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بةرایيیةک بؤ ناسيني شصوازي شصعري موکرياني
تاریخ دریافت مقاله1394/9/28 :

تاریخ پذیرش نهایی1395/2/21 :

د .رةهبةر مةمحوودزادة

دوکتؤراي فةلسةفةي زانست زانکؤي تاران

کورته
شثوازي شثعري موکريان ،لة ئةجنامي چاالککردين هةندثک زةرفييةيت
زماين و ئةدةيب گووراوة کة لة زةماين حاجي قادري کؤيييةوة لة ناو
ئةدةيب کورديدا  -بة ديالثکيت کرماجني ناوةذاست  -خؤي حةشار دابوو.
هةندثک لة تايبةمتةندييةکاين ئةم شثوازة شثعريية بريتني لة :دوور بوونةوة
لةو زمانة مةدرةسييةي شاعرياين قوتاخبانةي بابان کةصکيان لث وةرگرتووة،
«بة بةردةنگ داناين خةصک» کة وةکوو تةمهيدثکي شثوازناسانة زةمينةي
کةالم بؤ دةکارکردين زمانثکي خؤماصي ،لةبار دةکا ،گواستنةوةي راوثژي
قسةکردن و ئاخاوتين رؤژانة و کةصک وةرگرتن لة زةرفييةيت شاعريانةي
قسةکردين رؤژانة ،کةصک وةرگرتن لة زةرفييةتةکاين ئةدةيب فؤلکلؤري
کوردي ،پثکهثناين سةنتثزثک لة شثوازةکاين پثشووي شثعري کوردي.
وشهگهلی سهرهکی :شثوازي شثعريي موکريان ،قوتاخبانةي بابان،
شثوازناسي ،زةمينةي پةيڤ ،راوثژي پةيڤ ،ئةدةيب فؤلکلؤري کوردي.
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 -1سةرةتا
ئةگةرچـي زؤربـةي توثـژةراين بـواري ئـةدةيب کـوردي ،سـةرةتاي شـثوازي شـثعري
موکريـان دةگثذنـةوة بـؤ سـةيفي قـازي و مـةال مـاريف کؤکةيـي و لـةم بارةيـةدا
کؤدةنگييةکـي رثژةيـي لـة گؤذثـدا هةيـة ،بـةآلم وا هةبـووة هةندثـک توثـژةر ئـةم
سـةرةتاية هةتـا وةفايـي و ميسـباحودديواين ئةدةبيـش بـؤ دواوة بگثذنـةوة .ديـارة ئـةم
رايـةش لـةم سـؤنگةيةوة دةربـذدراوة کـة شـوثين لةدايکبـوون و ژيـاين وةفايـي و
ئةدةب-يـش ،هةرمثـي موکريان بووة .ئةوةي راستي بث ،چ خودي دةقة شـثعرييةکان
بکةيـن بـة پثوانـةي لثکؤصينـةوةي ئـةدةيب لـةم بارةيـةدا و چ بـة گوثـرةي جوداوازيـي
قؤناخـة مثژووييةکانـةوة دةسـت بدةينـة پؤلثنکـردين قوتاخبانـة ئةدةبييـةکان ،لـة
هـةردوو پثودانـدا بـةم ئاکامـة دةگةين کـة گثذانةوةي سـةرةتاي شـثوازي موکريان بؤ
ئـةدةب يـا وةفايـي راسـت نيية؛ چونکة هةم شـثوازي شـثعري ئـةم دوو شـاعرية لةگةص
شـاعرياين شـثوازي موکريـان و هةم ئـةو دةورةيةي ئةوان تثيدا ژيـاون لةگةص دةوراين
گـووران و گةشـةکردين شـثوازي شـثعري موکريـان جـوداوازي هةيـة.
جـارث لـة باسکـردين چؤنيـةيت جياوازيـي شـثوازي شـثعري ئـةم دوو شـاعرية
لةگـةص شـاعرياين دواتـري ئـةم مةصبةنـدة خـؤم دةبوثـرم و لةمـةذ جوداوازيـي قؤناخـة
مثژووييـةکاين ژيـاين ئـةو شاعريانةشـةوة هـةر بـة تةنيـا ئةوةنـدة دةصثـم لـة حاصثکـدا
وةفايـي لـة سـاصي  ١٩٠٢و ئـةدةب لـة سـاصي ١٩١٦دا کؤچـي دواييـان کـردووة،
دةسـتپثکردين ئـةو بزاڤـة ئةدةبييـةي بـة شـثوازي شـثعري موکريـان ناودثـر کـرا،
دةگةذثتـةوة بـؤ کةشوهـةواي سـاآلين بـةر لة هةصئايسـاين شـةذي دووهةمـي جيهاين
و ئاخـر و ئؤخـري دةسـةآلتداريةيت رةزاشـاي پةهلـةوي .لـة بريمـان بـث سـةيفي قازي
لـة سـاصي ١٩٤٤دا ،واتـة دوو سـاص بـةر لـة رووداوةکاين سـاصي  ،١٣٢٤کؤچـي دوايـي
کـردووة .ئـةو کاتـةي هـةژار و هثمـن لـة خانةقـاي بورهـان بـؤ يةکةمجـار چاويـان بـة
سـةيف کةوتووة ،تةمةنيان بة گوتةي مامؤسـتا هةژار دة دوازدة سـاصثک بووة .کةواتة
ئةگـةر سـةيفي قـازي بة مامؤسـتاي شـاعرياين موکريان بزانين  -وةک مامؤسـتا هثمن
دةصـث -سـةرةتاي شـثوازي موکريـان هـاوکات بـووة لةگـةص سـةرةتاي بآلوبوونةوةي
شـثوة بؤچوونثکـي نةتةوةيـي نـوث کـة ئةجنامةکـةي لـة رووداوةکاين سـاآلين  ٢٤و
٢٥دا خـؤي نوانـد .هةربؤيـة سـةير نييـة دوو کةس لـة ديارترين سـيماکاين قوتاخبانةي
موکريـان واتـة هثمـن و هـةژار لـة اليـةن قـازي حمةممـةدةوة وةک شـاعريي ميللـي
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ناسـثندران .ديسـان سـةير نييـة کـة قـازي حمةممةديـش بـرازاي مامؤسـتاي شـاعرياين
موکريـان و دةسـتپةروةردةي ئـةو بـووة.
راسـتة لـة کايت دوايين سـاصةکاين ژيـاين عةبدوصلآ بةگـي ميسـباحةوة هةتـا ئـةم
سـاآلنة ماوةيةکـي زؤر درثـژ تثپـةذ نةبووبـوو ،بـةآلم کةشوهةواکـة زؤر گؤذابـوو.
لةوانةيـة بـؤ تثگةيشتن لـة رادةي جوداوازيـي کةشوهـةواي سياسـي و کؤمةآليـةيت
ئـةو دوو دةورةيـة ،هـةر ئـةم پثکةوة هةصسـةنگاندنة بـةس بث کة لة حالثکدا سـةرؤکي
کؤمارثکـي کـوردي لـة مةهابـاد ،نازنـاوي شـاعريي ميللـي دةدا بـة دوو کـةس لـة
شـاعرياين بيسـتوچوار بيسـتوپثنج سـاصةي قوتاخبانـةي موکريـان ،ئـةدةب هـةر لـة
تةمةنثکـي نزيـک لـةم تةمةنةي هـةژار و هثمن لـة تةورثز کة ئةوکات وةليعةهدنشـيين
قاجارييـةکان بـوو ،لـة اليةن حمةممةدعـةيل مريزاي وةليعةهـدي قاجارييـةوة ،نازناوي
ميسـباحودديواين پـثدةدرث .کةواتـة وةکـوو هثمايـةک دةصثـم جوداوازيـي ئـةو دوو
کةشوهةوايـة ،بـة قـةرا جوداوازيـي کؤمارثکـي الوي کـوردي لةگةص پاتشـايةتييةکي
پيري ئثرانيية.
هةصبـةت پثويسـتة ئـةو خاصـةش زيـاد بکرث ئةوةي کة سـةرةتاي شـثوازي شـثعري
موکريـان بگثذينـةوة بـؤ دواي وةفايـي و ئـةدةب ،نابـث پثمـان وا بـث داوةرييةکـي
رةخنةييمان لةسـةر شـثعري ئةم شـاعريانة کردووة .ئةم باسـة مةنتيقثکي شثوازناسـانةي
هةيـة و پثوةنـدي بـة پؤلثنکـردين قوتاخبانـةکاين شـثعري کوردييـةوة هةيـة؛ ئةگينـا
باسکـردين هونـةري شـثعري وةفايـي سـابآلخي يـا عةبدوصآلبةگي ميسـباح ،پثويستي
بـة مةجالثکـي ديکـة هةية.
 -2پثشينةي لثکؤصينةوة
لـة بـواري نووسـينةوةي مثژووي شـثعري کوردي و پؤلثنکردين شـثوازة شـثعرييةکان
لـة ئـةدةيب کـورديدا ،لـة نيـوةي يةکةمـي سـةدةي بيسـتةمةوة هةندثـک کار کـراوة.
ئـةم کارة ديارانـةي لة نيوةي يةکةمي سـةدةي بيسـتةمدا کراون بريتين لة :ئةجنومةين
ئةديبـاين کـوردي ئةمين فةيـزي بـةگ ،گوصدةسـتةي شـوعةراي هاوعةسـرم لـة
نووسـيين عـةيل کةمـال باپير و شـثعر و ئةدةبيايت کوردي لة نووسـيين مامؤسـتا رةفيق
حيلمـي .دواي ئـةم بةرهةمـة بةراييانـة ،ديارتريـن کارةکان بريتين لـة مثـژووي ئةدةيب
کـوردي مامؤسـتا عةالئةدديـن سـةجادي و کتثبي حـةوت بةرگـي مثـژووي ئـةدةيب
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کـوردي دوکتـؤر مـارف خةزنـةدار .بةرهةمثکـي ديکـة هـةر لـةم بـوارةدا بـة زاراوةي
کرماجنـي سـةروو بريتييـة لـة ئانتؤلؤژيـا ئةدةبياتا کوردي لة نووسـيين حمةمـةد ئؤزؤن.
لـة کوردسـتاين ئثرانـدا يةکـةم لثکؤصينـةوة دةربارةي مثـژووي ئةدةيب کـوردي کة لة
چوارچثـوةي کتثبـدا بلآو بووبثتـةوة ،کتثبي دوو بةرگـي مثـژووي وثژةي کـوردي لة
نووسـيين دوکتـؤر سـةديقي بؤرةکةيـي (سـةيفزادة)ية .کارثکي تر لة بـواري مثژووي
ئـةدةيب کـوردي بـة زماين فارسـي بريتييـة لة کليات تاريـخ ادبيات کردي لة نووسـيين
دوکتـؤر بةختيار سـةجادي.
لةسـةر شـثوازي شـثعري موکريـان ،رةنگـة چةمخاخـةي باسـةکة لـة وتارثکـي
مامؤسـتا هثمـن-ةوة بـة نـاوي «مامؤسـتاي شـاعرياين موکريـان» کـة لةسـةر شـثعري
سـةيفولقوزات نووسـراوة ،لثدرابث .دواي وتاري مامؤسـتا هثمن هةندثک وتار لةسـةر
شـاعرياين موکريـان نووسـراوة کـة بـة داخـةوة بـة هـؤي هةصةيةکـي مثتؤدؤلؤژيکـةوة
هةمـوو شـاعرياين موکريـان بـة شـاعرياين شـثوازي موکريـاين لـة قةصـةم دراون .واتـة
لـة بـواري شثوازناسـي شـثعري کورديـدا ،لـة جيـايت پثوانـةي شثوازناسـانة ،پثوانـةي
جوغرافيـا بـووة بـة بنةمـاي کاري لثکؤصـةران .جگـة لـةم گرفتـة ،خةسـاري بةشـثکي
زؤر لـة لثکؤصينـةوةکاين پثشـووش بـؤ سـاغکردنةوةي شـثوازةکاين شـثعري کوردي،
بةپثوانةگرتني مثـژوو و قؤناغـةکاين مثژووييـة.
 -3بنةما تيؤريکةکان
هـةر وةک لـة بةشـي پثشـوودا ئامـاژةي پثکـرا ،زؤريـةک لـةو توثژةرانةي لـة بواري
پؤلثنکـردين شـثوازةکاين شـثعري کورديـدا کار دةکـةن ،يـا شـوثين جوغرافيايـي و
مةصبةنـدي ژيـاين شـاعريان دةکـةن بـة پثوانـةي پؤلثنکـردين شـثوازة شـثعرييةکان ،يا
کايت مثژوويـي و دةورةي زةمـاين ژيـاين شـاعريان دةکـةن بـة پثوانـةي کارةکةيـان
و يـا ئةوةتـا هـةر دوو پثوانـة لثـکدةدةن و بنةمـاي پؤلثنکردنةکةيـان بنةمايةکـي
جوغرافيايـي -مثژووييـة .بـةآلم ئـةوةي راستي بـث ئـةم شـثوة توثژينةوةيـة بـةر لة هةر
چةشـنة پثوانةيـةک پثويسـتيي بـة پثوانـةي پتـةو و پاکـژ و پاآلوتـةي شيوازناسـانة هةية.
شثوازناسـي لقثکـي تثروتةسـةيل پانتايـي لثکؤصينـةوة ئةدةبييةکانـة و خـؤي رثبـازي
جوداجـوداي لـث بووةتـةوة .زؤرجـار هةبـووين نـاوي شـوثنثکي جوغرافيايـي تايبـةت
لـة نـاو ئـةو زاراوانـةي تةعبير لـة شـثوازة ئةدةبييـةکان دةکـةن لةوانةيـة کةسـانثک بة
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هةصـةدا ببـا و بيانگةيثنـث بـةو بؤچوونـةي پؤلثنکردنةکـة لـة بنةذةتـدا جوغرافياييـة.
بةسـتنةوةي هةمـوو شـاعرياين موکريـان بـة شـثوازي شـثعري موکريـان ،هـةر
ئةوةندة هةصةية که بؤ منوونة هةموو شـاعرياين خؤراسـاين سـةر بة شـثوازي شـثعري
خؤراسـاين و هةموو شـاعرياين فارسـيوثژي هيندي سةر بة شـثوازي هيندي لة ئةدةيب
فارسـيدا بزانين .وةک ئـةوةي چونکـة مةولـةويخةصکـي بةخلـة و بةخليش بةشـثک
لـة خؤراسـاين قـةدمي بـووه ،مةولـةوي بـة شـاعريثکي شـثوازي خؤراسـاين بناسـثنني و
ئيقباصـي الهووريـش کـة شـاعريثکي فارسـيوثژي خةصکـي شـثوةقاذةي هينـده سـةر
بـة شـثوازي شـثعري هينـدي لـهقةصـةم بدةيـن .ناودثرکـردين شـثوازة شـثعرييةکان بـة
هثندثـک نـاوي جوغرافياييـةوة هةصگـري مةجازثکـة کـة توثـژةر نابـث لثـي خافـص بث.
شـثوازة شـثعرييةکان عادةتـةن لـة مةصبةندثکـةوة سـةر هةصـدةدةن بـةآلم دةبـث
سـةرنج بدةينـة ئـةو خاآلنـة کـة يةکـةم :ئـةو شـثوازانة هـةر لـة سـنووري مةصبةندةکةدا
نامثننـةوة و پـةل دةهاوثـژن بؤ ناوچةي تريش و دووةم :هةر لة مةصبةندي سـةرهةصداين
شثوازةکةشـدا چ بـةر لـة رمثني ئـةو شـثوازة و چ دواي ئـةوة رةنگـة شـاعريانثک هةر
لـةو مةصبةنـدةدا هةبـن کـة خؤيـان لة نـاو ئـةو شـثوازةدا نةبيننةوه.
 -4ذةچةصةکةکاين شثوازي موکريان لة ئةدةيب کورديدا
کـة دةصثين سـةرةتاي شـثوازي موکريـان دةگةذثتـةوة بؤ سـةيفي قازي ،ئـةو گوتةية،
بةم ماناية نيية نةتوانني شـوثين شـثوازي شـاعرياين ديکة لة شـثعري سةيفدا هةصگرين.
بـة پثچةوانـة شـثعري سـةيف لـة اليةکـةوة لـة ژثـر کارتثکـردين قوتاخبانـةي بابان و
لـة اليةکـيتـرةوة شـوثنوةرگرتوو لـة شـثعري حاجـي قـادري کؤيـي بووة .مامؤسـتا
هثمـن دةصث «[سـةيف] لة شـثعري دصداريدا ...شـاگردي قوتاخبانةي ...نـايل بووة[ ...و]
لة شـثعري نيشـتماين و شؤذشگثذانةشـدا يةکةم شـاگردي قوتاخبانةي شـاعريي نةمر...
حاجـي قـادري کؤيي بـووة» (هثمـن.)35 :2003 ،
هةصبـةت نابـث پثمـان وابـث سـةيف بة يةک شـثوة و بة قةرا يةک کةصکـي لةو دوو
قوتاخبانةيـة وةرگرتـووة .سـةيف ئـةو کاتـةي لة حاصي گةذان و پشـکنيين شـثوازثکي
شـثعري لةبـار بـووة کةصکي لة شـثوازي نـايل وةرگرتووة ،بـةآلم ئةو کاتةي ناسـياريي
لةگـةص قوتاخبانـةي حاجـي قـادر پةيـدا کـردووة ،هةرمثثکـي دؤزيوةتـةوة بـؤ ئةوةي
دةواري پةيڤـي شـاعريانةي خـؤي لـث هةصبـدا و تثيدا بگريسـثتةوة .پثوةندي سـةيف بة
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دوو قوتاخبانـةي نـايل و حاجـي ،پثوةندييةکـي وةکـوو يةک و بةرابـةر و پثکهةصپثک
نييـة .سـةيف بـة راگوزاري بـة هةرمثي قوتاخبانةي نـايلدا تثپةذيوة .بـةآلم قوتاخبانةي
حاجـي-ي بـؤ مانـةوة هةصبـژاردووة و سـامانثکي بةوةجيشـي پثـوة زيـاد کـردووة و
سـنوورةکةي بةرفراوانتـر کردووةتةوة.
ئثسـتا پرسـيارثک دثتـة گـؤذث؛ ئةگـةر قوتاخبانـةي حاجـي بـةم شـثوةية کاري
کردؤتـة سـةر سـةيف ،هـةر لـة بنةذةتـدا بؤچـي سـةيفي قـازي بـة بناخةدانـةري
شـثوازثکي شـثعريي سـةربةخؤ دةزانين و جوداوازيي شـيوازي ئةو لةگـةص هي حاجي
لـة چيـدا دةبينين؟ لـة وةآلمي ئةم پرسـيارة هةر لـة سـةرةتادا دةبث بصثني ئـةو بؤچوونة
کـة شـثوازي شـثعري سـةيفي قـازي و بـة گشتي شـيوازي شـثعري موکريـان ،درثژةي
شـثوازي حاجييـة ،بؤچوونثکـي ناذاسـت نييـة ،هـةروةک چـؤن ئةگةر بصثني شـثوازي
حاجي-يـش لـة درثـژةي قوتاخبانـةي نـايلدا بـووة ،ئةويـش هـةر بؤچوونثکي راسـتة.
بـةآلم وةآلمـي راشـکاوانةي ئـةم پرسـيارة ئةمةية کة شـوثنوةرگرتين سـةيفي قازي لة
حاجـي قـادر ،بـة شـثوةي لةبةرهةصگرتنةوة نةبووة بةصکوو بة شـثوةي ئامـاژة وةرگرتن
و قؤسـتنةوةي ئيدةيةکـي بنياتنـةر بـووة .ئـةم گوتةيـة يـاين چي؟
لثـرةدا مةبةستي سـةرةکي ئةوةيـة تةنانـةت ئةگـةر سـةيف شـثعري حاجي-يشـي
نةديتبايـة و هـةر ئـةو ئاماژةيـةي لةبارةي حاجيدا بيسـتبا کـة ئةو هةر لة قاصيب شـثعري
عةرووزيـدا گةذاوتـةوة بـؤ زمـاين سـاکاري خةصکـي کرمانـج و کةصکي لـة تةعبريايت
جووتيـار و شـوان و سـةپاين کـورد وةرگرتووة ،هـةر ئةو ئاماژةية بةس بـوو بؤ ئةوةي
سـةيف بـگا بـةو شـثوازة شـثعرييةي بـة دوايـدا دةگـةذا .مامؤسـتا ئةمحـةدي قـازي لـة
پثشـةکي ديواين سـةيفولقوزاتدا دةصث« :کاتثک [سـةيف] دةگاتة هةصبةسـتةکاين کة
بـة زبـاين دثهـايت ناوچـةي مةحاصـي مةجيدخان بـؤ عةزيزئاغاي [عةبباسـي] نووسـيون،
ئةوجـار زبـاين راسـتيين خـؤي دةسدةکـةوث و نيـازي بة فارسـي و ترکـي و عةرةيب
نامثنـث و ئـةو ليباسـة قـورس و گـران و نالةبـارة لةبـةر هةصبةسـتةکاين دادةذنـث و بـة
جلوبةرگـي جـوان و رةنگاوذةنگـي کـوردي دةيانذازثنثتـةوة» (سـةيفولقوزات:1361،
 .)19ئةگـةر بؤچوونةکـةي مامؤسـتا هثمـن لةگـةص بؤچـووين کاک ئةمحـةدي قـازي
لثکدةينـةوة ،دةگةينـة ئـةو بؤچوونـةي لـة چةند دثـذي پثشـوودا دةرمانبذي .مامؤسـتا
هثمـن باسـي کارتثکـردين شـثعري حاجـي قـادر لـة شـثعري سـةيف دةکا و کاک
ئةمحـةد باسـي کةصکوةرگرتين سـةيف لة زمـاين خةصکي کرمانـج دةکا .لثکدراوي
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ئـةو دوو بؤچوونـة دةبثتـة ئةوة کة سـةيف ئيـدة و ئاماژةي کةصکوةرگرتـن لة زماين
هةذةمـةي خةصکـي لـة حاجـي وةرگرت و بـة گوثرةي ئـةم ئاماژةيـة ،رووي لة زماين
خةصکـي ئاسـايي ناوچةکـةي خـؤي کرد.
 - 5زةرفييةتة چاالکنةکراوةکاين شثعري حاجي قادري کؤيي
ئـةو وةرسـووذانةي لـة قوتاخبانةي حاجي قـادردا بةدي دةکرثت ،بريتييـة لة بادانةوةي
حاجـي لـة زمـاين مةدرةسـيي (ئةسکؤالسـتيک)ي قوتاخبانةي نايل بؤ زماين سـاکاري
خةصکـي کرماجنـي کـورد .بؤچـي بـة زمـاين نـايل دةصثين زماين مةدرةسـيي؟ پثشـان
چونکـة زمـاين نـايل پذيـةيت لـةم وشـة و دةسـتةواژة غةيـرة کوردييانـةي هةر بـة تةنيا
خوثنـدةواري ئـةودةم لة نووسـراوة و باسوخواسـةکانياندا بةکاريان دةهثنا .پاشـان ئةو
بؤچوونانـةش کـة لـة دووتوثـي شـثعرةکاندا دةردةبذدران ،لة سـةرينچاوةي فةلسـةفة و
کةالمي رةمسيـي ئيسلامييةوة هةصدةهثنجران.
نـايل لـةو شـثعرةيدا کة گوايـة لة وةآلمي بؤچوونـة مةيلـةو موعتةزيلييةکاين موفيت
زةهـاويدا هؤنيويةتـةوة ،لـة قاصيب بؤچووين زانايةکي ئةشـعةريدا دةصث:
ئةحــوةيل تةفرةقــة نةظــةر تةقوييــةيت ســةبةب دةکا
عاريفــي وةحــدةت ئاشــنا لــةم قســةية ئــةدةب دةکا
بةنــدة ئــةزةل بــة خةططــي خــؤي قابيلــي قيســمةيت بووة
ئثســتة بــة ئيقتيضــاي عةمــةل جثگةيي خؤي طةلــةب دةکا
(نايل)27 :1380،
بثجگـة لـةوةي ئـةم شـثعرة دارماصة بة وشـة و تةعبيري غةيرة کـوردي ،ناوةرؤکي
شـثعرةکةش لـة قاصبي بـةرةوذوو بوونـةوةي دوو شـثوة بؤچـوون لـة فيکـر و تيؤلؤژي
ئيسلاميدا پـةروةردة کـراوة .بـؤ تثگةيشـتين ئـةم ناوةرؤکة ،چارمـان ناچـارة ،تةنانةت
ئةگةر بة شـثوةيةکي رووکةشـيش بث ،دةبث ئاگاداري جوداوازيي ئةم دوو فةلسـةفةية
بني.
وثنـةي ئـةم ناوةرؤکـة بـة کاکصـةي نـايل لـةم شـثعرةيدا بـؤ داکؤکيکـردن لـة
بيري ئةشـعةري و بةگژداچـووين بيري موعتةزيلـي خسـتوويةتة روو ،لـة پةيڤـي زانـا
ئيسلامييةکاندا زؤر کـةم بـةدي دةکـرث.
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خاصـي سـةرةتا بـؤ حاجـي قـادر ئا ئـةم زمانة و ئـةم شـثوة دةربذينةية .کةواتة سـةير
نييـة ئةگـةر زمـاين حاجييـش لـة بةرايي تةمـةين شـاعرييةتيدا زمانثکي لةم چةشـنةية:
جةبــةروويت کــة شــکا دص لــة حوضــووري مةلةکــووت
هاتــة ئــةم عالةمــي ناســووتة غةريبثکــي نةســووت
ئةشــعةث و باقلييــو حاتــةم و گــةر حةسســاين
دةوصــةيت تــؤ بــة فةنــاي نةفســة ،ســکوونت بــة ســکووت
(حاجي قادر)64 :1390،
قسـة لثرةدايـة تةنانـةت کاتثـک حاجـي لـةم زمانـةش دادةبـذدرث و بـةرةو
دةکارکـردين زمانثکـي رةسـةين خؤماصـي کوردييـش دةچـث ،ديسـان بـة حوکمـي
بـارودؤخ و قؤناخـي دةصةمةبـووين زمـاين نووسـيين کـوردي ،هثشـتا ئـةو کةرةسـتة
زمانييـةي لـة بـةر دةسـتدا نييـة بتوانـث زمانثكـي تـةواو خؤماصييانـة دةسـتةمؤ بـکات.
لـة قةسـيدة بةنثوبانگةکـةي حاجـيدا کـة بـة «گـومت بـة بةختي خةواصـوو» نـاوي
دةرکـردووة ،دوو بةيـت هةيـة کـة بـة شـثوةيةکي نةوعـي ( ،)typicalزؤر جـوان ئةم
دووفاقثتييـة نيشـان دةدةن و ئامـاژةي زؤر ورديـان بـؤ توثـژةر و رةخنةگـر لةبارةي ئةم
پثذةوکةبوونـة زمانييـة ،لـة خؤيانـدا حةشـار داوة.
لــة گؤلةشــينث کــة قــاز و مــراوي دثــن و دةچــن
نةظــري مــاة و ســتارةن لــة قولزومــي مينــا
(سةرچاوةي پثشوو)٤١ ،
ديـارة ئـةم بةيتة (و بةييت خوارةوة) بة هةصکةوت وا دةرچوونة بةآلم بؤ پثشـانداين
مةبةستي ئثمـة زثـدة لةبـارن .لة ميسـرةع يـا نيوةبةييت يةکةمدا وشـة و وثنـة و تةعبري و
شـثوةي داذشـتين رسـتة ،تـةواو کوردييـة و ئةگـةر ئـةم نيوةبةيتة بؤ کةسـثکي شـثعري
حاجـي نةديتبـث ،خبوثنينـةوة و پثيبصثين هـي شـاعريثکي هاوچةرخـة ،زةمحةتـة
بذوامـان پثنـةکا .بـةآلم لـة نيوةبةيتي دووةمـدا ئـةو زمانـة خؤماصييـةي بـؤ سـاتثک لـة
نثـو دةستي حاجيدا بةيدةسـت ببوو ،ديسـان سـرک دةبثتـةوة و رادةکا و تةعبريةکان
ديسـان بـؤ الي شـثوة دةربذينـة مةدرةسـييةکةي پثشـوو با دةدةنـةوة .بةيتةکـةي ديکة،
ئةمةية:
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لــة ژووري مثگــةيل هــةورة لــة ژثــري مثگــةيل مــةذ
شــةبيهي گوصشــةين خةضرايــة توودةيــي غةبــرا
(سةرچاوةي پثشوو)
ي تـر ئاوةکييـة .ديسـان
زمـاين حاجـي ئـةم زمانةيـة کـة سـاتثک کةوييـة و سـاتثک 
دةيصثمـةوة ئـةوة لـة سـؤنگةي بثتوانايـي حاجييـةوة نييـة بةصکوو ئةو دؤخـةي زماين
کـوردي تثيـدا بـوو لـةوة زيادتـري هةصنةدةگـرت .هةنبانةي زمـان لةو عةسـرةيدا لةوة
پتـري نةدةبـرد .زمـاين کـوردي بـة گوثـرةي قانـووين تةکامـول دةبوايـة ماوةيةکـي
ئةوتـؤي تثپـةذ کردبايـة هةتـا ژيوةصةتـر و باوخؤشـتر بباية بـة چةشـنثک گوجنانةکةي
بگاتـة رادةيـةک ،شـاعريثکي وةک سـةيفي قـازي بتوانـث شـثعري «زسـتان»ي پثبصث.
شـثعري زسـتان هـةر ئـةو شـثعرةية کـة ئةمحـةدي قـازي پثـي وايـة سـةيف لةوثدا
گةيشـتووة بـة زمـاين راسـتةقينةي خـؤي و هـةر ئـةو شـثعرةية کاتثـک سـةيف خـؤي
لـة خانةقـاي بورهـان لـة هـةژاري مثرمنداص دةپرسـث کامة شـثعري منت لةبـةرة ،هةژار
ئامـاژةي پـثدةکا و نـاوي دةهثنث:
گا لةبــةر کــزي هةصناگــرث نــري نــة مــةذ ماســي مــا نــة مانــگا شــري
لــؤک چةمبــةرةي بــوو مايــن مشمشــة گا گوثذةپــةي گــرت گامثش خشخشــة
کــةص و گامثشــيان بوونــة چةکچةکــي وشــتريان بــة عةيــن بثچــووي لةگلةکــي
بزن و مةذ رووت بوون وةک سوورةساقة يــةک دانــوو دةيکوشــت يــةک بةلةباقــة
نايــة فيتــةي شــوان لةســةر شــةوثنث مثگــةالن چثشــتان لــة کــوث دةنوثنــث
کــوان شــةنگةبثري لــة چيــا و کوثســتانان شــصقةي مةشــکةيان بــةري بةيانــان
قؤصيــان هةصدةکــةن دةصثــي بلــوورة ســينگيان دةردةخــةن پارچثــک لــة نوورة
دةرزي بةرؤکيــان کــة دثــن دةرثنــن رؤژ لــة عامســانذا بــؤ عــةرزي دثنــن
قــةد و باآليــان وثنــةي نةمامــان کــث دي نةمامــان بگــرن شــةمامان
(سةيفولقوزات)52 :1361،
لةمـةذ خؤماصـي بـووين ئةم کرة زمانييـة ،هةرچي بصثم ،لة هثزي خؤدةرخسـتين ئةو
شـثعرةم کـةم کردووةتـةوة .کةواتـة هـةر هثنـدة دةصثـم زةمحةتـة هثمن-يـش توانيبث
تةنانـةت لـة شـاکارةکةيدا  -بةهاري کوردسـتان  -لـةم زمانة خؤماصييـةي تثپةذثنث.
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 -6کةصکوةرگرتين ئةدةيب لة زةمينةي پةيڤ
هاوبةشـيي شـثعري سـةيف لةگةص شـثعري حاجي قادر هةر بة تةنيا لةو زمانة رةسـةنةدا
نييـة کـة لـة شـثعرةکانياندا بـةدي دةکرثـت .هاوبةشـييةکي ديکـة لـة گؤذثـدا هةية کة
لةمةيـان بناغةييتـرة و لـة راسـتيدا هـؤکاري وثکچـووين زمـاين ئةو دوو شـاعرية هةر
ئـةم تايبةمتةندييـة بناغةييةيـة کة تا ئثسـتا سـةرجني پثنةدراوة.
ئثسـتا لـة باسـةکاين ئـةدةب و زمانناسـيدا ئـةو بابةتـة سـةملثندراوة کـة زةمينـة و
هةصکـةويت پةيـڤ (کالم) مؤرکـي خـؤي لـة پةيڤةکـة دةدا .بـة گوتةيةکيتـر ،پةيڤ
ي ناسـياو بگوترث ،شـثوةيةکي
دياردةيةکي دابذاو لة زةمينة نيية .گوتةيةکي بة کةسـثک 
تايبـةت بـة خـؤي دةگـرث .ئةگـةر بةردةنگةکة لة جيايت کةسـثکي ناسـياو ،کةسـثکي
غـةوارة بـث ،روخسـاري گوتةکـةش دةگـؤذث .ئةوجار ئةگـةر بةردةنگـةکان هةر ئةو
دووةي پثشـوو بـن بـةآلم لـة جيـايت بـةرةوذوو بوونـةوةي راسـتةوخؤ مباهنـةوث بـة
نامـة ،گوتةکةيـان پثبگةيثنين .ديسـان روخسـاري گوتةکة گؤذانکاري بة سـةردا دث.
ئةگـةر بةردةنگثکـي خةياصيمـان لة مثشـکدا بـث و بؤخؤمـان کؤمةصـة تايبةمتةندييةکي
بـؤ گرميانـة بکةيـن ،پةيڤةکةمـان لـةو کؤمةصـة تايبةمتةندييـة گرميانةکراوانـة ،شـوثن
وةردةگرث.
دةگةذثينـةوة بـؤ ئـةو شـثعرةي لـة دثذةکاين پثشـوودا لة ناليمـان بة منوونـة هثناوة.
گومتـان نـايل لـةو شـثعرةدا ،لـة خةياصيـدا ،موفتي زةهـاوي کـردووة بـة بةردةنـگ.
موفتي زةهـاوي ئـةو کةسـةية شـثخ رةزا لةبارةيـدا دةصـث:
مومکــن نييــة ئيدراکــي حةقايــق بــة تــةواوي
مومکــن نييــة ئيدراکــي نــةکا زثهــي زةهــاوي
(شثخ رةزا)152 :2003 ،
هـةروةک بامسـان کـرد زةمينـةي شـثعرةکةي نايل-يـش ،زةمينةيةکـي فيکـري و
يل هةصيبژاردووة دةکةين.
فةلسـةفيية .ئينجا روو لة جةمسـةرثکي دژ بةو جةمسـةرةي نا 
ئايـا قـةت لةمـة ورد بوونةتـةوة کـة حةيرانبثـژي کـورد زؤر جـار حةيرانةکـةي بـة
دةسـتةواژةي «گـةيل دة دؤسـتان و دة بـرادةران» دةسـت پثکـردووة؟ کاتثـک
حةيرانبثـژي نةخوثنـدةواري کـورد ،بةردةنگةکـةي گـةيل دة دؤسـتان و بـرادةراين
خـؤي بووة و پثشـينةي پةيڤةکةشـي فؤلکلـؤري کوردي بووة ،پةيڤةکـةي حةيراين لث
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دةرچـووة و کاتثکيـش نـايل بةردةنگةکـةي کةسـثکي وةک موفتي زةهـاوي بووة و
زةمينةي پةيڤةکةشـي فيکر و فةلسـةفة و ئةدةبثکي کالسـيکي عةرةيب و فارسـي بووة،
پةيڤةکـةي بـووة بـةو شـثعرةي دةيبينن.
لةبارةي شثعري حاجي قادر و سةيقولقوزاتدا چي دةتوانني بصثني؟ چ زةمينةيةک
شـةقصي تايبـةيت خـؤي لة شـثعرةکانيان داوة؟ حاجـي قادر لة زؤريةک لة شـثعرةکانيدا
بةردةنگـي راسـتةوخؤي هةيـة و بةردةنگةکةشـي هةذةمـةي خةصکي کـوردة .حاجي،
مير و شـواين کـوردي وةکـوو يةک بـة بةردةنگ داناوة .لة زمانناسـيدا ،باسـي تاقمي
زمـاين دةکـرث .راسـتة هةر تاقمثکي زماين شـثوةي دةربذين و راوثـژي تايبةيت خؤي
هةيـة .بـةآلم لةبريمـان نةچـث کاتثـک کةسـثک رووي لـة پذايـي خةصکة ،گوتةکةشـي
رةنگـي زمـاين زؤرينـةي ئـةو خةصکـة بـة خؤيـةوة دةگـرث .حاجـي لـةو کاتـةوة کـة
بيري نةتةوةخـوازي لة مثشـکيدا چةکـةرةي کرد ،هةذةمةي خةصکي کـورد لة مريةوة
هةتـا شـوان بوون بـة بةردةنگي.
لة شـثعرةکةي نايلدا ،شـاعري بة شـثوةيةکي شـاردراوة و ناذاسـتةوخؤ روو دةکاتة
بةردةنگةکـةي و ئةگـةر خوثنـةر ئـاگاي لـة هؤي گوتين ئةم شـثعرة نةبث ،هـةر نازانث
شـاعري ،رثـک رووي لـة کثيـة .بةآلم لةم شـثعرةي خـوارةوةدا بزانن چـؤن حاجي روو
لة خةصـک دةکات:
لــةم بةينــة ئيتتيفاقــث پةيــدا بکــةن بــة مــةردي
فةرقــي نةبــث شــوان و جووتيــار و مــر و گاوان
گــةر هيــچ نةبــث بــة ئؤيــن تابيــع بــة دةوصةتــث بــن
بثگانــة چاکــة دومشــن ،نــةک دومشــي لــة خؤتــان
رؤمــي وةکــوو بــةين مــوون ،کــةس پشــتيان پثنةبةســي
کةوتوونــة داوي خؤيــان ،سةرگةشــتة مــاون و حةيــران
(حاجي قادر)95 :1390،
وشـياريي سـةيفي قـازي لةمـةدا بـووة کـة زانيويـةيت زمـاين رةسـةن و خؤماصـي
وةکـوو پنجةگيايـةک وايـة کـة لـة خاکـي خؤيـدا نةبـث شين نابـث و پثويسـتيي بـة
چوارچيوةيةکـي لةبـار هةيـة .ئـةو زانيويـةيت وةرگرتني شـثوازثکي تايبةت ،لة پثشـدا
پثويسـتيي بـة وةرگرتني چوارچثوةکـةي هةيـة .ئـةو چوارچثـوة لةبـارة بريتييـة لـة «بـة
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بةردةنـگ دانـاين خةصـک» .بزانـن سـةيف چـؤن ئـةو خةصکـة دةدوثنـث:
کوردينــة تاکــةي ئثمــة لــة کثــوان ميســايل دثــو
دثــن و دةچــن و بؤمــة نةبــث قــةت خــودان و خثــو
ف خــؤش
خةصکــي هةمــوو ل ـ ة بــاغ و لــة شــارانة کةي ـ 
ئثمــة بــآو بــث ســةرة ماويــن لــة دةشــت و کثــو
بــؤ عامســان دةذؤن و لــة بةحــران دةکــةن ســةفةر
هــةر عــةرزة نيشــتگاهي مــة ،ســنعاتة وةرد و شــثو
(سةيفولقوزات)35 :1361،
بة بةردةنگ داناين خةصک لة دواييدا دةگاتة ئامؤژگاريکردنيان:
فکــرث لــة حاصــي خــؤ بکــةن و بگريــن بــة حاصــي خــؤ
هــةر بثســةري و عــةداوةيت خؤتانــة دثتــة رثــو
چــون دوژمنــن دةگــةص يــةک و نيتانــة يةکيــةيت
راتــاندةدةن بــة جــارث لــة هــةوراز و نشــثو
(سةرچاوةي پثشوو)
 -7کةصکوةرگرتن لة زةرفييةتة شاعريانةکاين زماين ئاخاوتن
کاتثـک لـة شـثعردا روو دةکرثتـة خةصکي و زماين خةصکي ئاسـايي دةبثتـة پثوانةيةک
بـؤ دةکارکـردن ،هةمـووکات مةترسـيي ئةوة لـة گؤذثداية ئاستي هونةري شـثعريش
داببـةزث .ئـةوة راسـتييةکة و حاشـاي لثناکـرث .شـثعرة نيشـتمانييةکاين حاجـيقـادر
لـة بـاري هونـةري و ئةدةبييـةوة لة شـثعري نايل-يـان تثنةپةذانـدووة و بگرة ئاسـتيان لة
ئاستي شـثعري نـايل ژثذاتـرة .بةآلم شـثعري حاجـي زةرفييةتثکي لةناو خؤيدا حةشـار
دا کـة سـاآلنثک دواتـر لة شـثوازي موکريانـدا زةرفييةتةکـة دؤزرايةوة و بة شـثويةکي
هونـةري کةصکـي لثوةرگريا.
کةصکوةرگرتـن لـة زمـاين خةصکـي ئاسـايي ،هـةر بـة تةنيـا لـة وةرگرتني ئـةو
وشـة و دةسـتةواژانةي خةصـک لـة قسـةکردين رؤژانةيانـدا کةصکيـان لثوةردةگـرن،
کـورت نابثتـةوة .قسـةکردين ئاسـايي جگـة لـةوةي وشـة و دةسـتةواژةي تايبـةت بـة
خـؤي هةيـة« ،ذاوثـژ»ي تايبـةت بة خؤشـي هةيـة .ئـةوة زؤر گرينگة شـاعريثک بتوانث
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راوثـژي قسـةکردين ئاسـايي ،نـةک هـةر وشـة و تةعبيري قسـةکردين رؤژانـة ،هبثنثتة
نـاو شـثعرةکاين و بتوانـث ئـةو راوثـژة بـة رةواين دةسـتةمؤ بـکا.
شـثوازي شـثعري حاجي دةبواية هثندة دةستاودةستي پثکرابا و لةو دةستاودةسـت
پثکرانـةدا هـةر هاتبـا و دةوصةمةندتـر ببـا هةتـا لة دةستي شـاعريثکي وةکـوو هثمندا
پتانسـيةلثکي شـاردراوةي دؤزرابـاوة و هونةرمةندانـة ئـازاد کرابـا .هثمـن لـة شـثعري
«شـةنگةبثري»دا راوثـژي گوتـاري رؤژانـةي بـة باشـترين شـثوة گواسـتووةتةوة بـؤ نـاو
زماين شـثعري:
شــةنگةبثري ســاصي ســاآلن لــة کوثســتانث لــة نــاو مــةذي
بــؤ مةذدؤشــن هةصتدةکــرد ئــةو باســکي ســپي مةذمةذي
لةبــةر هــاذةي گؤبةرؤک و گوارة و کرمةک و ژثرچةنة
نثوةذؤيــة لــة بــةر بثــرث کــؤذي مــةذي رادةپــةذي
کة ئثواران کةزيت دةکردن ســثبةنگي و چاوت دةذشت
بةو کةزي و چاوة نةرمانة بثذةمحانة شــوانت دةکوشــت
شــةنگةبيزا بــة ســروةبا مــوژدةي دةبــردة بــةر بةژنــت
ئاخر ئةتؤش هةواي کوثستاين ئةو کوردستانةت هةصدةمشت
(هثمن ٢٠٠٣ ،ئـ)١٤٤ :
هثمـن بؤخـؤي ئـاگاداري ئـةوة بـووة لـةو شـثعرةدا کارثکـي تـازةي کـردووة،
بـةآلم زؤر بـة لثصـي باسـي ئـةو تازةگةرييـة دةکا .مامؤسـتا لـة دوو شـوثندا يةکةميان لة
وتارثکـدا و دووهةميـان لـة وتووثژثکـدا باسـي ئـةو شـثعرةي کـردووة .لـة وتارةکـةدا
دةصثـت« :گومـامن لـةوةدا نييـة ئةگـةر «شـةنگةبثري»م لةسـةر وةزين عـةرووزي دابناية
ئـةم چثـژةي ئثسـتاي نةدةبـوو»( .هثمـن ٢٠٠٣،ب )٨٥ :لـةو وتووثژةشـدا کـة کاک
فةرهـاد شـاکةيل لةگةصيـدا کـردووة ،دةصـث« :لـة بـاري قاصبـدا تةنيـا شـثعرثکي  ..کـة
مـن پثـم وايـة پثـش مـن هيـچ شـاعريثکي کـورد دةو قاصبةيـدا شـثعري نةگوتـووة،
شـةنگةبثريية» (سـةرچاوةي پثشـوو .)٢٧٤،بصثـي مةبةستي مامؤسـتا هثمـن لـةو قاصبةي
بؤخـؤي دايهثنـاوة چـي بووبـث؟ لـة رووي چؤنيـةيت و رثکخـراين قافيةکانـةوة ،ئـةم
شـثعرة لـة هةمـوو بةندةکانيـدا لـة مؤدثلـي  abaaکةصـک وةردةگـرث کـة مؤدثلثکـي
تـازة نييـة و پثشـتريش کةصکـي لثوةرگيراوة کةواتـة مةبةستي لـة قاصبـة تازةکـة هةر
ئـةو کثشـة ناعةرووزييةيـة کة پثشـتر دةکار نةکراوة و حةق ئةوةية بـة ناوي هثمن-ةوة
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تؤمـار بکـرث .بـةآلم بـة بـذواي مـن تازةگةرييةکي لةمـةش گرينگتـر کةصکوةرگرتن
لـة راوثژي قسـةکردين ئاسـايية .شـاعري بة سـةميمييةتثکي ئةوتـؤ شـةنگةبثري دةدوثنث
کـة خوثنـةر هةسـت بـة ئامادةبـووين شـةنگةبثري لـة الي شـاعري دةکا.
هثمـن تةجرةبةيةکـيتريشـي لـةم چةشـنة هةيـة .ئـةو بيسـتو پثنـج سـاص بـةر لـة
شـثعري شـةنگةبثري ،شـثعرثکي بـة نـاوي «بةهـاري الدث» بـة شـثوةي تةرکيببةنـد
گوتووة کة لةو شثعرةشـدا راوثژي قسـةکردين ئاسـايي زؤر شـارةزايانة گواستووةتةوة
بـؤ ناو شـثعر:
بةهــارة کايت کارة خؤشةويســتم بؤچــي بثــم بــؤ شــار
ئةگــةر مــن بثمــة شــاري کــث وة ئةســتؤ بگــرث کاروبــار
ئةمن کرماجنم و کرمانج کة هات فةسصي بةهار وةک هار
دةبــث خبولثتــةوة کثــو و تــةالن و بةنــدةن و نيســار
هةتــا پةيــدا بــکا نــان و نةبــا بــؤ خةصکــي شــار هــاوار
(هثمن ٢٠٠٣ ،ئـ)٦٦ :
جوداوازييةکـةي لثرةدايـة ئـةو شـثعرة بـة پثچةوانـةي «شـةنگةبثري» لةسـةر وةزين
عـةرووزي دانـدراوة .دواي ئـةم تةجرةبةية ،هثمن کة دةگاتة «شـةنگةبثري» ،بؤ ئةوةي
راوثـژي قسـةکردنةکة ،ئاسـاييتر بنوثنـث ،وةزنـة عةرووزييةکـةش وةال دةنـث .بـةآلم لة
هـةردوو شـثعردا ،شـاعري کةسـثکي نزيکـي کردووة بـة بةردةنـگ و دةيدوثنث.
لـة شـثعري فارسـيدا کةصکوةرگرتن لـة پتانسـيةلةکاين زماين قسـةکردين رؤژانة،
بووةتـة هـؤي خوصقـاين شـثوازثکي شـثعريي بـة نـاو «شـثعري ئاخاوتـن» .توثـژةراين
ئـةدةيب هاوچةرخـي فارسـي رةچةصةکـي ئـةو شـيوازة دةگثذنـةوة بـؤ شـثعرةکاين
«فرووغـي فةذوخـزاد» و چصةپؤپةکةشـي لة شـثعري «سـةيد عةيل سـاصحي»دا دةبينن .لة
شـثعري کورديـدا ئـةم داهثنانـة ،بةر لـةوةي لة شـثعري نوثدا کةصکـي لثوةربگريث ،لة
شـثعري نةريتيـدا ناسـراوة و تـا رادةيـةک دةکار کـراوة.
جگـة لـةو منوونانـةي بامسان کرد ،ماموسـتا هـةژار لة «بةرةو موکريـان»دا ،کاتثک
لـة غةريبايةتيـدا ،باسـي شـوثن و ناوچـة و کةسـايةتييةکاين موکريـان دةکا کـة لثيـان
دوورة ،وةک کةسـثکي دوور و تـاراو لـة مةوتـةين خـؤي باسـيان ناکا ،بةصکـوو لة بةر
چـاوي خـؤي حازريـان دةکا و وةکـوو ناسـياوثکي کـؤن دةياندوثنـث .ئاخـؤ مـرؤڤ
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لةگةص ناسـياوثکي خؤشةويستي کؤن ،بة راوثژثکي خؤمانة و سـةميمي نةبث ،دةدوث؟
پــردي ســوور ئاخــؤ لــة بــرت مــاوم بــة نةمامــي لــة دةراوت رواوم
پثــم بصــث باغــي مکايــل چــؤين هــةر وةکــوو پثشــوو بةذةنــگ و بــؤين
دارةتــووي بــةژين خةزايــي مــاوي هــةر گــةش و دصتــةذي يــان ژاکاوي
ئــةي مهابــاد گوصــي ســةرتؤپي زةوي زيــاد لة هــةر جوانث وة بــةر دص دةکةوي
ســةيدوةقاس هــةر بة گةذي رةشــبةصةکي وةکــوو جــاران بــة کصــؤک و کةصةکــي
خانةقــا دار و دةرت چيمــةن و چيــم لــة هةمــووي هةصدةقوصــث بــرةوةرمي
تةرةغــة خؤشــي ســةرت هــةر بــةرزة لثکجيابوونةوةمــان چةنــد وةرزة؟
(هةژار١٤٥ :١٣٥٨ ،ـ)١١٠
 -8هةصهثنجاين وزةي ئةدةيب فؤلکلؤري
جگـة لـة زمـان و راوثـژي قسـةکردين رؤژانـة ،ئـةدةيب فؤلکلـؤري کـوردي و ژانـرة
جؤراوجـؤرةکاين ئـةو ئةدةبـةش ،سـةرچاوةيةکيتـري کةصکوةرگرتني شـاعرياين
شـثوازي موکريـان بـووة .گرينگتريـن ژانري ئـةدةيب فؤلکلـؤري کوردي بةيتـة .ديارة
نـاوي بةيتيـش لـة کؤنـةوة لةگـةص نـاوي ناوچـةي موکريـان لةيـةک گـرثدراون .ئةو
لةيةکگرثدرانـة بة چةشـنثک بووة کـة الي زؤريةک لة توثژةران ئـةو چاوةذوانييةي
سـاز کـردووة کـة هةر شـاعريثکي لـةو ناوچةيةدا ژيابث ،شـثعرةکةي دةبث راسـتةوخؤ
يـان ناذاسـتةوخؤ شـوثين لـة فـؤرم و ناوةرؤکـي بةيتـة جؤراوجـؤرةکان وةرگرتبـث.
لـة نووسـراوةيةکدا تووشـي ئـةو مةبةسـتة هـامت کـة گوايـة شـثعري ميسـباحودديواين
ئـةدةب تةئسيري زؤري لـة شـثوةي دةربذيني بةيتـةکان وةرگرتـووة .ئـةو کةسـانةي
لـة شـثعري ئةدةب شـارةزان ،دةزانن ئـةو يةکثک لـة لثهاتووترين شـاعرياين پةيذةوي
قوتاخبانـةي بابانـة و زمـاين شـثعريي ئـةدةب لـة زمـاين نايليـةوة خواسـتراوة .ئـةو
کروتةونـة زمانييـةي ئـةدةب دةکاري کـردووة ،سروشـتةکةي بـة چةشـنثکة ناتوانثـت
دةربذيني لـة چةشني دةربذيني بـاو لـة بةيـت و ئـةدةيب فؤلکلـؤري وةخـؤ بکا.
بـةآلم دزةکـردين زمـاين بةيـت لـة هثندثک شـثعري وةفايـيدا دةبينـدرث .وةفايي
لـة شـثعرثکدا دةصثت:
هـةزار صـهوم و صـهآلت بـث /چاوت لـة دووي زةکات بـث /خودات نييـة حةيات
بث /قـةت وا نييـة تؤبةکار.
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تـف لـة رةنـگ و رةوانـت /دةگـةص فيعـل و ژيانـت /چي تثـدا نييـة دوکانت /چت
[لـث] بکـذث خةريدار
بةيتي کـوردي لـة رووي قاصـب و فؤرمـةوة هةموويـان وةکـوو يـةک نين.
کؤمةصثـک بةيـت هـةن وةکـوو زةمبيلفـرؤش ،حمةممـةدي حةنيفة ،شـثخي سـةنعان،
باپريئاغـاي مةنگـوذ و هةمزاغـاي مةنگـوذ لة مةنزوومـة نزيک دةبنـةوة و دةکرث ناوي
بةيتي مةنزوومةييـان لـة سـةر دابنثـن .کثـش و قاصبي ئـةو شـثعرةي وةفايي لـةم بةيتانة
نزيکـة .وةفايـي لـة شـثعرثکي ديکةيـدا لـة تةکنيکثـک کةصـک وةردةگـرث کـة لـة
بةيتـة مةنزوومةييةکانـدا زؤر دةبينـدرث .دةکـرث نـاوي جومگـةي مةنزوومةيي لةسـةر
ئـةم تةکنيکـة دابنثين« .لـة مةنزوومـةدا چؤنيـةيت لثكبةسـتنةوةي بةنـدةکان هةندثک
جـاران بةمجؤرةيـة کـة دةسـتةواژةي کؤتايـي بةندثـک ،لةسـةرةتاي بةنـدي دوايـةدا
دووپـات دةبثتـةوة» (مةمحـووزادة.)120 :1381،
ئةم جومگةية لةم شثعرةي وةفاييدا دةبيندرث:
ئــةي رةفيقــان وةرنــة يــارمي زؤر زةليلــم دص شــکاو
جــان و دص مةحرووقــي نــارم ئــاخ لةبــؤ تثذثــک دراو
ئــاخ لةبــؤ تثذثــک دراوان نــووري دص بينايــي چــاوان
مةرهةمــي دصکونکــراوان مؤميــاي پشــي شــکاو
(وةفايي)101 :1380،
وةفايـي کاتثـک لـةم شـثوازة شـثعريية کةصـک وةردةگـرث کـة لـة شـثوازي بابـان
دوور کةوتووةتـةوة و بـةرة بـةرة خةريکـة وةکـوو ئةمحـةدي کـؤر ،ئةزموونـةکاين
قوتاخبانـةي باکـوور و شـثوازي شـاعريانثکي وةک فةقـث تةيـران و شـثخ ئةمحـةدي
جزيـري دةگوازثتـةوة بـؤ موکريـان.
حاجـي قـادر لـة هةندثـک لـة شـثعرةکانيدا بـة شـثوةيةکي ئيجـايب ئـاوذ لـة بةيتي
وةک «حمةممـةدي حةنيفـة» و «مثهـر و وةفا» دةداتةوة و نـاوي بةيتبثژي وةک عةيل
حةريري و عةيل بةردةشـاين بة گةورةيي دةهثنث .کةواتة ئاسـايية شـاعرياين شـثوازي
موکريـان ،بـة شـثوةيةکي بةئاگايانـة کةصکيـان لـة ئـةدةيب فؤلکلـؤري وةرگرتبـث.
مامؤسـتا هثمـن لـة هةندثک لة نووسـراوةکانيدا باسـي ئـةوةي کردووة کـة ناوةرؤکي
شـثعري شـثخ رةزا هثندةي رواصةتيان جوان نيية .بةآلم لة ناو هةموو شـثعرةکاين شـثخ
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رةزادا بـة تايبـةيت و بـة رثزثکـي زيادتـرةوة باسـي بةيتثکي شـثخرةزا دةکات:
کارث کــة غــةم و دةردي فرياقــت بــة مــي کــرد
ســةرما بــة هةتيــو بــا بــة دةواري شــذي نــاکا
(شثخ رةزا)33 :2003 ،
ئاخـؤ چ هؤکارثـک بووةتـة هـؤي ئـةوةي هثمـن ئـةوا بـة رثـزةوة باسـي ئـةم تاکة
بةيتـة بـکا؟ ديـارة ئـةم هـؤکارة بريتييـة لـة بةکارهثنـاين ئـةو مةسـةلةي لـة نيوةبةيتي
دووهةمـدا هاتـووة .ديارة مةسـةل بةشـثکة لـة فؤلکلؤري کـوردي .شـاعريثکي وةکوو
هثمـن کـة ئـاوا کةصکوةرگرتـن لـة فؤلکلـؤر پةسـند دةکا ،دةبـث بـؤ خـؤي چـؤين
مامةصـة لةگـةص ئـةدةيب فؤلکلـؤري کردبـث.
ئةو کثشـةي هثمن لة شـثعري «رؤژگاري رةش» و «بةهاري کوردسـتان»دا کةصکي
لثوةرگرتـووة ،کثشـثکة کـة خاصي پثکگةيشـتين گـؤراين و بةيتي مةنزوومةيية .ئةم
کثشـة لـة هةردووک لـةم لقانةي فؤلکلـؤري کورديدا کةصکـي لثوةرگرياوة.
هثمن لة «رؤژگاري رةش»دا دةصثت:
ئةمنيــة وةک داص و قــةل بــآو بوونــةوة نــاو گــةل
کــث ئازايــة بصــث لــةل هةتــا بيکــةن شــثت و شــةل
(هثمن ٢٠٠٣ ،ئـ)٩٣ :
ئـةو سـکاآليةي هثمـن لـة گـةل ئـةو سـکاآليةي بةيتبثـژي کـورد لـة رةزاشـاي
دةکات ،هةصسـةنگثنن:
شـاي پةهلـةوي نـازاين /ميللةتيـان کوشـت مةئمـووراين /تةمـام موحتاجـن بة ناين/
رؤژث سـةد باجـي دةسـتثنن /وةکـي گورگـي دةم بةخوثنن /چي فةقري بـث دةميرثنن/
(تةقي سـوصتاين)٤٨ ،
منوونةيةکـي بةرچـاوي ديکـةي بةکارهثنـاين ئـةدةيب فؤلکلـؤري ،مةسـنةويية
ال غةفـووري دةبباغييـة کـة تثيـدا زؤر مةسـةيل بـاوي سـةرزاراي
بةناوبانگةکـةي مـة 
خةصـک ،بـة شـثعر هؤندراوةتـةوة.
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 -9سةنتثزثک لة هةموو شثوازة شثعرييةکاين پثشوو
لـة کؤتاييـدا ئةگـةر کةسـثک لثمـان بپرسـث شـثعري قوتاخبانـةي موکريـان بـة چ
تايبةمتةنديگةلثکـةوة پثناسـة دةکـرث و کامـة شـثعر لـة کامـة شـاعري دةکـرث وةکـوو
منوونـةي بةرچـاوي شـثعري ئةم قوتاخبانةية باسـي لثـوة بکرث ،وةآلمي ئةم پرسـيارانة
چـؤن دةدةينـةوة؟
ديـارة ناکـرث منوونـةکان لـة شـثعري شـاعريثکدا کـورت کةينـةوة .لـة مثـژووي
قوتاخبانـةي موکريانـدا شـثعري بةنثوبانـگ و شـوثندانةر زؤرن« .زسـتان»ي سـةيفي
قـازي« ،بـةرةو موکريـان»ي هـةژار« ،خاسـةکةو»ي سـةيد کاميـل ئيمامـي« ،بةهـاري
کوردسـتان»ي هثمـن و زؤر شـثعريتريـش بـؤ ئةوة دةبـن وةکوو منوونـةي بةرچاوي
شـثعري قوتاخبانـةي موکريـان چاويـان لثبکـرث .بـةآلم بـؤ ناسـيين ئـةم قوتاخبانةيـة،
چاوگثذانثکـي مثژوويـي بةسـةر شـثعري شـاعرياين ئـةم قوتاخبانةية بةکةصکـة .گومتان
شـوثنوةرگرتن لـة زمـاين نايليـةوة هةتـا کةصکوةرگرتـن لة زماين خةصکي ئاسـايي
و زمـاين فؤلکلـؤر ،رثچکةيـةک بـووة شـاعرياين ئـةم قوتاخبانةيـة پثيـدا رؤيشـتوون.
بـةآلم دةبـث بزانين ئةمـة نيـوةي ئـةو رةوتةيـة لـةم قوتاخبانةيـةدا تثپـةذ کراوة.
بـؤ وثناکـردين چؤنيـةيت ئاصوگـؤذةکان لة نيـوةي يةکةمـي ئةم رةوتـةدا ،دةکرث
دوو منوونـةي زؤر بةرچـاو لـة شـاعريثکي تةمةندرثـژ و پذبةرهةمـي ئـةم مةکتةبة واتة
سـةيد کاميـل ئيمامي (ئـاوات) هبثنينةوة:
قوربــاين تــؤزي رثگــةمت ئــةي ســروةکةي ســةحةر
ئــةي شــارةزا و بةصــةد بــة هةمــوو کثــو و دةش ـتودةر
کايت گزينــگ چيــا بــة نةســيمت مونــةووةر
رةنگــن دةبــث لــة تؤقــي ســةريذا هةتــا کةمــةر
(ئاوات)195 :1381،
پثويسـت بـة وتـن نـاکا ئـةم زمانـة چـؤن لـة ژثـر کارتثکـردين خةسـت و خؤصـي
زمـاين نايلدايـة .بـةآلم هـةر شـاعريي ئـةم شـثعرة ،سـاآلنثک دواتر شـثعري خـوارةوة
دةنووسـث .بـؤ خؤتـان دةتوانـن مةزةنـدةي ئةوة بکـةن ئاوات لـةم شـثعرةيدا چاوي لة
کامـة شـاعري و لـة کامـة شـثعر بووة.
بثــري چوونــة مــةذ دؤشــن بــة پةجنــةي نــةرم و رةنگــن
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يــةک خاتــوو زيــن يــةک شــرين
خةجــث و مةجــث و فامتؤکــث
بــة هةصپةذکــث و پثکةنــن

شــرينتر بــوون لــة هةنگويــن
مةندؤکــث
بــؤ
دةرکةوتــن
چــوون بــؤ مةنــدؤکان چنــن
(سةرچاوةي پثشوو)٢١٢ ،

شـوثن پثـي «بةهـاري کوردسـتان»ي هثمـن ،لـةم شـثعرةدا بـة ئاشـکرايي بـةدي
دةکـرث( .هةصبـةت بـةم منوونـة هثنانةوةيـة لـة شـثعري سـةيد کاميـل ئيمامـي ،نابثـت
مامؤسـتا ئـاوات بـة شـاعريثکي السـاييکةرةوة بزانين .ئـةو دانوسـتانانة لـة شـاعرياين
نـاو بازنةيةکـي ئةدةبيـدا دياردةيةکـي ئاسـايية .بـؤ منوونـة قافيـة و کثشـي هةندثـک
شـثعري ئـاوات ،وةک ديـارة زؤرجـار دصـي هثمني بـردووة .هثمني الو لـة شـثعري
«يـادگاري شيرن»دا لـة ژثـر کارتثکردين شـثعري «ئـارةق ذشتن»ي ئاواتـة .هةروةها
ئـاوات دوو پارچـة شـثعري جـوداي هـةردووک بـة نـاوي «چ بکـةم» هةية کـة کاريان
کردووةتـة سـةر غةزةصـة بةناوبانگةکـةي هثمـن واتـة «بارگةي يـاران» کة لـة دةوراين
پرييـدا هؤندوويةتـةوة .منوونـةيتريـش لـةم دةسـتة لـة گؤذثـدا هةيـة).
مةبةسـتثکي زؤر گرينـگ کـة دةمهـةوث بيخةمـة روو و داکؤکـي لةسـةر بکـةم
ئةمةيـة کـة شـثوازي شـثعري قوتاخبانـةي موکريـان ،هـةر لـة مـةوداي نثـوان ئـةم دوو
جةمسـةرة ديـاري کـراوة کـة بـؤ منوونـة لـة شـثعري سـةيد کاميـلدا ديتمـان قةتيـس
نامثنثتـةوة .ئةمـة نيـوةي ئـةو مةودايةيـة کـة دةبوايـة خسـتبامانة روو .شـثوازي شـثعريي
لـةم قوتاخبانةيـةدا لـة دوايين هةنگاوةکانيـدا لـة وثسـتگةي شـثعري وةک «بةهـاري
کوردسـتان»ي هثمـندا ناوثسـتث .هثمـن لـة زؤريـةک لـة غةزةصةکانيـدا بة سـةنتثزثکي
زؤر پوخـت و پـاراو لـة مرياتثکـي يةکجـار پـاراوي شـثعري کـوردي و فارسـي دةگا.
ئـةو سـةنتثزة پوخـت و پـاراوة لـة غةزةصـي وةک «بـةرةو ئاسـؤ»« ،عيشـق و ئـازادي»،
«فرمثسـکي رنـوو» و «بارگـةي يـاران» دةبيندرثـن .لـة غةزةصـة کؤنترةکانيـش دةتوانني
ئامـاژة بـة «بؤسـةي رؤژگار»« ،چارةنووسـي شـاعري»« ،ماچي شيرن»« ،هثالنـةي بةتاص»،
«گلثنـةي شـاعري»« ،شـةوگاري تةنيايـي» و «پةيامـي رانةگةيةنـدراو» بکةيـن.
وةکـوو بةصگـة هثنانةوةيـةک بـؤ ئـةم بؤچوونـة ،بـؤ منوونـة لـة شـثعري «بارگـةي
يـاران»دا دةبينين لـة الي وشـة و تةعبيري کالسـيکي وةک سـةروي رةوان ،دؤخ و
خةدةنـگ ،رؤحـي رةوان و ...دا ،وشـة و تةعبريي خؤماصـي و کوردانةي وةک رةويت
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کـةوان ،پذمـةي بـؤر و بـدةوان ،زةبـري ئاوزةنگـي و ...دةديتـرث.
لـة شـثعري ئاوات-يشـدا بثجگـة لـة منوونـة زؤر بةنثوبانگـةکاين «شـةو» و «شـاري
دص» ،شـثعرثکي وةک «شـاي شـامات» منوونـةي ئـةم سـةنتثزةية:
مــن هــامت و تــؤ رؤيــي ،تــؤ رؤيــي و مــن هــامت
زانيوتــة بــة قــةويل وان تــؤ لــؤيت و مــن المت
تــؤ راوچــي و مــن هةوچــي ،بــا پثکــةوة حــازر بــن
گــوث مةگــرة قســةي خةصکــي ،وةک مــن بة کــةذا هامت
شــايي دةوث ئــةو ســةيرة دةسبگــرة مةصــث لةنگــم
هةصپةرکةيةکــي بگريــن تــؤ دةسگــرة مــن پــامت
گــةر چــا بــث کــةالي مــن ســينةش کــة ســةماوةر بــث
شــرينة وةکــوو قةنــدة هةصبةســت و مةقــاالمت
(ئاوات)113 :1381،
ئـاوات لـةم شـثعرةيدا گةرچـي ئيلهامي لـةو شـثعرةي مةولةوي رؤمـي وةرگرتووة
کـة بةم بةيتة دةسـت پـثدةکات:
مــن بيخــود و تــو بيخــود ،مــا را کــة بــرد خانــة
1
مــن چنــد تــو را گفتــم کــم خــور دو ســة پيمانــة
بـةآلم وةهـا تةعبير و وشـةي کوردي ئاوثتةي ئةم کثش و کةشـة خواسـتراوة دةکا
(بـة تايبـةيت لـة دوو بةيتي دواييـدا و لـة باسـي هةصپةرکـث و قةنـد و چايةکـةدا) کة لة
رةويت بةخؤماصيکـردين ئـةم کثـش و کةشـةدا بـة ئاشـکرا سـةردةکةوث .پثوةنـدي
ئـةم شـثعرةي ئـاوات لةگـةص شـثعرةکةي مةولـةوي وةک پثوةندي شـثعري «ناسـؤري
تةشـةنا»ي هثمـن (وةرة مةيگثـذ دةمةوث ئةوشـؤ غةمـي دص کةم کةم /لـووزةوم بةردة
سـةرث نامـةوث جورعـةي کةمکـةم) لةگـةص ئـةم شـثعرةي سـةعدي-ية کـة خـاوةين
راوثژثکـي حيماسـي تةغةززوللييـة (بـة جهـان خـرم از آمن کـة جهـان خـرم از اوسـت/
عاشـقم بـةر مهـة عـامل کـة مهـة عـامل از اوسـت) .لـة بريمـان بـث شـثوازي موکريـان
 -1ئـةم شـثعرة زيادتـر بـةم شـثوةية لـة سـةر زاري خةصکـة( :مـن مسـت و تـو ديوانـة ،)...بـةآلم مامؤسـتايان
بةديعوززةمـاين فرووزانفـةر و شـةفيعي کةدکـةين بـة شـيوةي (مـن بيخـود و تـو بيخود)يـان سـاخ کردووةتـةوة).
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دوايين قوتاخبانـةي شـثعري نةريتي کوردييـة؛ کةواتـة شـاعرياين سـةر بـةم شـثوازة
لـة سـةر شـاين کةصةشـاعرياين کـورد و فـارس راوةسـتاون .چ منوونةيـةک لـة «ناصةي
جودايـي» ،باشـتر ئـةم سـةنتثزة باسکراوةمان پثنيشـان دةدا؟ هثمن لةو شـثعرةدا وةک
چؤن کةصک لة کثش و ناوةرؤکي شـثعري سـةرةتاي مةسـنةوي مةولةوي وةردةگرث
و چةنـد بةيتثکيشـي لـث تثهةصکثـش دةکا وةک (هـر کسـي کـو دور مانـد از اصـل
خويـش /بـاز جويـد روزگار وصـل خويـش) ،هـةر ئـاواش ئـاوذ لـة ئـةدةيب فؤلکلؤري
کـوردي دةداتـةوة و حاصـي خـؤي لة تاراوگـةدا لةگةص حاصي پـذ لة پـةژارةي قارةمانة
فؤلکلؤرييـةکان بـةراورد دةکا و لـة مـةم و زيـن و الس و خـةزاصذا پثـدادث ،هةتـا
دةگاتـة شـةم و شـةمزين و خـةج و سـيامةند و براميـؤک و پةريخـان.
الســة شــؤذثک بــووم غةنيمــي دوژمنــان ئثســتة ئةنگــواوم بــة تــري چصکنــان
مانگــي کانوونــث بــة چلــوان دةرکــرام وةک بــرامي لــةو وآلتــة راونــرام
(هثمن ٢٠٠٣ ،ئـ)201-2 :
لهناو شـثعري هثدي-شـدا زؤر شـثعري ئةوتؤ هةن کة دةکرث وةکوو سـةنتثزثکي
سـةرکةوتووي شثعري کالسـيک و ئةدةيب فؤلکلؤري چاويان لثبکرث:
تةماشــاي هةنيــةت هةتــاو نةکــردة بــؤين ئةگرجيــةت شــةماص نةبــردة
ثوثنــة لــث هاتوويــة دةر
لــةو هةمــوو وثنــةي وةســتاي وثنةگــةر هــةر تــؤي ب 
ئــةو کاتــةي هثصــي بــة بــرؤت دادثنــا هــةر زانســتث بــووي بــةکاري هثنــا
تــا زةردة گوصــي گؤنــات دةنگثــوث چيمــةن ســةد کاســة خونــاو دةپثــوث
بؤخؤتـان دةتوانـن مةزةندةي ئةوة بکةن شـثعرثکي وا توانيبثيت ئةدةيب کالسـيکي
فارسـي و کـوردي و ئـةدةيب فولکلـؤري لـة ناو يةک بؤتـةدا قاص کاتـةوة ،رووي لة چ
ئاسـؤيةک بووة و لة چ وثسـتگةيةکدا وثسـتاوة.
 -10ئةجنام
باسوخواسـةکاين پثوةنـديدار بـة شثوازناسـي شـثعري نةريتي کـوردي ئةگةرچـي بة
خؤشـييةوة ماوةيةکـة هاتوونةتـة گـؤذث و هةندثـک بريؤکـةي بةکةصک لـةم بارةيةدا
چةسـپثندراون ،بـةآلم هثشـتا ئثمـة لـةم بـوارةدا لـة سـةرةتاي رثگادايـن .سـتراتثژييةکي
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بةکةصـک بـؤ بردنةپثشـي ئـةم پرؤژةيـة بريتييـة لـة کةرتکةرتکـردين پرؤژةکـة و
کارکـردين ورد و جـودا لةسـةر هـةر کام لـة کةرتةکاين .لـةم وتارةدا هـةوص دراوة بة
شـثوةيةکي سـةرةتايي تايبةمتةندييةکاين شـثوازي شـثعريي موکريان روون بکرثنةوة،
هةتـا دواتـر بتوانين بة سـاغکردنةوةي ئةم باسـة ،ئةو بةشـة لة شـثعري کـوردي وةکوو
ئاصقةيـةک خبةينـة سـةر زجنريةي شـثعري نةريتيـي کوردي.
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