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چکیده

کورتە

نقد ادبی به معنی امروزی آن دانش و شاخهای نوینی در ادبیات است که

ڕەخنەی ئەدەبی بە واتای هەنووکەییەکەی ،زانست و لقێکی نوێ له وێژەیە .له

از بارقههای آن تا رسیدن به مرحلهی شکوفایی و نقد بر پایهی مبانی نظری،
مسیری طوالنی را طی کرده ،و عوامل مختلفی در رسیدن به مرحله کنونی
آن دخیل بودهاند .نقد ادبی از آبشخورهای آن که بیشتر نقد ضمن شعر و
ناظر بر تحسین و تفاخر بوده تا دورهی رونق ،عوامل جانبی زیادی در
رونق آن ایفای نقش کردهاند که نادیده گرفتن آنها سبب میشود سیمای
کلی جریان نقد درست ترسیم نشود .این عوامل عبارتند از :نقش مجالت
و روزنامهها ،انتشارات و چاپخانهها ،نو شدن جریان شعر ،توسعه گفتمان
آکادمیک و گسترش انجمنهای علمی ،شاعران منتقد و نهضتهای ادبی
که هر کدام در ترسیم سیمای کلی نقد نقش مهمی داشتهاند .این پژوهش
با تحقیق در انواع آثار ادبی و در نظر گرفتن نقش هر کدام از جریانهای
فرهنگی و اجتماعی ،عوامل تأثیرگذار در پیشرفت نقد ادبی را مشخص
کرده است .در نتیجهی تأثیر این عوامل راه ورود مباحث و نقدهای نو و
مبانی نظری به نقد ادبی در ادبیات کُردی باز شد .مقالهی حاضر بر آن است
مهمترین عوامل فرهنگی و اجتماعی در ظهور نقد ادبی نوین به زبان کُردی
(میانه) در دو مقطع تاریخی اواسط و اواخر سدهی  ٢٠را مورد بررسی
قرار دهد.

واژگان کلیدی :ادبیات کُردی؛ نقد ادبی؛ نقد روزنامهای؛ نقد
سنتی؛ نقد نوین.

یەکەم ترووسکەکانییەوە تا گەشە و گەیشتن بە بناغە تیۆرییەکاندا ،ڕێگایەکی
دوور و درێژی بڕیوە و هۆکارانێکی جیاواز لەم پێگەیشتنه کاریگەرییان بووە.
ڕەخنەی ئەدەبی لە ئاخێزگەکانییەوە کە زۆرتر ڕەخنەی شیعری و پێداهەڵگوتن و
خۆهەڵکێشان بووه تا پەرەسەندن ،قۆناغگەلێکی تێپەڕاندووە و هۆکارگەلێکی الوەکی
لەم نێوانەدا ڕۆڵیان گێڕاوە کە لەبەرچاونەگرتنی هەرکامەیان ئەبێتە هۆی ئەوەی
کە ڕواڵەتی ڕەخنەی ئەدەبی به باشی نەنوێندرێت .هۆکارانێک وەکوو دەوری گۆڤار
و ڕۆژنامەکان ،نوێ بوونەوەی شیعر ،پەرەسەندنی گوتاری ئاکادێمیک ،ئەنجومەنە
ئەدەبییەکان ،شاعیرە ڕەخنەگرەکان و بزاڤە ئەدەبییەکان هەر کامەیان لە نواندنەوەی
ڕواڵەتی ڕەخنە ،دەورێکی سەرەکییان هەیە .ئەم وتاره ئەیەوێت بە توێژینەوە لە
چەشنەکانی وێژەی ئەدەبی ،بە لەبەرچاوگرتنی دەوری هەریەک لە ڕەوتە
فەرهەنگی و جڤاکییەکان لەو هۆکارانه کە کاریگەرییان لە سەر ڕەخنەی ئەدەبی
لە وێژەی کوردیدا بووە بکۆڵێتەوە .له ئاکامی ئەم هۆکارانە ڕێگای به ئارادا هاتنی
بابەتانێکی نوێ و تیۆریک بۆ ڕەخنەی ئەدەبی ئاوەاڵ بوو .ئەم وتارە هەوڵ ئەدەات
گرنگترین هۆکارانی فەرهەنگی و جڤاکی لە بەدیهاتنی ڕەخنەی ئەدەبی نوێ،
بە زمانی کوردی (ناوەڕاست) له دوو قۆناغی نێوان و کۆتایی سەدەی بیستەم بخاتە
بەر لێکۆڵینەوە.

وشەگەلی سەرەکی :وێژەی کوردی؛ ڕەخنەی ئەدەبی؛ ڕەخنەی
ڕۆژنامەیی؛ ڕەخنەی سونەتی؛ ڕەخنەی نوێ.

 -1مقدمه
در بیشرت محافل ادبی به طور عموم این باور وجود داشت که در ادبیات کُردی به ویژه در کردستان ایران ،نقد ادبی
و به تبع آن منتقد ادبی وجود ندارد و کسانی هم که به عنوان منتقد ادبی معرفی شدهاند ،منتقد نیستند؛ اما با
تحقیق در ادبیات کُردی به این نتیجه رسیدیم که  -جدای از این تصور -در واقع آنچه در ادبیات کُردی از نظر دور
مانده است ،پژوهش در انواع آثاری است که به نقد ادبی میپردازد .نقد ادبی شاخهای از ادبیات است که هر چند
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 82واکاوی بسترهای فرهنگی و اجتماعی در گذار از نقد ادبی سنتی به نوین
به دانشی نو شناخته شده است؛ اما از قدیم االیام به شیوهای سنتی در ادبیات وجود داشته ،و ادیبان با توجه به
درک و دریافت خود به داوری آثار ادبی پرداختهاند .نقد ادبی مسیری پر فراز و فرود را پشت رس گذاشته است تا به
روشی پیرشفتهتر از نقدهای سنتی و بر اساس نظری ارائه شود .در این مسیر عوامل متعددی چون انتشار روزنامهها
و مجالت ،نو شدن شعر ،ظهور ادبیات داستانی و تغییرات فرهنگی و اجتامعی ،هر کدام به نوعی در این مسیر
تأثیرگذار بودهاند .با توجه به این که بیشرت آثار ادبیات کُردی در حوزهی شعر بوده ،نقدها نیز بیشرت در همین حوزه
بود و می توان گفت نقد ادبی در ادبیات کُردی همچون ادبیات عرب ابتدا نزد شاعران و در حوزه شعر رشد کرده ،و
سپس نقد داستان مورد توجه قرار گرفته است .اولین منونههای داستان و رمان کُردی در سال  ١٢٩٢با پیشگامی
فواد َتم و با داستان کوتاه بدون نامی که در سه شامرهی پیاپی ماهنامهی ڕۆژی کورد چاپ شد و عرب شم مو در رمان
چوپان کُرد (شوانی کورد) آغاز شد (رحیمیان)٢٠٧ ،٢٠٢ :١٣٩٢ ،؛ اما نقد آثار داستانی بسیار دیرتر مورد توجه قرار
گرفت .بیشرت آثاری که در حوزهی نقد در ادبیات کُردی منترش شدهاند ،یا دورهی محدودی را شامل میشوند ،یا تنها
به یکی از رویکردهای نقد و یک ژانر ویژه توجه دارند .مسئله حائز اهمیت این است که درست است که اکنون نقد
ادبی در ادبیات کُردی وارد مسیر رشد و شکوفایی خود شده است؛ اما باید دید روند گسرتش نقد ادبی تحت تأثیر
چه عواملی بوده ،و کدام یک از جریانها و چهرههای ادبی بیشرتین تأثیر را در پیشربد آن داشتهاند.
 -٢پیشینه تحقیق
تاکنون در زمینهی بررسیی بسیرتهای نقد در ادبیات کُردی آثار چندانی منترشی نشیده اسیت ،تعداد آثاری هم که در
دسیت اسیت یا محصیور به تاریخ توسیعهی نقد در ادبیات کُردی اسیت و یا در بهرتین حالت فق یکی از جوان نقد
ادبی را در نظر گرفته اسیییت و هید کدام به بررسیییی کلی سییییر نقد در ادبیات کُردی نپرداختهاند .در میان این آثار
میتوان به اولین مقالهای که به نقد سنتی و مدرن در ادبیات کُردی پرداخته اشاره کرد؛ این مقاله با عنوان «قەڵشی
نێوان ڕەخنەی سییونەتی و مێدنرن (شییکان نقد سیینتی و مدرن) (سییجادی )١٣٨٠:که تفاوتهای میان نقد ادبی
سییینتی و مدرن را در متون انتقادی به زبان کردی از دو لحاظ فرم و محتوا بررسیییی کرده اسیییت .همجنین مقالهای
دیگر بیا عنوان« :قێنیاغە سیییەرەتیایی و بنەڕەتییەکیانی ڕەخنەی ئەدەبی (مراحیل ابتیدایی و بنییادهیای نقید ادبی)
(سیییجیادی ،) ١٣٧٩ :کیه بیه بررسیییی مراحیل چنیدگیانیه نقید ادبی در ادبییات کُردی پرداختیه اسییییت و آن مراحیل را

دسییتهبندی منوده اسییت .کتابهایی هم در این زمینه تألیف شییدهاند که بخشییی از آنها عبارتند از :دەروازەیەک بێ
ڕەخنەی ئەدەبی کوردی (درگاهی برای نقد ادبی کُردی) (حسییین)٢٠٠٧ :؛ ڕنچکەکانی گوتاری ڕەخنەی شیییعریی
لە ئەدەبی کوردییدا ،کرمیانجی خواروو ( ١٩٧٠ -١٩٢٠مسییییرهیای گفتامنی نقید شیییعر در ادبییات کُردی ،کرمیانجی
جنوب( )١٩٧٠ -١٩٢٠مصییی فی)٢٠١٩ :؛ پێوەرەکیانی ڕەخنەی شییییعری لە ئەدەبی کوردییدا،کرمیانجی خواروو
( ١٩٩٠ -١٩٧٠معیییارهییای نقیید شیییعر در ادبیییات کُردی ،کرمییانجی جنوب ( )١٩٩٠ -١٩٧٠برزنجی)٢٠٢١ :؛
پهیدابوونی ڕهخنهی ئهدهبی له شییعری کالسییکی کوردیدا (پدید آمدن نقد ادبی در شیعر کالسییک کُردی) (آمیدی:
 .)٢٠٠٣این کتاب بیشرت به شیوهی کرونولوژیکال نقد ادبی را بررسی کرده است و در بخشهای کالسیک و معارص
شیاخصهای نقد ادبی هر دوره را ذکر میکند و با منونههای نقد سینتی هر یک از شاعران ،سیامی کلی نقد ادبی را

پیش رو قرار میدهد .کتابهای دیگری که با محوریت نقد ادبی نوشیییته شیییدهاند از این قرارند :ڕەخنەی ئەدەبی و
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مەسییەلەکانی نونکردنەوەی شیییعر (نقد ادبی و مسییائل تازەگری در شییعر) (سییابیر)٢٠٠٦ :؛ ڕەنگدانەوەی ئەدەب و
سیییەرەتیاکیانی ڕەخنەی ئەدەبی کوردی لە رۆژنیامەنووسییییی کوردیدا (منود ادبییات و رسآغیازهیای نقید ادبی در
روزنیامیههیای کُردی) (برزنجی)٢٠١٦ :؛ دهقیهکیانی ئیهدهبی کوردی (متون ادبییات کُردی) (سیییەجیادی .)١٩٧٨ :این
کتاب انواع ادبی را دسیتهبندی کرده ،و سیپس اشیعار مالی جزیری و شییخ نوری شییخ صیالا که از پیشیگامان نقد
ادبی در ادبیات کُردی هسیتند را بررسیی میکند .کتاب چهند باسیێک دهربارهی ئهدهب و ڕهخنهی ئهدهب (مباحثی
دربارهی ادبیات و نقد ادبی) (رسییول )١٩٨١ :بیشییرت به تحلیل جریانهای تأثیرگذار در نقد ادبی در ادبیات کُردی

پرداخته اسیت و این که هر کدام از این جریانها به چه شییوهای در پیشیربد مسییر نقد نقش داشیتند .کتاب ئهدهبی
کوردی و ڕهخنیهی ئیهدهبی نوێ (ادبییات کُردی و نقید ادبی نو) (مەعرون )٢٠٠٠ :بیه آرای منتقیدان ادبی جیدیید
پرداخته اسیت و مباحثی چون زبانشیناسیی و سییاسیت و نوگرایی در شیعر را مورد توجه قرار داده اسیت .کتاب شییعر و
ئیهدهبییاتی کوردی (شیییعر و ادبییات کُردی) (حیلمی١٩٤١ :و  )١٩٥٦و ئیهدهب و ڕهخنیه (ادبییات و نقید) (گمردی:
 ) ١٩٧٤هم به سییییر شیییعر و به تبع آن نقد در ادبیات کُردی پرداخته اسیییت .در کردسیییتان ایران تعدادی رسیییالهی
دانشییگاهی با موعییوع نقد به صییورت ت بیقی یا مسییتقل نوشییته شییده اسییت با عناوینی چون« :بررسییی ت بیقی
سیاقینامهی سیید محمد امین شییخ االسیالم (هیمن) و محمد تقی بهار (جعفری )١٣٩٥؛ «بررسیی ت بیقی صیور
خیال در دیوان عبدالله گوران و اشیعار نیامیوشیی

(یوسیفی)١٣٩٥ :؛ «بررسیی تصیویر و موسییقی در اشیعار سیعید

عبادتیان (دارابی)١٣٩٤ :؛ «نقد زیبایی شییناختی گردآوری و بازنویسییی هزار

باملثل کُردی کلهری و «فرانقد

کیاربسیییت نقید و نظرییههیای ادبی در مقیاالت فیارسیییی و کُردی (م یالعیه موردی مقیاالت نقید ادبی و مجلیه دانشیییگیاه
سیییلیامنی) .این آثار خود به عنوان بخشیییی از فرایند نقد ادبی در ادبیات کُردی محسیییوب میشیییوند؛ نه تحقیق در
مسیییر کلی پیرشییفت نقد ادبی .تفاوت پژوهش حا

با پژوهشهای پیشییین مربوب به در نظر گرفس سیییامی کلی

نقد و بررسی عوامل مؤثر در تغییر نقد سنتی به نقد نوین در ادبیات کُردی است.
 -٣آبشخورهای نقد در ادبیات کُردی
معادل کلمه نقد در ادبیات کُردی کلمه « مرخنه است .اولین کسی که این واژه را معادل نقد ادبی قرار داد مال احمد
جزیری ،١٦٤٠ -١٥٧( ١جزیره ابن عمر ترکیه) بود .جزیری از جمله شییاعرانی اسییت که در سییدههای ده شییمسییی
نقدهایی ادبی و عمن شعر بیان کرد.
تییییێییییس ژ نییییوورێ وەک رەقیییییییییع

بییی عەیییی

و نەقیییس و ڕەخییینەدا

٢

)آمیدی )٤٥-٤٤ :٢٠٠٣ ،
«در نگاه به بود و نبود نقد در ادبیات کُردی و در بررسییی کت پیشییینیان و در مقام مقایسییه میان نقد و نظریه در
میان ایرانی ها و متفکران غربی ،امری که شیایان توجه اسیت ،تفاوت نگاه ما با متفکران غربی اسیت ،پرسیش این اسیت که
آیا به راسیتی در انبوه کت کالمی ،حکمی ،تفسییری ،اصیولی ،من قی ،عرفانی در عا ایرانی  -اسیالمی زمینهها ،مایهها
و گزارههای مصرررو و صامصرررو وجود ندارد؟ در اینجا بحث از «گزارههای عیییمنی و مسیییترت پیش میآید که در حکم
نظریههای نامرصی و من وی در آثار و متوناند .غربیها بر خالن ما درکشیف و قرائت و فهم این نوع گزارهها تبحر دارند.
-jziri

 .2ماصند صوری بیعیب و صقص و رخنه از آسمان پدیدار شده است.
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 8٤واکاوی بسترهای فرهنگی و اجتماعی در گذار از نقد ادبی سنتی به نوین
این گزارهها رصیا نیستند؛ بلکه عمنی و مسترت هستند که در غال آثار ادبی دیده میشوند (نیکویی.)٢٦٢ :١٣٩٨ ،
میتوان گفت در مسییر ادب پژوهی برای یافس اندیشیههای انتقادی در نقد ادبی باید به رساغ متون و گزارههای عیمنی
و مسیییترت مراجعه کرد و آنها را از میان سیی رها و آثار ادبی اسیییتخرا کرد .خود این پرسیییش که «آیا در فرهنت و ادبیات
کُردی ،نقد ادبی وجود دارد یا نه؟ بحثی اسیییت از سییینخ نقد ادبی و در حوزهی فرانقد (متاکریتیسییییزم) جای میگیرد و
جواب این پرسیش مفهومی منتقدانه دارد ،چون برای پاسیخ به آن نیازمند معیارهای ادبی و انتقادی به منظور طبقهبندی
و سینجش آثار هسیتیم؛ اما مشیخص کردن کیفیت و کمیت آن نیازمند تجربه و تحقیق اسیت و انکار نقد ادبی در واقع به
معنای چشیمپوشیی از تحقیق درباره نقد ادبی محسیوب میشیود (فال « .)١٦-١٣ :١٣٩٩ ،اشیتباه بسییاری ازکسیانی که
در ایران به پرسیش هایی چون امکان و امتناع یا بود و نبود نظریه و نقد ادبی در گذشیته و تاریخ خود مشیغول شیدهاند این
اسییت که آنها را در شییبکهی گسییرتده و جریانهای تاریخیشییان در نظر منیگیرند .به تعبیر ایگلتون ،فهم یک چیز به
معنای درک جایگاه متناسیی آن درون کل اسیییت .نقد ادبی ،یک امر تک افتاده و جزیرهوار نیسیییت و باید در مویییب و
مبنای فرهنت و علوم انسانی رصد کرد (نیکویی .)٢٥٢ -٢٥١ :١٣٩٨ ،هر چند نقد ادبی بر پایهی مبانی نظری دز کل
چندان سیییابقهی دور و درازی ندارد و به تبع آن آنچه در ادبیات کُردی پیشیییینهی کهنی ندارد ،وجود منتقدان برجسیییته
اسیت ،گرچه در سیالهای اخیر شیاهد تغییرات چشیمگیری در نقد ادبی بودهایم و دورهی گذار از نقد شیعر به نقد رمان و
حتی نقد نقد و نقد مقاله را پیش رو داریم.
اولین آبشیییخورهیای نقید در ادبییات کُردی مجیالس ادبی میران کرد و حجرههیای فقیهیان و خیانقیاههیا اسیییت .در این
مجالس شییاعران شییعرهایشییان را برای هم میخواندند و اشییعار ارزشگذاری میشییدند .اولین نقدها در ادبیات بیشییرت
نقدهایی اسییتحسییانی و اصییالحی بودند که در عییمن قرائت و اسییتامع شییعر بیان میشیید .اینگونه نقدها بیشییرت ناظر بر
تحسیییین و تفاخر و مقایسیییه و نقد ذوقی و تأثتری اسیییت؛ اما با وجود این ،تا نیمهی اول قرن  ٢٠هید نقد ادبی علمی بر
مبانی نظری در دسیت نیسیت و نقد در ادبیات کُردی به شیکل علمی آن بعد از نیمهی اول قرن  ٢٠پدیدار شید (رسیول،
 .)٣٤-٣٣ :٢٠٠٣آنچه شیاعران کالسییک در قال تفاخر و مد و سیتایش در عیمن شیعر بیان میکردند ،بیشیرت پایه و
اسیاس نقد اسیت و به نوعی شیاید بتوان آن را اولین قدمهای نقد به شیامر آورد؛ اما اگر منظور از نقد ،نقد عملی بر اسیاس
رویکرد و نظریههای آن باشید ،اینگونه از اشیعار درچارچوب نقد جای منیگیرند و تنها به لحاظ رسچشیمهها و طبقهبندی
مقاطع نقد ادبی قابل توجه است.

 -٤مقاطع تاریخی
 -١-٤نقد روشنگری (قرن ١٣ه.ش)
حاجی قادر کویی (.١٨٩٧-١٨١٦م.١٢٧٦-١١٩٥ /ش) از جمله شیییاعرانی اسیییت که اشیییعاری با مقیییامین انتقادی،
اجتامعی ،میهنی و آزادیخواهانه رسود ،این اشیعار که درون مایهی انتقادی آنها در جهت آگاهسیازی مخاط و توجه به
زبان و ادبیات و فرهنت بود ،بیشیرت از آن که از جنبههای زیباییشیناسیی حائز اهمیت باشیند ،از جهت نقد ادبی درخور
توجه هسییتند .اشییعار انتقادی حاجی قادر مسیییری تازه را در ادبیات کُردی باز کرد؛ به دلیل این اندیشییهها منتقد ادبی
احسیییان فواد ،حاجی قادر را به عنوان بنییانگذار مکتبی ادبی تنویر (روشییینگری) بر شیییمرد .از ویژگیهای این مکتی
فکری نزدیکی شعر به ملت و سخن گفس از آمال و آرزوها است (فواد .)٢٩ :١٩٦٦ ،در ترشیا اشعار حاجی قادر کویی،
دکرت بختیار سجادی در مقالهای تحت عنوان حاجی قادر کویی و منتقدان سنتی بیان میدارد:
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آنچه منتقدان سینتی دربارهی قصییدهی مشیهور حا قادر کویی ایراد کردهاند و آن را به عنوان منونهی از نقد ادبی
در ادبیات کُردی در میانهی سییدهی نوزدهم معرفی کردهاند ،رصفا اشییارهای شییاعرانه از سییوی حاجی قادر کویی به ٣٢
شییاعر کُرد هم عرص ی و قبل از خود میباشیید و سییعی منوده هر کدام را در مرصییعی توصیییف یا تعریف و تحسییین مناید و
محتوای درخور توجیه در زمینیهی نقید ادبی نیدارد .در واقع آنچیه حیاجی قیادر کویی را از دیگر شییییاعران جیدا میکنید این
نکته اسیت که او نه تنها به شیاعران کالسییک توجه کرده ،بلکه توجه ویژهای به شیعر فولکلور و شیعر ملی نیز داشیته اسیت.
تیا آن زمیان کیه ادبییات از توجیه بیه مردم رویگردان بود و آثیار فولکلور چنیدان بهیایی نیداشیییت ،حیاجی قیادر کویی بیه مردم
روی آورده است و این موعوعی بوده که در ادبیات ملتهای دیگر نیز تازگی داشت (سەجادی.)١٣٨٩ ،

 -٢-٤نقد روزنامهای (قرن ١٤ه.ش)
در نقد روزنامهای و تأثیر روزنامهها در نقد ادبی اولین اسییمی که به ذهن خ ور میکند ،حاجی توفیق محمود همزه
( )١٩٥٠-١٨٦٧ملق به پیرهمێ رد (پیرمرد) است .پیرمرد از جمله ادیبانی بود که نقش بسزایی در پیشربد نقد ادبی
داشیییت .از مهمرتین اقدامات او چاپ دو روزنامه ژین و ژیان در سیییلیامنیه بود که  ١٠١٥شیییامره از این دو روزنامه
( )١٩٥٠-١٩٢٦زیر نظر خود او چاپ میشیید( .آشیینا )٧ :٢٠٠١،ژیان و ژین در زمان خود از روزنامههایی بودند که
بسییاری از نویسیندگان نقدهایشیان را بر آثار ادبی در آن منتشرر میکردند .در این دو روزنامه نقدهایی دربارهی شیعر و
داستان و حکایتهای فولکلوریک منترش میشد .پیرمرد خود نیز نقدهایی را در این روزنامهها منترش کرده است.
پیرمرد (پیرهمێرد) در انتشییار روزنامههای مختلفی دسییت داشییت ،چه به صییورت صییاح امتیاز ،چه به صییورت
رسدبیری از قبییل :رسیییملی کتیاب و روزنیامیهی کورد تیهعیاون و تیهرهقی .یکی دیگر از اقیدامیات پیرهمێرد (پیرمرد)

فعیالییتهیایی بود کیه در زمینیهی ادبییات ت بیقی انجیام داد ،او در سیییال  ١٩٣٦در شیییامرهی  ٤٦٣روزنیامیهی ژییان
مقالهای با عنوان «ادبیات ت بیقی منتشررر کرد و در آن شیعری را که برای مر عزیزان به چهار زبان عربی ،فارسیی،
ترکی و کُردی رسوده شیده بود ،به صیورت ت بیقی مورد بررسیی قرار داده اسیت (آشینا .)٦٩ :٢٠٠١ ،میتوان گفت
یکی از اولین نقیدهای ت بیقی در ادبییات کُردی همین مقیاله اسیییت .پیرهمێرد در شیییعرهایش نقیدهایی را بر شیییعر
سیینتی و کالسیییک و وزن و قافیه های دسییت و پاگیر م ر کرده ،و به همین خاطر مورد انتقاد بسیییاری از شییاعران
کالسیک قرار گرفته است؛ برای مثال در شعر زیر اینگونه اعرتاض خود را به وزن و قافیه بیان میکند:
مییین وەزن و قیییافییییەم نەدەویسییییییت سییییەهیییلیییی میییمیییتییینیییع
ڕوانییییییییینییییم بییییه قەیییییدی قییییافیییییە ڕەخییینەدار ئەبیی ی
(پیرمرد.)٧٣-٧٢ :٢٠٠٧ ،
شییخ نوری شییخ صیالا ( )١٩٥٨ -١٨٩٦خود شیاعر بود و هرچند تا پایان عمر از شیعر مقفی دسیت نکشیید؛ اما روند
نو شیدن در محتوای اشیعارش مشیهود اسیت .شییخ نوری غیر از نوگرایی در شیعر در زمینهی نقد ادبی نیز پیشیگام بود .بعد
از جنت جهانی دوم نقد با آثار شیییخ نوری شیییخ صییالا ،همچون یک دانش علمی جدید ظهور کرد .او مقاالت رسیالی
متعددی را از سییال  ١٣٠٦ -١٣٠٥در شییامرههای ٥٧ ،٥٥ ،٥٢ ،٤٨ ،٤٦ ،٤٣ ،٤٢ ،٤٠ ،٣٧ ،٣٣ ،٣١ ،٢٠،٢٩ :و ٥٨
روزنامهی ژیان دربارهی ماهیت ادبیات و انواع ادبی و جوان متون ادبی منترش کرد (سابیر .)٢٢-٢١ :٢٠٠٦ ،رسی اول
مقیاالت او بیا عنوان «ادبییات کُردی در تیاریخ  ١٩٢٦/٦/١٠و در شیییامرهی  ٢٠روزنیامیهی ژییان و آخرین مقیالیهی آن در
شیامرهی  ٥٨هامن روزنامه در تاریخ  ١٩٢٧/٢ /٢٤منترشی شید .نقد ادبی تا قبل از مقاالت شییخ نوری بیشیرت شیفاهی یا
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عییمن شییعر بود که در اشییعار شییاعران دیده میشیید .شیییخ نوری در مقالهای تحت عنوان «صییناعات نفیسییه تعریفی از
صیینعت در ادبیات ارائه میدهد .نزد او ادبیات از راه صیینعت کالمی یعنی سییخن گفس و روایت ،نوعی از سییودبخشییی و
ترواش عیاطفی و خالقیانیه ایجیاد میکنید .از نظر او سیییخن گفس دو گونیه اسیییت :شیییفیاهی و مکتوب و آنهیا را از هم جیدا
میکند .شیعر نزد او نوعی غلیان روحی اسیت که از اندیشیه رسچشیمه میگیرد .از نظر شییخ نوری زیبایی اسیاس ادبیات
اسیت و در میان زیبایی و من ق ارتباطی را ترشییا میکند و بیاناتی در این زمینه اظهار میکند و در پایان به این نتیجه
میرسیید که اسییاس ادبیات زیبایی و اسییاس من ق حقیقت اسییت .نکتهی دیگری که در مقاالت شیییخ نوری قابل تأمل
اسیت ،نگاه او به تاریخ و ادبیات اسیت .از نظر او تاریخ با ادبیات ارتباب نزدیکی دارد ،چون هر دو با رویداد رسوکار دارند
و چیزی را روایت میکنند .به عقیدهی او آنچه در شیعر ایجاد موسییقی میکند ،وزن و قافیه اسیت و برای آنکه متنی لذت
ادبی خود را برای مخاط داشییته باشیید ،باید با سییبک و سیییاقی زیبا و هومندانه و از زبانی منتقل شییود که از هو و
ادبیات بهرهای داشیته باشید (جان .)٢٠١٤ ،به طور کلی توجه به وزن و قافیه در شیعر ،عاطفه ،احسیاس و موسییقی در
شعر ،صنایع لفظی و بدیعی ،زیباییشناسی و فرم و محتوا از مباحث عمدهی مقاالت شیخ نوری است.

شیییخ نوری در روزنامهی ژیان مقالهای دربارهی سییبک شییاعری دو شییاعر کُرد مال خدر شییاهویسییی میکائیلی
(نالی) و شییخ رعیا طالبانی نوشیته و شیعرهای این دو شیاعر را با هم مقایسیه کرده اسیت .شییخ نوری در مقالهای دیگر
با عنوان «شخصیت در سبک مینویسد« :سبک رصن نظر از آن که عبارت است از رخسار و فرمی که به محتوا داده
میشیییود و در هید زبانی ماهیت مجرد ندارد ،تحت تأثیر ارتباب میان زبان و ادبیات اسیییت؛ به عبارتی ادبیات چون
ماهیت شیخصییتی دارد ،سیبک نیز به تبع آن شیخصیی اسیت ،و هر کس ذوی و سیلیقهی ادبی و شییوهی مخصیو

به

خود را دارد (عبدالواحد به نقل از ژیان :١٩٢٦ ،ش .)٤٠اهمیت این مقاالت در این است که برای اولین بار به زبان
کُردی مقاالت مفصیلی دربارهی جوان پر اهمیت شیعر همچون :وزن ،قافیه ،قال  ،محتوا و سیبک نوشیته شیده اسیت
و این مباحث در آن دوره تازگی داشت.
 -٥عوامل و تحوالت درمسیر نقد ادبی
 -١-١-٥شعر نوگرا در کردستان عرای
عبدالله گوران ( )١٩٦٢-١٩٠٤از شیاعران و چهرههای شیاخص این دوره اسیت .گُوران پیشیگام شیعر نو در کردسیتان
عرای اسییت و در مقاالتش از انواع شییعر سییخن میگوید و شییعر را به دو دسییتهی کالسیییک و نو طبقهبندی میکند.
گوران در مقالهای با نام «کێنی و تازەیی لە هەڵبەسییتدا (کهنگی و تازگی در رسودهها) که در سییال  ١٣٤٠منترش ی
کرد ،هشیت تفاوت را برای شیعر نو و شیعر کالسییک قائل شیده اسیت .از فعالیتهای دیگر گوران در زمینهی نقد ادبی
ارائهی تعریفی از زیباییشیناسیی اسیت که در دو مقاله دربارهی آثار «پیرمرد و «مال محمدون منتشررر کرد .یکی دیگر
از مقاالت گوران بحثهایی اسییت که دربارهی فرم و محتوای شییعر بیان کرده اسییت (سییجادی و ابراهیمی:١٣٩٦ ،
 .)٣٦٨-٣٦٧هرچند که نرثهای گوران به اندازهی شیییعرهایش روا نداشیییت؛ اما نرث او از لحاظ زیباییشیییناسیییی و
خیال مورد توجه اسییت و از لحاظ تکنیک و سییبک نگارش و فرم هامنند شییعرهایش از آثار نویسییندگان دیگر متامیز
است و فرم و محتوایی ویژهای دارد .از حرکتهای نوگرایانه ادبیات دیگر ملتها همچون شعر نو در ادبیات انگلیسی
و شیعر نو ترکی آگاهی داشیت ،حتی متونی رمانتیک چون :رابرت هرک ،شییللی ،کیتس و بایرون را به کُردی ترجمه
کرده است (آشنا.)٩ :٢٠٠٢ ،
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 -٢-١-٥مکت ههولیر /اربیل
عبدالله پشیییو در سییال  ١٩٦٧با انتشییار مجموعه شییعرهایی چون فرمێسییک و زام (اشییک و زخم) ،بتی شییکاو (بت
شیکسیته) ١٩٦٨ /و شیەونامەی شیاعیری تینوو (شی نامهی شیاعر تشینه) ١٩٧٣ /همراه با چندی دیگر از شیاعران
توانسییتند بنیاد محکمی را در جهت نو شییدن شییعر پایهریزی کنند .عنوان این حرکت شییعری نو را برخی از منتقدان
مکت اربیل نام نهادهاند .از خصییوصیییات سییبکی این مکت میتوان به این مطالب اشییاره کرد :توجه به مسییائل
اجتامعی و انتقیاد جیدی و آشیییکیارا ،بیه کیار بردن جمالت کوتیاه بیا کلامت عیامییانیه ،توجیه بیه ادبییات پیاییداری ،اهمییت
دادن بیشیرت به محتوای شیعر در مقایسیه با فرم و رخسیار ،پرهیز از تکنیکهای نوتر شیعر به دلیل برجسیته کردن پیام
و محتوای اجتامعی و سیاسی شعر و به کاربردن زبان انتقادی در شعر (سجادی و ابراهیمی .)٢٢٢ :١٣٩٦ ،مکت
اربیل اولین حرکت جدی در مسیر نو شدن شعر بود ،که عبدالله عمر ملق به عبدالله پشیو به عنوان منایندهی این
مکت شناخته شده است.
 -٣-١-٥گروه کفری(٣کرکوک)
یکی دیگر از نهقیییت هیای شیییعر نو کُردی گروه کفری بود کیه همزمیان بیا نهقیییت روانگیه نقش مهمی در نو شیییدن
شیییعرکُردی ایفا کرد .این گروه در کرکوک شیییکل گرفت و اعقیییان آن عبارتند از :ل یف همل ممت ،ل یف حامد ،فرهاد
شیاکلی ،احمد شیاکلی و چند ادی دیگر ،که بر اسیاس گفتههای خود تحت تأثیر شیعر نو عربی بودند .آنها آثار خود
را به رادیوی کُردی بغداد میفرستادند و در دو برنامهی جالل میرزا کریم و عبدالله عباس پخش میشد .گروه کفری
بیاننامهی خود را تحت عنوان شیێتهکان در َ ١٤توز  ١٩٧١منترشی کردند .امقیان کنندگان این بیاننامه تنها ل یف
هلمت و فرهاد شییاکلی بودند( .برزنجی .)٦٣-٦١ :٢٠٠٨،در این رویداد تأثیر دو برنامهی (هەڵبەسییت و موسیییقا/٤
شییعر و موسیییقی) و (ئێوارهتان باش /٥عرصی بخیر) در رادیو بغداد حائز اهمیت اسییت؛ زیرا بسیییاری از نویسییندگان و
روشینفکران شیعرهای خود را به این دو برنامه میفرسیتادند .گروه کفری تحت تأثیر شیعرهای شیاعران عربی چون :بدر
شیاکر سییاب ،نازک الکمالئکه ،بلند حیدری و حسیین مردان و همچنین شیاعران فلسی ینی بودند .ل یف هلمت در
این باره می گوید :بیاننامه شیعری فاعیل عزاوی و همراهانش تغییرات بسییاری در شیعر کُردی پدید آورد و بسییاری را
در رسودن شعر مصممتر از پیش کرد (برزنجی.)٦٢ :٢٠٠٨ ،
 -٤-١-٥نهقت روانگه
همزمیان بیا اجرای توافقنیامیهی تیاریخی  ١١آدار ١٩٧٠منیاسیییبیات سیییییاسیییی ،فرهنگی و اجتامعی بیه برپیایی نظم و
برخورداری وسییع از امکانات رسیانهای و اداری انجامید (معرفت .)٢٩ :١٣٩٥ ،گروهی از شیاعران و نویسیندگان که
به منظور ساخس مجموعه ای ادبی قصد داشتند اصول ادبی و شعری را از نظر فرم و محتوا از نو بنیاد نهند ،گرد هم
آمیدنید و گروه ادبی روانگیه (دییدگیاه) را تشیییکییل دادنید .روانگیه ییک جنبش نوگرای ادبی بود کیه در سیییال ١٩٧٠در
سیلیامنیه شیکل گرفت .مانیفسیت روانگه در  ١٩٧٠ /٤ /٢٥از طرن شییرکو بیکس ،حسیین عارن ،کاکه ممم بوتانی،
جامل شارباژیری و جالل میرزا کریم امقا شد (عبدالواحد.)٤٨ :٢٠١٠،
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اصول اساسی نهقت روانگه
_ شاعران دربارهی فرهنت ،عقل و حقیقت ،آگاهیهای تازهای برای رهروان ملیتخواهی کردی م ر کردند.

_ جانبخشی به فرهنت ملی.
_ بهرهگرفس از تجارب شعری اقوام دیگر.
_ اهمیت دادن به زندگی ،ملت و انسانیت تا جایی که به عنوان موعوع اصلی شعر م ر شود.
_ تکیه بر هامهنگی میان تجربیات نو شعری و شکل کلی احساس در آفرینش شعر.
_ تغییر در مفردات و اص الحات مرزدار و محدود شعر.
_ به کاربردن تصاویر زنده و ذهنی شعری که از شیوهی کالسیسم که جناس و تشبیه و ...بوده ،فراتر رفته.
_ عملی کردن تجربیات زندگی روزمره در قال رویدادهای واقعی (عبدالواحد کریم.)٢٦ :٢٠١٠ ،
جنبش روانگه نقدهایی را در پی داشیت؛ اما بیشیرت شیاعران و نویسیندگان از دیدگاه سییاسیی مانیفسیت ،روانگه
را نقد کردند؛ البته این نگاه سییاسیی به روانگه به دلیل نگرشهای مارکسییسیتی حاکم بر جامعه آن دوره بدیهی بود،
چون بیشرت نویسندگان و شاعران به کارکرد و نقشی که ادبیات ایفا میکند ،توجه داشتند.
 -٢-٥شعر نوگرا در کردستان ایران
 -١-٢-٥پیشگامان شعر نو در کردستان ایران
نو شیدن شیعر کُردی در کردسیتان ایران با تأخیری  ٥٠سیاله نسیبت به شیعر اروپایی و تأخیر  ٣٠سیاله نسیبت به نو
شییدن شییعر فارسییی و تأخیری  ٢٥سییاله نسییبت به فرم کُردی آن در کردسییتان عرای صییورت گرفت (معرفت:١٣٩٥ ،
 .)٤٣در کردسیتان ایران سیواره ایلخانیزاده و علی حسینیانی (هاوار) ،فاتا شییخ االسیالمی (چاوه) از اولین شیاعران
ک ُُرد بودند که به رسودن شیعر نو کُردی پرداختند (فال  .)١٠ :١٣٩٧ ،سیواره اولین کسیی نبود که شیعر نو کُردی
رسود؛ اما عنوان پدر شیییعر نو کُردی در کردسیییتان ایران را از آن خود کرده اسیییت .سیییواره از آن دسیییته شیییاعران و
نویسییندگانی بود که تحصیییل در دانشییگاه تهران و کت در جلسییات و مجالس شییعرخوانی در تهران و آشیینایی با
شیاعران شیعر نو در آن دوره این فرصیت را برایش فراهم کرد که با دیدی وسییعتر به ادبیات بنگرد .فعالیت ادبی خود
را از دههی  ١٣٣٠آغاز کرد ،میتوان گفت نقد ادبی از سییال  ١٣٤٠توسیی سییواره ایلخانیزاده -پیشییگام شییعر نو
کُردی -در کردستان ایران منود پیدا کرد .سواره ایلخانیزاده در سالهای  ١٣٥٠-١٣٤٠هــــشش

ش حرکت و جنبش

بزرگی در ادبیات و روشیینفکری کُردی پدید آورد .این جنبش نتیجه تغییراتی بود که در پیکرهی سیییاسییت و اجتامع
رخ داد ،در نتیجیهی نظیام رسمیاییهداری انیدیشییییههیای چیو و میارکسییییسیییتی در ایران روا پییدا کرد .در آن دوران
روشینفکران گروهی از افراد جامعه بودند که تفکرات مدرن بر آنها تاثیر گذاشیته بود و حرکتهایی در جهت پیرشیفت
اوعیاع اجتامعی و فرهنگی جامعه انجام دادند .در چنین

ای ی شیعر و داسیتان به تنهایی منیتوانسیت تغییرات و

نیازهای جامعه را پوشیش دهد ،نیاز به قالبی تازهتر در شیعر از نظر ان بای با اوعیاع سییاسیی و اجتامعی در آن دوره
بیش از پیش در میان جامعه احساس میشد.

پژوهشنامه ادبیات کردی

س ،8 .ش ،1 .پیاپی  ،13بهار و تابستان 89 1٤٠1

اولین نقدهایی که سییواره بر آثار ادبی داشییت ،مربوب به سییلسییله برنامههای رادیو تهران با عنوان «تاپێ و
بوومەلێڵ ٦میباشیید .با دقت در بحثها و نقدهایی سییواره در این برنامه مشییخص میشییود او به جریانهای نو
ادبی آگاه بود و از زوایای مختلف سییییاسیییی ،اجتامعی و فلسیییفی به ادبیات مینگریسیییت .آشییینایی با تفکرات
ترقیخواهانه و مارکسییسیتی که در آن زمان رای بود ،سیب شید سیواره از نظر فکری و اندیشیگانی به سیمت نقد
ادبی کشیییده شییود .سییواره در تاپێ و بوومهلێڵ به موعییوعهای مختلفی همچون :حقیقت شییاعرانه و حقیقت
علمی ،ارتباب شیعر ،فالسیفه و تاریخ ،مشیکالت میان شیاعران و دانشیمندان ،وظیفهی شیاعران و نویسیندگان در
اجتامع ،طنز در ادبیات کُردی ،وزن و عروض ،مشیکالت میان شیعر نو و کالسییک ،نقد ادبی ،نرث کُردی ،سیبک
در ادبیات فارسییی و ...میپرداخت .سییواره دربارهی منایشیینامه م ال قابل توجهی چون :منایشیینامهی «کی و
(سیدوان) را بازنویسی کرده است.
چگونه متولد شد و منایشنامهی «سهیدهوان م
 -٢-٢-٥داکار
در سیال  ١٣٧٧دسیتهای از شیاعران نوگرای کردسیتان ایران ،مانیفسیتی را به نام «پروژهی ادبی -هوی پیش رو را با
عنوان «داکار در مریوان امقیان و منتشرر کردند .امقیانکنندگان این بیانیه نگاهی فلسیفی و هوی به شیعر داشیتند و
بر آن بودند با حرکت به سیوی ادبیاتی مسیتقل و نگاهی انتقادی ،رواب اشییان را برهم بزنند .توجه به فرم در شیعر از
ویژگی های بارز این گروه ادبی بود .فریدون ارشیدی ،صیالا سیوزنی ،ابراهیم احمدینیا و بهزاد کردسیتانی از امقیان
کنندگان این بیانیه بودند.
نکاتی که گروه داکار در بیانیه خود مورد توجه قرار داده بودند ،عبارتند از:
_ پرسش انتقادی از وععیت حال ،گذشته و آینده.
_ گذر از عینیت اشیان برای دستیابی به جلوههای نامکشون آن.
_ کشفی نو در فراسوی نشانهها و رمزهای زبان و بیان.
_ خلق زبانی متفاوت از زبان فرسایش یافته ادبی موجود.
_ چالش با هستی و جهان.
_ گریه در شادی و شادی در گریه.
_ عبور از وزن هجایی و دستیابی به موسیقی درونی شعر.
_ حرکت از واژهای به واژهای دیگر تا رسیدن به فرمی کامل.
_ گشودن پنجرههایی جدید به سوی اندیشه انسان.
_ داکار جریانی است برای همهی دورانها (معرفت.)٦١ -٦٠ :١٣٩٥ ،
گروه داکار زمینه را برای نقد ادبی در ادبیات و شییعر کُردی کردسییتان ایران فراهم کردند و شییاعران منتفد در
این دوره بیه نقید آثیار دیگر شییییاعران میپرداختنید .منتقیدان در این دوره بیه مبیاحیث مییان رشیییتیهای چون گفتامن
فرهنگی ،فلسفه و زبانشناسی که در پیوند با ادبیات بود ،روی آوردند.

- Tapo o bumalel
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 -٣-٢-٥گروه جیاواز
تغییر فقیییای سییییاسیییی و فرهنگی و نوگرایی در شیییعر و تشیییکلهای علمی و فرهنگی موج فراهم آمدن گفتامن
انتقادی در حوزههای اجتامعی ،سییاسیی و فلسیفی شید و زمینهی ایجاد تحولی رادیکال را در شیعر نو کُردی فراهم
کرد .در این دوره و در پی این تغییرات شیاعرانی چون صیالا سیوزنی ،رعیا علیپور و یونس رعیایی و منتقدانی نظیر
بختیار سییجادی و عبدالخالق یعقوبی نظرات انتقادی خود را در مجالتی مانند دهی ،هێام ،زرنبار ،ڕهوت و نرشیییات
دانشیییجویی چاپ کردند .چند سیییال بعد شیییعرایی از قبیل محمد موفقی ،کامل امینی و شیییعی میرزایی نظرات
انتقادی خود در خصیو

ماهیت و ویژگیهای شیعر در مقاالتی تحلیلی ارائه منودند .شیاعران این دوره در کردسیتان

ایران به شیاخص متفاوتی نسیبت به شیاعران کُرد کردسیتان عرای و شیاعران فارس زبان دسیت یافتند .میتوان گفت
شعر جیاواز جریانی بود مابین دو گروه روانگه و کفری .تکرث معنایی و چند بعدی بودن از ویژگیهای شاعران جیاواز
اسیت .هرچند متفاوت بودن شیعر همیشیه مورد نظر شیاعران بوده اسیت؛ اما اسیتفاده از این واژه به عنوان یک حرکت
در مسییر نو شیدن شیعر کُردی اول بار از طرن فرزاد میراحمدی منتقد ادبی طر شید .میراحمدی بر شیعر شیاعران
جیاوازی چون صالا سوزنی ،ابراهیم احمدینیا ،یونس رعایی و رعا علیپور نقدهایی نوشت .در نخستین سمیناری
که برای نقد و تحلیل این پروژهی ادبی در شیهریور  ١٣٨١در مریوان برگزار شید ،ویژگیهای شیعر جیاواز طبقهبندی
شید .نکتهی حائز اهمیت این اسیت که این جریان بر خالن گروه روانگه ،کفری و داکار از طرن منتقدان ادبی شیکل
گرفت (فال .)١٣٥ -١٣٤ :١٣٩٩ ،
ویژگیهای شعر جیاواز:
به چالش کشیییدن ذهنیت محتوا محور و بهرهگیری از امکانات دراماتیک و روایتهای سییینامیی و ایجاد فقییاهای
شییهری ،تأکید بر محور فردیت ،آشییناییزدایی و غریبه گردانیهای پسییت مدرنیسییتی و گریز از اسییتبداد نحوی از
ویژگیهای شیعر جیاواز اسیت .تأثیرات گروه جیاواز ایجاد نگرشیی نو در گفتامن شیعری و فرهنگی شیاعران و منتقدان
بود .شاعران این دوره با آشنایی با نظرات فالسفه ،جامعهشناسان و ادیبان برجستهای چون روالن بارت ،ژاک دریدا،
ژاک الکان ،میشیل فوکو ،باختین و هایدگر به تحلیل اشیعار شیاعران بر پایهی نظرات ادبی و اجتامعی آنان پرداختند
(معرفت .)٦٥ :١٣٩٥ :روند نو شییدن در شییعر جیاواز با تفاوتهای زیادی از شییعر در کردسییتان ایران و عرای شییکل
گرفت و منجر به بروز جریان شعری جدیدی شد.
 -٣-٥تاریخ ادبیات و آرشیو سازی
از دیگر فعالیتهایی که در ادبیات کُردی شییکل گرفت آرشیییوسییازی و نوشییس تاریخ ادبیات اسییت .هر چند میان تاریخ
ادبییات و نقید ادبی تفیاوتهیای هسییییت وجود دارد؛ امیا در نهیاییت م یالعیهی آثیار ادبی در طی دورههیای مختلف میتوانید
افقی از سییییر ادبی و تغییر و تحول آن را پیش رو قرار دهید ،تیا امکیان ارزییابی بهرتی از آثیار ادبی و ژانرهیای مختلف در
دورههای مورد نظر فراهم شیود .بر همین اسیاس کتابهایی که در زمینه تاریخ ادبیات تألیف شیدهاند را اگرچه منیتوان
مسیتقیم به نقد ادبی رب داد؛ اما غیرمسیتقیم در پیرشیفت نقد ادبی نقش دارند؛ به خصیو

در آثاری که در خود تو مان

چاشییینیهایی از نقید ادبی همچون نقیدهای زیبیاییشییینیاسیییانه و لغوی دیده میشیییود .در این زمینیه میتوان به کتیاب
ئهنجومهنی ئهدیبان کورد (( )١٩٢٠انجمن ادیبان کرد) تألیف امین فیقیی بت (؟ )١٩٢٨اشیاره کرد .امین فیقیی بت
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پژوهشنامه ادبیات کردی
اولین کسیی بود که با گردآوری و نوشیس مقدمه،

حی مخترصی بر چند شیعر از شیاعران ک ُُرد نوشیت .این کتاب اولین

کتابی اسیت به زبان کُردی که دربارهی تاریخ ادبیات و زندگی شیاعران کُرد تألیف شیده اسیت .دومین کتاب تاریخ ادبیات

کُردی در سییال  ١٩٣٩از طرن علی کامل باپیر نوشییته شییده اسییت .کتاب با عنوان گوڵدهسییتهی شییوعهرای هاو عهرسم
(گلدسیته شیاعران هم عرصی من) با کتاب امین فیقیی از این جهت متفاوت اسیت ،که در آن شاعرانی شدهاند که در کتاب
امین فیقی به آنها اشاره نشده است (سەجادی و ئیرباهیمی.)٣٦٧ :١٣٩٦ ،

کتاب دیگری که در زمینهی تاریخ ادبیات کُردی میتوان به آن اشیییاره کرد ،کتاب دو جلدی شییییعر و ئهدهبیاتی
کوردی از رفیق حلمی اسیییت کیه بیه عنوان اولین قیدمهیای جیدی در راسیییتیای نقید ادبی در ادبییات کُردی بیه شیییامر
میآید .جلد اول این کتاب در سیال  ١٣١٩و جلد دوم آن در سیال  ١٣٥٣هییییی ش .به چاپ رسیید .رفیق حلمی در
جلد اول  ١٤شیییاعر و در جلد دوم آن  ١٠شیییاعر را مورد بررسیییی قرار داده اسیییت .رفیق حلمی در کتاب شییییعر و
ئهدهبیاتی کوردی شیاعران نو و سینتی را مشیخص کرده اسیت و از لحاظ تکنیکهای شیعری ،لغتشیناسیی ،بالغت،
عاطفه و احسییاس اشییعار شییاعران را مورد بررسییی قرار داده اسییت .مێژووی ئهدهبی کوردی (تاریخ ادبیات کُردی) از
عالنالدین سیجادی از دیگر کتابهایی اسیت که در زمینهی تاریخ ادبیات کُردی نوشیته شیده اسیت و در آن در مورد
و تفسیر کرده است.
بیست و چهار شاعر کُرد توعیحاتی داده ،و بعقی از ابیات آنان را
 -٤-٥جما آوری نُسخ-

نویسی

بعد از دورهی نقد سینتی و نقد عیمن شیعر میتوان دورهای دیگر را در ادبیات نام برد و آن دورهی جمعآوری نسیخ و
دسیتنویسها و گردآوری آثار ادبی و

نویسیی بر دیوانهای شیاعران اسیت .در این دوره ادیبان و محققان به دنبال

جمعآوری دیوان و نسییخههای خ ی شییاعران بودند .بعد از جمعآوری دیوان و نسییخ مختلف ،مرحله

نویسییی و

انتشار آنها را میتوان به پروسهی ادب پژوهی اعافه کرد و در آخر این سیر با شکل جدیدتری از نقد روبرو میشویم.
در دورهای که

نویسیی آثار ادبی و تصیحیا دیوانها و کت مختلف در میان ادیبان و پژوهشیگران باب شید ،این

نکته حائز اهمیت اسییت کسییانی که در این مسیییر اهتامم ورزیدند ،در واقع همزمان با تصییحیا دیوانها و کت در
عمل کار گردآوری ،تصحیا و

نویسی را که شکل سنتی پژوهشهای ادبی بود ،انجام میدادند.

در دوره معیارص و در سیییالهیای  ١٣٤٠بیه بعید

نویسیییی در ادبییات کُردی بیا تالشهیا و تیألیفیات عبیدالکریم

مدرس با تخلص نامی ،محقق ،مرتجم و شییاعر کُرد ،وارد مرحلهای جدیدتری شیید و ادبا بیشییرت به این موعییوع توجه
نشیان دادند .مدرس ( ،١٣٨٤ -١٢٨١سیلیامنیه) از پرکارترین نویسیندگان معارص بود که شیامر تألیفات و ترجمههای

او به  ٦٠جلد میرسیید .مدرس دیوان شییاعران زیادی از جمله :دیوان مولوی کُرد ،دیوان نالی ،دیوان سییا  ،دیوان
مال مصی فی بیسییارانی ، ٧دیوان ممحوی ،دیوان فقیه قادر ههمهوهند ،٨حی بر العقیده املرعیییه از مولوی کُرد ،که
کتابی در اصیییول و مبانی فکری مولوی ا تصیییحیا و بر آنها

نوشیییته اسیییت .از محققان و ادیبان دیگری که به

نویسییی و تصییحیا آثار شییاعران و نویسییندگان پرداختهاند میتوان به مسییعود محمد ،فاتا عبدالکریم ،محمد
مالکریم ،عبدالرحامن

فکندی (ههژار) و محمد امین شیییخ االسییالمی ُمکری (هیمن) ،عالنالدین سییجادی اشییاره

کرد.

- Besarani
- Hamavand
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 -٥-٥رسهنویسی و نقد ادبی
شاعران منتقد کُرد بیشرتین نقدها را به زبان شعری داشتند و از زبان همچون اساسی برای مقایسهی آثار در به کارگیری
کلامت مناسی در شیعر و بررسیی جوان معنایی و لغوی اشیعار اسیتفاده میکردند .هر چند در دورەی سیبکی مشیخص در
شیعر و ادبیات اسیتفاده از کلامت بیگانه به منظور نشیان دادن توانایی در زبانهای دیگر مرسیوم بود .ادبیات کُردی نیز به
دلیل قرار گرفس در محدودهی جغرافیایی چندین کشیور ،تحت تأثیر زبان و فرهنتهایی ادب فارسیی ،عربی و ترکی بود
و به تبع تحت تأثیر این زبانها نیز قرار داشیت؛ اما توجه به زبان ملی و شیکل افراطی آن در ادبیات ،بعد از جنت جهانی
اول و با گسیییرتش حس ناسییییونالیسیییتی ،توجه به فرهنت ،زبان و ادبیات کُردی بیشیییرت فراهم شییید و با چاپ مجالت و
روزنامهها و گسیرتش روشینفکری و سیواد سییاسیی و اجتامعی ،دیگر اسیتفاده از کلامت بیگانه مایهی مباهات و فخر نبود؛
بلکه حتی نقدهایی بر شاعرانی که از زبان بیگانه استفاده میکردند ،وارد شد.
رسآغاز رسهگرایی در زبان کُردی به تأسیییس روزنامهی پێشییکهوتن در سییال  ١٩٢٠توسی اف ییی انگلیسییی به نام
میجرسیون ٩که در آن سیالها حاکم سیلیامنی بود ،برمیگردد .میجرسیون رقابتی را در این روزنامه طر کرد و

ب اصیلی

برگزییده شییییدن در این رقیابیت وجود کمرتین لغیت بیگیانیه در مس بود (مظهر .)١٠٦ :١٩٧٨ ،رسهنویسیییی در ایران از
دهیههیای  ٢٠و  ٣٠آغیاز شییید و هر چنید ادیبیانی چون هیمن موکرییانی و عبیدالرحامن

فکنیدی از اولین نویسییینیدگیان

کُردی بودنید کیه بیه اسیییتفیاده از کلامت کُردی در آثیار ادبی توجیه میکردنید؛ امیا بیا رسهنویسیییی افراطی مخیالف بودنید .در
همین راسیییتا در این دوره شیییاهد چاپ و انتشیییار فرهنت لغات متعددی به زبان کُردی هسیییتیم؛ برای مثال میتوان به
فرهنیت لغیت هەنبیانە بێرینە ( )١٣٦٨از عبیدالرحمن

فکنیدی که اولین فرهنیت لغت کُردی در کردسیییتان ایران اسیییت

اشییاره کرد (آکین .)١٣٦٨ :١٣٩٥ ،در واقع در این دوره ظهور و روا توجه به فرهنت نویسییی در ادبیات کُردی به دلیل
توجه و استفاده از لغات کُردی اصیل و عدم به کاربردن لغات بیگانه بود.
هیمن موکریانی از جمله شاعران و منتقدانی بود که در جریان رسهنویسی (پهتیگرایی) در ادبیات کُردی نقدهایی
زبانشیناسیانه منترشی کرد و رسهنویسیی افراطی را به عنوان آفتی برای زبان میدانسیت .موکریانی عقیده داشیت اگر کلامت
کُردی شیدهای که ریشیه در زبانهای دیگر دارند را از زبان کُردی بیرون بکشییم ،به ناچار مجبور خواهیم شید برای جربان
آن به کلامت بیگانه در زبانی دیگر پناه بربیم ،که این دور باطل تنها سیب نقصیان زبان خواهد شید .هیمن موکریانی در
بخشییی از مقالهی خود با عنوان «گێڕین ( ١٠تغییر) بیان میکند« :به عقیده من کسییانی که جمالت را بر اسییاس اصییول
جملهسییازی ادبیات بیگانه میسییازند ،نسییبت به کسییانی که از کلامت بیگانه اسییتفاده میکنند بیشییرت به زبان آسییی
میزنند (محمودزاده.)١٣٤-١٢٩ :١٣٩٥ ،

 -٦-٥نقش روزنامه ها و مجالت در نقد ادبی
با انتشیار مجالت و روزنامههای ادبی مرحلهای تازه در نقد رقم خورد .در کردسیتان ایران همزمان با انقالب مش رروطه
و آگاهی جمعی افراد از اواعیاع سییاسیی و اجتامعی و باز شیدن افقهای ادبی تازه ،نویسیندگان و روشینفکران کُرد نیز با
جریانهای آن دوران هم داسیتان شیدند و مجالت و روزنامههای متعددی در شیهرهای کُردنشیین ایران منتشرر شید .بعد از
انقالب اسیالمی نیز به دلیل آزادی زبانهای قومی و اجازهی تدریس به زبانهای محلی در قانون اسیاسیی ،بیش از پیش
توجه به زبان کُردی در میان روشنفکران و ادیبان کرد م ر شد.
-Major Ely bannister soane
- gorin
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با توجه به پیشــی هی روزنامهنگاری در کردسییتان ایران میتوان به روزنامهی کردسییتان به عنوان اولین روزنامه
کُردی اشیاره کرد که پس از آن روزنامههای کُردی متعددی در ایران منترشی شیدند .با تأسییس انتشیارات صیال الدین
ایوبی در ارومیه و انتشیییار مجلهی رسوه در سیییال  ١٣٦٤به رسدبیری هیمن موکریانی جریان انتشیییارات کُردی وارد
مسییییر تازهای شییید .مجلهی رسوه یکی از تأثیرگذارترین مجالت کُردی بود که با چاپ مقاالت ادبی ،نقش مهمی در
رونق جریان نقد ادبی کُردی ایفا کرد .بعدها در سال  ١٣٧٩بخش دیگری با نظارت صالا سوزنی با عنوان «ڕچه به
مجلهی رسوه اعیافه شید ،سیوزنی مدت شیش سیال عقیو شیورای نویسیندگان و مسیئول بخش نقد ادبی این مجله بود،
کیه تیا آخرین شیییامرهی مجلیه رسوه پیابرجیا بود .این بخش مختص بیه نقید ادبی بود و نقیدهیای ادبی منتقیدان را چیاپ
میکرد .بعید از این مجالت و روزنیامیههیا ،بیه ترتیی هفتیهنیامیههیای :ئیاوننیه ،١١زرنبیار ،١٢تیشییییک ،ئیامیان  ،ئیاوییهر،١٣
هفتهنامههایی بودند که از دهه شیصیت  ٦٠تا  ٧٠منترشی میشیدند .هفتهنامهی سییروان از عوامل دیگر پیرشیفت نقد
ادبی در کردسیتان ایران اسیت .هفتهنامهی سییروان امتیاز نرشی خود را به دو زبان کُردی و فارسیی در سیال ١٣٧٧
گرفت و در گسیرتهی آذربایجان غربی ،ایالم ،کردسیتان و کرمانشیاه منترشی میشیود و همچنان به فعالیت خود ادامه
میدهد .در این هفتهنامه دهها نوشییتار در حوزه نقد ادبی منترش ی شیید .مجلهی بەرهەم ١٤به رسدبیری ع ا نهایی از
مجالت دیگر در حوزهی نقد و نظریهی ادبی بود که در سال  ١٣٨٠تنها یک شامره از این مجله انتشار یافت.
در بخش نرشییات ،نشررریات دانشیگاهی یکی دیگر از عوامل گسیرتش ادبیات و نقد ادبی اسیت .در اواخر دههی
 ٧٠و اوایل دههی  ٨٠هجری شییمسییی به طور میانگین از سییالهای  ١٣٧٧تا  ١٣٨٥بیش از  ٢٥عنوان نرشیییهی
دانشیجویی در اکرث دانشیگاههای دولتی و آزاد ایران ،حتی در نقاب دور دسیت منترشی میشیدند .مجالت دانشیگاهی
نقش مهمی در آماده سییازی خوانندگان نسییبت به مفاهیم علمی و نقد نوین ایفا منودند .در کردسییتان ایران اولین
حرکتهای دانشییجویی در راسییتای نرشیییات کُردی مربوب بود به نرشیییهی ژیوار ( )١٣٧٧از دانشییگاه کردسییتان،
نرشیهی ساڕنژ ( )١٣٧٧از دانشگاه تهران و ڕوانگه ( )١٣٧٨نرشیهی دانشجویی دانشگاه تربیز که به دو زبان کُردی
و فارسی با مدیر مسئولی صال الدین خدیو منترش میشد .نرشیهی کازیوه ( )١٣٧٨دانشگاه تهران ،ژوان ()١٣٧٩
دانشیگاه کردسیتان ،نویسیا نرشییه دانشیجویان دانشیگاه تهران ،دیارده از دانشیگاه آزاد بناب ،بەیان ١٥دانشیگاه همدان،
برووسییکه دانشییگاه رازی کرمانشییاه ،ڕۆژانێ ١٦دانشییگاه ارومیه ،سییێما ١٧دانشییگاه کردسییتان ،ڕۆژهە ت ١٨دانشییگاه

بیرجند ،ڕاڤه ١٩دانشیییگاه تهران ،چریکه دانشیییگاه شیییهید رجایی ،زاگرس دانشیییگاه علم و صییینعت تهران ،موکریان
دانشیگاه مهاباد ،مانگه شیهو ٢٠دانشیگاه عالمه طباطبائی ،تریفه دانشیگاه اراک ،زایەڵه ٢١و پەیژه ٢٢از دانشیگاه تربیز
11
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نشرریات دانشیجویی کُردی دیگری بودند که در این دوره منتشر میشد .جنبشهای دانشجویی از عوامل دیگر پیشرفت
نقد ادبی کُردی بود و این جنبشها در میان دانشیجویان کُرد ،نشیسیتهای متعددی را در دانشیگاههای ایران در پی
داشت ،برگزاری نشستهای ادبی ،معرفی و تقدیر از چهرههای شاخص عرصهی هو و ادبیات کُردی ،ارائه مقاالت و
نقیدهیای ادبی بیه زبیان کُردی و توجیه بیه مسیییئلیهی خوانیدن و نوشیییس بیه زبیان میادری از فعیالییتهیای این انجمنهیا و
محافل ادبی بود.
 -١-٦-٥مجلهی دهی (مس)
مجلهی دەی در کردسیتان ایران از اولین مجالت نقد ادبی بود که در عنوان آن به واژه نقد اشیاره شیده اسیت .شیامره
اول از مجلهی دهی در زمسیتان  ١٣٧٩و شیامرهی دوم آن در پاییز سیال  ١٣٨٠منترشی شید .بنیانگذاران و اعقیای
تحریریه نرشیییه عبارت بودند از بختیار سییجادی ،رعییا علیپور و ابراهیم مینویی .در این مجله مقاالتی با موعییوع
تیاریخ نقید ادبی ،نظرییه ادبی ،نقید عملی و معرفی مکیاتی و چهرههیای نقید ادبی معیارص منتشررررررررر میشیییید .یکی از
ویژگی هیای جیالی توجیه این نرشیییییه معرفی اصییی الحیات نقید و نظرییه ادبی در قیالی فرهنگی بیه زبیانهیای کردی،
فارسی ،انگلیسی و فرانسوی بود.
 -٢-٦-٥نقش روزنامه ها و مجالت در کردستان عرای
در کردسیییتان عرای هم مجالتی که رسیییالت توسیییعه نقد ادبی در ادبیات کردی را رسلوحه کار خود قرار داده بودند
عبیارت بودنید از :گەالونژ،٢٣ڕوانگیه ،هیوا ،کیاروان ،بەییان ،پەیڤین ،٢٤ڕامیان ،شیییەفەقی نوێ ،٢٥هەنیار .٢٦برای مثیال،
مجلیهی گەالونژ بیه میدت ده سیییال از سیییال  ١٣٢٨ -١٣١٨ / ١٩٤٩-١٩٣٩منتشررررررررر میشییید و ادیبیانی از جملیه:
عالنالدین سیجادی ،فایق بیکس ،ابراهیم احمد ،شیاکر فتا و رفیق حلمی در این مجله مقاالت ادبی خود را منتشررر
میکردنید .میارن برزنجی و میارن خزنیهدار مقیاالت خود را در مجلیهی شیییفق کیه در سییییال  ١٣٣٧در کرکوک چیاپ
میشیییید ،منتشررررررررر میکردنید .بعیدهیا مجلیهی هیوا و مجلیهی کێڕی زانییاری کورد(٢٧جمعییت دانش کرد) و مجالت
دانشیگاهی به ویژه در دانشیگاه صیال الدین اربیل (اقلیم کردسیتان) نقش پر رنگی در پیرشیفت نقد ادبی در ادبیات
کُردی ایفا کردند .در سال  ١٩٧٠پس از بیانیهی  ١١آدار گروهی از روشنفکران و نویسندگان کُرد در بغداد «انجمن
دانش کرد /کێڕی زانیاری کورد را تأسیییس کردند .این انجمن در سییال  ١٩٧٣اولین مجلهی خود را منتشررررررر کرد.
بیشییرتین فعالیت این مجله در زمینهی دسییتور زبان کُردی و زبانشییناسییی بود .در شییامرهی اول این مجله کسییانی
نظیر توفیق وهبی مسییعود محمد ،قنات کوردو ،عبدالله نقشییبندی ،رفیق حلمی ،عالنالدین سییجادی و کامل مظهر
مقیاالت قیابیل تیأملی منتشررررررررر کردنید .در مییان این مقیاالت ،عالنالیدین سیییجیادی و کامل مظهر دربیارهی شیییعر و نرث
نقیدهایی نوشیییتنید؛ اما مقیاالت دیگر بیشیییرت در حوزهی زبانشییینیاسیییی بود (کێڕی زانیاری کورد  .)١٩٧٣ :١در
سیالهای اخیر مجله ڕامان یکی از تأثیرگذارترین مجلهها در زمینهی نقد ادبی و ادبیات کُردی اسیت و تا کنون ٢٩٤
شامره از آن در شهر اربیل منترش شده است.
- Galawezh
- payvin
25
- Shafaqi nwe
26
- Hanar
27
- kori zanyari kurd
23
24
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پژوهشنامه ادبیات کردی
 -١-٢-٦-٥مجله انتقادی پروژه

در سییال .١٩٩٢م ١٣٧٠هــــــ.ش .تعدادی نویسیینده و منتقد ادبی مجلهای با عنوان پروژه منترشیی کردند که
مختص به نقد ادبی بود ،در مجلهی پروژه مانیفسییتی برای نقد ارائه شیید؛ هدن اصییلی آن تازه کردن مسیییر نقد
ادبی در ادبییات کُردی بود .نویسییینیدگیان این مجلیه عبیارت بودنید از :عبیداللیه طیاهر برزنجی ،محمید امین احمید،
صییال حسیین پهلوان ،جلیل زنگنه ،حمید ریبوار و صییدرالدین عارن .شییامره اول این مجله در١٩٩٢ /٢ /١٧
منترشی شید و َتام م ال آن مختص به نقد ادبی و متدهای نقد با تکیه بر محورهای خواننده و مس بود .تا قبل
از این مجله بیشییرت آثار انتقادی مربوب به بیرون از مس بود؛ اما بعد از این مجله نقدهایی با محوریت خود مس
روا یافت (حسیین .)١٧٩-١٧٨ :٢٠٢٠،بعد از پروژه ابزاری بودن ادبیات به منظور اهدان اجتامعی و سییاسیی
جای خود را به هوی بودن و توجه به خود مس داد.
 -٧-٥نقد بر آثار داستانی

در ادبیات کُردی قبل از ظهور داسییتان و رمان نقدهایی در زمینهی فولکلور و حکایتهای عامیانه و قصییهها در

مجالت و روزنامهها منترشیی میشییید؛ نقدهایی از جمله :مقالهی عادل گرمیانی در شیییامرهی  ٣٥مجلهی رامان
دربارهی حکایت و فولکلور ،عزالدین مصییی فی رسیییول با عنوان «ادب فولکلور کُردی ( ،١٩٧٠بغداد)« ،تفاوت
حکایت و داسییتان از آزاد محمد

یف در شییامرهی  ١٤٠مجلهی رسوه و شییامرهی  ٣٥مجله رامان (رحیمیان،

 .)١٨٣-١٦١ :١٣٩٢نقد بر آثار داسییتانی با داسییتانهای حسیین قزلجی ( )١٣٦٣ -١٢٩٢باب شیید؛ حسیین
قزلجی به عنوان اولین نویسینده داسیتان کوتاه در ادبیات کُردی در کردسیتان ایران شیناخته شیده اسیت .قزلجی
با انتشیار مجموعه داسیتان پێکهنینی گهدا( ٢٨لبخند گدا) در سیال  ١٣٥١ /١٩٧٢هـــ ـ.ش .در بغداد که شیامل
 ١٤داسیتان کوتاه بود ،موج نوشیس نقدهایی سییاسیی و اجتامعی بر اثر خود شید .قزلجی مقالهای دربارهی
شیعر هیمن موکریانی با نام «بههاری الدێ (بهار روسیتا) دارد که در آن جدیدترین شییوههای نقد ادبی را لحاظ
کرده است (فال .)٩ :١٣٩٧ ،
نقد ادبی در آثار داسییتانی بر اسییاس مبانی نظری به تبع با پیدایش رمان به صییورت مدرن وارد عرصییه ادبیات
کُردی شید .رمان این پتانسییل را دارد که نقدهای اصیولیتری را در پی داشته باشد .در زمینهی نقد داستان میتوان
به کتاب داسییتان هو کُردی از ظاهر روژبیانی ،چیرۆکی هونهری کوردی از حسییین عارن ،رسییالهی دکرتای طال
محمد احمد دربارهی داسییتانهای محمد مولود ممم ،احالم منصییور در کتاب بنیان هوی داسییتان کوتاه اشییاره کرد
(رحیمیان .)٢٠٣ :١٣٩٣،هر چند در سییالهای اخیر داسییتان و رمان بیشییرت از قبل مورد توجه منتقدان ادبی قرار
گرفته اسییت و میتوان به منونههای بهرت و بیشییرتی در این زمینه اشییاره کرد .منتقدان جدی و صییاح نامی با ارائه
آثار خود در خصو

خوانش های نوین از ادبیات داستانی کردی به توسعه فنی و آکادمیک این حوزە کمک منودند.

دکرت هاشییم احمدزاده از این دسییت منتقدان اسییت کە تاکنون چندین کتاب و پژوهش اصیییل در نقد رمان کردی
منترش منوده است.

1-Pekanini gada

 96واکاوی بسترهای فرهنگی و اجتماعی در گذار از نقد ادبی سنتی به نوین
 -٨-٥تأسیس انجمنهای ادبی

تأسییس انجمنهای ادبی مربوب به ادبیات کُردی که از دههی  ٧٠هــــ .ش در ایران آغاز شید ،نقش پررنگی در
گسیرتش زبان و ادبیات کُردی ایفا کردند .در این انجمنها جلسیاتی با محوریت ادبیات کُردی برگزار میشید که
در آن شیعر خوانی و نقد شیعر و داسیتان اعقیان و حا ین صیورت میگرفت .فعالیتهای این انجمنها بیشیرت در
زمینهی آموزش زبان کُردی توسی اعقیان و پیشیکسیوتان ادبیات کُردی به صیورت خودجوش و رایگان و یا برگزاری
کارگاههای شیعر و داسیتان برای عالقهمندان انجام میشید .برخی از این انجمنها ،مجلهای مختص به خود نیز
داشیییتنید کیه شیییعرهیا و نقیدهیای انجمن را در آن چیاپ میکردنید .از اقیدامیات مهم دیگر این انجمنهیای ادبی
برگزاری کنگره و یادواره و کنفرانس برای شیاعر یا نویسیندهای مشیخص ،انتشیار مقاالت نقد ادبی یا آیین رومنایی
و معرفی کتاب بود .تعدادی از این انجمنها عبارتند از« :انجمن ادبی مریوان تأسیییس سییال « ،١٣٦٩انجمن
مولوی کُرد در سنند تأسیس « ،١٣٧١انجمن ادبی شنێ تأسیس سال  ١٣٧٨در شهر اشنویه« ،انجمن ادبی
بێکان که سیال  ١٣٧٣توسی فتا امیری-نویسینده -و رهرب محمودزاده  -منتقد ادبی -تأسییس شد .انجمنهای
ادبی بیا دعوت از منتقیدان ادبی و برگزاری جلسیییات ادبی و نشیییسیییت هفتگی و ایجیاد زمینیهی بحیث دربیارهی
ادبیات و نقد ادبی موج تحول نقد ادبی و پیرشیییفت آن شیییدند ،این منتقدان بیشیییرت دارای اندیشیییهای نو و
آکادمیک در نقد بودند و این خود موج شیید نقد ادبی از مسیییر سیینتی پیشییین فراتر رود و مبانی نظری نقد
ادبی به تفکر انتقادی نویسندگان و منتقدان ادبی اعافه شود.
 -٦شکوفایی نقد ادبی آکادمیک

سالهای  ١٣٨٠-١٣٧٠نق هی ع ف بالندگی نقد ادبی در کردستان ایران به شامر میرود و نقد ادبی در این
دوره به شکلی نو و قابل توجهی رشد کرد؛ از دیگر تحوالت مهم این دوره میتوان به تأسیس اولین کانون زبان و
ادبیات کُردی در دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال  ١٣٧٨اشاره کرد .ارائه دو درس اختیاری زبان و ادبیات
کُردی برای دانشیجویان یکی از اقدامات مهم این کانون بود؛ واحد درسیی زبان کُردی از سیوی منصیور تیفوری و
واحد درسییی ادبیات کُردی توسیی بختیار سییجادی تدریس میشیید که مباحث انتقادی نوینی را در خصییو
مفیاهیم و آثیار ارائیه منودنید .از دیگر اقیدامیات این کیانون برگزاری اولین «کنگره علمی شیییعر نو کُردی در تیاالر
ابوریحان بیرونی در  ٢و  ٣آذر ماه سال  ١٣٧٩در دانشگاه شهید بهشتی تهران بود .ایده کنگره و شیوه برگزاری
آن از سییوی بختیار سییجادی م ر و عملی شیید .نویسییندگان ،شییعرا و منتقدان کرد نظیر ع ا نهایی ،صییالا
سیوزنی ،رعیا علیپور ،محمد حمه باقی ،کامبیز کریمی ،محمد رعیا کلهر و بهزاد کردسیتانی به این کنگره دعوت
شییدند که با مقاالت و نق ه نظرات خود به غنای کنگره افزودند .در این کنگره  ١١مقاله در زمینه ادبیات کُردی
و نقد ادبی ارائه شید که در مجلهای مختص به همین کنگره تحت عنوان نونکار منترشی شید .یکی دیگر از عوامل
رونق نقد ادبی به شییوه دانشیگاهی در کردسیتان ایران در همین سیالها چاپ و انتشیار مجله نقد ادبی دهی بود.
انتشییار این مجله در سییال  ١٣٧٩باعث شیید نقد به خصییو
بگیرد.

در میان افراد دانشییگاهی بیشییرت مورد توجه قرار

پژوهشنامه ادبیات کردی
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 -٧نتیجهگیری
نقید ادبی در ادبییات کُردی از ابتیدا تیا اکنون جیدا از منیاسیییبیات فرهنگی نبوده ،و رشیییید خود را میدیون پوییایی در
فعالیت های اجتامعی ،سیاسی و فرهنگی است .نقد نوین در ادبیات کُردی در کردستان عرای با توافقنامهی ١٩٧٠
وع شد و در ایران با نهقت مرشوطه و گسرتش تفکرات ناسیونالیستی .در هر دو حوزهی جغرافیایی نو شدن شعر
و نقدهای وارده بر آن ،در نو شییدن نقد نیز بسیییار تأثیرگذار بود؛ شییاعران با نگاهی انتقادی که به شییعر و آثار دیگر
شییاعران داشییتند ،باعث ایجاد چرخهای میان نقد ادبی و ادبیات و مخاط شییدند .از سییویی با رشــس حــط علمی
عمومی این راب هی سییه ظلعی میان نویسیینده ،ادبیات و مخاط همواره سییب رونق خود ادبیات و به تبع آن نقد
ادبی شیید .با ظهور شییعر نوگرا و نقدهایی که بر آن نوشییته شیید ،ادبیات کُردی از حالت ایسییتا و رکود خار شیید؛ اما
تفاوتهایی هم در دو حوزهی جغرافیایی وجود دارد ،برای مثال نو شیییدن شیییعر در کردسیییتان عرای با جریانهایی
همچون روانگه و کفری بیشییرت با بروز اختالفات فکری موج تحول نقد ادبی شیید؛ اما نو شییدن شییعر در کردسییتان
ایران با ورود مبانی نظری نقد و تغییر در نحو زبان و تفکرات انتزاعی به رشییید نقد ادبی کمک کردند .میتوان گفت
تغییرات در نو شیدن شیعر بیشیرتین تأثیر را در مسییر نقد ادبی داشیت؛ اما نقد در حوزهی شیعر هنوز جسیارت ورود به
مبانی عمیق فکری و فلسیفی را نداشیت تا این که ژانر داسیتان در ادبیات کُردی به شیکوفایی رسیید .ژانر داسیتان راه
نقدهای فمنیستی ،جامعهشناسانه ،روانشناسانه را به حی هی نقد ادبی در ادبیات کُردی باز کرد.
مراحل پیرشیییفتهتر نقید با گسیییرتش ادبییات در روزنامهها و ورود ژانرهای جدیدی همچون شیییعر نو و رمان به
ادبیات کُردی آغاز شییید؛ اما آنچه در مسییییر نقد ادبی قابل تأمل اسیییت ،وجه َتایزی اسیییت که در نقد ادبی در دو
حوزه ی جغرافیایی کردسییتان ایران و عرای وجود داشییت .در کردسییتان عرای بیشییرت نقدها ناظر بر شییعر بوده ،و با
فاصیله زیادی با کردسیتان ایران پای گرفت؛ اما در کردسیتان ایران نقد ادبی بیشیرت مربوب به ژانر رمان بود .باید در
این میان به وجه تشیابهی میان این دو حوزه نیز اشیاره کرد و آن کم توجهی به ژانر داسیتان و داسیتان کوتاه در برابر
شیعر هم در کردسیتان ایران و هم در کردسیتان عرای اسیت .گویا داسیتان و داسیتان کوتاه در ادبیات کُردی هنوز به
عنوان یک ژانر ادبی به رسیمیت شیناخته نشیده ،و نقد آن نیز در مقایسیه با نقد شیعر و رمان چندان مورد توجه نبوده
اسیییت .اکنون نقد ادبی با منتشرررررررر شیییدن کتابهایی در این زمینه چه به صیییورت نقد بر آثار ادبی و چه به صیییورت
ترجمههایی از منتقدان غربی ،وارد مراحل شییکوفایی شییده اسییت .میتوان امیدوار بود به این که در آینده شییاهد
پیرشفت بیشرت این علم در ادبیات کُردی خواهیم شد.
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منابع
کوردی:
ئاشنا ،ئومید( .)٢٠٠١پیرەمێرد و پێداچوونەوەیەکی نوێی ژیان و بەرهەمەکانی .هەولێر :وەزارەتی پەروەردە.
ئامێدی ،یاسین( .)٢٠٠٣پەیدابوونی ڕەخنەی ئەدەبی لە شیعری کالسیکی کوردیدا (تا جەنگی گێتیی یەکەم .هەولێر :ئاراس.
ئێلخانیزادە ،سوارە(. )٢٠١٤شەنگەسوار .کۆکردنەوەی عومەر ئێلخانی .سلێمانی :غەزەلنووس.
بەرزنجی ،عەلی تاهیر( .)٢٠٠٨کاریگەریی ڕوانگە لە نوێگەری شیعری کوردیدا .سلێمانی :چوارچرا.
پیرەمێرد ( .)٢٠٠٧دیوانی پیرەمێرد .کۆکردنەوەی محەمەد ڕەسووڵ هاوار .وەزارەتی ڕۆشنبیری :شڤان.
جاف ،سرروود ولی اسرماعی (.)٢٠١٤ڕۆڵی شرێ نووری شرێ سراڵه له سرەرهەڵدانی ڕەخنەی ئەدەبی کوردی .دانشرگاه ب داد،
مجله االستاد ،جلد اول.
حاجی قادر کۆیی( )١٣٩٠دیوانی حاجی قادر کۆیی .لێکۆڵینەوە و شررەرو و تەفسرریر سررەردار حەمید میران و کریف مسررتەفا
شارەزا .سنه :کردستان.
حسررین ،هیوا کریف ( .)٢٠٢٠کاریگەری گوتاری ئەدەبی لەسررەر ڕای گشررتی له کۆمەڵگەی کوردیدا .سررلێمانی :وەزارەتی
خوێندنی بااڵ کۆلێجی زمان.
خەزنهدار ،مارف ( .)٢٠٠١مێژووی ئەدەبی کوردی -بەرگی یەکەم .هەولێر :ئاراس.
سابیر ،پەرێز ( .)٢٠٠٦ڕخنەی ئەدەبی و مەسەلەکانی نوێکردنەوەی شیعر .هەولێر :ئاراس.
سەجادی ،عەالئەدین ( .)١٣٨٩مێژووی ئەدەبی کوردی .سنە :انتشارات کوردستان.
سەجادی ،عەالئەدین ( .)١٣٩٦نرخ شناسی (لێکۆلینەوە و ڕەخنەی ئەدەبی) .سنندج :انتشارات کردستان.
سەجادی ،بەختیار و مەزهەر ئیبراهیمی ( .)١٣٩٨زمان و وێژەی کوردی .سەقز :گوتار .سێیەم.
سەجادی ،بەختیار (« .)١٣٨٣قهڵشتی نێوان رهخنهی ئەدهبیی سونهتی و مودێرنی کوردی» .شین ،س ،١ .ژ ،٤ .ل .٧5 -٨٨ .
«.)١٣٨٠( ---حاجی قادر کۆیی ،ڕەخنەگرە سونەتییەکان و هەڵسوکەوتیان لەگەڵ ڕەخنەی ئەدەبیدا» .دەق .س ،١ .ژ. ،٢پاییزی  ،١٣٨٠ل .١١٠-٩٣ .
شەرەفکەندی ،عەبدولڕەحمان ( .)١٣٦٩هەنبانە بۆرینە .تهران :سروش.
عەبدولواحید کەریف ،ئازاد ( .)٢٠١٠نوێگەری لە شیعری کوردیدا (لە ڕووناکییەوە تا ڕوانگەییەکان) .هەولێر :ئاراس.
عەبدولواحید ،ئازاد ( .)٢٠٠٨دیوانی شێ نووری شێ ساڵه .هەولێر :ئاراس.
عەبدواڵ مستەفا ،ئیدریس ( .)٢٠٠٨لە بارەی ڕۆژنامەگەریی کوردییەوە .هەولێر :خانی.
شیرزاد ،ئێحسان (« .)١٩٧٣گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد بەرگی یەک» .بەغداد
فەالو ،شەریف ( .)١٣٩٩شیعری هاوچەرخی کوردی لە کوردستانی ئێران .سنە :ماد.
فەالو ،شەریف ( .)١٣٩٩خوێندنەوەی ڕەخنەگرانەی پڕۆسەی شیعری نوێی کوردی لە کوردستانی ئێران .سنندج :ماد.
فەرهادی ،حەمە ساله ( .)١٩٨٨چەند الیەنێکی ڕۆژنامە نووسی کوردی .بەغدا :الحوادث.
فوئاد ،ئێحسان ( .)١٩٦٦حاجی قادر کۆیی و جێگەی لە ئەدەبی کوردیدا ،نامەی دوکتۆرا .مۆسکۆ.
مەزهەر ،کەماڵ ( .)١٩٧٨تێگەیشتنی ڕاستی و شوێنی لە ڕۆژنامه نووسی کوریدا .بەغداد :کۆڕی زانیاری.
مستەفا ،محەمەد فازڵ ( .)٢٠١١دەنگی پیرەمێرد لە بزووتنەوەی شیعری نوێی کوردیدا .هەولێر :ڕۆژهەاڵت.
مەعروف ،کەماڵ ( .)٢٠٠٠ئەدەبی کوردی و ڕەخنەی ئەدەبی نوی .سلێمانی :بنکەی ئەدەبیی گەالوێژ.
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مەحموودزاده ،ڕەهبەر ( .)١٣٩5کۆمەڵە وتاری یەکەمین هەمایشی ناوچەیی هێمن .سەقز :گوتار.
مەنتک ،حەمە ( .)٢٠١٨مێتۆدەکانی ڕەخنەی ئەدەبی .هەولێر :تفسیر.
فارسی:
احمدزاده ،هاشرر(  .)١٣٩٧از رمان تا ملت :پژوهشرری در تمتمان روایی رارسرری و ودی .توجمه بختیار سرردادی.
سنندج :داصشگاه ودستان .دوم.
آ ین ،صالح  .)١٣٩٥روهنگ صویسی و بوصامهریزی زباصی وماصدی .توجمه علی پاکسوشت .تهوان :پینوس.
شمیسا ،سیووس  .)١٣٩٤صقد ادبی .تهوان :میتوا.
رضرری ،احمد و مدمد ا ( یوسررر پور و زینب رراهی بخ « .)١٣٨٩سرریو تدول شررو صویسرری بو متون رارسرری
 .)١٣٨٧ -١٣١٣وزارت علوم ،تدقیقات و رناوری_ داصشگاه تیالن.
رحیمیان ،مدمد  .)١٣٩2سوآغاز و سیو ادبیات داستاصی ُودی  .تهوان :رامان سخن.
زرین وب ،عبدالدسین  .)١٣٦١صقد ادبی جلد  .١تهوان :امیو بیو.
عطوری ،علی ا بو و منیژه اروازصده  « .)١٣٨٩سرروه توایی در تاریا ادب رارسرری» .مدله تاریا ادبیات شررماره .٦٤
صص .١٨٨-١٦١
مدمدپور ،عادل  .)١٣٩٦راهنمای مطبوعات ُودی سیو تاریخی و بازشناسی ساختاری) .مویوان :ئهوین.
معورت ،اصور  .)١٣٩٥سوآغاز شعو صو ُودی و تدول رومهای آن .سقز :توتار.
صیکویی ،علیوضرا « .)١٣٩٨موور اصتقادی تب صقد ادبی در زمینه آبشرخورهای صقد» .ادبیات پارسری معاصرو ،پژوهشرگاه
علوم اصساصی و مطالعات روهنگی .سال صه( ،شماره اول.
ولک ،رصه  .)١٣٨٨تاریا صقد جدید ج  .١توجمه سعید ارباب شیواصی ،تهوان :صیلورو.

