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 کورتە 
 

 چکیده 
بى کالسیی و وەب بغایەکەکب بەه ن ناسیی اوە و دهلە ناو هەموو نەتەوەکاندا، ئه

دەک ێت زۆرێو لە بەسییییەرهاو، اووداو، بارودۆۆب کیمەیکەتب، ەەرهەن ب،  
ۆەڵکغاسییییییب و تەنانەو بە یییییی و لە ااسییییییە  ەکانب م یووکب لە ناو ئەدەبب 

شااییرە    حەریق یەکێک لەکالسی و و بەتاکەەو  ی ی ک کالسی کدا هەڵ غ.     
ناساراوەکانی ووتاباانەی کرمانجیی ناوەڕاساتە کە لە نیوەی دوومەمی ساەدەی 
نۆزدەمەم و ساەرەتای ساەدەی بیەاتەمدا ژیاوە. دیوانی حەریق تا مەنووکە چەند 
جار چاپ و باڵو کراوەتەوە، بەاڵم سااااااەرەڕای مەوڵی ساااااااخکەرەوان ئەم دیوانە 

ڵەی ڕێنووساااای، خراپ تووشاااای کەموکووڕی و ناتەواوییەکی زۆری وە  مە
کە لە زۆر دێڕدا ئەم بابەتانە  بووە  خوێندنەوە، گۆڕان و داکەوتنی پیت و وشاااااە

الیەکی ترەوە، چااپی دووباارەی ئەم دیوانە لە   مۆی لێکادانەوەی مەڵە بووە. لە
کەم   دیاوانەی  ئەم  پاێنااااااااووی  مەڵەکااااانای  نەتەنایااااا  کەڵاهاوڕەوە  نەوزاد  الیەن 

کەوتووە.  انی پێنااااااااوو زیاااتر مەڵەی ت  تەوە، بەڵکوو لەچاااو چاااپەکااووەنەکرد
کەواتە، سااااااااخکردنەوەی دیوانی شااااااااییرانی ککسااااااایک، ب  ڕەچاوکردنی  
مێتۆدۆلۆژیی زانەاتی، ناسینی پێوەرەکانی ساخکردنەوەیی و ڕوانینی ڕەخنەیی 

ڕەخنەیی  –بۆ دەق، کارێکی ناتەواوە. ئەم توێژینەوەیە، بە شاااێوازی شااایکارانە  
یق، لێکۆڵینەوەی نەوزاد کەڵهوڕ، بە یااارمەتیی  دیوانی حەر  *چەنااد دێڕێکی  

نوساااااە خەتتییەکان سااااات کردووەتەوە. مەبەساااات لە ئەنجامی ئەم توێژینەوەیە  
تەنیا ساااخکردنەوەی چەند دێڕێکی شاایحری حەریق نییە، بەڵکوو لە ڕوانینێکی 
بەرباڵوتردا ساااااااەلئاندنی ئەو بابەتەیە کە سااااااااخکەرەوەی دیوانی شااااااااییرانی  

وە  بنااایەی  -ە خوێناادنەوەی نوساااااااااە خەتتییەکااان  ککساااااااایااک، جیااا ل
دەبێت شااارەزای زانەاات ەلی شااێوازناساای، کێنااناساای و زانەااتی   -ساااخکردنەوە

ڕەوانبێژیی ئەدەبیش بێات. دەرخەااااااااتنی ئەو جۆرە مەاڵنە دەتوانێات یارمەتیادەری  
 کردنەوەی مەڵەی ماوشێوە ب رێت.ساخکەرەوانی تر بێت و ڕێ ە لە دووپات

  ە ک  ەخییی   ەها، ادبیات کالسییییی بنابیانی م شن خییییا تتمامی ملتدر میان  

  خییعا  در  ەونژ ەب  آن، اب را  تارنخی  ها واقعیت و  رون ادها اب  بسیییار   توانمی

کامانجی  سیی ی  نامور خییاااان اب  نشی  حانق . کاد  باداخییت و  فهمی   کالسیییی

 الن.  اسیت ەسیتبن  بیسیمن قان  آغاب و نوبدهن  قان دوم   ەنین در ەک  اسیت  ەمیان

  دسیت  به  ممن،  ها مورد  در  آن ه ف که  اسیت روخیی  اصیالال  در  ممون،  تصی ی 

  کالسییی   خیاااان دنوان  تصی ی .  اسیت  اصیلی ممن  به نزدنشما  چه  ها  ممیی دادن

  تصی ی    معیارها   خییا ت  المی،  خییاسییروش  اسیا  با  بان  که  اسیت  ضیاورتی

توان تص ی  ممن هاست میتیها با انن روش  ؛گیاد  صیورت ممن  به  انمقاد  نگاه و

هیییا  موویییود در تص ی  را بابخیا ت. دنوان حانق  را انجام داد و آسیییی 

  هیوب   هاتالش انن اب  و ا   اما  اسییت؛  ەتاکیون چی  بار تصیی ی  و چاش خیی 

  ها، نسخه  قاائت  در  نقص اب ناخی  بیشیییما  ەک  اخعار ض ط در  بسیار   اخم اهات

  و   ناسخان  ذوقی  تغییاات   ەنمیج  بیشما ەی کنگارخی غلط  و  ابیات در کلمه  افمادن

 دنوان  انن  مج د چاش  دنگا سو  اب. است  نافمه  راه دنوان  انن  در  است، خارحان

  نشاسمه،   گذخمه  ها چاش مششالت اب  تیها نه  موارد  بسیار   در کلها  نوباد توسط

.  اسیت  تامغلوط و  اام ارتابی  ماات   به  اثا، انن نخسیمین  ها چاش به  نسی ت  بلشه

ا   انن مقاله در پی آن است با اسمم اد اب نسخ  الی اصیل و مووود انن اثا، پاره

اب اخیم اهات انن دنوان را که تیها به م د نسیخ  الی آن قابل تصی ی  هسیمی ، به  

 انن اب   الی  ەدر انن پژوهش با در دسییت داخییمن دو نسییخ  .مخاط  بیمانان 

  انمقاد ،  -  ت لیلی روش  ەن بدنوا  انن  چاپی ممن  با نسیخ آن   ەمقانس و دنوان

. خیی   تصیی ی  و  باب وانی  حانق  خییعا  م اف و  مصیی    ابیات اب  بیت  چی 

  با  را  راه  و  بیان  دنگا مص  ان نیییار  بیییه  توانییی میییی  اخم اهات  انن  خیا ت

 . ی دب   مشابه  اخم اهات تشاار

 ؛ساخکردنەوەی زانەتی  ؛ شیحری ککسیک   : شەگەلی سەرەکی و
 شیحری حەریق. 

 .خعا حانق   ؛تص ی  المی ؛خعا کالسیی واژگان کلیدی: 
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 پێنەکی   - ١
بى کالسیییییی و وەب بغایەکەکب بەه ن ناسیییییی اوە و دەک ێت زۆرێو لە بەسییییییەرهاو، اووداو، دهلەناو هەموو نەتەوەکاندا، ئه

، ۆەڵکغاسییب و تەنانەو بە یی و لە ااسییە  ەکانب م یووکب لە ناو ئەدەبب کالسیی و و ەەرهەن ببارودۆۆب کیمەیکەتب،  
ب کوردکدا، حەرکق کەک و لە لووتکەکانب   ی ک کالس و و لە  هەڵ غ.    لە م یووک ئەدەب  دابەتاکەەو   ی ک کالس ک

کوچکەک بابان ناسیییی اوە  ئەشەر  یییی ی ک حەرکق بکەکغە ک وانەکەب بی سییییەل اندنب ئەو  اێەوارانب  یییی وازک  یییی ی ک سیییی 
اع  ە ک دنەوەک  ییی ی ەکانب لە ئاسیییەب زمانب، ئەدەبب و هنرکدا سیییەل  غەرک ئەو ااسیییە  ەکە  حەرکق ئەو  ییی ئ ددکیاکە،  یییب

بە ییی و لە  ییی ی ەکانب وێغە و وەسیییخب ااسیییەەوۆیک دڵەەرە و بە ییی ک ۆ دەربیک هنرک سییییە  ەرک، کان  کە یەزەلە یەکە  
ت کەیوک ەب لە هەسەب دڵدارک و ئەوکغب سیە  انەکە  بە ۆوێغدنەوەک   ی ەکانب دەردەکەوێت مورکدک   خ  ەمسەددکغب  

سیەر   شومان ۆی یەوکسیە ب  ی خ  یەمسیەددک  کارت کەرکب لەبووە  ب   -تەرکقەتب نەقشیەەندکلە  ی ەە ناسی اوەکانب -بورهانب  
دا ک غاسییە بک ێت  هەسییەب حەرکق بووە و دەک ێت ئەو ۆی ییەوکسییە  ە وەب چەکەرەک دنب ب  ک سیییە  انە لە  یی ی ک حەرکق

ە بەر اێەازک سیییە  ەرک و لە زۆر حب، کەناک ب دۆتووبەهیک جیرک ژکان و دوورەکەرێنک و بە مەبەسییەب ه ورک دنەوەک ا
  حەرکق بەهیک ۆوێغدنەوەک  تاقانە ئاە اندنب واتاک  بک دۆتە کەرەسیییییەەک سیییییەرەک    ب ییییی ی دا چەمکەکانب سییییییە  ەرک

وەب: ک  ، ک  ک مەکەانە، ک  ک   بزۆرێو لە زاراوەکانب سییییییییە  ەرک   ەوە،دەقەکانب سییییییییە  ەرک و  یییییییارەزاکب ئاک غ  
اەن  ان داوەتەوە،    داوەب نالب و مەحوک   مویان و هەد، کە ک شییە  لە  یی ی ک  ییاع  انۆەراباو،  ییەاا ، سییاقب، ک  ک 

 ۆوڵقاندوون هەوێغب   ی ک و واتاک نوێب ک  ک دۆتە
  ،بە ت پەاکغب چاخ و سییەردەمە ج اوازەکان و ک شییەوبەرەک زەمان، زۆرجار نوسییەەک سییەرەک ب نووسیی اوەک ک شیی غ ان 

کەب کان چەند نوسەە لەو نوسەانەکە کە   ،ئەوەک لە بەرهەم و بەدەست ئ  ە شەکشەووەزکات   ،بنربوون کان لەناوچوون و
کەب ن   و لە زۆر   بەیم ئەو نوسییەانە بەتەواوک وەب   بغووسییانب جیراوجیر لە سییەردەمە ج اوازەکاندا نووسیی وکانغەتەوە

ب هەڵە، بەتاکەەو لە دکوانب  ییاع  انب  ج اوازک ان هەکە  هیک ئەو ج اوازک ە و بوون  دالەشەڵ نوسییەەک سییەرەک   ەوەبابەت
  بەهیک درەنگ سەرهەڵدانب ک شەک چاپ لە ویتانب اۆژهەیو شەل و دەشەاێەەوە؟کالس کدا بەششەب بی چ بابەو

تا دووسیەد سیاڵ لەمەوبەر زۆربەک کەاتووکەکان بە  ی وەک دەسیەغووو بوون، تەنانەو    دا،کا یان لە ناوچە کوردنشی غەکان و
ۆانەکاندا ت سیییییب لەناوچوون ان هەکە  لە ەب هەن ه شیییییەا چاپ نەک اون و لە سیییییووچب کەاتووبنوسیییییەەشەل کب ۆەت

کان ئاسیییەب و ییی ارک و   ،بغووسیییان زۆرجار لە کەب ک ەک زانسیییە دا نەبوون  ،کیۆسیییەک نووسییی غەوەک نوسیییەە کینەکاندا
ە دەقییدا بوون  هەروەهییا  ت وەردان لوردب غ  ییان ننم بووە  جییارک واکە توو ییییییییب هەڵەۆوێغییدنەوە، کییان توو ییییییییب دەسییییییییییت

ه غیاوە کە زۆرجیار ئەو شیاانکیارک یان لە دەقیدا ک یو  ،نوسییییییییەەکیان ۆ بەک ب زانسیییییییییت و ئیاسییییییییەب ۆوێغیدەوارکۆیاوەن
، ئیاک غب و ەەرهەن ب، بیارودۆۆب اام یارک، کیمەیکەتب،  ەوەشیاانکیارک یانە بەتەواوک هەر هەڵە بوون  لە ەکەکب ت 

هیک شیاانکارک لە نوسییەە و دەقە کینەکاندا لە کاتب نووسیی   کان کە  ج اوازکب زەوق و سیی  ییت و هەد، لەم بابەتانەن  
گۆڕانکارییانە ڕاساات  لە سییەردەمەکانب دوات دا بوون  زۆرکاو دەسییەیتداران و بغووسییانب کەکوەندکدارکۆ وکسییەووکانە ئەو  

دا، گرن ترین پێوەر بۆ مەڵبژاردن و لەسااااەرتربوونی  ی کوریلە شاااایحری ککساااایک  بنوێنن و الیەنی ئەرێنییان بەااااەلئێنن.
، پێوەری ڕەوانبێژییە. سااخکردنەوەی بەشاێک لە داەساتەوشاەیەکی تربەساەر وشاە یان د  ،ی وشاە یان دەساتەوشاەیە یدروسات

 شێوازێکی زانەتی و پەسند کراوە. ،شیحری شاییرانی ککسیک بەپێی ئەو پێوەرە
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کەکەم   هەن او بی ئەن.امب توێیکغەوەکانب م یووکب و  ،و  ەسیییییاۆک دنەوەک دەق کەک و لە ک شیییییە ئەدەب  ە کینەکان
ئەدەبب ناسی اوە  لە کیۆسیەک سیاۆک دنەوەدا، سیاۆکەرەوە، دەقە کینەکان لەسیەر بغەماک نوسیەە ۆەتە  ەکان بی چاپ سیاز و 

ک  کەرداخ دەکاو  زانسییییەب سییییاۆک دنەوە، زانسییییە کە بی دکەغەوەک دەق کب ننکو بە دەقب سییییەرەکب کە لەشەڵ نووسیییی اوە
دەق   بکەواکە بە ک چەوانەک بیچوونب بە ییی و لە اەۆغەش ان سیییاۆکەرەوە، هەڵەش ک زانسیییە    نووسیییەر بەتەواوک کەب ب ت

ن  ە؛ واتە ئەشەر لە دەق کب کین هەڵە و ناااسییە ۆ هەب ت، هەرچەند لە ەکەن ۆودک نووسییەرکشییەوە ب ت، سییاۆکەرەوە ئ ننب  
ە ناتوان ت ۆیک لەشەڵ نووسییەرک سییەرەکب بە هاوبەا بنان ت و بە یی و لە  کاتەوە  هەروەها سییاۆکەرەون  ە هەڵەکان ااسییت

ب یەک و ییییە و دەسییییەەو ییییەکان ب یاێت  لە زانسییییەب سییییاۆک دنەوەدا بە  یییی وەکەکب تیک ە و لە اێ ەک هەڵسییییەن اندن و 
دنەوەک نوسیەە  ، سیاۆک دنەوە ئەن.ام دەدرێت  بەششیەب چوار  ی واز بی سیاۆک داباوەابەراوردک دنب دەق لەشەڵ نوسیەەک ج 

 کینەکان بە ەەرمب ناس اوە:
 نوسەەک بغەما  کئەلف  ساۆک دنەوە

    ساۆک دنەوەک هەڵەیاردن
 ج  ساۆک دنەوەک م انەاۆ

 د  ساۆک دنەوەک بەراوردک )ق اسب(
 اەچاو نوسییەەکانب ت  لە ،لە  یی وازک سییاۆک دنەوەک نوسییەەک بغەمادا، نوسییەەکەب کە بەک ب کینب و دروسییەب

ێکەوتب کیچب دواکب نووسەرک دەق ننککە ە، بە نوسەەک بغەما دەناس ێت و وەب بغایەک ساۆک دنەوەک  سەرت ە و بە ا
ن  ە ه چ    ئ ننب  داسیییاۆکەرەوە لە نووسییی غەوەک دەق  ،دەق دکارک دەک ێت  لە  ییی وازک سیییاۆک دنەوەک نوسیییەەک بغەمادا

سی ەەوە  ج ب ئاماژەکە ننوسیەەک بغەماک کە  و دەق بەو جیرەک هەکە، دەنوو  لە دەقدا ئەن.ام بداو  جیرە شیاانکارک ەب
ک اوت ک  نوسییەە دەناسیی ێت، اەن ە  باوەاک بەرهەم و وەب بیواک لە ن وان نوسییەەکانب ج   دالە اوان ەک سییاۆکەرەوە

ئەو کە لە ک ەک دووهەم و سییییی  ەمدا ب ت،    وەباکەۆب زانسیییییە  ان اەچاو نوسیییییەەک بغەما ،نوسیییییەەشەل کب ت کۆ هەب 
  دادەقب ننوسیەەک بغەماک لەشەڵ نوسیەەک نبەدەڵک   ،ک ج   ، کان نبەدەڵک ناسی اون  سیاۆکەرەوەنوسیەانە بە نوسیەە

بەراورد دەکاو و لە کەراوێندا ئاماژە بە ج اوازک ەکانب ن وان نوسییەەکان دەکاو  لە  یی وازک سییاۆک دنەوەک هەڵەیاردندا  
سیەرت  ن  ە، لە ن وان نووسی اوە جیراوجیرەکاندا هەرکام   لە دابەو ک  ەک ه چ نوسیەەکەب بەتەواوک بەسیەر نوسیەەکانب ت 

   ( 438،  437:  ١380  )مروی، ایەک نووسیییییییی غەوەک دەق هەڵدەبیێ درێت نەدراوت  ب ت، وەب بغل دروسییییییییەە  و دەسییییییییت
لە ااسیییییە دا ل کدراوێو لە  ییییی وازک نوسیییییەەک بغەما و  ییییی وازک هەڵەیاردنە     ،سیییییاۆک دنەوە بە  ییییی وازک م انەاۆ

  ب  سیوودوەرش ت  لەم  ی وازە کات و دروسیەە کە نوسیەەک سیەرت  نە ئەوەندە بیاردەکە کە بەسیەر نوسیەەکانب ت دا ش کغ 
لە    باکەۆە کە هاو ییی وە و بەرابەرک نوسیییەەکانب ت  بیم  درێتنە ئەوەندەا ب   ،ب ت و وەب بغایە بغاسییی ێتهەزکات ک 

:  ١387ادی حائری،  یئ ) سیەر نوسیەەک سیەرت  ک داش ک ناک ێت   اادەک  ی وازک نوسیەەک بغەما لە   ی وازک م انەاۆدا بە
ێو بی ساۆک دنەوە دکارک دەک ێت کە تەن ا نوسەەکەب  کات و وەب   واز  ،ک  وازک ساۆک دنەوەک بەراوردک(.  7

مە انە نەب ت  لەم  یییییی وازەدا  نەدراوک ئەو نوسییییییەەکەا تااادەکەب ج بل لە بەرهەم و هەب ت و دروسییییییەب و دەسییییییت
وەردەش ێت   دەسییەەو ییە و نووسیی اوە دروسییەەکان کەڵو،  بی هەڵەیاردن و دکەغەوەک و ییە  کسییاۆکەرەوە لە  یی وازک بەراورد

ئەن.ام   داش تغب دەقەکانب کەکوەندکدار لەشەڵ دەقب سییییییییەرەک ب تاکەەتردک دن لە اێ ەک هەڵسییییییییەن اندن و ک وبەراو
مە انە ن  ، دکسیییان دەب ت بی دەدرێت  لە زۆر سیییاۆک دنەوەدا کە تیمارک ه چکام لە نوسیییەەکان ااسیییت نانوێغ  و ج ب

  ( 6،  ٥:  ١387؛ یئادی حائری،  37،  3٥:  ١378)جهانباش،   ێتدر  وەرب ساۆک دنەوە لە   وازک بەراوردک بەه ە



   23خوێندنەوەیەکی نوێی دیوانی حەریق    ٤ 

 

 »مەڵبژاردن« لە پرۆسەی ساخکردنەوەدا   پێوەرەکانی   - 2- ١

 پێوەری زمانی   - ١- 2- ١
ی لەسەر بابەتەکانی زمانناسی، شێوازناسی و تایبەتئەندییەکانی زمانی چات یان  ی ساخکەرەوە دەب  زانیار  ،پێوەرە   مبەپێی ئە 

دیار  وە    . مەبێت  دایکراوسەردەمێکی  بیانییەکان  وشە  لە  ناوەڕاستدا سوودوەرگرتن  ووتاباانەی کرمانجیی  لە  نئوونە،  بۆ 
زمان ناسراوە  یشیحری   یتایبەتئەندییەکی  ووتاباانەیە  و   ؛ ئەو  وشە  لەسەر  حوکم  دەبێت  تایبەتئەندییە  ئەو  بەپێی  بۆیە 

 ی مەر چاخێک و شێوازییپێی تایبەتئەندییەکانی زمانکەوایە ساخکەرەوە دەب  بە  .دەستەوشەکانی بیانی و واتاکانیان بدرێت
 بدات. دەق و بەتایبەت دیوانی شاییرانی ککسیکمەوڵی ساخکردنەوەی  زمانیی مەر ووتاباانەیەکی شیحری،

 پێوەری ڕەوانبێژی   - 2- 2- ١
بەسەر وشە یان دەستەوشەیەکی    ،دەستەوشەیە لە شیحری ککسیکدا گرین ترین پێوەر بۆ مەڵبژاردن و لەسەرتربوونی وشە یان  

کاری ەریی ئەم پێوەرە نە ساخکردنەوەی شیحری ککسیکی کوردی ب   .(١١7:  ١38١، پێوەری ڕەوانبێژییە )جهانباش،  داتر
 : بۆ نئوونە .زانەتییە  ساخکردنەوەیەکی شێوازێکی دروستە و نە ساخکردنەوەش

بە »مەل« خوێندراوەتەوە کە میچ ماوڕێژەییەکی واتایی لە نێوان   _بە واتای شەڕاب_دا بە مەڵە وشەی »مول«  لەم دێڕە
ڕوون دەبێتەوە ئەو وشەیە بە مەڵە لە دێڕەکەدا  بە لێکدانەوەی واتای دێڕەکە    و  نییە   داوشەکانی ئەو دێڕە و وشەی »مەل«

 کەوتووە:ج 
 

 شاااااااە ئەم ی د  لەزەووی مەل یەجەب ساااااااەرخۆ لەشاااااااەووی گو 
 
 

 

بەدناااااایااااااابااااا   جەنەت  مەگەر  خااااااوبااااااان  تااااااایاااااادەی     دەبااااااێااااااژن 
 

 ( ١٥7: 20١١ دیوانی حەریق،)
مول« لەگە  یە  ماوڕێژەییان  »»گو « و    وشاەکانی  دەردەکەوێت  پێوەری ڕەوانبێژیلە    وەرگرتنکەڵک بەلەم دێڕەدا، 

م ڕازەیە دەتوانین  وەرگرتن لەکەڵک بە  .ەاااااا »چاولەیە «  یلە ڕاستیدا ئەم ماوڕێژەییە پێکهێنەری ڕازەی جوانکاری  و،  مەیە
دوای شاڕۆ ەیە    ل«.ەبووە نە  »مواتە شاەڕاب    ،خەین ئەم وشاەیە »مول«واتای دێڕەکە بە دروساتی شارۆ ە بکەین و دەری

 و خوێندنەوەی نوساە خەتتییەکان، دێڕەکە بەم جۆرە سات کراوە:
 

 لە شااااەووی گو ، لە زەووی مول، یەجەب سااااەرخۆشاااان ئەم ی د  
 
 

 
باااا    دوناااایااااا  بە  جەناااانەت  مەگەر  خااااووبااااان  تااااایاااادەی    دەوێااااژن 

 

مەگەر مەر ئێرە وە    :چاکان دەڵێنساەیر ساەرخۆشان و دەساتەی جوان ،واتا: لەتاو گو  و لە خۆشایی شاەڕاب، ئەم ی د 
 بەمەشت بێت »بۆ ئەوان دونیا وە  بەمەشت خۆشە«.

 فەلەەفی –پێوەری مزری  -2-3-١
ساەرتر لە وشاەیەکی تر، لە دێڕێکی شایحریدا بناسارێت کە لە    ،بەپێی ئەو پێوەرە دەکرێت لە دەوێکدا وشاە یان دەساتەوشاەیە 

فەلەااااەفی بە ڕادەی پێوەری ڕەوانبێژی لە   –مەرچەند پێوەری مزری   .فەلەااااەفی دیار بووە  -واتادا دەربڕی بابەتێکی مزری
بەتایبەت شیحری  بەاڵم خوارتر لە پێوەری ڕەوانبێژی بۆ خوێندنەوە و ساخکردنەوەی دەق،  ،گرینگ نییە   ی داساخکردنەوەی  

وپۆی داپۆشاایوە، دەتوانێت کارتێکەر و پاڵتنااتی ساااخکردنەوەی  فەلەااەفی تان –وڕیناااڵی بابەتی مزری  ککساایک کە ڕە 
 (.١١8: ١38١)جهانباش،   دەق، یان شیحری شاییران بێت
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 دوو شێوازی سەرەتایی ساخکردنەوە -2

 شێوازی مەڵبژاردن -١-2
 ،سااەرتر ناناساارێت  میچ نوساااەیە  بەتەواوی بەسااەر نوساااەکانی تر لە  مۆیەیلە شااێوازی ساااخکردنەوەی مەڵبژاردندا بەو 

 .مەڵدەبژێردرێت ،دەوی کۆتایی لە نێوان نووسراوەی نوساە جۆراوجۆرەکاندا، مەرکام دروستتر بێت

 شێوازی سەرتری -2-2
ب  میچ جۆرە لەم شاااێوازەدا کۆنترین نوسااااە لە نێوان نوسااااەکانی تردا دەکرێتە پاڵتنااات بۆ سااااخکردنەوە و زۆر بە وردی و 

بۆیە ساااااخکەرەوە مەو  دەدات تا کۆنترین نوساااااە وەدەساااات بهێنێت تا بەپێی ئەو    .لە ڕووی دەنووساااارێتەوە  گۆڕانکارییە 
رین نوسااااە، نوسااااەیەکە مەودای زەمانی نووساااینی لەگە  ڕێکەوتی  نوسااااەیە پڕۆساااەی سااااخکردنەوە ئەنجام بدات. کۆنت 

ئەو نوسااااااااەیە لەگە     یبەو مۆیە ئەگەری گۆڕانکاری و جیاوازی  ؛ کردنی خاوەن بەرمەم لە نوسااااااااەکانی تر نزیکترەکۆچ
و و دوور لە مەر  کەوایە بۆ گەیناتن بە دەوێکی پارا  .کەمترە داڕەچاو نوسااەکانی دواتر ،دەوی نووساراوەی نووساەر یان شااییر

ساخکەرەوە دەب  کۆنترین نوساەی وەدەست بهێنێت تا لە کاتی ساخکردنەوەدا مۆیەکی زانەتی    ،چەشنە گۆڕانکاری و مەڵە
 مەبێت.ی تردا دەستەوشەیەک بەسەر وشە یان  ،کردنەوەی وشە یان دەستەوشەیە و ڕوونی بۆ پەسندکردن، یان ڕەت

 
 ک ش غەک توێیکغەوە -٣

لە بەیاادا چاااپ و  یەکەم   ی ز. بۆ ١٩36سااااااااااڵی    ، دیوانی حەریق  لە چاااپاااانەی مەریوانی  جااار لە الیەن کوردی مەریوانییەوە 
ڕانەگەینااتنی نووسااەر بە نوساااە و  کۆنترین دیوانی حەریقە، بەاڵم ڕەن ە بەمۆی دەساات پ    ە باڵوکراوەتەوە. جێی ئاماژەیە ئەم دیوان 

وتبێت. زۆرجار ڕێنووسای وشاەکان مەڵەیە، یان لە شایحرەکاندا وشاەیە  و  کە مەڵەی ت    ، نزیک لە حەریق دروسات و  ساەرچاوەیەکی  
بۆ ئەوەی    ، دیوانی حەریق بوون  ی دا ئەو کەساااااانەی بەرپرسااااای چاپ دووان داکەوتووە. لە مەموو چاپەکانی پێناااااووی دیوانی حەریق 

ئەو دیاردەیە مەموو چاپەکانی    و،   ە داسااااەپاندوو   ی حەریق زیاتر زاراوەی خۆیان بەسااااەر شاااایحرەکان   ، زاراوەی دروسااااتی شاااااییر ڕابنێن 
، لە یەوە جاری دوومەم لە الیەن مەحئوود خاکی بۆ    ز.   ی ١٩38تووشاااااااای ناڕێکی کردووە. دیوانی حەریق ساااااااااڵی  دیوانی حەریقی  

  ا د مەنزوومەی شااەمەاای چاپ دەبێت و مەر وە  مامۆسااتا سااتێهرەددین لە کتێبی    دا پەخنااان ەی »الجئهورییە« لە کەرکوو  
کراوەتەوە و مەڵەی زێدەتری وەسااااااەرکەوتووە. ئەو ڕووی نوساااااااەی کوردی مەریوانییەوە چاپ   ئەویش مەر لە   ، ردووە ک ئاماژەی پ  

دیوانە ئەو جیاوازییەی لەچاو کتێبەکەی کوردی مەریوانی مەیە کە کەمێک ڕێنووساااااەکەی گۆڕاوە و پاشاااااان ئاماژە بە واتای 
 نە دروست نین. واتایا  م لە زۆر دێڕدا ئە  کە مەندێک لە وشەکان کراوە 

ی  ١36٩لە بەماری سااااڵی  و لە الیەن نەجئەددین ئەنیەاااییەوە،  دیوانی حەریق جاری ساااێهەم لە وەشاااان ەی میەمئەدی ساااەوز  
لێکادانەوەیان بۆکراوە و ئەو دێڕانەی   ، بوون  ڕووی واتاوە ڕوون  بووە. لەم کتێبەدا سااااااااەرەتا ئەو یەزەالنەی لە   کۆچی مەتاویدا چاپ 

شاااااااارۆ ە نەکراون. جێی ئاامااژەیە لەم دیوانەدا ئەو وتاارانەی پەیوەنادییاان بە ژیاانی حەریق و    ، ی بێژەیی و واتااییاان بەرچااو بووە ی نااڕێک 
وێڕای گێڕانەوەی چەند   کراوە. تایبەتئەندییەکی دیکەی ئەو دیوانە ئەوەیە کۆکراوەتەوە و لەم دیوانەدا چاپ  ، بووە   ەوە شاااێای بورمان 

کراوە. ئەم چاپەی دیوانی حەریق بە  بەشاااااای کۆتاییدا فەرمەن ۆکێک بۆ شاااااایحرەکانی حەریق تەرخان   بەسااااااەرماتێکی حەریق، لە 
نەماتوون و    جێی خۆیاندا بەکار  نیناااانە و مەوداکان لە   ، بەاڵم لەبەر نەبوونی کەرەساااتەی پێناااکەوتوو   یەڕەبییە،   - ئارامی ڕێنووسااای  
دنەوەدا زۆرجار خوێنەر تووشاااای مەڵە دەبێت. جێی ئاماژەیە لەم کتێبەدا نووسااااەر ڕاوێژی مەموو شاااایحرەکانی حەریقی  لەکاتی خوێن 

لە چاپەکانی   ە وپێکی و دانانی شایحرەکان جیاواز داوە. لەم کتێبەدا ڕێک گۆڕیوە و ڕێنووسای زۆرێک لە وشاە ڕەساەنەکانینای تێک 
 وە. دانرا   پێنوو، بەتایبەت یەزەلەکان ناویان بۆ 
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چااپ و    ەوە لە نووسااااااااین ەی تەفەاااااااایر و لە الیەن نەوزاد کەڵهوڕ   ز.   ی 20١١بۆ جااری چوارەم دیوانی حەریق لە سااااااااااڵی  
ی شاااااایحرەکان، لێکدانەوەی ناتەواو و مەڵە و  یەکدەساااااات نەبوونی ڕێنووساااااا   ، باڵوکراوەتەوە. لەم دیوانەدا مەڵەی زۆری ڕێنووساااااای 

جاری پێنجەم لە سااااڵی   بووە. دیوانی حەریق  و متد   کێش و واتای شااایحرەکان   مۆی تێکدانی   نەپاراساااتنی مەودای نێوان وشاااەکان، 
 لە پەخنان ای مانگ چاپ و باڵوکراوەتەوە.   ، نەژاد بە مەوڵی میەمئەد ئیەئاییل و  .  ما  .    ی ١3٩6

و    لێکۆڵینەوە ) حەریق    دیوانی   ی سااااااااخکردنەوە خوێندنەوە و  یەکەم مەوڵی زانەاااااااتییە لەساااااااەر    لێکۆڵینەوەیە، جێی ئاماژەیە ئەم  
 توێژینەوەیی ئەنجام دراوە.   – کە بە شێوازی زانەتی    (، نەوزاد کەڵهوڕ   لێکدانەوەی 

 ک س ارەکانب توێیکغەوە -٤
بۆ چ  (، لە ئاساااتی زمانیدالێکۆڵینەوەی نەوزاد کەڵهوڕ)مەڵەکانی شااایحری حەریق  بەشاااێک لە  مۆکاری ساااەرمەڵدانی   -١

 گەلێک دەگەڕێتەوە؟بابەت
 ئاخۆ دوای چەند جار چاپ و باڵوبوونەوە، دیوانی حەریق پێویەتی بە ساخکردنەوەی دووبارە مەیە؟ -2

 توێیکغەوەکە مئە ساۆک دنەوەکبی  ک غاسەک نوسەە ۆەتە  ەکانب دکوانب حەرکق -٥
 

 کئەلفننوسەەک  -١-٥
نوسییەەک نئەلفک وەب نوسییەەک بغەما ناسیی اوە  نوسییەەک بغەما، نوسییەەکەکە لە ن وان    ،بی سییاۆک دنەوەک ئەم چەند دێیە

چەند نوسییەەک کەاتووک و لە هەمووکان کینە  و بە اێکەوتب کیچب دواکب نووسییەر کان  ییاع   ننککە ە و وەب بغایەک  
ۆی ییغووسییب بەناوبان ب  -کە ییکیڵ کە بە ۆەتەب م  زا مەح وود  ییابەندەر   ئەلف،  دەک ێت  نوسییەەک  سییاۆک دنەوە دکارک

ک نووسییی وە   -ب ناسییی اوک حەرکق  قوتاب -ب  م  بی سیییەکد اە ییی د    ک١٣١٤تا    ١٣١2کە لە ن وان سیییاڵەکانب    -مەهابادک
سیییییاڵ بەر لە کیچب دواکب حەرکق نووسییییی اوەتەوە و بەدڵغ اک ەوە حەرکق ئەو    ١٤تا   ١٣  کە  ش کغ  ب ئەم نوسیییییەەکە لەوەداکە

 نوسەەکەک دکەووە 

 ک نک نوسەە -2-٥
باوەاک بەرهەم و  لە ن وان نوسیییییەەکانب ج   دا. ە لە ننوسیییییەەک بغەماک کە لە اوان ەک سیییییاۆکەرەوەب ج ب ئاماژەکە  
لە    وەک اوت ک  نوسیەە دەناسی ێت، اەن ە نوسیەەشەل کب ت کۆ هەب  کە باکەۆب زانسیە  ان اەچاو نوسیەەک بغەماوەب بیواک 

نوسیەەک ج    کان نبەدەڵک ناسی اون  سیاۆکەرەوە دەقب ننوسیەەک بغەماک   نوسیەانە بە  مئە  ؛ ک ەک دووهەم و سی  ەمدا ب ت
بیکە لەم     لەشەڵ نوسییییییییەەک نبەدەڵک بەراورد دەکیاو و لە کەااوێندا ئیامیاژە بە ج یاوازک ەکیانب ن وان نوسییییییییەەکیان دەکیاو

بی  بەدەڵەک  . ە لە نوسەەک نئەلفک کە وەب نوسەەک بغەما ناس اوە، نوسەەک ن کا وەب نوسەب ساۆک دنەوەکەدا  
 کاڵپشت   ک اوەتەئەم ساۆک دنەوەکە  

  نەوزاد کەڵهوڕ بە  و لە هەڵە دکارەکانب دکوانب حەرکق، ل کیڵ غەوە و ل کدانەوەک -٦
 و  لە ئاساااااتی زمانی ،لێکۆڵینەوەی نەوزاد کەڵهوڕ  ،کانی دیوانی حەریقدیارە بەشاااااێک لە مەڵەبەشاااااەدا ئاماژە بە لەم  

  ،جێی ئاماژەیە شاااااێوازی پیت نی و مەودا و نیومەودای نێوان وشاااااەکانی ئەم دیوانە دەکرێت.  بەتایبەت ئاساااااتی وشاااااە 
 یتاڕادەیە  شااااێواوە کە خوێندنەوەی شاااایحرەکانی ئاسااااتەم کردووە و گەر خوێنەر وردبین نەبێت، ڕەن ە تووشاااای مەڵە

 .و تێ ەینتنی ناتەواو بێت ییخوێندنەوە



   23٧  ١٤٠٠  و زمستانپاییز  ،  ١2  پیاپی،  2  ش. ، ٧  س.                              پژوهشنامه ادبیات کردی

 

« بەجێی پێناااا ری »دە«  ئەکە بۆ »کارە«کانی شاااایحری حەریق پێناااا ری »  یەەم دیوانە ئەوئگۆڕانکارییەکی تری 
بەکارماتووە. پێویەااااااااتە ئاماژە بکرێت حەریق لە ناوچەی موکریان ژیاوە و وە  لە خوێندنەوەی نوساااااااااەکاندا دەردەکەوێت  

ی »دە« بێژە دەکرێن. پێنتر دیوانی  «ی بۆ ئەو کارانە مێنابێت کە لە موکریاندا بە پێن رەمەیە پێن ری »ئاااااااا  کەمتر وا
حەریق کۆکراوەی کوردی مەریوانی و کەریم خاکی ئەم شااااااااێوازەیان بەکارمێنااوە. لە دیوانی حەریق، کۆکراوەی نەجئەددین  

گۆڕانکاارییە مەڵەیە و لەم    مشااااااااکااوەتەوە. بە مەردوو بااردا ئە  وەالی شااااااااێوەزاری مەمااباادی  ئەم ڕەوتە زۆر بە  دائەنیەاااااااای
  مەڵەیە   مئە  ەکااانااداکراوە و لە ئەنجاااماادا لە نئوونە شاااااااایحرئاااماااژەی پ بااابەتە    مەدا تەنیااا لە چەنااد دێڕێکاادا ئەتوێژینەوەی

 کراوەتەوە. سات
  ی بابەتەیە کە بێژەی زۆربەی وشاااە فارساااییەکان   مئە  ،دیوانی حەریق، لێکۆڵینەوەی نەوزاد کەڵهوڕ یگۆڕانکارییەکی تر

نیناان  ت لێکۆڵینەوەیە دەسا   مئەم بابەتەش وە  مەڵەیەکی تری ئە  .نووساراونەتەوە  شایحری حەریقی گۆڕاوە و بە بێژەی کوردی
کراوە؛ چونکە دیارترین تایبەتئەندیی شاااێوازی شااایحری ووتاباانەی کرمانجیی ناوەڕاسااات لە ئاساااتی زمانیدا، ڕەن دانەوەی  

  و کەوایە ب  ڕەچاوکردنی ئە .ووتاباانەیە ناساراوە  می فارسای و یەرەبییە کە ئەم بابەتە وە  دیاردەیەکی دیاری ئەگەلوشاە
 لە زۆربەی دێڕەکاانادا بە مەڵە وشااااااااەی  بۆ نئوونە  ەکی دیاارە.دا مەڵەیگۆڕانکاارییە لە شاااااااایحری حەریق  مئە  ە،تاایبەتئەنادیی 

تە  اوە« کرشاااەبیان »  ؛ تە ساااەروی چیئەناوە»ساااەروی چەمەن« کر  ؛ تە چیئەناوە»چەمەن« کر  ؛ تە تینوواوە»تینااانە« کر
مەڵەیەکی تری دا سااااەرەڕای مەڵەی زۆری ڕێنووساااای، یەکدەساااات نەبوونی ڕێنووساااای وشااااەکانیش وە  دیوانە  و. لەوشااااە

 دەستنینان دەکرێت.  شیحرەکانی حەریق

 مۆکاری سەرمەڵدانی بەشێک لە مەڵەکانی شیحری حەریق -١-6
بوونی ڕێنووساای ئەو    ماوشااێوە، و  «د، ذ،  ، ، و متد»وە :    ،ی شااێوەی ڕێنووساای بەشااێک لە پیتەکانی نزیک  - ١- ١-6

ش« لە سااااااااەرەتاا و نااوەنادی   و  وە : »ب، پ، ت، ج، چ، ح، ت، ر، ز، ژ، س  ،پیتاانەی جیااوازییاان تەنیاا لە نوختەدایە
 .وشەکاندا

سااااەرمەڵدانی بەشااااێک لە    یدەکرێت وە  مۆکاری سااااەرەکی   کە  بوونەوەی وشااااە و پیتەکان لە نوساااااەکانداپا   - 2- ١-6
 .پێناسە بکرێتدیوانی شاییرانی ککسیک  نی حەریق و بەگنتی  دیوامەڵەکانی ڕێنووسی  

 توێیکغەوە بتەوەرک سەرەک  -7
لەم بەشاااااەدا ساااااەرەتا ئاماژە بە دێڕی مەڵبژێردراو لە دیوانی حەریق، لێکۆڵینەوەی نەوزاد کەڵهوڕ کراوە و مەڵەی مەرکام لە  

بەسااتن بە پنااتخوێندنەوە و پاشااان بە  .کراوەدەسااتنینااان  ، بووەی کێش و واتا  ی ناڕێک  و لێکدانەوەی ناتەواو  مۆیدێڕەکان کە  
و نەتەوە کراوسااتئەو دێڕە دەساتنیناان کراوانە   ،نوسااە خەتتییەکانی بەردەسات و ساوودوەرگرتن لە پێوەری زمانی و ڕەوانبێژی

بکرێت کە سااخکردنەوە   . جێی خۆیەتی ئاماژە بەم بابەتەدێڕەکان پێناکەش کراوە  لێکدانەوەیشاەرح و بە شاێوەی ڕووکەشای  
زانەاتی نییە؛    پەساندکراو و  شاێوازێکی  یە مەر جۆرە لێکدانەوە  ،سااخکردنەوەدازانەاتی  جیاواز لە شاەرح و لێکدانەوەیە و لە 

  ی وشاااە و لێکدراوە سااااخکراوەکان و ساااەلئاندنی مەڵەکانی شااایحری حەریق، ی بۆ ساااەلئاندنی دروسااات لەم توێژینەوەیەدا  بەاڵم  
 دێڕە ساخکراوەکان کراوە. ئاماژە بە واتایبە شێوەیەکی ڕووکەشی   ،کەڵهوڕلێکدانەوەی نەوزاد 
 

گاااارفااااتااااارە ماااادەیەکە  بااااێاااا ااااارە  دڵاااای   طااااداااا اااای 
 

 

ماااااوژگاااااانااااات   نااااااوکااااای  ئاااااازارە  د     یەماااااااااااواری 
 

 (26: 20١١)دیوانی حەریق، 



   238    خوێندنەوەیەکی نوێی دیوانی حەریق 

 

لێکدانەوەی واتای دێڕەکە و خوێندنەوەی   بە و  لەم دێڕەدا، لە باڵی یەکەم وشااەی »مدەیەکە« واتایەکی ڕوونی نییە
ئەم وشااااااااەیە دەبێاات »موددێکە« بە واتااای »ماااوەیەکە« بێاات و بەم   دەگەین کەنوساااااااااە خەتتییەکااان بەو ئەنجااام  

 بەمۆی داکەوتنی وشاااەی »بۆ« لە نێوان دوو وشاااەی  ،واتای باڵەکە دەردەکەوێت. لە باڵی دوومەمینااادا  سااااخکردنەوەیە
دەبێت.    دروساتێڕەکە لە باری کێناەوە ناڕێک بووە و بە لکاندنی ئەم وشاەیە کێنای دێڕەکە  د  داازارە و ناوکی«ئ  »د 

مەر لەم باڵەدا ڕێنووسای وشاەی »د  ئازارە« مەڵەیە و دەبێت بەم جۆرە »داڵزارە« بنووسارێتەوە. لە وشاەی »ناوکی«ش  
بەم و   یەڕەبی نووسرایەوە  -ئارامیڕێنووسی شیحرەکە، دێڕەکە بە ڕێنووسی   بوونییەکدەست  ۆ  مەڵەی ڕێنووسای مەیە. ب

 کراوە:جۆرە سات

گاااارفااااتااااارە  مااااوددێااااکە  بااااێاااا ااااارە  دڵاااای   تاااادااااێاااای 
 

 
ماااااوژگاااااانااااات   نااااااوەکااااای  باااااۆ  داڵزارە    یەماااااااااااواری 

 

بەمۆی تیری برژان ەکاااناات لە ئااازاردایە و   و  ماااوەیەکە پااابەنااد و گیرۆدەیە  ،واتااا: دڵی داماااو و کێۆڵی وەکوو منااداڵم
 خەمناکە، یان بە تیری برژان ەکانت خەمناکە و لە ئازاردایە.

 ********* 
 حەواسااااااام کە ساااااااەکەم چەندە کەسااااااااسااااااام   شاااااااامئە

 

 
خاااایااااا  لە  یاااایاااارەت  ناااایە  خااااودا  ناااا اااارمااااا   لبە  لە   و 

 

 ( 23: مەمان)
 وئەبە خوێندنەوەی نوساااااە خەتتییەکان ڕوون بۆوە  و، دەسااااتەوشااااەی »شااااامئە حەواساااام« مەڵەیە دالە باڵی یەکەم

دێڕەکە    یوێنەی شااایحری و الیەنی جوانیناسااای ،واتا  سااااخکردنەوەیە  وبە کەدەساااتەوشاااەیە »شاااامیدمە حەواسااام« اااااااااااە  
واتای کەسێکی    ااە کەت«  »یەیر لە ڕاستیدا ئەو وشەیەدا وشەی »ییرەت« مەڵەیە و یندەردەکەوێت. لە باڵی دوومەم

 کراوە:بەپێی نوساە خەتتییەکان بەم جۆرە ساتیەڕەبی نووسرایەوە و  -دێڕەکە بە ڕێنووسی ئارامی .ی مەیەتر
 شاااااااامیدمە حەواسااااااام کەساااااااەکەم چەندە کەسااااااااسااااااام 

 

 
نەزەرماااااا   لە  و  خەیاااااا   لە  یەیااااارت  نااااایااااایە   بەخاااااودا 

 

 ********* 
واااااورباااااان  زنااااااااااادانااااای  چااااااه  چااااااااااااااحااااا    تاااااۆ 

 

 
 

زیاااااارەت   دەیااااابەیاااااتە  کاااااناااااحاااااانااااای  یاااااوساااااااااااا     ساااااااااەد 
 

 (3١: 20١١)دیوانی حەریق، 
و،  «ئەم »دا جێناوی «چاە»و   «چااااح »لەم دێڕەدا، بە خوێندنەوەی باڵی یەکەم دەردەکەوێت لە نێوان دوو وشاااەی  

داکەوتووە و بە دانانی ئەم دوو وشااااەیە کێناااای    «بی»دا، کاری  «ووربان»و   «زنادان»پاشااااان لە نێوان دوو وشااااەی  
مەڵەیە و بە تاوتوێی واتای دێڕەکە و خوێندنەوەی    تە«ەیبی»دەشاااایحرەکە ڕێک دەبێت. لە باڵی دوومەمیناااادا، وشااااەی  

بوونی ڕێنووساای شاایحرەکە، دێڕەکە بە  بێت. بە مەبەسااتی یەکدەساات  »دەب  بێتە«نوساااە خەتتییەکان دەب  ئەم وشااەیە 
 کراوە:یەڕەبی نووسرایەوە و، دوای ئەم لێکدانەوەیە و خوێندنەوەی نوساە خەتتییەکان، بەم جۆرە سات -میڕێنووسی ئارا

 

ج ە لە تۆ کەسااێکی  بێواتا: ئەی مەموو کەسااەکەمه مەر پێنج مەسااتەکەم شااایەتی دەدەن چەندە وەڕەز و خەمبارمه وەڵاڵه  
 دیکەم لە خەیاڵدا نییە و خۆش ناوێت.
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 .چاڵدا یەخەیر بووە، دەب  بێتە زیارەتتواتا: تا تۆ خاوەنی ئەم چاڵی چەناگەیە بی، سەدی وەکوو یۆسدی پێغەمبەر کە لە  

 ********* 
زەمااااانە باابااێااژپااێاای   فەخااری  تااو،  شااااااااااوکاااات  لەبااۆ   ە 

 

 
جەاللاااات  چەتااااری  فەلەکاااایااااش  و  ئەرز  بااااوەسااااااااااااتە   بااااا 

 

 ( 34: مەمان)
ە« و  یب»  :مەڵەی ڕێنووساااییان مەیە و دەب  بەم شاااێوەیە  ،ە« و جێناوی »تو«ببێژلەم دێڕەدا، لە باڵی یەکەم وشاااەی »

»با بوەساااااتە« دوای لێکدانەوەی دێڕەکە و خوێندنەوەی نوسااااااە  دەساااااتەوشاااااەی    ،«، بنووسااااارێنەوە. لە باڵی دوومەمداتی»
وشااەی   ،شاایحرەکەبوونی ڕێنووساای    بۆ یەکدەساات  .ەوە: »پابووسااتە«ت و دەب  بەم جۆرە بنووساارێ  یەخەتییەکان دەرکەوت مەڵە

بوونی کێناای شاایحرەکە پێویەااتە  نووساارایەوە و بۆ ڕێک،  »شااەوکەت«بەم جۆرە: یەڕەبی    -»شااوکت« بە ڕێنوساای ئارامی
 :کراوەساتدێڕەکە بەم جۆرە   ،خوێندنەوەی نوساە خەتتییەکان و  بەم وشەیە ب کێندرێت. دوای ئەم شڕۆ ەیە  یە »ی«

زەمااااانەه  فەخااری  تااۆ،  شااااااااەوکەتاای  لەبااۆ  بااێااژە   پااێاای 
 

 
جەاللااااات  چەتاااااری  فەلەکااااایاااااش  و  ئەرز   پااااااباااااووساااااااااااااتە 

 

یەرز ماچکەری پێتە و ئاسائانیش چەتری    ،زەمانە و دەوران، لەبەر شاکۆ و گەورەییت یواتا: پێی بێ  ئەی مۆی شاانازی
 .گەورەیی بۆ ڕاگرتووی

 ********* 
حەریاقای شااااااااایاحاری  جایاهااااان  فەخاری  لەالی   مەواباولە 

 

 
باااااا   ساااااااااااااۆالاااااات   چاااااات  باااااایااااااکە  ماااااادیاااااای   مەیە 

 

 (34: 20١١)دیوانی حەریق، 
دەرکەوت    ،و دوای لێکدانەوەی دێڕەکە و خوێندنەوەی نوساە خەتییەکان  ە« مەڵەی بدێڕەدا، لە باڵی دوومەم وشەی»  ملە
  کاری   ،« و دوای وشاااااەی »مدیی«ئەیوشاااااەی »  ،باڵەدا دوای کاری »مەیە«  م« بێت. مەر لەپ وشاااااەیە دەب  »  وئە

بە و دەبێت   ڕێنووسایی مەیە  وشاەی »ساۆالت« مەڵەیمەروەما  .  دەردەکەوێتاتای دێڕەکە  و  نووساینیانبە و   »ب « داکەوتووە
یەڕەبی    -بە ڕێنوسای ئارامی  دێڕەکە  ،و خوێندنەوەی نوسااە خەتییەکان  ەلێکدانەوەیئەم  . دوای بنووسارێت»ساوئالت«  شاێوەی 

 :کراوەساتجۆرە   مبە
 الی فەخری جیهان، شااایحری »حەریقی«  مەوبووڵە لە

 

 
سااااااااوئااااالاااات  پ چاااات    بیکە  ب   موددەیی  ئەی   مەیە 

 

مەرچی پێتە و  ،ئەی ئەو کەساەی داواکاری ؛ پەساند بووەالی فەخری دونیا یان فەخرولحولەماش شایحری حەریق    واتا: لە
 دەتهەوێت و ئیددیحات مەیە، وەرە و پرسیار بکە.

 ********* 
دباااایاااان  بە  ماااانااااکاااار  دیاااان،  دوژمااااناااای  بەرق،   بەرواااای 

 

 
سااااااااەر    دێااتە  ریااااایەتکەی  بە  مەسااااااااااتاایاام  ماان     اخااری 

 

 ( 36 مەمان:)

واوربااااان  بای  زەنەخاااادانە  چااااامای  ئەم  ساااااااااااااحایابای   تاۆ 
 

 

زیااااارەت  باااێاااتە  دەبااا   کەناااحااااانااای  یاااۆسااااااااااادااای     سااااااااەد 
 



   2خوێندنەوەیەکی نوێی دیوانی حەریق    ٤٠ 

 

ماوشاااااااێوەی   ناساااااااییجوانی الیەنی   جۆرە،و بەم   کەمە»ی«ی ئیزافەی    ،ق«ڕ»بە  لەم دێڕەدا، لە باڵی یەکەم وشاااااااەی
»بەڕق«   »ی«ی ئیزافە بە وشااەی  لکاندنیبەاڵم بە   دادەپۆشاارێت؛ نێوان دوو وشااەی »بەروی و بەڕوی«    نزیک،لێکدراوی  
ی شاایحری کرمانجیی ناوەڕاساات  ی شااێوازناساا   یی دێڕەکە دەردەکەوێت. وشااەی »دوژمن« بەپێی تایبەتئەندیی جوانیناساا الیەنی  

نەپاراسااتنی مەودای نێوان وشااەی »بە دبین« مۆی    ،دەبێت بە بێژەی فارساای، واتە »دوشاائن« بنووساارێتەوە. مەر لەم باڵەدا
بە   ،. لە باڵی دوومەمدای مەیەڕەشبین  کە واتای  بنووسرێتەوە  (ەدبینب)ناڕێکی واتایی بووە و دەبێت ئەم وشەیە بەسەر یەکەوە  

مەر   .و دەبێت ئەم وشاااەیە »ئەساااەر« بە واتای کاری ەر بێت  یەلێکدانەوەی واتای دێڕەکە دەردەکەوێت وشاااەی »ساااەر« مەڵە
نییە و دوای   دامیچ ماوڕێژەییەکی واتایی لەگە  وشاااەکانی باڵەکەمەڵەی ڕێنووسااای مەیە و  لەم باڵەدا وشاااەی »اخری«  

  دەرکەوت ڕوون بۆوە ئەم وشااااااااەیە »خەرمەنی«یە. مەر لەم باڵەدا    ،لێکادانەوەی دێڕەکە و خوێنادنەوەی نوساااااااااە خەتتییەکان
وشاااەی »ریایەت« مەڵەی ڕێنووسااای مەیە و واتە    ،زیادییە و دەب  بقرتێت. ساااەروای دێڕەکە  ،جێناوی ساااەربەخۆی »من«
»ڕیحایەت« بنووساارێتەوە. دوای ئەم   ، واتەبەم جۆرە  داشاایحرەکەسااەرەکیی  سااەروای  بوونی لەگە   دەبێت ئەم وشااەیە بۆ ڕێک

 :کراوەساتدێڕەکە بەم جۆرە   ،شڕۆ ەیە و خوێندنەوەی نوساە خەتتییەکان

بەدباایاان  مااونااکاایااری  دیاان،  دوشاااااااااائااناای  بەڕواای   بەرواای 
 

 
ڕیاحااااایەت   بە  مەساااااااااتایام  خەرمەنای  ئەسااااااااەر  دێاتە    کەی 

 

سااەر خەرمانی بوونم،  کەی کاری ەر دەبێت لە  ،بە نۆرەش ب   ،دوژمنی دین و حاشاااکەری ڕەشاابین  یواتا: ئاگری ڕواوی
 یان بە نۆرە دێتە سەر خەرمانی بوونم.

 ********* 
ج ەر خوتبی  و  یوسااااااااەااااااااەیە  د   ئەم ی  ئاااااوی  و   نااااان 

 

 

بەالش   ناااااناااای  تااااالااااباااای  یەرزە  لە  بەرداوە    دەسااااااااااااتاااای 
 

 (٥8: 20١١)دیوانی حەریق، 
مەڵەی ڕێنووسای مەیە و دەب  ئەو وشاانە »یوساەاەیە    دادێڕەدا، لە باڵی یەکەم لە وشاەکانی »یوساەاەیە و خوتبی«  ملە

وشااااااااەی »یەرزە« مەڵەیە و بەپێی    دالە بااڵی دوومەما   .»مەر«یش پێش ئەو وشاااااااااانە لە بااڵەکە داکەوتووە  .و خوێنی« بن
. دوای سااااااخکردنەوەی مەڵەکان،  یەە«ورزئەو وشاااااەیە »یلێکدانەوەی دێڕەکە و خوێندنەوەی نوسااااااە خەتتییەکان دەرکەوت  

 :کراوەساتدێڕەکە بەپێی نوساە خەتتییەکان بەم جۆرە 

 ناان و ئااوی ئەم ی د  مەر یوسااااااااەااااااااەیە و خوێنی ج ەر
 

 

یاااو  لە  بەرداوە  بەالش رزدەساااااااااااتااای  نااااانااای  تااااالااایااابااای    ە 
 

 نانیان خەمە و ئاویان خوێناوی جەرگە  ،ڕوونا  بۆتەوەواتا: ئەم ی د ، واتە ئەو کەساااانەی دڵیان بە نووری خوداناسااای  
  ، دەسااتی لە یورزە بەرداوە دەسااتیان لە ماڵی دونیا و سااامانی کە وە  منداری بۆگەنیوە بەرداوە؛ خوازیاری نانی مدتیش و،

 و ڕووی کردۆتە مدتەخۆری.
 ********* 

مەیە شاااااااااایااحاارێااکاای  شااااااااااحااوری  داناا اای   مەرکەساااااااااای 
 

 
 ساااااحی  مولکی شااااەش دانگ مەیاش ئەب ەیی دەنگ بۆتە  

 

 ( ٥8 مەمان:)
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دوای    ،مەیە و کاری »ب «  یانمەڵەی ڕێنووساای  ،لەم دێڕەدا، لە باڵی یەکەم وشااەکانی »مەرکەساای« و »دان ی«
وشاەی    دوای لێکدانەوەی دێڕەکە و خوێندنەوەی نوسااە خەتتییەکان دەرکەوت« لە باڵەکە داکەوتووە.  یوشاەی »شاحور
مەر لەم   بایەت.دەب  »شااەییرێکی« بە واتای »دەنکە جۆ« بێت کە درکەیە لە شااتێکی چکۆلەی ب   ،»شاایحرێکی«

بێات کە بەم جۆرە واتاای   »نییە«  دەرکەوت ئەم کاارە دەب بااڵەکە  لێکادانەوەی    مەڵەیە و دوایکااری »مەیە«  بااڵەدا،  
دەسااتەوشااەی »ئەب ەیی مەڵەی ڕێنووساای مەیە و   داکی«»موللە وشااەی    ،دایناا لە باڵی دوومەم  باڵەکە دروساات دەبێت.

مەر لەم باڵەدا لە پاشااااان    .دەسااااتەوشااااەیە دەبێت »ئەب ە بێدەنگ« بێت  م ئەبەپێی شااااڕۆ ەی دێڕەکە  و    ەواتایب دەنگ«  
بوونی کێنای شایحرەکە زیاد بکرێت. دوای سااخکردنەوەی مەڵەکان،  »ی«ی ئیزافە بۆ ڕێکدەب    دا وشاەی »دانگ«

 وە:کراساتدێڕەکە بەپێی نوساە خەتتییەکان بەم جۆرە 

نییە   مەرکەساااااااا  دان   شااااااااویووری ب ، شااااااااەییرێکی 
 

 
 ئەب ە بێدەنگ بۆتە ساااحێ  موڵکی شااەشاادان ی مەیاش  

 

ە و نەفامیش بە بێدەن ی بۆتە خاوەنی  دەنکە جۆیەکی نیی  ،واتا: ئەو کەساااااااەی دان ێک مۆش و مناااااااووری مەیە
 . (دەڵێن جۆی پ  دافارسی لە فەرمەن یشەییر: نێوی دەیێێکی ناسراوە کە ) شەشدان ی ڕزق و ڕۆزی

 ********* 

حەریاااااقااااای  کە  ئاااااۆخەی  مااااااتاااااووە  دڵااااات   تەسااااااااااااکااااایااااانااااای 
 

 
حەزیااااااانە   کەفااااااای  جااااااا ەرت  خاااااااوێااااااانااااااای  بە  کە     یاااااااارب 

 

 ( ١١4: 20١١)دیوانی حەریق، 

بەو پێیەی دوای ئەو، وشااااااااەی »یاارب«  ڕوون بۆوە کە   ،تااوتوێی واتاای دێڕەکە  دوایلەم دێڕەدا، لە بااڵی دوومەم  
بەو  »حەزینە« مەڵەیە و    مەر لەم باڵەدا وشااەی.  »یارت« بێتئەم وشااەیە دەب   ماتووە،   «ر»خوێنی ج ەدەسااتەوشااەی  

 ،کراو، یان خەناوی بێت و بەم جۆرەواتای ڕەنگ« بە ە»خەزیبئەم وشاااەیە    دەب  ،دوای وشاااەی »کەه« ماتووە  پێیەی
 کراوە:دێڕەکە بەپێی نوساە خەتتییەکان بەم جۆرە سات ،ی دێڕەکە دەردەکەوێت. دوای ئەم لێکدانەوەیەیوێنەی شیحر

 
»حەریاااقااای«  کە  ئاااۆخەی  ماااااتاااووە  دڵاااات   تەساااااااااااکااایااانااای 

 

 
خەزیاااااابە   کەفااااااداااااای  جاااااا ەرت  خااااااوێااااااناااااای  بە  کە   یااااااارت 

 

وا دڵبەرت لەپی دەستی بە خوێنی جەرگت ڕەنگ کردووە، یان سوور و   ،سوکنایی ماتووە حەریقیواتا: دڵت بەوە 
 .خەناویی کردووە

 ********* 

نااایاااااز ئەمااا ااای  باااۆ  نااااازە  جاااێااای  بااارۆت  مااایاااجااارانااای   تاااااوااای 
 

  
گاااێااا و سااااااااااا   خاااۆی  باااوو  کەر  ماااێاااناااادە  کااا ە  وابااازانااا      ایەوە رفااای 

 

 ( ١28 مەمان:)



   2٤2    خوێندنەوەیەکی نوێی دیوانی حەریق 

 

وشەی »میجرانی« مەڵەیە و واتای دێڕەکەی ناڕێک  دەگەین کەکردنەوەی باڵی یەکەم بەو ئەنجامە لەم دێڕەدا، بە شی
لەگە  وشەی »برۆ« شوبهاندنێکی    و  اهئەم وشەیە »مییراب«  ڕوون بۆوە کە ،)وەرینە(کانی دێڕەکە بەپێی نینانە .کردووە

دا  فی« و »سا ساەرەتا لە وشاەی  ،. لە باڵی دوومەمینادابەمێز دەبێت  کەشی باڵەی بەم جۆرە الیەنی جوانیناسا کە   ە؛ ڕەوانی ناساراو
وشاااااااەکانی »وابزان  و ک ە« مەڵەن و بەپێی واتای دێڕەکە و خوێندنەوەی باڵی  مەڵەی ڕێنووسااااااای مەیە. مەر لەم باڵەدا 

»مێندە« بۆ   وشاااەیبن. وشاااانە »وەیزانی و کەچە«    مدەبێت ئە  ،شاااوبهاندنی ڕەوانی »مییرابی برۆ«ەاااتنی  دەرخیەکەم و 
 کراوە:دێڕەکە بەم جۆرە سات  دوای ئەم لێکدانەوەیە،بوونی کێنی دێڕەکە پێویەتە بکرێتە »مێند«.  ڕێک

نااایاااااز ئەمااا ااای  باااۆ  نااااازە  جاااێااای  بااارۆت  مااایااایااارابااای   تاااااوااای 
 

 
کەچەساااااااااااۆفااای    گاااێاااڕایەوە ماااێااانااااد    وەیااازانااای  خاااۆی  باااوو     کەر 

 

وابوو خوارە و مێندە نەزان بوو، بەاڵم سااااااۆفی پێی  ،واتا: تاوی مییرابی برۆی بۆ مەژارانی خۆشااااااەویەااااااتی جێ ای نازە
 گێڕایەوە.

 ********* 

ژولایاااادە  و  سااااااااەرگەردان  ئاااااشاااااااااداتە  پەرچەمای   بایەاااااااااتااااانای 
 

 
شااااااااێواوە  حاااااڵی  مەمینااااااااە  د   سااااااااونبول  زولدی   بەمیەاااااااا ی 

 

 ( ١30 مەمان:)
  و ڕازەی شاااوبهاندنی دێڕەکە،   لەم دێڕەدا، لە باڵی یەکەم وشاااەی »بیەاااتانی« مەڵەیە و بەپێی خوێندنەوەی باڵی دوومەم

مەڵەی ڕێنووسااای مەیە و بە »ئاشااادتە«   . مەر لەم باڵەدا وشاااەییەازی شاااوبهاندنی »بەساااانی«رئەم وشاااەیە ئامدەرکەوت  
بۆ پەرچەم.   ی ناساااراوەو ئاوەڵناوێک  ی مەیەواتای باڵو  کە  ،«ەئاشاااوفت»یەڕەبی بەم جۆرە نووسااارایەوە:    -ڕێنوسااای ئارامی
 کراوە:دێڕەکە بەپێی نوساە خەتتییەکان بەم جۆرە سات ،دوای ئەو شرۆ ەیە

 
 بەسااااااااااانی پەرچەمی ئاااشااااااااوفتە سااااااااەرگەردان و ژوولیاادە 

 

 
حااااڵی شااااااااێواوە   بەمیەاااااااا ی زولدی سااااااااونبول د  مەمینااااااااە 

 

 بەردەوام شێواوە.  ،یان وە  سەرووژی نێوچاوان  ،واتا: دڵم وە  پرچی ئاڵۆزکاوە
 ********* 

تاااافەی یەزالە   تووشاااااااای خەتاااای کردم رمەوای   ێی خوتەن 
 

 
ماااااوە   پەرچەمای  چایانای  لە  روم  زوڵادای  ماوشاااااااااکای   بەیااااادی 

 

 ( ١30: 20١١)دیوانی حەریق، 
لەگە  وشااااااااە   یاانمااوڕێژەی  ەوە،و لە بااری واتاایی   ن« مەڵەیەزالە»و  ی »تاافە«  کاانلەم دێڕەدا، لە بااڵی یەکەم وشااااااااە

دەبێت ئەم    ،وشاەکانی »یەزال و خوتەن و موشاک« ماتووە  ،پێیەی دوای وشاەی »تافە« نییە. بەو  داساەرەکییەکانی دێڕەکە
لە    .ئاسااکبە واتای   «ییەزال»بوونی کێناای دێڕەکە، دەب  بکرێتە  بۆ ڕێک« یەزالە»و، وشااەی  »نافە« بێت  ،وشااەیە
بەم جۆرە واتای   کە ،»ناوە«ئەم وشەیە بکرێتە   مەڵەیە و دروست وایە  ،کە سەروای دێڕەکەیە وشەی »ماوە«  داومەمباڵی دو

 کراوە:بەم جۆرە سات  کەدێڕە  ،نوساە خەتتییەکانخوێندنەوەی   دوای ئەم لێکدانەوەیە ودێڕەکە دروست دەبێت. 
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 مەوای نااافەی یەزالی ڕێی خوتەن تووشاااااااای خەتااای کردم 
 

 
ناااااوەبە    پەرچەمی  چینی  لە  ڕووم  زولدی  مینااااااااکی   یااااادی 

 

لە سااااۆی مینااااکی    و  تووشاااای مەڵە بووم و ڕێی خەتام گرتەبەر  ،واتا: من بە مەوای مینااااکی ئاسااااکی واڵتی خوتەن
 ناوە.ل  مبۆناۆشی ئەگریجەش بوو ڕێی چینی پەرچەمی دڵبەرم وەبەرمات و داخوازی بووم و ڕوو

 ********* 
باااااوی یە  ساااااااااااااوی  بەج وەی  من  حەیاااااتی  و  روح  و   نیراح 

 

 
   نەوە  وە  ساااااااات ە بۆ ساااااااادرە لە دوی نااان چاااوی پڕئاااوە 

 

 ( ١32 مەمان:)
دان بە ئاڵقەی پەیوەندیی  و بە لێکدانەوەی واتای دێڕەکە و ساااااەرنجواتایە  وشاااااەی »نیراح« ب   ملەم دێڕەدا، لە باڵی یەکە

لە باڵی  .  ماوڕێژەیی دەبێت« ڕووح»بێت کە لەگە  وشاااەی   «نئای»واتایی نێوان وشاااەکان، دەردەکەوێت ئەم وشاااەیە دەب  
زۆربەی   دیاری  بابەتە وە  مەڵەیەکی  ئەم  ؛ کراوەتە »ساااات ە«و   »سااااوف ە« بە بێژەی کوردی نووسااااراوە یوشااااە  دوومەمدا

چونکە یەکێک لە تایبەتئەندییەکانی شااێوازی شاایحری ووتاباانەی کرمانجیی ناوەڕاساات لە    ،دیوانە ناسااراوە  مدێڕەکانی ئە
ئەم وشاانە دەبێت مەر بە بێژەی فارسای و بە ڕێنووسای کوردی    فارسای و یەرەبییە و  گەلیئاساتی زمانیدا، ڕەن دانەوەی وشاە

  م ئە  ،کەوایە ب  ڕەچاوکردنی ئەو تایبەتئەندییە  ،ئەم بابەتە وە  دیاردەیەکی دیاری ئەو ووتاباانەیە ناساااااااراوە  ن.بنووسااااااارێ
دەکرێت بە شاااێوەی »لە   ،دەساااتەوشاااەی »لە دووی نان«مەر لەم باڵەدا  .  بەتەواوی مەڵەیەدا  گۆڕانکارییە لە شااایحری حەریق

خوێندنەوەی    دوای ئەم لێکدانەوەیە وباوێندرێتەوە.    یشدوو نان«»بە  ، «»دووناندەکرێت  ، دیەاااااااان  بنووسااااااارێت و  یشدوونان«
 کراوە:بەم جۆرە سات  کەدێڕە  ،نوساە خەتتییەکان

بااااوی  سااااااااااااوییە  جی وەی  بە  من  حەیااااتی  و  ڕووح   نئاااای 
 

 
   نەوە  وە  سااااااااوف ە بۆ ساااااااادرە لە دوونان، چاوی پڕ ئاوە 

 

نەزان نیم بۆ وە  کەسااااااااااانی پ   .مەی ێڕە  یلەبەر دەرکەوتنی جوانی   ،واتااا: ئەگەر نئااایە  لە ڕووح و ژیااانم ماااوە
 سدرەیەکی مەژارانە چاویان پڕ بووە لە ئاو، یان وە  مرۆی ستێە نیم بۆ نانی سدرەیە  چاوی پڕ لە فرمێەک بووە.

 ********* 
تۆ   جەمااااالی  شااااااااەمحی  بۆ  پەروانە   ئەمڕۆ   (حەریق)وەکوو 

 

 
تە  ب یرێااات  شااااااااەووی  خۆشاااااااای  یبااا چرای    مەڵەااااااااااااوە ت 

 

 ( ١34: 20١١)دیوانی حەریق، 
،  « شاااەووی»دا دوای وشاااەی دوومەم لە باڵی  بنووسااارێت. « »دەب  بە »جەمالی«  یەکەم وشاااەی   لەم دێڕەدا، لە باڵی

 بەپێی ئەوەی پێش ئەو وشاااەی »چرا« وە  نیناااانەواتایە و لەم باڵەدا ب وشاااەی »ب یرێت«  داکەوتووە و، مەروەما    «بە»
 دەربڕی داشااااەم « و ماتووە، دەب  ئەم وشااااەیە »کیبریت« بێت کە لەگە  وشااااەکانی »چرا، مەاڵیەااااان، پەروانە)وەرینە(  

دەبێت   دەرکەوت ئەم وشااااەیەنوساااااە خەتتییەکان    خوێندنەوەی و بە  ەمەڵەی  یشت«یب وشااااەی »تەن. پاشااااان  ڕازەی چاولەیەک
بوونی کێنااای شااایحرەکە  ای وشاااەکە بۆ ڕێکی ئیزافەی دو«ی»  دا،»خۆشااای«مەر لەم باڵە لە وشاااەی  . ب »تەبیحەت«  

  بە خوێندنەوەی نوسااااااە خەتییەکان دەرکەوت ئەم وشاااااەیە و    مەڵەیە»مەڵەااااااوە«   ، واتەساااااەروای دێڕەکەپێویەاااااتە بقرتێت. 
 .دەبێت  ڕێکواتای دێڕەکە   ساااخکردنەوەیە،و مەم بەم    مەیەخوێندنەوەی  گنااتیدا  کە مەم لەگە  سااەروای    یە»مەاڵیەاااوە«

 کراوە:دێڕەکە بەم جۆرە سات  ،انەوەیەلێکد  مدوای ئە



   2خوێندنەوەیەکی نوێی دیوانی حەریق    ٤٤ 

 

شااااااااەمحی جەمااااڵی تۆ »حەریق« ئەمڕۆ  پەروانە بۆ   وەکوو 
 

 
 چرای شااااااااەووی بە کیبریتی تەبیحەت خۆش مەاڵیەاااااااااااوە  

 

چرای مەیل    ،واتا: حەریق ئەمڕۆ وەکوو پەپوولە بە دەوری مۆمی جوانیتدا دەسووڕێتەوە و بە ئاوری شەم ەی سروشتییەوە
 ی مەیە.ی باش مەڵ یرساوە و ڕووناک  ،و تاسەی

 ********* 
 

 ( ١3٩ مەمان:)
 ونم«ەوشەی »خ  باڵی یەکەمدا  لەباڵی یەکەم و دوومەم دەربڕی میچ واتایەکی ئەدەبی نین. خوێندنەوەی ئەو دێڕە، دەردەکەوێت    بە

اااااە و بەم ساخکردنەوەیە «خۆفم »مەڵەیە و بە لێکدانەوەی واتای شیحرەکە و خوێندنەوەی نوساە خەتتییەکان، ڕوون بۆوە کە ئەم وشەیە 
ن و بە لێکدانەوەی  واتای دێڕەکە بوو  یمۆی شااااااااێواوی ،بەد روو«  »دیئەنم   واتای باڵەکە ڕێک دەبێت. لە باڵی دوومەمدا وشااااااااەکانی

  »سورەت«ن. مەر لەم باڵەدا وشەی  بە درۆ«  »ئەمنم واتای شیحرەکە و خوێندنەوەی نوساە خەتتییەکان دەرکەوت ئەم وشانە لە ڕاستیدا 
مەڵەیە و دوای خوێندنەوەی نوسااااااە    «هەوخ». مەروەما وشاااااەی »ساااااووڕەتی«مەڵەیە و ئەم وشاااااەیە دەب  بەم جۆرە بنووسااااارێتەوە: 

 :وەکرادێڕەکە بەم جۆرە سات یە،لێکدانەوە اە. دوای ئەم«هۆخ»خەتتییەکان دەرکەوت ئەم وشەیە 

خاااااودایە یەیاااااری  لەبەر  چاااااوناااااکە  خاااااودا  لە   خاااااۆفااااام 
 

 
ڕەجااااایە   و  خاااۆه  وە   ساااااااااااووڕەتااای  درۆ،  بە   ئەمااانااام 

 

م درۆوە، شااااێوەی ڕوخەااااارم وەکوو خۆه و ڕەجا وایە )مەم  ئەمۆی بەترساااام،  دەلە خودا    ،واتا: چونکە لەبەر یەیری خودا
 دەترسم و مەم ناترسم(.

 ********* 
حەسااااااااااااادەت  بە  تەلااااباااای  بااااووە،  پااااڕ  بەتەمە    چاااااوی 

 

 
لە  مەر  رەحەتاااااای  بەمااااااائاااااایاااااام   شااااااااااەودایە   وە  

 

 ( ١43: 20١١)دیوانی حەریق، 
لێکدانەوەی واتای باڵەکە و خوێندنەوەی نوساااااە خەتتییەکان ڕوون بۆوە باڵی یەکەم وشااااەی »تەلبی« مەڵەیە و بە لەم دێڕەدا، لە 

واتای دێڕەکە دروست دەبێت. لە باڵی دوومەمدا   ،ماوڕێژەیی مەیە و بەم جۆرە  دائەم وشەیە »وەلبی«یە کە لەگە  وشەی »حەسادەت«
وشااااەی »تەبحی« داکەوتووە و بەم  دا،«دوای تاوتوێی دێڕەکە دەرکەوت لە نێوان ئامڕازی شااااوبهاندنی »وە « و وشااااەی »بەمائیم 

بوونی لەگە  سااااااەروای  بۆ ڕێک  مەڵەیە و »شااااااەودایە« ، واتەواتای باڵەکە ناتەواو بووە. مەر لەم باڵەدا سااااااەروای دێڕەکە  ،داکەوتنە
دێڕەکە بەم  ،دەبێت بکرێتە »شااەوایە«. دوای پاراسااتنی مەودای نێوان وشااەکان و لێکدانەوە و خوێندنەوەی نوساااە خەتتییەکان ،گنااتی

 کراوە:جۆرە سات
 

حەسااااااااااااادەت  بە  وەلااااباااای  پااااڕبااااووە،  تەمە   بە   چاااااوی 
 

 

شااااااااەوایە  لە  مەر  ڕەحەتااااای  بەماااااایااااام  تەباااااحااااای   وە  
 

ئۆورەیی مەر بە شاەو بێت، ئەو نەفامە بۆی تەواوە، چون چاوی بە چاوچنۆکی و دڵی بە ئێرەیی    واتا: وە  سارشاتی چوارپێیەکان
 پڕبۆتەوە.

 ********* 

خاااااااوایەەخ یەیاااااااری  لەبەر  چاااااااوناااااااکە  لەخاااااااوا   ونااااااام 
 

خ  وە   سااااااااااااورەت  روو  بەد  و  ەودیااااائەنااااام   ەجاااااایە ره 
 



   2٤5  ١٤٠٠  و زمستانپاییز  ،  ١2  پیاپی،  2  ش. ، ٧  س.                              پژوهشنامه ادبیات کردی

 

یەزیاااازان لەبەر   تااااا  ناااایاااایە  پەیااااوەنااااد   شاااااااااااایااااریااااناااای 
 
 

 
ماونااااایە  شااااااااەماااادو  ئایناااااااااکەر  وە   فااااایاقە     لەالمام 

 

 ( ١4٩ مەمان:)
نوسااااااە خەتتییەکان مەڵەبوونی  خوێندنەوەی  بە بەگناااااتی دەربڕی میچ واتایەکی ئەدەبی نییە و لەم دێڕەدا، باڵی یەکەم  

لە    داکەوتووە. مەروەماا  »وە « و  »فاایقە«ی پەیوەنادیی نێوان دوو وشااااااااەی  «وت. لە بااڵی دوومەمادا »ێا کەودەبااڵەکە دەر
  لێرەدا »مونایە«    .دێڕەکە  یی واتایی مۆی ناڕێک  مەیە و بۆتە  مەڵەی ڕێنووسااای  دامونایە« و  ئیناااکەر  ،وشاااەکانی »لەالمم

ەی »شااااااەمد« ماتووە و واتایەکی ڕوونی نییە، بەاڵم بەپێی پێوەری ڕەوانبێژی دەتوانین بێێین ئەم وشااااااەیە چون دوای وشاااااا 
بەم جۆرە واتا و ساااەروای   بێت کەئەم وشاااەیە »مومەننایە«  دەبێت دیارترین تایبەتئەندیی »شاااەمد« خۆشااای و گوارا بوونە،  

»شااااااەمدی   لەگە  »مومەننایە« دەبێت بە شااااااێوەی لێکدراوی ئاوەڵناوی  یشوشااااااەی »شااااااەمد« .دەبێتدروساااااات دێڕەکە  
دێڕەکە بەم    ،. دوای ئەم لێکدانەوەیە و خوێندنەوەی نوسااااە خەتتییەکاندروسااات بێتتا واتای دێڕەکە   تبنووسااارێ  «یەمومەننا
 کراوە:جۆرە سات

 

 
باریک و ڕاستە، وەەکانم زا  و سەرکەوتوون و  واتا: لەبەر شیرنایی پەیوەندی لەگە  ئەو ئازیزانەی بااڵیان وەکوو نەی  

 دادەچۆڕێت و وەکوو مەن وینی خۆش و دڵاوازن. ان ل ی شیرنی 
 ********* 

گاااو  لەدەوری  باااولاااباااول  یەلاااغەلەی  نەوبەماااااری  ماااوژدەی   لە 
 
 

 
داباا    ماااال  لە  سااااااااەردەم  وەفااااای  تەووااای  دەبااا   واااوماااری   وەکاااو 

 

(١٥4: 20١١  )دیوانی حەریق،  
نوساااااااااە    خوێناادنەوەیلەم دێڕەدا، لە باااڵی یەکەم وشااااااااەی »یەلغەلەی« مەڵەیە و بە لێکاادانەوەی واتااای دێڕەکە و  

  باڵەدا دروسااات دەبێت. مەر لەم    شواتای دێڕەکە جۆرەبەم   کەبە واتای ئاواز بێت   ،»یولغولی«ئەم وشاااەیە خەتتییەکان دەب  
دوایی بقرتێت و واوی پەیوەندی لە نێوان وشاەکانی    ی»ی«  ،ریبوونی کێنای شایحرەکە پێویەاتە لە وشاەی نەوبەمابۆ ڕێک

میچ خوێندنەوەیەکی  بە مەڵەیە و وشااااااەی »سااااااەردەم«    ،زیاد بکرێت. لە باڵی دوومەمیناااااادا  دا»یولغولی« و  »نەوبەمار«
« بێت و ئەم وشاەیە »ساەرودەب  ئەوەی مەر لەم باڵەدا وشاەی »وومری« ماتووە،    مۆینییە و بە دالەگە  وشاەکانی ئەم باڵە

ی دێڕەکە  یالیەنی جوانیناسااااای و وێنەی شااااایحر  سااااااخکردنەوەیەبەم  ،ماوڕێژەییان مەیە و  دایمربەم جۆرە لەگە  وشاااااەی وو 
 کراوە:بەم جۆرە سات  کەدێڕەو خوێندنەوەی نوساە خەتییەکان،  لێکدانەوەیە    مدەردەکەوێت. دوای ئە

گااو  دەوری  لە  بااولاابااول  یااولااغااولاای  و  نەوبەمااااار  مااوژدەی   لە 
 
 

 
باا    ماا اااادا  لە  سااااااااەروم  وەفااااای  تەوواای  دەباا   وااومااری   وەکااوو 

 

واتا: مزگێنی بەمار کە درا و گئەگئی بولبولم لە دەوری گو  بیەاااات، دەب  منیش وەکوو کۆترەشااااینکە تەووی وەفای 
 .نمەسەو  بکەمە م م و ئەوین و وەفاداریم بە بااڵی سەو  ڕاب ەی

 ********* 

یەزیاازاناام  نەیەااااااااااتاااااناای  پەیااوەناااادی  شاااااااااایااریااناای   لەبەر 
 
 

 
  کەالمم فایقە و وە  نەیناااااااەکەر، شاااااااەمدی مومەننایە  

 



   2٤6    خوێندنەوەیەکی نوێی دیوانی حەریق 

 
ناااایاااایە   مەوالوە  لااااوتااااداااای  کەرەماااای  لەمەوالوەلە   ساااااااااااااردی 

 
 

 

بەسااااااااەرمااااابااا   باااااکاااام  ناااایە  سااااااااەرمااااا،  رویاااادە     بەسااااااااەرمااااا 
 

 ( ١٥٥: هەمان)
مەڵەیە و سااااااخکەرەوە لە خوێندنەوەی ئەم وشاااااەیەدا تووشااااای مەڵە بووە و بە   ی«کەرەم »یەکەم وشاااااەی باڵی  ، لە  لەم دێڕەدا
یە و بەم جۆرە واتای دێڕەکە و الیەنی جوانیناسااااایی باڵەکە ی«گەرم »ئەم وشاااااەیە   ڕوون بۆوەنوسااااااە خەتتییەکان    خوێندنەوەی

ەڕاسااااات، دەساااااەلئێندرێت وشاااااەی دەردەکەوێت. مەر لەم باڵەدا بەپێی شاااااێوازناسااااایی ئاساااااتی زمانیی ووتاباانەی کرمانجیی ناو
دراوە و سااخکەرەوە  و بەم گۆڕانکارییە، شاێوازی شایحری حەریقی لە ئاساتی وشاەدا تێک «سااردی»بە مەڵە کراوەتە   «ساەردی»

مەڵەیە و   «رویدە»ب  ڕەچاوکردنی ئەو تایبەتئەندییە، ئەم وشااااەیەی بە بێژەی کوردی نووساااایوەتەوە. لە باڵی دوومەمدا، وشااااەی 
یە و بەم جۆرە، واتای دێڕەکە  «ڕۆییوە»ەی لێڵ کردووە؛ بە خوێندنەوەی نوساااااااە خەتییەکان دەرکەوت ئەم وشااااااەیە  واتای دێڕەک

نووسااااراوە و لە باری  «ی»و لە باڵی دوومەمدا بە یە     «ی»لە باڵی یەکەم بە دوو    «نییە»دروساااات دەبێت. مەر لەم دێڕەدا، 
 :وەکرادێڕەکە بەم جۆرە سات  ،وێندنەوەی نوساە خەتتییەکانخ ڕێنووسییەوە ئەم کارە یەکدەست نەنووسراوە. دوای

لەمەوالوە سااااااااەردی  نااایااایە  »مەوال«وە  لاااوتااادااای  گەرمااای   لە 
 
 

 
با   بەسااااااااەرمااااا  باااااکام  نایایە  سااااااااەرمااااا،  ڕۆیایاوە    بەسااااااااەرمااااا 

 

سیەرما نام غ ت    ، واتەحەزرەتب مەوەوە، لەمە بەوەوە ناهوم دک و ناۆی یب بۆی یەوکسیەب و م   ەبان    بواتا: لە شەرم  
سییەردەمب ناۆی ییب ت پەاکوە و ئ دک لەوە نات سییو ۆی ییەوکسییەەکەم بەسییەرمدا اابوێ ێت، واتە هەموو چە ییغە بەسییەرهات کب  

 وە و ۆاوەن ئەزموونو و بیکە لە چارەنووو ت سو ن  ە و تیناۆی و چ 
 ********* 

شاااااااااااااماایااااد لە   ئەی  باا اانە  گااول  مااناای  خەیااااالاائاااادا   دامااێااناای 
 
 

 

شااااااااائا   شااااااااااااامای  شااااااااەرتا   ئااااارابا الاااادبە  جا اوە  لەدڵائااااا     یان 
 ال

 ( ١٥٥: 20١١)دیوانی حەریق، 
 لەم دێڕەدا، لە باڵی یەکەم دەساتەوشاەی »خەیالئدا منی« مەڵەیە و سااخکەرەوە لە خوێندنەوەی ئەم باڵەدا تووشای مەڵە بووە و

  ئەم دەساااتەوشاااەیە دەرکەوت  نوسااااە خەتییەکان  خوێندنەوەی  بە   دراوە.بە نەپاراساااتنی مەودای نێوان وشاااەکان، واتای دێڕەکە تێک
 و  »ل« لە وشاااااەکانی »خەیالم« تییپ  ،. مەر لەم باڵەدادروسااااات دەبێتبەم جۆرە واتای دێڕەکە   ب  کە دامەن «»خەیاڵم   دەب 

بە نیومەودا و بە ڕێنوسااااای « ج وە ئارا»  و«  الدینشااااائ  »لە باڵی دوومەمدا وشاااااەکانی   بنووسااااارێن.«   دەب  بە » دا»گول«
 :نووسرایەوەشرۆ ەیە دێڕەکە بەم جۆرە  مئە. دوای «جی وەئارا»و  «شەمەەددین»یەڕەبی بەم جۆرە نووسرانەوە:  -ئارامی

خەیاااااڵاام   دامااێااناای  شاااااااااااااماایااااد لە  ئەی  باا اانە  گااو    دامەناا  
 
 

 

  ددین« لە دڵئاا جی وەئاارا ب  »شااااااااەمەااااااااەبە شااااااااەرت  شاااااااااامی   
 

شاەمەاەددین بورمانی  شاێ   ڕوخەاار لە داوێنی خەیاڵئدا کۆشاێک گوڵی خۆشاەویەاتی ب نە، بەو مەرجەی  واتا: ئەی جوان
 لە دڵئدا خۆی بنوێنێت.

 ********* 
نیزام  و  بەرق  و  تۆپ  رەیاااادو  توپ ی  مەورو   باااااران   رەئیەاااااااای 

 
 

 

تەلااااایاااااحە    رەو  پاااااێاااااش  باااااابااااا  نەساااااااااااایااااام  دەبااااا   فەراش     تەرزە 
 

 ( ١٥6: مەمان)
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لە نێوان وشاااااەکانی   .شاااااوبهێنراوی خۆی ماتووەلەم دێڕەدا، شاااااوبهاندنی باڵو مەیە؛ واتە مەر شاااااوبهێنراوێک لەگە  پ 
وێنەی شیحری   ،ڕازەی چاولەیە  مەیە و بە دەرخەتنی ڕازەکانی ئەم دێڕە  شداتەلیحە«  و  »ڕەئی ، تۆپ ی، تۆپ، پێناڕەو

»ڕەئیەاااای مەور« بەپێی جۆری شااااوبهاندنەکە دەبێت بەم جۆرە   ،و مەڵەبوونی باڵەکان زیاتر دەسااااەلئێنرێت. لە باڵی یەکەمدا
ی »تۆپ و کانلە وشاااە  دا مەڵەی ڕێنووسااای مەیە و«توپ ی»مەر لەم باڵە لە وشاااەی    ،: »ڕەئیەاااە مەور« وبنووسااارێتەوە

دەبێت بە سااەریەکەوە و  «ڕەو»و   «پێش»لە باڵی دوومەمدا وشااەی واوی نێوان دوو وشااەی تۆپ و بەرق زیادییە.    دابەرق«
بوونی واتاای ی ئیزافە بۆ ڕێاک«ی»دا،  «تەلیحە»و  «فەراش»مەودا بنووساااااااارێن. مەر لەم بااڵەدا لە دوای وشااااااااەی ب 

دێڕەکە دەب  ب کێنادرێات. دیاارترین مەڵەی ئەم بااڵە و زۆربەی دێڕەکاانی تری دیوانی حەریق، لێکۆڵینەوەی نەوزاد کەڵهوڕ،  
 کراوە:دێڕەکە بەم جۆرە سات  ،خوێندنەوەی نوساە خەتتییەکاننەپاراستنی مەودای نێوان وشەکانە. دوای تاوتوێی دێڕەکە و 

 
نیزام   ڕەئیەااااااااە و  بەرق  تۆپ  و  ڕەیااااد  تۆپ ی  و   باااااران   مەور 

 
 

 

با    بااااا  دەبا   فەڕڕاشااااااااای  تەرزە،  تەلایاحەی  پاێناااااااااڕەو،    نەسااااااااایام 
 

واتا: مەور سااااااەرۆکە، چەخئاخە تۆپ ییە و برووسااااااکە تۆپ و بارانیش نیزامە، سااااااروەبا پێنااااااڕەوە و تەرزە ئااڵمەڵ ر و 
 ڕاخەرینی دەب  با بێت.شرفە

 ********* 
نااااابااا  تاااااڵاااێاااوی   مەزاواااات  بە  زەمااااانە   شااااااااااایاااریااانااای 

 
 

 
ناااااباا   بااێااێاای  تااۆ  بااااادەو  باااادا  ساااااااااااااواای  ناایاایە     چااااا 

 

 ( ١62 :20١١)دیوانی حەریق، 
، لە باری ڕێنووساااای و «تاڵێوی»دەسااااتەوشااااەی    داباڵی یەکەمبە خوێندنەوەی باڵی دوومەم دەردەکەوێت لە لەم دێڕەدا، 

تا  و »واتاییەوە مەڵەیە و بە لێکدانەوەی واتای باڵەکان و خوێندنەوەی نوساااااااە خەتتییەکان ڕوون بۆوە ئەم دەسااااااتەوشااااااەیە  
  ، «ناب »یە و بەم جۆرە، واتای دێڕەکە و الیەنی جوانیناسااایی شااایحرەکە دەردەکەوێت. مەر لەم باڵەدا بۆ وشاااەی «شااایرینی
بەو ئەنجامە گەیناااتین کە بەمۆی بوونی ماوڕێژەیی نێوان    ،نوسااااە خەتتییەکانڕەکە و خوێندنەوەی  تاوتوێی واتای دێ دوای

لە باڵی دوومەمدا ڕازەی «  چا»بێت کە لەگە  وشااەی  «چا ب »دەبێت دوو وشااەی   ،«تا ، شاایرین و مەزاق»وشااەکانی 
و   شاااااااڕۆ ەیەدوای ئەم   وێنا دەکرێت. دەمێنن و بەم سااااااااخکردنەوەیە، الیەنی جوانیناسااااااایی دێڕەکەماوشاااااااێوەی تەواو پێک

 کراوە:دێڕەکە بەم جۆرە سات  ،نوساە خەتتییەکان  خوێندنەوەی
 

باااا  چااااا  مەزاواااات  بە  زەمااااانە  شااااااااااایااااریااااناااای  و   تااااا  
 
 

 
ناااااباا   بااێااێاای  تااۆ  و  بااااادە  باااادا  ساااااااااااااواای  ناایاایە     چااااا 

 

باش )چا( نییە مەی ێڕ شااەڕابت   ؛ بێت خۆشی ڕۆژگارت پ ی ی چارەنووس، واتە شاایرینی و تاڵی واتا: خۆشاای و ناخۆشاا 
  .دات  و تۆ بێێی نا نامهەوێت

 ********* 
فاااااتااااایااااا ەی   دیااااادەی  و  مااااا لەیەکااااان  ئاااااارژدە   ەویااااان 

 
 

 
دی   چااراخاااااناام  سااااااااەدالوە  لە  وەساااااااااا اای  شااااااااەوی   بااۆ 

 

 ( ١70 مەمان:)



   2٤8    خوێندنەوەیەکی نوێی دیوانی حەریق 

 

مەڵەیە   ژدە«م»باڵی یەکەم بەتەواوی ناتەواوە و، لە باری واتاییەوە دەربڕی میچ واتایەکی ڕوون نییە. وشەی  لەم دێڕەدا، 
ی  یڵەکەی سااەرەک ۆک  ،بەپێی پێوەری ڕەوانبێژییە.  «موژە»و بەپێی خوێندنەوەی نوساااە خەتییەکان دەردەکەوێت ئەم وشااەیە  

ماتوون و بەم پێیە شاااییر    داشااوبهێنراوێک لەگە  یەکواتە مەر شااوبهێنراو و پ   ؛ ئەم دێڕە، شااوبهاندنی باڵوە  یوێنەی شاایحری
« بە »لەگەن« و »موژەی« بە »فتی ە« و »ئاامیناااااااای« بە »ڕەویەنی چرا« شااااااااوبهاانادووە و بەم لێکادانەوەیە  دیادەی»

، دوای ئەوەی بە ڕێنووساای  «روین»ما لەم باڵەدا وشااەی مەروە  باڵەکە دەسااەلئێنرێت.  کراوەکانیوشااە دەسااتنینااانمەڵەبوونی  
لە باڵی    ی ئیزافەی بۆ زیاد بکرێت.«ی»بوونی کێناااااای شاااااایحرەکە پێویەاااااات بوو یەڕەبی نووساااااارایەوە، بۆ ڕ   -ئارامی

و خوێندنەوەی نوسااە خەتتییەکان    شاڕۆ ەیەدوای ئەم  بنووسارێت.   « »دا دەبێت بە »وەسا ی«لە وشاەی  «  ل»دوومەمینادا  
 کراوە:دێڕەکە بەم جۆرە سات  ،اوردیان لەگە  یەکترو بەر

ئااااامااااا ڕەویەناااای  و  مااااوژە  فااااتاااایاااا ەی  دیاااادە،   لەگەناااای 
 
 

 
دی   چارایااااانام  الوە  سااااااااەد  لە  وەساااااااااێای  شااااااااەوی    باۆ 

 

داگیرسااااوە، دەڵێی لەگەنە و برژان م دەڵێی پێیتەکەیەتی و ئاخەکانیش وە  کە گەیناااتندا چاوم  واتا: لە شاااەوی پێک
 ڕۆنی چراکەن.

 ********* 
نااااتوانم  لەسااااااااەرشاااااااااااانم کە  وا  بااااری خەجاااالەت   منیش 

 
 

 
کە    مەرتااۆ  خااودا  نااێاام  لەبەردپاا   پاااااپاای     ەحاائاااااناایرلەژێاار 

 

 ( ١7٥: 20١١)دیوانی حەریق، 
دەربڕی میچ واتایەکی    ،«لەژێر پاپی لەبەردپ »دەساااتەوشاااەی    دەردەکەوێتتاوتوێی واتای باڵی دوومەم  لەم دێڕەدا، بە 

دوای دەرخەتنی مەڵە و ناتەواویی دێڕەکە    نانوێنێت و واتای دێڕەکەی ناڕێک کردووە.و میچ وێنەیەکی شیحری ڕوون نییە  
 کراوە: بەم جۆرە سات  باڵەکە  ،خوێندنەوەی نوساە خەتتییەکانو 

نااااتوانم  شاااااااااااانم کە  لەسااااااااەر  وا  بااااری خەجااااڵەت   منیش 
 
 

 
پا     لەبەر  پا   ڕەحائااااانای لەژێاریااااا  کە  تاۆی  مەر  خاودا   ناێام 

 

ب وێزمەوە و بێێم  ژێر ئەو بارە وورساەدا پ  باەمە ژێر پێوە و پ  ساەر شاانە و ناتوانم لە  واتا: منیش باری شاەرمەزاریم لە
 تۆی ڕەحئان و بەخنەندە. خودایە مەر

 ********* 
مەحاازە سااااااااەخااتەی  یەواایاانە  ئەمااڕۆ  جەدەل   خاایااتاااااباااااتاای 

 
 

 
ئەوەلاای    بااورماااااناای نەتاایااجەی  کەوتە  واایاااااساااااااااای   فااکاارم 

 

 ( ١76 مەمان:)
 دێڕەدا وشااااااەکانیمەر لەم  « مەڵەن و بەپێی ئەوەی  سااااااەختەی»  و  «خیتاباتیلەم دێڕەدا، لە باڵی یەکەم وشااااااەکانی »

ڕازەی چاولەیە     یانلە نێوانکە   نب»ساااەفەاااەتەی«  و «  ی، دەبێت ئەم وشاااانە »خەتاباتە»جەدەل، ویاس و بورمان« ماتوو
 :کراوەساتبەم جۆرە دێڕەکە   ،نوساە خەتتییەکان  و خوێندنەوەی  ئەم شڕۆ ەیەمەیە. دوای 

مەحزە  سااااااااەفەااااااااەتەی  یەوینە  ئەمڕۆ  جەدەل   خەتاااابااااتی 
 
 

 
»باورمااااان«ی   کەوتە  وایاااااسااااااااای  فاکارم  ئەووەڵای    نەتایاجەی 
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کەوایە لە    ،ئیەااااتداللە یەواڵنییەکان نەیانتوانیوە وانحم بکەنباسااااە کەالمییەکان و  کە  مەبەسااااتی شاااااییر ئەوەیە  واتا: 
ئەمڕۆ   ،وەاەکانی لەگە  جەدەل ەخزمەت خواناسای گەورە، شاێ  شاەمەاەددین بورمانیدا ڕوو لە ئیناراوی دەروونی دەکەم. وات

تە شێای بورمان دوور وا .یەکەم ئەنجامی بیرم بە شێوەی ویاسی بەرەو بورمان ڕێنوێنی کردم و،  درۆ و سەفەەتەیە  کە ڕوونە
 لە ناڕاستییە.

 ********* 

 

 ( ١78 مەمان:)
  دا «شااااۆخی و وەختیوشااااەی »تۆبە« داکەوتووە و لە وشااااەکانی »  ،لەم دێڕەدا، لە باڵی یەکەم دوای وشااااەی »خوا«

دوای لێکدانەوەی دێڕەکە   .کێنااااای شااااایحرەکە ناڕێک بووەجۆرە مەاڵنەوە  ەم  ئ کە بە مۆی بوونیمەڵەی ڕێنووسااااای مەیە  
و   ئەنوێن »کانی  لە وشاااااە دێڕەدا،مەر لەم  .  «شاااااۆخ  و وەخت بنووسااااارێنەوە: »  شاااااێوەیەبەم دەرکەوت ئەم وشاااااانە دەب  

دروسات ، ناوەڕاسات  یشایحری کرمانجی  انەکانیشاێوازناسا تایبەتئەندییە  بەپێی    مەڵەیە، چونکوو«ەپێنا ری »ئ دا«ەشاکێن ئ
»سارری« مەڵەی ڕێنووسای   «. لە باڵی دوومەمدا وشاەیدەشاکێن  و  دەنوێن ەوە: »ن وایە بکرێتە »دە« و بەم جۆرە بنووسارێ

لە  کە  لێکدراوی »سااااەری تۆبە« دروساااات دەکەن    داوشااااەی »تۆبە«مەیە و دەب  ئەم وشااااەیە »سااااەری« بێت کە لەگە   
. مەر لەم باڵەدا وشاەی »رامید« مەڵەی ڕێنووسای مەیە و ئەم وشاەیە دەبێت ێکی ناساراوەلێکدراو  کوردیدا  یشایحری ککسایک

  دێڕەکە   ،نوسااە خەتتییەکان  و خوێندنەوەی ئەم شاڕۆ ەیەدوای   ماوڕێژەیی مەیە.  دا»زامید« ب  کە لەگە  وشاەی »مەال«
 :کراوە و نووسرایەوەساتبەم جۆرە    یەڕەبی  -بە ڕێنووسی ئارامی

 دەس شااااااااۆخ  کە وەخت  یینااااااااوە دەنوێن    خودا تۆبە لە
 
 

 
   سااااااااەری تۆبەی مەال و زامید بە نۆبەی جی وە دەشااااااااکێن  

 

وەختێک بە لەنجەوالر خۆی دەنوێنێت و ناز دەفرۆشاااێت، بەو کردەوە ساااەری   کە ماوار لە دەسااات شاااۆخێک  ە،واتا: خودای
 .دەشکێنێت  یانتۆبە ،مەودای تۆبە و باوەڕ و ئیئانی مەال و زامید مەڵدەوەشێنێتەوە و بە مەر جارێک خۆنواندنی

 ئەنجام -8
لە    ەدیوانە لێوڕێژ  مئە  کە  گەینااااااااتینئەنجااماانە    مبە  ،بە لێکادانەوە و تااوتوێی دیوانی حەریق، لێکۆڵینەوەی نەوزاد کەڵهوڕ

لێکدانەوەیی و   یەکدەسااات نەبوونی ڕێنووسااای شااایحرەکان، مەڵەی بۆ نئوونە مەڵەی پیت نی، مەڵەی ڕێنووسااای و .ناتەواوی
و لە زۆر شااایحردا گەر   ئاساااتەم کردووە  خوێنەردیوانەی بۆ   مکە خوێندندنەوەی شااایحرەکانی ئە  نبابەتانە ولە ،داکەوتنی وشاااە

بە مۆی نەپاراساتنی مەودا و نیومەودای نێوان  . شاێوای و تێ ەیناتنی مەڵە دەبێتخوێنەر وردبین نەبێت، ڕەن ە تووشای ساەرل 
  . ی شااایحرەکەن وەما پێکەوە لکاون کە دەربڕی واتایەکی جیاواز لە واتای ساااەرەکی وشاااە شااایحرییرکان  وشاااەکان لە زۆر دێڕدا 

ئەم دیوانە سااااااات و   ییسااااااەر بنەمای کامە شااااااێوازی ساااااااخکردنەوە  ناڕوونە بەپێی کامە نوساااااااە و لەبۆ خوێنەر    مەروەما
نەکراوە. دیوانە وە  زۆربەی توێژینەوەکااانی تری کتێباااانەی کوردی ئاااماااژەی پ   مکۆکراوەتەوە. سااااااااەرچاااوەکااانی ئە
و   حەریق لەساااەر شاااێوازی شااایحری  رەوەی کۆکەنەبوونی زانیاری لەم دیوانەدا بۆمەڵەکان  مۆکاری ساااەرمەڵدانی بەشاااێک لە  

ی شاااێوەی ی نزیکدیەاااان  .  دەگەڕێتەوەو مەڵەی خوێندنەوەیی  شااایحری کرمانجیی ناوەڕاسااات  کانی انەتایبەتئەندییە شاااێوازناسااا 

ئەنوێن  یینااااااااوە  وەختی  کە  شااااااااۆخی  لەدەساااااااااااات   خوا 
 
 

 
ئەشااااااااکاێانا   جا اوە  بەناۆبەی  رامایااااد  مەالو  تاۆبەی     ساااااااارری 

 



   25خوێندنەوەیەکی نوێی دیوانی حەریق    ٠ 

 

، ماوشاێوەبوونی ڕێنووسای ئەو پیتانەی جیاوازییان تەنیا لە  و « ، و متد د، ذ،  ،»ڕێنووسای بەشاێک لە پیتەکان وە :  
وە  مۆکااری    ،ش« لە سااااااااەرەتاا و نااوەنادی وشااااااااەکاانادا  و   : »ب، پ، ت، ج، چ، ح، ت، ر، ز، ژ، سوە  ،نوختەدایە

شااایحری حەریق لە زۆر دێڕدا بە شاااێوازێکی دڵاوازی و   ئەم دیوانە پێناساااە دەکرێت.  مەڵەکانی  بەشاااێکی تر لەساااەرمەڵدانی  
دان بە زانەااااتی ڕوونبێژی و گرن یرەکان ب کراوەتەوە. لەم دیوانەدا واتای شاااایحساااااتزۆرجار بە شااااێوەی ویاساااای   ،زەووی و

بەو   کە،دوای سااااخکردنەوەی ئەو چەند دێڕە و خوێندنەوەی دیوانە  داکراوە. لە کۆتایی شاااڕۆ ە کۆڵەکەکانی وێنەی شااایحری 
سااات  کانی زانەااتی ساااخکردنەوە،  ەپێوەرمی کام لە بەپێی   ،حەریق، لێکدانەوەی نەوزاد کەڵهوڕ  یدیوان  کە  ئەنجامە گەینااتین

شاااااایحری حەریق  جۆرە مەاڵنە پێویەااااااتیی دووبارەی ساااااااخکردنەوەی    مئە  پێناسااااااە و دەرخەااااااتنی  کەوایە  .نەکراوەتەوە کۆو 
 .کردنەوەی مەڵەی ماوشێوە ب رێتو دەتوانێت یەرمەتیدەری ساخکەرەوانی تر بێت و ڕێ ە لە دووپات  دەسەلئێنێت

  



   25١  ١٤٠٠  و زمستانپاییز  ،  ١2  پیاپی،  2  ش. ، ٧  س.                              پژوهشنامه ادبیات کردی

 

 سەرچاوەکان
 کوردی

ڕڕی  و ریم مودهال یەبدولکهی مهوهو لێکدانه وه، لێکۆڵینهدیوانی نالی(.  ١378)  )نالی(  الخدرمیکای ی، مه یەاااااایدی شاااااااوهحئهئه
 م.چاپی پێنجه ،کوردستان :ریم. سنهبدولکهفاتیح یه

 . چاپی یەکەم   ، . سنە: ی ئی کالج دەستەواژەکانی کوردی سۆرانی فەرمەن ی کینایە و .  زێوەری زمان (.  ١3٩3ئەحئەدی، ئیبرامیم ) 
 . چاپی یەکەم   ، لێکۆڵینەوە، نەجئەددین ئەنیەی. سەوز: سەیدییان  دیوانی حەریق، (.  ١36٩زێوییەیی، مەال نەسروڵاڵ ) 

 . چاپی یەکەم   ، لێکۆڵینەوە و لێکدانەوە نەوزاد کەڵهوڕ. مەولێر: نووسین ەی تەفەیر  دیوانی حەریق. (.  20١١. ) --- 
 . چاپی یەکەم  مانگ، : کەرەج .  نەژاد موحەمئەد ئیەئاییل ،  ساخکردنەوە  دیوانی حەریق. (.  ١3٩6. ) --- 

 . چاپی یەکەم   ، دستان بەشی یەکەم: جوانکاری. سنە: زانەت ای کور   زانەتی ڕەوانبێژیی ئەدەبی، (.  ١3٩8وارەمانی، جەیدەر ) 

 فارسی
 .چاپ اول ،. تهران: میراث مکتوبرامنئای تصییح متون(. ١378جهانباش، جویا )

  ١2٦  -١١٦ صص  ،١٣8١، کاک ن ١١،   ارە م. ە کیوهۆ و حوزە(  نتصح ح مەون ک  ک، ١٣8١).---
، ش 3. دورەی دوم، سااال مج ە گزارش میراث(. »تصااییح متون با تاکید بر تصااییح متون فارساای«.  ١387یئادی حائری، میئد )

 .١2، 4  چص،  26 و  2٥
 . تهران: کتاباانه مج  .تارکخ نسەەب دارک و تصح ح انەقادک نسەەهاک ۆطب(.  ١380مروی، نجی  مایل )

 

 

 

 

 

 

 


