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کورته

 مه به سـت لـه چه مکـی  لێکه وتـه ، ئه وه یه  کـه وا دوای مانـه وه  و

 نیشـته جێبوونی شـاعیران و ڕۆشنبیران له سـه رزه مینی تاراوگه ،

 درک کردنێکـی قووڵـی غه ریبـی و بـێ ئۆقره یـی لـه  شـیعر یـا

 خـود نووسـینه کانیاندا هه سـتی پێده کرێـت، جـا ئـه م غه ریبی

 و بـێ ئۆقره ییـه  لـه  چوارچێـوه ی تێفکریـن و دونیابینییه کـدا له 

 نێو تێکسـت شـوێنی بـۆ کراوه ته وه . بۆ ئه م مه به سـته  ئه م باسـه 

 لەسـەر دوو دونیابینیـى جیـاوازی منەوەرانـی کـوردى تاراوگە

 دەوەسـتێت، هـەر یەکێک لەم شـێوازانە دونیابینیی و شـێوازی

 سـەر هەڵگرتنەکەیـان جیـاوازە، سـەردەم و شـوێنکاتی هـەر

 یەکێـک لـەم تاراوگەبووانـه  جیـاوازە، بۆیە دەبینیـن لێکەوتەی

 تاراوگە کاریگەریی جیاوازی لەسـەر منەوەرانـی تاراوگە هەیە.

 قۆناغـی یەکەمی تاراوگەبوون لە  مەوالنا خالیدی نەقشـبەندی

 و نالىی شاعیره وه  دەسـت پێ دەکات، ئێمە ناومان ناوە »تاراوگە

 لـه ڕه هه ندی دیندارییه وه«، دونیابینیى ئـەم قۆناغەی تاراوگە، لە

 قۆناغەکـه ی دیکه  تەواو جیاوازە. مەوالنا خالیدی نەقشـبەندی

 و نالـی ، زادگـە و نیشـتیامنیان لە چوارچێـوەی بەهاکاىن ئایین

 سـەیر کـردووە، لەسـەر مەسـەلەی نەتەوەیی کەمرت وه سـتاون .

 قۆناغـی تاراوگەبوونـی دوای مەوالنا خالید لـە حاجی قادری

 کۆییەوە دەسـت پێ  دەکات، ئەم قۆناغەمـان ناوناوه  »تاراوگه  له 

 ڕه هه نـدی ناسیۆنالیسـتیه وه« ، ئەگەرچی حاجى قـادرى کۆیی

 لەنێو دونیای دەسـەاڵت و کاریگەرییەکانـی ئایین تاراوگەبووه ،

 بـەاڵم دۆخـی تاراوگەبوونەکـەی وەرگێڕاوه تـه  سـەر خزمەتـی

 نەتەوەیی و وشیاریی دروسـتکردووه ، بەهۆیەوە تەکانێک بەبەر

 کۆمەڵگـە دەدات، لـە نێـو ئـەدەب و تێفکریـن لەمـەڕ پـرس و

 بابەتەکانی نیشـتیامن خاڵێکی وەرچەرخان دروسـت ده کات،

 لـه  تاراوگەبوونـی حاجـی قـادر و پاشـان پیره مێردی شـاعیر و

 زێـوه ردا، نەتـەوە و نیشـتیامن دەبێتـە چەقی قورسـایی ئایدیاى

شیعر .تێکستەکانی 

وشـه گه لی سـه ره کی: چەمکـی تاراوگـە، مەوالنـا خالید، 

نالـی، حاجی قـادر، پیرەمێـرد، زێوەر.

چکیده

منظـور از مفهـوم منـود ایـن اسـت کـه پـس از اقامـت 

از  عمیقـی  حـس  غربـت،  در  روشـنفکران  و  شـاعران 

غـم غربـت و ناآرامـی در شـعر و نوشتارشـان پدیـدار 

ناآرامـی در چارچـوب  و  می شـود. چـون غـم غربـت 

تأّمـل و جهان بینـی تبییـن می شـود، بـه ایـن منظـور این 

جسـتار بر دو رویکرد متامیز شـخصیت کردی در غربت 

دارای  رویکـرد،  دو  ایـن  از  کـدام  هـر  می کنـد.  تأکیـد 

جهان بینـی و سـبک شـخصی متامیـزی اسـت؛ دوران و 

مـکان زمامننـد هـر کـدام از ایـن غریبانه رسایی هـا هـم 

متامیـز اسـت؛ بـه همیـن دلیـل می بینیم که منـود غربت 

تأثیرهـای متفاوتـی هـم بـر شـخصیت در غربـت دارد. 

مرحلـه ی نخسـت غربـت، در شـعر خالـد نقشـبندی و 

نالـی رس برمـی آورد کـه اصطـالح »غربت از جنبـۀ دین« 

از  مرحلـه  ایـن  کرده ایـم. جهان بینـی  اطـالق  آن  بـر  را 

غربـت، کامـالً جـدا از مرحلۀ دیگر اسـت. نقشـبندی و 

نالـی زادگاه و میهـن را در چارچـوب ارزش هـای دینـی 

کرده انـد.  مترکـز  ملّـی  موضـوع  بـر  کمـرت  و  می بیننـد 

رسوده هـای  در  را  نقشـبندی  از  بعـد  غربـت  مرحلـۀ 

حاجـی قادر مشـاهده می کنیـم که آن را »غربـت از جنبۀ 

ناسیونالیسـم« نامیده ایـم. هرچنـد حاجی قـادر کویی از 

جهـان قـدرت و تأثیـرات دیـن دور بـوده، اّمـا وضعیـت 

غربـت را بـه خدمـت ملّـت و هوشـیاری ملّـی درآورده 

اسـت؛ بـه همین دلیـل جامعه را بـه پیش می رانـد؛ او در 

تأّمـل بـر موضوعات میهنـی در ادب کـردی نقطۀ عطفی 

می شـود؛ بـه گونـه ای کـه در غریبانه رسایـی حاجی قادر 

و سـپس پیره مـرد و زیـور، ملّـت و میهـن بـه مرکـز ثقـل 

ایـدۀ شـعری آنـان بـدل می شـود.

نقشـبندی،  خالـد  موالنـا  مفهـوم  غربـت،  کلیدواژه هـا: 

زیـور.ورد. پیره مـرد،  قـادر،  حاجـی  نالـی، 

1- kaifimuhammad393@gmail.com (نویسنده مسؤول)
2- yadgar.ameen@soran.edu.iq
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1- پێشەکی

ــی  ــەوەران دیرۆکێک ــاعیر و من ــی ش ــدا، تاراوگەبوون ــی جیهان ــی میللەتان ــە ئەدەبیات ل

لەمێژینــەی هەیــە، جــا بۆ هەر ســەردەمێک، فاکتــەری جیــاواز هــۆکاری تاراوگەبوونن، 

ئەمــەش بــۆ واقیعــی ژیانــی ســەردەمە جیــاوازەکان دەگەڕێتــەوە. شــاعیر و منەوەرانــی 

دینیــی  و  ئابــووری، کۆمەاڵیەتــی  ژیانــی سیاســی،  و شــێوەى  دۆخ  کوردیــش 

ــژووی  ــە مێ ــن. ل ــۆکاری تاراوگەبوونیان ــان، ه ــەردەمەکانی ژیانی ــە س ــەردەمێک ل س

ــت،  ــنت بەدی دەکرێ ــەرپێهەڵگرتن و جێهێش ــن ڕووداوی س ــوردی چەندی ــی ک ئەدەب

بــەاڵم نۆڕمێکــی تایبــەت و شــێوازێکی دونیابینیــی دیاریکراویــان دروســت نەکــردووە.

مەوالنــا خالیــدی نەقشــبەندی، لــە ملمالنــێ و کێبەرکێــی دەســەاڵتی دینــداری 

ــە  ــەی، کەوتووەت ــڕەوی تەریقەتەک ــەرزەمینی قەڵەم ــی س ــاوان کردن ــتی پ ــە مەبەس ب

ڕکابــەری، بــۆ ئــەم مەبەســتەش یەکێکــە لــەو کەســایەتییانەی لــەو کایــە ملمالنێــکارەدا 

ــە  ڕۆڵێکــی ئێجــگار گرنگــی هەیــە، ســەرەنجام تاراوگــە دوا مەنزڵگــەی دەبێــت. بۆی

ئێمــەش بــۆ ســەرەتای تاراوگەبوونــی منەوەرانــی کــورد گەڕاوینەتەوە، ســەرنجەکامنان 

ــا خالیــدی  ــە مەوالن ــەم مەبەســتەش ل ــۆ ئ ــوە، ب ــەوە هەڵگۆزی ــە مێــژووی نوێــی نەت ل

ــینی  ــڕەوی میرنش ــە قەلەم ــی ل ــەی دینی ــەدی تاراوگ ــەر ئام ــبەندییەوه وەک س نەقش

ــەنەدێک  ــد وەک س ــا خالی ــووىن مەوالن ــی تاراوگەب ــن، دۆخ ــت پێدەکەی ــان دەس باب

لەنێــو شــیعرەکانی خۆیــەوە دەســتامن خســتووە، کــەوا تــەواوی بیرکردنــەوە و ســۆزی 

غەریبییەکــەی لــە چوارچێــوەی ئاییــن و تێڕوانینەکانــی ئایینــەوە ســەرچاوەی گرتــووە. 

مەوالنــا خالیــدی نەقشــبەندی ئەگەرچی ڕێبــەری تەریقەتــی نەقشــبەندیی موجەدیدیە، 

لــە هەمــان کاتــدا شــاعیرێکی بــە توانــا و دەســت ڕەنگینــە. بــە خوێندنــەوەی 

ــان  ــەر کاریگەرییەکــی زۆری ــی پێغەمب ــان و فەرموودەکان شــیعرەکانی تێیدەگــەی قورئ

لەســەر دانانــی شــیعرەکانیدا هەیــە. بەپێچەوانــەوە لــە دۆخــی دواتــری تاراوگەبوونــی 

شــاعیر و ڕۆشــنبیران، کەمــرت ئــەو هەســتە دیندارییــە دەبینییــەوە، نیشــتیامن و نەتــەوە 

لــە دیــدی حاجــی قــادر و هاوڕێکانیــدا لــەوە دەکەوێــت بــە ئاییــن گۆشــکراو بێــت، 

ــان  ــک و بابەتەکانیی ــەی خەڵ ــی ڕۆژان ــی ژیان ــو وردەکارییەکان ــە نێ ــوو دادەبەزێت بەڵک

ــی شــیعرەکانییان. ــە هەوێن دەکەن

2- بنەمای تیۆریک

ــە  ــدا منوون ــراوە، تیای ــۆدی »وەســفیی شــیکاری« ک ــڕەوی میت ــەدا پەی ــەم توێژینەوەی ل
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ــە  ــت بەمنوون ــت بووبێ ــوێنەی پێویس ــەو ش ــوو، ل ــاعیرانی تاراوگەب ــیعرییەکانی ش ش

وەرگیــراوە. ئــەو شــاعیر و منــەوەرە تاراوگەبووانــەی مــاوەی ژیانیــان لــە ناوەڕاســتی 

ســەدەی نۆزدەهــەم تــا وەکــو ناوەڕاســتی ســەدەی بیســتەم بــووە، کراونەتــە ئامانجــی 

ــە لێکۆلینەوەکــە بدەیــن،  لێکۆڵینەوەکــە، بــەاڵم نەمانویســتووە شــێوەی کڕۆنۆلــۆژی ب

بەڵکــوو ئــەو نــاوە دیارانــە وەرگیــراون، کــەوا ســەرئامەد و ڕچەشــکێنی قۆناغەکــەی 

ــد  ــەدا چەن ــنووری لێکۆلینەوەک ــاوەی س ــن لەم ــەوەش دەزانی ــی ئ ــن، ئەگەرچ خۆیان

شــاعیر و کەســایەتیی دیکــە هــەن، بــەاڵم بــە ســەرنجدان لــە بەرهەمەکانیــان، 

هەســت بــە یــەک نــۆرم و شــێوەی بیرکردنــەوە دەکرێــت، بــۆ منوونــە نالیــی شــاعیر 

هاوشــێوەی تاراوگەبوونەکــەی مەوالنــا خالیــدی نەقشــبەندییە، ئەمانە )نالــی و مەوالنا 

ــن و  ــوون، شــێوازی ســەر هەڵگرت ــردا تاراوگەب ــەک سیســتەمی کۆبی ــو ی ــد( لەنێ خالی

ــی نێوانیشــییان زۆر لەیەکــەوە  ــان زۆر لەیەکــەوە نزیکــە، مــاوەی زەمەن ئاوارەبوونەکەی

دوور نییــە، تەنانــەت شــێوازی نواندنــەوەی هەســتی غەریبییــان لەنێــو شــیعرەکانییاندا 

لــە ڕووی دەروونییــەوە لــە یەکدیــی دەچێــت، ئەمــەش بــۆ حاجــی قــادری شــاعیر و 

ــەم دەســتپێکی  ــا ســەرتۆپی یەک ــەو ڕاســتە، کەچــی ئێمــە تەنه ــی ئ ــی دوای هاوڕێکان

پرۆســەی تاراوگەبوومنــان بەمنوونــەی ســنووری لێکۆڵینەوەکــە وەرگرتــووە: بۆیــە ئەم 

لێکۆلینەوەیــە لــە مــەداری دوو بازنــە، شــاعیر و منەوەرەکانــی کۆکردۆتــەوە، یەکێکیــان 

ئایینییــە و ئەویرتیــان ناسیۆنالیســتییە. تەنهــا لەســەر ئــەو شــاعیر و منەوەران وەســتاوین 

کــەوا لــە نێــو ســنووری قەڵەمــڕەوی میرنیشــینی بابانــن، ئەگەرچــی ئــەوەش دەزانیــن، 

ــی  ــە ڕۆڵێک ــە تاراوگ ــەکان ل ــەی بەدرخانیی ــەم بنەماڵ ــەدەی نۆزدەه ــی س ــە کۆتای ل

ــان لەمــەڕ وشــیاری نەتەوەیــی بینیــووە. گرنگی

3- پێشینە

لــە ئەدەبیاتــی کوردیــدا، لێکۆڵینەوەیــەک بەشــێوەی زانســتی لــە ســەر تاراوگەبوونــی 

ــەوە،  ــان دەکەوێت ــی تاراوگەبوونەکەی ــە دۆخ ــەی ل ــەو لێکەوتان ــورد و ئ ــی ک منەوەران

پێشــکەش نەکــراوە. دەشــێ ئــەم توێژینەوەیــە بــە یەکــەم هــەوڵ  لــە بــواری لێکدانەوەی 

لێکەوتــەی تاراوگــە لــه ئەدەبــی کوردیــدا، دەســت نیشــان بکرێــت.

4- چەمک و زاراوەی تاراوگە

بــەر لــەوەی بــاس لەچەمــک و زاراوەی تاراوگــە بکەیــن، پێویســتە ئــەوە بڵێیــن تاراوگە 
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ــەڵ  ــرە، لەگ ــتەواژەی ت ــک و دەس ــک چەم ــدراوی کۆمەڵێ ــۆز و گرێ ــی ئاڵ چەمکێک

ــی مــرۆڤ، تێکچــڕژاوە،  ــی ســەرهەڵگرتن و شــوێن لەق بوون ــن ڕەوت و بزاوت چەندی

مانــا و مەبەســتی خــۆی لەوانــەوە وەردەگرێــت. بۆیــە دەکــرێ  تاراوگــە بــەدوا 

ــوون،  ــوێن لەق ب ــتنەوە، ش ــەرهەڵگرتن، دوورخس ــەفەر، س ــۆچ، ڕەو، س ــی ک پرۆسێس

ــت. ــوون بزانرێ ــۆران و غەوارەب ت

تاراوگــە چەمکێکــە پرت گرێــدراوی شــوێن و چوارچێوەیەکی جوگرافیــی دەرەوەی 

ــی  ــن، لەزمان ــتێک بزانی ــوو ش ــش هەم ــتە پێ ــتیامنە. پێویس ــد و نیش ــنوورەکانی زێ س

ــتێت و  ــزی دەوەس ــی ئینگلی ــی زمان ــەر چ چەمکێک ــی تاراوگــە، بەرامب کــوری چەمک

بــۆ چ مەبەســتێک بەکاردێــت. لەزمانــی ئینگلیزیــدا هاوشــێوەی زمانــی کــوردی چەنــد 

چەمکێــک هــەن، گوزارشــتکەری دۆخێــک لەدۆخەکانــی ســەرهەڵگرتن و جێهێشــتنی 

نیشــتامنن، ئەوانیــش بریتیــن لــه:

“Diaspora”, “exile”, “migration”, “expatriate”, “displacement”, “homeless»

هــەر یەکێــک لــەو چەمکانــە لەشــێوازی چۆنییەتــی ســەرهەڵگرتن و جێهێشــتنی 

کــەس و گرووپەکانــەوە مانــا و مــەودا وەردەگــرن، بــۆ منوونــە:

Diaspora:

ــەزۆر  ــەرهەڵگرتن و ب ــی س ــۆ دۆخ ــان ب ــی میللەت ــو ئەدەبیات ــک لەنێ ــو چەمکێ وەک

ــی  ــی میللەتان ــی لەخەڵکان ــرت ئەوان ــراوە، پ ــەت ک ــەکان تایب ــی جوولەک پەرتەوازەکردن

ــەاڵم  ــەپاوە. ب ــەریاندا س ــێ  بەس ــییە و بەزۆرەمل ــی سیاس ــەوە، دۆخێک ــر پێدەنارسێت ت

دواتــر دەبێتــە چەمکێکــی گشــتی و لــە فەرهەنــگ و زمانــی دیکــەش دەردەکەوێــت، 

میللەتانــی تریــش بــۆ دۆخــی ســەرپێهەڵگرتن و تاراوگەبوونــی خۆیــان بــەکاری دێنــن 

.)p136:2005,Ember& Embe(

:Migration

ــت،  ــەک بێ ــرووپ و کۆمەڵەی ــان گ ــەس ی ــا چ تاکەک ــردن، ج ــۆ کۆچک ــەیەکە ب پرۆس

 Ozden( لەخاکــی خۆیانــەوە کــۆچ بــۆ خــاک و ســەرزەمینێکی دیکــە ئەنجــام دەدەن

.)23-p22:2007,& Schiff

:Expatriate

ئــەم چەمکــە بەمانــای ئاوارەبوونــی کەســێک دێــت، پــرت بــۆ دۆخــی ئــەو کەســانەیە، 

ــود  ــەری یاخ ــی هون ــوون بەتەوژم ــود کاریگەرب ــەیەک یاخ ــی لەپیش ــەوا کارامەی ک

ــی  ــار ماوەیەک ــەی ج ــت. زۆرب ــڕی واڵت دەبرێ ــنووری کارگێ ــک، س ــی واڵتێ ئەدەب
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ــی  ــود نەمان ــن یاخ ــوود وەرگرت ــوون، دوای س ــاو تاراوگەب ــێ  لەچ ــرت دەخایەن کەم

ــە  ــۆی هەی ــەنی خ ــوێنی ڕەس ــۆ ش ــەوەی ب ــواری گەڕان ــوون، ب ــی ئاوارەب هۆیەکان

.))p143:2013,Castree,kitchin& Rogers

:Displacement

ئــەم چەمکــە شــوێن لەقبوونــی بــۆ بەکاردێــت، ئەمــەش پــرت بــه مەبەســتی ئاوارەبــوون 

ــت و  ــنووری واڵت دەبڕێ ــەوا س ــت، ک ــک دێ ــود گروپێ ــاک یاخ ــەرهەڵگرتنی ت و س

ــود  ــتی یاخ ــی رسوش ــی هۆکارێک ــە ئەنجام ــێتەوە، ل ــە دەگیرس ــی دیک ــە واڵتێک ل

https://www. ( جەنــگ و هتــد، شــوێنی خۆیــان بــۆ شــوێنێکی دیکــی جێ دەهێڵــن

.)merriam-webster.com/dictionary/displacement

:Homeless

ــوێنی  ــێ ش ــەرگەردانی و ب ــی س ــۆ دۆخ ــرت ب ــت، پ ــی« پێدەوترێ ــە »بێامڵ ــەم چەمک ئ

کــەس و گروپێــک دەوترێــت، لەناوەخــۆ یاخــود هەندێــک جــار بــۆ دەرەوەی 

 Amore, Baker and( ســنووری واڵتیــش، کــەوا بێــامڵ و شــوێنن، بەکاردێــت

.)p20  :2011,Chapman

:Exile

ئــەم چەمکــە بەمانــای تاراوگــە دێــت، مانــای خــۆی لەجیــاوازی ژیــان و شــوێنکاتی 

یاخــود کۆمەڵــە و گروپێــک دوای  دیکــە وەردەگرێــت، کەســێک  ســەرزەمینی 

نیشــتەجێبوونیان، کاریگــەری شــوێنی تازەیــان بەســەرەوە هەیــە، لەفەرهەنگــی 

»Longman«ی زمانــی ئینگلیزیــدا، ئــەم چەمکــەی«exile« بــەم شــێوەیە دیاریکــردوە، 

و  دەرچــوون  بەمانــای  لەالتینییــەوە   »exilium»چەمکەکــە بنچینــەی  کــەوا 

ســەرهەڵگرتنی کەســێک دێــت، دواتــر چۆتــە نێــو زمانــی فەرەنســی«exul« و لەمــاوەی 

 »exile« ســەدەی دوازدە و ســێزدەدا، بوەتــە زاراوەیەکــی بــاو، پاشــان لەئینگلیزیــدا بــە

.)https://www.ldoceonline.com/dictionary/exile( بەکارهاتــووە 

تاراوگــە لەزمانــی کــوردی بــۆ چەمکــی«exile« بەکاردێــت، بۆیــە ئێمــەش 

ــت،  ــان کــرد بێ ــەدا، لەهــەر پەڕەگــراف و ڕســتەیەک باســی تاراوگەم ــەم توێژینەوەی ل

ــەو  ــۆ هەمــوو ئ ــە«exile« بزانرێــت، جــا دەشــێ  ب ــەوا مەبەســتامنە بەرامبەرەکــەی ب ئ

ــە  ــی، جەنگ ــووری، دین ــی، ئاب ــیی، کۆمەاڵیەت ــی سیاس ــەرەوە، دۆخ ــەی س چەمکان

ــن.  ــوون هــۆکار ب ــۆ تاراوگەب ــە ڕژێمــە سیاســیەکان، ب ــکاری ل ــەکان، گۆڕان ناوخۆیی

ســەبارەت بەشــێوازی دروســتبوونی چەمــک و زاراوەی تاراوگــە لــە زمانــی کوردیــدا، 
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پێــامن وایــە بــە دوو شــێوازی لــە یەکــرت جیــا ئــەم زاراوەیــە )تاراوگــە( دروســت بــووە، 

هــەر دوو شــێوازەکەش کاریگەرییــان بــە ســەر گۆڕینــی واتــای چەمکەکــەدا نەبــووە، 

ــەم بابەتــەی ئێــرە گرنگــە. ــۆ ئ زانینیــی واتــای ڕەگ و قــەدی ئــەم چەمکــە، ب

4-1- شێوازی یەکەم

ــدن«، وەک  ــی »تاران ــە چاوگ ــژراوە ل ــی داڕێ ــە ناوێک ــدا، تاراوگ ــی کوردی ــە زمان ل

چاوگێکــی تێپــەڕ، کــە لــە بنکــە »تاراو«بــە زیــادە خستنەســەری+ »گــە«، پێکهاتــووە. 

ــە ــراوە ل ــی ک ــارا« وەک ناوێک ــەی »ت ــەرە، وش ــی تێنەپ ــاران« چاوگێک ــود »ت ــا خ  ی

»تــار + ا« پێکهاتــووە، بــۆ ئــەو باڵندانــە بەکاردێــت، کــە هێالنــەی خۆیــان بەجێ دێڵــن، 

بــۆ منوونــە دەگوترێ»کۆترەکــە تــار بوو«.

لــە فەرهەنگــی هەنبانەبۆرینــەدا، »تــاران« بــە مەبەســتی ڕۆیشــنت و ســەرهەڵگرتنی 

ــەردان  ــدن« گ ــود »تاران ــا خ ــووە، ی ــە هات ــی دیک ــوێن و مەنزڵگەیەک ــۆ ش ــێک ب کەس

کردنێکــە بــۆ کــەس و ســیفەتی ســەرهەڵگرتنی تاکەکەســێکی دراوەتــە پــاڵ، ئەمیــش 

ــێوە  ــان ش ــە هەم ــاوە، ب ــتیامنی بەکارهێن ــد و نیش ــۆ زێ ــەوەی ب ــتی نەگەڕان ــە مەبەس ب

»تارکــردن« ئەرکــی کاری دراوەتــە پــاڵ، بە مەبەســتی ئــەو هێــزەی یاخــود ئایدۆلۆژیای 

ــی  ــردن و دەرپەڕاندن ــەر دەرک ــە س ــەاڵتی ب ــێک، دەس ــان تاکەکەس ــەک ی کۆمەڵگەی

کەســێکەوە هەیــە )هــەژار، 1388: 140(. لــە فەرهەنگــی هەژیــر، »تارانــدن« بــە مانــای 

ڕاماڵیــن، ڕادان، دوور خســتنەوە، دەرکــردن، پەرتەوازەکــردن هاتــووە )عەبدوڵاپــوور، 

.)320/١ :2008

ــووە،  ــەس بەکارهات ــی ک ــای تەراندن ــە مان ــدن« ب ــدا، »تاران ــی خاڵ ــە فەرهەنگ ل

ــاک  ــەرپێهەڵگرتنی ت ــردن و س ــەر دەرک ــە س ــت ل ــێوە جەخ ــان ش ــە هەم ــش ب ئەمی

دەکاتــەوە، جــا دەشــێ بــە ویســتی خــۆی بێــت یــان بــە زۆرەملــی بێــت )خــاڵ، 2005: 

ــووە.  ــوو هات ــاوارە و هەاڵت ــای ئ ــە مان ــاراو« ب ــتاندا، »ت ــی کوردس ــە فەرهەنگ 91(. ل

ــدن،  ــۆ تەران ــدن«ی ب ــەاڵم »تاران ــەوە، ب ــەس دەگەڕێت ــۆ ک ــی ب ــەردان کردنەش ــەم گ ئ

بەکارهێنــاوە، ئەمــەش زیاتــر بــۆ ســەرچاوەی ئــەو هێــز و ئامــرازە دەگەڕێنێتــەوە کــەوا 

ــی، 1999:  209(. ــن )موکریان ــۆ دەتارێن ــاک و ک ت

4-2- شێوازی دووەم

ــگرەش  ــەم پاش ــە«، ئ ــگری »گ ــتنی پاش ــە، بەزیادەخس ــاوی بەرکاری ــاراو« ئاوەڵن »ت
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تایبەتــە بەشــوێن، پاشــگری »گــە« وەک پاشــگرێکی وشەســازی)مۆرفۆلۆژی( ڕۆڵــی 

ــتێکی  ــان ش ــێک ی ــە کەس ــەی ل ــە، واتاک ــاوە هەی ــەڕووی وات ــەکە ل ــتنی وش لەداڕش

ــەوە  ــی دەحەوێت ــتەی لێ ــود ش ــا خ ــەی ی ــەو کەس ــوێنی ئ ــۆ ش ــەرە »ەوە، ب »تاراو/ت

ــۆڕێ .  ــاو دەگ ــۆ ن ــاوەوە ب ــەی لەئاوەڵن ــەکەوە، پۆلەک ــی وش ــەڕووی پۆل ــۆڕێ ، ل دەگ

لــەرووی فۆرمــەوە، وشــەکە دووبــارە بەپاشــگرێکی دیکــە دادەرێژێتــەوە »تــارا« قــەدە، 

ــە  ــە«، مۆرفیم ــە »تاراوگ ــوێنه، دەبێت ــگری ش ــە« پاش ــەرکاری+  »گ ــگری ب »واو« پاش

ــار  ــە زۆرج ــەن، ک ــت دەک ــزان دروس ــەی هاوخێ ــنە، وش ــی لەوچەش مۆرفۆلۆژییەکان

ــۆڕن، وەک  ــەکە بگ ــای وش ــەرەکییە وات ــی س ــەاڵم مەرج ــۆڕن، ب ــەکە دەگ ــی وش پۆل

ئــەوەی لــە چەمکــی تاراوگــەدا دەبیرێــت. بەپێــی چۆنیەتــی تەوزیفکردنــی چەمکەکە، 

ــتنگە«،  ــێوەی »شوش ــەوە، هاوش ــوێن دەگەڕێت ــۆ ش ــە« ب ــە و »گ ــۆ کەس ــاراو« ب »ت

ــوێنن،  ــدراوی ش ــر گرێ ــەوا زیات ــد، ک ــە«، »نۆرینگە«...هت ــتارگە«، »خواردنگ »کوش

مســعوود محەمەدیــش دەڵێــت: »پاشــگری »گــە« کــە هێــامی بــۆ مەکانــە، بەبەریــەوە 

ــار بڵێیــن فڕگــە، بەجێگــەی نووســنت بلێیــن  ــە قیاســی لــێ  بکرێــت، وەک بەمەت هەی

ــەد،2011: 92(. ــە« )محەم خەوگ

لــە هــەر زمانێکــدا گــەردان کــردن و داتاشــینی وشــە، لێکەوتــەی ژیــان و ژیــاری 

ئــەو نەتەوەیە نیشــاندەدات لەچۆنیەتــی مەزراندنی چەمــک و بەکارهێنانیاندا، مســعوود 

ــان  ــک ی ــە ســەر »کار«ێ ــک دەچن ــە کاتێ ــک پاشــگر هەی ــە، هەندێ ــی وای ــەد پێ محەم

ــەوە  ــە هێناوەت ــە منوون ــی دەخــەن، »ئێســتگە و ڕوانگــە«ی ب ــە فعالیەت ــک، ل »فعل«ێ

)محەمــەد،2011: 87-88(، لــەم ڕوانگەیەشــەوە دەکــرێ چەمکــی »تاراوگــە« ببەینــەوە 

ســەر ئــەم تێڕوانینــەی ســەرەوەی مســعوود محەمــەد، واتــە ئەوەنــدەی دەاللــەت لــە 

شــوێنە، ئەوەنــدە بــزاوت و جووڵــەی شــت یاخــود کــەس نییــە.

ــە«ەوە  ــارا+ و+ گ ــە »ت ــە ل ــەی تاراوگ ــەو ئەنجام ــە ئ ــەرنجدامنان دەگەین ــە س ب

ــای  ــەوە پەن ــازی نەگەڕان ــە نی ــە ب ــرێ ک ــەو کەســە دەگوت ــارا+و« ب ــاراو »ت ــووە، ت هات

بــۆ شــوێنێ بردبێــت، هەروەهــا بــۆ تەیــر و باڵنــدەش دەگوتــرێ، پاشــان »گــە« ئامــاژە 

ــی،  ــدی دینی ــۆ شــوێن دەکات. بێگومــان »تاراوگــە« وەک چەمکێــک دەشــێ  ڕەهەن ب

سیاســیی، کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری بدرێتــە پــاڵ. جــا دەشــێ تاراوگــە هەڵبژاردەیەکــی 

ــۆ  ــێ، دەشــێ ب ــی کــردن ب ــە دەشــێ نەف ــێ، وات ــش ب ــێ، دەشــێ زۆرەملی ــە ب ئازادان

ــۆ  ــرێ ب ــە هەڵدەبژێ ــی دیک ــە، واڵتێک ــوێنێکی دیک ــێک ش ــاواز کەس ــۆکاری جی ه

ــەرێ. ــا بەســەر ب ــەوەی ژیانــی تی ئ
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لــە تۆمارکارییەکانــی مێــژوو، وابــووە کەســایەتییەکی دیــار و کاریگــەر، توانــای 

گۆڕیــن و گۆڕانکاریــی مێــژووی نەتەوەیەکــی هەبــووە، زۆرن ئــەو ســەرکردە و پیــاوە 

ئایینــی و کەســایەتی و ئاغایانــەی، دەســتیان لــە نووســینەوە و تۆمارکردنــی مێــژووی 

ســەردەمێکی دیاریکــراودا هەیــە، بــەو مانایەی دەشــێت مێــژووی نەتەوەیــەک لەماوەی 

ــژوودا،  ــکات. لەمێ ــێ ب ــت پ ــەوە دەس ــەو نەتەوەی ــاوداری ئ ــایەتییەکی ن ــی کەس ژیان

ــک  ــوردی، هێزێ ــەی ک ــکێنەکانی کۆمەڵگ ــتە و ڕچەش ــاوە سەردەس ــە پی ــک ل هەندێ

ــک  ــی، بەجۆرێ ــە دەرەوەی تێفکرینەکان ــی داوەت ــهاتوو، هەڵ ــی پێش ــری دۆخێک بەزەب

لــە جــۆرەکان ئــاوارە و ســەرگەردانی کــردوون، لــە ڕابــردووی ئــەم مێــژووەدا چەندیــن 

کەڵەپیــاوی ئایینیــی و نووســەری خامەســەنگین کەوتوونەتــە بــەر شــااڵوی دەرکــردن و 

ســەر پــێ هەڵگرتــن. بــۆ ئــەم مەبەســتە ســەرنج لــە تاراوگەبــووىن منەوەرانــی ئەدەبــی 

ــدا  ــەر دوو قۆناغ ــێ بەس ــن، دەش ــیومانەتەوە بدەی ــوارەوە نووس ــە خ ــە ل ــوردی، ک ک

دابەشــی بکەیــن:

5- قۆناغی یەکەم: تاراوگە لە ڕەهەندی دینداریدا

ــەبەندی«  ــدی)1( نەقش ــا خالی ــۆ »مەوالن ــێ ب ــە دەش ــەم قۆناغ ــتپێکی ئ ــەرەتای دەس س

ــژووی  ــد لەمێ ــا خالی ــی مەوالن ــان و تاراندن ــتان ژی ــووری کوردس ــەوە. لەباش بربدرێت

ــەوە ســەر دەردەکات، بەمــەش دەکــرێ  مێــژووی ئەدەبــی تاراوگــەی کــوردی،  نوێامن

ــەوە)٢(. ــەر بگەڕێنین ــەدە لەمەوب ــۆ دوو س ــەرەتاکەی ب س

ــن، پێویســتە  ــد بکەی ــا خالی ــی مەالون ــەوەی باســی هــۆکاری تاراوگەبوون ــەر ل ب

ــەرنجدان و  ــداری. بەس ــت دین ــی دەوترێ ــۆ پێ ــە، ب ــەی تاراوگ ــەم قۆناغ ــن ئ بزانیی

ــد و  ــە ڕەهەن ــەم قۆناغــە ل ــی ئ ــاوە تاراوگەبووەکان ــی پی ــەوەی ســەردەم و ژیان خوێندن

پاشــخانی دیندارییــەوە تاراوگەبوونیــان بــەدوا مەنــزڵ و چارەســەر زانیــوە و دەرچــووی 

ئاســتانەی مزگــەوت بــوون، ســەرەتا و کۆتایــی ژیانیــان لــە خزمــەت دینــداری بــە ڕێ 

ــووە،   ــن کاریگەریــی هەب ــدەی دی ــەوە ئەوەن ــن و دونیابینینیان کــردووە، لەســەر تێفکری

نەتــەوە و بابەتەکانــی تــر کەمــرت. لــە دیــدی کارەکتەرەکانــی ئــەم قۆناغــەی تاراوگــەدا، 

شــوێن بــە پیــرۆز ســەیرکراوە و بەرگێکــی دینیــی بەبــەردا کــراوە. هەمــوو لێکدانــەوە و 

رشۆڤەکارییەکیــان بــۆ دونیــای ســەردەمی خۆیــان لــە ئایینــەوە هەڵگۆزیــوە.
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5-1- مەوالنا خالید )1779- 1827 زاینیى(

ــردی  ــەوا پیرەمێ ــبەندی، ک ــدی نەقش ــا خالی ــەی مەوالن ــە دیوانەک ــەرنجدامنان ل بەس

ــی کــوردی و لەگــەڵ شــیعرە  ــە ســەر زمان شــاعیر، شــیعرە  فارســیەکانی وەریگێڕاوەت

ــا«  ــی مەوالن ــاوی »ڕۆح ــە ن ــدا  ب ــە دیوانێک ــۆی، ل ــد خ ــا خالی ــی مەوالن کوردییەکان

چاپــی کــردووە، تیایــدا لــە ژیانــی وردبووینــەوە، لــە ســەرەتادا نووســینی شــیعرەکانی 

بــە ناوی)نووری(بــووە،

تێر ئاوی کە لە قولزومی ئیحسانی بایەزیدزۆر تینــووە بە ئــاوی هیدایەتی بە ڕاســتی

ــی ــە خودبین ــان دە ل ــی نیش ــووری لیقای بیکــە بــە بەندەیەک لــە غوالمانــی بایەزیدن

)پیرەمێرد، 2012: 62(

یان لە شیعرێکی دیکەدا دەڵێت:

تەمــام ئینتیقــام وەصڵــت لێــم ســانوســا غــەم کــۆی شــادیم یــا وەبــاد شــانو

کــرد وەکــۆی نــورە ســەرتاپای نــوریخاص خاص جەشیدەن تەئسیری دووری

)پیرەمێرد،2012: 235(

پاشــان لــەدوای گەڕانــەوەی ســەفەری هندســتان شــیعری بەناوی«خالیــد« 

هۆنیوەتــەوە،

ــوو ــا ڕزگاری ب ــی دووری ی ــە داخ ــوو ل ــە گیراب دڵ ک

چونکــو دەنگــی پێکەنینــی ئــەو گوڵی خەندان گەییشــت

»خالیــد« ئــەی مورغــی گوڵســتانی وەفــا، ناڵــەت نەبــێ

وا بەهــار بــۆ گیانــی ســەرما بردەڵــەی زســتان گەییشــت

)پیرەمێرد، 2012: 48(

یان لە شیعرێکی دیکەدا دەڵێت:

لـەش ئەگـەر نەتوانـێ بـڕوا گیـان ئەچـێچۆن لە دەوری ئەو تەسـەلالم دێ بە سەبر

بۆ بەدەخشـان ڕوو بە ڕووی سامان ئەچێچاکــی خالیــد پــڕ لــە لەعلــە وەک یەمەن

)پیرەمێرد،2012: 179(.

دوو هەڵوێستی تەواو جیاوازی لێ دەفامدرێتەوە:

هەڵوێستی یەکەم:

پێــش ســەفەریەتی بــۆ هیندســتان و پەیوەندیــی بــە ژیانیــی لەســلێامنیەوە هەیــە، بــۆ 

ــداوە  ــەڕاوە، هەوڵی ــاواز گ ــەواری جی ــوێن و ه ــر ش ــەی زیات ــتکەوتنی مەعریف دەس

بــۆ پێگەیاندنــی خــۆی قەڵەمــڕەوی میرنیشــینەکانی کــورد ببــڕێ، لــە بینیــن و 



پژوهشنامه ادبیات ُکردی/ سال چهارم، شماره 5، بهار  و تابستان  1321397

ــەال و  ــو م ــە نێ ــوە، ل ــوودی بینی ــدا س ــی ئایینی ــەڵ پیاوان ــتییەکانی لەگ ــۆ زانس گفتوگ

زاناکانــی ســەردەمی خۆیــدا جێگەیەکــی دیــاری هەبــووە، هەڵکەوتــە و ســەرئامەدی 

رۆژگاربــووە. نەوشــێروان مســتەفا ئەمیــن دەڵێــت: »دوای وەرگرتنــی ئیجــازەی 

مەالیەتــی، لــە ســاڵی 1798م لەشــاری ســنە لەســەر دەســتی شــێخ محەمــەد قەســیمی 

ــە  ــی و ل ــەکاری مەالیەت ــردووە ب ــتی ک ــلێامنی و دەس ــەوە س ــی، گەڕاوەت مەردۆخەی

ــایەتی و  ــەی کەس ــانی پل ــرەوە هەڵکش ــەزراوە، لێ ــلێامنی دام ــەورەی س ــی گ مزگەوت

ــەو پلــە  ــەدا ب ــەو تەمەن ــدکاری دینــی ل ــووە خوێن ــەوە، کــەم واب ناوبانگــی بــاو دەبێت

زانســتییە بــگا« )ئەمیــن،2015: 163(. هــەر بــەم هۆیەشــەوە بــووە، هەڵکشــانی پایــەی 

ــەوە بەڵکــو بەڕەنجــی  ــۆی نەماوەت ــەوە ب ــاوک و باپیریی ــی لەب کەســایەتی و کۆمەاڵیەت

ــێوازی  ــۆی ش ــان بەه ــتوە. پاش ــە گەیش ــە و پای ــەم پل ــۆی، ب ــاوەزی خ ــت و ئ دەس

بیرکردنــەوە و دونیابینیانــەی خــۆی بڕیــاری چوونــە حــەج دەدات، مــەال عەبدولکەریم 

ــت: ــس دەڵێ مودەڕی

مــەال خالیــد ســاڵی1805 ڕێگــەی حەجــی گرتۆتەبــەر، لــە ڕێــگای موســڵەوە 

چۆتــە شــاری حەلــەب و لەوێــوە بــۆ مەککــە و مەدینــە. ســەفەری حــەج بــۆ 

ــەم ســەفەری  ــت، ل ــوێ دەبێ ــد ســەرەتای دەســپێکی قۆناغێکــی ن ــەال خالی م

ــاری دەکات  ــت، مۆچی ــی دەکەوێ ــی یەمەن ــرە پیاوێک ــە پی ــاوی ب ــەدا چ حەج

ــەری  ــە ڕاب ــا بگات ــۆ دەکات، ت ــتانی ب ــەری هیندس ــگا گرتنەب ــاژەی ڕێ و ئام

ڕێ نیشــاندەران. دوای ســاڵێک مانــەوە لەحــەج، دەگەڕێتــەوە ســلێامنی. 

ســاڵی)1809(، کەســێک بەنێــوی دەروێــش محەمــەدی تایــەن، نێــردراوی شــا 

ــد  ــەال خالی ــەو ســاڵەدا م ــە ســلێامنی، هــەر ل ــە، دەگات ــای دیهلەویی عەبدوڵ

ــە  ــی و ب ــەر، بەئاگای ــە ب ــگای هیندســتان دەگرێت ــش ڕێ ــارۆی دەروێ لەگــەڵ ی

وشــیارییەوە ڕێــگای بڕیــوە، خــۆی نەداوەتــە دەســت قــەدەر و لەبڕینــی ئــەو 

ڕێــگا دوورە بێ مەبەســت و بێ ئامانــج نەبــووە، بەڵکــوو زانیویەتــی بــۆ کــوێ 

ــس،2011: 30-9(.  ــێ )مودەڕی ــی ئەچ ــێ و بۆچ ــێ ئەچ ــۆ الی ک ــێ و ب ئەچ

ــی ڕۆژی  ــەک ڕێکەوت ــتان دوای ماوەی ــە هیندس ــەی دەگات ــەو کات ــد ئ ــەال خالی م

ــیعری  ــزوێ ، ش ــی دەب ــی و ئاوارەی ــتی غەریب ــەوە هەس ــەم بۆنەی ــت، ب ــەژن دەبێ چ

ــیوە: ــتامنی نووس ــەوەی نیش ــدار و دیتن ــی دی حەرسەت

ــار ــداری ی ــی دی ــێ  بەش ــد و ب ــن ناهومێ ــە وا م چەژن

خەڵکــی خــوڕەم، مــن بەخوڕەم، ئــاو لەچــاوم دێتە خوار
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گشــت لەگەشــتی دەشــتە داوێن پــڕ گواڵڵەی ئــاڵ و من

ئەشــکی ســووری، داخی دووری، دەوری کردمە اللەزار

بــێ  نــەوا و دڵ لەخــەم کەیــل و، غەریــب و بــێ نســیب

دەسـت لەسەر دڵ، سـەر لە ئەژنۆ، چاو لە ڕێگەی پرسیار

ــەدەر ــۆاڵن دەرب ــۆاڵن بەک ــڕاو، ک ــوتاو و، جەرگب دڵ س

کــەس بــەدەردی مــن نەچــێ ، دوورکەوتەیــی یــار و دیار

خوێنــی دڵ وا هات بەچاوما، بــوو بەجۆگەی »بەکرەجۆ«

هەردوو سـەرچاوەی چەمێکن کردمە تاسەی »سەرچنار«

چاوەکــەم »ئاڵبواڵغــە«  »باوەمــردە«م  باوەمــردەی، 

خۆزگــە ئەمــدی پێــم بڵێــن وا، »باوەگێڵدی« گەییە شــار

پێــم بڵــێ : خالیــد، ئەگــەر تــۆ وا ڕەهەنــدە و شــێت نەبی

تۆ لەکـوێ  و غەزنەین و کابول، خاکی هیند و قەندەهار؟

)پیرەمێرد،2012: 18(

لــەم پارچــە شــیعرەدا مەوالنــا خالیــد ئــەو شــوێنانەی ئامــاژە پێــداوە، کــەوا ژیــان 

ــد  ــا خالی ــۆ مەوالن ــوێنەکان ب ــا ش ــردووە، وات ــەر ب ــوە بەس ــی لێ ــەردەمێکی تەمەن و س

ئاشــنان و مــاڵ و مەنزڵگەیەتــی، بەمــەش مەوالنــا خالیــد باســی شــوێنێکی خەیاڵــی و 

ســەرزەمینێکی فــراوان نــاکات، بگــرە ناوچەیەکــە و لەناوچەیەکیــش چەنــد شــوێنێکی 

دیاریکــراو بــاس دەکات، ئەمــەش ڕاســتییەکە کــەوا مەوالنــا خالیــد بــاس لەتــەواوی 

ــە  ــاکات، بۆمنون ــان ن ــینی باب ــراوان وەک میرنیش ــەرزەمینێکی ف ــود س ــلێامنی یاخ س

ــای  ــد وەک جوگرافی ــا خالی ــدی«، مەوالن ــە، باوەگێڵ ــەرچنار، ئاڵبواڵغ ــۆ، س »بەکرەج

ــا  ــەردەمی مەوالن ــەوا لەس ــەوە دەگەڕێتەوە،ک ــۆ ئ ــەش ب ــەیریان دەکات، ئەم ــرۆز س پی

خالیــددا، مانــای نیشــتامن و چەمکــی دەوڵــەت بــەو ئەندازەیــەی ئێســتا تــۆخ 

نەبــووە، بەقــەد ئــەوەی مــاڵ و مەنزڵگــە بایەخــی هەبــووە، ئەگەرچــی دەکــرێ  ئەمــە 

ــت،  ــەیر بکرێ ــد س ــا خالی ــەی مەوالن ــی دینداران ــەڕ پرس ــەک لەم وەک کاوڕۆژنەی

ــا  ــاوەزی مەوالن ــن و ئ ــە زەی ــە ل ــتە دینداریی ــت و هەس ــەو ویس ــەوەی ئ ــەوا نواندن ک

خالیــددا هەبــووە. لــەم ڕوانگەیەشــەوە بــووە، ئــەو کاتــەی مــەال خالیــد بــۆ وەرگرتنــی 

تەریقــەت لــە هیندســتان بــووە، شــێخ عەبدوڵــای دیهلــەوی بــۆ مەوالنــا خالیــد لــە 

ئیجازەنامەکەیدا)٣( دەنووســێ ، »لەخاکی کوردســتانەوە هاتووە«، دیــارە ناوهێنانی خاکی 

کوردســتان، ئــەو هەســتەیە، کــەوا مەوالنــا خالیــد لــە خانەقاکــەی شــێخدا بەبــەردەوام 
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باســی کوردســتانی کــردووە، شــێخ و موریدانــی ئەوێــی بە کوردســتان ئاشــنا کــردووە.

هەڵوێستی دووەم:

ــا خالیــدی)٤( نەقشــبەندی« بناســێنین، پەیوەندیــی  ــە »مەوالن دەکــرێ  ئــەم قۆناغــەی ب

ــەر  ــدی لەس ــبەندی موجەدی ــی نەقش ــەوا تەریقەت ــە، ک ــتانەوە هەی ــەفەری هیندس بەس

دەســتی ئەو لەســلێامنی و پاشــان لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت )٥( باودەبێتــەوە. لەقۆناغ 

ــدی  ــایەتییەکی ئاوەزمەن ــی و کەس ــی پڕاگامتیک ــدا، کاریزمایەک ــتی دووەمی و هەڵوێس

ئایینیــی لــە ژێــر نــاوی »مەوالنــا خالیــدی نەقشــبەندی«دا دروســت دەبێــت، 

ــتۆگرتنی  ــە ئەس ــد ل ــا خالی ــۆ مەوالن ــتان ب ــەفەری هیندس ــی دوای س ــی ژیان قۆناغ

ــەوەی  ــی و بەگژداچون ــە دژایەت بەرپرســیارییەتیەکی ســەخت و دژوارە، بەشــێوەیەک ل

نۆڕمــی بــاوی کۆمەاڵیەتــی بێبــەش نەبــووە. لــە پێنــاو چەســپاندنی بنەماکانــی 

ــاوی  ــی ب ــەردەم و نۆڕم ــەاڵتی س ــدی دەس ــی تون ــە ملمالنێیەک ــەی، ل ــر و باوەڕەک بی

ئایینــی و کۆمەاڵیەتیــدا بــووە. فەرهــاد شــاکەلی پێیوایــە گەڕانــەوەی مەوالنــا خالیــد 

لەهیندســتانەوە بــۆ کوردستان)ســاڵی1811(، تەنیــا گەڕانــەوەی ڕێبەرێکــی تەریقــەت 

یــا زانایەکــی شــەریعەت نەبــووە، بەڵکــوو الفاوێــک وزە و بیــر و بزوتنــەوە بــووە، کــە 

ســەر لەبــەری کۆمەڵــگای دوای خــۆی ڕەنگرێــژ کــردووە، تــا ئەمــڕۆش جــێ دەســتی 

بەســەر زۆر تەوژمــی سیاســی و فەرهەنگی کوردســتانەوه دیارە )شــاکەلی،2010:  28(. 

مەوالنــا خالیــد لەنێــو ڕۆشــنبیری و یادگــەی تاکــی کــورددا پــرت وەکــو کاریزمایەکــی 

ئایینیــی دەرکەوتــوە، ئەگەرچــی لــە شیعرنووســیندا نــاو و باویەتــی )6( هەبــووە، بەبیــر 

و تێڕوانینەکانــی، لــە مێــژوودا هەنــگاوی زێڕینــی بــۆ ژیانــی ســەردەمەکەی خــۆی و 

دوای خۆیشــی تۆمارکــردووە، توانیویەتــی قۆناغــی ســەردەمەکەی خــۆی ببڕێــت بــۆ 

ڕۆشــنکردنەوەی ڕێــگا پێچەڵپێچەکانــی مێــژووی نەتەوەیــەک مەشــخەڵ بێــت، دواتــر 

ــژ کــردووە. ــه سەرمەشــقی ڕەجــە وگۆڕانێــک ســەرتاپای کۆمەڵگــەى ڕەنگڕێ بووەت

ــدی نەقشــبەندی وەک پیاوێکــی  ــا خالی ــدا، مەوالن ــای ڕۆشــنبیری کوردی ــە دنی ل

ــت: ــد خــۆی دەڵێ ــا خالی ــوو دەدرەوشــێتەوە، وەک مەوالن تاراوگەب

مەســتی کــە وەک مــن لە ڕێــی خوادا بــە زەوقێکــی خووا

ــه« نــاڕوا، نــاڕەوا ــوواڵن »ناق ــە تــاوا کەوتــە ج دڵ ل

گوێــم لــە دەنگــی »حدیة«یــە دڵ کــۆی یــاری گرتەبــەر

لــەش لــە خاکــی شــام و دڵ بــۆ بــادی »یرسیب«دەرهەوا

)پیرەمێرد، 2012: 41(
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مەوالنــا خالیــد لەگــەڵ ڕووداو و پێشــهاتەکاندا زانیویەتــی چــۆن مامەڵــە بــکات، 

ــەردەمەکەی،  ــی س ــی و سیاس ــی و کۆمەاڵیەت ــی دینی ــەوەی واقیع ــۆ بەرەنگاربوون ب

تەریقەتــی نەقشــەبەندی بەئامرازێــک زانییــوە، چونکــە بەبانگەشــەکردنی بــۆ تەریقەتــی 

نەقشــەبەندی بــەرەو ڕووی دژایەتیکردنــی تەریقەتــی قــادری بووەتــەوە، کــەوا ڕەگ و 

ڕیشــەی لەبونیــادی کۆمەڵگــەی کوردى ئەو ســەردەمەدا هەبــووە، »شــێخە فیوداڵەکانی 

ــە  ــەم ل ــی ک ــوو، ژمارەیەک ــان پێکهێناب ــی دوورەپەرێزی ــی کۆمەاڵیەت ــادری توێژێک ق

ــوو،  ــان پاوانکردب ــۆ خۆی ــان ب ــەرکردایەتی ئایدۆلۆژی ــی س ــێخان ئەرک ــەی ش بنەماڵ

خەلیفــەی شــێخەکانی قــادری نەدەبوونــە شــێخ، شــێخایەتی تەنهــا لــە نێــو خانەدانانی 

بنەماڵــەی بەرزنجــەکان و ســاداتی نەهــری خۆیانــدا دەمایــەوە. نەقشــبەندیەکان هاتــن 

ئــەم ســرتاکتۆرە دۆگامیەیــان توانــدەوە« )عەلــی و دەروێــش،2013: 41(. لەنێــو 

ــی  ــە ئایینی ــەو بزاوت ــەوە ل ــەبەندی بەبایەخ ــەىت نەقش ــی تەریق ــک و پەیڕەوکەران خەڵ

ــبەندی  ــی نەقش ــەوەی تەریقەت ــە پێش ــەدوای هاتن ــە ل ــەی، ک ــە نوێیان و گۆڕانکاریی

ــی  ــا ئەرکێک ــه،  »مەوالن ــەکان، ڕوانیوویان ــەاڵتی بابان ــلێامنی و ڕۆژگاری دەس ــە س ل

هێنــدە گــەورەی بەئەســتۆوەبوو، کــە دەبــوو تۆڕێکــی یەکجــار ورد و پتــەو و ســفتی 

ــەوە  ــەی، لەالیەک ــی پەیامەک ــام گەیاندن ــۆ بەئەنج ــکات ب ــن ب ــنت دابی کار و ڕێکخس

دەبــوو بەمــوو لەبنەمــا فکرییەکانــی النــەدات، لەالیەکــی دیکەشــەوە دەبــوو هێنــدێ  

ــەم  ــاکەلی،2010: 29(. ب ــادە بکات«)ش ــی ئام ــەک بۆبیروباوەرەکان ــە زەویی ئاوەزکاران

ــا خالیــد بــۆ یەکەمجــار لــە مێــژووی گوتــاری ڕوناکبیریــدا، دیالــۆگ  کارەی، مەوالن

و مشــتومڕێکی فەرهەنگــی دینیــی لەنێــو دانیشــتووانی ئــەو رۆژگارەدا دێنێتــە ئــاراوە و 

زەمینەیەکــی بەپیــت و بەبڕشــت بــۆ هێنانــە کایــەی قۆناغێکــی نوێــی زانیــن و زانیــاری 

دەڕەخســێنێ ، مســتەر ریــچ دەڵێــت: »لــەو ســەردەمە بــەدواوە گەورەتریــن بزوتنــەوەی 

شــیعری »نالــی، ســامل، کــوردی و هاورێکانیــان«، دەردەکــەون و نووســین بەدیالێکتی 

ســلێامنی ســەر هەڵــدەدات و تــا ئێســتاش بەردەوامــە، ســەرەتاکانی بــۆ ئــەو رۆژگارە 

دەگەڕێتــەوە، کــە مەوالنــا خالیــد بــاس و خواســی تــازەی فەرهەنگــی دەورووژێنــێ  

ــەو  ــی ئ ــژ لەڕابەران ــی توندوتی ــەی ئایینی ــە، ڕەخن ــەی کۆمەڵگ ــی واقیعبینان و بەگیان

ڕۆژگاری ئایینیــی ئیســالم لــە ســلێامنی و فەرمانرەوایانــی ملهــوڕ و سیســتەمی 

ــۆ چارەســەری کێشــەکانی کۆمەڵگــەی کــوردی،  ــووی سیاســی دەگرێــت، ب گەندەڵب

ــچ،2012: 17-14(. ــرێ«  )ری ــوازی هەڵدەگ ــۆ ڕیفۆرمخ ــگاو ب هەن

میرانــی میرنشــینی بابــان هەســت بەگەورەیــی مەوالنــا خالیــد و دەســت 
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ــت  ــۆ دروس ــاری ب ــەز و نەی ــەن، ناح ــینەکەیان دەک ــڕەوی میرنش ــە قەڵم ــتنی ل ڕۆیش

دەکــەن، تاوەکــو ناچــاری واڵت جێهێشــتنی بکــەن. شــێخ مارفــی نــۆدێ  و هەندێــک 

ــز  ــی هێ ــە مــەال و شــێخانی دەســت رۆیشــتووی ســەردەم، لەترســی لەدەســت دان ل

ــی  ــەی ئایینی ــە پێگ ــی چونک ــە دژایەت ــان، کەوتوونەت ــی و ئایینیی ــەی کۆمەاڵیەت و پێگ

مەوالنــا خالیــد ڕوو لــە هەڵکشــان بــووە، ئەمەیــان بەمەترســی زانیــوە، پێویســت بــووە 

لەبــەر دەمیــدا بوەســتنەوە، دوای ئــەم جــۆرە دژایەتی کردنانــە، کــە دەســەاڵت و پیاوانی 

ئایینیــی نەیــاری مەوالنــا خالیــد پێکــڕا کۆبوونــەوە، مەوالنــا خالیــد لەجێنشــینبوونی 

ــد پەســت و غەمگیــن دەبێــت،  ــا خالی ــەوە مەوالن ــەم بارەی ــە ســلێامنی دەتارێنــن . ل ل

ــەوە  ــەی ئ ــتووە، خۆزگ ــدا جێهێش ــەر دەروونی ــەری بەس ــوێوە کاریگ ــە س ــدە ب ئەوەن

دەخــوازێ خــودا وەک مەســیع بــۆ ئاســامن بیباتــەوە، بۆیــە دەڵێــت: ئــەی لــە دەوری 

ــازە ئەییامــی مەســیح لێــوی لەعلــت ت

بــەو هەناســەی تۆیــە ئێســتاش زینــدووە نامــی مەســیح

تازەتــە ئەســیری خەتــی ســەوزی  ئــادەم  عالــەم و 

نــەک بەتەنهــا سیلســیلەی مووســایە، یــا، دامــی مەســیح

کــەی دەگەییــە ئاســامن و وا لــە حورمەتــدا ئەمــا

ــیح ــی مەس ــە ئەنجام ــۆی نەبوای ــی ت ــوای ئایین ــەر هی گ

نــاوی بــێ باوکــی ئەگــەر نەبوایــە وەک تۆ کــەی دەبوو؟

ــیح ــی مەس ــەر ڕام ــەر بەس ــامنە س ــن و ئاس ــەم زەمی ئ

»خالیــد« ســا تۆیــش »تجرد«کــە لــە دونیــا ســەیرێ کــە

مەســیح ئارامــی  شــوێنی  ئاســامنە  لیقایــە  بــەو 

)پیرەمێرد، 2012: 52(

ــۆ شــام  ــی ب ــد و نیشــتیامنی، چوون ــد لەزێ ــا خالی ــی مەوالن پاشــان تاراوگەبوون

پەیوەنــدی بــە وشــیاری و خودئاگایــی مەوالنــا خالیــدەوە هەیــە، لەبەرئــەوەی 

تاراوگەبوونــی »بەڵگــەی وەرچەرخــان بــوو لەئــەرک و پەیامەکەیــدا، دیمەشــق لەســەر 

ڕێــگای حــەج بــوو، لەبەغــدا نزیکرتبــوو بــۆ ئەســتەمبووڵ و مەککــە، و لە دیمەشــقەوە 

دەیتوانــی بەشــێوەیەکی باشــرت سەرپەرشــتی باوبوونــەوەی تەریقەتــی خالیــدی 

ــە  ــدەوە، بەم ــا خالی ــەن مەوالن ــوو لەالی ــی زیرەکانەب ــوێن گۆڕکێیەک ــە ش ــکات، ئەم ب

تەریقەتــی لــە گرووپێکــی ناوچەیــی عێراقــەوە گۆڕییــە بزوتنەوەیــەک بــۆ سەرانســەری 

واڵتــی عوســامنی«)حمە ســالح،2014: 13(. مەوالنــا خالیــد بــۆ هەڵبژاردنــی 



137 لیكه وته ی تاراوگه  له ئه ده بی كوردیدا

یارمەتیانــداوە،  زانیارییەکانــی  شــوێنێکی وەکــو مەملەکەتــی شــام، مەعریفــە و 

پێشــرتیش کۆمەڵێــک لــە ڕێبــەران و شــوێنکەوتوانی تەریقەتــی نەقشــبەندی لــە شــام 

ــەال  ــتکردبوو، م ــە دروس ــۆ تەریقەتەک ــان ب ــی لەباری ــوو، زەمینەیەک ــتەجێ  کردب نیش

ــام  ــە ش ــت و ل ــی جێهێش ــە عێراق ــا، ک ــت: »مەوالن ــس دەڵێ ــم مودەڕی عەبدولکەری

نیشــتەجێ بــوو، شــێوەکەی لــەوە ئەچــوو پادشــایەک قــەرارگای حوکوومەتەکــەی و 

پێتەختــی واڵتەکــەی بگوێزێتەوە«)مودەڕیــس،2010: 42(. مەوالنــا خالیــد، لــە ســاڵی 

1824 دۆســت و دوژمنەکانــی بەجێهێشــت و ڕووە و تاراوگــە ملیناوە )هاشــمی،2004: 

40(. نەهامەتــی لەوەدایــە، پیاوێکــی وەک مەوالنــا خالیــد، کاتێــک لــە تاراوگــە 

نیشــتەجێ دەبێــت، چەندیــن زانــا و پیــاوی ئایینیــی غەیــرە کــورد لەســەر دەســتی ئــەم 

زاتــە تەریقــەت وەردەگــرن، کەچــی لــە زێــد و نیشــتیامنی خــۆی لــە نێــو هاوزمــان و 

ــن. ــێ ڕەوا نابین ــوێنێکی پ ــۆی ش ــی خ هاوقەوم

5-2- نالی  )1800- 1877ز(

زۆربەمــان ناوبانگــی »نالی«مــان، لەمێــژووی ئەدەبــی کــۆن و نوێــی کــوردی 

لەســەنگین نیشــاندانی ئــاوەزی، وەک شــاعیرێکی پایــەدار لــەڕووی خەیاڵــی شــیعری 

و تەوزیفکردنــی لۆژیــک لەنێــو دێــڕە شــیعرەکانیدا بیســتووە. یەکێــک لــەو شــاعیرانەیە 

ســەرچاوەی زانســت و زانیارییەکانــی، لــە ڕەهەندەکانــی کەلتــووری ئیســالمەوە 

ســەرچاوەی گرتــووە، هــەر لــەو ڕوانگەیــەوە بــەو ئاســتە بااڵیــەی شــیعر و شــاعیری 

ــت: ــەوە دەڵێ ــەم بارەی ــۆی ل ــەروەک خ ــتووە. ه گەیش

ئەی جیلوەدەری حوســن و جڵەوکێشــی تەماشا!

سەرڕشــتەیی دیــن بــێ مــەدەدی تــۆ نییە،حاشــا

)مودەڕیس و عەبدولکەریم، 1976: 75(

نالــی منەوەرێکــی دیــاری ســەردەمی خۆیەتــی و ئــازاری تاراوگــەی لە ســەردەمی 

ژیانیــدا چەشــتووە، لــەم بارەیــەوە دەڵێت:

ــە ــە، لــەم ســۆزی هیجرەت لــەم شــەرحی دەردی غوربەت

دڵ ڕەنگــە بــێ بــە ئــاو و بــە چــاوا بــکا عوبــور!

)مودەڕیس و عەبدولکەریم، 1976: 197(.

ــەوە  ــی تاک ــەر ژیان ــەی بەس ــن لێکەوت ــتیامن ئایی ــە نیش ــی ل ــی نال ــە ڕۆژگاری ژیان ل

هەبــووە، تــا ڕادەیــەک دابەش کردنێکــی ئایینــی و جیاوازییــە ئایینییــەکان بەڕوونی وەک 
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شــوێن و خاکــی موســڵامن و شــوێن و خاکــی نــا موســڵامن دەرکەوتــوون. لەفۆڕمــە 

ــدی  ــا خالی ــی مەوالن ــێوەی تاراوگەبوون ــی هاوش ــی نال ــتییەکەیدا، تاراوگەبوون گش

نەقشــبەندییە، هەردووکیــان لــە تاراوگــە مــردوون، هەردووکیــان ســەرهەڵگرتنیان 

ــتی  ــو کۆنتیکس ــووە و لەنێ ــان ب ــینی باب ــەاڵتی میرنش ــی دەس ــی دوا قۆتاغ هاوزەمان

دینداریــدا خوێندنــەوەی بــۆ دەکرێــت. نالــی لــە ڕەهەنــدی دیندارییــەوە تاراوگەبــوون 

پەیوەســتی نۆســتالجیە دەکات، کــەوا بــە ســۆزەوە کەوتووەتــە الواندنــەوەی زادگــەی 

ــت: وەک دەڵێ

عــود ڕەواجــی  داری  و،  عەنبــەر  میزاجــی  خاکــی 

ــور ــی ن ــاری عەین ــەر و، جۆب ــی گەوه ــەردی خەراج ب

بەهــار هەمــو  فوســولی  و،  نەهــار  هەمــو  شــامی 

بوخــور هەمــو  بوخــاری  و،  عەبیــر  هەمــو  تــۆزی 

)مودەڕیس و عەبدولکەریم، 1976: 182(.

بــە تێڕامامنــان لــەم چەنــد دێــڕە شــیعرەی قەســیدەی »قوربانــی تــۆزی ڕێگەتــم«، 

تێیدەگەیــن بەیادهێنانــەوەی شــوێن بەتایبەتــی شــوێنی لــە دایک بــووىن بووەتــە 

ــورد،  ــەی ک ــژووی تاراوگ ــە مێ ــی ل ــد و نال ــا خالی ــی. مەوالن ــی بیرکردنەوەکان چەق

ــە  ــۆ شــوێن ل ــان ب ــن شــاعیری کــوردن لەســەرزەمینی تاراوگــە هەســتی خۆی یەکەمی

قەســیدە و شــیعرەکانیاندا نووســیوەتەوە. تاراوگەبوونــی نالــی وەک شــاعیرێکی 

ــە  ــەجادیش پێی وای ــن س ــە. عەالئەدی ــڕ پارادۆکس ــی پ ــە واقیعێک ــورد ل ــداری ک دین

کاریگــەری مەوالنــا خالیــدی نەقشــبەندی بەســەرەوەبووە، ئەگەرچــی لــە هیــچ 

یەکێــک لــە شــیعرەکانیدا باســی تەریقەتــە نوێباوەکــەی نەقشــەبەندی نــاکات، 

بەڕوونــی الیەنگیــری هیــچ یەکێــک لەتەریقەتــەکان نییــە. بــەاڵم لــە کتێبــی مێــژووی 

ــەوە،  ــەوە گێڕاوەت ــۆ ئ ــەی ب ــەم کاریگەریی ــەجادی ئ ــن س ــوردی، عەالئەدی ــی ک ئەدەب

ــا  ــای مەوالن ــی لەخانەق ــتعد«ی، نال ــی پلەی«مس ــی فەقێیات ــەردەمی ژیان ــە س ــەوا ل ک

خالیــد بووە)ســەجادی،1971:ل241(. نالــی ســەر بەتیــرەی جافــی میکائیلیــە، مەوالنا 

خالیدیــش ســەر بــە تیــرەی جافــە، هەردووکیــان هاوســەردەمی یەکــرتن، لــە حوجــرەی 

مزگــەوت و ئاســتانەی ئایینییــەوە پێگەیشــتوون، نالــی شــیعر و شــاعیری هەڵبــژاردووە 

و مەالیەتــی نەکردۆتــە پیشــە، مەوالنــا خالیــد ســەرەڕای شــیعر و نووســین، تەریقــەت 

ــن. ــواری خۆیان ــای ب ــکێن و کاریزم ــە، ڕەجەش ــە پیش ــۆفیگەری کردۆت و س

ــی  ــی نال ــە تاراوگەبوون ــیان ل ــەرکات باس ــەران، ه ــەر و لێکۆڵ ــەی نووس زۆرب
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کردبێــت، بــۆ هــۆی ســەفەری حــەج و ڕووخانــی میرنشــینی بابــان گەڕاندوویانەتــەوە. 

ســەرنجی کاوس قەفتــان ســەبارەت بەڕووخانــی میرنشــین و ســەرنجی مــارف 

خەزنــەدار ســەبارەت بــە تاراوگەبوونــی نالــی، ئــەو ڕاســتییەمان بۆدەســەملێنێ . ئێمــە 

ــدی  ــە ڕەهەن ــی ل ــی نال ــۆکاری تاراوگەبوون ــە ه ــەوە پێامن وای ــەم تێڕوانین ــاواز ل بەجی

دیندارییــەوە پەیوەنــدی بەملمالنێــی کەســیەوە هەیــە، ئێمــەش بۆمــان ســاغ نەبۆتــەوە 

ئــەو کەســەی بەرامبــەری نالــی گرتــووە کێیــە، بــەاڵم دەبــێ  ئــەو کەســە دەســەاڵتێکی 

ــان  ــینی باب ــەاڵتی میرنش ــەروەختی دەس ــزی س ــی بەهێ ــەی کۆمەاڵیەت ــی و پێگ دینی

ــی  ــۆ زانین ــەوە. ب ــۆی مابێت ــەی خ ــە و پل ــە پێگ ــی ل ــاش ڕووخانیش ــت، پ هەبووبێ

هــۆکاری تاراوگەبوونــی نالــی، دەشــێ گریامنەیەک بەرچــاو بخەیــن، ئەوگریامنەیــەش 

ــە  ــم« و پارچ ــۆزی ڕێگەت ــی ت ــیدەی »قوربان ــە قەس ــان ل ــی وردبوونەوەم لەئەنجام

شــیعرێکی نالییــە، بــە نــاوی »درونــی لــدار »الشــارەزور« و بــردە«، هەڵامن هێنجــاوە. 

ــی  ــردە»، کــەوا نال ــدار »الشــارەزور« و ب ــی ل ــەو پارچــە شــیعرە »درون ــە دێڕێکــی ئ ل

ــیی و  ــەی کەس ــۆکاری تاراوگەبوونەک ــن، ه ــی دەگەی ــاوە، تێی ــدا ن ــی پێ ــۆی دان خ

دیندارییــە و سەفەرکردنیشــی بــۆ حــەج خــۆ قوتارکردنــە لەژێــر چنگــی ئــەو کــەس و 

هێــزە دینییــەی تەنگــی بــە نالــی هەڵچنیــوە. لەتــەواوی شــیعرەکانی نێــو دیوانەکــەی 

ــی  ــچ ڕووداوێک ــاژەی بەهی ــەرنجامن داوە، ئام ــی س ــتی تاراوگەبوون ــۆ مەبەس ــی ب نال

ــە: ــەوە، ئەوەی ــەم پارچــە شــیعرە دەفامدرێت ــەوەی ل ــی نەکــردووە، بەڵکــو ئ کۆمەاڵیەت

ــاقیانە ــفا س ــن ش ــی« م ــال »نال ــم ن شــیفا، هــل شــفا مــن نــال »نالی« بــدردەوک

)مدریس و عبدالکریم، 1976: 406(

بــۆ ڕاڤەکردنــی ئــەم دێــڕە شــیعرە لەدیوانــی نالــی، لێکۆڵینــەوە و لێکدانــەوەی مــەال 

عەبدولکەریــم، بــەم شــێوەیەیە: »ســا توخــوا بشــێ  ئــەو کەســەش کــەوا نالــی گرفتاری 

ــی  ــی دڵ ــابێتەوە و کرم ــێ  و حەس ــەت بووب ــی ڕەح ــتا دڵ ــرد، ئێس دەردی دووری ک

مردبێــت؟ بێ گومــان نــا، چونکــە پیــاوی حەســوود و دڵپیــس بەمــەرگ نەبــێ ڕزگاری 

نابــێ و دڵــی دانامرکێ «)مدریــس و عبدالکریــم، 1976: 406(. ئــەوەی مەبەســتە ئەوەیە 

ئەگــەر دەوڵەتــی عوســامنی لەالیــەن نالییــەوە بــە بەدڕەفتــار و ئاشــوبگێڕ زانرابێــت و 

ــەی  ــی میرنشــین، ســەرزەمینەکەی ببینێــت، ئ ــی نەدابێــت دوای ڕووخان چــاوی بەرای

ــی  ــردووە، بەپێی ــامنی بەڕێک ــی عوس ــێبەری دەوڵەت ــر س ــە ژێ ــی ل ــی دوا تەمەن بۆچ

بەڵگەنامــەکان لەشــاری ئەســتەمبۆڵ، لــە تەمەنێکــی هەڵکشــاو بەپیــری و شــەکەتییەوە، 

ــە  ــرەوە دەگەین ــوو لێ ــناو،2017: 42(. کەواب ــردووە )خۆش ــی ک ــاڵی1877 وەفات ــە س ل



پژوهشنامه ادبیات ُکردی/ سال چهارم، شماره 5، بهار  و تابستان  1401397

ــە،  ــک هەی ــتیەوە ناچاربوونێ ــی، لەپش ــی نال ــۆی تاراوگەبوون ــەوەی، ه ــی ئ ئەنجام

ــێک  ــت، کەس ــردە» بێ ــارەزور و ب ــدار الش ــی ل ــیعری »درون ــە ش ــی پارچ ــش بەپێ نالی

ــرد  ــامن ک ــو باس ــەش وەک ــەم کەس ــت. ئ ــی دەزانێ ــۆکاری دەردی ئاوارەبوون ــە ه ب

ــووە. ــزی هەب دەســەاڵتێکی دینیــی و پێگەیەکــی کۆمەاڵیەتــی بەهێ

ــم  ــەال عەبدولکەری ــەوەی م ــەوە و لێکدان ــی، لێکۆڵین ــەی نال ــی دیوانەک ــە پێی ب

مودەریــس و کوڕەکــەی، ئەگەرچــی مێــژووی تۆمارکردنــی شــیعرەکانی نەنــوورساوە، 

ــیعری  ــە ش ــاش پارچ ــم1« پ ــۆزی ڕێگەت ــی ت ــیدەی »قوربان ــێ  قەس ــەاڵم وا پێدەچ ب

»درونــی لــدار الشــارەزور و بــردە»، نوورسابێتــەوە. عەبدوڵــا حــەداد، لــە کتێبــی نالــی 

لــەدەرەوەی کوردســتاندا، ئامــاژە بــەوە دەکات، کــەوا ئــەم قەســیدەیە دوای ڕووخانــی 

ــان لــە شــام نــوورساوە، پاشــان نالــی نەگەڕاوەتــەوە و بــۆ ئەســتەمبۆڵ  میرنشــینی باب

چــووە )حــەداد،2000: 8-10(. مســعود محەمەدیــش لەکتێبــی »چەپکێــک لەگوڵــزاری 

ــام و  ــەوەی لەش ــین و مان ــی میرنش ــە ڕووخان ــاژە ب ــە، ئام ــان ڕای هەی ــی«دا، هەم نال

ــەد،2007: 13(. ــۆ ئەســتەمبۆڵ دەکات )محەم ــی ب پاشــان چوون

ئەوەی مەبەستامنە لەقەسیدەی  قوربانی تۆزی ڕێگەتم ئەو دێرە شیعرەیە:

بێمــەوە بەینــە  لــەم  ڕوخســەتە  مەقامــی  ئایــا 

ــوور؟ ــی س ــی نەفخ ــا یەوم ــە ت ــڵەحەت تەوەقوف یامەس

)مدریس و عبدالکریم،1976: 197(

پرســیارکردنی هاوشــێوەی ئــەم دێــڕە بــۆ کەســایەتی و پێگــە مەعریفییەکــەی نالــی 

جێگــەی ســەرنجە، چونکــە ئەگــەر ڕووخانــی میرنشــینی بابــان هــۆی نەگەڕانــەوەی 

ــا  ــە ئای ــرد، ک ــەی نەدەک ــتەی بەرامبەرەک ــیارەی ئاراس ــەو پرس ــز ئ ــەوا هەرگی ــت، ئ بێ

ــی  ــۆکاری تاراوگەبوون ــەر ه ــە ئەگ ــە پێامنوای ــە. ئێم ــەوەی چیی ــۆ گەڕان ــنیاری ب پێش

نالــی ڕووخانــی میرنشــین بێــت، چ پێویســت دەکات داوای ڕوخســەت بــکات، 

ــۆ  ــک ب ــیار و دەرفەتێ ــاوەن پرس ــی خ ــە زەین ــک ل ــێوەیە بوارێ ــەو ش ــیارێکی ل پرس

گەڕانــەوەی دەڕەخســێنێت، بــەو مانایــەی ئــەو هــۆکارەی بۆتــە هــۆی تاراوگەبوونــی 

ــۆزی  ــی ت ــیدەی قوربان ــی، لەقەس ــەوە. نال ــەر ماوەت ــینیش ه ــی میرنش دوای ڕووخان

)شـارەزور(1- قوربانـی تـۆزی ڕێگەتـم ئـەی بـادی خـۆش مرور شـاری  بەهەمـوو  شـارەزا  پەیکـی  ئـەی 

حـوزورئـەی لوتفەکـەت خەفیـی و هـەوا خـواە و هەمدەمـە سەرگۆشـەیی  بەشـارەتی  رسوەکـەت  وەی 

... ئـەی هـەم میزاجـی ئەشـکی تـەڕو گەرمـی عاشـقان تەنـوور  وەک  قەلبـی  شـەرەری  و  دیـدە  تۆفانـی 

قەسیدەکە تا دەگاتە:

دوورحاڵـی بکـە بـە خوفییـە: کـە ئـەی یـاری سـەنگ دڵ سـەالمی  دەنێـری  تۆیـە  شـەوقی  لـە  "نالـی" 

)مدریس و عبدالکریم،1976 : 197-174(.
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ڕێگەتــم و پارچــە شــیعرەکەیدا )شــارەزوور(، ئــەو شــوێنانەی لەنێــو دێــڕە شــیعرەکانیدا 

ئامــاژەی بــۆ کــردوون، لەهەردووکیانــدا شــێوازی بیرکردنــەوە و بەیادهێنانــەوەی 

ــیعریی و  ــتەتیکی ش ــەڕووی ئێس ــەش ل ــن، ئەم ــێوەی یەک ــردوو هاوش ــی ڕاب زەمەن

شــێوازی بیرکردنــەوە و دونیابینیــی نالــی لەیەکــەوە نزیکــن. بەخوێندنــەوەی قەســیدەکە 

ــەوەی  ــردن و بەیادهێنان ــف ک ــەتە، وەس ــی ڕوخس ــیعرى مەقام ــڕە ش ــە دێ ــا دەگەیت ت

شــوێنە، ڕەنگــە ئــەم شــێوازە بــۆ ســەرنج ڕاکێشــانی بەرامبەرەکــەی و جۆرێــک لــە دڵ 

ــت. ــووتانەوە بێ پێداس

ــە ســەبز و ســاف ــەدی کەیوان ــری گونب )ســەیوان( نەزی

قوبــور؟! ئەنجومــی  دائیرەیــی  بــە  بــووە  یاخــۆ 

ئاســکان«، »کانــی  ئاســکەیە  مەکانــی  ئێســتەش 

یاخــۆ بــووە بــە مەلعەبــی گــورگ و لوورەلــوور؟!

ئێســتەش سوروشــکی عیشــقی هەیــە »شــیوی ئــاودار«،

یاخــۆ بــووە بــە ســۆفیی وشــکی لــە حــەق بــە دوور؟!

داخــو دەروونــی ســافە، گــوڕەی مــاوە »تانجــەرۆ«

لێڵــی دەکا عوبــوور؟! بــە  ئەســیری خاکــە  یاخــۆ 

ــە ــا« بک ــاو »خانەق ــی ن ــە چیمەن ــۆش ل ــەیرێکی خ س

ســتوور؟! چایــری  یــا  ئاهــووە،  ڕبیعــی  ئایــا 

)مدریس و عبدالکریم،1976: 188-187(

ــە  ــەی ل ــی تاراوگ ــی و لێکەوتەکان ــتی دوورە واڵت ــاعیرێک، هەس ــی وەک ش نال

ــردە«  ــارزور و ب ــدار الش ــی ل ــیعری »درون ــیوەتەوە، ش ــەوە نووس ــدی دینداریی ڕەهەن

ــی: ــتی ئازارەکانییەت ــەی ڕاس بەڵگ

بــردە و  الشــارزو  لــدار  رسدەدرونــی  او  الــی  گــرم  کفرمیســک 

ســلیقا و  جوتــا  و  قوتــا  وردە  فــردەتــری  ثــم  جوتــە  مــن  قوتتــی  فیــا 

تــری منــدل االوراق مــن تــوز گــردەتــری عینــە االبدان مــن »خــاک و خۆل«ه

بهشــتە کانــت  بالــورد  دشــتە  نــم الــورد بــاران علــی خــاک بــردەتــری 

زرد«ەشوانی »سـلیامنی«، سبای »پیرمسور«کی »دار  هــوای  کوانی«قــرەداغ«، 

پارچە شیعرەکە تا دەگاتە:

ــاقیانە ــفا س ــن ش ــی« م ــال »نال ــم ن شــفا، هــل شــفا مــن نــال »نالــی« بــدردەوک

)مدریس و عبدالکریم، 1976: 406-404(
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ــتامن  ــی دووری لەنیش ــی و خەمەکان ــی ئاوارەی ــیعرەیدا دەردە دڵ ــە ش ــەم پارچ ــاىل ل ن

تیایــدا جێکردۆتــەوە، نیگارکێشــی وێنەیەکــە، تاراوگــەی بــەدۆزەخ و نیشــتیامنی 

بەفیــردەوس وێناکــردووە، تاراوگــە »الی نالــی گریانــە بــۆ ئــەو جێگایــەی کــە جێــی 

ــی  ــە بینینی«جیهان ــتانەدا ک ــت و نەس ــەو هەس ــت ل ــەفەرێک بێ ــەوەک س ــت، ن دێڵێ

ــتیدەکات«)عەلی،2005: 20(.  ــدا دروس ــدی« لەمرۆڤ ــی ئەوانی ــان جیهان ــەر ی بەرامب

ــردە«، وەک »لێســتنەوەی  ــدار الشــارزور و ب ــی ل دیسکۆرســی پارچــە شــیعری »درون

ــەردی بناخــەی پرۆژەیــەک  ــاگا ب ــەردی نیشــتیامنە«)عەلی،2005: 26(، ناخودئ دار و ب

دادەنــێ  لەدوایــدا ســەرلەبەری ئەدەبــی تاراوگــەی کــوردی ڕەنگڕێــژ دەکات. نالــی لــە 

تاراوگــەوە، بەشــێوەیەکی وا ســەرنجی زادگا و مەڵبەنــدی نیشــتەجێ بوونی داوە، ئــەم 

جــۆرە تێفکرینــە ژیانــی تاراوگــەی بــە خاڵــی وەســتان و ژیانــی پێشــووی بــە پڕجووڵــە 

ــۆ  ــەدەرەوە ب ــوێنی ل ــای ش ــەوە بەه ــەش لەتاراوگ ــووە، بەم ــەی زانی ــزی ئەندێش و هێ

نــاوەوە، گۆڕیوەتــەوە، بــەو مانایــەی ژیانــی خــۆی لەتاراوگــە بەخاڵــی وەســتاو زانیووە 

ــە  ــێوەیەک کردوویەتی ــووە، بەش ــری زانی ــانی فیک ــوێنی هەڵکش ــی زادگای بەش و ژیان

ــووە. ــی ب ــی و هــەردەم ئیلهامبەخشــی بیرکردنەوەکان ــی پیرۆزییەکان چەق

ــەی  ــتی دینداران ــە و گوزارش ــرۆزی هەی ــی پی ــوێن پێدراوێک ــی ش ــی نال دنیابینی

ــاکات،  ــان ن ــنی باب ــەرزەمینی میرنیش ــۆی س ــی ک ــی باس ــەی نال ــەو مانای ــییە، ب کەس

بەڵکــوو باســی جوگرافیایەکــی بچووکــی ناوچەیــەک دەکات، بۆیــە نالی لــە تاراوگەوە 

ــتی  ــی و پەیوەس ــادەوەری کەس ــە کۆی ــیی، دەکات ــی سیاس ــە ڕووبەرێک ــتیامن ل نیش

ــی شــوێنەکانەوە بەرجەســتەکردووە،  ــۆژی خــۆی دەکات، ئەمەیشــی لەناوهێنان ئۆنتۆل

ئەگەرچــی مەبەســتی ناســاندن و ئاشــناکردنی بەکەســێکی بێگانــە نییــە، بەڵکــو 

دەســتەبەرکردنی  لەدایکبوونــی  شــوێنی  بەیادهێنانــەوەی  تاراوگــە  لەســەرزەمینی 

لــە شــیعرەکەیدا پرســیاری کۆمەڵێــک شــوێنی وەک،  ئاســوودەیی ڕۆحییەتــی. 

ــەرچنار،  ــەرەداخ، داری زەرد، س ــوور، ق ــلێامنی، پیرمەس ــۆڵ، س ــارەزور، خاکوخ »ش

ــت  ــەری دروس ــوێنانە کاریگ ــەم ش ــی ئ ــی نال ــۆ دەروون ــارە ب ــەرۆ« دەکات، دی تانج

ــەر  ــەی بەس ــەڕان و گۆڕان ــەو گ ــۆی ئ ــە لەک ــە تاراوگ ــت ل ــی تێدەچێ ــردووە، ڕێ ک

واقیعــی ژیانیــدا هاتــووە، لــە رێــی ئــەم شــیعرەیەوە ئامانجــی بــووە بــە نێــو شــوێنی 

ــیعرە  ــەم ش ــە ئ ــکات، چونک ــک ب ــدا گوزەرێ ــدی لەدایکبوونی ــتی زێ ــر و رسوش دڵگی

بــە دوای بەرائەتــی ژیانێکــی لەدەســتچوودا دەگەڕێــت. لــە ڕێیــی شــیعرەکەیەوە نالــی 

گەڕیدەیەکــە عەوداڵــی بینیــن و هەواڵزانینــی ئــەو شــوێنانەیە، کــەوا ئامــاژەی پێــداون. 
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ــی  ــی نەتەوەی ــن و دونیابین ــای تێفکری ــەر بنەم ــوێن، لەس ــی ش ــاس کردن ــی ب الی نال

نییــە، بــەو چەمــک و تێگەیشــتنەی ئێســتا هەیــە، بەڵکــو لەڕەهەنــدی دیندارییەوەیــە، 

ــی،  ــای نەتەوەی ــوون بەمان ــارگاوی نەب ــدا ب ــەردەمانی نالی ــە س ــوێن ل ــی ش »ماناکان

نالــی لەنــاو دونیایــەک نەژیــاوە ئینتیــامی نەتەوەیــی چوارچێــوەی ســەرەکی شوناســی 

ــن  ــاوە ئایی ــی لەدونیایەکــدا ژی ــەوە نال ــت، بەپێچەوان ــی بووبێ تاکەکــەس و کۆمەاڵیەت

ــاش  ــردووە، جوگرافی ــی ک ــاک و گرووهەکان ــی ت ــام و شوناس ــانی ئینت ــت نیش دەس

ــی  ــع، 2001: 85(. ئەزموون ــەکان بووە«)قان ــە ئایینیی ــەش کردن ــا و داب ــری مان هەڵگ

نووســینی ئــەم شــیعرەی نالی)درونــی لــدار الشــارزور و بــردە(، لــە ڕووی شــێوازی 

ــان  ــۆ هەم ــیعرەکانیەوه، ب ــڕە ش ــو دێ ــاری نێ ــتەکردنی گوت ــی ئاراس ــنت و چۆنیەت داڕش

ئــەو دونیابینییــەی لــە قەســیدەی »قوربانــی تــۆزی رێگەتــم« هەیــە، دەگەڕێتــەوە. نالــی 

ــک باســی ســەرزەمینی  ــچ جۆرێ ــدووە، بەهی ــچ شــتێکی لەســەر تاراوگــە نەدرکان هی

تاراوگــە نــاکات، تــەواو لەبەرامبــەر ژیــان و کەلتــووری تاراوگــە بێدەنگــە، بــۆ شــوێن 

و زادگای خــۆی پرســین و دەربڕینــی ســۆزێکی بــێ ئەنــدازەی تێدایــه. دەقــی شــیعری 

ــە،  ــی نالیی ــود ئاگای ــت و خ ــواڵوی هەس ــردە«، هەڵق ــارزور و ب ــدار الش ــی ل »درون

هەڵگــری تــەواوی ئــەو ئەگــەر و ئەزموونانەیــە، کــە دەروونــی پــڕ ســوێی لــەدووری 

مەنزڵگــەی، چەشــتوویەتی، ســەرلەبەری هــزر و هەســت و دونیابینــی ئــەو، لەبەرامبەر 

ــایکۆلۆژی  ــای س ــیعرەیدا جوگرافی ــەم ش ــش ل ــێ ، نالیی ــتچوو پێکدێن ــی لەدەس خاک

ــرس و  ــەم پ ــی ل ــی نال ــاس دەکات، »کۆشش ــەڕ شــوێنی لەدەســتچووی ب خــۆی لەم

جۆیــەدا وەدەســتهێنانی وەاڵمێکــە تــا بتوانێــت پێناســەی خــۆی پــێ بــکات، پێناســەی 

خــۆی وەکــوو مرۆیەکــی دوورەواڵت و ئــاوارە، ئــەو لــە ڕابردوویەکــی پیــرۆز 

ــۆی  ــتای خ ــفی ئێس ــیارەوە، وەس ــر پرس ــە ژێ ــردوو بردن ــە ڕاب ــت ب ــت، دەیەوێ دەدوێ

ــوان  ــازاندووە، لەنێ ــی س ــیعرەکەیدا دیالۆگێک ــە ش ــیوەیلی،2001: 52(. ل بکات«)س

ــە  ــە ب ــدووە، بارگاویی ــادا گوزەران ــی تی ــاتەکانی ژیان ــرتین س ــه خۆش ــەک ک ڕابردووی

بەهــای هەمــوو ئــەو شــوێنانەی لەشــیعرەکەی ئامــاژەی پێکــردوون، ئــەو شــوێنانەی 

مەڵبەنــدی چەکــەرە کردنــی مەعریفــەی دیندارانــەی نالییــە. بــە کۆتایــی هاتنــی ژیانــی 

نالــی، کۆتایــی بەقۆناغــی تاراوگــەی دینــداری دێــت، هاوکاتــی ئەمــەش دەســپێکی 

ســەرەتایەکە، جوواڵنــەوە و ڕاپســکانی نەتەوەیــی لــە ســەرپێکەوتن بــووە، کۆمەڵێــک 

ــۆ  ــەدەور ک ــان ل ــەن، خەڵکی ــدا دەک ــرەو پەی ــتی ب ــی ناسیۆنالیس ــراو و ئۆرگان ڕێکخ

ــی دەزگا  ــدەڵ بوون ــامنی و گەن ــی عوس ــی دەوڵەت ــی الواز بوون ــەوە، هۆیەکەش دەبن
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ــەوە  ــی دیکەش ــە، لەالیەک ــاری ئابووریی ــهێنانی ب ــەری و هەرەس ــتەمی بەڕێوەب و سیس

ئــارەزووی خوێندنــی مەکتــەب و وەرگرتنــی زانیــاری غەیــرە دینیی...هتــد، بــۆ 

ــوون. ــدەر ب ــتی یارمەتی ــری ناسیۆنالیس ــی بی باجەدان

6- قۆناغی دووەم: تاراوگە لەڕەهەندی ناسیۆنالیستییەوە

ــاوەی  ــەی لەم ــەو پیاوان ــوو ئ ــت، ناسیۆنالیســتی، هەم ــی دەوترێ ــۆ پێی ــەم قۆناغــە ب ئ

ئــەم قۆناغــەی تاراوگــە، ڕەتێــراون یاخــود ســەریان پێهەڵگیــراوە، بەهــۆکاری دینیــی، 

سیاســی یــا خــود کۆمەاڵیەتــی بووبێــت، بەرهەمەکانییــان نواندنــەوەی ویســتی 

ــی  ــەر خاک ــان لەس ــە و ژی ــەدا، تاراوگ ــەم قۆناغ ــوان ئ ــاوەی نێ ــە، لەم کوردخوازانەی

بێگانــە، بــۆ هەســتی نەتەوەیــی وەردەگێڕدرێــت بەجیــاواز لەقۆناغــی پێــش خــۆی، لــە 

ــت. ــتامن بەکاردێ ــردىن نیش ــاوی خزمەتک پێن

ــەم  ــەرەتای ئ ــت، س ــەدەیەک دەخایەنێ ــەی س ــە)1858-1958( نزیک ــەم قۆناغ ئ

قۆناغــە لــە تاراوگەبوونــی حاجــی قــادری کۆییــەوە دەســت پێــدەکات، کۆتاییەکــەی 

ئــەم قۆناغــەش بــە کودەتاکــەی ســاڵی 1958 کۆتایــی پێدێــت. ســاڵی 1858 حاجــی 

دووەم:  هەڵدەگرێت)محەمەد،1974،بەرگــی  ســەر  ئەســتەمبۆڵ  تاراوگــەی  ڕووەو 

ــی  ــت )خەزنەدار،2010،بەرگ ــتەمبۆڵ دەبێ ــوەی ئەس ــە 1856پەڕی ــێخ ڕەزا ل ل188(، ش

پیرەمێــرد لــە1898 لەئەســتەمبۆڵ دەبێــت )ئاشــنا،2009:ل49(،  چــوارەم:ل298(، 

دونیابینــی  و  مەعریفــە  مەنزڵگــەی  ئەســتەمبۆڵ  ســاڵی)1898(  لــە  زێــوەر 

و  لەشــوێن   1921-1913 ئەســیری  پێنچــەم:ل238(،  بووە)خەزنەدار،2010،بەرگــی 

ناوچــە جیاوازەکانی ســنە، ســەقز، بانــە، ئەســتەمبۆڵ ماوەتەوە)خەزنەدار،2010،بەرگی 

شەشــەم: ل321(، پاشــان بەشــێکی دیکــەی تاراوگەبووانــی ئــەم قۆناغــە لــە ئەنجامــی 

ــی زۆر  ــەکان ماوەیەک ــەی بەدرخانیی ــووە، بنەماڵ ــان ب ــە نەتەوەییەکانی ــی ماف داواکردن

لــە تاراوگــەی قاهیــرە و شــامدا ژیــاون، ئــەو تاراوگەبوونەیــان وزەیەکــی لەبــن 

نەهاتــووی بــە بیــری ناسیۆنالیســتی کــورد بەخشــیووە، تەنانــەت هۆیەکــی گرنگیــش 

ــە  ــرە ل ــە شــاری قاهی ــی یەکــەم ژمــارەی ڕۆژنامــەی کوردســتان ل ــۆ دەرچوون ــووە ب ب

ســاڵی1898، لەالیــەن میقــداد بەدرخانــەوە )ئەحمــەد، 1978:ل58-59(. مــاوەی نێــوان 

ئــەم قۆناغــە، ناوچەکــە تووشــی چەندیــن ڕووداوی گــەورە بــووە، هــەر لــە جەنگــی 

ــامنی  ــی عوس ــەاڵتی ئیمپراتۆریەت ــەی دەس ــی و پاشەکش ــی جیهان ــەم و دووەم یەک

لەناوچەکــە و پاشــان هاتنــی دەســەاڵتی کۆلۆنیالیزمــی ئینگلیــز و پەیامننامــەی 
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ــی  ــن ڕاپســکان و ڕاپەرین ــەدا چەندی ــەو ماوەی ــۆزان، مۆرکــراوە. پاشــان ل ســیڤەر و ل

ــری ناسیۆنالیســتی تاکــی کــوردەوە  ــان لەســەر بی ــداوە کاریگەریی ــە ڕووی چەکدارییان

هەبــووە. لەکاتــی شکســت و ســەرنەکەوتنی ڕاپەرینــەکان ئــەوا ســەرکردەکان و 

ــەوە  ــە ڕووی میتۆدیی ــوون. ل ــاوارەی تاراوگەب ــەنبیران ئ ــاعیر و ڕۆش ــە ش ــک ل هەندێ

ــەی  ــەم پیاوان ــی ئ ــێوازی تاراوگەبوون ــە ش ــۆژی بدەین ــێوەی کڕۆنۆل ــە ش ــاو نیی گونج

دونیــای تاراوگــەی کــوردی، هەموویــان ســەرچاوەی تاراوگەبونیــان لــە یەکــەوە نزیکــە 

ــەش  ــەی تاراوگــە هەڵدەبژێرین.جگــە لەمان ــەم قۆناغــە بەمنوون ــە ســەرئامەدانی ئ بۆی

ــاوازی ســەرەتای ســەدەی بیســتەم  ــە ســااڵنی جی ــی کــورد ل ــە منەوەران ــک ل کۆمەڵێ

ــە  ــدی دیکــە گیرســاونەتەوە. ل ــە شــوێن و مەڵبەن ــان جێهێشــتووە و ل مەڵبەنــدی خۆی

ــی  ــی فەرمانڕەوایەت ــەر تەخت ــە س ــەاڵت و هاتن ــی دەس ــە دوای گۆڕین ــتەمبۆڵ ل ئەس

مســتەفا کەمــال، ئــەو کوردانــەی لــە ئەســتەمبۆڵ و شــارەکانی دیکــەی تورکیــا 

ــی  ــامعیل حەق ــتامن، لەوانە:)ئیس ــەوە نیش ــاری گەڕاونەت ــە ناچ ــوون ب ــدا ماب لەژیان

ــاوگ،  ــروف جی ــی، مەع ــی موکریان ــێن حوزن ــەگ، حوس ــی ب ــن زەگ ــاویس، ئەمی ش

پیرەمێــرد، زێــوەر ... هتــد( بــوون. ئــەم پیــاوە تاراوگەبووانــە گۆشــکراوی نێــو شــارە 

ــەت،  ــای سیاس ــی دونی ــدا گیروگرفت ــن، تیای ــت بەرزەکان ــە ئاس ــاڵ و قوتابخان جەنج

مەتریالــی ســەرەکی خوێندنیــان بــووە. لەمێــژووی ئەدەبــی کوردیــدا، خوێندەوارەکانــی 

ــتامنیان  ــتنی نیش ــەرهەڵگرتن و جێهێش ــژی س ــەیەکی دوور و درێ ــەروکاری پڕۆس س

هەیــە، تــا دەگاتــە حاجــی قــادر و بەدواوەیشــیدا بەردەوامــە. لەتاراوگــە حاجــی قــادر 

بــە شــیعرەکانی لەدەریــای ناســیۆنالیزمی تــازە بابــەت مەلــەی کــردووە، بووەتــە ســەر 

ــە ســەرەتای ســەدەی بیســتەم  ــەی، ل ــەو ڕۆشــنبیر و خوێندەواران ــی ئ ــاری کاروان قەت

ســەرپێ کەوتبــوون، دونیابینــی تێفکرینــی جــودا و جیــاوازی لــە قۆناغەکانــی پێــش 

ــووە. ــۆی هەب خ

6-1- حاجی قادر 1816- 1897 ز.

جوامێرێکــی بەلەنــگاز و ڕەمەکــی بــووە، کــوڕی زیزبــووی نیشــتامنە، هــەاڵت 

لەبــەری و مــرد بــۆی، حاجــی دەڵێــت: »مەپرســە دەردی غەریبــی و لەززەتــی وەتەنــم    

ئــەوی  لــە دەســتی دەگریــام ئەمێســتە بــۆی دەگریــم« )میــران و شــارەزا،2707کوردی:  

ــە  ــووە، ل ــەدەر و ئاوارەب ــدا دەرب ــی تیای ــادری کۆی ــی ق ــەو ڕۆژگارەی حاج 76(. ئ

باشــوری کوردســتان )ســنووری قەڵەمــڕەوی میرنشــینی بابــان(، کــورد بــە تاریکرتیــن 
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ــان دوای  ــی میرنشــینی باب ــووە. میرەکان ــدا تێپەڕی و شــوومرتین ســاتەوەختەکانی خۆی

ــد و شــارە گەورەکانــی تاراوگــە، الکــەی ســەریان  ــە مەڵبەن نەمانــی میرنشــینەکەیان ل

ــووە. هات

دۆخــی تاراوگەبوونــی حاجــی قــادر، وەکــو قۆناغــی پێــش خــۆی نییــە؛ ملمالنێی 

ــادر  ــت، بەڵکــو حاجــی ق ــی بێ ــی دەســەاڵتی ئایین ــەرز نیشــاندانی پێگــە و گەورەی ب

ــۆڕم و دۆخــە ســەپاوەی ئاییــن بەســەر کۆمەڵگــەوە  ــەو ن ــەوەی ئ ــە ڕەت کردن دەکەوێت

هەیبــووە، لــەم بارەیــەوە دەڵێــت:

ــەرەسووشــکە ســۆفی بڵــێ بە شــێخی تــەرەس ــالی ه ــێ میس ــەرما نەی ــە س ــا ب ب

نەناســیوە شــاعیری  ــەسعەجەبــا  ــوور و مەگ ــە م ــا دەکات ــێر و عەن ش

)میران و شارەزا،2707کوردی: 64(.

ــۆ چەســپاندنی دەســەاڵت و  ــی ب ــد کێشــمەکێش و ملمالنێ ــا خالی ئەگــەر مەوالن

گەورەیــی پێگــەی خــۆی بووبێــت، ئــەوا حاجــی قــادر بەجیاوازتــر لەمانــە دژی ئــەو 

نۆڕمــە ئایینییــە بــووە، کــە ئــەوان چەســپاندوویانە. مەوالنــا خالیــد و نالــی جەمســەری 

ئایینــی ســەردەمەکەیان بــوون، کەچــی حاجــی باوک مــردووی کــوڕە  پێگــەی 

ــووە.  ــە ب ــەم جەمســەربەندییە ئایینیی ــی شــکاندنی ئ ــە هەوڵ ــووە، ل ــو1( ب دایــک )هەتی

تاراوگەبوونــی حاجــی قــادر بەرەنجامــی دۆخ و ســەردەمێکە، ئاییــن و لێکەوتەکانــی، 

ڕاڤــەکار و بەخشــەری مانــا بەتــاک و کــۆی کۆمەڵگــە بــووە. ئــەو ڕۆژگارەی حاجــی 

قــادر لــە نیشــتامن بــووە، ئاییــن لە چنگــی نوخبەیــەک لە شــێخ و مــەالی دیاریکــراودا 

بــووە، ئەمانــە پێیانوابــووە لــە ئــاوەزی ئایینیــدا شــتێک بەنــاوی ڕەتکردنــەوە و نەچوونــە 

ــار و دژ وەســتان نییــە، حاجــی قادریــش دژی ئــەم جــۆرە پیرۆزکردنەبــووە، کــە  ژێرب

لەالیــەن پیاوانــی ئایینیــەوە لەســەر بنەمــای کۆمەڵێــک ئەفســانەی نابەجــێ  خەریکــی 

دەســت بڕیــن و ڕووتانــەوەی خەڵکــی هــەژار و بــێ دەرەتــان بــوون. پــەردە هەڵامڵینی 

ئــەم فۆڕمــە لــە دیــن، حاجــی قــادری ناچــار کــرد لــە پێنــاوی پاراســتنی خــۆی، واڵت 

جــێ بێڵــێ :

ــەس»فەرقــی ناکــەس لەگــەڵ ســەگان ناکــەم ــا ک ــەوە ن ــی بخوێن ــە عەکس ــا ب ه

ببــە دەروێشــی شــێخەکان بــە هــەوەس«حــەز دەکــەی تــێ بگــەی لــە بــێ دینــی

1  . باوکم ئەحمەد بوو ناوی فیکرم دێ  / خەڵقی الدێ بوو دایکی من فاتێ )میران و 
شارەزا،2707کوردی:  17(، عەالئەدین سەجادبش لە مێژووی ئەدەبی کوردیدا، لەم بارەیەوە 

دەڵێت: »هەر بە منداڵی باوکی مردووە، دایکی لەبەر هەژاری و بێ نەوایی هەڵی ئەگرێ و 
ئەیهێنێ بۆ کۆیە« )سەجادی، 1971: 342(.
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)میران و شارەزا،2707کوردی:  64(

ئەگەرچــی حاجــی قــادر ڕۆشــنبیرێکی ئایینــی ســەردەمی خــۆی بــووە، ئاســتانەی 

ــووە،  ــان هەب ــادر رۆڵی ــی ق ــەی حاج ــی مەعریف ــە خەمڵین ــرەکان ل ــەوت و حوج مزگ

ــۆی  ــی خ ــی تایبەت ــن و دونیابین ــی، تێفکری ــی ئایین ــن و پیاوان ــەر ئایی ــەاڵم لەبەرانب ب

هەبــووە. حاجــی لەمەتەرێــزی ئایینــەوە، ســەنگەری لــە هەندێــک شــێخ و مەالکانــی 

پێشــکەوتن و وشــیاری رێگربووینــە. حاجــی  لەبــەردەم  بــەوەی  کوردگرتــووە، 

مەبەســتیەتی تاکــی کــورد بــۆ مەســەلەی بیــر و وشــیاری، ئاییــن بــە لەمپــەر نەزانــێ ، 

ــی  ــە چەق ــیعرەکانی کردۆت ــی ش ــە دوو توێ ــتنە ل ــەم تێگەیش ــەوەی ئ ــژدا چوون بەگ

قورســایی باســەکانی و بــە تێڕوانیــن و ســەرنجەکانی خــۆی فۆڕمێکــی دیکــەی بەرهەم 

ــەدەری  ــەرهەڵگرتن و دەرب ــی س ــە تووش ــۆرە بیرکردنەوەی ــەم ج ــە ئ ــەر بۆی ــاوە، ه هێن

دەکات. تاراوگەبوونــی حاجــی لــە دەســت نەیــار و ناحەزانــی کــورد نەبــووە، بەڵکــو 

لەدەســت پیــاوە ئایینیــە هاوزمانەکانــی خــۆی بــووە، کــەوا ئایینــان تێکەڵــی کاروبــاری 

ــا  ــی ت ــەوە حاج ــەم ڕوانگەی ــاندوویانەتەوە، ل ــردووە و چەوس ــک ک ــەی خەڵ ڕۆژان

لەنیشــتامن بــووە، هەوڵیــداوە بــۆ دەرخســتنی ڕاســتییەکان و ڕوو هەڵامڵینــی پیاوانــی 

ــەک. ــە بڵندگۆی ــی ببێت ئایین

ــوو، بەڵکــو ڕووەو  ــن )مەککــە( نەب ــدی ئایی حاجــی ســەرهەڵگرتنی ڕووەو مەڵبەن

ئەســتەمبووڵ بــوو، ئەمــەش پەیوەنــدی بــە ڕادەی هۆشــیاری حاجــی خۆیــەوە هەیــە، 

ــە هەســتی  ــوو ل ــووە، »هەســتی زۆر جیاوازب ــی شــوێندا ســەرکەوتوو ب ــە هەڵبژاردن ل

ــەواوی گــۆڕا  ــۆ ئەســتەمبووڵ بەت ــی ب ــە چوون ــەاڵم ب ــری کــوردەواری، ب ــی ت مەالکان

و حاجییەکــی تــری لــێ  خوڵقــا« )مەالکەریــم،2008: 20(. وەک کەســایەتییەکی 

ڕۆشــنفکری ســەردەمی خــۆی، لەڕێگــەی شــیعرەکانییەوە هەوڵیــداوە، ئــازار و 

ــازادی و  ــە ئ ــنت ب ــۆ گەیش ــەردەوام ب ــدات، ب ــان ب ــەی نیش ــی نەتەوەک نەهامەتییەکان

ســەربەخۆیی میللەتەکــەی لــە تێکۆشــان و نووســیندا بــووە و نەفەســێکی تازەی شــیعر 

ــەوە و هەســت و  ــی خــۆی کردۆت ــە شــیعرەکانیدا دەروون ــدووە، »ل نووســینی خوڵقان

بیــری دەربڕیــوە، تــا فکــری تێــی بــڕ کردبــێ  بــە دڵێکــی پــاک و قەناعەتێکــی تــەواوەوە 

ــادری  ــی ق ــەد،1973: 23(. حاج ــوردەواری بکات«)محەم ــی ک ــتوویەتی خزمەت ویس

ــی  ــی نوێ ــەرەتای قۆناغێک ــوردی س ــەی ک ــی کۆمەڵگ ــۆ ژیان ــەدا، ب ــە تاراوگ ــی ل کۆی

ڕەنگڕێــژ کــردووە. کۆمەڵگەیــەک حاجــی لەنێــو  شــیعرەکانیدا پــالن و هەنگاوەکانــی 

ــی  ــۆ داڕشــتووە، چونکــە بۆخــۆی لەســەرزەمینی تاراوگــە خاوەن ســەرپێ خســتنی ب
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دنیابینیــی و شــێوەیەکی نوێــی ژیــان بــووە، کــەوا لێکەوتــەی جێ هێشــنت و ئاوارەبوون 

بــووە، لــەم بارەیــەوە وتوویەتــی:

ئەکــراد قەبیلــی  نەکــەون  ڕێــک  ئابــادتــا  خەرابــە  دەبنــە  هــەروا 

ــا چــووک ــە گــەورە ت بــووکئەنواعــی میلــەل ل وەکــوو  مەمالیکــی  خەمڵیــوە 

)میران و شارەزا،2707کوردی:  177(

ــەوەی  ــۆ وریاکردن ــن ب ــەی ڕاجەنینێک ــیعرەکانی تاراوگ ــی ش ــادری کۆی ــی ق حاج

ــی  ــادری کۆی ــی ق ــەدا، حاج ــە تاراوگ ــژوودا. ل ــەوەزەنگی مێ ــو ش ــورد لەنێ ــی ک تاک

کۆمەڵگــەی کوردیــی کردۆتــە چەقــی تێڕوانینەکانــی، لەوێــوە ڕابــردووی زێڕینــی ئــەو 

ــۆزی  ــەپ و ت ــر ت ــە ژێ ــتێک ل ــو ئارکۆلۆژیس ــاوە، وەک ــگ هێن ــە دەن ــەی ب کۆمەڵگەی

ــتەیەک  ــو کەرەس ــە وەک ــی دیک ــەوە و جارێک ــی هەڵداوەت ــردووی کوردی ــە، ڕاب زەمان

بــۆ ڕابــوون و ڕیفۆرمێکــی تــازەی کۆمەاڵیەتــی وە بــەر چــاوی خســتووە، بــۆ 

دروســتکردنی زەمەنێکــی تــازەی تەڤگــەری نەتەوەیــی لــە نێــو میراتێکــی ئیتنــی کۆندا، 

ــت: ــیعرەیدا دەڵێ ــە ش ــەم پارچ ــەروەک ل ــک، ه ــە ئامرازێ ــۆی کردۆت خ

ــی ــی نەزان ــەی باب ــک قس ــەر کوردێ ــیئەگ ــی زان ــزە، باب ــی حی ــەق داک موحەقق

ــیوەرە بــا بــۆت بکــەم باســی نیهانــی ــی بزان ــەر چاک ــە گ ــون خۆش تەفەنن

کــوڕی نوورەددینــی  و  عەزیزانــی جزیــر و مــووش و وانــیســەالحەددین 

ئەردەاڵنــیموهەلهــەل، ئەردشــێر و دەیســەمی شــێر میــری  و  بــاز  و  قوبــاد 

نیهایــەت کــوردن،  پاکیــان  ــیئەمانــە  ــوون و فان ــەری ون ب ــێ دەفت ــەر ب لەب

)میران و شارەزا،2707کوردی:  148(.

لــە تێکســتە شــیعرییەکانیدا ئــەوەی ســەرنج ڕاکێشــە ئــەو ڕۆشــنگەرییە قووڵەیــە، 

بەســەر تــەواوی تێکســتەکانی تاراوگەیــدا باڵــی کێشــاوە، پەیوەنــدی نێــوان ســەردەم 

ــن و  ــێوازی تێفکری ــە ش ــڕ و ورد ب ــەرم و چ ــی ن ــی، بەزمانێک ــوێن و مرۆڤەکان و ش

ــووە.  ــەدوور گرت ــۆی ب ــژ خ ــفی درێ ــە وەس ــردووە و ل ــتە ک ــۆی ئاراس ــی خ دونیابینی

گوتــاری تێکســتەکانی شــیعری تاراوگــەی، زادەی پــڕۆژەی ڕۆشــنگەری ئەقڵــی 

حاجیــە، ئــەم گوتــارە لــە ئێســتادا وەکــو میراتێکــی ڕۆشــنبیری لــە مێــژوودا شــایانی 

درک پێکردنــە. بۆیــە لــەم قۆناغەیــدا، تاراوگــە بــۆ دۆخــی تێڕامــان و بیرکردنــەوە لــە 

ــان  ــگاو هەڵێن ــۆ دۆخــی چەق بەســتوویی و هەن نیشــتامن وەردەگێڕدرێــت، تێڕامــان ب

ــەوەی  ــۆ نەت ــراو ب ــوەی دیاریک ــان و چوارچێ ــی کی ــت بوون ــکەوتن و دروس ــۆ پێش ب

کــورد، لــەم نێوەندەشــدا حاجــی قــادر داکۆکیکارێکــی سەرســەختی هــان دان بــەرەو 
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ــوو. ــتەکان ب ــەاڵتدارە کۆنەپەرس ــە دەس ــەوەی چین ــەل و ڕەت کردن ــی گ یەک بوون

لــە قۆناغــی تاراوگــەی حاجــی قــادر و هاوڕێکانیــدا، چیدیکــە نیشــتامن 

لەتێڕوانینــی کەســانی تاراوگەبــوو، ڕەمــز و هێــامی ئایینــی بەســەردا نابڕێــت، بەڵکــوو 

ــی  ــژوو، دۆخ ــە مێ ــدی ب ــە پەیوەن ــتامن ل ــت. نیش ــی وەردەگرێ ــدی نەتەوەی ڕەهەن

ــتامن و  ــە نیش ــن ل ــرەوە ڕەخنەگرت ــەوە، لێ ــیەکانیەوە دەخوێندرێت ــی و سیاس کۆمەاڵیەت

ــی  ــنامەی تاکێک ــینی ناس ــە بەخش ــەکان، دەبێت ــەر دەردە کۆمەاڵیەتیی ــە خستنەس پەنج

ــن  ــەر چەندی ــە بەس ــێوازی مامەڵەکردن ــەم ش ــتامن، ئ ــۆ نیش ــوود ب ــردار و بەس خێ

ئاراســتە و ڕەهەنــدی جیــاوازدا لــە هەســت و تێفکرینــی حاجــی قــادر و هاوڕێکانــی 

ــەوە  ــتامن ل ــەدا، نیش ــەم قۆناغ ــیعریان. ل ــتەکانی ش ــین و تێکس ــی نووس ــە بنیات دەبێت

دەکەوێــت، کــەوا پەیوەندییەکــی ڕۆمانســی بەهێــزی لەگــەڵ دەروونــی تاراوگەبــوودا 

دروســت بــکات، بەڵکــوو ئــاوەز و تێفکرینــی نەتەوەیــی دەبێتــە هەوێنــی بیرکردنــەوە 

ــۆ دۆخــی دواکەوتوویــی و لەبەریــەک هەڵوەشــانەوەی ماکەکانــی  و لەخــۆ ڕوانیــن ب

ــر و  ــۆ ڕووناکبی ــک ب ــو مەڵبەندێ ــتەمبووڵ وەک ــدا ئەس ــەردەمی حاجی ــە. لەس کۆمەڵگ

ــدا  ــن و دونیابینییان ــەوەی بەســەر بەرهــەم و تێفکری خوێندەوارەکانــی کــورد، ڕەنگ دان

هەبــووە، تیایــدا کۆبوونــەوە و بــزاوت و جووڵــەی سیاســیى و ئەدەبیــان ئەنجامــداوە.

لــە ڕۆمــا کەوتــە بەرچــاوم کەســێکی هائیــم و حەیــران

بەهەیئەت تێی گەییم کوردە بەشـێوەی ئەهلی کوردسـتان

کەچوومە خدمەتی پرســیم برادەر خەڵکــی کام جێگای؟

لــەکام ال هاتــووی؟ گریــا گوتــی بابــان، گوتــم بابــان؟

)میران و شارەزا،2707کوردی: 83(

ــیۆنالیزمی  ــی ناس ــەرەتاکانی هێڵ ــە، س ــە تاراوگ ــیعرەکانی ل ــە ش ــادر ب ــی ق حاج

دەچەســپێنێ  و ویژدانــی تاکــی کــورد لــە هەمبــەر زوڵــم و بێــدادی دەســەاڵتی 

ــەی  ــاواری مەزڵوومان ــۆی، ه ــی خ ــە بەردەنگ ــەی، کردۆت ــەر نەتەوەک ــەپێراوی س س

ــەم ڕووەوە  ــتەکانی ل ــەوە، »هەڵبەس ــتامندا، بەرزکردۆت ــوێنێکی نیش ــەر ش ــوردی لەه ک

ســادە و ڕەوانــن، بــێ پــەردە و گــرێ  واتاکانــی نــە شــاردۆتەوە تاکــوو تەئویلــی دوور 

ــی،  ــاری حاج ــی گوت ــەی پارادایم ــەد،1973: 23(. ڕیش ــەس هەڵگرن«)محەم لەمەب

ئایدیــای دیاری کردنــی نیشــتامن و ســەرزەمینێکی دیاریکــراوە، کــەوا تاکــی کــورد بــە 

دەســتی خــۆی دروســتی بــکات، ئەمەش بــۆ پــرۆژەی ئەقڵە بیرتیــژ و ڕۆشــنگەرییەکەی 

دەگەڕێتــەوە. تاراوگــە بــۆ حاجــی دیسکۆرســی دروســت کردنی دەوڵــەت و زمانێکــی 
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یەکگرتــوو و پاراســتنی کەلتــووری کــوردی، لەهەناویــدا هەڵگرتــووە، فێربــوو میللەتــە 

پێشــکەوتووەکان، ئــەو نەتەوانــەن، توانــای دروســتکردنی نیشــتامن و واڵتییــان هەیــە، 

واڵتیــش گوزاشــتکەری ئیــرادەی میللەتێکــە بــۆ مانــەوەی، بەپێچەوانەشــەوە، نەتەوەی 

ــی  ــتانی و بەزووی ــی شارس ــەر ڕەوت ــە س ــەک بخات ــچ زیادەی ــێ  هی ــێ  واڵت، ناتوان ب

ــدا ون دەبــن. لەنێوان

کیتابــەتهەرکــوردە لەبەینــی کوللــی میللــەت و  لەخوێنــدن  بەهــرە  بــێ  

)میران و شارەزا،2707 کوردی: 219(

ــوێیی  ــڕ س ــیعری پ ــووە، ش ــۆی ب ــدی خ ــاڵ و زێ ــا لەم ــی ت ــادری کۆی ــی ق حاج

ــاوەڕی  ــتەنبۆڵ و بیروب ــاری ئەس ــووە ش ــە چ ــێ ، ک ــیوە، »کات ــتامن نەنووس ــۆ نیش ب

کوردایەتــی لــەال پــەروەردە بوو«)میــران و شــارەزا،2707: 29(، لەتاراوگــەوە هەســتی 

بــۆ نیشــتامن دەکەوێتــەوە بیریــەوە. پێچەوانــەی شــاعیرانی پێشــووی تاراوگــە، شــوێن 

ــرەو  ــاس لەحوج ــا ب ــەوە، تەنی ــتامن دەگرێت ــەرزەمینی نیش ــەواوی س ــی بەت الی حاج

ــە  ــی ب ــە تۆخ ــتی ب ــتی ناسیۆنالیس ــەڕا هەس ــە، لەم ــراو نیی ــوێنێکی دیاریک ــاڵ و ش م

ــۆ  ــە، کــەوا ب ــەو هەســتە دینداریی ــی ئ ــت، تێپەڕکردن ــار دەکەوێ ــە دی ــدا ب ــری حاجی بی

شــوێن و مــاڵ هەیەتــی، بەیادهێنانــەوەی نیشــتامن نــەوەک شــوێن و چوارچێوەیەکــی 

دیاریکــراو. لەئەزمونــی تاراوگــەی حاجیــدا، شــوێنێکی دیاریکــراو، گرنگی پێنــەدراوە، 

ــەی  ــدا مای ــتەکراو، لەکۆیادەوەری ــی بەرجەس ــتامن وەک بوونێک ــەوەی نیش ــەد ئ بەق

گرنگــی پێ دانیەتــی، نیشــتامن الی حاجــی قــادر لەچوارچێــوە جوگرافییەکەیــدا 

ــی و  ــتێکی نەتەوەی ــەوە هەس ــەم تێفکرین ــتی ئ ــە پش ــە، ل ــاوەزی حاجیی ــەری ئ بزوێن

ناسیۆنالیســتی ئامادەیــی هەیــە. بەســەرنجدانی ئــەم تێکســتە شــیعرییە، دەکرێ  ڕاســتی 

ــەوە. ــۆ ڕوون ببێت ــەم نووســیانەی ســەرەوەمان ب ئ

گوتم بە بەختی خەواڵوو

گوتــم بەبەختــی خەواڵــوو بەســە ئەتۆبــی خــودا

ئــەوال بچینــەوە  زەمانــێ   هەڵســتە  لەخــەو 

گــوڕەی بەهاریــە ئێســتێکە شــاخ و داخــی واڵت

ــەهال ــی ش ــن و نەرگس ــە و نەرسی ــە الل ــڕ ل پ

ــاران ــاژەی ب ــە ه ــەحاب و ل ــی س ــە گرمەگرم ل

چیایــە پــڕ لــە هــەرا و نواڵــە پــڕ لــە ســەدا

)میران و شارەزا،2707: 39(
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6-2- پیرەمێرد 1867- 1950 ز.

ــتانەی  ــەم بەبڕش ــاوە قەل ــەو پی ــک ل ــو یەکێ ــدا، وەک ــنبیری کوردی ــای ڕۆش ــو دونی لەنێ

تاراوگــە هەژمــار دەکــرێ ، پیرەمێــرد وەکــو کەســایەتیی و شــاعیر و ڕۆژنامەنووســێکی 

ــە ســۆنگەی  ــڕاوە. ل ــدا گێ ــواری ڕۆشــنبیری کوردی ــە ب چــاالک، ڕۆڵێگــی گرنگــی ل

هەســت کــردن بــە بەرپرســیارەتی و نواندنــەوەی هەســتی نەتەوەیــی، بۆئــەوەی بوونــی 

ــۆ  کــورد وەک نەتــەوە بســەملێنێ ، چەندیــن بەرهەمــی شــیعری شــاعیرانی کــوردی ب

ســەر زمانــی تورکــی و فارســی)٧( وەرگێــڕاوە، »لــە ژیانــی دەرەوەی نیشــتامنیدا حاجــی 

تۆفیــق لــە گێتیــی ڕۆژنامەگــەری دوور نەبــووە. بــە زۆری لــەو ڕۆژنامــە و کۆوارانــەی 

بــە زمانانــی تورکــی و فارســی بــاو دەکرانــەوە نزیــک بــووە، یــا ئەوانــەی لــە ئێــران 

بــە فارســی دەردەچــوون. بــە گشــتی نووســینی خــۆی بــەو دوو زمانــە بــۆ ئەوانــەی 

واڵتــی عوســامنی و ئێرانــی دەنــارد و بۆیــان چــاپ دەکرد«)خەزنــەدار،2010: 105(، 

ــن«ی  ــان لەڕۆژنامەی«ژی ــووە، پاش ــە ب ــنفکرێکی کارام ــت و ڕۆش ــی بەبڕش قەڵەمێک

کوردســتانی  باشــووری  کــوردی  شــاعیرانی  بەرهەمــی  ئەســتەمبووڵ،گەلێک 

ــت: ــیعرێکیدا دەڵێ ــرد، لەش ــەوە. پیرەمێ باوکردۆت

مەیدانـی کورد کە کـورت بووە، بووە دەشـتی ڕەی بە بەر

هەرچــی بــوو، هەرچــی هات بەســەر ئەودا بەســەر چوو

ئەمــڕۆ بــە یەکێتــی ئەبــێ  بەســتین قــەد و کەمــەر

بــرا یــەک وەک  بدەینــە دەســتی  رۆژێکــە دەســت 

)مستەفا،2011: 123(

لــە تاراوگــەدا، هەســتی ناسیۆنالیســتی پیرەمێــرد دەگاتــە ئاســتێک داوای زمانێکــی 

ــەی  ــتەمبووڵ غەزەت ــورد، »لەئەس ــەرتاپای ک ــی س ــە زمان ــا بیکات ــکات، ت ــوو ب یەکگرت

کــوردی دەردەچــوو، مــن لــە »جۆڵەمێــرگ«ەوە مەقالەیەکــم بــۆ نــاردوون و تەکلیفــم 

لەجمعییەتــی کــورد کردبــوو، کــە لــە هــەر دیارێکــی کوردســتانەوە زبانزانێــک بانــگ 

ــگ و  ــەن بەفەرهەن ــرن و بیک ــورد هەڵبژێ ــی ک ــۆ عموم ــک ب ــت و زبانێ ــە پایتەخ بکەن

ــرت  ــۆ لەیەک ــوو ب ــی یەکگرت ــووە زمان ــرد پێیواب ــنا،2009: 19(، پیرەمێ دەستوور«)ئاش

ــت،  ــتامن بێ ــی نیش ــتە خاکێک ــەر بس ــورد لەه ــی ک ــینی تاکەکان ــنت و ناس تێگەیش

ــتامن،  ــووە. نیش ــان ب ــەوە و تێڕام ــزی بیرکردن ــرد هێ ــۆ پیرەمێ ــە ب ــدەرە. تاراوگ یارمەتی

ــا  ــرد تەنه ــری الی پیرەمێ ــی می ــە و ئەرک ــووە، پای ــیعرییەکانی ب ــدراوە ش ــی پێ رسوش

خزمــەت و بەجێگەیاندنــی ئەرکــی نیشــتامنی بــووە، ســلێامنی مەڵبەنــدی لــە 
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دایکبوونــی هــەردەم لەهــۆش و هەســتیدا ماخۆالنــی بــووە، چونکــە لەســەر بنــج و 

ــەدار،2010: 106(. ــوو )خەزن ــی گرتب ــی فرچک ــی کوردایەت بناوان

پیرەمێــرد لەفەرهەنگــی بیــر و شارســتانییەتی کــورد، بۆیەکــەم جــار، بەجیــاوازی 

تــەواوی بیرکردنــەوە و تێڕوانینەکانــی شــاعیران و ڕۆشــنبیرانی پێــش خــۆی، چەمکــی 

»شــەهید« بــە ڕۆڵــە گیــان بەخــت کردووەکانــی نیشــتامن دەبەخشــێت. پێــش پیرەمێــرد 

ــن  ــەم تێفکری ــووە. ئ ــۆ بەکارهات ــی ســنوورداری ب ــەم چەمکــە چوارچێوەیەکــی ئایین ئ

ــڕە  ــو دێ ــردە لەنێ ــتی پیرەمێ ــتی ناسیۆنالیس ــی هەس ــە بوون ــە، تەرجوم و بیرکردنەوەی

ــت. ــە پەخشــانییەکانیدا دەبیرێ شــیعرەکان و پەرەگراف

خوێنــەوە ســووری  بەجلــی  شــەهیدەکان،  هاتــن 

بســێنەوە ســاویان  هەڵســە  دە  وەتــەن،  دایکــی 

)ئاشنا، 2009: 131(

پیرەمێــرد لــە ژیانــی تاراوگــەی، تێکەڵی چەندیــن کۆمەڵــە و ڕێکخراوی ڕۆشــنبیری 

ــۆ  ــەوەی ب ــە دوای گەڕان ــدا کــردووە، ل ــان پەی ــە نزیکــەوە ئاشــنایەتی لەگەڵی ــووە، ل ب

نیشــتامن ئــەم گاریگەرییــە لەســەر پیرەمێــرد ســفت و ســۆڵ بــووە، هێنــدە بــە قووڵــی 

ڕۆحــی ســمیوە، لــە نیشــتامن دەرچــەی ئــەو هەســت و خولیایــەی بەســەر جووڵــە و 

بزاوتــە نەتەوەییەکانیــدا دەرکەوتــووە.

ئەوا ڕووم کردە تۆ، ئەی دایکی مشفق، بیست و پێنچ ساڵە

لەغوربەتــدا، بەیــادی تــۆ ئەژیــم، خــودا شــاهیدی حاڵــە

بەیانــی دا، نەســیم الی تــۆوە هــات، بۆنــی وەتــەن پێــوە

ئەوا نوورسایەوە پیرانەســەر، عومرم لەســەر لەســەر نوێوە

ــە ــار وای ــادی بەه ــە، ب ــی پێوەی ــەی حەیات ــن نەفخ ئەڵێ

بــەرسوەی بــای وەتــەن مــاوم، بەهــارو بــای لــەالم بایــە

)ئاشنا، 2009: ٢/9(.

ــە  ــر ل ــی جیاوازت ــینی دونیایەک ــێ بەخش ــر پ ــارە زیات ــرد، دی ــۆ پیرەمێ ــە ب تاراوگ

نیشــتامن و مەعریفەیەکــی پــرت بــووە، لێبڕاوانــە، ئەزموونــی تاراوگــەی لەنێــو دێڕەکانــی 

شــیعریدا و لەنێــو نووســینەکانی پەخشــانیدا بــووە، بــە شــێوازی ئامــۆژگاری و پەنــدی 

زەمانــەوە، ویســتوویەتی تــاک و کۆمەڵگــەی پــێ  بەئــاگا بێنێــت.

ــرە ــا ئێ ــووم، هەت ــەودا ب ــتەمبۆڵەوە هەڵســام، لەخ لەئەس

لەســەیری »فــی املنــام«دا بــووم، کەچــاوم کــردەوە لێــرە
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)ئاشنا، 2009: ٢/9(.

تاراوگــە،  لــە  ژیانــی  ســاڵ  پێنــچ  و  بیســت  دوای  پیرەمێــرد،  لەئەنجامــدا 

دەگەڕێتــەوە مەڵبەنــد و نیشــتامنی خــۆی، بــە هەگبەیەکــی پــڕ زانســت و بەباوەڕێکــی 

پتــەوی نەتەوەییانــەوه. دەکەوێتــەوە دەرکردنــی ڕۆژنامــە و کاری رۆژنامەگــەری 

ــان و  ــەی ژی ــە وەشــاندنی رۆژنام ــدەدات. هــەر ل ــەرە پێ ــە باشــووری کوردســتان پ ل

چاالکییــە نەتەوەییەکانیــدا ڕۆڵێکــی ئێجــگار بــااڵی گێــڕاوە. ئەمەشــی بــۆ مەبەســتی 

ئاگایــی نەتەوەیــی و سەرپێخســتنی نەوەیەکــی وشــیار و زرینــگ بــووه. الی پیرەمێــرد 

ــەت و  ــەوەی حیکای ــەی بەیادهێنان ــی، لەڕێگ ــووری نەتەوەی ــەوەی کەلت زیندووکردن

ئەفســانەکانی کوردییــەوە، هەســتێکی ناسیۆنالیســتییە کــه تاراوگــە پێی بەخشــیوە. لەنێو 

ــەر  ــە وەب ــی تەکانێک ــیمبوڵی مێژووی ــتکردنی س ــانەکانەوە، دروس ــەت و ئەفس حیکای

هەســتی ناسیۆنالیســتی تاکــی کــورد دەدرێــت. بۆیــە پیرەمێــرد دوای گەڕانــەوەی بــۆ 

نیشــتیامن، بەجــۆش و گوڕێکــی زیاتــرەوە دەکەوێتــە نێــو دونیــای ڕۆشــنبیری کوردی.

6-3- زێوەر 1875-1948 ز.

زێــوەر لەســەرەتاکانی تەمەنیــدا ئــازاری تاراوگــەی چەشــتووە، بەجۆرێــک ئــەم 

ئــازارەی وەرگێڕاوەتــە ســەر مەعریفەیــەک، کــەوا لــە خزمــەت نیشــتامن و کۆژانەکانیدا 

ــوە  ــتکردووە، لێوانلێ ــتێکی دروس ــیعرەکانیدا هەس ــی ش ــە دوو توێ ــەش ل ــت، بەم بێ

لەخۆشەویســتی نیشــتیامن و حــەرسەت کێشــانە بــۆ ســەربەخۆیی و ئــازاد بوونــی لــە 

ژێــر نێــزەی داگیرکەرانــدا. بــە دێــڕە شــیعرەکانی گوزارشــتکەری دۆخێکــە ســاتی وێنــا 

کردنــی ڕۆحــی ناســیۆنالیزمە، کــەوا ســەرەتای ســەدەی بیســتەم لــە دونیــای شــیعری 

کوردیــدا ســەرپێ کەوتــووە. زێــوەر یەکێکــە لــە شــاعیرە بەهیممــەت و جەســورەکانی 

ئاگایــی  لەوشــیاری کۆمەاڵیەتــی و  کــورد، شــیعرەکانی ڕۆڵێکــی کاریگەریــان 

دروســتکردن لەهەمبــەر خــاک و نیشــتامندا هەبــووە. بەرهەمەکانــی گەواهیــدەرن لــە 

ــدان کــردووە. ــە قوربانی ــاوی خــاک و نیشــتامندا بەباشــی درکــی ب پێن

ــوە.  ــە دابەزی ــی ڕۆژان ــی ژیان ــۆ وردەکارییەکان ــوەر، ب ــتی زێ ــتی ناسیۆنالیس هەس

وێنــای جلوبەرگــی کــوردی و شــێوازی بەرهەمهێنانــی، لەگــەڵ جل وبەرگــی میللەتانی 

ــدێ   ــوردی دەکات. »هەن ــی ک ــنی جلوبەرگ ــی پەس ــەراورد دەکات. زۆر بەگرنگ ــر ب ت

ــان  ــە بەراوردی ــەی بێگان ــێ  و لەگــەڵ ئەوان ــی کــوردەواری بەکاردێن ــی ئەتنۆگراف نەریت

دەکات وەکــوو کاش و خواردەمەنی«)خەزنــەدار،2010: 267/٥-268(. زێــوەر خاکــی 
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کوردســتانی ئەوەنــدە ال پیــرۆز بــووە، کەوتۆتــە ســەودا و مامەڵەکردنــی بەبەهەشــت، 

ــە  ــتامن ب ــی نیش ــووە، لێکچواندن ــەوە زانی ــی نەت ــەدڵ و ڕۆح ــی ب ــاخ و کێوەکان ش

بەهەشــت، یەکێکــە لــەو ڕەهەندانــەی بیــری ناسیۆنالیســتی ئــەم کارەکتــەرەی کــورد. 

لەســەرەتاکانی ســەدەی بیســتەوە ئایدەلیزەکردنــی نیشــتامن لەدونیابینــی ئایینــەوە 

ــی  ــتیدا وێنەیەک ــی ناسیۆنالیس ــر هەژموون ــە ژێ ــاوە ل ــەم پی ــووە. ئ ــەرچاوەی نەگرت س

کێشــاوە کــه لــە ناوکــۆی تێکســتە شــیعریەکانیدا چەقــی قورســایی ئەزموونــی زێــوەری 

داگیرکــردووە. ئەمــەش ســیامیەکی ئەرێنییانــەی دونیــای بیــری زێــوەرە، هەســتێکە بااڵ 

ــوو  ــەرپێکەوتووە. »هەروەک ــوەرەوه س ــیعری زێ ــی ش ــە ئەزموون ــتامن ل ــەرزی نیش و ب

عەرسیشــە«  بوێژێکــی  و  وشــیار  ئوســتادێکی  فەزیلەتــە،  خــاوەن  مەالیەکــی 

)حلمــی،2010: 141(. تاراوگــە ئەوەنــدە بەتیــن کاریگــەری بەســەر زێــوەرەوە بــووە، 

تەنانــەت لــە وەســفی ئــاو و هــەوای نیشــتامندا، ئــەم ئــاو هەوایــه لــە ئــاو و هــەوای 

ــوە: ــرت زانیی ــتی بەسەرنجکێش بەهەش

ــە ــاری میللەت ــوڵ نەوبەه ــوە وەک گ ــەن خەمڵی وا وەت

ــە ــف و ڕحمەت ــی لوت ــوردە وەخت ــی ک ــادمانی قەوم ش

ــادەم بەقــەرسی قەیســەری ــەن ن ــک خاکــی وەت زەڕڕەیێ

جوملــە ئەنهــاری وەکوو کەوســەر هــەوای وەک جەننەتە

میللەتی کورد موڵکی سەربەستیشـی خستە دەستی خۆی

جــان نیســاری گــەر نــەکا هەرکەس، بەشــی ئــەو لەعنەتە

)زێوەر،2003: 172(.

ــت  ــی، پش ــی خۆماڵ ــەر کێش ــە ب ــا دەبات ــیعرەکانیدا پەن ــی ش ــە دانان ــوەر ل زێ

لەکێشــی عــەرووزی عارەبــی دەکات. ئەمــە ســەرەتای درک پێکردنی ناسیۆنالیســتانەیە. 

ــی  ــت خزمەت ــە لەئاس ــت وەرگرتن ــی و هەڵوێس ــیاری کۆمەاڵیەت ــرت وش ــیعرەکانی پ ش

ــووە: ــگ ب ــەالوە گرن ــتەیی ب ــەک ئاراس ــوون و ی ــتامن، و یەک ب نیش

مەردینــە ئــەی  کوردینــە  بــا دەســت لــە نــاو دەســت کەیــن هەمووئــەی 

وەتــەن خاکــی  بەرزییەتــی  بـۆ یەکیەتی بچین هەمـوو کوردین هەمووبــۆ 

)زێوەر، 2003: 171(

ــەدوای مەعریفــە  ــە تاراوگە)ئەســتەمبووڵ(، ب ــی ل ــوەر لەمــاوەی ســااڵنی ژیان زێ

ــوکەوتی  ــا هەڵس ــامل و ئەدیبەکان ــەڵ ع ــەوە لەگ ــەوێ  لەالیەک ــەڕاوە. »ل ــدا گ و زانین

کــردووە؛ لەالیەکیشــەوە هەمــو دەمــێ  تێکــەاڵوی لەگــەڵ ئەو پیــاوە کوردانــەدا کەلەوێ  
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ــدن و  ــی پێگەیان ــە هەوڵ ــەجادی،1971: 529(، ل ــوون، کردووە«)س ــت ب ــش بەدەس ئی

ــێ .  ــی نیشــتامنەکەی بگەیەن ــە ڕۆڵەکان ــووە، تاوەکــوو ســوود ب ــدا ب پێگەیشــتنی خۆی

ئــەم هەســت کــردن بــه بەرپرســیارەتییە ســەرچاوەکەی بیــری نەتەوەیــی بــووە. زێــوەر 

ئاگایانــە دەســتی بــۆ فێربــووىن خوێنــدەواری ڕۆڵەکانــی کــورد بــردووە و لــەم بــوارەدا 

ــن و دواکەوتوویــی کۆمەڵگــە  ــدەی لەدەســت نەزانی ــراوە. گازەن ڕۆڵێکــی گرنگــی گێ

کــردووە. بــاش درکــی کــردووە کۆمەڵگــە و تاکەکانــی وشــیار نەبنــەوە ســەربەخۆیی و 

کیانێــک فەراهــەم نابێــت.

ــی  ــو بزاوت ــەی نێ ــە پیاوان ــەم کەڵ ــی ئ ــەدوای تاراوگەبوون ــر دوا ب ــەش زیات لەمان

ڕۆشــنبیری کــوردی، لەمــەڕ تاراوگەبــوون کۆمەڵێــک جووڵــە و ڕاپســکانی چەکــداری 

ــری نەتەوەیــی و ناسیۆنالیســتیەوە  ــەم قۆناغــەدا دەبیرێــت کــه لەبی ــوان ئ لەمــاوەی نێ

ســەرچاوەی گرتــووە، تەواوکــەری قۆناغــی خامــە بــە دەســتەکانی نێــو بیــر و 

ڕۆشــنبیریی کوردییــە. قەڵەمبەدەســت و چەکبەدەســتەکانی ئــەم قۆناغــە لەژێــر 

ســێبەری هەســتی ناسیۆنالیســتییەوە، ئارەقــەی ماندوێتــی مێژوویــان وشــک کردۆتــەوە 

ــتی. ــی سەربەس ــگا تووالنییەکان ــە ڕێ ــژ ڕوانیویانەت و تی

7- ئەنجام

لە کۆتایی ئەم باسەدا، دەگەینە ئەو ئەنجامانەی خوارەوە:

الــف( بەپێیــی لێکدانــەوە و هەڵســەنگاندنی تێکســتەکانی »مەوالنــا خالیــد« 

دەردەکەوێــت،  تاراوگەبوونــی   بــە ڕەهەنــدی دیندارییــەوە پەیوەســته، بۆیــە ئــەو هەســتە 

ــی  ــە ناوهێنان ــەوە، وەک ل ــیعرییەکانیدا ڕەنگیداوەت ــتە ش ــو تێکس ــە نێ ــەش  ل دینداریی

ــت. ــتی پیدەکرێ ــی هەس ــە ڕوون ــتەکاندا ب ــو تێکس ــوێنەکانی نێ ش

ــر کاریگــەری  ــە ژێ ــی، کەوتۆت ــە نال ــرت ل ــدی نەقشــبەندی قووڵ ــا خالی ب( مەوالن

ــوون. ــی تاراوگەب ــداری و بارودۆخ ــدی دین ڕە هەن

ج( نالــی لــە قەســیدەی »قوربانی تــۆزی ڕێگەتــم« و پارچە شــیعری »شــارەزوور«، 

ڕۆحــی دیندارانــەی خــۆی وەرگێڕاوەتــەوه بۆ نۆســتالجییەکی بە ســوێ.

د( حاجــی قــادری کۆیــی دەبێتــە ســەرەتای قۆناغــی تاراوگەبــوون لــە ڕەهەنــدی 

ناسۆنالیســتییەوە، بەمــەش پیــرۆزی خــاک و نیشــتامن دەبێتــە چەقــی بازنــەی 

ــەوە. بیرکردن

ــی  ــە حاج ــر ل ــی ت ــاعیر هەنگاوێک ــردی ش ــرد پیرەمێ ــە وایک ــەی تاراوگ ه( لێکەوت
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ــۆ  ــەهید« ب ــەی »ش ــاوەوەی وش ــە ن ــە هێنان ــەش ب ــت؛ ئەم ــش بچێ ــەرەو پی ــادر ب ق

ــرد  ــە پیرەمێ ــەر ل ــەم چەمکــه  )شــەهید(، ب ــوو. ئ ــی نیشــتیامن ئەنجــام ب گیانفیداکاران

ڕەهەندێکــی ئایینــی هەبــووە. دواتــر لــە پیرەمێــردەوە ڕا دیدێکــی نەتەوەیــی و 

ــت. ــت دەبێ ــۆ دروس ــتی ب ــی ناسیۆنالیس تێفکرینێک

و( تاراوگەبوونــی زێــوەر، بــۆ فێــرکاری و شــێوازی پەروەردەکرنــی مندااڵنــی کــورد 

وەردەگەڕێــت، بــە هــۆ ئــەوەوه بــۆ مندااڵنــی کــورد، هۆنینــەوەی رسوودی فێــرکاری و 

رسوودی نەتەوەیــی دەســت پێــدەکات.

پەراوێزەکان

)1( خالیــدی کــوڕی حوســیەنە، لەتیــرەی جافــی میکایەڵییــە، دایکــی مەوالنــا نــاوی 

فاتیمەیــە و لەســاداتی پیرخدرییــە مەوالنــا خالیــد لــە )1193 ک(لــە قــەرەداغ لــە دایــک 

بــووە. لــە باوەشــی باوکــی و لــە کۆشــی دایکیــا پــەروەردە بــووە. لەتەمەنــی شــەش 

ــردووە.  ــم ک ــی خەت ــەرەداغ قورئان ــە ق ــەر ل ــدن و ه ــە بەرخوێن ــاڵیا ناویان ــەوت س ح

کتێبــە وردەکانــی وەکــوو »تەرسیفــی زنجانــی« و »عەوامیلــی جورجانــی«، تــا ئەگاتــە 

ــی  ــە بەرزەکان ــا پای ــە زان ــێ ل ــدووە. الی گەل ــافیعی خوێن ــی ش ــرر«ی فیقه »املح

ســەردەمی خــۆی خوێندوویەتــی. شــارە و شــار، گونــد بــە گونــد گــەڕاوە لەخزمەتــی 

زانســت و زانیاریــدا بــە بەرەکەتــی ئــەم زاتانــە گەیشــتووە؛ وەک ســەید عەبدولکەریمی 

بەرزنجــی لــە ســولەیامنی، ســەید عەبدولڕەحیمــی بــرای ســەیید عەبدولکریــم، شــێخ 

عەبدوڵــای خەرپانــی، مــەال ئیرباهیمــی بیارەیــی، مــەال جەاللەدینــی خورماڵی،مــەال 

ــی،  ــی زیارەت ــەال عەبدولڕەحیم ــاری، م ــالحی تەڕەم ــەال س ــی، م ــودی غەزای مەحم

ــەد  ــێخ موحەم ــادەم«، ش ــو ئ ــە »ئیبن ــهورە ب ــە مەش ــی، ک ــەدی باڵەک ــەال موحەم م

ــە  ــە شــام ب ــا وەرگرتــووە، ســاڵی 1827ز ل قەســیمی ســنەیی، کــە ئیجــازەی لەخزمەت

نەخۆشــی تاعــوون لــە نێــوان مەغریــب و عیشــادا وەفاتــی کــردووە )مودەریــس،2011 

.)15-9/١  :

)٢( دانانــی ئــەم مێــژووە، پەیوەندیــی بــە لــێ وردبوونــەوە و تێڕامانــی ئێمــەوە هەیــە؛ 

ــت،  ــژووە دەردەکەوێ ــەم مێ ــتی ئ ــوردی، ڕاس ــی ک ــژووی ئەدەب ــەوەی مێ بەخوێندن

ــی  ــی ئایین ــود پیاوێک ــاعیرێک یاخ ــەوێ ش ــرەو ل ــژووە، لێ ــەم مێ ــش ئ ــی پێ ئەگەرچ

بەمەبەســتی خوێنــدن چۆتــە شــار و مەڵبەندێکــی تــر و ڕەنگــە نووســین و شیعریشــی 

هەبێــت، بــەاڵم نەهاتوویــن ئەمانــە بــە منوونــەی تاراوگــە وەربگریــن، بەڵکــو 
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ڕووداوێکــی گــەورەی وەکــوو دەرکــردن و ســەر پــێ هەڵگرتنــی مەوالنــا خالیــد، لــە 

ــژی شــێوازێکی  ــووە و ڕەنگڕێ ــدا، ســەدای هەب ــی کوردی ــی و ئەدەب ــژووی نەتەوەی مێ

ــووە. ــەدواوە ب ــی ب ــی ئەدەبیش تایبەت

ــبندی  ــە نقش ــر عبدالل ــوات، فقی ــد وصل ــد حم ــم_ بع ــن لرحی ــە الرحم ــم الل )3( بس

ــدەء  ــن و گزی ــامی دی ــد عل ــە رسام ــد ک ــی منای ــزارش م ــی عنە_-گ مجددی_-عف

طالبیــن راە حــق الیقیــن، حــرت موالنــا خالد−-ســلمە اللــە تعالــی− بــرای طریقــةء 

نقشــبندی از ملــک کردســتان نــزد ایــن فقیــر رســید. تــا دە مــاە در خلــوت تــرک بــە 

اذکار اشــتغال بــە کــامل جــد وجهــد پرداختنــد. الحمداللــە کــە بــە عنایــت الهــی−

ــە مــدارج طریقــە، ترقیــات  ســبحانە−بە واســطە پیــران− کبار-رحمــە اللــە علیهم−-ب

کردنــد و بــە حضــور و یادداشــت و تهذیــب لطایــف عــامل امــر فنــا و بقــا و بیخودیهــا 

فایــض شــدند وانــوار ســیر لطایــف عــامل خلــق وکیفیــات و حاالتــی کــە بــر هیــات 

ــە−- فایــض میشــوند،  ــە علی ــی ســالک در طریقــە حــرت مجدد−-رحمەالل وحدان

باطــن ایشــان را منــور ســاختند و از کــامل طریقــە بــە تکمیــل ان رســیدند )ئەمیــن، 

.)192  :2015

ــک  ــد جارێ ــتان چەن ــەفەری هندس ــی دوای س ــاوەی ژیان ــە م ــد ل ــا خالی )٤( مەوالن

ــەوەی  ــەم دوای گەڕان ــاری یەک ــت، ج ــۆی هەڵدەگرێ ــەری خ ــلێامنییەوە س ــە س ل

ــی 1813 ڕووەو  ــی نۆدێ ــێخ مارف ــەڵ ش ــان لەگ ــی نێوانی ــنان و تێکچوون ــە هیندس ل

بەغــدا ســەرهەڵدەگرێت. لــەدوای بەینێــک لەســەر داوای میرانــی بابــان دەگەڕێتــەوە 

ســلێامنی، ماوەیــەک دەمێنێتــەوە، پاشــان جارێکــی دیکــە گــرژی دەکەوێتــەوە نێوانیان 

ــوە  ــلێامنی و لەوێ ــەوە س ــداوە دێت ــار لەبەغ ــن ج ــۆ دواهەمی ــدا. ب ــەوە بەغ و دەچێت

لەســاڵی 1822 رووەو شــام تاهەتایــە ســەرهەڵدەگرێت )مودریــس، 2011 : ١/30_43(.

)5( ژمارەیەکــی زۆر لــە موریــد و خەلیفــەی غەیــرە کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت 

شــوێنکەوتووی تەریقەتەکــەی بــوون، هەندێــک لەمانــە: شــێخ عەبدوڵــای ئەفغانــی 

هەراتــی، ســەیدعەبدولغەفوری مەشــاهیدیی بەغدایی، شــیخ عەبدولقــادری دیمالنی، 

شــیخ موحەمــەدی کــوڕی ســولەیامنی تەرابلوســی، شــیخ عەبدوڵــای ئەرزەنجانــی، 

شــیخ فەیزوڵــای ئەرزرۆمــی، شــیخ موحەمــەد عاشــقی میرسی)مودەڕیــس، 2011: 

.)69- 68/١

)٦( مەوالنــا خالیــد لــە مــاوەی ژیانیــدا خاوەنــی هــەژدە کتێبــە، بەشــێکی کتێبەکانــی 

لەبــارەی شــەرح و لێکدانەوەکانــی ئایینەوەیــە. ڕۆلێکــی گــەورەی لــە باوکردنــەوەی 
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وشــیاری دینــی بینیــوە، لەوانــە: شــەرحی لەســەر »اطبــاق الذهــب«ی زەمەخشــەری 

ــەب  ــی مەزه ــەی حەنەف ــەو موریدان ــۆ ئ ــدا )ب ــی عیبادات ــک لەباس ــی، کتێبێ بەفارس

بــوون و چوونەتــە ســەر مەزهەبــی شــافیعی(. بەشــێکی دیکەشــی »دیوانــی شــیعر«ه. 

بەســێ  زمانــی کــوردی و فارســی و عەرەبــی شــیعری هۆنیوەتــەوە، لــەدوای خــۆی لــە 

ئەســتەنبۆل لــە 1844 بــە چاپییــان گەیانــدووە، بەشــێکی دیکــەی کتێبەکانــی ئــەو نامەو 

وەســیەتنامانەیە، کــە وا بــۆ خــۆی و خەڵکــە نزیکەکانــی نووســیوە )مودەڕیــس،2011:  

.)60-58/١

بەرهەمــە  ئەســتەمبۆڵ)1919-1918(،  ڕۆژنامەی)ژیــن(ی  لــە  پیرەمێــرد   )٧(

باوکراوەکانــی بــۆ ســەر  زمانــی تورکیــی وەرگێــراون ، بریتییــە لــە تێکســتی شــیعری 

نالــی) قوربانــی تــۆزی ڕێگەتــم(و) گلکــۆی تــازەی لەیــل(ی ئەحمــەد بەگــی 

کۆماســی. هەروەهــا ئەوانــەی بــۆ فارســی وەریگێــراون، شــیعرەکانی شــێخ خالیــدی 

ــلێامنیەلی(  ــق س ــاوی) تۆفی ــەی بەن ــەم بابەتان ــرد ئ ــبەندییە. پیرەمێ ــارەزووری نەقش ش

ل106( . پێنجــەم،  )خەزنەدار،2010،بەرگــی  باوکردۆتــەوه 
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