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 کورتە   چکیده 
مانند کردی  ادبیات  در  خاورمیانه  ادبیات  رمانتیسم  ملل  تأثیر  ،  سایر  تحتِ 

است. اصطالح رمانتیسم در ابتدای قرن بیستم به   گرفته  شکل رمانتیسم غرب  

ویژه در  ادبیات معاصر کردی وارد شد. »ادبیات رمانتیک« در ادبیات کردی، به 

تحتِ    طور بهشعر،   و  به غیرِمستقیم  ترکی  رمانتیک  ادبیات  آمدتأثیر  .  وجود 

حکاری به گویش شمالی در کردستان ترکیه، پیرمرد، گوران و شیخ نوری شیخ 

ح به گویش میانه در کردستان عراق توانستند مکتب رمانتیسم را در ادبیات  صال

پایه کردی توسط کردی  رمانتیسم در شعر  این شاعران  از  کنند. پس  گذاری 

تعداد دیگری از شاعران به تکامل رسید و از لحاظ فرم و شکل، مضمون و  

ار شعر نو در  گذبنیان   ،از دستور کالسیسم اجتناب کرد. گوران  کامالا محتوا،  

گویش میانه، توانست شعر رمانتیک کردی را در کردستان عراق به اوج برساند.  

کردی،   ادبیات  در  رمانتیسم  و  نو  شعر  ارتباط  بررسی  ضمن  مقاله،  این  در 

گذار و مؤسس شعر رمانتیک کردی  عنوان پایهرحیمی حکاری را به  می عبدالرح

ایم. همچنین دربارۀ تاریخ پیدایش، رواج، علل در گویش شمالی معرفی نموده 

رمانتیسم در ادبیات کردی بحث کرده  ایم. همچنین  ظهور و گسترش مکتب 

 ایم.  ه های رمانتیسم در اشعار و آثار شاعران کرد را بررسی کردکاربرد مؤلفه 

ڕۆمانتی   هاوشێوەی    کقوتابخانەی  ئەدەبیاتی کوردیدا  نەتەوەکانی لە   ئەدەبی 
هاتۆتە  دادیکەی ڕۆژهەاڵتی ناوەراست لە ژێر کاریگەری رۆمانتیزمی رۆژئاوا

 هاوچەرخی رۆمانتیزم لە سەرەتای سەدەی بیستەم لە ئەدەبیاتی    ، زاراوەی ئاراوە
بەکاربراوە  رۆمانتیز  .کوردیدا  لە ئەدەبیاتی  تایبەتیش  بە  کوردیدا  ئەدەبی  لە  م 

ک  شعردا ژێر  لە  ناراستەوخۆ  شێوەیەکی  رۆمانتیزمی  ابە  ئەدەبیاتی  ریگەری 
شیخ نوری شێخ ساڵح توانیان    و  گۆران،  پیرەمێرد،  پەیدابووە. هەکارییدا  تورک

نەش  الە پاش ئەو شاعیربنیات بنێن.  لە ئەدەبیاتی کوردیدا    زم ڕێبازی رۆمانتی
لە  ی نتیکاڕۆمی  شعر گەشتە   کوردی  دیکەوە  شاعیری  ژمارەیەک  الیەن 

دەستوری  لە  تەواوی  بە  ناوەرۆکەوە  و  روی کرۆک  لە  و  کامڵبون  لوتکەی 
الیاندا کە    .کالسیزم  شعری ڕگۆرن  توانی  کوردیە  نوێی  شعری  ابەری 

خۆی  لوتکەی  بگەیەنێتە  کوردی  سەرەرای   .رۆمانتیکی  توێژینەوەیەدا  لەم 
پەیوەندی نێوان شعری نوێ و رۆمانتیکی لە ئەدەبیاتی کوردیدا،  لیکۆڵینەوە لە 

مەزرێنەری شعر رۆمانتیکی اعبدول رەحیم رەحیمی هەکاری وەکو بنیاتنەر و د
 و   باڵوبونەوە،  هۆکاری سەرهەڵدانو،  کوردی دەناسێنین. هەروەها باس لە مێژو

کوردیدا  ئەدەبیاتی  لە  ڕۆمانتیزم  ڕێبازی  له کهده   گەشەکردنی  و   بنەما   ین، 
 وه. ینه تایبەتمەندییەکانی ڕۆمانتیزم لە شعرو بەرهەمی شاعران دەکۆڵ

کلیدی  کردی  : واژگان  کردی  ؛رمانتیسم  معارص  عوامل   ؛شعر 

 ؛ پیرمرد  ؛عبدالرحیم رحیمی حکاری  ؛پیدایش شعر رمانتیک کردی

 گوران.

سەرەکی: وشە    هاوچەرخی  شیعری  ؛کوردی  ڕۆمانتیزمی  گەلی 
شیعریی  کانههۆکار  ؛کوردی  ؛کوردی  ڕۆمانتیکی  سەرهەڵدانی 

 گۆران.  ؛پیرەمێرد  ی؛هەکار ڕەحیمی  عەبدوڕەحیم 

    مقدمه   - 1

رمانتیسم نهضتی هنری، فکری، فلسفی و اجتماعی بود که از اواخر قرن هیجدهم و ابتدای قرن نوزدهم تمام ادبیات اروپا  

چندین زمینۀ متفاوت مانند ادبیات، فلسفه، که    ای جهانی بودبلکه پدیدهرا دربرگرفت. رمانتیسم تنها یک مکتب ادبی نبود،  

دربارۀ پیدایش اصطالح رمانتیسم نظرات گوناگونی وجود  گرفت.  علوم اجتماعی، موسیقی، معماری و سینما را دربرمی 

 شد و  پدیدار  ۱848تا    ۱۷۷0  هایسال   مابین  ادبی   مکتبی   عنوانبه   سمیرمانت  دارد، از جمله ثروت معتقد است که »اصطالح
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  در  رمانتیسم . اهمیت(4۱: ۱382نداشت« ) تلقّی آن عنوان مکتب ازبه کسی شد،می   استعمال  لفظ ایام این  نیا از شیپاگر 

ساخته    دگرگون  را  غرب  دنیایهای  اندیشه  و  زندگی   که  بوده  های بزرگی جمله جنبش   اخیر، از  قرن  چند   در  که  است  این

یک جنبش فکری و اجتماعی توانسته در دنیای غرب تحوالت بزرگ اجتماعی، سیاسی،   عنوانبه و    (2:  ۱385است )برلین،  

سپس در انگلستان و فرانسه گسترش یافت و  آمد   د یپد علمی، فکری و فرهنگی ایجاد کند. مکتب رمانتیسم ابتدا در آلمان  

 . فراگرفتتا قرن نوزدهم عالوه بر اروپا، جهان شرق را 

 دوازدهم   قرن  ادبی، به  نه  عمومی،  تعبیر  دارای  ایواژهعنوان  به  رمانتیسم را  اصطالح  پیدایش  منابع، تاریخ  از  بعضی 

. اصطالح و مفهوم رمانتیسم از آن تاریخ  (2۶:  20۱0نداشت )ابوبکر،    مشخصی   معنی   عمومطور  که به  گردانندمی بر  آلمان   در

یک اصطالح ادبی برای   عنوانبه، اما  رفته  کار بههای بعد به چندین شیوه و معنی گوناگون  ی و قرنوسط   قرونبه بعد، در  

این،برد  کاربه  ادبی های  بحث  در  را  ”Romantisch“  واژۀ  آلمانی   ۱شلگل   بارنیاول با وجود    این  از  روشنی   برداشت  ؛ 

اگر(59:  ۱393نداد )شمیسا،    دست  به  اصطالح تعریف  اصطالح  برای   بخواهیم  .  بنویسیم،    جامعی   و  مناسب  رمانتیسم 

  نوشتن  قصد   هرکس  است  معتقد   غنیمی هالل   کهشویم؛ چندان مواجه می   مشکل  مختلف، با  هایدبدگاه  و  ءآراسبب وجود  به

  از  تعریفی  درصدد که کسی  . محقق دیگری گفته است:(۷: ۱9۷3)  دارد مشکل عقلی  نظر  باشد، از داشته رمانتیسم تعریف

: ۱3۷5،  است )فورست  گذاشته  ناکام   را  کسان  از  بسیاری  که  است؛ کاریزده  دست  آمیزمخاطره  کاری  به،  برآید   رمانتیسم

. بنابراین چندین تعریف (2۷:  دارد )همان  وجود  تعریف  این حوزۀ تحقیقی،  پژوهشگران  و  محققان  اندازۀ  ؛ مراد آنکه به(۱۱

  است ادبیات   معتقد   آلمان،  رمانتیسم  پیشوای  مانتیسم ارائه شده است، برای نمونه شلگل،متفاوت و برخی اوقات متضاد از ر

دارد که رمانتیسم مریضی است؛ چیزی  اذعان می  2گوته(. ۷2: ۱38۷ی، نیحسد ی )ساست  «اضداد  جمع» از عبارت  رمانتیسم

  هایاست و رمانتیک  بیماری  برای  بلکه درمانی   نیست،  بیماری  ناتوان و بیمارگون. اما نیچه بر این باور است که رمانتیسم

 (. 39: ۱385انقالب )برلین،  یعنی  رمانتیسم گویند می  فرانسوی جوان

اروپا می از شاخص به    توان بههای رمانتیسم در  اندوه، عشق، شخصیّت )من(، بازگشت  آزادی، غم و حسرت و 

طبیعت، بازگشت به زندگی گذشته، ستایشِ روستا، کشف و شهود، هیجان و احساس، سفر و سیاحت، مسیحیت و افسون 

ه، سخن اشاره کرد. همچنین پیدایش قشر متوسط، رنسانس، انقالب روشنگری، انقالب صنعتی انگلیس، انقالب کبیر فرانس

 نگاری و ترجمه نیز علل پیدایش مکتب رمانتیسم در اروپا است.شاعران گورستان و شب، و پیدایش چاپ و چاپخانه و روزنامه

بین محققان و پژوهشگران اختالف  ادبیات رمانتیک کردی  پیشرو در  افراد  یا  نظر وجود دارد. بسیاری  دربارۀ فرد 

: ۱398ی،  میبراها  رمانتیک و بنیانگذار شعر نو کردی در گویش شمالی است )سجادی واند که حکاری پیشگام شعر  گفته

اند  پیشرو شعر رمانتیک بین شعر رمانتیک و نو هیچ فرق و تفاوتی قائل نبوده  کردنمشخص(. بعضی از محققان برای  22۶

رمانتیسم، جنبش و انقالبی    کهی درحال ؛ اند معرفی کرده  کی رمانت پیشتاز شعر    عنوانبهو همان اشخاص پیشرو در شعر نو را  

در محتوا و مضمون شعر بوده و قالب شعر تغییر چندانی نکرده است، اما تغییر در شعر نو در قالب و محتوا هر دو رخ  

های  رمانتیسم در ادبیات کردی میانه شامل گویش  یهاهداده است. ما در این مقاله دربارۀ علل پیدایش، رواج و کاربرد مؤلف

 ایم، عبارت است از:هایی که در این مقاله به آنها پاسخ دادهایم. پرسشمرکزی و سورانی بحث کرده
 

1. Schlegel. 
2. Goethe. 
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 دار شعر رمانتیک کردی در گویش میانه و شمالی کیست؟ پیشرو و طالیه -1
 علل پیدایش شعر رمانتیک کردی در گویش میانه چیست؟  -2

 ادبیات کردی چگونه است؟ یکسانی، تطابق یا تفاوت شعر رمانتیک با شعر نو در   -3

 پژوهش   ۀنیش یپ -2

کاربرد مفهوم و اصطالح   ۀاما از پیشین( به بررسى و تحلیل رمانتیسم در ادبیات غرب و ادبیات کردى پرداخته است؛  ۱989رشید )

  در بیشتر    که  کرده است   ردی باز رمانتیسم در ادبیات غرب و ُککوتاه برای    ی مبحث(  2009)  است. پیربال  نگفته  ی رمانتیسم سخن

ها در تجدد  ( دربارۀ زندگی و آثار حکاری بحث کرده و تالش وی را به اولین کوشش2002پیربال )  .است کردن  معرفی  حدّ

  معرفی کرده  در اروپارا  رمانتیسم  ( نیز  20۱4)  حسینشعر کردی گویش شمالی و قبل از تجدد در گویش میانه پیوند داده است.  

رما  یو بحث مختصر است.ندربارۀ  داده  انجام  کردی  ادبیات  در  )  تیسم  بررسی شاخصه20۱3فتاح  به  مانند  (  رمانتیسم  های 

ی، می و خرابات در آثار دو شاعر رمانتیک ُکرد، هیمن و محمد نوری، پرداخته است. دینااماندیشه، طبیعت، عشق و وطن، زن،  

همچنین پیشوایی    آن، اصول و مبانی رمانتیسم در شعر کردی پرداخته است.  شیدایپ، تاریخ  سمیرمانت( به تعریف  20۱0ابوبکر )

 اند. هدف آنان این بوده است که اثبات کننداشعار بیسارانی پرداخته  وانیدای به بررسی  ( در مقاله۱398)  علوی و همکاران

به بیسارانی را  بیسارانی رمانتیکی است؛ بدین سبب است که محققان  کردی ذکر  ن طالیهعنواغالب اشعار  دار شعر رمانتیک 

اند. البته اشعاری که از بیسارانی از بیسارانی به عنوان رمانتیک قدیم )کهن( یاد کرده  (۱989اند. برخی از منتقدان نظیر رشید )کرده

عنوان  ن از او بهتواعنوان اشعار رمانتیکی ذکر شده، قبل از ظهور مکتب رمانتیک در اروپا سروده شده است؛ بنابراین نمیبه

مکتب رمانتیک    کسچیهیشرو شعر رمانتیک کردی یاد کرد؛ زیرا آشکار است که رمانتیسم یک پدیدۀ اروپایی است و قبل از آن  پ

وی و شاعران پس از    عصرهمهای آن را معرفی نکرده و نامی از آن نبرده است. افزون بر این، بیسارانی و شاعران  و شاخصه

و آنها    نداهقرار گرفتهای دورۀ خود  و رویداد  سرسبزتحِت تأثیر طبیعت    ناخودآگاهاند،  آنان نیز که در منطقۀ هورامانات زیسته

اند. سبک و شیوۀ شاعری بیسارانی و شاعران همسلک وی، سبک خاص آن منطقه بوده است، بدون  د گنجاندهرا در نظم خو 

 ی ادبی داشته باشند. هاجنبشو  هامکتب آنکه اطالعی دربارۀ 

 ی کرد   ات ی ادب   در   ک ی رمانت   مکتب   ش ی دا ی پ   خ ی تار   - 3

ب سروکار دارد  جامعه  عمومی  وضع  با   مستقیماا  ادبی  مکتب   یا   جنبش   هر   گسترش   و   ظهور   ه همین دلیل است که ؛ 
  ادبیات  عرصۀ   در  رمانتیسم  دورۀ  آغاز.  پدیدار نشده است  شرقی   کشورهای  در  غربی  کشورهای   باهمزمان    رمانتیسم،

  همگام   رمانتیسم و  مکتب  بیستم، آغاز  قرن  نخستین  هایسال   طورکلیبه.  استاول    جهانی  جنگ  مصادف با زمان  کردی
آید، می  میان  به   ادبی  نهضت  این  گسترش  و  ظهور   از  سخن  هرگاه  کردی   ادبیات  در.  آیدمی  شمار  به  معاصر   ادبیات   با

پیدا می  گیتاز  و  نوآوری  با  مستقیماا به   باتوجه  خاورمیانه  ی هااز کشور  هرکدام  .(۱۱:  20۱4کند  )حسین،  ارتباط 
اقتصادی  وضعیت تأثیر  المللیبین  ارتباطات  و  جغرافیایی، سیاسی،    پیشرفتۀ  کشورهای  غیرمستقیم  و  مستقیم  تحت 
است،   جامعه  احساسات  و   غالب  تفکر  و  اندیشه  از  بازتابی  ورسوم    و  آداب  آینۀ   که  رو ادبیاتاند؛ ازاینبوده  اروپایی 

  در فتراق ملتی، ا هر  فرهنگی و طبقاتی، سیاسی، اجتماعی  اختالف  بوده است. همچنین اروپایی ی تحت تأثیر کشورها
 همان  هاملت  تمام  رمانتیک نزد  ، مکتب گرید  عبارت  بهکند.  می  ایجاد  ادبی  های مکتب  محتوای  و  خاصیّت، ویژگی

 . نیز در آنها بدیهی است مشابه و مشترک  هایوجود ویژگی هرچندندارد،  رمانتیسم اروپایی را ویژگی و خاصیّت
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 به. است کردی ادبیات در  متفاوت هایبینش وآرا  شامل پژوهشگران و محققان میان در رمانتیسم  اصطالح و مفهوم
  سال   در  یشتنی راستیتێگه  نشریۀ  در که    گرفته شده  «تجدد»  کلمۀ  از  بار  اولین  برای  رمانتیک  پیربال مفهوم   فرهاد   اعتقاد
  و   جدید  شاعران  از   قادر   حاجی:  گوید می   کویی چنین   قادر   حاجی  دربارۀ شعرهای  مثال  برای  کار رفته است،به   ۱9۱8

 دربارۀ   گفته است، امّا  سخن  نیز دربارۀ رمانتیسم  ادبی   هایمکتب  کتاب  در  گرچه پیربال   . (25:  2005است )  کُرد  نوگرای
  پیربال  فرهاد  عمر فتاح نیز با  رزگار  .مطرح نکرده است  سخنی  کردی  ادبیات  در  رمانتیسم  اصطالح  و  تاریخ، منشأ، مفهوم

کند  معرفی می   کردی  ادبیات  در  رمانتیسم  نشانۀ مفهوم  اولین  عنوانتجّدد و نوگرایی، به  مفهوم  به  را  رمانتیسم  و  است  نظرهم
.  ( 5۱:  ۱989است )  نیاورده  میان  به  سخنی   رمانتیسم  اصطالح  و  مفهوم  پیشینۀ کاربرد  از  رشید نیز   خورشید   .(25:  20۱3)

:  گوید در این باره می   و  به کار برده است  رمانتیسم  ایاندیشه   بنیان  و  اصل  عنوانبه  را  «وحشت»  اصطالح   پژوهشگر دیگری
آیند.  می   دلتنگی   تنهایی، پستی و  و  وطن، غریبی   آوارگی، ترک  یبه معنا  که  است  تجدید   از  قبل  وحشت  ما  اعتقاد  و  باور  در»

  جمله  ، ازرفته استکاربه  دیگر  جای  چند   در  صورت  همین  به  این مفاهیم هستند که  کردی  زبان   در   رمانتیسم  اصلی  شالودۀ
  بابان  از دیگری موضوع در  همچنین  ،۱9۱3سال  ردکُ بانگروزنامۀ  در عارف محمد  و لی سلیمانیه به منسوب متن یک در

 . (۱92: 20۱0شود« )ابوبکر، می  دیده روزنامه همان در وحشت« لرده »کرد عنوان الدین تحتجمال 
انجام  اصطالح  و  مفهوم  خصوص  در  ایویژه  تفحص  و  تحقیق  کردی  ادبیات  در    چند   در  و  هنشد  رمانتیسم 
  کاربرد   تاریخ  بار هفال ابوبکر توانستهاولین    برای.  است  شده   برده  نام  آن  از  غیرمستند  صورت مختصر و  به  تحقیق
سال  در    »رمانتیسم«  است  معتقد  وی.  کند  تعیین  مضمون  و  فرم  همان  با  کردی را  ادبیات  در  رمانتیسم  اصطالح  و  مفهوم
  کردی   ادبیات  در  رمانتیسم  اصطالح  .(203است )همان:    کاررفتهبهامروزی و اروپایی آن    معنای  همین  میالدی به  ۱940

  بهکه    است  صفت  Romantique  شود، امامی  اطالق خود مکتب  به  Romantism کلمه  و  است  جدیدی  اصطالح
  معنای   کلمۀ رمانس  و  رساندمی  را  سمیرمانت  معنای  همان  رمانسی  یا  رمانسیت  کلمه.  شودمی  گفته  مکتب  این  گذاربنیان

 و  رمانتیک، رمانتیسم  هایمفهوم  و  اصطالح  همچنین  .( 5۱:  2009ل،  )پیربا گیرد  دربرمی  را  نویسندۀ رمانتیک  و  هنرمند
 و  مضمون همان با ادبی اصطالحعنوان  به ۱940 از قبل رمانتیسم اصطالح. دارد کاربرد را همان  ادبیات در نیز رمانس

 .است سخنی نرفته آن دربارۀ و نداشته کاربرد کردی   ادبیات  در فرم
  شعر   شعر شامل  شدۀانواع شناخته  شود.و معرفی می  نمایان  شعر  با  دیگر  هایملت  نیز مانند  کُرد  ملت  ادبی  آثار

اصلی    رود، پایۀعنوان بنیان و پایۀ رمانتیسم به شمار میتعلیمی است. شعر غنایی که به  و  غنایی، حماسی، نمایشی

: ۱998دهد )علی،  تشکیل می  کردی را  اشعار  اعظم  بخش  گفت که  توانکه میکردی نیز بر آن قرار دارد، طوری  شعر

  شاعر.  است  شده  یاد  «لیریک، غنایی،  (ترانه)  وجدانی، گورانی»  شعر عنوان  به  کردی  ادبیات   در  غنایی  از شعر   .(23

  میان  و  کرد  جدا  شعر  متن  از  را  اشعاطفه  و  شخصیت  تواننمی  کهینحوبه آورد،  می  زبان   به  را  اشدرونی  احساسات

 .هستند یکی شاعر و شعرکه   گفت توانمی در واقع تفکیک قائل شد؛ آن دو

و شعر ملّی. شعر  «فولکلور» یا عامیانه ادبیات داشت: وجود دیگر نفیس دو نوع ادبی غنایی شعر پیدایش از قبل

  مردم  حافظۀ  در  و  شده  نقل  سینهبهسینه  صورتی  به   و  نیست   مشخص  صاحبان آنهاکه    شودمی  گفته  اشعاری  به  عامه

 و  ساده  اشعاری   که  است  این شعر نوع  این  بارز   هایخصلت  از.  است رسیده  ارث  به  بعدی  هاینسل به  گرفته و  جای

 مجالسشان  ومراسم  در    هاشب  یا  کار  وقت  در  روزانه  و  کرده  خوانده، حفظ  را  هاآواز، آن  به  مردمکه    هستند  روان

  موجب   و  بوده  شعر  سرودن  هایشیوه  اولین  ازکه    است  ملی- قومی  ایگنجینه  فولکلور،  شعر.  اندخواندهمی  را  هاآن 
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 و  شعری  آثار  صانع  وخالق    فولکلور  که شده  »گفته  .است  شده  ادبی  دیگر  هایشیوه  و مراحل  سایر  در  ادبیات پیدایش

  بسیاری  تفاوت  «ملی  شعر»  .(2۱:  20۱0شود« )رسول،  می  مشاهده  ملل   ادب  و  فرهنگ  در  امروزه  که   است   هاییداستان

از  که    معنا  است؛ بدین  شده  ثبت  و  مشخص  فولکلور  شعر   برخالف  اثر  ملی، صاحب  شعر  در.  دارد  فولکلور  شعر  با

 . است شده سروده روان و ساده  زبان به که است شعری مکتوب و آثار اولین زمرۀ

تأثیر   کُرد  در خاورمیانه، شاعران  کهن  یا  کالسیک  شعر  رواج  بازمان  هم نظامی،    نظیرفارسی    زبان  شاعران  تحتِ 

 کردی   شعر  بر  شد. این گونه اشعارمی   تدریس  مساجد   و  حجره   در  سعدی، مولوی و حافظ قرار گرفتند. آثار این شاعران

شاعر رمانتیک و نویی نبود که از   چیه  کهای  گونهبه است؛    بخشیده   شعر  عرصۀ  به  بیشتری  وسعت  و  است  کردهنفوذ  نیز  

  : 20۱0عنوان دورۀ طالیی ادبیات کردی تعبیر کرد )ابوبکر،  توان از این دوره به این دورۀ شعر کالسیک متأثر نبوده باشد. می 

(،  ۱۷0۷-۱۶50(، احمدی خانی )۱۷02-۱۶4۱)  ی ساران یب (، ۱48۱-۱40۷) یریجز مالی مانند نیز کرد کهن (. شاعران 2۱3

(  ۱904-۱830)  یمحو(،  ۱849-۱809)  یکورد،  ۱8۶۶(- ۱800)سالم  (،  ۱882-۱80۶)کرد    (، مولوی۱8۷8-۱۷9۷)  ی نال 

 و  فارسی   کالسیک  شاعران  اشعار  مانند   شاعران  غالب این  اشعار.  شوند می   شناخته  کردی  کالسیک  شعر  سرآمدان  عنوانبه

رمانتیک    کامالا  آنها  از  بعضی .  دارد  رمانتیسم  رنگ و بویشعرشان    محتوای  است، اما  قافیه  و  عروضی   وزن  دارای  عربی 

  در   رمانتیسم  شعر  از ظهور  قبل  دوران  به  کردی  شعر  دورۀ  این.  سیدی  و  بیسارانی، مولوی  اشعار  از  بسیاری  هستند، مانند 

 .شودمی  دیده شاعران  آثار در پاییز و طبیعت، وطن مانند  مفاهیمی  و سیاسی، اجتماعی   موضوعاتی که  گرددبازمی  اروپا

رمانتیسم دیده می  از ظهور  قبل  ادبی رمانتیک  آثار  برخی  ادبیات غرب  نیز می در  ادبیات کردی  اثر شود. در  توان 

پیش از  که    آثار شعر رمانتیک کردی تلقی کرد  عنوانبهز اشعار نالی و سالم را  شاعرانی چون بیسارانی، مولوی، برخی ا

مکتب ادبی کالسیک در    کردنمشخص(. اگرچه  2۱3:  20۱0پیدایش رمانتیسم در ادبیات کردی سروده شده است )ابوبکر،  

سیک و رمانتیک را از هم جدا  های ادبی کالادبیات کردی مانند ادبیات غرب نبوده و تنها از نظر زمانی و تاریخی، مکتب

هایی  این مکاتب، پدیده  اساسااتوان مرز دقیقی در میان این دو مکتب ادبی در ادبیات کردی مشخص کرد؛ زیرا  اند، نمی کرده

در ادبیات کردی شاعری که از نظر تاریخی قدیمی    نیبنابرا  ایم.اروپایی هستند که ما بر چارچوب ادبیات خود تحمیل کرده

آثار و اشعار آنان در قالب و با محتوای رمانتیسم سروده شده باشد،    اگرچهشود،  عنوان شاعر کالسیک شناخته می است، به

 بیسارانی، مولوی، سیدی.  مانند 

اس و ابتدای محکمی است برای ادبیات کالسیک کردی، ادبیاتی متضاد با ادبیات رمانتیک نیست، بلکه پایه و اس

 مکتب  ظهور  برای  ساززمینه  و  مهم  شعری، عاملی   هایجنبش  رونیازا(؛  2۱0:  همانادبیات رمانتیک کردی )  وجودآمدنبه

  که   شعرا  از  یا. دستهشودمی   دیده  انتقالی   دوران  یا  نو  کالسیک  نام  به  آن دوران، دورانی   از  بعد   .است  بوده  رمانتیک کردی

 تغییر   را  اشعارشان  محتوای  توانستند   ترکی   و  رمانتیک اروپایی   ادب  پیدایش  تمایل داشتند، تحتِ تأثیر  کالسیک  شعر  به

  های نام  از.  شودمی   گفته  کردی  ادبیات  در  «انتقالی   دوران»  دوره،  این  به.  یابد   انتقال   نو  دورۀ  به  کهن  شعر  دوران  تا  دهند 

یاد  دیگر  گوناگون مانند:    شده  نیز  )احمد   شعر(،  روشنگری)  تنویری  شعر،  نو  کالسیک»است؛   . (۱2:  20۱۶،  سیاسی« 

  تحتِ تأثیر که  شد شناخته می  (سیاسی )  میهنی ، اجتماعی  شعر عنوان بهکه  بود نو مضمون یک  شعری سبک ی اینطورکلبه

.  ردیگی در برماواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم را    دوران  . این(2۱:  20۱0،  داربود )خزانهوجود آمده  به  غرب  رمانتیسم
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اجتماعی    و  سیاسی یا  دوستی وطن  شعر  عنواندر این دوره، مضامین و محتوای نو وارد شعر کردی شد. این مضامین تحت

 مشخص   آن  ابتدای  و  دارد  وجودنظر  اختالف  میهنی   و  سیاسی  شعر  ظهور  زمان  تعیین  در   که  هرچند   شوند.شناخته می 

 عنوان بهکه  گردد  برمی   کویی   قادر  حاجی   شعرهای  به  سبک  این  ظهور  که  هستند   القول متفق  نویسندگان  از  بسیاری  اما،  نیست

 ای شیوه  به  که  وطنی وی  اشعار   در  ویژه؛ به (3۱  :۱390شود )کویی،  می   شناخته  روشنفکری  یا  تنویری  یشعر  مکتب  مؤسس

. حاجی قادر در یکی از اشعارش جامعۀ کُرد را از این جنبه که اقوام  (5۷ :۱989،  رشید شده است )  بیان  روشن   و   آشکار

. این امر باعث شده است که جامعه از لحاظ پیشرفت فرهنگی عقب  دهدیقرار ماند، مورد نقد  مختلف کرد با هم متحد نبوده

وی  .  کرد  کردی  اشعار کالسیک  را وارد  ایتازه  انبول، تجربۀاست  به  سفر   از  قادر کویی بعد  . حاجی(200:  ۱390،  کویی)بماند  

. سوق دهد  دیگری  به جانبی  را  کردی  اشعار  توانست   باراولین  برای  به آن شیوه سابقه نداشت؛  او  از  قبل  که  هایی سرودمنظومه

  قادر   حاجی   .(23 :202۱)گوران،    کار گرفت به  تازه  هایمضمون  و  گرایانهملی  حس  برانگیختن  جهت   در  را  کردی  اشعار  وی

از   بعد  وی  اشعار  در  تجدّد  آغاز  دریابد.  و تجدد را  تغییرات  خوبیبه  عثمانی، توانست   ترک   روشنفکران  و  شاعران  تحِت تأثیر

 . شود و قبل از آن تاریخ اشعارش را به سبک کالسیسم سروده است کند، دیده میمی مهاجرت استانبول به که ۱854 سال

وی حاوی مضامینی همچون    اجتماعی شهرت دارد. اشعار  نقد  و  دوستی های میهنی، وطنسروده  به  قادر، بیشتر  حاجی 
.  کرد است  ریمشاه  و  علما  شناخت،  تعلیم  اهمیت،  اتحاد ملی ،  سیاسی   اندیشۀ  و  فکر،  اجتماعی   انتقاد،  علم  طلب،  گرایی ملی 

، ژاپن،  انگلیس،  فرهنگستان،  شیمی ،  فن،  صنعت،  ترجمه،  مجله،  رمان  الفاظ و اصطالحاتی مانند   حاجی قادر بسیاری از 
عروضی متناسب   اوزان  کاربرد قافیه اجتناب کرده، اما از  ایفل را وارد شعر کردی کرد. حاجی قادر از الزام روسی و، اروپا

اجی قادر است. های شعری حالمثل نیز یکی از نوآوریضرب  استفاده کرده است. کاربرد گستردۀ  کردی  زبان  فونتیک  با
  ا عنوانِ »رسم ایام ماضی گذشت« ب مرگ شاعر از بعد  یک سال  میالدی، ۱898 در سال  کردستان روزنامۀ در او شعر اولین

رو شعر دورۀ عنوان نماینده و پیشنسروده است، بلکه به . بنابراین، حاجی قادر شعر رمانتیک  ( ۶۶:  2005،  بالکی )  منتشر شد 
 شود. ی( در ادبیات کردی شناخته می دوستوطنانتقالی یا شعر اجتماعی )سیاسی و 

 ی کرد اتیادب در  سمیرمانت شیدایپعوامل   -4
، اقتصادی،  سیاسی  لحاظ  از  ایعمده  تغییرات  اول   جهانی   جنگ   از  کرد. بعد   بیستم ظهور  قرن  اوایل  در  شعر رمانتیک کردی

 ایفا  فرهنگی   و  سیاسی   لحاظ   از  جامعه  احیای  در  مهمی   نقش  کرد  روشنفکران  و  نخبگان.  آمد وجود  به  علمی   و  اجتماعی 
وارفتگی و رکود،    مقابل  در   هاتازگی   و  تغییرات.  بودند   شاعران  روشنفکران از زمرۀ  و  این نخبگان  زیادی از   تعدادکه    کردند 

  بار   به  اینویسنده  شاعر و  ایدوره  و  قرن  هر.  کند   برآورده  را  جامعه  مطالبۀ  و  خواست  تا  داشت  ایتازه  ادبیات  به  نیاز 
 نو  قرن  مؤلفان  و  شاعران  بر  ی خیتار  پدیدۀ  یکعنوان  به  هم  این  .منعطف باشد   نوآوری  و   راتییتغ  نسبت بهکه    آوردمی 

  و  درونی   عامل  دو  در  را  رمانتیسم در ادبیات کردی  پیدایش  عوامل  توانمی   جهت  بدین  .(۷2:  ۱989رشید،  ) شد    غالب
  بیشترکه    روشنفکر  قشرخصوصاا    مردم   اجتماعی   پیشرفت  و  ، آگاهی«گرایی ملی »  حس  گسترش  -۱  : کرد  خالصه  بیرونی 

 ادبیات   عرصۀ   وارد  طریق  چند   ازکه    ترکی   رمانتیسم  مستقیم  تحتِ تأثیر  -2.  (۱4:  200۶بودند )عزیز،    نویسنده  و  شاعر  هاآن 
 هایزبان  بر  که  ی فانمصنّ  طریق  از  کردند، یامی   زندگی   استانبول   در  که   کرد  رمانتیسم  شاعران  طریق   از جمله  شد، از  کردی

  جنبش   شده، اینآثار ترجمه   مجله، روزنامه و  چون  هایی رسانه  طریق  از  و  بودند   مسلط  انگلیسی  و  ترکی، عربی، فارسی 
 . کردند  کردی ادبیات وارد  را نو ادبی 

غیر از این دو عامل که بدان اشاره شد، چند عامل دیگر نیز هست که در چارچوب عوامل درونی و بیرونی جای  
 :جمله ازدارند، 
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  این که    استوهوا  آبخوش  و  کوهستانی  ایجغرافیایی، منطقه  موقعیت  ظلحا  از  کردستان:  جغرافیایی  عامل  -۱

  نتوانستند  کرد  شاعران.  است  بوده  و نو  قدیم  شاعران  احساسی  جنبش  و  تصویر  و  الهام  بکر، منبع   و  زیبا، سرسبز  طبیعت

  مظهر   سال فصل   چهار  هر  در  گلزار  و  ها، آبشار، گلمناظر کوه بنابراین؛  نکنند  خود آمیخته  اشعار  با  را  زیبا  طبیعت  این

  منطقه، طبیعتی   این  خود به  منحصر هایویژگی  از که    هورامان  منطقۀ شاعران  ویژهبوده، به  شاعران   الهام  منشأ   و  زیبایی

 .(۷ :200۷است )محمد،   شاعر درون و احساس  با شده  عجین

علت    بیستم  قرن  اوایل:  روشنفکری  و  سیاسی  هایسازمان  و  گروه  پیدایش  -2   دشوار  و  پیچیده  شرایط به 

  منطقۀ   بیرون  و  درون  در  رونیازا  شد.شکوفا    شرقی  هایملت  از   بسیاری   نزد  دوستیوطن  و  گراییملی  خاورمیانه، حس

 جامعه  آگاهی  بر  مستقیمی  تأثیرکه    بودند  گرفتهشکل    علمی  و  سیاسی، روشنفکری  گروه  و  سازمان  چندین  کردستان

  ترقی  و  تعاون»  («، گروه۱904- ۱900کردستان )   قوی  عزم   انجمن»  گروه  جمله  از،  داشت  گراییملی  حس  تحریک  و

(«،  ۱9۱2)  یفی»ه  گروه.  بود  ترقی  و  تعاون  گروه  ۀ همانادام   که  («۱908)  یکرد   معارف  نشر»  («، گروه۱908)  یکرد

 در   «(۱922)»کردستان  قاهره،   در«  (۱9۱8)  کردستان  استقالل »  و  ارومیه  در  («۱9۱2)کردستان    استقالل »  گروه  همچنین

 .(32-2۷ :2005)بالکی،  لبنان در («۱92۷)بوون  خویی»سلیمانیه، 

  و  شاعران، هدایت  همچون  جامعه  باسوادهای  فرهنگیان و  طرف  ازکه    روشنفکری  و  سیاسی  هایسازمان  این

  ترویج  شناخت،  مدارس جهت  بازشدن  و  کردی  هایروزنامه  و  مجالت  انتشار  در  ای عمده  شد، نقشمی  مدیریت

  صدای  رساندن  و  کردها  حقوق  و  دلیل، مشکالت  همین به.  گرایی داشتندکردی و افزایش حس ملی  ادبیات  و  فرهنگ

  توانستند تریبون  انتشارات  و  هانوشته  طریق  از  و روشنفکران  کرد  پیدا  چشمگیری  اهمیت  دنیا  هایملت  سایر  به  هاآن 

 .برسانند مردم جهان  گوش به را ملت صدای  و شده جمع هم دور تا  بیابند

  چاپ   و  نویسیروزنامه  جنبش   که  است  آشکار  :ها مجله  و  روزنامه  انتشار  و  ینگارروزنامهای،  رسانه  جنبش   -3

  تاریخ .  کندمی  ایجاد  یاجامعه  هر  آگاهی  و  فرهنگی، روشنفکری  عرصۀ  در  بزرگی  مجالت تغییرات  و  روزنامه  انتشار  و

 باپیوند زد.    (3۶  :همانکردستان )  در  مجله  روزنامه و  اولین  انتشار  تاریخ  به  توانمی  را  کردستان  در  مطبعه  و  چاپ

  خاندان   توسط  ۱898  سال  در  کردستان  نام  با   کردی  روزنامۀ   اولین   انتشار  و  چاپمنظور  به  چاپخانه   ، اولیننیا  وجود

  جنگ   از   بعد   نیز  3سون  جری . مکرد  روزنامه  انتشار   و  کار   به   شروع  تاریخ  آن  در  و  شد   سی تأس  مصر  کشور   در  بدرخانیان 

  ها چاپخانه.  (5۱  :2002کرد )امین،    اندازیراه  سلیمانیه  در  را  چاپخانه  اولین  ۱9۱9  سال   در  باراولین  برای  اول   جهانی

  کشورهای  ادبیات  انتقال  در  مهمی  نقش   این مراکز  شدند.   کردی   زبان  به   مجله  و  روزنامه   چندین   انتشار   برای  مرکزی 

. کرد  ایجاد  هم  با  کرد  نویسندگان   و  شاعران  آشنایی  و  کردستان  مختلف  هایبخش  در  شاعران  آثار  انتشار  و  همسایه

کردی   ادبیات   در «ادبی و هنری  نثر» نام  به نو  ژانری وجودآمدن به کردستان  در  مجالت  و روزنامه چاپ  دیگر اهمیت

  رمانتیسم با ظهور جنبش    بود.  شعر  دارای  تنها  کردی  تاریخ ادبیات  آن  از  رفت و قبل به شمار می  نو   هنری ژانری  نثر.  بود

 .یافت گسترش و آمد  وجودبه رمان و داستانی نثر

 
3. Majeer Son. 
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  یکی:  داشتند   ایعمده  نقش  شاعر  دو  زمینه  این  در:  کالسیک  و  فولکلور  ادبیات  در  ملی   هایارزش  به  بازگشت  -4

  اشعار  به  دادنتیاهم  و  فولکلور  اشعار  از  استفاده  هورامانات با   در   کرد  . پیش از آنان، مولوی«گوران»  دیگری  و  «پیرمرد»

  دارم   آشنایی   اقوام   از   خیلی   ادبیات   با:  گوید می   مولوی  شعر  مورد  در   شد. پیرمردمحسوب می   شاعران  پیشرو(  گورانی )  ترانه 

  . (4۷:  200۱ندارند )پیرمرد،  خروش    و  جوش  مولوی  روح  به اندازۀ  کدامچیه شناسم، امامی   را زیادی هایملت  آوراننام  و

  و  المثلضرب  و  اندرز   و  پند  مانند  اشعارش  و   آثار  با   قدما   کالم   و  آثار   ی، تلفیقآورجمع  راستای   در   این، پیرمرد  افزون بر

  آورده است  اشعارش در را پیشینیان پندهای و المثلضرب از رو بسیاریازاین. است کرده تالش بسیار هالطیفه و حکایت

 . بمانند  مصون خاموشی  گوشۀماندن در  و روزگار  تطاول  دست از تا

  زبانی، همچنین   ساختار  و  دستور  اصیل، حفظ  کردی  اصطالحات  و  هاواژه   به  دادنتیّ اهم  و  ملی   زبان  به  بازگشت  -5

 کاربردقبالا    که  اصیل  کلمات  یافتن  برای   کرد  شاعران.  کردی  ادبیات  به  آنکردن  اضافه  نو و  اتاصطالح  و  کلمات  گرفتنوام

  کردندمی   استفاده  مردمی   و  عامیانه  هایواژه  از   مردم با  اختالط  طریق  از  کردند. می   مراجعهفولکلور  گنجینۀ  به  نبود  رایج  آن

  مشحون   را کلمات  و  الفاظ  خزانۀ  .بیابند   کردی  هایواژه  و   کلمات  برای  پهناور  ایزمینه  اشعارشان  در  آن  کاربرد  طریق  از  تا

  از   استفاده  به  و  شد  ترغنی   رمانتیسم  مرحلۀ  در   کردی  به همین سبب، زبان  ببخشند؛   هاواژه  به  لطافت  و  حیات   و  سازند

 . (82  :200۶بازگشت )عزیز،  کردی اصیل کلمات

  استانبول  کردند، مخصوصاامی  زندگی  کردستان  از  خارج  کرد  شاعران  از  بسیاری :  های ملل دیگرترجمه از ادبیات و زبان  -۶

 داشتند  آشنایی  ترکی، فارسی و عربی  های زبان  با  هاآن  از  بسیاری  همچنین  کرد بود.  روشنفکران  از  ایعدهشدن  جمع  برای  محلی

  نویسندگان  ترجمه، آثار  طریق   از  یا  کردندمی  منتشر  ترکی  و  فارسی، عربی، کردی  به   را  خود  آثار  مجالت،  و  هاروزنامه  طریق  از  و

  شیخ   مانند  شاعرانی.  شد  آغاز  منطقه  هایملت   بین  تمدنی  فرهنگی، ملی و  تبادل  کردند. بر اثر آن،می  ترجمه  کردی  به  را  دیگر

 برای   در این زمینه داشتند؛  مهمی  و دیگران، نقش   شوقی، محمد مهری  فکرت، پیرمرد، مصطفی  صالح، گوران، توفیق  شیخ  نوری

 . (55 :200۱دارد )پیرمرد،  شدهچاپ  آثار فارسی فرهنگی مجالت و سرخ  شفق روزنامۀ در مردپیر مثال

  میان   در  و اهمیت سواد  رواج  و  جامعه  پیشرفت  و  رشدبه علت    :جامعه  علمی   و  آگاهی   سطح  رشد   و  پیشرفت  -۷

  و  مدارس  و پرورش، گشایش  آموزش  به  دادنقدیمی، اهمیت  ی علم رِیغ  هایدیدگاه  با  سوادی، مبارزهبی   رفتننیازب  و  مردم

  اجتماع و   در  سواد، شرکت  برای کسب  دختران  و   زنان  تشویق  حقوق، همچنین  و  وظایف  در  جنسیّتی   های تبعیض  رفع

)سرودۀ    اشعارش  از  یکی   در   مردپیر   چههمانند آن  و فرهنگی در این دوره گسترش و رواج یافت.  اجتماعی   هاینقش  ایفای

 :بیاورند  روی مدارس به خواهد می  دختران از، میالدی( ۱939سال 

 ئەی كچینە وەرنە مەكتەب 
 ئێوە تەسكینی دڵن 

 زینەتی دیباجەی ئەدەب 
 تازە گوڵخونچەی گوڵن
 ئێمە تازە تێگەیشتوین 

 دایكی چاكی خوێندەوار 
 نەوەی وای بۆ بەجێ هێشتوین 

 (.٣٦٨)همان:  ر كارمیلەتی پێ بێتە به
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  ی تازگ به  های نوشکفته هستید. مادیباچۀ ادب، گل  جان هستید. زینت  آرام  بیایید. شما  مدارس  به  دختران  ای:  ترجمه

 کنند.   پیروز و سربلند را  ملت  تواندمیکه  گذارندمی یادگار به برایمان را خوبی باسواد، فرزندان و  خوب  مادرهای ایمدریافته

   یکرد ات یدر ادب کیشعر رمانت -5

گوید: پیرمرد صاحب  وجود دارد. خورشید رشید می   نظراختالفشعر رمانتیک در ادبیات کردی    گذارن ایبنو    شگامیپدربارۀ  

شد. وی در  یک مکتب ادبی منحصر به خود نبود، اما اولین ادیبی بود که راهبر این مکتب ادبی نو )رمانتیسم( محسوب می 

دربارۀ   بود که به تقلید از ادب ترکی پرداخت.  گوید: اولین پیشرو و نمایندۀ این مکتب ادبی نومورد شیخ نوری نیز می 

می  نیز  است  گوران  گوران  نو  مکتب  این  پیشرو  که  ۶-5:  ۱989  )رشید، گوید:  است  معتقد  نیز  ابوبکر  هفال  پیرمرد  (. 

:  20۱0)ابوبکر،  پیروان مکتب رمانتیک کردی هستند    پرداز، شیخ نوری شیخ صالح مقلد، گوران مبدع، دلدار و هردینظریه

(  ۱855-۱802)  4همچنین دربارۀ آغاز شعر رمانتیک در ادبیات کردی رئوف عثمان براساس زمان زندگی، هوگو (.  2۷4

آغاز و پیدایش مکتب  که  ( شاعر کرد، معتقد است  ۱882  -۱80۶گوزی )پیشرو شعر رمانتیک فرانسوی، و مولوی تاوه

ر این اساس مولوی، خالق و سرآمد  ب  است.  وجود آمدهبوده و با هوگو و مولوی به    زمانهمر فرانسه و کردستان  رمانتیک د

ای (. البته سندی برای اثبات این سخن در دست نیست و نشانه20:  ۱3۷5،  سارانى یباست )شده    شعر رمانتیک کردی دانسته

شود در شعر شاعران  ی که در شعر مولوی دیده می ن یمضامرمانتیسم غرب مطلع بوده باشد.    ظهوروجود ندارد که مولوی از  

قبل از آن تاریخ چندین شاعر دیگر نیز بوده که اکثر آثارشان رمانتیکی است؛ حتی قبل از پیدایش قبل از مولوی نیز وجود دارد.  

قبل از هوگو درِ رمانتیسم را کوبیده    قرن  مینورانی که حدود یکاند، مانند بیسارمانتیسم غرب، آثاری با مضمون رمانتیکی سروده

ها را نشان است. برخی محققان، تقدم بیسارانی را نسبت به پدیدآورندگان ادبی و فرهنگی مکتب رمانتیک در ادبیات سایر ملت 

مؤلفهداده بیسارانی  معتقدند  و  زمینی،  اند  عشق  چون  حپردازالیخیی،  گراعت یطبهایی  شیوهی،  به  غربت  غم  و  و  زن  ها 

های رمانتیسم در شعر کردی یک  (. رگه۱04:  ۱398است )پیشوایی علوی و همکاران،    گرفته  به کارهای مختلفی  تصویرسازی

 طبیعی، اما در اروپا مصنوعی بوده است؛ زیرا گروهی از شاعران و متفکران علیه مکتب کالسیک انقالب کرده بودند  پدیدۀ 

بود؛ در حالی که در ادبیات  غنایی و فولکلور، کهن ادبیات  نفی اروپا در کالسیسم قابل توجّه این است که مفهوم همان(. نکتۀ)

 . (۱4۱ :20۱0، کردر میان نبود )ابوب نفی این نداشته است و افتراقی وجود  غنایی و  فولکلور، ملّی ُکردی، بین ادبیات

 سپری   آنجا  در  را  اشانی زندگ   و   آمده  دنیا   بیساران به  روستای  در  و  ورامانات ه  در(  ق. هـ  ۱۱۱3-  ۱053)  بیسارانی

.  شودمی   دیده  در اشعارش  ناامیدی  خزان، طبیعت، غم و  و  زییپاعشق،    همچون  رمانتیسم  مضامین  بسیاری از  .است  کرده

 عنوان به  و  سروده  رمانتیک  شعر  اروپایی رمانتیک    مکتب  ظهور  از  قبل  و  هورامی   به  که  است   کرد  شاعر  اولین  بیسارانی،

  :ای از این اشعار استشعر زیر نمونه. است شده شناخته خزان و پاییز شاعر

خه زهئارۆ  وینا زانێ  بامم   رد 
تاف عه گۆالو  نه  بێ  دیار   کسش 

پێشه دیام  گێرت  هۆرم   داشیان 
 

مینا   فتهکه  گۆل  تاف  لێو  نه   بێ 
 سافچمان من مه دییام نه ڕووی جام  

چه سهچمان  به  دا  نێشهمم   داد 
 (9۷:  ۱399، سارانىی)ب                

 
4. Hugo. 
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دیدم،    آب   در  را  پاییزی  برگ  وقتی  که  طوریاست، به  زرد  خزان  برگ  مانند  هم  من   رخسار   که  است   این   شاعر  منظور

  صد  دیدم، گویی   برگ  آن  در  را  خودم  عکس  برداشتم  را  آن  و   رفتم  پیش  وقتی افتاده است.    آب   در  من  تصویر  کردم  فکر

  غمگین   و  ناراحت  بسیارآوردم(.    ادیبرگ زرد خزان رخسار زردرنگ خود را به    دنیبا د)  کردند   فرو  چشمانم  در  را  تیغ

 .شد  اشک از پر چشمانم و شدم

قرار    شرق  و  غرب  کشورهای  نیکه ب  جغرافیایی آن  موقعیت  سبب  به  استانبول،  پایتختی   با  عثمانی  حکومتقلمرو  

  اقوام  عثمانی،  از فروپاشی خالفت   بیستم، بعد  قرن  غرب به شرق بود. اوایل  برای انتقال فکری و سیاسی  پلی   مانند ،  داشت

  قوم کرد نیز چندین گروه و سازمان تشکیل دادند   میان،  آن  در  در قلمرو عثمانی بودند تا حّدی آزادی یافتند.  مختلفی که

  کرد   نویسندگان  و  متفکران، شاعرانشدن  جمع  باعث  کرد. این امرامه منتشر می هر یک از آنها برای خود مجله و روزن که  

  محمد،  شوقی   مصطفی ،  حکاری، پیرمرد  رحیمی   عبدالرحیم  مانند   مؤلف کرد  و  شاعر  چندینزمان  . هماستانبول گشت  در

ی  خوببهتوانستند شگردهای ادبی جدید و رایج در ترکیه را یاد بگیرند و آن را    مهاجرت کردند. آنان  استانبول   مهری به

 وارد ادبیات کردی کنند. 

عنوانِ یک اثر رمانتیکی به آثار آنان توان بهبعد از ظهور رمانتیسم، نخستین شاعرانی که آثارشان صبغۀ رمانتیک دارد و می

در میان  اند.  ادبیات رمانتیک غرب سروده  تأثیرتحت  اند و آثارشان را  اهی داشتهنگاه کرد، افرادی هستند که از ظهور رمانتیسم آگ 

رمانتیسم غرب تحِت تأثیر آن به    ظهورشاعران کرد، عبدالرحیم رحیمی حکاری اولین شاعر رمانتیک کردی است که بعد از  

یه به دنیا آمده است. زبان ترکی، روسی  گویش کردی شمالی شعر رمانتیک سروده است. او در روستای الباکی در شهر وان ترک 

در استانبول  ۱9۱9-۱9۱8های در سال نیژدانست و اولین شاعر کرد بود که بیست قطعه شعر در مجله ی میخوببهو عربی را 

(.  ۱2-۱۱: 2002ل، ربایپدر زمان حیات خود دیوان اشعارش را چاپ کرد ) ۱920منتشر کرد. همچنین اولین کسی بود که سال 

این شیوه را از طریق ترجمۀ آثار هنرمندان رمانتیک فرانسه   است. او  حکاری به همان شیوۀ رمانتیسم فرانسه و آلمان شعر سروده

 اند. و آلمان آموخته است. هنرمندان رمانتیک ترک از طریق ترجمه و مطالعۀ آثار غرب با رمانتیسم غربی آشنا شده

  ، زن و حقوق آن، طبیعت و شب فراقتیسم غرب، مانند عشق وطن، غم و اندوه،  های رماندر اشعار حکاری جلوه

  مثالا اند،  ای است که در آن یک اثر شعری با چند مؤلفۀ رمانتیسم با هم ترکیب شدهشود، سبک حکاری به شیوهدیده می 

با حس ۱9۱8)  ژینعشق وطن« که در شمارۀ سوم مجلۀ  »  در شعر را  بهار  منتشر شده، وصف رمانتیک  استانبول  ( در 

 ی آمیخته است:دوستوطن

 الت شقا وه عه
   بوهار هات، شین بوون گیا
 جل بەر کرن خەمڵین چیا 

  ر کانیان سهشتان بکهگه
 ژ خیزێ دچت شبهێ زیا  

 راق و پاک و سافیابه
 الت  شقا وهالت عه شق وهعه

 . (5۷: 2002، ل ربای )پ مه پاهت  میالکێرگ و ته جه
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ها سفر  ها رونق پیدا کردند. به سرچشمه سبز شد. زمین جامۀ سبز پوشید. کوه  اهیگترجمه: عشق وطن، بهار آمد و  

و پاک. عشق وطن، عشق وطن! شما درون    صاف . براق و  ند یآی مها بیرون  ریزهکنید، مانند نور و روشنایی در میان سنگ

 ما را سوزاندید.

را به   غربتغم و اندوه دوری از وطن و احساس رمانتیک  ۱9۱9در سال  کردستان  روزنامهشیخ سلیمان خالدی در 

 زبان ساده بیان کرده است:

 سەد ئاهـ ژ دەستێ فیرقەتێ 
 سەد ئۆخ ژ بەر ڤێ هیجرەتێ 

 هەتا کەنگێ ڤێ غوربەتێ
 دا ئەم بچین نێڤ میللەتێ  

 حوبی وەاڵت ژ ئیمانە 
 . ( 8۷: 2005، یکباله) ئاهـ کوردستان ئاهـ کوردستان

  خود   ملت  میان  در  بمانیم. بیا برگردیم و  غربت  این  ما در  کی   فراق. تا  و  هجران  دست  از  افسوس  و  آه  صد   ترجمه:

 کردستان.  آه کردستان، است. آه  ایمان باشیم. حب وطن

ها،  اند. عالوه بر ایندر استانبول نقش مهمی در نشر شعر رمانتیک کردی داشته  کردستان  و  نی ژبدیهی است نشریات  

  کردستان  و  نیژو در نشریات    شود، اثر رمانتیک سرودههای رمانتیسم دیده می چند تن از شاعران که در آثارشان ویژگی 

در شعر کردی متعلق دانست. بعد از آن دوران، توان آنها را به دورۀ اول و آغاز وقوع رمانتیسم  می   رو نی ازااند؛  منتشر کرده

  کردستان   در،  اول   جهانی   جنگ  از  بعد   هایبا تالش شاعران گویش میانه، شعر رمانتیک کردی را به اوج خود رساندند. سال 

 پیرمرد  نوری، گوران و  نجیب، شیخ  رشید   مانند   روشنفکرانی   و  شاعران  توسط  کردی  شعر  محتوای  در  ایتازه   جنبش  عراق

  ملزم   را  بود، شاعران  دوره  آن  اجتماعی   وضعیت  نمایانگر  که  کردی  شعر  مضامین  در  نو  هایسبک  و  ُنرم  گرفت. ابداع  شکل

  توانست نمی   محتوا  همان  با  کالسیک  شعرهمزمان    .جامعۀ عصر سازگار باشد   وضعیت  باکه    کردمی   سبکی   از  استفاده  به

 امواج   باهمزمان    و   بودند، همراه  پیشرفت  و  تغییر  مشتاق  که  رو شاعرانی ازاین  ؛باشد   مخاطبانشان  و  شاعران  پاسخگوی

 ادبیات  به  و  آوردند   روی  مردمی   سادۀ  زبان  به  آنها  آمدند.  میدان  عمومی بهطور  به   شرق  و  همسایه  کشورهای  هایجنبش

وقت،   ملزومات  عنوانبه  دوستی وطن  و  ملّی   احساس  برانگیختن  و  تشویق  و  مردم  به  شدننزدیک.  بازگشتند   ملّی   و  فولکلور

 .شد  مرحله این در شعری زبان در اساسی  تغییرات سبب

است. گوران    کرده   شیخ نوری شیخ صالح اولین کسی است که اشعار نو و رمانتیک را به گویش میانه سروده و منتشر 

می مورد  این  در  کردی  نو  رشپیشوای شعر  و  نوری  گذشته مخصوصاا شیخ  »شاعران  منگوید:  و  نجیب  هم شعر که    ید  با 

. وی بدین سبب  کردمنکرد و من منتشر  سرودیم و از ادب ترکی متأثر بودیم، اما فقط شیخ نوری اشعار خود را منتشر میمی

   کرده است: وگو گفت (. شیخ نوری در سفر به طبیعت با حس رمانتیکی با بلبل چنین 2۷: 2020نمایان شد« )کاکه فالح، 

 بولبول فیداتم  
 حەیرانی سۆز و دەنگ و صداتم  

 بنیشێرەوە سەر لقی چڵێ 
 . ( 399: 2008، صالح خی ش) دەسکەرە ناڵە هەردەم بۆ گوڵێ
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 ناله سر کن.  و  نغمه  و  بنشین  درخت   شاخۀ  روی  صدای تو هستم. بر  و  بانگ  و  آواز  شوم. حیران  ت یفدامن    ترجمه: بلبل!
نیز در یک شعر رمانتیکی، ویژگی  بهپیرمرد  فرد ملت کرد، زندگی و طرح لباس زنان کرد و زندگی  های منحصر 

   شود:می روستایی و فولکلوری را نشان داده است که در زیر بخشی از آن ذکر 
 بە شەدەی الرو کراسی کەتان 

 وەک مانگ کەتانی جەرگیان ئەسوتاند 
 وێنەی مانگە شەو بە شەوی دەیجور 

 بورجی رەشماڵیان پر ئەکرد لە نور  
 ئای بۆ پەری خان نازداری جافان  

 (. ۱84: 200۱، پیرمرد)ئاهو زەرباهوی سورمە کالفان 
 را  انسانی   هر  درون  کتان،  لباسی از جنس  و  کج  دستار  با  که  جاف  ایل  نازنین و  نازدار  خانپری   برای  ترجمه: افسوس

پر از  را چادراهیس  دیجور شب  در زده،پوش با چشمان سرمه زرین آهوی پریزادها آن. کتان را تابان ماه چنانکه سوزاند،می 
 کردند. نور می 

با شعر    توأمبه پیدایش شعر نو اشاره کرد؛ زیرا دوران ادبیات معاصر    توانی مدربارۀ دوران شعر رمانتیک کردی نیز  
و شعر نو است. همان عاملی که موجب پیدایش ادبیات رمانتیک شد، به عنوان عامل پیدایش شعر نو نیز قلمداد    کیرمانت
اصلی آن ایستادن در مقابل    شود؛ به عبارت دیگر، ظهور رمانتیسم در ادبیات معاصر همان تجّدد در شعر است که مبنایمی 

شود، بلکه هر شعری  حال، هر شعر نویی، رمانتیک محسوب نمی   به شعر نو است. با این   آوردنیروادبیات کالسیک و  
 .د ی آی شمار مکه دارای خصلت رمانتیسم باشد، نو به 

  و  کنند  دوری  کالسیک  شعرو قالب    فرم  از  تماماا  توانستند  ترکی  نو   شعر  تحِت تأثیر  شاعران  از  ایبعد از آن دوران عده 

  نام   به  خود  اثر  درکه    گوران، شاعری  باشند، ازجمله  کردی  نو  شعر  سرآمد  و  بسرایند  رمانتیکو  فرم و محتوا(  لحاظنو )از    شعر
که    من  و  نجیب   رشید  و  نوری   شیخ  خصوصدوران، به   آن  نویسندگان  و  »شاعران:  کندسخن را تأیید می  ، اینادگاری  و  بهشت 
  فجری  ادبای » نام به ، آنهاآمد دیپد نو  شعر مکتب  ترکی ادب  در...  نوشتیممی آن تحِت تأثیر  و متأثر بودیم  ترکی ادب از با هم

  توفیق : جمله از بودند ارتباط در گروه این  با یا از اعضای گروه بودند سرشناسی که معروف و بودند، نویسندگان معروف «آتی
  : ۱950بودیم« )گوران،  متأثر    از او  ما  نبود، اما  گروه  این  عضو   اگرچه   ،«حامد  عبدالحق»  ترک   دیگر  شاعر   ساعد و  جالل  و  فکرت

 ادبیات  تازۀ  مراحل  با  همگام  و  دهدادامه   را  نو   شعر  راه  توانست   گوران  تنها  نوگرا  شاعران  از  دسته  آن  میان  در  این   از  بعد.  (۱۱

 شود که شعرمی  شناخته  کردی   نو   شعر  سرآمد  و  پیشرو  عنوانبه  دلیل گوران  همینبه  بردارد؛  گام  انگلیسی  و  ترکی  و  اروپایی
 : است  سروده «پاییز» عنوان  که با کنید توجه گوران از شعر این به رمانتیک را به اوج رسانده است؛ برای نمونه

 پاییز! پاییز!
 بووکی پرچ زه رد! 
 من مات، تۆ زیز:

 ردوو هاوده رد! هه
 من فرمێسکم، تۆ بارانت؛ 

 م، تۆ بای ساردت؛ ناسهمن هه
 . (۱38: 202۱، گوران)وری گریانت م، تۆ ههمن خه 
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نفسم تو آه   دو   هر! عروس گیسوطالیی! من مبهوت، تو غمگین:  زییز، پاییپاترجمه:   همدرد! اشک من و باران تو؛ من 
 .، تو ابر گریانت غصهسردت؛ من 

 جهینت  -6

  شعر   در  تجدد  و  نوآوری  با  آید کهمی  شمار  معاصر به  ادبیات  با  همگام  تاریخی  نظر  از  کردی  ادبیات  در  رمانتیسم

از   هاییدارای ویژگیهمزمان  اما، دارد خاورمیانه و غرب ادبیات با مشترکی نقاط هاویژگی از برخی در .است همسو

های رمانتیک و کالسیک در گیری مکتبدر میان مواضع تأثیرگذار در شکل  .کُرد است  و فولکلور مردمرسوم    و  آداب

  مستقیم   تحتِ تأثیر   کردی  توان گفت که شعر کالسیک می  کهداشت. چنان  مهمی  نقش  سیاسی  ادبیات کردی، موضع

کردی،   کالسیک  شاعران  از .  آمده است  وجودبه  رمانتیک ترک  شاعران  رمانتیک تحتِ تأثیر  شعر  زبان وفارسی  شاعران

  مکتب   پیدایش  از   قبل  و نیم   قرن  یک  است. زمان حیات بیسارانی  سروده، بیسارانی  که شعر رمانتیک   شاعری  اولین

  از   آنکه  بدون  شاعر  دو  است. این  سروده  رمانتیک  شعر  گوزیتاوه  بیسارانی، مولوی  از   بعد.  است  اروپا  رمانتیک در

شاعر   اولین  اروپا   رمانتیک در مکتب   ظهور  از بعد  اند.سروده رمانتیک باشند، شعر  داشته آگاهی رمانتیک غرب  مکتب

های رمانتیسم در اشعارش  برخی از رگهکه    است ترکیه  کردستان  با گویش شمالی در  رحیمی حکاری   عبدالرحیم کرد

شعر رمانتیک کردی در گویش    حکاری پیشرو شعر رمانتیک کردی گویش شمالی است. نی؛ بنابرااست مشاهده قابل

از دستور کالسیسم    کامالا  میانه بعد از حکاری توسط برخی شاعران به تکامل رسید و از لحاظ مضمون و محتوا،

 گذار شعر نو کردی است توانست شعر رمانتیک را به اوج خود برساند.اجتناب کرد. گوران که بنیان
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