
 پژوهشنامه ادبیات کردی 
 9911ان  ـــار و تابستــــبه
 1 ، پیاپی9 ماره، ش6 الس

Journal of Kurdish Literature  
Spring and Summer 2020                              

Vol. VI, No. 1, Series 9     
 

  adel.mohammadpur@gmail.com                                              رانێ، ئمەریوان، ئەدەبی فارسی، مامۆستای پەروەردەماستێری زمان و . 1

 

 

 هێامی دوو شێوازی جیاواز: وەکوو مەولەوی و نالی 

 هەڵسەنگاندنێکی ئەدەبی

 1عادڵ محەمەدپوور

 75-11؛ صص 1999 مرداد 39؛ تاریخ پذیرش: 1999 فروردین 9تاریخ دریافت: نوع مقاله: مقاله پژوهشی؛ 

DOI: https://www.doi.org/10.34785/J013.2020.781 

 چکیده  کورته
ئەدەبیی نێوان دوو ڕەوت یان دوو نەریتی شیعری  هەڵسەنگاندنی

یان دوو شاعیری خاوەن شێواز، بەستێنەیەکە بۆ ناسین و ناساندنی 

مۆتیفە جیاواز و هاوچەشنەکانیان. لەم وتارەدا دوو ڕێبازی شیعری 

وە ڕوانینێکەلە سووچە کەوکردن.و کوردی خراونەتە بەر باس و شەن

ۆران، گ مۆرکە ئەدەبییەکانی شیعری لە سەر وێنای دووبارەبوونەوەی

داکۆکی  ئەم ڕەوتە، ۆسەی مێژووییڕ زمانحاڵی درێژهەناسەیی پ

لە الیەکی دیکەشەوە، قابیلیەتەکانی قوتابخانەی شیعری  کراوە.

 ە تەنیاب کرمانجیی ناوەڕاست کە لە سەردەمێکی تایبەتدا، کالسیکی

ێش بیی پئەدە گەنجینەی دەوڵەمەندیبێو بە )بڕوا بە خۆتەوەری(

هەژار و زمانێکی دیالێکتدا، خۆی، بەڵکوو لە ناو فەرهەنگێکی 

مەولەوی تاوەگۆزی و  هەڵداوە و درەوشاوەتەوە؛ نرخێندراوە.سەری

نالی شارەزووری، بە دوو هەناسە و کیانی ئەدەبی و کاریگەریی 

ی ئەم دوو ڕەوتە ئەدەبییە یەک بە چەشنێک، هێام جیاوازەوە، هەر

لەسەر جیاوازیی ئەدەبی و  دراوەلەم پێناوەدا هەوڵ دەکرێن. هەژمار

کاریگەرییەکانی ئەم دوو شاعیرە لە سەر شاعیرانی سەردەم و پاش 

گەیشتنی ئەم جیاوازییەش لە کرێتەوە و خاڵی پێدبکۆڵ سەردەم

. ئەم دا نیشان بدرێتڵاڵ گۆرانو ۆرم و هەوڵە نوێخوازییەکانی عەبدڕیف

ۆرم، کێش، مووسیقای شیعری لە پێکهاتەی ف شاعێرە نوێخوازە

قوتابخانەی ئەدەبیی نالی الدەدات و  شێوەی دەربڕینی عەرووزی و

دەزانێت و دەگەڕێتەوە بۆ فۆرم، کێشی  بە دیاردەیەکی دەرەکی

 نەریتی مەولەوی و سەرجەم ییبڕگەیی و ڕوونبێژی و ڕەوانبێژ

کردنەوەی شیعری گۆران و دەبێتە هۆی وەرچەرخانی نوێ ئەدەبیی

 ندی.یکی کوردیی ناوەکالس

 

ی ادبی دو جریان، دو سنت ادبی و یا دو شاعر برجسته، مقایسه 

های مشابه و یا متفاوت آنها. بر ای است برای شناخت شاخصزمینه

این اساس در مقاله حارض روند تاریخی دو جریان ادبی شعر ک ردی 

کرار تمورد کنکاش و تحلیل قرار گرفته است. از یک سو بر مصادیق 

 و حال صیرورت تاریخی ادبی شعر کالسیک گوران، زبان هایویژگی

از سویی دیگر،  ، تأکید شده و)درزمانی( این جریانناپذیر گسست

 در مقطعی را که سورانیک ردی جریان شعری کالسیک  هایقابلیت

 شینپی تجارب گونه هر از فارغ و خودمحوری به اتکا و تنهایی به و خاص

 خود روند بالیدن بهفرهنگ شفاهی و زبانی محلی،  میان در بلکه ادبی،

الی ن مولوی و. ده، مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته استو درخشی تهگرف

این دو جریان هستند.  سیرت و صورت، امیزهر کدام با کیان ادبی مت

؛ هانآ  های ادبیبا مطابقت شاخصکوشش بر این بوده است،  بنابراین

و مابعد خود،  معارصروی شاعران  بر این دو شاعر یایز تأییرگذار مت

 قیتال  یطهورد این تفاوت را در رفرم ادبی و نقادست شود و دهنشان دا

 ،این شاعر نوگرا احساس کنیم. گوران لههای نوزایی عبدلتالش 

الی ن و سنت ادبی ساختار فرم، وزن و موسیقی شعر عروضی و طرز بیان

 و آورد شامر به ک ردی شعر برای عاریتی ایدهرا کنار نهاد و آنرا پدی

یی گوهای فرم، وزن هجایی و شیوایی سخن و ایجاز قابلیت از رسانجام

 هنیر شد و زمیأ گۆران متو در مجموع سنت ادبی  مولوی )سهل ممتنع(

 . کرد فراهم سورانی ک ردی شعر نوزایی فرآیند برای را

 

شیعری  ؛شێوازناسی ؛مەولەوی ؛نالی :وشەگەلی سەرەکی

 .بادانەوەی گۆران ؛کوردی
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 پێشەکیـ 1

دیاردەیەک لەم کەونەدا بە تێڕامان لە مێژوو وەک تەنیا سەرچاوە، بۆمان ڕوون دەبێتەوە کە هیچ 

ڵی پێی یاسای دیالێکتیک لە حاەڵکوو هەموو دیاردەیەکی جیهان بەقبەستە و نەگۆڕ نەبووە، بچە

دایە. ئەم یاسا بزاوتووە لە هەموو ئۆبژەکاندا، کاریگەری و کاردانەوەی هەبووە )پولیترس، ریگۆڕانکا

 یعر گۆڕانکارییکۆمەڵگە، دەقی ش تیمەرجی تایبەو بوونی زەمان و هەل(. بە تێپەڕ 131: 1971

گومان ڕەوتی شیعری کوردیش لەم یاسا بەدەر نییە و وێناکانی ئەم خۆیەوە دەبینێت. بێجیاواز بە

دا، «نشێوازناسیی دەربڕی»پڕۆسە لە مێژووی ئەدەبیدا دەبینین. هەر بەم بۆنەوە لە سووچەنیگای 

وە و ئەرکی دێنە نێو چاالکیی نووسینە پۆلێک باسی بەرجەستەی ئەدەبی بە کارکردی نیشانەناسی،

ستی بە یشێوازناس و لێکۆڵەری ئەدەبییە کە بە چاوی بەراوردکارانە لێیان بکۆڵێتەوە. ئەوەش پێو

-دەنگ، بڕگە، تاک بە ناو ەندێ توخمی زمانی، ئەدەبی و هزریپڕی هڕووی پێوەندیی چڕوخستنە

و « یشێوازی تاک»رەنجامی ڕەخساندنی وشە، وشە، پێکهاتە، تا پێکهاتەی پێکهاتە هەیە، کە دە

ە بۆ هەر ڕەوتێکی ئەدەبی. تەتڵە و هەاڵوێردنی ئەم توخامنەش، شیعر و شاعیر « شێوازی گشتی»

یان هاوچەشنی و هاوشێوەیی قۆناغەکانی شیعری نەتەوەیەک « جیاوازی»دەبنە هۆی 

سەردەمیانەی زمان و -زانستیێگایە بۆ خوێندنەوەی ڕ  (. ئەمە تاکە377: ١٩٣١کدکنی، )شفیعی

ەتە و ئەدەبی کوردی. بەم پێیە ئەرکی لێکدانەوە و نواندنی جیاوازیی ئەم دوو شێوازەش کەوتو 

 ئەستۆی ئەم وتارەوە.

وتارەکە لە سێ بەشی سەرەکی پێکهاتووە و هەرکامیش چەند بەشی تر دەگرێتە خۆی. لە بەشی 

ڕەوتە شیعرییەکان و نواندنی  یانکاریفەلسەفەی گۆڕ  یسەر گرینگیدراوە لەیەکەمدا هەوڵ

جیاوازییەکان بدوێین و بە خوێندنەوەی سەردەمی بەراوردکارییان بۆ بکەین. بۆ ئەم مەبەستەش لە 

کتێب  دراوە ئەو( باس لە پێشینەی توێژینەوەکە کراوە و لەم پێوەندییەدا هەوڵ٢-١( و )١-١بەشی )

جار لە سەر خوێندنەوەی زانستیی ڕەوتە ڕوو و ئەمەکە لەم پرسە کۆڵراونەتەوە بخرێنو نوورساوانە 

ئەدەبییەکانی کوردی وەک ئەرکێکی هەنووکەیی داکۆکی بکرێت. بەشی دووهەم خۆی لە پێنج 

؛ نالی هەورامی یی کوردیی گێڕەرەوەی زانای شیعری کالسیکبەشی تر پێکهاتووە: مەولەوی هێام

 -ست و قۆناغێکی هەستیاری سیاسیئەندازیاری زمان و شیعری کوردیی کرمانجیی ناوەڕا

رین و ڵاڵ گۆران و گەنجینەی دێو ڕۆشنبیریی کورد؛ زمانی ناجێدیی شیعر و ملمالنێی بەرچاو؛ عەبد

 یڵاڵ گۆران و الدان لە توخمی باو و هەوڵ بۆ تەڕ و پاراوێتیو شۆڕشێکی سەردەمیانەی ئەدەبی؛ عەبد

سەر کراوە. بەشی سێیەم ئەنجامی ان لەنی وتارەکەدا بە خەستی باسیزمانی شیعر کە لە ناواخ

 پێی بەردەوامیی مۆرکە ئەدەبییەکانی شیعری کوردیەوە، بەشی کۆتایی وتارەکەیە و بەلێکۆڵین

ە کە وایوە دەنگەوەهاتنی ئەرکی شێوازناسی و وێنای کاریگەرییەکان، نووسەر پێیهەورامییه

اش تەنیا لە سەردەمی مەولەوی و  پ مێکانیزمی سەرهەڵدانی ڕەوتی ئەدەبیی سێ کوچکەی بابان نە

 وە.یەک لە دوای یەکی ئەم شیعرە نەهێنا بەڵکوو لە هیچ سەردەمێکدا کۆتایی بە پڕۆسەی ،مەولەوی
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 پێشینەی لێکۆڵینەوە -1-1

عری یش عری کالسیکی گۆران ویکمە، بەپێز و ئاکادێمی لەسەر شۆ پێشرت هەندێ لێکۆڵینەوەی ت

کراوە و هەرکام بە چەشنێک توێژینەوەیان لە سەر ئەم نەریتە شیعریانە کالسیکی کوردیی ناوەڕاست 

کردووە. وەک نامە ئاکادێمییەکەی ئەنوەر قادر موحەمەد و کتێب و وتارە زانستییەکانی بەختیار 

یە شێوازناسیی وێژەی گۆران: تایبەمتەندی»سەجادی کە هێام و ناوەڕۆکیان شیاوی پێزانینە. وتاری 

ڕووی ییە سەرەکییەکانی شیعری گۆران لەوردی و نرخناسانە لە سەر تایبەمتەند بە« سەرەکییەکان

فۆرم و ناوەرۆکەوە )ناوەڕاستی سەدەی یازدە تا ناوەڕاستی سەدەی سێزدەی کۆچی( دواوە و لە 

ڕوو و ەندییەکانی شیعری گۆرانی خستووەتخشتەیەکی بەرچاو و نوێندراو و شێوازناسانەدا، تایبەمتە

یاوازییەوە، مۆرکە ئەدەبییەکانی ئەم دوو ڕەوتە شیعرییەی تاوتوێ کردووە )سەجادی، جار بە جئەم

، عەالئەدین مێژووی ئەدەبی کوردی(. هەنێ دەقی مێژوویی تر وەک کتێبی ١٢١-١٤١: ١٩٣١

سەجادی، نوورساون کە بە شێوەیەکی خەسارناسی و بەراوردکارانە ئاوڕیان لەم دوو ڕەوتە شیعرە 

ە بۆچوونەکانیان ناتوانێت وێنای کاریگەرییەکانی پاش خۆیان بێت. ئەم دوو نەداوەتەوە؛ بۆی

نالی کێیە و چۆن بۆی »ی مارف خەزنەدار و وتاری نوورساوه مێژووی ئەدەبی کوردیسەرچاوەش: 

ی محەمەد حەمە باقی، هەرکام لە سووچە نیگای تایبەتی خۆیانەوە، ئەم دوو نوورساوه« بنواڕین

 و کوردی نالی، سامل»ژێر تیشکی لێکدانەوە و تاوتوێ کردنەوە و نووسیویانە:  ڕەوتەیان خستووەتە

بناغەی پتەوی ئەم قوتابخانەیانە )شیعری عەرووزی؛ غەزەڵ و قەسیدە( لە نیوەی دووهەمی سەدەی 

نۆزدەهەم، لە ناوچەی سلێامنیدا چەسپ کرد. ئەم بزووتنەوە ئەدەبییە نوێیە لە هەموو ناوچەکانی 

ردستان باڵو بووەتەوە،گەلێ لە ناوچە و هەرێمەکانی گۆران زەمینی گرتەوە، بەم ڕەنگە باشووری کو 

بەهێزبوونی قوتابخانەی نالی  لە سەر حسێبی الوازبوون و )تەنگ پێهەڵچنین( و نەمانی ئەدەبی 

 (.397: 1991مە باقی، ە( و )محەمەد ح٦: ٢٠٠٩)خەزنەدار، « کالسیکی گۆران زەمین بوو

شێوەیەکی بەرباڵو لەم گوزارە کۆڵراوەتەوە و ڕوانگەی ئەم دوو نووسەرەی  ئەم وتارەش بە

ەر کە قوتابخانەی نالی لە س خستووەتە ژێر باس و نرخاندنەوە. لە الیەکەوە ئەمە بە ڕاست دەزانێ

پێهەڵچنین و بەرتەسک کردنەوەی بازنەی جۆغرافیا بە ئەدەبی گۆران سەریهەڵدا بوو؛ لە تەنگ

بێت.  بێت یان تەنانەت داتەپیووانییە کە ئەم ڕەوتە ئەدەبییە لەناو چوو پێی  الیەکی دیکەشەوە

ەبنە کە د چەشنییەکاننبەڵگەشی چەپکێ ڕێسای ئەدەبی: هونەرسازە و مۆرک و نیشانە یەک

ئەم ڕەوتە شیعرە کە لە سەرەتاوە تا پاش مەولەوی و هەنووکەش چاالک بۆ  ژیوی ئەندامیزمانحاڵی 

جیی کرمان یڵاڵ گۆران باوکی نوێخوازیی شیعری کوردیو ماونەتەوە و تەنانەت عەبدو بزاڤمەند 

ناوەڕاست لە سەر بناغەی ئەم بژێوە شیعرییە و خسڵەتی مووسیقایی بڕگە و مۆرکە ئەدەبییەکان و 

وەرگرتووە، نەک لە دیاردەی کێشی عەرووزی عەرەبی  یزمان پاراویی شاعیرانی هەورامی کاریگەری

زەڵ و قەسیدەی نالی و شاعیرانی هاودەم. لەم ڕاستادا هەندێک نووسەر و توێژەری و فۆرمی غە

گەیشتنی دوو کتریش، وەک خاڵێکی ئەرێنی بۆ ئەم وتارە، پێیان وایە شیعری نوێی کوردی، خاڵی پێ

سامانی گەورەی شیعری کالسیکی کوردییە کە بریتین لە دوو نەریتی گۆران و کرمانجیی ناوەڕاست 

 سەر دەکەین.درێژەی وتارەکەدا وردتر باسی لە (. لە٢٢١: ١٩٣١ )سەجادی، 
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 ئەرکێکی هەنووکەیی ڕەوشی بابەتی و خوێندنەوەی ڕەوتەکان و -1-4

بەراوردکردنی دوو ڕێبازی مێژوویی، بە دوو شێوازی جیاوازەوە، بێ پاڵپشتی پێوەندیی واقێعەکان و 

ی ئاڵۆز اسبێ گومان پۆلێ پرس و هەندێ بفەلسەفەی گۆڕانکاری و کاریگەری و کاردانەوەکەیان، 

وست دەکات. من پێم وا نییە کە کەس مافی دەربڕینی ڕوانگەی تایبەتی و دژواز بۆ بەردەنگ در 

خۆی نەبێت، پێچەوانە پێداگریم لە سەر ئەوەیە با بە سنگی کراوە لە سەر فرانەیی ژانری ئەدەب و 

کەس پشک و داهێنانی خۆی بخاتە سەر ئەو شیعر بنوورسێت و یان بە دواچوونی بۆ بکرێت و هەر 

ە و ڕەهاخوازی و سەلیقەیی نووسین ل« هەژاریی ڕەوش»خوانە ڕەنگینە. بەڵکوو کێشەی من تەنیا بۆ 

ساباتی زمان، ئەدەب و شیعردا دەگەڕێتەوە. لە واقێعدا ئەرکی هەر ڕەخنەگرێکە کە ئاوڕ لەم خەسارە 

ئەو مافەی بۆ هەر ڕەخنەگرێک ڕەخساندووە؛ مادام  بداتەوە. ئەم وتارەش لەم یاسا بەدەر نییە،

ردن، بخرێتە کبوردن و چاوپۆشیبێ لێگاندنی زانستی پێوە دیار بێت، بەڕەخنەکەی شەقڵی هەڵسەن

 ژێر تێخی ڕەخنەی بابەتییەوە.

 مەولەوی و نالی؛ هێامی دوو شێوازی جیاوازی شیعری کوردی -4

 شیعری کالسیکی گۆران 1زانایمەولەوی تاوەگۆزی؛ هێامی گێڕەرەوەی  -4-1

بە تێکڕا ئەدەبی گۆران خاوەن گەنجینەیەکی دێرینە و مەولەوی تاوەگۆزیش  ،وەک پێشرت نووسیامن

شاعیرێکی کاریزما و کاربەخشی مێژووی ئەدەبی کورد بووە. بە گشتی و بە درێژایی تەمەن، 

بوونی ەردەوامب لە بریتی بوون ی شاعیرانی ئەم ڕەوتەتایبەمتەندییە ئەدەبییەکانی فۆرم و ناوەرۆک

ئەدەبییەکان )کێشی بڕگە، فۆرمی جووت سەروا/ مەسنەوی،  یەک لە دوای یەکی هونەرسازە و مۆرکە

چەشن(، پەسەندی زەینی و زمانیی خوێنەری ئاسایی و ڕوانگەی غنایی و شێوەی دەربڕینی یەک

. ئەم خسڵەتانە لە ٢تەشک و دلێنەدامامناوەندی و نوخبە، ساکاریی زمان، ڕەوانبێژی و ڕوونبێژی لە 

(. 31: 1993الیەن نووسەری ئەم دێڕانەوە پێشرت لە حەوت قۆناغدا، پۆلێنبەندی کراوە )محمدپور، 

ە باخچە دا بوو بعری هورمزگانەوە گۆپکەی کردبوو و لە بێسارانییەم ڕەوتەدا، ئەو نەمامەی کە لە شل

ی و هەنووکەش لە بەهرە گەیشتە سەمەر و پاش مەولەو دا ەنگاڵە بوو و لە مەولەویڕ  داو لە سەیدی

کۆچی کردووە(، شێخ محەمەد نەسیم مەردۆخی  1911مەال محەمەد فکری )»دایە. و داهێنان

(، تاهێر بەگی جاف .ک.م1931کوچی کردووە( سەی یاقۆی ماهیدەشتی ) .ک.م 1919)

 1311-1997ایەت )(، ئاغە عەن.ک.م 1357-1911سەن دزڵی )حە(، مەاڵ .ک.ه 1995-1397)

(؛ سەید تاهێر هاشمی، شێخ 1959-1991(، محەمەد ئەمین کاردۆخی، دانا هەورامی ).ک.ه

(، مەال عەبدولکەریم مودەڕێس، 1911-1111ڵاڵ ئەقدەسی )و ئەمین نەقشبەندی )بێوەی(، عەبد

(، میرزای .ک.ه 1311-1917(، مەاڵ سادێق نگڵی ).ک.م1979-1137ڵاڵ کاتب )و مەال عەبد

ڵاڵ و (، میرزا سەعد.ک.ه1991-1915ئابادی )ەسووڵڕ  هەورامی، محەمەد فەهیم، یوسف

(، مۆمن یەزدانبەخش پاوەیی، سەعدی غەریبی و دەیان شاعیری تری ١٩٠٢-١٩٣٦هەجیجی )

 پاش مەولەوی کە زۆربەیان لە کتێبخانەی کوردیدا خاوەن دیوانی شیعرن.

                                                           
 .راوی فاضل ١
 .فۆرم و ناوەرۆک ٢
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یی ناوەڕاست و قۆناغێکی هەستیاری شیعری کرمانج ئەندازیاری زمان و نالی؛ -4-4

 ڕۆشنبیریی کورد-سیاسی

کە باسی شیعری کالسیکی کوردی دەکرێت بێ سێ و دوو یەک لەو شاعیرانە بە زەیندا تێدەپەڕێت، 

ەو گومان دەگەڕێتەوە بۆ سەر ئنالی و شیعری نالی لە بەر چاودا خۆ دەنوێنێ. هۆی ئەم ڕاستییە بێ

هەر شیعری نالی خاوەنیانە و لە هەمان کاتدا بە جوانکارترین تایبەمتەندییە دەگمەنانەی کە 

نالی شاعیرێکی  (.91: 1991شێوەی گونجاو لە دەقە شیعرییەکانیدا ڕەنگ دەداتەوە )یعقوبی، 

ستکەر، بناغەدارێژ و داهێنەری قوتابخانەی شیعری گەورەی کوردە و بە درو »اریزما و نوخبە، ک

جێ دەستی ئەو شاعیرە (. »19:  3115ڵاڵ خدر مەولوود، و )عەبد «کرمانجیی ناوەڕاست ناوزەد کراوە

بە سەر پانتاییەکی گەورەی شیعری کوردی و قۆناغی خۆیدا بە ڕوونی دیارە، یان بە واتایەکی تر 

(. 191: 1991)ڕەئوف عوسامن، « ڕەنگرێژ  و بونیاتنەری ڕێبازی کالسیزم بوو لە شیعریی کوردیدا

ەر بە قوتابخانەی سێ کوچکەی بابان لەو بلیمەتە کاریگەرییان زۆربەی شاعیرانی کالسیکی س

وەرگرتووە و بەم لەونە شیعری کالسیکی سۆرانی بووە خاوەن ناسنامەی شیعریی خۆی. ئەمە بەشێک 

لەو شاعیرە نارساوانەن کە لە سەردەمی نالی یان پاش نالی خاوەن بەرزە دیوان بوون: سامل 

(، 1171-1915(، حەریق )1191-1911، مەحوی )(١١٠٣ـ١١٤٣(، کوردی )١١٠٠ـ١١٦٦)

(، حاجی قادری کۆیی، ناری 1151-1991(، حەمدی ساحێب قەران )1179-1913ئەدەب )

(، ئەحمەد موختاری جاف 1115-1971( پێرەمێرد )1157-1911(، زیوەر )1911-1151)

 تر.( و دەیان شاعیری 1917-1911(، فایق بێکەس )1197-1919ەزا )ڕ  ( شێخ1997-1195)

 ئاراستە بکەین، سەرەتا چەند پرسێک دەورووژێنین: ١بەڵگەمەندبۆ ئەوەی باسەکە 

مەرجێکدا سەریهەڵداوە و چۆن بوو بە ئاخێزگەی و قوتابخانەی شیعریی نالی لە چ هەل -1

درەوشانەوەی بەشێک لە جوغرافیای زمان و شیعری کالسیکی کوردی و کاریگەرییەکانی لە 

 ناوەڕاست چی بوون؟سەر شیعری کرمانجیی 

لە مەولەویدا گەیشتە  و بووهەڵدامامەی لە هورموزگانەوە سەریلە شیعری هەورامیدا، ئەو نە -3

 لووتکە، ئایا پاش مەولەوی لە بەخشەندەیی دەکەوێت یان دەپووکێتەوە؟

بۆ کۆرپەلەی نوێخوازی شیعری کوردی کرمانجیی ناوەڕاست و شۆڕشە مووسیقاییەکەی  -9

پاش نالی  -ەکەی نالییران، باوکی شیعری نوێی کوردی، لە سینگی شێوازە ئەدەبیڵاڵ گۆ و عەبد

 گۆچ نەکرا؟

لە هەمان کاتدا، ئەی بۆ فەلسەفەی نوێخوازیی گۆران لە جەرگەی قوتابخانەی شیعری  -1

 هەورامیدا، ڕسکا و پاشان تێئۆریزە و فراژوێ بوو؟ 

 اڵم بدەمەوە:لە درێژەی ئەم وتارەدا هەوڵ دەدەم، بەو پرسانە وە

ئەدەبی وا دێنە گۆ کە بزووتنەوەی نالی و ڕەوتی شیعری کرمانجیی -هەندێ بەڵگەی مێژوویی

ئەدەبی بۆ ڕەواندنەوەی دەسەاڵتی -واڵوی سەردەمێکی هەستیاری سیاسیناوەڕاست هەڵق

                                                           
 .مستند ١
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گەڵ شاعیرانی هەورامی بووە. پێش نالی زەمینەیەکی دەسەاڵتی مێرنشینی ئەردەاڵن و ملمالنێ لە

سیاسی و نویساری، زاڵ نەبووە تەنیا دیاردەیەکی فەرهەنگی و کەلەپوورێکی دەمبێژیی ناوچەیی 

دەوری هەبووە. بەم بۆنەوە ناتوانین بڵێین شیعری کوردیی سۆرانی لەم سەروبەندەدا، وەک ڕەوتێکی 

 بناغەدار و خاوەن ڕێباز، خۆی نواندبێت، ئەگەریش هەبووە مەحاڵی و زارەکی بووە و دەقێکی

نوورساو نەبیندراوە کە لەم بارەوە بەرچاو و بەڵگەئامێز و باوەڕپێکراو بێت. وەک لە سەرچاوەکاندا 

قوتابخانەی نالی کە لە نیوەی یەکەمی سەدەی نۆزدەهەم لە سلێامنی پەیدا »کراوە کە ئاماژەی پێ

ەوە ەیە دەستی ببزووتنەوە تاز زەمین یا هەورامی لە ناوەوە بوو، ئەم بوو، ئەدەبێکی بەرزی گۆران

زەمین لەق بکات. بەم جۆرە، شێوەی کرمانجیی بوو، جێگە بە ئەدەبی تەمەن هەزارساڵەی گۆرانکرد

 ەسمی مێرنشینی سلێامنی پەیدا بوو و بەرەبەرە جێی بە شێوەی گۆرانڕ  ناوەڕاست وەکوو زمانێکی

« یالێکتی گۆران بووالواز بوون و نەمانی د» سەر حسێبی ورامی تەنگ دەکرد و بەم ڕەنگە لە/ هە

(. نالیش لە ناو شارێکی تازە پایتەختی وەک سلێامنی و ناوەندی دەسەاڵتی 1: ٢٠٠٩)خەزنەدار، 

وو نالی دەب»ست کرابوو، ساڵێک دەبوو درو  چل بۆ پەنجازیکەی باباندا دەژیا، کە لەو کاتەدا هەر ن

شینێکی دیدی نالییەوە تاقانە مێرنبە گیانی تازە و شارستانییانەی ئەم پایتەختە تازەیەوە، کە لە 

قەومی داهاتووی نالی بوو، ئەدەب و فەرهەنگێکی تازەش  لەگەڵ خۆیدا پێشکەش سەردەمەکەی 

(. شێخ ڕەزای تاڵەبانی لە قەسیدە بەناوبانگەکەیدا 191: 1991مە باقی، ە)محەمەد ح« بکات

 ئیشارە بەو پایتەختە تازە دەکات و دەڵێت:

 ووــــان بــابـی بـە دارامللکـانی کــەیمـرم دێ سولــە بیـل

 

 

وو توانای بواسنووری دیالێکتی ناوچەکەی خۆیەوە، پێینالی لە ڕوانگەی هەڵسەنگاندنی بێ

(. بۆ 397-391: 1991 مە باقی،ەتەقاندنەوەی زۆری لە هەناوی خۆیدا هەڵگرتووە )محەمەد ح

ە، پشت بە هۆنەی شانازینامە )مفاخرە( دەبەستێ کە دڵنیا بوو توانای یبەکردەکردنی ئەم تێزە هزری

زۆری لە هەناوی خۆیدا هەڵگرتووە و لە الیەکی ترەوە دەرکیشی بە  هێژمونێتی–تەقاندنەوە و 

و  لە هەوڵێکی فەرهەنگی و هەبوونی دەسەاڵتی مێرنشینی ئەردەاڵن و شاعیرانی هەورامی کردبوو

 ە بینیژە سەقامگرتنی بەخۆیەو ئەدەبییە کە لە مێ -زمانیدا بوو بۆ ئەوەی کە ئەو دەسەاڵتە سیاسی

بوو، لە ئەردەاڵن و گۆران بسێنێتەوە و هەم وێنای هێژمونیی سیاسی و دەسەاڵتدارییەتی بە 

ی ێنێتەوە و بازنەبابانەکان ببەخشێ و هەمیش دیالێکتی سۆرانی ناوچەی سلێامنی ببووژ 

، ١رەکیا و زیر و بکەرێکی وریجوغرافیاکەی بەر باڵوتر بکات، بۆیە بە ئاگایی و شارەزاییەوە، وەک شاع

زانیویە لەم نێوەندەدا، چۆن کایە زمانی و نیشانە ئەدەبییەکان بۆ ئامانجەکانی بەکار بهێنێت و 

 بیانقۆسێتەوە. لەم بەیتەدا:

 

                                                           
 .فاعل شناسای هوشیار و زیرک ١

 کێشی ئالی عوسامن بوونە مەحکوومی عەجەم، نە سوخرە

 (١٩:  ٢٠٠٩)خەزنەدار، 
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 ەــردییـۆکــە، خـوردییـۆ کــخێ ــازم نەڵـــە ئەلفــەس بـک

 

 

لە تێهزرینی نووسەری ئەم دێڕانەدا، یەک لە تەئویل و کردنەوەی ڕەمزی ئەدەبیی ئەم بەیتە ئەوەیە: 

ی بەکار هێناوە. دیوی خۆکردی «خۆکردیخۆ کوردی، »نالی هۆشیارانە لەفزی جێناسی لێکدراوی 

ردن لە ڕوانگەی داهێنانەی کنیشانەیەک بۆ وێنای بەرجەستەکردن، هەاڵوێردن و بەدەسەاڵت

یش نواندن و ئانالیزکردنی باقی شێوەکان لە زمانی «خۆ کوردی»زمانی خۆیەوە و دیوی -هونەری

نی مەبەستی خوازراو و کردینجەختاندنێکی شاعیرانەیە بۆ دابکوردیدا، کە جۆرە نرخاندن و 

 کردنی دەسەاڵتە هونەرییەکەی.بەهێژمونی

نەکراودا، توانی لە ماوەیەکی زۆر کورت و چاوەڕوانلە پێناو درەوشانەوەی بزووتنەوەوکەیدا، 

سنوور و جوگرافیای دیالێکتەکەی بەخێرایی بەرفراوانرت بکات و وەک ئاگر و پووشوو، بە ناوچەکانی 

کە ئەم کارە، لە هەمان کاتیشدا و بە  ،ان و موکریان و ئەردەاڵندا بتەنێتەوەگەرمیان و کوێست

گەڵ ەی گۆران، کە ڕاستەوخۆ، سنووری لپێهەڵچنینی دیالێکتبووە مایەی تەنگۆژگار، ڕ  تێپەڕینی

(. 391: 1991مە باقی، ەسنووری ئەم دیالێکتە تازە و گورجەدا تێکەڵ و هاوبەش بوون )محەمەد ح

 -ەخرئامێزدا بە زمانی ئیهام و توانج ئاماژە ئەدات بە منانای ئەم دەسەاڵتە زمانیلە شیعرێکی ف

 ئەدەبییە و ئەڵێ ئەمڕۆ دیوانی حوکمڕانیم هەیە و حوکمی ئەم سێ واڵتەی لێوە ئەکەم:

 وەو ــەر گرتـە دەفتـەر سێم بـەرەب هـــورد و عـــارس و کـــف

 

 

اعیرانی کرد بوو کە بە پێچەوانەی تێکڕای شپێشرت نالی ئەم کۆسپەی لە ناواخنی ئەدەبەکەیدا دەرک

پێشینەی نیشتامنەکەی خۆی و شاعیرانی نەتەوە درواسێکانیەوە، کە هەموویان لەبەر کاڵوڕۆژنەی 

پێشینەی خۆیانەوە پێگەیشتوون و درەوشاونەتەوە، گەنجینە و خەرمانی بەبڕشت و دەوڵەمەندی 

 یتیوانیبێ پشنجیی ناوەڕاست، بە تەنیا و بەبەاڵم نالی و قوتابخانەی شیعری کالسیکی کرما

بێ دووبارەکردنەوەی تاقیکردنەوەی شیعریی پێش خۆی، بەڵکوو لە گەنجینەیەکی دەوڵەمەند و بە

ی، مە باقەهەڵداوە و درەوشاوەتەوە )محەمەد حریهەژار و زمانێکی دیالێکتدا، سەناو فەرهەنگێکی 

حوزوورێکی  ؛(. لە هەمان کات و سەردەمدا شیعری هەورامی دوخێکی تری هەبووە391: 1991

جەوهەریی سەقامگرتوو و درێژخایەن و نەپساو. تێکستی شیعری گۆران کۆنرتین تێکستە لە ئەدەبی 

ان سەرەتای مێژووی ئەدەبی کوردی بە شیعری گۆر کوردیدا، یا خود بە واتایەکی تر دەتوانین بڵێین 

کردووە. هەندێ لە دیالێکتەکان، وەک دیالێکتی کرمانجیی ژووروو، چەند سەدەیەک دەستی پێ

یەوە، ئیرت پردی پێوەندی و دەبوو لە دوای درەوشانەوەکانی مەالی جزیری و ئەحمەدی خانی

وام و زیندوو، ەر ئەوە تەنیا دیالێکتێکی بەردبوو. لەبەگەڵ خوێنەراندا پساندبەخشینی لەداهێنان و 

 ادەک اــمەعن یــتالیب ۆیــخ ێـــنەب ادانــن ێــەسـک ەرــه

 (١٠١: ١٩٦٩ نالی،)

  ەـــەیـی هــدیوان ەــوڵکـێ مـی ســـاکمـڕۆ حــــی ئەمـــالـن

 (755: ١٩٦٩)نالی، 
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کە نزیکەی شەش سەدە دەبوو، ئەدەبی پێ دەنوورسا، بە تەنیا هەر دیالێکتی گۆران بوو، کە ئەم 

دیالێکتەش لە سەردەمی نالیدا، لە جوغرافیایەکی یەکجار بەر باڵوی ناوچەکانی کرماشان و 

لووتکە و درەوشانەوە و داهێنان و بەخشیندا بوو  ئەردەاڵن و موکریان و شارەزوور و کەرکووکدا، لە

(397.) 

 شیعر و ملمالنێی بەرچاو  زمانی ناجێدیی -4-9

، دارلە الیەن شاعیرانی ڕێبازی سێ کوچکەی بابانەوە، چەکی شیعری تەوساوی و درکە

انی گەڵ دەسەاڵتی ئەردەاڵن و شاعیر ئەدەبی لە-ووە بۆ ملمالنێی سیاسیمیکانیزمێکی بەهێز ب

دژخوازیی سیاسی و ئەدەبی و  کردنەوەیلە ژێر کاریگەریی ئەم هەواڵنە و قووڵ هەورامیدا. نالی

 1331-1311کردنەوەی دۆزەکان، قەسیدەیەکی خەونامەی بۆ مەستوورەی ئەردەاڵنی )خەست

( نووسیوە و بە زمانی چزداری القرتێ، لۆمە و تەشەرەوە، مەبەستەکانی خۆی بۆ ڕەخنە و .ک.م

ڵگەیەکە بۆ رنشینەدا بەیم نی کەسایەتیی تاکی ئەو شاعیرە دەربڕیوە. ئەمە لە الیەکەوە لەوالوازاند

النێی ای ملمکردنەوەی وێنخەست ،بەرز و بەدیاری مەستوورە و لە الیەکی دیکەشەوە کەسێتیی

 گەڵ بنەماڵەی ئەردەاڵن و سەرجەم قوتابخانەی هەورامی:سیاسی و ئەدەبییە لە

 ێــابــــیسـە حـە بــــەدیبـاو و ئــــەسنـە حــوورە کــەستـم

 

 

دوڵاڵ پاشای ز(، کاتێک عەب ١١٠٠ـ١١٦٦شاعیری گەورەی سەردەمی بابانەکانیش ) ،سامل

دێڕی بە  ٤٢ەوە دەگەڕێتەوە بۆ عێراق، بۆ پیرۆزبایی، قەسیدەیەکی ستایشی بابان لە قوستەنتەنی

 لە وەسفیدا نووسیوە و لە بەیتێکی، «تیروەش دەی مە گوزەشت و عەهدی نەیسان هاتەوە»مەتلەعی 

 تەوساویشدا، دیاردەی ملمالنێی، ئاوا خستووەتە ڕوو:

 رووەـی چێش کـــە فەوجـی بــەم بکا والـا کــەڕ بـەڕ و فـک

 

 

باری واتاناسی و تاوتوێی نیشانەکانی ئەم بەیتە وا پیشان دەدات کە والی، حاکمی ئەردەاڵنە و 

 ەوئرووش شاعیرانی هەورامین و لەشکری وەندات و جافانیش دەرباری بابان و سەرجەم کەچێش

ێچکە ئەدەبییە دەگرێتەوە. ساملی شاعیر لەم بەیتەدا لە ئاوابوونی دەسەاڵتی ئەردەاڵن و کزبوونی ڕ 

موژدەی هاتنەوەی هێامی لەشکری ئەمارەتی  ١،شێوەی هەورامی ئەدوێ و بە لەحنێکی پاڵەوانی

 ەبابان و بریسکانەوەی شاعیرانی ئەو دەسەاڵتە دەدات. ئەمە لە نەریتی ئەدەبی و چەشن

ا زۆر دەڵێن کە لە ئەدەبی گەالنی تریشدپێ ی«کردن بە شیعری خۆمفاخرە، شانازی»ئەدەبییەکاندا 

ی دەستەواژەی فەخرئامێز، لە رهێنانشاعیر بە لەحنی ئەدەبی و بەکا بۆچوونەوەباو بووە. لەم 

                                                           
 مفاخرە، رجز. ١

 ێـــابـــتـعی و ازێکــــن چ ەـب ەوــــەمشـئ ەومــــخ ەـــاتـه

 (11٩: ١٩٦٩)نالی، 

 وەەــــاتــان هـــافـندات و جری وەـــشکدی لەـنەــبـپووشت

 (١٤٠: ٢٠١١)سامل، 
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ن امەبەستەکە زیدەڕۆیی دەکات و خۆی بەرز و سەرکەوتوو و ئەویدی نەوی و شکست خواردوو پیش

هەڵداوە و لە ئەدەبی فارسی لە یە سەرەتا لە شیعری عەرەبدا سەریدەدات. ئەم چەشنە ئەدەبی

لە  جاردراوە و ئەمزامی، شاعیرانی سەدەی شەشەمی کۆچی مانگی، پەرەی پێیقانی و نالیەن خا

شیعری کوردیشدا کاریگەریی داناوە و لە دیوانی نالی و باقی شاعیرانی هاومەبەست لە شیعری 

 کالسیکی کرمانجیی ناوەڕاستدا ئەم چەشنە ئەدەبییە بە خەستی بەرچاو و بەدیارە.

دا خاوەن دیاردەیەکی ئەدەبی و ڕۆشنبیری چەسپاو ۆران لەو دەمەشیعر و نەریتی ئەدەبیی گ

اون، رهێنکابە تەوسە زمان وشەی فەوجی بۆ بە یش لە پێناو ملمالنێی ئەدەبیدا،-بووە و سامل

: واتە مەبەستەکەی ئەم دوو بژاردە بووەسەربازی و بەشێکە لە هێزی سوپا، کەفەوجیش توخمێکی 

نەک  جارەکانیەکەم ئەوان بەشێکن لە هێزی سەربازی دەسەاڵت سەر بە کاسێتی ئەردەاڵن و قا

کردنیان کە ئیرت والی کەمرت شانازییان پێوە بکات. بە بایینیشاندان و بێشاعیر، دووهەم سووک

ئەم دێڕانە، بەکاربردنی ئەم نیشانەگەلە کەڕ و فەڕ، والی، فەوج، لەشکری  بۆچوونی نووسەری

پا و هێزی سەربازی بەکار دەبرێن، شاعیر ویستوویە سوەلێکن بۆ وەندات و جافان کە توخمگ

بەرجەستەیان بکاتەوە و پێوەندییان بدات بە دەسەاڵتەوە و شان و شکۆ و هەیمەنەی ئەدەب و 

قەڵمیان بدات و لە بەرامبەریشدا خواردوو لەدابەزێنێ و بە شکست میی ئەو دەمەشیعری هەورا

زایەڵەی شیعری سۆرانی بەرز بنوێنێ و دەسەاڵتی فەرمانڕەوایی بۆ بابانەکان بچەسپێنێ. ئەمە لە 

 لە قوتابخانەی شاعیرانی هەورامی بەرامبەر بە شاعیرانی اویکاتێکدایە کە ئاوا هەڵوێستێکی تەوس

نیگاوە، ڕەنگە ئەم گوزارە لە و مێرنشینە شک نابەین. لەم سووچەانی ئەبابان و دەسەاڵتدار 

سەقامگرتوویی ئەم ڕەوتە، متامنە بە خۆ و تەنیا بە داهێنانی نابی ئەدەبی )شیعر بۆ شیعر( و لە 

 هەمووی گرنگرت پارێز لە هەر چەشنە دووبەرەکی سەرچاوە بگرێت.

شۆڕشێکی سەردەمیانەی  دێرین وبەسنت بە گەنجینەی گۆران و پشت ڵاڵو عەبد -4-2

 ئەدەبی

وەک پێشرت باسامن کرد، گەشەی ئەدەبی کالسیکی نالی و شێوازە ئەدەبییەکەی )ئوسلووبی 

ەر زەمینەی سیتوانی کاریگەریی ئەوتۆ دابنێ بەعەرووز و فۆرمی زاڵی غەزەڵ و قەسیدە( پاش نالی نە

ە کاریگەرییە ئەدەبییەکەی نالی لتازەگەری و نوێخوازیی شیعری پاش خۆیدا، بەاڵم بە گشتی 

ناکرێت. ئەگەر بەرچاوە و نکوولی لێ ١ژیاندنەوە و هۆرزانەی زمان و ئەدەب و ڕووناکبیریی کوردیدا

نێوان  ناهاوسەنگییەک ،وەک خاڵێکی شێوازناسانەی بەراوردی سەیری ئەم کاریگەرییانە بکەین

ێژەی لە در  دەبینین کە ی هەورامیداوی و قوتابخانەی شیعر شێوازە ئەدەبییەکەی نالی و مەولە

 کەوی دەکەین.و باسەکەدا وردتر شەن

لە شێوازی ئەدەبیی هەر ڕەوتە شیعرێکدا، هەناسەی بەردەوام و سامانێکی بەپێزی درێژخایەن 

و مۆرکە ئەدەبییەکان، خاڵی سەرەکین بۆ ٢و حوزووری یەک لە دوای یەکی هونەرسازەکان

کاریگەرییەکانی پاش خۆی.کەچی پێش نالی، شیعری کوردیی کرمانجیی ناوەڕاست لەم بوارەدا 

                                                           
 .کوردیرستاخیز زبان و ادب و فرهنگ  ١
 .تکرار و توالی هرنسازەها در شعر ٢
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قوتار بووە لە ڕەوتێکی ئەدەبیی خۆماڵی و دەقەکانی تاپۆکراو و بەرچاو نەبوون و وێنای بەرزی 

ێر کاریگەری و کاردانەوەی ئەدەبی ن پێ وتراوەتەوە لە ژ ئەو فۆرمانەش کە شیعریا فرەپاتیی

(، بە پشت .ک.ه 1991-1351بەردا بووە و کەچی تەنیا دووبارە کراونەتەوە. نیام یووشیج )دەورو 

ساڵەی ئێران، دەستی   1111 بەسنت بە یاسای گۆڕانکاری و هەبوونی گەنجینەیەکی درێژخایەنی 

 دووی خۆیدا هێنا. نیام سەرەتا دەستیکرد بە تازەگەری لە شیعری فارسیدا و چەندین ڕەهەندی بە 

ێوان پردێکی ئەستووری ن «ئەفسانە»بە وتنی شیعری ئەوسایی کرد و پاشان بە دانانی شیعری 

شیعری ئەوسا و ئێستای فارسی دروست کرد و بەم شێوە بوو بە باوکی نوێخوازەکان و هەمیش خاوەن 

مەڕ رسی کە لەم بارەوە و لەوچەرخی فاڵەمەندی شیعری سەردەم و شیعری هاەو سامانێکی د

پێدا دەنێن و وەک باوکی شیعری کاریگەریی ئەم شاعیرەوە کۆبەڵێنێک هەیە و هەموویان دانی

 هاوچەرخی فارسی ناوی دەرکردووە.

پێی ئەو ئامانجانە کە پێڕەو کراون ش، خۆی لە خۆیدا و بە-سەرهەڵدانی نالی ،وەک نووسیامن

ە و بەردەوامێتیی زمان و ئەدەب و ڕۆشنبیریی کوردیی دەسکەوتێکی تازە بووە بۆ درەوشانەو 

کرمانجیی ناوەڕاست و تەنانەت سەرجەم نەتەوەی کورد. دەسەاڵتێکی تازە کە لەم دوو سەد ساڵەی 

بووی دێرینە و زۆری لە سەر خۆی تەکاند و وەک دیالێکتێکی شێوە دی کەڵەکەدواییدا، تۆز و گەر 

پێناو (. واتە هەوڵەکەی لە391: 1991ی، مە باقەحەمەد حیەکگرتووی هاوچەرخانە هاتە کایەوە )م

( بۆ تەنگ هەڵچنین بە قوتابخانەی 397پایتەختێکی تازە ) یدەرک بە دەسەاڵتێک و پێداویستی

زیندوو و سەردەمیانەی فەوجی چێش کەروو! لە پایتەختی ئەردەاڵنەکاندا، درەوشایەوە و تەنانەت 

جۆرە شیعرەش غەزەڵ نەبوو، ژمارەیەکی زۆر کەمی توێژێکی تایبەتی  هۆگر و ڕاهاتووی ئەم

نیگای نووسەری ئەم دێڕانەوە لە سەر بنەمای (. بۆیە لە سووچە391)خوێندەوارانیش تێدەگەیشنت 

قابیلیەتەکانی فۆرمی شیعر و کاریگەرییەکانی ئەم ڕێبازەدا، پاش نالی گۆڕانکارییەکی تازە، نامۆ و 

، ئەگەرچی دانانی شیعری کوردیی کرمانجیی ناوەڕاست بە غەزەڵ لە ڕوانگەی فۆرمیک ڕووی نەداوە

خودی نالییەوە بەرچاوە و ئەم جۆرە ئوسلووبە )غەزەڵی عەرووزی( بە تەبعێکی شەکەربار و 

تا بۆ کەس بووە تا ئێس وا داهێنانێکی شازی دەزانێت بۆ شیعری کوردیی کرمانجیی ناوەڕاست و پێی

دا و وەک شیعر  ئەزموونیە بکاتە دەستامیەی داهێنان لە سلووکی دابەزاندن و نەلواوە کە ئەم شێو 

 خاڵێکی داهێنەرانە دایناوە:

 ەکاا دـــوردی ئینشـــن، کـــاری مـــەر بـــەککـی شــەبعـت

 

 

ەنگڕێژ و بوێری ئەم چەشنە هۆنینەوە و هەمیش ڕ  بەیتەدا، خۆی بە یەکەمنالی شارەزووری لەو 

دانەری هەموو داهێنانێک لە شیعری کالسیکی کرمانجیی ناوەڕاست دەزانێت )کوردی ئینشا 

ترووک نەبێت، بە و ی هەورامیش لە ڕەوتی خۆیدا تاکدەکات(، کە نکوولی لێ ناکرێت. شیعر 

زێدهاتی بەرزەوە و وەک نۆرمێکی ئەدەبی و ئەزموونێکی بەرچاو، قەرەی ئەم ئوسلووبەدا )غەزەڵ و 

قەسیدە و دیاردەی عەرووز( نەچووە و لە شیعری کوردیدا بۆشایی هەبووە، بۆیە قەسیدە و غەزەڵی 

 دا وا دەکاــــمەە عـوودی لــــەقسـۆیە مــی خــانـــحـئیمتی

 (١٠٦: ١٩٦٩)نالی، 
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 یاردەیەکی شاز ودا دی ناوەندیعەرووزی بۆ نالی و سەردەمی خۆی لە شیعری کالسیکی کوردی

پاو و ێبازەش بۆ نالی چەسڕ  داهێنانێکی تازە دێتە بەرچاو، بێ گومان یەکەم ئیمتیحانکەری ئەم

 دەستەبەرکراو، دەنوێنێت. 

سەر ( باوکی شیعری نوێ، لە.ز1911-1913ڵاڵ گۆران )و عەبد ،ێی ئەزموونی گەالنی ترپبە

ژهەناسەیی زمان و ئەدەبی خۆماڵی و بەسنت بە درێبەرپرسیارەتیی سەردەمیانە و پشت دەرک بە

 ێبازە و تازەڕ (، چارەی نەبوو کە ئەو ٩٤: ١٣١١کێشی نەتەوەیی پەنجە )کاکەی فەلالح، 

ی بێت ئەو توخمە ناکوردیانە )پێکهاتەی مۆسیقاوابباتە ژێر پرسیارەوە و پێی ئەزموونکراوەی نالی

ا وشە عەرەبییەکان( هیچیان تەبدەستەوشە، وشە و عەرووزی، فۆرمی ئاسۆیی غەزەڵ، تاک یدەرەکی

( و لەم ٩٤گەڵ ڕۆحی ناخۆئاگا و هەناسەکانی ڕاهاتوو و ڕابردووی شیعری میللی گونجاو نین )لە

نێوەندەدا هەست بە بۆشاییەک دەکات و ژیرانەش بادانەوە دەکات بۆ گەنجینەی مۆسیقای شیعری 

ەگرێت. پاشان بە ڕەچاوکردنی باقی خۆوە دو ئامێزەدا ئۆقرە و ئاسوودەیی بەهەورامی و لە ئە

، یەکانی شیعری تورکی و ئورووپایییفەجری ئاتی و ڕەهەندە تازە و سەردەم یدیاردەکانی نوێخوازی

ی کالسیکی کوردیی ناوەڕاست ژێروڕوو دەکات و سەرلەنوێ بینایەکی شەکیل و پێکهاتەی شیعر 

 بونیات دەنێتەوە. خۆی لەم بارەوە دەنووسێت: تازە

زەکان بە وەزنی پەنجە هەڵبەسرتاون، کە هەرچەند شیعر دۆستەکانی کۆن بە شیعرە تا
ێسی گەڵ خەسائوەزنی تایبەتی نەتەوەییامنە و لەخوێندنەوەی ڕانەهاتوون، بەاڵم لەبەر ئەوەی 

ۆژ ڕ وەی تەقەالی ئەدەبی خۆما، ڕۆژبەزمانەکەمان چاتر ڕێک ئەکەوێ، بە پێویستم زانی، لە ما
نانی ئەم وەزنە بچم، تا لەم چەن ساڵەی دواییدا وەزنی عەرووزم بە تەواوی و بەرەو الیەنی بەکارهێ

: 1951الم وایە بە ئیجگاری، بەرەڵاڵ کرد، مەگەر پێویستێکی هاندەری تایبەت ڕوو بدات )گۆران، 
13). 

ەیشتنی گکشیعری نوێی کوردی، خاڵی پێ»یەوە: -بەختیار سەجادی ،لە ڕوانگەی نووسەر و توێژەر

ی یسامانی گەورەی شیعری کالسیکی کوردییە کە بریتین لە دوو نەریتی گۆران و کرمانجدوو 

گەیشتنەش شیعری دوو شاعیری گەورەی کوردی سەدەی نۆزدەهەم، ناوەڕاست ... ئەم خاڵە بە یەک

(. بە واتایەکی تر، لە الیەکەوە ٢٢١: ١٩٣١)سەجادی، « قەڵەم دەدرێترد و نالی، لەمەولەوی کو 

ڵاڵ گۆران لە سەر کێشی بڕگەیی و خۆماڵی دارێژراوە و لە الیەکی تریشەوە و شیعری عەبدپێکهاتەی 

 وە. و دەربڕینی لە توخمە زمانییەکانی زاری ئەدەبی کرمانجیی ناوەڕاست کەڵکی وەرگرت

ە ئەنجام ی هاتووەتمن ئەم هەڵسەنگاندنە ئەرێنی دەنرخێنم و لەم وتارەشدا وەک خاڵێکی ئیجاب

زییەیەکی ەک قەڵاڵ گۆران و و ەر کراوە. بەاڵم پێویستە هەوڵە نوێخوازییەکەی عەبدسو پێداگریی لە

 چەکردارییەوە:ر ەی کرداری و پەڤدیالێکتیکی و چەندالیەنە بخرێتە بەر باس و رشۆ 

کردنەوەی شیعری بە زمانی یەکەم و دایکیی خۆی ن؛ گۆران خواستی نوێیەکەم: کرداری دەربڕی

 رسوشتی و ئیجابییە. دەربڕیوە، واتە دیاردەیەکی

چەکرداری وەالوەنان؛ گۆران لە پێکهاتەی کێش و مووسیقای شیعری عەرووزیی زمانی ر دووهەم: پە

زمانی  یدادەبڕێ و لە کێشی بڕگەیی شیعر و ڕوونبێژی ،دەزانێت ییەکەم کە بە دیاردەیەکی دەرەکی

 دووهەم، کاریگەریی وەردەگرێت.
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وکی دان و سلو ی شیعری کوردییە کە دەرەنجامی هەوڵکردنەوەگەیشنت؛ نوێکسێهەم: خاڵی پێ

 لە زمانی دووهەمدا. نئەدەبیی گۆرانە، وەرگرتە

 کردنەوەی عەبدوڵاڵ گۆران دەبێتە وێنای دینامیزمێک وگەیشتنی پڕۆسەی نوێکدواتر خاڵی پێ

 شەتەکانی شیعری هەورامیی پا، درێژەدان و درەوشانەوەی قابیلیبەڵگەیەکی کارا بۆ دەرکەوتن

ی وایە پڕۆسەی گەشەردارێکی ئەدەبی بۆ ئەوانەی پێیانچەکر مەولەوی و هەنووکە و واڵمێک و پە

نالی، شیعری کوردیی هەورامی، مەولەوی و پاش مەولەوی تواندەوە. وەک ئاماژەمان پێدا  یئەدەبی

 ڵ جەوهەرەگەە ڕووداوێکی ڕەسەنی کۆن بوو و لەکارهێنانی کێشی پەنجەیی کەوەش مەسەلەی بەئ

رەکانی تیکڕا هەموو شیع ،استییەڕ  بزاوتەکانی شیعر بە واتای میللی دەگونجا. بەڵگەش بۆ ئەم

( شیعریان 7+7مەولەوی و بەرهەمی ئەو شاعیرانەیە کە بە لەهجەی هەورامی و لە سەر کێشی )

مۆسیقای  ر و سەرکەوتوویگشتی و ئیقلیمو ک گۆڕینێکی بنەڕەتی و شۆڕشێکی رس وە ،هۆنیوەتەوە

ێرەدا (. ل٩٤-٩١:  ١٣١١ەنگاوڕەنگی خۆماڵی )کاکەی فەلالح، ڕ  لە عەرووزەوە بۆ کێشی کوردی

 مێژە لە شیعری فارسی وو کە ئەفاعیلە سواوەکانی عەرووزی لەبو گۆران پەی بەم ڕاستییە برد

ا بوو لە قۆناغەکانی دواییدسوود بەئەژمار دەهات و خەریکو بووە، ئیرت ڕەوشێکی بێعەرەبیدا با

ڕووی گۆڕینی مۆسیقا و سەربەستی شاعیر و هەاڵوێردنی ئەدەبییەوە. ئەمە لە ە پەراوێز ودەخرای

ن، و خۆی ڵاڵ گۆراو دەربڕینی هەست و خواستەکانی شاعیرییەوە بایەخێکی بنەڕەتی بووە بۆ عەبد

 دی.ی کێشی شیعری کور یلە خۆیدا بوو بە شۆڕشێکی گەورەی مۆسیقا و تازەکردنەوەی هونەرساز

 زمانی شیعر یهەوڵ بۆ تەڕ و پاراوێتی ڵاڵ گۆران و الدان لە توخمی باو وو دعەب -4 -4

نالی لە فۆرم و کەرەسەی زمان و پێکهاتەدا، زۆرتر لە ڕەگەزەکانی زمانی عەرەبی و تەنانەت فارسی 

ەوخۆ استڕ  ە. لە دەقەکانیدا پرت لە سەدی هەشتای توخمە زمانییەکانی،و کاریگەریی وەرگرتو 

ناسی، کەشف، داهێنان و سلووکی هونەری زمانی عەرەبی، ئەمەش بێ ئەوەی لە نرخوەرگرتەن لە 

وانەکەیدا تۆی پێکهاتەی دیەک ڕاستییەکی نیشانەناسی، لە دوو و شاعیرانەی نالی کەم بکاتەوە، و 

تەواو خەمڵێرناوە. لەم بەیتەدا زۆربەی وشە سەرەکییەکان عەرەبی  یئەم دیاردە بە ڕوونی و زەقێتی

 ڕووتن:

 ازــــا مەجـی حەقێقەت یــەر لەوحـە سـر و باطین لــظاهی

 

 

 یان ئەم دێڕە:

 رـــوو عەبیـــی هەمــی بەقیعــی عەکســە یەعنــە کــطەیب

 

 

 اــمەـی کەس نـری نالــێ، غەیـەم بــڕڕی قەلـای سێـئاشن

 (١٩١: ١٩٦٩)نالی، 

 ەرەـــی ئەزفـــەو میشکــی ئــــەیـی مایــە یەعنــە کــطەیب

 (٤١٦: ١٩٦٩)نالی، 
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لە هەمان کاتدا شیعری قوتابخانەی هەورامی بە تێکڕا و شیعرەکانی دیوانی مەولەوی زۆربەیان 

وشەی  کەچەڵەڕ  شێوەکانی تر بە تایبەت هەورامی، ئەگەر بە یملوانکەی وشەی ڕەسەنن لە مرواری

بە تێهەڵکێش و تواندنەوەی  گۆڕی زمانەکەدا،و ئەوا لە ئاڵ ،بێتعەرەبی یان فارسییان تێدا

صبح، زحمت، ضعیف، محبت، محنت، »خۆیان پێدراوە. بۆ وێنە  یدەنگەکان، ناسنامە و کەسایەتی

کە هیی زمانی ترن، پڕۆسەی دەنگییان گۆڕدراوە و کراون بە « طالع، قناعت، لعل، شعلە، قهر، و...

 «.قار و...سوب، زامەت، زایف، موبەت، مەینەت، تاڵە، قنیات، الڵ، شۆڵە، »

 ەشـــــەی دەردەکـــــەستـام خـــەردەن نـــچ نەبــــــهی

 

 

 یان ئەم دێڕە بە ڕواڵەت تاقە وشەیەکی عەرەبی تێدا نییە:

 ەردــــــێ گـز بــــازیـئ« ــــــــەتــــمۆب»ەردی ــــــە ســج

 

 

ئەمە بگرە بەرچاوترین خزمەت بێت کە شاعیرێک کردوویەتی بە دەوڵەمەندی و ڕسکاندن و 

 و اڵ گۆراندا بزر نەبووەوڵزمان. ئەم خاڵە لە ژێر نیگای تیژبین و هزری هونەریی عەبد١فرانەیی

بەڕوونی کاریگەریی وەرگرتووە و لە بواری زمان پاراویی شیعری هەورامییەوە، لە ساباتی شیعرە 

تازەکانیدا، مەزنرتین خزمەتی بە وشەی زمانی کوردی کرمانجیی ناوەڕاست کردووە. لەو دەمەدا 

وون و بۆشنبیرەکانی ساڵەکانی بیست و سییەکان، پاراوی زمانی فارسی و تورکی ڕ  هەموو دەزانین

تەواو مەستی ئەو دوو سەرچاوە بوون و زمانی عەرەبیش دوابەدوای ئەوان لە شەپۆلی کارتێکراندا 

ێگانە دی لە وشەی بۆژگارەوە مەسەلەی بە کوردیی پەتی نووسین و بژارکردنی زمانی کور ڕ  بوو. لەو

 ی شێوازیوانەو دراوە. ئەمە بە گشتی بوو بە جۆری ناسک و سەرکەوتهەڵدا و بایەخی پێسەری

زمان و کوردیی پەتی و وشەی ئاوازداری کوردی و هەمیش ڕوونیی واتا و  یشاعیر بۆ تەڕ و پاراوی

 (11: ١٣١١ح، ال ل)کاکەی فە .مەبەست

 ئەنجام -9

ن شێواز بوون. کاریگەریی نالی و مەولەوی بە دوو کارکردی جیاوازەوە، شاعیرانێکی مەزن و خاوە

سەر پڕۆسەی شیعری کالسیکی کوردی و کارایی و گەشەی غەزەڵ و قەسیدە و  نالی لە

تەبعێکی شەکەربار و کوردیی بووژاندنەوەی زماندا حاشاهەڵنەگرە و ڕێبازە ئەدەبییەکەی 

ش هەر هەمان ڕێباز. -کردنێکی شاز بووە و زایەڵەی ئەم کاروانەش هەر بەردەوامە و مەولەویئینشا

ە ڕوون کراوەتەوە کە گوایێ بەهێزبوونی قوتابخانەی نالی، سامل و کوردی، لەم وتارەدا ئەم ڕەوایەت

                                                           
 .کرثت ١

 ەشـــــوەردەک« ەتــــنـمەی»اڵ ــــەیـەردەن خـــــەکـن

 (٢١٤: ١٩١٤)مەولەوی، 

 ەردــــــەخ کــدەم یـــــە دیـــاو دڵ جـــــوونـۆی هـــج

 (١٦٣: ١٩١٤)مەولەوی، 
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: ٢٠٠٩لەسەر حسێبی الوازبوون و نەمانی دیالێکتی گۆران و قوتابخانەی مەولەوی بوو )خەزنەدار، 

لەم ڕوانگەدا و بێ هیچ هەڵسەنگاندنێکی ئەدەبی و بێ بەرچاوگرتنی مۆرکە ئەدەبییەکان کە  .(٦

ی، بێ وچان لە دوو تۆی دەقی هەموو شاعیرانی ئەم ڕەوتەدا وێنا کراون؛ نالی و وەک شێوازی گشت

سێ کوچکە دەگاتە عەرشی عێززەت و مەولەوی و پاش مەولەوی دادەکشێتە فەرشی زیللەت. وەک 

یعری شکرد، شیعری پێش مەولەوی و سەردەمی مەولەوی و هەموو قوتابخانەی پێشرت ئیشارەمان پێ

 بوون لە سۆزێکی غنایی گشتگیر و چەپکێک نۆرمی ئەدەبی دووپاتکراوڕا بریتیهەورامی کە بە تێک

و لە دەقە شیعری شاعیرانی پاش مەولەویش گوزارشت دەکرێن. بۆ نواندنی ئەم لێکچوونە شێوازییە، 

دەینەوە، بقاپێکەوە و هونەرسازەکانیان لێک ئەگەر پارچە شیعرێک هەرکام لەو شاعیرانە بخەینە نێو

ناکرێت. بۆیە لە موون، جیاوازییەکی ئەوتۆ هەست پێجگە لە مەزموون و وردە مەز  دەبینین

وە نەبینێت، ە بەخۆ نەگرێت و فێرکانس و زێدهاتی دیکلە پڕۆسەدا سەر  نۆرم لە شێوازناسیدا تا الدان

واتە دەرخەری ئەمەیە کە ئەم ڕەوتە بەم چەپکە خسڵەتانەوە لە  ،تاکی بۆ شاعیران نابێت بە شێوازی

ە: و ەوڕەوەی تەمەنیدا تا هەنووکە بێ وەستان درێژەی هەبووە. چوون لە ڕوانگەی شێوازناسییەڕ 

رەبوونەوە و خۆیەوە دەگرێت، کە مۆرکە ئەدەبییەکانی دووباشێوازێک گۆڕان و تیاچوون بە»

 (.٣٣: ١٩١٢)شمیسا، « دەست دابێتسەقامگیریی خۆیان لە

ی ئەدەبییانە بە ڕاست بزانین کە قوتابخانەنیگایێکی دیکەوە، ئەگەر ئەم ترۆپکە لە گۆشە

ا بێسارانی، هاتووە، ئەو پێهەڵچرناوە، داتەپیوە و پووکراوەتەوە یان کۆتایی پێگۆران  تەنگی یشیعری

ەهرە بدەبن بە شاعیرانێکی خەرساو و بێ سەیدی و مەولەوی شاعیرانی خاوەن شێوازی ئەم ڕەوتە،

ەری سەر شیعری پاش خۆیاندا کاریگووە و نەیانتوانیوە لەقرسیان هەبکە هزرێکی نەزۆک و زمانێکی 

و پاش  سەر شاعیرانی هاودەمیی ئەم شاعیرە خاوەن شێوازانە لەدابنێن. ئەمە لە کاتێکدایە کاریگەر

خۆیان ئەمە ناسەملێنێت. دەقەکان و فەلسەفەی کارکردیی شێوازناسیی شیعر بە تێکڕا، وا نیشان 

ا، خاوەن شێواز و دیوانەکەیان شاکار و لووتکەی ئەدەبی بووە و لە دەدەن کە ئەم شاعیرانە کاریزم

 اناوە.پێکراویان دخۆیان، کاریگەریی بەرچاو و هەست سوورەت و سیرەتی شاعیرانی سەردەم و پاش

ئەمەوێت لە بەستێنەی شیعری هەورامیدا ئاماژە بدەم بە خاڵێکی شێوازناسانە و ڕاستییەک 

بوونەوەی یرانی ئەم ڕەوتە شیعرە و دووبارەربڕینی شاعبدرکێنم. هاوچەشنی شێوەی دە

شێوازەکەیان، بۆ خودی شیعری هەورامان، دیاردەیەکی دژوازی نواندووە؛ هەم بەهرەی هەبووە و 

 ەوەری وتدەنگ–هەم خەسار. لە الیەکەوە لە ناواخنی دەقەکاندا چەپکێک تایبەمتەندیی ئەندامی

تر دەبیرنێت کە وەک خاڵێکی ئەرێنی دێتە هەژمار و  ینەاناسپۆلێک وردەکاریی ئەدەبی و جوانی

نە کەڵکی وەرگرت و هەمووی یەتاکردنەوەی پڕۆسەکەی لەم قابیلیش بۆ نوێ-ڵاڵ گۆرانو عەبد

گەرچی ەژێر شاباڵی شاعیرانێک وەک بێسارانی، مەولەوی و سەیدیدا چڕکراوەتەوە. ئ لە شئەمانە

ناگرن. بەاڵم لە ڕەوڕەوەی مێژوویی ئەم ڕەوتەدا وەک زانایەکی گشتی و هێژمونیکار حاشا هەڵ

سێبەری ئەوانەوە  لە سووچەنیگای لێکۆڵەران و ێکی باشیش هەبوون کە بە هۆی کەڕەشاعیران

و نادیار ماونەتەوە و ڕەوایەتە ئەدەبییەکان تەنیا بەوان کۆتایی هاتووە. لە  را بز خوێنەرانی چەلەنگد

ی ئەم وردەکارییە ئەدەبیانە بوو و لە درێژایی تەمەنیدا الیەکی دیکەشەوە، ئەم ڕەوتە دەستخەڕە

نەیتوانی لەو گۆمە مەندە تێپەڕێت و لە هەمان بازنەی نەریتی باوی ئەدەبیدا قەتیس مایەوە، بۆیە تا 
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 بەر، کرژتر و خێراتر گۆڕانکارییعری کوردیی سۆرانی و گەالنی دەورو چەند دەهە پێشرت وەک شی

یکەی و لە ئەزموونەکانی د خۆیەوە نەبینیبوونەوەی بەە و توێکڵی نوێاوەرۆکی سەردەمیانفۆرم و ن

بوونەوە دەستی بەر کەڵکی وەرنەگرت. جێگای باسە کە چەند دەهەیەکە پڕۆسەی نوێدەورو 

ە و ەندێک دەقی تاز بەی تازەن و هو می ئازاددا خەریکی داهێنانی تەجر کردووە و شاعیران لە فۆر پێ

ەفتەرە شیعردا چاپ و باڵو کراوەتەوە و زایەڵەی کاروانی نوێخوازیش تۆی کتێب و دهونەری لە دوو 

 بەردەوامە.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46    هێمای دوو شێوازی جیاوازوەکوو مەولەوی و نالی 

 

 سەرچاوەکان

 :کوردی

لێکۆڵینەوەیەک لە شیعرە ئایینی و سۆفیگەری و فەلسەفییەکانی  (.3115) ڵاڵ مەولوودو خدر، عەبد

 هەولێر: ئاراس.نالی. 

 . بەرگی سێیەم. هەولێر: ئاراس.ئەدەبی کوردی مێژووی (.3119) خەزنەدار، مارف

 «.گۆران: تایبەمتەندییە سەرەکییەکان وێژەی شێوازناسیی(.»١٩٣١) سەجادی، بەختیار

 .115-137، لل. 1ژ. ، 3. س پژوهشنامە ادبیات کردی،

 . سقز: گوتار.زمان و وێژەی کوردی(. ١٩٣١) ر ئیرباهیمیزههو مه سەجادی، بەختیار

 . بەغداد: چاپخانەی مەعاریف.مێژووی ئەدەبی کوردی(. ١٣١١) عەالئەدینسەجادی، 

 وەرزنامەی«. کاریگەرێتی دەقەکانی قورئان لە هۆنراوەکانی نالیدا(. »1991) عوسامن، ڕەئوف

 .١٤١-١٩١ لل. ،11-59 .ژ ،11. س ،. خولی دووهەمزرێبار

 . کتۆراو . نامەی دگەورەی کوردمەولەوی، شاعیری لیریکای  (.٢٠٠٩) قادر موحەمەد، ئەنوەر

. ب یەکەم. بەغداد: چاپخانەی کاروانی شیعری نوێی کوردی (.1951) قادر، حەمە حەمە ئەمین

 کۆڕی زانیاری کورد.

 .سلێامنی: چاپخانەی کامەرانی.بەهەشت و یادگار (.1951) ڵاڵو گۆران، عەبد

«. شیعری هاوچەرخی کوردی هەورامی لە ئاخێزگەوە تا ئێستا»(. 1991) محەمەدپوور، عادڵ

 .١٠-٦١ ل.ل ،51-57. ژ، 17. .خولی دووهەم/ سزرێبار وەرزنامەی

ناوەندی : ورمێ. دیوانی شیعری نالی (.191٩) فاتح س، عەبدولکەریم و مەالکەریم،مودەڕێ

 ئەدەبیات کوردی. باڵوکەرەوە و

 بنکەی ژین.. سلێامنی: دیوانی سامل .(3117) ---

 . سنە: پەخشکاریی کوردستان.دیوانی مەولەوی(. 19١٤) ریممودەڕێس، مەال عەبدولکە

 وەرزنامەی«. زەقکردنەوەی زمانیی لە زمانی شیعری نالیدا(. »1991) یەعقووبی، عەبدولخالق

 .٤٠-٩٠، لل. 11-59. ژ ،11س. . خولی دووهەم/ زرێبار

 فارسی:

جهانگیر افکاری. تهران: نرش سازمان ترجمه . مقدماتی فلسفەاصول (. 1971) پولیترس، ژرژ

 های جیبی.کتاب

 تهران: نرش روایت. شعر نو از آغاز تا بە امروز.(. 1951) حقوقی، محمد
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ادبی  نظریه درس گفتارهایی درباره :رستاخیز کلامت (.١٩٣١) کدکنی محمدرضاشفیعی

 . تهران: نرش سخن.صورتگرایان روس

 . تهران: انتشاراتی فردوس.انواع ادبی (.1951) سیروسشمیسا، 

 .. تهران: انتشاراتی فردوسشناسیکلیات سبک(. ١٩١٢) ---

 . تهران: نرش شعلە اندیشە.شناسی ساختاریدرآمدی بر سبک(. 1919) غیایی، محمد تقی

تهران: نرش  .هورامی از ابتدا تا کنون کردیشناسی شعر طرح جریان (.1993) محمدپور، عادل

 احسان.

 


