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 چکیده  کورته
کە لە  دەوترێبە دەق یان دەقگەلێک  (Mytho-text) دەقئوستوورە

ئاستی چاندی نەتەوەیەکدا دەورێکی سەرەکی و پێکهاتەیی دەبینن. 

ئەم تاقمە دەقانە، وەکوو ئوستوورە و سەرمنوونە دەنوێنەوە و بە وتەی 

هەیدیگەر جیهانێکی نوێ بنیات ئەنێن کە پەردە لە حیجابی بوون و 

ڕاستی الئەدەن. کراوەیی و هەڵکراوەیی ئەم دەقانە ئەبێتە هۆی 

ربوونی چاند و بەرگری لە هەڵوەشاندنەوەی. ئەم دەقانە بە درێژەدا

لە ڕێگەی  (Intertextuality) یەکاندان بە پێوەندییە نێواندەقیسەرنج

کارتێکردن بەسەر دەقەکانی پاش خۆیانەوە، فرەئەکەن و وەکوو 

ئوستوورەیەک هەمیشە لەم کاریگەری و کارتێکەرییەوە وەکوو 

ئەمێننەوە. ئەم وتارە دەیەوێ لە ڕێگەی ڕێگەچرایەک بۆ مەیدانی چاند 

ێژی فەرەنسی، بە ڕ ژێرار ژێنێت، بیردا( Transtexuality) بااڵدەقێتی

ێ کە بە گوێرەی میتۆد وەکوو ئوستوورەدەقێک بچێتەوە. دادیوانی نالی

بژێردراوە، پێگەی دیوانی نالی لە نێو ئەدەبیاتی کوردیدا 

هەڵدەسەنگێرنێ و لە ئاکامدا ئەوە ئەسەملێرنێ کە دیوانی نالی دەوری 

ئوستوورەدەقێکی زۆر گرینگی بینیوە و ئێستاش بەسەر ئەدەبی 

 کوردییەوە کاریگەرییەکی بەرچاوی هەیە.

 

شود که در هایی اطالق میبه منت یا منت (Mytho-text) منتاسطوره 

. این کنندساحت فرهنگ یک ملت نقشی بنیادی و ساختاری ایفا می

دسته از متون، چونان یک اسطوره و رسمنون جلوه منوده و به تعبیر 

نهند که پرده از حجاب هستی و حقیقت یدگر عاملی نو را بنیان میاه

 ها موجب تداوم فرهنگ ومنتگی و افراشتگی این گیرند. گشودهبرمی

شوند. این متون با توجه به روابط جلوگیری از گسست در آن می

های پس از خود، ( از طریق تاثیر بر منتIntertextuality) بینامتنی

تکثیر شده و چونان یک اسطوره همواره در این تاثیر و تاثر به مثابه 

آن است که از  این نوشتار بر چراغ راه ساحت فرهنگ خواهند ماند.

 ،پرداز فرانسوینظریه ،ژرار ژنت (Transtexuality) طریق ترامتنیت

ه مطابق روشی ک دیوان نالی را همچون یک اسطوره منت بررسی مناید.

انتخاب شده جایگاه دیوان نالی در ادبیات کوردی بررسی شده و در 

ی متن-شود که دیوان نالی نقش اسطورهپایان این مطلب اثبات می

سیار مهم را برعهده داشته و اکنون نیز تاثیری بسزا بر ادبیات کردی ب

 دارد.

 

 ؛تیدەقێبااڵ ؛ئوستوورەدەق ؛دیوانی نالی :وشەگەلی سەرەکی
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 پێشەکیـ 1

ی و لەبەر هێژێمۆن ،هەر زمانێک ئەگەری ئەوە لەبەر ڕێگەیدا هەیە کە تووشی کەوتن و لەناوچوون

زمانێکی دیکە بێ. مانەوە و سەربەرز دەرهاتنەوەی زمانێک، جار هەیە بە هۆی  یبەسەرداگریدەست

ری پیشاندە ،شێتەوە و هاوکات نوێنەری سەردەمی داڕماوی وو دەرکەوتنی دەقێکە کە خۆش ئەدرە

 داەاڵتلە نێو زمانی دەس ،دەورانێکی بەرلە سەردەمی خۆیانن. زمانگەلێک کە ئەم بەختەیان نەبووە

لە کاتی ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ سەردەمی داڕمان،  ،ەناودەچوون. بەاڵم زمانی کوردیدەتوانەوە و ل

دەقگەلێک لە دڵیدا هەڵقوڵیون کە بوونەتە هۆی ژیانەوە و سەربەرزی. ئەم دەقگەلە بە 

ی کە بە واتا ،ببەینستوورەدەق ناویان لێو وەرگرتن لە بۆچوونی ژێنێت، دەکرێ بە ئکڵکە

 کی سەرنوێنی و بەرچاو بۆ دەقگەلی دیکەیە. بەهرەمەندی لە پێگەیە

ە بۆ کو وەها توانێکیشان هەبووە  دانراونعرییەکانی نالی لە دەورەیەکی تایبەتدا یبەرهەمە ش

ە و سەقامیان گرتوو  یاندەقگەلی پاش خۆی وەکوو سەرمەشقی لێهاتووە؛ ئەم چەشنە دەقانە بۆخۆ

ە اڵوردەی کاریگەرییهەروەها کە بۆخۆیان هە زمانەکەشیان بەرەو پێش بردووە. ئوستوورەدەقەکان

یان هەر هەمان دەوردەگێڕن و شیەکانی دەقگەلی پێش خۆیانن، بۆ دەقگەلی پاش خۆ دەقینێوان

ەڵێ و بە ئەوانی پاش د ێنێت بە دەقگەلی پێش دەڵێ ژێردەقلەسەر ئەوان کاریگەرییان هەیە. ژ 

ی پێش دەقگەل یژێر کارتێکەری ەقێکە و لەسەرەتا بۆخۆی ژوورد ژووردەق. ئوستوورەدەق دروستە لە

خۆی وەکوو ژێردەقە، بەاڵم هێندە بەرز دەبێتەوە کە دەورێکی گرینگ لە ژیانی ئەدەبی و چاندی 

زمانی دەبینێ و وەها جێگایەک پەیدادەکا کە زۆربەی دەقگەلی پاش ئەو بەبێ ئامادەبوونی ئەم 

وورەیی ئوستوورەدەق بە ژووردەقگەلێکە کە لە دەقە زەقە، نەدەهاتنەبوون. لە واقیعدا جێگای ئوست

ئەودان. ئەم دەقگەلە بە وتەی هایدیگەر جیهانێک ساز دەکەن کە ئاوەڵکەرەوەی  یکارتێکەری

 قەتن و دەبنە پێکهێنەری مێژووی گەلی خۆیان.یحەق

عرەکانی، یش یگریامنەی ئەم توێژینەوە ئەوەیە کە دیوانی نالی بە هۆی هێز و توانستی ئەدەبی

خاوەنی پلە و پێگەیەکی ئەوەندە بەرزە کە ئەکرێ بە ئوستوورەدەق ناوزدەی بکەین. پرسیاری 

ئایا ئەکرێت دیوانی نالی وەکوو ئوستوورەدەقێک لە زمان و ئەدەبی  :ەیەمئە کەوتارە یسەرەکی

ە ن ،سەبارەت بە پێشینەی ئەم وتارە لە زمانی کوردیدا، هیچ توێژینەوەیەک کوردیدا ناوزەد بکرێت؟

ک ڵەکەچەند وتاری ب دابە چەشنی وتار و نە بە قەوارەی کتێب باڵونەبۆتەوە، بەاڵم لە زمانی فارسی

تۆدی کە بە باشی مێ ،باڵوبۆتەوە کە ئەکرێ بە وتارەکانی بەهمەنی ناموەرموتڵەق ئاماژە بکرێت

 ژێنێتی ناساندووە.

وو لەویش زۆرتر کاری بە د وەرگرتووە وکەڵکی ژێرار ژێنێت ێتیبااڵدەق ئەم وتارە لە مێتۆدی

 دەکرێن؛ پاشان . سەرەتا ئەم چەمکانە رشۆڤەبابەتی ژووردەقییەت و ژێردەقییەتەکەیەتی

الی بکاتەوە و بە واتایەکی دیکە، نلێکدانەوەکە دێتە سەر ئەوە کە دیوانی نالی وەکوو ژووردەق شی

واتا  باسی سەرەکیی وتارەکە؛لە ژێر کاریگەریی چ دەقگەلێکی دیکەدا بووە. ئینجا دێینە سەر 

کردنەوەی پلە و پێگەی دیوانی نالی وەکوو ژێردەقێک لە ئەدەبیاتی کوردیدا؛ لێرە  ئەوە ئەخرێتە شی

بەر باس کە دیوانی نالی لە کوێی ئەدەبیاتی کوردیدا سەقامی گرتووە و ئەم پێگەیەی کە هەیەتی، 

ە بێ ێڕی و بگاتە تروپکێک کە شیاوی ئەو چۆنە کە بۆتە هۆی ئەوە کە دەوری ژێردەقێکی گرینگ بگ
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بەرین. لێرە تیشک ئەخرێتە سەر سێ ڕەهەندی زمان، شێواز و ناوەرۆکی بە ئوستوورەدەق نێوی لێ

 ئەم دیوانە و کاریگەرییەک کە بە سەر ئەدەبی پاش خۆی بوویەتی.

 بنەمای تیۆریک -6

 بااڵدەقێتی -6-1

ەو کە بناغەی تیۆریکی ئەم وتارە لەسەر ئەندێشە و بیرۆکەکانی ئ ،بیرداڕێژی فەرەنسی ،ژێنێت ژێرار

کی یرمەندێبوو و بە بۆچوونێکی جیاواز لەوەی کە ب ەکانپێکهاتەخواز  دارێژراوە، لە بیرداڕێژە

، بە ردەیگرتە بەێتی زاراوەی نێواندەق سەبارەت بە کریستێڤاولیا جپێکهاتەخوازی وەک پاش

  ەوە:بوو  ازی لەگەڵ ئەم زاراوەدا ڕووبەڕووپێکهاتەخو ەکانی یڕەچاوکردنی پێداویستی

شێوەگەلێک سەرنجڕاکێشن کە نیشانەکان و  ونە هێام تاکەکان، بەڵکو  ،ەوە-لە ڕوانگەی ژێنێت
ونەریتەکان و دەق لەو ڕێگەوە، بە هۆی ڕێکخراوەکان، کۆدەکان، ڕەوتە چاندییەکان و داب

ا دەوردەگێڕن. لەم الیەنەوە وا دەردەکەوێ کە و لە چوارچێوەی ئەواند نخوڵقاو  ەوەئایینەکان
چونکە ئەم داڕێژراوە  ؛اوی پێکهاتەخواز بەرەو کاری نێواندەقی بێتر داڕێژ  یسەرەکی یهۆگری

نکۆڵی لە بوونی بابەتگەلی تاقانە دەکا، جەخت لەسەر رسوشتی ڕێکخراو و هاوپێوەندییەکانیان 

 )آلن، .دەکا؛ چ سەبارەت بە دەقگەلی ئەدەبی و چ سەبارەت بە بەرهەمە هونەرییەکانی دیکه
٩٤١: ٩٨٣١) 

ە سیستەمێکی مەبەستی پێگەیشنت ب ژێنێت لە پێداگریی پێوەندییەکانی نێوان بووتیقا و ڕەخنە، بە

ەلی سەبارەت بە باسگ یپێکهاتەمەند، بناغەی سەرەکیرتین، تەواوترین و سازراوەترین تیۆری

ەدەبیات ئ». ئەو دەڵێت یان بااڵدەقێتی نێواندەقی دادەڕێژێ، کە بۆ خۆی ناوی ناوە بااڵدەقییەت

ەلێکی کە زەین، بێجگە لە منوونەگدیکە، لەسەر ڕێککەوتەگەلێکە  یوەکوو هەر کردەوەیەکی زەینی

 (.٩٦١: ٩٨٣٣)کالر،  «ەیئاوارتە، ئاگاییەکی لێوە نی

ەردەگرێ و بە و  ێتی کەڵکی لێیەکە کە ژێنێت بە جێگەی نێواندەقبااڵدەقێتی لە بنەڕەتدا ڕاژە

پۆلێنبەندی و شیکاری الیەنێکی بەرفراوان لە ڕێگەگەلی دەنگدانەوەی دەق لە دەقی دیکەدای »

ئەم چەمکە بۆ »ژێنێت بە هۆی ئەوە کە دەیەوێ  ،(. بەم حاڵەشەوە٩١١: ٩٨٣١)لچت،  «دەزانێت

کردنی شێوەگەلێک بە کار بێنێ کە دەقەکان لەو ڕێگەوە دەتوانن بە ڕواڵەتێکی سیستەماتیک ڕەسم

بکرێن و لەم ڕێگەوە دەیەوێ مەودای نێوان ڕوانگەی خۆی و ڕوانگەی  ڕاڤە و فام

ێتی ەقان لە هەموو منوونەکانی نێواندێتی بۆ ناولێنازەکان ڕابگرێت، زاراوەی بااڵدەقپێکهاتەخو پاش

(. ئەم پێنج بابەتە ٩٤١: ٩٨٣١)آلن،  «دەکاتکردوە و ئەمجا بە پێنج بابەتی وردتر دابەشینیداب

و  ٨ژووردەقێتی ١دەقێتی،بان ٩دەقێتی،توون لە نێواندەقێتی، تەنیشتهابااڵدەقێتییە پێک

 ٤.قێتیژێردە

                                                           
٩Paratextuality  بە دەقگەلێک دەگوترێت کە دەوری ڕێکالم و ئاگادارکردنەوە بۆ دەقی سەرەکی دەبینن، وەکوو ڕوبەرگ، نێوی

 نووسەر و نێوی باڵوگە و هتد.
١Metatextuality ە ێتی نییە و بە واتای دەقگەلێک دابین کراوە کدەقازییەکی ئەوتۆی لەگەڵ تەنیشتدەقێتی، جیاو یان بان

 ئاراوە. دەقی سەرەکی هاتوونەتەوەکوو رشۆڤە و ڕاڤەی 
3 Hypertextuality. 
4 Hypotextuality. 
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دێنێ، کە چوارچێوەی ئەم وتارە پێک ،ناو باسە سەرەکییەکەی بابەتەکانی ژێنێت پێش لە چوونە

ێواندەقێتی وەکوو ئەورووژێنین. ن کریستێڤاێتی ژێنێت و نێواندەق یبە کورتی باسێک لەسەر پێوەندی

تی دانەرەکەی، ێاوازیگەلێکی زۆری لەگەڵ نێواندەقێتی ژێنێت، جیتەکانی بااڵدەقەیەکێک لە باب

هەیە. ژێنێت بە دوای پێوەندیگەلێکی نێواندەقی دەکەوێ کە زۆر کردەوەیی و دیار  کریستێڤاواتا 

ەوتنی کنێشو  کریستێڤالە نێوان توخمەگەلێکی تایبەت لە دەقگەلێ جیاوازە، تا کە وەکوو 

 ،ئەمە ردەاللەتگەلی پێچاوپێجی نیشانەکانی دەق لە دەقەکانی دیکەی مەبەست نەبێ. لەبە

یی بە دوو بابەتی ژووردەقێتی و نێواندەقێتی لەژێر زاراوەی بااڵدەقێتی کریستێڤانێواندەقیێتی 

ەق، نێوان دوو دی الی ژێنێت بە پێوەندی نێواندەقێتی، لە واتابەاڵم ئەم وشە،  ؛دەکاتەوەکەم

ناساندن  الی ەرەوهەڵبەت ئەمە بە هۆی ڕوانگە پێکهاتەخوازانەکەیەتی کە دەیەوێ ب ؛دەکرێتەوەکەم

 بەخشی بڕوا.و ئاکام

 ژووردەقێتی -6-6

دواهەمین دەستە لە بابەتە بااڵدەقێتییەکانی ژێنێت، ژووردەقێتییە کە خاڵی قورسایی باسگەلی 

(. ژێنێت ٩١٨: ٩٨٣٨)لچت،  «توێژینەوەی ژێنێتە یچەمکێک کە ناوەندی سەرەکی» ؛بااڵدەقییە

« ئەلف»تر، بە دەقی پێش«... ب»جۆرە پێوەندییەک کە دەقی هەر »ژووردەقێتی وەها پێناسە دەکا: 

ی ئەلف[ ]سەبارەت بە دەق وەندییە شێوە و بیچمی رشۆڤە و پەراوێزێگرێ ئەدا... بە جۆرێک کە ئەم پ

بوونی بێ، بەاڵم سەبارەت بە ئەو « ئەلف»ناتوانێ بەبێ دەقی « ب»(. دەقی ٩١٨) «بەخۆنەگرێ

« ئەلف»رشۆڤەی دەقی « ب»ە کە دەقی یئەم دوانە بە چەشنێک نی یوەندیێیانی شێوەی پ» ؛نادوێ،

 (. ٩١٦: ٩٨٣١)آلن،  «بێ

ئەبا، هەر ئەو چەمکەیە کە زۆربەی ڕەخنەگرانی دیکە ناوی لێ« ژێردەق»ئەوەی کە ژێنێت بە 

سەرچاوە سەرەکییەکانی دەاللەت  ڕاشکاوی دەتوانێ لە یانی دەقێک کە بە»ناویان ناوە نێواندەق، 

ی هۆمەر نێواندەقێک یان بە وتەی ژێنێت ژێردەقێکی سەرەکی ئۆدیسەلەم ڕوانگەوە  ;دەقێک بێبۆ 

(. ژێنێت لە بەکاربردنی ژێردەقیێتی بە بیچمگەلێک لە ٩١٦) «جۆیسە زی جەیمئۆلیسێسبۆ 

ئەدەبیات دادەگەڕێتەوە کە بە ئاشکرایی و بە ئاگایی نێواندەقین. ژێنێت پێوەندییە ژووردەقییەکان 

بوونی  بە ،«ژووردەق»نێوان دوو دەقی تەواو و سەربەخۆ دامەزراو دەبینێت کە بوونی یەکێکیان، لە 

ژووردەقێتی پێوەندییەکانی هەڵگرتنەوەی دەقێک، واتا ژووردەق،  بەرساوەتەوە. ،«ژێردەق»ئەویدی، 

 ەقێکپاتەوەی دژووردەقێتی شێوەی فرەبوونەوە، باڵوبوونەوە و »وەخۆ یانی ژێردەقە. لە دەقی پێش

(. ئێستا ١٤: ٩٨٣١)نامورمطلق،  «)ژووردەقەکان( )ژێردەق( یان دەقی دایک لە دەقەکانی دیکەیە

 بەم پێناسەیە دەگەینە پێداچوونەوە لەسەر ژێردەقگەلێکی تایبەت کە بە ئوستوورەدەق ناوزەدکراون.

 ئوستوورەدەق -6-6-1

ئەگەر ژووردەقگەلی زۆری هەبێ، یانی بە ژێردەقێک » یە،ئوستوورەدەق بە پێی ئەم پێناسە

 ی(. ئەم دەقانە دەبنە هۆی بەردەوامی١٤) «وەرگیرابێ، ئوستوورەدەقی ناوەوێنە لێشێوەیەکی بێ

بەشە چاندییەکانی کۆمەڵگایەک بە درێژایی مێژوو و ئەم بەشانە بە پەرەپێدانەوە بە خۆیان لە 

 یە، دەوری گرینگی ئوستوورەدەقەکان، بەردەوامیبۆی»بەرەیەک بۆ بەرەیەکی دیکە ڕائەگوێزرێنەوە. 
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ێناسەکانی نگرتین پاندییە. بەم پێوەرە، یەکێک لە گر چاند و بەرگری لە لەبیرچوونەوە و دابڕانی چ

(. 7) «وگۆڕەکانیەتیناسینی چاندی نەتەوەیەک، ناسینی ئوستوورەدەقەکانی ئەو چاندە و ئاڵ

قدا بە پێناسەیەکی نزیک بە پێناسەکەی بارت لە نێو زاراوەی ئوستوورەدە وشەی ئوستوورە لە

 چرکەیەکی شاراوە یان دیاری بە درێژەی کات و شوێنی»ێک کە شت هەر ەوات ؛ئوستوورە بەکاربراوە

 (. 7) «]هەیە و ئەگەری[ بوونەمنوونەی بۆ پاتەوەبوون و زۆربوونەوە هەیە

ە دەبێتەوە، بە پاتەوەبوونیەو ئوستوورەدەقێک، وەکوو ئوستوورە، بە منوونەبوونیەوە لەدایک

ێتەوە و پانتایی و هێزی بە گوێرەی ئەژماری پاتەوەبوونی کەم یان زیاد دەبێتەوە. پێوەندییەکانی یئەژ

ە گشتی، ب»ئوستوورەدەق لەگەڵ ژووردەقەکانی، بە هۆی بەرفراوانییەوە، چەشنگەلێکی زۆری هەیە. 

لێکچوویی یان السایی و  ؛دابەش بێتەوە دوو تاقم سەری ژێردەق و ژووردەق، دەکرێ بەیپێوەند

دیگەلی لێکچوویی دەبێتە هۆی ئەوە کە ژووردەق لەسەر بناغەی ن( پێوە١١) «وگۆڕیئاڵ

ی بێ، بەاڵم پێوەندیگەلکردنەوە و پاتەوەکردنی ئوستوورەدەق وەکوو ژێردەقێک پێکالسایی

 وگۆڕی بەسەردابێت.ئەم ئیزنە ئەدەن کە بە شێوەگەلی جۆراوجۆر، ژێردەق ئاڵ ،وگۆڕیئاڵ

 نالی وەکوو ژێردەق -9

ەوە کە سەرەتا لەسەر ئ دەبێ لە ،بۆ پێناسەکردنی نالی وەکوو ژێردەقێک بۆ ئەدەب و چاندی کوردی

دواتر  ،ردنیکوە لێبکۆڵینەوە و لەسەر خاڵە گرینگەکانی ڕۆبچینەوە و بە پۆلێنبەندیو نالی چی کرد

لەسەر ژووردەقەکانی ئەدوێین. یەکەم خاڵ کە دەبێ باس بکرێت زمانە و هەوڵی نالی بۆ 

بەستانداردکردنی زمانی کوردی؛ دواتر شێواز یان سەبکی شیعرەکانی ئەم کەڵەشاعیرەیە، کە بە 

ەم یەک سۆرانی، نالی ەی ناوەڕاست واتیهەردوو بابەتەوە لە شێوەزاری کرمانج لە ،بڕوای زۆرێک

 سەر باسی بابەت و چەمک. دانەریانە. دواتر دێینە

 زمان -9-1

زمانی کوردی بە تەواو زارەکانیەوە کۆنرت لەوەیە کە نالی یەکەم شاعیری بێ. هەروەها لە زاری 

بە دڵنیاییەوە جێی گومانە نالی بە یەکەم کەس دابنین کە بەم زارە نووسیبێتی و شیعری  ،سۆرانیدا

ە یگوتبێ؛ بەاڵم تا ئێستاش زۆرێک لە توێژەران هەر ئەو بە یەکەم کەس دەزانن. هەرچەند گرینگ نی

کە نالی یەکەم کەس بێ یان نە، چونکە نالی ئەگەر کەسێکی لەپێشەوە بێ، ئەبێتە ژووردەق بۆ 

وچکەشدا کوانە و وێڕای ئەوەش ئاستی بەرزی شیعری نالی بە جۆرێکە کە تەنانەت لە نێو سێئە

رە ئەرکێک کە ئەم وتا ،ببەینە و وەها دیارە کە بە ئوستوورەدەق دەبێ ناوی لێیهاوسەری بۆ نی

 گرتوویەئەستۆ.

ەرخە کوردی هاوچزانینی نالی ئەوەیە کە لەگەڵ سامل و  بوونی بە یەکەم کەسگومانهۆی جێی

الیەن کامیانەوە بووبێ و تەنیا  ە لەیوون نیڕ دابێ، و ئەگەر لە سەردەمی ئەواندا ئەم کارە ڕووی

بەرزی پلە و بەهێزتربوونی شیعرەکانی نالی نابێتە هۆی سەملاندن و سەپاندنی ئەم باسە. ئاست

ی بە ێ کە پێش نالمحەمەدعەلی قەرەداغی لە وتارێکیدا ناوی پێنج کەس ئەهێن ،بێجگە لەمەش

مەالمحەمەدی ئیبنولحاجی بانەیی، مەال محەمەدی سیوچی بە »سۆرانی شیعریان گوتووە، واتا: 

(. نالی چ یەکەم کەس ٨١٤: ١١١٦)قەرەداغی،  «نازناوی جەفایی، کارێزی، دەردین، ڕەنجووری
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ی شیعری ەر زمانیە و ئەم وتارە لێرە دەیەوێ لەسیچ کەوێتە دواوە، بۆ باسەکەی ئێمە گرینگ ن ،بێ

 نالی و ئامانجەکانی ئەو شاعیر و ئەدیبە پایەبەرزە بدوێ.

هەیە.  یکردنی زمانێکی ستانداردی کوردینالی بە دڵنیاییەوە یەکەمین کەسە کە خولیای دابین

نەبێ،  هیچ بەڵگەیەک بەدەستەوە ،ڕەنگە ئەمە ئیدعایەکی زۆر گەورە بێ و لە ڕواڵەتدا بۆ سەملاندنی

 یباشرتین بەڵگە، دیوانە مەزنەکەیەتی کە ئەو هەوڵ و تێکۆشینەی نالی بۆمان وەچەوانەبەاڵم بە پێ

ڕاگرتووە. نالی لە دیوانەکەیدا هەوڵی زۆری بۆ ئەم کارە داوە و وێڕای ئەوەش بەڵگەیەکی دیکەش 

ابانەوە پاشای ب نییەکەی خۆدزکۆیە کە لەوێ لە زاری ئەحمەداتوێژینەوە زمانەو  ،کە بەدەستەوەیە

ئەو زاتە پسپۆڕ و شارەزایە بەهرە و توانای خۆی بۆ لێکۆڵینەوە لە دیالێکتە »اسی نالی دەکا و دەڵێ ب

)خۆدزکۆ، گێڕانەوە لە حەداد،  «کردووەجیاجیاکانی کوردستانی زێد و نیشتامنەکەی تەرخان

ەردەخا کە د(. ئەم بەڵگە کە یەکێک لە بەڵگە دانسقەکان لەسەر ژیانی نالییە، بۆمان ٨٩: ١١١٦

نالی ئەدیب و زمانزانێکی پسپۆڕ و زانایە و هەوڵی ئەوەی بووە کە دیالێکت و شێوەزارەکانی 

 ،لە ڕووی دیوانەکەی بۆمان دەردەکەوێ کە ئامانجی سەرەکیی ئەو لەو کارە ،کوردستان کۆکاتەوە و

 نانی زمانێکی ستاندارد بۆ کورد بووه.ێپێکه

 ستپێوە و بووە داخراو زمانەوە بواری لە نالی کە وایە یانپێ عەتا قەرەداغی، وەک کەس، هەندێ

(. ١١-1٣: ١١١٦ قەرەداغی،)بابانەکانەوە  عەشیرەیی و خێڵەکی ئەو قسەی بە دەسەاڵتی بە بووە

 ۆکۆیەخۆدز  بەڵگەی ئەم لێدەبا، ناویان خێڵەکی بە ئەو کە ئەوانە هەردووی بۆ دوو، و یەک بێ بە

 تەواو ننەڵێی ئەگەر بیری هەم و نالی بیری هەم کە دەردەخا بۆ وامان و ئیدعاکەیەتی پووچەڵکەری

ە ئاماژەی . هەروەها کبووە نەتەوایەتی و بەرفراوان بیرێکی پاشا ئەحمەد بیری کەمالنی بابانەکان،

قامک  ،کە بەگوێرەی دەرفەتێک کە هەمانە ،هەیە ینالی لە ڕووی زمانەوە هەندێ وردەکاری ،پێ کرا

 ٩:دەنێینە سەر هەندێکی

-ئەمن وە وو سۆرانی برد-جار پەنای بۆ شێوەزاری موکریانی ، کە ڕاناوی یەکەمە گەلێمنلەپاڵ » -1

 (.١٨٦: ١١٩٨ساڵح،  ال)مە «بردووە ئەزی بەکارهێناوە یان لە کرمانجی ژوورەوە کەڵکی لە ڕاناوی 

 منئەەر نەبێ، غەرقم ـناری سینەم گ

 ەزئەر نەبێ، سووتاوم ـاوم گــئاوی چ

 (١٨١: ٩٨٣١)نالی، 

 :(١٨١ :١١٩٨ساڵح،  ال)مە «، وەک دەڵێتۆمبە شێوەی  من -تۆیەکخستنی هەردوو ڕاناوی » -١

 وونام بــا بووی ئاشنـئاشن ۆمـتهەتا 

 تۆ ارە بێــە مووم ئەغیـا موو بـئەمێست

 (٨١٨: ٩٨٣١)نالی، 

 بە پێوانەی زمانی باو دەبا بیگوتایە: هەتا تۆ ئاشنام بووی. ،کەوایە

                                                           
 .١٨١-١١٤، لل ٩٣و ٩١ژمارەی  کۆچخوێنەر بۆ زانیاری زۆرتر ئەتوانێ بڕوانێتە وتارە بەنرخەکەی حەکیم مەال ساڵەح لە گۆڤاری  ٩
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، وەکوو لە بابانیدا دەگوترێ: ئەخۆم، ئەڕۆم و هتد. وەک دەلەکاردا بە  ئەگۆڕینی پێشگری » -٨

 دەڵێ:

 

 ۆمـــخدەەم ــی کــن لەبەرچــپرسی مدەەر ـــگ

 «ۆمـــخدەەم ــەزانە خـــەت مـــی قـن بە برســم

 (١٨٣: ١١٩٨ ساڵح، ال)مە

ە تایبەت ، کئەڵێمکە لە شێوەزاری کرمانجی ژوورەوە بەکار دێ بە جێگەی  دەبێژمبەکارهێنانی » -٤

 :(١٤١) «بە بابانە

 ژمـدەورانییە، وەک هێڵەکی سەودا، سەری گێ

 ژمــدەبێی ــە هەرچــی مەسەلــبۆیە بە دەقیق

 (١٣٦ :٩٨٣١)نالی، 

زۆری دیکە هەیە کە لێرە دەرفەتی ورووژاندنی بە تەواویامن  یهەروەها چەندین و چەند وردەکاری

ان لەپێناو مدێنین کە دوو وردەکاری و هەوڵی نالی دێڕەشیعرێکی لێ ،ە و بۆ کۆتایی ئەم باسەینی

بەستانداردکردنی زمانی کوردی بۆ دەردەخا. مامۆستا مودەڕیس یان یەکێک لە کوڕەکانی لە 

ئەمەی نالی کردوویەتی، وەک کەرەستەیەک بۆ »رەدا دەڵێن: پەراوێزی کۆتایی ئەم پارچە شیع

 ،یەکگرتووی کورد و موتوربەکردنی بە هەموو زارەکان یلێکۆڵینەوەی مەسەلەی زمانی ئەدەبی

 (.١٨٤) «شتێکی بەبایەخە

 ەنـــی مەکـــی نالـــان سوحبەتــەی ڕەفێقـئ

 ئەزاوم ــوو بەدنــوەک ەوڕاــلن ـــۆچ؟ کە مـــب

(١٨٤) 

ە کە ڕەنگە یئامادەیی ئەو هەموو وشە بیانییەی نێو شیعرەکانی نالی ،تەنیا باسێک کە ئەمێنێ

ببێتە هۆی ڕەخنە لەو ئیدعای کە کردوومانە. پێش بەوە کە لە ڕوانگەی نالی خۆیەوە وەاڵمی ئەم 

هۆی ە بکە بەدەر بێ  ڕەخنە بدەینەوە، دەبێ ئاماژە بەوە بکەین کە شیعر و ئەدەبی عەرەبی لێ

ش ە بینیبوو، زمانی فارسی و تورکیو زمانگەلی بیانی بەخۆ  یبوونیەوە کەمرتین کارتێکەریزاڵ

 جیاوازییەکی وەهایان لەگەڵ کوردی لەم بوارەدا نەبوو. دەبێ پێش بە دەربڕینی ئەم ڕەخنە و بە

ئەبێ چاوێک لە شیعری فارسی و بۆ وێنە شیعری حافز بکەین تا ئەوەمان دەست  ،گرتنیجیدی

بەت دین و بە تای یبکەوێ کە لە وشەی عەرەبی لێوانلێوە. هۆکارەکەشی بە سانایی کاریگەری

نگ سەبارەت بەم ڕەخنە، نالی بۆخۆشی بێدە ئەدەبیاتی عیرفانی لەسەر شاعیرانی ئەو سەردەمە بوو.

رەی ڕەشیعبەتایبەت ئەم دێ ،وەرگرتنی لەو هەموو وشە بیانییە لە شیعرەکانیداە و هۆکاری کەڵکینی

 کە دەڵێ: خوارەوە دەردەخا،

 دەفتەر گرتووە فارس و کورد و عەرەب هەر سێم بە

 ەــە، دیوانی هەیــنالی ئەمڕۆ حاکیمی سێ موڵک

(١٣١) 
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و بەم  هەر لێرەش ،تەنانەت ئەکرێ دێڕێکی دیکەی نالی کە بە بۆنەیەکی دیکەوە باسی کردووە

 بۆنەشەوە بە کار بێنن کە دەڵێ:

 رەبیەــال ئەر عــی، تعــگێل ئەگەر تورک

 اــەر فورسی بیــوردی، ئەگـــبێ ئەگەر ک

(٩١٨) 

لێرەدا بۆمان دەردەکەوێ کە نالی مەڵبەندی ئەدەبیات بە تەنیا مەڵبەندێکی ئەدەبی نازانێ و 

ئەگەر سەرنج بە هاوکاتی ئەو لەگەڵ داڕووخانی دەسەاڵتە کوردییەکان، بەتایبەت بابانەکان بدەین، 

لێ دیارئەبێ کە نالی هەوڵی سەرکەوتنی کوردیەتی. ئەگەر لە دونیای واقعیدا ئەوە دەستی ئەوەمان 

 .ئەوەیە کە ڕێزمان و نەحوی شیعرەکانی هەر کوردین ؛دەبێ لە ئەدەبدا ئەوە بخوڵقێنێ ،نەداوە

 بۆخۆشی دەڵێ: 

 اــەکەر ئینشا دـتەبعی شەککەرباری من کوردی ئەگ

 اــدەن وا دەکـعەم وودی لەـۆیە مەقسـئیمتیحانی خ

(٩١١) 

بێژین کە بنێویدا تەنیایە، بە دڵنیاییەوە ئەتوانین ئەوە  ئەمە ڕێبازێکە کە ئەگەر نەڵێین نالی لە 

انی پێچەوانەی زانای تێکۆشین بە ،واتا سامل و کوردی ،سواریەتی. نالی لەگەڵ ئاوەاڵنیگەورە

 ەوەیمانی زگامکیان. ئەم ڕێبازە بە مەحویبدەنە ز هاوچەرخیان بە کوردی بنووسن و بهۆنن و بایەخ

 بێخود ،ناری، حەمدی، حەریق، تاڵەبانی ڕەزا کۆیی و شێخ قادر ئەدرێت و ئەگاتە حاجیدرێژەی پێ

ووری، ن بەگی بابان، شێخ وڕەحامنئەئەم ڕێبازە بە بەرهەمەکانی  ،پاش ئەم گەورە شاعیرانە ؛و...

ەوری نالی د ،بەهێزتر و گەشاوەترەوە. بەاڵم ئەوەی ڕاستی بێدەچێتە ئاستێکی  گۆران و پێرەمێرد

 دەتوانین بڵێین ]پەرەسەندنی زمانی»شیعرەکانیەوە زۆر بەرچاوترە.  یبە هۆی بەهێزی ،زۆر زەقرت و

پێک وکوردی[ لە سەرەتای ساڵەکانی بیستی سەدەی نۆزدەهەمەوە بە شێوەیەکی هونەریی و ڕێک

نەر و بلیمەمتان ۆ نالی، ه ،ادگارەکانی میرنشینی بابان وهەڵداوە. ئەم مێژووەش، یسەری

 (. ١١١: ١١١١)محەمەدعەزیز،  «بیردەخاتەوە

لەناو ئەوانەدا کە »دا دەڵێ دیوانی مەحویکەریم لە پێشەکیی  هەروەها محەمەدی مەال

 گەیاند کە داهێنانی قوتابخانەی شیعری نالی لەێیان گرت و ئەو ئەرکەیان بەجڕێچکەکەی نالی

رەزا، ئەو چوار کەسەن کە لە  ئەدەبی کورددا لە ئەستۆی خۆی گرت، سامل، کوردی، مەحوی و شێخ

پێشرت لە زارەکانی  ،(. هەروەها کە دەزانین٨١-٨: ٩٨٣١)مەحوی،  «پێشی هەمووانەوە دەوەسنت

. .نەران و شاعیرانی گەورەی وەکوو خانای قوبادی، مەالی جزیری، خانی و.ۆ گۆرانی و کرمانجیدا ه

 یاریگەریژێر ک مەحوی لە پێشەنگی ئەم ڕێبازە بوون و وەکوو ژێردەقێکن بۆ نالی و سەردەمی بابان.

 وەهای هۆنیوەتەوە: ،...«تەبعی شەککەرباری من کوردی ئەگەر ئینشا دەکا»نالی کە دەڵێ 

 ردــرد، ئیتاعەتم کـبنووسە، پیری دڵم ئەمری ک
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 وانــدی یــی موناسبــە بەیتـــداوە کــلە ئیبتی

 وردـگەدایەکی وەکوو مەحوی قەلەندەرێکی ک

 وانـە ساحیبی دیـی فورسـپادشەه یالـــمیس

 (٨١٨: ٩٨٣١)مەحوی، 

 دەڵێ: ،یە و سەر بەو ڕێبازەیقادریش هەر لە ژێر ئەو کاریگەر حاجی

 اــارسی ناگــوردی بە فـــەتی کـمەڵێن فەساح

 اتێـــنایگچ زوبانێ ـــە هیـــی هەیــبەالغەتێک

 (٩١: ٩٨١٦، کۆیی قادر )حاجی

 ە:یلە ئاکامیشدا ئاماژە بە دێڕێکی پێرەمێرد دەکەین کە بەرەی نوێرتە و سەر بە هەمان ڕێبازی نالی

 ەـــان وایــــوردین لەالمــــــە کــە کــــــــمـئێ

 ەــــایــاوتـهە زۆر بێـــــــــکـوردیی زبانێـــــک

 (٨٤١: ٩٨٣٦)پێرەمێرد، 

بەتەواو  ،تێکۆشان بە زمانی کوردی و بە زمانی کوردی و بۆ دەستەبەرکردنی زمانێکی یەکگرتوو

 ،بردکە ناومان ،نەرانەۆ پێکرد و بەو هلە نالی دەستی ،وکۆڕییەکان و کەمایەسییەکانیەوەکەم

و بە تەنیا لە  رتیزانستپێدرا و ئێستاش ئەم هەوڵە چەن دەیەیە چۆتە نێو قۆناغێکی جدیرت و درێژەی

 نێو سنووری ئەدەبدا نەماوەتەوە و هەوڵی زانستیانەی بۆ ئەدرێت.

 شێواز -9-6

ی Stylusئاراوە و لە وشەی  زاراوەیەکی کۆنە لە سەرەتای سەرهەڵدانی ئەدەبیاتەوە هاتۆتەشێواز 

 «بە واتای ڕێگا، ڕێڕەو، ڕێچکە، ڕێباز بەکارهاتووە لە عەرەبیدا ئوسلووب»یۆنانی کەوناراوە هاتووە. 

سەبک لە زاراوەی ئەدەبیدا بریتییە »(. هەروەها لە فارسیدا بە سەبک ناوبراوە،٩٤: ١١١٣)کاکی، 

بە واتای ڕێگا، ڕێباز، ڕێڕەو و »(. لە زمانی کوردیدا ٩٤« )لە ڕێبازێکی تایبەتی بۆ تێگەیاندنی خوێنەر

(. هەروەها کە لە کۆی باسگەلی سەرەوە وەها تێدەگەین ٩٤)« وکەوتشێوە و خووڕەوشت و هەڵس

بە واتای پێناسەی تایبەمتەندییەکانی بەرهەمی هونەرمەند بەگشتی و، شێوازی شیعریی  کە شێواز

ەدا. لە د شاعیر و پەخشانی نووسەرە بەتایبەت، کە شۆناسی ئەو هونەرمەندە لەو هونەرەدا پیشان

دا شێواز وشەیەکی نوێ و کارێکی زانستیی تازەیە و لە فەرهەنگ و زمانی ئەدەبیاتی ئەمڕۆی جیهان

کوردیشدا، ئەگەر نەڵێین هەر نەنارساوە، دەتوانین بڵێین لەم بابەتەوە زۆر کەم کارکراوە و جێگەی 

 وەکوو لقێکی زانستی لە زانکۆکاندا بەتاڵە. 

ئەگەر لە کێشەی شێوازی شیعری نالی، شیعری سەروایی و بە کێشی عەرووزییە. 

بوون و نەبوونی نالی بەم شێوازە چاو بنووقێنین، ئەوەمان بۆ دەردەکەوێ کە لەم کەسیەکەم

شێوازەدا نالی زۆر لە ژێر کاریگەریی شیعری فارسی و عەرەبیدایە. لەم بوارەدا نالی لە بەرزترین 

ئەم  ی بەرهەمەکانیئاستدا شیعری گوتووە. ئەگەر بێین و دوو ئاستی فۆرم یان بیچم و ناوەرۆک

ئەکەوێ کە بە هەردوو باردا هاوسەنگن و لە قەوارەی شیعری بدەینەوە، ئەوەمان دەستشاعیرە لێک
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کالسیک کەسامن نەبووە کە بگاتە ئەو لووتکە بەرزە، کە نالی یانەی شیعری کوردیی پێ گەیاندووە 

 و گەشاندۆتەوە.

وازی بخەینە سەر شێاس بکەین و تیشک ئەگەر لە چوارچێوەی بابەت و مێتۆدی ئەم وتارەدا ب

شیعرەکانی نالی، وەکوو ژێردەقێک، ئەبینین کە نالی سەرەڕای ئەوە لەسەر شاعیرانی پاش خۆیەوە 

کاریگەرییەکی ئەوتۆی هەبووە، بەاڵم چوارچێوە و شێوازە شیعرییەکەی دەستکردی خۆی نییە و 

گەلی فارسی و یکە کە زۆرتر لە زمانکرا، لە ژێردەقگەلێکی دئەمیش هەروەها کە ئاماژەی پێ

عەرەبیدا ئامادەییان هەبووە کەڵکی وەرگرتووە و بۆتە پردێکی باش بۆ گواستنەوەی ئەم چوارچێوە 

شیعرییە بۆ زمانی کوردی و هەرچەند بە دڵنیاییەوە هیچ شاعیرێکی پاش خۆی نەیتوانیوە بگاتە ئەو 

ی نالی بابەتە، ئاماژە بە شیعرێکی سامل وەکوو ئاوەڵگەیشتووە. سەبارەت بەم ئاستە بەرزە کە ئەم پێی

 یە:جێگەی سەرنج و سەملێنەری پێشەنگ بوون و بەرزیی ئاستی نالی

 «یکورد»و « سامل»لە الیێ «. مەشوی»ی و «نالی»لە یەک ال 

 «اــمەوالن»ۆ بوون لە ـــەرمی، تکاجـــەی هونەرگـــلە هەنگام

 ونەزمو ــی مــواری مەرکەبـــدا بە ســــی بەالغەتــلە مەیدان

 اــانـەوارێ بوون لە بابـــازی ســـتەر یەکەــــوردی، هــــبە ک

 ووــەن بـجوستەرم ــە تەرزێ گـتەوسەنی تەبعی ب« نالی»کە 

 اــرد لە مەیدانــی دەرکـۆی دانشـــرەد گـــی خیــبە چەوگان

 یمتەعلی ـەر میقرازەکـە سـی هاتــی ڕامـــی تەبعـکە ڕەخش

 اــلە دەوران« ویـــمەش»و « ـــــــسامل»ن ـبۆسایـی پـــڕیکاب

 (٣٤: ١١٩١)سامل، 

 ناوەرۆک -9-9

یەکەوە بۆ ال شیعرەکانی نالی لە ڕووی ناوەرۆکەوە زۆرتر عاشقانەن و بەشێکیشی ئایینین. نالی لە 

تووە، سۆرانی هەستی خۆی دەرخس یکوردی ەئەوە کە یەکەم کەس یان لە ئەوەڵین کەسگەلێکە کە ب

اوە. ئەوەیە هێنهەر ئەو بابەتانەی بە جوانرتین و بەنرخرتین شێوە پێک ،سەرەڕای ئەوەش ؛گرینگە

جێگای  ،ئەم کەڵە شاعیرەش کە هەیە نەبوایە، هەر بە هۆی ئەوە کە ڕچەشکێن بووە ،کە ئەگەر نالی

گومان ئەم ، بێدا دەبیرنێنە کە لە شیعری نالیبەو تایبەمتەندیا»سەرنج و بایەخ دەبوو. بەاڵم ئێستا 

ارسێ، سەبک دەنناوی شاعیرێکی خاوەن شاعیرە پایەبەرزە لە ئەدبیاتی کالسیکی کوردیدا بە

چونکە زۆربەی شاعیرانی گەورەی کورد دوای نالی لەو تەئسیریان گرتووە و شیعرەکانیان ڕەنگی 

الی لە ئەدەبی کوردیدا بەرابەری مەقامی خاقانی وە. بەو هۆیەوە مەقامی نو نیشتلێ ی-شیعری نالی

 (. ٩١٩: ١١١٦)روخزادی،  «و شێخی سەعدییە لە ئەدەبی فارسیدا

ە دوا ب .نالی داوە یجار زیاتر شایەدیی بۆ بلیمەتی قادر لە دە نەمرێکی وەکوو حاجی»هەروەها 

تیشدا لە ڕاس ،هەموو ئەو شاعیرە کوردانەی بە زاراوەی نوێ پێیان دەڵێن کالسیک ،قادریشدا حاجی

هەروەها کە  (.٩٤٤: ٩٨١٦)محەمەد،  «یان بە پێشەوای شیعری کوردی داناوەنالی ،ڕۆمانتیکن

کوو دان و نالی وەنالی یژێر کاریگەری لە ،زۆربەی شاعیرانی کوردی پاش نالی ،باسی لێوە کرا
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لە ئەدەبی کوردیدا ئەدرەوشێتەوە. لە  ،ناوەە دیار کە نێوی ئوستوورەدەقامن لێژێردەقێکی هەر 

کە لێرە بەدواوە بە چەند  ،پێدەکایەکەمین شاعیرانی هاوچەرخیەوە ئەم کارتێکەرییە دەست

اویە قادر هێن هەیە کە حاجی یسکیاەشیعری بەرز و واتانڕ منوونەیان ئاماژە دەکەین. نالی دوو دێ

 ی خۆیەوە. نالی دەڵێ:نێو هەڵبەست

 ــــەر دامـــەســت ل«بێزاری»ی ــــــاتی تیغـــە هــــک

 ــــرت و ڕۆییمــود هەڵگــــودبەخــــخ ــــەری خۆمـس

 (٨١١، ٩٨٣١)نالی، 
 

 ن؟ــا بە زاری خۆت دەپرسی حآڵی زاری مــم ئایـگوت

 « ێزارمب»یەعنی کە « ال»برۆی هێنایە یەک وەک شکڵی 

(١٣١) 

 ی وەها هێناوە:«بێزار»و « زار»قادر هەر هەمان کایەی نالی بە وشەی  حاجی

 نیاــا بە نیشـــی دانــــــەکـی نوقت«دم»ی ــــاشـنەق

 انیـــە لە م«زارـــبێ»ردوە ــــی ک«ـــذم»ە ـــی کــــزان

 ٩(٩١١: ١١١١قادر،  )حاجی

 نالی دێڕەشیعرێکی هەیە کە لەوێ دەڵێ:

 اشــۆ بووم و ئەمێستــی تـی دەمــشەرابی ــسەرخۆش

 ەری خۆشم!ـاوە سـۆش، کە نەمـۆ خــەری تـقوربان س

 (١١١ :٩٨٣١)نالی، 

 «سەرخۆشی»و « خۆش»، «سەر»ئەو کاکڵە واتاییە و ئەو کایە بە وشەی  ،هەر بەو شێوە ،مەحوی

 دەگوازێتەوە نێو دێڕەشیعرێکی خۆی:

 ەـــــــــــەپرســی، مــــرســامنت پــــامــو س ەرـــــس

 انـــامـە ســـاوە نــەر مــــە سـۆش، نـەری تۆ خــــس

 (١٣٤: ٩٨٣١)مەحوی، 

)کەماڵ  کەمالی ،وەو دا وەکوو ژووردەقێک شیعریان گوتنالی یژێر کاریگەری لەو شاعیرانە کە لە

وی، کە بۆ سامل نووسیبو  ،عەلی باپیرئاغا( بووە کە چامەیەک لە چەشنی چامە مەنشوورەکەی نالی

نی ئاسا کە لە غەریبیدا هەواڵی سلێامبجەیی شاعیری )ناتیق( ئەنووسێ و نالیەەڵهبۆ هەواڵێکی 

دەپرسێ، ئەمیش لە کەرکووکەوە هەست بە نامۆیی دەکا یان هەر بە خولیای پاتەوەکردنی ئەو 

شێوەی سامل وەاڵمی  دێڕی بۆ ناتیق ئەنووسێ و ناتیقیش بە هەمان ٩٦کارەی نالی، چامەیەکی 

مک وەرگرتن لە هەمان چەئەکاتەوە، کەڵکنالی و سامل زەق یکەمالی ئەداتەوە. ئەوەی کارتێکەری

                                                           
  «نالی چەپکێک لە گوڵزاری»خوێنەری تامەزرۆ بۆ خوێندنەوەی زۆرتر لەسەر ئەم سێ دێڕەشیعرە ئەتوانێ بڕوانێتە کتێبی  ٩ 

 .٩٨٨-٤مەسعوود محەمەد، الپەڕەکانی 
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ەتگەلی نالی و سامل لە چامەکانی کەمالی و ناتیقە. بە کورتی ئاماژە بەو کاریگەریانەی نالی بو با

 ەیە:ی چامەکەی نالی ئەم بەیتپێکتدەس. ەوە وەکوو ژووردەق دەکەینیوەکوو ژێردەق بەسەر کەمالی

 رروو ــمشۆ ادی خـــەی بـەتم ئــۆزی ڕیگــانی تــقورب

 ارەزوورـــاری شــەموو شـــە هـارەزا بـــوەی پەیکی ش

 (٩٣٤: ٩٨٣١)نالی، 

 پێدەکا: چامەکەی کەمالی بەم دێڕەوە دەست

 اـــی سەبـــخەرامشۆ ادی خـدەخیلی بەختتم ئەی ب

 اــــە تۆ ئێستــــبجەۆ هەڵــــڕۆ بـــدە بـــی بەنــــلەبات

 (٨١: ٩١٣١)ئاوارە، 

ەرگرتن لە و دا دەبینین. کەڵکنالی بەسەر ژووردەقی کەمالی یژێردەق یلێرە بەڕوونی کاریگەری

ەم دیکە ب ەکیدەکاتەوە. ئاماژەیو ڕۆیینی بۆ زێدی شاعیر ئەم کارتێکەرییە زەق« با»وشەی 

 بەتەواوی مەبەستەکەمان ئەپێکی. نالی دەڵێ: ،کاریگەرییە شیعرییەی نالی

 «اـــانی بــــک»ە دەوری ــــو دائرەی ەمعــە جــا بــــایـئ

 ورو ـــۆڕش و نشــو ش رەقەـــــەفـە تــووە بـــۆ بـــاخــــی

 (٩١١: ٩٨٣١)نالی، 

 ش بە هەمان شێوە دەڵێ :-کەمالی

 «انی شێخــک»و « واڵنــگ»ۆ ــومعە ئەچن بـە ڕۆژی جـب

 ەفا؟ــەزم و ســەوق و بـــە شــو ب ەورەـــووک و گـــبچ

 (٤٩: ٩١٣١)ئاوارە، 

ەو شێوە ش هەر ب-و کەمالی نیلە سلێام ەدەپرسێ کە سەیرانگایەکی خۆش« کانی با»نالی هەواڵی 

 یلکە ڕاگوزەری کەما»، بجەییەکان لە ناتیق ئەپرسێەەڵهنی سەیرانی وێهەواڵی دوو کانی و ش

دەکا... کە هەر دوو خۆی بوون، وەک شارەزای مەیدانی ئەو ناوچەیە، دێت و ناوچەکە دەستنیشان

 و ئاهەنگ و ڕابواردنی کەی سلێامنی جێ سەیران«کانی با»جێگا یەکەم نەزەرگان و دووەم وەکوو 

 (.٤٩) «وانی هەڵەبجە بوونو خۆشی دانیشت

چووە و بە یتباسی کەرەکەی ئەکا کە لەدەسنالی شیعرێکی هەیە کە بە تەنزێکی شیرینەوە      

ە ە. دەتوانین بڵێین نالی یەکەم کەسە لو بااڵی کەردا گوتو  هەمان شێوە قانع پارچە شیعرێکی بە

زمانی کوردیدا بەم شێوە تەنزە و بەو جۆرە شیعر دەڵێ و هەر بەم بارەشدا وەکوو ژێردەقێک 

 دەردەکەوێ. یەکەم دێڕی شیعرەکەی نالی وەهایە:

 ەری هەوراز و لێژـککەرێکم بوو، چ پەیکەر؟ تەی هەی

 ژوێ درێـەرز و گـانە بـورت و شـە کـان و مووجـپ ەـسین

 (١٨٦: ٩٨٣١)نالی، 
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 پێدەکا:هەروەها یەکەم دێڕی شیعرەکەی قانع بەم شێوەیە دەست

 رکەرێکی باسیەهەی بۆ کەرێ قەڕابە سەر، دەشت تەی

 ەرـکوڵکن کڵۆک و بارەبەر، ـان و نێرەکــورت و پـکوێــگ

 (٩٩١: ٩٨١٦)قانع، 

اعیری نوێرت ش یکردنەوەی ئاستی شیعریتەخمیسی شیعری شاعیرانی پێشوو شێوەیەکی خۆتاقی

لێرەدا ژووردەق ڕکابەری ژێردەق دەکا و بە هێنانەوە و لێکدانەوەی  ،لەگەڵ شاعیری پێشووە؛ واتا

و دەکاتەوە و ئەم خۆی دەردەخا. تەخمیسێکی و دهەم ژێردەق زین ،نێو خۆدا بەشێک لە ژێردەق لە

 باقر هاشمی کراوە و بەشێکی ئەمەیە: الیەن سەید شیعری نالی لە

 وـــــــی کێـــۆ و داوێنـــــــەتـادی ئـــــەرهــە فـــــوومـب

 وـــــــەرد و چێـــگ و بـەنـــقۆڵ ـــــارمـــە و یــــەمــجێگ

 وـــــــا بەخێـــــامکـەسێ نـــــــ، کــــادارمــــشێت و س

 وـــــــی لێـــــــاری تاڵـــــاو و بــــری چـــــــاوی سوێــئ

 ــــۆمـــــــدەخ ــــژەمو ژەم ــــدەمی دەمـــاڵـر و تــــسوێ

 (٩١٩: ١١١٦)هاشمی، 

کە  ،زۆری هەبووە لەسەر شاعیرانی نەوەی نوێ یکاریگەری ،نالی بێجگە لە شاعیرانی کالسیک

چوارچێوە و فەزای شیعرییان زۆر جیاوازە لە ئەوەی نالی و بۆ ئەمانیش دەوری ژێردەق دەبینێت. بە 

 یگەریژێر کاری لە و،ودو بەبێ سێ ناوەڕاست،ی یدڵنیاییەوە تەواو شاعیرانی کالسیکی کرمانج

ۆرەی ندان و ئەمەمان بە قامک خستنەسەر شیعری هەندێ لەو شاعیرانە سەملاند و ئێستا نالی

کە ئاماژە بە شیعری هەندێکیان ئەوەمان بۆ ئەسەملێنێ کە نالی هەر  ،شاعیرانی شیعری نوێیە

ا قاڵب و چوارچێوەی شیعری ەدئێستاش ژێردەقێکی گرینگە و لە زۆر بواردا ڕەچاو دەکرێت. لێر 

د، لە تە، واتا غەزەل و قەسیدە و هیشاعیرەکان لەسەر ڕێبازی گۆران گۆڕدراوە و ئەوەی کالسیک نی

بەاڵم سەیر ئەوەیە کە ئەم  .بواری ناوەرۆکیشەوە بە هەمان شێوە جیهانێکی جیاوازیان هەیە

نالی بەسەریاندا دیاریش نەبێ، بۆخۆیان ئەیدرکێنن کە چرای  یژووردەقانە ئەگەر کاریگەری

 شێرکۆواتا  ،یە، بە تایبەت هاوسەنگی و هاوپلەوپایەی نالی لە شیعری نوێی کوردیداڕێگەیان نالی

بە ئاشکرا نالی بە مامۆستا ناولێدەبا و ئەمە سەملێنەری ئەو ڕاستییەن کە ڕێبازی نالی و  ،بێکەس

 ئاوەاڵنی درێژەی هەیە و بەردەوامە و نالی بۆ خۆی ئوستوورەدەق و چرای ڕێگەیە.

اوی باس لە بە ڕاشک« نالی تەئویلی بەرزی شیعری کوردی!»بێکەس لە وتارێکدا بەناوی  شێرکۆ

ێشتا شیعرم لە بیرمە ه»ەوە دەکات. ئەو دەڵێ یی نالی بەسەر ژیان و شیعرەکانییکاریگەر ییەتیچۆن

کە و دارەبەدارەی ناو دااڵنی بۆنخۆشەکەی زمانی کوردی بوو؛ بەاڵم و مناڵێکی شەرمنی تازە پێرە

 بەنووری کەڵەگەتی سەرلەهەورچەقیوی ئەم واڵتی گوڵالی گەورەشیعرێکی تەوێڵ چاوێکی هەر لە

(. سەرنج بدەین ٤١: ١١١٦)بێکەس،  «و خۆڵەمێشە بوو... ئەو بە بەرزیەوە و ئێمەش لەو نزمییەدا

ڕووشکێنی و مان بۆ دەردەکەوێ و ئەمە بێهەستی شێرکۆ بۆ نالی ،بە دواهەمین ڕستەکەی

اتر وەها پێدەکەین. دو دەکاتەوە کە بەکورتی ئاماژەیخۆشکێنییە و لە زۆر جیگادا شێرکۆ پاتەوەی
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ئەو پیرەمەگروونێ لە هونەر و ئەفراندن و ئێمەش »ئاستی نالی و خۆی و ئاوەاڵنی دەشوبهێنێ: 

لە هەر گۆشەیەکەوە سەرت بۆ دنیای شیعری کوردی  کۆمەڵە بنچکێ لە دامێنی چاولێکەریدا...

 و بەپێز وتارە لەم مەزن شێرکۆی .(٤١) «ئەکرد!ئەو هەڵگوردی شیعرەت بەدی ،بەرزبکردایەتەوە

 ەفسووناویئ و جوان ئەوەندە ئاسایی، وتارێکی نەک و شیعرە پەخشانە واقیعدا لە کە چێژبەخشەیدا

 . دڵەوە ناخی دەچەسپێتە شاعیرە کەڵە ئەم ئەڤینی هێندە سەد کە دەکا نالی باسی

 و بەالوەنا ڕواڵەتی نالی مانیشدا، و وشە قوواڵیی لە ئەژیا، قوواڵییا لە نالی»: دەڵێ هەمرت شێرکۆ

 مەاڵشووی عاشقان و شاعیران هەموومان ئێمە. »«هەڵزنا تازەدا داڕشتنی و زمان سەختی چیای بە

 زمانەدا ئەو هێالنەی لە سەرمان مانایەی بەو هەڵدراوەتەوە؛ نالی پەنجەی بە خۆشەویستیامن و وشە

یەکەم »دەکا کە قەسیدەی شێرکۆ بۆخۆی باس (.٣١-٤١) «بوو یەکەمی خوڵقێنەری کە جووقاوە،

الی وتراوە. بۆ ن ،ی کە بەڕاستی لووتکەی شیعرییەتیدەربەندی پەپوولەو هەروەها کتێبی « سەفەر

دا خولیای گەیشتنەوە بە دیدارێکی ئەم حەزرەتە لە تاراوگەی سویددا بوو بە ٩١١٩لە ساڵی »

(. ١١) «ەندی غوربەتی نالیبوو بە دەرب دەربەندی پەپوولەگەردەلوولێک لە سەرمدا و ئەمجارەیان 

 ەربەندی پەپوولەدشێرکۆ لە الیەن نالییەوە چەند بەشێک لە  یئێستا بۆ کۆتایی باسی کارتێکەری

 ئەهێنینەوە:

 وەو ــــای تەڕبـــنامۆیی سەراپ

 ارـــەنــــــکێــی بــــەمــبەل

 و اژوێــــەئــی ئــــایـــــیـتەن

 اوـــــــی ئــــــــــــــــــــاخـب

 ەی گرتوو «حەبیبە»قژی وڵـگ

 (٩٤: ١١٩٦)بێکەس، 

 ی«حەبیبە»واتا  ،لێرە شێرکۆ وەکوو ژووردەق لە ژێردەقەکەی نێوی دڵدارە مەنشورەکەی

و هەروەها شاری دوورکەوتووییە « وخۆڵخاک»وە و چەند دێڕ دواتریش زێدەکەی نالی واتا و وەرگرت

 سەرهەڵدێنێ:خۆخواستەکەی لە نێو ئەم شیعرەدا 

 ک وـــــزیــــی: نـــــیـدوورێت

 «وخۆڵاکــخ»ەی: ــەکـقیبل

 ئەبینی و نازانێ چ گۆمێ« ئەستەمووڵ»

 اوەـر کاڵوی ئەم پیـــژێ ەـوا ل

 رەداــڕیش ڕەشەڕێحانە و بەف

(٩١) 
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تر باسی ئەوە دەکا کە ئەگەر بگا بە نالی، چی ئەڵێ. باسەکە زۆر درێژە و  هەروەها لە شوێنێ

 بەشێکی چکۆلەی لێرە ئەهێنین. شێرکۆ دەڵێ: 

 :ـــپێی ئەڵێم

 گەورەی من!

 تاوانەــی ئەو هەودا و گزنگی چــپێم ناڵێ

 ەوەـحەرف یــە دەرزیــەیت بــــۆن ئەکـــچ

 دروویتــــەم بـــــەوەی خـــــــــۆ ئــــــــب

 ە؟!ەو ـــە و عیشقـــااڵی حەبیبـــــب ەـــــــب

(٩٤١) 

یەوە هاتووە، بەاڵم سەرەڕای ئەم جۆرە لە شیعرەکانی سەرەوە چەمکگەلێکی پەیوەندیدار بە نالی

  جۆرە: بەم .سەر گەورەیی نالی ئەخاتە ئاماژانە، شێرکۆ ڕاستەوخۆ بە ڕێکخستنی هەندێ وێنە تیشک

 رێ؟ــۆن ئەکــان چــعاشقێ لە خۆری عاشقنازانم پێشوازیی 

 رێ؟ــۆن ئەکــان چـریبغەریبێ لە مانگی غە ینازانم پێشوازی

 ەکــەاڵیــەی گــەو وەختـم ئـــنازان

 ئەگاتە بەردەمی زریانێ چی ئەڵێ؟

 ەوینـێ لە ئـــۆپـە دڵــــــاقـان تـــی

 ەـــــــــاتــەگـەی ئـــتـــــەو وەخــئ

 ی ئەڵێ؟!ـچ .زەریایەک لە ئەوین..

... 

 یــۆڵـــــان دووقــــــەو درەنگـــــەمشـەر ئـــە هــــــ... بەڵێن

 ان:ــــەی تەنیشتمــــە غەمگینـــــۆمـەو گـــار ئـــەنـە کـــــل

 ین:بەگەی پێکلمن و مەالخدری ئەحمەدی شاوەیسیی مکای

... 

 پێی ئەڵێم:

 انـــــومــــگێـ... ب !ـــــەروەرمـــــــ... س انـــــــومــــگێـب

 رەــــــووڵتــۆ قـــــــەی تــــــــــــوش

 رەــــــەشتــۆ گـــــــی تــــــــەرفــح

 !ــــ، پەتکیش نیمـــرە... بێ دەعوامـــــڕتـپۆ ـــــــتی ـــدەنگ

(٩٤١-٩٤٨) 

 کە پێی ناوەتە ،نوێخواز کە جێگەی ئاماژەیە، کەژاڵ ئەحمەدەشاعیرێکی دیکە لە بەرەی 

ەڵگوتنێک ی وەکوو پێداه«لە دەنگتدا مبنێژە»ناو  ەوە و پارچە شیعرێکی بە-پێی شێرکۆ بێکەسجێ

 دەنینە سەر هەندێ شوێنی: بۆ نالی داناوە کە قامک
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 یـــی نالــی خۆشـــبۆن ،دێ ۆنــب

 انـی وااڵی غەریبـلە سنگ و بەرۆک

 اـــێ ئاڤێستــەبـە و بـــ... زەردەشت

 وشتمی...ــــــــک

 :ــی پێی بڵێمــە ئەمتوانــخۆزگ ...

 ەژ ــــێـا مبنــــــە دەنگتــــــــــــــل

 .ا..ـــــــاوازێکتـە ئــــــــــــــان لــی

 ــــۆ دڵمــــە بـــپێویست ـــسەد دڵم

 اـکاستـب ــــەوەی شیعرمــــۆ ئــــب

 اعیرانـی ڕۆژانەی شــە زمانـشەرمن

(1006 :١٣-١١) 

 :هەروەها دەڵێ

 داــــەس و نالیــــۆ بێکـــی شێرکــە نێوانـــــل

 ەڵێ:ئ دەربەندی پەپوولەتا بزانم وەک دیوانی 

 یــــــــۆڵـــــان دووقــــــەو درەنگـــــەمشـئ» 

 «نەی تەنیشتامـە غەمگینـۆمـەو گـار ئـلە کەن

 نـــــەیشتـــگەکــــەیــە بـــــــانــووتکـەو لـئ

 ا؟ــود نــــیاخ

(٩١١) 

 دا دەبێ بەم بەشەش ئاماژە بکەین: و لە کۆتایی

 :ــــــــەڵێمـی نــــــــۆچـن بــــم ـــــــازامنـن

 کە هەڵپرووکاوە پرسیارێکی حەبیبە لە چاوما

 اریــۆنە یــچ

 ەرــــۆ بـــــەوە بـــــنەگەڕایز ـــــەرگیــــــــه

 ۆڵ؟ــــوخاکـــانی خـانومــــەرێکی خـسێب

 ارەزوور؟ــــــۆ شـــــــــــــــەوە بــاتــــــەهــن

(٩١١) 

بە نامە « شارەزوور»و « وخۆڵخاک»، «حەبیبە»لێرەدا بە هێنانەوەی چەمکگەلێک وەکوو 

 ا.دەکدەوری خۆی وەکوو ژووردەقێکی دیار زۆرتر دیاریمەنشوورەکەی نالی بۆ سامل ئاماژەدەکا و 

کە لە بواری زمان و جیهانی شیعرییەوە لە نالی  ،شوعەیب میرزایی ،سەردەمی ئەمڕۆ شاعیرێکی

ی دوورە، شیخۆ لە زۆربەی شاعیرانی نوێخوازی پێش بەڵکوو ،وەکوو شاعیرێکی کالسیک کە هیچ



 621  1999 بهار و تابستان، 9 پیاپی، 1 ش.، 2 س.               پژوهشنامه ادبیات کردی

 

 

ا و پارچە شیعرەکەی بۆ مەستوورە لە شیعری ئەم شاعیرەد ئەبینین نالی ،بەاڵم سەرەڕای ئەم دوورییە

 زەق ئەبێتەوە و باری ئێرۆتیکەکەی بەرچاوتر و ڕاشکاوانەتر دەردەکەوێ:

 ــــــــەکامنــە شەرقییـــڕۆژێ شەق

 لە شەقێکام مەستوورەم هەڵگرتووە

 اـــــــێ نەکــــاوزی پـــەجـی تــنال

(١١: ٩٨١٤) 

 :هەروەها دەڵێ

 وویـــــەچـەدەس ئـــــێ لـــوەخت

 ژنانەیی مەستوورە بووی دوای نالی

(١٣) 

 :دواتر دەڵێ 

 اــــــــیـالیـە نـــــوورە لـــــــەستـم

 اــــــــانی فەوتــــــەی سینەکــسن

(٨١) 

 ئەنجام -2

 شاعیر، بوو بە بابەتی لێکۆڵینی ئەم وتارەی ی-دیوانی نالی وەکوو بەرهەمێکی بەجێامو لە نالی

وەکوو ئوستوورەدەقێک لە چاند و ئەدەبیاتی دەکرێت  خۆکردەوە کە ئادەستان و شیامن پێش

پێویستی بە چەشنە  ،هەر چاند و زمانێک بۆ مانەوە و گەشەکردنی .کوردیدا ناوزەد بکرێت

نی بەرچاو بێت و هەمیشە دەستکەوتەکا وەکوو دەقێکی ەوەنەرانۆ الیەن ه دەقگەلێکە کە هەمیشە لە

نی ژێر کاریگەریدا بن. ئاشکرایە کە پێداچوو  ڕەچاوبکرێت و بە ڕاشکاوی یان شاراوەیی و ناخۆئاگا لە

 ،تێروتەسەل لە مەودای وتارێکدا ناگونجێ و هەوڵێکی بەرفراونرت و قووڵرت و وردبینانەتری پێویستە

بیرداڕێژی  ،ێنێتژ  لە مێتۆدی بااڵدەقێتی ژێرار ،ئەم مەبەستە کە لێرەدا بۆ نووسەر نەلواوە. بۆ پێکانی

کەڵکامن وەرگرت. لەم مێتۆدەدا دوو زاراوەی گرینگ هەن کە بوون بە پێوەری وتاری  ،نسیەفەر 

کە ورووژاندنی چەمکگەلی ژێردەق و ژووردەقە. ژێردەقێک کە ئەژماری ژووردەقەکانی زۆر  ،ئێستا

 بربێت. دەق ناوی لێشیاوی ئەوەیە بە ئوستوورە ،بێ

ردەوە. کبۆ ورووژاندنی ئەم باسە دەقی دیوانی نالیامن وەکوو ژێردەقێک لە ژێر سێ خاڵدا شی

و  ەڕاستەناو  یداڕێژەری ڕێچکەیەکی نوێ لە زاری کرمانجی ،نالی سەرەتا سەبارەت بە بابەتی زمان

ربکات. ئەم دەستەبە رپێوەیەکگرتوو و  ئەدەبیی یەکەم کەسیشە کە تێکۆشاوە بناغەی زمانێکی

ی پێدرا و ئێستا گەشەی زۆر کانی پاشیەوە درێژەیەالیەن زۆرینەی شاعیرە بەرز  هەوڵەی نالی لە

 یر کاریگەریبەتەواوی لەژێ ،کردووە. شێوازی نالی کالسیکە و ناکرێ شاعیرە کالسیکەکانی پاش ئەو

وە و لە و لە ئەدەبی فارس و عەرەب هەر بەم شێوازە شیعریان گوت ،چونکە پێش نالی ؛نیدابنێ دائەو 

ەر س کەی کوردیشدا کەڵکی زۆریان لەم شێوازە بینیبوو. لە کۆتاییدا باسەکەمان هێنایەیزارەکانی د
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ناوەرۆکی شیعرەکانی نالی و لەم ئاقارەدا بە منوونەگەلی مەنشوور و دیار لەو ژووردەقگەلەی کە 

کە  ،ابەتایبەت لە شیعری نوێد ؛ئاماژە کرا ،هەبوو دالەگەڵ شیعرەکانی نالی زۆر زەقیان یپێوەندی

یان منوونەمان هێنا کە بەرچاوترین دچەن ،جیاوازی جیهانبینی و فەزای شیعرییان لەگەڵ نالیدا زۆرە

 یێکۆڵینەوەل ،بەپێی توان و دەرفەتێک کە بوومان و بۆمان ڕەخسا، بێکەس بوو. بە هەر شێوە شێرکۆ

و بەو ئەنجامە گەیشتین کە بە دڵنیاییەوە دیوانی نالی شیاوی ئەوەیە کە وەکوو  مان کردبابەتەئەم 

شیاوی ئەوەیە وەکوو چۆن دەڵێن دەبێ  ،ئوستوورەدەقێک ڕەچاوبکرێت و مامۆستا هێمن گوتەنی

نێو کتێبخانەی هەموو ماڵە کوردێک  هەر فارسێک دیوانی حافزی لە بن قورئاندا هەبێ، دەبێ لە

 وانێکی نالی ببێ و بخوێرنێتەوە.دی
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