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پوختە

چکیدە

ئهم توێژینهوهیه ههوڵێكى شيكاریی-تیۆرى و پراكتیكييه بۆ خوێندنەوەی جۆره
ئهدهبییهكان ،واتە ژانرەکان یان چەشنە ئەدەبییەکان له ئهدهبى نووسراوى کوردیدا.
تا ئهمڕۆ كهمترین توێژینهوه لهم بارهیهوه ئەنجامدراوە ،بەڵم له ئهدهبى جیهانیدا
بايهخى زۆر بەم بابەتە دراوه و مێژوویەکی كۆنى ههيه .بە سەرهەڵدانی ڕێبازی
مۆدێرنيزمی ئەدەبی ،توێژينهوهى ورد لەسەر ئەم مژارە پێشكهش كراوه .له بهشى
یهكهمی وتاری بەردەستدا له ڕوانگهيهكى تيۆریکەوە باس لهم مێژووه دهكهين؛ له
ئهریستۆوه تا دهگاته نوێترین ڕوانگە لهم بارهیهوه ،وهک ڕوانینهكانى ژێرار ژێنێت
بە نموونە .بهشى دووهم تایبهته به كێشهى جۆره ئهدهبييهكان له ئهدهبى كوردیدا.
له ڕوانگهیهكى تیۆریک و پراكتیكيیەوە ،باس له ڕوانینى ههندێ له نووسهران و
ئهدیبانى كوردى سهردهمى نوێبوونهوه دەکرێ و تیشک دەخرێتە سەر كێشهى
ڕوانینى ڕهخنهیى و زاراوهسازى بۆ جۆرهكانى ئهدهب .توێژهر تهواوى سهرچاوه
كوردییهكان له بارهى جۆرە ئەدەبییەکانەوە دەخاتە ژێر لێكۆڵینهوه .له سهرهتادا له
الى توێژهرانى كورد شیعرى لیریک و شیعرى ئێپیک ههبووه ،پاشان شیعری
دراماتیک وهک تایبهتمهندییهكى ئهدهبى ڕۆژئاوایى بۆ زیادكراوه ،کە ئهمهیان
به الوازی له ئهدهبى کالسیکی كوردیدا ههستى پێكراوه و زیاتر لە ئەدەبی
کوردیی سەدەی بیستەمدا دەرکەوتووە .پاشان ئهم دابهشكردنە لە ڕوانگەی
توێژەرانی ئەمڕۆی ئەدەبی کوردییەوە گۆڕانى بهسهردا دێت ،بههۆى ئهوهى شیعر
ههردهم ڕووبهرێكى بەرباڵوی داگیركردووه .تهنیا دوو بنجۆر ،یان ژێرچەشنی
شیعر له ئهدهبى كوردیدا زۆرتر لەوانی تر گەشەی سەندووە ،ئهمانهش شیعرى
لیریک و شیعرى فێركارين .چیرۆکەشیعرەکانی ئەدەبی کالسیکی کوردیش
خاوەنی مۆرکێکی گێڕانەوەیین و جێگای سەرنجن .هۆكارى سەرەکیی گەشەی
هەندێ بنجۆر لە ئەدەبی کوردیدا بۆ تایبهتمهندیى ئهدهبى كوردی کە لە
وتارەکەدا شیکراونەتەوە ،دهگهڕێتهوه.

پژوهش حاضر تالشی تحلیلی-نظری و عملی در جهت بازخوانی انواع ادبی در
ادبیات کردی است که تاکنون پژوهشهای اندکی در این حوزه انجام شده است؛
در حالی که مبحث انواع ادبی در ادبیات جهان سابقه طوالنی دارد و با ظهور
گرایشهای نوین ادبی ،پژوهشهای ارزشمندی در این زمینه انجام شده است.
در بخش اول این نوشتار ،تاریخچه چنین پژوهشهایی -از ارسطو تا دیدگاههای
نوینی همچون آراء ژرار ژنت -مورد بحث قرار گرفته است .در بخش دوم نیز به
چالش موضوع انواع ادبی در ادبیات کردی پرداخته شده است .در این بخش
دیدگاههای برخی از نویسندگان و ادیبان کرد در عصر حاضر با رویکرد نظری
و عملی نقد و ارزیابی میشود و با نگاه انتقادی به بررسی چالشهای مرتبط
با اصطالحسازی و مقولهبندی آنها در انواع ادبی میپردازد .برای این کار،
نگارنده منابع کردی مرتبط با انواع ادبی را بررسی کرده است .پژوهشگران
کرد در ابتدا شعر را در دو نوع کلی لیریک /غنایی و اپیک /روایی لحاظ
میکردند؛ سپس شعر دراماتیک /روایی-عاشقانه چونان شاخصه ادبیات غربی
به این دستهبندی افزوده شد ،که عمال نمود چندانی در ادبیات کالسیک کردی
نداشته و بیشتر در آثار کردی قرن بیستم ظهور کرده است .این دستهبندی،
بعدها از سوی پژوهشگران معاصر ادبیات کردی بازبینی میشود و تغییراتی
در آن صورت میگیرد ،زیرا شعر همواره پهنه گشتردهای برای تولیدات ادبی به
شمار میرود .در ادبیات کردی دو گونه شعری لیریک /غنایی و شعر تعلیمی
بیش از سایر انواع شکوفا شده است .منظومههای داستانی ادبیات کالسیک
کردی نیز دارای شاخصههای روایی قابل تأملی هستند .عامل اصلی
شکوفایی برخی از گونههای ادبی در ادبیات کردی به ویژگیهای زاتی خود
ادبیات کردی برمیگردد که در متن نوشتار تشریح میشوند.
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 ١١٠جۆرە ئەدەبییەکان و کێشەی تیۆری و زاراوەسازییان لە ئەدەبی کوردیدا
١ـ پێشهكى
كێشهى جۆره ئهدهبييهكان له مێژووى ئهدهبى جیهاندا بابهتێكى كۆنه و ههر له دێرزهمانهوه بایهخ و گرنگیى پێدراوه .ئهم مێژوویەش
بۆ سهردهمى یۆنانى کۆن و ئهفالتوون و بەتایبەت ئهرستۆوه کە له كتێبى هونهرى شیعر بنچینه سهرهتاییهكانى داڕێژاوه،
دەگەڕێتەوە و جۆرێك گوتارناسى ئۆتۆنۆمى لهبارهوه دروست بووه .ئەم بابەتە تا سهردهمى گۆتهى شاعیرى ئهلمانى لە سهدهى
هەژدە و نۆزەدى زایینیدا به زۆر شێوه و به ناو سهردهمى جیاجیادا تێپهڕیوه و بووژانهوه و پووكانهوهى بهسهردا هاتووه .لە سهردهمى
نوێدا بەهۆى گهشهسهندن و سهرههڵدانى لێكۆڵینهوه ئهدهبییهكان و ڕهخنهى ئەدەبییەوە ،گهشه و بووژانهوهیهكى بهرچاوى دیتووە،
به ڕادهیهك ههر له سهرهتاى سهدهى بیستهمهوه بۆته هۆى سهرههڵدانى تیۆریی جۆره ئهدهبييهكان ،یان چەشنە ئەدەبییەکان كه
له ناو تیۆرییهكانى ئهدهبدا لقێكى سهربهخۆيه و بایهخێكى زۆرى پێدهدرێ.
كێشهى جۆره ئهدهبييهكان له ئهدهبى كوردیدا ،بابهتێكى نوێیە و بەپێی زانیارى و پشكنینهكانى ،نووسەری ئەم وتارە ،ههر له
سهردهمى ڕهخنهى ڕهوانبێژییهوه ،واته له سهردهمى ئهدهبى كۆنەوە ،كه بێگومان ڕهخنه لهسهر بنچینهى ڕهخنهى ڕهوانبێژیى شیعرى
كۆن دامەزرابوو ،شتێكى ئهوتۆى لهبارهوه نهنووسراوه .ئهم ههڵكهوته تا ناوهڕاستى سهدهى بیستهم دەخایەنێ؛ بەڵم له سهروبهندى
نوێبوونهوهى ئهدهبى کوردیدا ،بایهخ پێدانهكان له سهرچاوه بهراییهكاندا دهردهكهون؛ وهک وتارهكانى گۆران و مێژووى ئهدهبى
كوردى بەرهەمی عهالئهدین سهجادی .لهم ڕووهشهوه ،جگه له الى عهالئهدین سهجادى به بابهتى سهربهخۆ باسى نهكراوه.
ڕوانینهكانى سەجادی و گۆران لەم بارەوە خاوهنی دهوڵهمهندی و ڕهسهنایهتییهكى بەرچاون ،بهو مانایه کە ههوڵیانداوه ڕوانینێک
بێ وهک بیركردنهوه لهسهر تایبهتمهندیى كهسایهتیى ئهدهبى و كولتوورى كوردى ،نهك تایبهتمهندیى ئهدهبێكى تر.
ڕوانینهكانى گۆران و سەجادی بۆ بابەتی جۆرە ئەدەبییەکان سنوورى خۆیان ههیه؛ واتە كاریگهرییهكان له دواى خۆیان
هێشتا سنووردار بووه و نهتوانراوه گوتارناسییهكى ئهدهبى و ڕهخنهیى لەسەر ئەو ڕوانینە بنیات بنرێ ،بەو هۆیەی له الى توێژهره
باڵكانى ئهدهبى كوردى دواى خۆیان ،وهرنهگیراوهتهوه و دهوڵهمهند نهكراوه .ئایدیاكان لهم بارهیهوه تهنیا وهک ههندێ ڕوانین
لهبارهى شیعرى لیریكى و شیعرى ئێپیكى ،فۆرمهكانى شیعرى كوردى وهك قهسیده ،غهزهل ،چامه ،بهیت ،داستان و هتد ،باسى
كراوه؛ ههڵبهت كهمى سهرچاوهى ڕهخنهیى و تیۆریکی قووڵ و بایهخ نهدانى زۆر بهم بابهته ،پهیوهندییان به كۆمهڵێك هۆکاری
دیكهى ماددى و مهعنهویشهوه ههیه؛ كه بەشێکیان له سهرهوهى تاقهتى ناوهندە ئهدهبى و كولتوورییەکانی کوردی بووە ،وهک
بهربهست و هۆکاری كۆمهڵیهتى و سیاسى كه سنوورى ئهو ناوهنده كولتوورییهیان دیاریكردووه ،یان وهك مانهوهى كولتوورى
كوردى له چوارچێوهیهكى دیاریكراودا كه بۆ بووژانهوه ،یاریدهدهر نهبووه.
ههموو ئهم هۆکارانەش وایانكردووه تۆژینهوه تیۆریک و پراكتیكییه ئهدهبییهكان به گشتى ،هێشتا نەکەوتبێنە ناو جۆرێک
له دهوڵهمهندى و بەم هۆیەش نەتوانن پهلوپۆ لە گشت دیاردهیهكى ئهدهبى كوردى دەربکەن؛ وهک ئهو الوازییهى له بیركردنهوهى
ڕهخنهیى و تیۆریک له ئهدهبى كوردیدا ههيه و هێشتا به ڕوونى ههستى پێدهكرێ؛ ئهمهش ئالنگارییەکی جیدییە و پێویستى

به وردبوونەوە و توێژینەوەی تر هەیە؛ بۆیە لهم تۆیژینهوهیەدا سنوورهكانى ئێمه دیسان بهم ئاراستهیەدا ناڕۆن؛ بهڵكو زیاتر له
جۆرهكانى ئهدهب وهک كێشهیهكى تیۆریک و ڕهخنهیى نوێ دەکۆڵنەوە .ئهدهبى كوردى لهمهڕ جۆره ئهدهبييهكان
تایبهتمهندى خۆى ههیه و ئەم تایبهتمهندییەش بابهتى سەرەکیی ئهم لێكۆڵینهوهیه پێکدەهێنێ.
٢ـ پێشینهى توێژینهوه
تا ئهمڕۆ سهرچاوهی کوردیی زۆر كهم له بارهى جۆر و بنجۆره ئهدهبييهكان (چەشن و ژێرچەشنە ئەدەبییەکان) به شێوهیهكى
سهربهخۆ له چوارچێوهى توێژینهوهى زانستى ،یان وهک بهشێک له توێژینهوهى زانستى ،یان وهك وتار و كتێبى سهربهخۆ نووسراوه؛
بهڵم دیارە جۆرهكانى ئهدهب ،به پێچهوانهى پێشینهى توێژینهوه لەو بوارەدا هەر لە دێر زەمانەوە لە ئهدهبى كوردیدا لە ئارادا بوونە.
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سهرهتاکانی توێژینەوە لەم بابەتە ئەدەبییە له گۆران و عەالئەدین سەجادی -یەوە  -دهست پێدهكات و تا دهگاته بەرهەمی
توێژهرانى ئهمڕۆ .
یهكێک لهو سهرچاوه نوێیانەی له بارهى چهشنه ئهدهبییهكان ڕوانینى نوێى پێشكهش كردووە و زیاتر له چوارچێوهى
توێژینهوهى تیۆریکی گشتییدایە؛ كتێبى فهرههنگى ئهدهبى ( )٢٠١٢نووسینی موحسین ئهحمهد عومهرە .ئەم کتێبە له كۆمهڵێك
سهرچاوهى جیاجیاى تر کە بەرهەمی نووسهران و توێژهرانى پێشهنگى ئەدەبی كوردین ،کەڵکی وەرگرتووە .لهم سهرچاوانه گۆران
یهكهمین كهس بووه کە ههندێ ئایدیاى پێشكهش كردووه .گۆران له وتارهكانیدا كه له دووتوێى كتێبێكدا بە ناوی گۆران ،نووسین
و پهخشان و وهرگێڕدراوهكانى ( )٢٠٠٢کە له الیهن ئومێد ئاشناوە كۆكراونهتهوه و پێشهكیى بۆ نووسراوە ،ڕوانينهكانى لەسەر
جۆرە ئەدەبییەکان خراونەتهڕوو .ڕوانگەی نووسهرێكى دیكهى پێشهنگى كوردى لە سهردهمى نوێبوونهوهى ئهدهبى كوردیدا ،كه
دواى گۆران پلهى دووهمی هەیە؛ عهالئهدین سهجادیی-یە ،به تايبهت له كتێبى مێژووى ئهدهبى كوردی-یه و کە له ساڵى
١٩٥٢دا له بهغدا چاپكراوه .بۆ ئهم توێژینهوهیە ،چاپى سێیهمی کتێبی ناوبراو بووەتە پاڵپشت (انتشارات کردستان.)١٣٩١ ،
ههرچى ڕوانینهكانى مارف خهزنهداریشه به كورتى له سهرچاوهى سهرهكیى ئهوهوه بە ناوی مێژووى ئهدهبى كوردى ()٢٠٠١
وەرگیراوە کە لەوێ گەرچی بابەتی جۆره ئهدهبییهكان گرنگیی پێدراوه؛ بهڵم له چوارچێوهى ڕوانینه سونهتییهكان دهرنهچووه.
له پاڵ ئهمانەشدا بۆچوون و ڕوانینهكانى عهزیز گهردییە كه ئهویش تا ڕادهیهك دهچێته ناو خانهى ڕوانینه سونهتییهكانى
سهرچاوهى پێشوو ،ئهمهش به شێوهیهكى سهرهكى له یهكێک لە كتێبهكانى ئهو نووسهرهدا بە ناوی كێشى شیعرى كالسیكى كوردى
و بهراوردكردنى لهگهڵ عهروزى عهرهبى و كێشى شیعرى فارسیدا دەرکەوتووە (.)١٩٩٩
وهك توێژینهوه تیۆرى و رهخنهییه نوێیهكان سەرنج دراوەتە ڕوانینەکانی بهختیار سهجادى لهمهڕ بابەتی پۆلێنبەندیی بەرهەمە
ئەدەبییە کوردییەکان لە ڕووی جۆرە ئەدەبییەکانەوە و دەرخستنی ڕوانگه تیۆرییه مۆدێڕنهكان و پێناسهكردنى كێشەکان لەم
ڕووەوە و تەنانەت کێشەی زاراوهسازى بۆ ڕێبازە ئەدەبییەکان .بۆ پشکنینی ئهم بوارانە سەرنج دراوەتە دوو کتێبی فهرههنگى
زاراوهى ئهدهبى (سهردهم )٢٠٠٢ ،و فهرههنگى شیكارانهى زاراوهى ئهدهبی (ئاراس )٢٠٠٤ ،و دواتر هەڵسەنگاندن کراوە بۆ ئەو
دابەشکاری و پۆلێنبەندیانەی ناوبراو لە هەندێ سەرچاوەی تردا ،وەک ادبیات معاصر کردی ( )٢٠١٢و ادبیات کردی در
کردستان عراق ( .)٢٠١٥وێڕای ئەو سەرچاوانەی سەرەوە ،خوێندنەوەش بۆ ههندێ سهرچاوهى الوهكیی دیکە کراوە كه له
درێژهى ئهم توێژینهوهیەدا باسیان لەسەر دەکرێ.

٣ـ جۆره ئهدهبييهكان :مێژوو و ڕوانينى تیۆرى
له مێژووى ئهدهبى ڕۆژئاوایى و لهناو لێكۆڵینهوه تیۆرى و ڕهخنهییهكاندا ،جۆره ئهدهبييهكان ،بهتایبهت جۆرهكانى شیعر به جۆر
و به فۆرمهكانییهوه ،مێژوویەکى کۆنی ههیه .ئهم مێژووه سهرهتاكانى بۆ سهردهمى يۆنانى کەونارا دهگهڕێتهوه ،ههر له دێر
زەمانەوە جۆرهكانى شیعر دابهشى چهند جۆرێك كراون؛ وهك شیعرى لیریكى ،شیعرى ئێپیكى ،شیعرى دراماتیك و شیعرى فێركارى.
دەکرێت هێشتا كۆمهڵێک جۆرى تر لهم مێژووی كۆن و درێژهدا ههبێ ،ههر یهك لهمانەش له الیهن خۆیانهوه بههۆى جیاوازیی
ناوهرۆكهوه دابهشى چهند ژێرچەشن و بنجۆرى ١تر كراون؛ وهك شیعرى الواندنهوه ٢،سروود ٣،غهزهل ٤،گۆرانى ٥،قهسیده 6،و هتد.
به درێژایى ئهم مێژوویە ههندێک ڕوانین ههن ئهم بنجۆرانه به ژانر ،یان چەشنی ئهدهبى دانانێن؛ بهڵكو زیاتر به فۆرمى شیعرى
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لە قەڵەم دەدەن کە دهكهونه بهر هونهرهكانى شیعرەوە كه خاوهن فۆرمى ناوهكى و فۆرمى دهرهكین .مهبهستیش له فۆرمى ناوهكى
ناواخن ،یان تێماى شیعرییه ،فۆرمى دهرهكیش قالبى شیعرى دهگرێتهوه كه پهیوهندیی به كێش و سەروا و هونهرهكانى هۆنینهوەوە ههیه.
ڕوانێنێكى تر ههیه ،وهك له خوارهوه زیاتر گهشهى پێدراوه ،جۆرى ئهدهبییه بهپێى تێماى تێكستى ئهدهبى جا چ به شیعر بێ ،یان
پهخشان دیارىدهكرێ؛ كهوایه ،لێکۆڵینەوە لە جۆره ئهدهبييهكان باسێکی گرێچن و ناجێگیره و خوێندنهوه و تۆێژینهوهى زۆر ههڵدهگرێ.

به پێى ڕوانینى كارل ڤیێتۆر  ١جۆره ئهدهبييهكان ،یان ژانر چەمک و كۆنسێپتێكه تا ئێستا تهواوى ڕهخنهگران و
تیۆریناسهكانى ئهدهب نهیانتوانیوه پێناسهیهكى یهكگرتووى بۆ بکەن .ئهم بواره ههردهم به كراوهیى ماوهتهوه و بەردەوامیش له
گۆڕاندایه ،ههر وهك چۆن چەشنە ئهدهبييهكان خۆيان به درێژایى مێژوو له گۆڕان و گهشهسهندندا بوونه و ههندێ جاریش
تووشی پووكانهوه بوون .گەر یهكهم پرسیار لهم بارهیهوه بكرێ ئهوهیه ڕەگەزی جۆره ئهدهبييهكان چۆن دروست بووه؟ ئهمهش
یهكێک له پرسیاره دژوارهكانه و دەکرێ كۆمهڵێك وەڵم و بۆچوون ههڵبگرێ .بهپێى ڕوانگهى تزڤتان تۆدۆرۆڤ ٢کاتێک باس
له ڕەگەزی جۆره ئهدهبييهكان دهكهین؛ دهكهوینه ناو كێشهیهكى زۆر ئاڵۆزى تیۆریک و مێژووییەوە كه پهیوهندیى به خودى زمان
و ئهدهبهوه ههیه .لهم بارهیهوه تۆدۆرۆڤ دەڵێ« :ههرگیز ئهدهبێك نهبووه بێ جۆره ئهدهبييهكان ،واته بێ ژانر .جۆره ئهدهبييهكان
سیستهمێكه له گۆڕانى بهردهوامدایه ،كێشهى ڕەگەزی جۆرهكانى ئهدهب ههردهم به درێژایى مێژوو بهشێك بووه له جۆره
ئهدهبييەكان ،خۆى له ناو زهمهن ،شتێك نییه به ناوى «پێش» جۆره ئهدهبييهكان» (.)٣١:١٩87
لهم ڕوانگهیهوه پێناسهكردنى جۆره ئهدهبييهكان خۆى وهڵمێكیشه بۆ ڕهگی جۆرهكانى ئهدهبى ،چونكه تۆدۆرۆڤ پێی وایه
ئهو پرسیاره ههردهم دهكرێ :چ شتێك پێش جۆره ئهدهبييهكان ههبووه؟ بۆ زیاتر وربوونەوە لهم كێشهیه ،ههر له ڕوانگهى تۆدۆرۆڤهوه
جۆرهكانى ئهدهب بریتین لهو یهكانهى دهتوانین له دوو ڕوانگهى جیاوازهوه وهسفیان بكهین؛ یهكهم :له ڕوانگهى تێبینیى ئهزموونی.
دووهم :له ڕوانگهى شیكردنهوهى ئهبستراكت .لهناو كۆمهڵێكدا ههندێ له تایبهتمهندیى گوتارمەندە دهگهڕێنهوه بۆ سهرچاوه و
بنجی یهكهمیان ،ئێمه ههوڵدهدهین به دهستوورییان بكهین ،پاشان ههموو دەقەکان یهك به یهكیان بهرههمێكن به گوێرهى ئهم
بهكۆدكردنه وهردهگیرێن .سهرهنجام ،ههر جۆرێك ئهدهبى بێ ،یان نائهدهبى ،بابەتێک نییە ،جگه له بهكۆدكردنى ئهم تایبهتمهندییه
گوتارمەندە» ( .)٣١ :١٩87ههر لهم بارهیهوه كارل ڤیێتۆر پرسیارى ئهوه دهكات و یهكهم پرسیاریشى دادهنێ له بارهى ڕەگەزی
جۆره ئهدهبييهكانەوە؛ ژانرهكان له چى پێكهاتوون و ئهو ڕهگهزانه چین كه زهمینه و بنچینهكهى پێكدههێنن؟ ههروەهاش،
تایبهتمهندیى ژانرهكان له پهیوهندییان به گشت دیارده جوانیناسانەکانەوە چین؟ كارل پێی وایه »ڕەنگە جێگهى گومان بێ،
بتوانین له نێو كاتیگۆریى جۆره ئهدهبييهكاندا ڕهگهزێكى بێهاوتا بدۆزینهوه؛ ئهمانه ههموویان ( )...وێدهچێ شتێكى دیكه له
فۆرم زیاتر نهبن ،كهوایه دهتوانین وهك گریمانهیهك بڵێین جۆرهكانى ئهدهب بریتییه له بازنهیهكى شیمانهى فۆرمیانه ،یان تایبهت
به فۆرم» (ژێنێت .)١٥ :١٩86 ،ئەمەش ،واتە گەرچی پێویستە بەم مێژوویدا ڕۆچین و وردبینەوە و تا سوقرات و ئهریستۆ و
هۆراس بگهڕێینهوه ،كه ڕوانینیان لهم بارهیهوه ههیه و به سهرچاوه كۆنهكان دادهنرێن؛ بەڵم پرسی فۆرمی بەرهەمی ئەدەبی لەم
باسەدا گرنگ و سەرەکییە.
به ڕاى باختین ،ههر وردبوونهوهیهك لهم بابەتە بێکەڵکە و بۆچوونی وایه تیۆریی جۆره ئهدهبييەكان كه لهم دووسهد ساڵهى
دواییدا زۆر بایهخى پێدراوه؛ هیچ بابەتێکی پێوە زیاد نەبووە بۆ سهر ڕوانین و تێزهكانى ئهريستۆ ،تیۆریى جۆره ئهدهبييهكان تا ئهمڕۆ
نهیتوانیوه شتێكى ئهوتۆ و سهرهكى بخاته سهر ئهوهى پێشتر له الیهن ئهريستۆوە داڕێژراوه (ژێنێت  ،)٩٣ :١٩86بهڵم كارل ڤیێتۆر
ڕوانینهكانى ئهوانیش دووپات دهكاتهوه؛ پاشان لهگهڵ ڕوانگەكانى سهدهى حەڤدەهەم و هەژدەهەم لێكى گرێدهداتهوه .كۆنسێپتى جۆره
ئهدهبييكان بهكارهێنانێكى یهكگرتووى نییه ،بۆ ئهوهى لهم بوارە زۆر ئاڵۆزه ههندێ پێشكهوتن به دهست بهێنین ،بهم جۆره دهبینین باس
له حهماسه ،شیعرى لیریكى و دراما وهك سێ جۆرى گهوره (كه ههر ئهمهش ڕوانینى ئهريستۆیه) دهكهن .له ههمان كاتدا چیرۆك،
K. Vietor.
Todorov.
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كۆمێدى ،قهسییییدهیش به جۆرى ئهدهبى دادهنێین .دهبێ یهك كۆنسیییێپت ئهم دوو دابهشیییكردنه جیاوازه بگرێته خۆى ،بهڵم ئهگهر
بمانهوێ ورد و لۆژیكى بین ،دهبێ ناولێنانهكه سینووردار بكهین و یهكێك لهم دوانه ههڵبژێرین .پاشیان ئهگهر شییعرى لیریكى به
ژانرێكى گشیییییتى دابنێین ،ئهو دەم دهبێ شییییییعرى الواندنهوه ،سیییییروود ،غهزهل ،گۆرانى ،قهسییییییده و هتد ،به بنجۆرى ئهدهبيیان
دابنێین ،به ههمان ئاسیتى زانسیته سیروشیتییەکان كه له سیهدهى ههژدەهەمهوه جیاوازى له نێوان ژانر وهك یهكهى گهوره و ئهوانى
دی وهك گروپى بچووكتر دهكهن (ژێنێت.)١٠ :١٩86 ،
لهم پرسە ئاڵۆزهى جۆره ئهدهبييهكاندا كه كێشهى جۆرى گهوره و كێشهى بنجۆر ،یان تایپ و ژێرچەشن ،یان جۆرى الوهكیشى
تێدهكهوێ كه ههر ئهمهش بۆخۆى ئاڵۆزییهكى تیۆریکی دیكه تا ئێستا هاوڕایی و کۆدەنگی لهبارهیانهوه نییه .كارل ڤیێتۆر،
وهك گۆتهى شاعیر ،پێی وایه له جیاتى ئەوەی باس له جۆرهكانى ئهدهب بكرێ ،باشتره باس له جۆرى شیعر بكرێ .ئەو وشهى
بنجۆر ،یان ژێرچەشن ١بهكاردههێنێ كه بهرانبهر به جۆرى بچووكتر (تایپ) دهوهستێ ،نهك جۆری ژانر كه به ماناى جۆرى
گهوره دێت .ڤیێتۆر پێی وایه ڕوانینهكانى گۆتهى شاعیر لهم بارهیهوه زۆر گونجاوه ،ئهو دەڵێ :من له ڕستهكانى گۆته ٢دهگهم
كه له تێبینییهكانى له »تێبینى و داڕشتن» دا ،بۆ تێگهیشتن له دیوانى ڕۆژئاوایى -ڕۆژههڵتى به هیچ شێوهیهك وشهى جۆر
و چەشن بهكارناهێنێ؛ بهڵكو ڕاستهوخۆ ناوى فۆرمهكانى شیعر دههێنێ ،وهك چامه ٣،قسەی نەستەق٤،سهربرده ،یان ئهو شیعرهى
گێڕانهوهى تێدایه ٥.قهسیده ،شیعرى تەنز و ساتیر و هتد ،ئهمانه له الى ئهو جۆرى بچووكى شیعرین 6.ههر لهبهر ئهمهش،
حهماسه ،یان داستان ،شیعرى لیریكى و دراما ،فۆرمى سروشتیى شیعرن 7.ڤیێتۆر پێی وایە تهنیا سێ جۆر فۆرمى شیعرى
راستهقینه ههیه ،یهكێكیان دهگێڕێتهوه ،یان گێڕانهوهى تێدایه ،یهكێكى دى حهماسه بهرزدهكاتهوه ،جۆرى سێیهمیش لهسهر ئاستى
تاكهكهس ،كاریگهریی خۆى ههیه .دهبێ ئهم سێ جۆره شیعرییه به جیاش ههبن (ژێنێت .)١١ :١٩86
له ڕوانگهى كارل ڤیێتۆر جۆره ئهدهبييهكان بریتین له بهرههمێكى هونهرى و دژوار دەبێ ڕەگەزی مێژووییان بزانین؛ چونکە
ئهم مێژووه بزره .له الیهكى دیكەشەوه ،له بارهى پرسیارى یهكهمهوه ،كه ههر پهیوهندیى بهم خاڵهى سهرهوهوه ههیه ،كارل ڤیێتۆر
كێشهى جۆره ئهدهبييهكان به گشتى به هونهرى شیعر ،یان هونهرهكانى شیعر دهبهستێتهوه ،بهو مانایهى له بنچینه و گهشهسهندنه

بهراییهكانهوه؛ بۆ نموونه ،له سهردهمى هێلێنییهوه (یۆنانى کەڤنار) ،له ئهدهبیاتى زۆر له شارستانییه كۆنهكانیش شیعر فۆرمى یهكهم
بووه و سهرهنجام جۆرهكانیش ههر بریتى بوون له جۆرهكانى شیعر .دواجار كارل ڤیێتۆر پرسیارێكى بنچینهیى دهكات :چەشنە
ئهدهبييهكان ،یان هونهرى شیعر كۆنسێپت ،یان ئایدیاى ئەم پرسە له كوێوە ڕادهكێشێ و له كوێ بۆى دهگهڕێ؟ لە وەڵمدا دهڵێ:
«بێگومان له مێژووى جۆرهكان خۆیانەوە ،بۆیه ناتوانرێ جۆرى ئهدهبى دابهێنرێ ،ههر لهبهر ئهمهش وهك ئایدیایهكى خۆڕسكیش
بوونى نییه« (ژێنێت.)٢٤:١٩86 :
له الیهكى دیكهوه ،ههندێ جار جۆرى ئهدهبى له ڕووى فۆرم و هونهرهكانى گوتن ،یان شێوازى ئهدهب و هۆنینهوه له ڕێگهى ئهو
تێما و بابهتهوه دیارى دهكرێ كه ناوهڕۆكى دەقە ئهدهبییهكه پێكدههێنێ .وا وێدهچێ ههموو جۆرێكى ئهدهبى پهیوهندیى به فۆرمى

ئهدهبیى خۆیهوه ههبێ ،ههر جۆرێك له شیعر پهیوهندیى به فۆرمى ناوهكى (تێماى ،یان ناوهڕۆكى تێكستهكه) و فۆرمى دهرهكى (كێش،
سهڕوا ،ڕیتم ،بڕگهكان) تایبهت به خۆیهوه ههبێ .ئهمهش ههر ئهو پرسیارهیه كه دهکرێ وهك ههنگاوى دووهم بكرێ كه له بنچینهى
ههر جۆرێكى ئهدهبى فۆرمێكى دهرهكى و فۆرمێكى ناوهكى ههیه .فۆرمى دهرهكى ناتوانرێ تهنیا به ههڵكهوتێكى دهرهوهى جۆرى ئهدهبى
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 ١١٤جۆرە ئەدەبییەکان و کێشەی تیۆری و زاراوەسازییان لە ئەدەبی کوردیدا
(كێش و سەروا و  ...پهخشان) پێناسه بكرێ ،بهڵكو شتێكى دى ههیه وهك پێكهاتهیهكى ڕۆحى بنچینهیى دهردهكهوێ كه له
قووڵییهوه ههڵدهقووڵێ؛ بۆ نموونه ،تراژێدى وهك كۆنسێپتێك و وهك جۆرێكه «لهبهرئهوهى تراژێدى ههندێ تایبهتمهندیى شیعرى
له خۆیدا ههڵدهگرێ و دهبێ خۆى جیابكاتهوه جۆرە ئەدەبییەکانی تر ،ئهمهش بههۆى ههندێ پێكهاته و تایبەتمەندی خهسڵهته
جیاكهرهوهیەوە ،ناکرێ بهو فۆرمه بێ بتوانین له رێگهى زارهوهدەریببڕین ،بهڵكو ئهم تایبەتمەندی جیاكهرهوهیه و فۆرمێكى ناوهكى
ههیه» (ژێنێت.)١6 :١٩86 ،
ئهم فۆرمه ناوهكییەی ژێنێت ئاماژە دەکات کە دەکرێت ببهسترێتهوه بهو دهنگهى ،یان بەو پێکهاتەیەی ناوهوهش پێکهاتەی
ئهم فۆرمه ناوهكییه له چى پێكهاتووه ،كێ قسه دهكا ،یان كێن ئهو كهسانهى قسه دهكهن؟ ئاخۆ ئهمانه نووسهر (دانهر)،
چیرۆکبێژ و كهسایهتییهكان و پاڵهوانهكانن؟ لە بەرهەمە هاوبەشەکەی دوکرۆ و تۆدۆرۆڤدا بەم شێوەیە وەڵم دراوەتەوە :له
ئهفالتوون  -هوه به تێپهڕین له گۆته و یاكۆبسن ١،ویستوومانه لهم سێ جۆره سهرهكییهى جۆره ئهدهبييهكان بدوێین كه به جۆره
سروشتييهكان ،یان جۆره ئاساییهكانى ئهدهب ناسراون .دیۆمێد ٢له سهدهى ١٤دا ،ڕوانینهكانى ئهفالتوون تا ڕادهیهكى زۆر (ههمان
شتیش ڕاسته بۆ ڕوانینهكانى ئهريستۆ لهبارهى جۆره ئهدهبييهكان و شیعر كه له هونهرى شیعردا باسیان دهكا) ،ئهم پێشنیازهى
خوارهوه جێگیر دهكا كه له سهر بنچینهى پێكهاتهى ناوهوهى جۆرهكانه ،له شیعرى لیریكى تهنیا شاعیر (دانهر) قسه دهكا ،له
شیعرى دراماتیكیدا تهنیا كهسایهتییهكان قسه دهكهن ،له حهماسه ،یان داستان ،شاعیر و كهسایهتییهكان ههموو قسه دهكهن
( .)١٩٤ :١٩7٢پرسی فۆرم و ناوهڕۆك ،یان فۆرمى ناوهكى و فۆرمى دهرهكى تهنیا ناکرێ لهم ڕوانگهیهوه دیارى بكرێ؛ بهڵكو
بهپێى الیهنێكى دیكهى پێکهاتەی ناوهوه ،ئهویش بابەتی زهمهنه كه تا سوقرات و ئهفالتوون و بگرە بۆ كۆنتریش دەگەڕێتەوە .له
ڕوانگهى ژێرار ژێنێت ،ئهفالتوون له بەشی پێنجهمى كۆماردا ٣،هاندهری سهرهكى لهمهڕ دهركردنى شاعیران له كۆمارهكهى لهسهر
دوو ئاست دهردهخا ،یهكیان پهیوهندى به ناوهڕۆكهوه ههیه كه الى ئهو به لۆگۆس ٤هاتووه؛ ئهمهش وا لێكدهداتهوه كه دهبێ شاعیر
نوێنهرایهتى ئێتیكێك بكا و بیانووی لهخشتهبردن نهداته خواوهند و پاڵهوانهكان ،ئاستى دووهم پهیوهندى به فۆڕمهوه ههیه كه الى
6
ئهو به ليكزيس ٥هاتووه ،ئهمهش پهیوهندى به مۆد و شێوهى نوێنهرایهتى كردنهوه ههیه؛ چونكه ههموو شیعرێك سهربردهیهكى
(گێڕانهوه) 7پڕ له ڕووداوى رابردوو و ئێستا ،یان هى داهاتووە .ئهم سهربردهیه به مانا فراوانهكهى دهکرێ فۆرم وهرگرێ؛ وهك
فۆرمى گێڕانهوهى بێگهرد 8،الساییكردنهوه ٩،وەک شانۆ له ڕێگهى دیالۆگ له نێوان كهسایهتییهكاندا ،وهك فۆرمى تێكهڵو،
واته ،یهك له دواى یهك ،ههندێ جار دیالۆگ (ژێنێت.)٩6 :١٩86 ،
دواتر ههموو ئهمانه شێوهى ژانرى شیعرى وهردهگرن و دهبنه تراژێدى و كۆمێدى بۆ الساییكردنهوه .ههرچى تێكهڵوهكهشه دهبێته
حهماسه یان داستان .له الیهكى ترەوە ،ههر له ڕوانگهى ژێرار ژێنێت-هوه ،دهکرێ له ڕێگهى تێما ،یان بابهتیشهوه جۆرى شیعر،
دیارى بكرێت .لهم ڕووهوه ژێنێت پێناسهى هونهرى شیعر دهكا كه الى ئهفالتوون شیعر بریتییه له «هونهرى الساییكردنهوه به هۆنینەوە»
لهسهر بنچینهى ڕیتم ،زمان ،شێواز و مێلۆدى (وهك الساییكردنهوهكانى سۆفرۆن و دیالۆگهكانى سوقرات) ،وهك ئهو ڕهوانى و
ڕوونبێژییهى له گوتاردا ههیه .ئەو دەڵی« :نموونهى شیعرى السایینهكهرهوه كه بابهته ،یان ناوهڕۆكيان جیایه ،دەکرێ وهك بەرهەمی
1

Jacobson.
Diomede.
3
La Republique.
4
Logos.
5
Lexis.
6
Récit.
7
Diegesis.
8
Haple diegesis.
9
Mimetique.
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ئهمپێدۆكلیس ١،ناوبەرین؛ به تایبهت ئهو جۆره شیییعرانهى له ڕێگهى كێش و سییەروا ،یان هۆنینهوه ناوهڕۆكێكى وهك بابهتى پزیشییكی

پێشیییییكهش دهكهن .ئهمهش الى ئهو به جۆرى شییییییعرى فێركارى ناسیییییراوه و بێگومان الى ئهرسیییییتۆش رهتكراوهتهوه .ئهو پێى وایه
هۆمێروس به ههمان شیێوهى ئهمپێدۆكلیس كێش بهكاردههێنێ .باشیتره ئهمپێدۆكلیس ناوبنێین سیروشیتناس تا شیاعیر .ههرچى له
بارهى ئهو جۆره شییعرانهن كه به شییعرى لیریكى ناسیراون ،نموونهى شییعرى سیافۆ ٢و پیندار دههێنێتهوه .ئهرسیتۆ به چاك و خراپ
له کتێبەکەیدا ناویان ناهێنێ ،ئهفالتوونیش ٣ههمان ههڵوێستى ههبووه« (.)٩6:١٩86
ژێرار ژێنێت هونهرى شیعر ،یان مۆرکی شیعرییهت لهسهر بنچینهى دوو ئاست دیارى دهكا كه پهیوهندییان به
نوێنهرایهتىكردنهوه ههیه؛ یهكهم :شیعرهكه نوێنهرایهتى چى دهكا؟ دووهم :شیعرهكه چۆن ئهم نوێنهرایهتییه پێشكهش دهكا؟ واته
شێوازى گوتنەکەی بە چ شێواز و لەونێکە؟ ههر به ڕاى ئهو ،ئهمهیان پهیوهندیى به كردهكانى مرۆڤەوه ههیه ،یان پهیوهندى به
نوێنهرایهتى خودی مرۆڤەوە ههیه كه دهکرێ نوێنهرایهتییهك بێ ،ڕووى لهسەرەوە ،یان ڕووى له خوارهوه بێ بهرامبهر به ئێمه.
له ڕوانگهى ژێرار ژێنێت ئێمه سێ جۆرى ئهدهبى و شیعرمان ههیه؛ ئەو ڕوانگەیەش تهواوى تیۆرییهكانى جۆرى ئهدهبى لهسهر
دامهزراون ،ئهمانهش سێ جۆرى گهورهن و هەر چەشنە جۆری ئەدەبییان لێدادەچۆڕێ ،ئهم سێ چەشنەش بریتین له :لیریك،
ئێپیك ،دراماتیك .له ڕوانگهى ژێرار ژێنێت ئهم جۆرانه ،جۆرى ئهدهبى بهرایین (جۆرى كۆن) ٤،ئهمانه ههر یهكهیان ،یان جۆرى
دیكهى بچووكتر دهگرنه خۆیان ،بۆ نموونه ،له جۆرى دراماتیك ئەمانە لە ئارادن :تراژێدى ،كۆمێدى ،دراما .له جۆرى ئێپیكدا
حهماسه ،یان داستان خۆى ڕۆمان ،یان چیرۆكی ههیه .له جۆرى لیریكدا ئهو بنجۆرانهى بهشێكن لێى گهلێك زۆرن ،وهك سروود،
قهسیده ،شیعرى الواندنهوه ،شیعرى نامه ،شیعرى داشۆرین و هتد( .تامین و هونێر.)8٩ :٢٠٠٤ ،٥
به گشتى ئهم سێ جۆره (بهرایى و كۆن) سهرهكین .بۆ زیاتر تێگهیشتن لێیان له ڕووى پێكهاته و بوونیانهوه شێوازى
گواستنهوه و شیكردنهوه و لێكدانهوهیان خوێندنهوهى زۆر ههڵدهگرێ .ههندێ جار كه دهگوترێ لیریك ،ئێپیك ،دراماتیك ،به سێ
كارێكتهر و تایبەتمەندیی دهڕوونى و ئهخالقى مرۆیى دادهنرێن؛ وهك لیریك بۆ گۆرانى گوتن و شادى ،ئێپیك (حهماسه) بۆ
گێڕانهوه ،دراماتیك بۆ یارى و شانۆ .ئهمهش نزیككردنهوهیهكى دروسته و تێگهیشتنی جۆرهكانى ئهدهب وردتر دهكاتهوه؛ بۆ
نموونه ،شاعیر و نووسهره ڕۆمانتیكه فرانسییهكان لێكدانهوهى زیاتریشیان بۆ ئهم بابهته كردووه .له ڕوانگهى شاعیرێكى وهك
ویكتۆر هوگۆ ،ئهم سێ جۆره گهورهى ئهدهب بهرانبهر به سێ تهمهن و سهردهمى مرۆڤایهتى وەک لیریك بۆ سهردهمى سهرهتایى
مرۆڤایهتى ،ئێپیك بهرامبهر به سهردهمى پێش زانین ،دراماتیكیش بۆ سهردهمى هاوچهرخ دهوهستن.
پێویستە جارێكى دیكهش بگهڕێینهوه بۆ بابەتیکی دیكه كه ئهمهش ههر پهیوهندى به فۆرمى ناوهكى و فۆرمى دهرهكى
جۆرهكانهوه ههیه ،لهم ڕووهوه بابەتی گۆكردن 6بایهخێكى زۆرى ههیه؛ بهو مانایهى گۆكردن له ههر یهك لهم سێ جۆرەدا جیاوازه،
ئهمانهش سێ نرخن ههڵكهوتى ناوهوه و دهرهوه نیشان دهدهن .الى تیۆریداڕێژێکی وهك نۆرترۆپ فرای 7،ههموو جۆرهكانى ئهدهب
له سێ جۆری :ڕۆمانس ،ساتیر ،مێژوو كۆدهبنهوه .رهگ و ڕیشهى ئهمانهش بێگومان تا سەردەمی ئهریستۆ كه الى ئهو بریتین
له :لیریك ،تراژیدى و دراما دەگەڕێتەوە.
له الیهكى دیكهوه ،مژاری جۆره ئهدهبييەكان له مێژووى ئهدهبدا گرێدراو به شێوازى نووسین و دهربڕینەوە ،ههر وهكو له سهرهوه
به گشتى ئاماژهى پێکراو؛ بهڵم ئهم ڕوانینهش زۆر زیندووه كه پرسی جۆره ئهدهبييهكان و شیعر لهم چوارچێوهیهش تێدهپهڕێ؛ چونكه
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Sappho.
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4
Archi-genres.
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Tamine et Hunert.
6
Enonciation.
7
Northrop Frye.
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 ١١6جۆرە ئەدەبییەکان و کێشەی تیۆری و زاراوەسازییان لە ئەدەبی کوردیدا
بابەتی شێواز پهیوهندیى به ڕوانین و داڕشتن و ئهزموونهوه ههیه .شێواز بۆ خۆى یهكێک له تایبهتمهندییهكانى گوتاره له
١
ڕهوانبێژى و ڕوونبێژیدا.
6

ئیلیوس دۆنات ٢له تێبینییهكانى لهبارهى ڤیرژیل ٣ئهم سێ جۆرهى سهرهوه دهبهستێتهوه به «بووكۆلیك ٤،جیۆرجیك ٥و ئێنیاد،
ئهمانهش یهك له دواى یهك بریتین له شیعرى شوانكارە 7،شیعرى فێركارى 8و شیعرى حهماسى( » ٩كۆمپانيۆن.)٢٠٠ :١٩٩8 ١٠،
پرسی چەشنە ئهدهبييهكان و شیعر ههر تهنیا دیاریكردنى جۆرى ئهدهبى و جۆرى شیعر نییه؛ بهڵكو ئهم دیاردهیه دهمانخاته بهردهم
تایبەتمەندی و ههڵكهوتى درهكى و ناوهكیی دەق ،لێرهوه دەق بۆ خۆى وهك زمانێكى گشتى دهردهكهوێ .ئامانجى تیۆریى جۆرى
ئهدهبى ئاودیو بوونه لهم ههڵكهوته گشتییه .له ڕوانگهى ئهنتوان كۆمپانیۆن ،كێشهى جۆركانى ئهدهب بریتییه له دیاردهیهكى
وەک :كۆدى ئهدهبى ،ههندێ پێوهرى گشتى ،ههندێ ڕێساى یارى .ئهم كۆد و پێوهر و ڕێسایه زانیارى دهدهنه خوێنهر لهبارهى
چۆنیهتى چوونه ناو تێكست ،بهم جۆره مهسهلهى بابەتی تێگهیشتن مهیسهر دهكرێ .بهپێى ئهم مانایه ،مۆدێڵى ههموو تیۆریى
جۆرهكانى ئهدهب شتێک نییه؛ جگه له دابهشبوون بۆ سێ شێوازى كالسیكى .له ڕوانگهى ڕۆمان ئینگاردن ١١ئهم سێ شێوازهش
بریتین له :یهكهم :ههستى مهزنى و پڕ له فهخامهت ١٢،دووهم :تراژێدی ،سێیهم :ههستى بێمانایى و نزمى ١٣.له ڕوانگهى
ئینگاردن ،ئهم سێ تایبەتمەندییە شێوازییه ،مۆرکی بنچینهیین له خوێندنهوەدا (كۆمپانیۆن.)١87 :١٩٩8 ،
ڕوانینى فۆرمالیسته ڕووسهكانیش لهم بارهیهوه سهرنجڕاكیشه كه له ڕووى مێژووییهوه دهگهڕێتهوه بۆ پێش پێکهاتخوازەکان
و بەر لە رۆالن بارت و ژێرار ژێنێت .ڕوانینى رۆمەن یاكۆبسن لهم ڕووهوه له ههموویان سهرنجڕاكێشتره .یاكۆبسن كێشهى چەشنە
ئهدهبييهكان گرێدراو به پێکهاتەی ڕێزمانى نهگۆڕ و زمانى ئهدهبیى جۆره ئهدهبييهكانەوە پێناسەی دەکات .یاکۆبسن پێی وایه

شیعرى لیریك بریتییه له كهسى یهكهم له حاڵهتى ڕێزمانى ئێستادا ،كهچى حهماسه بریتییه له كهسى سێیهمى ڕابردوو .له
ڕاستیدا «من» ى وەگێڕ له حهماسەدا له دهرهوه وهك كهسى سێیهم دهبینرێ (ژێنێت و ئهوانى دى.)٣٢١:١٩86 ،
له ڕوانگە نوێیهكانى ڕهخنه و تیۆریى ئهدهبى ،وەک نموونه بهو شێوهیهى الى ژێرار ژێنێت و هانس رۆبێرت یاوسدا
هاتووه ،كێشهى جۆرهكانى ئهدهب پهیوهندییان به «خوێندنهوه« ههیه .الى ژێرار ژێنێت ههموو بەرهەمێکی ئهدهبى به چهند
ورده تێكستێک دهوره دراون كه بە «پاراتێكست» ١٤ناوزەدیان دەکات؛ وهك ناونیشان ،پێشهكى ،پێڕست ،پهراوێز ،ناونامە،
لێكدانهوه و ههڵسهنگاندنهكانى سهر پشتبهرگى كتێب .ههموو ئهم ورده تێكستانه ،ئامانجیان پێشكهشكردن و ناساندنى دەقی
ئهدهبى سهرهكییه ،لێرهوه پرسی جۆرهكان دیارى دهكرێ .ئهگهرچى ڕوانگهى یاوس له چوارچێوه تیۆرییهكى دیكهى ئهدهبیدایە؛
Rethorique.
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Elias Donat.
3
Virgile.
4
Bucolique.
5
Georgique .
6
Eneiade.
7
Pastorale.
8
Didactique.
9
Epopée.
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Compagnon.
11
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Sublime.
13
Grotesque.
14
Paratexte.
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بهڵم له پرسی خوێندنهوه یان جوانیناسیی خوێندنهوه و وهرگرتندا ١لهم خاڵه لهگهڵ ژێرار ژێنێت کۆدەبێتەوه كه بابەتی
چەشنە ئهدهبييهكان پهیوهندییان به خوێندنهوهوه ههیه؛ بۆیه بابەتی جۆرهكان ناکرێ ببێته كێشهیهكى سهرهكى ،چونكه چەشنی
ئەدەبی ههمیشه وهک ستاتووێكى ئهدهبى به شێوهیهكى خۆبهخۆیى لە ئارادیە و ئهمهش الى ژێنێت وهك بەراوردێک وایه
کە ئهو به ههڵوێستێكى سروشتى دەیناسێنێ .له فهلسهفهى دیاردەناسیی هۆسێرل -یشدا ئەو شێوه خۆبهخۆییه لە گۆڕێدایە؛
بۆیه الى ئهو پێویست بهوه ناكا پرسی خوێندنهوه تیۆریزه بكرێ وهك لهالى ههندێكى دیكه هاتووه وهك میكێل دوفرێن( ٢كۆمب،
.)١٢ :١٩٩٢
پرسی جۆره ئهدهبييهكان له ڕوانینى تیۆرییەکەی یاوس ٣،پهیوهندییان به مەودای جوانیناسانەوە ههیه و الى ئهو بە «ئاسۆ
چاوهڕوانكراوهكان» ٤ناسراوە؛ وهك سیستهمێكى سهرچاوهداره و لهگهڵ خوێندنهوەدا شتهكان و كردهكان دهگۆڕێن .سهرچاوهى ئهم
سیستهمهش سێ شته؛ یهكهم ،ئهو ئهزموونهى پێشتر ههمانه له بارهى جۆرهكانى ئهدهب له كاتى خوێندنهوه كه جۆرى ئهو تێكسته
دیارى دهكا .دووهم ،فۆرم و تێماى كارى ئهدهبى كه ئهو تێكسته پیشانى دهدا .سێیهم ،جیاوازى له نێوان زمانى كارى ئهدهبى و
زمانى پراتیكى رۆژانه وهك جیاوازییهك له نێوان جیهانى خهیاڵى (كه كارى ئهدهبى و هونهرى پێشكهشی دهكا) بهرانبهر به واقیعى
رۆژانه.
لێرهوه ئەرکی ئهدهب وهك كردهیهكى كۆمهڵیهتى دهردهكهوێ كه كارى ئهدهبى ڕوانینى خوێنهر بۆ جیهان دهگۆڕێ؛ لهمهشهوه
پهیوهندییهكى پێداچوونهوه و پرسیاركردنهوه له ئهدهب و كۆمهڵ دروست دهبێ .له الیهكى ترەوە ،جۆرهكانى ئهدهب پهیوهندییان به
زمانهوه ههیه؛ مێژووى ئهم ڕوانینهش تا فیردینان دو سۆسوور دەڕواتەوە .سهرهنجام ههر وهك فهیلهسوفى فرانسى مێرلۆپونتى
بۆى دهچێ« ،زمان شتێك نییه له پێشمان داندرابێ؛ بهڵكو زمان ئاسۆیهكه دهورهى داوین؛ جۆرهكانی ئهدهبیش ههڵكهوتێكى
سروشتى خوێندنهوهیه بێ ئهوهى پێى بزانین» (كۆمب .)١٣ :١٩٩٢،٥ئهم «ئاسۆ» یه الى هانس رۆبێرت یاوس ههمان «ئاسۆ
چاوهڕوانكراوكان» یه كه جۆرهكانى ئهدهب بۆ تیۆریزهكردنى خۆى کەڵکی تەواوی لێوهردهگرێ.

٤ـ جۆره ئهدهبييهكان و ئهزموونى كوردى :زاراوهسازى و دەرکەوتنیان
له ئهدهبى نووسراوى كوردیدا وهك ئهزموونێكى ئهدهبیى خاوهن كولتوور و نهریتى مرۆیى ،جۆرهكانى ئهدهب لە ئارادان و ئهم
جۆرانهش تایبەتمەندییەکانی ئهو مرۆڤە له سهردهمه جیاجیاكاندا نیشان دهدهن .ئەدەبی کوردی ههر له كۆنهوه تا ئهمڕۆ گۆڕان
و گهشهسهندن و دهوڵهمهندیى خۆى ههبووه؛ وهك له ئهدهبى نووسراو و ئهدهبى نهنووسراودا .له ئهزموونى شیعرى نووسراوەی كۆنى
كوردیدا ،شیعرى لیریكى له شێوهى فۆرمى چامه و چوارخشتەکی و غهزهل و قهسیده ههبووه .ئهمهش تهواوى ئهزموونى شاعیرانى
كۆن دهگرێتهوه ،له مهال پهرێشانهوه کە یەکەم دەقی نووسراوی بڕواپێکراوی ڕێبازی گۆرانی داناوە بۆ جزیرى و خانى لە ئەدەبی
کوردیی کورمانجیدا و تا دهگاته نالی ،سالم ،کوردی ،مەحوی و شێخ ڕەزا و حاجى قادر بە کوردیی ناوەندی لە سەدەی
نۆزدەهەمدا و گۆران و ههردى و شاعیرانى دیكهى هاوچهرخ .به گشتى له تهواوى سهرچاوه كوردییهكاندا ،سهرهڕاى كهمیى
ڕوانين و تۆێژینهوه لهم بارهیهوه ،جۆره ئهدهبييهكان ،یان جۆره شیعرهكان بە سێ جۆر دابهش دهكرێن؛ لیریكى و ئێپیكى .جۆرى
سێیهم ،واتە ئەدەبی دراماتیك ،یان شانۆیی کە لە ئەدەبی کالسیکی کوردیدا بوونى نەبووە؛ بێگومان ئهمهش پرسیارى دیكه
دهوڕووژێنێ و ئهم ههڵكهوته تا ڕادهیهك بۆ ئهدهبى فارسیش ڕاسته كه ئهدهبى كوردى زیاتر له ناوهندى كولتوورى ئهوهوه نزیكه.
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 ١١٨جۆرە ئەدەبییەکان و کێشەی تیۆری و زاراوەسازییان لە ئەدەبی کوردیدا
بۆ تێگەیشیییتن لە جۆره ئهدهبييهكان له ئهزموونى ئهدهبى كوردیدا ،ئێمه پێویسیییتیمان به گهڕانهوه بۆ سیییهرهتاكانى شییییعرى
كوردى ههیه؛ واتە بۆ یهكهم دەقی شیییعریى كوردى .ئهم تێكسیییته چ فۆرمێكى دهرهكى و ناوهكى ههبووه؟ شیییعرى لیریكى بووه،
یان شییعرى حهماسییى؟ داسییتان ،یان جووتسیەروا ،یان قهسییده؟ لهم بارهیهوه كوردۆلۆگى ڕووسییى ڕۆدینكۆ باس له سییهرهتاكانى
ئهدهبى كوردى دهكا و ئهم سهرهتایه دهگهڕێنێتهوه بۆ قهسیدهیهكى درێژ (پۆیهما) كه هى سهلیم سلێمان -ییییییه و گوایه دهڕواتهوه
بۆ سییییهدهكانى ناوهڕاسییییت .له بارهى یهكهمین تێكسییییتى كوردى زۆر ڕوانین ههیه .گەرچی تا ئێسییییتا ئێمه نهگهیشییییتووینهته
تێكسییییییییت و رێككهوتنێكى دیاریكراو؛ بهڵم له ڕوانگهى زۆر له توێژەرە کوردەکانەوە ئهم سییییییییهرهتایه مێژووێكى ههیه؛
کەوایە یهكهم تێكستى كوردیش لە ئارادایە.
ڕۆدینكۆ ١له یهكێک له وتارهكانیدا بهناوی ئهدهبى كوردى سهدهى حهڤدهیەم باس لهو دهستنووسانه دهكا كه له الیهن ئۆگوست
ئهلێكساندهر ژاباوه له سهدهى نۆزدەهەم كۆكراونهتهوه .ئەو تێكستى شیعرى یوسف و زولهیخا كه ڕۆدینكۆ به پۆیهما ،واته شیعری
درێژ ،یان قهسیده ،ناوى دههێنێ و بە بەرهەمی شاعیر سهلیم سلێمان ڕەپاڵیدەدا .سهردهمى ئهم قهسیدهیه وەک ئەو دەڵێ
دهگهڕێتهوه بۆ سهدهكانى ناوهڕاست ،بەڵم وەک توێژینەوەی نوێیەکان دەریانخستووە و دواتر باسی لەسەر دەکەین؛ سەلیم سلێمان
لە سەرەتای سەدەی هەژدەهەمدا ژیاوە .ڕۆدێنکۆ دەڵێ :له كۆتایى دهستنووسهكهدا نووسراوه كه سهلیم سلێمان ،شاعیرى دهربارى
میرنشینى خێزان (توركیا) بووه .پۆیهماى یوسف و زلێخا بهپێى ئهو زانیارییانهى پێمان گهیشتوون؛ یهكهم بهرههمى شیعرى
سهدهكانى ناوهڕاسته کە به شێوهى جووتسەروا هۆنراوەتهوه ،كه شێوازێكى باوی شیعرى كالسیكى فارسى بووه .پۆیهما كه لە
 ١7١١دێڕدا و به کێشی ههزهج نووسراوه (قادر محەمەد.)٢٠٠٤ :١7٢ ،
ئهوهى لهم ڕوانینەدا سهرنجى ئێمه ڕادهكێشێ ،زاراوهى پۆیهمایه ٢.به پێى فۆرمه جیهانییهكانى شیعر ،تا ئێستا له ئهدهبى
كوردى و جیهاندا ،به تایبەت له ئهدهبى نەتەوەکانی ئێرانیدا ناسراوه ،پۆیهما بهرانبهر به قهسیدهى درێژ ،یان چامه وهك له نهریتى
شیعرى كوردیدا هاتووه؛ دهوهستێ .ئهمهش ڕوانینێكى سهرنجڕاكێشه و دهکرێ وهك ڕهگ و ڕیشهى شیعرى كۆنى كوردى له
بابهت جۆرهكانى ئهدهب به گشت و جۆرهكانى شیعر به تایبهت ڕەچاوی بكهین .بێگومان ئهو كێشهیهى ئهم ڕوانینهى ڕۆدینكۆ
دهیورووژێنێ به الى ئهوهمان دهباتهوه كه تهواوى مێژوونووسان و ڕهخنهگرانى كورد ،كه باسیان له جۆرهكانى ئهدهب كردووه؛ تهنیا
باس له لیریك و ئێپیك ٣دهكهن .خاڵی هەرە گرنگ لێرەدا ئەوەیە کە پۆیەما لە الیەکەوە ،وەکو ژێرچەشنی شیعری لیریک لە
قەڵەم دەدرێ و لە الیەکی تریشەوە ،وەک ڕۆدێنکۆ ئاماژەی پێکردووە؛ نموونەی یووسف و زڵێخا دەگرێتەوە کە دیارە
چیرۆکەشیعرە؛ هەر بۆیەش ئەو زاراوەیەی ڕۆدێنکۆ بە کاری هێناوە و دەکرێ واتای بەرباڵوتر و تەنانەت گشتگیرتریشی
هەبێت.
لە هەمبەر ئەم ڕوانینەدا ،بەختیار سەجادی بە پشتبەستن بە لێکۆڵینەوەی ئەم دواییانەی توێژەرانی ئەدەبی کورمانجی،
پێی وایە ناوی ڕاستەقیەنی شاعیری ناوبراو سەلیم سلێمان-یە ،نەک سەلیم سلێمانی ،بەو شێوەیەش لە نووسینەکەی ڕۆدێنکۆدا
تۆمار کراوە .هەروەهاش پێی وایە شاعیری ناوبراو لە چەرخەکانی ناوەڕاستدا نەژیاوە و گەرچی لە هەندێ سەرچاوەدا بە
هاوچەرخی مەالی جزیری دانراوە؛ بەڵم لێکۆڵینەوە نوێیەکان ئەوەیان دەرخستووە کە لە سەدەی هەژدەهەمدا ژیاوە( .سەجادی،
 .)٢٠١٥ :7٥ئەم ڕوانینەی سەجادی پشتی بە لێکۆڵینەوەی عەبدولڕەحمان ئاداک لە کتێبی دەسپێکا ئەدەبیاتا کوردیا
کالسیک بەستووە کە ئاماژە بە دێڕێکی یووسف و زوڵەیخا دەکا و دەڵێ :ئەم دێڕە ئاماژە بە ساڵی نووسینی بەرهەمەکە
دەکا« :لەورا ب حیکایەتێ شەنییە /تاریخ ژ ئیسمێ حەق خەنییە» .هێنانی «حەق خەنی» بەپێی پیتی ئەبجەد بەرامبەری
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ڕێکەوتی  ١١68 /١7٥٤دەبێ؛ کەوایە بەپێی ئەم زانیارییە سەردەمێ کە ئەم شاعیرە تێیدا ژیاوە ،سەدەی  ١8بۆ ئێمە
دەستنیشاندەکات (ئاداک.)٢8٥ :٢٠١٥ ،
سەجادی لە کتێبی مێژووی ئەدەبی کوردیدا کە تا ئێستا چەند بەرگی لێ باڵوبۆتەوە؛ پێی وایە یەکەم دەرکەوتەی
ئەدەبی نووسراوی کوردی لە ڕێبازی گۆرانیدایە .ئەو لەسەر ئەو باوەڕەیە زۆربەی هۆنراوە ئایینییەکانی کتێبی سەرئەنجام لە
سەرەتادا بە شیوەی زارەکی هۆنراونەتەوە و دواتر و لە سەردەمانی تردا نووسراونەتەوە و ئێستا بە شێوی تۆمارکراو لە کەالمی
سەرئەنجامدا لەبەردەست ئێمەدان .سەجادی پێی وایە یەکەم دەقی نووسراوی کوردی کە ڕاستی و دروستیی لە الیەن توێژەران
و دەستنووسناسەکانەوە پشتڕاست کرابێتەوە؛ بریتییە لە شیعرەکانی مەال پەرێشان دینەوەری کە دەچنە خانەی ڕێبازی
گۆرانییەوە و لە ڕوی زارناسانەشەوە گەرچی بە زۆری لە سەر هەورامی پێکهاتوونە؛ بەڵم مۆرکی لەکی و تەنانەت هەندێ
شێوەزاری تری کوردیشیان پێوە دیارە (.)٢٠١6: 77
بێجگە لە لیریک و ئێپیک ،ههندێ له ڕهخنهگران بايهخيان به نهبوونى جۆرى سێيهم داوه كه ئهدهبى دراماتیكييه و له
بهرانبهریدا ئهدهبى شانۆییان بۆ داناوه و پرسیار لهو نهبوونییه دهكهن .له ڕوانگهى ئهوانهوه ،جۆرى شانۆیی ،جۆرێكه تهنیا له
كۆمهڵه پێشكهوتووهكاندا ههیه؛ ئهو كۆمهڵنهى گهیشتوونهته ئاستێكى بهرزى گهشهسهندنى ماددی و هزری و هونهرى .ئهمهش
وهك دیاردهیهك و وهك تایبەتمەندییەکی ئهدهبى ،زیاتر له ئهدهبى رۆژئاوا دهبینرێ؛ بۆ نموونە ،جەمال ئەحمەدی لە تاریخ ادبیات
کردیدا پێی وایە ئهو دابهشكردنهى بۆ ئهدهبى شانۆیی له ڕۆژئاوادا دهكرێ و پێكدێ له تراژێدى ،دراما و كۆمێدى لە ئەدەبی
ڕۆژهەڵتیدا بە کەمی دەرکەوتووە .ئەحمەدی دەڵێ« :توێژهران لهو بڕوایهدان بنچینهكانى هونهرى شانۆیی له ئێراندا (بە
كوردیشەوە) ،به بهراورد لەگەڵ یۆنان و نەتەوەکانی تری ئۆروپا ،زۆر سهرهتایى و كهممایەیە .شیعرى شانۆییش ههمان ههڵكهوتى
ههیه .له ئهدهبى كوردیشدا به ههمان شێوهى ئێران هێشتا الوازتر و سهرهتایى تره» (.)٥٢ :١٣٥٢
ڕوانینی سەرەوە بایهخی خۆی ههیه؛ لەبەر ئەوەی زۆربەی ئهو سهرچاوانهى لهبهر دهستن ،بهم ئاراستهیەدا نهڕۆیشتوون.
كێشهى سهرهكى بۆچى دهگهڕێتهوه كه توێژهران و ڕهخنهگرانى كورد له پرسی باسكردنى جۆرهكانى ئهدهب ،تهنیا باس له لیریك
و ئێپیك دهكهن؟ له ڕوانگهى ئێمهوه ،بابەتەکە دهگهڕێتهوه بۆ تایبەتمەندیی سادهیى پێکهاتەی كۆمهڵیهتى و نهبوونى تاکایەتی.
الی سەجادی شیعری شانۆیی لە ئەدەبی فۆلکلۆریی کوردیدا دەرکەوتووە و بە شێوەی سادە و ساکار بە بەراورد لەگەڵ
ئەدەبی نووسراوی رۆژئاودادا هەبووە؛ بەڵم نەگەیشتۆتە قۆناغی نووسراو و تەنیا بە شێوەی زارەکی و لە گەمە
فۆلکلۆرییەکەکاندا بەکارهێنراوە (.)٢7 :٢٠١6

٤ـ١ـ ڕوانینى گۆران
الى گۆران بابەتی جۆر ئهدهبييهكان پهیوهندییان به ڕوانینه ڕهخنهییهكان و هونهرى شیعرى خۆیهوه ههیه؛ دهزانین له زۆرێک له
وتارهكانیدا له بابهت تێم ،یان ناوهڕۆك و بابهتى كێش و سەروا و تایبهتمهندیى شیعرى كوردى باسى لێوه كردووه ،له ڕوانگهى
شیعر و پهخشانى شیعرى باسى لێكردووه كه له الى ئهو مهرج نییه كێش ببێته پێوهرێك بۆ بوونى شیعرییهت ،ئهم بابەتە پهیوهندی
به دابهشكردنه ههره كۆنهكانهوه ههیه كه سهرچاوهكهى دهگهڕێتهوه بۆ ئهریستۆ و ئهفالتوون و هۆراس .گۆران له وتارى سهرنجێكى
كورت له شیعردا دهڵێ« :ئهرستۆ ١به چاوى كهرتێكى ئهسڵى تهماشاى کێش و سەروا ناكات بۆ شیعر ،ئهمانه به وێنه و بهرگ
دادهنێ وه به پێویستیان دهزانێ تهنیا بۆ ههڵبهست (نظم) نهك شیعر ،وهالى وایه زۆر ههڵبهست ههیه ،هیچ بهالى شیعردا ناچێت،
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 ١٢٠جۆرە ئەدەبییەکان و کێشەی تیۆری و زاراوەسازییان لە ئەدەبی کوردیدا
ههروهك زۆر قسهى پهخشانیش پێویسته له ڕیزى شیعرى ساغدا جێگاى بۆ بكرێتهوه» (لە ئاشنا  .)٢٠٠٢:٢٥ئهمه یهكهمین
سهرنجى گۆرانه كه دهروازهیهك بۆ چهند جۆرێكى ئهدهبى دهكاتهوه وهك شیعر و پهخشان و وهك شیعر و ههڵبهست .
له وتارێكى دى به ناوى «كۆنى و تازهیى له ههڵبهستا» باس له چهند جۆره شیعر دهكا كه ڕاستهوخۆ له ڕووى تێما و له
ڕووى فۆرمى دهرهكى كه ئهو به وێنه ،یان بیچم ،یان بهرگى شیعرى ناویان دێنێ ،گرێیان دەدات به جۆره ئهدهبييهكانەوە له
ئهدهبى كورديدا ،كه له بنهڕهتدا له الى ئهو پهیوهندییان به جۆرهكانى شیعرهوه ههیه؛ گۆران دەڵێ :ههڵبهستى تازهى كوردى ،به
زۆرى چووهتهوه سهر كێشە نهتهوهییهكهى حونجه– پهنجه (هیجا – مقطع) ،له كاتێكدا كێشى ههڵبهستى كۆن (عروض) بوو.
قالبی ههڵبهستى كۆن :قهسیده ،غهزهل ،پێنج خشتهكى ،چوارخشتهكى ،تهركیببهند بووه ،له كاتێكدا قالبی ههڵبهستى نوێ
ئهگهر لیریك (غنائى) بێ پارچهیهكى كورت ،یان درێژ دهبێ ،كه پێكهاتووه له ژمارهیهك بهندى دوو دێرى ،یان ،٥ ،٤ ،٣
...،6تا ،كه سەروای ئهم بهندانهش به مهرجێك له دوو دێر كهمتر نهبێ ،به جۆرى جیاواز پێكهوه دهبهسترێن؛ له ههڵبهستى تازهدا
وێنهى قالبی دراماتیكى ههیه ،كه له هى كۆنا نییه؛ بهڵم قالبی داستان (ملحمه) و ههڵبهستى چیرۆكى له كوردى كۆن و
تازهدا تێكڕا وهكو یهكن (.)٢٥
لهم وهسفهى گۆراندا چهند زاراوهیهك بهكارهێنراوه وهك چهندین جۆرى فۆرمى شیعرى جیاواز ،جۆرى ئهدهبى جیاواز وهك
لیریكى ،دراماتیكى ،داستان و ههڵبهستى چیرۆكى كه مهبهستى شیعرى چیرۆكییه ،كه له الى نووسهرانى دیكهش بهكارهاتووه.
ئهگهرچى الى گۆران وهك كێشهیهكى زاراوەناسانە ههندێ جار له نێوان شیعر و ههڵبهست تێكهڵییهك دروست دهبێ؛ بهڵم به
ڕوونى له پاژی بهرایى شیعر و ههڵبهستدا لێكیان جیادهكاتهوه؛ بهڵم كه دێته سهر بابهته سهرهكییهكانى شیعر له ئهدهبى كوردیدا،
زاراوەی ههڵبهست به مانا بەرباڵوەکەی شیعر بهكاردههێنێ .ئهمهش ههڵكهوتهكهى ئاڵۆز كردووه؛ بهڵم به دڵنیاییهوه لهم پاژەدا
گۆران له زاراوەی ههڵبهست مهبهستى شیعره ،چونكه له سهرهوه ههڵبهست به نهزم دادهنێ.
ئهوهى سهرنجڕاكێشه لهم وهسفەدا ئەوەیە گۆران باس له شیعرى دراماتیكى دهكا كه له شیعرى كۆندا وێنهى نییه و زیاتر
پهیوهندى به ژیانى ئهمڕۆوه ههیه؛ ئهمهش وهك ڕوانین و بۆچوونێكى دروسته .ئهگهرچى ئێمه پێمان وایه هێشتا ئهم جۆره ئهدهبه،
یان ئهم جۆره شیعره به ڕوونى له ئهدهبیاتى میللهتانى ڕۆژههڵت دیار نییه و به لێڵى ههست به بوونى دهكرێ؛ بهڵم ئهوهى
سهرنجڕاكێشه ڕوانینهكانى گۆرانه لهبارهى هونهرهكانى شیعرى كوردى له كۆن و نوێدا ،بهتایبەت لهم وتاره و وتارهكانى دى زۆر
دهوڵهمهنده و بێگومان پێویستى به لێكۆڵینهوهى دیكهى وردتر وهك بابهتێك بۆ هونهرى شیعرى گۆران ههیه؛ خوێنەر ههست به
خوێندنهوهى گۆران و شارهزایى ئهو لهمهڕ هونهرى شیعر بهو شێوهیهى له ئهرستۆوه هاتووه؛ دەکات تا دهگاته شاعیرى پارناسى
فرانسى سوللى پرۆدۆم ١كه گۆران له وتارى پێشووشدا ناوى دههێنێ.
گۆران له وتارێكى تردا به ناوى مێژووى رهخنه به كورتى له كوردییا پاش ئاوڕدانەوە له یۆنانییەکان و عهرهبهكان و
ئۆروپییهكان ،به پوختی باس له گهشەسەندنى شیعر و پهخشانى كوردى دهكا .ئەو بۆ شیعرى درامى ،یان شانۆیی زاراوەی
(ههڵبهستى– تهماشا– تهمسیلى) بهكاردههێنێ .بهم جۆره دهبینین له الى گۆران جۆرهكانى ئهدهب گرێدراون به جۆرى شیعر،
یان وردتر به هونهرى شیعرەوە و به پلهى یهكهم بهستراونهتهوه .ئهم بنجۆرانە بریتین له شیعرى لیریكى ،دراماتیكى ،داستان
ههڵبهستى چیرۆكى ،ههڵبهستى تهماشا ،چیرۆك و ڕهخنهش وهك دوو فۆرمى پهخشان.
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زمستان ١٢١ ١399

٤ـ٢ـ ڕوانینى عهالئهدین سهجادى
الى عهالئهدین سهجادی بابهتهكه قووڵتر و ئاڵۆزتر دهبێتهوه .ڕوانینهكانى سهجادى ههر وهك گۆران لهسهر بنچینهى تایبهتمهندیى
كهسایهتیى ئهدهبى و كولتووریى كوردى بنیات نراون؛ واته خوێندنهوهیهكه زیاتر ڕووى له ناوهوهى ئهدهبى كوردییه .ئهم دووانهش لە
ڕوانینهكانى خۆیاندا زۆر بایهخیان بهم تایبهتمهندییەی كوردییە داوه .ئهمهش لهگهڵ ڕوانینه تیۆرییهكان لهمهڕ تیۆریى جۆره
ئهدهبييهكان ههر وهكو له سهرهوهدا هاتووه؛ تێكدهكاتهوه ،وێڕاى لهبهرچاوگرتنى تایبهتمهندیى ئهدهبى كوردى و جۆرهكانى له ڕووى
فۆرمى ناوهكى و فۆرمى دهرهكى ،واته له ڕووى ناوهڕۆك و له ڕووى قالبى شیعرییەوە وهك بهو شێوهیهى له الى نووسهرانى
هاوچەرخی گۆران و سهجادى بهكارهاتووه.
سهجادی له كتێی نرخشناسیدا كێش به نیشانهیهكى سهرهكیى جیاوازیى نێوان هۆنراوه و پهخشان دادهنێ .لێرهوه لهم ئاستەدا
ههست به جۆرهكانى ئهدهب دهكرێ .پاشان تهواوى ڕوانینهكانى ئهو له مێژوونوسییە ئهدهبییهكهیدا چڕبۆتهوه و خراونهتهڕوو.
سهجادى كه باس له دهورانى ،یان سهردهمهكانى ئهدهبى كوردى دهكا؛ جۆرهكانى ئهدهبیش پێبهپێ لهگهڵ سهردهمهكان دهركهوتوون.
الى ئهو ههموو مێژووى ئهدهبى كوردى له سێ سهردهم كۆكراونهتهوه كه ئهو وشهى دهور و دهورانى بۆ بهكاردههێنێ؛ دهورى یهكهم،
مێژووهكهى دهگهڕێتهوه بۆ زۆر كۆن ،بۆ سهردهمى ئیسالمى و له دهورى دووهم و سێیهم شیعر گهشه دهكا .سهجادى دهڵێ لهم
دهورەدا ئهدهبى پهخشان گهشهى كردووه و له ئهفسانه و چیرۆك و ههقایهتدا خۆی نیشانداوه؛ ئهگهر نهنووسرابنهوه .ئهمهش
ڕوانینێكى سهرنجڕاكێشه ،بهو مانایهى ههردهم پهخشانى كوردى ههبووه؛ چونكه له ناو كوردا ئهفسانه و چیرۆك و داستان بۆ
گێڕانهوه ههبووه؛ ئهگهرچى تۆماركردن و نووسینهوهشیان بوونى نهبووبێ .ئهم تایبەتمەندییە له سهردهمه كۆنهكاندا بابەتێکی
ئاسایى بووه ،پاشانیش لهو سهردهمه كه تۆماركردن نهبووه؛ گۆكردن ،یان به گشتى ئهدهبى زارهكى بوونێكى بهرچاوى ههبووه؛
ههڵبهت به گهلێك ههڵكهوتى جۆرى ئهدهبى وهك لیریكى و ئێپیكى.
له دهورى سێیهمدا به راى سهجادى شیعر و جۆرهكانى شیعر گهشهیان كردووه؛ بهڵم لهم دهورهدا رۆژنامه جێگهى پهخشانى
گرتۆتهوه .دهركهوتنى رۆژنامهش سهرهتاى نوێبوونهوهیه ،لهم سهردهمهش فۆرمى وتار و چیرۆك ،یان به گشتى پهخشانى نوێ به
گهڵێك جۆر و به تێمى جیاجیا دهردهكهوێ .له الى سهجادى دهورى سێیهم دهورێكى تێكههڵكێشه ،لهم دهورهدا شیعر و پهخشان و
شانۆ ههیه .ئهمهش تهواوى جۆرهكانى ئهدهب له مێژووى ئهدهبى دهگرێتهوه .پاشان له شوێنێكى تردا ههر لهمهڕ جۆره ئهدهبييهكان
سهجادى دهڵێ« :ئهدهبى كوردى سێ ڕێچكهى گرتووه -١ :ئهفسانه و داستان -٢ .قسهى نهستهق و پهندى پێشینان -٣ .هۆنراوهى
تازهكى خهیاڵى شاعیران» (.)١١8 :١٣٩١
له الیهكى ترەوە ،سهجادى باس له سێ جۆرى ئهدهبى دهكا کە بریتین لە داستان ،ئهفسانه (میتۆلۆژیا) و چیرۆك و وهك
سێ جۆرى گهوره باسیان دهكات .كێشهى جۆره ئهدهبييهكان هێشتا لهم ڕوانینانهى سهرهوهى سهجادى به ڕوونى دهرناكهوێ؛ چونكه
لهم وهسفانهى سهرهوه كۆمهڵێك زاراوه ههن وهك شیعر و پهخشان و شانۆ ،داستان ،چیرۆك و ئهفسانه کە بە وردی و لە ڕووی
فۆرم و پێکهاتەوە جیاوزییەکانیان دەستنیشان نەکراون .له ئهدهبى كوردیدا ،كێشهى چەشنە ئهدهبييهكان له ڕوانگهى سهجادى
تهواو بهستراونهتهوه به جۆرهكانى شیعرەوە .ئهمهش ڕوونتر لهگهڵ بنچینه تیۆرییهكانى جۆره ئهدهبييه کالسیکەكان وهك له
سهرهوهدا هاتووه تێكدهكاتهوه .سهجادى شیعرى كوردى بە سێ جۆر دابهش دهكات -١ :هۆنراوى شهڕوشۆڕ  -٢هۆنراوى گۆرانى
 -٣شیعرى السایى .بهپێى ئهو وهسفهى بۆ هەرکام لهمانه نووسیوێتی ،دهبێ یهكهم بهرانبهر به ئێپیكى بووهستێ؛ چونكه ناوبراو
به درێژى پوختی وهسفى ئهم جۆره شیعره دهكا و دەڵێ:

 ١٢٢جۆرە ئەدەبییەکان و کێشەی تیۆری و زاراوەسازییان لە ئەدەبی کوردیدا
«هۆنراوى شهڕ و شۆڕ ناوى به خۆیهوهیه ،له پێشا كارهساتى خواكانى ئهگێڕایهوه .له پاشا كه دهورى ئهو خوایانه بهسهرچوو بڕا
بهسهر نهبهردى پاڵهوان و ههواى جهنگیدا ( )...ئهمهش له كوردیدا وێنهى زۆره ،یهكێ لهوانه شهڕى "شهماڵ و زهالنه)...( ،
ئهم داستانه كارهسات و ئهفسانهى خهیاڵییه .خاوهنهكهى نازانرێ كێیه و له چ وهختێكدا دانراوه .ههندێك دهڵێن هى «میزا شهفیع»
یه ،بهڵم وا نییە؛ چونكه به گهڵێ زهمان له پێش میزا شهفیع بیستراوه« (.)١66 :١٣٩١
جۆرى دووهم دهبێ بهرانبهر به شیعرى لیریكى بووهستێ كه ئهو به «هۆنراوى گۆرانى» ناوێ دههێنێ .سهجادى دهڵێ« :
ئهم هۆنراوه سهرهتا كه داهاتووه لهگهڵ بلوێر و دووزهله دهوترا ،له پاشا واى لێهات ههر شیعرێ كه تهعبیرى له عاتیفه بداتهوه
وهكو غهزهل و پەسن و شانازى ،پێیان دهوت شیعرى گۆرانى ،ئهم جۆره شیعرانه تا ئێستا لهناو كوردیدا بهم چهشنه تاریف نهكراوه؛
واته غهزهل و مهتح به شیعرى گۆرانى نهزانراوه؛ بهڵكو گۆرانییان ههر به شیعرى بهسته وتووه« ( .)١66 :١٣٩١ئهم وهسفه
تهواو لهگهڵ شیعرى لیریكى دهگونجێ؛ بهو مانایهى له شیعرى لیریكى كهسایهتیى شاعیر و ههست و عاتیفهى خۆى به پلهى
یهكهم دێ و شاعیر قسه لهگهڵ خۆى دهكا .بێجگه لهمه له بنچینهى شیعرى لیریكیش ئامێرى موزیك ههیه؛ ئامێرى (لیر) بۆ
خۆى ئامێرێكى سادهى موزیكى كۆنى یۆنانى و ئۆروپییه ،دەکرێ ههمان ههڵكهوتى بلوێر و دووزهلهى كوردى ههبووبێ .له بارهى
ئهوهى سهجادى دهڵێ زۆربهى شیعرى كوردى دهكهوێته بهر شیعرى گۆرانى وهك بهو شێوهیهى له الى فرانسییهكان پێناسهى زانستى
بۆ كراوه ،سهرهڕاى ئهوهى سهجادى سهرچاوهكهى خۆى لهم بارهیهوه دهستنیشان نهكردووه؛ بهڵم ئهم ڕوانینه لهگهل ئهم پێناسهى
سهرهوه بۆ شیعرى لیریكى تێكدهكاتهوه ،له ڕوانگهى ئهو بهپێى ئهم پێناسهیه تهواوى شیعرى كوردى ،یان زۆربهى ههره زۆرى
شیعرى لیریكین.
جۆرى سێیهم كه شیعرى الساییه ،دهبێ بهرانبهر به شیعرى دراماتیكى ،یان شیعرى شانۆیی ،یان وهك گۆران دهڵێ ههڵبهستى
تهماشا و تهمسیلى بووهستێ .گۆران مهبهستى لهم وشهى ههڵبهسته شیعره ،یان كه به «شیعرى ساغ» ناوى دههێنێ و ههڵبهست
بهرانبهر به نهزم دایدهنێ وهك له سهرهوهدا هاتووه .ئهوهى سهرنجڕاكێشه له وهسفهكانى سهجادى بۆ ئهم جۆره شیعره ،ههست به
كێشهیهكى ئاڵۆزتر دهكهین كه ئهو پێى وایه ئهگهر باس له شیعرى دراماتیكى بكهین ئهو به شیعرى السایى ١ناوى دێنێ ،ئهوا
ههر ڕاستهوخۆ پهیوهندى به شیعرى شهڕوشۆڕ و گۆرانییهكانهوه ههیه .ئهو پێى وایه داهێنهرانى ئهم جۆره شیعرانه بێكهس و
گۆرانن كه كهوتبوونه ژێر كاریگهریى ئهدهبى ئۆروپى ،بهتایبهت ئهدهبى فرانسییهكان ،سهجادى لهم بارهیهوه دەڵێ« :ئهم هۆنراوهیه
لهم ئاخرهدا فهرهنسزییهكان ئهم ناوهیان بۆ دانا ،ئهگینا له پێشا ئهم ناوه نهبوو؛ چونكه السایى ئهگهر ڕاستت ئهوێ شیعره شهڕ
و شۆڕ و گۆرانییهكانه؛ بهڵم لهبهر ئهوه هونهر (فهن)یێكى تێدایه و یهكهیهكهى پیاو ئهگرێت ،لهالیهكهوه ،لهالیهكى تریشهوه
چارى تهنگوچهڵهمهى نهفسى و كۆمهڵیهتى و ئایینى و خوو و رهوشت ئهكا ،گۆیا له فهساڵهكهیا لهوان جیا ئهبێتهوه ،جا بهم
بۆنهوه ئهم ناوهیان بۆ دانا .هۆنراوى السایى بهم مهعنایه لهناو كورد نهبووه ،مهگهر لهم دواییهدا نهبێ كه بێكهس و گۆران ئهم
ئاگرهیان ههڵگیرساند .كورد له شیعرى شهڕ و شۆڕ كه شیعرى چیرۆكیشى پێ دهوترێ لهسهر تهعریفى فهرهنسزییهكان له شیعرى
گۆرانیشدا به ئهندازهى دهستهڵت تیایا دهوڵهمهنده )...( .ئهمانهش ئهگهر لهسهر تهعریفى ئهووهڵ بێ ،ئهوا ههموو شهڕوشۆڕن،
وه ئهگهر لهسهر تهعریفه عیلمییهكهى فهرهنسه بێ ،ههندێكیان شهڕ و شۆڕن و ههندێكیان گۆرانى لهگهڵ الساییدا ،ئهمانهش وهكو
خورشید و خاوهر ،لهیلێ مهجنون ،شیرین و خهسرهو ،شیرین و فهرهات ،بارام و گوڵهندام ،رۆستهم و زۆراو و هتد.)١67 :١٣٩١( »،
لهم ڕوانینه قووڵنهى سهجادىدا ههست به پرسی ئاڵۆزى كێشهى جۆره ئهدهبييهكان دهكرێ .له وشهى فهساڵ مهبهستى
فۆرمه كه ئهم شیعره لهم ڕووهوه له شیعرى «هۆنراوى گۆرانى» جیایه و له ههندێ ڕوویشهوه لهگهڵى یهك دهگرێتهوه .له الى
سهجادى بهپێى ئهم وهسفه ههموو ئهدهبى (شیعر) كوردى الساییهكه بهرانبهر به دراماتیك دهوهستێ .له دوو جۆرى بهرایى
Mimesis.
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كۆدهبێتهوه ئهمانیش شیعرى شهڕوشۆڕ و شیعرى گۆرانین ،بهڵم ئهو جۆرى سێیهم كه شیعرى دراماتیكییه به داهێنراو دهزانێ،
ئهمهش له الى ئهو ڕهگێكى ئهوتۆى نییه و پێی وایه ئهمه له الیهن گۆران و بێكهسەوە داهێنراوه .
لهم ڕوانینهى سهجادى كێشهیهكى ئاڵۆزى زاراوهسازى و كێشهى تایبهتمهندیى فۆرمى ناوهكى و دهرهكى ههر یهك لهم جۆرانه
دهردهكهوێ .ههر وهك چۆن سهجادى خۆى له پاژی دوایى ئهم تێكستهى سهرهوەدا ئاڵۆزییهكهى پیشانداوه .دهبێ الى ئهویش دوو
جۆرى ئهدهبى ههبن ،ئهمانیش شیعرى لیریكى و شیعرى ئێپیكین .پرسی ناوەريارۆكى شیعرى السایى كه ئهو لێكدانهوهیەكى دیكهى
بۆ دهكا ،لهگهڵ تایبهتمهندییهكانى شیعرى ئێپیكى زیاتر دهگونجێ كه ههر خۆشى له ههمان پاژدا زاراوەی «چیرۆكى شیعرى»
بهكار دههێنێ؛ بهو مانایهى ئهم جۆره شیعره گێڕانهوه و كهسایهتیى زۆر و پهیامى ئێپیكى زۆرى تێدایه و شاعیر لهگهڵ كۆمهڵ
دهدوێ؛ نهك لهگهڵ خۆى .ئهم زاراوەیەش الى زۆربهى نووسهرانى ترى كورد وهك چۆن له خوارهوه دهیبینین ههر بهرانبهر به ئێپیك
دایدهنێن .ههموو ئهمانەش ئاڵۆزییهكى زۆرى دروستكردووه؛ بۆیه له ڕووى زاراوهسازییەوە دهبێ یهكگرتووییهك لە ئارادا بێ .ئێمه
زاراوهى حهماسه بهرانبهر به ئێپیك به دروست دهزانین؛ نهك وهك باوه زاراوهى داستان ،یان چیرۆكى شیعرى بۆ دادهنێن ،ئهگهرچى
ئهمهش ڕێژهیهك دروستى تێدایه .
له الیهكى تریشەوە ،له ڕوانگهى سهجادییەوە لهمهڕ جۆرهكانى شیعر كه وهك جۆرى بچووكتر دهردهكهون كه ههر ئهمهش تا
ڕادهیهك دهمانباتهوه بۆ كێشهى فۆرمه دهرهكییهكانى شیعرى كوردى ،باس له كهمیى شیعرى پەسن ،یان ستایش دهكات .به ڕاى
ئهو ،هۆكارى كهمیى شیعرى پەسنی له ئهدهبى كوردیدا پهیوهندیى به كێشهى سیاسییهوه ههیه؛ ههر ئهمهش هۆكارى سهرهكییه.
سهجادى دهڵێ« :شاعیرانى عهرهب مهتحى كۆشكى عهباسییهكانیان ئهكرد و فارسهكان هى بهرمهكییهكان و شتیان وهرئهگرت،
بەڵم (كوردهكان) مهتحى كێ بكهن؟ به ناچارى پاڵیان ئهدا به ئایینهوه و الیان وابوو دونیاكه خراپ بووه» (.)١7٠ :١٣٩١
سهجادى لهم ڕوانینهدا سهرنجمان بۆ دینامیكى سۆسیۆ-ڕامیاری ،یان کۆمەڵیەتی-ڕامیاری دهباتهوه ،كه چۆن
دینامیكییهكى لهم جۆره ههندێ جار شهقڵێكى تایبهت به ئهدهبێك دهبهخشێ ،یان چۆن تایبهتمهندییه ئهدهبییهكان شێوهیهك
وهردهگرن .ههڵبهت ئهمهش له مێژووى ئهدهبى كوردیدا كهمتر سهرنجى دراوهتێ .ههمان هۆكاریش له پشت نهبوونى الیهنى
دراماتیكییه له مێژووى ئهم ئهدهبه .به پێچهوانهوه دهبینین ههمان هۆكاریش له پشت دهوڵهمهندیى ئهدهبى دراماتیكییه له مێژووى
ئهدهبى ڕۆژئاوادا .له ڕوانگهى سهجادی ئهفسانه میتۆلۆژییه ،وهك جۆرێكى سهرهتایى ئهدهبى زیاتر سهر به فۆرمى پهخشان له
قهڵهمى دهدا؛ ئهگهر تۆماریش نهكرابێ .بهم پێیه ئهم ههڵكهوته سهرهتاییه دهبێ له ئهدهبى نوێ؛ یان به گشتى لهگهڵ سهرههڵدانى
شیعرى لیریك كهم بووبێتهوه .سهجادى لهم بارهیهوه دەڵێ« :له كوردیشدا وشهى ئهفسانه بۆ كارهساتى زۆر كۆن بهكارئههێنن ،جا
بهو بۆنهوه ئێمهش كه وتمان ئهفسانه مهبهست ئهو چیرۆك و ڕازه كوردیانهیه كه دهماودهم بۆ ڕابواردن ئهیگێڕنهوه .عالمه
بێگانهكان وهكو رهمهكى مهردمهكه گهلێ له ئهفسانه وردبوونهوه و كردوویانه به عیلمێكى سهربهخۆ .ئێستهش لهناو كوردهواریدا
كه بووترێ چیرۆك ،ههروا بهشتێكى خهمڕهوێنى ئهزانێ ،نهوهك به شتێك كه بناغهى ئهدهبیات و بناغهى كردهوهى باووباپیرانه،
بهڵم بێگانه وا نین »(.)١١٩ :١٣٩١
ههر ئهم دیارده ،یان ههڵكهوته كۆمهڵیهتییهش له پشت به گرنگ نهزانینى تۆماركردنى چیرۆك و ئهفسانهدا ههیه كه
وهك نموونهیهكه بۆ پهخشانى نهنووسراو وهك جۆرێكى ئهدهبى تا سهردهمى نوێ ،كه دواتر وهك سهجادى بۆى دهچێ به رۆژنامه
شوێنى پڕ دهكرێتهوه .ئهمهش سهردهمێكى نوێیه و مهبهست له رۆژنامه به پلهى یهكهم له الى ئهو پهخشانى نوێیه كه خۆى له
وتار و چیرۆك و رۆمان و شانۆدا دهدۆزێتهوه.

 ١٢٤جۆرە ئەدەبییەکان و کێشەی تیۆری و زاراوەسازییان لە ئەدەبی کوردیدا
٤ـ٣ـ ڕوانینى خەزنەدار و گەردی
له سهرچاوهى دی كه باس له جۆره ئهدهبييهكان دهكرێ ،بهتایبهت له بارهى جۆرى شیعر و سهرههڵدانیان ،تەنیا تیشک دەخرێتە
سەر دوو جۆر کە ئەوانیش «لیریك و ئیپیك» ن .عهزیز گهردى له كتێبى كێشى شیعرى كالسیكى كوردیدا كه گرنگییهكى
بهرچاوى به فۆرمه دهرهكییهكانى شیعرى كوردى داوه له چوارچێوهى كێش و ڕیتم و سهروا و زۆر بابهتى دى باس له جۆره
ئهدهبييهكان دهكا و دهڵێ ...« :پاشان كه شیعر بوو به دوو بهش ،شیعرى لیریكى و شیعرى چیرۆكى ،شیعرى لیریكى بۆ چڕین
و شیعرى چیرۆكى بۆ گێڕانهوهى چیرۆك و بهسهرهات .)6٩ :١٩٩٩( »..له شوێنێكى دیكهدا دهڵێ« :كێش و ڕیتم نیشانهیهكى
سهرهكى و جیاكهرهوهى شیعر پێكدههێنن .كێش و ڕیتم له شیعر بكهوه ،شیعر دهبێ به پهخشانێكى هونهرى و بهس» ( .)٩له الى
عهزیز گهردى كهمتر بایهخ به تایبهتمهندییه كوردییهكان دراوه .لە کتێبی ناوبراودا به وردى باس له فۆرمهكانى شیعر دهكرێ؛
بهڵم نازانین بۆ نموونە ،قهسیده چییه؛ یاخود بهیت ،چامه ،داستان ،شیعرى لیریكى ،شیعرى چیرۆكى ،مهلحهمه له ڕووی
پێكهاتهى ناوهوه و دهرهوه چۆنن .ئهو گرنگییهكى بهرچاو به فۆرمه دهرهكییهكان دهدا .له ڕوانگهى ئهوەوە ،كێش و ڕیتم بنچینهى
شیعر پێكدههێنن و له مێژووى شیعرى كۆن و نوێى كوردى دوو جۆرە كێش و ڕیتم ههبووه .ههموو ئهمانهش لهگهڵ ڕوانینهكانی
گۆران و سهجادى تێكدهكهنهوه .گەردی دەنووسێ :یهكهم :ئهو شیعرانهى به كێشى خۆماڵى و لهسهر بنهڕهتى ژمارهى بڕگه
دانراون؛ ئهمه سهراپاى شیعرى فۆلكلۆرى كۆن و نوێ دهگرێتهوه؛ لهگهڵ سهرلهبهرى شیعرى زارى گۆرانى «ههورامى» (جگه
له چهند پارچه ههڵبهستێكى شێخ شههابهددین و صهیدى ههورامى) ،ئهمهیان یهك كێشى بڕگهیى تێدا بهكارهاتووه كه كێشى
دهییه « ،»-٥+٥لهگهڵ شیعرى نوێى كوردى كه پاش شەڕی یهكهمى جیهانى ،لهگهڵ بووژانهوهى ههستى نهتهوایهتى ناو
گهالنى رۆژههڵت و له ژێر كاریگهرى بزووتنهوهى نوێخوازى شیعرى توركى گهڕانهوهیان بۆ كێشى میللى و فۆلكلۆرى سهرى
ههڵدا .دووهم :ئهو شیعرانهى به كێشى عهروزى دهستكارى كراون و نووسراون ههر له كۆنهوه كاریگهرى ئهو عهروزه له ڕێگهى
ئهدهبى فارسییهوه هاتۆته ناو ئهدهبى كوردى (.)١٠ :١٩٩٩
ئهم ڕوانینەی سەرەوە خوێندنهوهیهكى سهرتاپاگیره بۆ فۆرمه دهرهكییهكانى شیعرى كوردى .لهم خوێندنهوهیەدا تێم و كێشهى
جۆرهكانى ئهدهب ،یان شیعرى كوردى بزرن؛ بهڵم ناوبراو ههموو جۆرهكان له دوو جۆر شیعر كورت دهكاتهوه ،ئهمانیش شیعرى
لیریكى كه الى سهجادى و ئهوانى دى به «هۆنراوەى گۆرانى» هاتووه .دووهمیش شیعرى چیرۆكییه ،كه الى سهجادى به شیعرى
«شهڕوشۆر» ناوی لێبراوە .هەر بە هەمان شێوە ،سهجادیش زاراوەی «شیعرى چیرۆكی» بهكار دههێنێ ،کە الی ههندێكى
دیكه ههر به شیعرى لیریكى و ئێپیكى هاتووه.
مارف خهزنهدار ،له مێژووى ئهدهبى كوردیدا ،به پێچهوانهى گۆران و سهجادى ،وهك عهزیز گهردى ،شیعرى كوردى بە دوو
جۆر دابهش دهكا :لیریك و ئێپیك .خەزنەدار باس له شیعرى دراماتیكى و پهخشان ناكا ،بهو مانایهى ئهم جۆرە ئەدەبییانە له
مێژووى ئهدهبى كوردیدا بوونیان نییه و پهخشان له ئهدهبى كوردیدا ژانڕێکی ئەدەبیی نوێیە .بێگومان ئهمهش ڕوانینێكه پشت
ئهستوور نییه به وردبوونهوهى تیۆرى .لێرەدا پرسیارى ئهوه ناكرێ له كۆندا پێش سهرههڵدانى پهخشانى نوێ ،لهبهرچى پهخشان
نهبووه .ئەم بەشە لە بۆچوونەکانی خەزنەدار لهگهڵ ڕوانینهكانى سهجادى ناكۆك دێتهوه.
ههر ئهم وردنهبوونهوه تیۆریکهش وا دهكا پرسیارى ئهوه بكهین ناوبراو لهبهرچى جۆره ئهدهبييهكان تهنیا له دوو جۆردا
كۆدهكاتهوه .ئەمەش له كاتێكدایە ئێمه دهزانین له ههموو ئهدهبێكدا ههردهم پهخشان له مێژووى خۆیان به فۆرمى جیاجیا ههبووه
و ناشێ له ئهدهبى هیچ نەتەوەیەکدا پهخشان نهبووبێ .پاشان به پێچهوانهى گۆران و سهجادى ،ههوڵ نهدراوه بیركردنهوهیهك سهر
به تایبەتمەندییەکانی كوردى له كێشهى جۆره ئهدهبييهكان پێشەکەش بکرێ .ئهمهش خهیاڵمان بۆ ئهوه دهباتهوه خهزنهدار زیاتر
دابهشكردنه ڕۆژئاواییهكان بهسهر ئهدهبى كوردى پهیڕهو بكا كه خۆى له لیریك و ئێپیكدا دهدۆزێتهوه؛ بێ ئهوهى پرسیار له
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نیهبوونی ئیهدهبى درامیاتیكى بكرێ؛ ئیهو پێی واییه لیه ئیهدهبى كوردییدا نیییه .بێگومیان سییییییییەبیارەت بە نیهبوونى ئیهدهبى درامیاتییك
خەزنەدار ڕاسییتى بۆ چووه؛ بهڵم وردبوونهوه له ئهدهبى ئێپیكى و دانانى بهرامبهر به داسییتان و جووتسییەروا و بهیت و مهلحهمه
و چیرۆكى شیییییعرى كه فۆرمى ئهدهبى كوردى كۆن و نوێن ،ناکرێ بێ پشییییكنینى تیۆریک بخرێته بهرامبهر ئپێیك .ئهم خاڵە
كێشیهى گهورهى ڕوانینی ئەوە له وهسیفهكانى بۆ جۆرهكانى ئهدهبى .خەزنەدار به دوو شیێوه باس له لیریك و ئێپیك دهكا :له ڕووى
ڕوخسیییییییییار كیه ئێمیه بیه فۆرمى دهرهكى دادهنێین ،هیهروا لیه ڕووى نیاوهرۆكیهوه كیه ئێمیه بیه فۆرمى نیاوهكى دادهنێین .هیهر وهك لیه
سییهرهوه به چهشیینێكى تر له ڕووى تیۆریکەوە ئەو بابەتە لێكدراوهتهوه .ڕوخسییار له الى خهزنهدار فۆرم دهگرێتهوه .بە بۆچوونی
ئەو له ههرکام لهم دوو جۆره شیییعره وهك دوو جۆرى گهوره ،دابهشییى بنجۆر و ژێرچەشیینی تر ،یان جۆرى الوهكى دهبن؛ وهك له
خوارهوه دهیبینین :شیییعرى كوردى له ڕووى ڕوخسییارهوه ،بهتایبهت له بابهتى قهوارهوه دهكرێ به دوو بهشییهوه ،یهكهمیان لیریكى؛
دووهمیان ئێپیك (ئێپۆس) .لیریك به پارچه شیییییییییعرێكى كورت و قهواره بچووك دهوترێ ،ئهمه تاك ،چوارین ،دووبهیت ،پارچه،
غهزهل ،قهسییده و گهلێ شیتى تریش دهگرێتهوه .ههرچى «ئیپۆس« یشیه ،به شییعرێكى درێژ و قهواره گهوره دهوترێ .دهتوانین
گهلێ زاراوهى تر بۆ ئهم جۆره هونهره بدۆزینهوه؛ وهكو چیرۆكى شییعرى ،داستان ،مهلحهمه ،كورد خۆشى «بهیت» ى پێدهڵێ،
بهتایبهت وهكو زاراوهیهك له ئهدهبى نەتەوەییدا بهكاردههێنرێ (.)١6١ :٢٠٠١
كهواته ،له الى خهزنهدار تەنیا دوو جۆرى ئهدهبى ههن و بۆخۆیان دابهشى چهند ژێرچەشن و بنجۆر دهبن .ئهوهى لهم
ڕوانینەدا كێشه دروست دهكا ،تاك ،دووبهیت ،پارچه ،پهیوهندییان به فۆرمه دهرهكییهكانهوه ههیه ،نابێ لهگهڵ زاراوهكانى وهك
غهزهل ،قهسیده و زۆرى تر تێكهڵ بكرێ ،كه له شیعرى كوردیدا زۆرن و زۆربهى توێژهرهكانیش باسیان كردووه؛ وهك چوارخشتهكى
و پێنجخشتهكى و تهخمیس و تێكههڵكێش و زۆرى تر .ئهم ناونیشانانه پهیوهندییان به تێمى جیاجیاوه ههیه .وەک دەزانرێ،
ناوهڕۆكى غهزهل جیاوازە له قهسیده ،بهیت ،چامه ،داستان و مهلحهمهیە و ههر یهك لەم جۆرانەش لهوی تر جیاوازه.
ئەو ڕوانگەیەی سەرەوە پێویستى به وردبوونەوەی زیاتره؛ بۆ نموونه ،له سهرهتادا ئێمه گوتمان حهماسه بهرانبهر به ئێپیك
دادهنێین؛ نهك داستان و مهلحهمه ،یان چیرۆكى شیعرى ،یان بهیت ،چونكه ئهمه تێكهڵكردنى شتهكانه و ئاراستهى تیۆرى بزر
دهبێ و مانایهكى ئهوتۆ نادا؛ بهڵم ئهوه ڕاسته داستان ،یان بهیت ،یان چیرۆكى شیعرى ههموویان له شیعرى لیریكى جیاوازن كه
ئێمه پێمان باشتره زاراوهى حهماسهى بۆ دابنێین ،بهو مانایهى كۆمهڵێك كهسایهتى تێدایه و ڕووداو و مێژوویەكى خهیاڵى
دهگێڕێتهوه؛ بهڵم شیعرى لیریكى تهنیا دهنگى شاعیره ،زاتى شاعیر قسه لهگهڵ خۆى و جیهان و ئهویتر و سروشتدا دهكا،
ئهمانهش لهبن جۆرى شیعرى وهك قهسیده ،چامه ،غهزهل و شیعرى گۆرانى دهردهكهون .له بە بۆچوونی ئەحمەدی ،شیعرى لیریكى
فراوانترین بهشه له مێژووى ئهدهبى كوردیدا ههر وهك چۆن له شیعرى فارسى فراوانترین بوارى مهعنهوى ،بوارى شیعرى لیریكییه،
له شیعرى كوردیشدا به ههمان شێوه بەرباڵوترین بوارى مهعنهوى ،بوارى شیعرى لیریكییه .له ڕوانگهیهكى گشتییهوه شیعرى
عاشقانه ،فهلسهفى ،عیرفانى ،مهزههبى ،ههجو ،پهسن و وهسفى سروشت ههموویان شیعرى لیریكین ،وهك شیعرهكانى مهالى
جهزیرى ،ئهدهبى یارسان ،مهالى باتهیى ،فهقێى تهیران ،ئەحمەدی خانی ،نالى ،سالم ،كوردى ،مهولهوى ،بێسارانى ،كهیفى ،جهلى،
شێخ رهزا ،ئهركوازى ،سهید یهعقوبى ماهیدهشتى ،مهال پهرێشان ،میرزا عهبدولقادر ،فهقێ قادرى ههمهوهند و زۆرى دى له
شاعیرانى ئهدهبى كوردى كه له جۆرى ئهدهبى لیریكین)٤8 :١٣٥٢( .
ئەو دابەشکارییەی سەرەوە بە شێوەیەکی زۆر گشتی دەرکەوتووە؛ بۆ نموونە ،شیعرەکانی فەقێ تەیران ،بەزۆری ،مەنزوومە
و چیرۆکەشیعرن .خانیش ،ئەگەرچی شیعری لیریکی هەیە؛ بەڵم وەک دیارە زۆرترین ناوبانگی بۆ مەموزین دەگەڕێتەوە.
ئاخۆ بەپێی بۆچوونی نووسەری ئەو سەرچاوەیە ،هەموو بەرهەمی شاعیرانی باسکراو دەچنە خانەی شیعری لیریکەوە؟ بێگومان
لێرەدا جۆرێک لە گشتاندن دیارە و ناکرێ ئەو حوکمە بەسەر هەموویاندا داسەپێنین .لە ڕوانگهیهكى گشتییهوه ،ئەو جۆر و
بنجۆرە شیعرییانە ،واتە عاشقانه ،فهلسهفى ،سۆفییانە ،ئایینی ،ههجو ،پهسن و وهسفى سروشت ههموویان بە شێوەیەک و بە

 ١٢6جۆرە ئەدەبییەکان و کێشەی تیۆری و زاراوەسازییان لە ئەدەبی کوردیدا
گوێرەی هەندێ دابەشکاری دەچنە خانەی شیعرى لیریكەوە ،بەڵم دیارە چ لە ڕواڵەت و چ لە بابەتدا جیاوازییان هەیە .لە
نموونەیەکی تردا ،خەزنەداریش ئەو باسەی کردووە و قامکی لەسەر شیعرى ئێپیكى له ڕووى ناوهرۆكهوه داناوە .ئەو به درێژى
باس له بنچینهى سامى و عهرهبى و ئیسالمى و كوردى دهكا ،بۆ لیریك و ئێپیك وهك یوسف و زولهیخا و حاریسى بهدلیسى و
كاریگهریی كوردیش وهك شیرین و خوسرهوى خاناى قوبادى .ئهو دوو بنهمایە بۆ ئهم دوو جۆره شیعره له ڕووى ناوهرۆكهوه
دهستنیشان دهكا ،كه به ڕاى ئێمه وردهكارى تیۆریکی تێدا نییه .خەزنەدار بەم شێوەیەی خوارەوە پەرژاوەتە سەر بابەتەکە :له دواى
ئهم پیشاندان و لێكۆلینهوه له ئهدهبى كوردیدا له ڕووى ڕوخسار و ناوهرۆكهوه دهگهینهوه ڕاستییەك ئهویش ئهوهیه ئهدهبى كوردى
له دوو شێوازدا خۆى دهنوێنێ ،یهكێكیان خۆماڵییه و ئهویتریان له ئهنجامى لێكدانى شارستانییەتی ههر چوار نهتهوه هاوسێكه
(عهرهب ،فارس ،تورك و كورد) كه به ئایینى موسلمان دروست بووه .یهكهمیان شیعرى لیریك و چیرۆكى شیعرییه ،دووهمیان
غهزهل و قهسیدهیه ،بهرههمى ئهدهبى كوردى كه به شێوازى غهزهل و قهسیده هاتۆته ناوهوه ،ڕهسهن و كوردانهیه وهك شیعرى لیریكى
و چیرۆكى شیعری (.)١8٠ :٢٠٠١
لهم ڕوانینەی سەرەوەدا وردهكاریى تیۆریکى و كێشهى زاراوهسازى بە شێوەیەکی ناهاوسەنگ دەرکەوتووە؛ بهتایبهت كه
شێواز بۆ جۆرى ئهدهبى بهكار دههێنێ .لهو الشهوه كه باس له ئێپیك (حهماسه) دهكا؛ تێرمى «چیرۆكى شیعرى» بهكاردههێنێ.
ئهوهش كه بابهتى ڕهخنهیه ،بوونى ئهو پاشخانه ئیسالمى و عهرهبى و سامییهیه كه ئهو باسى دهكا ،به تایبهت له چیرۆكه
شیعرییهكان ،یان داستان و مهلحهمهكان وهك خۆى باسى دهكا ،نهك له غهزهل و قهسیده كه دهیگهڕێنێتهوه بۆ تایبهتمهندیى
كوردى .ئهمهیان بابهتێكه گفتوگۆ زۆر ههڵدهگرێ؛ چونكه ڕاسته كاریگهریى فارس ،عهرهب ،تورك و ئیسالم له سهر كورد
زۆره و جێى گومان نییه؛ بهڵم جۆرى ئهدهبى ناتوانرێ دابهێنرێ و تهنیا ههر به كاریگهریی دهرهكیش دروست نابێ .جۆرى
ئهدهبى پهیوهندیى به تایبەتمەندیی كهوناراى كولتوورى و ماددی كهسایهتیى سۆسیۆسایكۆلۆژی ،یان مۆرکی کۆمەڵیەتی -
دەروونیی گهل ،یان نەتەوەوە ههیه .مێژووى ئهمهش وهك شهقڵێكى كهسایهتیى كولتوورى له ئهدهبدا خۆى پیشان دهدا؛ وهك
سهرههڵدان و گهشهسهندن بزره .له باسى شیعرى ئێپیكدا خهزنهدار دەڵێ« :چیرۆكى شیعرى (داستان  -مهسنهوى) چیرۆكێكى
شیعرى به قهواره درێژه ،زمانى سفت و پتهوه (كالسیكییە) ،زیاتر پهیوهندى به خوێندهوار و رۆشنبیرهوه ههیه .له ڕووى كێشهوه
عهروزى – سیالبى یه ،له ڕووى قافیهشهوه جوتقافیهیه (موزدهویج) یه .ههرچى بهیته ،به قهواره زۆر درێژ نییه ،زمانى میللییه
و ڕستهى ساكاره و زۆربهى خهڵك تێى دهگا .كێشى خۆماڵى (سیالب) یه و قافیهى ڕهنگاوڕهنگه و لهسهر بنجى بهند (كوپله)
دادهمهزرێ ،بۆ مهبهستى گۆرانى ووتن دادهنرێ» (.)١6٩ :٢٠٠١
سهرهڕاى نهبوونى وردهكارى له تايبهتمهندیى ئهدهبى كوردى لهسهر بنچينهى خوێندنهوهيهكى ناوهكى له الى خهزنهدار و
تێكهڵكردنى ئهدهبى نووسراو به ئهدهبى زارهكى ،ئهمهى سهرهوه ناساندنێكه له ڕووى فۆرمى دهرهكى كه زیاتر تایبهتمهندیی كوردى
بۆ داستان ،جووتسەروا ،یان چیرۆكى شیعرى ،یان بهیت پێشاندهدا كه خەزنەدار و توێژەرانی ناوبراو لە سەرەوە ههمووى له ئێپیكدا
كۆی دهكهنهوه .ئهم جۆره وهسفه بۆ شیعرى حهماسه كه ئهو به فۆرمى جیاجیا ناویان دههێنێ ،له ڕوانگهى ئێمهوه هیچ
پهیوهندییهكیان به شیعرى حهماسه نییه .ئهمانه ههموویان تایبهتمهندیى شیعرى كوردین كه جیاوازن له شیعرى لیریكى و نزیك
دهبنهوه له حهماسه ،بهو مانایهى گێڕانهوه و كهسایهتیى زۆریان تێدایه .تهواوى بهیت و داستانه كوردییهكان ئهم ههڵكهوتهیان
ههیه؛ چونكه ئهدهبى حهماسى ههندێ تایبهتمهندیى ئهدهبى و سهر به فۆرمى دهرهكى و ناوهكى ههیه؛ لهمانهى سهرهوه كه جۆرى
شیعرى تایبهتى كوردی نییه.

پژوهشنامه ادبیات کردی

س ،6 .ش ،٢ .پیاپی  ،١٠پاییز و

زمستان ١٢٧ ١399

لێرهوه ئهو پرسیاره تیۆریکانه خۆیان ڕهپێش دهخهن کە ئاخۆ ئهم تایبهتمهندییانە له بهیت و داستان و جووتسەروا و چیرۆكى
شیعرى و مهلحهمى كوردى ههن ،كه ئهوان به شیعرى ئێپیكى (حهماسه) دهیچوێنن؟ بۆ نموونه ،ئهم تایبهتمهندییانە له
چیرۆكهشیعرییه ئێپیكییه كوردییهكانى وهك شیرین و خوسرهو ،مهم و زین ،بهیتهكانى وهك بارام و گوڵهندام ،یان الس و خهزال،
خهج و سیامهند ،لهیل و مهجنون ،خورشید و خاوهر دهدۆزرێتهوه .بێگومان ئهم تایبهتمهندییانه نادۆزرێنهوه .تایبهتمهندیى
حهماسهیى ،یان ئێپیكى تهنیا تا ڕادهیهك له بهیتى قهڵى دمدم و شانامهكاندا ههیه؛ وەک ئەحمەدی دەڵێ« :ئهدهبى حهماسه
له الى نووسهرانى كورد بریتییه له :ئێپیك ،شیعرى چیرۆكى ،داستان ،بهیت ،مهلحهمه ،بهڵم ههموو ئهمانه تایبهتمهندیى كوردین
و حماسه نین« :حهماسه له ئهدهبى عهرهبیشدا نییه ،ئهوهش كه له الى ئهبونهواس ههستى پێدهكرێ ناچێته ناو خانهى حهماسه؛
چونكه بۆ ئهم جۆره شیعره عهرهبهكان زاراوهیهكى دى بهكاردههێنن كه پێى دهگوترێ (مهلحهمه) ئهمهش زۆر جیاوازه له
تایبهتمهندییهكانى حهماسه بهو شێوهیهى ئێمه بۆى دهچین و لهسهرهوهدا هاتووه« (.)٥٠ :١٣٩٤
خاڵێکی هەرە گرنگ لێرەدا ئەوەیە کە ئەگەرچی شانامەی کوردی و شانامەی فێردەوسی لێکدەچن؛ بەڵم بەپێی
توێژینەوە نوێیەکان ،لە هەندێ الیەنیشەوە زۆر جیاوازن .ئەم وتەیە کە شانامەی کوردی بە تەواوی بە کۆپی ،یان وەرگێڕانی
شانامەی فارسی دەزانرێت ،وتەیەکی کلێشەییە و بە داخەوە زۆرجار لە الیەن خەڵکی ناشارەزاوە دووپات دەبێتەوە .گەر وەهاش
بێت ،پێویستە بەپێی بەڵگە و بە شێوەیەکی زانستی بسەلمێنرێت .هەروەهاش ،مەلحهمه زۆر جیاوازه له شانامه و بهیت و داستان
و چیرۆكى شیعرى و جووتسەروا له ئهدهبى كوردیدا ،یان فراوانتر له كولتوورى ڕۆشنگهریى كوردى ،زاراوهى «داستان» بۆ خۆى
ماناى ڕهگ و ڕیشهى گێڕانهوه به شێوازه كۆنهكهى شیعرى كوردى دێ .سهجادى باس له داستان دهكا و پێی وایە «داستان
زۆرتر بۆ نهبهردى پاڵهوانان بهكاردههێنرێت .وشهكه له بنهڕهتدا داواستانیە ،واته شوێنى جهنگ و شهڕوشۆڕ» (.)١١٩ :١٣٩١
كهواته ،له باسوخواسدا سەبارەت بە جۆره ئهدهبييهكان سهروكارمان لهگهڵ كێشهیهكى ئاڵۆز و گرێچنه و ئەم پرسەش بێگومان
خوێندنهوهى زۆر ههڵدهگرێ .لەم باسانەدا كۆمهڵێك زاراوهى تایبهت بهكاردههێنرێ كه واتای تیۆریکییان لە یەکتر جیاوازه ،وهك
بهو شێوهیهى الى توێژهره كوردهكانهوه هاتووه؛ كه له سهرهوه ناومان هێناون.

٤ـ٤ـ ڕوانينى نوێ بۆ بنجۆرە ئەدەبییەکان
گومانكردن له بوونى ئهدهبى ئێپیكى ،یان حهماسه له الى نووسهرانى كورد به شیعرى چیرۆكى ،داستان ،جووتسەروا ،یان بهیت
ناوی لێبراوە ،له بهرامبهر خوێندنهوهى تیۆریى نوێ ،بە تهواوى ڕێگه بهرهو دابهشكردنێكى دیكه خۆش دهکا كه تهواو جیاواز
دەبێ له دابهشكردنى ناو ئهزموونى كوردى ،كه شیعرى لیریكى و ئێپیكییه .ئەگەر دابهشكردنه نوێیهکەش بریتی بێت له شیعرى
لیریك و شیعرى فێركارى ،پێویستە ئەم کێشەیە ڕوون بکرێتەوە کە ئەو بەرهەمانەی تا ئێستا بە شیعرى چیرۆكى ،داستان،
مهسنهوى ،یان بهیت ناویان لێبراوە ،دەچنە کام خانەوە و ئایا بۆخۆیان چەشنێکی سەربەخۆ پێکدەهێنن ،یان دەبنە ژێرچەشن.
کەواتە ناکرێ هەر تەنیا باسی دوو چەشنی لیریک و فێرکاری بکرێت .لێرهش جۆرى سێیهم بزره كه بریتییه له ئهدهبى
دراماتیك كه له الى گۆران به ههڵبهستى تهماشا و له الى عەالئەدین سهجادى به شیعرى السایى هاتووه و له الى ههندێكى دى
بوونى نییه .له ڕوانگهى ههندێ له رهخنهگرانى ئهدهبییەوە ئێپیک چەشنێکی ئهدهبیى سهربهخۆیه ،له ڕوانگهى ههندێكى دیكەوە
بنجۆره و زیاتر به فۆرمه ناوهكییهكهى ،یان تێمەكهى دهستنیشان دهكرێ ،واته ناوهڕۆكى بابهتهكه بڕیار له جۆرهكهى دهدات.
شیعرى فێركارى له ڕوانگهى زۆربەی ئەو توێژهر و مێژوونووسە ئەدەبیانەی تا ئێستا ناویان هاتووه باسى لێنهكراوه؛ بەڵم
هەندێ توێژینەوەی نوێ بە ئاشکرا و بە ڕوونی ناویان دەبەن و پێناسەیان دەکەن و نموونەشی بۆ دەهێننەوە ،چ لە ئەدەبی
کالسیک و چ لە ئەدەبی نوێدا .گۆران پێناسەی ئەم بنجۆرە ئەدەبییە لهگهڵ ههڵبهست «نظم» تێكدهكاتهوه و هەر دووکیان
ههمان شتن؛ بهو مانایهى لهم جۆره شیعره پهیامى شیعرهكه ئامانجى سهرهكییه ،نهك تێم و شێوازى گوتن .ئهوان به هیچ جۆرێك

 ١٢٨جۆرە ئەدەبییەکان و کێشەی تیۆری و زاراوەسازییان لە ئەدەبی کوردیدا
وهك جۆرێكى سهربهخۆ باس له شیعرى فێركارى ناكهن .ئهم دابهشكردنهش جیاوازه له ڕوانگەی نووسهران و ڕهخنهگران و
مێژوونووسانى كوردە كه تەنیا وهك لیریك و ئێپیك باسیان لەسەر كردووه .لهگهڵ ئهم ڕوانینەدا وهك له سهرهوەشدا هاتووه ،جۆرى
ئەدەبیی ئێپیك پاشهكشه دهكا .هۆكارى ئهمهش له پلهى یهكهمدا پهیوهندیى به تایبهتمهندیی ئهدهبى كوردییهوه ههیه كه ئهم
تایبهتمهندییەش بۆ هۆكارێكى دیكه دهگهڕێتهوه؛ ئهویش تایبهتمهندیى سۆسیۆسایكۆلۆژى ،یان الیەنی کۆمەڵیەتی -دەروونیی
كوردییه .ئهم تایبهتمهندییهش له چوارچێوهى تایبهتمهندیى رۆژههڵتیانهوهیه كه بۆچى تهنیا ئهم دوو جۆره ههیه ،بۆچى له
ئهدهبى كوردیدا ئهدهبى حهماسى و دراماتیك بەو شێوەیەی لە ئەدەبی ڕۆژئاوادا دەرکەوتوو ،بوونێكى دیارى نییه؛ چ له ناو
بهرههمهێنانه ئهدهبییه هاوچەرخەکاندا و چ لە نەریتە ئەدەبییە کۆنەکاندا.
له ڕووى ناوهرۆكهوه ئهدهبى فێركارى ،ئهدهبێكه خاوهن ئامانج و ئاراستهیهكه بیر و بۆچوونێکی ئایینی ،سیاسى ،ئیدیۆلۆژى
و به گشتى كولتوورى (رۆشنگهرى ،زانستی و مهعریفی) و پێداویستیى كولتوورى و كۆمهڵیهتیى كۆمهڵ دابین دهكا .لهو
بڕوایهدام له ڕووى تێمەوه ئهدهبى فێركارى ،یان شیعرى فێركارى ،دابهشبوونى تێدا نییه و ئهو پهیامهى جیاواز له تێمى شیعرى
لیریك ههڵیگرتووه .تێم و واتاى جۆری لیریك بۆخۆى و بۆ دهرهوه دهگهڕێتهوه؛ ههرچى شیعرى فێركاریشه تێمێكى ههیه؛ تهنیا
ڕووى له دهرهوهیه ،بهو مانایهى زاتى شاعیر قسه لهگهڵ ئهوانیتر دهكا ،نهك لهگهڵ خۆى و ئهو تایبەتمەندییەی دوایى له شیعرى
لیریكدا زۆر زاڵه .ئێمه لهو بڕوایه داین ئهدهبى فێركارى ،یان شیعرى فێركارى دهکرێ وهك فۆرمێك لە قەڵەم بدرێ كه له جۆرێكى
ئهدهبیى سهربهخۆ نزیك بێتهوه.
شیعرى فێركارى جۆرێكى شیعریى كۆنه .مێژووى ئهم جۆره شیعره له ناو مێژووى ئهدهب به گشتى و شیعرى كوردیدا به
تەواوی ڕوون و ئاشکرا نییە .مهبهست و ئامانجى سهرهكیى شیعرى فێركارى بریتییە لە فێركردن ،فێربوون ،خوێندن و گهیاندنى
وانهیهكى فهلسهفى ،سیاسى ،ئهخالقى ،ئایینى ،زانستى و تهكنیكى و هتد .ئهگهر الیهن و تایبهتمهندییەکانی ئهم جۆره شیعره
ئاسانى ههڵگرتن بێت له تۆمارکردن ،دهبینین وێڕاى ئهم كارێكتهره شیعر له سهرهتاوه بۆ ئهوه بهكارهاتووه ،وانەیەک بگهیهنێ.
شیعرى ستایشى  -ئایینى ،دهچێته ئهو بواره ،بێگومان شیعرى ستایشى  -سیاسیش كه عەالئەدین سهجادى پێی وایه له ئهدهبى
كوردیدا كهمه ،بە ههر هۆكارێکی سیاسیش كه پهیوهندیى به تایبهتمهندیى مێژووى كوردهوه ههیه ،كهمه.
سهرهتاكانى شیعرى فێركارى له ئهدهبى یۆنانى ههر وهكو له سهرهوهدا هاتووه له الیهن ئهفالتوون و ئهرستۆوه باسى كراوه .له
الى ئهفالتوون به شیعرى السایینهكهرهوه له قهڵهم دراوه و له الى ئهريستۆش به راى گشتى ،یان وهك شارهزایهك له سروشت و
مرۆڤى دادهنێ .چیرۆكهكانى ئیزۆپ له ئهدهبى یۆنانى كۆندا نموونهیهكى جوانه بۆ شیعرى فێركارى .بهرههمێكى دیكهى زۆرى
شیعرى پهند و حیكمهتئامێز ههن كه لهسەر دەستی كسێنۆفۆن و پارمێندیاس و ئهمپێدۆكلیس نووسراون .ئهمانهش كۆمهڵێك
بوار دهگرنهوه؛ وهك شیعرى فهلهكى (ئهستێرهناسى) شیعرى كهشناسیى (وهك پێشبینییهكانى ئاراتۆس) ،بهڵم له شیعرى التینى
شاكارى گهورهى شیعرى فێركارى ههیه و دهتوانرێ لهم ڕووهوه به سهردهمى زێڕینى ئهم جۆره شیعره دابنرێ ،وهك نموونهى شیعرى
لۆكرێس كه تایبهته به پیشاندانى فهلسهفهى ئێپیكۆرۆس ،یان وەک شیعرى ناسراوى «جیۆرجیك» ی ڤیرژیل كه تایبهته به
كێاڵن و كشتوكاڵ و پیت و بهرهكهتى زهوى .هەروەهاش ،كتێبى هونهرى شیعری هۆراس و كتێبى هونهرى خۆشهویستى -ی
شاعیرى گهوره ئۆڤید (نووریسیێ .)١٩٠:١٩٩7
نموونەکانی ئەدەبی فێرکاری تا دوا سهدهكانى ناوهڕاست درێژه دهكێشێ .له سهردهمى التینى نوێشدا نموونهى ئهم جۆره
شیعره زۆره ،وهك شیعره زانستییهكانى پیلۆتیێ دومانس ،چیرۆكهكانى الفۆنتێن و هونهرى شیعرى بوالۆ .شیعرى فێركارى له
سهدهى ههژدهههمدا بهرگێكى دیكه لهبهر دهكا و نوێبوونهوهیهكى دیكه به خۆیهوه دهبینێ .لێرهش نموونه زۆره ،وهك شیعرى
ئاخاوتنێك له بارهى مرۆڤهوه و قهسیدهیهك له بارهى كارهساتى لیشبۆن ى ڤۆلتێر و زۆرى تر .له مێژووى ئهدهبى ئهوروپیدا واى بۆ
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دهچوون كه شۆڕشى ڕۆمانتیزم كۆتایى به شیعرى فێركارى هێناوه .تا بەر لە ڕۆمانتیزم ،شیعری کالسیکی فرەنسی و
شیعری نيۆکالسیکی ئینگلیسی لە سەدەکانی هەڤدە و هەژدەهەدا بایەخی زۆریان دەدایە شیعری فێرکاری .ڕۆمانتیزم وەک
بزاوتێکی کاریگەر لە بەشە جیاجیاکانی ئەدەبی ئەوروپیدا خۆی بە توندی لە شیعری فێرکاری دوورخستەوە .كۆتایىپێهێنان
و دهركردنى بڕیارى مهرگى شیعرى فێركارى بە شێوەی ڕاستەوخۆ و جیدی دهگهڕێتهوه بۆ شارل بۆدلێر ١كه الیهنى فێركردن و
زانستى له شیعردا به جادو و ئهفسانه له قهڵهم دهدا .لهم ڕووهوه بۆدلێر دهڵێ« :شیعر ناتوانێ السایى زانست بكاتهوه ،ئهگهر
ئهمه بكا ،خۆى فهرمانى مهرگ بۆ خۆى دهردهكا ،شیعر سهر به حهقیقهت نییه و شتێكى لهم جۆرهشى ههڵنهگرتووه ،شیعر
تهنیا سهر به خۆیهتى» (نووریسیێ.)١٩٠:٢٠٠١٢
شیعرى فێركارى له ئهدهبى كوردیدا مێژووێكى ههیه .لە الی بەختیار سەجادی لە مێژووی ئەدەبی کوردیدا گەرچی لە
شیعری یاریدا ،وەک یەکەم ڕێبازی ئەدەبی گۆرانی لە ڕووی مێژووییەوە ،هەست بە هەندێ نموونەی شیعری فێرکاری
دەکرێ؛ بەڵم لەبەر ئەوەی ئەو نموونانە بە زارەکی بوونە ،سەرەتاکانی شیعری فێرکاری لە ئەدەبی گۆرانیدا دەگەڕێتەوە بۆ
شیعری پێداهەڵگوتن و وەسفی مەال پەرێشان و غوڵمڕەزا ئەرکەوازی .لە شیعری فێرکاری ئایینزای شیعەدا و بە هەمان
شێوەش لە شیعری فێرکاری ئایینی سونەدا سەرەتاکانی دەگەڕیتەوە بۆ مەهجووری و فەقێ قادری هەمەوەند .سەجادی پێی
وایە باشترین و بەناوبانگترین نموونەی شیعری فێرکاری لە بەرهەمی مەال خدر ڕواریدا دەرکەوتووە بە ناوی «ڕۆڵە بزانی»
(.)٢٠١٥ :78
لە ڕوانگەی بەختیار سەجادی -یەوە« ،ئەدەبی فێرکارانەی ئایینی» خاوەنی پاشخانێکی دەوڵەمەندە لە ڕێبازی گۆرانیدا
و بە زۆری دەرکەوتووە و بەسەر چەندین بنجۆری دیکەی ئەدەبیدا دابەش دەکرێ کە بریتین لە مناجاتنامە ،عەقیدەنامە،
مەلوودنامە ،مێعراجنامە و شیعری پێداهەڵگوتن .سەبارەت بە «شیعرى چیرۆكى» کە عەالئەدین سەجادی باسی لەسەر دەکا.
سەجادی کەڵک لە زاراوەی «چیرۆكەشیعر» وەردەگرێ و وەکو بنجۆرێکی ئەدەبی لە قەڵەمی دەدا کە لە سەدەی هەژدەهەمی
زایینیدا لە هەر دوو نەریتی گۆرانی و کورمانجیدا گەیشتۆتە لووتکە .ئەو پێی وایە ئەدەبی حەماسی بەو مانایەی لە ئەدەبی
یۆنان و ڕۆمی کەونارا و تەنانەت لە ئەدەبی فارسیدا دەرکەوتووە؛ لە ئەدەبی کوردیدا بە شێوەی تەواو لە ئارادا نییە و ئەو
نموونانەش لەبەردەستن هەرکامیان لە ڕوانگەیەکەوە بە تەواوی ناتوانن کۆی تایبهتمهندییەکانی ئێپیک دەستەبەر بکەن.
سەجادی تەنانەت ئاماژە بۆ دەستەواژەی «داری چەشنناسانە» دەکا و هەوڵ دەدا لقوپۆپەکانیشی دیاری بکا .ئەو لە
هەنگاوی یەکەمدا ئەدەبی زارەکی لە نووسراو جیادەکاتەوە و جۆر و بنجۆرەکانی هەر کامیان دەستنیشان دەکا.
لە ئەدەبی کورمانجیشدا سەرەتاکانی دەگەڕێتەوە بۆ سهردهمى جهزیرى و دواتر خانى .مهولوودنامهكان ،عهقیدهنامهكان،
ههندێ له نامه شیعرییهكان و شیعره ئایینییهكان و تێکڕا بهشێكن له شیعرى فێركارى .له سهرهتاى ئهم ئهزموونەدا دوو نموونهى
باشی شیعرى فێركاریمان له ئهدهبى كوردیدا ههیه .کتێبی یەکەم بۆ سهدهى حهڤده دهگهڕێتهوه و ئهویتریش بۆ سهدهى نۆزده.
ئهمانهش نۆبههار -ی ئهحمهدی خانى و لوغهتنامهى ئهحمهدی بەرهەمی شێخ مارفى نۆدێ -یه .دەتوانین باس لە نموونەیەکی
تازەیش بکەین ،واتە فهرههنگهكهى مهال عهبدولكهریم مودهریس كه به شیعر هۆنیویهتییهوه بە ناوی دوو ڕشته :فهرههنگێكى
عهربى  -كوردییه به ههڵبهست .ئهم چهند بەرهەمە ،نموونهى بەرچاون بۆ شیعرى فێركارى وهك مێتۆدێك بۆ فێربوون و بۆ
نیشاندانی شیعرى فێركارى ،وهك بنجۆر ،یان ژێرچەشنێكى ئەدەبی.

Baudelaire.
Nourissier.
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 ١3٠جۆرە ئەدەبییەکان و کێشەی تیۆری و زاراوەسازییان لە ئەدەبی کوردیدا
سهردهمى زێڕینى شیعرى فێركارى كوردى لهگهڵ ئهزموونى سهردهمى نوێ دهست پێدهكا ،لهگهڵ شیعرهكانى مهوالنا و ئهزموونى
شیعرى حاجى قادرى كۆیى .فهلسهفهى مهدهنییهت و ناسیۆنالیزم به مانا كولتوورییهكهى ،پانتاییهكى گهورهیان له جیهانى
شیعریی حاجی قادردا ههیه .تەنانەت لە هەندێ شیعری ئایینیی مەحوویشدا دەرکەوتووە .شاعیرانى شیعرى فێركارى لە نیوەی
یەکەمی سەدەی بیستەمدا به پلهى یهكهم له ڕوانگهى ئێمهوه بریتین له :مفتى پێنجوێنى ،حهمدوون ،شیعره ئایینى و
نیشتمانپهروهرییهكانى پیرهمێرد ،مستهفا شهوقى و عارف سائیب .پاشان دەبێ بە ناو ئهزموونى هەندێ شاعیر و نووسەری
ناوەڕاستی سەدە تێپهڕین ،وەک بێخود ،دڵدار ،فایهق بێكهس ،سروود و شیعره نیشتمانپهروهرییهكانى ئهحمهد موختار جاف،
ئیبراهیم ئهحمهد و شیعری پێشهنگى گۆران له كۆتاییهكانى ئهزموونى شیعریى خۆیدا .هەروەهاش شیعره نیشتمان پهڕوهرییهكانى
ع .ح .ب .و ع .ع .شهونم لە شەست و هەفتاکاندا نموونەی بەرچاوی شیعری فێرکارین .لە پاڵ ئەمانەشدا ،بهشێكى زۆرى
بەرهەمی پهشێو دەچنە ئەم خانەیەوە ،كه له ڕوانگهى ئێمەوە زۆربەی شیعرى پهشێو الیەنی واتایی و فێركارانەیان هەیە؛ بهڵم
به سیمایهكى لیریكى و شێوازێكى شیعرى نوێ دەریخستوون .هەروەهاش بهشێكی ئهزموونى شیعریی شێركۆ بێكهس لەم پۆلەدا
جێگير دەکرێ .له تێکستەکانی ئهدهبى منداڵنیشدا سروودهكان و شیعر بۆ مندڵن و مێردمنداڵن نموونەی جوانی شیعرى
فێركارانەیانن تێدا دەبینرێ.
سەبارەت بە دەرکەوتنی شیعری دراماتیک دەتوانین بڵێین ئەو جۆر ئەدەبییە لە وێژەی کالسیکی کوردیدا کەمترین
گرنگیی پێدراوە؛ بەڵم بە هاتنە ئارای سەردەمی نوێ و ئەدەبی نوێبوونەوە ئەمەشیان وەک چەشنە ئەدەبییەکانی گەشەی
کرد .گەرچی لە ئەدەبی زارەکیدا هەست بە چەندین فۆرمی جیاجیا دەکەین کە تێیاندا وتووێژ بەکارهاتوون و ئەمەش لە
هەندێ لە یارییە فۆلکلۆرییەکاندا دەرکەتووە؛ بەڵم زۆربەی توێژەران لەسەر ئەو باوەڕەن لە یەکەم نموونەی بنجۆری دراماتیک
لە ئەدەبی کوریدا ئەو تێکستە شانۆییەیە کە الیەن عەبدولڕەحیم ڕەحیمی هەکاری -یەوە نووسرا .هەکاری دەقەکەی لە ساڵی
٢٠١8دا نووسی و لە دەستپێکی  ٢٠١٩لە ئەستەمبۆڵ باڵویکردەوە و بەم شێوەیەش یەکەم نموونەی ئەدەبی دراماتیک بە
شێوەی مۆدێرن لە وێژەی کوردیدا دەرکەوت.
ئەو سەرەتا گرنگ و جێگای سەرنجەی ئەدەبی دراماتیک لەبەر سێ هۆکاری سەرەکی نەیتوانی خێرا گەشە بکا؛
هۆکاری یەکەم ئەو دابڕانە گەورەیە بوو لە ئەدەبی نووسراوی کوردی لە تورکیا و پاش هاتنە سەر حوکمی مستەفا کەماڵ
ئەتاتورک هاتە ئاراوە کە ئاراستەی ئەدەبی کوردی بۆ ماوەی زیاتر لە نیوسەدە گۆڕانکاریی بەسەردا هات .هۆکاری دووەم
گۆڕانکارییە هزرییەکانی خودی هەکاری بوو کە چەند ساڵێک پاش دانانی ئەو تێکستە تا کۆتایی ژیانی چیدی درێژەی
بەو ڕەوت و سەرەتا هەرە گرنگەی نەدا کە بۆخۆی دەستی پێکردبوو .هۆکاری سێیەمیش نەبوونی پێوەندیی تۆکمە لە نێوان
دانەران و شاعیرانی کوردی زاراوە جیاجیاکانی زمانی کوردی لەو سەردەمەدا بوو .ئەدەبی دراماتیک لە کوردیی ناوەندیدا و
زیاتر لە باشووردا پاش شەڕی یەکەمی جیهانی سەرەتاکانی دەرکەوت و دواتر و بەتایبەت پاش شەڕی دووەم وەک بنجۆرێکی
ئەدەبیی سەربەخۆ گەشەی کرد.

٥ـ ئهنجام
كه باس له ئهزموونى كوردى له بارەی جۆرە ئەدەبییەکانەوە دهكهین؛ ڕاستهوخۆ دهكهوێنه ناو دوو كێشهوە کە ئەوانیش زاراوهسازى
و تیۆرى ئهدهبین .ئێمەی کورد چهند جۆر و بنجۆرێكى ئهدهبیمان ههیه ،وهك چۆن له ئهدهبى ڕۆژئاوا ،به تایبهتى له
الى ئهرستۆ و گۆته و كارل ڤیێتۆردا هاتووه؛ بەڵم مەرج نییە جۆر و بەتایبەت بنجۆرەکان لە ئەدەبی میللەتاندا وەک یەک
بن .الی توێژەرە کالسیکییەکانی ڕۆژئاوا ،كێشهى جۆرهكانى ئهدهب به پلهى یهكهم دەبەسترێتەوە به جۆرهكانى شیعرەوە.
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ههمان دیاردهى تیۆریش له الى توێژهرانى كوردیشدا ههیه بەتایبەت لە نەوەی یەکەمی ئەو توێژەرانەدا ،وەک نووسینە
پێشهنگهكان گۆران و عهالئهدین سهجادی ،مارف خەزنەدار و عەزیز گەردی .بۆ شیعرى لیریكى وهک زاراوهیهكى جیهانى،
هەندێ زاراوهى كوردى وەک لیریكى ،هۆنراوى گۆرانى ،شیعرى لیریكى و شیعری غنایی بەکارهاتووە .بۆ شیعرى فێركارى
ههڵبهست (نظم) و شیعری فێرکارانە بهكارهاتووه .ههموو فۆرمه شیعرییهكانى وهک پۆیهما ،غهزهل ،قهسیده ،چامه ،سهر بهو
جۆرى لیریکن .بهرامبهر به ئێپیک -یش وهک زاراوهیهكى جیهانى ،ئێیپک خۆى بهكاردێ لهگهڵ هۆنراوى شهڕوشۆڕ ،شیعرى
چیرۆكى ،داستان ،جووتسەروا ،مهلحهمه ،بهیت ،شانامه ،ئەدەبی حەماسی و پاڵەوانی (لێرهوه حهماسه له ڕوانگهى ئێمه زیاتر
بهرانبهر به ئێپیک دهوهستێ) .ئهمانهش ههموو ئهو جۆره شیعرانه دهگرنهوه كه له شێوهى داستان ،بهیت ،مهسنهوى ،شانامهدا
ههن.
له ڕوانگهى توێژهرى دیكەوە ههموو جۆره ئهدهبييهكان له ئهزموونى ئهدهبى كوردیدا بریتین له :شیعرى لیریكى ،وهک
جۆرێكى سهرتاپاگیر و گشتگیر ،لهگهڵ بهشێكى زۆر له شیعرى فێركارى .ئهدهبى دراماتیکى ،یان شیعرى دراماتیک ،كه له
الیهن ههندێكیان به شێوەی شیعرى شانۆیی بەکارهێنراوە ،له الى گۆران به ههڵبهستى چیرۆكى ،یان به شیعرى تهماشا ،یان
تهمسیلى و له الى عەالئەدین سهجادى به شیعرى السایى دێ .له ڕوانگهى گۆرانەوە ئهم جۆره ئهدهبیه (یان ئهم جۆره شیعره)
له شیعرى نوێى كوردى و ئهدهبى نوێى كوردیى سهدهى بیستەمدا ههیه .گۆران پێی وا بوو ئهدهبى كوردى له نوێبوونهوهدایه و
بهرهو ڕیالیزم دهڕوا ،وهک چۆن له وتارەکانی خۆیدا پشتگیرى لێدهكات .به پێچهوانهوه سهجادى گومانى هەبوو ئهم جۆره
ئهدهبه له ئهدهبى كوردیدا ههبێ و پێى وا بوو ئهم جۆره بهشێكه له شیعرى شهڕوشۆڕ و گۆرانی .لە زاراوەی کورمانجیدا
سەرەتاکانی ئەدەبی دراماتیک لەسەر دەستی عەبدولڕەحیم ڕەحیمی هەکاری دامەزرا و دواتریش لە ئەدەبی کوردیی ناوەندیدا
گەشەی کرد .ڕوانینە نوێکان لەبارەی جۆر و چەشنە ئەدەبییەکانەوە لەسەر دەستی کۆمەڵێ توێژرەی ئێستا پێشکەشکراون.
ئەوان جۆر و بنجۆر و فۆرمە ئەدەبییەکان پێناسە و پۆلێنبەندی دەکەن و هەوڵ دەدەن لە هەر دوو ئەدەبی کۆن و نوێدا نموونە
بۆ ئەو بەشانە بدۆزنەوە .گەشەکردنی پەیوەندییەکان بەهۆی تەکنۆلۆژیاوە وای کردووە توێژەرانی کوردی پارچە جیاجیاکانی
کوردستان و هەندەرانیش ئاگاداری بەرهەم و ڕوانگەی یەکتر بن؛ هەر بۆیەش کە باسی جۆرە ئەدەبییەکان دەکرێ ،هەوڵ
دەدرێ نموونەیان لە هەموو ڕێباز و شێوەزارە جیاجیا کوردییەکان بۆ دەستەبەر بکرێ.
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