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 -1سەرەتا
ئەگەرچـی زۆربـەی توێژەرانـی بـواری ئەدەبـی کـوردی ،سـەرەتای شـێوازی شـێعری
موکریـان دەگێڕنـەوە بـۆ سـەیفی قـازی و مـەال مارفـی کۆکەیـی و لـەم بارەیـەدا
کۆدەنگییەکـی رێژەیـی لە گۆڕێـدا هەیە ،بـەاڵم وا هەبووە هەندێک توێژەر ئەم سـەرەتایە
هەتـا وەفایـی و میسـباحوددیوانی ئەدەبیـش بـۆ دواوە بگێڕنـەوە .دیـارە ئـەم رایەش لەم
سـۆنگەیەوە دەربـڕدراوە کـە شـوێنی لەدایکبـوون و ژیانـی وەفایـی و ئەدەبیـش،
هەرێمـی موکریـان بـووە .ئـەوەی راسـتی بـێ ،چ خـودی دەقـە شـێعرییەکان بکەیـن
بـە پێوانـەی لێکۆڵینـەوەی ئەدەبـی لـەم بارەیـەدا و چ بـە گوێـرەی جوداوازیـی قۆناخـە
مێژووییەکانـەوە دەسـت بدەینـە پۆلێنکردنـی قوتابخانـە ئەدەبییـەکان ،لـە هـەردوو
پێودانـدا بـەم ئاکامـە دەگەین کـە گێڕانەوەی سـەرەتای شـێوازی موکریان بۆ ئـەدەب یا
وەفایـی راسـت نییە؛ چونکە هەم شـێوازی شـێعری ئەم دوو شـاعیرە لەگەڵ شـاعیرانی
شـێوازی موکریـان و هـەم ئەو دەورەیـەی ئەوان تێیـدا ژیـاون لەگەڵ دەورانـی گووران
و گەشـەکردنی شـێوازی شـێعری موکریـان جـوداوازی هەیـە.
جـارێ لـە باسکردنـی چۆنیەتـی جیاوازیـی شـێوازی شـێعری ئـەم دوو شـاعیرە
لەگـەڵ شـاعیرانی دواتـری ئـەم مەڵبەنـدە خـۆم دەبوێـرم و لەمـەڕ جوداوازیـی قۆناخە
مێژووییەکانـی ژیانـی ئـەو شاعیرانەشـەوە هـەر بـە تەنیـا ئەوەنـدە دەڵێـم لـە حاڵێکـدا
وەفایـی لـە سـاڵی  ١٩٠٢و ئـەدەب لـە سـاڵی ١٩١٦دا کۆچـی دواییـان کـردووە،
دەسـتپێکردنی ئـەو بزاڤـە ئەدەبییـەی بـە شـێوازی شـێعری موکریـان ناودێـر کـرا،
دەگەڕێتـەوە بـۆ کەشوهـەوای سـااڵنی بەر لە هەڵئایسـانی شـەڕی دووهەمـی جیهانی
و ئاخـر و ئۆخـری دەسـەاڵتداریەتی رەزاشـای پەهلـەوی .لـە بیرمان بێ سـەیفی قازی
لـە سـاڵی ١٩٤٤دا ،واتـە دوو سـاڵ بـەر لـە رووداوەکانـی سـاڵی  ،١٣٢٤کۆچـی دوایی
کـردووە .ئـەو کاتـەی هـەژار و هێمـن لـە خانەقـای بورهـان بـۆ یەکەمجار چاویـان بە
سـەیف کەوتـووە ،تەمەنیـان بە گوتەی مامۆسـتا هەژار دە دوازدە سـاڵێک بـووە .کەواتە
ئەگـەر سـەیفی قـازی بە مامۆسـتای شـاعیرانی موکریان بزانیـن  -وەک مامۆسـتا هێمن
دەڵـێ -سـەرەتای شـێوازی موکریـان هـاوکات بـووە لەگـەڵ سـەرەتای باڵوبوونـەوەی
شـێوە بۆچوونێکـی نەتەوەیـی نـوێ کـە ئەنجامەکـەی لـە رووداوەکانـی سـااڵنی  ٢٤و
٢٥دا خـۆی نوانـد .هەربۆیە سـەیر نییـە دوو کەس لـە دیارترین سـیامکانی قوتابخانەی
موکریـان واتـە هێمـن و هـەژار لـە الیـەن قـازی محەممـەدەوە وەک شـاعیری میللـی
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ناسـێندران .دیسـان سـەیر نییە کـە قـازی محەممەدیـش برازای مامۆسـتای شـاعیرانی
موکریـان و دەسـتپەروەردەی ئـەو بـووە.
راسـتە لـە کاتـی دواییـن سـاڵەکانی ژیانـی عەبدوڵڵا بەگـی میسـباحەوە هەتـا ئەم
سـااڵنە ماوەیەکـی زۆر درێـژ تێپـەڕ نەبووبـوو ،بـەاڵم کەشوهەواکـە زۆر گۆڕابـوو.
لەوانەیـە بـۆ تێگەیشتن لـە رادەی جوداوازیـی کەشوهـەوای سیاسـی و کۆمەاڵیەتـی
ئـەو دوو دەورەیـە ،هـەر ئەم پێکـەوە هەڵسـەنگاندنە بەس بێ کـە لە حالێکدا سـەرۆکی
کۆمارێکـی کـوردی لـە مەهابـاد ،نازنـاوی شـاعیری میللـی دەدا بـە دوو کـەس لـە
شـاعیرانی بیسـتوچوار بیسـتوپێنج سـاڵەی قوتابخانـەی موکریـان ،ئـەدەب هەر لە
تەمەنێکـی نزیـک لـەم تەمەنەی هـەژار و هێمن لە تەورێـز کە ئەوکات وەلیعەهدنشـینی
قاجارییـەکان بوو ،لـە الیەن محەممەدعەلی میـرزای وەلیعەهدی قاجارییـەوە ،نازناوی
میسـباحوددیوانی پـێدەدرێ .کەواتـە وەکـوو هێامیـەک دەڵێـم جوداوازیـی ئـەو دوو
کەشوهەوایـە ،بـە قـەرا جوداوازیـی کۆمارێکـی الوی کـوردی لەگەڵ پاتشـایەتییەکی
پیـری ئێرانییە.
هەڵبـەت پێویسـتە ئـەو خاڵەش زیـاد بکرێ ئەوەی کە سـەرەتای شـێوازی شـێعری
موکریـان بگێڕینـەوە بـۆ دوای وەفایـی و ئـەدەب ،نابـێ پێمان وا بـێ داوەرییەکـی
رەخنەییامن لەسـەر شـێعری ئەم شـاعیرانە کردووە .ئەم باسـە مەنتیقێکی شێوازناسانەی
هەیـە و پێوەنـدی بـە پۆلێنکردنـی قوتابخانەکانـی شـێعری کوردییـەوە هەیـە؛ ئەگینـا
باسکردنـی هونـەری شـێعری وەفایی سـاباڵخی یا عەبدوڵاڵبەگی میسـباح ،پێویسـتی
بـە مەجالێکـی دیکـە هەیە.
 -2پێشینەی لێکۆڵینەوە
لە بواری نووسـینەوەی مێژووی شـێعری کوردی و پۆلێنکردنی شـێوازە شـێعرییەکان لە
ئەدەبـی کـوردیدا ،لە نیوەی یەکەمی سـەدەی بیسـتەمەوە هەندێک کار کـراوە .ئەم کارە
دیارانـەی لـە نیوەی یەکەمی سـەدەی بیسـتەمدا کراون بریتیـن لە :ئەنجومەنـی ئەدیبانی
کـوردی ئەمیـن فەیـزی بـەگ ،گوڵدەسـتەی شـوعەرای هاوعـەرسم لە نووسـینی عەلی
کەمـال باپیـر و شـێعر و ئەدەبیاتی کوردی لە نووسـینی مامۆسـتا رەفیـق حیلمی .دوای
ئـەم بەرهەمـە بەراییانـە ،دیارتریـن کارەکان بریتین لە مێـژووی ئەدەبی کوردی مامۆسـتا
عەالئەددیـن سـەجادی و کتێبی حەوت بەرگـی مێژووی ئەدەبی کـوردی دوکتۆر مارف

152

ُ
پژوهشنامه ادبیات کردی /سال دوم ،شماره  ،2بهار 1395

خەزنـەدار .بەرهەمێکـی دیکـە هـەر لـەم بـوارەدا بـە زاراوەی کرمانجـی سـەروو بریتییە
لـە ئانتۆلۆژیـا ئەدەبیاتـا کـوردی لـە نووسـینی محەمەد ئـۆزۆن .لـە کوردسـتانی ئێراندا
یەکـەم لێکۆڵینـەوە دەربـارەی مێـژووی ئەدەبی کـوردی کە لـە چوارچێـوەی کتێبدا باڵو
بووبێتـەوە ،کتێبـی دوو بەرگـی مێـژووی وێـژەی کوردی لە نووسـینی دوکتۆر سـەدیقی
بۆرەکەیـی (سـەفیزادە)یە .کارێکـی تـر لـە بـواری مێـژووی ئەدەبـی کوردی بـە زمانی
فارسـی بریتییـە لە کلیـات تاریخ ادبیات کردی لە نووسـینی دوکتۆر بەختیار سـەجادی.
لەسـەر شـێوازی شـێعری موکریـان ،رەنگـە چەخامخـەی باسـەکە لـە وتارێکـی
مامۆسـتا هێمـن-ەوە بـە نـاوی «مامۆسـتای شـاعیرانی موکریـان» کـە لەسـەر شـێعری
سـەیفولقوزات نوورساوە ،لێدرابێ .دوای وتاری مامۆسـتا هێمن هەندێک وتار لەسـەر
شـاعیرانی موکریـان نـوورساوە کـە بـە داخـەوە بـە هـۆی هەڵەیەکـی مێتۆدۆلۆژیکـەوە
هەمـوو شـاعیرانی موکریـان بـە شـاعیرانی شـێوازی موکریانـی لـە قەڵـەم دراون .واتە
لـە بـواری شێوازناسـی شـێعری کوردیـدا ،لـە جیاتـی پێوانـەی شێوازناسـانە ،پێوانـەی
جوغرافیـا بـووە بـە بنەمـای کاری لێکۆڵـەران .جگـە لـەم گرفتـە ،خەسـاری بەشـێکی
زۆر لـە لێکۆڵینەوەکانـی پێشـووش بـۆ سـاغکردنەوەی شـێوازەکانی شـێعری کـوردی،
بەپێوانەگرتنـی مێـژوو و قۆناغەکانـی مێژووییـە.
 -3بنەما تیۆریکەکان
هـەر وەک لـە بەشـی پێشـوودا ئامـاژەی پێکـرا ،زۆریـەک لـەو توێژەرانـەی لـە بواری
پۆلێنکردنـی شـێوازەکانی شـێعری کوردیـدا کار دەکـەن ،یـا شـوێنی جوغرافیایـی
و مەڵبەنـدی ژیانـی شـاعیران دەکـەن بـە پێوانـەی پۆلێنکردنـی شـێوازە شـێعرییەکان،
یـا کاتـی مێژوویـی و دەورەی زەمانـی ژیانـی شـاعیران دەکـەن بـە پێوانـەی کارەکەیان
و یـا ئەوەتـا هـەر دوو پێوانـە لێـکدەدەن و بنەمـای پۆلێنکردنەکەیـان بنەمایەکـی
جوغرافیایـی -مێژووییـە .بـەاڵم ئـەوەی راسـتی بـێ ئـەم شـێوە توێژینەوەیە بـەر لە هەر
چەشـنە پێوانەیـەک پێویسـتیی بـە پێوانەی پتـەو و پاکژ و پااڵوتـەی شیوازناسـانە هەیە.
شێوازناسـی لقێکـی تێروتەسـەلی پانتایـی لێکۆڵینـەوە ئەدەبییەکانـە و خـۆی رێبـازی
جوداجـودای لـێ بووەتـەوە .زۆرجـار هەبوونی نـاوی شـوێنێکی جوغرافیایـی تایبەت
لـە نـاو ئـەو زاراوانـەی تەعبیـر لـە شـێوازە ئەدەبییـەکان دەکـەن لەوانەیـە کەسـانێک بە
هەڵـەدا ببـا و بیانگەیێنـێ بـەو بۆچوونـەی پۆلێنکردنەکـە لـە بنەڕەتـدا جوغرافیاییـە.
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بەسـتنەوەی هەمـوو شـاعیرانی موکریـان بـە شـێوازی شـێعری موکریـان ،هـەر
ئەوەندە هەڵەیە که بۆ منوونە هەموو شـاعیرانی خۆراسـانی سـەر بە شـێوازی شـێعری
خۆراسـانی و هەمـوو شـاعیرانی فارسـیوێژی هینـدی سـەر بـە شـێوازی هینـدی لـە
ئەدەبـی فارسـیدا بزانیـن .وەک ئـەوەی چونکـە مەولـەویخەڵکـی بەلخـە و بەلخیـش
بەشـێک لـە خۆراسـانی قەدیـم بـووه ،مەولـەوی بـە شـاعیرێکی شـێوازی خۆراسـانی
بناسـێنین و ئیقباڵـی الهووریـش کـە شـاعیرێکی فارسـیوێژی خەڵکـی شـێوەقاڕەی
هینـده سـەر بـە شـێوازی شـێعری هینـدی لـه قەڵـەم بدەیـن .ناودێرکردنـی شـێوازە
شـێعرییەکان بـە هێندێـک نـاوی جوغرافیاییـەوە هەڵگـری مەجازێکـە کـە توێـژەر نابێ
لێـی خافـڵ بێ.
شـێوازە شـێعرییەکان عادەتـەن لە مەڵبەندێکەوە سـەر هەڵدەدەن بەاڵم دەبێ سـەرنج
بدەینـە ئـەو خااڵنـە کە یەکـەم :ئەو شـێوازانە هەر لـە سـنووری مەڵبەندەکـەدا نامێننەوە
و پـەل دەهاوێـژن بـۆ ناوچـەی تریـش و دووەم :هـەر لـە مەڵبەنـدی سـەرهەڵدانی
شێوازەکەشـدا چ بـەر لـە رمێنی ئـەو شـێوازە و چ دوای ئەوە رەنگە شـاعیرانێک هەر لەو
مەڵبەنـدەدا هەبـن کـە خۆیان لە نـاو ئـەو شـێوازەدا نەبیننەوه.
 -4ڕەچەڵەکەکانی شێوازی موکریان لە ئەدەبی کوردیدا
کـە دەڵێین سـەرەتای شـێوازی موکریـان دەگەڕێتەوە بۆ سـەیفی قازی ،ئـەو گوتەیە ،بەم
مانایـە نییـە نەتوانین شـوێنی شـێوازی شـاعیرانی دیکە لە شـێعری سـەیفدا هەڵگرین.
بـە پێچەوانە شـێعری سـەیف لە الیەکـەوە لە ژێـر کارتێکردنـی قوتابخانەی بابـان و لە
الیەکـیتـرەوە شـوێنوەرگرتوو لە شـێعری حاجی قـادری کۆیی بووە .مامۆسـتا هێمن
دەڵـێ «[سـەیف] لە شـێعری دڵداریدا ...شـاگردی قوتابخانەی ...نالی بـووە[ ...و] لە
شـێعری نیشـتامنی و شۆڕشگێڕانەشـدا یەکـەم شـاگردی قوتابخانەی شـاعیری نەمر...
حاجـی قـادری کۆیی بووە» (هێمـن.)35 :2003 ،
هەڵبـەت نابـێ پێمان وابێ سـەیف بـە یەک شـێوە و بە قـەرا یەک کەڵکـی لەو دوو
قوتابخانەیـە وەرگرتـووە .سـەیف ئـەو کاتـەی لـە حاڵی گەڕان و پشـکنینی شـێوازێکی
شـێعری لەبـار بـووە کەڵکی لە شـێوازی نالـی وەرگرتووە ،بـەاڵم ئەو کاتەی ناسـیاریی
لەگـەڵ قوتابخانـەی حاجـی قـادر پەیـدا کـردووە ،هەرێمێکـی دۆزیوەتـەوە بـۆ ئەوەی
دەواری پەیڤـی شـاعیرانەی خـۆی لێ هەڵبـدا و تێیدا بگیرسـێتەوە .پێوەندی سـەیف بە
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دوو قوتابخانـەی نالـی و حاجـی ،پێوەندییەکـی وەکـوو یـەک و بەرابـەر و پێکهەڵپێک
نییـە .سـەیف بە راگـوزاری بە هەرێمی قوتابخانـەی نالیدا تێپەڕیوە .بـەاڵم قوتابخانەی
حاجـی-ی بـۆ مانـەوە هەڵبـژاردووە و سـامانێکی بەوەجیشـی پێـوە زیـاد کـردووە و
سـنوورەکەی بەرفراوانتر کردووەتەوە.
ئێسـتا پرسـیارێک دێتە گۆڕێ؛ ئەگەر قوتابخانەی حاجی بەم شـێوەیە کاری کردۆتە
سـەر سـەیف ،هـەر لـە بنەڕەتـدا بۆچـی سـەیفی قـازی بـە بناخەدانـەری شـێوازێکی
شـێعریی سـەربەخۆ دەزانیـن و جوداوازیـی شـیوازی ئـەو لەگـەڵ هـی حاجـی لـە
چیـدا دەبینیـن؟ لـە وەاڵمـی ئەم پرسـیارە هـەر لـە سـەرەتادا دەبێ بڵێیـن ئـەو بۆچوونە
کە شـێوازی شـێعری سـەیفی قـازی و بە گشـتی شـیوازی شـێعری موکریـان ،درێژەی
شـێوازی حاجییـە ،بۆچوونێکـی ناڕاسـت نییـە ،هەروەک چـۆن ئەگەر بڵێین شـێوازی
حاجی-یـش لـە درێـژەی قوتابخانـەی نالیدا بـووە ،ئەویش هـەر بۆچوونێکی راسـتە.
بـەاڵم وەاڵمـی راشـکاوانەی ئـەم پرسـیارە ئەمەیە کـە شـوێنوەرگرتنی سـەیفی قازی لە
حاجـی قـادر ،بـە شـێوەی لەبەرهەڵگرتنەوە نەبـووە بەڵکوو بە شـێوەی ئامـاژە وەرگرتن
و قۆسـتنەوەی ئیدەیەکـی بنیاتنـەر بـووە .ئـەم گوتەیـە یانی چی؟
لێـرەدا مەبەسـتی سـەرەکی ئەوەیـە تەنانـەت ئەگـەر سـەیف شـێعری حاجی-یشـی
نەدیتبایـە و هـەر ئـەو ئاماژەیەی لەبـارەی حاجیدا بیسـتبا کە ئەو هەر لە قاڵبی شـێعری
عەرووزیـدا گەڕاوتـەوە بـۆ زمانـی سـاکاری خەڵکـی کرمانـج و کەڵکـی لـە تەعبیراتی
جووتیـار و شـوان و سـەپانی کـورد وەرگرتـووە ،هەر ئـەو ئاماژەیە بەس بـوو بۆ ئەوەی
سـەیف بـگا بـەو شـێوازە شـێعرییەی بـە دوایـدا دەگـەڕا .مامۆسـتا ئەحمەدی قـازی لە
پێشـەکی دیوانـی سـەیفولقوزاتدا دەڵـێ« :کاتێک [سـەیف] دەگاتە هەڵبەسـتەکانی کە
بـە زبانی دێهاتی ناوچـەی مەحاڵی مەجیدخان بۆ عەزیزئاغای [عەبباسـی] نووسـیون،
ئەوجـار زبانـی راسـتینی خـۆی دەسدەکـەوێ و نیـازی بـە فارسـی و ترکـی و عەرەبی
نامێنـێ و ئـەو لیباسـە قـورس و گـران و نالەبـارە لەبـەر هەڵبەسـتەکانی دادەڕنـێ و بـە
جلوبەرگـی جـوان و رەنگاوڕەنگـی کـوردی دەیانڕازێنێتـەوە» (سـەیفولقوزات:1361،
 .)19ئەگـەر بۆچوونەکـەی مامۆسـتا هێمـن لەگـەڵ بۆچوونـی کاک ئەحمـەدی قـازی
لێکدەینـەوە ،دەگەینـە ئـەو بۆچوونـەی لـە چەند دێـڕی پێشـوودا دەرمانبڕی .مامۆسـتا
هێمـن باسـی کارتێکردنـی شـێعری حاجـی قـادر لـە شـێعری سـەیف دەکا و کاک
ئەحمـەد باسـی کەڵکوەرگرتنـی سـەیف لـە زمانـی خەڵکـی کرمانـج دەکا .لێکدراوی
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ئـەو دوو بۆچوونـە دەبێتـە ئـەوە کـە سـەیف ئیـدە و ئامـاژەی کەڵکوەرگرتن لـە زمانی
هەڕەمـەی خەڵکـی لـە حاجـی وەرگـرت و بـە گوێرەی ئـەم ئاماژەیـە ،رووی لـە زمانی
خەڵکـی ئاسـایی ناوچەکـەی خـۆی کرد.
 -5زەرفییەتە چاالکنەکراوەکانی شێعری حاجی قادری کۆیی
ئـەو وەرسـووڕانەی لـە قوتابخانەی حاجی قادردا بـەدی دەکرێت ،بریتییە لـە بادانەوەی
حاجـی لـە زمانی مەدرەسـیی (ئەسکۆالسـتیک)ی قوتابخانەی نالی بۆ زمانی سـاکاری
خەڵکـی کرمانجـی کـورد .بۆچـی بـە زمانـی نالـی دەڵێیـن زمانی مەدرەسـیی؟ پێشـان
چونکـە زمانـی نالـی پڕیەتـی لـەم وشـە و دەسـتەواژە غەیـرە کوردییانـەی هەر بـە تەنیا
خوێنـدەواری ئـەودەم لـە نـوورساوە و باسوخواسـەکانیاندا بەکاریـان دەهێنـا .پاشـان
ئـەو بۆچوونانـەش کە لە دووتوێی شـێعرەکاندا دەردەبڕدران ،لە سـەرینچاوەی فەلسـەفە
و کەالمـی رەسـمیی ئیسلامییەوە هەڵدەهێنجران.
نالـی لەو شـێعرەیدا کە گوایـە لە وەاڵمی بۆچوونـە مەیلـەو موعتەزیلییەکانی موفتی
زەهـاویدا هۆنیویەتەوە ،لـە قاڵبی بۆچوونی زانایەکی ئەشـعەریدا دەڵێ:
ئەحوەلــی تەفرەقــە نەظــەر تەقوییەتــی ســەبەب دەکا
عاریفــی وەحــدەت ئاشــنا لــەم قســەیە ئــەدەب دەکا
بەنــدە ئــەزەل بــە خەططی خــۆی قابیلــی قیســمەتی بووە
ئێســتە بە ئیقتیضــای عەمەل جێگەیی خــۆی طەلەب دەکا
(نالی)27 :1380،
بێجگـە لـەوەی ئـەم شـێعرە دارماڵـە بە وشـە و تەعبیـری غەیـرە کـوردی ،ناوەرۆکی
شـێعرەکەش لـە قاڵبـی بـەرەوڕوو بوونـەوەی دوو شـێوە بۆچوون لـە فیکـر و تیۆلۆژی
ئیسلامیدا پـەروەردە کـراوە .بۆ تێگەیشـتنی ئـەم ناوەرۆکـە ،چارمـان ناچـارە ،تەنانەت
ئەگەر بە شـێوەیەکی رووکەشـیش بێ ،دەبێ ئـاگاداری جوداوازیی ئەم دوو فەلسـەفەیە
بین .
وێنـەی ئـەم ناوەرۆکـە بـە کاکڵـەی نالـی لـەم شـێعرەیدا بـۆ داکۆکیکردن لـە بیری
ئەشـعەری و بەگژداچوونـی بیـری موعتەزیلـی خسـتوویەتە روو ،لـە پەیڤـی زانـا
ئیسلامییەکاندا زۆر کـەم بـەدی دەکـرێ.
خاڵـی سـەرەتا بـۆ حاجی قـادر ئا ئـەم زمانە و ئـەم شـێوە دەربڕینەیە .کەواتە سـەیر
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نییـە ئەگـەر زمانی حاجییش لـە بەرایـی تەمەنی شـاعیریەتیدا زمانێکی لەم چەشـنەیە:
جەبەرووتــی کــە شــکا دڵ لــە حوضــووری مەلەکــووت
هاتــە ئــەم عالەمــی ناســووتە غەریبێکــی نەســووت
ئەشــعەێ و باقلییــو حاتــەم و گــەر حەسســانی
دەوڵەتــی تــۆ بــە فەنــای نەفســە ،ســکوونت بە ســکووت
(حاجی قادر)64 :1390،
قسـە لێرەدایە تەنانـەت کاتێک حاجی لـەم زمانەش دادەبڕدرێ و بـەرەو دەکارکردنی
زمانێکـی رەسـەنی خۆماڵـی کوردییش دەچێ ،دیسـان بـە حوکمی بـارودۆخ و قۆناخی
دەڵەمەبوونـی زمانـی نووسـینی کوردی ،هێشـتا ئـەو کەرەسـتە زمانییەی لە بەر دەسـتدا
نییـە بتوانـێ زمانێکی تـەواو خۆماڵییانە دەسـتەمۆ بکات.
لـە قەسـیدە بەنێوبانگەکـەی حاجـیدا کـە بـە «گوتـم بـە بەختـی خەواڵـوو» ناوی
دەرکـردووە ،دوو بەیـت هەیـە کـە بـە شـێوەیەکی نەوعـی ( ،)typicalزۆر جـوان ئـەم
دووفاقێتییـە نیشـان دەدەن و ئامـاژەی زۆر وردیـان بـۆ توێـژەر و رەخنەگـر لەبـارەی ئەم
پێڕەوکەبوونـە زمانییـە ،لـە خۆیانـدا حەشـار داوە.
لــە گۆلەشــینێ کــە قــاز و مــراوی دێــن و دەچــن
نەظیــری ماهــ و ســتارەن لــە قولزومــی مینــا
(سەرچاوەی پێشوو)٤١ ،
دیـارە ئـەم بەیتـە (و بەیتی خوارەوە) بە هەڵکـەوت وا دەرچوونە بەاڵم بۆ پێشـاندانی
مەبەسـتی ئێمـە زێـدە لەبـارن .لـە میرسەع یـا نیوەبەیتـی یەکەمدا وشـە و وێنـە و تەعبیر
و شـێوەی داڕشـتنی رسـتە ،تـەواو کوردییـە و ئەگەر ئەم نیوەبەیتە بۆ کەسـێکی شـێعری
حاجـی نەدیتبـێ ،بخوێنینـەوە و پێیبڵێیـن هـی شـاعیرێکی هاوچەرخـە ،زەحمەتـە
بڕوامـان پێنـەکا .بـەاڵم لـە نیوەبەیتی دووەمـدا ئەو زمانـە خۆماڵییەی بۆ سـاتێک لە نێو
دەسـتی حاجیدا بەیدەسـت ببوو ،دیسـان رسک دەبێتەوە و رادەکا و تەعبیرەکان دیسـان
بـۆ الی شـێوە دەربڕینە مەدرەسـییەکەی پێشـوو با دەدەنـەوە .بەیتەکەی دیکـە ،ئەمەیە:
لــە ژووری مێگەلــی هــەورە لــە ژێــری مێگەلــی مــەڕ
شــەبیهی گوڵشــەنی خەرضایــە توودەیــی غەبــرا
(سەرچاوەی پێشوو)
زمانـی حاجـی ئـەم زمانەیـە کـە سـاتێک کەوییـە و سـاتێکی تـر ئاوەکییـە .دیسـان
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دەیڵێمـەوە ئـەوە لـە سـۆنگەی بێتوانایـی حاجییـەوە نییە بەڵکـوو ئەو دۆخـەی زمانی
کـوردی تێیـدا بـوو لـەوە زیادتـری هەڵنەدەگـرت .هەنبانـەی زمان لـەو عەرسەیـدا لەوە
پتری نەدەبـرد .زمانی کوردی بـە گوێرەی قانوونـی تەکامول دەبوایـە ماوەیەکی ئەوتۆی
تێپـەڕ کردبایـە هەتـا ژیوەڵەتـر و باوخۆشتر ببایـە بـە چەشـنێک گونجانەکـەی بگاتـە
رادەیـەک ،شـاعیرێکی وەک سـەیفی قـازی بتوانـێ شـێعری «زسـتان»ی پێبڵـێ.
شـێعری زسـتان هـەر ئـەو شـێعرەیە کـە ئەحمـەدی قـازی پێی وایـە سـەیف لەوێدا
گەیشـتووە بـە زمانـی راسـتەقینەی خـۆی و هەر ئـەو شـێعرەیە کاتێک سـەیف خۆی لە
خانەقـای بورهـان لـە هـەژاری مێرمنـداڵ دەپرسـێ کامـە شـێعری منـت لەبـەرە ،هەژار
ئامـاژەی پـێدەکا و نـاوی دەهێنێ:
گا لەبــەر کــزی هەڵناگــرێ نیــری نــە مــەڕ ماســتی مــا نــە مانــگا شــیری
لــۆک چەمبــەرەی بــوو مایــن مشمشــە گا گوێڕەپــەی گــرت گامێــش خشخشــە
کــەڵ و گامێشــیان بوونــە چەکچەکــی وشــریان بــە عەیــن بێچــووی لەگلەکــی
بزن و مەڕ رووت بوون وەک سوورەســاقە یــەک دانــوو دەیکوشــت یــەک بەلەباقــە
نایــە فیتــەی شــوان لەســەر شــەوێنێ مێگــەالن چێشــتان لــە کــوێ دەنوێنــێ
کــوان شــەنگەبێری لــە چیــا و کوێســتانان شــڵقەی مەشــکەیان بــەری بەیانــان
قۆڵیــان هەڵدەکــەن دەڵێــی بلــوورە ســینگیان دەردەخــەن پارچێــک لــە نــوورە
دەرزی بەرۆکیــان کــە دێــن دەرێنــن رۆژ لــە عاســانڕا بــۆ عــەرزی دێنــن
قــەد و بااڵیــان وێنــەی نەمامــان کــێ دی نەمامــان بگــرن شــەمامان
(سەیفولقوزات)52 :1361،
لەمـەڕ خۆماڵـی بوونـی ئـەم کـرە زمانییـە ،هەرچـی بڵێم ،لـە هێزی خۆدەرخسـتنی
ئـەو شـێعرەم کـەم کردووەتـەوە .کەواتە هەر هێنـدە دەڵێـم زەحمەتە هێمن-یـش توانیبێ
تەنانـەت لـە شـاکارەکەیدا  -بەهـاری کوردسـتان  -لەم زمانـە خۆماڵییـەی تێپەڕێنێ.
 -6کەڵکوەرگرتنی ئەدەبی لە زەمینەی پەیڤ
هاوبەشـیی شـێعری سـەیف لەگـەڵ شـێعری حاجـی قـادر هـەر بـە تەنیـا لـەو زمانـە
رەسـەنەدا نییـە کـە لـە شـێعرەکانیاندا بـەدی دەکرێـت .هاوبەشـییەکی دیکە لـە گۆڕێدا
هەیـە کـە لەمەیـان بناغەییترە و لـە راسـتیدا هـۆکاری وێکچوونـی زمانـی ئـەو دوو
شـاعیرە هـەر ئـەم تایبەمتەندییـە بناغەییەیـە کـە تـا ئێسـتا سـەرنجی پێنـەدراوە.

158

ُ
پژوهشنامه ادبیات کردی /سال دوم ،شماره  ،2بهار 1395

ئێسـتا لـە باسـەکانی ئـەدەب و زمانناسـیدا ئـەو بابەتـە سـەملێندراوە کـە زەمینـە و
هەڵکەوتـی پەیـڤ (کالم) مۆرکـی خـۆی لـە پەیڤەکـە دەدا .بـە گوتەیەکـیتـر ،پەیـڤ
ی ناسـیاو بگوترێ ،شـێوەیەکی
دیاردەیەکـی دابـڕاو لە زەمینە نییە .گوتەیەکی بە کەسـێک 
تایبـەت بـە خـۆی دەگـرێ .ئەگـەر بەردەنگەکە لە جیاتی کەسـێکی ناسـیاو ،کەسـێکی
غـەوارە بـێ ،روخسـاری گوتەکـەش دەگـۆڕێ .ئەوجـار ئەگـەر بەردەنگەکان هـەر ئەو
دووەی پێشـوو بـن بەاڵم لە جیاتـی بەرەوڕوو بوونەوەی راسـتەوخۆ مبانهـەوێ بە نامە،
گوتەکەیـان پێبگەیێنین .دیسـان روخسـاری گوتەکـە گۆڕانکاری بە سـەردا دێ .ئەگەر
بەردەنگێکی خەیاڵیامن لە مێشـکدا بێ و بۆخۆمان کۆمەڵـە تایبەمتەندییەکی بۆ گریامنە
بکەیـن ،پەیڤەکەمـان لـەو کۆمەڵـە تایبەمتەندییـە گریامنەکراوانـە ،شـوێنوەردەگـرێ.
دەگەڕێینـەوە بـۆ ئەو شـێعرەی لـە دێڕەکانی پێشـوودا لە نالیمان بە منوونـە هێناوە.
گومتـان نالی لەو شـێعرەدا ،لـە خەیاڵیدا ،موفتی زەهـاوی کردووە بـە بەردەنگ .موفتی
زەهـاوی ئەو کەسـەیە شـێخ رەزا لەبارەیدا دەڵێ:
مومکیــن نییــە ئیدراکــی حەقایــق بــە تــەواوی
مومکیــن نییــە ئیدراکــی نــەکا زێهنــی زەهــاوی
(شێخ رەزا)152 :2003 ،
هـەروەک باسمان کـرد زەمینـەی شـێعرەکەی نالی-یـش ،زەمینەیەکـی فیکـری
و فەلسـەفییە .ئینجـا روو لـە جەمسـەرێکی دژ بـەو جەمسـەرەی نالـی هەڵیبـژاردووە
دەکەیـن .ئایـا قـەت لەمـە ورد بوونەتەوە کـە حەیرانبێژی کـورد زۆر جـار حەیرانەکەی
بـە دەسـتەواژەی «گەلـی دە دۆسـتان و دە بـرادەران» دەسـت پێکـردووە؟ کاتێـک
حەیرانبێـژی نەخوێنـدەواری کـورد ،بەردەنگەکـەی گەلـی دە دۆسـتان و برادەرانـی
خـۆی بـووە و پێشـینەی پەیڤەکەشـی فۆلکلـۆری کـوردی بـووە ،پەیڤەکـەی حەیرانـی
لـێ دەرچـووە و کاتێکیـش نالـی بەردەنگەکەی کەسـێکی وەک موفتی زەهـاوی بووە و
زەمینەی پەیڤەکەشـی فیکر و فەلسـەفە و ئەدەبێکی کالسـیکی عەرەبی و فارسـی بووە،
پەیڤەکـەی بـووە بـەو شـێعرەی دەیبینن.
لەبارەی شـێعری حاجی قادر و سـەیقولقوزاتدا چی دەتوانین بڵێین؟ چ زەمینەیەک
شـەقڵی تایبەتـی خـۆی لە شـێعرەکانیان داوە؟ حاجی قـادر لە زۆریەک لە شـێعرەکانیدا
بەردەنگـی راسـتەوخۆی هەیـە و بەردەنگەکەشـی هەڕەمـەی خەڵکـی کـوردە .حاجی،
میـر و شـوانی کـوردی وەکوو یەک بـە بەردەنـگ داناوە .لە زمانناسـیدا ،باسـی تاقمی
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زمانـی دەکـرێ .راسـتە هەر تاقمێکـی زمانی شـێوەی دەربڕین و راوێـژی تایبەتی خۆی
هەیـە .بـەاڵم لەبیرمـان نەچـێ کاتێـک کەسـێک رووی لـە پڕایـی خەڵکە ،گوتەکەشـی
رەنگـی زمانـی زۆرینـەی ئەو خەڵکـە بە خۆیـەوە دەگرێ .حاجـی لەو کاتـەوە کە بیری
نەتەوەخـوازی لـە مێشـکیدا چەکـەرەی کـرد ،هەڕەمـەی خەڵکـی کـورد لە میـرەوە هەتا
شـوان بوون بـە بەردەنگی.
لـە شـێعرەکەی نالیدا ،شـاعیر بە شـێوەیەکی شـاردراوە و ناڕاسـتەوخۆ روو دەکاتە
بەردەنگەکـەی و ئەگـەر خوێنـەر ئـاگای لە هـۆی گوتنی ئەم شـێعرە نەبێ ،هـەر نازانێ
شـاعیر ،رێـک رووی لـە کێیە .بـەاڵم لەم شـێعرەی خـوارەوەدا بزانن چـۆن حاجی روو
لە خەڵـک دەکات:
لــەم بەینــە ئیتتیفاقــێ پەیــدا بکــەن بــە مــەردی
فەرقــی نەبــێ شــوان و جووتیــار و میــر و گاوان
گــەر هیــچ نەبــێ بــە ئۆیــن تابیــع بــە دەوڵەتــێ بــن
بێگانــە چاکــە دوشــمن ،نــەک دوشــمنی لــە خۆتــان
رۆمــی وەکــوو بەنـی مــوون ،کەس پشــتیان پێنەبەســتی
کەوتوونــە داوی خۆیــان ،سەرگەشــتە مــاون و حەیــران
(حاجی قادر)95 :1390،
وشـیاریی سـەیفیقـازی لەمـەدا بـووە کـە زانیویەتـی زمانـی رەسـەن و خۆماڵـی
وەکـوو پنجەگیایـەک وایـە کـە لـە خاکـی خۆیـدا نەبـێ شـین نابـێ و پێویسـتیی بـە
چوارچیوەیەکـی لەبـار هەیـە .ئـەو زانیویەتـی وەرگرتنـی شـێوازێکی تایبەت ،لە پێشـدا
پێویسـتیی بـە وەرگرتنـی چوارچێوەکـەی هەیـە .ئـەو چوارچێـوە لەبـارە بریتییـە لـە «بە
بەردەنـگ دانانـی خەڵـک» .بزانـن سـەیف چـۆن ئـەو خەڵکـە دەدوێنـێ:
کوردینــە تاکــەی ئێمــە لــە کێــوان میســالی دێــو
دێیــن و دەچیــن و بۆمــە نەبــێ قــەت خــودان و خێــو
خەڵکــی هەمــوو ل ـە بــاغ و لــە شــارانە کەی ـف خــۆش
ئێمــە بــاو بــێ ســەرە ماویــن لــە دەشــت و کێــو
بــۆ عاســان دەڕۆن و لــە بەحــران دەکــەن ســەفەر
هــەر عــەرزە نیشــتگاهی مــە ،ســنعاتە وەرد و شــێو
(سەیفولقوزات)35 :1361،
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بە بەردەنگ دانانی خەڵک لە دواییدا دەگاتە ئامۆژگاریکردنیان:
فکــرێ لــە حاڵــی خــۆ بکــەن و بگریــن بــە حاڵــی خــۆ
هــەر بێســەری و عەداوەتــی خۆتانــە دێتــە رێــو
چــون دوژمنــن دەگــەڵ یــەک و نیتانــە یەکیەتــی
راتــاندەدەن بــە جــارێ لــە هــەوراز و نشــێو
(سەرچاوەی پێشوو)
 -7کەڵکوەرگرتن لە زەرفییەتە شاعیرانەکانی زمانی ئاخاوتن
کاتێـک لـە شـێعردا روو دەکرێتـە خەڵکـی و زمانـی خەڵکی ئاسـایی دەبێتـە پێوانەیەک
بـۆ دەکارکـردن ،هەمـووکات مەترسـیی ئـەوە لـە گۆڕێدایە ئاسـتی هونەری شـێعریش
داببـەزێ .ئـەوە راسـتییەکە و حاشـای لێناکـرێ .شـێعرە نیشـتامنییەکانی حاجـیقادر
لـە بـاری هونـەری و ئەدەبییەوە لە شـێعری نالی-یـان تێنەپەڕانـدووە و بگرە ئاسـتیان لە
ئاسـتی شـێعری نالی ژێڕاترە .بەاڵم شـێعری حاجـی زەرفییەتێکی لەناو خۆیدا حەشـار
دا کـە سـااڵنێک دواتـر لـە شـێوازی موکریانـدا زەرفییەتەکـە دۆزرایـەوە و بە شـێویەکی
هونـەری کەڵکـی لێوەرگیرا.
کەڵکوەرگرتـن لـە زمانـی خەڵکـی ئاسـایی ،هـەر بـە تەنیا لـە وەرگرتنی ئەو وشـە
و دەسـتەواژانەی خەڵـک لـە قسـەکردنی رۆژانەیانـدا کەڵکیـان لێوەردەگـرن ،کـورت
نابێتـەوە .قسـەکردنی ئاسـایی جگـە لـەوەی وشـە و دەسـتەواژەی تایبـەت بـە خـۆی
هەیـە« ،ڕاوێـژ»ی تایبـەت بـە خۆشـی هەیـە .ئـەوە زۆر گرینگـە شـاعیرێک بتوانـێ
راوێـژی قسـەکردنی ئاسـایی ،نـەک هـەر وشـە و تەعبیـری قسـەکردنی رۆژانـە ،بهێنێتە
نـاو شـێعرەکانی و بتوانـێ ئـەو راوێـژە بـە رەوانـی دەسـتەمۆ بکا.
شـێوازی شـێعری حاجی دەبوایە هێندە دەستاودەسـتی پێکرابا و لەو دەستاودەست
پێکرانـەدا هـەر هاتبـا و دەوڵەمەندتـر ببـا هەتا لە دەسـتی شـاعیرێکی وەکـوو هێمندا
پتانسـیەلێکی شـاردراوەی دۆزرابـاوە و هونەرمەندانـە ئـازاد کرابـا .هێمـن لـە شـێعری
«شـەنگەبێری»دا راوێـژی گوتـاری رۆژانـەی بـە باشترین شـێوە گواسـتووەتەوە بۆ ناو
زمانی شـێعری:
شــەنگەبێری ســاڵی ســااڵن لــە کوێســتانێ لــە نــاو مەڕی
بــۆ مەڕدۆشــین هەڵتدەکــرد ئــەو باســکی ســپی مەڕمەڕی
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لەبــەر هــاڕەی گۆبــەرۆک و گــوارە و کرمــەک و ژێرچەنە
نێوەڕۆیــە لــە بــەر بێــرێ کــۆڕی مــەڕی رادەپــەڕی
کــە ئێواران کەزیت دەکردن ســێبەنگی و چاوت دەڕشــت
بەو کەزی و چاوە نەرمانە بێڕەحامنە شـوانت دەکوشـت
شــەنگەبیزا بــە رسوەبــا مــوژدەی دەبــردە بــەر بەژنــت
ئاخر ئەتۆش هەوای کوێستانی ئەو کوردستانەت هەڵدەمشت
(هێمن ٢٠٠٣ ،ئـ)١٤٤ :
هێمـن بۆخـۆی ئـاگاداری ئـەوە بووە لـەو شـێعرەدا کارێکی تـازەی کـردووە ،بەاڵم
زۆر بـە لێڵـی باسـی ئـەو تازەگەرییـە دەکا .مامۆسـتا لـە دوو شـوێندا یەکەمیـان لـە
وتارێکـدا و دووهەمیـان لـە وتووێژێکـدا باسـی ئـەو شـێعرەی کـردووە .لـە وتارەکـەدا
دەڵێـت« :گومانـم لـەوەدا نییـە ئەگـەر «شـەنگەبێری»م لەسـەر وەزنـی عـەرووزی
دابنایـە ئـەم چێـژەی ئێسـتای نەدەبـوو»( .هێمـن ٢٠٠٣،ب )٨٥ :لـەو وتووێژەشـدا کـە
کاک فەرهـاد شـاکەلی لەگەڵیـدا کـردووە ،دەڵـێ« :لـە بـاری قاڵبـدا تەنیا شـێعرێکی ..
کـە مـن پێـم وایە پێـش مـن هیـچ شـاعیرێکی کـورد دەو قاڵبەیـدا شـێعری نەگوتووە،
شـەنگەبێرییە» (سـەرچاوەی پێشـوو .)٢٧٤،بڵێـی مەبەسـتی مامۆسـتا هێمـن لـەو
قاڵبـەیبۆخـۆی دایهێناوە چی بووبـێ؟ لە رووی چۆنیەتـی و رێکخرانـی قافیەکانەوە،
ئـەم شـێعرە لـە هەمـوو بەندەکانیدا لـە مۆدێلـی  abaaکەڵـک وەردەگرێ کـە مۆدێلێکی
تـازە نییـە و پێشتریش کەڵکـی لێوەرگیـراوە کەواتـە مەبەسـتی لـە قاڵبـە تازەکـە هـەر
ئـەو کێشـە ناعەرووزییەیـە کە پێشتر دەکار نەکـراوە و حـەق ئەوەیە بە نـاوی هێمن-ەوە
تۆمـار بکـرێ .بـەاڵم بە بـڕوای مـن تازەگەرییەکی لەمـەش گرینگتر کەڵکوەرگرتن لە
راوێژی قسـەکردنی ئاسـاییە .شـاعیر بە سـەمیمییەتێکی ئەوتۆ شـەنگەبێری دەدوێنێ کە
خوێنـەر هەسـت بـە ئامادەبوونـی شـەنگەبێری لـە الی شـاعیر دەکا.
هێمـن تەجرەبەیەکـیتریشـی لـەم چەشـنە هەیـە .ئـەو بیسـتو پێنج سـاڵ بـەر لە
شـێعری شـەنگەبێری ،شـێعرێکی بـە نـاوی «بەهـاری الدێ» بـە شـێوەی تەرکیببەنـد
گوتووە کە لەو شێعرەشـدا راوێژی قسـەکردنی ئاسـایی زۆر شـارەزایانە گواسـتووەتەوە
بـۆ ناو شـێعر:
بەهــارە کاتــی کارە خۆشەویســتم بۆچــی بێــم بــۆ شــار
ئەگــەر مــن بێمــە شــاری کــێ وە ئەســتۆ بگــرێ کاروبــار
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کــە
کرمانــج
و
کرمانجــم
ئەمــن
هــار
وەک
بەهــار
فەســڵی
هــات
دەبــێ بخولێتــەوە کێــو و تــەالن و بەنــدەن و نیســار
هەتــا پەیــدا بــکا نــان و نەبــا بــۆ خەڵکــی شــار هــاوار
(هێمن ٢٠٠٣ ،ئـ)٦٦ :
جوداوازییەکـەی لێرەدایـە ئـەو شـێعرە بـە پێچەوانەی «شـەنگەبێری» لەسـەر وەزنی
عـەرووزی دانـدراوە .دوای ئـەم تەجرەبەیە ،هێمـن کە دەگاتە «شـەنگەبێری» ،بۆ ئەوەی
راوێـژی قسـەکردنەکە ،ئاسـاییرت بنوێنـێ ،وەزنـە عەرووزییەکـەش وەال دەنـێ .بەاڵم لە
هەردوو شـێعردا ،شـاعیر کەسـێکی نزیکـی کردووە بـە بەردەنـگ و دەیدوێنێ.
لـە شـێعری فارسـیدا کەڵکوەرگرتن لـە پتانسـیەلەکانی زمانـی قسـەکردنی رۆژانە،
بووەتـە هـۆی خوڵقانـی شـێوازێکی شـێعریی بـە نـاو «شـێعری ئاخاوتـن» .توێژەرانی
ئەدەبـی هاوچەرخـی فارسـی رەچەڵەکـی ئـەو شـیوازە دەگێڕنـەوە بـۆ شـێعرەکانی
«فرووغـی فەڕوخـزاد» و چڵەپۆپەکەشـی لە شـێعری «سـەید عەلی سـاڵحی»دا دەبینن.
لـە شـێعری کوردیـدا ئـەم داهێنانە ،بەر لـەوەی لە شـێعری نوێدا کەڵکـی لێوەربگیرێ،
لـە شـێعری نەریتیـدا نـارساوە و تـا رادەیـەک دەکار کراوە.
جگـە لەو منوونانەی باسمان کرد ،ماموسـتا هەژار لـە «بەرەو موکریـان»دا ،کاتێک
لە غەریبایەتیدا ،باسـی شـوێن و ناوچە و کەسایەتییەکانی موکریان دەکا کە لێیان دوورە،
وەک کەسـێکی دوور و تـاراو لـە مەوتەنـی خـۆی باسـیان نـاکا ،بەڵکوو لە بـەر چاوی
خـۆی حازریـان دەکا و وەکـوو ناسـیاوێکی کـۆن دەیاندوێنـێ .ئاخـۆ مـرۆڤ لەگـەڵ
ناسـیاوێکی خۆشەویسـتی کـۆن ،بـە راوێژێکـی خۆمانـە و سـەمیمی نەبـێ ،دەدوێ؟
پــردی ســوور ئاخــۆ لــە بیــرت مــاوم بــە نەمامــی لــە دەراوت رواوم
پێــم بڵــێ باغــی مکایــل چۆنــی هــەر وەکــوو پێشــوو بەڕەنــگ و بۆنــی
دارەتــووی بەژنــی خەزایــی مــاوی هــەر گــەش و دڵتــەڕی یــان ژاکاوی
ئــەی مهابــاد گوڵــی ســەرتۆپی زەوی زیــاد لە هــەر جوانــێ وە بــەر دڵ دەکەوی
ســەیدوەقاس هەر بــە گەڕی رەشــبەڵەکی وەکــوو جــاران بــە کڵــۆک و کەڵەکــی
خانەقــا دار و دەرت چیمــەن و چیــم لــە هەمــووی هەڵدەقوڵــێ بیرەوەریــم
تەرەغــە خۆشــی ســەرت هــەر بــەرزە لێکجیابوونەوەمــان چەنــد وەرزە؟
(هەژار١٤٥ :١٣٥٨ ،ـ)١١٠
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 -8هەڵهێنجانی وزەی ئەدەبی فۆلکلۆری
جگـە لـە زمـان و راوێـژی قسـەکردنی رۆژانـە ،ئەدەبـی فۆلکلـۆری کـوردی و ژانـرە
جۆراوجۆرەکانـی ئـەو ئەدەبـەش ،سـەرچاوەیەکی تـری کەڵکوەرگرتنـی شـاعیرانی
شـێوازی موکریـان بـووە .گرینگرتیـن ژانـری ئەدەبـی فۆلکلۆری کـوردی بەیتـە .دیارە
نـاوی بەیتیـش لـە کۆنـەوە لەگـەڵ نـاوی ناوچـەی موکریـان لەیـەک گـرێدراون .ئەو
لەیەکگرێدرانـە بـە چەشـنێک بووە کـە الی زۆریـەک لە توێـژەران ئـەو چاوەڕوانییەی
سـاز کـردووە کـە هەر شـاعیرێکی لەو ناوچەیـەدا ژیابێ ،شـێعرەکەی دەبێ راسـتەوخۆ
یـان ناڕاسـتەوخۆ شـوێنی لـە فـۆرم و ناوەرۆکـی بەیتـە جۆراوجـۆرەکان وەرگرتبـێ .لە
نوورساوەیەکدا تووشـی ئەو مەبەسـتە هاتم کە گوایە شـێعری میسـباحوددیوانی ئەدەب
تەئسـیری زۆری لـە شـێوەی دەربڕینی بەیتـەکان وەرگرتووە .ئەو کەسـانەی لە شـێعری
ئـەدەب شـارەزان ،دەزانن ئەو یەکێک لـە لێهاتووترین شـاعیرانی پەیـڕەوی قوتابخانەی
بابانـە و زمانـی شـێعریی ئـەدەب لـە زمانـی نالییـەوە خواستراوە .ئـەو کروتەونـە
زمانییـەی ئـەدەب دەکاری کـردووە ،رسوشـتەکەی بە چەشـنێکە ناتوانێـت دەربڕینی لە
چەشـنی دەربڕینـی بـاو لـە بەیـت و ئەدەبـی فۆلکلۆری وەخـۆ بکا.
بـەاڵم دزەکردنـی زمانـی بەیت لە هێندێک شـێعری وەفایـیدا دەبینـدرێ .وەفایی لە
شـێعرێکدا دەڵێت:
هـەزار ڵـهوم و ڵـهاڵت بێ /چـاوت لـە دووی زەکات بێ /خودات نییـە حەیات بێ/
قەت وا نییـە تۆبەکار.
تـف لـە رەنـگ و رەوانـت /دەگـەڵ فیعـل و ژیانت /چـی تێـدا نییە دوکانـت /چت
[لـێ] بکـڕێ خەریدار
بەیتـی کـوردی لـە رووی قاڵب و فۆرمـەوە هەموویـان وەکوو یەک نیـن .کۆمەڵێک
بەیـت هەن وەکـوو زەمبیلفـرۆش ،محەممـەدی حەنیفە ،شـێخی سـەنعان ،باپیرئاغای
مەنگـوڕ و هەمزاغـای مەنگـوڕ لـە مەنزوومـە نزیـک دەبنـەوە و دەکـرێ نـاوی بەیتـی
مەنزوومەییـان لـە سـەر دابنێـن .کێـش و قاڵبـی ئـەو شـێعرەی وەفایـی لـەم بەیتانـە
نزیکـە .وەفایـی لـە شـێعرێکی دیکەیـدا لـە تەکنیکێـک کەڵـک وەردەگـرێ کە لـە بەیتە
مەنزوومەییەکانـدا زۆر دەبینـدرێ .دەکـرێ نـاوی جومگـەی مەنزوومەیـی لەسـەر ئـەم
تەکنیکـە دابنێین« .لـە مەنزوومەدا چۆنیەتی لێکبەسـتنەوەی بەنـدەکان هەندێک جاران
بەمجۆرەیـە کـە دەسـتەواژەی کۆتایـی بەندێـک ،لەسـەرەتای بەنـدی دوایـەدا دووپـات
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دەبێتـەوە» (مەحمـووزادە.)120 :1381،
ئەم جومگەیە لەم شێعرەی وەفاییدا دەبیندرێ:
ئــەی رەفیقــان وەرنــە یاریــم زۆر زەلیلــم دڵ شــکاو
جــان و دڵ مەحرووقــی نــارم ئــاخ لەبــۆ تێڕێــک دراو
ئــاخ لەبــۆ تێڕێــک دراوان نــووری دڵ بینایــی چــاوان
مەرهەمــی دڵکونکــراوان مۆمیــای پشــتی شــکاو
(وەفایی)101 :1380،
وەفایـی کاتێـک لەم شـێوازە شـێعرییە کەڵک وەردەگرێ کـە لە شـێوازی بابان دوور
کەوتووەتـەوە و بـەرە بەرە خەریکـە وەکوو ئەحمەدی کـۆر ،ئەزموونەکانـی قوتابخانەی
باکـوور و شـێوازی شـاعیرانێکی وەک فەقـێ تەیـران و شـێخ ئەحمـەدی جزیـری
دەگوازێتـەوە بـۆ موکریان.
حاجـی قـادر لـە هەندێـک لـە شـێعرەکانیدا بـە شـێوەیەکی ئیجابی ئـاوڕ لـە بەیتی
وەک «محەممـەدی حەنیفـە» و «مێهر و وەفـا» دەداتەوە و نـاوی بەیتبێژی وەک عەلی
حەریری و عەلی بەردەشـانی بە گەورەیی دەهێنێ .کەواتە ئاسـاییە شـاعیرانی شـێوازی
موکریـان ،بـە شـێوەیەکی بەئاگایانە کەڵکیان لـە ئەدەبی فۆلکلۆری وەرگرتبێ .مامۆسـتا
هێمـن لـە هەندێـک لـە نوورساوەکانیـدا باسـی ئەوەی کـردووە کـە ناوەرۆکی شـێعری
شـێخ رەزا هێنـدەی رواڵەتیـان جـوان نییە .بـەاڵم لە ناو هەموو شـێعرەکانی شـێخرەزادا
بـە تایبەتـی و بە رێزێکـی زیادترەوە باسـی بەیتێکی شـێخرەزا دەکات:
کارێ کــە غــەم و دەردی فیراقــت بــە منــی کــرد
ســەرما بــە هەتیــو بــا بــە دەواری شــڕی نــاکا
(شێخ رەزا)33 :2003 ،
ئاخـۆ چ هۆکارێـک بووەتـە هۆی ئـەوەی هێمن ئەوا بە رێزەوە باسـی ئـەم تاکە بەیتە
بـکا؟ دیـارە ئەم هـۆکارە بریتییە لـە بەکارهێنانـی ئەو مەسـەلەی لە نیوەبەیتـی دووهەمدا
هاتـووە .دیـارە مەسـەل بەشـێکە لـە فۆلکلۆری کـوردی .شـاعیرێکی وەکـوو هێمن کە
ئـاوا کەڵکوەرگرتـن لـە فۆلکلـۆر پەسـند دەکا ،دەبـێ بـۆ خۆی چۆنـی مامەڵـە لەگەڵ
ئەدەبی فۆلکلـۆری کردبێ.
ئەو کێشـەی هێمـن لە شـێعری «رۆژگاری رەش» و «بەهاری کوردسـتان»دا کەڵکی
لێوەرگرتـووە ،کێشـێکە کـە خاڵـی پێکگەیشـتنی گۆرانـی و بەیتـی مەنزوومەییـە .ئەم
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کێشـە لە هـەردووک لـەم لقانەی فۆلکلـۆری کوردیـدا کەڵکـی لێوەرگیراوە.
هێمن لە «رۆژگاری رەش»دا دەڵێت:
ئەمنیــە وەک داڵ و قــەل بــاو بوونــەوە نــاو گــەل
کــێ ئازایــە بڵــێ لــەل هەتــا بیکــەن شــێت و شــەل
(هێمن ٢٠٠٣ ،ئـ)٩٣ :
ئـەو سـکااڵیەی هێمـن لـە گـەل ئـەو سـکااڵیەی بەیتبێـژی کـورد لـە رەزاشـای
دەکات ،هەڵسـەنگێنن:
شـای پەهلـەوی نازانـی /میللەتیان کوشـت مەمئوورانی /تەمام موحتاجـن بە نانی/
رۆژێ سـەد باجـی دەسـتێنن /وەکـی گورگـی دەم بەخوێنن /چـی فەقیر بـێ دەیمرێنن/
(تەقی سـوڵتانی)٤٨ ،
منوونەیەکـی بەرچـاوی دیکـەی بەکارهێنانـی ئەدەبـی فۆلکلـۆری ،مەسـنەوییە
بەناوبانگەکـەی مـەال غەفـووری دەبباغییـە کـە تێیـدا زۆر مەسـەلی باوی سـەرزارای
خەڵـک ،بـە شـێعر هۆندراوەتـەوە.
 -9سەنتێزێک لە هەموو شێوازە شێعرییەکانی پێشوو
لـە کۆتاییـدا ئەگـەر کەسـێک لێمان بپرسـێ شـێعری قوتابخانـەی موکریـان بـە چ
تایبەمتەندیگەلێکـەوە پێناسـە دەکـرێ و کامـە شـێعر لـە کامـە شـاعیر دەکـرێ وەکـوو
منوونـەی بەرچاوی شـێعری ئەم قوتابخانەیە باسـی لێـوە بکرێ ،وەاڵمی ئەم پرسـیارانە
چـۆن دەدەینەوە؟
دیـارە ناکـرێ منوونـەکان لـە شـێعری شـاعیرێکدا کـورت کەینـەوە .لـە مێـژووی
قوتابخانـەی موکریانـدا شـێعری بەنێوبانـگ و شـوێندانەر زۆرن« .زسـتان»ی سـەیفی
قـازی« ،بـەرەو موکریـان»ی هـەژار« ،خاسـەکەو»ی سـەید کامیـل ئیاممـی« ،بەهـاری
کوردسـتان»ی هێمـن و زۆر شـێعریتریـش بـۆ ئەوە دەبـن وەکوو منوونـەی بەرچاوی
شـێعری قوتابخانـەی موکریـان چاویـان لێبکرێ .بـەاڵم بۆ ناسـینی ئـەم قوتابخانەیە،
چاوگێڕانێکـی مێژوویی بەسـەر شـێعری شـاعیرانی ئـەم قوتابخانەیـە بەکەڵکە .گومتان
شـوێنوەرگرتن لـە زمانـی نالییـەوە هەتـا کەڵکوەرگرتن لـە زمانی خەڵکی ئاسـایی و
زمانـی فۆلکلـۆر ،رێچکەیەک بووە شـاعیرانی ئـەم قوتابخانەیە پێیدا رۆیشـتوون .بەاڵم
دەبـێ بزانیـن ئەمـە نیوەی ئـەو رەوتەیـە لـەم قوتابخانەیەدا تێپـەڕ کراوە.
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بـۆ وێناکردنـی چۆنیەتـی ئاڵوگـۆڕەکان لـە نیـوەی یەکەمـی ئـەم رەوتـەدا ،دەکـرێ
دوو منوونـەی زۆر بەرچـاو لـە شـاعیرێکی تەمەندرێـژ و پڕبەرهەمی ئـەم مەکتەبە واتە
سـەید کامیـل ئیاممـی (ئـاوات) بهێنینەوە:
قوربانــی تــۆزی رێگەتــم ئــەی رسوەکــەی ســەحەر
ئــەی شــارەزا و بەڵــەد بــە هەمــوو کێــو و دەش ـتودەر
کاتــی گزینــگ چیــا بــە نەســیمت مونــەووەر
رەنگیــن دەبــێ لــە تۆقــی ســەریڕا هەتــا کەمــەر
(ئاوات)195 :1381،
پێویسـت بـە وتـن نـاکا ئـەم زمانـە چـۆن لـە ژێـر کارتێکردنـی خەسـت و خۆڵـی
زمانـی نالیدایـە .بـەاڵم هـەر شـاعیری ئەم شـێعرە ،سـااڵنێک دواتر شـێعری خـوارەوە
دەنووسـێ .بـۆ خۆتـان دەتوانـن مەزەنـدەی ئەوە بکـەن ئاوات لـەم شـێعرەیدا چاوی لە
کامـە شـاعیر و لـە کامە شـێعر بووە.
بێــری چوونــە مــەڕ دۆشــین بــە پەنجــەی نــەرم و رەنگیــن
یــەک خاتــوو زیــن یــەک شــیرین شــیرینرت بــوون لــە هەنگویــن
مەندۆکــێ
بــۆ
خەجــێ و مەجــێ و فامتۆکــێ دەرکەوتــن
بــە هەڵپەڕکــێ و پێکەنیــن چــوون بــۆ مەنــدۆکان چنیــن
(سەرچاوەی پێشوو)٢١٢ ،
شـوێن پێـی «بەهـاری کوردسـتان»ی هێمـن ،لەم شـێعرەدا بـە ئاشـکرایی بەدی
دەکـرێ( .هەڵبـەت بـەم منوونـە هێنانەوەیـە لـە شـێعری سـەید کامیـل ئیاممـی،
نابێـت مامۆسـتا ئـاوات بـە شـاعیرێکی السـاییکەرەوە بزانیـن .ئـەو دانوسـتانانە
لـە شـاعیرانی نـاو بازنەیەکـی ئەدەبیـدا دیاردەیەکـی ئاسـاییە .بـۆ منوونـە قافیـە
و کێشـی هەندێـک شـێعری ئـاوات ،وەک دیـارە زۆرجـار دڵـی هێمنـی بـردووە.
هێمنـی الو لـە شـێعری «یـادگاری شـیرن»دا لـە ژێـر کارتێکردنی شـێعری «ئارەق
ڕشتن»ی ئاواتـە .هەروەهـا ئـاوات دوو پارچـە شـێعری جـودای هـەردووک بـە
نـاوی «چ بکـەم» هەیـە کـە کاریـان کردووەتـە سـەر غەزەڵـە بەناوبانگەکـەی هێمن
واتـە «بارگـەی یـاران» کـە لـە دەورانـی پیریـدا هۆندوویەتـەوە .منوونـەی تریـش
لـەم دەسـتە لـە گۆڕێـدا هەیە).
مەبەسـتێکی زۆر گرینـگ کە دەمهـەوێ بیخەمە روو و داکۆکی لەسـەر بکەم ئەمەیە
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کـە شـێوازی شـێعری قوتابخانەی موکریـان ،هەر لە مـەودای نێوان ئەم دوو جەمسـەرە
دیـاری کـراوە کە بۆ منوونە لە شـێعری سـەید کامیلدا دیتمان قەتیس نامێنێتـەوە .ئەمە
نیـوەی ئەو مەودایەیە کە دەبوایە خسـتبامانە روو .شـێوازی شـێعریی لـەم قوتابخانەیەدا
لـە دواییـن هەنگاوەکانیدا لە وێسـتگەی شـێعری وەک «بەهاری کوردسـتان»ی هێمندا
ناوێسـتێ .هێمـن لـە زۆریـەک لـە غەزەڵەکانیـدا بـە سـەنتێزێکی زۆر پوخـت و پـاراو
لـە میراتێکـی یەکجـار پـاراوی شـێعری کـوردی و فارسـی دەگا .ئـەو سـەنتێزە پوخت
و پـاراوە لـە غەزەڵـی وەک «بـەرەو ئاسـۆ»« ،عیشـق و ئـازادی»« ،فرمێسـکی رنـوو» و
«بارگـەی یـاران» دەبیندرێـن .لـە غەزەڵـە کۆنرتەکانیـش دەتوانیـن ئامـاژە بـە «بۆسـەی
رۆژگار»« ،چارەنووسـی شـاعیر»« ،ماچـی شـیرن»« ،هێالنـەی بەتـاڵ»« ،گلێنـەی
شـاعیر»« ،شـەوگاری تەنیایـی» و «پەیامـی رانەگەیەنـدراو» بکەین.
وەکـوو بەڵگـە هێنانەوەیـەک بـۆ ئـەم بۆچوونـە ،بـۆ منوونـە لـە شـێعری «بارگـەی
یـاران»دا دەبینیـن لـە الی وشـە و تەعبیـری کالسـیکی وەک سـەروی رەوان ،دۆخ و
خەدەنـگ ،رۆحـی رەوان و ...دا ،وشـە و تەعبیـری خۆماڵـی و کوردانـەی وەک رەوتی
کـەوان ،پڕمـەی بـۆر و بـدەوان ،زەبـری ئاوزەنگـی و ...دەدیترێ.
لـە شـێعری ئاوات-یشـدا بێجگە لە منوونـە زۆر بەنێوبانگەکانی «شـەو» و «شـاری
دڵ» ،شـێعرێکی وەک «شـای شـامات» منوونەی ئەم سـەنتێزەیە:
مــن هاتــم و تــۆ رۆیــی ،تــۆ رۆیــی و مــن هاتــم
زانیوتــە بــە قەولــی وان تــۆ لۆتــی و مــن التــم
تــۆ راوچــی و مــن هەوچــی ،بــا پێکــەوە حــازر بیــن
گــوێ مەگــرە قســەی خەڵکــی ،وەک مــن بــە کــەڕا هاتم
شــایی دەوێ ئــەو ســەیرە دەسبگــرە مەڵــێ لەنگــم
هەڵپەرکەیەکــی بگریــن تــۆ دەسگــرە مــن پاتــم
گــەر چــا بــێ کــەالی مــن ســینەش کــە ســەماوەر بــێ
شــیرینە وەکــوو قەنــدە هەڵبەســت و مەقاالتــم
(ئاوات)113 :1381،
ئـاوات لـەم شـێعرەیدا گەرچـی ئیلهامی لەو شـێعرەی مەولـەوی رۆمـی وەرگرتووە
کـە بەم بەیتە دەسـت پـێدەکات:
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مــن بیخــود و تــو بیخــود ،مــا را کــە بــرد خانــە
1
مــن چنــد تــو را گفتــم کــم خــور دو ســە پیامنــە
بـەاڵم وەهـا تەعبیر و وشـەی کـوردی ئاوێتـەی ئەم کێش و کەشـە خواستراوە دەکا
(بـە تایبەتـی لـە دوو بەیتـی دواییـدا و لـە باسـی هەڵپەرکـێ و قەنـد و چایەکـەدا) کـە
لـە رەوتـی بەخۆماڵیکردنـی ئـەم کێـش و کەشـەدا بـە ئاشـکرا سـەردەکەوێ .پێوەندی
ئـەم شـێعرەی ئـاوات لەگـەڵ شـێعرەکەی مەولـەوی وەک پێوەندی شـێعری «ناسـۆری
تەشـەنا»ی هێمـن (وەرە مەیگێـڕ دەمـەوێ ئەوشـۆ غەمی دڵ کـەم کەم /لـووزەوم بەردە
سـەرێ نامـەوێ جورعـەی کەمکـەم) لەگـەڵ ئـەم شـێعرەی سـەعدی-یە کـە خاوەنـی
راوێژێکـی حیامسـی تەغەززوللییـە (بـە جهـان خـرم از آنم کە جهـان خرم از اوسـت/
عاشـقم بـەر همـە عـامل کـە همە عـامل از اوسـت) .لـە بیرمـان بـێ شـێوازی موکریان
دواییـن قوتابخانـەی شـێعری نەریتـی کوردییـە؛ کەواتـە شـاعیرانی سـەر بـەم شـێوازە
لـە سـەر شـانی کەڵەشـاعیرانی کـورد و فـارس راوەسـتاون .چ منوونەیـەک لـە «ناڵەی
جودایی» ،باشتر ئەم سـەنتێزە باسکراوەمان پێنیشـان دەدا؟ هێمن لەو شـێعرەدا وەک
چـۆن کەڵـک لە کێش و ناوەرۆکی شـێعری سـەرەتای مەسـنەوی مەولـەوی وەردەگرێ
و چەنـد بەیتێکیشـی لـێ تێهەڵکێـش دەکا وەک (هـر کسـی کـو دور مانـد از اڵـل
خویـش /بـاز جویـد روزگار وڵـل خویـش) ،هـەر ئاواش ئـاوڕ لـە ئەدەبـی فۆلکلۆری
کـوردی دەداتـەوە و حاڵـی خـۆی لـە تاراوگـەدا لەگەڵ حاڵـی پڕ لـە پـەژارەی قارەمانە
فۆلکلۆرییـەکان بـەراورد دەکا و لـە مەمو زیـن و الس و خەزاڵڕا پێـدادێ ،هەتا دەگاتە
شـەم و شـەمزین و خـەج و سـیامەند و برایمـۆک و پەریخـان.
الســە شــۆڕێک بــووم غەنیمــی دوژمنــان ئێســتە ئەنگــواوم بــە تیــری چڵکنــان
مانگــی کانوونــێ بــە چلــوان دەرکــرام وەک برایــم لــەو واڵتــە راونــرام
(هێمن ٢٠٠٣ ،ئـ)201-2 :
لهناو شـێعری هێدی-شـدا زۆر شـێعری ئەوتۆ هـەن کە دەکرێ وەکوو سـەنتێزێکی
سـەرکەوتووی شـێعری کالسـیک و ئەدەبی فۆلکلۆری چاویان لێبکرێ:
تەماشــای هەنیــەت هەتــاو نەکــردە بۆنــی ئەگریجــەت شــەماڵ نەبــردە
لــەو هەمــوو وێنــەی وەســتای وێنەگــەر هــەر تــۆی بێوێنــە لــێ هاتوویــە دەر
ئــەو کاتــەی هێڵــی بــە بــرۆت دادێنــا هــەر زانســتێ بــووی بــەکاری هێنــا
 -1ئـەم شـێعرە زیادتـر بـەم شـێوەیە لـە سـەر زاری خەڵکـە( :مـن مسـت و تـو دیوانـە ،)...بـەاڵم مامۆسـتایان
بەدیعوززەمانـی فرووزانفـەر و شـەفیعی کەدکەنـی بـە شـیوەی (مـن بیخـود و تـو بیخود)یـان سـاخ کردووەتەوە).
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تــا زەردە گوڵــی گۆنــات دەنگێــوێ چیمــەن ســەد کاســە خونــاو دەپێــوێ
بۆخۆتـان دەتوانـن مەزەندەی ئـەوە بکەن شـێعرێکی وا توانیبێتی ئەدەبی کالسـیکی
فارسـی و کـوردی و ئەدەبـی فولکلـۆری لـە ناو یـەک بۆتەدا قـاڵ کاتـەوە ،رووی لە چ
ئاسـۆیەک بووە و لە چ وێسـتگەیەکدا وێسـتاوە.
 -10ئەنجام
باسوخواسـەکانی پێوەنـدیدار بـە شێوازناسـیی شـێعری نەریتـی کـوردی ئەگەرچـی
بـە خۆشـییەوە ماوەیەکـە هاتوونەتـە گـۆڕێ و هەندێک بیرۆکـەی بەکەڵک لـەم بارەیەدا
چەسـپێندراون ،بـەاڵم هێشـتا ئێمـە لەم بـوارەدا لـە سـەرەتای رێگاداین .ستراتێژییەکی
بەکەڵـک بـۆ بردنەپێشـی ئـەم پرۆژەیـە بریتییـە لـە کەرتکەرتکردنـی پرۆژەکـە و
کارکردنـی ورد و جـودا لەسـەر هـەر کام لـە کەرتەکانـی .لـەم وتـارەدا هـەوڵ دراوە بـە
شـێوەیەکی سـەرەتایی تایبەمتەندییەکانی شـێوازی شـێعریی موکریـان روون بکرێنەوە،
هەتـا دواتـر بتوانیـن بە سـاغکردنەوەی ئەم باسـە ،ئەو بەشـە لە شـێعری کـوردی وەکوو
ئاڵقەیـەک بخەینـە سـەر زنجیـرەی شـێعری نەریتیـی کوردی.
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