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 چکیده  کورته
دیار و  یدوو شاعیر  کزدی وهڕوخی یهری و فهکران مو امهک

 یکلێشاعیرگه کوهوردی و کبیاتی فارسی و دهی ئهەسترجهبه

تی خزمه انیان لهکشیعره میشههه ،ڵوێستههنو خاوه دەروەست

 رد و ئازار وده وهیانههکمهڵهڕێی قه له و ویستوویانه ڵگادا بووهۆمهک

یان هکهمڵهی قهوهوان وێڕای ئهن. ئهپیشان بده کڵانی خهکتییهینهمه

 ،ار خستووهکان بهکم و نادادییهسته دژ بهنواندن ڵوێستبۆ هه

و  یاسیو سی یتیاڵیهۆمهک دادییهبێم و زوڵم و سته یشیان دژ بهکڵخه

واوی تهبه وهڕووی کاته ی لهوهڕای ئهرهسه. داوهان هانکئاینییه

وای وههشکه که روونی دیاره اڵم بهەبوون، بکرت نهەمی یردههاوسه

ڕی شه نێوانمی ردهڕاستی سهاڵتی ناوهڕۆژهه جوغڕافیای ژیانیان له

 نگاندنیانڵسهش ههر بۆیه. ههزۆر وێک چووه دامهدوو  م ویەکه جیهانی

 . بیر و سۆزیرنجهشیاو و جێی سه وهراوردکارییهبی بهدهڕووی ئه له

وڵی بێوچان بۆ هههێز،  و و بهکی پتهەیشێوهیی بهوهتهرچاوی نهبه

 و به نگردهتی واڵت بۆ بهاڵیهی بارودۆخی سیاسی و کۆمهوهکردنهڕوون

ڵ گهنا لهپهوپێچی بێوهوڕووبوونهرهکان، بهستهژێرده چینهت تایبه

کان، مییهو حکو  یسیاس تییهسایهکانی کهتهیانهو خه وهکرده یناڕێکی

 ن لهکهبیانییه ردانی هێز و هزرهتێوهستده دژ به رنگاری و گازندهبه

وتیی ر فێڵبازی و چهسهکردنهرنگاری و هێرشبه و ناوخۆی واڵت

ی هرهناوی ئایین به ی بهسانهو کهکان یان ئهئایینیه تییهسایهکه

 هن کهو خااڵنئه، نکهر دهبهستهتی بۆخۆیان دهاڵیهئابووری و کۆمه

 بوون و دارڵوێستهه رچاو لهق و بهکی زهەیوێنه ،شهاوبه یوهێشبه

 هتی لاڵیهکۆمه-ری و بیری قووڵی سیاسیسۆزی گشتگیری هونه

  خات.ردهدهردا وهردووک نووسهکانی ههمهرههبه

ردی و کی ادبیات ری و فرخی یزدی دو شاعر برجستهکم رانکامه 

 دیشهر و انکشاعران متعهد و ملتزم دارای ف به سانفارسی هستند. آنان 

این دو اند. اند و شعر را در خدمت اجتامع قرار دادهبوده مبارزجویانه

 اند با قلم خود درد و مصیبت و رنج و مرارت مردم را بهخواسته شاعر

ری لم و ستم و نابرابظبا قلم در برابر  هکبر این  شند. عالوهکتصویر 

اسی های سیعدالتی و نابرابریبا بی زهمبار مردم را هم به ردند،ک مبارزه

مکری و فرخی یزدی  رانکامهکردند. می کو اجتامعی و دینی تحری

خوبی آشکار است که اند، ام ا بهدوره نبودهگرچه از نظر تاریخی هم

ی دو جنگ جهانی اول و دوم بسیار به هم رشایط زندگی آنان در میانه

انتظاری  ای قابلبنابراین بررسی تطبیقی شعر آنها مسأله شباهت دارد.

توان چنین موضوعات مشابهی را در شعر این دو شاعر است و می

گرایانه، تالش برای روشنگری ی مل یمشاهده کرد: اندیشه و عاطفه

طبقات پایین جامعه نسبت به رشایط سیاسی و اجتامعی، مقابله با 

های یاستمداران، مقابله با نفوذ اندیشهها و کارهای نادرست سخیانت

های دینی که از های شخصیتبیگانه در جامعه، مبارزه با ریاکاری

 جهو با تکنند. های دینی برای مقاصد اقتصادی سوءاستفاده میارزش

 وربه منظدر شعر دو شاعر مزبور، تحقیق حارض  اتیاشرتاک چنینبه 

ا نان ر آ  مبارزه صورت گرفته است تا ری هر دو شاعرکدادن خط فنشان

ارهای نادرست، خط قرمز سیاسی و اجتامعی و کدر مقابل ستم و 

 .کشیده شودتصویر  نان بهآ مذهبی و حوادث روزگار 

 

 ؛ارانهکراورد بی بهدهئه ؛بیدهڵوێستی ئههه :وشەگەلی سەرەکی

 .ریکران مو امهک ؛زدیڕوخی یهفه
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 ستێو ڵب و ههدهئه ەیو دانهکێو ل یر یۆ : تپێشەکیـ 0

ی کڵی خهوهردنهکڵگا و هۆشیار ۆمهکانی کبارییهر نالهرامبهران بهڵوێستی شاعیران و نوسههه

باشرت و  یکخساندنی ژیانێبۆ ڕه وهی تریشهکالیهو له و بارودۆخهی ئهوهردنهک تبۆ ڕه وههکالیهله

مان هه ئامێز یانخنهنگاریی و ڕهرهبی بهدهئه به هک هکبێدهئه ئارای جۆرهاری هاتنهکهۆ  گونجاوتر،

ی کتێڕۆحیه ر یان شاعیر بهسهو دا نو بهدهئه جۆره وهدرێت، لده مڵهقهبیی لهدهڵوێستی ئههه

و  وهتێتهسوهده کم و نادادییهشیاو و ستهی نهکارێکموو ر ههرامبهبه وهنگارییانهرهو به گرانهخنهڕه

و  کچاال  یکبیاتێدهئه... » گرانهخنهبیاتی ڕهدهئه هکچون .داتدهپیشان وهاردانهکی هکمهڵهقه به

ات و کنا ان قبوڵکسانییهکنایه هکبیاتێده، ئهانهکتییهها بااڵ مرۆڤایهاری بهکرگریو به ئامانجخوازه

ی وهرچدانههرپپێناو به ر لهگهت ئهنانهن بێت، تهان بێالیهکواناڕه ارهکر رامبهگیز ناتوانێت بهر هه

نگاریی رهبیاتی بهدهئه م پێیهبه .(4: 6931 وشش و نوری،ک) «قوربانی اتهکاندا گیانی بکواییهناڕه

 و شیعرانه هورساو و و نموو ئهو هه همهز مولتهی کبیاتێدهئه ، جۆرهگرانەخنهبیاتی ڕهدهیان ئه

 ستست و دهدهاربهکوا و رمانڕهم و فهکم و بێدادیی و زوڵم و زۆری حاسته له خنهڕه هکگرێت خۆدهله

 ئاینییانه خالقی وتی و ئهاڵیهۆمهک و الدانهموو ئههه دژ به هکبیاتێدهگرێت و ئهانیان دهکندهپێوه و

و  وهردنهکی هۆشیار کرهئامانجی سه هکتێابیدهئه .نبهڵدێر دهو ههرهڵگا بهۆمهک هک وهستێتهوهده

 تی و نادادیی.هامهنه له ڵگایهۆمهکردنی ک ڕزگار

 دژ به بوونه هو ستانهنگی وهوا و پێشهدرێژایی مێژووی خۆیان پێشه وردستانی عێراق بهکئێران و 

 زهجیاوا ی بارودۆخهوهنگدانهی ڕهو پێیهبیاتیش بهدهاریی. ئهکماریی و ستهکداگیر زوڵم و 

 ،وتووههکتێی هکی و بارودۆخهئه میشههه ،تییههکڵگاۆمهکانی کلتوورییههکتی و سیاسی و اڵیهۆمهک

و به وونهب راریگهکتوندی  به وهتهردوو نهرخی ههبیاتی هاوچهدهئه وهم ڕووهله .وهتهنگیداوهتێیدا ڕه

ارانی کرانی بیانی و خراپههکامنی زاڵم و داگیر کحا دژ به هکی وانهڕانهڵگهرین و ههشۆڕش و ڕاپه

نگری و الیه هکگشتییه ی ژیانهئاوێنه تهردووهکانیان کمهرههتر بهیکواتایه به .ڵگیرساونخۆیی ههو نا

و  دیار شاعیره ری لهکران مو امهکزدی و ڕوخی یهفه له هکریههه .ندۆستی بوونهریی و ژیادادگه

ڵوێست هن هزیم و خاوهی مولتهکلێو شاعیرگهکن و وهوردیکبیاتی فارسی و دهانی ئهکستهرجهبه

رد ده وهیانههکمهڵهقهڕێی  له و ویستوویانه ڵگادا بووهۆمهکۆی کتی خزمه انیان لهکشیعره میشههه

 ی لهکڵخه یوهردنهکیان بۆ هۆشیار هکمهڵهوان قهئه .نبده ی پیشانکڵانی خهکتییهینهو ئازار و مه

ر رامبهرگرتن بهوه ڵوێستان و ههکێشهکڕووی بۆ خستنه .ارخستووهکزانی بهت و نهفڵهوی غهخه

 دیان لهو سو  (یهی ئێمههکوهستی توێژینهبهمه هکان )کئاینییهتی و سیاسی و اڵیهۆمهک بارودۆخه

ان، کییهوا ناوخۆرمانڕهم و فهکشیاویی حانه گرتن لهخنهئازادیی، ڕه وو کشی وهی هاوبهکلێگهکمچه

ئاینی  اونی پیاوانی بهوهردهکانیان و کردانهێوهت ستی و دهکرهرانی دههکردنی داگیر ک تیدژایه

تی اڵیهۆمهک م و نادادییهزوڵم و سته ڵگا، دژ بهۆمهکی وهردنهکوێڕای هۆشیار  و ویستوویانه رگرتووهوه

 ن.بده ان هانیانکو سیاسی و ئاینییه
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 رگرتنوه ڵوێستی ههندێشهانی ئهکمابنه -0-0

ی و ئایینی و تاڵیهۆمهکسیاسی و  جیاوازه تهتی، بابهتایبه گشتی و شیعر به بیات بهدهر و ئههونه

و  انهکتهابهی بوخۆیانهڕووی ڕاستهیان خستنهکیهات. شێوهکیان دهبه دوو شێوه ان بهکلتوورییههک

تری  انیکرهو هونه و خوازه هکی و در ریی هونهی وێنهچوارچێوه وخۆ و لهتریان ناڕاستهویئه

ی شێوه هڵگا بۆمهکی بۆ ڕوانگه هک یهرههونه و جۆره. شیعریش لهوانبێژیی و زمانی شیعرییدایهڕه

ی شیعریی کزمانێ وخۆ و بهی ناڕاستهکیهشێوه وێت بهیانهده میشهواتا شاعیران هه. بهوخۆیهناڕاسته

ڕوو. نها بخهڵگۆمهکانی کێشهکتی و ینهرد و مهوانبێژیدا دهانی ڕهکرههونه له کرێنهدووتوێی هو  و له

 وتبێتههکیدا نهبی تێدهمی ئهرههبه هکنابیرنێت  کوردیی و فارسیشدا قۆناغێکبیاتی دهمێژووی ئه له

ی شیعری شاعیران له و قۆناغهانی ئهکو ڕووداوه ڵگاوهۆمهکانی کجیاوازه رج و بارودۆخهو مه لژێر هه

یی یان کلیری یکتێشاعیران ویستبێتیان بابه کاتێک»ت نانه. تهوهدابێتهنگی نهدا ڕهو قۆناغهئه

ئاسانی  دا بهانیکشیعره له تییانهاڵیهۆمهکسیاسی و  تهو بابهانی ئهکندهههڕوو، ڕهنهماسیی بخهحه

ی کمێرههی بهوهۆڵینهکلێ وهیهم ڕوانگهله(. 2: 6931حمودی نورس، )م« رێتکدهستی پێهه

ی ڵگایهۆمهکو تی و ئایینی ئهاڵیهۆمهکناسینی بارودۆخی سیاسی و  له هکیهبی بۆخۆی شێوهدهئه

انی کارییهبناله ڵگا دژ بهۆمهکر و چاوساغی و نوێنهکشاعیرانیش وه رێت. بۆیهکر دهسهاری لهکه ک

تی اڵیهۆمهک ێشهک بهوه؛ تهستاونهڵگا وهۆمهکانی کێشهکموو ر ههرامبهنگ و بهده تهڵگا هاتوونهۆمهک

 .  وهانیشهکزییهگهو سیاسی و ئایینی و ڕه

 تیاڵیهۆمهکڵوێستی هه -0-0-0

ی ڕێگه له وی بیری ئهوهنگدانهڕه، دواجار ڵهۆمهکمعی جهستهۆی دهکی کێکی تاوهله جگهبێشاعیر 

 هک یهوهوهنجامی ئهئه ش لهمه. ئهوهاتهکڵ دهۆمهکۆی ک ڕوو له کۆیهکهزری  کوه وهانییهکقهده

 سی لهنرهی فه-ارپیتک. ڕۆبێرت ئیسڵ زانیوهۆمهکژیانی گشتی  له کشێبه شاعیر خۆی به

 6311 ی ساڵیباڵوکراوه (ڵناسیی وێژه)کۆمه سوشیولوجیا األدبژێر ناوی  ی خۆیدا لههکتێبهک

 ر لهووسهنابێ ن هکی داببڕین. چونهکتییهاڵیهۆمهک ندهو ناوه ژینگه ر لهرێت نووسهکنا»ڵێت: ده

بی ده. ئه(41: 2162اڵح، سماڵ هک) »وهتی دوور بخرێتهاڵیهۆمهکی ژینگه ران وریی نووسهاریگهک

و  خنهیامی ڕهتی، پهری خۆیهوههجه هکیدا هکوهاریی و ڕازاندنهکڵ جوانگهمیش لهزهمولته

 هل کجۆرێبه هکی و ڕووداو و دیاردانهی زۆر لهوهرهگێڕه بێتهده هک کجۆرێ. بهیهسازیی ههکچا

ر و نجامی دیدگای نووسهرگر ئههق و و ندی نێوان دهیوه. پهنگهشیاو و السهان شاعیر الی نهکجۆره

وان ندی نێیوهدووی په له ڕانهتی بۆخۆی گهاڵیهۆمهکی خنهڕه» ربۆیه. ههرهی خوێنهوهخۆبینینه

ردی )گه »یهنێوانیاندا هه له هکی وهرنهککارلێکریی و اریگهکو ی ئهوهڵگا و دۆزینهۆمهکب و دهئه

 (1: 2162ماڵ، هکو 

ات و کر دهرامبهبه وخۆ ڕوو لهبی ڕاستهدهقی ئهرگرتندا دهڵوێست وهو هه وهردنهکت اتی ڕهک له

 رێتهکب دهدهجار ئامانجی ئهندێدا ههگرێت. لێرهدهی لێخنهدات و ڕهده ان پیشانکنگییهالسه

بێ ده هکی کرهی دهکی دۆخێوهگوێزانه به راوهکم زهق مولتهده هک؛ چونهکقهیامی دهقوربانیی په

 ۆات بکی هارمۆنی و گونجاو دروست بکست و سۆز( دۆخێیاڵ و هه)خه وهڵ دۆخی ناوهگهشاعیر له
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 خاتهران و شاعیران دهڵ، نوسهۆمهکباری . دۆخی نالهوهرگر مبێنێتهزیندوویی الی وه ی بهوهئه

و ئه ێوهباشرتین ش ن بهوڵ بدهدا بن و ههباریهنگی و نالهو السهی ئهر سهدوای چاره به وههکتێحاڵه

، و دۆخهر ئهرامبهڵ بهۆمهکی وهردنهکرباری هۆشیار ن و سههکبستهرجهانیاندا بهکشیعره له دۆخه

ان کتییهیهاڵهۆمکزانستی و  گۆڕانه هکمدا ی بیستهدهسه انیشدان. لهکێشهکری سهوڵی چارههه له

 گرفته زۆر له اندنیکڵتهاری ههکو  بووه رییهو نوێگهریی ئهاریگهکی کندێبیش ناوهدهخێرابوون، ئه

بااڵ و  و بارهۆ ئهوه برگر و گوێگر بگوێزرێنهی وهوههیوای ئه . بهان و نیشاندانیان بووهکتییهاڵیهۆمهک

 .شاعیران ویستوویانه هکی گونجاوه

 ڵوێستی سیاسیهه -0-0-1

انی رخان و ژێرخسه ، واتهڵگایهۆمهکانی ژیانی کایهکۆی کری هکت یان ڕامیاری ئاراستهسیاسه

گشتی و  ب بهده. ئهوهڵهۆمهکبردنی ڕێوهردن و بهکت تی سیاسهچۆنیه به راوهکست یوهڵ پهۆمهک

ڵ دۆخی گهی لهوهاردانهکار و کندی یوهڵ پهۆمهکرخانی رۆشنبیریی سه کتی وهتایبه شیعر به

ان و شۆڕش و کارییهکنگ و ئاشتی و گۆڕانساتی جهارهک ،. بۆ منوونهیهڵدا ههۆمهکڕامیاری 

 وهشهوانهچهپێ ی شیعریی. بهکقێبوونی ده کدایاری لهکوێن و هۆ هه له کشێبه بنهان دهکڕینهڕاپه

ر هڵ. هۆمهکست و بیری هه له کشێبه بنهان دهکاندا رسوود و موناجاتهکقورس و گرانه دۆخه له

فا )مسته «ییی وێنهشێوه ی ڕاستی و تێڕوانین بهوهگوێزانه له وخۆیهی راستهوهر وردبوونههونه»بۆیه 

ی نگبدا ڕهدهانی تری ئهکشنهی شیعریی و چهوێنه له کڵژیانی خه . واته(211: 6311سوڵ، ڕه

هۆی مێژووی ڕامیاریی خۆیان و تی بهتایبهورد بهکلی فارس و گشتی و گه اڵت به. ڕۆژههوهتهداوه

ڕیندا بوون و بۆ نگ و شۆڕش و ڕاپهجه له میشهریان ههورووبهانی دهکری ڕووداوه جیاجیااریگهک

نگاریی و رههبی بدهئه له کشێبه به دان بووهسێدارهردن و له کانیش زیندانی کهکبچو  رییهاریگهک

 قهده م و لهرههبهته اریی لێ هاتووهکمردنی ستهکتی و دژایه وهردنهکت ڵوێستی ڕههه وێوهله رهه

، یهرگریی ههبه و شیعری وێژه پێویستی بهر ۆشهکی تێوهتهنه» هک. چونوهتهنگیداوهاندا ڕهکبییهدهئه

 ێشهکت خزمه بێ لهویش ده، ئهیههه وهخواردن و خواردنه پێویستی به هکی وهئه کوه

عروف،  )مه« اتکبات ببوونیاندا خهجێبهپێناو جێ اندا بێ و لهکان و هیوا و ئامانجهکییهکرهسه

2119 :49) 

ی، کهر ناوخۆیی بێت یان ده م و زۆرداریی،شنی ستهچه دا لهزۆر قۆناغ ارس لهورد و فکی وهتهنه

و دژ به ی خۆیانیان زانیوهکر ئه ر بهسانی رۆشنبیر و شاعیر و نوسههک میشهن و ههکی یههاوشێوه

دا کاغێموو قۆنهه له هکاربهێنن. چونکبه ستهبهو مهانیان بۆ ئهکمهڵهن و قههکبات بخه مانهسته

، بۆ ردنی ژیانهکو شیرین  وهڵ و بۆ رازاندنهۆمهکانی ناو کردهردنی دهکو چاره وهشیعر بۆ دۆزینه»

ری ی هونهچوارچێوه ، لهانی رێگای ژیانکۆسپهکند و هکر سهبه ، بۆ زاڵ بوونهو زاته هێز بوونی ورهبه

ی ی ناجۆری سیاسیدا ناتوانێت بێ ئاراستهکدۆخێ شیعر له یهر بۆ. هه(166: 2111)سابیر، « دڵگیردا

بیر  نیبن، دواجار خاوه کر ئایدۆلۆژیایهڵگری هه. شاعیرانیش ههخۆی بدات به هۆشیاریی درێژه

 قی شیعریی.ندین دهی نوسینی چهرچاوهسه بنهان دهکی خۆیانن و ڕوداوهستی مرۆڤانهو هه
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 نیییڵوێستی ئاهه -0-0-9

رین گفتوگۆ و زۆرت هک بووه فییهلسهوشتی و فهتی و ڕهاڵیهۆمهک تهو بابهدرێژایی مێژوو، ئایین ئه به

ێوازی ان، یاخود شکبۆ پیرۆزییه نجامی دیدگای جیاواز و نوێئه ش لهمه. ئهراوهک وهبارهمشتومڕی له

ما ی بنهباره ی نووسین لهندهوهی تر، ئهکواتایه . بهان بووهکئایینییه وشتهی ڕهردنکو یڕهپه

ی پیاوانی خوا ردار کش سوفان بووه، هێندهیلهدیبان و فهی تێڕامانی ئهجێگه وهانی ئایینهکجێگیره

ڕوان نی چاوهپیاوانی ئایی ڵگادا لهۆمهک ی لهوه. ئهردن بووهکر سهله ی ئایینیی شایانی قسهکشۆ و ڕه

. کاو گوفتاری چ کی چاوهردهکی ڕاست و ئامۆژگاریی و پیشان دانی رێگه له بریتییه رێت،کده

ی گهجێ بێتهر و شاعیران دهبیرنێت، الی نووسهدهیان لێوانهی پێچهکردارێکات کر اڵم ههبه

ی سۆزدارییانه رداریکرچهاری پهکهۆ  جار ببێتهندێهه وهردنهکتڕه رنج وم سهئه نگهرنج. ڕهسه

شاعیران و  بێ. الیجێی پیاوانی ئایینی ههرداری نابهکی تێڕامانیان بۆ وهبێ ئهدۆستان، بهئایین

رێ نه» هک، چونبووه خالقی و مرۆڤانهی ئهکێکر ئه وێرانهک و تێڕوانینهی ئهوهرچدانهرپهرانیش بهنووسه

ی ربارهده کهۆشیارییه کاتێک .(291: 2112)یوسف،  «داردنکرێودای ئهمه له یهتای جوڵهرهسه

 ر بۆیهرێت. ههکرێ دهڵ چاوهۆمهک له وانهرگرانه و پێچهی وهکیهدرێت، جوڵهده و دیدگا زاڵهئه

: 2161ن، سه)فریق حه«. انی مرۆڤ ببێتکنگری پرسهالیه دایهوهریش لهب و هونهدهی ئهوزه»

 وهردنهکتو ڕه خنهی ڕهوا(یش جێگهرمانڕهئایینی )فه-می سیاسیان و ستهکینییهئا . بۆنه(611

ی کێرۆڵ هکمێردی شاعیر پیره ر بۆ منوونهورد و فارسدا. ههکی شاعیرانی قی زۆربهناو ده له بووه

تووشی  میشههورۆزدا، هنه کیی وهوهتهی نهکیهی بۆنهوهردنهکزیندوو  له بووهرچاوی ههبه

ی زۆری هرچاو سه به ش بووهڵوێستهم ههر ئه. ههوهتهی پیاوانی ئایینی بووهاڵفامانهکڵوێستی هه

  .وهتهدا هۆنراونهاڵفامانهک ڵوێستهو ههی ئهوهاردانهکله  هکقی شیعریی ده

ندن و ناسا وهو ئامانجی توێژینه ارهاتووهکاریی بهکشی-سفیدا ڕێبازی وهیهوهم توێژینهله

 به . بۆ ئاماژهڵگا بووهۆمهکانی کێشهکر رامبهر دوو شاعیر بهشی ههڕووی دیدگای هاوبهخستنه

 هکوهتوێژینه یو پێیهبه بدرکێنین که و ڕاستییهبێ ئهش دهکهرهوهڵبژاردنی تهکی ههرهاری سهکهۆ 

 له هکێکتر یه النیبیاتی گهدهئه تی به، زانین و ئاشنایهوهارییهکراورد بیاتی بهدهی ئهخانهچێتهده

بی دهمی ئهرههش، بهرێت شێوازی ژیانی هاوبهکده هک. چونتهم بابهڵبژاردنی ئهانی ههکارهکهۆ 

تی و یهاڵۆمهکی و بارودۆخی سیاس هکی وهم بهێنێت. زانینی ئهرههبه کیهله کچوو یان نزیکلێ

وه، تههنگیداو رییدا ڕهکران مو امهکزدی و ڕوخی یهت فهتایبه شیعری شاعیران به ئایینی چۆن له

 :راوهکشردا دابهوهر دوو تهسهبه هکوهتوێژینه .یهڵبژاردنهم ههی تری ئهکارێکهۆ 

 ڵگهکا، لهبدا دهدهئه له« ڵوێستهه» باس له کی تیۆریکیهشێوه م بههکری یهوهته -6

تی و سیاسی و اڵیهۆمهکما بنه خۆی له هکرگرتن وهڵوێستانی ههکماڕوی بنهخستنه

 ردوو شاعیر.ژیانی هه له کیهورتهکردنی کوێڕای باس مه. ئهوهبینێتهاندا دهکئاینییه

ارسی و وردی و فکبیاتی دهئه ڵوێست لهردنی ههکباس له جگه هکوهمی توێژینهری دووهوهته -2

ی هو هێنانه وردی، بهکبی فارسی و دهردوو شاعیری ناوداری ئهڵوێست الی ههردنی ههکباس

دوو شاعیر ر هه هککا ده تانهو حاڵه و دیاردهگرنگرتین ئه ردوو شاعیر باس لهی شیعریی ههمنوونه
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یاسی و تی و ساڵیهۆمهک ت دیاردهتایبهڵوێستیان نواندووه. بهری ههرامبهانیان بهکشیعره به

 .انکئایینییه

 ژیاننامه -0-1

 یریکران مو امهکتیی اڵیهۆمهکژیانی سیاسیی و ڕۆشنبیریی و  له کیهورتهک -0-1-0

زێی شاری سلێامنی گهرهدهی کڕهگه له 6323ساڵی  ریی( لهکران مو امهکها )د تهحمهد ئهمهمحه

 ریبوونی )سلێامنی( پاڵنهورهشی خێزانی و شوێنی گههک. (21: 2161)ئاگرین،  بووه کدایله

ڵی: د حوسێن قادر دهرحهانی. سهکئاگرینه هۆنراوه وێنی زۆر لهی شیعریی و هههرهن بۆ بهورهگه

ت بوو ی میللهوهوساندنهبات، چهۆڕی خهکناو ا بۆ چوونهن وهدهمهمحه پاڵیان به هکی ارانهکو هۆ ئه»

 نی چواردهمهته ر لهران ههامهک. (616: 2161)حوسێن قادر،  «وهتییهن ڕژێمی پادشایهالیهله

ریی اریگهکر هب وێتههکات و دهکیدادهدا پهوهتیب و خوێندنهکڵ دونیای گهتیی لهئاشنایه وهساڵییه

ی کیههرهبه هکران امهکتی، خودی رسوشتی شاعیرایه . جیا لهوهیههکمهردهبیریی سهڕۆشن

 م نوسینیهک. یههانیانداوه وهیشی بۆ شیعر هۆنینهکاکخۆڵی ی و ئهک، باو خودادادیی بووه

 ادالوێژگهگۆڤاری  له« کرێوههگه تاقه»ناونیشانی  به هک 6341بۆ ساڵی  وهڕێتهگهبییشی دهدهئه

  وه.تهردووهکباڵوی

 هکن دهده وهانی شاهیدی ئهکمهرههرانیش، بهامهکبیری سیاسی و ڕۆشنبیری  ت بهبارهسه

ستی ڵ ههگهله میشههه»ڵێت: دا دهکیهجێگه و له دا بووهستهژار و ژێردهڵ چینی ههگهله

اری غداد وتندانی شاری بهچه انی سلێامنی و لهکی خۆپیشاندانهۆربهز  ران لهامهک«. ردامنجبهڕه

ی وهرچدانهرپهبۆ به وهتهشاندووهی گههکڵو خهی ئاگرین، سۆز و بیری ئهکشێوازێ و به بووههه

ژیانیدا  له»و  وا. شاعیر زۆرجار باجی بیری ئازادیخوازی خۆی داوهرمانڕهاڵتی فهسهمی دهسته

بیری  ندی بهیوهمووی پهر هههه هک، (91: 6331ریی، ک)مو  «وهزیندانه تهڤده جار خراوههح

ران امهکنی ڕۆشنبیریی شاعیر، نوسین و الیه ت بهباره. سهبووههه وهئازادیخوازی خودی خۆیه

پێناو  لهریی شانۆگه له 6341ساڵی  له هک ی شانۆییشهکمێرههو به کێکچیرۆ  ڵهۆمهکنی خاوه

 البؤساءو  6313ساڵی  له ری ئاسنگهاوهکانی کرییهشانۆگه له هکریههه و له ڕۆڵی گێڕاوه نیشتیامن

بواری  بی و مێژوویی نووسیوه و لهدهتێبی ئهکندین . چهبووهر ڕۆڵی ههتهکو ئهکوه 6312ساڵی  له

شاری سلێامنی  له 6311ساڵی  له هک بووه ڕۆژی نوێری گۆڤاری رنووسهسهریشدا گهڕۆژنامه

ساڵی  وانی سلێامنی لهشاره هک ردووهک سلێامنیرشتیی گۆڤاری رپهیش سهکیهچوو. ماوهردهده

ێتی کی لقی سلێامنی یهکرۆ ۆتا پۆستی رۆشنبیریشی جێگریی سهکرد. کدهریده 6311

 دین مامۆستای زۆر لهالحهۆی سهکزان له 6311تا ساڵی  6312ساڵی  و له بووهورد کرانی نووسه

/ 62/ 1ی ی ئێوارهقیقهده 1:41اتژمێر ک نجام لهرهو سه انی خوێندن بووهکانی پرۆگرامهکتهبابه

 (91-21: 2161)ئاگرین،  .ردووهکۆچی دوایی ک 6311

 زدییڕوخی یهتی فهاڵیهۆمهکژیانی سیاسی و ڕۆشنبیری و  له کیهورتهک -0-1-1

تاویی ۆچیی ههکی 6211ساڵی  زدی لهیه ید ئیرباهیم سمسارزادهمهوڕی محهکد مهمیرزا محه

ی هۆ  . بهبووهکدایند لهناوهی ئاست مامکخێزانێ زد لهشاری یه ی زایینی له6113 ر بهرامبهبه
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ێربوونی ڕینیت و دوای فواویی تێبپهته انی خوێندن بهکپله یتوانیوهنه وهژارییههه ستیی ومدههک

 تهدووهر کستیبی دهرهڵ زمانی عهگهتایی لهرهی سهکردنێکیداتی پهزمانی فارسی و ئاشنایه

ندی یوهدا پههترشوو تای شۆرشی مهرهسه و لهردنی بژێویی ژیانی. ئهکستی دابین بهمه ردن بهکار ک

می و سته ر زوڵمرامبهبه انی لهکئینقالبییه ردارهکو شیعر و  وته و به وهانهکئازادیخوازه به ردووهک

تاویی ۆچیی ههکی 6214ساڵی  و له وهتهستاوهزد وهاتی یهکو می ئهکقشقایی حا ضعیم الدوله

 و به وهزیندانه هتستایشی ئازادیدا نوسیبووی خراوه له هک وهی شۆڕشگێڕانهکهۆی نوسینی شیعرێبه

دوو مانگ زیندانی  کزدی دوای یهڕوخی یهوه. فهتهانیان دووریوهکمی ناوبراو لێوهکرمانی حافه

 ڵبێت.و تاران ههرهبه وهزیندانه توانی له

 وه بووهانییهکتونده هۆی شیعر و وتارهبیست و دوو ساڵ، به به یشتووهنی گهمهشاعیر ته کاتێک

تی ایهزیر وه کرۆ می سهردهسه ڕوخی له. فهردووهکیدارنجی ئازادیخوازان و ناوبانگی پهجێی سه به

 نێوان ئێران و واڵته ینی لهی زای6363ساڵی  له هکی شوومه وتنههکو ڕێهۆی ئهدا بهوثوق الدوله 

 وهخرایه کیهماوه وهم هۆیهو به وهستایهتوندی دژی وه نگ و بهدهرا، هاتهکاندا واژوو کڕۆژئاواییه

 کیهی تر بۆ ماوهکتاویی جارێۆچیی ههکی 6232ساڵی  زا خانیشدا لهمی ڕهردهسه زیندان. له

اندا کجیاجیا رۆژنامه ندین وتار و شیعری لهتاران چه ڕوخیی لههف .وەندیخانهونجی بهک وهخرایه

ی ی زۆر توانی ئیمتیازی رۆژنامهکتێحمهزه تاویی بهۆچیی ههکی 6911 ساڵی و له وهتهردووهکباڵو 

ژێر  لهو  رجارهاڵم ههی گیرا، بهوهردنهکباڵو  له ندین جار رێگهی چهوهڵ ئهگهربگرێت و لهوه طوفان

م ی. ئههکردنی رۆژنامهکر ده دا بهی دهی تر درێژهئیمتیازی رۆژنامه رگرتن لهسوود وه ی تر و بهکناوێ

ن و پر گرنگرتی م و زۆرداریی، بوو بهسته ی وتاری ئاگرین و توند دژ بهوهردنهکباڵو  به یهرۆژنامه

 ووچهک ڕوخی بۆخۆی لهی ڕاگیرا، فههکخشهپه یشکاتیکی خۆی. هکمهردهی سهفرۆشرتین رۆژنامه

ی وهدنهر کباڵو  له جار رێگه نی پازدهمهدرێژی ته به یهم رۆژنامه. ئهوهردهکده اندا باڵویکۆاڵنهکو 

 .گیراوه

 مانی ئێران ورلهپه زد لهی یهکڵری خهنوێنه تاویی بوو بهی هه6911ساڵی  زدی لهڕوخی یهفه

مان، رلهی پهو خولهۆتایی ئهک ڕوخی لهان. فهکوهتهنه مههکانی کهکچاال  مانتارهرلهپه له بووه کێکیه

وسینی رداری نو ستبهڵامنیاش دهئه ڵامنیا. لهڕۆیشت بۆ ئه ی ڕووسیاوهرێگه اڵت و لهئێران هه له

ڵامنیا هی ئکرد خاکڵامنیا ناچاریتی ئهوڵهدهنجام رهبوو و تا سهنه وتاری ئاگرین و شۆڕشگێڕانه

ردنی کر هد ردهکستیی تر دهکی جارێوهڕانهڕوخی دوای گهبۆ تاران. فه وهڕێتهبهێڵێت و بگهجێبه

ساڵی  ی لهۆتا ژمارهکنجام رهندین جار ڕاگرتن سهو دوای چه طوفانی می ڕۆژنامهخولی دووه

 و ی رشقستارهانی کڕۆژنامه له کیه رهه له طوفانی رۆژنامه له و جگه. ئهوهردهکدا باڵو 6911

هۆی به نیمهدرێژایی ته و بهئه وه.تهردووهکدا وتار و نووسینی باڵو  ارکافو  آینه طلیعهو  ارکپی

وڵی زیندان هه لهجاریش  کزیندان و یه تهندین جار خراوهچه وهانییهکخنهڵوێست و ڕههه

ی 6393ساڵی  ر بهرامبهتاویی بهۆچیی ههکی 6961ساڵی  نجام لهرهو سه وشتنی داوهکخۆ 

وژرا. کزیندان  ساڵیدا له 16نی مهته له ی گوماناویی و نارشین و نامرۆڤانهکیهشێوه زایینی به

 به هک یهوههی ئهکاڵم ڕاستییهالریا. بههی میخۆشنه بۆ توشبوونی به وهڕاندهیان گههکاری مردنهکهۆ 

 مهههر . بهوژراوهکی تر کسێهکند تی چهیارمه رزیی و بهڕێگای ده دی و لهحمهتۆر ئهکستی د ده
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( و پارچه) ل و قیتعهزهو غه سیدهقه خۆی له هکتی یههکشیعرییه ی شاعیر، دیوانههکناوبانگهبه

 6.چاپ دراوه ندین جار لهو چه وهبینێتهانیدا دهکچوارینه

 انیکمابی و بنهدهڵوێستی ئههه -1

 وردیداک وێژەی ڵوێست لههه -1-0

می هاریی و ستکر داگیر به و خۆی ناسیوه جێ بووهنیشته هکم خار ئهسهی لهتهوهورد لهکلی گه

. وهتههم بوو ڕووی زوڵم و ستهڕووبه وهانییهکیارهن نهالیهله میشهو هه وتووههکان کبااڵ  اڵتهسهده

نگڕیژی هوردستان ڕ کی بارهناله و بارودۆخهتی، ئهیههکی بارودۆخهوهنگدانهی ڕهو پێیهبیش بهدهئه

وردی کبی هدئهی تر کواتایه . بهوهتهنگی داوهراندا ڕهشیعر و نووسینی شاعیران و نووسه و له ردووهک

 له تیی. بۆیهوایهتهتیی و نهی چینایهوهنگاربوونهرهرهات و بهسهی بهوههاوار و گێڕانه له پڕه

بات نادههوخۆ پ، ڕاستهو ناجۆره کۆ کڵیدا ناگهزانێت ژیان لهشاعیر ده» هکدا یهو شێوهی لهکتێحاڵه

: 2112داخی، ره)قه« اتکنگی بۆ دروستبدا هاوسهموارهاههن و بارهله هک کرێهک، ڕزگار کبۆ هێزێ

 تای نووسین ورهسه ر لههه هک بووه ورهی گهکارێکتی هۆ اڵیهۆمهک. دۆخی ژیانی ئابووری و (93

 ،انیدی خحمهوو ئهکشاعیرانی وه یڵوێستهم هاوار و ههست بههه وهوردییهکبی دهردنی ئهکتۆمار 

 ێت.رکویش بریی و دوای ئهکران مو امهک گات بهس تا دههکو بێۆیی کحاجی قادر  ،سامل ،نالی

شدا وهڵ ئهگهتی، لهی خۆیهیندێتمتهنی ڕوخسار و تایبهخاوه ندهرچهوردی ههکبی دهئه

ر گهئه« مداڵی دم قه»داستانی  ،یی. بۆ منوونهوهتهی نهڵوێستی جوامێرانههه له شانی مێژوو پڕههاو

 نها ڕووداوهبووین و مێژووش تهها نهی وهکنی داستانێ، ئێستا خاوهرایهکو ڕۆمان تۆمارنهکوه

ان و کهوتانی داستانفهو نه وههێشتنه له یهیان ههورهی گهک. شاعیران ڕۆڵێوهگێڕێتهان دهکورهگه

بنوێنن.  ڵوێستهه کباریی و ناجۆرییهموو نالهر ههرامبهبه وڵیانداوههه هکرههونه ر لهدهتیایشیدا به

. وهتێتهسوهر دونیادا دهرامبهبه شاعیر له» کجۆرێ . بهرهی نووسهوهستانهڵوێست، وههه ست لهبهمه

ی وهاری مانهک. هۆ (33: 2116ر، نووسه کڵێۆمهک) «یههه هکڕازی بێ  وهناتوانێ به یهوههی ئه

 جێگه له ی پڕههکگینا جوگرافیاتی. ئهتی خۆیهاڵیهۆمهکڵوێستی ڕامیاریی و دا هههکم خاوردیش لهک

گی نی دوای جهرۆڵه هکرییش کران مو امهک. ق ڕشتوویانهناحه دوژمنان به هکانی خوێناویی کو 

 له انی پڕهکمهرهه، بهوهبو ورهدا گهسلێامنی کی وهورهی گهکشارێ و له می جیهانییههکیه

  تی و ئابووریی.اڵیهۆمهک یی نادادیوهنگاربوونهرهیی و سیاسی و بهوهتهڵوێستی نههه

 رییکران مو امهکبی الی دهڵوێستی ئههه -1-0-0

بۆ  متهی بیسدهدرێژایی مێژووی سه به هک ربردووهسهدا بهکشارێ موو ژیانی لهریی ههکران مو امهک

. تر بووه انیکی شارهوهڕیزی پێشه ار لهکموای ستهرمانڕهر فهرامبهو خۆپیشاندان به وهرچدانهرپهبه

ی ووسینهو نئه»ڵێت: و ده وهییهکڵژیانی خه زانێت بهوخۆ دهستداری ڕاستهیوهپه ب بهدهشاعیر ئه

ڕ و بیروباوه ربڕینی، ده. نووسین ڕابواردن نییهسوده، بێهکقواڵبێت وشڵنههه وههکئایدۆلۆجیایه له

ریی کران مو امهکئایدۆلۆجیا الی  ست لهبه. مه(46: 2169)ئاگرین، « وهتهئازار و ئاوا به ستههه

ونیا شۆڕشگێرانی د باس له وهڕێزه یدا بههکدیوانه له ر بۆیه. ههیهوساوهی چهکڵپشتیوانیی خه

                                                           
 (.11-11: 6913( و )پورهاشمی، 912-916: 6913)فرشادمهر،  له كهریههه ر ژیانی شاعیر بڕواننهسه بۆ زانیاری زیاتر له 6 
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ئازادیخواز و  هکڵو خهر بۆ ئههکیوردستان( پهکی خۆمدا )هکواڵته له ڵێت خۆزگهده ات وکده

ی قینهزۆری ژیانی ڕاسته ریی بهکران مو امهکوێنی شیعریی الی . ههرایهکدروست ب شۆڕشگێڕانه

ران هامک» وه.هکڵژیانی خه ( بهستدارهیوه)په مهزهران مولتهامهکب الی دهئه تی. واتهیههکلهگه

روا السنگ رێت سهکاڵم دهروا. بهقوربانی سه رێت بهکب رێت هۆنراوهک. نایهرهکف هۆنراوه ڕی وایهباوه

ر ی ههربارهران جا دهامهکڵوێست الی . هه(93: 6311)حسن البصیر، « هێز ی بهکبۆ بیرێ رێتکب

 ی ژیانهوهریی و نوێ بوونهردنی سیامی ژیان و دادگهکی جوانرت بێت ئامانج لێ کیهت و دیاردهبابه

 نت بهسپشت به به وهیهم سۆنگهدات. لهده انیدا پیشامنانکهۆنراوه شاعیر له هکی و شێوازهبه

یاسی و س ی دیاردهبارهین دههکڵوێستی شاعیر دههه انی دواتردا باس لهکشهبه انی لهکشیعره

 ی.هکانی قۆناغهکتی و ئاینییهاڵیههۆمک

 بی فارسیدادهئه ڵوێست لههه -1-1

بیی دهئه میرههبه له و جۆرهبه گرانهخنهبی ناڕازی و ڕهدهی تر ئهکواتایه ی یان بهبدهڵوێستی ئههه

موو هه ا لهڵگۆمهکباری ر دۆخی نالهرامبهبه له یهگرانهخنهی ڕهکتێڵگری ڕۆحییههه هکگوترێت ده

 هکچون .بهدهئه م جۆرهله ش نییهی تر بێبهکبیاتێدهر ئههه کبی فارسیش وهده. ئهوهانهکڕووه

و  وهتهنهاستوه ڵگاۆمهکانی ناو کبارییهتیی و نالههامهنه میشه دژ بهمین ههزه-شاعیرانی ئێران

باریی و ناله ناخۆشی یان لههکلهو گه یان زانیوههکلهانی گهکتییهینهئازار و مه له کشێبه خۆیان به

 تهم بابهبیاتی فارسی بۆ ئهدهی زۆری ئهکشێبه وهم رووه. لههێشتووهنهجێنها بهته تیدا بههامهو نه

 ایهپ و له یهی ههی دێرینهکمێژویه بیاتهدهئه م جۆرهوترێت ئهتوانرێت بگو ده راوهکرخان ته

شیعردا  هل گرانهخنهبی ڕهدهنگی ئهپێشه» نرێت.خشانی فارسی دادهانی شیعر و پهکییهکرهسه

و رسهخهنارس  له هکریهراوی بۆ ههکدیاری ۆچیی و بهکمی م تا پێنجهانی سێیهکدهبۆ سه وهڕێتهگهده

 ،یور بیشاام نهییخه، خاقانی ،ویینجهنیزامی گه له کیه رش ههو شاعیرانهو سنائی. دوای ئه

ی شاعیران مرۆش، زۆربههار تا رۆژگاری ئهائیب و بهس ،جامی ،افزح ،خواجووی کرمانی ،یعدسه

استی نارشینی و ناڕ  رجۆرههه به و دژ وهتهردووهکت انیشیان ڕهکو خراپه کچا انیان گوتووهکهکچا به

 «بووهڵوێستی جیددییان ههو هه وهتهستانهوه کسانییهکم و نایهریی و زوڵم و ستهروهو نادادپه

 (.6: 6313دار، )پشت

 زدیڕوخی یهبی الی فهدهڵوێستی ئههه -1-1-0

دا رشووتهریی شۆڕشی مهاریگهکژێر  ، لهرشووتهمی مهردهی سهکشاعیرێ کزدی وهڕوخی یهفه

انی کییهسانکریی و نایهروهموو زوڵم و نادادپهر ههرامبهبه و له ربڕیوهانی خۆی دهکرهکو ف ندێشهئه

ل زهغه یچوارچێوه انی خۆی لهکندێشهئه میشهو هه بووهتی خۆی ههڵوێستی تایبهڵگادا ههۆمهک

زدی ڕوخی یهتوانین بڵێین شیعری فهده رباس. بۆیهبه تهیدا خستووههکشیعرییه و دیوانه و چوارینه

ی ریاریگهک انیدا هاتووه،کشیعره ی لهوهو ئه ی وردی شاعیر بووهکممێم و ههموو غهی ههئاوێنه

 له کزۆرێ. وهبییهدهقاڵبی ئه ته. ئینجا خراونههێشتووهجێر ژیانی شاعیر بهسهقولیان له

و ئه. »ووهب گرانهخنهڵگری بیری ڕههه وه،تهراوهکدا باڵو طوفانی ڕۆژنامه له هکڕوخی انی فهکشیعره

یاسی و س خنهتوندترین ڕه له هکانی خۆی کچوارینه دایهم ڕؤژنامهمی ئههکی یهڕهی الپهوهرهسه له
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انیشیدا کییهیی و عاشقانکلیری شیعره ت لهنانه. تهوهردهکهاتبوون، باڵودهکانی پێکتییهاڵیهۆمهک

ری شتهژێر نه خستهڵگای دهۆمهکریی بارودۆخی ئاڵۆزی ی هونهجوانرتین وێنه رگرتن لهسودوه به

ی هندییمتهو تایبهرچاوگرتنی ئهبهله به . بۆیه(1: 6932و دیگران،  )مدرس زاده» وهو گازنده خنهڕه

ند چه رسهینهخهده کنرێت، تیشمی خۆی دادهردهگر و ناڕازی سهخنهی ڕهکشاعیرێ به هکشاعیر 

باریی ناله هر برامبهرگرتن بهڵوێست وهگرتن و ههخنهڕه تن بهتایبه هکی شیعری شاعیر کیهمنوونه

 .وهتی و ئایینییهاڵیهۆمهکڕووی سیاسی و  ڵگای ئێرانی لهۆمهک

 ردوو شاعیربی الی ههدهڵوێستی ئهی ههندێشهانی ئهکمابنه -1-9

 پایه له تی و ئایینیاڵیهۆمهکی سیاسی و کڕۆ رانی تر، ناوهشاعیران و نووسه ی لهکی زۆرێهاوشێوه

ڕوخی ک واڵتی فهی ئێران وهنرێت. بارودۆخی هاوشێوهردوو شاعیر دادهانی شیعری ههکییهکرهسه

یان و هکهتسی میللهفریادڕه بنب به ردووهکردوو شاعیر هه ک واڵتی موکریی، وای لهوردستان وهکو 

ی زوڵم وهڕوو بوونهڕووبه ی بن لهکڵری خهنیشاندهو رێ وهستنهان بوهکبارییهتی و نالههامهنه دژ به

دنی ر کبۆ وێنا کیهستهرههک به ردووهکیان هکرهردوو شاعیر هونهی تر ههکواتایه مدا. بهو سته

و هاوار و  مو سته نج و ناڵهی ڕهوان ئاوێنهیان. شیعری ئههکڵگاۆمهکی بارودۆخی ئاڵۆز و ئاشوفته

 و سلێامنی بووه کیاری وهی یاخی و نهکی شارێران ڕۆڵهامهک. یان بووههکمهردهغانی سهفه

ڕوخی ه. فانی بووهکوتههکمی جیهانیی و لێهکنگی یهانی جهکۆتاییهکشی قۆناغی هکقۆناغه

ان و خراپی کیییهکرهده ردانهست تێوهم و دهزوڵم و سته هک دا ژیاوهکمێردهسه زدیش لهیه

شابوو. ێکر ئێراندا سهسانی باڵی بهکداریی و نایهژاریی و نهت و ههوایانی ناوخۆ و خیانهرمانڕهفه

ان و ی جاویدغمهو ئاواز و نه کڕۆ خۆیان، ناوهت بهو قاڵبی تایبه شێوه به م دوو شاعیرهله هکهریهه

راپی وای خرمانڕهی و فهکرهری دههکی داگیر وهڕووبوونهو ڕووبه وهنگاربوونهرهپێناو به مریان لهنه

 وهێتهستبهده م دوو شاعیره: چی ئهکه وهپێشهدێته و پرسیاره. ئێستا ئهوهتهناوخۆیی هۆنیوه

 م؟ لهچییه وهیهم بارهله ردوو شاعیرش و جیاوازی ههخاڵی هاوبه ،ی ترکواتایه ؟ بهوههکیهبه

و ێشه کر رامبهبه ردوو شاعیر لهی ههوهنگاربوونهرهڵوێست و بهڕووی ههخستنه دا بهیهوهتوێژینه

 .وهینهبده و پرسیارانهاڵمی ئهین وهدهوڵ دهان ههکتی و سیاسی و ئایننیهیهاڵۆمهک دیارده

 انکتییهاڵیهۆمهک ڵوێستههه -1-9-0

ی ۆربهز  وتوویی لههکست دوادهدرێژایی مێژوو به به هکبووی جوگرافیایهورهریی گهکران مو امهک

و وێنانه هر ئورووبهنجامی دونیابینی خۆی بۆ دهئه شاعیرش لهتی. نااڵندوویه وهانی ژیانهکنهالیه

ی وهنهردکهۆشیار  له یهی ههزیفهران وهامهکی انی. شیعر الکشیعرییه قهبۆ ناو ده وهگوازێتهده

ب دهڵێ ئهده هکبۆ ژیان. دیدێک  بووهیی و ڕۆمانسیی ههکالسیکی وانهڵدا و دیدی پێچهۆمهک

ڵوێستی هو ه خنهانیدا ڕهکشیعره . شاعیر لهوهبینێتهی تردا دهکجیهانێ و واقعی حاڵ له کنێجیها

اعیریش ڕوخی ش. فهوهتهرنگاریان بووهتوندی به و به بووهان ههکتییهاڵیهۆمهک ردهده له کبۆ زۆرێ

می ئێران هردو سهتی ئهاڵیهۆمهک ریی بارودۆخیاریگهکژێر  ی لههکی تری قۆناغهکر شاعیرێهه کوه

 وشه ان بهکهتییاڵیهۆمهک یرانهێشه و ئاڵۆزیی و قهک وڵی داوهدا ههرشوتهانی شۆڕشی مهکوتههکو لێ

دات هوڵ ددا ههم پێناوهات. لهکیان ببه وهی قوڵی شاعیرانهکستێهه بی و بهدهی ئهواژهستهو ده
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اریی و دژاریی و نهتی و ههاڵیهۆمهکتی و نادادی جیاوازی چینایه کانی وهکهقووڵ ێشهکت نانهته

ان کقییهخال ئه گرنگه ڵگا و وروژاندنی مرۆڤدۆستی و پایهۆمهکی وهردنهکهۆشیار  سانی بهکنایه

اریی و کمریی و ستهروهو ئازادی و نادادپهکلی وهگهکمزۆرترین جار چه ات. بۆیهکر بسهچاره

نگ و و جه ژاریی و تۆڵهت و زوڵم و دووڕوویی و ئاشتیخوازیی و ههار و خیانهکناری خاوهکرێک

 ت بهی تری تایبهکمندین چهرستی و چهو خۆپه سانی و هۆشیاریی و یاسا و پارهکریزی و یهکیه

ڵوێستی ان، ههکهتییاڵیهۆمهک ێشهکی ر زۆربهرامبهبیرنێت و بهانیدا دهکشیعره ڵگای ئێرانی لهۆمهک

 .نواندووه

 تییهاڵۆمهکریی روهبوونی دادپهتی و نهچینایه یجیاوازی رگرتن دژ بهوه ڵوێستهه -1-9-0-0

انی کاوازهجی نێوان چینه بینێت لهده کن ویژدان جیاوازییهی خاوهکسێهکر شاعیر یان هه کاتێک

ی کوو شاعیرێکرانیش وهامهکات. کریی دهروهسانی و دادپهکداوای یهنگ و دهڵگادا، دێتهۆمهک

 دژ به وڵی داوهو هه تهم بابهبۆ ئه ردووهکرخان انی تهکی زۆری شیعرهکشێڵوێست بهههبه

شیعر ران امهکر ی تکواتایه . بهوهاتهکی هۆشیار بکڵڵیشدا خهگهو له وهستێتهان بوهکسانییهکنایه

 وهتهدووهر کال کخۆی یه کیهو تا ڕاده ناجۆرانه وهردنهکاڵت و بیر سهو دهستی، دژ بهی دهکچه اتهکده

 ڵێت:زانێت و دهژاران دههاوژان و هاوچینی هه و خۆی به

 ـــــــد مبــــنهــمهـوڵن دهــز مـــرگیهـوێ ههـــنام

 

 ژارههـــــی هـــــــنجا ڕهــــــیـنته هــــب هـــــکونـچ

 

 

و  رچاوهسه بهبرێت و ردهژاران دهنگریی و پشتیوانیی خۆی بۆ چینی ههانی الیهکشیعره شاعیر به

 ڵێت:نێت و دهوێنی شیعری خۆی دایاندههه

 ێــژاران بهـــی هـۆ چینـــب بێ هۆنراوهالی من ئه

 

 ێنگ برد و جهبهبێ نهبێ خوێن بێ، ئهئه کچون

 

 

 ک. وهدارهرمایهسی سههکداری و رمایهنادادیی و جیهانی سه دژ به کیهشێوه ران بهامهک

ار کخراپه دز و رستی و بهزپهگهئاستی ڕه گاتهزانێت و دهانیان دهکئارای جیاوازییهی هاتنهرچاوهسه

 لێت:بات و دهناویانده

   وههـــبێت کان نزیـــامـس هـوی لئه

 وههـــتـچێهـرئــرزی بیهــوشتی بڕه  

 (216ران: امهک)  

 ـــــــمب د ـــنپهوا و بهــــڕس هـــــــوانوو ئهــــــکوه

 ارهـــــان و پــــامــڕ و ســــــزێ هـــــێ بــــبهــــــئ

 (211ران: امهک)

 ێــاربـــران و جوتیهــــجبـنو ڕه هــــی پاڵــــنگده

 ێــنگ باوڕهـــنگی ڕههــر وشهــا هـــنیته به نەک

 (991ران: امهک)
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 ڵێت:ده کاتێک. وهبێتهی تریدا توند دهکشیعرێ له م بیرهئه

   وهاــپی هــالی ئێم ڕۆ دزهــمێ ئهـک

 اوهادر ــب هـی بـنج، ڕهاوه ــپیێش ک  

 (219: رانکامه)  

 رسهله ردهاڵت، پهسهدهژار و بێسانی هههک ی پشتیوانی لهڕوانگه رانی شاعیر لهامهک

ات. کی دهۆنهکر توندی سه ماڵێت و بهڵدهگ ههبهرهدار و دهرمایهونی چینی سهی قێزهکیهدیارده

ان خۆیله کسانی نزیهک لهردن یان کخۆ ماره و له وهندنهپیاو سه زۆر ژن لهی بهویش دیاردهئه

و  وهستێتهوهده درێژییهستو فێڵ و دهدا دژ به« ی الدێکبو »ی هۆنراوه له ،. بۆ منوونهردنهکماره

 ت:ێڵده

    نـــی درۆ ڕشتـــــکسـرمێــدوای ف

 نـــوشتـــکار ـاوانبـــی تــــنـڵێهـب  

   رد   ـــکارهـــــاری مـــیـوتـــی جـــژن

 ردـــووی بـــتکپش ازهـــی تـــخوێن  

 (11ران: امهک)  

وێخا کوڕی کبڕینی بۆ ژار و مارههه ی ژن لهوهندنهزۆر سهبه دا باس لهیههۆنراوه م دوو دێڕهشاعیر له

ئاشنا  ازهی تکبو  ی بهوهڕوو، بۆ ئهخاتهزاواش ده وشتنی تازهکستاون و وهنه وهوهت بهنانهات. تهکده

 . وهتهستاوهتوندی دژی وه شاعیر به بێت. بۆیهنه

تاری یش گرفکڵی خهیراناویی بوو و زۆربهبار و قهمی قاجاردا زۆر نالهردهسهبارودۆخی ئێران له

هۆی زدی بهڕوخی یهفه»بوون.  ێشانهکو ی ئهی جیاواز گیرۆدهڕێژه ببوون. شاعیرانیش به یرانهو قهئه

مووی هه و ارهێناوهکانیدا بهکشیعره ربڕاویی زۆری لهده وهژارییهتی و ههرامهمدههکو ریی ئهاریگهک

ار، کرێکار، پێی خاوس، نانی کرێکری ڕووتی هکی: پهوانهن. لهو بارودۆخهی ئهوهنگدانهر و ڕهرخهده

ی م منوونانهئه (.26: 6934میرعلی و دیگران، )حسن زاده « می بێ ماڵی...ردههقانی الواز، سهده

 ڵێت:دا دهم شیعرهله کستی. وهمدههکژاریی و ی ههربارهده کروارێخه له هکش مشتێوهخواره

   ارـاز جنس فقیرانم و با این غم بسی

 نبودم غنی زاده هکدل شاد از آنم   

 (92ڕوخی: )فه  
 

   نداریم زر و سیم ما خیل گدایان که

 چون سیم نداریم ز کس بیم نداریم  

 (11ڕوخی: )فه  

تی و اڵیهۆمهکریی روهڕووی دادپه بار لهی نالهکی قۆناغێڕۆڵه کڕوخی شاعیر وهفه

ی کڵزمانی شیعر خه بڕێت و بهڵدهنگ ههڵگا دهۆمهکسانی کقی و نایهناهه دژ به وهسانییهکنایه
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گرێت ریی دهروهبوونی دادپهتیی و نهساد و جیاوازی چینایهفه ی توند لهخنهو ڕه وهاتهکهۆشیار ده

 ێت:ناهێندیتی بهاڵیهۆمهکئارامی  کاتێکتیی هیچ ڵێ جیاوازیی چینایهده دایهڕهو باوهو له

   ری شود ـتا مگر عدل و تساوی در برش مج

 ودـد منــا بایــا بپـــی سخت در دنیـانقالب  

 (41ڕوخی: )فه  

دار و رمایهست چینی سهده دات لهتان دهرامهمدههکژاران و ردنی چینی ههکولی ڕزگار شاعیر هه

و « کر ئه»انی کهکمیدا چهم هۆنراوهو له وهستێتهوهدار دهرمایهو سه رمایهسه توندی دژ بهزۆر به

ی ردنکجێبهار و جێکرێکردنی مافی کڵ زیاد گهخۆی و له یندێشهی ئهبناغه اتهکده« ماف»

 لێت:ده کاتێک، ریدایهروهدادپه

   ایــردند جکا ـران اغنیـدر صف حزب فقی

 ودـمند ــبایاین دو صف را کامال از هم جدا   

 (693ڕوخی: )فه  

 لێت:گرێت و دهردهوهڵوێست اردا ههکرێکار و خواردنی مافی کرێکرێی کی ربارهر دههه

   دــنکا میــر را دولت مـــارگکار ــکزد ـــم

 اــارهکا، بیــا، ولگردهــهرصف جیب هرزه  

 (14ڕوخی: )فه  

سانی نێوان کتی و یهاڵیهۆمهکریی روهبوونی دادپهڕوخی نهانی فهکرانییهنیگه له کێکیه میشههه

 ڵێت:انیدا دهکلهزهغه له کێکیه و له (1: 6939)نیازی و مطیعی مهر،  ندهمهوڵهژار و دههه

   ودـد منــبایا ـا جنگی صنفی اشنـرا ب توده

 ودـد منــبایا ـر و غنــش را بر رس فقکشمک  

 (693ڕوخی: )فه  

 ارییکمر زوڵم و ستهرامبهرگرتن بهڵوێست وههه -1-9-0-1

و  ی ڕۆژانهژیان تی لهتایبهی بهر کران مو امهکگشتی و  اریی الی شاعیران بهکمی ستهوهردنهکتڕه

ب(ی تیر )خهدرێژایی ژیانی دوانده ران بهامهک هک. چونڕوونی دیاره انیدا بهکشیعرییه قهده له

 کیهد شێوهنچه انیدا بهکمهرههبه ش لهمهو ئه کانی ڕۆژگاری خۆی بووهخۆپیشاندانه له کزۆرێ

 وه:تهنگی داوهڕه

     ــــــارامنـێ بــــمن هـــــــایــومـور بهــــــه

 وههـرتـــــــــــگهــئی زۆرداری نهــــــلـغده  

   ــــــامنـکرهـستێئه هـــــــایــومـبان ــئاسم

 دا   هـــئی نهــــاڵی زوڵمهـــــق هـــی لورشه  

 (219ران: امهک)  
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ناو  تهانی رسوشتی هێناوهکورهگه ستهرههکو  وهاتهکت دهڕه کمێسته موو جۆرههه هکیهم هۆنراوهله

 . یهوهردنهکت و ڕهبۆ ئه الیی و دڵنیایی شاعیرهکیه له کش جۆرێمهئه هک. وهیههکقهده

عری شی» وه.تهستاوهم وهزوڵم و سته دژ به میشهههی ر کران مو امهکی زدیش هاوشێوهڕوخی یهفه

ر زاڵامن. رامبهبه تهڕین و هاواری میللهشانی ڕاپهکشان و داکڵموو ههی ههڕوخی ئاوێنهفه

م تێیدا ی زاڵوهردنهکتردن و ڕهکنهقبوڵ میشهی قوڵی نائومێدی ههکستێپاڵ هه انی لهکشیعره

زوڵم و زۆری زاڵامن  دا شاعیر باس لهلهزهم غه. له(1: 6939)نیازی و مطیعی مهر،  «وهتهنگیداوهڕه

  ڵێت:ات و دهکده

   ندنکمی خواهند سلطانی  هکاران کاین ستم

 ندنکی ــدم هورسانکتا ی هــشتکاملی را ــع  

   ار چنگیز و نرونــاز درب دهـی مانـباق هـــنچآ 

 دننکی ـــار ایرانــر بــــــو س وردهآ ار ــار بــب  
   را ون برهـ، چکجشن و ماتم پیش ما باشند ی

          نندکانی ــر دو قربــار جشن و ماتم هــروزگ  

 (661ڕوخی: )فه  

ر گهئهت نانهته وه.تهستاوهزاڵم وه و دژ به ئازادی زانیوه ڕێگر له م و زوڵمی بهسته میشهڕوخی ههفه

 ڵێت:ده کخشیبێت. وهدا بهو پێناوهگیانیشی له

   ای آزادیـــپ ر بهــــــادم سـبنه هکن زمان آ 

 رای آزادیـــان شستم از بـــود زجـدست خ  

   الش راـــن وصـدست آرم دام هـر بــــگـا مـت
 ای آزادیــــر در قفــــــای ســپ هـمی دوم ب  
 (611ڕوخی: )فه  

 داوهیوڵو ههکڵ، بهوهتهستاوهوهاران نهکمردنی زاڵامن و ستهکتی دژایه نها بهڕوخی شاعیر تهفه

ی تات و هیمهکدهیان لێخوازراوانهنه تهو حاڵهنگاریی ئهرهو داوای به وهاتهکی هۆشیار بکڵخه

 کاتێکنێت، اران دادهکمسته بوون بهنهسلیم اری تهکنها هۆ ته ت بهو هۆشیاریی میلله پیاوانه

 ڵێت:ده

   دـــتسلیم شدن هـــالب همــپیش روز و زر غ

 استـــم هـــد همت مردانـــتسلیم نش هـکنآ   

 (661ڕوخی: )فه  

 ڵگاۆمهکنگیی ر بێدهرامبهرگرتن بهوهڵوێستهه -1-9-0-9

نووسی واڵت و ردنی چارهکدیاری له بووهرچاویان ههبهی کڕۆڵێ میشهانی ههکهکڵگا و تاۆمهک

ان کارییهکر نادادیی و خراپهرامبهرگرتن بهڵوێست وهو چۆن هۆشیاریی و ھهکروهتدا. ههومهکح

ی کێڵگا زیانۆمهکدانی نگی و گوێ نهڵگادا، ئاوهاش بێدهۆمهکو پێش بردنی رهبه له یهرۆڵی هه

 کر و شاعیرانیش وهوایان، نووسهرمانڕهداران و فهاڵتسهو خراپ رۆیشتنی دهرهر بهسهله یهزۆری هه

 بینن و لههی تر دکشێوازێ ان بهکڵگا ڕووداو و وێنهۆمهکوو چاوی کڵگا و وهۆمهکری اریگهکی کشێبه

ریی روهبوونی دادپهنه دژ به وهستانهوه ن. چونکههکمی خۆیان دهی بیر و غهانیاندا ئاوێتهکمهرههبه
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استی ئ ندیی بهیوهڵوێست پههه و دژه وهردنهکتی شاعیر، ڕههکمرۆڤانه ئیلتزامه له هکشێبه

 ڵگا و بهۆمهکی وهردنهکهۆشیار  . بۆیهیههه وه(هکتا کڵ و شاعیر )وهۆمهکهۆشیاریی 

ردنی کانی شیعری شاعیران. پشتیوانیی کییهکرهسه یامهپه له هکێکهی، یوهئاگاهێنانه

لوێستی ههبێ له هکبۆخۆی جۆرێ ن پۆست و پارهدار و خاوهرمایهسانی سههکداران و اڵتسهده

 کنه شاعیران هێنێت. بۆیهدوای خۆیدا دهریی بهروهنگیی و نادادپهنجام ناهاوسهرهڵگا و سهۆمهک

ری ورووبهده له میشههه هک وهستنهوهش دهسانههکو ڵگان، دژ بهۆمهکنگیی هدبێ ر دژ بههه

م . لهت و سامانهروهبوونی سهر بوون و نهسهمای ڕێزگرتنیان لهدارن و بنهاڵتسهسانی دههک

 ڵێت:و ده وهستێتهوهده یهو دیاردهریی دژ بهکران مو امهک وهشهیهباره

       هـانـــــامـس هــر بهـــــرزی ههــب هــالی ئێم

 هـواناـــــی تـــی و نزمیــــیکی سو ـــیـبووننه  

   او    ــــپی هــبوو ــلێن بوو دهــند بمهوڵهێ دهک

     هـژارانهـــــم ههــن ئـــبهـاو نــــوو پیـــــکوه  

 (231ران: امهک)  

رێزی  هکگرێت ڵگا دهۆمهکڵوێستی و تێڕوانینی خراپی ههبێ له خنهدا شاعیر ڕهیهم هۆنراوهله

اری کهۆ  مهێت ئهڵۆتاییدا دهک ن. لههکژاران دهیری ههسه کگرن و سو ند دهمهوڵهده ما لهبنهبێ

ند مهوڵهیری دهسه ورهات و گهکدهیری خۆی م سههک به هکتی ژار خۆیهی و ناپیاویی ههالواز 

نگی هدان بێکوڕییهکو  مهکئاست  ڵگا لهۆمهکی ئاسایی کێکتا کاتێکگومان ات. بێکده

نبیران و نگی ڕۆشدهبێ راورد بهبه بێت بهتردا دهکسی تهکسنوورێ انی لهکبژێرێت، زیانهڵدههه

وشتی گرێت و ڕهردهڵوێست وهانی ههکهکنزی هاوڕێ شاعیره رانی شاعیر دژ بهامهک ران. بۆیهنووسه

تیامن تی نیشویستی و خزمهو خۆیان بۆ خۆشهئه کوه و پێی وایه وهاتهکت دهیان ڕهرستانهلپههه

 ڵێت:ده وهیهم سۆنگهن. لههکرخان ناته

   ی واڵت نینکاـدای خـیمن شه کانم وهکهاوڕێ

 ینبات نی خهڕی ڕێگهـو گ ڵپهکنی و مهسوته  

   یدای ساماننن... شهم ههدهر بهانم ههکهاوڕێ

 اواننــازوی تـست و ببری دهی درۆزن زهـمده  

 (63ران: امهک)  

رامی ی و مهخواز ندیوهرژهی بهرت، دیاردهکڵوێستی خراپرت و ترسناههنگی و بێدهبێ له

ناوی  دا بهکیهههۆنراو  شاعیر له . بۆیهتیهتایبه ر و شاعیران بهگشتی و نووسه به کڵخه یلێسیاسهک

ند مهڵهو اڵت و دهسهده ی بهکڵلێسی بۆ خهاسهک هکگرێت ده سانههکو له خنهڕه «میزادهم ئادهئه»

 ات:کسفی دهند وهسهی ناشیرین و ناپهکارێک ن و بههکده

   ژارهـــــهی ــانـپی سههـــکتا هـــنزمییم هــئ

 ۆ زۆردارــی بهـــکاـاوا نـێ ئـــبهـن ژهــــمهـگ  
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   هاو ـــرمی بهـــان و چێشتــێ نــختر بۆ نههه

 وهاــرت دانهـمهکر هــسیت لهکی سو ــستده  

 (923ران: امهک)  

ڵگا ۆمهکی وهردنهکهۆشیار  به وڵی داوههه میشهی ههر کمو ران امهکی ش هاوشێوهی-زدیڕوخی یهفه

تانی سدهاربهک رگرتن دژ بهڵوێست وهی بدات بۆ ههکڵان هانی خهکارییهکنادادی و خراپه دژ به

 ڵێت:و ده نگدهڵگا دێتهۆمهکوی قووڵی ر بێئاگایی و خهرامبهبه وهم ڕووهیارانی ئێران. لهئێران و نه

   د    ـــو نقش در و دیوار نشـــویش چـــر خــه

 دـــردار نشــــــبـخ هــــگانـبی یهــــشـاز نق  

   ودهـــواب آلـــرای این ملت خـر بــــعم کی

 دـــدار نشــــو بی ــــان زدیمــــاد و فغــــفری  

 (244ڕوخی: )فه  

 بوونی ئازادی ورباری نهچۆن سه هکگرێت، ده کڵخه له خنهی تردا ڕهکیههۆنراوه شاعیر له

 ێت:ڵستی، شاد و دڵخۆشن و دهربهسه

   درـس و بی خامنان و دربکخوار و زار و بی 

 اــاد و خرسندیم مـغم، ش ا وجود این همهـب  

 (11ڕوخی: )فه  

ات کران دهم و نووسهڵهقه نخاوه می لهش ڕووی دهی-زدیڕوخی یهی، فهر کران مو امهکی هاوشێوه

 ڵێت:ات و دهکبارانیان دهخنهڵوێستییان ڕهههنگی و بێدهئاست بێ و له

   یــــونـخ کران اشــــگـارد از دیـــرا بــــــم

 یــــونــنـکال ـــران و حـــــوال ایـــر احـــب  

   شـــتآ ب و آ ای در ـــــــراپــس ـــــــمـریقیـغ

 یــــــــــرونـــب کـــی ز اشـــــــــــدرون هآ ز   

   د    ـــــــمآ  هــــــــن را چـــــآوران وطان ـــــزب

 ی ـــن زبونـای هـب ردهــکو ـخ هــلب بست هــک  

   زدان ز قدرت    ـــی هـــکی را ــد ملتـــش هـــچ

 یــــفزون ـــــل عاملــــر اهــــی داد بــــهم  
 (634ڕوخی: )فه  

ر هه انیشیدا دژیکشیعره و له ست بووهربهی ئازاد و سهکسێهک میشهڕوخی شاعیر بۆخۆی ههفه

تی اڵیهمهۆ کی تی و ناوبانگ و پێگهسایههک مدا وازی لههکندی وهرژهپێناو به له هک بووه کسێهک

پێناو  له بووهنه کمنداڵێ کوه کاتێکڕوخی هیچ فه»گوترێت ده کخۆی بهێنێت. وه

بووه بۆ هش نوتههککی پهکو پیرێکها وهروهات. ههکو زاری ب وێت گریهیهی دهوههێنانی ئهستدهبه

ست دهچی لهردن هیکلێسی و ماستاو اسهکچاپلوسیی و  له انی جگهکهێنانی پێویستییهستدهبه

 وهسانههک و جۆرهی دژ بههکمهڵهقه به میشههه وهم ڕووه. له(61: 6916)صافی، « تیهنه

 ردووه:ک وهست بوونی خۆیهربهسه و شانازی به وهتهستاوهوه
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   فرخی بهر دو نان، در پیش دونان هیچوقت

 شاــو مبــستان بوس و متلق گآ چاپلوس و   

 (613ڕوخی: )فه  

 

   الـندن من هست محکپیش دشمن سپر اف

 ر شومــــتی هــــاجگـمآ ر ــــت گـــدوس در ره  

   غالف م بهـرم هست و برش دارم و مانــجوه

 شومج و خونریز چو شمشیر کچون نخواهم   

 (611ڕوخی: )فه  

 انکسیاسییه ڵوێستههه -1-9-1

واڵت و انی کڕییەۆکوەمکدەدەن بە خستنەڕووی زمانحاڵی میللەت، هەوڵ کشاعیران وە

ومەت و هەڵوێست وەرگرتن کانی حکاربەدەستە خراپەکەیان و ڕەخنەگرتن لە کومەتەکح

جامی ەیان ئەنکە دەرهەق بە گەلەکەن لەو زوڵم و ستەمەی کەوە ڕێگریی بکبەرامبەریان، لە الیە

ەنەوە و چیدی زوڵم و زۆرداریی قبوڵ کی هۆشیار بکدان خەڵی تریشەوە لە هەوڵکدەدەن، لەالیە

بۆیە  انێتی،کلە بەرهەمە کامەران سەرچاوەی زۆرێکات و جوگرافیای ژیانی کن. بەو پێیەی ەکنە

امەران بە مەبەستی هۆشیاریی گشتییە بۆ ئەوەی دەوروبەر کردنەوەی ڕامیاریی الی کڕەخنە و ڕەت

ە اسی لئەگەر ئارامیی سی»اریی فەرمانبەران. ک)خوێنەر( ئاشنابن بە ماف و زانینی نادادیی و ستەم

ووشی دا تکلە وەها حاڵەتێ کۆمەڵدا ون بوو، یاخود دەستەبەر نەبووبێت، ئەوا تاکو  کواقیعی تا

اتی شاریش پێویستی بە هۆنراوەی ک. دۆخی ئەو (41: 2161ددین، )عیززه« ێ دەبێکدڵەڕاو 

. بۆیە لەم ڕوانگەیەوە بۆ چەندین بابەت و لە انی ئەو هەبووهکهۆنراوە کمولتەزم و ئاگرینی وە

 اتی جیاوازدا هەڵوێستی نواندووە.کەندین شوێنچ

 انکاربەدەست و بەرپرسە ناوخۆییەکهەڵوێست وەرگرتن دژ بە  -1-9-1-0

انی شیعری کلە سیام کێکیە»ەیەتی؛ کۆمەڵگاکامەران هەڵقواڵوی خەمی کانی کهۆنراوە

ژان و  .(16: 2161)محمد قادر، « وردکەڵ بوونێتی لەگەڵ غەمی مرۆڤی کوردی تێکهاوچەرخی 

. بۆیە شاعیر ویستوویەتی ئەم ژان و غەمانە بە شێوەی کۆمەڵێکن لە واقیعی هەر کغەمیش بەشێ

چۆن لە  کوە اتەوە. هەرکی هۆشیار بکانی بخاتەڕوو و هەوڵی داوە خەڵکشیعر و بە هەڵوێستە

وزی ساڵی و ی تەم64دوای شۆڕشی  کە تەنها بە چەند ڕۆژێکدا، « ەوتنکدی سەر و رسو »هۆنراوەی 

لە  ە دوور و درێژە، بەاڵمکو گۆڕینی سیستەمی فەرمانڕەوایی نووسیویەتی. هەرچەند هۆنراوە 6311

ردووە و کە پشتیان لەنەوەی خۆیان کات کەسانی هەلپەرست دەکاربەدەست و کیدا باس لە کبەشێ

 دەڵێت:

   نهــــــــتی وهــــانـــــــنـائیــــــی خهــــــئ
 نـــان بــــۆتـخ ان بهـــــۆتـر خهـــــک هده  
   رنــــــمـب هــــــنـشهــــــم چهـــب هـــــوایڕه
 رانــــــــت کهــــــــاوا پـــــــــئ هــــــــوایڕه  

 ــرانکەق بــــوو ونجــــڕ ــبەڵێ ه

 (611ران: امهک)  
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 انی هێناوە و ڕەخنەیکەسایەتییەکەمرت بە ڕاستەوخۆیی ناوی کامەرانی شاعیر هەرچەند ک

اس لە دا ب«ئەی شاری سلێامنی»ڕوخی یەزدی، بەاڵم لە هۆنراوەی ڵ فهگهگرتوون بە بەراورد لهلێ

 ات و دەڵێت:کەسایەتییە دەکات و نەفرەت لەو کدە« زەعیم سدیق»انی کارە دڕندانەک

   واــــکـتو رو ــــابـی ئــــدوژمن

 اوــکی شـــڕی مەردێتــــڕبـب  

   انــارا بەبێ وچــــاو شـــەنـل
     انــتۆوی ترس و مەرگی ئەچ  

 (931ران: امهک)  

ەر و داوای بەرەنگاربوونەوەیان کی دەدات دژ بە داگیر کانیدا هانی خەڵکامەران لە درێژەی هۆنراوەک

 ۆیالیەتی دەوەستێتەوە و دەڵێت:کات و دژ بە ستەم و کدەلێ

   ڕـــسەرومە دیلی بێ ــکژین 

 ڕــــە گـی نەبین بــر بۆچـئیت  
   ە گڵــەڕژێتـان نــمـا خوێنـت

 وڵــەشێتەوە گــز ناگـهەرگی  
 (242ران: امهک)  

ڵوێستی گۆڕەپانی سیاسی ئێرانی ن ههی دیار و خاوهکتەرێکارەکوو کڕوخی یەزدیش وەفه

ڕەخنەگرتن  انی و بەکسیاسییدا، بە شیعرەی کسەردەمی خۆی، لە پاڵ پیشەی پەرلەمەنتاریی و چاال 

و خەبات و  ە بەبێ ڕەنجکی بگەیەنێت کەت ویستوویەتی ئەوە لە خەڵکلە بارودۆخی نالەباری مەملە

 ئازادی و سەرفرازی بەدەست نایەت: ،ۆشانکتێ

   سی نیستکە ـە در این خانـکه مزن در ـظر لحـه
 تی نیسـادرســە فریــکە ــن نالکودە مـبیه  

   اندە و شیخش همە مستـە و شحنـە شکری ـهش

 ە بیم عسسی نیستکند شیشە کد شــشاه  
   اشــــب ونــــە بە خــی غرقــطلبر میـــزادی اگآ 

 استەی خار و خسی نیستـاین گلنب نوخک  

 (31ڕوخی: )فه  

اربەدەستان و فەرمانڕەوایان کی زۆرەوە دژ بە کهیواییەلەم هۆنراوەیەدا دیارە شاعیر بە بێ کوە

ڕوخی شاعیریش لە دەوەستێتەوە و بە سەرچاوەی نەهامەتی و بەدبەختی دایاندەنێت. فه

اتە کی بێت، ڕوودەکی و دەستی دەرەکەری دەرەکانیدا زیاتر لەوەی ڕووی دەمی لە داگیر کشیعرە

قەڵەمیان دەدات و  ۆمەڵگا لەکەوتوویی کاری دواکاربەدەست و بەرپرسانی ناوخۆیی و بە هۆ ک

 دەڵێت:

   ودـــــە نبـــــارجـا از خــــا تنهــی مــــتـبدبخ

 ردــــکد ـــداریم از داخلە بای ە ماـکوە کهر ش  

   دـــانە دزدانـــە مستحفظ در قافلــــا جامعـب

 ردــــکد ـــە بایــرد، از قافلـــان را گــاین رهزن  

 (661ڕوخی: )فه  
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و  اربەدەستان هەڵوێست وەردەگرێتکارامەیی کەمتەرخەمی و ناکی تردا بەرامبەر کشیعرێشاعر لە 

 دەڵێت:

   ار دودلــە معمـــکرابیم ـە خـــن خانآ ا از ـــم

 اــادی مــبە آـــه در اندیشــــلحظ کنیست ی  

   ریــرە ســا خیـە بـکو ــای تـداد از دست جف

 اــدادی مــــن اجـمدف ــال ستمــــامـرد پـــک  

 (11ڕوخی: )فه  

ۆمەڵگای کانی کێشەکلە  کێکەچی یەکفەروخى لەگەڵ ئەوەی بۆخۆی ئەندامی پەرلەمان بووە، 

فرۆش و کئێرانی دەگەڕێنێتەوە بۆ بوونی ئەو دەزگایە و ڕەخنە لە نوێنەرانی گەل دەگرێت و بە خا

 دەاڵڵ لە قەڵەمیان دەدات و دەڵێت:

   ردــی بگیـــد عالـدن مسنـرا خریآاز ە ـــکن آ

 ە داللی بگیرد رویـکت را می فروشد تا کممل  
   سالتکە زد حرف از ـکن الت آکرسی و کروی 

 ردــی بگیـی حالـاجرت خمیازە خواهد، حق ب  
 (641ڕوخی: )فه  

ی یکۆ کبە نااربەدەستانی ئێران و دژ کاتە کخى شاعیر ڕووی دەمی دەڕو ی تردا فەکلە جێگایە

 ات:کڕیزییان لێدەکگرتن و یەکناوخۆیی هەڵوێست وەردەگرێت و داوای یە

   ســـا هست و بـــاد و همت مـــداروی او اتح

 ؟ادرســود فریـی بکا را ـــادهــن فریـای کلی  

   ی استـان ایران، نوبت مردانگــواخواهـای ه
 پای غیر آمد میان، نی وقت جنگ خانگی است  

 (611ڕوخی: )فه  

 می ڕەزاکلە شاعیرانی تر لە سەرەتای هاتنەسەر حو  کزۆرێ وو کش وەی-دوای ئەوەی فەڕوخی

ەسایەتی کردووە، بەاڵم هەر زوو ماهییەت و کانیدا ستایشی کردووە و لە شیعرەکشا، الیەنگریی لەو 

 دەربڕی:ۆماری کومەتی کو ح شا خۆی بۆ ڕەزا یەوت و دژایەتیکو ڕەزاشای بۆ دەر  اریۆمک

   ر دادیــــە ستمگــرا دل بــــد چـە گوینــهم

 ودــــار نبـکە ستم ـــکە او دل ــن روز بدادم آ  

   دـــا گفتنـــهرار سخنـردە ز اســــە در پــهم

 ودــــنبرار ـــی واقف اســسکردە ــی پــب کلی  

   رابــدار درین دار خــە بیــر جامعـــود اگــــب

 ودــــنبە رسدار ــز بـــە جـــای رسدار سپــــج  

 (644ڕوخی: )فه  

ە لە کێکەسایەتی و پیاوانی دەوڵەت و هەڵوێست وەرگرتن بەرامبەریان یەکناوهێنانی ڕاستەوخۆی 

ە هەبووە کەسایەتیی سیاسی ئێرانی قۆناغەکردە و کەم سەر کو  ڕوخیفهانی شیعری کتایبەمتەندییە

ووە گرتڕوخی بە توندی ڕەخنەی لێە فهکەسانەی کلەو  کێکشاعیر. یە دوور بێت لە ڕەخنەی
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ئەنجام درا و ویستی ئێران  6363ە لە ساڵی کەوتنە شوومەی ککیە، لە پای ئەو ڕێ«الدولەوثوق»

 انەوە. لەم بارەیەوە دەڵێت:کێفی بێگانەکبخاتە ژێر ڕ 

                    ای وطنـە در فنـالدولنرصت

 د تالش ببینــــنکا ــدر اروپ  

   همچو دالل، در فروش وطن

 راش ببینـری تـدامئش مشت  

 (634ڕوخی: )فه  

 دەدوێت: «مشیرالدولە»یش بەم شێوەیە بەرامبەر اوی تەنز کبە شێوەیە

   ستاور نیــا بـی مە تو را گفتهـکآنای 

 یفر نیستکور هست ز جنب، قدرت   

   اــــە مــو نالــبشن کا منطق و مدر ــب

                    تر نیســکی ـگر گوش رئیس الوزرای  

 (261ڕوخی: )فه  

ە فەڕوخی هەمیشە دژی وەستاوەتەوە، زۆر بەڵێن دان و گوفتاری زۆر و کی تر لەو خااڵنەی کێکیە

بە  ارکە کەسێکەوتوو کڕوخی پێی وایە مرۆڤی سەر ردنە. لەم ڕووەوە فهکار کردار و کنەبوونی 

 ردندا نەوەستێت:کات و تەنها لە سنووری قسە کانی بکگوفتارە

   خوبی نیست تنها جان من گفتار خوبرشط 

 بار خو ـــدت رفتـار داری بایــــی گفتـــخوب  

   ارت الزم استـران عمـر این ویـرا تعمیـر تــگ

 ار خوبـــوری معمالح آــــر مصـــد از بهــبای  

 (31ڕوخی: )فه  
 

   داد ای دوست برای دوست جان باید

 داد دـــایـان بـــحـبت امتــدر راە مح  

   نــمحبت گفت طر ــود شــــا نبــــتنه

 ادد دـــایـمرتبە هم عمل نشان ب کی  

 (291ڕوخی: )فه  

 یکهەڵوێست وەرگرتن بەرامبەر بە دەوڵەتانی دەرە -1-9-1-1

و ماڵوێرانی  نگی و هەڵگیرساندنی جەکانی واڵتانی دەرەکارییەکپەیوەست بە پرۆسە داگیر امەران ک

ەفرەت ات و دێتەدەنگ و نکان وێنای دەکارییەکە بە سەرچاوەی نەهامەتی و وێرانک و نەبوونی ئارامی

 ات و دەڵێت:کاری دەکلە داگیر 
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   ڕەـــــــە شــــــت لــــف بێــت

 ە چارەی شەرگێڕی گەڕـتف ل  

   ڕی گاڵوـــو زێ ارەـــە پـــتف ل

 اوـاری بەدنــە ئیستعمـــتف ل  

 (911ران: امهک)  

ی تردا بەرامبەر نەیاران دەوەستێتەوە و دژ بە ژێردەستەیی دێتەدەنگ باس لە کجێگایه امەران لهک

 ی مێژوویی هەیە و دەڵێت:کە پێشینەیەکات کورد دەکۆڵ نەدان و مل نەدانی گەلی ک

    ەوەـــبخوێنێت وردــکژووی ــئەوەی مێ

 ەوەــــتـرەی بهۆنێــــەی زنجیــــئەڵق  

   ەوە  ـــەر نانێتــــز ســـا هەرگیــتێئەگ

 ەوەـــە بیتوێنێتـــنیی کزێــچ هێــهی  

   ەزــا درەختی ڕەگــە نەمـــەرخـئەو چ

 ێشن هی ئێمەی نەبەزکڕیشەی دەر   

 (611ران: امهک)  

ڕوخی یەن فهال انی هۆنینەوەی شیعری سیاسی و نیشتیامنی لەکییەکلە ئامانجە سەرە کێکیە

ەوەی ئەو ردنە دەر کان و بە پلەی دووەم کردنی دەوڵەتە بێگانەکەم دژایەتیکشاعیرەوە بە پلەی یە

لە  کیە ڕوخی یەزدی دژ بە هەر. فه(62: 6931، نجفی، )واقف زادهدەوڵەتانەیە لە ئێران. 

 نیا و دەست و پێوەندە ناوخۆییەکانیان دێتە دەنگ و دەڵێت:انی ڕووس و بەریتاکدەوڵەتە

                     ز سلم و تور و انگلیس و روس هستکحالیا 

 ستای بـــر و پـــا دستگیـــران رساپــایرج ای  

   ینکری ــبی مه کدن تر ــە از راە متـــکە ــب

 یـــنکری ـــدام منوچهــه اقــــدر رە مرشوط  

 (611ڕوخی: )فه  

ە ەی هەیبوو هەمیشە دژ بکەکهۆی ئەو هەستە بەهێزە بۆ نیشتیامن و سەربەخۆیی خا ڕوخی بەفه

ان کلیزەی بۆ ئینگ«لرد طالپرست»و « جزیرە آتش خیز»وو کی وەکەران بووە و دەستەواژەگەلێکداگیر 

 ارهێناوە:کبە

   اب رودـم و زر نـا سخن از سیـهرج

 واب رودــدر خرست ـرد طالپـی لـک  

   ە این جزیرەی آتش خیزکاش کای 

 ب روداد در آـــزول بـش ز نــــکاـخ  

 (294ڕوخی: )فه                            
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ار دژ جان بووە، بەاڵم هەندێکەمرت دژ بە ڕووسەکتییەوە هۆی ئەندێشەی سۆسیالیس هەرچەند بە

 ردووە:کانی ڕابردووی ئێرانی کئەسەفەوە باسی شانازییەان بووە و بە کبە دەست تێوەردانی ڕووسە

 وداووس بــکیکە منزلگاە ـکان ایران ـاین هم

 

 وس بودـجای زال و رستم و گودرز و گیو و ط

 

  

 روس بودــن سیــوش و مأمــاە داریــخوابگ

 

 ور انگلیس و روس بودـــال جــنی چنین پام

 (611ڕوخی: )فه                                       

ر ەی، نەفرین و ڕقی خۆی بەرامبەکە لە دیوانەکە بەشێکی موستەزاددا کڕوخی لە پێنجینەیەفه

 ستان هەیە هەڵوێکە هیوایان بە بێگانەکەسانەش کان دەردەبڕێت و بەتوندی دژ بەو کبێگانە

 وەردەگرێت: 

 اغر نوشـدهدت سر بە مثل میـی گـاجنب

 

 وشــکە اوقات بـــهمن او در ــوز پی خست

 

 ە عدو دوست نگردد بە خدا گر نبی استک

     

  

ــــنن ــــوش نیوش نیـــ ــــــ ـــت، منـــ ست، منش اس ــــش ا ـــــــــ  وشوشــــــ

 

ـــــتت ـــــــ ـــــا تا تــــ ــــــــ ـــــوان داری و توان داری و تـــــ ـــــــــ  وشوشــــــ

 

ــــــاجنباجنب ــــــــــ ــــــی اجنبی اجنبـــــــ ـــــــــــ ستی اســـــتــــــــ  ی ا

 ((634634ڕوخی: ڕوخی: )فه)فه          

 انیکومڕانی و دەزگاکوەرگرتن بەرامبەر سیستەمی ح هەڵوێست -2-3-2-3

ێشە و کبوون و بە سەرەچاوەی  دوو شاعیر لە خەمیدا ە هەرکی تر لەو تەوەرانەی کێکیە

دەنگ نەبوونە، جۆری سیستەمی فەرمانڕەوایی و قەڵەمیان داوە و بەرامبەری بێ ان لەکگیروگرفتە

امەرانی ک .ەی خۆیان بێت یان سیستەمی فەرمانڕەوایی جیهانکسیستەمی واڵتە، دارییەومەتکح

ارانەی کدا ڕەخنە لە جۆر و سیستەمی فەرمانڕەوایی ستەم«جیمس وڵسن»شاعیر لە هۆنراوەی 

 دەگرێت و دەڵێت: ،اکئەمری وەک ،دەوڵەتانی گەورە

 

 ؟راتنـــکوە دیمو ـــەرێ ئێـــئ

 

  ژینـم وێنـۆ خــوە زەروون بــئێ

 

 «ڵڕۆ  ئاند کڕۆ »ی ـەر نەزمـلەس

  

  

 ؟نـەوزە یا شیــــراتی سـکدیمو 

 

 ە و خەرمانی ژینــوللەی خەلک

 

 ەن بە خۆڵـکەژار ئەــی هـلەش

 (211ران: امهک)                     

ە ئەمەش کلەم هۆنراوەیەدا دیارە شاعیر ڕەخنە لە جۆری فەرمانڕەوایی دەوڵەتان دەگرێت  کوە

ئەمە  .رێتکی دەکە دەرهەق بە خەڵکی یبۆخۆی نیشانەی هۆشیاری شاعیرە بەرامبەر ئەو نادادیە

لە  تر. ی دەوڵەتانیکلکدەنگییان هەڵبژاردبوو یان بووبوون بە هەبوون بێ کدایە زۆرێکاتێکلە 
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 بە ڕەخنەگرتن لە جۆری فەرمانڕەوایی پادشایی لە عێراق و باس ریکامەران مو کی تردا کشیعرێ

ی ۆمار کانی ئەو سیستەمە دەیەوێت پشتیوانی خۆی بۆ سیستەمی کردنی نەهامەتی و نادادییەک

 ڕابگەیەنێت:

 وو ـــان بـانەی لەش و گیــمەزاتخ  انەـــمـەم نیشتیــوو ئــــب کڕۆژێ

 ازاڕی غەم و گریان بووـــب

 نـــیە، ژیــــەزانم چیــــا ئـجـئین  ازادینــە ئــــــکڕۆ ــــەاڵم ئەمـــب
 (611ران: امهک)  

ی کی خۆی نەدەگێڕا و دەوڵەتێکسەرە الوازی ڕۆیشت و ڕۆڵی دوای ئەوەی پەرلەمانی ئێران بەرەو

ەرایی گکانی سەدەی سیازدەیەمی هەتاویدا ئەندێشەی تاکۆتاییەکم، لە کارا هاتە سەرحو کنا

اران و لە سیاسەمتەد کهەڵدا و بەپێی بۆچوونی زۆرێ ات سەریکانی ئەو کسیاسی الی سیاسییە

ێنانی هکپێ ،نوخبەی سیاسی واڵت، تەنها ڕێگەچارەی ڕزگاریی ئێران لە ئاڵۆزیی و نالەباریی

 .ێتب «مشت و عەدالەت»ومەتی کبە وتەی خۆیان دەبێت ح بوو. خوازی بەهێزی ناوەند کومەتێکح

 ژی ئەم جۆرەڕوخی شاعیر دەی، فهکبەاڵم بە پێچەوانەی شاعیران و سیاسەمتەدارانی سەردەمە

اریی کگەرایی سەرەنجام ستەمکومەتی تاکگەرایی بوو و پێی وابوو حکومەتە و ئەندێشەی تاکح

ی بۆخۆی ژیان و عیزەت و مافی خۆی کە دەبێت خەڵکبوو  ەوێـتەوە و لەگەڵ ئەوەکدە ڕەهای لێ

 ،زاده)حسن ومەت و دەسەاڵتداکات لە حکی دەکردنی خەڵک ات و داوای بەشداریکبی دیار 

 لەم هۆنراوەیەدا دەڵێت: ک، وە(61: 6911

 رثت و قلت هستیمکما دایرەی 

 

 دریـومت مقتـکلب حطو در ـت

  

  

 ە عزت و ذلت هستیمــینآا ــم

 

 دار ملت هستیمــا طالب اقتــم

 (211ڕوخی: )فه                    

بۆخۆی ئەندامی پەرلەمان بووە و بە بایەخەوە باسی ئەم دامەزراوەی  کڕوخی سەردەمانێفه

دژ بە  یبوونی پەرلەمان .هیوا بووەنائومێد و بێ کشێوەیە بەاڵم بە تێپەڕبوونی ڕۆژگار بە .ردووەک

ە دژ بە ردوو کوەرگرتنی  ردن لە هەڵبژاردن و هەڵوێستکنە ۆمەڵگا زانیوە و داوای بەشداریکئازادی 

بۆیە بە چەندین شێوە دژ بە پەرلەمان و پرۆسەی هەڵبژاردن  .ردنی ئەو دەزگا گەورەیەکتەرشیفاتی 

 ە دەڵێت:ک کاتێکهەڵوێست وەردەگرێت، 

 وــــا محــزادی مآ  ودـــبودن مجلس ــا بــب

 

 ە زارعکز چیست اود ـــدم بـد گنـر موجــگ
     

  

 ە پابستە ولی در قفسی نیستکچون مرغ 

 
  ی نیستـدر عدســر بە قـان جوین سیـاز ن

 (31ڕوخی: )فه                                        

 و کە پرۆسەی هەڵبژاردنیش بۆخۆی سەرچاوەی خەڵەتاندنی خەڵکدەگاتە ئەو بڕوایەی  ئەو

 ەش نییە و دەڵێت: کی بە پرۆسەکانی فەرمانڕەوایانە و هیچ هیوایەکشاردنەوەی نارشینییە
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 ستـاب نیــر انتخـــاب ســا را از انتخـــم

 

 است ور دادەـــە دستــاب بــور انتخـــدست

    

  

 ە جز از انقالب نیستــا بــاب مــون انتخــچ

 

 ە جز بە خون دل ما خضاب نیستکدستی 

 (611ڕوخی: )فه                                        

 ان دەگرێت و بە خەوتوو و نەخۆش لەکڕوخی ڕەخنە لە دەزگا دەوڵەتییەی تردا فهکلە جێگایە

 ە:ە پێی وایە لە هەمووی وێرانرت کفەرهەنگ و مەعاریف  یبەتایبەت بەڕێوەبەرایەتی .دەدا قەڵەمیان

 یش استکا را ـە مـکل تا ـنادانی و جه
 

 ەـــــد همـــنـت خراباد ادار ــــر چنــه

  

  
 ا همیشە بیش از پیش استـبدبختی م

 

 ارف بیش استـمعی ـە خرابـــبی شبه
 (261ڕوخی: )فه                                

 انکینییەیهەڵوێستە ئا -9-9 -1

ڕوانین یان لە تێ کردنەوەی جۆرێکینی، هەڵوێست و ڕەتیوەرگرتنی ئا لێرەدا مەبەست لە هەڵوێست

بە  ،ە شاعیرانل کێکە لە الی هیچ یەکچون .ینییەوەیالیەن پیاوانی ئا ینیی ناجۆرە لەیدیدگای ئا

ین یان یئا انیکین یان بنەماییی دژ بە خودی ئانی نەرێکهیچ هەڵوێستێ ،ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ

اوە نە بە باش و نە د یش هەوڵی-امەرانک نی ئیسالم.یبە تایبەت ئای ؛ین بوونی نییەیانی ئاکپیرۆزیە

ە دژ بە وەرگرتن ەیە هەڵوێستئەوەی ه .انیکانی و پیرۆزییەکین و بنەمایبە خراپ خۆی نەدا لە ئا

ات الی دەد ەن و هەوڵکبەجێ و ناڕەوا دەااری نکیندا ینی و ئەوانەی لە ژێر پەردەی ئایپیاوانی ئای

ن بۆیە دەتوانی ە خۆیان دەنوێنن.کو ئەوەی کوە کناسێنێت، نە ئەوەی هەن بیان کی وەکخەڵ

 .ینی ئیسالم بێتیاانی ئکگیرەنییە دژ بە بنەما جێ کە دێڕێکەیدا تاکۆی دیوانە شیعرییەکبڵێین لە 

نی ئیسالمدا یانی ئایکسەنای بنەما و پیرۆزییە لە وەسف و کە دێڕێکچۆن ناشتوانرێت تا وو کهەروە

لەوێوە  راوە و هەرک کامەران ئاوێتەی ژیانی ڕاستەقینەی خەڵکنی الی یبابەتی ئای .وهبدۆزرێته

 ات.کپێدە انی دەستکڕەخنە

اعیر ە لەو شکێکئەو یە .ریکامەران مو کجیاوازبووە لە  کڕوخی یەزدی لەم تەوەرەدا تا ڕادەیەفه

ات کە ئەو کینییە یجیاواز  لەو ڕەوتە دژەدینی و نائا ڕوخی. فهتەوو سەرانەی سەردەمی مەرش و و نو 

ین و یە ئال ی ڕێزەوەکریی مەزهەبی و ئایدۆلۆژیی بووە و بە چاوێکی فکخاوەنی بنەمایە ،لەئارادابوو

 .ا هەبووەانیدکی زۆری لە شیعرەکین ڕەنگدانەوەیەیانی ئاکین و بنەمایمەزهەب ڕوانیویەتی و ئا

 «یەڕوخیدا بوونی نیپرسیاری گوماناوی دەربارەی خودا، یان گومان لە جیهانی بوون لە دیوانی فه»

ینی یڕوخی شاعیر ویستوویەتی لە ڕێگەی ئافه وو کبەڵ .(66: 6934میرعلی و دیگران،  )حسن زاده

ی بدات بۆ وەستانەوە لە بەرامبەر زوڵم و زۆر و کئیسالم و مەزهەبی شیعەوە هانی خەڵ

و  ازخو ی ئیسالمکڕوخی بە شاعیرێلەگەڵ هەموو ئەمانەشدا ناتوانین فه .ردنەوەیانکهۆشیار 

ڕوخی شاعیر فه انیکشیعرە»ە کچون .نی مەزهەبی دابنێیکینی و خاوەنی زیهنیەتێیی ئاکبانگخوازێ

ینی و یاە ئکاتە لە ئارادابووە و تیایدا چەمکە ئەو کۆمەاڵیەتییە بووە کڕەنگدانەوەی ئەو بارودۆخە 

 و موسوڵامن ی تر ئیسالمکبەواتایە .ۆمەڵگاوە هەبووەکی زۆری بەسەر کاریگەرییەک یانکئەخالقییە
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و  پەیوەندی ڕاستەوخۆی لەگەڵ بەرژەوەندی میللیەسی نییە و کەکی تاکڕوخی بابەتێبوون الی فه

رێن و کب ە بۆچی موسوڵامنان مەحوکات و گرنگرتین نیگەرانی ئەو ئەوەیە کدە ومەتیدا پەیداکح

 کهەروە .(9: 6936)سلطانی، « سەروەرانی ئیسالم بۆچی دەبێت ببنە ژێردەستەی بەریتانیا

 دەڵێت:

 الم پرستـــی اســـنارور ایر ــای وطن پ

 

 د پستـــجو شــران از خصم جفـــرق ایـبی

 

 رفکە بە خونست ز ــە دل غرقــا را همــخلف

     

  

 ە وطن رفت چو اسالم ز دستکهمتی زان 

 

 اران خستـــکم ستمــلظر را ـــبـدل پیغم

 

 رــفکز ە چونست کحال حیدر نتوان گفت 

 (636ڕوخی: )فه                                      

ن فرۆشان و داوای یات دژ بە ئایکگرتن دەکهەڵوێستی و یەکی تردا داوای یەکجێگایە لە

 ات:کهەستانەوەی غیرەتی ئیسالمی دە

 دــــانب تازنــع اجــدفر ـرا ب نرآــحفظ ق

 
 ودــا نشــلیسکروز ـد امـــد ار بایــــمسج

 

 دو ــر بحیرا نشـرم، دیــار و حــە، زنــسبح

 
 بریـو اسالم غــستمدیدە چران ــود ایــب

 

  

 دــی بازنــان گرامـا جـدە یـــا موفق شــی
 

 ودــیا وطن، فردا منزلگە ترسا نش

 

 ودــا نشــی تــور اسالمی بایست، ولـــش
 

 یبو این دو معدوم ز جور و ستم اهل صل

          (294ڕوخی: )فه                                   

دەگرێت  ار و فیڵبازکینی ڕیایی لە پیاوانی ئایدڕوخی شاعیر ڕەخنەی جفه ،ئەمانەشدالەگەڵ هەموو 

تەوە و هەڵوێست اکدە اربەدەستانەوە بە توندی ڕەتکینی و یینی لەالیەن پیاوانی ئایو قۆستنەوەی ئا

 دەنوێنێت.

 ینی یپیاوانی ئا یەشبینیگاری و ڕوو کدژ بە ریارگرتن ڵوێست وههه -1-9-9-0

امنان ینی و موسوڵیهێنانی پیاوانی ئا انیدا ڕەخنە لە شێوازی ژنکلە هۆنراوە کێکامەران لە یەک

 ەر تەنها لەبەرئەوەی دەوڵەمەند و پارەدارە لەگەڵکی بەناو موسوڵامنی نوێژ کە چۆن پیاوێکدەگرێت 

 دەڵێت: کوە ت.اکدە رتدایە هاوسەرگیریکو ی بچو کە لە تەمەنێک کچێک

   ە دەنــئاوێنەالری ــــــلە ت

 ردی بە شیوەنکتا نەختێ   

 (31ران: امهک)  

 ات و دواتر دەڵێت:کدراو دەو چەی بەزۆر بەشو کلەو دێڕەدا باس لە ئازاری ناخی  
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 ەستـژی دادەبـــوجاران نوێـکوە  ردە ناو مزگەوتــــک پیرەش ڕووی

 کی ڕەنگ زەردی بەستپشتێنێ

 (31ران: مهاک)  

 ان و هێامکییەکنیکات، ئاماژە تەکدە ڵرتو ە تونرت و قو کهۆنراوەیەدا هەڵوێستەئەوەی لەم 

 ی لەو شێوەیەیە چاوەڕوانکە بۆخۆی بارێکهاتووە »!« هێامی  کلەوانە چەندجارێ. اننکینییەیئا

جار ێهەند .ی تازە حاجییەکەسێکمەبەستی لێی « پشتێنی زەرد»ارهێنانی کیان بە .راوەکنە

 ی تردا هەر دەربارەی ئەم دیاردەیە دەڵێت:کلە دێڕێ .یش«سەید»بۆ  یهئاماژە

   رســـە خواتـــە درۆ لـــی بـــاجـح

 سهوەڕ  ردـــکە ژین ــەی لـــکچەک  

 (31ران: مهاک)  

ە هەرچەند حاجی بەناو لەخواترس گەیشت بە کات کی تردا ئاماژە بۆ ئەوەدەکشاعیر لە هۆنراوەیە

 رتکیە کی ئاسایی وەکارێکات لە کان قەدەغە دەکوڕە گەنجەکەچی الوان و کمەرامی دڵی خۆی، 

ی کێبەرامبەریدا هەڵوێست بەرژەوەندی خۆیدا نەبێت بە شیاوی نابینێت و لە بینین و ئەوەی لە

 شاعیر دەڵێت: کوە .دووڕوویانە دەنوێنێت

 راوزەـــە گــــب کوڕێــــکچ و ــک

 

 وونـــداری بـــەی دڵــــدوو فریشت
 

 اــــــردووە، ئینجــــکی ـــر تفـــپی

     

  

 هاتن، جلی جوان لەبەرا

 
 ناخ ئەچوو ـۆ گەشتی بــێ بــنەخت

 

  «ار ـــا هەڵگیـــحەی !یـــئێ» :یـــوت
 (31ران: امهک)                             

ان کییەنیئای لە شاعیرانی هاوتەمەنی خۆی زۆر دژ بە نەریتە کڕوخی شاعیر بە پێچەوانەی زۆرێفه

ڕوخیدا ی زۆری لە دیوانی فهکان جێگایەکینییەیردنی نەریتە ئاک ردن و دژایەتیک نەقد» .نەبووە

ان الی کینییەینەقدی نەریتە ئا .(61: 6934 ،رانگزاده مريعيل و دي )حسن. «نەگرتووەتەوە

اریی و فێڵی کان و دژ بە ڕیاکینییەیردنی سونەتە ئاک ی پەیڕەویچۆنێتڕوخی هەمان ڕەخنەگرتنە لە فه

 ینییە و لەم بارەیەوە دەڵێت:یپیاوانی ئا

   ا چون تسبیحـت هر بی رسوپم آلمی شد

 ودتە زنار نبــــــــیر من اگر رشــــــدستگ  

 (611ران: مهاک)  

ان و پیاوانی مەزهەبی کمەزهەبییە انیدا بە توندترین شێوە دژ بە ناوەندەکشاعیر لە شیعرە

 ێت:اردەهێنێت و دەڵکانی )شیخ، سبحە، سجادە، شاە و شحنە(یان بۆ بەکدەوەستێت و دەستەواژە

   دـمدرس خواندەان کشاە و شیخ و شحنە درس ی

 دو ــان هم از رە نیرنگ ب  ـــشال و جنگــل و قـقی  

 (641ڕوخی: )فه  
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   رقز  به دەـبم میای شیخ از حصیر فر

 وزـــا هنــوی ریــای تو بـد ز بوریــیآک  

 (611ڕوخی: )فه  

 ینییی پیاوانی ئایخوازیهەڵوێست دژ بە بەرژەوەند -1-9-9-1

اریی و کەکی لە چارێت، الیەنگر کدە نی چاوەڕوانیوردیدا لە پیاوانی ئایکۆمەڵگای کئەوەی لە 

وە و وردا گشتگیر نەبو کی مێژووی کهەرچەندە ئەمە لە هیچ قۆناغێ .ارییەکدانەوەی خراپەبەرپەرچ

انی کە بنەماینی لیپیاوانی ئا کیهندازهئهی، تا ۆمەاڵیەتکهەمیشە بەرژەوەندی ئابوریی و ڕامیاری و 

ی امەرانک .انیان هەبووەکارەکان بۆ ییکخستووەتەوە و هەمیشەش پاساوی نالۆژی ین دووریئا

 ینی دەخاتەڕوو و دەڵێت:یدا ئەو الیەنەی پیاوانی ئا«هۆرەی تازە» شاعیریش لە هۆنراوەی

 اتــــەال هـــــــوا م

 ۆژگاری چەوت و بێ تام    ـئام

 

 امـاوباشقاڵی نەفـەالی چـم 

 دەبەر کڕ ـخ کێ وەــئەبارێن

 (241ران: امهک)               

هیوابەخشە، بەاڵم شاعیر دەیەوێت بڵێت دا بێت کدا ئامادەبوونی مەال لە هەر جێگەیەکاتێکلە 

و خراپ و نابێت  خوازی بەرژەوەندیکەسێکاتە بە کنیش بیەسی دەتوانێت پیاوانی ئایکی یبەرژەوەند

 بۆیە شاعیر بەردەوام دەبێت و دەڵێت: .انی بگیرێتکگوێ لە ئامۆژگارییە

 ەال چیت پێ وتین    ــەرێ مـئ

 بەڵێ ئەیوت بژی سەدساڵ

 اڵـی گـلەزەت ێـی بـۆ نانــب

     

 نـــەریــــوش بــــــــڕنـــک 

 الـــــــــــی ئـــە خەیاڵــــب

 ۆ ئاغاتان بەرن ـــڕنوش بــک

 (421ران: هامک)               

ینییەوە هەمیشە مایەی مەینەتی و ژان بووە بۆ یالیەن پیاوانی ئا ئاغا )دەسەاڵت( لە یالیەنگری

لەم  و.ینی دەخاتەڕو یخوازییەی پیاوانی ئابۆیە شاعیر ئەو فێل و بەرژەوەندی .ڕووت و ی ڕەشکخەڵ

وەی ی دێتە دەنگ و بەسەرچاینیئا یەشبینیگاریی و ڕوو کی یەزدی دژ بە ڕیاڕوخبارەیەوەشەوە فه

 دەنێت و دەڵێت:یسالم دایینی ئیئا بردنی موسوڵامنان له الڕێدابه

 ود بردند در رسای نرصانیـجملە طفل خ  رهای شیطانیکدین ز دست مردم برد، ف

 ای دریغ از این مذهب، داد از این مسلامنی
 (211ڕوخی: )فه  

ینی ئیسالم یو لەگەڵ ئەم موسوڵامنانەدا ئا بوونی ئەم جۆرە ئاییندۆستییه هەروەها شاعیر پێی وایە به

 دەچێت: لەناو

 ادـە و معتــگآ ە ـد، جملـان گشتنـدر منازش

 

 رد ارمنی: استادـان: عامل، مـشخص گربش

 

  

 ادــاز ایزد یـان را از منـود ایشــە نبــر چــگ

 

 بهر درس، خوش دادند دین احمدی بر باد
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 ر درس خوش دادند دین احمدی بر بادـبه

    

 

 ە نادانیـان بـر زمـادا، هـان بە رس بـشکخا

 (211ڕوخی: )فه                                      

سەر  ە مەترسی بۆتر ب یانکینەیە ئاک کڕوخی گەیشتووەتە جێگایەینپەروەریی فهیو ئا یخواز ئیسالم

ان لە بااڵدەستی کان، ئێرانییەکنی ئێرانییەیهەستی ئای نی ئیسالم دادەنێت و بۆ بوژاندنەوەییئای

 ات:کبووەنەوەیان دە اتەوە و داوای ڕووبەڕووکدە ە هۆشیارکلەو ینی مەسیحی و جو یە لە ئاکهەریە

 الم پرست ـــی اســـرور ایرانـــن پـای وط

 

 اجو شدە پست    ــــرق ایران از خصم جفیــب

 

 

 

 ودـــا نشـــلیسکروز ـــد امـــد ار بایـــمسج

  

 

  

 ە وطن رفت چو اسالم ز دستکن همتی زآ

 

 اران خستـــکمـــم ستـر را ظلـــبـدل پیغ

 (636ڕوخی: )فه                                      

 

 

 ودـــا نشــــە ترســردا منزلگــــا وطن فــــی

 (294ڕوخی: )فه                                      

 ئەنجام -9

ی ەنجامی ویست و ئیرادەئی یان ڕەخنە و ناڕەزایەتی لە چوارچێوەی ئەدەبدا، دەر هەڵوێستی ئەدەب

كە بەهۆی نالەباریی ناوخۆیی و ستەمكاریی و الدانی  کبارودۆخێ .هەبووەمرۆڤ و بارودۆخی 

ئەخالقیی و كۆمەاڵیەتیی و سیاسیی و فیتنە و ئاشووبی دەرەكی و شەڕ و شۆڕەوە بەدیهاتووە. بۆیە 

چەوتانە  دەنگی بەرامبەر ئەو دۆخهوتەبێژ و فریادڕەسی مرۆڤایەتی نەیان توانییوە بێ کنووسەران وە

 کڕوخی یەزدی وەشە دژ بە نادادییەكان هاتوونەتە دەنگ. كامەران موكریی و فههەڵبژێرن و هەمی

دەنگی قۆناغەكەی خۆیان، ئەگەر لە ڕووی كاتیشەوە هاوسەردەم دوو شاعیری بەهەڵوێست و خاوەن

 نیشاندەر و هۆشیاركەرەوەینەبن، بەاڵم بەهۆی ئەو بارودۆخەی كە تێیدا گەورەبوونە، بوون بە ڕێ

بەت بارودۆخە سیاسیی و كۆمەاڵیەتی و ان و بەرامبەر هەموو نالەبارییەكان بەتایكۆمەڵگاكەی

ومەرجی ئاڵۆزی دوای جەنگی جیهانی دی و هاوشێوەیان هەبووە. هەلئایینییەكان هەڵوێستی جی

دووەم و سەرهەڵدانی شۆڕشی مەرشووتە لە ئێران و كاریگەریی و دەرهاویشتە كۆمەاڵیەتییەكانی لە 

وخی ڕ ی و فهۆییان هەبووە لەسەر كامەران موكر ستان( و ئێران، كاریگەریی ڕاستەوخعێراق )كورد

بە شیعرەكانیان هەڵوێستی خۆیان لەو بارەیەوە خستووەتەڕوو و ڕۆڵی  رهم دوو نووسهیەزدی و ئه

 بەرچاویان هەبووە لە هۆشیاركردنەوەی كۆمەاڵیەتیی كۆمەڵگاكەیاندا.

 ی و سیستەمی فەرمانڕەوایەتیی جیهان وجۆری حكومەتدار  ییە سیاسییەكان وخراپی كەسایەت

نب ر ناچاربوون بدوو شاعی ئاراوە و هەر ناوخۆی عێراق و ئێرانیش هەلومەرجێكی نالەباریان هێنایە

میللەتەكەیان و دژ بەو بارودۆخە سیاسییە خراپە ببنەوە. ئایین هەمیشە  نیشاندەریبە ڕێ

ان كۆمەڵگا ئەركە لەسەر شانی كاریگەریی بەهێزی هەیە لەسەر كۆمەڵگا و شاعیرانیش وەكوو چاوی

ی ئەگەرچی هیچ كات بە خراپە ێ ئاگادار بكەنەوە. كامەران موكر لە هەموو ڕووەكانەوە ل کخەڵ

ەندبوونی سیوە، بەاڵم لە وەسف و پابو رۆزییەكانی ئایینی ئیسالم هۆنراوەی نەنو دەربارەی ئایین و پی

رە و ڕوخی شاعیبە ئایینیشەوە هیچ دێڕە هۆنراوەیەكی نییە. ئەمەش تا ڕادەیەك پێچەوانەی فه
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ڕوخی بخەینە بەر باس كە لە وەسفی ئایینی ئیسالم و دەتوانین چەندین و چەند دێڕی شێعری فه

دوو شاعیر لەم ڕووەوە  بنەماكانی ئیسالمدا نوسیویەتی. بەاڵم ئەوەی هەر پیرۆزییەكان و

ی و ی خراپی پیاوانی ئایینی و دووڕوو كۆدەكاتەوە، هەڵوێست وەرگرتنە دەربارەی حوکم

 .پیاوانی ئایینیهەندێ لە خوازیی یبەرژەوەند
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 سەرچاوەکان

 :کوردی

 ،دای لە شیعرەكانی كامەران موكریبیری نەتەوەیی و بەرەنگار  .(2161)د. رحه، سهحسێن قادر

 زانكۆی سلێامنی، بەشی كوردی.  ،ماستەری نامه

دەزگای  :، هەولێركردنەوەی شیعر ڕەخنەی ئەدەبی و مەسەلەكانی نوێ .(2111) .پەریز، سابیر

 .ئاراس

، تاران: گۆران لە ڕوانگەی دەرونناسییەوەدەقە شیعرییەكانی  .(2161) .سامان، دیندیزهع

 چاپخانەی تاران.

 ئاراس.دەزگای  :، هەولێرزمانێكی نێرساالر .(2161) .دهممهمح، فەریق حەسەن

 دەزگای سەردەم. :، سلێامنیگەڕان بە دوای بووندا .(2112) .عەتا ،قەرەداخی

 چاپخانەی لەریا. : ، سلێامنیكۆڕامانێك لە شیعر .(2161) .مەهح، كاكەڕەش

 .66 .ژ ،6331 ی، ئایار ڕامان، «من و هۆنراوە» .(6331) .موكری، كامەران

ی شێرزاد حەسەن، ئەوڕەحامنی حاجی ن، وەرگێڕالە ستایشی ئەدەبدا .(2116). ێك نووسەرڵكۆمە

 مەحمود، هەولێر.

 ،شیعرەكانی گۆرانداخنەی كۆمەاڵیەتی و پراكتیزەكردنی لە ڕە .(2162) .ئاوارە اڵح،سكەماڵ 

 .چاپخانەی حاجی هاشم :هەولێر

زانكۆی  ،«گۆران و هەندێ ڕەخنەی سەبارەت بە كۆمەڵگا»(، 2162) .ماڵهو ئاوارە ك ردارهس، گەردی

 .ب بەشی ،91. ، ژسلێامنی

چاپخانەی  :، سلێامنیڕیالیزم لە شیعری هاوچەرخی كوردیدا .(2161) باس.، عهد قادرمهمهمح

 مەڵبەندی كوردۆلۆژی.

 ن.چاپخانەی ژی :، سلێامنیی كوردییو نوێخواز یئەدەبیاتی كالسیك .(2119) ماڵ.، کهمەعروف

 .چاپخانەی نازە :، هەولێردانالە ڕاپەڕین لە یادی چلەی كامەر  بەر .(2161) ، عبدوڵال.ئاگرین

 ، چاپی دووەم، هەولێر.دیوانی كامەران موكری .(2169) .---

 :فارسی

دو فصلنامە ، «چشم انداز آزادگی و ادب اعرتاض در شعر فارسی» .(6913). علی محمدپشت دار، 

 .611-611صص ، 1 .ش ،9 س.، تخصصی علوم ادبی

 .انتشارات تیموریانتهران: ، شاعران معارص ایران .(6913) .فاطمه ،پورهاشمی
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طبقه اجتامعی بر شعر شاعران دورە یر ثتأ » .(6911) همکاران. و عبدالله ،زادە میرعلیحسن

صص ، 69 .، شیزبان و ادبیات فارس، «مرشوطه با متركز بر اشعار ایرج میرزا و فرخی یزدی

41-41. 

 کفصلنامە تخصصی سب، «بنامیەهای دینی در دیوان فرخی یزدی» .(6936) .منظر ،سلطانی

 .292-261صص ، 9 .، ش1 .، سشناسی نظم و نرث فارسی )بهار ادب(

مجلە دانشكدە ادبیات و علوم ، «فرخی یزدی شاعر رسافراز فرهنگ و ادب» .(6916) .قاسمصافی، 

 .  114-113صص ، تهران هانسانی دانشگا

  .انتشارات عاملگیر تهران: .، چاپ دومزندگینامە شاعران نامی ایران .(6913) .ناهید، فرشادمهر

اعرتاض در جریان شعری سمبولیسم بررسی ادب » .(6931) .رحیم و زهرا نوریکوشش، 

 .642-621، صص 91 .ش، 3 .، سزبان و ادبیات فارسی، «اجتامعی

ادبیات ، «بررسی شگردهای انتقادی در شعر پروین اعتصامی» .(6931) .مریم، محمودی نورس

 .611-16 صص ،6 .، ش1 .س پارسی معارص،

در اشعار فرخی یزدی و ابوالقاسم  زادیواكاوی آ» .(6932)و همکاران.  قعبدالرزا ،مدرس زادە

 .691-662صص  زبان و ادبیات فارسی، ،«الشابی

هشتمین ، «انقالبی در شعر فرخی یزدیمضامین » .(6939) .و لیال مطیعی مهر شهرزادنیازی، 

 .هامیش هفتە پژوهش

موازنە مضامین وطن دوستی و بیداری در » .(6931) .و هانیە سادات نجفی ، شمسیواقف زادە

 .914-941 صص ،23و  21 .، ش1 .س زبان و ادب فارسی،، «اشعار فرخی یزدی و اخوان ثالث

 تصحیح به )با چاپ جدید و تجدید نظر و اضافات(، دیوان فرخی یزدی .(6911) .فرخییزدی، 

 تهران. ،حسین مكی

 :عەرەبی

 مكتبە كامران. :، سلیامنییەكامران شاعر من كردستان .(6311) .كامل، حسن عزیر البصیر

 .املكتبە العرصیە :، بیروتی االدب الكردیفالواقعیە  .(6311). عزالدین ،مصطفی رسول

مجلە جامعە القدس املفتوحە، ، «ادوات نفی فی الشعر أمل دنقل» .(2112حصاد )، یوسف املرجا 

 االول. ع. ،2112األول ، ترشین و االدراسات بللبا

 


