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 کورتە 
 

 چکیده 
ئەڤێ شاعێرێ کێم هاتییە نیاسین،  بابەتێ هەجووێ ل دەڤ هۆزانڤان ئاغائوکێ بێدارى  

مخابن هەتا نها دیوانا وى یا شێعرى نەهاتیە چاپکرن، ب تنێ    ز ژیایى،18ل سەدێ  
 ئێک ژ بابەتین هەرى گرنگ یێن ناڤا هۆزانا ئەڤى هۆزانڤانی  چەند شعرێن کێم نەبن.

یە. هەجووکرنێ  شعرا  دبت  هۆنەرێ  ئەڤ    هۆنەرێ  جۆرێن  ژ  ئەڤى ئێک  سترانكى؛ 
ڤەگرتى کالسیک  شعرا  ژ  نەکێم  بەشەکێ  ڕێبازا    ل  ەڤەکۆلینئەڤ  .  هۆنەرى  سەر 

مە د ناڤا ڤەکۆلینێدا ئێکەم جار ب تیۆرى باس    .شرۆڤەکارى هاتییە ئەنجامدان-وەسفى
ل بابەتێ هەجووێ کرییە و پاشان ب شێوەیەکێ پراکتیکى و پشتبەستن ل سەر نموونێن  

. تێدا  هۆزانێ ژ هەلبەستێن بێدارى کرییە و  تێدا ب خشتە ئەو بابەت هاتینە دیارکرن 
جەمێ ئەوان هەلبەستێن وى یێن تا نها ل بەردەستن و مە ڤەکۆلین ل سەر ژ سەر  دیار دبت

ەیا پتریا  کەواتە ڕێژ  ؛ژ وان ب هەجوو هاتینە نڤێسین  3،  هۆزانان  ٤ئەنجامدایى ژ هژمارا  
وەرگرتنا ئەڤێ ڕێژا مەزن د ناڤ    هۆزانێن وى ل سەر شێوازێ هەجوو هاتینە ڤەهاندن.

انێ خوە ڕادکێشت. بێدارى ئێک کەس بۆ هەجوویا هەلبەستێن بێداریدا سەرنجا خواندەڤ 
 . و پتر ئەوى گرۆپ و دەستە کرینە ئارمانجا تیرێت هەجوویا خوەوخوە دیارنەکریە، بەلک

 هەجوو  ئەوى د ناڤ هەجوویا خوەدا گیانەوەر، گرۆپێن دینى، سۆفى، عارف، زاهد، بالندە
و هەروەسا مفا ژ هەجوویا  کرینە. پتریا هەجوویا بێدارى د چارچووڤێ هەجوویا دینیدایە

 ژى وەرگرتییە. ىجڤاک

  دیوان   تاکنون  که  است  کردی  ادبیات  گمنام  شاعران  از  یکی  بیداری  آغاوک 

  نیز   وی  آثار  و  تحصیالت  زندگی،  دوران  مورد  در  و  نشده  چاپ  وی  اشعار

  هیجدهم  سده در وی شده گفته اینکه جز ،نیست  دست در چندانی  اطالع

  هجو   شعر  آغاوک،  شعری  مضامین  مهمترین  از  یکی.  است  زیستهمی   میالدی 

  پژوهش   این  در.  است  غنایی  کالسیک  شعر  مهم  مضامین  از  یکی  که  است

  موضوع   محتوا  تحلیل  شیوه  و  توصیفی  روش  از  استفاده  با  شودمی  تالش

  مبانی   در  ابتدا  که  ترتیب  بدین  گیرد.  قرار   بررسی  مورد  بیداری  شعر  در  هجو

  و   شودمی  پرداخته  شعری مضامین از یکی عنوان به هجو موضوع به نظری

  نشان   پژوهش  نتایج.  شودمی  تحلیل  و   بررسی  بیداری  شعر  در  هجو  سپس

  که   است، طوری برخوردار  باالیی  بسامد  از شاعر  اشعار  در  هجو  که  دهدمی

.  دارد  اختصاص  هجو  به  قصیده  سه  وی،  دسترس  در  قصیده  چهار  میان  از

  هجو   به  بیشتر  بلکه  نکرده،  هجو  را  خاصی  اشخاص  خود  اشعار  در  بیداری

  وی،  هجو بیشتر گفت توانمی و است پرداخته اجتماعی و دینی هایگروه 

 .است  دینی  هجو

سەرەکە  کوردی  :پەیڤێن  بێدارى   ؛ شیعرا  هەجوویا   ؛ ئاغائوکێ 
 هەجوویا دینى.   ؛ جڤاکى

کلیدی    ؛ اجتماعی  هجو   ؛بیداری  آغاوک  ؛کردی  شعر:  واژگان 

 . دینی هجو

 پێشەکی   - 1
مە   .د ناڤ ئەدەبیاتا ملەتێن جوداجودادا دەردکەڤت  سترانکییە.هەجوو ئێک ژ جۆرێن ئەدەبیاتێ یە یێن دچن ژێر خانا ئەدەبیاتا  

نڤێسەر کادن  »  .لێ هەر ئێک ژ مللەتان د بکارئینانا خوەدا ژ مللەتێن دى جودانە  ؛نەباوەرە مللەتەک هەبت بێ هۆنەرێ هەجووێ
کادن ل وێ هزرێ یە هەجوو    .ل وێ باوەرێ یە هەجوو شێوەیەکێ دوژمنکارانەیە، جۆرەکێ شکاندنێ و عەیبدارکرنێ یە ب تەنزى

هەروەسا هەجوو ژ ڕوویێ زاراڤیڤە وەسا دهێت دیارکرن   (.216:  1395  ا،)پارس   «زێدەتر خوە د ناڤ هۆنەرێ کاریکاتیریدا دبینت
  «سیفەتێن پاک و پاقژ ژ کەسەکێ ددەت پاش و هەر سیفەتەکێ کرێت یێ هەى پالددەت وى کەسىەو شعرە یا هەمى  ئ»  کو

کارێ وێ وێنەکرنا    ؛ەدەبێ هەجووى جۆرە ئەدەبێ لیریکییەئ »  :(. ئەدەبێ داشۆرین ژى هوسا هاتیە دیارکرن223:  2007)نصار،  
ێ هەجووبێژ ئەڤى شێوازێ شعرێ بۆ خوە دکەت  کەس   (.223:  پێشوو)«  هەستێن کەرب و کینێ و کێمکرنێ و ترانەپێکرنێ یە

 لێ ئەڤ هەست و هزرە ژ ڕێکا یێن دى جودایە.  ؛ڕێکەک بۆ دەربرینا هەست و دەروونێ خوە، ئەڤە ڕێکا هەست و هزرا وییە
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ژیایى، ئێک ژ بابەتێن گرنگە د ناڤ   ز18بەرامبەر   مش12غائوکێ بێدارى ئەڤێ ل سەدێ  ئاهەجوو ل دەڤ هۆزانڤان 
ئەوى سەرەرایى وێ یەکێ هەلبەستەک ب مرنا   .چەند هۆزانێن ڤى هۆزانڤانیدا هەتا نها گەهشتین بەردەستێ خاندەڤانىوان  

مەرەم ژ    دوو زارۆکێن خوە ڤەهاندییە، لێ بارا پتر ژ هەلبەستێن وى گرێدایى هەجووێنە و تێدا تیرێن ئارمانجا خوە وەشاندینە.
ائوکێ بێدارى، هەروەسا دیارکرنا غئا،  یە ل دەڤ هۆزانڤانێ کالسیکێ کورد  ئەڤێ ڤەکۆلینێ دیارکرنا هۆنەرێ هەجووێ

وى هەتا ئاستەکێ بلند مفا ژ هەجووێ وەرگرتییە و    یا دهێتە تێبینیکرن،  د ناڤا هەلبەستێن بێداریدا  ئاستێ هەجوویا ویە.
بینیکرن، ئەو ژى دیارە هەجوویا بێدارى لێ یا باش دهێتە تێ  ؛ڕابوویە ب هەجوو و عەیبدارکرنا هندەک دەستە و گرۆپێن ئایینى

کەواتە ئەوى خوە ژ ڤى ئالى دایە پاش، ئارمانج ژ ڤێ    ؛ ڕاستەوخۆ نینە بۆ کەسەکێ هاتبیت دارشتن و ناڤێ کەسى ئینابیت
ئەڤا وى ژ چار هەلبەستێن خوە سێ ژ وان ب هەجوو    .ڤەکۆلینێ دیارکرنا ئاستێ هەجوویا هەلبەستڤان ئاغائوکێ بێدارییە

ینە، پرسێن گرنگ یێن دهێن ئازراندن، ئەو ژى: ئاغائوکێ بێدارى بۆچى پەنابریە بەر هەجووێ؟ بۆچى بێدارى د هەجوویا  نڤێس 
ۆنەرێ هەجووێ  هخوەدا ئاماژە ب ناڤێ چ کەسى نەکریە؟ کەس و گرۆپێن کەڤتین بەر هەجوویا بێدارى کى نە؟ ڤەکۆلینا مە  

 ئەنجام. و  ت ژ هۆنەرێ هەجووێ، ئاغائوکێ بێدارى و هەجوول دەڤ ئاغائوکێ بێدارى د ئاستێ خوەدا پێکدهێ
 هۆنەرێ هەجووێ   - 2

هەجوو عەیبێت وى دیارکرن و قەسە گۆتنێ، »  :دا ب ڤى ڕەنگى هاتییە دیارکرنسپیرێزهەجوو ژ ڕوویێ زمانیڤە د ناڤ فەرهەنگا  
(. یا د ناڤ ڤێ  1026:  2016)ئەمین دۆسکى،  «  دکەت  یان ژى کتکتە پیت گۆتن، هەروەسا ب ڕامانا یێ گەلەک عەیبا دیار
دکەت کو دیارکرنا عەیبێن کەسەکێ یە، لێ نڤێسکار   فەرهەنگێدا پشتبەستن ل سەر هاتیەکرن، ئەو ژى: هەجووێ وەسا دیار

بێژ هندەک گۆتنان ژ بێ بنەما بهێلت ب دویڤ کەسەکێڤە. ژ بۆى پەیڤا وێ د زمانێ  ونوزانت کو دبت هندەک جاران هەجو
دهێت و د زمانێ فارسیدا ژى   «هجاء»هەروەسا د زمانێ عەرەبیدا    .بکاردهێن  «کرێتکرن»،  «داشۆرین»،  «هەجوو»دا  کوردی

 بکاردهێن. «Invectire« و » Satire»دهێت و د زمانێ ئینگلیزیدا ژى هەردوو پەیڤێن  «هجاء=هجو»هەمان 
ئێک ژ شێوازێن ژیانێ یە ل هەمبەرى ئەو کەسێ بەرامبەر   ، هەجوو یان ئەڤا ئەم ب کوردى دبێژنێ داشوورین، شکاندن

  . مرۆڤى ڕادوەستت و مرۆڤ ب چاڤەکێ دۆژمنکارانە بەرێخوەدانێ لێ دکەت و دڤێت وى کەسى بچویک بکەت و بشکێنت
ئەڤجا ئەڤ گۆتن مەرەم پێ گۆتنێن وى کەسى توشى شکاندن و داشۆرینێ بکەن ل هەمبەرى وى دهێنە گۆتن، ئەڤجا ئەڤ 

ب زمانەکێ پەخشانى بیت، یان ژى ب زمانەکێ پەند و حیکمەتى بیت، یان ژى ب زمانەکێ هۆزانکى بت. گۆتنەک    یەک
کەسوکینە،    ،ئەگەر بشێن بێژین هەمى مەرەمێن وێ،  هەجووێدا مەرەم و مەبەستێن وێ یێن سەرەکىد  »دکەت:    هەیە دیار

 .(535: 1385داد، « )جوداکەرا د ناڤبەرا هەجوو و تەنزێدا ئەڤ جۆرێ شعرێ ژ ئارمانجێن جڤاکى دویرە، هەر ئەڤەیە خاال 
ئەڤ گۆتن دروستە، ژ بەرکو کارێ هەجووێ جاران کەسوکییە و جاران ژى ل جهێ گرۆپ و جڤاک    لێ ئەم نەشێن بێژین

 و مەزهەبەکێ، دژى گرۆپ و جڤاک و مەزهەبەکێ دى دهێت پێشکێشکرن. 
بەلێ    ؛ دکەت   پێن ب دروستى کا ژ کەنگییا ژیانا مرۆڤاهیێ دەستهۆنەرێ هەجووێ ژ ڕوویێ دیرۆکیڤە ناهێتە زانی

ب هزرا مە ئەڤ هۆنەر هەر ژ دەستپێکا مرۆڤاهیێ هەبوویە و بەردەوام هەر کەسى بزاڤکرییە دۆژمنێ خوە ب هەر ڕێکەکا 
یرۆکا مرۆڤاهیێ ەڤنارییا وێ بۆ دک »هەى بشکێنت، ئەڤجا ڕێکا هەجووێ و شکاندنا زمانى ژى ڕێکەک ژ وان بوویە. هەجوو  

هەجووبێژ   .هندەک جاران ڤەشارتى و هندەک جاران ژى ب ئاشکەرایى  ؛ ڤەدگەرت، ب شێوەیێ جوداجودا دەربرین ژێ هاتییەکرن 
ژ ڕوویێ زمانیڤە هندەک جاران مفایى ژ زمانەکێ توند و دژوار دبینن و هندەک جاران ژى ژ زمانەکێ پاقژتر و بێ گۆتنێن 

ب دیتنا مە ئەو هەجوویا گەلەک گۆتنێن کڕێت و شکاندنەکا ژ ڕادە زیاتر تێدا  .  (1٤0  : 1391همتى،  « )گەلەک کڕێت
لێ دبت هەبوونا ڤى    ؛ چونکى وەزیفا هەجوویێ شکاندنا بەرامبەرە ؛بیت، ئەو جۆر پتر کاریگەرییا خوە ل هەمبەرى خوە دکەت

ن. سەرەرایى ئەڤ هۆنەر ب باشى د ناڤ  جۆرى د ناڤ جڤاکەکێ ئیسالمیدا بکەڤت ژێر هێرشێن توند و نەهێتە پەسەندکر
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لێ ئەڤە ب وێ گۆتنێ نینە بەرهەمێن دى یێن ئەدەبى ژ ڤى جۆرى خالى بن، بەلکو هەر ئێک ژ هۆنەرێن   ؛ هۆزانێدا دەردکەڤت 
ژ وان ژى   ؛ ک دبیت   ەجوو د ناڤ بەرهەمێن مللەتێن جوداجودادا دیار»ههەروەسا    .هتد، د ناڤدا دیاردبتو    داستانى و شانۆى

 .(11: 1992ناصیف، « )فرەنسا، ئەلمانییا و ئیتالییا، د ناڤ شانۆنامە و داستان و قەسیدێن واندا گەهشتینە ئاستەکێ بلند 
لەورا هەجوو    ؛هۆزانێ هەر ژ کەڤنارییا خوەدا چەندین ئارمانج د ناڤ خوەدا هەلگرتینە، ئانکو خودان پەیامەکا جڤاکى بوویە

  ؛ مەرەم ژێ شکاندنا ئەو کەسێ ل هەمبەرى خوە و ب تایبەت ئەو کەسێن ب دۆژمن دهات دیتن  .ەیامێژى بەشەک بوویە ژ وێ پ
ەر دەربرینەکا داکوکیێ ل سەر نیشاندانا ه»ئەڤ هۆنەر هوسا هاتییە نیاسین    .لەورا ئەڤ هۆنەرە ژ کەڤندا د هۆزانێدا هەبوویە

(. ئەڤ  52:  1372کدکنى،  شفیعى « )دبێژنێ هەجوو  ،دڕەو  ئەڤجا حەقیقەت یان ژ ،  خالێن کڕێت و ڕەش یێن تشتەکێ بکەت
گۆتنێن ل هەمبەرى نەیارێ مرۆڤى یان ئەو تشتێ دژى مرۆڤى دهێنە گۆتن و ئەوى کەسى ڕەش و کڕێت نیشان بدەن، دبیت ڕاستى  

ڕەوشێدا ئەم دشێن   بن و دبیت ژى هۆزانڤان هەر بۆ خوە دروست بکەت، لێ مەرەم ژێ شکاندن و داشۆرینا بەرامبەرى وى بیت، دڤێ
هەجوو ژ ڕوویێ ئەخالقیڤە ڕادبت ب نیشاندانا خالێن کرێت  »ب هەجوو ب ناڤبکەین. هەروەسا ئەم دشێن هوسا بدەین دیارکرن کو  

بت ب وى کەسیڤە   و ڤەشارتنا خالێن بهێز یێن کەسێ دهێتە شکاندن، ئەڤجا ئەو خال د ڕاست بن، یان ژى بانگەشەیەکا ژ دڕەو
چونکى ب ڕێکا ڤان خاالن ئەم دشێن ئەخالقی    کهەر ئەڤ پرسەیە بۆیە جهێ گرنگیدانێ د جڤاکی بوونا ئەدەبیدا  بهێتە زێدەکرن،

 (. 13: 1387)پارسا، « و بێ ئەخالقیا سەردەمەکێدا ب ڕێکا ئەڤى جۆرێ ئەدەبى بدەین دیارکرن
ما بەحس ل هۆزانێ کربان، وى دبت، گەلەک ژ زانا و فەیلەسۆفێن کەڤن هەردە   گرنگییا هەجووێ د وێ یەکێدا دیار

دا دابەش دکر، یان ژى «مەدح »و    «هەجوو»دەمى ئێکسەر جۆرە دابەشکرنەکا سەرڤەى ددان هۆزانێ و ب سەر دوو جۆرێن  
جۆرێن   هەردوو  و مەدحێ«کۆمیدى »و    «تراژیدى »ب سەر  هەجوو  ژ  جۆرەکن  خوە  هەردوو ژى ب  ئەڤ  ژى    .،  وان  ژ 

 ؛ ب دەستڤە دئینت و دکەڤت بن باندۆرا وى   هۆنەرێ هۆزانێه( پشتى پەرتووکا ئەرستۆیى  595-520رۆشد )فەیلەسۆف ئبن
  دکەت  دکەت، دەما ئەو هۆزانێ ب سەر هەردوو جۆرێن مەدح و هەجوودا دابەشبلێ ل گەل وێ یەکێ هزرێن خوە ژى ل دیار

ئەڤا گرێدایى ب هەستێ کاتاسیس )محاکات(ڤە،  »شد ل وێ باوەرێ یە  ۆر(. ل دویڤ ئەڤێ یەکێ ئبن116:  1376)عدنان،  
ئەو کەسێ فیترەتا وى پاقژ بت، وى دەمى دێ خێر و باشیێ هەلبژێرت، کەواتە    .یان ژ فەزیلەتێ یە یان ژى ژ ڕەزیلەتێ 

بەلێ د بەرامبەردا ئەو کەسێ فیترەتا وى یا شەرنگیز بت، وى دەمى ئەو ژ هەستێ کاتاسیس دێ خرابى و شەرى   ؛ فەزیلەتێ
 (. 116:  1376)عدنان، ڵ ەلبژێرت، کەواتە ڕەزیلەتێه

ه.ق مریە( ئەو ب خوە ئێک ژ هەجووبێژان 303بسام )ئبن  .دابەشکرنا هەجوویێ ب سەر چەند جۆراندا ژ کەڤندا دەرکەڤتییە
دیارکرینە هەجوویێ  جۆرێن  دوو  ڕێز»ئێک    :بوو،  ب  خودان    ؛«هەجوویا  وێ  سەرڤەییا  وى:  دیتنا  ب  هەجوویێ  جۆرێ  ئەڤ 

ئەڤ جۆرێ هەجووێ د سەردەمێ کەڤندا    .دۆژمنیەکا ئاشکرا نینە، بەلێ د ناڤەرۆکا خوەدا خودان واتایەکا دژوارا دۆژمنیێ یە
ژ زمانەکێ هوشدارى  ئەو ژى ل بارا خانم و هۆزا دهات گۆتن. شاعێرى د ڤى جۆرێ هەجوێدا مفا    ؛بوو  د ناڤ عەرەباندا بەربەالڤ

دکر. جۆرێ دوویێ ژى کو    و کێماسى و پێش و پاشکرنا نەسەبا وان، بەلێ ب زمانەکێ کێم عەیبدارى و کێم دۆژمنى دیار
د ڤى جۆرێ هەجووێدا خانم نەدبوون جهێن   «هەجوویا بێ ڕێزکرنێ»نەکرییە، بەلێ ئەم دشێن وێ ب    بسامى ب خوە ب ناڤئبن

(. ل گەل ئەڤێ دابەشکرنێ  39:  1377)حلبى،   ى مفا ژ هەر گۆتنەکا توند و دۆژمنکارانە وەردگرتتیرێن هەجووبێژى، بەلێ ئەو
ژى، لێ ئەم دشێن بێژین: کارێ هەجووێ هەمى شکاندنا بەرامبەرە، بەلێ ل گەل هندێ زمانێ شکاندنێ ژ هندەک کەسان بۆ 

باشتر ژ جۆرێ دوویێ دبینن. هەروەسا ئەبو عەمرو  ڤە  ،هەجوویا ب ڕێز،  هندەکێن دى جودایە، شارەزایێن هەجووێ جۆرێ ئێکێ
باشترین جۆرێ هەجووێ، ئەو هەجوویە یا ئەگەر ئەوێ  »ه.ق مریە( ل بارا باشترین جۆرێ هەجوویێ دبێژت: 15٤کورێ عەالیی )

 (. کەواتە نە هەر تشتێ بهێت٤0:  1377)حلبى،  «  ل دەڤ کچەکا دەهمەن پاقژا ل پشت پەردێ بخوینن و ژێ شەرم نەکەن
 .بەردەڤى ب زمانەکێ ئاشکرا بێژیت، بەلکو تشتى ب ڤەشارتى بێژت
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 کرین، هەجوو ب سەر پێنچ بەشاندا دابەشکرینە:   گەلەک ژ ڤەکۆلەرێن و ڕەخنەگرێن بوارێ شعرێدا کار
هەروەکى ژ ناڤێ وێ    .هەجوویا کەسى: ئەڤ جۆرێ هەجووێ ب کەڤنترین و ب ناڤودەنگترین جۆر دهێتە نیاسین  -1

پتریا   .کەڤنترین جۆرێ شعرا داشورینێیە  ،دیارە کەسەک دبت ئارمانجا شاعرێ هەجووبێژ و هێرشى سەر وى کەسى دکەت
جاران ل بن باندۆرا هەستێن کەسى، یا دویرە ژ دادى و ڕاستگۆییا کەسى، بابەتێ وێ کێمترین جاران باسێ ژیانا جڤاکییە،  

 تاکییە. بەلکو پتریا جاران ژیانا 
هەجوویا ئەخالقى: ئەڤ جۆرێ هەجووێ فۆکسا خوە ل سەر گۆنەهباریێن ئەخالقى، ڕەفتارێن کرێت، کێماسیێن    -2

 مرۆڤا ب ڕەنگەکێ گشتى دکەت، ئەو ڕەفتارێن جڤاک قەبویل نەکەت. 
هەجووبێژى  هەجوویا سیاسى: یا ڤى جۆرێ هەجووێ ژ هەردوویێن بورى جودا دکەت، ئەو ژى دڤى جۆریدا پشتبەستنا    -3

ل سەر ڕەوت یان تەیار، یان گرۆپ و حزبا وییە و هەر گرۆپەک و ئالى و مەزهەبەکێ نە ل سەر هزرا وى بت، ئەو ژ الیێ  
 شاعرێ هەجووبێژڤە دهێتە پیسکرن.

هەجوویا دینى: د ناڤ ڤێ جۆرێ هەجووێدا شاعر هندەک دین و مەزهەبێن ژ هەڤ جودا و نە ل گەل نەرینا وى   -٤
هەرچەند هندەک ژ ڤەکۆلەران ئەڤى جۆرێ هەجووێ تێکەلى هەجوویا سیاسى دکەن، لێ ب    . نج و کرێت دکەتدکەت ئارما

 دیتنا مە ئەو ژێ جودایە. 
هەجووبێژ تێدا ڕەوشا   .هەجوویا جڤاکى: ئەڤ جۆرێ هەجووێ هەر بابەتەکێ گرێداى جڤاکى د ناڤ خوەدا دگریت -5

 (. 53: 1393زادە، )ایروانى ت بەر گۆتنێن خوە یێن زڤر و دژواردکەت و دئێخ  هتد دیارو  ەلکێ و ئابۆرانا خژی
ئەڤ ئەگەر دبن پالپشت بۆ شاعرێ هەتا ئەو هەست و هزرا هەى ل   .هەجووبێژى ل دەڤ شاعران ژ چەند ئەگەران پەیدا دبت

 ژ وان ژى بەشەک ژ ڤەکۆلەران ب سەر چار جۆران دابەشکرینە: .هەمبەرى وى کەسى یان گرۆپى یان دینى یان سیاسیى دەرببرت
ئێکێ:   -1 دەستێ  ژ  نەخوەشیێن کەسى  و  و ئازار  دهێت  دەما مەالیەک  جزیرى،  مەزن مەالیێ  هەلبەستڤانێ  وەکى 

 هەلبەستەکا وى ددزیت و دبێژت ئەڤ هەلبەست یا منە. 
 . هەڤدژیێن قەلەمى -2
ر و دەسهەالتداریڤە، ئانکو دەما شاعێر ژ دانا ستایشکەرى )مادحێ(  بێهێڤیبوون ژ دانا تشتەکێ ژ الیێ شاه یان می  -3

بێهێڤی دبوو، ئێکەم جار دا ب قالبەکێ قتعەى هەجوویا وى کەسى کەت یێ پێشتر مەدحێن وى دکرن، ئەگەر نەهاتبا سەر  
 ڕێ، وى دەمى دا ئێخیت بەر هێرشێن هەجوویا خوە. 

زمانەکێ گەلەک د ناڤ ئێکداچووى هەجووێ دکەن، وەکى  هندەک جاران هەجوو ژ سرۆشتێ شاعرییە، لەورا ب   -٤
 (.535: 1385)داد، بێدارى ژ بۆى جڤاکا وى هەجوویا 

 هەجوو و مەدح و تەنز   - 3
ژ ناڤ ئێک ئینانەدەرا ڤان تێگەهان یا    .ئێک ژ هۆنەرێن دى یێن د ناڤا بابەتێ هەجووێدا دهێتە تێکەلکرن، ئەو ژى مەدح و تەنزن

 ؛بکەن دبن و هەر کەس نەشێت وان ب ساناهى ژ هەڤ جودا  ب ساناهى نینە، ژ بەرکو گەلەک جاران سنۆرێن وان تێکەلى هەڤ
لەورا د دەما بەحسا هەجووێ دهێتکرن بابەتێ مەدح و تەنزێ ژى دهێن حالێ. هەر ژ کەڤندا دەما دابەشکرن بۆ شعرێ دهاتن 

لەورا دهێتە   ؛ئەڤ یەک نیشانا پەیوەندیا بهێزا هەردوو ئالیایە  .جامدان، ئەو ب سەر دوو جۆرێن مەدح و هەجوودا دهات کرنئەن
د شعرا مەدحیدا   .مەدح بابەتێ سەرەکى یێ قەسیدێ یە، دبت بۆ پەیامبەر و خەلیفێن راشدى و ئیمامان بهێت بکارئینان  :گۆتن

نێ بلندتر بهێت بەحسکرن هەتا جاران دگەهت ئەفسانێ، بەلێ هەجوو ب ڕامانا خوە یا کویرڤە دڤێت قەهرەمان ژ ئاستێ وى مرۆڤبوو
لەورا هەمى   ؛هەمى جۆرن یێن تێدا قەهرەمان یان ئەو کەسێ دکەڤت بەر هەجووێ، شاعرێ هەستەکێ خوەش ل هەمبەرى وى نینە

 (.2٤٤: 1389)شمیسا،  یاسینجۆرێن تەنز، پارودى، باژێرێ خەونا ژ جۆر و دابەشکرنێن هەجووێ دهێن ن
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قالبێ   پتر ل سەر شێوازێ  ڤەهاندنا هەجووێ  هەلبەستا کالسیکدا  قالبێ  «  قتعە»د  بوویە، جودا ژ مەدحێ کو ل سەر 
لەورا    ؛بکەت  بوویە، د هەجووێدا شاعێر هەمى بزاڤا دکەت داکو بەرامبەرى خوە پویچ و نەکێرهاتى و خودان عەیب دیار«  قەسیدە»

جووبێژ د شعرا خوەدا غوولووێ دکەت و زێدە دبێژت، هوسا سەر بۆ گۆتنێن کرێت دچت، پتریا شاعێران هەجوو  گەلەک جاران هە
چونکى دەما    ؛(. هەروەسا ل بارا شعرا مەدحى گەلەک جاران ناڤ شعرا سوپاسیێ ژى دهێت گۆتن2٤٤:  1389)شمیسا،    هەیە

ى دەمى شاعێر ژى دا ب قتعەیەکا شعرى پەسنا وى کەت و  شاهەکێ یان دەسهەالتدارەکێ دیاریەک بۆ شاعێرەکێ دهنارد، و
هەجوو و مەدح وەکى شعرەک ب ڕەنگەکێ گشتى ئێک ڕێکن، بۆ نموونە د جۆرێ پەسنکرنا    (.2٤5:  هەمان)  سوپاسییا وى کەت

هەمان  ) دیارکرنخوەدا کو بنیاتێ وێ ل سەر مەدحێ یە، شاعێر ب نەئاگەهى دڤێت کەسێن بەرامبەرى خوە ژ خوە بچویکتر بدەت 
(. ئانکو ئەم دشێن بێژین مەدح و هەجوو هەردوو ڕوویێن ئێک دراڤێ شعرێ نە، یان ب گۆتنەکا دى ئەگەر بێژین  ژێدەر و الپەرە

 مە شعرەک هەیە و خودان دوو ئالیێن ڕاست و چەپە، ئەم دشێن بێژین مەدح ئالیێ ڕاستێ یە و هەجوو ژى ئالیێ چەپێ. 
ت ژ هەجووێ، یان ژى گەلەک جاران ئەو شعرا ب هەجوو دهێت نڤێسین د کوکا خوەدا هەلگرا  تەنز، د بنەرەتدا نزیک دب

کرن، گۆتن ب  جۆرە تەنزەکێ یە. ژ ڕویێ زمانیڤە تەنز د بنەرەتدا پەیڤەکا )عربى(یە، ب ڕامانا ترانەپێکرن و تانەلێدان، عەیب
ژ ڕیشا خوە یا    «Satire» مانێ ئینلگیزیدا پەیڤا  شێوە ڕەمز و سیمبۆلیک، ترانەپێکرن ب کەسەکێ. هەڤواتایێن وێ د ز

ناڤێ   «Satira»دهێن.    بکار  «Satria, Satura»و د زمانێ التینیدا ژى هەردوو پەیڤێن    «Satyros»یونانى و ژ پەیڤا  
و  کرن. هەروەسا ڕامانا وێ ژى ئانکئامانەکێ تژى ژ فێقیێ ڕەنگا و ڕەنگبوو بۆ ئێک ژ خوداوەندێن چاندنێ دهات پێشکێش

پەیوەندییا د ناڤبەرا تەنز و ئەزموونا جوانناسیێدا گرێدایە ب هۆنەرێن ئەدەبى، شانۆگەرى    (.1٤0:  1385)اصالنى،    خارنا تەمام
ئەم ب ڕەنگەکێ گشتى ڤى جۆرێ    .ئەڤێن بۆ بەختەوەرییا مرۆڤى دهێن نیاسین، د وى بەرهەمیدا ئەڤ پەیوەندى بهێز دکەڤت

ا هەر ئێک ژ کۆمیدیا شانۆى و فلمى، ئوپرایا کۆمیک، فلم کارتون و داستانبێژى، دناسین، ئەڤ  «کۆمیدى »بەرهەمى ب  
ژ نموونێن دیار یێن ڤى جۆرێ پەیوەندیا    1تواین   بەشەک ژ بەرهەمێن مارک  .ووتار، داستان و شعرا کۆمیکى ب خوەڤە دگرت

 (. 131:  1393)موریل،   ئەزموونا جوانناسیێ نە
ڤەهاندنا وى ب ڤەهینۆکەکا پەخشانى یان »هەروەسا ژ ڕویێ تێگەهیڤە، ب وى جۆرێ ئەدەبى دهێت گۆتن تەنز یێ  

جڤاکى، سیاسى، هەتا هزرێن فەلسەفى  شعرى یا ئەدەبى بت، ئەڤا خەلەتى و ڕەفتارێن کرێت یێن مرۆڤان ژ ئالیێن: گەندەلییا  
(. ئامرازێ پێگەهاندنا تەنزێ د ناڤا جڤاکیدا گەلەکا گرنگ 1٤0:  1385اصالنى،  )«  ب شێوەیەکێ پێکەنووک ڕەخنە دکەت

نینە، وەکى تەنز ب خوە ل کار و کریارەکێ بهێت گرتن، ب تنێ گرنگیا ئامرازى ئەوە یێ سەردەمیانە بت و بگەهت پتریا 
لەورا ئامرازێ گەهاندنێ باشترە ب ڕێکا ڤیدیو یان دەنگى بت،   ؛ موونە د نوکەدا خاند بەرەڤ کێمبوونێ چوویە خەلکێ، بۆ ن

چونکى سرۆشتێ تەنزێ ل سەر کەنیێ دهێتە ئاڤاکرن، بەلێ مەرەم ژێ کەنیاتى نینە، بەلکو    ؛ داکو بشێت ئارمانجێ بپێکت
یراتییا بابەتى و هشیارکرنا مرۆڤى ب کویراتییا ڕەزیالتى و پێکەنین ب تنێ ڕێکە بۆ گەهشتن ب ئارمانجا سەرەکى و کو 

 (. هەمان ژێدەر و الپەرە)  گەندەلی و کێماسییان
هەبوونا ڤى سرۆشتى د ناڤ   «.مرۆڤ بوونەوەرەکە دشێت بکەنت »ژ بۆى ناسکرنا مرۆڤان، ئەڤ یەک دهێتە گۆتن  

مرۆڤیدا خوداى،  چێکرنا  دانەکا  هەیە  ،وەکو  حەزێ  ڤێ  تێرکرنا  ب  پێدڤى  دیرۆکێدا    .مرۆڤ  درێژییا  د  کەسان  گەلەک 
بزاڤکرییە ڤێ ئارەزویێ کپ بکەن، بۆ نموونە: ڕەهبەرێن ئێکێ یێن مەسیحیەتێ دژاتیا وێ دکر، ئوسقوفێ چەرخێ چارێ  

جوداهى»کەنى ب    2یسوستوم جون کر بێ  نیسا   تومەتبار  «دەمەکێ  وى ژى گریگورى  هەڤدەمێ  دگۆت: کەنى   3ى یکر. 

 
1. Mark Twain. 
2. John Chrysostom. 
3. Gregory of Nyssa. 
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: 1392موریل،  )  دۆژمنێ مەیە، چونکى ئەوێ نە گۆتن هەیە و نە کریار کو دەرئەنجامێ وێ بەرەڤ ئارمانجەکێ بت
. ئەڤ یەک زێدەتر کەنیا تەنزى یا بێ بنەما ب خوەڤە دگرت، ئەڤ جۆرێ کەنیێ د فەلسەفا تەنزێدا ب کەنیەکا  (160

ئەخالقێ نەپەسەند ددەن ناسین، د هەمان دەمدا باش کەنین وەکو ئەخالقەکێ  نەگۆنجایى دهێت نیاسین، تەنزناس ئەڤى جۆرى ب  
 ئەرێنى یێ فەلسەفا تەنزێ دهێت نیاسین. 

 بێدارى و هەجوو   - ٤
 ێدارى ێ ب ئاغائوک  - 1- ٤

زانین کا کەنگى  ئێک ژ شاعێرێن ژین و سەرهاتییا هەبوون و مرنا وى هەتا نها د ناڤ ئەدەبیاتا کوردیدا مایە ڤەشارتى و نەهاتییە  
دئێتە زانین کو ئاغائۆک خەلکێ  »چ بەرهەم هەبووینە، ئەو ژى ئاغائوکێ بێدارییە.    ،هەروەسا کەنگى وەغەرکریە ،ژ دایکبوویە

ێ، سەر ب ویالیەتا بەدلیسە، «هیزان»ێیە کو دبت ناحیەک ژ قەزایا «سپایرت»ئەو ژى گوندەکێ دەڤەرا  .یە«بێدارێ»گوندێ 
(. ل سەر ژ دایکبوونا بێدارى، ل دویڤ ئەو شعرا ب مرنا دوو  5٤:  2019)دۆسکى،  «  ناڤبەرا باژێرێ هیزان و مۆکسێدادکەڤتە د  

مشدا ژیایە، ل هەمبەرى سەدێ 12دبت ئەو د سەد ساال    وەسا دیار  ؛کۆرێن خوە ڤەهاندى کو وى ب خوە دیرۆکا وێ تێدا گۆتییە 
دیسان شاعر    .ز مربوون1728مش/11٤0دکەت ئەو ل ڕۆژا شەنبیێ ژ ساال    دیار  ێ زاینى، دەما بەحسا کورێن خوە دکەت وەسا18

لەورا دویر    ؛سال بت  ٤0سال، مەعنا ب کێمى دڤێت ژیێ بێدارى    15سال بوون، یێ دى    13دکەت کۆرێن وى ژیێ ئێکێ    وەسا دیار
 (. 5٤: 2019)دۆسکى،   بووبت ز ژ دایک1688مش/1100نینە، ئەو ل دورێن ساال 

بوو، ب تایبەت    وەکى هەلبەستڤانێن دى یێن کالسیک، ئەوى ژى بۆ خوە ناسناڤێ شعرى هەلبژارد  ،بێدارىئاغائوکێ  
ژى بۆ ڤى    «ضەریر»دا ناسناڤێ  ەشکۆال کۆرمانجیکهەروەسا جەلیلێ جەلیل د    .کو دوو پیتێن ناڤێ وینە   «غەین ئەلیف»

بکار ناڤا    (.  63:  پێشوو )  ئینایە   هەلبەستڤانى  د  دوماهیێدا  سالێن  ڤان  د  وى  هەلبەستەکێن  چەند  تنێ  ب  بێدارى  شعرا 
شعرێن بێدارى دچن    3شعرن، ژ وان شعران ژى    ٤ئەو ژى ب تنێ    .دا هاتینە کۆمکرنباغێ ئیرەمێپەرتووکەکێدا ب ناڤێ  
 . شعرا مەرەسییە کو ب مرنا دوو کورێن خوە گۆتییە 1ژێر قالبێ هەجووێدا، 

 هەجوویا بێدارى   - 2- ٤
هەر    .ب تەمامى وەکو ڕەخنەگرەکێ جڤاکى خوەیا دبت  « کوند ژى برایێ بازییە »ئاغائوکێ بێدارى د شعرا خوە یا کو ب  

چەند هندەک کێماسى د ڤێ هەلبەستێدا هەنە، ئەو ژ دوو پارچێن جودا ژ ڕوویێ سەروایڤە پێکدهێت، دیسا ل دوماهیێ  
ئەم ل ڤێرێ   ،لێ دیارە ئەو بۆ ئاغائۆکى هاتییە پالدان  ؛ ڤێ هەلبەستێ نیشان ددەن  ناسناڤێ شاعێرى ژى نەهاتییە، کێمییا

 باشترە بەرێخوەدانێ ل ناڤەرۆکا وێ هەجوو یا وێ بکەین، د ڤێرێدا بێدارى دبێژت: ،سوحبەتێ ل دۆر ڤى بابەتى ناکەین
 کوند ژى برایێ بازییە ئەیلۆک دبێ: تەڕالنـــــــم ئـــــــــەز 

ـــ شڕە گێ زبلییەصوورەت ژ ڕەن  ڕەش دبێ: مەرجانم ئــەز ـــــ
 طاووس ب وى شەکلێ مەلیح شەرمەندەیە ژ ساقێد ڕەش 
 ل وێ قژکا گووخوەر بنێر قژقژ دکت ئەلــــــــــوانم ئــــــــــەز 
 شێرێ ژ حەفت بابێ خوە شێر دەعوا ب شێرتى ناکـــــــــتن 

 (.59: 2019)دۆسکى،  زتوولێ پسێ حەفت کووپەکان عەوعەو دکت ئەصالنم ئـــە
بێکو ئەو ل دەستپێکێ ناڤێ مرۆڤان یا گرۆپەکێ   .د ڤان دێرێن سەریدا بێدارى هەجوو کرییە و چەند تشتەک ڕێزکرینە

، ل ڤێرێ ئەم دزانین نە ب زیرەکییا  «کوندێ برایێ بازى»بینت، ئەو ڕەخنەیا خوە ژ بالندان دەسپێکرییە و چەند ژ وان ڕێزکرینە،
بالندێ   .ویرنخوە و نە ژى ب چاڤێن خوە و نە ژى ب بلندبوونا خوە بالندێ کوند ناگەهتە بالندێ بازى و گەلەک ژ هەڤ د

و دبێژت ئەز بالندێ تەرالنم، ئەڤ بالندێ ژ جۆرێن وەکى بازییە کو  یێ شانازیێ ب خوە دبت    «تەیرێ الش خۆر »ئەیلۆک  
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ئینایە و دڤێت بشکێنت،    «ڕەشڕەشک» ڤە، کو شاعێرى  ە« دانەوێل دانى »هەروەسا ژ بالندان بەرەڤ  بالندەیەکێ نێچیرێیە،  
ڤێرێدا هەرچەند ڕەشڕەشک یا مفادارە، لێ وەسا    د  «ییە ڕەشڕەش دبێ: مەرجانم ئــەزصوورەت ژ ڕەنگێ زبل»دەما دبێژت:  

دیارە ڕەنگێ وێ یێ کڕێت وەلێ کرییە، ئەو ب جۆرەکێ بێ بها دەرکەڤت و نابت بێژت: ئەز مەرجانم و گران قیمەتم. هەروەسا  
ى نموونا دوو بالندان، ئێک جوان: تاوس، دوو شاعێر  «قژکا گووخوەر» دکەت:    شاعێرى جارەکا دى بالندە ئیناینە، دەما دیار
تاوس هند ژێهاتییە، لێ ب تنێ پێیێن وى ڕەشن و شەرم ژێ دکەت، بەلێ قژکا   .کرێت: قژکا ڕەش، ئیناینە و هەڤبەرکرینە

  ڕەش، هەمى ڕەشە و هێشتا پەسنا خوە دکەت. نموونا دى یا هەجوویا شاعێرى، ئەو ژى ب گیانەوەرایە، دەما بەحسا شێرى و 
دێ هێت و « سەیێ توولە»سەیى دکەت، ئەو شێرێ ئەسلى چ جارا پەسنا خوە ناکەت، خەلک ب خوە پەسنا وى دکەن، لێ  

 عەوعەوێ کەت و خوە ب ئەسلى دەت نیاسین. 
هەرچەند هەلبەستڤانى   ؛ یە ئەو ژى هەجوویا جڤاکى  ، هەجوویا زێدەتر خوە د ناڤ ڤان مالکێن هەلبەستا بێداریدا دبینت

نەوەر کرینە ئارمانجا هەجوویا خوە، لێ زێدەتر بابەتێ وێ بەرەڤ جڤاکیڤە دچت، ئەو دەما هندەک کەس ب  چەندین گیا
هەردیسان شاعێر ژ هەجوویا گیانەوەرا زێدەتر دچت د ناڤ جڤاکیدا و چەندین کریارێن نەدروست    ئەسل و فەسلێ خوەڤە دخۆرن.

 یێن جڤاکى و دینى ڕەخنەباران دکەت، بۆ نموونە: 
 نــفەضل و کەمال و مەعرفەت گەر دێ ب شاشکا گر بت 

 اوى بیــــــــــا ـــــى بەیضـــــــجسمێ کولندێ سەر مەزن دێ قاض
 ەى بتـن ــــــــەى حــــــفەضال طەریقا قادرى گەر شەق شەق و ح

ـــ ئەو چەق چەقا ئاشى یەقین دێ غەوثێ گ  ەیالنى بیــــــــــــــا ــ
 ەرم بتـــــــــن ــــۆربا گـــنەقشبەند گەر دێ ب شفەضال طەریقا 

 طامى بیـــــــــــا ـــئەو کەفچیا شۆربە د ناڤ دێ شەیخێ بەس
 تا ووجــــــــــــوودــــــفەضل و کەماال زاهدان گەر ئەو ب ڕه به
 ووفی بیـــــــــــــــــــا ــــئەو نێریێ لحیە طویل دێ بێ گومان ص

 ن گەر دێ د مـــــــەدرەســــــــــــێ بتن فەضل و کەماال فەقییا 
 ئەو دەلوکا د ڕاتبان دێ ئیمـــــــــــــــــامێ شافــــــــــــعى بـــــــیا 
 فەضل و کەماال عابدان گەر دێ ب لبسێ صووف بتـــــــــن 
 قسمێ بەرانێ پڕ هرى دێ قوطبێ رەببــــــــــــــانى بیــــــــــــــــا

 ووفیان گەر دێ ب لەرز و جەذبـــــــە بىفەضل و کەماال ص
 (. 60: 2019)دۆسکى،  یاــــــــامى بـــــــــەدێ جـــ ئەو شووشەیا زیبەق د ناڤ دێ ئەحم 

د ڤان مالکێن هەلبەستێ یێن بوریدا، بێدارى چەندین گرۆپ و دەستە کرینە ئارمانج، ئەو کەسێن د کارێ خوەدا  
دکەت   سان دکەن، بێدارى ژ زانینێ و دویڤچوویێن وێ دەستپێکریە، دیارڕوومەتیێ دکەن و کارى ژ بەر هندەک کە

دا شێخێ ئیسالمێ قازیێ قازیان   «کۆلندێ زەر »مەعریفەت و زانین نە ب شاشکا مەزنە، ئەگەر وەسابت، وى دەمى  
دەستپێکریە، ئەو کەسێن دووڕوو د ناڤ    ،قادرى و نەقشبەندى،  بت. ژ دوو تەریقەتێن  (مریە  مش685)ناصرالدین البیضاوى  

با، وى دەمى دا چەق    دکەت: ئەگەر دروستییا تەریقا قادرى د شەق شەقێدا   دکەن، دیار   ڤان گرۆپاندا ژیانا خوە دەرباز
بت. هەروەسا ئەگەر دروستییا تەریقا نەقشبەندى    (مش561- ٤70)  یالنىگچەقوکا ئاشى غەوسێ گەیالنى شیخ عبدالقادر  

بت. دیسان ژ  (  مش261- 188) با، وى دەمى دا کەفچکێ د ناڤ شۆربێدا شێخ بایەزیدێ بەستامى    رمداد شۆربا گە 
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بێدارى ڕەخنە ل زاهدێن دڕەوین گرتییە، دیار زوهد ب ڕیها هاتبا  »دکەت: ئەگەر    تەریقەتێ بەرەڤ الپەرێ زوهدێ، 
ن دى بەرێ هەجوویا خوە ددەت کۆمەکا  ێکپاشان شاعێر ژ مال ، وى دەمى دا نێرى د ناڤ بزنیدا صووفی بت.«هەبوونێ 

کو ئەو یێ ل قوتابخانێ، وى   «با  فەقیاتى د چوونا قوتابخانێدا»دکەت: ئەگەر    نە، دیاردی یا مرۆڤان، ئەو ژى فەقى 
چونکى ئەو هەردەم یێ ل قوتابخانێ. دیسان    ؛بت ئیمامێ شافعى  دا  دەمى دا ئەو کەڤچکا د ناڤ ڕاتب خارنا فەقیاندا

سەرکێش و   «بەرانێ تژى ژ هریێ»با، وى دەمى دا    دا   «هرى» تییا عیبادەتا عابدان د جلکێ صووفى  ئەگەر تەمامە
کریە، پشتى   قۆتبەکێ ڕەببانى با. ل دوماهییا ڤان دێران ژى، بێدارى فەز و تەمامیبوونا صووفیان بۆ جارا دوویێ بەحس

، وى دەمى دا زیبەقا د ناڤ  «با  کەماال صووفیان د لەرز و ژ حالچوونێدا»دکەت: ئەگەر    ل سەردا بەحسکرى، دیار
 با. ( مش536- ٤٤0) ئەحمەدێ جامى  شووشەیەکێدا شێخ

دینى ب خوەڤە    و  ئەو جۆرێ هەجووێ یێ زێدەتر خوە د ناڤ ڤان مالکێن سەریدا دبینن، ئەو ژى هەجوویا جڤاکى 
 د ناڤ هەجوویا دینیدا ژى شاعێرى چەندین گرۆپێن ژ هەڤ جودا کرینە ئارمانجا تیرێن خوە و هەجووکرینە.   .دگرت

ند ئاراستەیى حەجییان کرییە، لێ ئەڤ هەجووکرنە بۆ هەمى هەر ژ هەجووێن شاعێرى ئەنجامداین، ئەو ژى ڕەخنەکا تۆ
 حەجاجا نەبوویە، بەلکو بۆ دەستەیەکا دیارکرى بوویە، دەما دبێژت:

 وەش ببى ـــــحاجیێ سەد سال د لەهوێ وەقتێ سوحبەت خ
 (. 6٤: 2019)دۆسکى،  دێ ببێژە ئەز وەلــــــــــیمە، ژ عـــــالـــــــەمێ ئخبـــــــــــار بکى

یان ئەو حەجیێ پشتى قەستا ماال    «حەجیێ ب ناڤ حەجى »شاعێر د ڤێ مالکێدا شاعێر ڕابوویە ب هەجووکرنا  
کرى، دەما سوحبەت دهێت سەر دینى، کابرا وى   خودێ کرى و هاتى ژیێ خوە هەمى د ناڤ خرابى و خەلەتیاندا دەرباز

باشتر و چێتر نینە، دێ بەحسا هەر ئەمر و    کەت کەس ژ وى  دەمى دێ خوە ب شارەزایێ ئینت دەر و خوە وەسا دیار
دبن   زێدەتر  وێ  هەجوویا  شعریدا  بەیتا  ئەڤێ  د  ددەت.  نیشان  گونەه  بێ  وەلییەکێ  وەکى  خوە  کەت،  فەرمانەکێ 

 ئەخالقیدایە.  چارچووڤەیەکێ
 سالکێ شەرعا شەریف و سەییدێ ژ نەسال ڕەسوول 

 (.65: 2019)دۆسکى،  وان عەقیدە بوون خەرابە بوونە جاهل ب جـــــــــارەکێ
ان، ئەڤێن «سەیید» ئێک ژ بابەتێن دى یێن کەڤتین بەر ڕەخنە و عەیبدارکرنا ئاغائۆکێ بێدارى، ئەو ژى هەجووکرنا  

دکەت: دویڤچوو و نەسال پێغەمبەرى )سالڤ لێ بن( دەستا ژ    ددەن. شاعێر وەسا دیار خوە ب نەسال پێغەمبەرى ڤە گرێ
گۆمرابووى و بەرزەبووى، هەموو یێن بووین جاهل و نەزان. ئەڤ جۆرێ هەجووکرنێ د    زانینێ بەردایى و عەقیدا وان یا 

هەردیسان بێدارى د ناڤ شعرەکا خوەدا ڕەخنێ ل باوەرداران    ڤێ مالکا شعریدا زێدەتر بۆ قالبێ هەجوویا دینى ڤەدگەرت.
 رکرییە، دەما دبێژت: دگرت، بەلێ د ڤێ پارچێدا ژى مەرەما وى هەمى باوەردار نینن، بەلکو بەشەکێ دیا

 ڤێ دەمێ جەننەت ب دوور کەت ئەو ژ بۆنا موئمنان 
 (. 65: 2019)دۆسکى،  ەڤ ژ بۆنـــــا مالـــــــــــەکىـــلەورا مۆمن بوونە فاسق ت

 د ئەڤێ مالکێدا شاعێر ڕەخنێ ئاراستەیى باوەردارێن ب دویڤ مال و پەرتالێ دنیایێ کەڤتین دکەت، وەسا دیار 
ئەوێن ژ دینێ خوە دەرکەڤتین و بووین فاسق )دەرچووى ژ دینى(. ئەم دشێن ئەڤى جۆرێ هەجووێ د بن هەر ئێک دکەت  

ل دوماهیێ ئەم دشێن ئەڤ بابەتێن ل دەڤ شاعێر ئاغائوکێ بێدارى    ڤە پۆلین بکەین.ژ قالبێن هەجوویا ئەخالقى و دینى 
 تێدا بدەین دیارکر: هاتین هەجووکرن و مە نموونێن خوە ژێ وەرگرتین، د ڤێ خش
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 وەسفێ هەجووکرنێ  هەڤبەرى وى  هەجووکرى  ژ
 بلندى و هێز )نەهاتییەگۆتن(  باز  کوند   1
 )هاتییە گۆتن(  پیسى و زبل مەرجان   ڕەشڕەشک 2
 ڕەنگدارى و جوانى )هاتییە گۆتن(  تاووس قژک  3
 ئەسلیبوون )هاتییە گۆتن(  شێر سەیێ توولە  ٤
مەعریفەتا ب  کەمال و  5

لباسا    شاشکێ )مەالیێ ب
 مەال( 

دا بت قازیێ قازیان ئیمام بەیزاوى  کۆلند 
 )نەهاتییە گۆتن( 

شەق شەق و حەى حەیا   6
 سۆفیێن قادرى 

خ  ێدا بت وەلیەکێ مەزنێ خودێ وەکى ش چەق چەقوکا ئاشى  
 عبدالقادرێ گەیالنى )نەهاتییە گۆتن( 

تەریقا نەقشبەندى ب شۆربا   7
 گەرم با 

شێخ   دا شێخەکێ مەزن و ب بها بت کەڤچک 
 بایەزیدێ بەستامى )نەهاتییە گۆتن( 

ب ریهێن خوە یێن درێژ دا بت   نێرى کەماال زاهدا یا ب ڕیها  8
 سۆفى)هاتییە گۆتن( 

کەماال فەقیهان د مەدرەسێ   9
 با

کەڤچکا د ناڤ  / دەلوک
 خارنا فەقیهان 

دا هند ب زانین و تەقوا بت وەکى ئیمامێ  
 شافعى )نەهاتییە گۆتن( 

کەماال عابدان ب لبسێ  10
 سۆف 

 بت قۆتب )هاتییە گۆتن(  دا بەرانێ تژى هرى 

کەماال سۆفیان ب لەرز و  11
 جەزبێ با

دا هند ب قیمەت و بها بت وەکى شێخ  شووشا زیبەق تێدا 
 ئەحمەدێ جامى )نەهاتییە گۆتن( 

 )هاتییە گۆتن(  وەکى وەلییان نیشاندەت سوحبەتا دینى  حاجیێ سەد ساال د خرابیێدا   12
سالکێ شەرعا شەریف   13

 )سەید( 
 عەقیدا خراب و سەرداچووى  نەسال ڕەسول )سالڤ لێ بن( 

 سەرداچوونا ژ بەر مالى  فاسق  مؤمن )باوەردار(  1٤

دەستەیا هەڤبەرى وى کێمترن، بۆ نموونە   ژ  گیانەوەر یێن هاتین هەجووکرندبت، ئەو  د ناڤا ڤێ خشتێدا ئەڤ یەک دیار
کێمترن، ئانکو ل ئالیەکێ هندەک ژ    «باز، تاووس، شێر» ل هەڤبەرى خوە    «کوند، قەلەڕەش، سەیێ توولە»هەر ئێک ژ  

دا  هەڤبەرى وى  گیانەوەران ب هەجووا خوە کێمکرینە و عەیبدارییا وان دایە دیارکرن، ل ئالیەکێ دى ژى ئەو گیانەوەرێن د خانا
لێ دڤێت ئەم ب یەکێ بزانین، هەجووکرنا   مەدح و پەسن کرینە، کەواتە دوو ڕوویێن ئێک دڕاڤ د ئێک گۆتندا دیارکرینە.

ڤى شاعێرى یان هەر شاعێرەکێ دى بۆ گیانەوەران، ئەڤە ب وێ ڕامانێ نینە ئەم بێژین شاعێر ڕاستەوخۆ هاتیە و بالندە یان  
ئەڤجا چ فەقى    ؛ گیانەوەر هەجووکرینە، بەلکو مەرەما سەرەکى ژ ڤێ هەجووکرنێ هندەک گرۆپ و دەستەیێن مرۆڤان بووینە 

ئەوى ب تنێ ل ڤێرێ ڤیایە خوە د ناڤا جڤاکیدا ژ شەرێ ڕاستەوخۆ یێ ڤان    یان زاهد یان صووفى یان مەال، ب دیتنا مە
دڤێت ڤێ    .هاتین هەجووکرن  هتدو    دیسان بەشەکێ دى ژى ئەڤ گرۆپێن تەریقەت، زاهد، عابدگرۆپ و دەستەیا پارێزت.  



   19دارى ێ ب   ێ ئاغائوک   ان ڤ زان ۆ ه   ەڤ ل د  ێ جوو ە ه   ێ ر ە ن ۆ ه   ٢ 

 

ەک کەسێن ب دووڕییاتى  یەکێ بێژین: مەبەستا شاعێرى ژ هەجووکرنا وى نە هەمى کەسێن سۆفى و عابد و زاهدن، بەلکو هند
دا مەزنترن، ب گۆتنەکا دى خانا هەجووکرنێ بلندترە ژ خانا هەڤبەرى وى، لێ  د خانا سێیێ یا هەڤبەرى وى  ،وى کارى دکەن

شاعێرى دڤێت وى گرۆپ و دەستەیا هەجووکرى وەکى وى تشتێ هەڤبەرى وى ب ئێک ژ سیفەتێن کرێت الواز و کرێت نیشان 
هەر ئێک ژ وان ب چەق چەقوکا ئاشى،    ،هتدو    تا قادرى، تەریقەتا نەقشبەندى، زاهد، عابد، مومنبۆ نموونە تەریقە  ،بدەت

 هتد. و  کەڤچکێ د ناڤ شۆربا گەرم، نێریێ لحیە درێژ، بەرانێ تژى هرى، فاسق
دتر کرییە، ب تنێ د دوو هەجووێن خوەدا شاعێرى پیرۆزیەکا دینى دایە وان و خانەیا هەڤبەرى وى ژ خانەیا هەجووکرنێ بلن

بۆ نموونە خانا هەجووکرنێ حەجیێ سەد سال د لەهوێ، سالکێ شەرعا شەریف د هەڤبەردا خانا هەڤبەرى وى کو ب پیرۆزیێن  
زمانێ شعرى یێ ئاغائوکێ بێدارى، زمانەکێ ڕەهوانە   دینیڤە هاتینە گرێدان، ئەو ژى سوحبەت خوەشییا دینى، ژ نەسال پێغەمبەرى.

ئەو جڤاکێ کێم جاران شاعێرێن سەردەمى وى دشیان ب ڕاشکاوانە ڕەخنێ لێ    .هوشیارانە ڕەخنێ ل جڤاکێ خوە بگرتو شیایە ب  
بگرن، گەلەک شاعێر هەنە تیرێن خوە دوەشینن دەم و زەمانى، ئانکو عەیبدارى و سووچداریێ دئێخن دستویێ زەمانیدا، ژ بەر هەر  

لێ ئاغائوکێ بێدارى شاعێرەکە تیرێن خوە ب دروستى وەشاندینە   جڤاکى،پاڤێژن    ئەگەرەکا هەى ئەو نەشێن ڕاستەوخۆ تیرێن خوە
 لەورا د ڤێ پرسێدا شاعێرێن مینا وى دکێمن  ؛هەر کریارەکا خەلەتا جڤاکى و ئەو ب کینایەت و مەجاز د ڤێ پرسێدا نەئاخڤتییە 

اشکراکرن، ژ بەرکو ئەوى هەجوویا ژ جۆرێ (. ب دیتنا مە هێشتا هندەک ژ زمانێ وى مایە و نەهاتییە ئ 55:  2019)دۆسکى،  
چونکى د هەجوویا کەسیدا زمان زێدەتر ئاشکرا دبت و ڕەنگە ڤەشارتن تێدا نەمینت، هەر ڤەشارتن    ؛ نەبوویە«  هەجوویا کەسى»

جى، دەستە و گرۆپ، حەر،  د ناڤ هەجوویا شعرى یا بێداریدا، ئەوى ڕەخنا خوە ئاراستەیى هەر ئێک ژ گیانەوە.  هەبت ژى کێمە
. لێ وەکى مە ئاماژە پێکرى، ژ بۆ هەجوویا  هتد دگرت، د هەمبەردا کۆمەکا گیانەوەر، کەس و گرۆپان پەسن دکەتو    باوەردار

گیانەوەران باشترە بێژین گیانەوەر ژى وەکى هێما و سیمبۆلەکێ یە بۆ گرۆپ و دەستەیەکا مرۆڤان، دبت ئەو دەستە ژى ژ مرۆڤان  
ان گرۆپەکێ سۆفیا بن؛ چونکى یا دیارە د ناڤ جڤاکێ کەڤن و نویدا کێم کەس هەبووینە ب  ئاغا و بەگ و دەسهەالتدار ی

ڕاستەوخۆ و دیار هێرشى ل سەر وانا کربیت و ناڤێ وان دیار کربیت؛ لەورا هزرا مە بۆ هندێ دچت ئەڤ گیانەوەر ژى وەکى  
 .کینایە بۆ ڤان جۆرێن مرۆڤان هاتبیت بکارئینان

 ئەنجام   - 5
گیانەوەرپشتى   و  گرۆپ  ئەو کەس،  گشتى  ڤەکۆلینێ ب  ئەڤێ  هاتین  و    ئەنجامدانا  ئاغائوکیدا  هەلبەستا  ناڤ  د  هتد 

ئاغائۆکێ بێدارى هەر چەند ب زمانەکێ ڕەهوان و ب ڕەنگەکێ ئاشکرا تیرێن ڕەخنا خوە داوەشاندینا    هەجووکرن، ئەو ژى:
 ؛ باخڤیت، هەر تشتێ خەلەت ب ئاشکرایى گۆتییە خەلەتە ئارمانجێ، بێکو وەکى هندەک ژ شاعێران ب کینایە و مەجازێ  

لێ ل گەل ئەڤێ یەکێ ژى هێشتا قۆناغەکا زمانێ هەجوویا ئاشکرا مابوو، ژ بەرکو ئەوى دەما گرۆپ و دەستە ڕەخنەکرین،  
سان  نەشیایە ناڤێ کەسێ د ناڤ وان گرۆپ و دەستەیاندا بینت، بێگۆمان ئەو کارێن وى ڕەخنەکرین ژ کریارا هندەک کە

ناڤ شعرا بێداریدا گیانەوەر ژى هاتینە هەجووکرن،  د    هاتییە، لێ وى ئەو ناڤ ئاشکەرا نەکرینە، ئەڤە ژى دبت جۆرە ڤەشارتن.
ب نەرینا مە ئەڤ  وەکى کوند )بۆم( صەیێ تویلە، قژکا گوى خوەر، لێ زێدەتر ئەڤ ڕەخنا وى د قالبەکێ جڤاکیدایە و  

هەروەسا ئەوى ڕەخنە  ۆى کۆمەکا کەس و دەستە و گرۆپێن جڤاکى هاتییە بکارئینان. گیانەوەر وەکى هێما و سیمبۆلەکێ ژ ب
هەروەسا بێدارى    ددەت دیارکرن.  ،ل مەعریفەتا سەختە گرتییە، د قالبێ هەجوویا جڤاکیدا کو مەعریفەت نە ب شاشکا مەزنە
نەقشبەندى، حەجیێن تەشقەلچى و  ڕەخنە ل دەستە و گرۆپێن سەختەچى ژ صوفی و شێخێن سەختەچى یێن تەریقێن قادرى،  

ژ وان جۆرێن هەجووێ یێن ڤەکۆلەران باسکرین، هەجوویا بێدارى  ن ژى گرتییە و کرینە ئارمانجا تیرێن خوە.  سەیدێن بێ زانی 
خوە د هەر سێ قالبێن هەجوویا جڤاکى، دینى، ئەخالقیدا دبینت، ژ وان ژى ڕێژا هەرى زێدە دچت ژێر چارچووڤێ هەجوویا  

 جڤاکى. 
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