفي شـةراب و مةسـيت و      زاراوة دةهثنن، بـةآلم هةنـدثك جـار لـة    
ئـةم دياردةيـة لـة شـيعرةكاين     . عيشقي حةقيقيان لة گةص عيشقي مةجازي تثكةص دةكا  كةصكوةردةگرن كة

، بؤية لةم وتارةدا هةوص دةدةين سـؤفيگةري لـة شـيعري    ثشدا بة شثوةيةكي بةرچاو دةبينر"مةالي جزيري"
ةوة و دياردةي عيشقي حةقيقي و عيشقي مـةجازي لـة شـيعرةكانيدا خبةينـة بـةر      مةالي جزيريدا شي بكةين

لة شيعرةكانيدا كام يـةك لـةم دوو عيشـقةي بـووة و     " مةالي جزيري"ببثتةوة كة  روونباس و لثكؤصينةوة تا 
  .نثوان ئةم دوو عيشقةدا لة شيعرةکانيدا بةرچاو دةكةوث  چةپثوةنديةك لة

  .جزيري، شيعري سؤفيزم، عيشقي حةقيقي، عيشقي مةجازي مةالي:  وشة سةرةكييةکان

                                                
  مامؤستاي زانكؤي كوردستان 
  



  خنه ره -پثنجمشي  به

 ٦٣٤

  پثشةكي  -  ۱
ئةدةيب سؤفيگةري بةشثكة لة ئةدةيب ئاييين كة لة سةرةتاوة بة شثوازي ئةدةيب زوهدي لة نثـو ئـةدةيب    

لة سةدةي سثهةمي كوچيدا ئةم شيعرة زوهديية بوو بة بنةمايةك بؤ شـيعري سـؤفيگةري   . عةرةبيدا پةيدا بوو
و » زوننـوين ميسـري  «، »ذابيعةي عـةدةوي «اليةن شاعثرانثكي وةك  پاشان شيعري سؤفيزم لة .)۱۱۳: چيف(
سـةدةي هةفتـةمي کؤچيـدا شـيعري سـؤفيزمي عـةرةيب لـة اليـةن          لة. پةرةي سةند» حةلالجي بةغدادي«
  .شتة لوتكةي خؤيگةي» عةرةيب ئثبين«و » ئثبين فاريز«

ندا پةرةي سةند و لـة سـةدةي سـثهةمي كـؤچي وةك ذثبـازثكي      دواي ئةوةي سؤفيگةري لة نثو موسصمانا
عةرةبـةكان پثشـييان    تايبةيت ئاييين پةيدا بوو، ئريانييةكان زؤر زوو قؤزتيانةوة و لـة پةرةپثـداين سـؤفيزم لـة    

نـةكاين  وارثسـةرةتاوة لـة چ   لة سةدةي پثنجةمي کؤچيدا سؤفيزم هاتة نثو شيعر و ئةدةيب فارسي و لة. گرت
و دواتـر   وه تـه  دا ذةنگـي داوة »سةنايي«و شيعرةكاين » ئةنساري آلخاجة عةبدوص«، »يدي ئةبوخلةيرئةبوو سةع«

  .پةرةي پثدرا... و » جامي«، »عةتتار«، »مةوالنا«، »حافيز«، »سةعدي«لة اليةن شاعريانثكي وةك 
بة شثوةي لـوذي   »باباتاهريي هةمةداين«دوو بةيتييةكاين  ئةدةيب كورديشدا سؤفيگةري بؤ يةكةم جار لة لة

ئةدةيب کورديدا خؤي دؤزيوةتـةوة و    دواي ئةمة سؤفيگةري شان بة شاين شيعري ئاييين لة .داوةتةوة  ذةنگي
بـة زاراوةي  » ئةمحـةدي خـاين  «و » مـةالي جزيـري  «بـة زاراوةي گـؤراين و   » مةالپةرثشان«لة شيعرةكاين 

بـة زاراوةي سـؤراين بـة شـثوةيةكي بـةرچاو       »مـةحوي «زاراوةي هةورامي و  بة» مةولةوي كورد«كرماجني و 
  .)۹ – ۱۰:  ۲۰۰۱شوان، (ذةنگي داوةتةوة 

مةالي جزيري كة مرؤضيكي گةلثك شارةزا و زانا بووة و ئاگاداريةكي زؤري لة سةر ئةدةيب عةرةيب، فارسـي  
دةمي لـة كؤتـايي سـةدةي دةيـةم و سـةرةتاي سـةدةي يـاز        و توركي بووة، يةكثكة لةو شاعرية گةورانةي كة

  .تايبةيت، داوة ئةدةيب کورديدا بة کؤچيدا پةرةي بة شيعري كوردي بة گشيت و شيعري سؤفيگةري لة
شاعرياين سؤيف لة شيعرةكانياندا زاراوةكاين سؤفيزم وةك عيشق بة خـودا، يـةكثيت بـوون، فـةنا، حـاص و      

ئةندامي ژن، وةسفي شـةراب و  بةكار دةهثنن، بةآلم هةندثك جار لة زاراوةكاين وةك وةسفي ... مةقامةكان و
ئةم دياردةية لـة  . عيشقي حةقيقيان لة گةل عيشقي مةجازي تثكةص دةكا  وةردةگرن كة كةصك... مةسيت و 

قةسيدةكانيدا ئـةم    زؤرثك لة  جؤرثك كة لة  شيعرةكاين مةالي  جزيريشدا بة شثوةيةكي  بةرچاو دةبينرث بة
شـيعرثكي دصـداريدا دولبـةر و مـةي،       لـة " مـةال "بـؤ منونـة   . عيشقة بة سةخيت لة يةك جيا دةكرثنةوةو دو

  :جورثك تثكةص دةكا كة بة سةخيت ئةتوانرث بريي سؤفيانةي مةال دياري بكرث
ــة    عةرعةر خةراما ب قةدد و قامةت ــةك بووسـ ــةت يـ ــةد قيامـ ــة ب سـ   دامـ

ــةت        يةك بووسة بةخشي ئةووةل ب ئيحسان ــورم و غةرامـ ــر جـ ــن كـ ــاخر ملـ   ئـ
ــةت      احلال ب بني بةر يفدوو سوجدة فةرزن  ــةدد و قامـ ــةو قـ ــابن ئـ ــا خويـ   دةمـ

  )۹۹: ۲۰۰۵دوسكي، (              
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بكةينـةوة و ديـاردةي    دا شـي »مـةالي جزيـري  «بؤية لةم وتارةدا هةوص دةدةيـن سـؤفيگةري لـة شـيعري     
ثكوصـينةوة تـا ذوون ببثتـةوة كـة چ     عيشقي حةقيقي و عيشقي مةجازي لة شيعرةکانيدا خبةينة بةر بـاس و ل 

  .نثوان ئةم دوو عيشقة لة شيعرةكانيدا هةية ديةك لةپثوةن
  
  ژياين مةالي جزيري كورتةيةك لة   -  ۲

ن و مةالي جزيري ناودارترين شاعري و عاريف كوردة كة چةندين سةدةية ناوي كةوتؤتة سةرزاري خوداناسـا 
پايةبـةرزة بـة باشـي    لة گةص ئةمةشدا تا ئثستا ژيان و بة سةرهايت ئةم شـاعرية خودانـاس و   . ئةدةب دؤستان

" مـةال "نثوان نووسةراين ژيـاين    دونياچووين لة  دايكبوون و لة بارةي زةماين لة نةهاتية ناسني بة جؤرثك كة لة
ئةم دياردةيةش بؤ  ئـةوة دةگةذثتـةوة كـة لـة     . هةندث جار ئةگاتة چةند سةدة  جياوازيةكي زؤر دةبينرث كة
ارةي ژيان و بةسةرهايت ئةو نةهاتووة و نووسةران چةنـد سـةدة   ب  شتثك لة" مةال"سةر چاوةكاين هاوچةرخي 

  .لةو بارةوة نووسيويانة" مةال"دواتر بة كةصكوةرگرتن لةشتاين سةرزارةكي و ديواين 
جزيـري  «ه و خةصـكي  »ئةمحـةد «ئةوةي كة نووسةراين ژياين مةال لة سةري پثكهاتوون، ئةوةية كة نـاوي  

  :وةك. ديوانةكةيدا ئاماژةي بةمة كردووة خؤي لة پتر لة جثگايةك لة  كة ئةوةش بؤ ئةوة دةگةذثتةوة. »بؤتانة
  دةعوةدارث تةمة ئريو تو ژ دةحلث وةرةدةر    ئةمحةدم سينةسپةر پثشبةرث تريث فةلةكآ 

  )۱۴۴: ۲۰۰۵دوسكي، (                
  شةب چراغث شةبآ كوردستامن    گوصث باغث ئرةمآ بوهتامن

  )۳۳۳: هةمان سةرچاوة(
 ۱۲۳۸دةستنووسـي ديـواين مـةالي جزيـري كـة لـة ساصـي         بة پثي ئةو زانيارييانةي كة لة  ناوي باوكيشي

  ).۱۶۲: ۱۳۶۱سجادي، (ة »حمةمةد«وة نوسراوةتةوة »عةبدولقادر ئامثدي«اليةن   کؤچيدا لة
مامؤسـتا  "جزيـري جياوازييـةكي زؤر لـة نثـو نووسـةراندا هةيـة كـة        بارةي زةماين لة دايكبووين مـةالي  لة

جياوازانةي تؤمار كـردووة و مامؤسـتا هـةژار و مةالئةمحـةدي زضـنگي لـة شـةرحي          وزؤربةي ئةم " سةجادي
نووسةران لةم بـارةوة دوا نيمـةي سـةدةي شةشـةمي كـؤچي و      . ديواين مةالي جزيريدا دووپاتيان كردوتةوة

:  ۱۳۶۱سـةجادي،  (نووسـيوة،  ... كـؤچي و  ۸۲۰- ۹۰۲كـؤچي و   ۸۱۱ -  ۸۸۶كؤچي و   ۵۴۰- ۵۵۶ ساصةكاين
سـةيدث مـةال   «ذاسيت نزيكترة بؤچووين   ، بةآلم ئةوةي كة لةم بارةوة لة)شازدة تا بيست: ۱۳۶۱و هةژار  ۱۶۲

جزيريدا بةو قةناعةتة گةييشتووة كـة  ية كة  لة دواي لثكوصينةوةيةكي زؤر لة ديواين مةالي»ئةمحةدي زفنگي
). م: ۱، ج۱۹۸۷ زضـنگي، ( ي کؤچيـدا ژيـاوة  كؤتايي سةدةي دةيةم و نيمةي ئةووةصي سـةدةي يـازدةم   مةال لة

بـة ذاسـت   " زفنگـي "يش لة پثشةكي ديواين مةالي جزيريـدا نةتـةنيا بـريوذاي    »تةحسني ئيرباهيم دوسكي«
دةزانث، بةصكوو بة كةصـكوةرگرتن لـة چةنـد شـيعرثكي  مـةال وحيسـايب ئةجبـةد ساصـي بـة دونيـا هـاتن و            

 ؤتـة دونيـا  زايـيين هات  ۱۵۶۷ – ۱۵۶۸كـؤچي بةرابـةر بـة     ۹۷۵مةال لة ساصي : كؤچكردين دياري ئةكا ودةصث
فـةقث  «كةصكوةرگرتن لة چةند شـيعرثكي  جزيـري و شـيعريكي     دوسكي هةروةها بة .)۲۰: ۲۰۰۵دوسكي، (
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كـؤچي   ۱۰۵۰دونياچووين مـةالي ساصـي     جزيري وتراوة، ساصي لةدونياچووين مةالي  كة بة بؤنةي لة» تةيران
  ).۲۵:هةمان سةرچاوة( ساص عومري كردووة ۷۵جزيري مةاليدياري دةكا كة بةم پثية 

 »ئةمحـةدي زفنگـي  «لة گـةص  بـريوذاي مـةال     »تةحسني ئيرباهيم دوسكي«هةروةك دةبينرث بؤچووين 
  .ذاسيت نزيكترن  يةك دةگرنةوة و ئةو بؤچوونانةش سةبارةت بة دةوراين ژياين مةالي جزيري  لة

نـةقل لـة    بـة  " ماموسـتا سـةجادي  . "دةسـتةوة نييـة    يارييـةكي زؤر بـة  جزيريشدا زانلة بارةي ژياين مةالي
  :هيندثك زانياري لةو بارةوة ئةخاتة ذوو بةم شثوةية »حمةممةدعةيل عةوين«

فثـري خوثنـدن و   " شـثخ حمةممـةد  "مةالي جزيري بة منداصي ئةچثتة مزگةوت و لة الي بـاوكي  خـؤي   
وين زانستة شـةرعييةكان سـةرداين زؤرثـك لـة ناوچـةكاين      پاشان بؤ فثربو. نووسني و قورئان خوثندن دةبث

تةمـةين سـي و    حوجرةكاين ئامثدي و جؤلةمثرگ و دياربةكر دةرسي خوثندووة و لة كوردستاين  كردووة و لة
ناوثك ئيجـازةي مةاليـةيت وةرگرتـووة و    " مةال تةها"نزيكي دياربةكر لة الي » سترباس«گوندي  دوو ساصيدا لة

سـةربة  » سـةربا «دواي وةرگرتين  ئيجازة نامةي مةاليةيت بؤتة مةالي گونـدي  . ووازدة عيلمبؤتة مةاليةكي د
مـةال و دةرسـي فـةقيياين     و لـةوث بـووة بـة   » حةسةن كثـف «دةضةري دياربةكر، لةوثشةوة چؤتة مةصبةندي 

مـةالي   پـاش هةيامـةكي   . گةيانـدووة و زؤر فـةقث و مـةالي پايةبـةرزي پث   گوتووة و ئيجازةي مةاليةيت داوة 
سـةي   هو تـا دةمـي مـردن لـة مـةدر     » جزيرا بؤتـان «حةسةن كثف گةذاوةتةوة بؤ شارةكةي خوي   جزيري لة

مزگةويت سووري ئةوشارة سةرقاصي وانـة گوتنـةوة بـووة و هـةر لـةو شـارةش كـؤچي دوايـي كـردووة و لـة           
  .)۲۱: ۲۰۰۵و دوسكي،  ۱۶۲ – ۱۶۳: ۱۳۶۱سجادي، (خاك ئةسپثردراوة  مةدرةسةي سووردث بة

، ةواوي زانسـتة شـةرعييةكان وةك فيقهــ    تـ   جزيري دةردةكةوث، مةال لـة شيعرةكاين مةالي  هةروةك لة
شـارةزا بـووة   ... و زانستة عةرةبييةكان وةك سةرف، نةحو، بةالغةت و... ئوسووص، كةالم، حةديس، تةفسري و

دي، زماين عةرةيب، فارسي و توركيشـي  زماين كور  و لة عريفان و تةسةووفدا پسپؤرثكي تةواو بووة و بثجگة لة
  .زانيوة
  
  مةالي جزيري و سؤفيزم  -  ۳

گـةورةترين شـاعريي     ناوبانگي دةركردووة و بة» سؤيف«جزيري لة ئةدةيب کورديدا وةك شاعريثكي مةالي
ئةم بذيارةش دةگةذثتةوة بؤ بريوذاي سؤفيانةي كـة بـة شـثوةيةكي بـةر چـاو لـة       . سؤيف مةسلةك دادةنرث

مةالي جزيري لة شيعري سؤفيزمي کورديـدا وةك پلـةو   ذاستيدا  پلةوپايةي   لة. وةتةوةكانيدا ذةنگي داشيعرة
لـة  » جـامي «و » مـةوالنا «، »حـافيز «شيعري سؤفيزمي عةرةيب و  لة» ئثبين عةرةيب«و » ئثبين فاريز«پايةي 

  .واية  شيعري سؤفيزمي فارسي
) ع: ۱۹۸۷ زضـنگي، (ي سةر بة تةريقةيت نةقشبةندي بـووة،  جزيرنووسةران اليان واية كة مةالي هةندثك لة

جزيـري  ئثمة لة سـةر ئـةو بـاوةذةين مـةالي    «: ذاست نازانث و دةصث ئةم ذاية بة  دوكتؤر مارف خةزنةداربةآلم 
سـةر دةمـي مـةالي جزيـري       كوردسـتاندا بـاو بـوون، لـة      سةر هيچ تةريقةتثكي سؤفيزم نةبووة، ئةوانةي لة لة
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ي ائـةوةي  ئاشـكراية ئةوةيـة لـة دو    . ناوةوة نـةبوون   ةروثشي لة كوردستاندا وةك ذثخراوثك لةتةريقةكاين د
و شـثخ خاليـدي   ) ۱۸۳۸ – ۱۷۵۲( ثييساآلين سةدةي هةژدةم و سةرةتاي سةدةي نوزدةم شثخ ماريف نـؤد 

يقـةيت  غـةي ذثكخـراوي تةر  پةيدا بوون، بؤ يةكةم جار يةكـةميان بنا ) ۱۸۳۰- ۱۷۷۹(شارةزووري نةقشبةندي 
  ).۲۵۰: ۲، ج ۲۰۰۲خةزنةدار، . (»و دووهةميان ذثخكراوي  تةريقةيت نةقشبةندي  دامةزراند قادري دانا

دوكتؤر خةزنةدار گوتوويةيت ناتوانث نةقشبةندي بووين مـةالي جزيـري ذةد بكاتـةوة، چـوون     بةآلم ئةوةي 
توركيـةي عومسـاين تةريقـةيت     وآلتـاين ئثـران و   دةوراين ژيـاين مـةالي جزيريـدا لـة      هةروةك دةزانني لـة 

شاعرياين فـارس وتـورك پةيـذةوي ئـةم تةريقةتـة بوونـة، جـا خـؤ مـةالي            نةقشبةندي باو بووة و زؤرثك لة
ــةوان  پةيــذةوي تةريقــةيت    ــةو شــاعريانة زؤر تةئســريي وةرگرتــووة و دةكــرث ئــةويش وةك ئ جزيــريش ل

  .نةقشبةندي بووبثت
دةبينث و تةريقةت لة شةريعةت بة جيا نازاين و ئةهلي تة ريقـةت  جزيري سؤفيزم لة خزمةت ئاييندا مةالي

  :شةريعةت و دةصثت  دةعوةت دةكا بؤ پةيذةوي  كردن لة
  صآل ئهتو تةرك مةكة ئةمرآ     ئةمحةد مةبة جةورو جةفا

  ريقا شةرعييان هبگرن ت         لةو عاقبةت دآ بن فةنا
  )۲۴۸: ۲۰۰۵دوسكي، (

يـةكث لـةم زاراوانـة عيشـق بـة        كار دثنث كة زؤرثك لة زاراوةكاين سؤفيزم بة شيعرةکانيدا  لة  جزيريمةالي
  .خوداية 

عيشقثكي ئةزةصي دادةنث و لة سةر ئـةو باوةذةيـة كـة بـةر لـةوةي        جزيري عيشقي خؤي بة خودا بةمةالي
ة ئايـا مـن خـوداي    وات» ألست بربكم«دروست بووان بپرسث   بنيادةم وةربگرث و لة  خودا پةمياين بةندايةيت  لة

ئثوة نيم و ئةوانيش وةآلم بدةنةوة و بصثن بةصث، ئةو عاشقي خودا بووة و پةميانيش  ئةبةستث كـة تـا ئـاخر لـة     
  .سةر ئةو عيشقة مبثنثتةوة

  تاب ذؤژث ئاخرين »ألستم«هثژ ل سةر عةهدا      ن ض وثرث بوو ئةضنيتبا  »قالوا بلي«من دبةر 
  )۲۲۸:  هةمان(

كةس و دةرماندة ئةبينث كة ئامادةي جثبةجث كـردين  عيشقي خودا خؤي بة بةندةيةكي بثذثگاي   مةال لة
  :فةرماين مةعشووقي خؤيةيت

  ئاة ژ دةست جةورث ئةضينث چ بكرم من بةندة ئةم         ئةي شةهث عايل جةناب پوذ عاجز و پةركةندة ئةم
  »ام ام تا زنده بخوانی ور برانی بنده گر«             كةس و دةرماندة ئةمسةبرو تاقةت من نةمان لث بث

  )۲۲۸: هةمان( واجب لی امتثال األمر ماذا تأمرین
جزيري جةماص و جةاليل مةحبووب و داستاين عيشقي خؤي بانتر لةوة ئةزانث كة بة زمان بگوترث مةالي 

ةدا لة بارةي داستاين عيشقي ئثمة تةنيا بة زماين حاص و حيكمةت دةزانرث و خةصك لة ئايةند: و ئةصث
  .ئةدوثن
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  دآ ب حال سذ بناسني دص فةسانا حوسنآ تو            نائثنت گوهنت ب قال، شرح و بةيانث حوسنآ تو
  »ي عشق جالل و داستان حسن توقسه«           خوةش مةال ئاماجنآ تريان كر كةمث ناحوسنآ تو

  )۲۲۹: هةمان( »تلك أنباء يقول الناس منا بعد حني«
  

داسـتاين عيشـقي مـةال و جـوان دؤسـيت و      : ةدي زضـنگي لـة شـةرحي  ئـةم بةيتانـةدا دةصـث      مةال ئةمح
خوداناسي ئةو بؤتة زةربوملةسةل و كةوتؤتة سةر زمانان و لة دةوراين ئةو تـا ئثسـتا نةسـص بـة نةسـص نةقصـي       

ـ      ئةكةن و تا ذؤژي قيامةتيش لة اخري ئـةم  بةيين خةواس و عةوامدا دةمثنثتةوة و ئةمـة پثشـبيين مـةال لـة ئ
  ).۴۵۰: ۲، ج ۱۹۸۷زفنگي، ( قةسيدةيةدا دةسةملثنث

وحـدت  ( بـوون شيعرةکانيدا باسيان لث دةكـا يـةكثيت    جزيري لةتر لةو زاراوة سؤفيزمانةي كة مةالي يةكث
  .و فةناي عاشق لة پثناو مةعشووقةكةيداية) وجود

: بؤ يـةك سـةرچاوة دةگثرثتـةوة و دةصـث     بوون تةواوي بوونةوةرمةال لة قةسيدةيةكيدا بة ئاماژة بؤ يةكثيت
ئةگةر تةواوي پيتةكان بؤ ئةسصي خؤيان بگةذثنةوة دةبنة يـةك خـةت و ئةگـةر خـةتيش بـؤ ئةسصـي خـؤي        

دةگةذثنـةوة و  ) خـودا (بگةذثتةوة تةنيا نوقتةيةك  دةمثنث، واتة تةواوي بوونةوةر بؤ نوقتـةي حـةقيقي بـوون    
  :مةال دةصث. ةتر نامثنثتةو  غةيري ئةو نوقتةية شتيكي
  گةر بربي وان ب ئةسص    حةرف ژيةك بوونة فةسص

  ت كو نه ما نوقته ماخه    كتهك خهرف دبت يهحه
  )۳۷: ۲۰۰۵دوسكي، (

  ل ئةمةشـدا زؤر لـة  گـة دصي عارفانـدا دةدرةوشـثتةوة بـةآلم لـة      بوون نوورثكة كة لةبذواي مةال يةكثيت  بة 
  :نيان هةيةخاوةن دآلن لةم بووارةدا شوة و گوما

  نوورة دقةلبان جةال    مةال »ق هتلوم«وةحدةتآ 
  ئةهلث دالن شوةما      زؤر دضآ مةسئةلث

  )۳۷: هةمان ( 
ئةمةش بؤ ئةوة دةگةذثتةوة كة پةيذةواين سؤفيزم سةبارةت بة يةكثيت بـوون جياوازيـان هةيـة و بـذثكيان     

  .وةتريان ذةدي دةكةنة  كيدةزانن و هثندث دروست ئةم مةسئةلةية بة
بوونـدا غـةيري     جؤرثك كة لة خؤري يةكثيت خودا تةواوي بووين گرتؤتةوة بة: تردا دةصث  شوثنثكي مةال لة 

زايت خودا ناديترث و ئةگةر كةسانث ناتوانن ئةم حةقيقةتة ببينن لة بةر ئةوةية كة چاويان تووشـي چـاو ئثشـة    
  :هاتووة

  عةورةك هةية يل گرتية چةهفثن مةرةمةد نةكو        ية كةون ئافتابث ئةحةدييةت دخوةدا گريت
  )۱۳۱:  هةمان(
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و  »معبود«تر نابينث، چوون لة دونيا و ئاخرةتدا هةر ئةو بة   لة سةر ئةو بريوذاية مةال غةيري خودا شتثكي
  :دادةنث و دةصث »مشهود«

  الغري يف الدارينهواملعبود و املشهود بل                 مةال هةروي ببني هةر وي ئةگةر هةروي دناسي تو
  )۲۲۷: هةمان(

جزيري لةو باوةذةداية كة بووين زايت عاشق پةردةيةكة بارةي فةناي  عاشق لة پثناو مةعشووقدا مةالي  لة
لة نثوان عاشق و مةعشووقدا و بؤ ئةوةي عاشق بگا بة مةعشووقةكةي دةبث ئةو پةردةية البدا و بووين خؤي  

پثناو مةعشووقدا دةبثتة هؤي باقي مانةوةي   ا بگات، چوون فاين بوون لةبةر چاو نةگرث و بة مةقامي فةن لة
  :مةال دةصث. عاشق

  مةحو بوو بالزات عاشق لةو د عشقآ پةردة بوو    دا واسل ب يةك بن بآ حجاب  عاشق و مةعشووق
  فاين نةبوو واسل حةتث باقي نةبووعاشقي     لةو دعشقثدا فةنا بوو داببيت باقي ب دؤست

  )۲۹۷ : هةمان (
گةورةترين مةقامي سةير و   بة» فةنا«و مةقامي » مةحو«خاكي نةمان  بةم هؤيةوة جزيري سوژدة لة 

  :سلوكي عريفان دةزانث و دةصث
  سجودي يف تراب احملو من أعلي املقامات    ژالشةيئآ ژمةعدوومآ مةناسي سذ ذآ قةييومآ

  )۳۰۴:  هةمان(
  
  مةالي جزيري و عيشق  -  ۴

گرنگتـرين    ئـةبينني كـة عيشـق يـةكث لـة     . جزيري لة ذووي ناوةرؤكةوة سةير بكةين ئةگةر شيعري مةال
جؤرثـك   چةمكةكاين شيعري ئةو تةشكيل ئةدا، بة جؤرثك كة كةمتةر الپةذة و قةسيدة پةيـدا ئـةبث كـة بـة    

رف و جزيري بة گةورةترين شاعريي عـا بةم هؤيةوة مةالي. كار نةهثنرابن  وشةي عيشق و هاوماناكاين تثدا بة
  .عاشق لة ئةدةيب کورديدا دةناسرثت

مةالي جزيري عيشق بة گةورةترين سةروةت و سامان دادةنـث و سوپاسـي پـةروةردگاري خـؤي بـؤ ئـةوة       
  :دةكات كة لة جيايت سامان و خان و مان و دينار و درةم ئيكسريي  غةمي عيشقي داوةتث

  دا ة دينار و درةم ئكسريآ غةمآ عشقآ ن    مننةت ژخودايي كوب عةبدآ خوة مةاليي
  )۳۳: ۲۰۰۵دوسكي، (

جامي ئةو عيشقة خبواتةوة تا ئةبةد  ئةو عيشقةي مةال باسي دةكا، عيشقثكي  ئةزةلية و هةركةس لة
  .مةسيت  ئةو عيشقة دةمثنثتةوة

  ژث دنووشني هةي وهةي،  هآ ب خوةجامث مة لةبالةب     قةدةحةك تازة ژ عشقث دئةزةل دا مةحةكيمآ
  )۷۵:  هةمان(
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بةرلةوةي جيهان و چةرخي گةردوون و عةرش و كورسي وةدي بثن و خودا : تردا دةصث  لة قةسيدةيةكي
  .ئينسان وةربگرث، جةماصي خودايي و عيشقي حةقيقي و ئةزةصي هةبووة پةمياين بةندايةيت لة

  نةبوو ونبةدآ ميناچةرخث دةوران دةورث گةردوون گ           و ئةض  عالةم نةبووويآ بةصك »بلي: قالوا«هآ دبةر 
  حوسنآ حةق بوو دئستوا ئآ المعا عشقآ هةبوو          عةرش و كورسي هثژ دمةخفي بوون دكةنزا قودرةتآ

  )۲۹۶: هةمان(
  :مةالي جزيري عيشق بة ئةساس و بنةماي جيهاين بوون دادةنآ و دةصث

  و ماددة بوو لئةسلث ئةشيادث بزاين وان چ ئةس    هورث عشقة ئةسصي عالةماحوسنآ حوب ئاين ضو
  )۲۹۶:  هةمان(

تةواوي بوونةوةري ئامسانةكان وزةوي بة هؤي عيشقةوة ئيدامة بـة ژيانيـان دةدةن   : تردا دةصث  لة شوثنثكي
  : و دةست دةكةن بة ذةقس و سةما

  ذةوشةنن تيك ب مهري ژسةما تاب سةمةك     ب ئةضينآ مةلةك و چةرخ و فةلةك تثنة سةما
  )۲۰۴:  هةمان(

نةتةوة و . جورثك عيشق و عريفاين تثكةل كردووة كة زؤركةس بؤيان لثك جيا نةبوو جزيريمةالي
ندين هةر بةم هؤيةوة چه.  دصدارثكي دونيايي داناوة كة عاشقي زولفي يار و ذووي دولبةر بووة  مةاليان بة

ئةددين مامؤستا عةال"داستاين دصداري بؤ مةال ساز كراوة و بة شثوةي سةرزارةكي نةقص كراوون كة 
بآ ئةوةي ئاماژة بؤ ) ۱۶۳ –۱۶۵: ۱۳۶۱ سجادي،( چةند منوونةيةكي لةم داستانانة گثراوةتةوة،" سةجادي

  . سةرچاوةكانيان بكا
كة جزيري لة كنار بة كار هثناين   ئةوةي كة ئةم دياردةية لة شيعري جزيريدا بة هثز دةكا ئةوةية

... وةسفي ئةندامي ژن، وةسفي شةراب و مةسيت و زاراوةكاين سؤفيزم، بذيك جار لة زاراوةكاين وةك 
  :بؤ منونة جزيري لة وةسفي دولبةرةكةيدا دةصث. كةصكوةردةگرث

  مةحبووب و شريين سوذ هةية    من دلبةرةك وةك دوذ هةية
  بةلقيس سفةت مةسكةن سةبا   حوسن و جةمالةك پور هةية

  )۳۸: ۲۰۰۵دوسكي، (  
  : ووقةكةي وةسف دةكا و دةصثتردا جةماصي زاهريي مةعش  شوثنثكي  لة 

  چةهض غةزال و پوذ شةپال و مةه لقا    دص ژمن بر دلبةرةك زيبا قةبا
  دلروباية جان فةزاية ذووح شفا      نازدارة ئةو ل تةختث دلبةري

  يا گولةك ذةعنا ژگولزارآ وةفا    حووري عينة ئةز نزامن يا پةري
  )۷۱: هةمان سةرچاوة(

بـةژن و بـاآل و     ذواصةت خوشةويسـتةكةي وةسـف دةكـا و بـة     زؤر بة  »شؤخ و شةنگآ«جزيري لة قةسيدةي 
  :بسك و زولف و چاوي يارةكةي هةص دةصث
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  دص ژمن بر دل ژمن    شوخ و شةنگآ زوهرة ذةنگي
  دل ژمن بر دل ژ من    ئاورثن هةيبةت پةلةنگي

  وان ژ من بر دل بةتاآلن    زولف و خاآلن نوون و داآلن
  بر دل ژ من دل ژمن    گوشةيآ قةوسآ هالالن

  )۲۴۴: هةمان سةرچاوة(
مةالي جزيري ئةگةرچي زؤرجار شيعرةكاين وا دةست پث دةكـات كـة هـةر مةبةسـيت دصـداري دونيـايي       
بثت، بةآلم دواي چةند دثذة شيعرثك و زؤر بة زوويي ديتةوة سـةر مةبةسـيت خـؤي و عاشـقي ذووي دولبـةر      

  .) ۹۰: ۱۹۹۰ص، مستةفا ذةسوو( عاشقثكي سؤيف و ذةبباين دةبثتةوة بة
ئةم دياردةية كة لة شيعري مـةالي جزيريـدا دةبينـرث، لـة شـيعري زؤربـةي شـاعرياين سـؤفيزمدا وةك         

  .ذةنگي داوةتةوة... و » مةوالنا«، »سةعدي«، »حافيز«، »ئثبين فاريز«، »ئثبين عةرةيب«
ئـةم وةسـفة زاهرييانـة    سةر ئةو باوةذةن كة شاعرياين سـوفيزم    ذةخنةگراين ئةدةيب سؤفيزم لة زؤرثك لة 

  .)۱۲۹: ۱۳۷۲پورجوادي، (وةكو ذةمز بة كار دثنن و هةرگيز قةسديان لةم وشانة ماناي زاهرييان نيية 
گـةورةترين شـاعرياين  سـؤفيزم لةئـةدةيب       جزيريش ئةتوانني بصثني كة جزيري  يةكث لـة بارةي مةالي لة

وةيةكي بةرچاو لـة شـيعرةکانيدا ذةنگـي داوةتـةوة و     شث  خودا بة  کورديداية و تةسةووف و عريفان و عيشق بة
ئةگةر هيندثك جار لة شيعرةكانيدا وةسفي شةراب و ئةندامةكاين دصدار ئـةكا، ئـةم دياردةيـة وةك ذةمزثـك     
بؤ عيشقي حةقيقي بة كار دثنث، چوون ئةو شةرابةي كة مةال باسي دةكا، شةرابثكي ئةزةليية و قةسـدي لـةم   

  :مةال دةصث. خوداي ئةزةلية و ساقي ئةم شةرابةش هةر خودا خؤيةيت  ةشةرابة عيشقي ئةزةيل ب
  حةتتاب ئةبةد مةست و خومار و تةلةسم ئةز    ساقي ژ ئةزةص يةك دوو قةدةح بادة ب من دا

  )۱۴۵: ۲۰۰۵دوسكي، (  
              

وداي دةسـتكردي خـ   بـة   بـةر ئةوةيـة كـة ئـةم دصـدارة جوانـة        مةال ئةگةر جواين دصداريش وةسف ئةكا لـة 
  :ميهرةبان و مةعشووقي حةقيقي خؤي دةزانث

  سونعآ ذةمحانة غةرةزلةو من ژ حوسنا دلبةران هةر          زژ هةردو عالةمان من حوسنث جانانة غةرة هللا هو
  )۱۷۷:  هةمان(

              
ي حوسـن و جةماصـ    تردا حوسن و جةماصي دصداران كة بة بويت عاشقان ناويان دةبث،  ناشي لـة   لة شيعرثكي

  :خوداي پةروةردگار دةزانث و دةصث
  و تةجةلالية سةمةد  وةنةمآ وةكسايل سژم      آ زايت بوت والتان ژجةماال سةمةدحوسن

  )۱۳۱: هةمان سةرچاوة(
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دةستثكي قورئان و بة دةستةكةي ديكةي سوننةيت    مةالي جزيري خؤي بة موفيت عيشق دةزانث كة بة
  .گرتووة) خ.د(پثغةمبةري

  دةستةكآ سوننةتة تثدا ديةكآ نةسآ كتابة    واهي وةرة ئةم موفتييآ عشقنيخعاشقآ مةسئةلة
  )۲۵۸:  هةمان(

عيشقي مـةالي جزيـري لـة شـيعرةکانيدا عيشـقثكي حةقيقييـة ئةگـةر چـي          بةجمؤرة دةتوانني بلثني كة
حةقيقيـدا،   ناتوانني ئةوةش ذةد بكةينةوة كة مةال بةر لة گةييشنت بةم پلةو پاية لة ئةدةيب سؤفيزم و عيشقي 

  .عيشقي مةجازي و دصداريشي تةجرةبة كردبث، چونكة وةك گوتويانة مةجاز پردي حةقيقةتة
  
  كؤتايي وتار 

لـة كؤتـايي سـةدةي دةيـةم و سـةرةتاي سـةدةي         جزيري يةكثكة لة شاعرياين گةورةي كورد كـة مةالي
ـ   يازدةمي کؤچيدا پةرةي بة شيعري كوردي بة گشيت و شيعري سؤفيگةري  لة ةدةيب كـوردي بـة تايبـةيت    ئ

  .داوة
  .بريوذاي سؤفيانةي مةالي جزيري بة شثوةيةكي بةر چاو لة شيعرةکانيدا ذةنگي داوةتةوة

بوون، فةناي عاشق لة پثنـاو مةعشـووقدا   زاراوةكاين سؤفيزم وةك عيشق بة خودا، يةكثيت جزيري زؤرثك لة
  .لةشيعرةکانيدا بة كار هيناوة... و 

بوون دادةين و جوريـك عيشـق و عريفـان و عيشـقي حـةقيقي و      ة بنةماي جيهاينمةالي جزيري عيشق ب
  .بة سةخيت لثك جيا دةكرينةوة عيشقي مةجازي لة شيعرةكانيدا تثكةص دةكا كة

مةالي جزيري وةسفي شةراب  و ئةندامةكاين دصدار وةك ذةمزثك بو عيشقي حةقيقي بة كار دثنـث، بؤيـة   
شـيعرةكانيدا عيشـقثكي حةقيقييـة ئةگـةرچي نـاتوانني ئـةوةش ذةد        دةتوانني بلـثني عيشـقي جزيـري لـة    

  .بكةينةوة كة مةال عيشقي مةجازيشي تةجرةبة كردبث
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  سةرچاوةكان
، تهران، مرکـز نشـر   ي شعر عرفانی فارسیهایی درباره مقالهبوي جان، ) 1372(پورجوادي، نصراهللا  - 1

  .دانشگاهی، چاپ اول
 .، هةولثر، ئاراس، چاپي يةكةمدةيب كورديمثژووي ئة) ۲۰۰۲( نةدار، مارفخةز - 2
  .، هةولثر، سپريثز، چاپا دووآديوانا مةاليث جزيري) ۲۰۰۵(دؤسكي، تةحسني ئيرباهيم   - 3
الصباح،  عبط، مالعقد الجوهري ین شرح دیوان الشیخ الجزیري )1987( محمّدالزفنگی، احمدبن المال - 4

 .چاپ دوم

 .چاپخانةي معارف ،،  سةردةشترديمثژووي ئةدةيب كو) ۱۳۶۱(سجادي، عالءالدين  - 5
 .، هةولثر، موكرياين، چاپي يةكةمسؤفيگةري) ۲۰۰۱(شوان، ئيرباهيم ئةمحةد   - 6
 .انی، قاهره، دارالمعارف، چاپ سیزدهمثالعصر العباسی ال) تا بی(چیف، شوقی  - 7
، هـةولثر،  مةالي جزيري شتثك دةربارةي ژيان و بةرهةمي) ۱۹۹۰(مستةفا ذةسووص، عيزةدين   - 8
 .خانةي داراحلكمةچاپ

  .ران، سروش، چاپ اول شةرحي ديواين مةالي جزيري،) ۱۳۶۱(هةژار، عبدالرمحن شرفكندي   - 9
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  مةولةوي کورد و ويسيت ئازاد
  )فةلسةفية لثکؤصينةوةيةکي زانسيت،(

  ئةمحةد زؤراوي .د 
  :کورتة

زاين بةناوبانگي کوردستاين زي، ناسراو بة مةولةوي کورد، شاعري و کةالمسةيد عةبدوذةحيم تاوةگؤ
لسةيف سةردةمي خؤيدا شارةزا کةالمي ئةشعةري و تا ذادةيةک فة ئاييين وةکوو ي ئةو لة بريؤکة. باشوورة

چةندين بابةيت فةلسةيف و کةالمي گرنگي خستؤتة  - »عقيدةي مةرزية«بةناوي -  يدا كه ئةو لة کتثبة .بووة
. ةوة هةية، قةزا و قةدةرةرة پةيوةندي بة بابةيت سةرةکي ئةم وتايةکثک لةو باسانة ک. بةر باس و لثکؤصينةوة

  :دةصث مةولةوي لة دوايني باسي کتثبةکةيدا
کردين قةزا و قةدةر لة  وثذاي ذةچاو .»قةزا و قةدةر وان لة کةمينةدا /وةسةر هةوارگةي شةشةمينةدا«

تادا دةمانةوث بةشثوةيةکي لةم وتارةي ئثس. سةر ئريادةي ويسيت ئازاد، تةکوين و خراپي دةدوثت
کوو بزانني ئةو پثداچوونةوةي ذةخنةيي خبةين، تادميانةي مةولةوي وةبةر توثژينةوة و  ،انةيسةردةم

  .ثکةوة جؤرنپ دميانةية تاچة ذادةيةک لةگةص ذوانگةي زانسيت، فةلسةفيدا
  

  کةالم، فةلسةفة، قةزا و قةدةر :وشة سةرةکييةکان

                                                
  ردستانمامؤستاي زانستگاي کو 
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  :پثشةکي

زي شاعري و موتةکةلليمي بةناوبانگي کورد، ناسراو بة مةولةوي کوردة کة لة ؤةگعةبدؤذةحيمي تاو
کاين جيهان ئةوةي  هبة بذواي مةولةوي کورد هةموو گةوهةر و بةش. ت و باشوور ژياوةآلکوردستاين ذؤژهة

  .دةبثت »مةعدووم«واتا  ؛کي بثت يان بة پةديدةيي لة عةدةم هاتووة و بؤ عةدةم دةچثت يهماية
  قةزا و قةدةر وان لة کةمينةدا    سةر هةوارگةي شةشةمينةدا  هو

  قةزا ئريادةي ئةزةليةية    مةزهةيب قةومي ئةشعةريةية 
  »يف ما ال يزال«لةسةر هةرچي هةن    بةستة بة ئةشيا تةمام و کةمال
  بؤ ئةو ئةشياية »هضال، رحم هف«      قةدةر ئيجادي حةق تةعاالية

  ة تةقديرثکي مةنسووس موعةييةنب    لةسةر قةدرثکي مةخسووس موتةقةن
  )٦٧٤: ١٩٨٨ مةولةوي،(

ئةو پثي واية هةرچي لة . ؤ خؤي هةصبژاردووةب »مةعدوومي«وةوة نازناوي وةچثت کة مةولةوي لةم ذدوا پث
  :و دةچثتةوة بؤ نةبوون يان عةدةم نيية هيةتة هةبوون و بوونثکي لة خؤووجيهاندا هةية، خودا هثنا

  حةيات و مةمات، زؤصمات و نوور    ک و دوور  خوثش و بثگانة وةک نزي
  ئامسان يةک يةک تا عةرشي بةرين    با و باران، هةور و بةور و گشت زةمني

  )٦٧٨:مةولةوي( ص تةدبريي ئةوةدقةزا و حوکم و عة    ئريادة و مةشيت تةقديري ئةوة 
کة و خةيريش لة وکؤذي يان نةقس لة نيشانةکاين نةبوون يان عةدةمة و چابةبذواي مةولةوي کةم 

وکووذي و مرؤضيش نةبوونة و پذة لة نةقس و کةم. واتا مةعبوود يان خودا ؛نيشانةکاين هةبوون يان وجوودة
  :مةولةوي مةعدوومي خؤشي برييت لةو نةبوونة دةزانثت و دةصث

  مةعلوومة عةدةم ئةسصة بؤ هةمة    نةقس هةرچي هةية خاسةي عةدةمة 
  وجوودي واجب هةر بؤ مةعبوودة  ة هةس خاسةي وجوود كه هةر خةيرث

  شةذي لثدةوثتةوة هةر شةذة و      ة ومةعلووم ديارة عةدةم لثتة
  ئةوة لة ئاسار ئةسصي وجوودة    ئةگةر چاکةيث لة تؤ مةشهوودة

  بزان  »بکصاماا«چاک چاک ماناي      بيدةرة عةقصةکةي خؤمان 
  صة  عيقايب جةنايب حةق عةيين عةد    زاهري بؤ سةواب بةمةحزي فةزصة 
  هةر دةصثي قودرةت بؤچ چاکم ناکا    عةقصت وةسوةسة ئةگةر کةم ناکا
  قودرةت نايثصث ئةسصت عةدةم بث    ئةم قسة چلؤن سا موسةللةم بث
  تةئسريي قودرةت  بؤ مةحاص مةحاص      قةليب حةقايق ئةمرثکة بةتاص

  )٦٨٢:مةولةوي( پووشيين ليباس وجوود بةسة بةس    بؤ ماهيةيت مةعدوومي ناکةس 
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دروستة کة ئاگر . و زؤرتر باري چاکةيان هةية نييةةولةوي پثي واية شتةکان خراپةيةکي سروشتيان م
م هةروةها خؤي دةصث ئاگر کةصکي زؤري بؤ آلبة )وةکوو جارثک تةواو کتثبةکاين ئةوي سووتان( سووتثنةرة

  . کردين خواردةمةين ژيان هةية؛ بؤ منوونة بؤ ساز
واتا ويسيت ئازاد يان ئريادة لة ذوانگةي مةولةوي و  ؛ي وتارةکةكبابةيت سةرةلثرةدا دةگةذثينةوة بؤ سةر 

باسثکي تايبةت بة ئريادة و  ،»عةقيدةي مةرزية«مةولةوي لة کتثبة بةناوبانگةکةي بةناوي . ترةوة زاناياين
ةو لثدوانانةي زؤربةي ئ. دا کة درثژترين وتاري کتثبةکةيةيت»قةزا و قةدةر«ئيختياري هةية لة ژثر سةردثذي 

تر لة بارةي  لة پثشدا بزانني زاناياين. سةرؤ و ئةوانةي لة دواييدا دثن لة ئةو وتارةي مةولةوي وةرگرياون
  ويسيت ئازادةوة هةصوثستيان چية؟
بة ويست و دصخوازي خؤيان دةست بة کار و  ؛ويسيت ئازاديان هةية هةموان هةست بةوة دةکةن کة

م هةتا ئثستا ذثکةوتنثک لةسةر آلبة ،يان ئريادة، بريؤکةيةکي مثژووية ويسيت ئازاد. چاالکي دةکةن
ئةصبةت مرؤضي ( هةرچةندة کة هةموان .كراوه دا نهپثناسةکةي لة نثوان فةيلسووفةکان و زاناياين سةردةم

بري ترةوة لة جيهانثکدا دةژين کة بةشثوةيةکي جة م لة اليةکيآلبة ،هةستيان بة ويسيت ئازاد هةية) اساييئ
  . لة سةر بنةماي ياسا سروشتيةکان دايةكه و بذاوة بةذثوة دةچثت 

پرسيار ئةوية ئةگةر ئثمة بةشثکني لة جيهانيي فيزيکي، هؤکاري گشت ذةوت و کردةوةکامنان دةبث 
مرؤض بة شثوةيةکي ياسايي هةست دةکات کارة  ،نةبثت جةبري بثت چ م جيهان چآلبة. سروشيت بثت

هةروةها هةست لة ذووي دةورثک کة ئريادة لة ذةويت . ي خواسيت دةرووين خؤيةوةيةدصخوازةکاين بة هؤ
بذثک . ةيةسازيين جةبر و ئريادة، سث ذوانگةي جياوازي لة نثوان زانايان و پسپؤذاندا ه وا دةيگثذثت دمرؤض

. ة جيهانداچذاندين زجنريي هؤکاري لپهثزي تايبةت دةزانن کة مرؤض هةيةيت بؤ  لةوان ئريادة بة جؤرثک
ئةمانة پةکي توند لة ويسيت ئازاد ذچاو دةکةن کة تثيدا . »نةکةوتوو ئازادخيوازي ذثک«بةم دةستة دةصثن 

، )٢٠٠٤ لثبثت،( بة بذواي بذثکيان کارثک ئازادانةية کة ناجةبري بثت. مرؤض دةتوانث جةبري پث بشکثنث
  ).١٩٩٦:کةين( کةم هؤکاري کارگثذانةکةي لة اليةن مرؤضةوة بثت ياکوو الين

بة  ترن شوثنةواري ذووداوثکي ترةوة، بذثکيان کة هةموو شتثک لة جيهاندا ذوو دةدات ئاکام يا لةاليةکي 
بة بذواي ئةوان، هيچ چةشنة ويستثکي ئازاد پةسةند ناکرثت چوونکوو ياساکاين . شثوةيةکي پثويسيت

 زاد لة جيهانثکي ناجةبريشدا ذةت دةکةنةوةبذثکيان تةنانةت ويسيت ئا. ال دةدةن) شوثنةوار - هؤ(سروشت 
دةناسرثن کة پثناسةيةکي سووکتر لة ويسيت » ذمثمةوتووةکان«دوايني دةستة بةناو ). ٢٠٠١ پيثربووم،(

واتة بة جؤرة . پثندراوچاو دةکةن، لة ئاسيت کارگةيل دصخواز لة بةرامبةر کارگةيل لة خؤوة يان داسة هئازاد ذ
دميانةي ذثککةوتووةکان . يهلةبةردةستدا كان ه کة بؤ هةصبژاردن لة نثوان شتدةيزانني يايةکي مرؤضوات
 کاتثک هةية کة مرؤضثکي ساخ بة اليان واية کة ويسيت ئازاد) ٢٠٠٣ ؛ مسثت،١٩٨٨و١٩٧١ فرانکفؤرت،(

واية، مرؤض ن واية ئةگةر جةبر ذاست بئةوان پثيا. کاردانةوةيةکي بثت ،دصخوازي خؤي دوور لة سةپاندن
 جياواز دةبووکاردانةوةيان تر بوايا، ئةوان  ومةرج جؤرثکي ئةگةر هةل. تر کاري بکردايةت ةيدةتواين جؤرثکين
  ).٢٠٠٣ مسثت،(
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  جةبريةيت سةخت
  )ذثکنةکةوتووةکان(

  جةبريةيت نةرم
  )ذثککةوتووةکان(

  ئازادخيوازي
  )ذثکنةکةوتووةکان(

  دةستةکان
  تايبةمتةندي

  زةيين  شثوة پةديدةيي
  دةماريذمثلة 

  نافرييکي
  کوانتؤم

  ئانتالؤجي/ هةبوون

  کةصک/ کاردانةوة  ئا  ئا  نا
  ذوانگة جياوازةکان دةربارةي ويسيت ئازاد و تايبةمتةنديةکاين١خشتةي 

 

 :پثناسةي ويسيت ئازاد
 »کؤن لؤج«. ست رده به يت ئازاد خستووةسويت به  باره سهفةيلسووفةکان پثناسةگةيل بةکةصک و ذوونيان 

بري و  ئريادة يان خواست لة کارةکاين زةينة کة«: چةشنة دةناسثنثت رية وتارةکانيدا ئريادة بةملة زجن
  ).١٩٦٠الک،(» دائةنث بؤ بةديهثناين کارةکة كواتة هثزث ؛هزرةکان بةرةو بةديهثناين چةشنة کارثک دةبات

بثجگة لة ...يارةهوش...نييةشتثک « :ئةصثت کة ،دةنثت م هةرچةنده کة دان بة ويسيت ئازادداؤهي
هةستثکي دةرووين کة ئثمة لثي ئاگادار و هوشيارين ئةوکاتةي کة ديارة دةست بة چةشنة حةرةکةتثک بة 

شاياين باسة کة ئةمة وةکوو دميانةي ). ١٧٤٦ هيوم،( »لةمشان ئةدةين يان دةرکثکي نوث دثتة زةينمان
بة دةرکي پةيوةندي نثوان خواست و کارةوة ويگنثر الي واية کة ويسيت ئازاد بةستراوة . ة»نثرويگ«نوثي 

ويگنثر دةصثت کة بريي هوشياري لة ). ٢٠٠٢ ويگنثر،( کة وةکوو دةرکي هؤکاري گشتية) دةرکي زةيين(
ئةم هاوکاتية ئةبثتة هؤي ويسيت . بارةي کارثکةوة و خودي کارةکة هةردووکيان لة ناهوشيارةوة بةدي دثن

هةست و ويست کةوابوو شثوةيةکة لة زةينمان ئؤپراسيؤين «: هرةکةيهوشيار و وائةزانني بريةکة هؤي کا
  ).٢٠٠٢ ويگنثر،( »نييةخؤميان بؤ دةردةخات، واتة ئؤپراسيؤين ذاستةقينةي 

کة دةرکي هؤکاري ئاکامي ) ١٧٤٨ هيؤم،( ئةم دميانةية لة ئةوةي هيؤم بةناوي هؤکاري گشيت دةچثت 
نزيک بن زووتر  لثكتري کات و شوثنةوة ذووداوةکان لة بار کانة، کة هةرچيدةرةکي دوابةدواي ذووداوة

: دةگرثت و لثي دةپرسثت" ويگنثر" ي دثنثت ذةخنة لة دميانة. يةوة بة پةيوةنديدار دةزانرثنيلةباري هؤکار
ئةگةر ئةو بة سنووداري دةسيت بة ). ٢٠٠٣ دثنثت،( »کثية يان چية و لةکوثي مثشک داية؟" ئثمة"ئةو «

يةکان دةگات، وةکوو کارمةندثکي ژثردةست نة وةک سةرؤکثک، لة حةصقة دةرکةوتوووة و پرؤسة ژثرساز
بة هؤي بةديهاتنة تةکامؤصيةکانةوة دةتوانثت چةند بژاردةي جياواز ذةچاو بکات . کارثکي لة دةست دةرنايةت

ةکان و هةوص بکات، تاکوو تووشي دةرئةجنامة ذيسکي و ئاکامةکاين هةصسةنگثنثت بةر لةوةي کارثک دةسپث
ؤژيايي لويسيت ئازاد بة بةرهةمي تةکامؤصي بيؤ »دثنثت«کةواية . نةبثت )Popperian( و هةصةي پاپري

ئةو توانايي بةرچاوهثنان يان خؤپارثزةري کة مرؤض پثي . يو کوانتؤم اييدةزانثت نةک بة بابةتثکي فيزي
نوثکانة کة وردة وردة چاکتر کراوةن تا  هري هگةيشتووة بؤ بة شوثن مةبةستدا چوون، وةکوو بةرنامة کؤمپيؤت

بة . واصةتةوة ننياتنةکانيان و ئةوةي لة پشت ئةو ذبةکارهثنةرةکاين ئةو بةرنامانة ئاگاداري هؤي پثکه. ئةو ذؤ
وة بؤ خؤي  هتر نةک ئاناتؤمي لةسةر توانايي ئاژةصةکاين) function(ركي  ئهکي ثمرؤض لؤي" دثنثت"بذواي 
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تر  بة هؤي ئةم تواناييةوةية کة دةتوانني لة خؤمان ياکوو کةساين. لة پاشان چي بکات يار بداتبذداناوة تاکوو 
  ني بؤ وامان کرد؟ن و بصثيمبانةوثت کارثک بکة

  :ذوانگةي مةولةوي لةبارةي ئريادةوة
  قةزا و قةدةر وان لة کةمينةدا    وسةر هةوارگةي شةشةمينةدا 
  ادةي ئةزةليةيةقةزا ئري      مةزهةيب قةومي ئةشعةريةية
  »يف ما ال يزال« لةسةر هةرچي هةن    بةستة بة ئةشيا تةمام و کةمال
  بؤ ئةو ئةشياية »هضال، رحم هف«      قةدةر ئيجادي حةق تةعاالية

  بة تةقديرثکي مةنسووس موعةييةن    لةسةر قةدرثکي مةخسووس موتةقةن
دونيايةکي جةبريدا دةژين کة هةموو شتثک  له د ئثمةکة هةرچةن  تر ئةوةي زانيوة ناياينمةولةوي وةکوو زا

ئةصبةت مةولةوي . م هةست بة ويسيت ئازاد دةکةينآللةسةر بنةماي ياسا سروشتيةکان بةذثوة دةچت، بة
بةوانةي کة بة تةواوي بة . بة هؤي ئريادةي خوداوة دةزانثت ،جيهاين جةبري بةو بؤنةوة کة ديندار بووة

  :ي دةصثت»ةرقةد«وةذيان بة ئريادةي مرؤض هةية و بةوانةيش کة با دةصثت» جةبري«جةبر بذوايان هةية 
  اذنهم حق هال قرطوا    قوم افرطوا  قوم افرطوا،

  لةبؤ خوثن خؤر ئةم بؤ سروان جووس  حاص و قةدري مةجووسه جةبري ب
ؤي لة اليثکةوة جةبريةکان بة بثحاص ناو دةبات کة بة ه. کة ئةمةي دوايي نزيکة لة بذواي ئثعتيزالةوة

  :ئةو ئةصثت. دين ناو دةباتبذوايي بة ئريادةي ئازادةوةيةو قةدةريةکانيش بة بث بث
  ل بةيان سثذذي ئيختيارةلة گرد      وايان کردگة عولةماي ئةبرار 

  ئريادةيةکي موتصةقة بة تؤ    حةق عةتاي فةرموو بةبث گفتؤگؤ
  هت»رالعزةرب«جةبرة ئةر خالقي     ئةو تةعةللوق سةريف قودرةتة 

 نييةئةصبةت پثي واية ئةمة دروست . ئثعتيزال دروستة ،گةر ويسيت ويسيت ئازاد خوصقاوي مرؤض بثتئة
  .واتة ذوانگةي ئةشعةريةکان دروستة ؛چونکوو تةعةللؤق يان بةخشيين ئريادةي کامص خؤي جةبرة

  هةتا سةر دةنثي تةق وة حةقةوة    گوث بدة مةکة و هيچ وةتةقةوة  
  ئثختياريبة بةعزث ئةفعال بث      اريوابةستة دةبث ئريادةي ب

  تثرثتة وجوود، پةکي ناکةوث      بةندة ئريادةي بوث يا نةوث  
  مةيکة بة دةليل نةيف ئيختيار    ئةو فيعلة الوة فذث دة ئةو کةنار 
  وجوودي مةربووت بة ئثختيارة    بةصث بةعزث فثعل بةندة ديارة  

  درةت تثرثتة وجوودئثرادةي قو    خالثقي مةعبوود  »العبديف« يانيهاي
  دةدا تةرجيحي يةک لة تةرةفةين    ئةو ئثرادةية کة پثي هاتة بةين  

  )٧١٥:مةولةوي(
 ناسيدا لة بواري دةروونو  نييةمةولةوي ئاماژة بةوة دةکات کة مرؤض لة هةندثک لة کارةکاين خؤي ئاگادار 

ثت کة بذثک لة کارةکاين مرؤض دةن دائةو هةروةها دان بةوة. او دةبرثتئةو کردةوانة بة ئؤتؤماتيک ن
  .هةية وه دهپةيوةندي بة ويسيت ئازا
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  .ثتةوة و شانازي پثوة دةکاتثذخؤي بؤ خؤي دةگ كاين هکار هؤيبةتايبةت کة مرؤض  
  عوريف عام و خاس ئةهايل لوغةت    بة ئيستالحي کيتاب و سوننةت 
  نيزاعوةسةر بةندةدا موتصةق بث    ئةم هةفت سيفةتة هةية کاالمجاع

  دةدا ئةباص خؤي تةماشاي دةکةي    ئيسنادي ئةفعال هةرکةسث بؤ خؤي  
  ئةوة داناية، ئةويان نةدانا      ن تواناس، ئةو ناتوانا  آلف

  رد يا کردمكخواردم و کوشتم، نةم    ذؤييم و هةصسام، دانيشتم، بردم 
  مونکريي حيسسة هةر بةم سياقة    حةتتا کة جةبري شؤهرةي ئافاقة  

  نييةوةسف و حةقي تؤ وةک ئي حةق       شک بةرية  غايةت ئةمةتة لة
  نة خؤيچت بةو تةرز بة خاليق کةردةن    نة خؤت وةک جةماد بة دص ئاوةردةن 

  )٧٣١:مةولةوي(
هةر چةشنثک بثت دةزانني هةية و بة زمان و وشةکان . بة بذواي مةولةوي ئريادة لة قودرةتةکاين مرؤضة

  .وةسف ناکرثت
  زةروور نييةوةجهي ئيختراع هيچ     ة مةقدووربؤچ بؤ تةعةللوق قودرةت ب

  بةستة بة عالةم بث ئيخترياع      »االزل قدرة ربنا المطاعفی«
  پةجنةي دا لة دةر »من التعلیق      عند االختراع بنوع اخر  «

  تر لةبؤ قودرةيت ئينسان نةوعث      تةعةللوقثکيچ با بوث ديسان
  ئيسم کةسب و ئيختيار موسةمماس بة    هةر نةوعث هةية بة شةرعي موختار 

  نييةبارةت ةت ذثي عزبؤ ماهيي      دةزانني هةية نازانني چية 
  عيبارةت دةصث نايزامن هاوار    وجيدان پثت ئةصث هةية ئثختيار 
  شةي نازاين بةيان حةقيقةيت کةي    بؤچ عةيبة تةسديق بة وجوودي 
  هةروا دةبثت بؤ تةقرير کردن    بةعدةز دةالئثل بؤ بوون ئاوردن 

تايبةت لةباري پثناسةي ذوونترةوة، ويسيت ئازاد بريتية لة بةرجيح يان بةدصبووين يةکثک لة دوو اليةن، بة 
) حسن(زانراوة يان چاکة . زانست يان يان عيلميش لة مةعلووم يان زانراوةوة دثت. کة لةذووي زانستةوةي

وةذوان دةکرثت و لة پثناو بؤ مرؤض چا) ئةخالق(نةريت وکةوابوو تةکليف و داب) قبيح(يان خراپة 
  .کردةوةکانيدا بةرپرسة و پاداش و سزا ذةواية

  فائيدة لة ئةم تةکليفةدا چية؟      دص ئارةزوومةند بؤ تةبينيية
  بؤ تةعةللؤقي ئريادة ئينسان    دةصثن داعيية، هةر وةک بوو بةيان
  ئريادة ئةوشؤن عيلمت دةکةوث    بؤچ قودرةت تابيع ئريادةي دةوث 

  »قبيح«دةوث يا » حسن« مةعلووميچ    عي مةعلوومة سةحيح عيلميچ تابي
  تةکليف تةشريفي فةرموو ئةر زاين    پةس سا موکةللةف، مةسةل ئةر زاين 
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  :ئاکام
دةنثت کة جيهان و هةموو ئةجزاکاين لة  مةولةوي وةکوو هةموو زاناياين ناوبراو لةم وتارةدا دان بةوةدا

ترةوة ئةو دةزانثت کة مرؤض هةست بةوة  لةاليثکي. پثش دةذؤن حةرةکةتثکي جةبري و دياريکراودا بةرةو
دةکات کة خاوةن ئريادة و ويسيت ئازادة و تةنانةت لة نثوان کارة خودبةخوديةکان و کارة بريلثکراوةکاندا 

اين و كبؤ وثنة مرؤض دةزانثت کة کارةکاين هي خؤيةيت و بة کارة چاکة. فري و جياوازي دادةنثتو هت
  .کانيةوة شانازي دةکاتسةرکةوتنة

لةکاتثکدا . ذنةوة بؤ سةر بنةماو ياساسروشتيةکانثجيهان دةگ كاين جنامه ره دهزاناياين هاوچةرخ کارو 
زاناياين هاوچةرخ هةست بة ويسيت ئازاد بة . مةولةوي وةکوو موتةکةلثمثک ئةوانة لةاليةن خوداوة دةزانثت

. دةزانن ينثکي هةرة زؤر لة تةکامؤص و گةشةسةندين مرؤضآلسا ن کة بة ئاكاميهاتةيةکي سروشيت دةزانكپث
ثت، چوونکوو مرؤض هةست بة توانايي يةتدا ذثک دةکةوئةوان دةصثن کة هةست بة ويسيت ئازاد لةگةص جةبري
ئةم . بينيين ئاکامي هةصبژاردنةکانيةيت و زةيين بؤ پثش هةصبژاردن دةکات و ئةو توانايية بةهؤي وزةي مثشک

لة جيهانثکي ناجةبري  ؛ بة پثچةوانةوة،نييةژ بة هةبووين جيهانثکي جةبري و پذ لة ياسا سروشتيةکاتوانايية د
  .بيين ناکرثت اين بؤ پثش، چونکوو ئاکامي کارةكنييةومةرجدا مرؤض توانايي هةصبژاردين  و  پذ لة هةل

بؤ هةصبژاردين دةزانثت،  تر بة سةر اليةکي ئازاد بة ماناي تةرجيحداين اليةك مةولةوي هةبووين ويسيت
دژايةيت جيهاين له بةم شثوةية  .ةوم دةصثت ئةو توانايية خودا بة شثوةيةکي جةبري بة مرؤضي بةخشيآلبة

وةکوو -  ئةمة لة کاتثکداية کة زانايان. ةمي مؤعتةزيليةکان ئةداتةوآلجةبري و ويسيت ئازاد الدةدا و وة
هةمي تةکامؤصي بيؤلؤژي هةزاران ساصة دةزانن، نةک بةربه ويسيت ئازادي مرؤض  - کرا ي پث ئاماژة

  .يايبةرهةمثکي فيزي
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  :سةرچاوةکان

  .عةقيدةي مةرزية) ١٩٨٨(تاوةگوثزي، عةبدؤذةحيم  - 
کردنةوةي مةال عةبدولکةرميي مودةذثس، بةغدا، چاپخانةي  ، لثکؤصينةوة و کؤديوان) ١٩٦١(مةولةوي  - 
  .النجاح
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  دا»كوردي«لة هؤنراوةكاىن  »قادر«ناسينةوةى 
  )و شيكاريية باسثكي پراكتيكي(

  سةالم فةرةج كةرمي. د
  

  :کورتة
هةرچةنـدة هـةوص و    .تا ئثستا شتثكي وةهام دةسـت نةكـةوتووة كـة تينـوثيت زانسـتيمي ئاودثركردبثـت      

حسـةين نثرگزةجـاذي،    موكريـاين، كـاك   سـةجادي، گيـوي   كؤششي كوردي، مةريواىن، مامؤستا عةالئةدين
تـريش نابـث فـةرامؤش بكـرثن،      چةنـد كةسـثكي   مارف خةزنةدار و.و د سةباحى غالب، كوردستان موكرياين

لثرةدا بة پثويسيت نازامن بةو نووسراوانةدا بچمةوة كة دةربـارةى كـوردي نووسـراون    . سةرجةم ستايش بكرثن
  .ركردندا هةوص ئةدةين هةقى تةواوى گشت ئةو نووسينانةيش بدةينلةبةرئةوة لة داهاتووداو لة درثژةى كا

وةك خؤي بناسـني وةك لـة شـيكارى     »كوردي«ا گةيشتووينةتة ئةو ذاستييةى كة لة ئاكامى ئةم باسةماند
  :هؤنراوةكانةوة گةيشتينة ئةم ئةجنامانةى خوارةوة

  .پياوثكي خوداناس، ئيماندارو رةوشت بةرز بووة مستةفا بةگي كوردي - ١
واتـة عيشـقي    ؛ئةو عيشقةى كة هؤشي لة شاعري سةندووة عيشقثكي ذاستةقينةية نـةك مـةجازى   - ٢

 .خواوةندة
 :ئةمانةن ،قادرن يائةو قادرةى لة هؤنراوةكاندا ناوى هاتووة يا هثماى بؤ كراوة  - ٣
  ).خودا(قادري گةورةو تاك، تةنيا  - أ
 ).قادريية(ةتى شاعري كة تةريقةتى ةوو پريي تةريقذرابةرو رةه »شثخ عةبدولقادري گةيالين« - ب
  .ترةوة ناونراوة قادر  دوو قادرةكةى ووك برازاى شاعرية لة خؤشةويسيتي بچ»قادر« - ج
  

   .کوردي، قادر، قسةسؤک، عةشق، هثما: وشة سةرةکييةکان
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  :سةرةتا
م دةروازةيةكي ئةوةى لةم سةرةتايةدا دةمةوثت بيصثم ذاستةوخؤ پةيوةندي بة كرؤكي باسةكةوة نيية، بةآل

 باسةو دياريكردىن هةندث زانياري گرنگة لةسةر باسةكة دةكرثتةوة بؤ دةرخستين هؤكارى هةصبژاردىن ئةم
ئةويش ئةوةية كة چؤن خولياي ئةم باسة . پثويست لةبارةى پالىن كاركردن و هةنگاوةكاىن ئةم باسةوة هةية

  :ثمبووم؟ پاشان مةبةستم چيية؟ بةهيواى چيم؟ لةوةآلمدا دةص
جيهاىن كالسيزم هثندة فراوانة كة پانتاييةكي زؤر بةريين لة مثژووي ئةدةبياتى گشت گةالىن ئةم  - ١

ئةو  منيش لةالى خؤمةوة هثندةى مةزين جيهانةدا پثدةبذثت و ئةدةيب كورديش هةمان شىت بةباآل بذاوة،
هةوصثك كة لة پثناوى  ئةدةبة ذثزي لث دةگرم و خولياي بووم، بة بةردى بناغةيشي دةزامن بؤ هةر

هةر لةو جيهاىن خوليابوونةوة ئاوثتةي . ذةسةنايةيت ئةدةبةكةماندا بدرثت بؤ پاذاسنت و بةرةو پثش بردىن
وةك ذاستييةكى بةصگةنةويست لةگةص ئةو مامؤستايانةدا  .قوتاخبانةى شيعريي بابان يا سلثماىن يا ناىل بووم

بياتى كالسيزمي نوثي جيهان ذادةگرن، ئةو شةپؤلة ئةدةبية لةم يةكگري دةمب كة ئةم ئةدةبة بةرامبةر ئةدة
  .قؤناغةى مثژووي ئةدةيب كورديدا تؤماردةكةن

 نايل، سامل وكة -لةم قؤناغةيشدا سآ شاعريي توانا و هونةرمةند ناويان ديار و بةرهةميان لةبةرچاوة 
ادةيةك كة تائثستا هثندة كار و ة الى لثكراوةتةوة و كارى شياوى بؤكراوة بة ذنالييهةرچي  -كوردين

هةر بؤ منوونة هةندثك لةو هةوص و كؤششانة دةخةينةوة ياد كة  ؛ترمان نةكراوة خزمةت بؤ هيچ شاعريثكي
پثشكةش بة ناىل و بةرهةمةكاىن كراون، ئةوةتا چةندجارثك لةاليةن چةند كةسثكةوة هةوصدراوة و 

گيويي موكرياىن، عةىل موقبل، : وةك(كراونةتةوة ندجارثك چاپكراوة و شيعرةكاىن ساخديوانةكةى چة
ئةم كتثبانةيش لة  .)هتدو مارف خةزنةدار.كوذةكاىن، د و كوردي، مةريواىن، مةال عةبدولكةرميي مودةريس

ناىل، ؛ معروف خةزنةدار.د: ناىل لة دةفتةرى نةمريدا :ناسي و هونةرةكةيدا پثشكةش كراون وةك بوارى نايل
ى نايل و دوو چامةكة ؛مةسعود حمةمةد: چةپكث لة گوصزارى نايل ؛كةرمي شارةزا: تووزماىن ئةدةيب يةكگر

  .هتد...ذثبوار سيوةيلي و: كتثيب ناىل  عةالئةدين سةجادى؛: سامل
ئةمة بثجگة لةو چةندين وتارو لثكؤصينةوة زانستيانةى كة لة گؤضار و ذؤژنامةكاندا بآلوكراونةتةوة، بثجگة لة 

 .ةرخانكراون بؤ نايل و شيعرةكاىنادميي كة لةم ساآلنةى دواييدا پثشكةش كراون و تچةند نامةيةكي ئةك
زؤر بثنازن، هيچي وايان بؤ نةكراوة كة لةگةص ئةو خةرمانةى كة  - واتة سامل و كوردي- تر  كةچى دوانةكةى

 ،ديباىن ذؤژگارى خؤيئيتر هةروا بة ناهةق ناىل كراوة بة ذابةر و سةرمةشقي ئة. بؤ ناىل كراوة بةراورد بكرثت
  . تر لة ناىل بة كةمتر نازامن كاتثكدا من ئةواىن لة

تريش بكرثتةوة لةبةرئةوة سةرى خؤم كرد بة  درثژةى نةدةينث بة پثويستم زاىن كة ال لة ئةواىن
  .دا دؤزييةوة»بةگي كورديمستةفا«زؤرخانةى هونةردا و خؤم لة ميحرايب شيعرةكاىن 
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ترى سث كوچكةكةى بابانة و ئةوةيشي كة  بوونةيش ناسينةوةي كوچكةيةكيمةبةستم لةم خوليا  - ٢
مبةوثت لةم باسةدا ذووىن بكةمةوة تةا كوجنورثكي تةسكة لة جيهاىن بةرين، پذهونةر و زانسىت 

  .ية كة لة ديواىن كورديدا زؤر بة ئاشكرا ناوى هاتووة»قالة«ئةويش ناسينةوةى  ؛يةبةگي كورديمستةفا
  ترةوة بذوامنة كوردي، اليةنثكي تردا لة ديدگايةكي يشم كة لة داهاتوويةكي نزيك، لة باسثكيهيوادار - ٣

چاكتر ئةم گةورةپياوانة و ترى هونةري، زانستيي شاعري و هةروةها بةردةوام كار بؤ ئةم زاتة و هاوذثكاىن بكةم 
  .بة گةلةكةيان بناسثنم، تا پايةي شياوي خؤيان بؤ دةگةذثتةوة

  
  :ردنةوةيةكي پثويستذوونك

سةرةتاى ئةم خوليابوونةم دةگةذثتةوة بؤ ماوةيةكي زؤر لةمةوپثش، بؤ كاتثك كة هثشتا هةرزة 
يةي خؤمان كوردي ئامبازي ئةم مستةفابةگى شةيدايةكي ئةدةيب كوردي بووم؛ زياتر لة بيست ساص لةمةوپثش

وام پثنةكرا كة دصي خؤمي پثخؤش  شتثكي ،كرا، كردم؛ پاش بذث كؤششپثبووم هةر بةو هةرزةيية چيم 
بكةم، بةآلم كؤصم نةدا و هانام بؤ مامؤستاياين خؤم، ئةو زانايانة برد كة بة شاسوارى ئةم گؤذةپانةم دةزانني؛ 

كاكة حةمةى مةالعةبدولكةرمي و : وةك(ذوومكردة شارى بةغدا و بة خزمةتى هةندث لةو پايةبةرزانة شادبووم 
ستةفا حةمةبؤر و مستةفا نةرميان، مامؤستا مةال عةبدولكةرمي، عةالئةدين كاك حةمةعةىل قةرةداغي، م

جارثكيان لة دةرباري مامؤستا حةمةعةىل قةرةداغى  بة ديدارى كاك مستةفا حةمةبؤر  .)هتدو  سةجادي
كردىن  بةآلم كةومتة پرسياركردن، باس ،شادبووم، سةرةتا ذووم نةهات نووسيين خؤمي نيشان بدةم

: وتى و لة ئةجنامدا جةنايب هانيدام ؛ؤم پوختةى بؤچوونةكاىن خؤم خستة پثش چاوي مامؤستاپرؤژةكةى خ
نةبووبووم بة  "وكالة االنبا، العراقية"دةمث ساصة شةيداى كوردي و شيعرةكانيم، هثشتا نةهاتبوومة بةغدا و لة «

  .»كردنةوةى ديوانةكةى كردووةبةر كة هثشتا كارم بؤ كوردي و ساخفةرمان
بووةوة كة زؤربةي سةرجنةكامنان چوون يةكن، پاشان بؤم ساخ  .شان هةندث ذاوثژى پثشكةش كردمپا

زؤر بة . تر چاپي سةرجةم ديوانةكةى كوردي تةواو دةبثت ئةوةى ذاگةياند كة پاش چةند مانگثكي
گةذامةوة  ئيتر منيش زؤر بة ئاسودةييةوة .تثروتةسةىل و زانستييةوة پثشكةشى كتثبخانةى كوردي دةكرثت

چونكة زؤر لةگةص كورديدا  ؛و كةشكؤصةكةى خؤم پثچايةوة و بذياري ئةوةمدا چاو ببذمة دةسىت ئةو زاتة
ئيتر هةر چاوةذث بووم تا چاوم ذووث . كردووة وةك خؤي دةيفةرموو تةمةنثكي لةگةصدا سةرف ،ماندوو بووة

ي ذاديؤي بةغدا دةگرت بةرنامةكة تا پاش چةند مانگثك گومث لة بةرنامةيةكي ئةدةيب وثستگةى كورد
. دميانة و گفتوگؤي لةگةص هةمان مامؤستا سازدا و ديسان قسة هاتةوة سةر ديوانةكةى مستةفابةگي كوردي

ا بةرى ذةجني مامؤست .ىن كوردي لة چاپخانة دةربازدةبثتمامؤستا لةوثيشدا ذايگةياند لةم نزيكانةدا ديوا
دي، منيش ئةو  ةآلم بةداخةوة تائثستا ئةو ئاواتةى حةمةبؤر نةهاتةحةمةبؤر پثشكةشى خوثنةران دةكرثت؛ ب

هثندةى دةزامن  ؟ناشزامن بؤچي؟ هؤي چي بوو ،خةونةم پووچةص بووةوة كة بة ديواىن كوردييةوة ديبووم
ئيتر لةوة زياتر كةس چاوةذثي دةسىت كةس نةكات، هةركةس چي پثدةكرثت با بيكا، با خؤمان هةوص 
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ئيتر سةرلةنوث دةستم دايةوة كارةكةم، نؤبةرةي هةوصةكانيشم هةندث  .دي خةونةكامنانبدةين بؤ هثنانة
و شيعرةكاىن، فةلسةفة و بري و بؤچوونةكاىن، كة دةتوامن لثرةدا  سةرنج، بؤچووين نوثية سةبارةت بة كوردي

ئةدةيب تةا كورتةى بةشثك لةو هةوصة پثشكةش بة ئثوةى بةذثز بكةم بةو هيوايةي خزمةتثكم بة 
  .گةلةكةم كردبثت

  
  چي لةم بارةيةوة نووسراوة؟

وكؤششي هةرچةندة هةوص .ة تينوثيت زانستيمي ئاودثركردبثتتائثستا شتثكي  وةهام دةست نةكةوتووة ك
كوردي، مةريواىن، مامؤستا عةالئةدين سةجادي، گيويي موكرياين، كاك حسةين نثرگزةجاذي، سةباحى 

تريش نابث فةرامؤش بكرثن و سةرجةم  چةند كةسثكي ومارف خةزنةدار.غالب، كوردستاىن موكرياين، د
ستايش بكرثن و لثرةدا و لةبةر كةمى ماوةيش بة پثويسيت نازامن بةو نووسراوانةدا بچمةوة كة دةربارةى 

هةوص ئةدةين هةقى تةواوى گشت ئةو  نداكوردي نووسراون لةبةرئةوة لة داهاتوودا و لة درثژةى كاركرد
  .نةيش بدةيننووسينا

  
  بةشي يةكةم

  :كوردي كثية؟ 
  يةكةتازى فةساحةتى بابان     شاسوارى بةالغةتى كوردان

  ).١٠٥:قادرحاجي( غةزةىل كردة بةربوتى كوردي    مستةفاية تةخةلوسي كوردي
لة بنةماصةى  .بةگي ساحثبقذانةبةگي كوذي ئةمحةدئةم شاسوارةمان ناوى مستةفاية و كوذي مةمحود

لةوكاتةدا لةمثژ « .ناسراوة كة بة سامل بةگي ساحثبقذاين شاعريةميية و ئامؤزاى ئةوذةمحانقةرة جةهةنة
نةبوو هةندث لة ئةنداماىن بنةماصةى قةرةجةهةننةم لة كوردستاىن ئثرانةوة هاتبوونة تازة پايتةخىت 

  ).١٦٧:خةزنةدار( »شارى سلثماىن ،مرينشيين بابان
 دايك لة ١٨٠٩هةندثك دةصثن ساصي  ؛سةرة مقؤمقؤ و گوماىن لة كردىن وةفات بوون و دايك مثژووي لة

 :، سدثق بؤرةكةيي ٦ :مةريواىن و كوردي، ٢٩٦ :و عةالئةدين سجادى ٨ :گيوي موكرياىن: وةك(بووة 
). ٣٢٧:خةزنةدار( بةگ دادةنثبة ساصي هاتنة دنياي مستةفا ١٨١٢مارف خةزنةدار ساصي .دبةآلم ). ٥٢٧

بةگيش هةر هةمان مثژوو ، وة حمةمةدئةمني زةكي)٨٣ :١٩٧٠ :فوئاد( ١٨١٢ر ساصي يش هةكةمال فوئاد.د
لة ذاستيدا هةندثك بؤچووين جياجيايش لةبارةى كؤچي دوايي كوردييةوة تؤماركراوة ئثمة . ديارى دةكات

لةسةر هيچ كام لةو سةرچاوانة هةصوثستة ناكةين، چونكة هؤنراوةكاين و ئاسىت بةرزي هونةرةكةي و 
ةزمووىن شاعريثيت، بذي بةرهةمةكان و ئةو هونةرمةندي و لثهاتووية هونةرييةي كوردي و ئاسىت ئ

 ٤٠كوردي تةمةنثكي باشي بةسةربردبثت كة لة يةكان، گشتيان ئةوة دةردةخةن كة پةيوةنديية كؤمةآليةتي
ئثمة واى بؤدةچني  م قسةبكةين١٨٥٠بؤية هةر پثويست ناكات كة لةسةر ئةو مثژووة كة  ،ساص ژيابثت ٥٠ا ي
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ساص زياتر ژيابثت، ئةمةيش دةبثت كارى بؤ بكرثت، بة بةصگةى زانستييةوة ئاسىت ذاستيي  ٧٠كة 
ئثمة لة داهاتوودا خؤمان بؤ ئةو اليةنة تةرخان دةكةين چونكة هةندث زانياريي سةرةتاييمان . دةرخبرثت

ة دةدات، ئةم باسةيشمان تةرخانة بؤ دةست كةوتووة كة ياريدةى ذاستكردنةوةى بؤچوونةكاىن ئةو بوار
  .بؤية لثرةدا درثژةى نادةينث" كوردي"ترى جيهاىن  اليةنثكي

  
  ، قسةسؤككوردي

بنةما و پشتيواين پسپؤذانةى و بذياردان و خةمآلندنانةية كة سةرپثي و بث وتارمةبةست لة قسةسؤک ئةو 
 ،سةردةمانثك كارى پثدةكةن ؛پثدةكةن زانستيانة دةوترثن و بآلودةبنةوة و كةسانثكي زؤريش باوةذي

سةبارةت بة » ئةصثن يا گوتويانة«كةچى لة ذاستيدا هيچ بنةمايةكي نيية و هةر قسةو قسةسؤکة و بة 
ند هةصةيش بثت وةك ئةو زيانن هةرچةزةرةر وة بثهةندثكيان بث ؛كوردييش لةو قسةسؤکانة زؤرن

ئةم ). ٥٢٧:بؤرةکةيي( »ةمث مةاليةتى وةرگرتووةچةند ساص، د«: كة دةصثت بؤچوونةى سديق بؤرةكةيي
بةآلم كوردي مةال نةبووة، هيچ سةرچاوةيةك، هيچ شيعرثكي خؤيشي، ئةوةيان  ،بؤچوونة زياىن نيية

لة تاران «: دةصثت مامؤستا عةالئةدين سجادىهةروةها  .مةال بووبثت ،بةگدةرنةخستووة كة مستةفا
وة ئةخياتة سةر  "امحد جد و پدر حممود و نامم مستةفا است"ناونيشاين خؤي ئةكا بةم نيوة شيعرة 

جا نازانني مامؤستا ئةو زانيارييةي لة كوث هثنا؟ بةصگة ). ٣٠٨: ١٩٧١ سةجادي،( »ئةنگوستيلةكةى بة مؤر
يا  واتة مؤر- ذاستيدا ئةم جؤرة كارة لة  كردويةيت بة ئةنگوستيلة؟ چيية كة لة تاران دروسىت كردووة و

دةشث لةگةص ئةو زانياريةدا بني  ،وة و گةورةپياوان و كاربةدةستان و زانايان شىت وايان كردووةهةبو - نيشان
مامؤستا سجاديدا تثپةذيوة كة زؤربةي ئةو كراو گرنگة، مةخابن ئةمة بةسةر بةآلم سةرچاوةي باوةذپث

ةزؤريش مثژووي بكات، ب كةسانةي كارى وايان كردووة شيعرةكةيان وا هؤنيوةتةوة كة مثژوويةك تؤمار
ارسي بنووسني ذاستةكةى دةبثت بة جا ئثمةيش گةر نووسينةكة بة ذثنووسي ف .لةدايكبووىن خاوةنةكةيةتى

  :يةو بةپثي ئةجبةد ئةو نووسينة ئاوا دةبثت»مصطفيأمحد أست جد و پدر حممود نامم «
   ٢٢٩=  مصطفي+  ١٣١= نامم +  ١٠٤= حممود +  ٢٠٦= پدر +  ١٣= جدو +  ٥١٤= امحد است 

م و بةو پثية دةبثت ئةوة ساصي ١٧٨٢دةكاتة ساصي  به ساصي زاييينئةمةيش  ،١١٩٧كؤي گشىت دةكاتة 
هةن تريش  نةكردؤتةوة؛ شتث ساخجادى ئةوةى  هبةالمةوة سةيرة چؤن س .بثت لةدايكبووىن مستةفابةگ

ةوة هةية كة لة درثژةى ئةم و ئةو شتان »قائاىن«و  »قالة«لةو جؤرانة وةك ئةو شتانةى كة پةيوةندي بة 
  .باسةدا لثيان دةدوثني

  
  بةشي دووهةم

  كوردي، قالة
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ئةمة تةوةرى سةرةكي باسةكةمانة، تا بصثي اليةنثكي گرنگ، پةيوةنديدارة بة كوردي، بري و فةلسةفة و 
كاندا چؤنيةيت بةسةربردىن ژياين كؤمةآليةتييةوة، ئةوةيش كة جثي سةرجنة ئةو بؤچوونةية كة لة چاپكراوة

سةوداسةرى كوذثكي زؤر جوان و دصگري " ورديك"چةسپ بووةو تا ذادةيةكي زؤريش بووة بة باو كة گواية 
هةصچنثت، ناچارى بكات " قادر"ئةم عةشقة ئةفسوناويية گةيشتؤتة ذادةيةك كة تةنگ بة  ."قادر"ناوى  بووة به

كوردي ئاگري «:موكرياىن دةصثت جا وةك گيوي .ذابكات، سةرهةصگرثت بؤ شارى سنة "كوردي"لة دةست 
كوردي لة شارى سنة ). ٨: ١٩٧٣ کوردي،( »كة گةيشتة سنةكةوت و پثش كاروانة جگةر هةصيگرت، دواي

وةتةوة و گةذا ئيتر كوردي .پثي دةصثن كة هثشتا كاروانةكة نةگةيشتؤتة سنة .سؤراغي كاروانةكة دةكات
ةوة و گوثي لة زةنگى كاروانةكة دةبثت لة خؤشيدا دثتة نزيك دةبثت ساتث كة لثي. چووة بةپري كاروانةكةوة

جارث با لثرةدا  .ى وتووة»دآ دةصثن سةرقافصةچي يارةسداى كارواىن فريقةت«جؤش، هؤنراوة بةناوبانگةكةى 
هةصوثستةيةك بكةين، چةند پرسيارثك لة خؤمان و ئةوانةيش بكةين كة ئةم بةسةرهاتةيان گثذاوةتةوةو 

  :تؤماريان كردووة
بة چ هؤيةكي گواستنةوة خؤي گةياندة سنة و پثش كاروان كةوت؟ هةر وآلخ  و چؤن كورديئايا  - ١

  نةبووة؟
ئةي بؤ هةر لة سلثمانيةوة ! ئةگةر ذثگةى كاروانةكةى زانيوة و لة سنةوة بةرة و پريي گةذاوةتةوة - ٢

 بةهةمان ذثگةدا نةذؤيوة تا لة ذثگا پثيان بگات؟
" سنة"ثتيان بزانن كة كاروانةكة لة كام ذثگةوة دةذوات بؤ شارى خؤ ئةگةر خةصكي سلثماىن توانيب - ٣

ئةوا خةصكي سنة پثش گةيشتىن كاروانثك نازانن لة چ رثگةيةكةوة خؤي دةكات بة شارةكةياندا ئيتر چؤن 
 .لة سنةوة ذثنمايي كرا بةرة و پريي كاروانةكة بذوات

بؤ هةر زوو خؤي نةكرد بة  ،تئةى باشة كوردي كة زاين قادر لةگةص ئةو كاروانةدا دةذوا - ٤
 .قالةيشي لث ون نابثتهةر لةگةص ئةوان ملى رث بگرثت و كاروانةكةدا و 

قالةى زانيبثت، پاشان دوايان كةوتبث ئةى ةيةكي دوور و درثژيش بة ذؤيشتىن ئةگةر پاش ماو - ٥
 چؤن پثش ئةوان گةيشتة مةنزص؟

دةخات؟ بثگومان هيچ؛ تةواوى باشة چ هثمايةك لة هؤنراوةكةدا هةيةو بةيةك گةيشنت دةر - ٦
 .هثشنت دةدوث گشىت لة فرياق و لثكدابذان، بةجث ،بةيتة ١٠هؤنراوةكة 

گةر بةوردي و زانستيانة وةآلمي ئةو پرسيارانة بدةينةوة بؤمان دةردةكةوثت كة ئةم بةسةرهاتة لة ذاسىت 
سةپثنراوة و ئيتر هيچ  »ئةصثن«ة ترةوة بةسةرهاتةكة هةر ب ئةمة لةاليةك، لةاليةكي. دوورة و هةصبةستراوة

؟ لةكوث وتوويانة؟ »ئةصثن«ة ئاخر كثن ئةوانةى كة »ئةصثن«بةصگةيةكي مثژوويي نةكراوةتة پاصپشىت، هةر 
دا بووة و لة سلثماىن لةگةصي كةوتؤتة ذث، لة »كوردي«ة بووة؟ ئةى كث لةگةص »ئةصثن«كث ئاگاى لةو 

ة و »ئةصثن«ئاگاى لةو بةسةرهاتة بووة؟ تائثستا هةر ! نةكة چووة؟سنةوة لةگةصي گةذاوةتةوة بةرةوذووي كاروا
  .تر هيچي
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بلكثنث، بة زؤر " كوردي"تر كة هةر بؤ ئةوة بووة كة ئةو سةوداسةرييةي بةسةرهاتثكي هةصبةستراوى
بچةسپثنث ذووداوى شةذةشيعرةكةى نثوان كوردي، " قالة"بةسةرهاتة هةصبةستراوةكةى سةر هةصگرتنةكةى 

لةناو ئاوى حةوزةكةى " قالة"ية كة گواية لةو سايت شةذة شيعرةدا كوردي وثنةى "قائاىن"ي فارس شاعري
لةخؤشياندا زماىن شيعريي دةپژثت، بةآلم " كوردي"بةردةميدا دةبينث، واتة قالة لةپشتيةوة ذاوةستاوة ئيتر 

ةمة توذة دةبث، دةكثشث بة يش ب"كوردي"قائاين هةست بةوة دةكات، ئاوةكة دةشصةقثنث، وثنةكة دةشثوثنث
دا، جا دةبث بپرسني ئةگةر قالة لة سلثماىن لة دةست كوردي هةصهاتبثت "قائاىن"تةپصةسةرة كةچةصةكةى 

باشة ئةوا كوردي بة شؤرةتى خؤي، ! ئةى لة سنة بؤ لةپشت سةرييةوة و لة كؤشكي شاى عةجةم لةگةصيداية
چى؟ ئةو ) قالة(و بووة بة شاعريي دةربارى شا، ئةى  بنةماصة و شاعريثيت خؤي گةياندة دةربارى شاهانة
خؤ ئةگةر شيكارثكي سايكؤلؤجيانةيش بؤ ذووداوةكة ! لةوث چي ئةكات؟ مةگةر ئةو شوثن كوردي كةوتبثت

  .تريش دةچةسپثت كةى مامؤستا گيوي وة چاپكراوةكاىن"قالة"بكةين ئةوا هةر تةواو وةمهيةتى بووىن 
  

  كوردي، عةشق
خبةينة بازنةى شيكارييةوة با  »كوردي، قالة«ناو دةقة شيعرييةكاندا شؤذ ببينةوة و تةا پثش ئةوةى بة

تثذوانينثكي گشىت كوردي و ئاسىت عةشق و ئةويين ئةو زاتة وثنا بكةين تا بتوانن بة ئاساين وةآلمي گشت 
  :ةصثتهةر لة سةرةتايشةوة با گوث لة پاكانةى خؤي بگرين كة د. چؤن و بؤچييةكان بدةنةوة

  مولتةجى نامب بة كةس كوردي لة دنيا و ئاخريةت ذؤژي ديواىن خودا دةسىت من و داماىن عةشق
  :دةفةرموثت" مةحوى"لةم ذووةوة شاعريي گةورةمان 

  وچثو مب بة چي مب كةصكي كث دةگرمديارم دةبري عةشقة جآ بة سوتن بث وآ دةگرمكة من شتث چص
ردنةوةى ئةو عيشقة سؤفيانةية دةچينةوة دةرباىن قورئاىن پريؤز و جا بؤئةوةى درثژدادذي نةبثت بؤ ذوونك

م اهللا«: كة دةفةرموثت »نعمرالآ«سورةتى  پةيذةوكردىن : واتة. قل إن کُنتُم تُحِبوّنَ اهللا فأتبعونی یُحببکُ
کحُب  یُحبّونَهُمْ: "دا دةفةرموثت»البقرة«بةصگةى خؤشويستىن خوداية، هةروةها لة سورةتى ) خ.د(پثغةمبةر

، )٣٦: ١٩٧٣ کوردي،( »املر، مع من أحب«: دةفةرموثت) خ.د(پثغةمبةريش. "اهللا والذین آمنوا أشدُّ حُباً هللا
جا ئةم سةرةتا ذاستةوخؤيةم بؤ ئةوةبوو كة بصثم . مرؤض لةگةص ئةو كةسةدا دةبثت كة خؤشي دةوث: واتة

دةناسني، ئةزانني كثية، " قادر"ببني ئةوا تةواو " كوردي"هةر كاتث توانيمان ئاشناى جيهاىن بري و ئيماىن 
م لة جيهاىن ئةو عيشق و سةوداسةرييةدا "كوردي"بةآلم با هةر لة سةرةتاوة ئةوة ئاشكرا بثت كة من 

و چاودثريي زيكري دصي  »وقوىف قةليب«ناسيوةتةوة كة سؤفيية پايةدارةكان تثيدا كةوتوونةتة جةزبةي 
 »أنا احلق«كة ئةميان دةصثت  »حالج و حيىي بن حبش السهروردي«وةك  بوون »شطحات«خؤيانن، توشى 

  .نةبثت" اهللا"ترى لةژثردا نيية  و ئةويان دةصثت جبةكةم هيچي
  :ش دةصثت"كوردي"

  بةدةست عيشقة زةمامى ئيختيارم    مةكةن مةنعم كة سةرگةردان، وثصم
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  كةنارملة تؤش حةتتا بة كوللى بةر     لةگةص عيشقت وةها يار و ئةنيسم
  اناالقادر دةصث گةرد و غوبارم    وةكو مةنسوور ئةگةر بشم سوتثنن 
ةكةى كوردميان پث ناناسثنث؟ بثگومان هثشتا ماومانة و تةا "قادر"ئايا تةا ئةم سآ بةيتة بةتةواوى 

ر يش هة"أنا القادر"، "مةنسوورى حةالج"و خؤچواندنةكةيةتى بة " كوردي"مةبةستمان ذوونكردنةوةى عشقي 
) ذؤژي ديواىن خودا(عاشقة " كوردي"يةكي سؤفيانةي ذوون و ئاشكراية و ئةوةيش ذووندةكاتةوة كة )شطحة(

هةرچةندة ئةو تؤزةى كة ومتان بايي ئةوة دةبثت كة كوردى وةك خؤي . دةست، دامثين عيشقةكةيةتى
ؤ مةسةلةكة چووة كة چونكة خؤي باش ب. مب »بةد تالثع«بناسني، بةآلم كوردي ئاسا نةك منيش وةك ئةو 

  :دةصث
  چونكة خؤت بةد تالثعى بةد ئةختةرى      گةوهةرت كوردي وةكو خةر موهرةية

ئةوةتا . بناسرثت) مورووةكةرانة(بة خةرموهرة " كوردي"ديارة هةر ئةو بةدتالعية وايكردووة كة گةوهةرى 
  : لة كؤتايي هؤنراوة بة پثزةكةى

  چارثويساص يا قةتص يا تةسكني لة هةر سآ بؤم بكةن كارث ئةمان مردم عيالجث سا لة ذثي پثغةمبةرث
  دوورو ياقوت دةبارآ لةم كةالمة شريينةى كوردخيواسا كوا لة دونيادا قةدرزانث خةربدارث

بووة تائثستا هةر ئاسةوارى ماوة دةنا دةبوو ئةو قسةيةي خؤي " كوردي"ديارة ئةم بآ قةدرييةي توشى 
  :اتايةتة دى؛ كة دةصثت

  .ارمسبة حؤققة دوذوو گةوهةر كةن ني    سزاية " كوردي"تالثع ببث  ئةگةر
ة ئةگينا خؤي زؤر بة ئاشكراو ذاشكاوى گةوهةرى خؤي ناساندووة »تالثع«زؤر ذاسىت وتووة مةسةلةكة 

  .كةچى هةر بةزؤر خةصكي دةصثن ئةو نيت
  :دةفةرموو گوثي بؤ ذادثرن

  واىل سةرو ساماىن عيشقحهيچ كةس نازانث ئة    كوللي عالةم وابوون سةرگةشتة و حةيراىن عيشق 
  عرفت جؤبوون لة شاگرداىن عشق هخواهو م يز فه    حافز و سةعدي، نيزامي و قةيس، جامي، دةهلةوى  
  ناىن سفرةى خواىن عشقتانةياخنوارداية ذثزة      مشس، مةوالنا و منسوور كةى بة سذ حمرم دةبوون

  عنة لة مةسىت، بثخودي ذةنداىن عيشققةدمةدة ته       »لكل وجهة«زاهيدا خوثندووتة تةفسريي 
  ذؤژي ديواىن خوا دةسىت من، داماىن عيشق      ملتجى نامب بة كةس كوردي لة دنيا و ئاخريةت

بةصث ناوهثناىن ئةو هةموو زاهيد و سؤفيانة مةبةسىت ئةوةية كة عيشقةكةى خؤي ئاشكرا بكات، بصث 
ة هثشتا لةپاص دين، نةريت و ذةوشتدا سةرزةنشىت دةكةن، منيش سةوداى عيشقي يةزدانيم، ئةيشزانث ك

لكل وجهة "زاهيدا خوثندوتة تةفسريي «اىن پريؤز دثنثتة بةينةوةو دةصث پةي بة عيشقةكةى نابةن بؤية قورئ
منةتيش  .»"عنة لة مةسىت، بثخودي ذةنداىن عيشققةدمةدة ته"لة تةفسريةوة تثبگة و ) رةالبق" (هو يوليها

ديسان بؤ دصنيايي لة . وداماىن عيشق دةبثتانث، ملتجى نابث بة كةس، ذؤژي قيامةت دةستلة كةس ناز
  :عيشقة يةزدانييةكةى دةصثت
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  شةمسي ئةفالكي كةماص، شةمعي بةزمى عارفان    اجي سةرى شاهاىن ئيقليمي جيهانئةى دوورى ت
  م هةموو ذةجنيدة جان وةى لة تاوى فريقةتت عالة    ئةى بة ناديدة بة شوهرةت سةد وةكو من عاشقت

  سةدي وةكو ئةو بةبث بينني عاشقي بوون، كثية كة ناديدةية و نابينرث  : سةرنج
لة ئةجنامدا ذووين دةكاتةوة كة ئةوةى هاتؤتة ذثي وة بووةتة مايةي لؤمة و چةرمةسةري ئةو عيشقةية و 

  :ئةويش بةدةست خؤي نيية و بؤية پاكانة دةكات و دةصثت
  وا مىن كردووة بؤ تريي مةالمةت بة نيشان    ة من كارى دصي بةدبةختةئةوةى ذووي داوة ل

  ديگةران لؤمةى ى منعنه هه لة ت»الباتل فارغ«      سا لة وةختثكي بووة ئثستا بة مةحكومى كةسث
  كوردي لة جيهان وحى كةم وةكو زه هفتو، مجارث      گةر بة دةستم كةوث شةرت بث لةپثش چاوي تؤ

كانانةيش هةر ناگاتة ئاكام، دژوارييةكةى نثوان ئةم و خةصكةكة چذدةبثتةوة و ئيتر پاش ئةوةي كة بةم پا
تةنگى پث هةصدةچنرثت، بةتايبةتى پاش خاپووربووىن مرينشيين بابان ئةميش ذوو دةكاتة الى خزماىن سنة 

  :و پاشان بةرة و تارانيش چووة بة ئةزيزانيشي دةصثت
  رياتاني موحييب بثبكةن ياد      تكاى كوردي وةهاية جارجار  

ذيامان بةشثك لة كةسايةتيي ئةم پياوة ئيماندارةمان پاش ئةوةى بةم كورتة يادكردنةوةيةي موحييب بث
دةرخست پثويستة ئةوة بصثم لة كوردي لةخؤشيانا سلثمانيي بةجثنةهثشتووة بةصكوو زؤر بة بثزاري ذووي لة 

هةست بة غةمى . ي بؤخؤي داناوة)هيجري(نازناوى  غةرييب كردووة هةر بؤية نازناوى خؤي گؤذيوة و لةوث
  :ئاوارةيي، دةردي غةرييب دةكات، بةآلم دةزانث دةردى بة ئثمة چارة ناكرثت بؤية پثمان دةصثت

سةرى حاجةت بةرة بةر بارةگاى غةوسى "  هيجري"لةالى هيچ كةس ذةوا نابث مةرام، مةقةسةدي 
  )٨٥: کوردي(سلثماىن

بگةذثتةوة بةردةرگاى مزگةوتى گةورةى سلثماىن بچثتة " هيجري"كةين كة پاش ئةوةي دوعاخوازى دة
يةي كة بووةتة مايةي زيان، "قالة"كةى ئةو "قالة"، ئثمة دةچينة سةروكارى "غةوسي سلثماىن"بارةگاى 

  با بزانني كثية؟. و سةرچاوةى عيشقةكةيةتى" مستةفا بةگ"ناوزذاندىن 
  

  :قادر لة گوصزارى كورديدا
بةپثي پثويست المان لة شاعري كردةوة و لةسةر زارى خؤيةوة ناساندمان دةبث ال لةو  پاش ئةوةي

  :وةك. ةيش بكةينةوة كة زؤر جار لة شيعرةكاندا ذاستةوخؤ يا بة هثما ناوى هاتووة"قادر"
  عيشقي ئةو زيندة دةكات، دةمرثنث بة عةىل  قادرة كوردي لة بؤ قةتصي هةموومان قادر  

ناوى خواية و هةر ئةويشة كة گياىن هةمووماىن بةدةستة؟ ئايا " قادر"ةية كة نةزانث ئايا موسوصمانثك ه
هةموومان سوثند بةو خواية ناخؤين كة گياىن ئثمةي بةدةستة؟ ئةى هةر ئةو زاتة پاكةيش نيية كة بةصثين 

تة ئةم قادرةى زيندوو كردنةوة دةدات بة بةندةكاىن خؤي؟ ئةم ذاستيانة لة قورئاين پريؤزدا چةسپيوة كةوا
  :تر دةصثت ئثرة خواى گةورةية ئةوةتا جارثكي

  تا سبةي قةد مةبة غافل لة زيكري قادري      سةد ئةمانةت هةر كة ئةم شةو جومعةية ثكوردي لثت ب



 كؤمه صه وتاري ئه ده يب كوردي

 
  

٦٦١

ئا لثرةدا شاعري باسي يةكثك لة نةريتةكاىن خؤي دةكات كة وةك ئةركي دينيي گشت ئيماندارثكي 
واذكروا اهللا «: دا دةفةرموثت»اجلمعة«شيت خواى گةورة دةكات كة لة سورةتى ذاستةقينة پةيذةوي فةرماي

كوردي  .بةصث خوا دةفةرموث و فرمامنان پثدةكات كة پاش نوثژي هةيين زؤر يادي خواوةند بكةينةوة» كثيراً
. غافل نابثت" قادر"ئةركي ديين خؤي جثبةجث دةكات، بة ئةمانةتيشي دةزانثت، شةوي هةيين لة زيكري 

  .بثگومان موسوصمان شةوي هةيين هةر زيكري خوا دةكات
  :تردا كوردي دةصثت لة جثيةكي

  دينتو عةبةس كوردي مةالئيك دثن دةپرسن مةزهةب
  دينم و كة قادر خؤي دةزانث من لةسةر كام مةزهةب

و ةيش هةر خواوةندة و كوردي تثشووي خؤي پثية و دصنياية كة پثويسيت بة وةعز "قادر"ديارة ئةو 
ئيتر خةصك چى . تةصقني نيية چونكة لة خؤي و ئيمان و ديين دصنياية و بة ذووگةشي دةچثتة قاپي خودا

  . لثرةيشدا قادر هةر خوداوةندة.. دةصثن بيصثن قادر خؤي ئاگاى لة هةموو شتثكة
ةك تر هةية كة خةسصةتة مرؤييةكاىن پثوة ديارة و كوردييش و دا قادرثكي"كوردي"بثگومان لة ژياين 

مرؤض دةيناسثنث، ئةم قادرةيشيان ذثنماييكةرى كوردي بووة بؤ ناسيين قادري يةكةم، بةهؤي ئةوةوة 
  :توانيويةتى وةآلمي پرسيارةكان ئامادة بكات، دةصثت

  وةرنة كوردي ناتوانث حاصي خؤي بؤت كا عةيان  ةسئةلةتذةهذةوت قادربث بؤ ئةعتاو جوايب م 
حساب كة دةچثتة بةردةم بارةگاى بارى تةعاال قادر ذثنمايي دةكات بؤ  ديارة هيواى بةوةية كة قادر ذؤژي

ديارة ئةم . يا قادر لةم دنيا ذثي نيشانداوة و ذثنمايي كردووة بؤ وةآلمي پرسيارةكاىن ئةو دنيا. وةآلمدانةوة
ةخاتةوة زياتر دةيناسثنث و ئثمةيش لة گومان دوورد" كوردي"قادرة ذابةرى زؤرثك لة موسوصمانانة كة وةك 
كة ذابةري ذثبازثكي زؤر ديار و بةريين ئيسالمة كة ذثبازي  نييةكة ئةم قادرةيان شثخ عةبدولقادري گةيال

  :زياتر ذثنماييمان دةكات، دةصثت" كوردي"قادريية و 
  عةىل مةوالمة قادر پريمة مةمحودة سوصتامن  ئةگةر كوردي دةپرسن مةزهةب، پريي تةريقي من

ديارة لةنثو ). ٥٥: ١٩٨٠توکلي،( وةك پريي سةرجةم دةروثشاين تةريقةي قادريية پرييةتى،" قادر"بةصث 
و بة خاوةىن ذثبازةكةيش ) نةقشي، قادري(موسصماناىن الى ئثمةى كورد دوو ذثبازي دةروثشى باوبووة 

ةسةر و ل) قادري(، كةواتة كوردي لثرةدا بة ذاشكاوى دةصثت كة يةكثكة لة دةروثشاين ذثبازي )پري(وتراوة 
شثخ عةبدولقادري "كةواتة قادري دووهةم . ئةو ذثبازة پةيامي عيشقةكةى خؤي بة ئاكام دةگةيةنثت

  .ية"گةالين
  

  :قادرو هثما
ترى ديوانةكةيدا بةشثوةيةكي ناذاستةوخؤ دةستنيشاين ذثبازةكةى  لة زؤر شوثين" مستةفابةگي كوردي"

يةوة هثما بؤ پريؤزيي پةيامةكةى خؤي دةكات، ةكاىن ذثبازي قادري"سرووت"دةكات، بةهؤي هةندث لة 
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نةهاتووة و بؤ ئةوةيش دصنيامان دةكات " قادر"خوثنةرانيش دصنيا دةكات كة بة ذثكةوت يا بةبث پالن ناوى 
جا ذةنگ وةك . بةآلم بة هثما ذثنماميان دةكات، هثماى سةرةكي ذثبازةكانيش ذةنگةكانة! كة قادر كثية؟

ضدا تايبةمتةنديي هةية بةهةمان شثوة لة ژياين ئاينييشدا تايبةمتةنديي هةية، جا چؤن لة ژياين ئاسايي مرؤ
چ وةك ذةنگي پؤشاك يا چ وةك هثماى گروهى تايبةت يا وةك هةردووكيان، جا ئةوةى لثرةدا بوترثت 

يةكان تةا ئةوةية كة ذةنگى شني يا پريؤزةيي لةالى ذثبازي نةقشيةوة، ذةنگي سور يا نارجنى لةالى قادري
خواي " مامؤستا مةال عةبدولكةرميي مودةذس"تايبةمتةندثيت هةية و سيماى جياكةرةوةية كة وةك جةنايب 

ذابةراىن تةريقةى قادري كاتى خؤي كةواو جبةي ئاأل يا سوري جةرگييان (لث ذازي بثت بؤي باسكردم كة 
جا ئةم سيماية لة ). ١٩٨٤ مودةذس،) (تر پؤشيوة وةك هثمايةك بؤ جياكردنةوةيان لة ذثبازةكاىن

  :دا چةند بارة بووةتةوة بةو ذةنگة هثما دةكات بؤ خؤشةويست، دصبةرةكةى)كوردي(هؤنراوةكاىن 
  كة گرفتارى جبةي قرمزيية بؤچ دةكةن مةنعى بة خوثين دص ئةگةر بةرگي دةشؤت" كوردي"دصي 

  :وة يان وةك دةصثت
  ة بةرگي قرمزي پؤشي دصم وةك مةحجةرة ئةمشةوهةناسةي ئاگرينم بآ سةبةب ناية پةي ئةندةرپةي  ك

لة نةسىت شاعريدا جثگةي خؤي كردؤتةوة و وابةستةي پرؤگرام و بةرنامةى ) سوورة(ديارة ئةم ذةنگى 
  :ژياين بووة بؤية وا پةيوةسىت بووة هثندة بةبةهاوة باسي دةكات، لةگةص مانگى ذوو تةرييب دةكات، دةصثت

  رقي ميتةىن ئاصيلة عةكسي ماهى ذوخساري بة بة
  دةسووتآ دةسري عابيد دةصقي زاهيد سري سةمتورة

  : تر بؤ ناسينةوةى خؤشةويستةكةى هةر بة ذةنگي بةرگةكةيدا دةيناسثنث، دةصثت هةروةها جارثكي
  شةماأل جارث بصث بةو سومخة ئاصةي ديدة مةمخورةبة حوسين عارچي خؤي حةيفة وا بثباك، مةغرورة

  :انباتة الى خؤشةويستةكةي، پثمان دةناسثنثديسان هةر بة ذةنگ دةم
  سومخة سةوزة مةيتةن ئاصة چاو خومار ئةبرؤ كةمان     چ كوآلهئةمسةرة ال غريةتة باآلميانة كة

  :وة يان دةصثت
    كةوا دارايي زةذكوتةت كةمةر چني جبة گوصنارى

  كالو الر چاو خومار شريين سوار خاص شكي تاتارى
تر دياري  كةسثكي" قادر"لةدواى " كوردي"وة دةكةن كة دصنيا ببني لةوةى ئةم منوونة كورتانة بةشي ئة

جا ئايا ئةمةيان كث بثت بثجگة لةو كةسةي كة . دةكات، بة بةرگي سور يا قرمزي يا ئاص دةيناسثنث
  .ذابةرةكةى بثگومان كةس نيية هةر ئةو كةسةية كة دصي بردووة و عاشقي بووة

  :ناچار دةصثت
  هيالكي دةسىت مةيتةن قرمزي مب     ةر ئثغراقة هثجريمةى دةيصثم ئةگئة

) قادري(وةك خواناسثك و سةودايةكي ذثبازي " كوردى"ئيتر ئةتوامن بصثم بيانوويةك نةماوة بؤ ئةوةى كة 
لة الذثيةكي چةوتةوة " كوردي"بناسني، چونكة هؤنراوةكاىن كة هةندث كردويانة بة بيانوو بؤئةوةى ناسيين 
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ية، پثش ئةوةي كة "مستةفا بةگي كوردي"هةر ئةو هؤنراوانة بةصگةي ئيمانداري، خواناسيي وثنا بكةن چونكة 
كؤتايي بةم باسة بثنم بة پثويسىت دةزامن ئةو گومانةيش بذةوثنمةوة كة هةندث جار تاكة هؤنراوةيةكي 

صثن ئةى شاعريمان دروسىت كردووة كة باس لة ماص، مةسكةن و ناونيشاين قادر دةكات، گومانداران دة
  ئةمةيان چي،

  ماصيان نزيك بة بةندخيانة و ئاشى ئةحان    گةر دةپرسن مةنزص، شكص، ليباس، تائفةي
ئةمة ناونيشاين  - وة نزيك مزگةوتى ئةحان »نزيك بةندخيانة و ئاشى ئةحان«بثگومان ئةو ناونيشانةية واتة 

ئةحان، خانووةكةي مزگةوتى حاجي ئةو گةذةكةية كة بنةماصةى ساحثبقذاىن تثدا كؤ بووتةوة و تائثستايش
حةمدى و هةندث لة خانووةكاىن ترى ئةو بنةماصةية ماون وة ئةمةيش ئةوة رووندةكاتةوة كة ئةو كةسة هةر 

- حاجى"خؤيشي هةر لةو گةذةكة بووةو لة مزگةوتةكةى  ةگيةكثكة لة ئةنداماىن ئةو بنةماصةية كة مستةفا ب
ى برازاى شاعريمانة كة هةر "قادر"ى كة لةو گةذةكةيش بووة هةر ة"قادر"فثري خوثندن بووة ئةم " ئةحان

زوو " قادر"ئةو برازايةي ناوناوة قادر وة هةر خؤيشي بةخثوي كردووة چونكة باوكي " قادر"لةبةر ذثزو پريؤزيي 
  ).١٩٨٠:حةمةبؤر( خثزان و مناصةكةى گرتؤتة خؤي" مستةفا بةگ"مردووة و 

ةو قادرة چونكة زؤر خؤشةويست بووة و نازى دراوةتث تؤزث سةرچص ئةوةى جثي سةرجنمة ئةوةية كة ئ
بووة و واى بؤدةچم كة جارثك لة دايك، مامى توذة بووة و بة تؤراوه چووة بؤ الى خزماىن سنة و ناچار مامي 

وا ديارة هةر ئةم ذووداوة بثت كة وا مةسةلةي شوثن كةوتىن . بة شوثنيدا دةچثت، دةيهثنثتةوة بؤ سلثماىن
ي تؤزاوى "بةگمستةفا"ادري لثكةوتبثتةوة و ساآلنثك وا بة هةصة شيكارى بؤ كرابث، شان و شةوكةتى ق

بةوهيوايةي لة داهاتوودا ئةم اليةنةيش بة بةصگةي پتةو ذاستبكرثتةوةو . كردبثت كة ذاستييةكةى پثچةوانةية
  .كورديش شوثين شياوي خؤي پآ بدرثتةوة
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  :ئةجنام
وةك خؤي بناسني وةك لة شيكارى " كوردي"دا گةيشتووينةتة ئةو ذاستييةى كة لة ئاكامى ئةم باسةمان

  :هؤنراوةكانةوة گةيشتينة ئةم ئةجنامانةى خوارةوة
  .بةگي كوردي پياوثكي خوداناس، ئيماندار و ذةوشت بةرز بووةمستةفا - ١
ة عيشقي وات عيشقثكي ذاستةقينةية نةك مةجازى؛ئةو عيشقةى كة هؤشي لة شاعري سةندووة  - ٢

 .خواوةندة
 :قادرن كة ئةمانةن ثئةو قادرةى لة هؤنراوةكاندا ناوى هاتووة يا هثماى بؤ كراوة س - ٣
  ).خودا(قادري گةورة و تاك، تةنيا . أ
 ).قادريية(شثخ عةبدولقادري گةيالين ذابةرو ذةهرةو و پريي تةريقةتى شاعري كة تةريقةتى . ب
  .ترةوة ناونراوة قادرويستيي دوو قادرةكةىقادري بچوك برازاى شاعرية لة خؤشة. ج
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  :سةرچاوةكان

  .قورئاين پريؤز - ١
 .، ئةصمانيادةستنووسة كورديةكان) ١٩٧٠(كةمال .فوئاد، د - ٢
 تةسةوف چيية؟شثخ عةالئةدين، ئةمني،  - ٣
 .، بغداد، چاپخانةى معارف، چاپي دووهةممثژووي ئةدةيب كوردي) ١٩٧١(سةجادي، عةالئةدين  - ٤
 .، بةشي سثهةممثژووي ئةدةيب كوردي خةزنةدار، مارف، - ٥
 .، بةرگي دووةممثژووي وثژةى كورديبؤرةكةيي، سديق،  - ٦

  :ديوانةكان
  .ديواىن حاجى قادري كؤيي - ٧
 .ديواىن حةمدىأمني، مجال،  حممد - ٨
 .،  بةغدادديواىن كوردي )١٩٣١(مةريواىن، كوردي  - ٩

 .ن، چاپي سثهةم، هةولثر، چاپخانةى كوردستاديواىن كوردي) ١٩٧٣(موكرياين، گيوي  -١٠
  :چاوپثكةوتىن تايبةت

لة مزگةوتةكةى خؤي لة " حمةمةد عةىل قةرةداغى"چاوپثكةوتنثكي تايبةت لةگةص مامؤستا  -١١
  .١/٢/١٩٨٠بةرى كةرخى شارى بةغداد ذثكةوتى 

شثخ (لة مزگةوتى " مامؤستا عةبدولكةرميي مودةذس"دميانةيةكي تايبةت لةگةص ذةمحةتى  -١٢
 .١٢/٣/١٩٨٠بةرى رةسافةي شارى بةغداد لة رثكةوتى  لة) عةبدولقادري گةيالىن

  :سةرچاوةى تر
  .١٩٨١بةرنامةى ئةدةيب كوردي لة بةشي كورديي ذاديؤي بةغداد رؤژي پثنج شةمماىن ساصي  -١٣

  :سةرچاوة فارسيةكان
  .١، تهران،  انتشارات نگاة سبز ، چ. تذكره عرفاي كردستانكريميان سردشتى، نادر،  -١
  .، انتشارات توكلي، تهرانتاريخ تصوف در كردستان) ١٩٨٠(رئوف  محمدتوكلي،   -٢
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 دا»گؤران«نيگةراىن لة مةرگ لة فةلسةفةى شيعري 
  وةکوو منوونة »لة سةرةمةرگى هيوا«و  »شيوةىن گوآلصة«

  ∗ئازاد عةبدولواحد كةرمي. د 
  

  :کورتة
لـةو   .شـةيةكى هةميشـةييداية  كـردىن بـري و وشـياريدا، هـةردةم مرؤضـايةتى لـة كث       لة پثناوى سةقامگري

ذوانگةيةوة، گؤران هةميشة لة بؤتةى نيگـةراىن و پةرؤشـيدا دةژيـا لةگـةص ژيـاىن ذؤژانةيـدا بـؤ ديـاريكردىن         
هةردةم لةگةص ثنييةكاندا يةكانگري دةبووةوةو تـةكتيك و نةخشـةى    .ارةنووسى ذةهةندة مرؤضايةتييةكانچ

. ييةوة بة واقعثكى ئامثتةكراو بة تـوذةىي و ژانـةوة پيـادة دةكـرد     ذامان و هزرى ذؤژانةى، لة ميانةى شيعرةكان
ئـةگينا هـيچ    ؛ةوة بةركـةنار بگرثـت  »بـوون و مـردن  «ناكرثت  شاعرييش خؤى  لـة ذةهةنـدةكاىن ژيـان بـة     

پةيامثكى بة بايةخى نيية كة بة خوثنةرى بگةيةنثت، چونكة شاعريان لةچى سةردةم و كاتثكـدا بـن لـةذووى    
» پـؤزةتيض و نةگـةتيض  « هـةر ئـةو جياوازيةشـة كـة دوو ذةهةنـدى فيكـري      . يةكدى جياوازنة بةرهةمةوة ل

  .م سةبارةت بة فةلسةفةى بوون بريوبؤچوونةكانيان يةكدةگرثتةوة آلبة ،دةستنيشان دةكات
نوثيةكانـدا    يةكثكة لةو بابةتة سةرةكييانةى كة لة زؤربةى دةقة شيعريية ،بابةتى نيگةراىن و ترس لة مردن

گـؤران و ئامثتـةكردىن   يةكةشـى دةگةذثتـةوة بـؤ هؤمشةنـدىي     بةتايبةتى لة الى گؤران هؤ. ةرجةستة بووةب
ة هةرچةنـدة ئـةو بابةتـةش لـة دةقـ     . رييـةكان و بابةتـة نوثيـةكاىن شـيعر    فيكرى لةگةص زانسـتة ئةزموونگة 
رو پرسـياركردن لـة   م بةو شثوةية نةبووة كة لةگـةص فةلسـةفةى شـيع   آلبة ؛كالسيكييةكاندا بةرچاو دةكةوثت

  . كييةكاندا بگوجنثتثنييةكاىن ذووداوة ميتافيزي
  
  .ميتافيزيک رگ، بوون،فةلسةفة، شيعر، مه:  کييةکانرهوشه سه 

                                                
  ى كةركوكستگامامؤستای زان∗
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   تا ره سه 

لةسـةر   .يىت زمـان و بابةتـةكاىن پاراسـتووة   شيعرى كوردي  لة ميانةى ذةوتة مثژووييةكاىن ذابذدووةوة نةر
م هـيچ  آلة نوثخوازةكـان پـةرةيان بـة تـةكنيك و زمـان و بابـةتى شـيعري داوة، بـة        ئةو بناغةيةشةوة شـاعري 

 لة گةص مةسةلةيةكى شيعريدا ناكات كة ئةوانةى پـثش خؤيـان كردوويانـة؛   نةوةيةك بة هةمان شثوة مامةصة 
مثـژووى   .جياتر لةوةى پثش خؤى بـةكاردثنث   چونكة هةر ذثبازو دةستةو قوتاخبانةيةك تةكنيك و شثوازى

لـة كودةتايةكـةوة   . يعريش خؤى لة خؤيدا مثژوويةكى خول خواردووى دوابـةدواى يةكـة لـة پةرةسـةندن    ش
دةبثتـةوة هـةتا دةگاتـة ذادةى     دةسثىن و فراوانتر هياخود لة گؤذانكارييةكةوة دةست پثدةكات و بةرةبةرة پةر

خبانةيـةكى شـيعرى نـوث    مةنگى لة قاصبثكى متبووى ميكـانيزمى و ذثگـا بـؤ سةرهةصـداىن ذثبازثـك يـا قوتا      
  .دةكاتةوة

بابةتى نيگةراىن و ترس لة مـردن، بابةتثكـة لـةو بابةتـة سـةرةكييانةى كـة لـة زؤربـةى دةقـة شـيعريية            
هؤيةكةشـى دةگةذثتـةوة بـؤ هؤمشةنـدىي گـؤران و       .بةتايبـةتى لـة الى گـؤران   . نوثيةكاندا بةرجةستة بووة

هةرچةندة ئـةو بابةتـةش لـة     .ان و بابةتة نوثيةكاىن شيعرئامثتةكردىن فيكرى لةگةص زانستة ئةزموونگةرييةك
م بةو شثوةية نةبووة كة لةگةص فةلسـةفةى شـيعرو پرسـياركردن    آلدةقة كالسيكييةكاندا بةرچاو دةكةوثت، بة

  .لة ثنييةكاىن ذووداوة ميتافيزيكييةكاندا بگوجنثت
بـووة،   »سـؤفيزمى «دةربذيىن ئايدياى  لة شيعرى كالسيكيدا بة مةبةسىت  »مةرگ و ثنييةكاىن«ئايدياى 

ـ  . ـياخود جؤرثك بووة لة هةوصدان بؤ خؤپاككردنةوةو خؤپاراسنت لة گوناه ئـةو   داكةچى لة شـيعرةكاىن گؤران
اىن بابةتة دةربذى فةلسـةفةى ئامثتةكردنـة لـة نثـوان خـودى شـاعريو هةوصـدانة بـؤ گةيشـنت بـة ئاكامـةك           

  .چارةنووسى ئةوديوى ميتافيزيك
  

  :هةصبژاردىن بابةتةكةئةگةرى 
زى لـة  جيـاوا  .بابةتى شيعرى نوث لة بابةتة كؤنةكان جياوازترة، هةروةها لـة ورووژانـدىن هثـزو عاتيفةشـدا    

وثنةيـةكى جيـاوازة لـة    كة لةذووى فةلسةفييةوة هةمان بابةت لة شيعرى كؤنـدا   نثوان كؤن و نوثش لةوةداية
  .شيعرى نوثدا

  :وو بؤچووندا يةكدةگرثتةوةئةگةرى هةصبژاردىن بابةتةكة لة د 
بةپثى ئاگاداريشـمان، ذةنگـة يةكـةمني هـةوص     . لةذووى زانستييةوة  بابةتثكى نوثية لة ئةدةىب كورديدا - ١

  .بثت بؤ خستنةذووى بابةتثكى فةلسةىف شيعرى
كـة گـؤران وةکـوو باوكثـك دةستةوةسـتان سـةبارةت بـة        كى ذةخنةىي شيكاريي  سايكؤلؤژيية هةوصث - ٢

  .ى جگةرگؤشةى لة ذامانثكى هزريدا دةقثكى پذ لة نيگةراىن بةرجةستة دةكات"هيوا"و "صةآلگو"مردىن 
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  : بابةتةكة گرنگي
مةســةلةى نوثكردنــةوةى شــيعر لــة ســنوورى ذةتكردنــةوةى تةقليــد، يــان يــاخيبوون لــة شــثوازة كؤنــة  

ةرگـرت، كـة ئامثتـةى    نوثـوة و  ةرؤکةكةى لـة سـةرچاوةيةكى تـةكنيكي   كالسيكييةكة زياتر بوو، بابةت و ناو
چةمكـةكاىن هونـةرو    .فةلسةفةى نوثى زانستة ئةزموونگةرييةكان و بابةتـة شـيعريية هاوچةرخـةكان بووبـوو    

خةسصةتةكاىن شيعرى نوثى كوردى، مةسـةلةيةكة هثشـتا بـة وردى سـنوورةكةى ديـارى نـةكراوة، نـةوةى        
م بكـةن، كـة هةسـت ونةسـت و     شاعرياىن پاش قؤناغى كالسـيك، دةيانويسـت شـيعرثكى ويـژداىن فةراهـة     

هةنـدثك لـة شـاعرياىن سـةردةمى      .ىي ناخى كؤمةص ئامثتـةى هـزرة فةلسـةفييةكان بكـات    آلئازارةكاىن قو
 بريى نيگةراىن لـة مـةرگ و سـةخيت    - اغةكاىن نوثكردنةوةى شيعرى كوردىكة قؤناغثكة لة قؤن- ذؤمانتيك 

سـاتةكاىن شـةذو نائاشـتييان     نائومثـدي  ژان و تاصـي هـةروةها   ه؛ذةنگدانةوةى لة شيعرةكانياندا هةبوو ،ذؤژگار
  .چثشتبوو، دةيانزاىن ناتوانن لة دةست ئةو ثنيية هةصبثن

كة وةکوو بابةتثكى فةلسةيف شـيعرى، پةيوةندييـةكى ديـالثكتيكي لـةنثوان      گرنگي ئةم بابةتةش لةوةداية
ناديارةكـاىن ئـةوديوى ميتـافيزيكی    و ذةهةندةكاىن گةذان بةدواى ثنييةكاىن مردن و ئةگةرة  هزرى گؤران

لةذووى بابةتيشةوة اليةنثكى گرنگ لةشـيعرة ذؤمانتيكييـة  فةلسـةفييةكاىن گـؤران، بـة       .بةرجةستة دةكات
  .دا دةخاتة ذوو»بؤ هيواى كوذم«و »صةآلشيوةىن گو«تايبةتى لة دةقى 

  
  :مثتؤدى نووسينةوةى بابةتةكة

  .كارى بةكارهاتووة شي–لة نووسينةوةى بابةتةكةدا ذثبازى وةسفى
  :بةشى يةكةم

  كردىن دةق ئايدياى نوثكردنةوةو بة تةكنيك: گؤران
لة سةرةتاكاىن سةدةى بيسـتةمدا، پـاش پيـادةكردىن چةنـد ذثبـازثكى ذةخنـةىي نـوث، شـيعر لـةذووى          

بازى شاعرية نوثخوازةكان هةموو ئةو لـةفز . چةند گؤذانكارييةكى، يةك لةدواى يةكى بةخؤيةوة بيىن بابةتةوة،
ــارثكى       ــيكييان ذةتكــردةوة و ج ــةى شــاعرياىن كالس ــة وشــة و زؤر لةخؤكردن ــاريكردن ب تــر داواى  و ي

چاوپثخشاندنةوةيان بة زماىن شيعر و تةكنيك كرد، بةوةى كة هةرشاعريثكى نوثخواز ئةگةر ويسـىت هـةمان   
ث بـةكار  ةى سـةردةمى نـو  تردا دابذثژرثتةوة، پثويسـتة دةسـتةواژ   ماناى شيعرى شاعرياىن پثشوو لة قاصبثكى

كـة   ة و زمـان و بابـةت، مـةرجى سـةرةكني    م تةا دةستةواژةش سةنگى مةحةك نيية، بةصكوو وزآلبة .بثنث
هةر ئةوةشة كة بةها هونةرييةكةى شيعر ديارى دةكـات، شـاعري   . دةبثت شاعري لة قاصىب شيعريدا دايبذثژثت

رهثناىن بابةتدا بايةخ بـة گوجنانـدن و ئامثتـةكردىن    زمان و تةكنيكى شيعرى دةكات بة پيشة، چونكة لة بةكا
  .دةدات لةگةص گؤذانكارييةكاىن سةردةم

پةيامى شيعر لةالى گؤران دةرخستىن بةها فةلسةفييةكاىن ژيان بوو، بؤية فةلسـةفة  لـةنثو زمـان و دةقـة     
ةوة، ئةگـةر  بـؤ هـةر    شيعرييةكانيدا دةژى، شيعرةكاىن گؤران لة بابةت و زمانة  فةلسـةفييةكان  جيـا ناكرثنـ   
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مةبةستثكيش  نووسرابن، ئةوةش سروشىت شيعرى نوثية، زمانيش هاوبةشى شاعريةو لثى دانابـذث، لـة نثـوان    
شاعري و كؤمةصيشدا شيعر دةتوانثت بة تةواوةتى پةيامةكةى بةجث بگةيةنثت، بابـةتيش زمـان دةبووژثنثتـةوة    

انكـردىن وشـيارى مـرؤض و درككـردن بـة بـةهاى       و نوثى دةكاتـةوة، وثـذاى ئـةوةى كـار دةكاتـة سـةر فراو      
  . ذاستةقينةى شيعر

هةميشة لـة   گؤرانبؤية  ؛مرؤضايةتى لة كثشةيةكى هةميشةييداية لة پثناوى سةقامگريكردىن بريو وشياريدا
ــا  ــةراىن وپةرؤشــيدا دةژي ــةى نيگ ــدة    . بؤت ــاريكردىن چارةنووســى ذةهةن ــؤ دي ــدا ب ــاىن ذؤژانةي ــةص ژي لةگ

ردةم لةگـةص ثنييةكانـدا يـةكانگري دةبـووةوةو تـةكتيك و نةخشـةى ذامـان و هـزرى         مرؤضايةتييةكان، هة
لـة ميانـةى شـيعرةكانييةوة بـة واقعثكـى ئامثتـةكراو بـة تـووذةىي و ژانـةوة پيـادة دةكـرد، هـةر              ذؤژانـةى، 

 يـة نيةوة بةركةناربگرثت، هيچ پةيامثكى بة بايـةخى  بوون ومردنشاعريثكيش خؤى لة ذةهةندةكاىن ژيان بة 
  بة خوثنةرى بگةيةنث؛ چونكة شاعريان لةچى سةردةم وكاتثكدا بن لةذووى بةرهةمةوة لـة يةكـدى جيـاوازن،   

ديـارى نـةكردىن   . دةستنيشـان دةكـات   پؤزةتيض و نثگةتيضهةر ئةو جياوازيةشة كة دوو ذةهةندى فيكري 
 - ريو ناوةرؤکةكةيـةوة ىي سايكؤصـؤژييةتى شـاع  آلئةگةر نةچينة قـوو - سنوورثك بؤ خستنةذووى هةر دةقثك 

كـة   پثشبينييةكى قووصى لـة خـؤ گرتـووة    يش چةند دةاللةت و»كوذمبؤهيوای« دةقى. دةقةكةشى ناكاتةوة 
زماىن شيعري گؤران لةم دةقة شيعريةدا نةوةك تـةا  . ضةكردىن زماىن شيعرةكةوة دةردةكةوثتالةميانةى ذ

ا كؤمةصـثك تايبةمتةنـدثيت كردبثتـة بـةر     ذووى فيكرة، يـان مةبةسـتثكى شـيعرى بثـت و بـة تـة       خستنة
دا كؤمةصثك ذةمـز و هثمـا و بـريى فةلسـةىف     »هيوا«لةدايكبووىن  »بؤنةى«شيعرةكة، بةصكوو لة چوارچثوةى 

بة مةبةسىت تثگةيشنت لة دةقى شيوةننامةدا، پثويسـتة خوثنـةر ذؤشـنبريييةكى فـراواىن     . پثشكةش دةكات
ئـةوةش لـة زاراوةى ذةخنـةى    . لتوورى مرؤضايةتى لثكبداتـةوة وورو كهةبثت و بشثت اليةنةكاىن بريو كةلةپو

، ئـةوةش يةكثكـة لـة تايبةمتةنديـة سـةرةكييةكاىن مرؤضـى       »تينـووثيت ذؤشـنبريى  «نوثدا پثـى دةوترثـت   
چونكة شاعري قسة لـة گـةص خوثنـةرى ئاسـاىي ناكـات كـة شـيعر بـؤ چثژثكـى           .ذؤشنبري، بةتايبةتى شاعري
صكوو بؤ ئةو شيعردؤستةى دةنووسثت، كة شيعر لـة سـةرووى هـةموو هونةرةكانـةوة     سةرپثىي خبوثنثتةوة، بة

وزةو سـؤزثكة كـة   « چونكـة شـيعر  . آلدابنث و لةميانةيةوة بذوانثتة دنيـاى ئةپسـتمؤلؤژيا و ذؤشـنبريييةكى بـا    
يعرى وثـذای ئـةوة شـ   ). ٨٤: ١٩٦١درو، ( »شاعري لة قاصىب دةقثكدا دايدةذثژث و بةهاكةشى تثدا دياريدةكات

گؤران لة ئـةزموونثكى زاتييـةوة    .نوثش ديدثكى فيكريية لةميانةى مانا ناواخنييةكانيدا كة گوزارشىت لثدةكات
م ئةو ئةزموونة نةوةك بةتـةا خؤشـييةكى بـث پايـان و وذووژانثكـى ذؤمانتيكييانةيـة،       آلبة.دةست پثدةكات 

كى مرؤضـايةتيدا، كـة لـة فةرهـةنگى شـيعرى      بةقةد ئةوةى كة تواندنةوةيةكى ذؤحية لة چوارچثوةى ئةزموونث
بةو مانايةى كة ئةزموون لـة الى شـاعري، لـة ذثگـاى     .دةگةيةنثت » ديالثكتيكى تايبةتى و گشيت«نوثدا ماناى 

 »هيـوا «ةوة، بؤمنوونـة لـةدايكبووىن   موعاناتى زاتييةوة و لةنثو ئةزمووىن سةرجةم مرؤضايةتيدا خـؤى دةبينثتـ  
و برسـثىت  »گريـاىن مـةجهوول  «ىن دنيايـة، كـة لةگـةص لةدايكبوونيـدا     آلنـدا ماناى مةرگةسـاتى سـةرجةم م  
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منوونة گؤران لـةم چـةن دثـذةدا ئـةو بـريةى       بؤ. بةدبةخىت و تاصي ژياىن باوكيشيان سةربارى ؛دةيانگرثتةوة
  :بةرجةستة كردووة

ديـالثكتيكي   ئةگةر ديدى گؤران ملكةچى ديالثكتثكى تايبةتى و گشيت بثت، ئةوا هاوكـات لـةژثر ذكثفـى    
يشـدا ئـةو   لة شيعرةكاىن گؤران. دةكات كة ثنيترين ياساى گةردوون و بوون بةرجةستة داية»مردن و ژيان«

 تـردا كـة ئـةزمووىن مردنـة بـة نـاوى       هةمان ئـةو فةلسـةفةيةش  لـة شـيعرثكى    . دواليزمة بةرجةستة كراوة
م چـؤن ئامـادة بوونثـك كـة     آلبـة . ثنـث كى ئامادة بؤ مردن خـؤى دةنو وةکوو مرؤضث ،»لةسةرةمةرگى هيوادا«

  :تةسليم بوونة بةفةلسةفةى چينثكى كورتى نثوان لةدايكبوون و گؤذدا
ميـواىن  - هةنسـكى نيوةشـةو   - گريان « هةر ئةو فةلسةفةيةى ژيان لةالى گوران لة ميانةى دةستةواژةكاىن

ـ  »هتد…غونچةى ساوا- دنياى تازة خةوخوصقام بسـووتاية بـةهارى   «ة بةرجةستةكراوةو فةلسةفةى مردنيش ل
ذوويةكى ذةمزى و هثماى جيا جياى تثـدا ديـارة، هـةر     »يةعىن ئيتر ئةمرين - بريىن عةيىن ذثگاية - عومرت

لة ميانةى ئةو فةلسةفةيةشةوة، ژياىن مـرؤض و خؤشـى و ناخؤشـى و بةدبةختيةكـةى پيشـان دةدات، چـؤن       
، گةيشـتىن شـاعرييش بـةو پلـةو پايـة لـة       ةگةلبثگوومان شاعري هةصگرى مةشخةصثكى مرؤضايةتيةو نوثنةرى 

واتـة پرؤسـةكة    ؛ئةدةب نكؤصى لة زاتى خؤى دةكات لةپثناو بةرهةمدا«چثوةى ئةو پرؤسةيةدا دةبثت كة  چوار
كةوتنثكــة بــؤ پيشــانداىن ويســىت شــاعريو مؤركــة ئايديؤلؤژييةكــةى، هــةتا ئةدةبةكــة اليةنــة   جــؤرة رثــك

  ).٧٥: ١٩٨٥ العيد،( »مرؤضايةتيةكةى لة دةست نةچثت
بة خستنةذووى ناوةرؤك و بةهاى تةكنيكى دةقة شيعرييةكة، ناشثت پارچةكاىن دةقـة شـيعريكة، لةيـةك    

تر، بيخةينة سةر باس و لثكؤصينةوة؛ لـة بـةر ئـةوةى شـيعرى كـؤن       دابذين و هةر يةكةو بة جيا لة پارچةكاىن
سـيمايةكى   »كثتىي ئؤرگـانيزمى يـة «پشت بة يةكثتىي بةيت دةبةستثت، كةچى لة شـيعرى نوثـدا چـةمكى    

يةكثىت ئؤرگانيزميش واتا پثكةوة گرثداىن ذةگةزةكاىن نـاوةرؤک و فـؤرم و ئيسـتاتيكاى    . ديارى فؤرمى دةقة
نثوان هةر دةقثكى شيعرى، بةوةى كة هةر يةك لةو ذةگةزانة لة ناو بؤتةى گشـتدا ئـةركثكى هةيـةو ناشـثت     

هـةروةها لةسـةرةتاى دةقةكـةوة هـةتا      تثبگةين، ري، لة دةقثكبةبث فؤرم و وثنةو دةاللةتةكاىن زماىن شيع
  .كؤتاييةكةى دةبثت سةرجةم كؤى پارچةكاىن شي بكةينةوة

يةكثك لة ئةدگارةكاىن شيعرى نوث لة چوارچثوةى فؤرمدا، كـة لـة شـيعرى كالسـيزمي جيـا دةكاتـةوة،       
عةرووزيةكان نابةستثت، بةصكو لـةو  ئةوةية كة دةقى شيعرى نوث لة ذووى كثشةوة بةتةواوةتى پشت بة دةريا 

كثشـى  «يـان   »بذگـة «كودةتايةى كة شاعريان كرديانة سةر ذثبازة كؤنةكـة، گـؤذيىن ئـةو كثشـانة بـوو كـة       
لة بوارى عةرووزيشـدا، هةرچةنـدة گؤذانكارييةكـةى    . ، يان ناوبةناو كثشى عةرووزيشيان بةكاردةهثنا»خؤماصى

ةكـان، گـؤران شـياوة هـةردوو ئاسـىت      ١»عيللـة «و ١»زحياف«هثناىن وةکوو ئةوةى فؤلكلؤر نابينني، بة بةكار

                                                
_ كةخشانة لة بناغةدا لة زانيـارى عـرووزدا ئةوةيـة كـة ئـةجزاى ئةسصـىي       )زةحف(يةكثكة لة ذاوثژةكاىن عةرووز،:زةحاف ١

،هةنـدثكيان بـة   )مفـرد (ئةمانـةش هةنـدثكيان پثيـان ئةصـثن زةحـاىف     .ناتـةواوى تيايـا پةيـدا ئـةكرث    الئةدرث،واتة زيادةو 
  )١٢١، ١٢:  ١٩٦٩سةججادى ،.(ناو ئةبرثن)مركب(زةحاىف
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لةم منوونةيةدا، كثشةكة دةبثت بـة هـةزةجى هةشـت هـةنگاوى     .پثكةوة گرث بدات  »سيمانتيكى و ذيتمى«
بـؤ   سـامل ى »مـةفاعيلون «سامل، كة چى لة دثذثك و چةنـد دثـذثكى هـةمان دةقـدا، بـةگؤريىن هـةنگاوى       

. وانيويةتى دةاللةتى گةشةكردن و ئاسؤى ئايندة بـة فـراواىن بةرجةسـتة بكـات    ت »موسةببةغ« »مةفاعيالىن«
  .واتا درثژكردنةوةى هةنگاوةكة و فراوانكردنةوةى داهاتووى پثكةوة نواندووة

ة، كةواتـة دةقةكـة لةسـةر كثشـى     »موسـةببةغ «لةم دثذة شيعرةدا، كثشةكة هةزةجى هةشـت هـةنگاوى   
  .ببةغةهةشت هةنگاوى سامل يان موسةهةزةجى 

لةذووى وثنةى شيعريشةوة، لة شيوةننامةكاىن گؤراندا، ئةوةمان بؤ ئاشكرا دةبثت، كـة گـؤران لـة دةروازةى    
. ديدثكى فيكرى و لة ئاسىت ژيان و مردنةوة وةکوو ماددةيةكى نوث وثنـة شـيعرييةكان بةرجةسـتة دةكـات     

ثـو جيهـانثكى داهثنـانىي خةياصـيدا     يةكثك لة ئةدگارةكاىن شيعرى نوثيش، تةعبريكردنة بـة وثنـة كـة لـة ن    
مـردن و   - باشـترين بةصـگةى چـةمكى  ژيـان     »لة سةرةمةرگى هيوادا«دةقى . پثشكةش بةخوثنةرى دةكات

بـة واتـاى    »ئـةنوث «ة، وشـةى  »خـةو «كچوانـدن لـة منوونةكـةدا بـؤ مانـاى      لث. خةم لة الى گؤرانـه  - شادى
دركةيـة و   »هةتاكو سيس ئةبث«. ية »شادى«دووةمى لثرةدا خوازةيةو نيشانكراوى . فةرهةنگى بةكارنةهاتووة
جياوازيت لةگةص ئةو خونچةيةدا چية، كة لة مـاوةى  : بة كورتى گؤران دةيةوثت بصث. واتاى شارراوةى تةمةنة 

داى، يـان لـة دثـذى يةكةمـدا، هيـواى بـة       هةر لة گريان و ناخؤشـي  تةمةنيدا بةشادى و ئارامى دةژث و تؤيش
ــاوةو چــاو ى باصــدار»زةذنةقووتــة« ــدووة، كــة هثالنةكــةى لةســةر پةپكــةى مارثكــدا دان ةذواىن ثك لثكچووان

  .چارةنووسثكى ناديار دةكات
لةذووى زماىن شيعريشةوة، زماىن دةقةكة زمانثكى پاك و شيعريية، كـةچى هةنـدثك جـار وا لـة خوثنـةر      

لـة زمـاىن قسـةكردن    چونكة بة حوكمى، ئـةوةى كـة زمـاىن شـيعر     . دةكات، پثكوصى مانا و هثماكاىن بكات
موصكى هةژاىن شيعريية، كة پرؤسة سـيحراوييةكةى شـيعر لـة سـةروةركردىن زمـان و      «جيادةكاتةوة، ئةوةية

بؤية زماىن شيعر داوا لة خوثنـةر دةكـات   ). ٢٧: ١٩٩٠ العالق،(» و ديدى شاعريةوة دةخوصقثنثپشكؤى ذؤح 
ر بؤ نـاو بةرجةسـتةكردىن حاصـةتثكى دةرووىن    چونكة دةقةكةش زيات.وة مامةصةى لةگةصدا بكاتنييةبة وردبي

هةصبةتة پثويسىت بةدةستةواژةو ماناى قووصتر هةية، لةوةى كة شـاعريثك بـؤ بؤنةيـةكى    . هةصچووةو ذؤچووة 
خؤشى، وشةى تايبةت بةو هةستة بةكار دةهثنث كة زياتر ناخى مرؤض بةرةو ئةو ذيتمانة كـثش دةكـات، كـة    

كـةچى  . ةوة بةرةو بوونةوةرثكى پذ لة ماناو دةاللةتى خؤشى و پثكـةنني دةبـةن  پيتةكانيان لة زمانثكى تايبةتي
دةمثكى ئاوا پذلة سؤزو شعورى بث چارةنووسـى و ناديـارىي جيهـاىن كؤرپةيـةك لـة الى باوكثكـةوة، مانـاى        

. ئةزموونثكى واقعيية و تةعبري لـة مانـا و هةسـت و نةسـىت مرؤضـايةتى دةكـات      . هةموو شتثك دةگةيةنثت 

                                                                                                                        
ة )زةرب-ضـرب ( ة كة يا هـةبوو ئـةبث لـة   )عةرووز-عروض(كةلة.انثكة كة لة ئاخرى تةفعةلةوة ئةبثذرووزدا گؤ هلة ع: عيللة ١

ان ئةم عيللةتة ئةگـةر لـة عـةرووز وةيـا زةرىب يةكـةمى بةشـى قةسـيدةكةدا هـةبوو ئـةبث لـة هـةموو            ديس.كةشيا هةبثت
  )١٢١، ١٢:  ١٩٦٩سةججادى ،. (ئةم عيللةتةش دوو جؤرة؛ عيللةتى زيادة و عيللةتى ناتةواوة.قةسيدةكةدا بثتةجث
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دا بة زماىن جةدةلييةتى ژيانثكى تازةى هثشتا سـنوور بـؤ نةكثشـراوة دةدوثـت،     »هيوا«لةگةص  ثك گؤرانكات
ئةوة خؤى لة خؤيدا بةرجةستةكردىن بابةتثكى ديالثكىت گشـتيية و پشـت بـة سـيماى زمانـة شـيعرييةكة و       

ئـةوةش   .ژدا بةكار هثناوةبةو مانةيةى كة گؤران هةموو دةاللةتةكاىن لة ميانةى دوو د. وثنةكاىن دةبةستثت 
  .يةكةيةكى هةماهةنگى لة زمان و وثنة پثكدةهثنثت 

لـةنثوان دوو   »سـيميؤلؤژيانة - ئسـتاتيكي «زثكى واتا زؤر جار ئامثتةيةكى گوجناو لة نثوان لةفزةكاندا بة شثوا
ان ئةوةش شثوازثكى شـيعرىي تازةيـة و ديـدى شـاعري پيشـ     . سات يان دوو دميةىن جياوازدا دروست دةكات

ذادةگةيةنثت، كة ئةم ژيانة دوو جةمسةرى بـوون  " هيوا"هةر ئةوةشة بة . دنيايةكى واقعيدا دةدات لة بنياتناىن
ة و ئةو داذشتنة و شثوازة جياوازانةش، كة لةميانـةى مانـاى دوو فةلسـةفةوة دثنـة     »مردن«و »مان«و نةبووىن 

پة و فثصـةكامنان بةرجةسـتة   ةوانة ئثمةن، خورئ«: هةروةکوو سارتةر دةصثت. كايةوة، ئاوثنةى خودى شاعرين 
  .)٢٥٠: ١٩٨٠ جيده،( »دةكةن

  

  :بةشى دووهةم
  يان فةلسةفةى شيعرو ئةزموىن زاتى: نيگةراىن لة مةرگ

لة ذوانگةى تثذوانيىن گؤرانةوة بؤ مردن، بة تايبةتى مردىن هيوا و گوالصـةى جگةرگؤشـةكاىن، جؤرثـك لـة     
  :اصةتى مةرگةسات بةرجةستة دةبثت جاويدانىي يةكثك لة دوو جؤر لة ح

  . دا »بوون«ژيانثكة پذ لة كثشةى بةردةوامى و هةصكردن لة گةص مةرگةساتةكاىن :حاصةتى يةكةم 
كةمردنة  تن لةو مةرگةساتانةى، كة حةمتييةتى بوون دروسىت دةكات،آلدةربازبوون وهة :حاصةتى دووهةم 

  .نةمرىي ذؤح  مردن جؤرثكة لة و بة بؤچووىن  ذؤمانتيكييةكان،
مردن بةشثكة لة گؤشـةگريى، كةواتـة   «پثكةوة گرثداىن نامؤبوون و مردن حةمتييةتثكى مثژوويية، چونكة 

، كةچى ذووى دووهـةمى  )١٠٣: ١٩٨٦ ،بزديانف(» مرؤض كة دةمرثت تووشى ئةو گؤشةگريية ذةهايية دةبثت
هةميشة خوو بة ژيانـةوة دةگرثـت، چونكـة     مردن بة سيما مرؤضايةتييةكانةوة گرثدراوة، بةو مانايةى كة مرؤض

ژيان وةکوو ذوودايةكى ئاساىي پراكتيك بكراية، ئةو كاتة جؤرى ترس لة مردن بةو شثوةية نةدةبوو كـة  «ئةگةر 
لـةش، زات، ناسـنامة،   : سةرجةم مرؤضايةتى لثى دةترسثت، بةصكو ترس دةبوو لة لة دةستداىن شتةكان، وةکوو

  .)١٠٣: ١٩٨٨ فروم،( »واتا ترس لةوةى كة كةسثك بة مردن بزر دةبثت...مةىيترس لة كةوتنة ناو بثناسنا
لة ذوانگةى فةلسةفةوة، ژيان و مردن دوو ذووى تةواوكةرى يةك ذووداوثكـن، ناشـكرثت مـرؤض نكؤصـى لـة      

م شاعري زياتر هةست بـة هاوكثشـةى   آلهةستكردن بة هةردووكيان بكات، ئةوة سةبارةت بة كةسى ئاساىي، بة
و نةماىن ئةو ذووداوانة دةكات، لةو ميانةشةوة تواناى ديدثكى تايبـةتى بـؤ بينـيىن شـتةكان هةيـة، كـة        بوون

  .چةند بتوانثت ديدثكى فراوانتر بؤ دروستبوون و نةماىن ناسنامةى زاتىي خؤى فةراهةم دةكات 
ذووژان و  سةرچاوةى درككردن بة ژيان و مـردن، هةصوثسـتثكة ذاسـتةوخؤ بـة ميزاجـى شـاعريو ئاشـىت و       

وشيارى و ستراكچةرى ذؤشنبريييةوة گرثدراوة، لةوةشدا پثكهاتةيةكى ئامثتةىي سـةبارةت بـة هةصوثسـتثكى    
مـردن  .زاتى دروست دةبثت، هةر ئةوةشة كة هةصوثسىت شاعري بةرامبةر بة ژيان و مردن دةستنيشان دةكـات 
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فةلسـةفةى شـيعرةكانياندا وةکـوو     لةالى ذؤمانتيكييةكان، كثشةيةكة كة سةرجةم شـاعرياىن ذؤمانتيـك لـة   
زووتر لة نةمريكردىن مردن نزيك ببووةوة، چونكـة پثـى وابـوو    " شلنگ"« نةمرييةكى ذؤح ئاماژةيان بؤ كردووة،

  ) .١٨٧: ١٩٨٤ شورون،(» خؤشةويسىت، بةرةو  جيهاىن نةمرىي دةبات" كارؤليىن"مةرگى لةناكاوى 
لة گؤشةنيگاى ذووداوةكاىن ژيان خؤيةوة نةهاتووة، بةصـكوو  هةستكردن بة هيچ نةبووىن ژيان و كثشةكاىن،  

ىن تةمةن و ذووداوةكـاىن ژيـاىن كةسـةكان دةكـات،     آللةو هةستةوة هاتووة كة مردن كؤنتذؤصى سةرجةم سا
ئـةو  ). ١٠٣: ١٩٨٦ ،بزديانف( »ئاذاستةكان بةرةو كؤتاىي دةبةن, هةبوون «: تىچونكة وةکوو هايدگةر گوتووية

« نازناوى ژياىن لثنراوة، ئةوانة چةند هثصثكى وةمهى و نةواى ذةواندنةوةى تاريكى كةم خايةنن ة ئاذاستانةشة ك
ترس و نيگةراىن لة مردن، ورووژانثكى نثگةتيضيية لةالى مرؤض، چونكة مرؤض زؤرجار لة شىت ناديارو شارراوةو 

ذوان ناكرثـت چارةنووسـي مـرؤض    چاوةذوانكراو دةترسثت، مردنيش يةكثكة لةو ذووداوة ثنييانةى كة چـاوة 
  .)١٧: ١٩٨٧ عبداخلالق،(» راىن لةالى شاعريان دروست دةكاتدةستنيشان بكات، بؤية ترس و نيگة
، paradoxy)( پارادؤكسـيية لةوةداية كة مـردن ذووداوثكـى    ترسى مردن، كثشةى سةرةكى لة نيگةراىن و

كى جاويدانييـة، مرؤضـيش  هةميشـة سـةبارةت     كاتدا هثزثكى تثكشكثىن و داهثنـانث  بةو مانايةى كة لة يةك
بةمردن نيگةرانة و لثى دةترسث، ئـةو تـرس و نيگةرانييـةش بـووة بـة ميكـانيزمى پيـادةكردىن ذاسـتةوخؤ و         

زؤربةى دياردةكاىن ذةفتارى مرؤضايةتى سـةقامگري   »بري، ذامان ئةقص،«ناذاستةوخؤى ذةفتارةكاىن مرؤض، بؤية 
بنةما وشةنگستة ئاينييةكان، وةکوو بنةمايةكى بابةتى دادةنـثن، كـة ناكرثـت    دةكةن، هةندثك لة ذةخنةگران 

بـراون جـةخت   . يـةتى جيابكرثنـةوة  آللة جيهاىن  دةوروپشىت مرؤض و هةنگاوة شعورييةكاىن ذةفتـارى كؤمة 
 لـةو ذوانگةيـةوة   .لةسةر ئةوة دةكاتةوة، كة ملمالنث كردن لةگةص مردندا، ژثدةرى سةرةكى نيگةرانىي مرؤضـة 

صةى جگةرگؤشةى كردبوو، كة لة ساتةكاىن سةرةمةرگدا لةگةص ذووداوثكـى  آلگؤران هةسىت بة ئازارةكاىن گو
 شيعر لة هةر سـةردةمثكدا بثـت،  «جگةرگؤشةيةكى لة بةرچاو ون  دةبثت، وثذاى ئةوةى  حةمتىي فةنابووندا،

  .)٤٧:سکوت( »تجؤرة هةماهةنگييةك لة نثوان مةسةلة ئاكارى و الهوتييةكاندا پيادة دةكا
گؤران هةرچةندة لةذووى ئايديؤلؤژييةوة، بذواى بة ئايدياى شتة ناديارةكان نةبوو، بةصكوو مةترياصييانة بـريى  

دا »صـة آلگو«و » هيوا«دثك حاصةتى وةکوو مردىن م لة هةنآللة مةسةلةى بوون و ئايندةى مرؤض دةكردةوة، بة
  .كيان بةرجةستة كردووةفكرثكى ئايدياصييانةى سةبارةت بة مردىن هةردوو

  : يةگيانداىن هيوا: حاصةتى يةكةم
  :ملكةچ بوونةية بة چارةنووسى مرؤضگؤران مةگةر بة خةون هيوا بيبينثتةوة، ئةوةش هثماى ثنىي ئةو 

  هةى هاوار، هةى داد هيواى شريينم
  يان ئةدةى، ئةمرى، ئيتر ناتبينم گ

  ئيتر ناتبينم هةرگيز !ئيتر ئاخ
  شةو شةوى پايزلة خةوا نةبث، 

  )٩٤: ١٣٨٤ گؤران،(
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  : صةيةآلمردىن گو: حاصةتى دووهةم
. نـاوبردووة  »ئامسـان، زاتـى خـوا   «غـةيىب   صةى بة كردارثكى سةرةوةىيآللةو حاصةتةشدا، گؤران مردىن گو

  : تةنانةت مرؤضى ئاساييش نائاگا، مردن لة يةك سةرچاوةى ميتافيزيكييةوة ذوودةدات بة بريى ئةوواتة 
  ردارت ئةگةر مةسئوول سةماية،لة ك

  ..حةتتا زاتى خواية ..تةبيعةت، هةرچى 
  

  بةشى سثهةم
  :دا »صةآلشيوةىن گو« پرةنسيپةكاىن نيگةراين لة مةرگ لة دةقى

ئةوةش لةميانةى ئةو . تثذوانيىن گؤران سةبارةت بة مردن، بةپثى هةصوثست و ذووداوةكان دةگؤذثت
بةرجةستة بوونةوةى كثشة مرؤضايةتييةكاندا وث و فةلسةفةى ذووبةذوو چةمكانةى كة لة بابةتةكاىن شيعرى ن

بةم شثوةيةى  صةى كچيداآلپثكهاتةكاىن نيگةراىن، لة مةرگى گو صةدا،آلگؤران لة دةقى شيوةىن گو. دةبن
  : خوارةوة بةرجةستة كردووة 

ـ . دةكـات »ناسؤرىي ژيان ژاىن جگةرسووتان و«صة، تةعبري لة آلبة مردىن گو - ١- ٣ م هثشـتا ملكـةچى   آلةب
  :ثنىي مردنةكةى نابثت، چونكة وةکوو مرؤض عةقصى پث نابذثت؛ بؤ منوونة دةصثت

  كچم خؤ  تؤ  نةماوى، تا ببيىن،
  چةن بة ناسؤرة بريىن كة باوكت 

  نة تؤى  پث  دثتةوة، نة عةقصى ئةبذث،
  لةسةر تؤ، كام يةخة، كام ئةستؤ  بگرث ؟

  

 جؤرثـك لـة جاويـداين    - بـة تايبـةتى مـردىن جگةرگؤشـةكةى    - بؤ مـردن   لة ذوانگةى تثذوانيىن گؤرانةوة
  .يةكثك لة دوو جؤرة مةرگةسات بةرجةستة دةبثت 

  .دا )بوون (ژيانثكة پذ لة كثشةى بةردةوامى و هةصكردن لةگةص مةرگةساتةكاىن : حاصةتى يةكةم
كة مردنةو  دروسىت دةكات، تن لةو مةرگةساتانةى، كة حةمتييةتى بوونآلدةربازبوون وهة: حاصةتى دووةم

  .»مردن جؤرثكة لة نةمرىي ذؤح«بة بؤچووىن  ذؤمانتيكييةكان، 
تـر، يـان نةمرييـةكى     تر، ذةنگة چارةنووسى مـرؤض لـة دنيايةكـةى    مردن گواستنةوةية بؤ دنيايةكى - ٢- ٣

كايـةتى و  قةشةنگ، ياخود حاصةتثكى پذ مةترسى و ئةشكةجنة بثت، سةرةذاى بثبةش بـوون لـة عاتيفـةى باو   
  :پةلكثش كردن بةرةو دنيايةكى سةراىب و عةدةم

  !هةيهات كچى خؤم  !چ زوو مردى كچم
  !چ  زوو كةوتيتة  بن  گؤم ،چ  زوو

  خؤ! چ زوو كةوتيتة بن گؤمى عةدةم
  !. .بة ئؤخةى تةذ  نةبوو  لثوم  ومت ذؤ

  دةمث پشكووتى  تثر بؤمن  نةكردى،
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  !  ة مردىزصةى خؤشةويست دةرلةحآلگو 
  )٩٤: ١٣٨٤ گؤران،(

  

گؤران زانيويةتى، كة مردن كؤتاييةكى حةمتىي چاوةذوانكراوى هةموو كةسثكة، كةچى لـة ذوويكـى    - ٣- ٣
نائومثدييةوة بةرةنگارىي دةكات، لةو ذوانگةيةوة پرؤسةى مردن بة ملكةچ بوون بـة ياسـاى سروشـت دةزانـث،     

  : ئينجا بة گومانةوة پرسيار لة بةرپرسى مردن دةكات ودةصثت
  لة كردارت ئةگةر مةسئوول سةماية،

  ...حةتتا زاتى خواية ... تةبيعةت، هةرچى  
  هةرچى و هةچ كةس بث سةبةبكار،: بةصث

  پرؤتستؤى  ئةوم مةگصووبة ئثجگار
ةسـةر  لةو كةسانةى كـة ل « مردن سزاداىن مرؤضة و لة هةمان كاتيشدا دابذانة  بةپثى بؤچووىن دةروونناسان،

ئـةوةش جؤرثكـة لـة    » گردبوونةوةية لةگةص ئةوانةى زووتر چوون بـؤ ئامسـان  «يان . »زةوى خؤمشان دةوثن
  . فةلسةفةى نةمرى لةالى شاعرية ذؤمانتيكييةكان

لةميانةى دةقةكةدا، لة ذوانگةى دةروونناسييةوة پثوةرثكى سايكؤ بايؤلؤژى بةرجةستة بـووة، كـة بـة     - ٤- ٣
  :هزرى كةسى بة ئاگا لة چوار هؤكاردا كؤ دةبثتةوة پثى ئةو پثوةرة، بابةتةكاىن نيگةرانىي مردن لة

  .بةردةوامى بريكردنةوةى مةعريفى لة مردن، وةکوو ذووداوثكى بايؤلؤژى :يةك
لـة حاصـةتى    گؤران لة زؤربةى دةقة شيعرييةكانيدا، وةکوو ذؤشنبريثكى بة ئاگا لة فةلسةفةى ژيان و مردن،

: شـيوةن و فرمثسـك  «وونة لة شيعرة شـيوةننامةكاىن بةشـى   بؤ من. بةردةوامى بريكردنةوةى مةعريفيدا بووة
هاوذمث بث كـةس، الوانـةوةى سـةرةذث، لـة سـةرةمةرگى      «لة ديوانةكةيدا، بةتايبةتى لة دةقةكاىن  »٩٩- ٨٣

  .دا، زؤرجار ناوى مردىن هثناوة»صةآلهيوادا، گوصى كةم خايةن، شيوةىن گو
  :دا دثتكةبةسةر لةش نيگةراىن لةو گؤذانكارييانةى،: دوو

دا  »صـة آلشـيوةىن گو « و »گوصـى كةخمايـةن  «گؤذانكاريية بايؤلؤژييةكاىن مردن، ذةنگدانةوةى لة دةقةكاىن 
دا، ئةو بريةى بةرجةستة كـردووة كـة   »گوصى كةخمايةن«زمانثكى تةكنيكى بةرجةستة كراوة، بؤ منوونة لة  بة

  :تىباس لة شيبوونةوة و نةماىن جةستة دةكات، بؤمنوونة كة گوتووية
  كةچى چ زوو، چ كتووپذ لة پةجنةىي وةرةما

  ژاكا !لةشى شل و پةمةييت، ئةى گوصى جوان
  چ زوو توايةوة حوسنت لة قرچة قرچى غةما،
  ! دوو پثشة ما ئةويش ئةذزث لة سينةىي خاكا

  

  :مردين كةسثك لةناكاوو لة تاىف الويدا: سث
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كةم دةوامـى، چ زوو،  «پةيضةكاىن .دا »صةآليوةىن گوش«گؤران لة ميانةى دةقة شيوةننامةكاندا، بةتايبةتى لة 
  :وتوويةتى بةكارهثناوة، بؤ منوونة، »دةر لةحزة

  غةرامى كةم دةوامى عومرى الومي،
  دصؤپى خوثىن گةرمى ئاگراومي ؟

  جگةرگؤشةى عةزيزم، نوورى چاوم،
  سةرى تاصة دةزووى ئاماىل خاوم ؟

  !هةيهات كچى خؤم !چ زوو مردى كچم
  !چ زوو كةوتيتة بن گؤم !چ زوو مردى

دةروونييةكانةوة، بابةتى زؤر ناوهثنـان و نيگـةراىن لـة مـردن، پةيوةنـدىي بـة        - لة ذوانگةى تيؤرة شيكاريية
بـةو مانايـةى   . بة تايبةتى ئةگةر كةسةكة شاعري بثت. ئاسىت ذؤشنبريى و بةئاگاىي كةسثتىي مرؤضةوة هةية 

  :اوكثشةية دةبثتذادةى ترس و نيگةراىن لة مردن بةپثى ئةم ه
  ئاسىت وشيارىي كةسةكة

  
  ترس و نيگةراىن لة مردن

  
   

 لةالى كةسى نةخوثندةوار كةسى خوثندةوار كةسى ذؤشنبري
  )زؤر و بةردةوامة)  (زؤرة) (كةمة(
وةکوو شاعريو مرؤضثكى بة ئاگا لة ذووداو و  "گؤران"لةميانةى ئةم دايةگرامةوة دةردةكةوثت، كة  

  . يان، زياتر هةسىت بةو ثنيية كردووةو بةرامبةر بةو پرسيارة ئةزةلييةش زؤر نيگةران بووةثنييةكاىن ژ
   :خودى مردن پرسيارثكى بث وةآلمة: چوار  

وةکوو «وةکوو ثنييةكى جاويداىن لة كؤمةصگادا، ذؤصثكى سةرةكى و كاريگةرىي هةية، چونكة مةرگ 
لةبةرئةوةى مةرگ ئةو ئيمكانةية كة تةواوى ئيمكانةكاىن تر  باآلترين ئيمكاىن بووىن مرؤىي سةير دةكرث،

لةو ). ٢٢٣: ٢٠٠٥ ماکواری،( ملكةچني، چونكة هةموو ئيمكانةكامنان لة ئاست مةرگدا پةرت دةبن
وةکوو ئيمكان نةبووىن پرسيارثك لة ثنىي مةرگ، ئةو دةقةى لة چوارچثوةى  "گؤران"ذوانگةيةوة، 

بوونگةراييدا نووسيوة، وثذاى عاتيفةى باوكثك كة دةبينث جگةرگؤشةكةى لة تةكنيكى شيعرى و فةلسةفةى 
 . پثش چاويدا ئةمرثت
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  ئةجنام
لـة پثنــاوى سـةقامگريكردىن بــريو وشــياريدا، هـةردةم مرؤضــايةتى لــة كثشـةيةكى هةميشــةييداية، لــةو     

انةيـدا بـؤ ديـاريكردىن    ذوانگةيةوة گؤران هةميشة لة بؤتـةى نيگـةراىن وپةرؤشـيدا دةژيـا لةگـةص ژيـاىن ذؤژ      
چارةنووسى ذةهةندة مرؤضايةتييةكان، هةردةم لةگةص ثنييةكاندا يةكانگري دةبووةوةو تـةكتيك و نةخشـةى   
. ذامان و هزرى ذؤژانةى، لة ميانةى شيعرةكانييةوة بة واقعثكى ئامثتةكراو بـة تـوذةىي و ژانـةوة پيـادة دةكـرد     

ئةگينا هيچ پـةيامثكى بـة   . بة بوون ومردنةوة بةركةنار بگرثت ناكرثت  شاعرييش خؤى  لة ذةهةندةكاىن ژيان
بايةخى نيية كة بة خوثنةرى بگةيةنثت، چونكة شاعريان لةچى سةردةم وكاتثكدا بن لـةذووى بةرهةمـةوة لـة    

دةستنيشـان دةكـات،    پؤزةتيض و نةگـةتيض  ياوازييةشة كة دوو ذةهةندى فيكريهةر ئةو ج. يةكدى جياوازن
  .بة فةلسةفةى بوون بريوبؤچوونةكانيان يةكدةگرثتةوة م سةبارةت آلبة

بابةتى نيگةراىن و ترس لة مردن، يةكثكة لةو بابةتة سةرةكييانةى كة لة زؤربةى دةقة شـيعريية نوثيةكانـدا   
بةتايبةتى لة الى گـؤران هؤيةكةشـى دةگةذثتـةوة بـؤ هؤمشةنـدي گـؤران و ئامثتـةكردىن        . بةرجةستة بووة

هةرچةنـدة ئـةو بابةتـةش لـة دةقـة      . ئةزموونگةرييـةكان و بابةتـة نوثيـةكاىن شـيعر     فيكرى لةگةص زانسـتة 
م بةو شثوةية نةبووة كة لةگـةص فةلسـةفةى شـيعرو پرسـياركردن لـة      آلبة. كالسيكييةكاندا بةرچاو دةكةوثت

  .ثنييةكاىن ذووداوة ميتافيزيكييةكاندا بگوجنثت 
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  :سةرچاوةكان
      :زماىن كوردىبة 
  .بةغدا  ،ئةدةىب كوردى و لثكؤصينةوة لة ئةدةىب كوردى )١٩٦٩(عةالئةددين سةججادى،  - ١
  .چاپخانةى ذةنج چاپى دووةم، ، سلثماىن،دنياى شتة بچووكةكان) ٢٠٠٥(سيوةيلى، ذثبوار  - ٢
  .، سلثماىن، دةزگاى نةوا فةلسةفةى بوونگةراىي )٢٠٠٥(ماكوارى، جؤن  - ٣
  .، چاپى يةكةم ؤهبآلوكراوةى پانيز، چاپخانةى داآل ان، رديوان) ١٣٨٤( آلبدوصگؤران، عه - ٤
  .)١٨٤(دوشةممة، ژمارة  - ، ذةخنةى چاودثر٥/١٠/٢٠٠٩نةهاىي، عةتا،  - ٥
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  ي ناليدا»زوور شاري شاره«ي سيده قه زمووين شهوودي له سيت نؤستالژا و ئه هه
  ر مؤرادي  نده  سكه  ئه .د

  
   :کورته

وتـووي   رکـه  قثکـي سـه   وه، ده بييـه  ده زمووين شيعري و ئـه  ي نايل له ذووي ئه»ورزو شاري شاره«ي  سيده قه 
نالييـه  ي سيت نؤسـتالژا  هه - يشتين خؤم تيگه پثي ويش به ئه- م  که دا باسي لثده م وتاره ي له وه ئه. يهناليشيعري 
و  چثـت، ئـه   م وثـده آلبة ، لييهشهوودي خودي نا زمووين مه مي ئه رهه ند به رچه نوستالژاي نايل هه. دا که له شيعره

کـه   ين شـيعره  يت خاوه ياص و ژياين تايبه مي خه رهه نيا به وه، ته ته دا ذةنگي داوه که ي له شيعره نانه نگ و دميه ده
ق  ده. مثکـي ديـاريکراوه   رده يت و کولتووري سه يهآل ثکي کؤمهوتارمي  رهه ي، به که خودي نايل و شيعره. بثت نه
  .نييةي  که نه مي خاوه رهه نيا به يت ته يهآل يب و کومه ده کي ئهمث رهه ک به وه

و  ر زؤر جيـاوازه لـه خـودي ئـه     يب، بـؤ خوثنـه   ده ري و ئه مثکي هونه رهه يان به  ق يشنت له ده ند تيگه رچه هه
  سـثکي  کـه  زمووين شهوودي س له ئه ي که که پثيه و ويش به که دياري کردووه، ئه قه ين ده ي که خاوه سته به مه

مثکـي   رهـه  ق بـه  ق و خـودي ده  ين ده ک خـاوه  ريـش وه  م خوثنـه آلتثناگـات، بـة    سـه  و که ک خودي ئه تر وه
و  بـه . کـات  ، دهي کـه زاصـه   هوتـار و  کـردن لـه   ق پيويست به باس کردن له ده دايه که باسلريه. يةتييهآلکؤمة
لـه   و نؤستالژاشـه   يشنت لـه  تيگه. نييةنايل ي خودي زمووين شهوود نگي  ئه ده نيا ي نايل ته ش نوستالژياکه پثيه
  .تر جياوازه رثکي وه بؤ خؤينه رثکه تر و له خوثنه سثکي وه بؤ که سثکه که

 
  . وتارزمووين شهوودي، شار،  نايل، نوستالژا، ئه: وشة سةرةکييةکان

                                                
 ستگار و مامؤستاي زان نووسه 
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  کي پثشه

يف ديـاريکراو   لسـه  کـي فـه   يـه  ري قوتاخبانـه  ادنهبوني سووف نيه، يا خود ناتوانني نايل به يله ند نايل فه ر چه هه
 تـر لـه   کـي  واتايه  به. وه کاين بکؤصثنه مه رهه شيعر و به له  وه  فيه لسه ي فه ذوانگة  توانني له م دهآلين، بة د بکه ناوزه

. صـبثنثت  ر هـه  سـه  »بـوون «مکي  چه ندن به پثوه  يف که لسه ا پرسياري فه توانرثت چه مثکي شيعري ده رهه به 
دا  ت لثـره  صـبه  هـه . وه فييه لسه ي فه وه م ليکؤصينه رده به  خبرثته که   يه ي هه نديه مته و تايبه شيعري شاري نايل ئه

رينتـر   مکثکي عامتر و بـه  خوثدا چه خوث له فه  لسه فه. نيية، ذثبازثکي زانسيت دياريکراو  وه ليکؤصينه ست له  به مه
يت، ئـابووري،   يـة آلکؤمة کـاين ژيـاين   واوي بـواره  و تـه  سک نيه  بواريکي ته فه  لسه فه بواري. ذثباز يان مثتوده له

ـا   ي چـه  ئاذاسـته   کـه  يـه  ي هـه  نديـه  متـه  و تايبـه  نايل ئهشيعري . گرثت خؤ ده سي و هتد له که سياسي، تاکه
يت  وخسـاري ژيـاين تايبـه   ـا ذةنـگ و ذ   ته سيک نه که ک تا که وه" نايل. "وه يف گرنگ بکرثته لسه پرسياري فه
  .مثکي دياريکراوه ر ده يت، کولتووري و ئابووري سه يةآلثکي سياسي، کؤمةوتارمي  رهه صکوو به به خؤث نيه، 

  
  که وه مثتودي لثکؤصينه

  ي ذثبـازثکي ديـاريکراو ببثتـه    وه کوو ئـه  ستثت تا وه به ده" يشنت تثگه"مکي  چه تر پشت به فره  وه م لثکؤصينه ئه
گشـيت و   ت بـه  قيقـه  حـه . يـن  مثکـي شـيعري تثبگـه    رهه به پثي مثتود له به  که  مه سته زؤر ئه. که اي باسهم بنه
کـاين   پثي ذثبازثکي زانسيت دياريکراو روخساره به که سک و گوجناو نيه ته نده  وه ت، ئه تايبه يت شيعري به قيقه حه

 رخبـات  ت ده قيقـه  مـووي حـه   مثتود ناتوانثـت هـه  : ثتل ده" گادامثر"ي  و جؤره ر به هه. ست ر ده به خؤي خباته
ـا   چـه  يه  بووين هه ي که وه مکثکي دياريکراو نيه، ئه ت چه قيقه حه  يه وه ي ئه که ذاستيه). ۱۰۵: ۱۳۸۵ رهربي،(

  ".ت قيقه حه"مکي  چه له يشتنه  جؤري تثگه
  

  ي ژياين نايل کورته
. دونيـاوه   تـه  زوور هاتوه شيت شاره ده له» خاک و خؤص«گوندي  له يل، يسي مکايه دي شاوه محه ال خدري ئه مه

و   دايـک بـووه   زاييين لـه  ۱۸۰۰ساصي  نايل له" گ کي به مني زه ئه"ناو بانگ  ي مثژوونووسي به وه پثي لثکؤصينه به
  .کؤچي کردووه ۱۸۵۶سايل  له

و   ريب خوينـدووه  سـي و زمـاين عـه   مه، نايل قورئاين پـريؤز و زمـاين فار   رده و سه پثي ذثبازي خويندين ئه به
- کاين کوردسـتان گـه   ناوچه کردين ئاييين ئيسالم زؤر له ت و دواتريش بؤ خزمه  رگرتووه يت وه قييه ي فه ئيجازه
د  محـه  ص سلثمان پاشاي بابان و ئـه  گه لهبووه ندي  ص مري نشيين بابان و پثوه گه له مه  رده ژياين نايل هاوسه. ذاوه

  ). ۲۶: ۱۳۷۹ ال عبدالکرمي مدرس، مه( پاشاي کوذي
  
  ي نايل»زوور شاره«ي شاري  سيده قه
شـاري  «ي  سـيده  ي قـه  وه نـايل نووسـراون، ساصـي هؤنينـه     ت بـه  بـاره  سـه  ي کـه  رچاوانـه  و سه ند ئه ر چه هه
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و " ال عةبدولکـةرميي مـودةذس   مامؤسـتا مـه  "ي  وه پثي لثکؤلثنـه  م بهآلبة ،زانن نايل جؤراوجؤر دهي »زوور شاره
چثـت   وه، وثـده  تـه  دا ذةنگـي داوه  کـه  شـيعره  له ي که هيوايانهو سيما بث و ئه  که رؤکي شيعره پثي ناوه ها به وهر هه

کـي ئثجگـار    ناهومثدييه  دواي ذووخاين مرينشيين بابان که واته  ؛ي زاييين بيت۱۸۴۷ م شيعره ساصي گوتين ئه
  .سيت ناليدا دروست کرددوه هه رگبذي له  جه

سـي   کـه  ژيـاين تاکـه   بـه   نييـة ند  نيا پثوه ته ي مرؤيةک که"نؤستالژا"سيت  هه  له نايل پذه » شاري«ي  هسيد قه
" نـايل "شـيعري  . مثکي دياريکراو رده يت سه يةآلکؤمة- ثکي سياسيوتارمي  رهه به بيته  دا ده لثره" نايل. "وه خؤيه

" نـايل "تـر   کـي  واتايـه  بـه . نيـه " نـايل "کـر و بؤچـووين   مـي في  رهه نيا به دا ته لثره" نايل"نگي  يان باشتر بصثم ده
يـه   وانـه  له. ثکي زاصهوتارنگ و ذوخساري  صکوو ذةنگ و ده به. نييةر  نيا مرؤيةکي داهثنه دا ته»شار«ي  سيده قه له

م  کـه  مثک بؤ يـه  رهه شتثک يان به مه  سته حاصه، زؤر ئه داهثنان مه: صثت ده ذاست بثت که" فؤکؤ"ي  و بؤچوونه ئه 
يب  ده ئـه  له  نيية" نايل"زاندين ئاسيت  ستم سووک کردن يا دابه به ت مه صبه هه). ۹۴: ۱۳۸۸ ميلز،( جار گوترابثت
  .سذؤ بووه دا ده"نايل"مي  رده سه  له  که  يه هوتارو  يت ئهآل سه صکوو نيشانداين ده کورديدا، به

  
  زمووين شهوودي نايل سيت نؤستالژا و ئه هه
کـي گريـک    يـه  و وشـه   يـه ٢وه ذانـه  مانـاي گـه   بـه  گرثت کـه  ده رچاوه  سه nostosي وشه له ١تالژامکي نؤس چه

وه  مکـي نؤسـتالژا ئـه    مانـاي چـه  . ٣ه"ئـثش و ئـازار  "ي  واتاکـه  کـه   هalgos کـه  مي وشه شي دووهه به. يه)يونان(
  ٤.بثت هيوايي دهئثش و بثئازار و  ي ذابردوو تووشي جؤرثک له وه کردنه ياد مرؤضثک به  نثت که يه گه ده 

تـر زؤر   سـثکي  بؤ کـه  وه  سثکه که له  که   کردنه ست م جؤري ههآلکات بة نؤستالژا ده  ست به س هه موو که هه
زمـووين   تر ئه کي واتايه به. يه خؤي هه ت به ذةنگ و بؤ و ذوخساري تايبه" نايل"کردنه، الي  ست و هه ئه. جياوازه

لــه  کــه   نييــةزموونثــک  ، ئــه وه تــه نگــي داوه ده» زوور شــاري شــاره«ي  ســيده قــه لــه  کــه " نــايل" ٥شــهوودي
  . سيت پث بکرثت رخبات، يان هه کاين خؤي ده تاصه ته  قيقه کي ئاوادا حه يه وه لثکؤصينه 

و  ر بـه  هـه . بـدوثت  ژيايه لو نؤسـتا  جؤري ئه تثبگات يان له  زموونه و ئه ناخي ئه  توانثت له ده" نايل"نيا خودي  ته
 ماص،ةکـ ( يت يه که نه کاين خاوه زاتييه  زموونه ي ئه ري مثوه يب و هونه ده مثکي ئه رهه صثت به ده" برگسؤن"ي  جؤره
۲۰۰۰ :۱۰ .(  

 نـاو تـاقي   لـه   وخؤ کـه   زانياري ذاست و ذاسته: م که وه، يه شه دوو به به   کاين مرؤضي کردووه زانياريه" برگسون"
يبيسـني و   مانـدا ده  ژياين ذؤژانـه  له  که  زانياري زانستيانه : م دووهه. بن يدا ده په ٦شهوود به   ي زاتيدا که وه کردنه

                                                
1 - Nostalgia  
2 - Return  
3 - Pain  

 www.thepsychologist.org.uk  :ره گرياوهم مالپهدا هاتووه لهمکي نوستالژا له وتارهي چهي ده ربارهوهئه - ٤
5 - Subjective Experience  
6 - Intuition t 
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  ).۱۰:مان هه( وه ياخنؤثنينه کاندا ده رتووکه و گؤضارو په ذؤژنامه  نراون يا له يه ذاگه
م زانيـاري  آل کي، به سته رده اقيعي بهرمان و و وروبه کاين ده ته ي بابه وه بؤ توثژينه که  رثيه  تاکه زانياري زانستيانه 

و  کـه   تـه  ي بابـه  وه ره ده رناخـات و لـه   ميان بؤ ده که ره وهه کان ناپثکثت و جه ته ي ناخي بابه وه ر ئه به  له زانستيانه 
يـدي  د بـه . واوي ناداتـث و زانينثکـي کـورت و ناذثکـه     تـه  مان به قينه و ذاسته وا ئه ، ئه وه سووذثته وريدا ده چوار ده

و  زيـاتر لـه    نـده  وه يـن، ئـه   ري بگـه  يب يا هونه ده ذؤکي ئه ناوه له   وه ذثي توثژينه ين به وص بده ند هه چه" برگسون"
  وه کردنـه  و تـاقي  بـه   ئثمـه   چثـت چونکـه   ر ده واو ده ئاستيدا ناتـه  يشتنمان له و تثگه  وه وينه که دوور ده ذؤکه  ناوه

  ).۱۱:مان هه( دا ناذؤين زاتييه
ي  و ئثش و ئازارانـه  ر له يشتين خوثنه ، تثگه"پروفيسؤر موحةممةد کةماص"، "برگسون"ي  فه لسه پثي فه ر به هه
ي زايت خـودي   وه کردنـه  نگي تـاقي  هاوتا و هاوسه وه  ته ي ناليدا ذةنگي داوه»زوور شاري شاره«ي  سيده قه له   که

  . نازانثت" نايل"
،  کـه  مـه  رهـه  ين بـه  ي زايت خاوه وه کردنه تاقي به   نده نيا پثوه ته يب نه ده ئه مثکي رهه به  يشنت له مکي تثگه چه

 کـي  واتايـه  به. ته يت و کولتووري جياواز و تايبه يةآلثکي کؤمةوتارمي  رهه خؤيدا به  خؤث له  مه رهه و به صکوو ئه به
. خولقثنثـت  ده  مـه  رهـه  و بـه  ئـه  ي کـه   ١هوتار و يشنت له تثگه له  نده  يب پثوه ده مثکي ئه رهه به  يشنت له تر تثگه

ي زانسـيت   وه لثکؤصـينه  کـه   دايه  لثره. تدا ژياوه ثکي تايبهوتارمي زاصبووين  ر ده سه سثک له که کوو تاکه وه" نايل"
ر  گـه  ت ئـه  نانـه  تـه . يب ده قثکـي ئـه   م يان ده رهه کاين به ته قيقه کردين حه بثت بؤ ئاشکرا ذؤتر ده سنه کوصتر و ده

زمـووين   ئـه  يشنت له ن تثگه که باسي لثده" دريدا"و " فؤکؤ"  ي که و جؤره ر، به پثوه  يش بکرثته»ر رگي نووسه مه«
سـيت   ي زايت و هـه  وه کردنـه  تاقي يه  وه ي ئه ش هؤکه وه ئه. بيت دي جياواز دهسثکي بؤ که وه  سثکه که  له" نايل"

  . جياوازهبؤ مرؤضثکي دي  وه  مرؤضثکه نوستاصژا له
ري  ر خؤثنـه  گـه  ئـه  بؤ وثنه .. بثت تر ده وره گه  که وا کثشه يري بکرثت ئه سه  وه ره خوثنه ي  ذوانگة ق له ر ده گه ئه
ي  کـه  قه ري ده ک خوثنه ز خؤم وه ئه. ک نابن کوو يه کان وه يشتنه وا ديسان تيگه ، کورد بثت ئه"نايل"ي  که قه ده

تيايـدا   ي کـه  فيکرييـه  سـتثنه   و بـه  بـه  نـده   پيـوه " نايل"زووري  ي شاري شاره سيده قه يشتنم له نايل جؤري تثگه
،  ي خولقانـدووه  هوتـار و  ئـه   بيـنم کـه   تيکي ده دري ژيئوپؤصه غه دا جؤرثک له  که ذوخساري شيعره  من له. ژمي ده

صـکوو لـه    ي ناليـدا بـه   که يعرهش نيا له ته  نه ٢تيک ري ژيئوپؤله فاکته. ناهؤمثدي و ذووخان بکات  ست به کورد هه
  .بووه يي هه رخ ئاماده ت شاعثراين هاوچه تايبه ي شاعثراين کورد به زمووين شيعري زؤربه جؤري ئه 

مکـي   وا ديسـان چـه   زان، ئـه  خـوثن و کـوردي نـه    م کـوردي نـه  آلش کورد بثت بة که قه ري ده ر خوثنه گه ئه
صـگاي کورديـدا    کؤمـه   لـه  ي کـه   انـه وتارو  بثت و له ر کورد نه وثنهر خ گه ئه  بگره. بثت تر ده يشنت جؤرثکي تثگه

ي  يشنت ئاذاسـته  يت تثگه ستدا بثت، ديسان بابه ر ده به ي له  که رگثذدراوي شيعره نيا وه ته گات و بگره  زاصن، تثنه
  .وه بثته تر ده ندثکي هه هذ
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٦٨٣

لـه  " بابـان "يت  مـاره  ئه. نيية" نايل"يت  وين ژياين تايبهزمو مي ئه رهه نيا به ته" نايل"ي  نؤستالژاکه  خؤم پثموايه
گوذپـاين   بيتـه   ده" نـايل "شيعري  ته  ماره و ئه دواي ذووخاين ئه بؤيه   ژياين ناليدا زؤر جثگاي هيوا و شانازيي بووه 

يت  مـاره  ر ئـه  گـه  ئـه " نـايل "ي  کـه  سـيده  قه  يه وانه تر له کي واتايه  موو شتثک، به هه له  يي و گازنده  پرسيار و گله
يت و  يـة آلمثکـي کؤمة  رهـه  ک بـه  ق وه ده که دايه لثره. بوو تر ده جؤرثکي گوترا يان به ده نه  ر هه ذووخايه،  نه" بابان"

  .خولقثت ي دثته ده که نه خاوه به   نييةند  نيا پثوه ته  کولتووري که
  
  که سيده قي قه ده
يب  ده ئـه  صـکوو لـه   يب کورديدا به ده ئه ا له  ته  ويش نه ، ئه يه يت هه تايبه کي يه شيعردا پثگه م له" شار"مکي  چه
يت و ئــابووري و  يــةآلي کؤمة شــه شــوثنثکي جــوگرايف، قؤنــاغيکي ديــاريکراوي مثــژووي گــه. تــردا الين گــه

ر و رزتـ  مثـژووي شارنشـيين ئاسـتثکي بـه    . خولقثـت  ي تثـدا ده "مةدنييـةت " کـه  يه  و جيگه شار ئه. سياسيشه
يت و سياسـي و   يةآلژياين کؤمة ندن به  ي پثوه مکانه و چه ي ئه زؤربه. قؤناغي پثش شارنشيين له  وتووتره  رکه سه

ت و ئـابووري و   وصه و کولتوور و ده وه  کردنه و بري فه  لسه فه: ک خوصقن، وه داوثين شاردا ده له  وه  کولتووري مرؤضه
  .و کار و داهثنان و هتد شبووين ئيش يت، دابه يهآل چيين کومه

مـوو   هـه   دا زمـان يـاخيتر لـه   " شـار " له. موو بوارثکدا هه له ١"زمان"زمووين  بؤ ئه که  پانتايه" شار"شيعريشدا،  له
يب و  ده ذووي ئـه  شـيعر لـه  . سـنوورتره رينتـر و بـث   دا بـه "شـار "  ياصي شـاعثريش لـه   پانتايي خه. تره شوثنيکي

 يـي مرؤضـه   زوو و گلـه  يـاص و ئـاره   هم و خه شار بؤ شاعثر شوثين وه. وتووتره رکه دا سهشار ، له وه ياخيبووين زمانه
  ).۳۴: ۱۳۶۸ فريد،(

ر  گـه  ت ئـه  تايبـه  بـه  وتـوو بـووه    رکه زموونثکي سه ندي شيعر و شار ئه پثي پثوه زمووين شيعري کورديش به ئه
  بـؤ وثنـه  . (ر پثـوه  يب نابثت بکريته  ده ين و ئهوا جي هيچ لؤجيکثکي زمانه ملکه  ي زماين ياخي که پثوره شيعر به

  ).دا" سواره"شيعري  مکي شار له چه
لـه   يه  يت هه کي تايبه يه و جثگه  پثگه که  يه  وتووانه رکه سه و شيعره  له" نايل"ي »زوور شاري شاره«ي  سيده قه 

تيـک   ب و ژيئؤپؤلـه  ده ندي ئـه  ک پثوه دا وه لثره ث که ره و پثوه م به يب و هه ده ري ئه پثوه م به يب کورديدا، هه ده ئه 
" ئيـرباهيم پاشـاي بابـان   " کـه   زوور، شـاري سـلثماين ئثسـتايه،     شاري شاره له" نايل"سيت  به مه. م به ناوي لثده

يت  نييةمثـژووي شارسـتا    ين لـه  مـه  نيـا قؤنـاغثکي زه   شاري سـلثماين تـه  . دا دروسيت کردووه)۱۷۸۴(ساصي  له
ـا شوذشـي ذؤشـنبريي و کولتـووري و سياسـي تثـدا        چـه  وه  مثژه له  که  يه و شاره ئه" سلثماين" . نييةکورددا 

  . پياوي خولقاندووه وره شاعري و گه صه ا که چه وه  بيشه ده ذووي ئه له. صداوه ري هه سه
و  يـري ئـه   سـه  وه  زووه ئـاره   زؤر بـه " مبـوص  سـته  ئـه "بووين بـؤ   و ئاواره" بابان"يت  ماره دواي ذووخاين ئه" نايل"
  :ئامثز گرتووه  سلثماين له کا که  ي ده زووره شاره
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  خنه ره -پثنجمشي  به

 ٦٨٤

  زوور موو شاري شاره هه زا به يکي شاره ي په ئه    ي بادي خؤش مروور قورباين تؤزي ذثگامت ئه
  ي حوزوور ر گؤشه يت سه شاره ت به که ي سروه وه    مه مده و هه وا خواه فييو هه ت حه که ي لوتفه ئه
  نوور ک ته ليب وه ري قه ره و شه تؤفاين ديده    رمي عاشقان ذ و گه شکي ته م ميزاجي ئه ههي  ئه

  مي غروور مينث ده ده م ده ده يب به گاهث ده    شثين دص ي باوه که ذؤح و ده  يب به گاهث ده
  ١بوور ي ده وکزه و گثژي جنووب ردي شيمال گه      ميمته بووصي خاتري عاتر شه حوي قه مه

  
ذي  وپـه  ئـه   ي کـه  جنامـه  و ئه گا به دا ده يته ند به م چه له" سلثماين"ي شاري  کردين بث وثنه سف دواي وه "نايل"

و  چيـت بـؤ ئـه    وثـده   شاري سلثماين نيشان بدات و بث سنووري نؤستالژاي نـايل کـه   ر به رانبه سيت خؤي به هه
ي  و کاتانـه  لـه  يـه   وانـه  ر مرؤضثک له هه بثت که ٢نگي دصته ا جؤرثك له ي ته وه ژيا تا ئه تثيدا ده  بثت که   ذابرددوه

ي  و ذابـردووه  ر بـه  رانبه ي خؤي به سته و هه ناتوانثت ئه" نايل. "ري ببذثت نيشتماين دايکي خؤي دوور بثت ده له
ـ  چه تر ديسکورسي نايل له کي واتايه  به. وه بشارثته  جثگاي هيوا و شانازييه که  دا  و شـيعره  هند قوناغثکي گوتين ئ
  :صثت ده يدا که و حاصه ويش له خاصي کؤتايي ئه گاته ده

  بوور  ي ذيکرثکي يا سه يري گؤشه غه مياوه نه    روون برم، دص و ده ي سه واقي خانه سووتا ذه
  بث قوسوور  سته  ، هه بکه شکه  و ئه  م ئاه محي به ذه  شک ذيکايب ئهم م هه ناين ئاهم و هه عهم م هه هه

  

يت  زمووين شهوودي و ژيـاين تايبـه   شوثين ئه ناو شاري سلثمانيدا، که ن شوثنثکي دياريکراو له دواتر چه نايل
ک  هثمايـه " نـايل "خـودي   شه  وانه له کي دياريکراو که صگايه کؤمه ندامثک له ک تاکثک يان ئه ويش وه يت، ئه خؤيه

يت،  سـيت خؤيـه   سـت و نـه   ن سـيفات و هـه   خـاوه  مرؤضـي کـورد، کـه    ، واتـه   مـه  ر ده و سه ي ئه و مرؤضه بثت له
 :کات ستنيشان ده ده

 

  ٣سوور تا ئاوي شيوه هه وان به م ذه که شکه ک ئه وه  تا خاکي کؤي يار هه وان به م ده که ک ئاهه وه
  نار و چنار و گوص وچنوور پرله  ئاوثکه  ر چنار يين سه عه  ييه گه تا ده سته  وه جما مه ئه
  ک بلوور ردي وه ر به سه له  وراين، نووري سافه  فه  ذؤشين  دجث، به سه  له ؤر کهميسلي خ مشثکه  چه

  هايب نوور ک شه کاين ذابکشثن وه ستثره ئه    وا دا که ئاوثنه  له  کسي ئامسانه يا عه
  کيوي توور دابذژثين له  نبووعي نووره يه   يزي عاريفه ساري خاتريي پذ فه مشه يا چه

  رم وسوثر و سوور ر و گه مه تيژ و بث سه بوايه  نه    شک ي ئه٤"جو کره به"ر گه ئه ه م وت دوو چاوي خؤم ده
  يا عوبوور"مياين سوله"خاکي  ي به که تا نه هه    ٥"خاک و خؤص"ري ساراي  نبه عه يب به داخص نه

                                                
 باشهذه :بوور ده - ١

2 - Homesick  
  ماصه وهمچهشيوثکه له نزيک چه: شيوه سوور  - ٣
 .وه بؤ دثترچنارهکي له سهشوينثکه له نزيک سليماين جوگايه: کره جؤ به - ٤
 نايل له وثدا له دايکبووه. يت شاري سلثماين آلتري ذؤژههکيلومه ۲۴ناوي دييه که له : وخوص خاک - ٥
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٦٨٥

  و زؤصفي حوور کاکوصي غيلمان يب به  موشکني ده      مث ن ده چه تثدا به ، که وزه عين ذيازي ذه يه
  

ن  قثکـي بـث اليـه    ده تثدا ژياوه که يه هوتارو  مي نايل و ئه رهه به که ١ق يان تثکست  ک ده وه  که ت شيعره صبه هه
نيـا   ته  که شيعره. ن بثت ناتوانيت بث اليه  وه ذووي ئايديالوژييه ق له ده: صثت ده" فؤکؤ"ک  تر وه کي واتايه  به. نيية
نـه   اليـه   کـه  قـه  ده. وه صـدان و شـانازي کردنـه    پياهـه  پـذن لـه   که   کردووه  سته رجه ي به ن و ذوخسارانه و اليه ئه

  . ناکات سته  رجه به ي خولقاندوه،  که قه و ده" نايل"ي  هوتارو  کاين ئه تيفه نيگه 
بـث لوجثـک و بـث     زمـاين شـيعر زمانثکـه     ي کـه  و پثيـه  ويـش بـه   ئـه  وايه،  شيعردا ذه  صدان له پياهه که ذاسته

ي  هوتـار و  ي ئـه  نانه و اليه بثت ئه ستيش نه نقه ئه با به" نايل" که   يه وه ستم ئه به م من مهآلندثکي دياريکراو، بة هه ذه
يف  لسـه  ثکي فـه وتـار مهثين  رهه ک به ناتوانثت وه" نايل" که  دايه  لثره. رثني تيف و ئه پوزه که   کردووه سته  رجه به

کتـر   يـه  فـه لـه   لسـه  شيعر و فـه   نيية وه  ستم ئه به مه ش بصثم که وه ئه. اعثرثکهنيا ش لکوو ته خؤي نيشان بدات؛ به
  نـه  الي اليـه  ياصي به خه کردووه " نايل"  واي له که  زاصبووه   نده وه سيت نؤستالژاي نايل ئه و هه ئه يه  وانه له . دابذاون 

  :صث ده يدا که شوثنه و ويش له ئه وه  شکثته نه ه وتارو  کاين ئه تيفه ليب و نيگه سه
  موو بوخوور بريو بوخاري هه موو عه تؤزي هه    هار موو به هار و فوسووصي هه موونه شامي هه
  زوور صثن شاري شاره ده  زاره فعي چاوه بؤ ده    رم خؤش و نه که يه جيگه ، له رمه دل و گه عه  شاريکه

  م نازيري ئوموور عوقوودن و ههم نازميي  هه    هلي دانشن موو ئه هه که  يه هلثکي واي هه ئه
  

  خاتـه  دا ده کـه  سيده قه  ن پرسيارثک له ي زاص چهوتارکاين  ريثه ئه نه  کردين اليه  رجسته دواي به" نايل"دواتر 
يت بـوون   قيقـه  حـه   تـر  پرسـيار لـه    کـي  واتايه  ، به وه بنه يف ده لسه پرسياري فه ن نزيک له رچه هه  ست که رده به
  .يف بن لسه ي پرسياري فه وه قترن تا ئه ژيت زه ناويدا ده له" نايل"  ي که و نؤستاصژايه ين ئه اليه مآلکات بة ده

رثـک   ي بريو بـاوه  وه توثژينه  که يه  سه و که سووفيش ئه يله فه. يت بوون قيقه حه ندن به يف پثوه لسه پرسياري فه
فالتـوون   ک ئـه  وه.  تـه  قيقـه  ي سروشت و ماناي بوون و حـه  رهربا ده  و بري و ذايه ئه دات که ي پثده ره کات و په ده
پرسـيار  " نـايل ). "۲۸۷: ۲۰۰۲ داخـي،  ره قـه ( ها کي ذه يه شثوه ت به قيقه زانيين حه له  بريتييه   فه لسه فه: صثت ده
ي  شـهووديه   وونـه زم و ئـه  تـن بـه   تايبه" نايل"کاين  پرسياره. سووف يله فه ناتوانثت ببثته   ت ناکات بؤيه قيقه حه له
  :نؤستالژا  جورثکن له" نايل"کاين  تر پرسياره کي واتايه  به. يت بوويه که

  

  و ژوور و خوار فتيش و ته پرسش  به  ورث بده ده    کان له حه داري مه رد و له به له يرث بکه  سه
  ؟"سوور پريمه"ري دا  بووه ن نه ته پري و فوتاده    "قام ر شه سه"پردي  بووه  ق نه رووين شه داخو ده
  خسي عوور؟ شه  به  ذاوه گه  رگه وا و به يا بث نه    "باس شثخ هه"مداري  له عه  رگ و باره به ش به ئثسته
  لوور؟ يب گورگ و لووره لعه مه  به ياخؤ بووه     "کاين ئاسکان"  يه کاين ئاسکه ش مه ئثسته
  دوور؟  ق به حه سؤيف وشکي له به   يا خؤ بووه    "شيوي ئاودار" يه شقي هه ش سروشکي عه ئيسته

  کا عوبوور؟ لثلي ده  به  سريي خاکه يا خؤ ئه    "رو تاجنه"  ي ماوه ، گوره رووين سافه داخؤ ده
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 ٦٨٦

  ، ياچايري ستوور؟ بيعي ئاهووه ئايا ذه    بکه" قا خانه"ين ناو چيمه  يرثکي خؤش له سه
  سوور؟ ک ذيشي کاکه وه و زؤره  ووشي وشکيا پ    يت ذووي يار ک خه ذه، وه وري گوص ته ده له   بزه سه
  هوور؟ نده قيباين له ذه  له  ذ پذه قه ک سه يا وه      نيني بيباين نازه حه  له  ره ووه ليب مونه قه
  بوور؟ نده سؤيف مل خوار و مه  يا نه صقه  ياحه    ن وه روو ناره چن سه دثن و ده  نديانه سبه ده
  سوور؟ يا نه  ي شينه دميه وراقيان موقه ئه    سه دره مهختاين  دره  بزه سه  له  يلث بکه مه
  ؟"سوور شيوه"يلي ک سه وه  هاتووه لثآلويدا نه    وث له ي منه  نائيبيدي ده  وزي پذي که حه

  زي نفوور؟ عره مه ته  ياري تيايه، يا بوه    که وشه و که  جثي بازه که  وشه ناري حه ش که ئثسته
  زوور؟  يا نه رمه  نه  مه که گاهي چاوه جث جيلوه      دائريه وسريايب بزه  سه  له چاوث خبه 
  و توور؟ مل چوصي سه  ته يابوه  ر ميساله حشه مه    ش که مثسته قيکان ئه شيت فه زاي ده تؤ خؤا فه

  يوان و تـاق و ژوور  هه ماوه، له چي ماوه، چي نه    م که حوجره المم به بريي سه عه واسيل بکه 
  غاري مار و موور؟  ته ، يا بووه ر غاري ياره هه      خؤ يا نه  غياره پذ ئه  ئثسته  و غاري ياره ئه

  م خوتوور؟ که دصدا ده  زار و به  ومه که ئايا ده    ياص کوو خه حيفم وه کوو هيالل و نه زارم وه
  

دا  م شـيعره  ي زمان يان لـه  جنامه و ئه گات به تر ده ، جاريکي ن پرسياره م چه کردين ئه  رجسته دواي به" نايل"
  :صثت ده بؤيه . بکات وثنه  و ذابردووه  کاين ئه ياص ناتوانيت ذوخسار و ذةنگه خه
  چـاودا بکـا عبـوور      ئاو و بـه   ببث به  دص ذةنگه    ته م سؤزي هيجره ته، له ردي غوربه رحي ده م شه له

   
م  لـه  يـه   هـه " نـايل "و سـؤيي    وه رچي  ژان و تالنه هه: صثت ده" ذس رميي موده ال عةبدلةکه مامؤستا مه"ک  وه
  ).۱۱:کةماص( وه يته م به ي ئه پثاله ته  مووي گوشثنراوه دا، هه يه سيده قه

ي بـه   ي متمانـه  وه ويـش بـث ئـه    کات ئـه  خؤي و داهاتووي خؤي ده  کاين خؤي ئاراسته پرسياره" نايل"دواتر 
  :صثت ده  بثت که مثکي قورس و قاميي ههآلو 

  فخـي سـوور   ومـي نـه   تـا يـه    قوفـه  وه ت تـه  حه سله يا مه    وه بثمه  ينه م به له ته  قامي ذوخسه ئايا مه
  

دان  ي بـؤ درثـژه   کـه  سـيده  کـات و قـه   دصخوش ده  وه دووره مثک لهآل ناردين سه هه نيا به ته" نايل"کؤتايشدا  له
  :بثت بذکي ده ناسه تووشي هه

  المـي دوور  نثرث سه ده  وقي تؤيه شه  له" نايل"    نگدص ي ياري سه ئه که:  خؤفييه  به  حاصث بکه
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٦٨٧

  جنام ئه
نـدامثک   ک ئـه  وه" نـايل . "نييـة يت خـؤي   سي و تايبه که زمووين ژياين تاکه نيا ئه ته" نايل"زمووين شيعري  ئه
تـر،    کـي  واتايـه   بـه . هوتـار يت و سياسي و کولتووري  يةآلمثکي کؤمة رهه مثکي دياريکراو، به رده صگا و سه کؤمه له

ي شـاري   سـيده  قـه   ي لـه  و سـيما و ذةنـگ و ذوخسـارانه    ئـه . نييةياصي خؤي  مي خه رهه نيا به شيعري نايل ته
ش "نـايل "ي  نوسـتالژاکه . مي خودي شاعثر بثـت  رهه نيا به ته که   نييةک  ، وثنايه دا وثنا کراوه"نايل"زووري  شاره
  .يت بابان تووشي هاتبثت ماره دواي ذووخاين ئه" نايل" که  ي و ئازار و ئثشانه بثت به ند نه يوه نيا په چثت ته وثده
ک خـودي   قثـک وه  ين ده زمـووين شـهوودي خـاوه    ئه له   مه سته زؤر ئه" برگسون"پثي بؤچووين  ند به رچه هه
  .نييةق  واوي ده ري ته ش داهثنه قه و ده ين ئه م خاوهآلين؛ بة ي تثبگه که نه خاوه
ق  ر ده گـه  ت ئـه  تايبـه  ق بـه  يت ده قيقـه  حـه  يشنت له ري تثگه پثوه  ر بکرثته رگي نووسه ر مه گه وه، ئه و اليشه له

يت  يـة آلفيکري و کؤمة ستثنه و به به  نده م شيعره، پثوه م له که يشتنه ز خؤم تثگه ئه. بثت شيعر بيت، زؤر جياواز ده
يت  يـه آل يکي کومـه وتارمي  رهه ق به ين ده و خاوهکو ريش وه تر خوثنه کي واتايه  به. ژمي ي وا تيايدا ده و ئاکادمييه

  .مثکي دياريکراودا رده سه له  و کولتوورييه 
ق و  ملثنثـت ده  سـه  ش ده وه ئـه  خـات کـه   رده و نؤسـتالژا ده  رثـيت ئـه   ين ئـه  نيا اليـه  ته" نايل"دا  که سيده قه له

ت و آل سـه  ق، ده ي ده سـث کوچکـه  . ن بثت اليهپثي ئايدؤلؤژيا ناتوانثت بث ق به ده. کترن ئايدولؤژيا گرثدراوي يه
  .يه ييان هه بيدا ئاماده ده ريي و ئه مي هونه رهه به م له ر ده ئايدولؤژيا هه

نـد نـيني    پثـوه   و پرسـيارانه  م ئـه آلورووژثنثـت بـة   ند پرسياري گرنگ ده دا چه که سيده قه ند له رچه هه" نايل"
" نـايل "ياصـي   و خـه " نـايل "پرسـياري  . سـووف  يلـه  ک فـه  نه نيا شاعثره  ته "نايل "بؤيه  وه،  ه"بوون"يت  قيقه حه به

پرسـيار، نؤسـتالژا و   . ذانـدووه  تثـي پـه   ي که شهوودييه زموونه  و ئه و به  تووشي هاتووه و نؤستالژاي که ندن به پثوه
  .وه يه"نايل"سي  که يت و تاکه ژياين تايبه ت نيني به نيا تايبه ش ته"نايل"زمووين شهوودي  ئه

زمـوونثکي   وه، ئـه  بييـه  ده ذووي ئـه  دا، لـه »زوور شاري شـاره «ي  سيده قه  له" نايل"زمووين شيعري  گشيت ئه به
وتـين   وه رکـه  و سه" نايل"ياصي  ناسکي خه که  وه  هثما و وثناي زؤر جوان و ذازاوه له  پذه   که سيده قه. وتووه رکه سه

  .دات نيشان ئه" نايل"زماين شيعري 
ش "نـايل "خـودي  . نييـة ن  رثکـي بـث اليـه    ، داهثنـه  وه ت و ئايدؤلؤژياشـه آل سـه  ق و ده نـدي ده  ثي پثـوه پ به
  .يف نيني لسه فه" نايل"کاين  پرسياره ، وه فيشه لسه ذووي فه له. تييه يةآلمثکي کولتووري و کؤمة رهه به

. بثـت  زؤر جيـاواز ده " نـايل "مـووين  ز ئـه  يشـنت لـه   وا جؤري تثگه ر، ئه پثوه  ريش بکرثته ر بؤچووين خوثنه گه
مثکـي ديـاريکراو و    ر ده سـه  لـه  تييـه   يـة آلمثکي کولتووري و کؤمة رهه ق، به ين ده ک خاوه قيش وه ري ده خوثنه

  .کدا يه ت دژ به نانه و ته وتار ا ورده ثکي زاص و چهوتارري  ژثر کاريگه له
  

  سوپاس
ي زانسـتگا  لـه   فـه   لسـه  ، مامؤسـتاي فـه  "ر موحةممـةد کـةماص  پروفيسـؤ "مامؤسـتا   بـه    شه پثشکه  م وتاره ئه

  . ي ئوستراليا"ملبورن"



  خنه ره -پثنجمشي  به

 ٦٨٨

  :  کان رچاوه سه
، مروري بر نتايج سياسي هرمنوتيک فلسـفي هـانس   هرمنوتيک و سياست )۱۳۸۵(مهدي  ،يرهبر ۱

  . تهران، انتشارات کوير،چاپ اول ،گئورگ گادامر
  .مرده، سه، سلثمايني بوونداذان به دواگه)۲۰۰۲(تا داخي، عهرهقه - ۲
  . مدهر، سه، سلثماينقينداگؤران و گةذان به دواي يه) ۱۹۹۹(تا داخي، عهرهقه ۳
  . مرده، سه، سلثماينداگةذان به دواي ناسنامه )۲۰۰۱( تاداخي، عهرهقه ۴
  .، انتشارات دانشگاه تبريز، تبريزجغرافيا و شهرشناسي )۱۳۷۳( يد، يداهللافر ۵
  . ۱۱ند، ژماره ههسلثماين، گؤضاري ذه ين؟ري تثبگهمي هونهرههچؤن له به) ۲۰۰۰( موحةممةد کةماص ۶
  .، انتشارات کُردستانسنندج ،ديواني نالي) ۱۳۸۶( ، عبدالکريمرسمد ۷
ارات گيـل بـا همکـاري انتشـ    ، انتشـارات  ترجمه مراد فرهاد پور، تهران ،حلقه انتقادي) ۱۳۷۱(ديويد  کوزنز هوي، ۸

  .، چاپ اولروشنگران
  .، نشر هزاره سومي، تهرانمحمد، ترجمه فتاح گفتمان) ۱۳۸۸( ميلز، سارا ۹
، ترجمـه حسـين   ميشيل فوکو، فراسوي ساختارگرايي و هرمنوتيک) ۱۳۸۵( هيوبرت دريفوس و پل رابينو ۱۰

  .، نشر ني، چاپ پنجم بشيريه، تهران
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  زمان -شم شي شه به



  زمان -شم شهشي  به

 ٦٩٠

  
  
  
  
  
  

 پارثزي لة ذةويت ذؤشنبريي کوردي لة سةردةمي کالسيکداچةمکي زمان و بزاضي زمان
   ∗وف مةمحوودپوورذةئ 

  
  :کورتة

  زمـان مةخابن كورد بة درثژايي مثژوو لة گةل قةيراين . يةك لة بنةما گرنگةكاين ناسةي هةر گةلثك، زمانة
بـاوةذ ناكـةم   . نانةت لة پةيضي ذؤژانةشـدا قةدةغةيـة  لة زؤر دةضةري كوردان، تة زماين دايكي. دةسةو يةخةية

بگـرة بـةو تونـد و تـووش بوونـة      . تري گريوودةي ئةم ژانة لة جيهاندا بناسم يان الين كةم نةمتوانيوة گةلثكي
كةچي زانايان و شاعثراين كورد بة هةستثكي گـةرم و بـاوةذثكي بـةرزةوة، بـة پثـي دةرةتـان و       .هةر نةشبثت

ر لةوةش، بؤ خزمةت بة زماين كـوردي و پاراسـتين لـة مـةرگ و قـذان، دژبـةري پالنـةكاين        بؤلوان، بگرة زيات
ئةوانيش هةروةك ئةمذؤ هةستيان بـة بايـةخ و گرنگـي زمـان كـردوة و      . ناحةزان و ستةمكاران وةستاونةتةوة

نةي ئـةوان،  وچـان و ماندوونةناسـا   هةوص و تةقاالي بث .گةذي كاريگةري زمانيان لةمانةوةوگةشةكردن، ناسيوة
  .لة وةها ذوانگةيةكةوة سةرچاوةي گرتووة

تثفکرين لةو ذةوتة و لةو ئاکامانة، مرؤض بةرةو ئـةو پرسـيارة ئـةبات کـة ئـاخؤ هؤکارةکـاين ئـةم مانـةوة و         
خؤذاگرية چني؟ لةم ذةوتة زةمنية درثژ و پذسام ونةهامةتيةدا، کامة هؤکار بوونةتة هؤي زينـدوو هثشـتنةوةي   

  !ئةم زمانة؟
م بـةش  آلةوانةية زؤر هؤکار هةبن کة لةم ذةهةندةدا شـياوي شـيکاري و بـةدواداچوون و شرؤضـة بـن، بـة      ل

وةک کةسـاين چـاوکراوة و   ( نـة پـؤلثن ئةکـةم کـة لـة اليـةن شـاعريان       آلبةحاصي خؤم ، لةو وتارةدا ئةو هةو
ثنکاريةکـة ذووين ئةکاتـةوة   شرؤضـة و پؤل . ي کؤمةصگاوة لةم پثناوةدا هاتوونةتة ئةفراندن)خوثندةوار و سةرتةص

پثويسـتة هةنـدثکيان   نة، کةم و بچووک نني و لة ئاسيت خؤياندا وةک شاکار دثنـة بةرسـةرنج و   آلکة ئةم هةو
يةتيةکانـدا بثنـة   آلکـردين بزاضـة کولتـووري و کومة    ةک جومگة و ذؤحي بذگةيةکي مثژوويي لـة تةشـکبةند  و

ةوة ئـاخثز ئةکـةن   شيعرزري کةسانثکي تةنگةتاو و لة تاضگةي نة لة سينة و هآلئةو هةو. ئةژمار و دياري بکرثن
  .ادةيةکي پتةوي مثژوويي بؤ بةرنگاري لة پثناو مانةوةدا ئةکةنو ئاماژة بة هزر و ئري

                                                
 سةر و لثکؤصةرنوو  ∗
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. دايـة  تايبـةيت پثـدراوةو لـة بـرةو     بايةخدان بة زمان،  لة سةردةمي گةشةي هزر و وشياري و ذؤشنبرييشدا،
كـي  "، بؤ وثنة زانـاي ناسـراو  . لةي زمان يةيت بة جةختةوة ئةذواننة مةسةإلكؤمة زؤرثك لة زانايان و پسپؤذاين

نـاتوانني بـة دةسـيت خؤمـان     . ئةم كارة نةلواوة. ئثمة ناتوانني لة زماين خؤ چاوپؤشي بكةين«: ، ئةصثت "زربؤ
بگةشـثتةوة و  ذوونة كـة هـيچ نةتةوةيـةك ناتوانـث     . ئةو ناوكةي كة ئثمة بة بنةچةمانةوة ئةبةستثتةوة، ببذين

  ). ١٣٦٧ ارنی،( »دا بكةوثتة فثركارييشكؤفا ببثت، مةگةر ئةوةي لة چوارچثوةي زماين دايكي خؤ
دا جةخت ئةكاتةوة كة پةروةردة ئةبث بة زماين دايكي بئـافرث و  ١٩٦٢تةنانةت يؤنسكؤش لة ذاپؤريت ساصي 

  .تر بؤ فثركاري، زماين دايكي خبرثتة پثش زمانةكاين
زمان ذؤحي نةتةوة ذادةگرث و ذؤحي نةتـةوةش بريتيـة لـة مثـژووي     . ذؤحي نةتةوة، زمانة«: هثگل ئةصثت

  .»نةتةوة
يةتيةوة جةخت لة سةر ئةوة ئةكاتةوة كة زمان خاسيةتثكي سـةرةكي  إلش لة ذوانگةي كؤمةرؤسؤژان ژاك 

  .تر، جياي ئةكاتةوة نةتةوةية و لة نةتةوةکاين
يـان بـة واتـةي    »  قبائـل «و » شعوب« خت لة هةبوون و ذاستينةي دگار جةر، پةروةلة دةقةکاين ئايينيشدا

ئةکاتةوة و هةبووين ئةوان لة پثنـاو ناسـيين يـةکتري و بـاوةذ بـة جياوازيـةکان       » گةل و نةتةوة«هةنووکةيي 
  .کةئةمةش لة خؤيدا جثگاي سةرجنة و خوثندنةوةية.وةسف ئةکات

هةوص ئةدةم ئةم بةرهةمة لة شرؤضةيةکة لة سـةر هـزر و   مکانةدا،  هبةوةها دنةيةکةوة و لة ژثر تيشکي ئةو چ
  .  کالسيکي کورديدا بةئةجنام بگةيةمن ي)شيعر( ثزي لة ئةدةبرذةويت زمان پا

    
  ...زمان، ئةدةيب کالسيکي کوردي، ذةويت ذؤشنبريي کوردي، زمان پارثزي و:  کانکييهرهوشه سه



  زمان -شم شهشي  به

 ٦٩٢

  كي پثشه
  .باو بووگة و بةردةوامة) بةهةموو زاراوةکانيةوة( کاين کوردةواريدائةو شثوة ئاخاوتنةية کة لة بةشة: زمان

ذةويت خاوةن دةقي نووسراو لة ئةدةيب کورديـدا کـة بـة خةسـيت لـة بةشـي       : ذةويت ذؤشنبريي کوردي
  .خؤي دةبينثتةوة) نةزميشةوة بة(دا شيعر

  .ي کوردي تا سةردةمي مامؤستا گؤرانشيعرذةويت : ئةدةيب کالسيکي کوردي
 نةي کة وةک دةق لة پثناو پاراسنت و گةشةدان بة زمان هاتوونةتة خولقان آلئةو هةو: پارثزيضي زمانبزا

  

  بايةخي هةوصةکان لة ئةفراندين دةقةکاندا
تـةکاين  إلهثرشي هةمةاليةن و خرؤشي بة گوژم بؤ تواندنةوةي زمان و كولتووري كوردي، لة اليـةن دةسـة  

ان و خوثندةواراين سةردةمي كورد لة ئاسـت دژبـةريكردين ئـةو هـزر و     هاندةري سةرةكي ئةديب  ئةوساييةوة،
بة تايبـةت پـاش هثرشـي هزريـي و نةتـةوةيي عةربـةكان كـة ژينؤسايدئاسـا بـؤ تواندنـةوة و           . خواستة بووة

لة ژثـر وةهـا گـوژم و زةختثكـدا، قةصـةم بةدةسـيت بـة        .بنةبذكردين هزر و تومخي كوردي لة پةالماردا بوونة
ةوة، ئـةو بزاضـة هاتؤتـة گوذةپـاين     شيعرلة ذةهةندي . ردةمي كورد، كةوتؤتة خؤ و هاتؤتة بزاضدةربةسيت سة

بة تايبةت ئةديباين لقـي   .كردار و لة پثناو بةربةرةكانث دژ بة كولونياليزمي فةرهةنگي و كةسيي، وةستاوةتةوة
ةرخودانـةدا ئامـادةتر بوونـة و    لـةم ب  )كة تـا ئثسـتا كةوتوونةتـة بةردةسـت    بة پثي ئةو فاكت و بةصگانة ( گؤران

 لة اليـةن جـةماوةرو   زاراوةي گؤران، لةو سةردةمانةدا و. دةقةكاين خؤيان ئاوقةي بةردةنگ و مثژوو كردؤتةوة
خودي شاعثرانةوة، وةك لقثكي گةورةي زماين كوردي و بة جاران وةك زماين كـوردي لثكدراوةتـةوة و جـاذ    

ن و بة پثي فاكتة بةردةسـتةكان، ئـةو زاراوةيـة وةك زمـاين ئـةدةيب      بة تايبةت لة اليةن خودي ئةديبا. دراوة
وةها هزرثك لة اليةن كةسانثكةوة پةروةردة كراوة و چژراوة كة خزمـةت بـة زمانيـان وةك    . سةردةم ناسراوة

بة تايبةت كاتثك كة لة ناخةوة هةسـتيان بـة پـالين    . دصسؤزي و ئةركي نةتةوةيي لثكداوةتةوة و باوةذ كردوة
سايدي نةتةوةيي، لة اليةن داگريكار و ملمالنثي نامرؤضانةي وان، لـة پثنـاو نـاس سـذينةوة و تواندنـةوةي      ژينؤ

چاالكي ئةو كةسانة، لة دةرةتانثكي ترسناك و لة ذةهةنـدة بةرتةسـكةكانةوة رسـكاوةو    . هةمةچةشن كردووة
لة كاتثدا بووة كة زماين فارسـي و  كةش و هةواي بزاضي ئةم ذةوتة .ئاوقةي بوون و جةماوةر و مثژوو كراوةتةوة

ت هاتوونةتـة بـةرچاو   آلئةم سث زمانةش وةک زماين دةسـة ( تورکي لة اليةك و لة اليةكيكةوة زماين عةريب
گةمارؤيــةكي دژبةسـتيان داوةو بــةرةو  ) گـرتن و خوثندنـةوة، نــة وةک زمـاين گــةالين دةراوسـث و ديتـران     

ابن ئـةم ذاسـتيةي مثـژوو لـة اليـةن تـوثژةراين سـةردةمي        مـةخ . توانةوةي هةمةاليةن تةنگةتاويان كردووة
ئةدةيب كورديةوة، پشتگوث خراوة و سـةرةذاي فاكتمةنـدي و خـاوةن دةقـي، لـة ئاسـتيدا كپيـي نـوثنراوة و         

، بة پثچةوانةوة ، سـذينةوةي مثـژووي   نييةئةمةش نةك تةنيا خزمةت بة زماين كوردي . خامؤشيةك بةرچاوة
.١كة لة پثناو مانةوة و گةشـةدا، هاتؤتـة كـردار   . ة ماندوة مثژينةكاين بزاضي كوردةبةرخوداين بةشثك لة هةوص

                                                
باباتاهريي "زؤرثك لة توثژةراين كوردي سةر بة زاراوةي سؤراين، مثژووي ذةويت ئةدةيب كوردي تا سةردةمي  ـ ١

   . كورت ئةكةنةوة و لة هةبووين بةر لة ئةو چش ئةكةن" هةمةداين
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دا، ئةو کةية کـة پثويسـتة   شيعربةتايبةت لة ژانري . بةکارگرتين زماين کوردي بؤ نووسيين دةقةکانيان 

يـان پـؤلني   ذؤشنبرياين کورد کـة لـة ذيـزي شـاعثراندا خؤ    . ذاوةستةي لةسةر بکرثت و بة وردي خبوثنرثتةوة
لـةم  . يان بـة زمانةکـةي خؤيـان چـذيوة    شـيعر کردوة، بوونةتة زمـاين جـةمار و بـؤ مانـةوة و گةشـة کـردن       

ي هورموزگانـةوة دةس پثئـةکات و لـة    شـيعر ذةهةندةشدا بوونةتة خاوةن ذةوتثکي ديار و بـةردةوام کـة لـة    
و " مةولـةوي "عثراين دواتـر وةک  بةستووتر ئةبثت و تةشةنةي زياتر ئةکات و لـة شـا  قوتاخبانةي يارسيدا چةق

  .دا دةبثتة خاوةن گةشةيةکي بةواتا"نايل"و " بثساراين"
کةم دةقي نووسـراوي شـيعري کـوردي    بکةين کة وةک ية» انهورموزگ« يشيعربؤ وثنة ئةتوانني ئاماژة بة 

رسـي  ي فاشـيعر واتة چةند سةدة پثشتر لة سةرهةصدانةوةي ) نيوةي يةکةمي سةدةي يةکةمي کؤچي مانگي(
ةوة شـني بـؤ هـةبووة    ييةتآلتة نووسني و بة ناوةرؤکثکي کؤمةئةم دةقة بة زمانثکي خؤماصي هاتؤ. ئةگةرثتةوة

  :لةدةسچووةکاين دةضةرةکة ئةکات
  وثشان شاردةوة گةورة گةورةكان    هؤرمؤزگان ذةمان، ئاتران كوژان   

  گنايي پاصة هةتا شارةزوور      زؤركاري ئارةب كردنة خاپوور
  مثرد ئازا تليا وة ناو هوونيا    نيكان وة ديل بشينا  شةن و كة

  بزيكا نيكا هؤرمؤزد وة هيچكةس    رةمانؤ وة بثكةس ذةوشت زةردةشت
  )٩و٨:ورامیدانای هه(

سةركردة و گةورةكاين باوةذي زةردةشـيت لـة ترسـي    . ةگان ذايان كردو ئاورةكان كوژانةوة"هؤرمؤز:  "واتة
ئـةم وثرانكاريـة،   . زؤركاري و ملهؤذي عةرةب، زؤر شوثين كاول و وثران كرد. گيان، ونبوون و خؤيان شاردةوة

ژنان و گةورة كچان بة ديلي بران و پياوة ئازاكانيش كـوژران و لـة   . هةر لة دةضةري پاصة تا شارةزووري گرتةوة
ذؤمحـث بـة   ، بثكةس مايةوة و ئةهوورامةزداش ة باوةذ و ياساي زةردةشيت بثچارةبةجمؤر. ناو خوثندا گةوزان

  .كةس ناكات
پاش ئةم دةقة، دةقةکاين قوتاخبانةي يارسـي لةبةردةسـتدان کـة ئـةوانيش بـؤ مـاوةي چةنـد سـةدة، بـة          
زمانثکي خؤماصيانةي کوردي هاتوونةتة چذين و وثذاي پاذيزگاري کردن لـة زمانةکـة، بـؤ بـاوةذ و شوناسـثکي      

  :بؤ منوونة. کوردي لة پةرؤشدا بووگن
  گاهث پذ بةرگةن گاهث بثبةرگةن    گ و دص بةرگةنداران گيانداران جةر

  )پريشاليار( 
    
  :سةدةي دووهةم و سثهةم 

  ئثمة دثوانةين ئةو واتةي ياران     ئةو واتةي ياران ئةو واتةي ياران
  تا زيننة کةرين ئايني ئثران    هةين مةگثصني يةک يةک جة شاران
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  )بالوول ماهي(
  اوةر بگثرة دةستمجامثتةر ب      ساقيا دةستم، ساقيا دةستم 

  وة مةسيت پةميان ئايينم بةستم  ئةز جة مةخيانةي ذؤي ئةلةست مةستم 
  )بابا ذةجةيب لوذستاين( 

  ئةز كة ناممةن سةرهةنگ دةودان    سةرهةنگ دةودان سةرهةنگ دةودان
  مةكؤشم پةرث ئايني كوردان    چةين ئثرمانان مةگثصم هةردان 

  )بابا سةرهةنگ دةودان( 
  :سةدةي چوارةم 
  شكارمث ئاوةرد وة هةفتينةوة    وة هةفتينةوة وة هةفتينةوة   

  )بابة لؤذةي لؤذستاين(
  :سةدةي پثنجةم 

  مةي پةذةن جة ناو جام و پياصةت    هيندوو پياصةت، هيندوو پياصةت
  مثردان دوذشناس مةشناسان کاصةت    ين با پاک بو ناصةت هئةر بريندار

  
  :سةدةي شةشةم 

  ذةزاقي جن و ئينسي خودايث عالةما قودسي  مثهر و ماهي حةچوو تة پادشاهي خوداين
  بالض بکةن دةفتةرا ئيماين    مزگثين يب بينية کوردستاين 

  )شيخ ئادث هةکاري(  
  :سةدةي حةوتةم و هةشتةم 

  دةرسي ذثگاي جادة دةدا    ساقي لةجةم بادة دةدا  
  پثمان دةکةن گشت تةماشا    مثردان هةموو لة دةور پاشا

  نةيثت بؤ جةم ياري ياوةر     نةيبث باوةذ  قةومث بض من 
و » سـةرئةجنام «و » ديوانةگـةورة «ذثبواراين ئةم ذثبـازة زؤرن و بةرهةمـةکانيان لـة سـروودةکاين يـاري و      

بايةخ لةوةداية کة لة ذيزي ئةم ذثبوارانـةدا پؤلثـک ئـافرةيت خـاوةن     . دةفتةرةکاين ديکةياندا هاتوةتة پاراسنت
دايةخـةزاين سـةرگةيت، دايـة تـةورثزي     «: لةوانـة  دا ذةوتةکة بة بـةهرةتر ئةکـةن؛  خؤي دةقث بةرچاون کة لة

  .»...هةورامي، فاتة لؤذة، دايراک خاتوون، لزا خامني شارةزووري، جاللة خامن و
  .ئةم ذةوتة لة سةدةکاين دواتريشدا بةردةوام ئةبثت وثذاي زةبةندي لةمپةرةکان لة ذةوت ناکةوثت

  سةدةي يازدة 
  )بثساراين(ئامثتةي خاكم ذةنگي خةزان بؤ      صوةزان بؤ هرشنگ پاي قنزيك وة پ

  سةدةي سثزدةهةم 
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  )سةيدي(وةس دةور دة نةوثت چوون دثوانةي وثص     هارةي هةراسان هةردةي هةردةگثص 
هةرچةند زؤرثک لة شاعريان بة بث هةراوهوريا خةريکي خزمةت کردن بة زمانةکةن و لة پثنـاو بـةکارگرتن   

م پؤلثک لة شاعريةکان ذاستةوخؤ دثنة ناو بابةتةکة و لـة  آلةکردنيدا لة هيچ هةوصثک خؤ نابوثرن، بةو پةروةرد
  .کاين خؤيان ئةکةننييةدةقةکانياندا ذاشکاوانة ئاماژ بة ويستة دةذوو

دا، ئةو پةنگـةتاوة  »خوسرةو و شريين«، هةر لة سةرةتاي شاكارة جوانةكةي ) ١٧٧٨- ١٧٠٤(خاناي قوبادي 
ةوة، ئةبثتـة دةربـذي   شيعرصوةزةي  هشتوة، دثنثتة زار و لة قلة ذثگةي حافيزةي گشتيةوة پثيگةية كة مثژوويي

يـةيت و ذةوانشناسـيةوة،   آلهاناي سةدان ساصةي هةستثكي پةنگةتاو؛ هةستثك كة ئةگـةر لـة ذوانگـةي كؤمة   
  :ئةو ئةصثت. ةبكةوثتة بةر شرؤضة و لثكدانةوة، دةربذي چةپك چةپك مانا و نرخي مثژوويي تايبةت

  كوردي جة فارسي بةص شريينتةرةن    ذاستةن مةواچان فارسي شةكةرةن  
  مةحزووزةن هةركةس بة زوباين وثش  پةذكثش  پةيچثش نة دةوران ئةي دونياي

  بواچؤ نةزمث جةهةرمةکانث    مةعلوومةن هةرکةس بةهةر زوبانث 
  زوونشو هجامي م شيعرگويا بؤ چوون     خارج جةمةعين نةبؤ مةزموونش  

  شريينتةر جة شةهد دانةي قةند مةبؤ    ةدمةند دصپةسةند مةبؤ ريجةالي خ
  بة دةستوور نةزم نزامي تةمام    جة عةرسةي دنياي دوون بةدفةرجام

  )٢١:قوبادی. (وةسةالم يپثش بوا مةحزووز باق    بة لةفز کوردي، کورستان تةمام  
زمـاين كـوردي لـةو زمانـة زؤر     » م الي مـن آلبـة «كة ئةصثن زماين فارسـي وةك شـةكر شـريينة،      ذاستة( 

بـة زمـاين خـؤي     شريينترة، ئةمةش بؤ ئةو ذاستية ئةگةذثتةوة كة لةم دؤنيا پذ لة گثرةو كثشةيةدا هةر كةس
  .)مةحزووز و شادمانة

  :لة دةضةرةي کةرکووکةوة ئةصثت " فةقث قادري هةمةوةند"يان 
  م تةرجومانبة لةفز كوردي كةرد    چوون فارسي بث پةند حةكيمان 

  هةر كةس بة ئةمساص وثش خاتر شادةن    ساكة من ئةسصم سينف ئةكذادةن 
  ).٤٥٦:قادري هةمةوةند( 

مـن لـة نةتـةوةي    . پةند و ئامؤژگاري زانايان بة زماين فارسي نووسرابوو، من بؤ سةر زماين كوردمي وةرگثذا(
  .)كوردامن و هةركةسيش بة نةتةوةي خؤي شادة

خت لة سةر فثربووين زماين خـؤيي دةكاتـةوة و الدان لـة زمـاين نةتـةوةيي بـة       جة» يحاجي قادري كؤي«
  :زؤصي لة قاو ئةدات

  مؤحةقةق دايكي حيزة با بيزاين    ئةگةر كوردثك قسةي بايب نةزاين
  تةفةنؤن خؤشة گةر چاك بزاين      وةرة بؤت بكةم باسي اين 

  اينعةزيزاين جةزير و مووش و و    ، نوورةديين كوردي سةالحةدين
  ينآلقوبادي باز و مريي ئةردة    شري   موهةهلةل ئةردةشري و دةيسةمي
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  لة بةر بث دةفتةري ونبوون و فاين    ئةمانة پاكيان كوردن ايةت 
  بة كوردي گةر بنووسراية زماين    كتثب و دةفتةر و تاريخ و كاغةز

  هةتا مةحشةر دةما ناوو نيشاين      مةال و پري و پادشامان  
ذةهةندثكةوة ذةويت ئةدةيب كـوردي لثكبدةينـةوة، بؤمـان دةرئةكـةوثت كـة لقـي گـؤراين         ئةگةر لة وةها

ئـةم  . ئةدةبةكة لة پثناو خزمةيت بةردةوام بة زمان و كولتووري كوردي بة پيت و دةوصـةمةند و خـاوةن فاكتـة   
ةمتةنـدي  لقة، بة تايبةت لة ذةويت دثرين و كالسيكي خؤيـدا، سـةرةذاي تةنگـةژةكان، خـاوةن چـةپكث تايب     

  . سةرةكي و بةرچاوة
 هةر لة سةرةتاي دةسپثكي هثرشي عةرةبةكانةوة و لة قوصقوصةي تةكانـداريي ئةوانـةوة بـؤ   : تايبةيت يةكةم

م آلي ئيسالمدا دةسيان دابووة هثرش، بـة آلعةرةبةكان ذاستة كة لة ژثر ئا(سةپاندين زمان و كولتووري خؤيان 
گـةل بـووة، بـؤ    زؤرثك لة كولتووري تايبةت بة عةرةيب بيابانيـان لـة   بة پثي الوي ئيدئولؤژي ئيسالمي، هثشتا

هةرچةند لةوانةية زؤرثك لةو باويلكانة لة گةل ويست و ئيدئؤلؤژي ئيسـالميدا  . داسةپاندنيشي  لة هةوصدا بوونة
   .)ئةم باسة پثويسيت بة پذؤژة و لثكدانةوةو بة دواداچووين پتر هةية. بة جيا و نايةكانگري بووبث

لـةوة بـة   . ١يةكةم دةقي هاوار بةدةس ئةو وةزعةوة، بة زمـاين كـوردي و بـة زاراوةي هـةورامي دةخولقـث     
ئةمةش پيشاندةري باوةذ بـة خـؤ و ذثزدانـان بـؤ كولتـووري      . دواش، بةردةوامي دةقةكان بةو زاراوةية بةديارة

سـةدة، تةسـليمي زمـاين     ئةگينا ئةويش هةر وةك ئةوةي فارسي، دةبوا الين كةم بـؤ مـاوةي چةنـد   . خؤيية
ئةم باوةذ بة خؤ و پارثزگـاري كردنـة، لـة    .عةرةيب ببواية و بؤ نووسيين دةقةكان، زماين عةرةيب بة كار بربداية

  .خؤيدا جثگاي سةرجنة
ذثبواراين ئةو ذثبازة، بةردةوام لة خزمةيت زمـاين كـوردي بـؤ خزمـةت كـردن لـة پثنـاو        : تايبةيت دووهةم

ت و آلي دةسـة آلبـة بـا  . شاعثراين گؤران، نانيان بة نرخي ذؤژ نـةخواردوة . وةييدا بوونةپاراستين قةوارةي نةتة
ئةمةش لة كةش و هةوايةكدا بووة كة شـاعثراين فـارس، بـة گوژمـةوة خزاونةتـة ژثـر       . ستةمكاردا نةيانچذيوة

ثراين فـارس بـؤ   تر، لة سةردةمي ذقةبةرايـةيت شـاع   بة واتةيةكي. تةوةآلي زماين عةرةيب و تةالري دةسةآلئا
وي كؤشـكةكان، شـاعثراين   آلت و چؤكدان لـة بةرانبـةر زرنگـةي زثـذ و بريقـةي پـ      آلخزينة ناو بازنةي دةسة

دةرةتـاين و هةذاريـدا، خؤيـان لـة      كوردي گؤران، كةسـايةيت سـةربةخؤي خؤيـان پاراسـتوة و لةوپـةذي بـث      
نةي سـةردةمي ئـةدةيب كـوردي    ئةم خسصةتة پاشتر بـؤ شـاعثراين ذاسـتةقي   . ت نيزيك نةخستؤتةوةآلدةسة

ئةو ئةديبانة خزمةت لة پثناو خؤيان بة شـانازي و ئـةرك   .گوثزراوةتةوة و بوونةتة هؤي شانازي پثكردين ئةوان
  .تيان داوةآلئةمةش بؤ ئةو ذاستية ئةگةذثتةوة كة ئةوان وةك ناخؤيي و داگريكار سةرجني دةسة. زانيوة

  :ئةو ئةصثت. ر گؤيايةهثردر وتةيةكي هةية كة لةمپثناوةدا زيات
  ».هةر وةك چؤن زماين خؤي هةية. نةتةوايةيت بريتية لة خةصكانثك كة كولتووري نةتةوةيي هةية«

                                                
  .ـ ئةو دةقةش پارچة شثعري هورموزگانة  ١
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ناوبراو لةو دثذةدا، لةسةر چذبوونةوة بؤ ناخي كولتـووري نةتـةوةيي و گةشـةي زمـاين نةتـةوةيي جـةخت        
يبـةت لـةو سـةردةمة ناسـكةدا، شـياوي      لـةو پثوةنديةدايـة كـة خزمـةيت شـاعثراين گـؤران بـة تا       . ئةكاتةوة

هةرلـة  . بة تايبةت كة لة كيشوةرثكي فةرهةنگيدا، بذةويان بة زمان و كولتووري نةتـةوةيي داوة . خوثندنةوةية
دةنگيـان بـةرز   ... ن و شارةزوور و كةركووك و قـةرةداغ و سـلثماين و   آللوذستان و ئيالم تا كرماشان و ئةردة

  . و گةشةيان وةخرؤش هثناوةكردوةتةوة و ئاهةنگي مانةوة 
بة پثچةوانةي ئةديبان و شاعثراين فارسي دةراوسث، كـوردان، بـؤ پـارة و بـة پثـي مامةصـة       : تايبةيت سثهةم

بدةين، بؤمان دةرئةكةوثت كـة زؤربـةي شـاعثراين     ئةگةر سةرجني مثژووي ئةدةيب. شيعريآن هةصنةبةستووة
  . يان وتوةشيعر، دامامةصة و لة بةرانبةر جيفةي دونيايي فارس لة دةربارةكاندا پةروةردة كراون و بة پثي

مـةمحوودي  «: ئةصـثت  » شـنايي بـا نقـد اديب   آ«لـة كتـثيب   " كـوب دوكتور عبداحلسني زريـن "بؤ منوونة 
م لـة  آلبة. ، يةك ديناري بداتثثكشيعرغةزنةوي لة گةل فريدةوسيدا پةميان دةبةستث كة لة بري هةر دثذة 

شانامةي فريدةوسـي،  «. »، تةنيا يةك دةرهةمي پثئةداتشيعرووين شانامة، بؤ هةر دثذة ئاكامدا و پاش تةواو ب
 گةورةترين بةرهةمي شيعري فارسة كة بوو بة بنةمايةك بؤ ذزگـاركردن و گةشةسـةندين زمـان و كولتـووري    

مـاژةي  هـةر بؤيـة وةك منوونةيـةكي بـةرچاو ئا    . مي زاصيةيت كولتـوور و زمـاين عةرةبيـدا   فارسي لة ژثر تةوژ
  .»پثكراوة

 هجـةخت لةسـةر ئـةو   "  کـوب عةبداحلسـني زةريـن  "تةنانةت ذةخنةگرثکي بةناوبانگي وةک بةذثز دوکتور 
ـ  آلکردين شاعثران و خزانة نثو تةالرةکاين دةسـة  ئةکاتةوة کة بازرگاين ئـةو  . ةرثين و ذةوا بـووة ت کـارثکي ئ

دةمي ذابردوودا هةر وةک هةنووکـة، بـة کـرث    نابث لةوة دوودص بني کة شاعريان و نووسةران لة سةر«: ئةصثت
 »ثـوي خؤيـان دابـني بکـةن    ثگـاي واريـايت بةرهةمةکانيانـةوة بژ   گرياوو کاسبکار بووگن، ناچـار بـووگن لـة ذ   

  ).٧٤: ١٣٧٨ کوب، زرين(
مي هةنووکةدا بة پيشـةيي بـووين   ةکردين بژثو لة ذثگاي نووسينةوة لة سةرد هةرچةند بة باوةذي من دابني

خؤ لـة سـةردةمي هةنوکةشـدا ئـةو     . ئةمةش لةوةي ذابردوو جياوازة کة ئةو بةذثزة ئاماژةي پثکردوة. نووسينة
  .جؤرة کةسانة کةم نني کة خزاونةتة ديوةخانة سةردةميانةکانةوة

ي هؤرمؤزگانـةوة تـا   شـيعر بة لثكدانةوة و شرؤضةكردين دةقـةكاين ئـةدةيب كالسـيكي كـوردي، هـةر لـة       
كةوث كة تـةقاالي ئـةديباين كـورد لـة پثنـاو خزمـةتگوزاري زمـاين نةتـةوةيي،         سةردةمي نوث، بؤمان دةرئة

ئةكرث بؤ بةرجةستة كردنةوةي هةوصةكاين ذثبواراين ئةو ذثبازة، بكةوينة پؤلثنكـاري و  . بةردةوامي پثوة ديارة
  :لة دةستةبةنديةكدا، بةجمؤرة دايانبةشثنني

  :ة زماين نةتةوةييبزاضةکاين دةق خولقثين لة پثناو پارثزگاري کردن ل
  بزاضي زماين خؤماصي 
ئـةكرث بثـژين زمـاين كـوردي لـة سـةردةمي بةرباسـدا، لـة چةنـد            يةتيةوة،آللة ذوانگةي زمانناسي كؤمة 

  .لة ذوانگةيةكةوة ئةكرث بةجمؤرة دابةشي بكةين. کثكدا گريساوةتةوة
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بؤ پتةوكردين بنةماي بـاوةذ، هـةوص   . كة تايبةت بة دينپةروةران بووة )زماين حوجرة( زاراوةي ديين  - ئه
 انتـا يارسـ   يةوةئةم ذةوتة هةر لة باوةذي زةردةشـتي . دراوة زاراوةي ديين لة نثو جةماوةردا بنجبةست بكرثت

هةر چةند هةوص لةم پثناوةدا، لة زاصيةيت بـاوةذي  . ديارة) بة تايبةت لقي گؤرانةوة(بة سيماي ئةدةيب كوردي 
مامؤسـتا مةولـةوي   "ةكاين شـيعر منوونةي ئـةم ذةوتـة بـة    . بةستووتر ئةبثتةقوة بةرجةستةتر و چ ئيسالمية
ةوة ديـار و بةرجةسـتةية و بـة خةسـيت زةق     "مامؤسـتا مـةحوي  "و " مامؤستا نايل"ةكاين  شيعرو " تاوةگؤزي
م آلش لةم ذةوتـةوة نيـزيكن، بـة   ي»يارسان«ةكاين شيعري هؤرمؤزگان و هةندثك لة شيعرهةرچةند . ئةبثتةوة

  . كراوة و وةك زاراوة تا ذادةيةكي زؤر لة زاراوةي جةماوةر نيزيكة ر ذةهةندي ناوةرؤك هةصبژثرزيات
  تآلزاراوةي  دةسة  - ب

ي كؤمـةص  آلتداران بووة و لة ديوةخان و لة نثو چـيين بـا  آلئةم زاراوةية  تايبةت بة كؤشك و بارةگاي دةسة
ـ  . بة كار براوة ئـةم  . ة ئامـاژةي پثبكرثـت و بثتـة بةرجةسـتةكردنةوة    بة تايبةت ئـةكرث وةك زاراوةي مريزايان

ت و آلذةوتةش زياتر بؤ حةز و گـةرةکبووين ئةمارةتـةکان گةذاوةتـةوة کـة بـة پثـي نزيکاگـةتيان بـة دةسـة         
بؤ منوونة لـة زؤر شـوثن باسـي ئـةوة ئـةکرثت کـة       . ئيمپراتؤرةکانةوة، زمانةکاين ئةوانيان ال خاوةن برةو بووة

م هـةرچي هةوصـمدا تةنانـةت    آلبة. بووة» گؤرانةکان يان هةورامی«نةکان زاراوةي آلردةگواية زماين فةرمي ئة
زمـاين  . تةم دةسنةکةوت کة بةو زمانـة بثـت  آلي ئةو نيمچة دةسةشيعريةک دثذ لة نامة و نووسراوةي غةيرة 

وانيشـي  تة گةورةکاين ديکـة بووگـة کـة ئة   آلفةرمي ئةوان کة زماين کؤشک بووة، هةمان زماين فةرمي دةسة
مـةمحوودي  "ت و بةرات يان مامةصةيةکي ئةوامن دةسنةکةوت کة هةر وةک آليان باسي خة. پثوة لکاو بووگن

  .لةگةل شاعرياندا و بؤ بةرهةم هثناين شاکارثکي گةورةي ئةدةيب کردبثتيان" غةزنةوي
  زاراوةي خؤماصي   - ج

زياتر لـة نثـو ئـاپؤرةي جـةماوةردا     . بووگة ئةم زاراوةية تايبةت بة ئاپؤرةي جةماوةر و چينةكزةكاين كؤمةص
زاراوةيةك كة بة قةد ژيان و ذؤحي ئاپؤرةي جةماوةر سانا و سـادة بـووة و بـة    . برةوي هةبووة و هاتوةتة كردار

زؤربـةي هـةرة زؤري شـاعثراين كـورد بـؤ پثشكةشـكردين دةقـةكانيان         . ئاساين هاتؤتة پةيوةندي و گوفتـار 
وةك بـة  ( بة تايبةت شاعثراين ئةوسـاي ئـةدةيب گـؤران    . سةنديان هةصبژاردوةزاراوةي خؤماصي و جةماوةرپة

، دزيوةتـةوة و  »زاراوةي حـوجرة «و » اوةي ديوةخانزار«دةستةكان، آلخؤيان لة زاراوة  با) دةقةكانيانةوة ديارة
ووگـة، بـة   هةوصيان داوة بة هةصبژاردين زماين ئاپؤرةي جةماوةر، كة خؤماصي و خـؤيي بـووين پثـوة بـة ديـار ب     

واي بـؤ ئـةچم كـة شـاعثراين وةهـا ذثبازثـك،       . خزمةتكردين زماين نةتةوةيي هةسنت و بثنة مةيداين كردار
بؤية هةوصـيانداوة زاراوةيـةك هةصـبژثر بكـةن كـة      . يان وةك كةرةستةي ذژانة ناو جةماوةر لثكداوةتةوةشيعر

. اوةرةوة هاتؤتـة پثشـوازي لثكـردن   ئةمـةش لـة اليـةن جـةم    . ببثتة هؤي پةيوةندي لة دةضةرثكي بـةرينتردا 
منوونـةي  . جةماوةر، بةرهةمةكاين لة بةر كردوة و لة سينگدا پاراستووين و نةوة بـة نـةوة ذاگـوثزي كـردوون    

کردنة لة دؤخثکـدا   ئةم هةصبژارد. دا خةست بووةتةوة"مامؤستا قانثع"بةرجةستةي ئةم ذثبازة لة بةرهةمةكاين 



 كؤمه صه وتاري ئه ده يب كوردي

 
  

٦٩٩

اين ئةوساي کورد لة حـوجرةدا پـةروةردة کـراون و تةنانـةت بؤخؤشـيان      بووگة کة زؤربةي هةرة زؤري شاعري
  ...و" مةحوي"و " قانع"و " بثساراين"و " مامؤستا مةولةوي"وةک . مةالي باش و بليمةت بووگن

يةتيداية، ئثمة بـة تثگةيشـنت   آلذؤصي کاريگةري زمان لة ژياين كؤمة: ئةصثت» كارل كاوتسكي«زاناي ناودار 
ئةم پسپؤذة، لة چوار فاكتةرةكةيـدا كـة بـؤ    . گي هثزي هةست و سؤزي نةتةوةيي ئاشنا ئةكاتلة بةشثكي گرن

زؤربةي شاعثراين كـورد  . سةملاندين هةبووين نةتةوة، دةسنيشانيان ئةكات، گرنگيةكي بةرچاو بة زمان ئةدات
ثـو حةزخانـةي   بؤ پثشكةشـكردين بةرهةمـةكانيان زمـاين خؤماصـي نةتـةوةييان هةصـبژاردوة و نةخزاونةتـة ن       

  :لة پؤلثن كردنثكدا، ئةكرث حةزةكاين ئةو شاعثرانة، لة چةند خاصثكدا گلثر بكرثنةوة. تةوةآلدةسة
   

  كردن لة زمان بزاضي پارثزگاري
ئـةم  . زمانثك كة هاوكات لة گةل باقي تومخةكاين نةتةوةيي لة ژثر هثرشي تواندنـةوة و سـذينةوةدا بـووة    

  يت عةريب لة اليـةكي آليت فارسي لة اليةك و دةسةآلدةسة. كراوةتة سةري هثرشة، هاوكات لة دوو جةةوة
هةرچةند لة سةرةتاكاين زاصيةيت سوپاي عةرةب بة سةر ئثرانـدا، ئـةو هثرشـة لـة اليـةن كولتـووري       . ديكةوة

ك عةرةبيةوة بؤ سةر زماين فارسةكانيش لة گؤذثدا بووة و بووةتة هؤي چؤكداداين نووسةراين فارس، بة جؤرثـ 
تـا  . كة لة نووسراوةكانياندا، بة دةسبةردار بوون لة زماين فارسي، زماين عـةرةبييان كردبـووة زمـاين نووسـني    

بؤ منوونة، لة كؤذثكـدا كـة بـة زمـاين عـةرةيب بـؤ       . تداراين فارس بةرز بووةتةوةآلذادةيةك كة هاواري دةسة
كة من اندر نيـامب چـرا    چيزي: ؤشث كةئةخوثننةوة، يةعقووب تووذة دةبثت و دةخر شيعر» يةعقوويب لةيس«

  .)١٠: ١٣٧٠ سياقی،(بايد گفت؟ 
 شـيعر كة شاعثرثكي بة ناوبانگي دةربار بووگة، دةست ئةكات بة "  موحةممةد وةسيف"پاش ئةو تووذة بوونة، 
  .نووسني بة زماين فارسي

دا "ةمال ئاتـاتورک کـ "دژةکرداري کؤمةصگةي تورکيش بةرانبةر بة خؤ سةپثين زماين عةرةيب، لةسةردةمي 
  .تةقيةوة و هةموو هثماکان کرانة زماين تورکي

شــاعثري كــورد نــةك تــةنيا لــة اليــةن . ئةمــةش سةدانســةد پثچةوانــةي ذةويت شــاعثراين كــورد بــووة 
نةك تةنيا بؤ بةرگريكردن لة زمـان و كـةلتوور   . تةوة پشتگريي نةكراوة، بةصكوو تةنگيشي پثهةصچنراوةآلدةسة
ة، بةصكوو لة سةر هةصبژاردين زماين كوردي بؤ نووسني ، بـة شـثوازي جوراوجـؤر بةرهةصسـت     ودنة نةدراوهان
  .دراوة

   
  : بزاضي گةشانةوة 

پارثزگـاريكردن و هثنانـة   . هةوص و تثكؤشان بؤ پارثزگاري لثكردن، خؤبةخؤ، ذةوت بؤ گةشةكردن ئةسازثنث
كاتث هةوص بةردةوام و مسؤگةر و بـة ئامـانج   . ةوةكرداري زمان، لة خؤيدا، ئةبثتة هؤي پةروةردةبوون و شكؤفان

بـة پثـي ئـةو دةق و    . صة بثت، دةرفةت و دةرةتان بؤ پـةروةردة بـوون و گةشـانةوة دةذةخسـثنث    آلوخاوةن گ
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هةوصةكاين شاعثراين كورد، وةك بـةرخودانثكي كولتـووري و خؤويسـت، لـة وةهـا        فاكتانة كة بة دةستةوةن،
  . قاوغثكدا دثنة بةرچاو

  
  : اضي وةرگثذان بز 

دژة هثذشـي خؤپارثزيـدا، بـة     شاعثراين كورد، لـة پثنـاو دةوصـةمةندكردين كـةلتوور و زمـاين كـوردي، لـة       
بـةو  . وةرگثذاين زؤر كتثب و حيكايةت و بةسةرهايت گـةالين ديكـة، بةتايبـةت فـارس و عـةرةب هةسـتاون      

  . يةيت، هاتوونةتة جةةآلكارةيان لة پثناو دوو ئاماجني كؤمة
  . ويستوويانة جةماوةري كورد بة خوثندنةوة و تثگةيشنت لة بةرهةمةكان چثژ بةرثت  كةمية
، هةوصيانداوة كارثك بكةن كة خوثنةري كـورد ناچـار نـةبثت بـؤ تثگةيشـنت و سـوود بـردن لـةو         دووهةم 

ـ    آلحيكايةت و بةسةرهاتانة، ذوو بكاتة زمانة با اوات و پـالين  دةستةكان و بةم كارة بةرةو بة ئاكـام گةيشـتين ئ
هةرچةنـد ئةگـةر لـة ذوانگـةي ئةمذؤژيـةوة لثكـي ئـةوكردارة        . نةياراين نةتةوةي كورد، بكةوثتـة ياريـدةدان  
م لة دؤخثكدا كة هةموو هةوص و پالنةكان لة پثنـاو تواندنـةوة   آلبدةينةوة، وةك تةوس و دةگم بثتة بةرچاو، بة

پثويستة وةك بـةرخودانثكي  . ونسيفانة نايثتة بةرچاوو سذينةوةي نةتةوةيةكدا هةژيون، وةها لثكدانةوةيةك م
هةرچةند پارثزگاريكردن لة بةشثك لـة كولتـوور و زمـاين مـرؤض، لـة خؤيـدا جثگـاي        . نةتةوةيي بثتة ئةژمار

  .سةرجنة و خزمةيت بةرينة بة بةرةي مرؤضايةيت
   

  : بةرخوداين فةرهةنگيي
ثژكردنة كة هـةوص و تـةقاالي شـاعثران، لـة سـةر      بة لةبةرچاو گرتين كةش و هةواي سةردةم، شياوي باسب
بزاضةكة لة بناغةي نةتةوايةيت و لة سـةر حةسـثيب   . ويسيت خؤ و بة بث هاندةري غةيرة خؤ هاتوةتة ئةفراندن

. تدارثك، ياريـدةي نـةداون و بؤيـان نةبووةتـة پاصپشـت     آلچ دةسة. هةست بة مةزصوومي كردن، هاتؤتة كردار
ئةمـةش پثچةوانـةي   .  كوردي، لة وةها هاز و تينثكـةوة سةرچاوةبةسـت ئـةبثت   ذازي مانةوة و گةشةي زماين

ذةويت كرداري شاعثراين گةالين دةراوسثي كورد بووة كة بة درثژايي مثژوو ، لة سـةر حسـثيب گريفـان و بـؤ     
  .بژثوي ئةدةباندوويانة

فـةت و دةرةتانـةكاين   ئةگةر لة وةرددانةوةيةكدا، تيشكي تثذامان بـة سـةر ذةويت ئـةدةيب جيهـاين و دةر    
خولقاين زؤرثك لة شاكارة ئةدةبيةكاين گةالنـةوة زؤم بكـةين، بةصـگة و فـاكيت زؤر، لـة سـةر دةسـباردان و        

مامةصـةي  : بـؤ وثنـة  . ت بة خولقثنةراين ئةو بةرهةمانة دثنة گوفتارآلياريدةدان و داصدةبةخشيي خاوةن دةسة
بة پثي ئةو مامةصةية، بذيار هاتؤتة بةين كـة لـة   ". وسيفريدةوسي تو"و " سوصتان مةمحوودي غةزنةوي"نثوان 

بةش بة حاصي خؤم لة سةر ئـةو قةناعةتـةم   . بةرانبةري وشة و بةيتةكاين شانامةدا، فريدةوسي دراوباران بكراية
، بةو نرخ و بةها ئةدبيي و حيماسيانةوة، نـةدةخولقا و  »شانامة«كة ئةگةر وةها وادة و بةصثنصك نةهاتاياتة بةين، 

تداراين ئـةورووپا، نووسـةران و   آللـة سـةدةي حةفدةهةميشـدا، دةسـة    . ئةدةيب فارسي شانازي پثوة نةدةكرد
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بة دابينكردين ژيان، دؤخيان بـؤ گةشـةي   . بارانيان كردوون ت و پاداشآلهونةرمةندانيان ذثز پثبةخشييوة و خة
هةرچةنـد  . بنة خودان هزر و كاريگةريبةجمؤرة كةسانثكيان پثگةياندوة كة بتوانن ب. بةرهةمةكانيان سازاندوة

  . ئةم ذةوتة لة سةدةي هةژدةهةمدا، دووچاري ئاصوگؤذ دةبث
خوثندنةوة و شـيعر لة كوتاييةكاين سةدةي نؤزدةهةم لة ئاصمان، شاعريان لة نثو ئاپؤرةي خةصكدا هاتوونةتـة  

فردينانـد  «بـؤ هانـداين    مـارك  ١٨٠٠٠٠زايـيين، بـري   ١٨٦٧يـان ساصـي   . لة بةرانبةردا وثرديةيان ئةستاندوة
يت ئينگليسـةوة بـؤ   آل، قسة بثژي سةوداسةري ذامياري الوان، تةرخان دراوة تا لةو ذثگايـةوة لـة و  »يليگراتفرا

  .ئاصمان بگةذثنرثتةوة
زاييين، كـة يـةك لـة شـاعثراين نيزيـك بـة ئيمپراتـؤري        ی ١٤٣١كردووي ، كؤچ" شثخي"شاعثري تورك،

بـووة، پثشـكةش بـة    » نيزامي گةجنـةوي «خؤي كة شوثنگريت » شرييين خوسرةو و«عومساين بووة، كتثيب 
  .ئيمپراتوور ئةكات و لةو ذثگايةوة دةگاتة نان و نةوا

شاعرياين عةرةبيش هةر لة سةردةمي بيابانگةذيةوة، النيکـةم لـة بازاذةکـاين عوکـازدا هـةيل ئـةوةيان بـؤ        
  .کرثنت بآلذةخسثنراوة تا خؤ دةرخبةن و لة اليةن خثصةکانةوة خة

  .ئةو فاكتانة و دةياين ديكةش، تةنيا بةشثكن لةو كردارانة 
بـة بـص هـيچ چةشـنة داصـدة و      " خانـاي قوبـادي  "ئةمةش لة حاصثكداية كـة شـاعثري بـة بـةهرةي كـورد      

يادريدةدةر و پاصةپشتثك، لةوپةذي چاوكراوةيي و بةرپرسايةتيدا بةو ئةركة مثژوويية هةصدةسـتث و بانگـةوازي   
زؤر  نييةلةسـةر ئـةو بانگـةوازة مرؤضـا     نييـة دوور . ةكاينشـيعر زماين كوردي ئةكاتة شالووتكةي  پارثزگاري لة

  .كؤسپ و تةگةرةشي ئاوقة كرابثتةوة
وةک منوونـةي ژيـاين شـاعريان و بريمةنـداين     " قـانع "ةي مامؤسـتا  شـيعر ئةکرث بث دوودصي ئةو پارچـة  

  :ئةوساي کورد خبةينة بةرئاماژة
  وةکوو پياوي برامردوو لةبرسا زاري و شينمة    و ناصينمة ـ کةچي هةر ئاه بةناو مةشهووري ئافاقم

  و مردوو شؤرينمة ئومثدو واسيتةي ژينم گةدايي    دةمث خةم بؤ کةواکؤنة و دةمث بؤ ناين جؤيينمة
  )٢٥٢: ٢٠٠٢ قانع،(
رتةسـكي  پـةذي بة  بة سةرجندان بةو منوونانة هةوصي خؤذسك و خؤبةختكةرانةي شاعثراين كورد، كـة لـةو  

بة ذاسيت ئةوان لةوپةذي دةسـكوريت و  . ژيان و بثدةرةتانيدا، هاتوونةتة كردار، زياتر ذثزبةروو و شياوي پثزانينة
  .تةريكي و نةداريدا، بزاضي ئةدةيب و ذؤشنبرييي كوردييان پاراستوة و بةرة و گةشانةوة پاصيان پثوة ناوة

  
  )ويةكگرتو(بزاضي داناين بنةذةيت زماين نةتةوةيي  

دةقة تؤمار كراوةكاين شاعثراين كورد، جاذدةري ئةوةن كة بزاض و پةلـةقاذةي ئـةوان لـة پثنـاو بونيادنـاين      
هـةوص دراوة زاراوةكـاين زمـاين كـوردي لثـك نيزيـك       . بنچاخي زماين يةكگرتووي كـوردي بـةردةوام بـووة   

يةكاندا شـيعر هةصبژثردراوة و لة بةيتة ندا، لة زاراوةكاين ديكة، وشة  بة تايبةت لة بةشي ئةدةيب گؤرا. خبرثنةوة
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ئةگةر وردي بةرهةمي ئةو شـاعثرانة ببينـةوة، بـةديارة كـة زؤر وشـةي زاراوةكـاين هـةورامي،        . جثگري كراوة
نة لـة  آلمنوونةي ئةم هةو. ةكاندايةشيعرين، لةكي و كةهلؤذي و تةنانةت كرماجني ژووروو، لة آلسؤراين، ئةردة

ي بناغةذثژي بـؤ دامةزرانـدين زمـاين يـةكگرتووي كـوردي، هةوصـدان لـة پثنـاو         ئةدةيب گؤراندا، كة  سةرةذا
بايةخـدان بـة زمـان و هـةژان لـة پثنـاو پارثزگـاري لثكـردن و         . خزمةت كـردن بـة زمـاين نةتـةوةيي بـووة     

دةربازكردين لة تةنگانة و جضني بؤ گةشة پثدان و بؤالخكردنـةوةي، ئـةركثكي مـةزين مرؤضـاين و نةتـةوةيي      
  .بووگة

بـة واتـةي   . بة كردار كردن و كةصكوةرگرتن لة زماين نةتةوةيي لة خؤيدا ئةوپةذي خزمةتكردنة بـة نةتـةوة  
  ».ناسيوناليزم كاتثك بوون دةگرث كة زمان بثتة گؤذةپاين نضيسني « :» زاندارا كامبوزليس«

ي هانـداوة تـا لـة    کردن بة گوشار بة ئاماجني بنةما سذينةوة، شـاعرياين کالسـيک   بة لة ذثر تةوژمي هةست 
نـةك هـةر ئـةوة، بةصـكوو     . هيچ كردار و هةوصثك درثغيان نةكردووة پثناو گةشةي زماين نةتةوةيي خؤيان، لة

. تةکان، چ تةكانثكيان لة پثناو گةشةي زماين نةتةوة ژثرچةپؤكةكاين خؤيان، بة خـؤ نـةداوة  آلهيچكات دةسة
نةهاتوونةتـة كـردار و   !! كـوردة مؤسؤصـمانةكاين خؤيـان   عةرةب، هيچكات لةبؤ مانةوة و نةتوانةوةي زماين برا 

سـذينةوة و ژينؤسـايدي    لة كاتثكـدا، بـؤ نـاس    . تةنانةت بة شثوةيةكي شثلگريانة، هةوصيان بؤ سذينةوةي داوة
بؤ خؤيان، هةر لـة سـةردةمي نةفاميـةوة و لـة     . فةرهةنگي و نةتةوةيي گةالين ژثر چةپؤكة، درثغيان نةكردوة

لـة سـةردةمي   . كازةوة، لة پثناو گةشةي فةرهةنگي و زمـانيي خؤيـان بـة پـةرؤش بـووگن     چةقةخانةكاين عو
  .ئيسالميشدا، هةر بةوجؤرة

كؤچي مانگي، شاري مةككة بةرةو بيابانةكاين عةرةبستان بة جـث دثلـث و دةخزثتـة    )٢٠٤( "ئيمام شافيعي"
كان، كـة گوايـة   نييـة خثصـة بيابا نثو خثصي هؤزةيل تا لة گةل زماين پـاراوي عـةرةيب و هةصسـوكةويت ژيـاين     

يـان ئةگثذنـةوة   ). ٨٨: ١٣٧٠شبلی،( منوونةي ذةسةنايةيت زمان و فةرهةنگي عةرةيب بوونة، زياتر ئاشنا ببثت
خةريكي پؤژاندين گثرةوكثشةي نثوان چةنـد كةسـثكي ژثردةسـتةي خـؤي ئـةبثت كـة       " زياد " كة جارثك 

، لـة  "زيـاد . "كة گواية لة مريايت باوكي بثبةشـي كـردوة   پياوثك دثتة الي و بة دةس براكةيةوة شكات ئةكات
ئةوةي لـة زمانةكةتـدا   : بؤية ذوو دةكاتة پياوةكة و پثي دةصث . شكاتنامةكةي ئةودا هةصةي زماين زةق ئةبينث

  ).٨٥: ١٣٧٠شبلی،( ..ونت كردوة، گرانتر و جيديتر و زيانبارترة لة دؤذاندين مرياتةكةي باوكت
اگادار ئةكرثتةوة كة يةك لة فرماندةكاين بة هةصـةي زمـانيي عـادةيت كـردوة و لـة      ، هةركة ئ"ئةحلةسةن"

: ١٣٧٠شـبلی، ( ..ماتص بوون لة سةر كـار ال بربثـت   فةرمانةكانيشيدا هةصةي زمانيي زؤرة، فةرمان ئةدات تا بث
٨٥.(  

بوون كـة كـوذة    بيابانةكاين شام وةك قوتاخبانةيةك: ، دةربارةي ئةمرياين ئةمةوي ئةصثت"حيت"هةر وةها 
بـؤ وةهـا   " يةزيدي"ش "معاوية"تةنانةت . الوةكاين ئةوان بؤ فثربووين زماين پاراو، بؤ ماوةيةك لةوث دةمانةوة

  ).٨٧: ١٣٧٠شبلی،( ..ئاماجنثك بةرةو بيابانةكان هةناردوة
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م لـةو پـةذي هةسـتياريةوة  لـة     آلبـة ) پشـتيوان ت و بـث آلهةرچةند کـةم دةسـة  (بؤية شاعثراين كورديش 
سةنگةري پارثزگاري و لة دؤخي نايةكسان و بـة كةرةسـةي نابةرابـةرةوة، هاتوونةتـة جةـةي پارثزگـاري و       

دةستاين ناكوردةوة و زؤر جاريش لة اليـةن كـورداين دؤذاو و   آللة كاتثكدا كة لة اليةن با. كةوتوونةتة پةلةقاذة
تووي آلنةنراوةو و تـوركي كثـوي و جنؤكـة و هـة    دان بة بوونياندا . ئيذادةوة، لة ژثر گوشاري جةرگبذدا بوونة بث

بؤية ئةو فةرهةنگوانانة لثبذاوانـة، لـة سـةنگةري بةرخودانـدا، لـة پثنـاو       . ناوبرد كراون" زةححاك"ژثر ساتووري 
  . نةمري و مانةوة و گةشةدا، جضيون وهاتوونةتة كردار، هةوص و تةقااليان جثگاي سةرنج و پثزانينة

  .ية"مةال هةسةين دزصي" بزاضة، بليمةيت ناودار منوونةيةكي بةرچاوي ئةو 
؛ ذوو لـة مةصـبةند   »يت ميسرآلئةلئةزهةري و« ئةو پاش ئةزموونكردين ژيان الي ديتران، بؤ وثنة لة بندةسي 

دةسـتيي لـة كؤشـكي مـري و      و گةيل خؤي ئةكاتةوة و ساتثك ژياين پذ لة كوثرةوةري ئـةوث، بـة ژيـاين بـن    
ت و ژياين هةصؤ و هثماي دثريين ژيـاين سـةربةرزي   آلئةكاتة هثماي وة» ينآلدا« عةرةبان نادات و كوثستاين
  :لة الي كوردان و ئةصثت

  و ناكةومة چينةآلهةرگيز وةك قا     نيمآلمن هةصؤي لووتكةي بةرزي دا
  )٦٦: ١٣٧٩ ال حةسةن،مه( 

تيةكي پثگـةييو و  لثرةداية كة ذؤحي بةرزي مةاليةكي نيوةبرسي هثنـدة خـودان متمانـة بـةخؤ و كةسـاية     
م پذ لة شةرةف و سةربةرزي ناگؤذثتـةوة بـة كةوتنـة خـاك و پـاي      آلبةرزة كة ژياين ئةوپةذي كوثرةوةري بة

  :يان. يش»ئةزهةري ميسر« تةنانةت لة . تة ناخؤييةكانآلدةسة
  تا سوورهةراصة سةر تثرثتة دةر     تا بؤ و بةرامةي شةوبؤ و وةركةمةر

  تا قسةي خؤشي پريثكي ژيرث     ثتا دةنگي ژةرةژ، پثقةي نةچري
  نداآلتا شةماص بدا بة كؤسا       تا بةذوو مابث لة هةوراماندا  

  هةتا ذثواسث چووزة دةربثنث      تا بةذةزايةك با بيشةكثنث
  شة چةكث، پشتثن بذاوثآلك    فةرةجني شذث، چؤخة دذاوث  
  مةگةر ئةو ساتة كة بة جثي دثصم    شةرتة هةورامان بة جث نةهثصم 

بوون و ئاوثتةي پثقـةي    ت ئةكاتة هثماي خؤييآلةدا، يةك بةيةك، گوصةكاين وةشيعرلةم » ةسةنح مةال«
نةچري و نةغمةي ژةرةژ و قسة و ئامؤژگـاري پـرياين خـودان ئـاوةزي وةتـةنيان ئـةكات و ئةكةوثتـة شـانازي         

و نةبـذاوة بكـات وقـةد     پثكردنيان و قةول ئةدات كة بوون و مانةوةي خؤي لةگةل بوون و مانةوةي ئةوان پتةو
مةگةر ئةو كاتةي كة مةرگ بةرؤكي پثبگرثت و بـة يـةكجاري دووري   . پشتيان لثنةكات و بة جثيان نةهثصثت

ئةمةش لة خؤيدا شياوي ذثز و سپاسة كة مةاليةكي چـاوكراوةي كـورد هثنـدة شـانازي بـة بـووين       . خباتةوة
« م بداتـةوة و  آلكـة ئةخرثنـة بـةردةمي، ئاوةهـا وة     نةتةوةيي خؤيةوة بكات كة لة بةرانبـةر ئـةو داخوازيانـةي   

  .ت و بذياري لةگةل مانةوة وبؤمانةوةي لةسةر بداتآلبكاتة هثماي وة» هةورامان 
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  :ئاکام
بايةخ و ذؤصي زمان لة ژياين مرؤضدا هثندة زةبةندة، كة بة جاران و لة ذوانگة و هزري جيـاوازةوة، لـة اليـةن    

ئةم توثژينةوانـة، شـثوازة جياوازةكـاين مرؤضـي گرتؤتـةوة و بـة       . باس و توثژينةوةذايانةوة، كةوتؤتة  بةر خاوةن
ئةديباين كورديش، هةر لة دثـرين زةمةنـةوة   . شيكاري و دةمقاصي ژيرانة و عيلمي، بايةخي زؤري پثبةخشراوة

ا چوونةتـةوة  هةستيان بةو گرنگي و بايةخة كردوة ولة ذةهةندي وةها هزرثكةوة، بة گژ نةياراين زماين كورديد
  .و بؤ پاراسنت و پةروةراندين، لةو پةذي لة خؤبردووييةوة هاتوونةتة جةة

چوونکوو نابـث فـةرامؤش بکـةين    . ئةمةش وةک بةرخودانثکي مافخوازي و عةداصةتپةروةري دثتة لثکدانةوة
ي پثکهـاتوون  تة گةورةکان لة چةند پثکهاتةي نةتـةوةي آلزؤرثک لة و. نييةکة کؤمةصگا يةکدةست و يةکذةنگ 

بةجؤرثک کة کةسـاين ئـةو کؤمةصـگاية لـة پـاص      . تثک و گةلثکي گةورةتريان پثکهثناوةآلو لة بنپاصي يةکدا و
  . يةکدا هةست بة ئاسوودةيي و سةربةرزي و بةختةوةري ئةکةن

لة کؤمةصگا هةمانچةشنةکاين ديکةشدا ئاسايية ئةگةر پثکهاتةکان خوازياري ئةوة بن هـةرجؤرة گةشـةيةک   
بة تايبةت لـة بـواري زمـان    . شثوازثکي يةکسان هةموويان بگرثتةوة و دادپةروةري لة نثوياندا بةرقةرار بثت بة

وپةروةردةدا، ئةم ويست و ئيذادةية بةرسةرجنترة و تةنانةت لة اليةن کةساين ئاکادميي و زانسـت پـةروةرةوة   
بـؤ  . چـذتري لـة سـةر کراوةتـةوة    و لة سةردةمي هاوچةرخيشدا کة سةدةي گةشةي هزر و زانستة، جةخيت 

ئةگةر کولتووري گـةلثک بيهـةوثت بگةشـثتةوة، دةبـث وةک     « : الي واية" اليوت.اس.يت"منوونة زاناي ناودار 
سوودثک کة هةر يةکة لةو پثکهاتانة لة يةکدي ديبـةن، لـة   . پثکهاتةيةک لة کولتوورةکان سةرجني پثبدرثت
  .)٦٨:اليوت(» يتئاکامدا دةبثتة هؤي سوودي پثکهاتةکة بة گش

کردن و پةراوثز خسنت، چ واتايةک نـادات و شـتثکي سـواو و نازانسـيت و      ديارة لة وةها ذوانگةيةکدا تةريک
نةک هةر نابثتة هؤي گةشـة و سـةرکةوتن، بةصـکوو بـة پثچةوانةشـةوة ئةبثتـة هـؤي دژدؤنگـي و         . نالؤژيکية

ين لة خزمةيت گةشة و نةشةي هةمةاليةنـدا لـوثر   ئةمةش کؤمةصگا بةرةو هةصدثر ئةبات و تواناکا. پةرچةکردار
  .ئةکاتةوة

ئةگةر لةم ذةهةندةشةوة بکةوينة خوثندنةوةي بزاضي شاعرياين ئةوساي کورد، ئةو بزاضة وةک ئـةرثين و پـذ   
لةبةر ئةوةي بزاضةکةيان لة پثناو بةرگري کردن لة مةرگ و قذاين کولتوورثکي دثـرين  . بةهرة دثتة خوثندنةوة

  .بزاضي ئةوان بؤ پاراستين بةشثک لة کولتووري مرؤضاين هاتوةتة کردار. و دةوصةمةنددا بووگة و ئةتنيکي
بـة  « : ئـةو الي وايـة  . بؤچوونثکي بوثرانة و پذواتاي هةية کة لةم سونگةوة جثگاي بايةخـة " اليوت.اس.يت" 

لـة  . قـةرةبوو نةکراوةدايـة  ئةنقةست وثران کردن و فةوتاندين کولتوورثکي ديکة، لة ئاست تـاوانثکي گـةورة و   
  .)٧٧:اليوت(»ل مرؤضةکاندايةوة کة ئةجنامداين کردةوةي حةيواين لة گةآلذاستيدا هةر بةو ئاستة پذگ

ئةوةتا شاعرياين کورديش وثذاي ئةو هةموو تةنگةژانةي کة بةسةر ذثگايانةوة بووگن، بوثرانـة و ئازايانـة بـةو    
  .دوةکارة هةستاون و هةوصةکانيان بة مثژوويي کر
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صـةيةکي  آللةو قةناعةتةدام کة ئةم بزاضةي شاعرياين کورد لة سةردةمي ذابردوودا، ئةگةر خاوةن بةرنامـة و گ 
تؤکمةش نةبووبثت، ئةوا لة هزري ئةو شاعريانةدا کة بةم کارة هةستاون، بـة ئةنقةسـت و لةسـةرةخؤ و بـةئاگا     

نـة  آلران بؤ خؤشـيان جـةختيان لةسـةر ئـةم هةو    بة دةقةکانيشةوة ديارة کة شاعرياين ئةم ذثبازة بة جا. بووة
  .کردوةتةوة

  بة لةفز كوردي كةردم تةرجومان    چوون فارسي بث، پةند حةكيمان  
  هةر كةس بة ئةمساص وثش خاتر شادةن    ادةن  رساكة من ئةسصم سينف ئةك

ذةهةنـدةکاين  ذةوتةکة لةودا بة بةهرةتر و سةرجنبةرتر ئةبثت کة بـزانني تـةورةکاين ئـةم ذةوتـة زؤرجـار      
بـؤ منونـة بـاوةذ و کـةکاين     . ديکةي بزاضي نةتةوةييشي گرتوةتةوة و تـةنيا بـة زةمانـةوة نةگريسـاوةتةوة    

  :ديکةش
  ئةز كة ناممةن سةرهةنگي دةودان    سةرهةنگي دةودان سةرهةنگي دةودان 

  مةكؤشم پةرث ئاييين كوردان    چةين ئثرمانان مةگثصم هةردان 
  )ک٤سةدةي ،بابا سةرهةنگي دةوداين(  

ئةبينني لثرةشدا ذؤشنبريي سةردةم بة پثي دةرةتانةکاين سةردةم و لة ئاست پثوةرةکـاين سـةردةمدا بـؤ    
هزرةکـاين ئةمحـةدي خـاين و زؤرثـک لـة      . پيکةوةناين بنةماکاين شوناسي نةتةويي لة هةوصداية و بة جؤشة

ةبنةوة، ئةو هزرةن کة زمان پـارثزيش يـةک    شاعرياين ديکة کة دواتر لة مامؤستا قانعي رةمحةتيدا يةکانگري د
  .لةوانة

تايبةتيةکي بةرچاوي ئةم بزاضة نةتةوةيية لةوةداية کـة بـة هـيچ شـثوةيةک خـؤ بـةزل زان و خؤسـةپثنةر        
نةبووگة و هةوصي بؤ بردنةوة لة هيچ دةر و دراوسثيةک نةداوة، ئةويش لة پثناو بة چؤکهثنـان و بـة ژثردةسـتة    

دامي لـة هةوصـدا بـووة تـا مافـة سرؤشـتية زةوتکراوةکـاين بگثذثتـةوة ببثتـة خـاوةن            و کؤيلة کردن، بةصـکوو 
گرنگ لةوةداية کة ئةم بةرخوداين زمـان پارثزيـة   . هةر وةک هةر مرؤضثکي ديکة. کةسايةيت مرؤضاين و خؤيي

صـة  آلزثکي بةگخوازيدا، بة شـثوا دواتر و لة سةردةمي هةنووکةدا و لة ژثر پرنسيبةکاين شةپؤيل ئاوةز و مؤدثذن
و بةذؤژ بةرچاو خراون و جةخيت زانسـتيانة و پـةروةردةييان لةسـةر کـراوة، براونةتـة خوثنـدنگاکان يـان بـؤ         

کـردن لـةو    زؤر زانـا و شـارةزاي بـواري پـةروةردة، کةوتوونةتـة پارثزگـاري      . بةخوثندن کردنيان هةوص دراوة
" پيتـر ترادگيـل   " بؤ منوونة؛ زانـاي نـاودار   . رينةدامافانةي گةلة ژثردةستةکان لة گؤشة و کةناري ئةم دونيا بة

نةتـةوة  ( وتنـةوةي وانـة بـة زمـاين کةمايةتيـةکان     « : الي وايـة » يـةيت  آلزمان ناسي کؤمة« : خاوةن کتثيب
نةک بة تةنيا لة فثربووين خوثندن و نووسني، بةصکوو لة فثربووين وانةکانيشدا بة جةختةوة بـؤ  ) ژثردةستةکان

زيـاد لـةوةش ئـةم شـثوازة لـة ئاسـيت ناسـيين شـوناس و کةسـايةيت          . ةمةنةتةوانة بة سوودةين ئةو کآلمندا
 »نداية و پةروةردة و گةشة پثکردين کولتووري کةمايةتيةکانيشـي بـة دواوةيـة   آليةيت و کولتووري منداآلکؤمة

  )١٩٢:ترادگيل(
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کتيضانة لـة اليـةن شـاعرياين    لة کؤتايي باسةکةدا جةخت ئةکةمةوة کة بزاضي زمان پارثزي بة شثوةيةکي ئة
هةرچةنـد ئـةم ذةوتـة شـياوي     . ئةوساي کورد، وةک بةشي مثشک کراوة و ذؤشنبريي سةردةم لة ئارادا بـووة 

م وةک آلبـة . خةسـار بـووة  خوثندنةوةي چةنـد ذةهةنديـة و نابـث قةناعـةت بکـةين کـة بـث تةگـةرة و بـث         
ئةو ئاستةي هوشياري شاعراين سـةردةم ئةگةذثتـةوة   ئةمةش بؤ . ذاستينةيةک لة ئارادا بووة و هةوصي بؤ دراوة

شرؤضـة و لثکدانـةوةي ئـةو    . کة تا چةندة نرخ و بةهاي زمانيان ناسـيوة و بةاليانـةوة گرنـگ و پذبـةها بووگـة     
نةي کة شاعرياين کورد بة درثژايي ذةويت شيعري کالسيکي کوردي پثيـةوة مانـدوو بـووگن لـة چةنـد      آلهةو

  :جومگةدا بةرسةرجنة
ــةم ــي     . دةق خــولقثين: يةک ــة دةق ــوور، هــةر ل ــان و کولت ــة زم ــردن ل ــاري ک ــواري پارثزگ ــاين ب چاالک

تـا  " قـانع "و " مـةحوي "و " نـايل "و " بثساراين"و قوتاخبانةي " يارسانةکان"ةوة بگرة تا سةردةمي "هورموزگان"
ئةمـةش  . قثنن؛ لة دؤخثکي دژوار و سةختدا هةوصيان داوة بة زمانةکةي خؤيان دةق خبـول "گؤران"سةردةمي 

  .لة خؤيدا و بثئةوةي درؤمشي بؤ بدرثت خزمةتثکي گةورةية بة مانةوةي زمان
زؤرجار لة سةردةمة جياوازةکاندا شاعريان بـة خولقانـدين دةقـةکانيان بـةرنگاري     . بةرنگار بوونةوة: دووهةم

جا ئـةم زةختـة چ   . ت وةک گوشار و زةخت لةسةر زمان و کولتووري خستوةآلئةو هزرانة بوونةتةوة کة دةسة
وةک ( يـةيت آل، چ شةذ دژي باوةذ و کةسايةيت کؤمة) ي هورموزگانشيعروةک دؤخي (چؤ بثت آلکوشتار و قة

، چ ) وةک هاوارةکـاين خانـاي قوبـادي   (، چ شةذ دژي زمان بووبثـت  )دؤخي سةردةمي بالوول و باباسةرهةنگ
بوونةتة هؤي ئةوةي کة شاعريان لـة  .... و) عوةک سةردةمي فةقث قادر و قان( فثص و تةزوير و کوشتار بووبثت

  .دةقةکاندا بةرنگار ببنةوة و بثنة کرداري کولتووري
ئـةوان نةکةوتوونةتـة   . هةموو هةوصةکاين شاعرياين کورد لـة پثنـاو مـافخوازي و يةکسـانيدا بـووة     : سثهةم

وگن وهةوصيان لـة پثنـاو   لة بريي زاصيةيت و خؤسةپانديشدا نةبو. جةةي شةذ دژي زمان و کولتووري ديتران
  .سذينةوةي کولتووري ديتران نةبووة

ئةکرث بوترثت هةوص و بزاضي شاعرياين کورددا لة سةردةمة جياوازةکاندا ذةوتپثـو ئـةبثت و سـةرةجنام لـة     
  :دةقةکاين مامؤستا قانعدا دةبثتة گوژمبةستوو

  نييةقةد قابيلي دولبةر دص کة گةرميي تيا نةبث   نيية قةد سةر گةيلسةر کةخاصي بث لة فيکري 
 نييـة پياوةيت ئةمذؤ بة نـووکي خامةيـة و نـوتقي زمـان  ئيـديعا موحتـاجي شـري و ئةسصـةحة و خةجنـةر          

  )٢٣٢: ٢٠٠١قانع،(
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  :سةرچاوةکان
، ، ترجمه فرنگيس حبيبي، تهران، انتشارات مرکز نشر دانشـگاهي آموزش دركشورهاي فقير) ١٣٦٧(ارني، پير  - ١

  .چاپ اول
  .، انتشارات سخن، چاپ پنجمآشنايي با نقد ادبي) ١٣٧٨(ب، عبدالحسين کوزرين - ٢
  .چاپ دوم حميد مصدق، نشر مرکز، ترجمهدرباره ی فرهنگ، ) ١٣٦٩(اليوت، تي اس  - ٣
حسن ساکت، دفتر نشر فرهنگ اسـالمی، چـاپ    محمد، ترجمه تاريخ آموزش در اسالم )١٣٧٠(شلبي، احمد  - ٤
  .دوم
طباطبـايي، موسسـه    محمـد ، درآمدي بر زبان و جامعه، ترجمـه  زبان شناسي اجتماعي) ١٣٧٦(ترادگيل، پيتر   - ٥

  .لانتشارات آگاه، چاپ او
  ).ديوان خسروشيرين خاناي قُبادي( يزه کاريهاررازها و ) ١٣٤٨(اورنگ، مراد  - ٦
می، چـاپ  به کوشش انتشـارات آمـوزش انقـالب اسـال     ،پيشاهنگان شعر فارسي )١٣٧٠( محمددبيرسياقي،  - ٧
  .سوم
  .، مةال ساحيب تةويصةييديواين پريشالياري زةردةشيتداناي هةورامي،  - ٨
  .ديواين فةقث قادري هةمةوةند - ٩

  .ديواين مةالحةسةين دزصي - ١٠
  .ديواين حاجي قادري کؤيي - ١١
 ، ديوانـة گـةورة و سـرودهاي ديـين    سـةرئةجنام : گةذان لة سةرچاوةکاين باوةذي يارسيدا، بةتايبـةت  - ١٢

  .  ...يارسان و
  .م و دووهةم، بانة، انتشارات ناجيبةرگي يةکة، مثژووي وثژةي کورديبورةکةيي،  - ١٤
  .ديواين زؤربةي شاعرياين کالسيکي کورد تا سةردةمي مامؤستا گؤران - ١٥



  زمان -شم شهشي  به

 ٧٠٨

  
  
  
  
  
  

  ي فةهلةويايت كؤن هگرنگايةيت زماين هؤرامي لة لثكوصينةو
  کاميل سةفةريان 

  
  :کورتة

كثكه له شثوةزارةكاين زماين كوردي لة باشووري كوردستان و يـةكثك لـه زمانـه     ورامي يه ين يان ئهوراما ئه
قسـةي   ،"هورامان"ئثران و عرياق كةپثي دةلثن شثك لة كوردستاين كاين لقي باكووري ذؤژئاواييه له بة ئثرانييه

  .پث دةكةن
ناسيين باشتري زماين پالةوي كـؤن، زمـاين    بؤ: لةمثژووي زماين فارسيدا ئةصث" دوكتور موحةمةد موعني" 

وه و بـذث جـار    پالةوي بةشثكي تايبةت وة هةروةك گـؤراين ئةخوثنرثتـه  . هةورامي سةرچاوةيةكي زؤر گرنگة
لةذوانگـةي ذثزمانـةوة هـةورامي نزيكايةتيـةكي     . ئـةوتري  پةهلةوي و بذث جاريش ئةورامةن و ئةرامنانيان پـث 

يـةكث لةتايبةمتةنديـةكاين   . ية و النيكةم سث له سةدي وشةكانيان يةكثكةزؤري لةگةل زماين ئةويستادا هة
   ).پيشةكي فةرهةنگي موعني: بروانه( .لة ناوةكانداية »نثر و مث«ئةم زمانه بووين 

كورديـة ولةگـةل فارسـي كؤنـدا     » هورامةناين«هةمان » ئورامةنان«پثدةچيت بؤحاصي بووين ئةم بابةتة كة  
خؤم سةبارت بـة هةنـدث لـة    ي تواناي هةلثكم بؤ ذةخسا تا بةپث. ي زؤري پثويست نةبثپثوةندي هةية، تةقاال

  . هثندث شت بصثم ،وييايت سةدةكاين دووهةم تا دةهةمي كؤچي يكچوونةكان، بة پشتبةسنت بة فةهلةو
م آلئةگةر لةم كورتة وتارةدا بؤ چارةسةركردين بذث لـةم كـةم وكورتيانـة بابـةمت خسـتبثته بةردةسـت بـة       

با ئةمةثش بصـثم كـة   . هةرچؤنثك بث هيوادارم بةسوود بثت. كردووة آلةواليشةوه بازنةي نةزانيين خؤشم ئاوةل
  . داوةرييةكاين ناو ئةم دةقة بة پةلة كراون و لةئاست و شياوي بابةتةكة نني

كـؤچي   ۱۴۲لـة سـايل    كةه، »ئيبنه موقةفةع«كؤنترين كةس كة لة زمانةكاين ذؤژئاواي ئثران يادي كردوة 
ئيبنـه  "بة پث وتةي . دا هاتوون»تئةلفثهرس«وه لةكتثيب  ه" نةدمينبئي"وتةكاين ئةو لةاليةن   .مانگي كوژراوة

كه بريتيه له ناوچـةكاين  . »پاصة«يت آلكه تايبةتة بة و. بووه» پالةوي«، زماين خةصكي ذؤژئاواي ئثران "موقةفةع
  .)۱۵: ۱۳۵۰فهرست،ال( ةمةدان، نةهاوةند و ئازةرباجياننثوان ذةي، ه

                                                
  ر و لثکؤصةرنووسه 
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لةبةرهةمـةكاين خؤيانـدا    »يـاقوويت حةمـةوي  «و  »ئيبنه خةردادبة«، »ةزميذخا«، »حةمزةي ئيسفةهاين«
پاش تثپةرين بـةم ناوچةيـةدا   ) سةدةي چوارةمي كؤچي مانگي(مةسعوودي . هةمان بابةت دووپات دةكةنةوة

 ادشايةكيان هةية و لة هةندث وشةدا نـةبث لـة  ته دةوصةتثكي يةكگرتوو و پآلداين بةمةدا ناوة كة تثكذاي ئةم و
  ).۶۷: ۱۳۵۰الفهرست،( زماندا جياوازييان نييه

م  ئةوليا چةلةيب گةذؤكي عومساين كة نزيكةي سث سةدة لةمةوپثش بة مةراغةدا تثپةربووة، سـةبارةت بـة  
هـةن كـة لـةناو      يزؤر بةلگةي ديكـةي مثژوويـ  . زؤربةي دانيشتوةكاين كورد و زمانيان پةهلةويية: شارة ئةصث

هةمووياندا جةخت بة هةبووين زماين پةهلةوي تا ئةم سةدانةي دوايي ئةكةن، كة بـةهؤي نـةبووين كـات لـة     
مـادي  «مةنتانـه وا دةرئةكـةوث كـة خةصـكي     يؤكم لة كؤي ئةم بةصگة و داآلبة. ناوهثنانيان چاوپوشي دةكةين

  .  پثئةوترا، قسةيان ئةكرد» ذازي«ن يا» پةهلةوي«النيكةم تا سةدةي دوانزةي كؤچي  »  ذؤژئاوا
، بـة ذووين وتـةي   هئةو شتانةي لة دةقة كؤنةكانةوة ماونةتةوةو منوونةگةليك لة زمـاين هـةورامييان تثدايـ   

  . مثژوونوسةكان سةبارةت بةنزيكيي هةورامي و زمانةكؤنةكان پشتذاست ئةكةنةوه
هةمةدان و زةجنان ئةكات، زمانةكةيان نـاو   جوغرافيازاين مةزةن، كاتث باسي زماين خةصكي ،"موقةددةسي"

  .و ئاشكراية چةندة لة هةورامييةوة نزيكه»وامت  واتوا «ئةين 
دا لة زمـاين ژنثكـي ذةشـؤكي و نةخوثنـدةواردا  كـة لةگـةص       »دستوراجلمهور«مثژوويي  لة كتثيب كؤن و 

ان بايزيـد گـويي؟ پنـداري بايزيـد     تاچند ازسـخن « :مثردةكةيدا سةبارةت بةكةرامايت بايةزيد دواوة  ئاوا ئةصثت
  تاكةي باسي قسةكاين بايةزيد ئةكةي؟ بؤچي پثتواية بايةزيد درؤ ناكات؟: واتة» دروغ بنتوانه وات؟

دا لـةزماين  "شثخ بايةزيـدي بةسـتامي  "ي مةقامايت  دا كه كؤنترين كتثبه لة ذاضه»النورو سهلگي«لة كتثيب 
مـان   اي اهللا واران«: وتـراوة  - موريدي شثخ بايةزيد بووهكه –" مةمحوود كؤهياين"كةسثكي ذةشؤكي بة ناوي 

  .)۷۶: ۱۳۸۳ شةفيعي،(دةقةدا لة كورديشةوة باس كراوة  گرنگ ئةوةية كة هةر لةم. »كة
دا پيشكةش خوثنةران ئةكرثت بةچاكي دةرئةكةوث ئـةو زمانـةي كـة هةورامييـةكاين      لةو منوونانه كة لثره

و بة تـةواوي لةگـةل زمـاين    وبةصك ،دا جياوازي هةبووة »دةري«ةص زماين ئثستا قسةي پثئةكةن نةك هةر لةگ
دا جياوازه و كؤنيةكةي تا ئةو ذادةية كة تثگةيشتين بؤ زؤربـةي كوردةكـان زؤر   »فارسي«و » كوردي سؤراين«

  .هةوراز و سةختة
رچاو بكـةوث كـة   بـة " ئةبولعـةباس نةهاوةنـدي  "لةوانةية كؤنترين منوونةي فةهلةويامتان لة دووبةيتيةكاين 

دا كـة لـة ساصـةكاين كؤتـايي سـةدةي چوارةمـدا       »بونداري ذازي«لة شيعرةكاين . كوچيكردووه  ۳۳۱لةساصي 
زؤر لةو پيتانةي كة لـة شـيعرة   . مردووه، ئةتوانني بذي دووبةييت بدؤزينةوة كة بة زماين هةوراميةوة زؤر نزيكة

  .انةكان تثئةگةنية، هةموو هةورامي زم نهپرژ و بالوةكاين ئةم شاعريا
يشدا چاومان بة بذث فةهلةويات ئةكةوث كة هيشتا لة زماين هةوراميدا لـةو وشـانة   »مثژووي قوم«لةكتثيب 
ووسةر بة وشـةي عةجـةم نـاوي    ، زؤرثك لة وشةكان كة نلة چةن شؤيين ئةم بةرهةمةدا. ريثكةصك وةردةگ
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 »وارودا« وةن و هاواري ئـةكرد وئـةيوت  كةدا شيژن بة شوين گورگة :بؤ منوونة ئةصيت. ، ماناكراونةتةوةبردوون
  .) ۱۳۶۱ :۷۸رانی،(» منداص«ماين عةجةمدا ياين لةز »رود«ئةي هاوار كورةكةم و : واتة

اسـكندر  «  :بـةدي ئةكـذثت  » وجلنـان  روزات«دا ئةم وشة لة كتـثيب   "ئازةرباجيان"لة شوثنثكي دوورتر و لة 
  .) ۱۳۶۱ :۳۹۰رانی،( » رودم كشيت، خوا رودت كشات

دا هةندث فةهلةوي هثناوةتةوة كة لة زمـاين هةورامييـةوة زؤر   »املعجم«لة كتثيب " شةمس قةيسي ذازي"
ه هـةر  شـيعر بؤ منوونه ئةگةر ئـةم دثـذة   . وةرگرتن لةم زمانة بكرث به فارسي ذةوان نزيكن و ئةكرث بة كةصك

  :تةوة بةئاساين لة واتاكةي تثئةگات هةورامييةك بيخوثنه
  كث تةرسي ث مون بةخواري جةكةذ ئةر

  .)۱۲۰:خانلری(وةر كوشيمان بةزاري جة كث تةرسی 
 يويه،ي كـوچي مانگيـدا نووسـ   ۶۲۰لـة ساصـي   » ذةي«يش كة نووسـةرثكي خةصـكي   »د العبادصامر«كتثيب 

  .ئةكرث بؤ لثكؤصينةوةي زمانناسيي پةهلةوي زؤر بؤمان بة سوود بثت
  سام ئةوسةر ئةي رو ئةرتة واگريي

  وية كةرو الم ئةوسةر ئةنند مو
  ئةر تةم ئةج وةر براين وةر بةسةر
  ميانه ئةهنامة داران خام ئةوسةر

ئامـاژةي   - جگـة لـة هـةورامي    - و بـة زؤربـةي زمانـةكان     ه كة لة بةيازه جؤراوجؤرةكانشيعرئةم دوو دثذه 
دوكتـؤر  . "ثنث، دةتوانث نزيكايـةيت نيـوان فـةهلوي و زمـاين هـةورامي بسـةمل      )۷۸: ۱۳۷۳ رياحی،( كراوه پث

ي دةبـيين كـه لـة زمـاين      وي كـردووه، هـةر ئـةو مانـا و تثبينيـه      هي كة بؤ زماين فةهلـ نييةلةو تثبي" رياحي
بة پث كام بةصگةنامة و فةرهةنگ بةو تثبـيين و  " دوكتؤر رياحي"م ديار نيه كه آلبة. هةوراميدا بةرچاو دةكرثت

  . هةصويستة گةيشتووه
» ور«، »ئةوةنـدة « به مانـاي  » انند«، »دةكةم«به ماناي » كةروو«، »تؤ«اي به مان» تة«هةندثك وشة وةكوو 

، »ئـةي هـاوار  « به ماناي » ئةي ذؤ«، »الي خؤت دوري بكةي لة«به ماناي » اج وةر براين« ، »خاك«به ماناي 
تـةنيا فةرهـةنگثگ بـث كـة هةنـدثك      » فةرهـةنگي ذةشـيدي  «ذةنگه . لة فةرهةنگة جؤراوجؤرةكان نةهاتووة

  . ي ئةم زمانةي تثدا مابثتةوةوشة
فةرهـةنگي  «هـاتووة، لـة    داةي خـوارةوة شـيعر ، كة لـةم دوو دثـذه   »ئةمرؤ«لة ماناي » ئارؤ«بؤ وثنه وشةي 

» ئيمـذؤ بةسـة  «: واتـة » ئـارؤت وةس « :وةكوو ئةصـثيت . نييةها هوشةي ئيسف» ئارؤ«دا وا هاتووه كه »ذةشيدي
  .)۸۹:فرهنگ رشيدی(

يـة كـة لـة بةرهةمةكانيـدا      تـر لـةو شـاعثرانة     سـةدةي حةوتـةم ژيـاوة، يـةكثك     ، كة لة" هومام تةورثزي"
  .شؤثنةواري فةهلةويايت كؤن ببينني

  دامن كه روزي دمل خود رفت و مي
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  مهرت هم بشي وةش گيامن جه دس به
  :لة شيعرثكي تردا دةصث

  وهار و ول و دمي يار خوش يب
  ، مه وهاراناوي ياران مه ول يب

دمي بـه مانـاي   « ، »گيان به مانـاي جـان  «، »وةش به ماناي باش«، »ول به ماناي گؤل« ،»وةهار«كاين وشة
  .هوراميداية موويان لة هه» بشي به ماناي دةبثت«، »چهره

ي شـيعر دوو دثـذي    ،و پثش نوسـراوة  همسةد ساص لة پثنجلة كتثبةكث خؤيدا كة  "ئةمني ئةمحةدي ذازي"
  :ثك وشةي زماين هةورامي تثدايةهثناوة كة هةند »ياقوويب ئةردةبيلي«لة 

  رشته دستت بال گلگون كريته
  تو به دستان هزاران ون كريته 

  در آوينه نظر كن تا بويين
  كه ويين زندگاين چن كريته

دةي دةيـةمي كـوچي بـةزماين     هةية كة لة سـة » املدخل ايل علم احكام النجوم«يةك لة ژثذ ناوي  ناميلكه
. نووسراوة، كة هةر لة هةمان دةورةدا بةزماين فارسي وةرگثذراوةتـةوة " قوميئةبونةسري "عةرةيب بة قةصةمي 

  .وةرگثذاوةكة ذثژةيةك زؤر وشةي هةورامي تثداية
ةكاين شـيعر تره لةو شاعثرانةي كة لة سةدةي هةشتةمي كؤچيـدا لـة     يةكثك" مةهان كةشةيف"هةروةها 

  .خؤيدا لة بةشثكي زؤر لة وشةي فةهلةوي كةصكي وةرگرتووه
  :من نزانست كه شهراين امن وات
  هرك ناكس پرست، رجنه روئي

  :تردا دةصثت  ثكيشيعرلة دثذه 
  ئيهوو هرسباحي جه مرغان هاي
  ئيگو زبان به زكر حق  سبحانه

  يادو حق كشفي تو سبحان مبه يب
  )۲۵۲: ۱۳۳۵ طوسی،(ئةگرچي حق پرسيت ئارزو ئی 

  .ةدا وشةكان و زمان هةورامنيشيعرئةبثنثن كة لةم 
بـذثك وشـةي هـةورامي بـةدی     " ئاباقاخـان "هاوچـةرخي  " ئةبوملاجيـد رايگـاين  "كاين شـيعر هةروةها لـة  

  .»منئة، زردم مکه موصگسوره یاز ا«: وةكوو. دةكرثت
لـة مانـاي   » ئـةز «هثشتا ذةنگدانةوةي . كة بؤ ئيمه ماناكةي ذوونه» من گؤصثكي سوورم زةردم مةكة« : واته

  . »متآلئةز ئورومون بث و«: دا دةبينرثت "ميسةيدي هةورا"ي شيعرلة » من«
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، وشـةي فةهلـةوي   ثماوه كة زياتر لة هةمووي ئةمانهبةج" سةفيةدين ئةردةبيلي"ي لة شثخ شيعريانزة دثذة 
  .وراميني انه بةكاري هثناوة ذثژةي پةجنا له سةديان ههشيعرلةم " شثخ سةيف"لة دوسةد وشة كة . تثدايه

ي به زمـاين  شيعرهةندثك  - نؤسةد ساص پثش - ي كه تره لةو شاعثرانه ي نةيةكيش، وث"باباتاهريي عؤريان"
وةيـان   م به هؤي بةناوبانگ بؤونيان لـه دووپاتكردنـه  آلورامي تثدايه؛ بة يان بةشثك وشةي هه. هةورامي گوتووه

  .چاوپؤشي دةكةين
ةوشـتة كـة بـاوة،    ئةوةي كه جثگةي سةرةجنه و ناكرث لةچاوبكةوث ئةوةيـه كـة نووسـةر بةپثچةوانـةي ئ    

پاصـةوي  "ية و لةگـةص   "پاصةوي پاريت"پثمواية كة فةهلةوياتثك كة لةم بابةتة بامسان لثوة كرد، درثژةي زماين 
  . اوازيةكي ئثجگار زؤری هةيةيكة لة باشووردا وتووثژي پثدةكرا ج" ساساين

جني خؤثنـةران ذادةكثشـم   ورامي و زماين پاصةوي خبةينة ذوو سةرة بؤ وثنه بؤ ئةوةي هةندثك پثوةندي هه
  .»يادگار زةريران«و » ماتيكان گجستك اباليش«، »داري ئاسوريك«دنةوةي كتثبةكاين بؤ خؤثن

ي هثنـاوة  »داري ئاسـوريك «ثك لة كتـثيب  يدا چةن هؤنراوة»شثوةناسي«لة كتثيب » بةهار«خوالثخؤشبوو 
. پاصـةوي ئةشـكانيني  ، نةي پثـي گـؤتراون  ي كة ئةم هؤنراوائةو زمانة«: رةت بة زماين ئةم كتثبه دةصثتو سةبا

  ). ۱۳۴۷ :۱۸ار،( ئيسفةهان و ئةرمةنستان باو بووه ، خوراسان، كوردستان،ئةم زمانه لة ئازةرباجيان
داري «ناوبراو ئاماژه بة جياوازيةك لة نثوان دياصيكيت پاصةوي باكوور و باشوور دةكات و پثي واية كـة زمـاين   

دةزانث كـة لـة پاصـةوي    » ونياي«لة بنةماي  »وينسنت « وشةي" بةهار. "ة باشوورپاصةوي باكووره ن» ئاسورثك 
كة دياره ئـةم وشـةي تـا چـة ذادةيـةك زمـاين كـؤين        . هاتووة» وين«باكووردا بووه و لة باشووردا بة شثوةي 

ه هـةر  لةم تثكسـت ) ب(كة لة فارسي نوث گؤزراوةتةوة بؤ ) ض(پييت . هةورامي خؤي لةم نووسراوةدا پاراستووه
  ).۱۰۸: ۱۳۶۳ ،نوابی(» واران«، »وةرو«، »وةرگ«: ةكووبة شثوازي كؤين خؤي ماوةتةوة، و

زمانـان    و ذةستانةيه كة تةنيا هةورامي لة» تو لةگةل من شةذ دةكةي«كة بةماناي » تؤ چةين ذاين« ذستةي
  . ين توانن لثي تثبگه ئة

وةكوو نيشانةي كؤكردنـةوة ناسـراوه لـة بـاكووردا وة      كة لة مثژه لةزماين پاصةوي باشوور» ان«بةكار هثناين 
هـاتووه كـة ئثسـتايش لـة     » كان«دا بة شثوازي »ماتيكان گجستك ابالة« وشةيي ) ۱۲۰۰(بةتايبةت لة دةقي 

  .)١٥: ١٣٧٦ ،ِناظر یرزايم (ه »زاناكان«ي فارسي يا »دانايان Danakan« زماين هةوراميدا بة ماناي 
ئـةم شـثوة   . تايبةمتةنديـةكي بـةم دةقـة داوة    و كردنـةوةي وشـةكان وثنـة   لـةم شـثوة كؤ   وةرگرتن كةصك

زمانـةكاين ئيسـتاي ئثرانـدا ذةنگدانـةوةي      كؤكردنةوة كة لة زاراوةكاين سوراين و هةوراميدا باوة لة هيچ كام لة
  .نييه

كي داوة، وشـةث  هـا كـةس لةسـةري شروضـةيان     و چةن »بارتلمي«، »هنينگ«، »بنونيست« كة » ابالة« نثوي
   .هيشتا بةكاردةبري» عةبةلة« هةوراميية كة شثوازي 
و پثسيت خؤمان لةم جياوازيـة تثبگـةين، ئةوةنـدة بةسـة چـاودثر لـة زمـاين ناوچـةي          بؤ ئةوةي بة هةست

  . بكةين» ايران«
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ت آلپثكهـاتووة و بةرةبـةرة، بـةرة و بـاكوور و ذؤژهـة     » ئةيالةيت فـارس « بناغةي ئةم زمانه لة زاراوةيةك لة 
يـةوة  »سـاماين «لـة اليـةن شـاعثراين    » فارسـي دري « رةي سةندووة و لة شـثوازثكي ئةدةبيـدا بـة نـاوي     پة

لـة ذةوةنـدي   . وبؤتـةوة آلب» هينـد «و سـنووركاين  » فرغانـه «تـا  » خؤزستان«گةيشتووةتة ئاستثكي بةرز و لة 
   .ت كةصكي زؤري وةرگرتووهآلپةرةپثداين خؤيدا لة زماناين ديكةي باكوور و ناوةندي و

دا نثشـان لـة   "حـافثز "ةكاين شـيعر و   »كولليـايت سـةعدي  «ثكي فارسي و شريازي لـة  شيعربووين چةمكة 
  .  درثژةي زماين پاصةوي لة باشووردةدات

ن، كردنـةوةيا  سـاخ  هةرچةند بةبؤنةي دووبارةنووسني و تةقاال بؤ" حافيز"و " سةعدي"ة شريازييةكاين شيعر
  . لةسةركراوه" ئةديب توسي"و " قةزويين"م شروضةيةكي باشيان لةاليةن آل، بةئاصوگؤذي زؤريان بةسةرهاتووه

، سـوفيي بـةناوبانگي سـةدةي پثنجـةم، كـة لةكتثبـةكاين       "شثخ ئةبوئيسحاقي كـازروين "لة ناو وةشةكاين 
بة زماين كؤين كازرووين هاتووة؛ ناتوانني نثشانةيةك لـة زمـاين    »مورسد ئةالحرار« و» فريدةوس املرشديه «

  .  وي باكوور ببثننيپاصة
لـةم  . ي بة زماين شـريازي نووسـيوة  شيعركتثبثكي » شاه داعي«شاعريثك بةناوي " حافثز"ماوةيةك دواي 

بوونيـان  »شـريازي «، شـاعثر خـؤي بـة    دايـة »كـاين مةالحـةت  «لـة ژثـذ نـاوي     ة حةوسةد بةيتيية، كةشيعر
  .)۱۴۹: ۱۳۴۴ ی،طوس(انا هثچ بةييت ئاشنا بةدي ناكذثت لةناو ئةم دثذ. داوة داشي

م خةصـكي  آلبة لة بةذچاوگرتين ئةوةي كه مثژوونووسةكان سةبارةت بة زماين پاصةوي باشوور نوسـيويانة بـة  
  :ي بةدي دةكذثت»واج«ئةم دژواريية لة هةندث جيياوازي . انه تثناگةنشيعرباكوور بة ئاساين لةم 

  .ية»ج«بووه، لة باشووردا بةشثوةي» گ«ئةوةي لة باكوور  ۱
  .دةوترثت»س«بووه، لة باشووردا بةشثوةي» ش«وةي لة باكوور ئة ۲
زمـان   لـة » زانسـنت « ،»زانـني «هيشتا لة وشةگةصيك وةكـوو  ية و » ز«ئةوةي لة پاصةوي پاريت يا باكوور  ۳

  .هاتووة» دانسنت« و » داماد«هةورامي و سيمناين بةجث ماوة لة باشوورا بةشثوةي 
المعجـم  «، »النسـب سلسلة «فةهلةويةكان كة لة كتثبگةصيك وةكوو  لةهةصسةنگانةوي زماين هؤرامي لةگةص

اين ةكشـيعر  و »مسـتوفي   تـاريخ حمـداهللا  « ، »الصـدور  راحـه «، »د العبـاد صـا مر«، »قـوم تاريخ «، »شمس قيس رازي
مامـا  «، »ئةوحـدي مةراغـةاي  «، »ثزيورةمهـام تـ  «، »ئةبوملاجيـد رايگـاين  «، »بنـدار رازي «شاعثراين وةكوو 

ين فةهلةوي بـاكوور  كة هةموويان لة پارثزگاكاين زما»  مةغرثيب توريزي«، »ةبدولقادر مةراغةايع«، »عثسمت
، بؤمان دةرئةكةوث كة فةهلةوي باكوور دذثژةي پاصةوي پارتيية و سثهةمني شـثؤازة كـة دواي فارسـي    ژياون 

پارتيـةكان لـةم زمانـةدا لـة     كؤن و مادي لة زماندا پثكهاتووة و ئةمةش ئاماژة بةوة دةكات كة دةزگاي ئيداري 
  .  كوردستاندا بووة

جگـة لـة هةنـدثك    ( تا باكووري رؤژئـاواي ئثـران  » ذةي«زماين فةهلةوي باكوور لة : دوايني وتة ئةوةية كة
، پاصـةوي  كة جثگةي قةرةباصـخي كـوردان بـووة    يت ئثرانآللة ناوةند و خؤرهة. يةكثك بووة) جياوازي زؤر ورد

  .يةك دوو سةدةي پثش، خةصكيش لةم مةصبةندةدا بؤ تثگةيشتين، گرفتيان نةبووةلة . درثژي بة ژيان داوة
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وراسـان  ي خوراسان يان ئـةو عةشـريانه كـة لـة خ    »زمانان دةري«ذازي ناوناين ئةم زمانه بة هؤي ئةوةية كة 
اين گةيشتوون، يةكةم جار زمانثكيـان بيسـتووة كـة جيـا لـة زمـ      » ذةي«، كاتثك بة بوون بةرو ذؤژئاوا بة پثش

گـةورةترين شـاري   » ذةي«دا درثژةي بووة و بة هـؤي ئـةوةي كـة     خؤيان بووة و ئةم زمانه لة پانتايي زاگرؤس
  .نثو براوة» ذازي«، زماين فةهلةوي باكووري ذؤژئاواي ئثرانيش بة زماين زمان بووةفةهلةوي

ص زماين خةصكثك ئاشـنا  هةروةها ئةم عةشثرةكؤچةرانه كاتثك گةيشتوونةتة كوردستان و ئازةرباجيان لةگة
» هـةورامي «يـا  » اورامـن «ئةم ناوة بـة هـؤي ئـةوة بـووة كـة      . »هةورامي« واتة» اورامي«ئةوترا  بوون كة پثي 

  . ، هجايي و پاصةويةة وةكوو دةقةكاين درةخيت ئاسورثكي ئةو گؤرانييشيعرجورثك گؤراين وتن بووة و 
، دا»نامـةكاين عـني القـزات هةمـةداين    «و » ابن بزاز«ي »صفوه الصفا«ي كتثيب شيعرئةو نثوة  لة هةندثك 

  .ئاماژةي پثكراوة
خؤرئاوا هيچ نةبث تا سـةدةي  ي»ماد«بةپثي بةلگةكاين مثژوو و زمانناسي بؤمان ذوون دةبثتةوة كة خةصكي 

ي پـث  »اورامـن «و بذث جـاريش » فةهلةوي« و هةندي جار» ذازي«دوانزةي كؤچي بةزمانثك كة هةندث جار 
  .تووثژيان پثكردووةگوتراوة، و

بـة جؤرثـك بؤمـان دةردةكـةوث كـة      . ذازي ناوناين ئةم زمانه دةتوانثـت زؤر شـت بـؤ ئثمـة ذوون كاتـةوة     
و موغةكاين دةوري هةورامان بـةردةوام بـووة تـا    »ذةي«و زماين زرتوشتياين  پثونديةكي قووص لة نثوان ئايني

  .  سةدةكاين شةشةم و حةوتةمي كؤچي
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  :انکرچاوهسه
 .، تهرانالفهرست )۱۳۵۰(بن نديم ا .۱
 .روضات الجنان، تهران) ۱۳۴۴( حافظحسين تبريزي،  .۲
ـ دانشـکده ادب ، مجله یماما عصمت و کشف اتيفهلو )۱۳۳۵( بيادی، طوس .۳ ـ تبر یو علـوم انسـان   اتي ، زي

 .۳۸ش
 .۷۴ ش زيتبر اتيدانشکده ادب مجله ،یرازيش  لهجهه ب سه گفتار )۱۳۴۴( بياد ،یطوس .۴
 .، چاپ اولرمندي، انتشارات هماتيكان گجستك اباليش )۱۳۷۶( ميابراه، ناظرِ یرزايم .۵
ـ ادب دانشکده، مجله فرهنگ رشيديرشيدي، عبدالرحيم،  .۶ ـ تبر یو علـوم انسـان   اتي ، شـماره  ، سـال هفـتم  زي

۲:۱۷۵. 
 .، انتشارات علمي، تهرانامينمحمدرياحي، ، به تصحیح مرصاد العباد )۱۳۷۳( الدینرازی، نجم .۷
مطالعـات  ، یقومس در سخنان خرقـان  ميزبان قد یهابازمانده )۱۳۸۳(رضا محمد ،یکدکن یعيشف .۸

 .»۴و  ۳شماره  ی،ادب قاتيو تحق
 .درخت آسوريك )۱۳۶۳(نوابي، ماهيار  .۹
 .تاريخ قم )۱۳۶۱(الدين جاللتهراني،  .۱۰
 .۷دوره جديد، سال اول، شماره ) ۱۹۲۰( كاوهمجلّه  .۱۱
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 ةروثژةي کوردي و زماين پثو
 ئةمحةد ئةمحةديان

  :کورتة
لةم بابةتة سةرنج ذاکثشانةية کة لة زانسيت ) يةکگرتوو(کردين زماين پثوةر  هةصبژاردن و دةستةبةر
 و شرؤضة و اليةنة جؤربةجؤرةکاين شي زانرث ده» نثوان ذشتةيي«زانستثکي  به زمانناسيي کؤمةآليةتيدا کة

داذشتين «ين زانسيت زمانناسي کؤمةآليةيت، دةکةوثتة خانةي نثوان لقةکا باس لةم بابةتة لة. دةکرثتةوة
لةم . خؤ دةدؤزثتةوة و دةگريسثتةوة» داذشتين پالين پثگةي زمان«و لة ئاکامدا لة ذةهةندي » پالين زماين

وتارةدا، دواي هثنانة ئاراي ئةم پؤلثنبةندي و پثناسة جياجيايانةي سةبارةت بة زماين پثوةر لة ئارا دان، 
تر گشتگريتر و زانستيترة، بة  کة لة واين» ماتيو«و » گاذوين«: ةي دوو زمانناسي سةردةرچوو و ناسراوپثناس

هةصگري   ية دةگوترث کة»زمان وثنة«بة بذواي ئةو دوو زمانناسة، زماين پثوةر بةم . تايبةيت باس دةکرثت
و لة اليةن بةشثکي بةرچاو لة  ية»سةقامگريثيت«و » دامةزراوثيت«: دوو تايبةمتةندي سةرةکي و گشتگريي

ئاخثوةراين يةک زمان وةک زماين پثوةر و پاذادامي پةسندکراوة و کةلکي پثويست وهةمةاليةنةي لث 
بگؤذةکاين  - ١: زماين پثوةر خاوةين هثندثک تايبةمتةنديية کة دةکرث لة ژثر دوو چةمکي. وةردةگريثت

بگؤذةکاين غةيرةزماين کة داگري هةصويستةکان و  - ٢  ية»تايبةمتةندييةکاين پثکهاتةيي«زماين کة داگري 
لةم وتارةدا دواي تاوتوث کردين بنچ و بناواين زماين پثوةر و . ئةرکةکانة، بثنة ژثر باس و پؤلثنبةندي بکرثن

تايبةمتةنديية سةرةکييةکاين، ئةم بابةتة دثتة گؤذث کة ئةو زمانة ئةدةبيةي  ئثستا بووة بة زماين ئةدةبيي 
تووي  ناوچةيةکي فراواين کوردستان و ئةو کوردانةي بة سث ديالثکيت کوردي دةدوثن بةو زمانة يةکگر

دةخوثنن و دةنووسن و زماين نووسيين ئةدةبياتيانة، ئةو زمانة لة سةرةتاوة لة شاري سلثمانيدا بوو بة زماين 
ةر داهاتوة کة بة سةر زماين ئةدةبيات و بآلوبؤوة و هةموو ئةو تثکةص بوون و تواندنةوة و ذؤچوونةي بةس

هةروةها لةم وتارةدا . ئةدةبيي يةکگرتووي هةموو گةالندا دثت، تا دةبثتة زماين ئةدةبيي هةموو نةتةوةکة

                                                
 مةهاباد امؤستای زانستگای ئازادیمماستةری زمانةوانی،    
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پث نووسرا، » کورديي«و » سامل«و » نايل«ي شيعرباس لةوة کراوة کة ئةو ديالثکتة کوردييةي لة سةرةتاوة، 
لثماين پية دةپةيضني، بةصکوو هةر وةک خةصکي سلثماين خؤيان تةواو ئةو ديالثکتة نةبوو کة خةصکي س

کردنيان کاريگةري چةند ديالثکيت جياوازي کورديشي تيا ديار نةبووبث، ئةوا  تثکةص بوون و گةر شثوةي قسة
  .هةروةها ئةم تثکةصيية لة زمانة ئةدةبييةکةشدا هةر ديار بوو. چةند بةشة ديالثکتث هةر کاري تثکردووة

  
، زماين يةکگرتووي ئةدةيب، شثوةزماين سلثماين، سث )يةکگرتوو(زماين پثوةر : رةکييةکانوشة سة

  .ديالثکيت زماين کوردي، ديالثکيت کرماجني خواروو
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  :دةسپثک
  سووکة ئاوذثک بةسةر اليةين تيئؤريکي زماين يةکگرتوو

تايبةيت لة زمان وةک زماين وةي ثي ئةو ذةوتة يةک شثذةوتثکة کة بةپ ،ساقامگريبووين زماين يةکگرتوو
يةکگرتوو دةست نيشان دةکرث و دةبثتة منوونة و پارادامي و تايبةمتةندييةکاين فؤنةتيک و گراماتيک و 
ذثنووسي تايبةيت ئةم شثوةية و ئةم پارادمية زمانيية بةهؤي ئةوةي شثوةيةکي بةرزتر و گوجناوترة لة چاو 

چةشنثکي بةربآلو رةچاو دةکرثت و دةسةملثندرث و پةرةي پث تري کؤمةآليةيت و ناوچةيي، بة  شثوةکاين
  .دةدرثت

  :، ذةويت ساقامگريبووين زماين يةکگرتوو بةم چةشنةية»ذاي«لة ذوانگةي 
قؤناغي هةصبژاردين شثوةيةک لة شثوةکاين زمان وةک وثنة و پاراداميثک بؤ چاولثکةري و  - ١

  گشتگريبوون، 
ين ئةم شثوة هةصبژاردةية لة پانتايي کؤمةصگاي زمانيدا کة لة ئاکامدا کرد قؤناغي پةرةپثدان و گشتگري - ٢

تري  دةبثتة هؤي بةرز نرخاندن و سةرةيت ئةم شثوة هةصبژاردةية لة بةراورد دةگةص شثوةکان و وثنةکاين
  ).Ray, 196: 70(ئةم زمانة لةناو ئةم کؤمةصگايةي وا ئةم زمانة لة برةوداية 

 :ثندثک تايبةمتةندي زماين و غةيرة زمانيية کة دةکرث لة ژثر سث چةمکيزماين يةکگرتوو خاوةين ه
هةصويستةکان و ) Functions(، ئةرکةکان )structural features(تايبةمتةندييةکاين پثکهاتةيي 

)Attitudes (تايبةمتةندييةکاين پثکهاتةيي لة ژثر سةردثذي . بثنة ژثر باس و پؤلثنبةندي بکرثن
  :»بگؤذةکاين غةيرة زماين«باس دةکرثن و ئةرکةکان و هةصويستةکان لة ژثر سةردثذي » بگؤذةکاين زماين«

اتةيي و بنةذةتني کة داگري دوو تايبةمتةندي پثکه): linguistic variables(بگؤذةکاين زماين  - هئ
). intellectualization(لثهاتوويي ئاوةزتةوةر و ) Flexible stability(سةقامگريثيت شلک : بريتني لة

زماين يةکگرتوو بؤ ئةوةي لثهاتوويي و کارامةيي و توانسيت چاوةذوانکراو و پثويسيت هةبث، دةبث لة  ،واتا
ترةوة لةمةذ گؤذانکاري کلتووري و زانسيت  بث و لة اليةکي» دامةزراو«و » سةقامگري«و » نةگؤذ«اليةکةوة 

ي ذؤشنبريي کؤمةصگا کة هةمووي ئةوانة هاوپثوةند دةگةص بارودؤخي سةردةم و چوونةسةري ذادة و پلة
بث و دةوري کاريگةر و » بگؤذ«و » شلک«پثداويستييان بة دياردةي وشةذؤنان لة دةضةري جياجيادا هةية، 

کة وابوو زماين يةکگرتوو دةبث توانايي ئافراندن و بةرهةمهثنان و ذؤناين وشة و  .چاالک بة خؤيةوة ببينثت
گوجناو لةگةص چةمکة زانسيت و کلتوورييةکاين سةربةلق و دةضةرة ذثکةوةند و ئيديؤمي نوثباوي 

  . جياجياکاين زانست و ئةنديشة و ذؤشنبريي باوي سةردةمي هةبثت
ئةو بگؤذانة بريتني لة چوار ئةرک ): nonlinguistic variables(بگؤذةکاين غةيرة زماين  - ب

)Function ( و سث هةلوثستة)attitude(ن سةرجةم ئةرکةکاين زماين يةکگرتوودا،ي پثوةنديدار لةنثوا 
) prestige(پلةوپايةبةخشي  -٣و ) separatist(جياکةرةوة  - ٢، )unifyin(ذثکخةرةوة -١: ئةرکي  سث

  .و بةرجةستةي تثدا بةرچاوة» کؤنکريت«پتر اليةين 
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  :ةکگرتوودادةبنة هؤي پثکهاتين سث هةصوثستةي ژثرةوة لةناو ئاخثوةراين زماين ي وئةم ئةرکانةي پثشو
 ئاگاداري لة ذثساکان -٣و ) pride(شانازي  - ٢، )loyality(خؤشةويسيت و اليةنگرثيت - ١

)awareness of norms .( دةگةص » خؤشةويسيت و اليةنگرثيت«لةنثو ئةم سث هةصوثستةدا، هةصوثستةي
ژيدةرثيت و «کي دةگةص ئةر» شانازي«هاوپثوةندة و هةصوثستةي » جياکةرةوة«، »ذيکخةرةوة«: ئةرکةکاين

  .هاوپثوةند و هاوذةگةزن» سةرچاوةبوون
ئةم خاآلنةي باسکران، کورتةي سةرجةم بريوذاي دوو زمانناسي پسپؤذ و شارةزاي بواري زمانناسي 

پثناسة و ". ماتيو"و " گاروين"لةمةذ زماين يةکگرتوو داية کة بريتني لة ) sociolinguistics(کؤمةآليةيت 
  ).٢٣٣- ٢٣٥: ١٣٦٨مدرسي، (تر گشتگريتر و زانستيترة  مانناسة لة واينپؤلثنبةندي ئةم دوو ز

بةآلم دروست . جاري وا هةية زماين يةکگرتوو لة ئةجنامي تثکةص بووين چةند ديالثکتةوة پةيدا دةبثت
بووين زماين يةکگرتوو فةوتان و نةماين ديالثکت ناگةيةنث، چونکة زماين يةکگرتوو شتثکة و ديالثکت 

  .تر  شتثکي
لةگةص گةشةسةندين زماين يةکگرتووشدا ديالثکتةکاين زمانيش هةريةکة بةذثگةيةکدا گةشة دةستثنث و 

پةيدابووين زماين يةکگرتوو زؤرتر بةستراوة بة . کردين زمانةکة دةبنة گةجني وشة ورةگرتن و دةوصةمةند
ا زؤر لة زانايان تةعريفي نةتةوةيان تا ئثست. وة؛ مةبةست نةتةوةية بة ماناي عيلمييةکةي»نةتةوة«پةيدابووين 

نةتةوة کؤمةصثکي جثگريبووة لة : ة کة ئةصث"يوسف شتالني"کردوة، بةآلم پوختةترينيان هةر ئةو تةعريفةي 
چووين مثژوودا دروست بووة و يةک زمان و يةک زةوي  و وآلت و ژيانثکي ئابووري  خةصک کة لة بةرةوپثش

 مستةفا(ن هةية کة بةشثک بثت لة کةصچةر و کةلتووري هاوبةشيان يةکگرتوو و سايکؤلؤژيةتثکي ئةتؤيا
  .)٩و  ٨: ١٩٧١، رةسووص

بةآلم زؤرجار پثش ئةوةش کة مةرجةکاين نةتةوة لة گةلثکدا تةواو بثت کة زمان يةکثکيانة، زماين 
ث دةبثت بة سةملاندين ئةم ذاستيية با بزانني ئةو مةرجانة چني کة زمانثکيان پ بؤ. يةکگرتوو پةيدا دةبث

زماين يةکگرتوو فيلولؤژةکاين هةموو جيهان ئثستا لةسةر ئةو باوةذةن کة يةک بووين سث شت لة چةند 
  :ئةم سث شتةش ئةمانةن. ديالثکتثکي زماندا ئةو زمانة ئةکات بة زمانثکي يةکگرتوو

وذاي بري - ٤بنةذةيت فةرهةنگي زمان  - ٣فؤنةتيک  -٢) سينتاکس+مورفؤلوژي(گراماتيکي زمان - ١
  .)١٠و  ٩: هةمان( ةتةوةکةخودي ن

  
  :بابةت

  اليةين پذاکتيکي زماين يةکگرتوو
کردين زماين يةکگرتوو  ذةويت سةقامگري) prespectiveجتويزي(» بةتؤپزي«بة بذواي من اليةين 

 تر وةدي  دا زاصة، بة تةعبريثکي و سروشيت ئةم ذةوتة) automaticخودکار(» خؤبةخؤيي«بةسةر اليةين 
ةسةآلت و دةزگا حکووميية ة گرينگة زمانةوانيية، پشتيواين هةمة اليةنةي ددين ئةم ديارهات
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دارةکاين گةرةکة و بةبث يارمةيت فرة ذةهةند و گشتگريي دةسةآلت و دام و دةزگا فةرهةنگي و پثوةندي
زار مسؤگةر يةک يان دوو شثوة» کردين بة زماين يةکگرتوو«ذؤشنبرييية هاوپثوةندة دةوصةتييةکان ذةويت 

دةبثت ) غريحمسوس(=نابث يان ئةگةر مسؤگةريش بث ذةوتةکة يةگجار درثژخايةن و يةگجار نادةر هةست 
هةر لةم پثوةندييةدا بذوام واية ئةم ذةوتة پتر لة چوارچثوةي تايبةمتةندييةکاين . و تةمةين نووحي گةرکة

  .»پرؤسة«دا دةگوجنث نةک »پذؤژة«چةمکي 
کردين زماين يةکگرتوو وةک  ذةويت سةقامگري» بةتؤپزي کردين«وو واتة بثتو ئةم بريؤکةي پثش

ذاستييةک بسةملثنني و باوةذي پث ثنني، لة ئاکامدا ديةنة سةر ئةم قةناعةتة کة هةلومةرجي 
ژثئؤپؤليتيکي جياوازي هةرکام لةو چوار بةشةي کوردستان دةتوانث وةک فاکتةرثکي سةرةکي و يةگجار 

ئةم ذةوت و ميکانيزمة و ئةم پذؤژةية بث، واتة هةرکام لةو چوار بةشة لةم بوارةدا  گرينگ جياکةرةوةي
ميکانيزم و ذةوت و پذؤژةي تايبةيت خؤي گةرةکة بةآلم کوردستاين تورکية و کوردستاين سورية لةدو بوار 

؛ لةمةذ »شثوة نووسيين التني«: ، دووهةم»شثوةزاري کرماجني سةروو«يةکةم : وةک يةک دةچن
: وردستاين ئثران و کوردستاين عثراقيش ديسان بة هةمان شثوة لة دوواليةن وةک يةک وان، يةکةمک

شثوةذثنووسي ئارامي، کة وابوو لة ئاکامدا بةم قةناعةتة دةگةين کة پذؤژةي : شثوةزاري سؤراين، دووهةم
ة دةتوانث زؤر وةک کردين زماين يةکگرتووي کوردي لة کوردستاين تورکية و کوردستاين سووري سةقامگري

يةک بچن، بةهةمان شثوة ئةم ذةوتة  و ئةم پذؤژةية لة کوردستاين ئثران و عثراقيش خاوةين گةلثک 
  ).٨٩- ٩٠گؤضاري مةهاباد ژمارة «: ؛ لة٥: ١٣٨٧ئةمحةديان، (چوون و خاصي هاوبةشن  لثک

دا بثتوويةک »اخنوازانةئاسؤيةکي ئارم«بة بذواي من لةباري تيئؤريک و لة ذوانگةي نةزةرييةوة و لة 
وةک زماين يةکگرتووي کوردي بؤ سةرجةم ئةو چوار بةشةي کوردستان ) جتويزي(» بةتؤپزي«شثوةزار 

ي پث بدرث و بچةسپثندرثت و وةک زماين يةکگرتووي تاقانة بةهاي پثويسيت پث بدرثت و »مشروعيت«
چوار بةشي کوردستاندا، ئةوا لة ذاستيدا  ببثتة زماين نووسني و زماين راگةياندن و زماين پةروةردة لة هةر

نياز و پثداويسيت سةرةکي ئةم پذؤژة ئارماخنوازانة ئةوةية کة پثشةکي پذؤژةيةکي زمانةواين دي  پثش
روش (ةکگرتوو؛ لة باري شثوةناسييةوة سةقامگري بکرث و بثتة بةرهةم، ئةويش بريتيية لة شثوة ذثنووسي ي

بکةوث؛ » زماين يةکگرتوو«وةپثش » شثوة ذثنووسي يةکگرتوو«ةي پثويستة پذؤژ) methodologyشناسي
بةرهةم ناية و سةقامگري نابث مةگةر  ،پذؤژةي ئارماخنوازانةي زماين يةکگرتووي تاقانة: تر يان بة تةعبريثکي

؛ لة ٦: ١٣٨٧ئةمحةديان، ( سي يةکگرتووي تاقانة وةپثش خبرثتپذؤژةي ئارماخنوازانةي شثوة ذثنوو
  ).٨٩- ٩٠ةهاباد ژمارة گؤضاري م«

چةند زماين وةک ) Linguistic typology(لة باري زمانةوانييةوة و لة ذوانگةي ذةچةصةکناسي زمانييةوة 
؛ ئةم )diglossiaدوزبانگونة(» دوو زمان وثنة«ييةکن بة ناوي خاوةين تايبةمتةند... عةرةيب، يوناين، چثکي و

زمان وثنةي «: دةکرث، يةکةم بةدي) يا شثواز(ا دوو چةشنة زمان تايبةمتةنديية بةم چةشنةية کة لةو زمانانةد
؛ )L-Varietyزبانگونةي عاميانة (» وثنةي ذةشؤکي زمان«: ؛ دووهةم)H-Varietyگونةي عايلزبان(» بةرز



 كؤمه صه وتاري ئه ده يب كوردي

 
  

٧٢١

لةو زمانانةي . زمان وثنةي بةرز لة راستيدا زماين نووسني و وثژةية و زمان وثنةي ذةشؤکي زماين ئاخافتنة
هثندة لثک جياوازن کة بؤ وثنة ) زمان وثنةي بةرز، و زمان وثنةي ذةشؤکي(، ئةم دوو زمان وثنةية گؤريندا

زمان کة زماين زگماگي عةرةبيية بة بث فثرکاري توانايي حاصي بوون و تثگةيشنت لة  ئاخثوةرثکي عةذةب
  .ي نيية»بةرز«زماين عةذةيب 

خوثندةوارثکي غةيرة عةذةيب بةشي زماين عةذةيب واتة  ي ئةم دياردةيةش هةر بةدي دةکرثت؛پثچةوانة
وثدةچث . گادةرچووي پلةي ماجثستثرو تةنانةت دوکتؤرا، لة زماين ذةشؤکي عةذةيب تثناگا يان زؤرکةم تثده

کة زماين نووسني و ئاخافتين کورديش لةم دواييانةدا، بةرةبةرة بة چةشنثکي دةستکرد تووشي ئةم 
ئةم هةلومةرجة و ئةم بارودؤخة بةو قةناعةتةمان دةگةيةنثت کة بثتوو . تووةتايبةمتةنديية نةخوازراوة ها

زماين «پذؤژةي زماين يةکگرتووي کورديش بثتة بةرهةم و سةقامگري بث، ئةم زمانة يةکگرتووية لة ذاستيدا 
ماين داية کةزذؤدةندرثت، ئةوة لة حالثک» بةرز زمان وثنةي«دةبث و لة سةر بنچينةي » يةکگرتووي نووسني

هةصبةت بةو . يةکگرتوو دةبث هاوکات زماين يةکگرتووي نووسني و پةروةردة و ذاگةيةنةرة گشتييةکان بث
تثبينييه کة لة بارودؤخي ئاساييدا زماين نووسني و زماين ئاخافنت لثک جياوازن بةآلم نةک بةو ذادةيةي کة 

جار کةم بةذادةيةکي يةك) زماين نووسني=(ز ئاخثوةرثک کة زمانةکة زماين زگماگي ئةوة لة زمان وثنةي بةر
حايل بث يان خوثندکارثک کة دةرچووي قوناغي ماجيستثر و دوکتؤراي ئةم زمانةية لة زمان وثنةي رةشؤکي 

  .بة رثژةيةکي زؤر زؤر نزم و داکشاو تثبگات) زماين ئاخافنت(=
تر جياوازيان هةية، خؤتان ي هةموو نةتةوةيةک کةم و زؤر لثک»کردن قسة«و » نووسني«ئاشکراية زماين 

يةي دةنوسرثت دةگةص ئةوةي قسةي پثدةکرث هثندثک فةرقيان هةية بةآلم ئةوةندة »فارسي«دةزانن ئةو 
نة سةر ثيکة د.ش هةر سنورثکي ئاوا ذةچاو بکةم»کوردي«و ئةوة واي لة من کردوة کة بؤ زماين  نييةزؤر 

يةي دةنوسرث دةگةص ئةو »عةرةيب«ةو زماين عةرةيب مةسةلةکة بة جارثکي دةگؤذث چونکوو ئ
زؤر لثک ) لة هةر وآلتثکي عةرةبيش بة شثوةيةکي تايبةيت قسة دةکرث(يةي قسةي پثدةکرث »عةرةيب«

جياوازن و ئةوة کاري کردؤتة سةر خوثندةواري کورد لة عثراق و اليان واية زماين نووسيين کوردي دةگةص 
من ئةوة بة ذاست نازامن و الم واية کة . بن دةبث لثک جوداکردن ئةوةندي عةرةيب يا نيزيک بةو  ئي قسة

ترا نابيندرث و بؤ  ةتةي وةرگرتوة کة لة هيچ زمانثکيزماين عةرةيب بة هؤي شةرايةتثکي زؤر تايبةيت ئةو حاص
  .)»٢٠٠٥کةرميي، «: ، لة٤٩١: ٢٠٠٥زةبيحي، (هيچ زمانثکيش دووپاتة نابثتةوة 

و هةندثک وردةکاري ذثزماين زمانةکةمان، هةر لة  و پيتةکان دةربارةي پذؤسةي هةصبژاردين وشة
لة  »يهثض«لة اليةن کؤمةصةي  ١٩١٣لة ساصي صي چةسپاندين زمانثکي يةکگرتوودا سةرةتاکاين هةو

ئةستةمبؤل، هةتا پاش ذووخاين کؤماري کوردستان، هةروةها لة پاشانيش، هةموو اليةک خةونيان بة 
کردن و بةرةوپثشةوة چووين زمانةکةمان  و ئةم مةسةلةية چ بؤ گةشة ه بينيوةو هزمانثکي يةکگرتووي کوردي

لةبةر ئةوةشة کة دةبثت ئةو   .چ بؤ يةکگرتنةوةي زماين ئةدةيب کوردميان، مةسةلةيةکي ئثجگار گرينگة
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: پريباص(  زمان و نووسيين کوردي دةگوجنثنپيتانة پةسند بکرثن کة لةگةص بارودؤخ و تايبةمتةندييةکاين
١٠٠(.  

خؤي کردؤتةوة و  ثيپ عةرةيب هةتا ئاستثکي ئيجگار پثشکةوتوة و شوثن ثيلة کوردستاين باشووردا ئةلفوب
و زمانثکي يةکگرتوو، ذةگ و ذيشةي وبنکة زانستييةکاين خؤي وةک .بة شثوةيةکي گةورة خزمةت کراوة

  .ةر چاو نةگريثنوکؤششة لةب خؤي چةسپاندووة، لةبةر ئةوةشة کة هةرگيز ناکرثت ئةو هةوص
 عةرةيب باشترين بذيار و چارةسةرة و لةگةص ئةوةش دةبثت لة قووتاخبانةکان و هةر لة پؤلةکاين ثيئةلفوب

  . التيين هةبثت ثيعةرةيب قوتابيان شارةزاييان دةربارةي ئةلفوب ناوةندي خوثندن لة تةک ئةلفوبثي
، ناتوانثت داواي چةسپاندين بذيارةکاين بکات ديارة بة داخةوة، دةسةآليت کوردي لة کوردستاين باشووردا

واتة تورکيا، سووريا، ئثران و ئةرمةنستان، ئةم مةسةلةيةش زؤر ئاشکراية و  تري کوردستاندا؛ لة بةشةکاين
  . کورد و کوردستان بکةينگةيلبينانة سةيري بارودؤخي ئةمذؤکةي  دةبثت بة شثوةيةکي واقع

ةيب بسةپثندرثت بةسةر ئةو وآلتانةي بامسان کردن و دةبث ئةوةش عةر ثيلةبةر ئةوةشة ناکرثت ئةلفوب
گةر بذياردان و . کردنةکةي بةدةسي خؤي نيية بةجثبصيةن کة بذياردان بة دةست کورد خؤيةيت، بةآلم جث

حمةمةد عةزيز، ( وواية، ئةو کاتة باسثکي ديکة بووکردن، هةردووکيان لة دةسةآليت کورد خؤيدا ب  بةجثجث
٣٧٣: ١٩٩٩(.  

يةکي يةکگرتوومان نيية، بةصکوو، تا ئثستا زمانثکي وثژةي يةکگرتووي نووسني و ثئثمة نةک هةر ئةلفوب
هةر . چونکة، زماين کوردي لة چةند ديالثکت و خوار ديالثکتثکي جياواز پثکهاتووة. خوثندنةوةمشان نيية

ش، لة نثوان ذثزماين هثندث لة هثندث جياوازي ديکة. ديالثکتةش، بة جؤرة پيتثکي تايبةيت دةنووسرث
ةبث، هةوصثکي زؤر بدةين، لةبةر ئةوة، گةر بري لة زمانثکي ستاندارد بکةينةوة، پثشةکي د. ديالثکتةکاندا هةية
خواروو دةدوثن و بة هةرچةندة، ئةو کوردانةي بة بةشة ديالثکيت کرماجنيي. يةکخةين ئةلفوبثي کوردي

ئةو . زمانثکي نيمچة ستاندارديان بؤخؤيان هةصبژاردووة و چةسپيوة پييت عةرةبيي دةنووسن، تا ذادةيةک،
  .)٣٦٨: هةمان( دا دةنوثنث»موکريي -سولةمياين«ي زمانةش پتر خؤي لة لقة ديالثکتةکاين ناوچة

هةرچةندة، زمانثکي يةکگرتووي کورديي نووسينمان نيية، بةآلم، تا ذادةيةکي زؤر، زماين يةکگرتووي 
بةشثکي گةورةي هةر دوو پارچةکةي ذؤژهةآلت و باشووري کوردستان، لة مثژة بةشة  کورديي نووسني، لة

چةسپيوة؛ کةچي، هثندث لة نووسةران » موکري_ سولةمياين «لقة ديالثکيت  - ديالثکيت کرماجني خواروو
رث جا گةر هةر نووسة. هةر بةو لقة ديالثکتة دةنوسن کة لة سنووري ناوچةي ژياين خؤياندا بةکاري دثنن

وثرانييةکي بةو شثوة زمانةي قسةي پثدةکا، بنووسث، دةبث چ جؤرة گةذة الوژيةةکي زمانةوانيي، ماص
کاريش بةو شثوةية بذوا، هةرگثز زمانثکي يةکگرتووي ! نةتةوةيي و پاشا گةردانييةکي سةيري لث دةرچث؟

وانني، نکؤصي لةوة بکةين، لةگةص ئةوةشدا نات! تؤکمة و سفتوسؤصي نووسني، لة نثو کورددا سةرهةصنادات
بةشثوةيةکي بةردةوام، نووسةر و شارةزاکامنان هةوصيان داوة و هةوصيش دةدةن، بةردي بنچينةي زمانثکي 

هةرچي مةسةلةي زمانة يةکگرتووة . بةآلم، هةموو ئةو هةوآلنة، تا ئثستة سةريان نةگرتووة. ستاندارد دانثن
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ة ذابوردووةو  ةندة ئةم ناتةواويية وةک کةلثنثک لة سةدةيئةدةبييةکةشة، ئةوا دةبث، بزانني کة هةرچ
  .کردين نةدراوةت هةتا ئثستة بايةخثکي زانستانة بة دروس هةسيت پثکراوة، بةآلم

  
  يةکگرتووي سؤراين  ديالثکيت
لة دةوصةيت تازة پثکهاتووي عثراق تا ذادةيةکي  ١٩١٨بووين زماين کوردي لة ساصةکاين دواي  ذةمسي
لة سؤنگةي چونةسةري دةسةآليت نةتةوةخوازيي کوردي و دةوري بةرچاو و سةملثندراوي زماين  ئثجگار زؤر

هثنان لةمةذ پثکهثناين دةوصةيت  لة عثراق دواي هةرةس  بزاضي نةتةوةخوازي. ةدا بووةوتارکوردي لةم 
انيي خؤي لة کوردي، تواين لة سؤنگةي چاالکي بةردةوام و بة هاريکاري نةتةوة يةکگرتوةکان، ماضي زم

وةرگرتن لة زماين کوردي لة خوثندنگاکان، دايرية  کةلک(پانتايةکي دياريکراو و سنورداردا دةستةبةر بکات 
کة بة پثچةوانةي ويسيت دةسةآلتة جؤربةجؤرةکاين يةک لة دواي يةکي عثراق ). دةوصةتييةکان و دادگاکان

  .)Hassanpour,1992:458,459(لة بةشثک لة ناوچةکاين کوردستان هاتة ئاراوة 
ئةگةرچي . نثک لة پانتايي نثوان زمانيدا شکصي گرتووةدلة نثوان ئاخثوةراين کرماجني و سؤراين، هةصبژار

ةري تةواوي کوردستاندا لة پثوةندي دةگةص ذادةي ئاخثوةران، وبديالثکيت کرماجني لة ذو ١٩١٨لة ساصي 
بةآلم لة عثراقدا، ئاخثوةراين کرماجني لة . هةوةل دابوو پةرتووکي نووسرا و بآلو کراوة و چاپةمةنيدا لة پلةي

خوازيدا چاالکانة  بواري ذؤشنبريي و سةقايف و کلتوريدا لة پلةيةکي نزم دابوون هةر چةند لة بزاضي نةتةوة
  .بةشداريان هةبووة

هةوةص  تييةوة لة پلةي کؤمةصگاي ئاخثوةراين ديالثکيت سؤراين لة عثراق لة ذووي چةندايةيت و چؤنية
ذثژةي ئاخثوةدان و ذادةي ذؤشنبريي و سةقايف و کلتوري سؤراين زماناين عثراق لةبةراورد دةگةص : دابوون

. ئاخثوةراين کرماجني لة پلةيةکي سةرتردا بووة و هةروةها له بزاضي نةتةوةخوازيدا چاالکتر و پثشذةوتر بوون
، پثتةخيت پثشوي ئةمارةيت بابان بووة و ناوةندي سةرةکي ذامياري و ذؤشنبريي عثراق شاري سلثماين

يةکثک لةو چةند ناوةندة عةسکةريية بووة کة لة اليةن دةوصةيت عومسانييةوة له ئاخر و ئؤخري سةدةي 
سلثماين دواي هةرسهثناين دةوصةيت عومساين لة ساصةکاين . نؤزدة، بايةخ و مرخي تايبةيت بؤ داندراوة

سلثماين بةردةوام . ةسةآليت ناوچةيي زماين کورديدا خؤي دثتةوةتر لة ژثر د  ، بؤ جارثکي)١٩١٧-١٨(
: دا بووة کة بريتني لة خاوةين چةندةها کؤمةصة و گروپي ذؤشنبريي لة ناو چثنةکاين جيا جياي کؤمةصگا

چيين ذؤشنبريي خوثندةوار، عةسکةري، مامؤستايان، فةرمانبةران، مامؤستاياين ئاييين، چيين مام ناوةندي 
ئةم . بؤتة هؤي شانازي و جياوازي ئةم شارة لة درثژايي مثژوودا کة ئةم بارودؤخة ... وةي کؤمةصگا وو خوارة

خاآلنة دةکرث وةک تاقمثک هؤکاري هةصکةوتوو لة دةرةوةي پانتاي دةضةري زماين پؤصني بکرثن کة لةمةذ 
. تايبةتييان هةبوو هةصبژاراين ژثر ديالثکيت سؤراين وةک زماين پثوةري کوردي کاريگةري و دةوري

)Hassanpour, 192: 459 .( پةيامي کؤمةصثک «: لة ژثر ناوي ١٥/٤/٢٠٠٨داخوازينامةيةک لة رثکةويت
گةآللة کراوة بؤ ئةوةي » کردين زماين کوردي ستاندةذايز« :نووسةر و ئةديب و ئةکادميسييت کورد لة بابةت
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وةک زماين ستانداري کوردي بة ذةمسيةت ) ينسؤرا(» کرماجني خواروو«داوا لةحکوومةيت هةرمث بکا کة 
بةياسةيةک بذيار بدرثت لةسةر بة فةرميي ناسيين : يةکةملة ئةو داخوازينامةيةدا، داوا کراوة، . بناسن

. شثوةزاري کرماجني خواروو وةک بناغةي زماين ستانداري کورديي، لة هةرمثي کوردستاين عثراقدا
 ذيار بدرث، لةسةر دامةزراندين ئينستيتوتثکي نةتةوةيي لةب) مرفق(بةياسةيةکي هاوپثچ : دووهةم

 کردين هةموو شثوازةکاين زماين کوردي و پثشکةش کردنةوة و ئارشيضکوردستاندا، بؤ لثکؤصينةوة و ساخ 
زاراوةي هةموو  بة وشة و فرةييز و کردين زماين فةرمي کردين پثشنيار و لثکؤصينةوةي بةردةوام بؤ موتووربة

  .تر شثوازةکاين
کوردي «، »سؤراين«ئةو داخوازيية دةيةوث يةکثک لة سث لةهجة ئةدةبييةکاي کوردي، ئةوةي کة ناوي 

ي لثندراوة، بة زبري قانوون و دةسةآليت دةوصةيت، بکرثت بة زماين »کرماجني خواروو«يان » ناوةراست
ئةوة بث کة خزمةت ...) يکرماجني ژووروو، هةورام(تريش  ذةمسي و ستانداردي کوردي دةوري لةهجةکاين

  .کردين ئةو زمانة ستانداردة بکةن بة دةوصةمةند
ي تؤرنتؤي کانادايه، ئةو داخوازيية، ئةگةر زانستگاةوة کة مامؤستاي "ئةمري حةسةنپوور"لة ذوانگةي دوکتؤر 

ةورةتر بةپثوانة زانستييةکاين زمان هةصيبسةنگثنني، بةهةصة چووة و لةباري سياسييةوة تووشي هةصةيةکي گ
  .بووة

  :لةم بارةوة ئاواية" ئةمري حةسةنپوور"بريوذاي تايبةيت دوکتؤر 
دووستانداردي : ستانداردة - زماين کوردي، وةک زماين ئةرمةين، ئاصباين و نؤروثژي، زمانثکي جووت - ١«

 تر  ثکي کؤين هةية، وةک دوو لةهجةکةيلةگةص ئةوةشدا هةورامي ئةدةبييات. هةية، کرماجني و سؤراين
  .يا زازاش بؤ نووسني زؤرکةم دةکار هثندراوة لةهجةي دملي  .بووين دةست پثنةکردووة پرؤسةي ستاندارد

تةواوي کوردةکاين سووريا، تةواوي کوردي ئةرمةنستان، : کرماجني قسةدةکةنزؤربةي گةيل کورد بة - ٢
سؤراين تةنيا لة کوردستاين . بةشثک لة کوردةکاين ئثران و عثراق کرماجني زمانن  زؤربةي کوردي تورکيا،

  .عثراق و ئثران، ئةويش تةنيا لة ناوچةکاين ناوةذاست قسةي پثدةکرث
، هةر لةهجةيةک دةتوانث نييةتر باشتر   لة ذوانگةي زمانناسييةوة، هيچ لةهجةيةک لة لةهجةيةکي - ٣

بووري، کؤمةآليةيت، واتة ئا(ستاندارد بوون پثوةندي بة بارودؤخي غةيري زماين . ببثتة زماين ستاندارد
سؤراين زؤر . نووسني و ئةدةبيات لة پثشدا بة هةورامي و کرماجني دةسيت پثکرد .هةية...) سياسي و

درةنگتر، نزيکةي سث سةدة دواية، بؤ نووسني دةکارهات، بةآلم لة بارودؤخي شةذي جيهاين يةکةم هةيل بؤ 
  .ذةخسا کة ستاندارد بکرثت

بة هؤي  چةند دةوصةتدا و ناون لةاين کوردي، لةبةر دابةشکراين کوردستاپذؤژةي ستاندارد بووين زم - ٤
ئةو پرؤسةية کاتثک دةسيت . سياسةيت زمانکوژي، بة شثوةيةکي ئاسايي وةذث نةکةوت و درثژةي نةبوو

  .پثکرد کة گةيل کورد لةنثوان ئثران و عومسانيدا دابةش ببوو و بةشثکي کةميش لة ذووسيا بوون
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بةبث تثوري و  و ورنامةيةکي لةپثشدا گةآلصة کراواتة بةبث بة ؛بوو لةسةرةتاوة خؤذسککردن  ستاندارد
پثکرد، کاتثکي  دةسيت ١٨٩٨ئةو پذؤژةية بةبآلو بوونةوةي ذؤژنامةي کوردستان لة . زانسيت زمانناسي

 کةرةوةکةية کرماجني بوو، لةبةر ئةوةي بآلوکوردستان زؤرتر ب. کورد لة ئارادا نةبوو دةسةآليت دةوصةيت
 ،هةم بة کرماجني بوو و هةم بة سؤراين ١٩٠٨ذؤژنامةگةري دواي . کرماجني زمان بوون )بةدرخانييةکان(

  .لةبةر ئةوةي خوثندةوار و ذؤشنبري و خوثنةرةوة زؤرتر کرماجني زمان بوون. بةآلم کرماجني زاص بوو
گةورة بوو، ديسان دابةش کرا  دواي شةذي جيهاين يةکةم، بةشي عومساين کوردستان، کةبةشي هةرة - ٥

و ) ١٩١٨ - ١٩٢٢(بةذووخاين دةوصةيت عومساين . و ئةو دابةشينة پثوةندي نثوان لةهجةکاين گؤذي
لة  .بة شثوةيةکي دذندانة سةرکوت کرا ، کرماجني١٩٢٥بةتايبةيت دواي) ١٩٢٢(دامةزراين کؤماري تورکيية 

ة نةدرا کرماجني لة خوثندندا دةکار بث و ذثگ - )١٩١٨- ١٩٤٦(فةرانسة داميةزراند  کة- سووريةش 
، تةنيا لة عثراق )١٩١٤ – ١٩١٨(و لة ساآلين شةذي جيهاي يةکةم  ١٩٣٥هةتا  ١٩٣٢ذؤژنامةگةريش تةنيا لة 

زماين کوردي کة خوثندن و نووسني و ) بةوالوة ١٩٢١(و يةکثيت سؤضثت  لة ژثر دةسةآليت ئينگلستاندا
  .کردن هاتة گؤذث داردنذؤژةي ستاچاپةمةين و ذاديؤ دةکار هات و پ

واتة ذؤژنامةنووس و نووسةر و بآلوکةرةوةي کتثب و  ؛بةرنامة بووةکردن بث ستاندارد داعثراق  لة
 بؤ وثنة لة وشة(بةرنامةييةشدا، يةکدةنگي بةدي کرا بةآلم لةو بث ،وةرگثذةکان بؤچووين جياوازيان هةبوو

کردين زماين کوردي بة سؤراين،  پذؤژةي ستاندار).  ئةلفوبثکردين کردن، گؤذين يان چاک  ذؤنان، پةيت
تر   هجةي سلثماين، بةذثوة دةچوو نةک لةبةر ئةوةي ئةو بن لةهجةية لة ئةواين هئةويش لةسةر بنچينةي ل

خوثندةوار و ذؤشنبريي  ؛بةصکوو لةبةر ئةوةي شاري سلثماين ناوةندي بزووتنةوةي نةتةوةيي بوو ،باشتر بوو
تةنيا لة يةکثيت سؤضثت، بؤ  .و و ناوچةي بادينان زؤرتر عةشريةيت بوو و شاري گةورةي نةبووزؤرتر بو
ردي سؤضثت ، بةآلم کو)ي ئريةوان١٩٣٤کؤنگرةي (  کردين زماين کوردي ذثباز و بةرنامة دياريکرا ستاندارد

هةتا دواي شةذي جيهاين  ١٩٣٧و لة قةفقاز و ئاسياي ناوةندي بآلو ببوونةوة و لة  بة ژمارة زؤر کةم بوون
تري کوردستان  دووهةم سةرکوتکران و دةوصةتان ذثگةيان نةدةدا پثوةندي لة نثوان ئةوان و پارچةکاين

لة ئةو بارودؤخةدا بن لةهجةي سلثماين لة کوردستاين عثراق پرؤسةي ستاندارد بووين بةردةوام بوو، . هةبث
ةي زماين کوردي لة ئثران سةرکوت دةکرا، هثزي پثدةدرا تا ذادةيةکيش لة کوردستاين ئثران، سةرباقي ئةو

  .)بةتايبةت بة درثژايي تةمةين کوريت کؤماري کوردستان(
بةآلم . بة ذةمسييةت بناسرث» لة هةرمثي کوردستاين عثراقدا«ئةم داخوازينامة داوا دةکا سؤراين - ٦

کردين پرؤسةي ستاندارد بوون و  تتروکويان دابذاين لةهجةکان، لةت جؤي کردنةوة(ئةگةر شتثکي وا بکرث 
ديسان بةرنامةيةکي وا سةر ناکةوث و زيانثکي سياسي ) سةپاندين هةر کوتةي لةناو سنووري دةوصةتثکدا

ئةگةر لة ذابردوودا سؤراين لة عثراق و کرماجني لة سؤضثت دةيانتواين، بث خؤ هةصقوتاندن لة . زؤري دةبث
دييانة گؤذاون، پةرژيين سنوورةکان نزمتر بوون، پارچةکان تثکةآلوتر يةکتر، ستانداردبن، ئثستة ئةو پثوةن

قورسايي . سنوورةکاين شثواندووة....) تةلضيزيؤن، ساتاليت،ئينترنثت، تةلةفؤن و(ياندن بوون، تثکنؤلؤژي ذاگه
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ند و لةهجةکانيش وةک جاران نةماوة، هةر بؤية هةوةص تةلضيزيؤين ساتاليت کرماجني زمانةکان دايامنةزرا
کردنةوة بة  کرماجني زمانةکان لة تورکيية، بة خةبايت خؤيان، مايف بآلو. زؤرتر بة کرماجني بوو تا سؤراين

زماين خؤيان ئةستاندووة و دةوصةيت تورکييةيان وا لثکردووة کة بةو زوانة ذاديؤ و تلضيزيؤين ساتاليت بة 
  .نييةمةصبةندي عةشريةت و وردةشاران  لةکوردستاين عثراقيش، بادينان چيتر. کرماجني دةست پث بکا

بة کرماجني  ١٩٩١سةر بةشثک لة کوردستان لةدواي وةالچووين دةسةآليت ذثژميي بةعس لة - ٧
زمانةکان لة کووچة و کؤآلنان و لة دووکان و ئيدارةکاندا بة نووسني و بة ئاخاوتن کرماجنييان دةکار هثنا و 

ديارة سؤراين هثشتا دةسةآليت .  لةهجةي خؤيان درثژة پثداسؤراين زمانةکانيش وةک جاران دةکارهثناين
زؤرترة، ئةوةش لةبةر پثوةندي نابةرابةري نثوان دوو لةهجةکةية لة کوردستاين عثراقدا نةک لةبةر ئةوةي 

ذاستة کة چاپةمةين زؤرتر . يان سؤراين ستاندارد بووة و کرماجني نةبووة  سؤراين لة کرماجني پثشکةوتووترة،
 ذةمسي. کة بکرث بة سؤراين باسي بکرث و بة کرماجني نةکرث نييةراين بووة بةآلم هيج بابةتثک بة سؤ

کردين لةهجةيةک دةسةآلت دةدا بة لةهجةکة و بة ئةوانةي بةو لةهجةية قسة دةکةن و لة هةمان کاتدا 
ماف و ئةوةش کثشةکة دةکا بة کثشةي . تر لةو دةسةآلتة بثبةش دةکات ئاخثوةراين لةهجةکاين

  .دمثؤکراسي
ة و ئةگةر قةراربث بکرثتة تاقة ستاندارد، بةبث زةبرووزةنگي »ستاندارد–جووت «کوردي زمانثکي  - ٨

  .دةوصةيت سةر ناگرث و ئةو زةبر و زةنگةش بة ئاماجني خؤي ناگا و ناکؤکي قووصتر و بةرينتر دةکا
ياوازي دوو لةهجةکة نةبثتة سةرچاوةي ئةگةر مةبةسيت ئةو داخوازينامة ئةوةية کة نةتةوة يةک بگرث و ج

ئةگةر مةبةست ئةوةية نةتةوةي . کردين سؤراين پرؤسةي جيابوونةوة خثراتر دةکا لثک هةصبذانيان، ذةمسي
کردين سؤراين  هةصنةبذن، ذةمسي لثک» سلؤواک«و »چيک«يان »کرؤوات«و »سرب«کورد وةک 

  .بةرنامةيةکي وا وةدي دثنثت
بةآلم دةکرث وةک  ،وةک نوقسان و دواکةوتوويي و لثقةومان چاوي لثکراوة جياوازي زمان و لةهجة - ٩

وو ئايديؤلؤژي و ئةو بؤچوونانةش لةبواري دوو جيهانبيين و د. دةوصةمةندي وجواين و هةصکةوتوويي دابندرث
دا ماصي  اخي ئةو ناکؤکييةکثشةي ماف و دمثؤکراسي لة ن. جياواز سةريان هةصثناوة دوو سياسةيت لثک

  ).»٨٦گؤضاري مةهاباد ژمارة «: ، لة١١و   ١٠: ١٣٨٧حةسةنپوور، ( ردووةک
  

  :زماين ئةدةبيي يةکگرتووي کوردي
 .»زماين يةکگرتوو«شتثکي جياوازة لهة کة ئةمة »زماين ئةدةيب يةکگرتوو«پرسيار ئثستا دةربارةي 

رةزايان، ئةوةي زانست ئةکةن وا دةزامن زؤرتري شا. هةندث کةس الي واية زماين ئةدةيب يةکگرتوومان نيية
بة چراي بينني لةسةر ئةو ذايةن کة زماين ئةدةيب يةکگرتووي کوردي لة سةدةي نؤزدةهةمةوة دةسيت 

زماين ئةدةيب يةکگرتوو شتثک نيية . بوون و ذثگةي خؤي گرتؤتة بةر و لة گةشةسةندناية کردووة بة دروست
يا  نةخشةي ثهةروةک شتثکيش نيية کةچةند زانايةک بةپ ؛يا ئةو زانا دروسيت بکات ئارةزووي ئةم پادشا کة
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کات و يةکگرتوو دروست ئه مثژووي نةتةوة خؤي زماين ئةدةيب بةصکوو. کةتةلؤگثکي ئامادة دروسيت بکةن
ئادةميزاد . کردين زماين ئةدةيب يةکگرتوودا ش ذثبازي تايبةيت خؤي هةية لة دروستكيهةر نةتةوةي

ناگؤذدرثت، با بؤ م مثژووي گةالنيش ذثذةوثکي هةية بةرةو پثشةوة کة بة ئادةميزاد بةآل دروستکةري مثژووة، 
لة دروستبووين زماين ئةدةبيي يةکگرتووشدا، زاناياين نةتةوةيةک . ثنرثتة ذثگة ماوةيةکيش کؤسپث

ةوانيش بن و بزانن مثژوو بةرةو کوث ئةذوات و ئ» پثشبني«بةوةي کة لة مثژوو ئةگةن و زاناشن دةتوانن 
  .چووندا بن و نةبنة کؤسپي سةرة ذث  لةگةص بةرةوپثش

زاناياين کورديش دةتوانن لةگةص ئةو ذثذةوة دابن کة زماين ئةدةبيي يةکگرتووي ئةم سةدةيةمان لة 
  .سةدةي نؤزدةهةمةوة گرتوويةتيية بةرو خثراتر بةرةو پثشةوةيبةرن

زماين کورديية و خاسيةيت تايبةيت خؤيي لة  کةواتة دةمثکة زماين يةکگرتووي کوردي پةيدا بووة کة
و فؤنةتيک و بنةذةيت فةرهةنگةوة هةية و هةموو نةتةوةي کورد ) مورفولوژي وسينتاکس(=ذووي گراماتيک 

لةگةص ئةوةشدا کة زماين کوردي چةند ديالثکتثکي جياوازة و هةر ديالثکتة چةند . بة زماين خؤياين دةزانن
يان )لةهجة(» بثچووة ديالثکت«بة » وةهيب توفيق«ئةوةي زاناي پايةبةرز -تةوة بةشة ديالثکتثکيان لث دةبث

و بةشة ديالثکتةکاندا دةبينرثت  و زمانة کوردية لة هةموو ديالثکتبةآلم خاسيةتة يةکگرتووةکاين ئة - دائةنثت
ا ناکاتةوة و کة لة زمانةکةي جي ثکتانة خاسيةيت جياوازي خؤي هةيةو هةر يةکة لةم ديالثکت و بةشة ديال

نايکات بة زماين جياواز، بةصکوو شةقصي تايبةيت ديالثکت و بةشة ديالثکيت جياي ئةداتث و ساماين وشةي 
جياوازي ئةذژثتة ناو زمانة يةکگرتؤکةوة و دةبثتة سةرچاوةي وشةي هاوجؤر، کة زماين ئةدةبيي يةکگرتوو 

کة زماين يةکگرتووي  نييةة گومان لةوةدا کة واتة دةمثک. سوودي لث دةبينثت و پية دةوصةمةند دةبثت
. بةآلم ئةوةي تا ئثستا لة سةردوان و لثکؤصينةوةي دةوثت ئةوة زماين ئةدةبيي يةکگرتووة. کوردي هةية

  ).١٣و١٢: ١٩٧١مستةفا رةسووص، (
زماين ئةدةبيي يةکگرتوو بةو زمانة دةگوترثت کة لة زماين يةکگرتووة وة بة هةموو ديالثکتةکانةوة 

رئةگريثت، يا بناغةکةي لة يةکثک لة ديالثکتةکانةوة وةردةگريثت و زؤرجار پوختة کراوثکي زمانة وة
ئةم زمانة دةبثتة زماين نووسني . کردنة يةکگرتووةکةية يا ديالثکتثکيةيت، يا بصثن پوختةکراوثکي زماين قسة

ةوصةمةندبووين زمان، و خوثندنةوة و ئةدةبيات و پشت بة هةموو سةرچاوةکاين بةرةوپثش چوون و د
زماين يةکگرتوو و ديالثکتةکاين زمان و ئةدةيب فؤلکلؤري نةتةوة و . دةوصةمةند دةبثت و بةرةوپثش دةذوات

  .زماين نةتةوة داراوسثکان و ئيستيالحي زانسيت جيهاين گةورةترين سةرچاوةي ئةو دةوصةمةند بوونةن
  

  هؤيةکاين دروستبووين زمانثکي يةکگرتووي ئةدةيب
  :کردين زمانثکي يةکگرتووي ئةدةيب بؤ گةلثک ئةوانةن و هؤيانةي کة دةبنة هةوثين پةيدائة
ئةمة بةتايبةيت بؤ ئةو گةالنةية کة هثشتا زمانثکي : سةپاندين شثوةيةک بةسةر گةلثکدا ذثي - ئه

ئةمة يا بة  کردين ئةو کاتة بؤ چارةسةر. يةکگرتوويان نيية، بةآلم قةوارةيةکي سةربةخؤي يةکگرتوويان هةية
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جؤرثکي دمثؤکراتيانة، بريوذاي گشيت خةصکةکة وةردةگريثت، تا بزانرث چ شثوةيةکي بة دصة، يا ئةوةتة 
کاربةدةستاين خؤيان شثوةيةک لة شثوةکاين زمانةکة دةکةنة زماين ذةمسي و بةو ذةنگة دةيسةپثنن 

  .بةسةر گةلةکةدا و بةرة بةرة دةبثتة زماين ئةدةبيان
واتا بث سةپاندين  خؤيةوة ث جار شثوةيةکي ئةدةيب لةهثند: ستبووين شثوةيةکي ئةدةيبلةخؤوة درو –ب
  :بؤ ئةمةش هثندث هؤ هةن کة لةم کارةدا دةور دةگثذن، وةک. وخؤ، دروست دةبث ذاستة
شثوةي هؤزي قورةيش بوو بة : بؤ وثنة. ئةوةي کتثبثکي ئاييين پريؤز بةو شثوةية بنووسرثتةوة - ١

  . عةرةبةکان؛ تةنيا لةبةر ئةوةي قورئاين پريؤز بةو شثوةية هاتة خوارةوة شيوةي ئةدةبيي
ي ئةصمانيش کة داهثنةري ئايرتاي پذؤتستان و پثشةواي بزوتنةوةي )١٥٤٦-١٤٨٣" (مارتني لووتةر"

ية؛ پاش ئةوةي ئينجيلي لة التثنييةوة وةرگثذاية سةر شثوةي )واتا کاتوليکي(چاکسازي ئايين ديانثيت 
 ساکسي، کة تا ئةو کاته تةنيا لة ديوةخانةکاين ئةمريةکاين ساکسدا بةکار دةهثنرا، تواين سةرجني ئةصماين

خةصکثکي زؤر بؤ ئةو ئينجيلة ذابکثشثت و هةر بةو هؤيةوة شثوةي ساکسي بوو بة زماين ئةدةيب هةموو 
يس و ئوتريش و گشت اليةکي ئةوانةي ئةمذؤ بة ئةصماين دةدوثن؛ هةر لة ئةصمانيا خؤيةوة بگرة تا دةگاتة سو

  .دي
. کردين زمانثکي ئةدةبيدا بةمةدا بؤمان دةردةکةوث کة ئايني دةورثکي مةزن دةگثذث لة دروست

کردين زمانثکي  واتا، ئايني ديسانةوة دةورثکي مةزن دةگثذث لة دوولةت. پثچةوانةي ئةمةش هةر ذاستة
لةم . ين، زمانثکي ئةدةبيي يةکگرتوويان هةبووسريانةکان هةتا سةدةي پثنجي زايي: بؤ وثنة. ئةدةبيدا

يةدا، ئاژاوة کةوتة کصيسةي ديانةکاين ذؤژ هةآلتةوة و بةوة خةصکةکة بوون بة دوو بةشةوة و هةر  هسةد
ئةجما وردة وردة، هةر الية شثوةي تايبةيت خؤي . لةوةشةوة ئايرتاي ياقوويب وئايرتاي نةستووري پةيدابوون

وکينة و دووبةرةکيش دةورثکي ئاگر خؤشکةرانةي نواند بؤ دوور خستنةوةي هةر  ذقپاراست و پية نووسي و 
واتا (دوو شثوةکة لة يةکتر، بة جؤري سريانةکان ئثستة دوو شثوةي ئةدةبيان هةية، ئاريايية کؤنةکانيش 

ةي لةسةرةتاوة بةيةک زمان دةدووان و يةک ئايينيشان هةبوو بةآلم پاش ئةو) هثندوئثرانيية کؤنةکان
يان »ضيدا«دا کتثيب پريؤزي  ز. ي پ٣٠٠٠ئةوانةي هيندوستان ئاييين خؤيان جيا کردةوة و لة دةوروبةري 

بة شثوةي سانسکريت بؤ نوسرايةوة، ئةجمار کة دواي ئةوانيش ئارياييةکاين ئثران؛ ئاييين زةردةشتيان 
ين ئاريايي بةرة بةرة بوو بة دوو بآلو کردةوة؛ ئةودةمة زما» ئاضثستا«پةسند کرد و کتثبةکةيان بة زماين 

  .هيندي و ئثراين، کة هةريةکةشيان لةسةر خؤ بوو بة چةند زمانثکي سةربةخؤ: زمان
 ژياندنةوةي ئةدةبيات بة تاقة شثوةيةکي زمانثک و لة سنوورثکي يةکجار فراواندا؛ دةبثتة هؤي دروست - ٢

" فريدةوسي"و " ذوودةکي"اتةوة دروستبووة کة زماين فارسي تازة لةو ک:  بؤ وثنة. کردين زمانثکي ئةدةيب
بةتايبةيت ). واتا شثوةي ژوورووي ذؤژهةآليت ئثران(دةستيان بة هؤنراوة هؤنينةوة کردووة بة شثوةي دةري 

وةوة و تواين هةموو شثوة و زاراوةکاين دي ذاماص ودةورثکي کاريگةري گثذاوة لةم ذ" شانامةي فريدةوسي"
  .وةي خؤي بکاتةبدا و جثگة
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کردين زانست بة تةنيا شثوةيةک؛ بة تايبةيت لة والتثکدا کة زانستگةو کتثيب زانستيانة و  خزمةت - ٣
ذؤژنامةي زؤر و زةبةندةي هةر بةيةک شثوة ببث و بة شثوةکاين دي نةيبثت، دةبثتة هؤي ئةوةي ئةو 

  .شثوةية بکاتة زمانثکي ئةدةيب
ديي بازرگاين و ئابووري دةبنة هؤي دروستبووين هثندث جار جؤري ژياين کؤمةآليةيت و پثوةن - ٤

تثک کة ببثتة ناوچةي هاتوچؤ و بازرگاين و نان شارثکي زؤر گةورة، يا پثتةخيت وآل. شثوةيةکي ئةدةيب
کردن و خةصک ذووي تثبکةن؛ شثوةي ئةو شارة دةسةآلت پةيدا دةکا و برةو دةستثنث و لة ئةجنامدا  پةيدا

  .دةبثتة شثوةيةکي ئةدةيب
يةکگرتوو؛ ئةو ذثگة   هةوصدانثکي ذثکخراوي زانستيانةي لةسةر خؤ بؤ بةرهةمهثناين زمانثکي ئةدةيب – ج

بة بريوذاي من ئةمةيان باشترين . ئةو گةالنة دةيگرن کة هةر دوو ذثگةي باسکراوي پثشوويان بؤ دةست نادا
دةبث شثوةيةکي ئةدةيب بؤخؤمان دروست واتا ئثمة . يدا بذوا لةم بارةيةوةثو تةنيا رثگةية کة کورد بتوانث پ

کردين ئةم شثوةية لة کوثوة دةست پث بکات و کث دةسيت پث بکات و چؤن  بةآلم ئايا دروست. بکةين
  .)٨- ١٢: ١٩٧٦ نةبةز،( کردنةوة و لةسةر ذؤيشنت هةية دةست پث بکرثت؛ ئةوة پثويسيت بة شي

زماين يةکگرتوي ئةدةيب لةگةص ئةو لةهجانةي دي لثرةدا پرسيارثک دثتة ئاراوة بةو چةشنة کة پةيوةندي 
  :چية؟ کة دةکرث ئاوا وآلم بدرثتةوة

لةهجةي سلثماين کة دةتوانني بصثن تةنيا هي شاري  ئةوةي ذاست بث لة سةرةتاي کارةوة بن
کة -ية وةکوو زماين پثنوسني هاتؤتة مةيدانةوة، ئةمة ماوةيةک درثژةي کثشاوة، ئةم ذووداوةش »سلثماين«
خؤي بؤتة هؤي ئةوةي نيمچة تةعوسوبثک لة الي  -گومان بارودؤخي سياسي و مثژوويي پثکيهثناوةبث

لةهجةي سلثماين بة نؤرمي زماين هةندث خوثندةواري کوردي خةلکي سلثماين پةيدا ببث و هةر بن
نة ئةدةبية ، بةآلم چةند ساصثکة ئيشةکة ذووي لةوةيه کة ئةم زمانييةي خؤي يةکگرتوو بزانن کة لة جثگة

لةهجةي موکرياين زؤر تةئسريي کردوة و دةبث بة وشةي لةهجةکاين دي دةوصةمةند بکرث، بةتايبةيت بن
بةرة بةرة ئةو ذثبازة ئاواصة بووة کة لة هةموو لةهجةکان کةلک وةربگريث و ذؤژ بة ذؤژيش ئةم ئيشة پةرة 

» سانةي چياي ئاگري و قةالي دمدمئةف«، "هةژار"وةرگثذاين » شةرفنامة«تکاية تةماشاي . دةستثنث
  .)٤٧٥: ٢٠٠٥زةبيحي، (بکةن " شوکور مستةفا"تةرجومةي 

باس لة هةندث لةم پثشکةوتنانة دةکا کة زماين کوردي لة سةرةتاي چةرخي " عةبدوذةمحان زةبيحي"
کوردي لة زماين «: دا دةصث بيستةمدا بة دةسيت هثناوة و لة پثوةندي لةمةذ زماين کوردي ئةدةيب يةکگرتوو

، ياين ئاخينةوةي وتار بة ذستةي درثژ درثژي رةق و زةق »تورکي عومساين«و » فارسي«شثوةي نووسيين 
ي بة خؤيةوة »کوردي نووسني«و زاراوةي غةيرة کوردي تا ئةندازةيثک پابؤتةوة و شثوةيةکي تايبةيت 
. وة و ئينجا بيخةينة سةر کاغةزگرتووة، ئةگةرچي هثشتا زؤري پثدةوث تا فثر دةبني بة کوردي بري بکةينة

و » زماين ئةدةيب«سةرةذاي ئةوةش پياو بة ئاشکرا هةست بةوة دةکا کة زماين کوردي کةوتؤتة سةر ذچةي 
گؤذاوة و شني بووة، » ئةدةيب يةکگرتوو زماين کوردي«نةمامي : اجني بصةينبةرةوپثش دةچث، کورت و کرم
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داري ئةوتؤ کة پياو ماندوويي ذثگاي  و وپؤپ وةن ساية و لقبةآلم هثشتا پثدةچث تا دةبثتة درةختثکي خا
  .)٩: ١٣٦٧ زةبيحي،( دةرکا و لةبن سثبةريدا حبةسثتةوةسةخيت لة ژثردا لةخؤي 

وة سةري دةرهثناوبوو بة ذووناکييةک کة تا "سلثماين"گزنگ و مةشخةصي پةيذةوثکي ئةدةيب تازة لة 
يا ذاستتر ئةوةية کة لة ذووي زمانةوة بوو بة ئةدةبيايت . تةوةئثستا بةردةوامة و بةشي زؤري کوردستاين گر

  .ئةوانةي بة سث ديالثکيت کوردي دةدوثن
ي بابان کة هةندث لة مثژوونووساين ئةدةب بة قوتاخبانةي نايل دادةنثن و هةندثکيش لة شيعرقوتاخبانةي 

ة گةر لة ذووي ناوةرؤکيشةوة گةلثک باسيدا ناوي نايل و سامل و کوردي پثکةوة تؤمار دةکةن ئةو قوتاخبانةي
دميةين لة ئةدةبيايت ئةمذؤماندا نةمابث ئةوا فؤرمي ئةدةبيايت ئةمذؤمان هةر بةرةوپثش چووين مثژوويي 

تازة  تةکةي پث دةنووسرث هةر ئةو زمانةبة تايبةيت ئةو زمانةي کة ئةدةبيا فؤرمي ئةدةيب ئةو قوتاخبانةية،
دبووي بة کةرةسةي دةربذيين ناوةذؤکةکةي و بة هؤي داذشتين فؤذمي پتةوةية کة ئةو قوتاخبانةية کر

گؤذينثکيش لة زماين ئةدةبيايت ئةمذؤمان و ئةو قوتاخبانةيةدا ببينني، ئةوة هةر ئةو  گةر. تايبةيت خؤي
گؤذانةية کة مثژوو و سروشيت پثشکةوتن دروسيت کردوة و دةبث ذووبدا و سةرچاوةي يةکةمي ئةو 

و تازةگةري و ديناميکثتييةية  چونةشي لة زماين ئةدةبيايت ئةمذؤمانداهةر ئةو رؤشين ةو پثشپثشکةوتن و بةر
  .کة لة زماين ئةدةبيايت دةوري باباندا هةبوو و دةسيت پث کرد

و " سامل"و " نايل"ي شيعرئةو زمانة کورديية، يا وردتر ئةوة ببثژين ئةو ديالثکتة کورديةي لةسةرةتاوة 
بةصکو هةر وةک خةصکي . ي دةپةيضنيث، تةواو ئةو ديالثکتة نةبوو کة خةصکي سلثماين پپث نووسرا" کوردي"

کردنيان تةئسريي چةند ديالثکيت جياوازي کورديشي تيا  سليماين خؤيان تثکةص بوون و گةر شثوةي قسة
ةبيةکةشدا هةر ديار نةبووبث ئةوا چةند بةشة ديالثکتث هةر کاري تثکردووة هةروةها ئةم تثکةصية لة زمانة ئةد

  .ديار بوو
 هونةرمةندي و وةستايي دامةزرثنةراين ئةو قوتاخبانة ئةدةبيية، توانايةکي واي بةخشي بة ئةدةبةکةيان کة

تري کوردستان و ئةو دةنگةي لة   زوو بآلو ببثتةوة و باش بچثتة دصةوة و کار بکاتة سةر شاعرياين ناوچةي
هةر لةو . ناوچةي سؤرانةوة بوو دةنگ دانةوةکةشي لة يةکةم پلةدا لةسلثمانييةوة بةرز بؤوة، دةنگي دايةوة و 

کةيفي "و ) ١٨٨٦ - ١٨٣٦" (ئةختةر"و ) ١٨٩٧ – ١٨١٥" (حاجي قادري کؤيي"ي شيعرسةردةمةدا 
تري ناوچةي  لة ئةردةآلنةوة و کؤمةصث شاعريي) ١٩٩٥- ١٨٤٩" (مةجدي"لة خاکي سؤرانةوة و " جوانذؤيي

پشت بةگةلثک : واتة. و هاوةصةکاين نووسيويانة" نايل"و چةشنةيان نووسيوة کة سنة و موکريان هةر بة
بةصگةي ئةدةيب دةتوانني بصيةن ئةو زمانة ئةدةبيةي لة سلثمانيةوة هةصقوصي هةر لة سةرةتاي دروستبوونيا 

و  سلثماين و سنة و سؤران: واتة. زماين ئةدةيب هةر چوار بةشة ديالثکتةکةي کرماجني خواروو بوون
ئةوساش و ئثستاش لةئاخافتين ذؤژانةياندا ئةوةندة جيان کة هةريةکث لةوان ناوبنيةن بةشة . موکريان

: ١٩٧١مستةفا رةسووص، ( ةيةک زمان و يةک چةشن نووسيويانة، بةآلم ئةوساش و ئثستاش هةرب»ديالثکت«
٣٣-٣٢(.  
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ة و موکريان دةگةص زماين لةمةذ پثوةندي نثوان شثوةزاري سن" عيزةدين مستةفا رةسووص"دوکتؤر 
  :ئةدةيب يةکگرتووي کوردي ئاوا ذاي خؤي دةردةبذثت

ي شيعربؤ ناوچةي سنة و موکريانيش، هةروةک لةوثش هةر لة سةردةمي بابانةوة و پاش کزبووين «
دةسيت پث کرد، هةر لةوکاتةوة تا  شيعر» نايل و سامل و کوردي«ديالثکيت گؤران هةر لة سةر پةيذةوةکةي 

ئةوشتانةي لة ناوچةي سنة دةنووسرثن و دةگةنة ئثمة، يا ئةو . ش ئةم پةيذةوة هةر بةردةوام بووةئثستا
نووسةرانةي خةصکي ئةو ناوچةية کة لةو گؤضار يا ذؤژنامانةدا دةنووسن کة لة ئثرانا ذثگةي پثدةدرث يا جاروبار 

ئةم بذيارة زؤر قووصتر و . نووسنکوردي ئثران لة دةرةوةي وآلت دةري دةکةن هةر بةو شثوة يةکگرتووة دة
چونکة ناوچةي موکريان لة پاص ئةوةدا کة مثژووي ئةدةبياتةکةي . فراوانتر بة سةر خةصکي موکرياندا دثتة ذث

دا جيا ناکرثتةوه، ئةوثش وةک سلثماين ساصثکي  ئةم دوو سةدةيةي لةگةص ناوچةي سؤران و سلثماين و سنة
نپةروةري و ذامياريدا هةيه کة کارثکي تةواوي کردة سةر بزوتنةوةي گةشةدار و زثذين لة مثژووي نيشتما

  .)٤١و  ٤٠: ١٩٧١ مستةفا رةسوول،(تا ئثستا تةئسريي هةر مابث   ذؤشنبريي و سةر ئةدةبيات کة
کةواتة ئةم شثوة نووسينةي ئثستا لة بةشي زؤري کوردستاين عثراق و ئثراندا پثي دةخوثنرثت و 

بياتة، شثوة نووسينثکي يةکگرتووي کورديية کة هةموو خاوةناين کرماجني خواروو دةنووسرثت و زماين ئةدة
ووسةري کوردي لوذ بة کاري و هةندث ن» گؤران«و نووسةراين کوردي ) سنة، سلثماين، سؤران و موکريان(

ينة ة کة نووس"دوکتؤر کاميل حةسةن بةسري"ديارترين نووسةر لةناو کوردي لوذي عثراقدا نووسةر ( دةهثنن
  ).کوردييةکاين هةر بةم زمانة ئةدةبيية يةکگرتووةية

شثوةي سليماين، چونکة هةر وةک نووسينةکة : ئثمة ناتوانني بة هيچ جؤرثک بةم شثوة ئةدةبية بصةين
کردين ناو ماصياندا  خؤي، تةنانةت نووسيين شاعريان و نووسةراين شاري سلثمانيش لةگةص قسة

تري  هةروةها وردة وردة گةلثک وشةي ئةم بةشة ديالثکت و ديالثکتانةيجياوازييةکي بچووکي هةر هةية، 
تثکةص بوو، هةر وةک هةندث بنةذةيت گراماتيکي ئةوانيش جية خؤي تيايدا دؤزيوةتةوة و هةندث لة 

  .جياوازييةکاين فؤنةتثکي خةصکي سلثمانيش لثرةدا جثگةي نةبؤتةوة
کة لة سةرةتاکةيدا، واتة لة ژثر زةميندا، چ لة : دةچث زماين ئةدةيب يةکگرتوو لثرةدا له سةرچاوةيةک

دميةن و تام و پثکهاتنيدا هةر ئاوي ذوونة و بريتيية لة دوو بةش هايدروژين و بةشثک ئؤکسيژن بةآلم 
ي تثربوون لة ئاوةکةدا دةتوثتةوة و تري تثکةص دةبث و تا لووتکة کةماوةيةک بةژثرزةميندا دةذوا زؤر ذةگةزي

ئةجنامدا   تر دةتوثنثتةوة تا لة  گةيشت هةندث لة تواوةکةي پثشوودا دةنث و هةندث شيت تر ةزيکة بة ذةگ
تر دةردةچث کة   دةرناچث، بةصکوو شتثکي» o٢H«و لةو کاتةدا کة هةصدةقووصث لة ئةجنامي ئةناليزدا هةر 

ي پةيت ذوون لة ئاوثک ذةگةزي يةکةمي ئاوة، هةرچةندة دميةين دةرةوة و ذواصةيت هةر لة ئاوي سادة يا
  .)٤٤: هةمان سةرچاوة( دةچث

بةم چةشنة ئةو زمانة ئةدةبيةي ئثستا بووة بة زماين ئةدةبيي يةکگرتووي ناوچةيةکي فراواين کوردستان و 
ئةو کوردانةي بة سث ديالثکيت کوردي دةدوثن بةو زمانة دةخوثنن و دةنووسن و زماين نووسيين 
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ةرةتاوة لة شاري سلثماين دابوو بة زماين ئةدةبيات و بآلو بؤوة و هةموو ئةو تثکةص ئةدةبياتيانة، ئةو زمانة لة س
بوون و تواندنةوة و ذؤچوونةي بةسةردا هاتووة کة بةسةر زماين ئةدةبيي يةکگرتووي هةمووگةالندا دثت، تا 

جيايي هةية،  کردين شاري سلثماين ئةم زمانة لةگةص شثوةي قسة. دةبثتة زماين ئةدةبيي هةموو نةتةوةکة
  .هةرچةند ذواصةتةکةي هةر شثوةي ئةو شارةي پثوة ديارة

بووة بة زماين يةکگرتووي هةموو نةتةوةي کورد؟ گةر نةبووة دةبث  بةآلم ئايا ئةم زمانة ئةدةبية يةکگرتووة، 
 هةية يا يةک؟ ئايا زماين ئةدةيب ئايا نةتةوةي کورد ئةمذؤ دوو زماين ئةدةبيي يةکگرتووي: بپرسني

  يةکگرتووي کوردي کردن بة دوو، لةگةص ذثذةوي مثژووي نةتةوةي کورد دةگوجني يانا؟
کردين دووزماين ئةدةبيي لةگةص پثداويستيةکاين ئةمذؤي مثژووي نةتةوةي کورد دةگوجني يا  ئايا پةيدا

ماين ئةدةبيي نا؟ ئةو زمانة ئةدةبيه يةکگرتووةي ئثستا ئايا لة قاصيب ئثستايدا لية دث و دةتوانث ببث بة ز
يةکگرتووي هةموو نةتةوة؟ وة چؤن دةتوانني ئةو ذثبازة بدؤزينةوة کة مثژوو بؤ دروستبووين زماين ئةدةبيي 
يةکگرتووي هةموو نةتةوةي داناوة و چؤن ئةمةي ئثستا وا لث دةکرث کة ببث بة بنکةي پةيدابووين ئةو 

  زمانة؟
وانةن کة بة هةموو بةشةکاين کرماجني خواروو وةک ومتان ئةم زمانة زماين ئةدةبيي يةکگرتووي ئة

بةآلم ئةم شثوة . دةدوثن و ئةوانةي بة ديالثکيت گؤران دةدوثن و تاذادةيةکيش ئةوانةش کة بة لوذي دةدوثن
نووسينة ئةدةبية هثشتا نةبووة بة شثوةي نووسيين ئةوانةي کة بة کرماجني ژووروو دةدوثن، کة ئةمان لة 

هةرچةندة هةندث شاعري و نووسةري ناوداري ئةوتؤمشان هةية کة . تري کوردنذووي ژمارةوة بةشي زؤر
شثوةي ئاخافتين ماصةوةيان يةکثکة لة بةشةکاين کرماجني ژووروو بةآلم نووسينيان هةر بةم زمانةية کة الي 

  .ئثمة بووة بة زماين نووسني و خوثندن و ئةدةبيات
بةآلم هةروةک نةبووة بةو . ةکگرتووي هةموو نةتةوةي کوردکة واتة ئةو زمانة نةبووة بة زماين ئةدةبيي ي

چونکة هةر لةو . هةروةها ناتوانني بصةين ئثستا کورد دوو زماين ئةدةبيي يةکگرتوويان هةية  زمانة يةکگرتووة،
 کاتةدا کة ئةم زمانة لة دةوري بابانةوة تا ئثستا زماين ئةدةبيي ناوچةيةکي گةورةي کوردستانة و لة ساصي

تر   دا تا ئثستا زماين خوثندن و نووسيين بةشي زؤري ئةو ناوچةية، هةر لةو کاتةدا شثوة زمانثکي) ١٩٢٢(
نابينني کة لة دةوري بابانةوة تا ئثستا بةو شثوة فراوانة و بةو بةردةوامية زماين ئةدةبيات بثت و لة هيچ 

تري  ذةمسي نةناسراوة تا شثوةيةکيتري کوردستاندا بة کوردي خوثندن نيية و زماين کوردي بة  شوثنثکي
  .لةمة بةدةر ببثتة زماين يةکگرتوو با لة ناوچةيةکي تةسکيشدا بثت

کة واتة پاش ئةوةي گةيشتينة ئةو ئةجنامةي کة دةبث زماين ئةدةبيي کوردي يةک بثت نةک دوان، 
  دةبث بپرسني ئةو زمانة ئةدةبية يةکگرتووة کامةية و دةبث چؤن بثت؟ 

ةي هةوصي ئةوةيانة کوردي بکةن بة دوو زمان و خؤيان بة کردةوة ئةو ذثگةيةيان گرتووة، بة هةندث لةوان
ناوي ئةوةوة کة کرماجني ژووروو زماين ئاخافتين بةشي زؤري کوردة اليان واية کة دةبث هةموو کورد 

  .کرماجني ژووروو بکةن بة زماين ئةدةبيي يةکگرتووي خؤيان
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 ذاستة و نة دثتةدي، چونکة گةر ئةو بنةما دمثؤکراتييةي باسي لة سةر شؤذ نة - بةالي ئثمةوة –ئةم ذاية 
کردين بةشي کةم بؤ بةشي زؤر دةکا لة مةيداين زماندا راستيش بثت، ئةوا لثرةدا پثچةوانة دةبثتةوةو ئةو 

ين هةرچةندة مةسةلةي زمان و بآلوبوونةوةي و داچةسپاندين زما. ئةجنامة ناگةيةنث کة ئةوان دةيانةوث
ئةدةبيي يةکگرتووکاري مثژووة و ئةو شيت ذاست دةچةسپثنث و هةوصي ناذاست ناهثصي، بةآلم گةر بذياردان 

دا کة کرماجني ببث بة زماين  بؤ ئثرة ذاستيش بث و هةر لة سةر ئةو پةيذةوة دمثؤکراتيةة بذياريشمان 
هةر - وا ديارة تا ماوةيةکيش  -ئةدةبيي يةکگرتوو ئةوا مةيداين هثنانة ديي بذيارةکةمان بؤ ئثستاو

تردا بذيارةکةمان بةجث ثنني کة واتة   کوردستاين عثراق دةبث چونکة توانايةکي وامان نيية کة لة شوثين
ئةوةي بة کرماجني ژووروو دةدوثن بةشي : مةسةلةي زؤرو کةمةکة بؤ کوردستاين عثراق پثچةوانة دةبثتةوة

  .و زمانثکي ئةدةبيي يةکگرتوويان هةية بةشي زؤرنتر دةدوثن   کةمن و ئةوةي بة ديالثکيت
  

  :ئةجنام
زماين ئةدةبيي يةکگرتووي نةتةوة، مثژوو دروسيت دةکا و ئارةزووي تاقةکةس و دةستةيةک ذؤصي 

چووين مثژوودا نيية، بةآلم تاقةکةس دةتوانث رثذةوةي ذاستةقينةي مثژوو بةدي   کاريگةريان لةبةرةوپثش
پاص بةخثرا ذؤيشتينةوة بنثت و نةبثتة کؤسپ لة ذثگةيدا و نةبثتة هؤي دواخستين ئةو بکا و لةگةصي بذوات و 

  .پثشةوة چوونةي
لةم جؤرة هةصوثست و تثگةيشنت و تةجروبةية المان واية کة نةتةوةي کورد زوو يا دةرنگ زماين ئةدةبيي 

. ةدةبيايت هةموو کورديةکگرتووي خؤي دروست دةکا، کة دةبث بة زماين ذةمسيي خوثندن و نووسني و ئ
، هةرچةند دميةن و تةئسريي شثوةيةکيان لةو زمانةدا نيية کة ئةم زمانة هيچ يةکث  لةم شثوانةي ئثستا

  .زياتر ديار دةبث
بةصکوو کوردي . کة شثوةي ئاخافتنيش دةبثتة يةک نييةکة زماين ئةدةبيي يةکگرتووش پثکهات ماناي وا

  .وو کورد وةک يةک دةنووسنهةر الية وةک خؤي دةدوث، بةآلم هةم
تر زياتر بة زماين ئةدةبيي يةکگرتووة وة ديار دةبث، بةآلم ئةو زمانة   هةر چةندة شثوةيةک دميةين لةواين

هةر شثوةيةک شتثک خؤي لةو زمانةدا  واتة لة. زؤر ذةگةزي تثکةصي شثوةکاين ئثستاي تيا دةبث
ئةوة دةذؤن کة خؤيان لة ئاصؤزي و سةخيت ذزگار  لةبةر ئةوةش کة زمانةکاين جيهان بةرةو. دةچةسپثنث

بکةن، لةبةر ئةوة دةتوانني بذياري ئةوة بدةين کة پةيذةوة ئاسانةکاين گراماتيک، ئيتر گةر گشيت بن يا 
لة ذووي فؤنةتيکيشةوة زياتر ئةوشتانة لة زماين . لةيةک ديالثکت دابن خؤيان لة زماين ئةدةبيدا دةچةسپثنن

  .ةبن کة لة هةموو ديالثکتةکاندا يةکن، يآ لة زؤرةبةياندا لةيةک دةچنئةدةبيدا جثگري د
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  :سةرچاوة کوردييةکان
فثرکاريي زماين  - زمانةوان، تايبةتنامةي يةکةمني کونگرةي زانسيت) ١٣٨١(دةستةي نووسةران  - ١

  .، ئةنستيتؤ فةرهةنگي کوردستان، تاران٢ژمارة  کوردي لة ئثراندا،
کردنةوةي فةرهةنگ و  ، ورمث ، ناوةندي بآلوقامووسي زباين کوردي) ١٣٦٧(ان زةبيحي، عةبدوذةمح - ٢

  .ئةدةبيايت کوردي
، لة ، سلثماين، چاپي دووةمژيان و بةسةرهايت عةبدولذةمحاين زةبيحي) ٢٠٠٥(کةرميي، عةيل  - ٣

  .چاپکراوةکاين بةذثوةبةرثتيي گشتيي چاپ و بآلو کردنةوة لة وةزارةيت ذؤشنبريي
، دةزگاي ، سلثماينسةليقةي زمانةوانيي و گرفتةکاين زماين کورديي) ١٩٩٩(ةزيز، حوسثن د عحمةمة - ٤

  .چاپ و پةخشي سةردةم
  .االعظمي بةغدا،چاپخانةي سلمان ،کوردي يةکگرتووي ئةدةيب زماين) ١٩٧١(مستةفا رةسوول، عيزةدين  - ٥
، دةزگاي ، سلثمايننسيت زمانزمان و زانسيت زمان، سةرةتايةک بؤ زا) ٢٠٠١(مةحويي، حمةمةد  - ٦

  .چاپ و پةخشي سةردةم
 لة  کورد  خوثندکاراين  نةتةوةيي  يةکثيت ، بامبيذگ،کوردي يةکگرتووي زماين )١٩٧٦( نةبةز، جةمال - ٧

  .ئةوروپا
  :سةرچاوة فارسييةکان

 حممدرمجةي دکتر ، تمدي بر زبان و جامعةآزبان شناسي اجتماعي، در) ۱۳۷۶(ترادگيل، پيتر  - ۱
 .گةآ، نشر طباطبايي، ران

، جعفر پويندة، ران حممدترمجةي  ،شناسي اجتماعي مدي بر زبانآدر) ۱۳۷۹(ژان کالوة، لويي  - ۲
 .جهان انتشارات نقش

، موسسةي مطالعات و حتقيقات ، رانشناسي زبان مدي بر جامعهآدر) ۱۳۶۸(مدرسي، حييي  - ۳
 .فرهنگي

، پژوهشگاة علوم ران ، چاپ سوم،شناسي و علوم وابستة مةي زبانواژةنا) ۱۳۷۹(مهايون، مهادخت  - ۴
 .انساين و مطالعات فرهنگي
  :سةرچاوة ئينگليسييةکان

1- Hassanpour, Amir, (1992), Nationalism and language in Kurdistan , 1918- 
1985, Sanfrancisco: Mellen Research University Press. 

2- Karadaghi, Rashid, (2009), The Azadi English- Kurdish dictionary, Ehsan 
Publishing House, Tehran. 

3- Ray, P-1963. Language Standardizaion. The Hague: Mouton. 
4- Wardhaugh, Ronald, (1990), An Introduction to Sociolinguistics, Basil 

Blackwell, Cambridge. 
  :گؤضارةکان

 . ، بانةمةذ ۸۶ژمارة ) ۱۳۸۷(، گؤضاري مةهاباد - ۱
 .، گةالوثژ و خةرمانان ۸۹ – ۹۰ژمارة ) ۱۳۸۷(، گؤضاري مةهاباد - ۲
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  هؤراميو جواخناسيي زمان و شيعري كوردي  ذةمزي ماننةوةيي
  عادص حمةمةدپوور                
  :کورتة

كان و كثشةكان كوردي و دةرخستين خةسارةپثناسة و پؤلثنبةندي قؤناغةكاين مثژووي شيعر و ئةدةيب بؤ
ذةوتثكي سيستماتيكي نويساري بؤ كورد  ،كورديبؤ درمناسي هؤكارةكاين مثژووي ئةدةيب. بؤشايي هةية
 كةچي هيچ لةهجةيةك لة لةهجةيةكي ؛پثكهاتة و سةرهةصداين ديالثكتةكان بةرچاو نةگرياوة .ساخ نةبؤتةوة
...) يةيت سياسي و آلواتة ئابووري، كؤمة( زماين ستاندارد بوون پثوةندي بة باروودؤخي غةيري. تر باشتر نيية

. هةموومان پثكةوة جواخناسني ؛جوانة ،گوصةكانييةوة يي كوردي بة تةواوشيعردميةين گوصزاري . هةية
ذووناهي خستنةسةر كةمپي شثوةزمانةكان بؤ بذيين هةوراز و گةيشنت بة دوندي زماين ستانداردي كوردي، 

هؤرامي،  ي كورديشيعرزمان و . دؤزي ذةواي زماين ستانداردي كوردي تيشكاوثژثك بؤ ذووناك بةخشي
ي »گاساكان«پثش ئيسالم لة  .بنةمايةكة بؤ مثژووي شيعري كوردي ؛پذؤسةيةكي زيندوو و نضيساريية

دةرخستين يةكةي تومخةكاين ئةم شيعرة لة . ئاضثستاوة تاكوو ئةمذؤ لة برةو و بةردةوامي و ذسكاندا بووة
 و هةندث بةصگةي» ماتيكان گجستك اباليش«، »قةواصةكاين هورامان«، »درةخيت ئاسووريك«و   »گاساكان«
فيكري هةر قؤناغثك - ئةدةيب بة تايبةمتةندي زماين. پاش ئيسالم دةقةكان بة شثوةي كونكرثت ديارن .تر

ئةو شاعثر يان  فيكرييةكاين- زماين و لووتكة بووين شاعريي خاوةن شثواز و بةراوردكاري نيشانة ئةدةيب
ي هؤرامي بة شيعرشاعثرانة كة كؤكن لة گةص باري ئةو دةمةي كة تثيدا ژياون، بةم بؤنةوة لةم نووسراوةدا، 

  . حةوت قؤناغ دةست نيشان دةكرثت
، تومخثكي جةوهةري بؤ جياوازي ذيتمي شيعري هؤرامي لة گةص )زنگ صوت( كركة دةنگ يا زذة دةنگ

شيعري هؤرامي نةكةوثتة ژثر  كه ئةم تومخة بوو بة هؤي ئةوة. ... اين وفارسي و شيعري كالسيكي سؤر
 ووي سياوچةمانبثژي هؤرامي بةصگةيةكة بؤ چةسپاندين جياوازي كركةگةر. كاردانةوةي عةرووزي عةرةيب

لة  »سيستةمي بذگة لة شيعر و گةذووي سياوچةمانةبثژ« زذةدةنگ لة دو دياردةي. دةنگةكان و لةحين شيعر

                                                
  .بياتی فارسی و بةرپرس و ئةندامي  شؤراي نووسةراين وةرزنامةي زرثباردهئهوری زمانماسته 
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هةواي تازة لة  يدا، دوو تايبةمتةندي و دوو خاصي سةرةكني بؤ فاكتيزة كردين ذةسةنايةيت و حال وهؤرام
، خؤشي لة گؤراين هؤراميدا، مةجازة بؤ بينخواردنةوة و دةنگ» كركة، زذةدةنگ«. راميداو مؤسيقاي هؤ شيعر

. ةي زمانيشدا حزووري هةيةئةم ذثساية تةنيا پةيوةندي بة گؤراين و ذيتمي شيعرةوة نيية، لة ناو جةرگ
  ؟چيية و چة  ذؤصيكي بووة لة پثكهاتةي زمان و شيعري هؤراميدا» دةنگكركة«

عةرةيب لة گةص  .)ةكاناييئاري( نيةك  بنةماصة - بة تثكذا زماين كوردي - راميؤهكوردي زماين فارسي و 
ژثر كاريگةري  كةوتة فارسيزماين  .بارناسانةي نييةةةچةصةكي و تذئةم كؤما زمانيانةدا پثوةندييةكي 

 ئثلثكساندر .پةييان بةم تومخة برد دانيوةي دووةمي سةدةي نؤزدة زمانةوانةكان لة. وةتومخةكاين ئةم زمانة
، V. zhukovski)(كؤفسكي ثژ، )carl salemann( چارل زالثمةن ،)A . chodz ko(  ؤخؤدزك

ذةوتة پثدةري بؤچوونةكاين ئةو بة پةرة نبوو ،رؤبثرتؤ گوتيؤ، ةييئانتوان م، Benveniste)(بثنوثنيست 
  . نييةزما

دا، دةگةذثتةوة بؤ جياوازي چةشين كثشاندين بزوثنةكان شيعربة تايبةت لة كثشانةي زمانةكان جياوازي 
ي »زذةدةنگ«لثداين . زةنگ لة پثكهاتةي دةنگةكاندا ناوجياكةرةوةي ئةم دؤخة، تومخثكة بة. نةداالةم زمان

 راميداؤلة ه .جياوازييةكاندةنگ تةنيا يةكثكة لة زذةجياوازي . جياوازةلة لةحندا  راميهؤيزماين كوردي
لة  تر  و هةر بذگةية لة بةرامبةر بذگةيةكي )كورت و درثژ( تر جياوازي هةر بزوثنثك بة نيسبةيت بزوثنثكي

 وويب لةحين بذگةهةر دوو ئوسل چامةيةك هؤرامي بة ؤ منوونةب .كثشانةي دةنگدا، ناثيتة هةست پثكرن
كان جياوازييةسؤرانيدا كثشانة دةكرث و و بةراوردكاري لة گةص فارسي و كوردييثساي عةرووزي ذو ) تةكية (

   .دةخرثتة ذوو
  

هؤرامي، خةسار، دةق، كةمپي ماننةوةيي، جواخناسيي، زمان و شيعري كورديي :وشة سةرةكييةكان
هورمزگان، يارسان، ئورامةن، قؤناغي داهثنان، فرةچةشين  زاراوةكان، بةستثنة و سةرهةصدان، قؤناغةكان،

، )accent/ و تةكية Kirke ،intensite(پثكهاتة، ذيتم و ئينسثجام، نوثخوازي و شيعري هورامي، كركة 
  ).زنگ صوت( كركةدةنگ يا زذةدةنگ ئوسلويب بذگة،هؤرامي، ذةسةنايةيت، جةوهةري شيعري كورديي
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  :وةرايي
  :ةسارثكهةصوثستةيةك و خ

ئةدةيب ئاوا شك نابةم كة بة شثوةي شثوازناسانة و ذةچةصةكناسانة ئاوذي لة -من دةقثكي مثژوويي
شيعري كالسيكي كوردي دابثتةوة و توانيبثيت تيشكؤي پثكهاتةي قؤناغةكاين مثژووي شيعر و ئةدةيب 

ميان بة مثژووي ئةدةب و پچذپچذن و يا تةنيا ئثهتما ،ئةو دةقانةي كة هةن. كوردي پؤلثنبةندي كردبثت
ئةصبةت . ئةمة كةلثنثكي گةورة و خةسارثكي مةزنة بؤ مثژووي ئةدةيب كوردي. بيؤگرايف شاعريانةوة بووة

بثبةش بووگني لة ذةخنةضانثكي توكمة و شثوازناسثكي كارامة كة بتوانث بة شثوةي ذةومشةند و ئاكادمي، 
شثوةي سوننةيت . و ناوةرؤكي ئةم بزاضة درمناسي بكاتقؤناغةكان، كةشف و پثناسة و شثوةي ذسكاين فوذم 

واتة چةقداكوتان و مسذ لة  ؛هاوردةي مةعريفي ئثمة تةنيا ئيهتيمام بة ذةهةندي دةرةكي ئةدةبةوة بووگة
اليةين دةرووين دةقةكان و هؤكاري ذسكاين قؤناغةكان، . سةر ناسنامة و بيؤگرايف كةسايةيت شاعثر و دانةر

كة سيماي ئةدةب و  ئاساييه. شثوازناسي، بذشتكاري و پؤلثنبةندي نةكراوة- مانةواينلة سةر مثتؤدي ز
ذاستييةكان هةميشة لة دةمي . ذؤشنبريي كوردي لةم فةزا سامناك و تاكدةنگةدا، لثص وناديار بنوثنث

سةر و لة ذةوذةوةي مثژوودا هةميشة بة شوثين بيت كةصة نوو. كةسايةتيية نوخبة پريؤزكراوةكان بيستراون
كةسثيت تاكي شاعثرة گةورةكانا هةصةتة بووين و تةنيا بيؤگرايف و ئةتؤبيؤگرايف ساص و مانگ و ذؤژي ژياين 
ئةوان بةالمانةوة گرنگ بووة، نةك خوثندنةوةو دؤزينةوة و پثناسةي هؤكارةكاين لة دايكبووين دةقةكة و  

، بة شثوةي زانسيت و هثرمنؤتيكيانة ي ئةمحةدي خاين»مةم و زين«. پرةنسيپي اليةنة دةروونييةكاين
شيكاري نةكراوة تا اليةنة دراما، دةرووين، تةغةزويل و حةماسيانةي ئةم دةقة دةركةوث و لة گةص منوونة 

تةنيا وةك دةقثكي ئةدةيب و تا ذادةيةك بؤ مةبةسيت سياسي و  .يةكان بة چاوي ذةخنة تاوتوث بكرثبياني
ئةم ذووكردة سوننةتية و ناسةردةميانة، . يت هةستياردا، ناوي لثدةبرثتلؤژيكي و حيزيب، ئةويش لة كاؤئيدئ

كةچي . بووين كةسثتييةكان و چةواشةكاري ذةوتةكةي بة دوودا هثناوةهيچ كة سوودبةخش نةبووگة، كةرت
ةكانن كة دثنة گؤ و دةبنة تاكة ژثدةر و سةرچاوةيةك بؤ »دةق«لة ذووكردي سةردةميانة و ئثستاييدا، تةنيا 

خبوثنذثنةوة تا هةوثنه شارراوةكانيان » دةق«دةبث . وثردي ذاستيةكانآلتؤثژكاري و ذاضةي ئةدةيب و هة
خوثندنةوةي لؤژيكي و ذةخنةئامثز . چؤكردنيانآلكةشف بكرثت، ئةمة تاكة ذيگاية بؤ بةرگري لة فةوتان و قة

. نتثدةپةذيبةسووك و ئاسان لثي و وردةكارييةكاين دةق كارثكي شاز و شاق و ماندووكةرة، بؤية زؤربةمان
هيچ كة ذةخنةي ئةدةيب و خوثندنةوةي دةق بة شثوةي هثرمنؤتيكيمان نةبووة، هاوردة سوننةتييةكةش، 
ذوو لة كزي و الوازيي ناوة، هةر لة دةسپثكةوة تا وةكوو ئثستا، لةوا كة هؤكارةكان درمناسي نةكراوة، 

ةبؤتةوة، پثكهاتة و سةرهةصداين ديالثكتةكان بةرچاونةگرياوة ذةوتثكي سيستماتيكي نويساري بؤ كورد ساخ ن
لة ذوانگةي زمان «كةچي . تةنيا يةك ديالثكتة و بةسزماين ستاندارد و وامانزانيوة و وايش ئةزانني ژثدةري 

. هةر لةهجةيةك دةتوانث ببثتة زماين ستاندارد. ناسييةوة، هيچ لةهجةيةك لة لةهجةيةكي تر باشتر نيية
نووسني . هةية...) يةيت سياسي وآلواتة ئابووري، كؤمة( زماين- رد بوون پثوةندي بة باروودؤخي غةيريستاندا

سؤراين زؤر درةنگتر، نزيكةي سث سةدة . و ئةدةبيات لة پثشدا بة هؤرامي و كرماجني دةسيت پثكردوة
يل بؤ ذةخسا كة ستاندارد م لة باروودؤخي دواي شةذي جيهاين يةكةم، هةآلدوايي، بؤ نووسني دةكارهاتوة، بة
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تر، بؤشاييةكي مةزين بؤ ئثمة فةراهةم  خؤ پريؤزكردن و سذينةوةي ئةوي).  ٢٠٠٨ ن پوور، سه حه( »...بكرث
كردوة و ئاكامي ئةوة بووة لة ئاسيت سةرهةصدان و پثكهاتةي مثژووي ئةدةبةكةماندا، مثژوويةكي پچذپچذ و 

و پثويستيان بة ! و مةودايةك بؤ نةوةكاين داهاتوو بذةخسثر بثتگه. ئاصؤسكاو و تةماوي و ناديارمان ببثت
خوثندنةوةي مثژووي زمان و ئةدةب و شيعر بثت، قوتابييةكان و خوثندكارةكان لة قوتاخبانة و زانكؤكاندا، لة 
كوثوة دةست پثبكةن؟ بة كامة دةق و وانةوة، دةسپثكي مثژووي زمان و شيعري كوردييةوة، خبوثنثتةوة و 

كةي وانةكان تثپةذثنن؟ ئةمة پةتاي فةرهةنگي و چييةيت مثژووي سةردةميانةي ئثمةية كة خةريكة لة ية
ئةم خةسارة بة گشيت سيماي مثژووي ئةدةب و ئةدگاري شثوازناسي شيعري كالسيك و . گؤمان ئةخات

ادوةرانةش نيية، تةنيا لة د. زمانةواين كوردي تةنيوةتةوة تا بگاتة ئةدةيب ئاوانگارد و پثشذةو و سةردةميانةمان
گومان بةشثك بث. يةك اليةنث پرسةكة بذوانني و هؤكاريي هةموو خةسارةكان خبةينة ئةستؤي خؤمان

يت سامان و ئامذازي گةشةپثداين آلهةرة زؤري ئةم خةسارة دةگةذثتةوة بؤ بندةسيت و نةبووين دةسة
ئةمة لة ذةويت مثژوودا، بوةتة ئاراستةيةك . ةفثركاري كة بة ذاسيت كاردنةوةي نةرثين بؤ ئثمة ذةخساندوو

بؤ خزمةت بة ئةدةب و فةرهةنگي . كة نةتوانني توثژكار، ذةخنةضان و مامؤستاي زوبدة پةروةردة بكةين
نةتةوايةيت، ئةگةريش بة ذواصةت كةساين وا هةبثنت، لة ناخدا ذا نةهاتون بؤ ئةدةيب نةتةوايةيت گةلةكةي 

قةيراين زمان و شةمزاندين . ؤ خزمةت بة زمان و فةرهةنگ و ئةدةيب زاصخؤي بةصكوو درووستكراون ب
سةرةذاي ئةم كةلثنة گةورة، نابثت لة ئةركة هةنووكةيي و بزرةكاين . فةرهةنگي لةم بوارةوة دةست پثدةكات

ن دميةين گوصزاري شيعري كوردي بة تةواو گوصةكانييةوة جوان و ذازاوةية، هةمووما. خؤمان چاو بنووقثنني
چارة نيية جگه لةوةي ذووناهي خبةينة سةر ذثگاي كةمپي شثوةزمانةكان بؤ بذيين . پثكةوة جواخناسني

بة هيوام ئةم وتارة، تيشكاوثژثك بث بؤ ذووناك . هةوراز و گةيشنت بة دوندي زماين ستانداردي كوردي
م چاوي آلرث و گؤص نيية، بةگتر، بث پثمواية ئةم نووسراوة، وةك هةر بابةتثكي. بةخشي ئةم دؤزة ذةواية
دةتوانث بؤشاييةكان پيشان بدات و بةرةو ئاسؤي ذووناكي هةصمان  - دةمارگرژيبث- لؤژيكي ذةخنةي زانسيت

  .زنث
  

  :بةستثنة و سةرهةصداين ذةويت شيعري هؤرامي
 كامنهؤرامي كردووة و پةيلوالة فرة شوثندا، باسم لة سةر زمان و هةر وةهاش خانةبةندي شيعري كورديي

و پةيلواية پثموابووة و ئثستاش وام لة سةر ئة. وكراوةتةوةآلبة وتار يان وتووثژ لة گؤضارةكاندا ب) بؤچوونةكامن(
ي ئاضثستاوة تاكوو »گاساكان«هؤرامي وةك پذؤسةيةكي زيندوو و نضيساري هةر لة يكة زمان و شيعري كورد

ئةگةرچي لة بةصگةكاين پثش ئيسالم، ). ١٣٨٧ ور،حمةممةدپو( ئةمذؤ لة برةو و بةردةوامي و ذسكاندا بووة
دةقي كونكرثيت ئاوامان نيية كة بتواين پيشاندةري ذةويت شيعري كوردي هؤرامي بث، ناچارين جث پثي 

، ١»درةخيت ئاسووريك«و   ١»گاساكان«زمان و ئةدةبةكةمان، يةكةي تومخةكاين ئةم زمان و شيعرة لة 

                                                
، لـة واقيعـدا   لة سةر فؤرماسيؤن و پثكهاتةي شثعري هثجـايني  ،سروودگةلثكي ئاهةنگدارن) گازة(سروودي گاسةكان « - ١

ثك لة يةسناي ئةوثستا، بـةر لـة نووسـينةوةيان و گالصـةبوونيان لـة ئةوثسـتادا، لـة اليـةن         ژاةسةنترين پذدةبنة كؤنترين و 
تـا   ژؤذوتراونةتةوة و دةماودةم و سينگ بـة سـينگ گةيشـتوونةتة نـةوةي دوا     ،ةكان» گوسان«انةوة چذان و سترانژگؤرانيبث
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بة شثوةي تاك و جةوهةري ... تر و هةندث بةصگةي ٣» گجستك اباليش ماتيكان«، ٢»قةواصةكاين هورامان«
بووين سيستةمي مؤسيقاي »بذگةيي«منوودةكان لةم دةقانةدا، ئةوانةي شيعرن . كةشف و پثناسة بكةين

لة ) كركة( كة ئثستاش لثداين ئةم فثرثكانسانة ٤شيعري و هةندثكي زؤر و زةبةن، تومخي زماين دةبينرث
ذةويت شيعري هةزار و چوار سةدساصة و ئاخافتين زارةكي جةماوةري هؤراماندا، ) روورةتسةي( بزاضثيت

بةرفراوان پثذةو دةكرثن، بث ئةوةي شارةزاياين زمان و ئةدةب، تا ئثستة ئاماژةيان بةم فاكتة زمانيية كردبث، 
 زمان و ذةويت شيعري بة پةيلواي من مبانةوث قؤناغةكاين. يان النيكةم بيانكردبا بة سووژةي لثتؤژينةوة

هؤرامي بة شثوةي ذةچةصةكناسانة و شثوازناسانة، خانةبةندي بكةين، دةبث بيكةين بة دوو كةريت پثش 
                                                                                                                        

تريان بؤ دياري كراوة و م ناوونيشان و مشةكثكيآلبة)   ۵۸:جامي( .»دةگاتة ئةم نةوةية كة ئيستايش لةسةر زاران گؤدةكرثن
نثوزةدكراون و ئثستايش لة قامووسدا پارثزةري هةمان واتا و هةمان … و» الوك«و » ذةژالو«و » ةمانةچسياو«و » هؤرة«بة 

  .پةيامي كؤنن
ينثكة ضـ پةيضةرِؤكـدا هة اخي ئةشكاين، كة لـة ناو چني ضيةكثكة لة بةرهةمةكاين زواين پةهلةوي نا، درةخيت ئاسووريك - ١

لـة  ) دوازدة هيجـايي (بة شثعري هثجـايي  ) پةروايي ئاييين زةرتةشتهثماي بث(:و بزن) هثماي ئاسووري( :نثوان دارخورما
لـة گـةص    كـة ، تـةنيا دةقثكـي پةهلـةوي بـاكوورة     )ةژوا ٨٠٠(بةيت شـثعر   ١٢١ة لة وپثكهاتئةم دةقة شاعثرثكي نةناسراو، 

ئازةرباجيان، خوراسـان، كوردسـتان،    ة بةزواين پالةوي ئةشكاين، تايبةت). ۵۸:جامي( .زؤري هةيةپةهلةوي باشوور جياوازي 
دةبينرث بؤ  ةي هؤراميژة و دةستةواژوالةم دةقةدا هةندثكي زؤر و زةبةن . )۱۳۴۷  :۱۰۸ار ،( . ئةسفةهان و ئةرمةنستان

ئـةز ئورؤمـؤن    «:ةيدي هـؤرامي سبة تايبةت شثعرةكؤنةكاين  ة لة شاعثراين گؤراندا منوونةي زؤرةژمن، ئةم وا(ئةز : منوونة
، )اوگي هؤرامي وراستةي، دوورينچلة (:، ورازيدن)وةصك، برگ(:وةرگ. »متآلسةرو پريي خواي گثرةن خة/متآلمةكامن بث و

، )زةريـا، دةريـا  (:ة، زر)برؤ، ئـةبرؤ بروث، (:، بروگ)بةر(:، بر)آلن و باژبة(:، بةشن)هثزمث(:، هيزم)اوگي ويناي، دينتچ(:وينا
، )، جـؤ ثيـةو (:، يـةو  )بـةراز، گـوراز  (:، وراز)يـان ژ(:يوايژ، ) ئانة منم(:، امن)سارد(:، سةرد)گيز، مو(:، گيس)فثص، فيل(:پثص

 "سـةخوةن "هؤرامييـة،  ييهةصةگ هةمان هةصةي كورد(:هةصةگ سةخوةن) روست دةكةندكةرا، (:، كرند)گيواو، گيا(:گيواو
  )٤٦٤: ١٣٨٨صفريان،(  ...) قسةي هةصة و بث كةصك :لثكدراوة يانثقسة، ئةم  و سوخةن:يانث
يان فـةرهادي  » فةراتيش«اخي چثتةوة، لة ذدةگة )ز.ي پ٢١و  ٢٢و  ٨٨(قةواصةكاين هؤرامان كة بؤ ساصةكاين تةمةين  - ٢
 ةوة"كتـؤر سـةعيد خـان   دو"لة اليـةن   ،اوةرؤژي "تةنگيبةر"دوزراونةتةوة لة  ز١٩٠٥ساصي  ،دانة پثست بوونوارةم، كة سثچ

نة، لة بارةي كرِين و فرؤشنت و آلئةم قةوا .A. Couleyو كاويل  E. H. Minsئيليس منس «گةييونةتة دةست پرؤفيسؤر 
. پ. د«نة، بة پثي وتةي آلقةوا مئة. تةوةيار و هةم ناوي فرؤشةر و ناوي شاهيدان، نووسراوةذمامةصةوة بووة، كة هةم ناوي ك

وةرگرتـة لـة ئـارامي     »يؤنـاين و پةهلـةوي  «اين مـ ، بـة دوو ز »ةشيدذةمال جمني هؤراماين و دوكتؤر خانلةري، حمةمةد ئة
ةي هـؤرامي ئثسـتاي   ژة و دةسـتةوا ژكة هةنـدث وا  ،)٢٤٢:  ١٣٦٦خانلري،(نووسراون )ز.هةوةصي پ(لة سةدة  )هؤزوارثش(

  )٣٣١: ١٩٨٨ذةشيد،( .»ارةچش، چك، ، ئيك، ية) بوون، رةزةوان، هةمة=  ذين، زةذمةي وان، زة«: وةكوو: تثداية
كة لة ساصةكاين سةدةي سثهةمي كؤچي ) پةهلةوي ناضني(دةقثكة بة جثماو لة فارسي ميانة» ماتيكان گجستك اباليش« -٣

  : لة ناواخين ئةم دةقةدا، هةندث واژة و دةستةواژةي هؤرامي تثداية، ئةمانةش تومخةكانن. مانگي نووسراوة
ها،  بة ماناي ان(، )  :Ush جثناو او(، ) :Pat ي، براي پة(، )Danakan : دانايان(، )Roĉ : وز، رؤر(، )Marte : مردي( « 

، ) :Ezm هثزمـث (، )Asenkar : ئاسـنگةر (، ) :Soĉaih سـوزندة، سـؤچناي  (، )Oyshn ،Ushan ،Ashmah:ئاديشا 
كارواذةي (، ) :Vir وير، ياد، فكر، حافزة(، ) :Gomez گمثز، پييشاب(، )Xva : خودا، خدا(، ):Viray وراستةي، دوخنت(

 : روشـن (، )Vaš : وةش، خـوب ) ( :Namaĉ منا، نوثژ، منـاز (، )Viĉaram : خرايبكردن و ترميمجربان: وجاراي يانث
Rošn(  )مريزاي نازر ابراهيم، ماتيكان گجستك اباليش(و ) ٢٧٥: صفريان(  

  )ره م الپه ئه ۳و  ۲، ۱راويزي  په: ( بروانه - ٤
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. پثش ئيسالم تةنيا ئةو تومخانة كة ئاماژةيان پثدرا، فاكت و ژثدةرن بؤ سةرچاوة. ئيسالم و دواي ئيسالم
ثت ديارن بة پثي توانسيت زانياري، نووسةري ئةم دثذانة م پاش ئيسالم لةوا كة دةقةكان بة شثوةي كونكرآلبة

فيكري هةر قؤناغثك و لووتكة  - ئةدةيب - هةوصيداوة بة پشتبةسنت بة ذةويت زةمةن و تايبةمتةندي زماين
فيكرييةكاين ئةو شاعثر يان شاعثرانة  - زماين  - بووين شاعريي خاوةن شثواز و بةراوردكاري نيشانة ئةدةيب

  .  باري ئةو دةمةي كة تثيدا ژياون، شيعري هؤرامي بة حةوت قؤناغ نيشانكرد بكات كة كؤكن لة گةص
لثرةدا مةوداي ئةوة نيية بةرفراوان لة بةراوردكاري تايبةتنمةندييةكان، باس بكةم، تةنيا بة كوريت ئاماژة 

  : دةدةمة قؤناغةكان
دةهةكاين ( شيعري نضيساريي )كركة( بؤ پاراستين تومخي ذةسةين نةغمة» سةرهةصدان«قؤناغي  - ١

و شيعرةكاين پريشاليارة  ١ »هورمزگان«بةصگة بؤ ئةم سةردةمة، تثكسيت شيعري ). م.سةدةي هةوةصي ك
                                                

بـةييت دة بذگـةيي، لـة نزيكـي شـاري سـلثماين كوردسـتاين باشـوور،         دةقثكي چـةن » تةقي بةهارحمةمةد  «بة وتةي  -١
ينـةوةي زوانـةواين   ژاشـان بـؤ توث  پيـةوة، گةييوةتـة دةسـت ئـةو و     "دوكتؤر سةعيدي كوردسـتاين "لة اليةن . دؤزراوةتةوة

بؤ كؤنيـةيت  ) ادي اوژیوس تگیھاي ن   پكرد و (گةيةك لة كتثيب وةكوو بةص "ةشيدي يامسيذ"مامؤستا . اپگةيشتووةتة ئوروو
ووي ئـةدةيب كورديـدا   ژارچة هةصبةستةي لـة مثـ  پئةو  "سةجادي نامؤستا عةالئةدي"ة، هةر وةها موزواين كوردي باسيكردو

-ووسـةري هةنـدث ن «: دا دةصـث  )٥١٦(یپةذهال …لة كتثيب لثكؤصينةوةيةكي زمانةواين "ةشيدذجةماص . د". تؤمار كردووة
ووسي بـة  ذوو و ئةتنؤگرافنووسي ژتريش لة كتثيب خؤياندا باسي ئةم هؤنراوةيانةكردووة، بؤية بووةتة سةرچاوةيةكيش بؤ مث

تر باسـي  ژو بة شثوةيةكي درث» ين بيستدا لة ناوچةي سلثماين دؤزراوةتةوةآلئةم هؤنراوة لة سا«: كة بصثت "سكيضچيضل"ناو 
سةر زواين  وةرگثذاوةتةوة ئةم هؤنراوةية "ؤدينكؤذ"هةر وةها . ي بة دةقي هؤنراوةكةوة هةيةثوةندپةوشتانة دةكات كة ذئةو 

و لـة ئةشـكةويت هـةزارمثرد     ثسـتة ئاسـكثك نووسـراوة   پةراين ئةم دةقة سوورن لة سةر ئةوةي كة بة سةر لثتؤژ. »ووسيذ
ةكيش بؤ ساختةكاري ئةم دةقة لـة دةسـتدا   ذةسةنن هيچ بةصگةي» دة بذگةيي و قاصيب مةسنةوي«دؤزراوةتةوة و هؤنراوةي 

بـؤ ئـةوةي هةصـگري    . بؤ سةرةتاي سةرهةصداين، شـثعري نويسـاري كـوردي    توكمةيةثگةيةكي پگومان ئةم دةقة، ثب. نيية
و  )١١٩:  ١٣٦٣يـامسي، (و ) ٣٩-٤٤: ١٣٤٧ـار، ( . ةسةنايةيت مؤسـيقاي شـثعري كوردييـة   ذي پرةنسيپ» كركة«تومخي 

  ) ١٢٩: دپوور مه حمه(و ) ١٢٨تا  ١٢٥و  ۵۱۶: ۲۵۶۳کسروی،(
  : گةص فؤذم و ناوةرؤكي شثعري ئثستاي هؤرامي لة "نكؤك"كة  انةتايبةمتةنديئةو 
  . وخسار و واتا كة بةصگةية كة بؤ سادةيي زواين ئةو كاتةذساكاري  - ١
اين مـ جةوهـةري ز ةجنـةي دةبذگـةيي كـة    پكثشـي  » هيجـايي بـوون  « -كركة  -ي تومخي نةغمة پذةنسيپاراستين پ - ٢
ثكردبـوو و لـة دةقـةكاين    پةوتثك بووة لة گاتاكاين ئةوثستا دةسـيت  ذ )Accentتةكية،  (و )Intensiteدةنگ، خثرايي(
و  "يارسةكان"اشان پ "باباتايةر"ثش ئيسالم و ئورامةين پردي نثوان پةنگي دابوويةوة و هورمزگانيش بوو بة ذيندا ضةهلةوي ناپ
  . و شثعري هاوچةرخ "مةولةوي"و  "بثساراين"
ثش پـ ةيام كة خةسصةتثكي مؤسيقايي پادةي دةاللةيت بةياين ذكردين سةروا بؤ دةربذيين هةسيت ناوةكي و بةرجةستة – ٣

  . ئيسالم بووة و لة ئةدةيب عةرةبةوة وةرنةگرياوة
ا و ئازاد لـة وتنـةوةدا، دواتـر    ةهذةوايي و ذةسةين ئاريية و موناسيبة بؤ فةزايةكي ذبةكارهثناين مةسنةوي كة فؤذمثكي  - ٤

  . دةبثتة نةريتثك بؤ هؤنينةوةي شاعثراين هؤرامي
، )نژ(، شةن )گوند(، گنا )ئاورةكان(، ئاتران )ئاورگةكان(هورمزگان : ةي ئةو دةمةژة و دةستةواژوخساري ئاركائيكي واذ - ٥

  ). بةزةييان نةهات( ، بةزيكا نةيكا)خوثنني(، هوونينا )گريان(، بةشينا )كةنيشكةمان(كةنيكانة
خؤذاگريانـة و بةرگريانـة و    -وگةران بـة لـةحنثكي حةماسـي    آلةنگدانةوةي باري هةستةكي و دةرووين لة هةمبةر شاذ - ٦

  . ثداگري ئاييين ئةو دةمةپيادةوةري و 
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ة لة سةدةي »يارسان«و سةرهةصداين شيعري  ١»ماريفةتوو پريشالياري، ماريفةيت پريشاليار«سياوي هؤراميية
  .ة ذسكاندا بووةدووهةم سةرهةصدةدا و تا چةندين سةدة دوايي هةر ل

. ، چةشنثكي تر لة سيستةمي بذگة٢»ئوورامةن، مةحلونايت فةهلةوي يا فةهلةويايت هؤرامي«شيعري - ٢
داية خةزان "، ) م.ك ٤( "جاللة خامن لوذستاين"، ) م.ك ٤( "داية تةبرثز هؤرامي"دةقةكاين : وةك سةرچص

 "سةيدي هؤرامي"و ) م.ك ٧-  ٨( "وثصيشثخ سةيف هةردة"، )م.ك ٤( "بابا تايةر"، ) م.ك ٥( "سةرگةيت
ئةمشثوازة شيعرة بة هةصة  .)٣٤٩ :٢٥٦٣کسروی،( و)١٣٠،٩٧،٧٦،٣٩٨: ١٣٧٠زاده،صفی( ...و) ق.ه ١٣(

يان بؤ داناوة و تةنانةت دوايي لةحين »مفاعيلن«عةرووزمانةكان، قالب و پثوانةي پثيةكاين عةرووزي 
  .دانراوة نة چيتر ٤ذةسةنةكةي سةر بة نةغمةي بذگةي هؤرامي، ئةگينا كثشة ٣شيعرةكانيان فارسيزة كردووة

                                                                                                                        
       :دةقي هورمزگان

  وران                 اشان شاردةوة، گةورة گهؤ/انژهورمزگان رمان، ئاتران كو
  اصةيي، هةتا شارةزوور                       پگناي /وور پؤركاري ئارةب، كةردنة خاز

  مثرد ئازا تلثي وةذووي هوونينا                       / شةن وكةنيكان وة ديل بشينا
 )٢٢: حمةمةدپوور( كةسبةزيكا نةيكا، هورمز وة هيچ /كةسةوشت زةردةشترة، مانؤوة بثذ
و تقوسـي   دلة موغة زةرتوشتييةكاين هؤراماين تةخت بووة، هةصـگري هةنـدث سـروو    ريشاليارپ: شالياريريپماريفةتوو  - ١

گوث گرة : واتة   هؤشت جة كياستةي زاناي سيميار بؤ/ريشاليار بؤپگؤشت جة واتةي : گاري و ئةخالقي تةنانةت ثينژئامؤ
  )٢٠٨:اوشيدري(و ) ٣٥:دپورمهحمه). ( ذةمزگؤ، زردةشتداين(بؤ پةندةكاين پريشاليار و هوشت ذاسپثرة بؤ داناي سيميار

ي  ژثر واژه) ج، ) ٢١٥:هؤراماين) (ب  )۹: ۱۳۵۸ابوترابيان، ) (ئ:بروانه » ويايت ئورامن هله ئورامن و فه«حين  ي له له باره - ٢
: ، ١٣٧٦منسـوري، ) د»  رهان قـاطع ي ب لغت نامه«قل له  ، به نه»ي دهخدا لغت نامه«له » اورامن، اورامنان، اورامه و اورامن«

٣٢،٣٣ ( 
زمانةوان و ئوستوورةناسي توكمةي ئثراين  "مثهردادي بةهار. د"زانسيت لة زاري  يةكيبةصگة بةة دةكةين ژبارةوة ئامالةم - ٣

ةمي هـ مـارةي دوو ژلة  "جمتيب مينوي"«: دةصث" مثهرداد. د"  ٢٦٧ - ٢٧٩: ند در فرهنگ ايران، لچجستاري : لة كتثيب
ةند بةيتة بةشثكن لةو چئةم  -كرابوو پاچ "بابة تاهثر"بةيت لة شثعرةكاين  ٢٥اري ئةدةبيايت زانكؤ تاراندا ضوارةمي گؤچساصي 
لـة  . ة سث بةييت و شةش بةييت و هةشـت دووبـةييت  چارپكة برييت بوون لة دوو  -ثدةكات پةي ژئاما "بةهار"بةيتة كة  ٢٥

م ئـةم  آلبـة . دا نـني "باباتـاهثر "كي ئةوتؤوة، لة ناو ديوانةكةي ةييت ئةويش بة جياوازيلة دوو دووبة هةند شثعرةدا، جگچئةم 
بةراوردكاري ئةم شثعرانةو ئةوانـةي   .تؤماركراون )م.ك٨٤٨(دا بة بةرواري »قونية«لة مؤزةخانةي  ٢٥٤٦مارةي ژشثعرانة بة 

ةسـةنانة منوونـةيان نييـة لـة     ذةن لـةم دةقـة   چـ  هةر. دا هةن، دةردةكةوث جياوازي زةمني تا عامسانة"بابا"لة ديوانةكةي 
كة گوايـث   "باباتاهثر "انةواين دةردةكةوث كة سةرجةمي ديوانةكةيمينةويةكي تةنانةت مامناوةندي زژم بة توثآلهةوثصدا، بة

 "يوانةكـةي ةوان ياري دةدات كة دژةسةنانة، ئثمةي توثذو گوماناويية بةدةسةوة بووين ئةم منوونة شثعريية  هي ئةوة، ئاصؤزة
انكاري لةم زوانانـةدا و  ذاصةواين و ياساي گؤپ، بة تايبةت زواين )كوردي(اواي ئثران ژؤذثوةرة زوانية ئثرانيةكاين پلة سةر  "بابا
اواي ئثران يانث كوردي، بةراوردكاري بكةين، تـا  ژؤذباكووري  -اوا ژؤذاوكردن لة دةقة نووسراوةكاين دةورةي ئيسالمي چبة 

بةندي دةست تثوةرداين بة ئةنقةست و ئاشكراي هةندث كة تةنيا مةبةستيان بة فارسيكردين ئةم ديوانة بـووة،   ئةم ديوانة لة
بة پةيلواي من بة پثي ئةو توثژينةوة و ئـةو تومخـة زوانيانـة لـة     . »اكي ئةوثچانةيش سوارةي پةذزگاري بكرث، كة ئةم گؤذ

هـؤرامي بـووين   لـةحين  اندين پةسـ چبةصگةيةكي حاشا هةصـنةگرة بـؤ   دا هةن سةرةذاي فارسيزةكردنيان، " بابا"ديوانةكةي 
 )٢٧-٢٨حمةمةدپوور،(. "بابا تايةر"ديوانةكةي 

نـاو  " شثوازي هؤرامي لة ئاوازي كوردي"» سبك هورامي در اواز كُردي«م شثوازة شثعريانة بة ناو  ندث لة توثژكاران ئة هة - ٤
كـاين وا   گة برثت كة ذيشة و ذة ناو دة" اوازة خواين"ت  ين كورديدا، بة شثوازي تايبةلة زوا" هؤرامي" وان يلواي ئة بة پة. بردووة
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كة لة سةدةي دووهةمي كؤچيدا سةري هةصدابوو، تا سةدةكاين دوايي » يارسان«شيعري ئاييين  - ٣ 
بابا سةرهةنگ ) "م.نيمةي دووهةم سةدةي دووهةمي ك( "لوول ماهي: "وةك منوونة. بةردةوام بووة

 "بابا ناوسي سةرگةيت) "م.ك ٤و٥سةدةي ( "شاخوشني لوذستاين"، )م.سةدةي چوارةم ك( "دةوداين
  )٤٩: ١٣٧٠زاده،صفی...(و ) م.ك ٦و٧سةدةي ( "سان سةهاكي بةرزجني"و ) م.ك ٥سةدةي (

 و شاعثراين پاشذةو" بثساراين"لووتكة . ، لة لرييكاي هؤراميدا»)كركة(داهثنان و بزاضي «قؤناغي  - ٤
  ). م.ك ١١-١٢سةدةي (

ق .ه۱۱۹۹ /۱۲۶۵( "سةيدي هؤرامي"لووتكة . لة فؤذمي لرييكاي هؤراميدا» دةوامي و فرةدةنگيبةر« - ٥
  ). م.ك ١٢- ١٣سةدةي ( و شاعثراين هاودةم و شوثنكةوتوو )م-۱۸۴۸/۱۷۸۴
مةولةوي : "لووتكة و زايةصةي بةرزي ئةم خولة. لة لرييكاي هؤراميدا» هارمؤنياي فؤذم و ناوةذؤك« - ٦

  ).م.ك ١٣- ١٤سةدةي ( و باقي هاوبةنداين ئةدةيب و شاعرياين پاشذةو )م.ك/۱۲۲۱/۱۳۰۰( "تاوةگؤزي

                                                                                                                        
بث كة سينة بة سـينة لـة پثشـثنيان     ندانثك نة مة ن هونةر دا، جگه لة دةگمة لة م گة مروذة لة ناو ئة دا، ئة لة م گة لة ذابردووي ئة

ي  كـة وابـوو زاراوة  ). ۹:ابوترابيـان (. بكـاتن " اجـراي اواز "زثنث و  دا دابة ةو م شيوازة لة وتنة تر ناتوانث ئة سي ريان گرتوة، كة وة
ي  لگة ، بة"اورامة"و " اورامنان"و " اورامن"وثستايي  و تةرمجةكاين ئة" هورمي"وي  هلة و تومخي پة" هؤرامي"موسيقاي كوردي 

و " يف شـيخ سـة  "، "ر بابـا تايـة  "كـان   يتييـة  بـة م ذووكردة كة دوو  و چةسپاندين ئة".  ملحونات  فهلوي"توكمةن بو شثوازي 
م فورمـة   لكـوو ئـة   بـة . رووزي بؤ داتاشـري  تر لة شاعرياين كورد ناتوانث ئوسلويب عةقثكي ر دة يان هة... و" سةيدي هورامي"

چثكراوة ) accentكية  تة(و ) intensiteكركةدةنگ، (غمةدةنگ سةنة و لة سةر عونسوري زواين نة كي ذة شثعريية دياردةية
  )١٠:هةمان.  (كتثكي زيندوو لة شثعرماندا ماوةتةوة ك فة بووة و پاش ئيسالميش وة ر لة لة پثش ئيسالميشدا هة و هة

وة،  تـة  كوصـراوة ) مـةحلونات فةهلـةوي  (رفراوان دةربـارةي   ين و زانسيت و بة ي فة سثك بة شيوة نيا كة لة ذابردووي دووردا تة
م ذاضـة   شثك لة لة بة). م.ك ٦٤٠كؤچ (ية"شةمسي قةيسي رازي) "كوچي ٧(ي دة ين ناوداري سةروزوا ين عة ي فة وة خوثندنة

مةبةسـت  (و زةجنـان ) كانـة، جـةخت لـة نووسـةري ئـةم دثذانةيـة       ست كوردة بة مة(دان مة ري هة ماوة جة«: صث ة بيةدا د دة ئة
) كان كة دوايي هاتوون و لـة ناوچةكـةدا جثنيشـتة بـووگن     كةك تور ي كوردة، نة مالة ر بة بنة يان سة كة كانة كة زوانة ريية ئازة

م  لةم ئوسلووبةدا، دثذثك بة. بن قي خوثندنةوة دة ي زة صة ؤننةوة، ناخوداگا دوچاري هة) وي لة پةه(وث شثعري  يانة كاتيك ئة
فـاعالتن، مفـاعيلن،   (پثـوةري  كة بة  و دثذة، كثشانة ئةكةن و پاشان ئة) --U---/U---/Uمفاعيلن، مفاعيلن، فعولن، (پثية 

، مفعوالتن(و ) --U-، فاعالتن(لة جثي ) ----، فاعيالتن(ي پثوانةي  ها زؤربة ر وة و هة. نثن دادة) --U--/U---/U-فعولن، 
ئامـاژةي  ... ) و١١رچاوةي پثشوو ، از هـورامي تـا اروميـة، ل    مان سة برِوانة هة.(ن كة چثدة) ---Uمفاعيلن، (لة جثي ) ----

لة پثكهاتةي شـثعري هؤرامييـدا كـة    ) تةكية(ة و تومخي)ص وت شدت (نگ دة مان تومخي كركة بة هة) قيس رازي مشس(
نگانة تـا دروسـت وةك    م كركةدة زاييان نيية و ئة وة، شارة م بارة ند لة رمة سانثكي زوانزان و شارةزا و هونة ئثستاش جگ لة كة

بـة ديـدي   " مشس"كوو  روزوانثكي توكمة وة تييان نابرثت، بؤية عة ناية سة ذةپةي بة ئوسلوويب ) ملحون(وة خوثنرثنة خؤيان نة
م ذووكـردة   كؤصـرثتةةوة و ئـة   م ديـاردة دة  رووز لـة  ري بذگة كورت و درثژةكان و رثساي عـة  و بةرامبة) قيد تساوي(پثوانةي 
. كـات  سـف دة  ق وة ي زة صـة  رووز و هـة  يةكان بة الدان لة ذثسـاكان و پثوانـةكاين عـة   )زجناين(يةكان و )مهداين(ي  زمانيية

، خوثندنةوةي درووستيان مةرجي سـةرةكيية بـؤ   »ملحون«شنة شثعرانة پثيان دةوترث  م چة نووسةري ئةم دثذانة پثيواية ئة
هةروةها كة لـة شـثعري زاراوةگـةيل جؤراوجـؤري ئـةمرِؤي ئثـران        : صث وة دة م بارة لة» ري خانلة« .دةرخستين كثشةكةيان

تا درووست وةك زارةكـةي خؤيـان نةخوثندرثنـةوة، ناگةيينـة كثشـي درووسـيت ئـةو        ...) كوردي، لورِي، تةبةري و(وةكوو
 )٦٢:خانلري. (شثعرانة



 كؤمه صه وتاري ئه ده يب كوردي

 
  

٧٤٣

هةصداوة و هثشتا ساواية ئةم بزاضة چةندساصثكة سةري. سةرةتاي دةسپثكي نوثخوازي شيعري هؤرامي - ٧
  . سكاين زياتر نيازي بة كات و مةودا هةيةذو بؤ 

ص و دووهةمي كؤچي و ذةگةكاين لة شيعري پثش لةم پذؤسة زةمةنييةدا، هةر لة سةرةتاي دةهةي هةوة
» ئوورامةن« و » يارسان«، »ماريفةت«، »هورمزگان«ئيسالمةوة، شيعري هؤرامي بة پشتبةسنت بة تثكسيت 

و ) accentو تةكية،  ) intensite، صوتنةغمة، شدت ( لثداين تومخي جةوهةري كركة دةنگ... و
لة حةوت قؤناغي بةردةوام و » چواردة سةدة«دريژايي پتر لة  دا، بة)هجا( ذةنگدانةوةي لة ئوسلويب بذگة

 -كة لووتكةي شيعري كالسيكي كوردين- لثكنةپچذاودا، لة ئةفراژوون و ذسكاندا بووة و گةورة شاعثرانث 
  .دةقة ديوانيان ئاراستةي ئةدةيب نةتةوةييي كردوة

  ،)accentو تةكية  Kirke ،intensite(كركة 
  ذةسةنايةيت جةوهةري شيعري كورديي هؤرامي تومخثك بؤ چةسپاندين 

وة، پثويستة چةند زاراوةيةكي زماين كة »كركة«بةر لةوةي بچينة نثو جةرگةي باسي سةرةكي تومخي 
  :پثوةندي ذاستةوخؤي بة باسةكةمانةوة هةية بورووژثنني

تايبةتييةوة، لة  بةكاربردين كؤمةصث هثما و نيشانة يان دةاللةيت وةزعني كة لة ذووي مةبةسيت«: زمان
لةم پثناسةدا ). ۵۹:خانلری( »نثوان تاكةكاين گلثرگة، بؤ گةياندين ئةندثشة يان پةيامثك بةكار دةبرثت

شثوازث تايبةتيتةر بؤ مرؤض دةگرثتة خؤي و دةبثتة جياكةرةوةي زماين » مةبةست«و » وةزعي«ئاراستةي 
نيشانة هةمان . دةصثن» نيشانة«ا بزانني بة چي ج. لة ذاستيدا زمان پثكهاتةي نيشانةكانة. مرؤض و ئاژةص

لةفز، ( دال: نيشانة دوو تومخي هةية. ةوة هةية»وتار -زمان «دةاللةيت لةفزيية، كة پةيوةنديي لة گةص 
بةم . ١ساز دةكرث" نيشانة"پةيوةندي لة نثوان دال و مةدلوول، ). مانا، واتائاماژة( و مةدلوول) دةنگ ئاماژة

ي »دةنگ يا دال«كة هةمان» دةنگ ئاماژة«لةفز. كة هةر واژةيث لة دوو توخم پثكدث شثوة دةر ئةكةوث،
 چيية؟ » دةنگ«جا با بزانني . يان مدلول كة ماناي دةنگةكةية» واتا ئاماژة«و . واژةكةية
و مثشكي ئينسان دةركي  )صماخ( هةواية كة دةخواتة پةردةي گوث) ارتعاش( لةرينةوةي«: دةنگ
كة ئةم تومخة » مؤسيقا«ئةگةر هةصگري ذثكوپثكي و ئاهةنگ و ذيتم بث، پثدةصثن ) ةرةل(ئةم . پثدةكات

ئةگةر ئةو . هةم لة فرثكانسي واچةكاندا هةسيت پثدةكرث و هةم بة واتا فةننيةكةي لة نوتة مؤسيقاكاندا
وةك  .»خشة«: دةنگة هةصگري ذثكوپثكث نةبث، دةنگةكان زبر و نامؤسيقايي دةبيسترثن، پثيان دةصثن

لة هةر دةنگثكي سانا يان سةرةكيدا، چوار ". بةرد"يان " ئاسن"و " شيشة"يان خشةي سةر " مشار"دةنگي 
، كثشياي )زير و مب( دةنگ» زثص و گذي«يان هةمان ) صوتارتفاع ( بةرزي دةنگ: سفةت هةست پثدةكرث

  ). صوتزنگ ( ، زذةي دةنگ)صوتشدت ( ، كرژي دةنگ)صوتامتداد يا كميت ( دةنگ

                                                
» دال و مةدلوول«و پةيوةندي » مةدلوول«دةگةرِثتةوة بؤ » دال«: ة كة بة برِواي ئةم بريمةندة»سوسور«ذوانگةي  ئةمة  - ١

كـةچي لـة بـريوذاي بريمةنـداين پـاش      . ، حةرةكةيت دةاللـةت لـة مـةدلوودا كؤتـايي پثـدثت     لةم ذوانگةدا. دةبثتة نيشانة
لةم بؤچوونةدا، دال دةگةرِثتةوة . ، مةدلوول دةخرثتة پةراوثزةوة، تةنيا دال جثگاي مةبةستة)پسا ساختارگرا(بنةماخوازةكاندا

كة وابوو . ترثكي»دال«ثك بؤ »دال«ية دووپات دةبثتةوة ة، پةيتا پةيتا ئةم كارةساتة زواني»دال«بؤ دال، چوون ژثدةر هةمان 
 )۴۶،۴۵،۴۴: سجودي.   (پذؤسةي دةاللةت كؤتايي پث نايةت تا بثكؤتايي هةر بةردةوام دةبث
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هةوادا لة يةكةي زةمان ) ارتعاشات( ، وا لة ژثر ذكثفي ژمارةي لةرةينةوةي)ارتفاع صوت( :بةرزي دةنگ - 
» گذ، مب«يان لة چركةيةكدا، هةرچةندة ذادةي لةرةي دةنگةكة لة چركةيةكدا كةمتر بوو، ئةو دةنگة 

واچةگةلة، ( ئةو). ١٢: ١٣٦٦ خانلری،( دةبيسترث» زثص«دةبيسترث و هةرچةندة فرةتر بثت، دةنگةكة، 
، وةك »زثصن«: دثنة گؤكرن، لةرةي هةوا بةرزة، كة واتة» ...خ، ژ، ر، چ، و غ و«كة لة فؤنثمي) دةستةواژة

كورپة لة دايك بوو ژةك : (، زاذؤ جة ئةدا يب ژةك وةرؤ)پثدةكةنث( :خواي خوؤ«: ئةم ذستانةي خوارةوة
و، ب، پ، د، ت، «يان ئةو واچةگةلة كة جة واكةي» ...و) چاوةذمث دةكردي: (، چةمةذات كةرثنث)دةخوات

وةرة : (، بؤرث با بلمث)باران دةبارث: (واران وارؤ«: ة وةك ئةم ذستانة»گذ، بةم«دثنة زار، دةنگةكانيان » ...و
  » ... و!) بةرد ببارث( !:، تةوةين وارؤ)دةورييةكةم پث بدة: (، دةورييةكةم دةپةنة)با بذؤين

  .، ذادةي چةندايةيت و بارستاي دةنگةكةية، چة ماوةيي بةردةوام بووة)وتمتداد ص( كثشة دةنگ
پثوةر بؤ ئةم سفةتة، مةوداي . ، بريتية لة كرژي لةرةكان لة يةكةي زةماندا)سرعت صوت( كرژة دةنگ

هةر چةند مةسافةت و مةودا كةمتةر بث، كةمترين كرژي هةية، و هةرچي ماوة فرةتر بث، .  ة»بيسنت«
  .ژي دةنگ بة خؤيةوة دةگرثفرةترين كر

) فرعي( و پاژة دةنگةكان) اصلي( وي دةنگي سةرةكيآل، لة تثكا)زنگ صوت( كركة دةنگ يا زذة دةنگ
دا، لة يةك »زذة دةنگ«ي و كرژيدا، وةك يةك بن، لة »زثص و مب«ا دوو دةنگ كة لة . فةراهةم دةبث
يةك ئاهةنگ بژةندرثت، يةكةي » پيانؤ و تار« وةك منوونة ئةگةر بة دوو ئامثري مؤسيقا. جيا دةكرثنةوة

ة و كامةيان »تار«كة دةسةملثنث كاميان دةنگي ) ارتعاشات فرعي( جياكةرةوةيان، تةنيا زذةي پاژة لةرةكانة
نووسةر بة پشتبةسنت بةم تومخة . دثتة هةست پثكرن »زمان«ئةم دياردةيشة لة ناو . »پيانؤ«دةنگي 

پثيواية تةنيا جياكةرةوةي جةوهةري . ذةهةندةكاين ئةرثنيي ئةم نووسراوةدةكات بؤ زمانييةداية، جةخت
دا، واتة كركة نييةذيتمي شيعريي هؤرامي لة گةص عةرةيب، فارسي و سؤراين، وا لة ناواخين ئةم تومخة زما

ئةم تومخة ئةوةندة كاريگةر بووة، شيعري هؤرامي بة . دةنگةكانث كة تايبةتن بة زمان و شيعري هؤرامي
گةذووي سياوچةمانبثژي هؤرامي بة باشي لة . درثژايي تةمةين خؤي نةكةوتة بةر لثشاوةي عةرووزي عةرةيب

گةص ئةم تومخةدا ذاهاتووة و بةردةوام بة درثژايي زةمةن و وتراوةتةوة و ذةنگة هيچ گؤراين بثژثكي سؤراين 
دا، ئةوةندة كاريگةر بووة كة بصثني »انةشيعر و  سياوچةم«ئةم تومخة لة سةر . نةتوانث بةم شثوة بينبخواتةوة

ي  لة پثكهاتة ١دوو بابةت  و دوو خاصي سةرةكني بؤ فاكتيزة كردين ذةسةنايةيت و حال و هةواي تازة
پثشنياز ) كركة( م پثمواية ئةم تومخةآلمن شارةزاي زانسيت مؤسيقا نيم بة. مؤسيقاي شيعر و ئاوازي هؤرامي

مؤزيسثنةكان، تيؤري مؤسيقاي كوردي، پث بذازثنثتةوة، . اي كورديصةذثژكردين مؤسيقآلبكرثنت بؤ گ
لة . تر  وي دةزگاكاين مؤسيقاي نةتةوةكاينآلالنيكةم بةم پثوةرة، جيامان بكةنةوة لة ئاصوزكاري و تثكة

گوثگرة بؤ ئةو ( بيية ئا كركةية«: دوورةوة يةكث خةريكة گؤراين دةصث، يةكثكيش گوثي بؤ گرتووة دةصث
لة گؤراين " كركة. "»)كركةي چةنث خؤشة( كركةش چننة وةشا«و » )كركةي تث( كركةش مث«يا » )كركة

، ئةم ذثساية تةنيا پةيوةندي بة گؤراين ...هؤراميدا، مةجازة بؤ بينخواردنةوة و دةنگ خؤشي و زذةي دةنگ و 
                                                

خسـثنن يـان خـود     ره كي تازه بـو شـثعر ده   ي حال و هوايه مينه دا زه وتن بو  شاعثرانثكه كه له پيكهاته ركه ميشه سه هه« - ١
 )٢١: ١٣٦٦شفيعي كدكين،( ».كي نوثي شثعري داينن يه پيكهاته
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هةية، تومخثك هةتا  و ذيتمي شيعرةوة نيية، بةصكوو تومخثكة وةك ذةوتثك لة ناو جةرگةي زماندا حزووري
چيية و چة  ذؤصيكي بووة لة پثكهاتةي » كركة دةنگ«جا با بزانني . هةتايي و ماننةوةيي بؤ زماين كوردي

  .زمان و شيعري هؤراميدا
  

  :  پثگةي مثژوويي ئةم تومخة
تة ن، وايةك  بنةماصةلة  - بة تثكذا زماين كوردي-هؤراميكورديي زماين فارسي و هةموومان ئةزانيني كة 

عةرةيب لة . لة گةص هثندو ئوروپاييةكان شيان هةيةنزيكايةيت خثزاين و ذةچةصةكيكة  نةكان)اييئاري( لة
ئيسالم، زماين فارسي  هاتين كةچي بة ،ناسانةي نييةذثخةگةص ئةم كؤما زمانانة پثوةندييةكي ذةچةصةكي و 

فؤذم و هةم لة «هةم لة ووكاري ذو هةندث خسصةيت جةوهةري و  ئةم زمانةژثر كاريگةري  كةوتة
 . دا، لة دةست دا»ناوةذؤك

سنسكريت،  -هؤرامي، فارسي -پارسي باستان(دةقة بة جثماوةكاين ئةم كؤما زمانانةدا لثتؤژينةوةي لة 
: يةك: زمانة خاوةين سث تومخي زماننيچةن ة، كة ئةم ودةركةوتو... ) دا، يؤناين كؤن، التيين  و ثو

ذاضة و خوثندنةوةي  سةرةتاي .)Accent( تةكية: سث ،)Dureeامتداد، (ن كثشاند: دوو، )Ton( ئاهةنگ
ذوانگة و لةم بارةوة ئةم نووسةرانة . مي سةدةي نؤزدةههدةگةذثتةوة بؤ نيوةي دوو نييةذةوتة زمانةوائةم 

 ،)carl salemann( "چارل زالثمةن"،  )A .chodz ko( "خؤدزكؤ ئثلثكساندر: "و كراوةتةوةآلبؤچوونيان ب
 شاگردي( "ذؤبثرتؤ گوتيؤ"، "ةيئانتوان مي"، Benveniste)( "بثنوثنيست"، )V.zhukovski( "كؤفسكييوژ"

بؤ يةكةم  بوو كة انسةويذزمانةواين مةزين فة "ئانتوان ميية"يةك لةوانة). ٦٢،٩٣:خانلری(ية )يةيئانتوان م
 -وو بةخاوةن پةيلوايةكي زانسيتبةمشثوة ب. برد »Accent)( تةكية«جار پةي بة تومخثكي زماين بة ناو 

بوو بة هؤي ئةوة زماين فارسي و كوردي  ذاژةي ئةم تومخة. لة پثكهاتةي زمانة هثند ئوروپاييةكاندا زمانةواين
بكرثتةوة  يابة تايبةت عةرةيب ج )هاي كمي زبان( ي هؤرامي لة ذثچكةي زمانة چةندييةكانيبة تايبةت كورد

بوو بة  "ئانتوان ميية"پةيلواكةي. جةوهةري زمان و مؤسيقاي شيعرةكةيتايبةتيتر ئاوذ بدرثتةوة لة و 
ي هؤرامي يكوردو شيعري  زمانبةصث،  :سووژةي لثكؤصينةوةي نووسةري ئةم دثذانة تا چةقدابةسثت و بصثت

و تةنانةت لة  فارسي و شيعري خاوةين هةندث مؤرك و مؤرايل زمانةواين تايبةت بة خؤيةيت و لة زمان
ذازي نةبوو و  »)Accent( تةكية«تومخي  بة كةشفي" ئانتوان مية"دوايي .ئةكرثتةوة جيا ؤرانيشكورديي س

تومخي لة  »Intensite)( خثرايي دةنگ، صوتشدت «بة ناوتري   ثكيباسلة شرؤضةكاري دةقةكاندا، 
جياوازة  ةش،هةمان خثرايي دةنگة و ئةم تومخ »تةكية« بووواپثي. ی هثناية رؤژثضي زمانةوانييةوة»تةكية«

و پثوةندي بة  )ارتفاع صوت( بةرزي دةنگ :، كة زاراوةيةكي مؤسيقايية و پثي دةگوترثلة گةص ئاهةنگ
لة گةص زمانةكاين سنسكريت و  »زماين ئةوثستا« بة پثي ئةم لثتؤژينةوة،. ي دةنگةوة هةية»گذ«ي و »زثص«

ي شيعريشدا، كثشي ةلة كثشان. خؤيدةكرثتةوة و دةبثتة خاوةين پرةنسيپي جةوهةري يايؤناين كؤن ج
لة سةر لثداين  »بذگةيي«يان بة چةشنثكي تر  »كثشي زةريب«جثي خؤي گؤذايةوة بة ) وزن كمي(چةندي 

 .)۴۰:خانلری( تةكيةفرثكانسي تومخي 
بؤ  "ي مةقدووينئةسكةندةر" ةكةيوگةرييآلشا. تر هاتة ئاراوة بزاضةكة بةمةوة نةوةستا، ئاصوگؤذي زماين
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تانةدا و آلو دامةزراندين ناوةندة فةرهةنگي و كةلتوورييةكان لةم و بة تايبةت ئثران تآل ذؤژهةتاينآلسةر و
ي »هثندو ئوروپاييةكاندا« دانووساندن و پثواژؤ لة نثو زمانةكاندا، كاريگةري زماين يوناين بة سةر زمانة كؤنة 

ئةم بابةتة بوو بة هؤكاري ئةكتيوكردين . اندچةسپ ما زمانانةدا،كؤ لثكةوتةوة وكاردانةوةي خؤي بة سةر ئةم
زمانةواين  )(Benveniste"بثنوثنيست"ةداانزمانةوانيم باسة لة .باري زمانةواين لة سةدةي نؤزدةهةمدا

 .)پةهلةوي ئةشكاين و ساساين( داصيكي بةرچاوي گثذا لة پثكهاتة زمانة ئثرانييةكانؤانسةوةي ذذفة
دا، بؤ ئثمة ئاوةگؤز زاراوة كوردييةكانلة  ي»، كركة دةنگدةنگ زذة«گةيذوان، "بثنوثنثست"لثتؤژينةوةكةي 

و شيعري كوردي هؤرامي كة جياوازة لة سيستةمي عةرووزي عةرةيب و  تايبةيت لة بارةي زمان بة كرد،
و ئةم پةيلةواية بوو بة هؤي ئالقةيةكي توند  .پثوةندي ئةندامي و جةوهةري هةبووة لة گةص ئةو كؤما زمانانةدا

دان كة  )تةكية( تومخيكردنةوةي باسةكة و پةي بردن بة آلنثوان ئةم دوو زمانةدا و هؤكاري يةكا تؤص
ة پثشتر باسيان لةم تومخة كردبوو ك»ئانتوان ميية«تايبةت  بةتر   پةيلواكاين زمانةوانةكاين ةب ثك بوونانپث
 .)٧٦:حمةمةدپوور(

كة دةقثكي چاخي پالةوي » يت ئاسووريكدرةخ«لة بارةي ي وتارثك »Benvenisteبثنوثنيست«
 كاندا لة اليةن بنووساننييةزةمان ساسا لةئةم دةقة  :وابووپثي لةم وتارةدا ئةشكاين بوو، نووسيبوو؛

و لثتؤژينةوةي  كردنةوةخ پاش سا بكرثتةوة، ساخدةبث پثكهاتةي هاتووة، سةريدا  ، ئاصوگؤذثك بةةوة)كاتبان(
تر كي جةوهةريتومخث پةي بة ،ئةم دةقةبووين ) ومظمن(  بة ذثساي هؤنراوة بردن  ذةسةنةكان و پةي تومخة

 كة زمانةواين- زانسيتوتارثكي بوو بة  ،كةشفي ئةم ذثسا زمانيية ئاكامي. »دةنگ زرةدةنگ، كركة«برد بة ناو
ادگار ، يئةياتكاري زةريران«هةروةها لة بارةي شرؤضةي. دا بة چاپي گةياند»ئاسياي«ذؤژنامةي دوايي لة 

دةقة و ةچةصةكي نثوان ئةم دوذوابوو پثوةندييةكي ئةندامي و پثي - دةقثكي پالةوي ئةشكاين-  »زريران
 :بارةوة دةصثلةم. پالةويية و شيعرة فؤلكلؤريةكاين زاراوة كوردييةكان بة تايبةت ديالثكيت گؤراندا هةية

 نةيتواين كاريگةر »زي عةرةيبوعةرو«سةرجةمي ئةو منوونة شيعريية فولكلؤريانةي كة ياساي داسةپاوي «
 ذثسايكراونةتةوة، هةموويان لة  لة دةضةرة جؤراوجؤرةكاين ئثراندا كؤذاضةكاران بث بة سةرياندا، لة اليةن 

گؤراين، : (لة پثكهاتةي دةقة شيعري زاراوة كورديةكان. دارن»تةكية«پثذةوي دةكةن و زؤربةيان  »بذگة«
يةكساين بذگة -  )كميت هجا( چةندي بذگة) يان سةر بة زاراوةكاين باكوورنهؤراماين، خوراساين  كة هةموو

لة واقيعدا هةموو ئةو كثشانةي كة تا ... هيچ رؤلثك نابينث  - كورت و درثژةكان لة دوو دثذي بةرامبةردا
مي ئةو و هةروةها سةرجة بووة ئيستا لة زماين پالةويدا دؤزراونةتةوة، هةر لة سةر ئةم  ئوسلووبة مؤسيقايية

 مئةلة واقيعدا . لةم ذثسا زمانيية پثذةوي دةكةن) ت و باكووري ذؤژئاواآلباكووري ذؤژهة(زاراوة باكووريانة 
 يپثوةندي ئةندامي و گرثبةسيت نثوان يادگاري زةريران و شيعري هثجايي ئةمذؤئاصقةي دةبثتة  تومخة
  .)۴۶،۴۷: ۱۳۵۴ خانلری،( »ئثران

 و بن زاراوةكاين ئةم )هؤرامي( گؤرانلة  هجگ دائثرانگةالين ئةمذؤي  ريشيعري نضيسالة  لثمان ذوونة 
ئةصبةت شيعرة فولكلوريةكاين  -ترثتةوةگوبة ئوسلوويب بذگة شيعر نالة هيچ دةضةرثكدا  شثوةزمانة

كركة «و خستنة ذووي تومخي بة پثي ئةم بةصگة زانستيية زمانةوانيية. نكةبقوتار  ثدةضةرةكاين ئثراين ل
 ،مةولةوي ،بثساراين ،)ئوورامن( ، يارسان، فةهلةوياتهورمزگان( :هؤرامي يةكاين، دةقة شيعري»دةنگ
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دةبةسترثتةوة بة شاعثرانثك كة ئثستاش شيعري كالسيكي هيجايي هؤرامي دةهؤننةوة، ) ...سةيدي و
  .روپاييةكانةوةئو- و زمانةكؤنة هثندو ئثراين و ي ئاوثستا»گاساكان«تةمةين چةن هةزار ساصةي سةرهةصداين 

   
  كامانةن؟لة سةر پرةنسيپي تةكية وخثرايي دةنگ  ية زمانييةكانجياوازيتايبةمتةنديي و 

-ييو كورد فارسيعةرةيب،  هؤرامي، لة بة پثي ئةم ذوانگة زمانةوانيية كة ئاماژةمان پثدا، كثشانةي شيعريي
. نةداازمانئةم  بزوثنةكاينلة  ندينجياوازي چةشين كثشائةمةش دةگةذثتةوة بؤ . جيا دةكرثتةوة سؤراين

لة پثكهاتةي ) ، كركة دةنگزةنگزذة (بة ناو  بوو ، تومخثكشئةم دؤخة ميكانيزمي جياكةرةوةي
هاتووة و لة ) چ(ة سةر ل )a( بزوثين) چرب، چارب(ي )واژة( لة دوو واچةلة عةرةبيدا، بؤ وثنة «. دةنگةكاندا

) پلة لة زةمةنبة قةدةر يةك(دا (Ton)لة چؤنيةيت) a(، )چرب(ةي لة واژ. دانراوة) á(، )چارب(واچةي 
ئةم . كثشراوة بةرزتر) دووپلة(ةدا بة هةمان ئةندازةي كات )چارب( م هةر ئةو بزوثنة لة واچةيآلبة. كثشراوة

ئةم تايبةمتةندية لة هةموو زمانة . كثشاندنة لة يةك چركةدا بووةتة هؤي جياوازي واتايي دوو واژةكة
  .)٤٦،٤٧:خانلری(» ادا دةبينر)سنسكريت، يؤناين كؤن،  التيين، عةرةيب( چةندييةكاندا

هورامي لةم ذثسادا، پثگةي خؤي جيادةكاتةوة و دةبثتة خاوةين تومخثكي و شيعري كورديي زمانم آلبة 
ةندييةكاندا، لة زمانة چ. دةبث لة مؤسيقاي شيعر و تةنانةت زماندا، حسايب جياوازي بؤ بكرثت جةوهةريتر و

كركة «هؤراميدا، كةچي لة . واردين واچةكانآلبؤ جياكردنةوةو هة هؤكارثك بووتةنيا  ،نايةكساين دةنگ
ةكان، بؤ )كورت و درثژ( ةبزوثنلة پثوانةي شيعردا كاتثك . يةكةي مؤسيقاي زمان و شيعر هؤراميية» دةنگ

زذة «مبةر يةك، هةست بة جياوازييان ناكرثت، لة دوو دثذدا دةكةونة بةرا) بذگةي كورت و درثژ( پثكهثناين
كة هؤكاري » قةيد تةساوي«دا ئةشارن، ئيتر دياردةي »كورت و درثژ«ةكان، جياوازي بذگةي»دةنگ

خةفةكردين فةزاي شيعري عةرووزيية، ذةنگي نامثنث، ئةمة لة كاتثكداية بة هؤي زذةدةنگةكان، هيچ 
عةرةيب، ( جياوازي نثوان ئةم سث زمانة وةك وترا تةنيا .هةست بة قةصسي ئاهةنگةكة ناكات بةردةنگثك

- حمةمه(كثشانةيان ة كة دةبثتة پثوةري )نگكركةدةنگ، زذة دة( چؤنيةيت لثداين ،)فارسي و هؤرامي
  .)٧٣:دپوور

، ئةگةر بكةونة بةرامبةر يةك لة دوو )مةس وماس(، )خةو و خاو(، )دةر، دار( :ةگةالنةواچئةم  منوونة وةك 
كةچي لة شيعري  يان دةكات،شواتاكة وثذاي نايةكساين دةنگ، هةست بة لثكنةچووين بةردةنگدثذدا، 

توانث بةر بةم شةپؤلة نا)á/a(لةم دوو واژة ) مصوت میانین( نايةكچووين كثشاندين دةنگي ناضني هؤراميدا، 
 بة قةدةر بزوثين كوريت) سدار، خاو، ما( لة ناضيين ئةم واژانةدا ،)á( ئةگةريش بزوثين درثژيبگرثت،  دةنگانة

)a( لة واژةگةيل )دووبارة هةمان جياوازي واتاكي ت بكةينةوة و خثرا بياخنوثنينةوةكور) دةر، خةو، مةس ،
م ئةگةر ئةم ذثسا لة كثشانةي آلبة. ؛ بث ئةوةي خةوشثك لة ئاهةنگي دثذةكاندا ببينرثتهةست پثدةكرث

و دوو پلة بؤ بزوثين   aبؤ بزوثين كورت  پلةيةك (ياين  ،ثشيعري كالسيكي فارسي و سؤرانيدا، ذةچاو نةكر
لة سةر ) intensite ،شدت صوت(لة ذثچكةي شيعردا قايل نةبني و بة خثرايي دةنگ ) áدرثژي 

، خثرا جياوازي نثوان كثشي دو بذگةكة دثتة هةست ةحين شيعري هؤرامي، نةخوثنرثتةوةجةوهةري ل
كوردي و  فارسيكثشي شيعري كالسيكي عريب، رامي لة شيعردا لة لثرةداية كة ذيتمي زماين هؤ. پثكرن
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و  لةحن و» بذگةيي شيعري هؤرامي«لة سيستةمي كؤي ئةم كركة دةنگانة  .سؤراين جيا دةبثتةوة
سؤراين، كة پابةندي دياردةي ييفارسي و كورد .دةبن بة هثشوةدةنگ ةدا»سياوچةمانة« بينخواردنةوةي

كة جؤرثكي حيلةي ) ئةختياري شاعثرانة(پةنا دةبةنة  )بؤشايي( ئةم هةذؤصيةبؤ پذ كردنةوةي  ،عةرووزن
- مهحمه( و ئاصؤزي مؤسيقايية لة كثشانةي شيعردا و هيچي لةگةص واقيع و نورمةكاين زماندا تةبا نيية ئةدةيب

  .)٧٣:پوور
بزوثنة (اوازي جي سازدةكات و» زذة دةنگ«، داهؤراميكورديي و شيعري زمانلة » هثشوة دةنگ«م آلبة 

دا ئةشارث و گومثان هةست بة ئاصؤزي مؤسيقا  ،ةكان لة پثكهاتةي بذگة و مؤرفثم و واژةدا)كورت و درثژ
ئةمة  .ناكات ساختةيي - ناكات و ئيتر پثويست بة دياردةي عةرووز يان هةر چةشنة قاوغ و قاصبثكي دةرةكي

يش بة ناچار پةنا دةباتةوة بةم ئؤخژنة "گؤران مامؤستا"هةر هةمان كثشي سروشيت و خؤماصي كوردةواريية و 
و بةم شثوة  ةترمؤسيقاية خؤذسكة كة لة گةص زمان و ژيان و ژيار و سروشيت كوردستاندا تةبا و گوجناو

شيعري هؤرامي تا . ي خستة پةراوثزةوة»سث كوچكة«ذثساي سواو و ذزيوي تةفعيلةكاين عةرووزي 
واتة » مةحلوون«شيعري ئةم چةشنة ئوسلوبةمان بة ناو بؤية  ؛دةرناكةون توانستةكايننةخوثنرثتةوة، 

بووة و ذسكاوة و كة هةصثنجراوي شيعري فؤلكلؤريكة و لة هةناو جةماوةر و سروشتدا لة دايك خوثندراوة
 ة بةر تةسكانةوةعةرةيب كة ئثستا نويساري پثدةكرث بةو دةنگ بايئةلف. ، ناودثر كردماوةتةوة و دةمثنثتةوة

هةندثكي زؤر لةم قابلييةتة زمانيانة لة دةبينني ، توانستةكاين زماين هؤرامي لة خؤيدا پيشان بدات ناتوانث
  . دةكرثنپثبنووسدا زةوت دةكرث، دةنگة بزؤزةكان تةنيا لة خوثندنةوةدا هةست 
سةيدي "ي »ئةز ئورؤمؤن«چامةيلة . ئثستا منوونةيةكي عةمةيل لة كثشانةي شيعردا ئةخةينة بةرچاو

 »عةرووزي«و ذثساي  »دةنگو كركة تةكية«بة هةر دوو ئوسلوويب لةحين بذگةبةيتثك  ،"اميهؤر
 : بثتة هةستپثكردنجياوازيية تومخييةكان دةركةويت دةخوثنينةوة تا 

تر  بثژثكي"رامنوئو"يان هةر  "بابا تاهثر"بذثك پثيان واية كة فةهلةوييةكاين پثشتر بةم خاصة ئاماژةم دا كة 
چةن چامةي لة سةرداناوة، عةروزين و لة  "ةيديس"ة كة )لةحن(يان هةر ئةم  "سةيف ئةردةبيليشيخ "وةك 
دةرياي (كرثن و ناوي دةنثن بكثشانة دةبث ، U- -) /- - U- -  - / -U( مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيل :سةر

 »دةنگكركة«ين م بة بذواي من ئةمانة هؤنراوةگةلثكي كؤنن ، كة لة سةر لةحآلبة). هةزةجي شةشي قرتاو
   ١»ئورامن«يان  »فةهلةوي ، فةهلةويات«ثنةوة بؤ پثش ئيسالم كة پثيان دةگوترا ذدانراون و دةگة

 مت آلئةز ئورؤمؤن مةكامن بث و
 . ٢)١٢: ١٩٧١يدیسه( متآلسةروپريي خواي گثرةن خة

 )فعولن(مفاعي/مفاعيلن/مفاعيلن: (ةوةي يةكةم لة سةر ذثساي عةرووزيخوثندن
 مت / آل/ و/  بث/ من/ كا/ مة/ مؤن/ رؤ /زوو/ ئة
U  -  U -    /U   -  -   -  /U -  - 
 مت / آل/ خة/رةن/ گث/  وا ي/ خ /  ري/ پي/روو/ سة 

                                                
لـة بـارةي    واننة فةرهةنگگةيل بورهـاين قـاتثع ، مـوعني و سـبك شناسـي تـةقي بـةهار       ذب بؤ زانياري زؤرتر لةم بارةوة،- ١

   .ئوورامةن
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  U  --  - /U   -  -  -  /U  -  - )١٩٧١يدی، سه(  
 :ناتةباييةكان لة گةص نورمةكاين زماين دايكي

- - -بؤ ئةوةي پايةي مفاعيلن) U- - زوو،   -ئة( كة تةكيةي وا لة سةر، كةرت دةكرث بة) ئةز(بذگةي  - ١
U)( ؛دروست بث  

  .پثوةندي نثوان نورمي زمان و دةاللةيت مؤسيقايي و پةيام دةپچذث ةبةم شثوة داسةپاو
دةبثتة که  ة)مركب دووالنة، ديفتؤنگ،(، بة پثي خوثندنةوةي عةرووز، كة لة هؤراميدا) Uرؤ ، (بذگةي  - ٢
تا )  - (كة ناچار ئيختياري شاعثرانة وةردةگرث و دةبث ببث بة بذگةي درثژ  )U(واك و بذگةي كورت  ودو

 .)بث –من  –كا  –مة (هةر وةهاش بذگةي سثهةم لة پثي . )(U- - -ببث بة 
 )xo wây gě ren(خ  وا  ي  گث  رةن : لة سةر ئةژماري پيتة عةروزييةكان: )خواي گث رةن( -٣ 

) -  -  U-(كة كاتثكدا پثي ) - - U  U -(بذگة ٥دةبن بة ). حساب كراوة بزوثين درثژ دوو پيت( دوانزة پيتة
 .چوار بذگةية

 سورو وزة و  ، كركة دةنگةكان دةپووكثنةوةعةمةلةن ئيزولة دةكرث ،)بزاضثتيي زمان( ديناميزملثرةدا  - ٤
دا »يلةي عةرووزتةفع«بازنةي  تةنگيبةراينبؤچي؟ بؤ ئةوة تةنيا لة . و دةمؤچثنةوة لثدةچنرث و هةناسةيان

  .ئيجازةيان هةية هةناسة بكثشن
   .دا سازة لة گةص مؤسيقاي سروشت و نورمي زماين شةقام)٥+٥(كوريت دثذ لة سيستةمي  - ٥

  ) :كركة( دةنگخوثندنةوة لة سةر كثشانةي تةكية و خثرايي، ةمهچةشين دوو
 مت  / آل/ و/ بث/ من/ كا/ مة/ مؤن/ رؤ/ ئوو/ ئةز
 _ / _  /_  /  _/  / U   _ / _ /_ / U / _  /_ 
 مت / آل/خة/رةن/گث/ واي/ خو/ ري/ پي/ روو/ سة

/ U -   /-   / - U /  -  / -  /  -/ U /  / -   / -  )١٩٧١يدی، سه(   
 ،لثرةداية لةسةر پرةنسيپي خوثندنةوةي لةحن و پثداگري تةكية و شاردنةوةي بذگةي درثژ و كورت

و ثمانا و پةيام، نابن بة قورباين شپرزكاري و حيلةي شاعثرانة بؤ چةپاندنة ندةاللةيت مؤسيقا و نورمي زمان و 
كانن كة فةزا درووست دةكةن بؤ هةناسةكثشان، شةپؤلة مؤسيقايةكي سروشيت »تةكية«. قاصبثكي دةرةكي

شيعرة  كةچي خوثندنةوة. دةخوثنرثتةوة كة تةباية لة گةص نورمي زمان، ساز دةكرث و دثذةكة بة سانايي 
ةتة نو بوو ، قةصسي ئاهةنگ هةست پثدةكرث كة هؤرامي يان هؤرامي و فارسني" سةيدي" عةروزييةكاين

   .ي بؤ دابتاشن»ةمهةيدي دووس«بةصگةي جاذدانثك كة هةندثك ناشارةزايانة 
 :عةرووزيية ئةم منوونة

  ثت برة  بثگانة بث سنةك تؤ پةريش دثضؤنة يب، هةك
  .)١٩٧١ يدی،سه(ه ي تة نة داسؤتارة بپةرضؤنة يب، پة) مةي شة(پةي  تة
 . ةجةزي هةشيت تةواو، كثشراوةذ)  - U -  -(لة سةر چوار كةذةت  - ١
لةم كثشانةدا زؤربةي بذگةكان ئةبث حيلةي شاعثرانةيان بؤ بدؤزرثتةوة تا كؤك بث لة سةر چوار  - ٢
) بزوثين درثژ دوو پيتة( ةكة چوار پيت) rêŞذثش(. كرثتبدةبث درثژ ) تؤ: (وةك بذگةي. »مستفعلن«ةتكةذ
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بذگةي ئةوةصي ) تة(يان . كةچي بةرامبةرةكةي بذگةي درثژة) U -مركب، ( و هاوسةنگي بذگةي لثكدراوة
 .هةر لةو دثذةدا) ضؤ(ةم، يان هدثذي دوو

نورمي زماين هؤرامي و مؤسيقاي سروشت و درثژ بووين دثر لة كثشاندين پايةكان، ناتةباية لةگةص  - ٣
  .ساي چذي تومخي مؤسيقاي كركةپرةنسيپي ذث

لة گةص  تكرثببةراورد -) U--( ي ئةم شيعرة  بة هةمان پثوةري)لةحن( با چةشين خوثندنةوة - ٤ 
ؤحي مؤسيقاي جةوهةري ئةم دثذة هؤرامية ذ، تةنانةت سؤرانيدا، بزانني چةندة شيعرثكي فارسي يان عةرةيب

تةنيا لةو تومخة  نييةئةمة پارادؤكسثكي زما. انةت دژبةرةدا دوورة و ناتةباية و تةن)-U-- (لة گةص چةپاندين 
كة . دا هةيةلة گةص زماين زگماكي زمانيية سةرچاوة دةگرث، ئاوذمان لثدايةوة و پثوةندي ذاستةوخؤي

 .يان بؤ داتاشيوة)نوث( و دووهةم) كؤن( يةكةم" سةيدي"هةندث بة پةينةبردن بةم ذثسا زمانيية كةسايةيت 
قدا، گوذةپاين بؤ اللة ميكانيزمي خةل و ليپة لةگةص خوداگاي سروشيت زمانةكةيداكة ليپان ناخوداگاي شاعري

سةيدي لة . ؛ ئاوا ناشارةزاينة كةسييةيت دوو كةرتة دةكرثدستكردةوة نةذةخساوة كة بيخاتة نثو بازنةي
و ي جواخناسي توانسيت و ئالؤزبث ،عةرووز هؤنيوةتةوة شثوةيهةر چي شيعري هؤرامي بة ديوانةكةيدا 

  .دةبينرث بة ذاشكاوي زمانيي -الوازي تةكنيكي
     

  : فارسي 
  ي رحمت بي منتهاااي رستخيز ناگهان 

  .)٢:١٣٦٥ کدکنی،(اه ي انديشه اي آتشي افروخته در بيشه  
  : سؤراين 

  عاشق دةبث مةستانة بث، خاكي دةري مةخيانة بث
  .)٩٩: ١٣٨٨ فايی،وه( )ريق العاشقين؟طا الذه( ساقي لة كن پةميانة بث،

بكةن و بياخنوثننةوة، بزانن چةندة ئةم ) فارسي و سؤراين( تثهةصكثشي ئةم دثذانة) مستفعلن(چواركةذةت 
 لةگةص چامة ذثژةيةدوو زمانة لة چاو هؤراميةكةدا نورمةكاين لة گةص بازنةدا ذاهاتووتر و كؤكترة هةر بةو 

  .)٢٥٩ ،٢٥٨ ،٨٢ ،٧٨:دپوورمهحمه( ةناكؤكتر هؤرامييةكاندا
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  :سةرچاوةكان 
  .، تهران، نشر دالرنگاز هورامي تا اروميه )۱۳۸۵( اضرمحمدابوترابيان،  -۱
  .دانش نامه مزديسنا، جهانگير، اوشيدري -٢
  .م وهه، چاپي دندي ذوشبريي هورامان لبه اين، مه، سليميارسان )۲۰۰۶(رستم، ايوب  - ۳
  .وزرتهران، انتشارات فكر  ،ايران نگرهند در فچجستاري  )۱۳۷۳( مهرداد بهار، -۴
  .، مؤسسه مطبوعاتي علمي، تهرانسبك شناسي )۱۳۴۷( بهار ملك الشعرا -۵
  .، نشر قطرهادب پهلوانيجامي، موژن،   -٦
  .، نشر قطره، چاپ اولاسطوره اهل حق )۱۳۷۸( بهرامي، ايرج - ۷ 
   .واري ه كورديتآلي و ربار هواين د هكي زمان هي هو هنيؤصكثل )۱۹۸۸(ذشيد، مجال  - ۸
  .، ساييت ذوانگهستاندارد ك زمانيكي جووت كوردي وه )٢٠٠٨(  مري ن پوور، ئه سه حه - ٩
  .معين، تهران، امير كبير محمد، برهان قاطع )١٣٦١(حسین محمد خلف تبريزي، -١٠
  .٨٦شماره  ، زريبار،قالب هاي ويژه در ادبيات يارسان )١٣٨٦(ا ضجمشيدي، ر -١١
، گوواري فرهنگ توسعه، شناسي ادبيات و نگاهي تازه به ترجمه ادبي نشانه )۱۳۷۹( ودي، فرزانسج -۱۲

  .، سال نهم۴۶،۴۵،۴۴ژ 
  .، نشر سهايا تاريخ تحليلي و اهل حق...قيام نهضت علويان زاگرس در ،عليمحمدسلطاني،  -۱۳
  . ، انتشارات آگاههاي سلوكتازيانها، شفيعي كدكني، محمدرض -۱۴
  .صور خيال در شعر فارسي )۱۳۶۶( حمدرضام شفيعي كدكني، -۱۵

  .، چاپخانه سپهر، تهرانگزيده غزليات شمس )۱۳۶۵( اضرمحمد ،شفيعي كدكني - ۱۶ 
  .آگاه، چاپ دوم هران، انتشارات، تموسيقي شعر )۱۳۶۸(ا ضرمحمدشفيعي كدكني،  - ۱۷ 

  .۴۶۴سال نهم، ش  ، سيروان،متني ز ما در باستان )۱۳۸۶( صفريان، كامل -۱۸
  .۲۷۵، سروه ش سانيگجستك اباليش متني اورامي از دوره سا )۱۳۸۸(كامل  ،صفريان -۱۹
  .، بانه، انتشارات ناجي)تاريخ ادبيات كُردي( ي كوردي ژهثو ژووي ثم )۱۳۷۰(سةيف زاده، سديق  -۲۰

  .نامه سراجنام، كالم خزانه، يكي از متون كهن يارسان  ،سةيف زاده، سديق - ۲۱ 
  .، ران، انتشارات فرانكلنيكاروند كسروي )ش۲۵۳۶(كسروي، امحد  -۲۲
  .٥٤، زريبار، سال هشتم، مشاره ي بزاوتوويي لرييكاي كوردي پذوسه )١٣٨٣( دپوور، عادل مه حمه -٢٣
  . ر چاپث، ژزمووين شيعري كورديدا سوزي لرييكا له ئه، عادل، دپوور مه حمه -۲۴
ي  ،سليماين،چاپخانه..تا  هورامي له گاساكاننگي زماين كوردي به شه )٢٠٠٨( عادل دپوور، مه حمه -٢٥
   .بابان
  .٢٥٨-٢٥٩، ژماره ٢٤، سروه، سايل ك ديواندا يدي، له يهك سه يه )١٣٨٧( دپوور، عادل مه حمه -٢٦
  .۶۷- ۶۸، زريبار، ، ژماره در ستردن زنگار كهنگي )۱۳۸۷(دپوور، عادل  مه حمه -۲۷
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  .۲۶۳، ژماره ۲۴، سايل ، سروهيضني ضپه هه )۱۳۸۷(وور، عادل پ د مه حمه -۲۸
  .٥٤، زريبار، سال هشتم، مشاره ي بزاوتوويي لرييكاي كوردي پذؤسه )١٣٨٣(دپوور، عادل  مه حمه -٢٩
  .۳۲/۳۳، ئاوينه، ژمارهك ديواندا يدي له يه دوو سه )۱۳۷۶( ، خاليدنسووري مه -٣٠
    .، انتشارات هريمند، چاپ اولاتيكان گجستك اباليشم )۱۳۷۶(، مريزاي ناظر ابراهيم -۳۱
  .چاپ دوم ،، ران، نشر نوتاريخ زبان فارسي )١٣٦٦( ، پرويزناتل خانلري -٣٢
   .، ران، بنياد فرهنگ ايرانیوزن شعر فارس )١٣٥٤(، پرويز ناتل خانلري -٣٣
ولثر، ناوةندی کةلتووری هه ،ردداراو ، زاري زماين كوردي له ترازووي بهمةد ئةمنيهوراماين، حمه -٣٤

   .ددينالحهی سهزانستگا
   .، سليمانيه، چاپخانه كامرانديوان شعر )١٩٧١(، هورامي سةيدي -٣٥
  .م كه ، سنندج، انتشارات كوردستان، چاپ يهديوان شيعر )١٣٨٨(مريزا عبدالرحيم سابالغي  ،فايي وه -٣٦
  .، ران، انتشارات امري كبرينژادي و تارخييِ اوكُرد و پيوستگي هاي  )١٣٦٣( يامسي، رشيد -٣٧
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