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کورته
ی لێکهوتـه ،ئهوهی ه کـهوا دوای مانـهوه و
مهبهسـت لـه چهمکـ 
نیشـتهجێبوونی شـاعیران و ڕۆشنبیران لهسـهرزهمینی تاراوگه،
درک کردنێکـی قووڵـی غهریبـی و بـێ ئۆقرهیـی لـ ه شـیعر یـا
خـود نووسـینهکانیاندا ههسـتی پێدهکرێـت ،جـا ئـهم غهریبی
و بـێ ئۆقرهییـ ه لـ ه چوارچێـوهی تێفکریـن و دونیابینییهکـدا ل ه
نێو تێکسـت شـوێنی بـۆ کراوهتهوه .بۆ ئهم مهبهسـت ه ئهم باسـ ه
لەسـەر دوو دونیابینیـى جیـاوازی منەوەرانـی کـوردى تاراوگە
دەوەسـتێت ،هـەر یەکێک لەم شـێوازانە دونیابینیی و شـێوازی
سـەر هەڵگرتنەکەیـان جیـاوازە ،سـەردەم و شـوێنکاتی هـەر
یەکێـک لـەم تاراوگەبووانـ ه جیـاوازە ،بۆیە دەبینیـن لێکەوتەی
تاراوگە کاریگەریی جیاوازی لەسـەر منەوەرانـی تاراوگە هەیە.
قۆناغـی یەکەمی تاراوگەبوون لە مەوالنا خالیدی نەقشـبەندی
و نالىی شاعیرهوه دەسـت پێدەکات ،ئێمە ناومانناوە «تاراوگە
لـه ڕهههندی دیندارییهوه» ،دونیابینیى ئـەم قۆناغەی تاراوگە ،لە
قۆناغەکـهی دیک ه تەواو جیاوازە .مەوالنا خالیدی نەقشـبەندی
و نالـی ،زادگـە و نیشـتیامنیان لە چوارچێـوەی بەهاکاىن ئایین
سـەیر کـردووە ،لەسـەر مەسـەلەی نەتەوەیی کەمرت وهسـتاون.
قۆناغـی تاراوگەبوونـی دوای مەوالنا خالید لـە حاجی قادری
ێ دەکات ،ئەم قۆناغەمـان ناوناوه «تاراوگ ه ل ه
کۆییەوە دەسـت پ 
ڕهههنـدی ناسیۆنالیسـتیهوه» ،ئەگەرچی حاجى قـادرى کۆیی
لەنێو دونیای دەسـەاڵت و کاریگەرییەکانـی ئایین تاراوگەبووه،
بـەاڵم دۆخـی تاراوگەبوونەکـەی وەرگێڕاوهتـ ه سـەر خزمەتـی
نەتەوەیی و وشیاریی دروسـتکردووه ،بەهۆیەوە تەکانێک بەبەر
کۆمەڵگـە دەدات ،لـە نێـو ئـەدەب و تێفکریـن لەمـەڕ پـرس و
بابەتەکانی نیشـتیامن خاڵێکی وەرچەرخان دروسـت دهکات،
لـ ه تاراوگەبوونـی حاجـی قـادر و پاشـان پیرهمێردی شـاعیر و
زێـوهردا ،نەتـەوە و نیشـتیامن دەبێتـە چەقی قورسـایی ئایدیاى
.تێکستەکانی شیعر
وشـهگهلی سـهرهکی :چەمکـی تاراوگـە ،مەوالنـا خالید،
نالـی ،حاجی قـادر ،پیرەمێـرد ،زێوەر.

چکیده
منظـور از مفهـوم منـود ایـن اسـت کـه پـس از اقامـت
شـاعران و روشـنفکران در غربـت ،حـس عمیقـی از
غـم غربـت و ناآرامـی در شـعر و نوشتارشـان پدیـدار
میشـود .چـون غـم غربـت و ناآرامـی در چارچـوب
تأ ّمـل و جهانبینـی تبییـن میشـود ،بـه ایـن منظـور این
جسـتار بر دو رویکرد متامیز شـخصیت کردی در غربت
تأکیـد میکنـد .هـر کـدام از ایـن دو رویکـرد ،دارای
جهانبینـی و سـبک شـخصی متامیـزی اسـت؛ دوران و
مـکان زمامننـد هـر کـدام از ایـن غریبانهرساییهـا هـم
متامیـز اسـت؛ بـه همیـن دلیـل میبینیم که منـود غربت
تأثیرهـای متفاوتـی هـم بـر شـخصیت در غربـت دارد.
مرحلـهی نخسـت غربـت ،در شـعر خالـد نقشـبندی و
نالـی رس برمـیآورد کـه اصطلاح «غربت از جنبـۀ دین»
را بـر آن اطلاق کردهایـم .جهانبینـی ایـن مرحلـه از
غربـت ،کاملاً جـدا از مرحلۀ دیگر اسـت .نقشـبندی و
نالـی زادگاه و میهـن را در چارچـوب ارزشهـای دینـی
میبیننـد و کمتر بـر موضـوع ملّـی مترکـز کردهانـد.
مرحلـۀ غربـت بعـد از نقشـبندی را در رسودههـای
حاجـی قادر مشـاهده میکنیـم که آن را «غربـت از جنبۀ
ناسیونالیسـم» نامیدهایـم .هرچنـد حاجی قـادر کویی از
جهـان قـدرت و تأثیـرات دیـن دور بـوده ،ا ّمـا وضعیـت
غربـت را بـه خدمـت ملّـت و هوشـیاری ملّـی درآورده
اسـت؛ بـه همین دلیـل جامعه را بـه پیش میرانـد؛ او در
تأ ّمـل بـر موضوعات میهنـی در ادب کـردی نقطۀ عطفی
میشـود؛ بـه گونـهای کـه در غریبانهرسایـی حاجی قادر
و سـپس پیرهمـرد و زیـور ،ملّـت و میهـن بـه مرکـز ثقـل
ایـدۀ شـعری آنـان بـدل میشـود.
کلیدواژههـا :مفهـوم غربـت ،موالنـا خالـد نقشـبندی،
نالـی ،حاجـی قـادر ،پیرهمـرد ،زیـور.ورد.

)نویسنده مسؤول( 1- kaifimuhammad393@gmail.com
2- yadgar.ameen@soran.edu.iq
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 -1پێشەکی
لــە ئەدەبیاتــی میللەتانــی جیهانــدا ،تاراوگەبوونــی شــاعیر و منــەوەران دیرۆکێکــی
لەمێژینــەی هەیــە ،جــا بۆ هەر ســەردەمێک ،فاکتــەری جیــاواز هــۆکاری تاراوگەبوونن،
ئەمــەش بــۆ واقیعــی ژیانــی ســەردەمە جیــاوازەکان دەگەڕێتــەوە .شــاعیر و منەوەرانــی
کوردیــش دۆخ و شــێوەى ژیانــی سیاســی ،ئابــووری ،کۆمەاڵیەتــی و دینیــی
ســەردەمێک لــە ســەردەمەکانی ژیانیــان ،هــۆکاری تاراوگەبوونیانــن .لــە مێــژووی
ئەدەبــی کــوردی چەندیــن ڕووداوی ســەرپێهەڵگرتن و جێهێشــن بەدیدەکرێــت،
بــەاڵم نۆڕمێکــی تایبــەت و شــێوازێکی دونیابینیــی دیاریکراویــان دروســت نەکــردووە.
مەوالنــا خالیــدی نەقشــبەندی ،لــە ملمالنــێ و کێبەرکێــی دەســەاڵتی دینــداری
بــە مەبەســتی پــاوان کردنــی ســەرزەمینی قەڵەمــڕەوی تەریقەتەکــەی ،کەوتووەتــە
ڕکابــەری ،بــۆ ئــەم مەبەســتەش یەکێکــە لــەو کەســایەتییانەی لــەو کایــە ملمالنێــکارەدا
ڕۆڵێکــی ئێجــگار گرنگــی هەیــە ،ســەرەنجام تاراوگــە دوا مەنزڵگــەی دەبێــت .بۆیــە
ئێمــەش بــۆ ســەرەتای تاراوگەبوونــی منەوەرانــی کــورد گەڕاوینەتەوە ،ســەرنجەکامنان
لــە مێــژووی نوێــی نەتــەوە هەڵگۆزیــوە ،بــۆ ئــەم مەبەســتەش لــە مەوالنــا خالیــدی
نەقشــبەندییەوه وەک ســەر ئامــەدی تاراوگــەی دینیــی لــە قەلەمــڕەوی میرنشــینی
بابــان دەســت پێدەکەیــن ،دۆخــی تاراوگەبــووىن مەوالنــا خالیــد وەک ســەنەدێک
لەنێــو شــیعرەکانی خۆیــەوە دەســتامن خســتووە ،کــەوا تــەواوی بیرکردنــەوە و ســۆزی
غەریبییەکــەی لــە چوارچێــوەی ئاییــن و تێڕوانینەکانــی ئایینــەوە ســەرچاوەی گرتــووە.
مەوالنــا خالیــدی نەقشــبەندی ئەگەرچی ڕێبــەری تەریقەتــی نەقشــبەندیی موجەدیدیە،
لــە هەمــان کاتــدا شــاعیرێکی بــە توانــا و دەســت ڕەنگینــە .بــە خوێندنــەوەی
شــیعرەکانی تێیدەگــەی قورئــان و فەرموودەکانــی پێغەمبــەر کاریگەرییەکــی زۆریــان
لەســەر دانانــی شــیعرەکانیدا هەیــە .بەپێچەوانــەوە لــە دۆخــی دواتــری تاراوگەبوونــی
شــاعیر و ڕۆشــنبیران ،کەمــر ئــەو هەســتە دیندارییــە دەبینییــەوە ،نیشــتیامن و نەتــەوە
لــە دیــدی حاجــی قــادر و هاوڕێکانیــدا لــەوە دەکەوێــت بــە ئاییــن گۆشــکراو بێــت،
بەڵکــوو دادەبەزێتــە نێــو وردەکارییەکانــی ژیانــی ڕۆژانــەی خەڵــک و بابەتەکانییــان
دەکەنــە هەوێنــی شــیعرەکانییان.
 -2بنەمای تیۆریک
لــەم توێژینەوەیــەدا پەیــڕەوی میتــۆدی «وەســفیی شــیکاری» کــراوە ،تیایــدا منوونــە
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شــیعرییەکانی شــاعیرانی تاراوگەبــوو ،لــەو شــوێنەی پێویســت بووبێــت بەمنوونــە
وەرگیــراوە .ئــەو شــاعیر و منــەوەرە تاراوگەبووانــەی مــاوەی ژیانیــان لــە ناوەڕاســتی
ســەدەی نۆزدەهــەم تــا وەکــو ناوەڕاســتی ســەدەی بیســتەم بــووە ،کراونەتــە ئامانجــی
لێکۆڵینەوەکــە ،بــەاڵم نەمانویســتووە شــێوەی کڕۆنۆلــۆژی بــە لێکۆلینەوەکــە بدەیــن،
بەڵکــوو ئــەو نــاوە دیارانــە وەرگیــراون ،کــەوا ســەرئامەد و ڕچەشــکێنی قۆناغەکــەی
خۆیانــن ،ئەگەرچــی ئــەوەش دەزانیــن لەمــاوەی ســنووری لێکۆلینەوەکــەدا چەنــد
شــاعیر و کەســایەتیی دیکــە هــەن ،بــەاڵم بــە ســەرنجدان لــە بەرهەمەکانیــان،
هەســت بــە یــەک نــۆرم و شــێوەی بیرکردنــەوە دەکرێــت ،بــۆ منوونــە نالیــی شــاعیر
هاوشــێوەی تاراوگەبوونەکــەی مەوالنــا خالیــدی نەقشــبەندییە ،ئەمانە (نالــی و مەوالنا
خالیــد) لەنێــو یــەک سیســتەمی کۆبیــردا تاراوگەبــوون ،شــێوازی ســەر هەڵگرتــن و
ئاوارەبوونەکەیــان زۆر لەیەکــەوە نزیکــە ،مــاوەی زەمەنــی نێوانیشــییان زۆر لەیەکــەوە
دوور نییــە ،تەنانــەت شــێوازی نواندنــەوەی هەســتی غەریبییــان لەنێــو شــیعرەکانییاندا
لــە ڕووی دەروونییــەوە لــە یەکدیــی دەچێــت ،ئەمــەش بــۆ حاجــی قــادری شــاعیر و
هاوڕێکانــی دوایــی ئــەو ڕاســتە ،کەچــی ئێمــە تەنهــا ســەرتۆپی یەکــەم دەســتپێکی
پرۆســەی تاراوگەبوومنــان بەمنوونــەی ســنووری لێکۆڵینەوەکــە وەرگرتــووە :بۆیــە ئەم
لێکۆلینەوەیــە لــە مــەداری دوو بازنــە ،شــاعیر و منەوەرەکانــی کۆکردۆتــەوە ،یەکێکیــان
ئایینییــە و ئەویرتیــان ناسیۆنالیســتییە .تەنهــا لەســەر ئــەو شــاعیر و منەوەران وەســتاوین
کــەوا لــە نێــو ســنووری قەڵەمــڕەوی میرنیشــینی بابانــن ،ئەگەرچــی ئــەوەش دەزانیــن،
لــە کۆتایــی ســەدەی نۆزدەهــەم بنەماڵــەی بەدرخانییــەکان لــە تاراوگــە ڕۆڵێکــی
گرنگیــان لەمــەڕ وشــیاری نەتەوەیــی بینیــووە.
 -3پێشینە
لــە ئەدەبیاتــی کوردیــدا ،لێکۆڵینەوەیــەک بەشــێوەی زانســتی لــە ســەر تاراوگەبوونــی
منەوەرانــی کــورد و ئــەو لێکەوتانــەی لــە دۆخــی تاراوگەبوونەکەیــان دەکەوێتــەوە،
پێشــکەش نەکــراوە .دەشــێ ئــەم توێژینەوەیــە بــە یەکــەم هــەوڵ لــە بــواری لێکدانەوەی
لێکەوتــەی تاراوگــە لــه ئەدەبــی کوردیــدا ،دەســت نیشــان بکرێــت.
 -4چەمک و زاراوەی تاراوگە
بــەر لــەوەی بــاس لەچەمــک و زاراوەی تاراوگــە بکەیــن ،پێویســتە ئــەوە بڵێیــن تاراوگە
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چەمکێکــی ئاڵــۆز و گرێــدراوی کۆمەڵێــک چەمــک و دەســتەواژەی تــرە ،لەگــەڵ
چەندیــن ڕەوت و بزاوتــی ســەرهەڵگرتن و شــوێن لەقبوونــی مــرۆڤ ،تێکچــڕژاوە،
ێ تاراوگــە بــەدوا
مانــا و مەبەســتی خــۆی لەوانــەوە وەردەگرێــت .بۆیــە دەکــر 
پرۆسێســی کــۆچ ،ڕەو ،ســەفەر ،ســەرهەڵگرتن ،دوورخســتنەوە ،شــوێن لەقبــوون،
تــۆران و غەوارەبــوون بزانرێــت.
تاراوگــە چەمکێکــە پرت گرێــدراوی شــوێن و چوارچێوەیەکی جوگرافیــی دەرەوەی
ســنوورەکانی زێــد و نیشــتیامنە .پێویســتە پێــش هەمــوو شــتێک بزانیــن ،لەزمانــی
کــوری چەمکــی تاراوگــە ،بەرامبــەر چ چەمکێکــی زمانــی ئینگلیــزی دەوەســتێت و
بــۆ چ مەبەســتێک بەکاردێــت .لەزمانــی ئینگلیزیــدا هاوشــێوەی زمانــی کــوردی چەنــد
چەمکێــک هــەن ،گوزارشــتکەری دۆخێــک لەدۆخەکانــی ســەرهەڵگرتن و جێهێشــتنی
نیشــتامنن ،ئەوانیــش بریتیــن لــه:
«“Diaspora”, “exile”, “migration”, “expatriate”, “displacement”, “homeless
هــەر یەکێــک لــەو چەمکانــە لەشــێوازی چۆنییەتــی ســەرهەڵگرتن و جێهێشــتنی
کــەس و گرووپەکانــەوە مانــا و مــەودا وەردەگــرن ،بــۆ منوونــە:
Diaspora:
وەکــو چەمکێــک لەنێــو ئەدەبیاتــی میللەتــان بــۆ دۆخــی ســەرهەڵگرتن و بــەزۆر
پەرتەوازەکردنــی جوولەکــەکان تایبــەت کــراوە ،پــر ئەوانــی لەخەڵکانــی میللەتانــی
ێ بەســەریاندا ســەپاوە .بــەاڵم
تــر پێدەنارسێتــەوە ،دۆخێکــی سیاســییە و بەزۆرەملــ 
دواتــر دەبێتــە چەمکێکــی گشــتی و لــە فەرهەنــگ و زمانــی دیکــەش دەردەکەوێــت،
میللەتانــی تریــش بــۆ دۆخــی ســەرپێهەڵگرتن و تاراوگەبوونــی خۆیــان بــەکاری دێنــن
(.)p136:2005,Ember& Embe
:Migration
پرۆســەیەکە بــۆ کۆچکــردن ،جــا چ تاکەکــەس یــان گــرووپ و کۆمەڵەیــەک بێــت،
لەخاکــی خۆیانــەوە کــۆچ بــۆ خــاک و ســەرزەمینێکی دیکــە ئەنجــام دەدەن (Ozden
.)23-p22:2007,& Schiff
:Expatriate
ئــەم چەمکــە بەمانــای ئاوارەبوونــی کەســێک دێــت ،پــر بــۆ دۆخــی ئــەو کەســانەیە،
کــەوا کارامەیــی لەپیشــەیەک یاخــود کاریگەربــوون بەتەوژمــی هونــەری یاخــود
ئەدەبــی واڵتێــک ،ســنووری کارگێــڕی واڵت دەبرێــت .زۆربــەی جــار ماوەیەکــی
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ێ لەچــاو تاراوگەبــوون ،دوای ســوود وەرگرتــن یاخــود نەمانــی
کەمــر دەخایەنــ 
هۆیەکانــی ئاوارەبــوون ،بــواری گەڕانــەوەی بــۆ شــوێنی ڕەســەنی خــۆی هەیــە
.))p143:2013,Castree,kitchin& Rogers
:Displacement
ئــەم چەمکــە شــوێن لەقبوونــی بــۆ بەکاردێــت ،ئەمــەش پــر بــه مەبەســتی ئاوارەبــوون
و ســەرهەڵگرتنی تــاک یاخــود گروپێــک دێــت ،کــەوا ســنووری واڵت دەبڕێــت و
لــە واڵتێکــی دیکــە دەگیرســێتەوە ،لــە ئەنجامــی هۆکارێکــی رسوشــتی یاخــود
جەنــگ و هتــد ،شــوێنی خۆیــان بــۆ شــوێنێکی دیکــی جێدەهێڵــن ( https://www.
.)merriam-webster.com/dictionary/displacement
:Homeless
ئــەم چەمکــە «بێامڵــی» پێدەوترێــت ،پــر بــۆ دۆخــی ســەرگەردانی و بــێ شــوێنی
کــەس و گروپێــک دەوترێــت ،لەناوەخــۆ یاخــود هەندێــک جــار بــۆ دەرەوەی
ســنووری واڵتیــش ،کــەوا بێــاڵ و شــوێنن ،بەکاردێــت (Amore, Baker and
.)p20 :2011,Chapman
:Exile
ئــەم چەمکــە بەمانــای تاراوگــە دێــت ،مانــای خــۆی لەجیــاوازی ژیــان و شــوێنکاتی
ســەرزەمینی دیکــە وەردەگرێــت ،کەســێک یاخــود کۆمەڵــە و گروپێــک دوای
نیشــتەجێبوونیان ،کاریگــەری شــوێنی تازەیــان بەســەرەوە هەیــە ،لەفەرهەنگــی
«»Longmanی زمانــی ئینگلیزیــدا ،ئــەم چەمکــەی» »exileبــەم شــێوەیە دیاریکــردوە،
کــەوا بنچینــەی چەمکەکــە» »exiliumلەالتینییــەوە بەمانــای دەرچــوون و
ســەرهەڵگرتنی کەســێک دێــت ،دواتــر چۆتــە نێــو زمانــی فەرەنســی» »exulو لەمــاوەی
ســەدەی دوازدە و ســێزدەدا ،بوەتــە زاراوەیەکــی بــاو ،پاشــان لەئینگلیزیــدا بــە «»exile
بەکارهاتــووە (.)https://www.ldoceonline.com/dictionary/exile
تاراوگــە لەزمانــی کــوردی بــۆ چەمکــی» »exileبەکاردێــت ،بۆیــە ئێمــەش
لــەم توێژینەوەیــەدا ،لەهــەر پەڕەگــراف و ڕســتەیەک باســی تاراوگەمــان کــرد بێــت،
ئــەوا مەبەســتامنە بەرامبەرەکــەی بــە» »exileبزانرێــت ،جــا دەش ـێ بــۆ هەمــوو ئــەو
چەمکانــەی ســەرەوە ،دۆخــی سیاســیی ،کۆمەاڵیەتــی ،ئابــووری ،دینــی ،جەنگــە
ناوخۆییــەکان ،گۆڕانــکاری لــە ڕژێمــە سیاســیەکان ،بــۆ تاراوگەبــوون هــۆکار بــن.
ســەبارەت بەشــێوازی دروســتبوونی چەمــک و زاراوەی تاراوگــە لــە زمانــی کوردیــدا،
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پێــان وایــە بــە دوو شــێوازی لــە یەکــر جیــا ئــەم زاراوەیــە (تاراوگــە) دروســت بــووە،
هــەر دوو شــێوازەکەش کاریگەرییــان بــە ســەر گۆڕینــی واتــای چەمکەکــەدا نەبــووە،
زانینیــی واتــای ڕەگ و قــەدی ئــەم چەمکــە ،بــۆ ئــەم بابەتــەی ئێــرە گرنگــە.
 -1-4شێوازی یەکەم
لــە زمانــی کوردیــدا ،تاراوگــە ناوێکــی داڕێــژراوە لــە چاوگــی «تارانــدن» ،وەک
چاوگێکــی تێپــەڕ ،کــە لــە بنکــە «تاراو»بــە زیــادە خستنەســەری« +گــە» ،پێکهاتــووە.
یــا خــود «تــاران» چاوگێکــی تێنەپــەرە ،وشــەی «تــارا» وەک ناوێکــی کــراوە لــە
«تــار  +ا» پێکهاتــووە ،بــۆ ئــەو باڵندانــە بەکاردێــت ،کــە هێالنــەی خۆیــان بەجێدێڵــن،
بــۆ منوونــە دەگوترێ«کۆترەکــە تــار بوو».
لــە فەرهەنگــی هەنبانەبۆرینــەدا« ،تــاران» بــە مەبەســتی ڕۆیشــن و ســەرهەڵگرتنی
کەســێک بــۆ شــوێن و مەنزڵگەیەکــی دیکــە هاتــووە ،یــا خــود «تارانــدن» گــەردان
کردنێکــە بــۆ کــەس و ســیفەتی ســەرهەڵگرتنی تاکەکەســێکی دراوەتــە پــاڵ ،ئەمیــش
بــە مەبەســتی نەگەڕانــەوەی بــۆ زێــد و نیشــتیامنی بەکارهێنــاوە ،بــە هەمــان شــێوە
«تارکــردن» ئەرکــی کاری دراوەتــە پــاڵ ،بە مەبەســتی ئــەو هێــزەی یاخــود ئایدۆلۆژیای
کۆمەڵگەیــەک یــان تاکەکەســێک ،دەســەاڵتی بــە ســەر دەرکــردن و دەرپەڕاندنــی
کەســێکەوە هەیــە (هــەژار .)140 :1388 ،لــە فەرهەنگــی هەژیــر« ،تارانــدن» بــە مانــای
ڕاماڵیــن ،ڕادان ،دوور خســتنەوە ،دەرکــردن ،پەرتەوازەکــردن هاتــووە (عەبدوڵاڵپــوور،
.)320/١ :2008
لــە فەرهەنگــی خاڵــدا« ،تارانــدن» بــە مانــای تەراندنــی کــەس بەکارهاتــووە،
ئەمیــش بــە هەمــان شــێوە جەخــت لــە ســەر دەرکــردن و ســەرپێهەڵگرتنی تــاک
دەکاتــەوە ،جــا دەشــێ بــە ویســتی خــۆی بێــت یــان بــە زۆرەملــی بێــت (خــاڵ:2005 ،
 .)91لــە فەرهەنگــی کوردســتاندا« ،تــاراو» بــە مانــای ئــاوارە و هەاڵتــوو هاتــووە.
ئــەم گــەردان کردنەشــی بــۆ کــەس دەگەڕێتــەوە ،بــەاڵم «تارانــدن»ی بــۆ تەرانــدن،
بەکارهێنــاوە ،ئەمــەش زیاتــر بــۆ ســەرچاوەی ئــەو هێــز و ئامــرازە دەگەڕێنێتــەوە کــەوا
تــاک و کــۆ دەتارێنــن (موکریانــی.)209 :1999 ،
 -2-4شێوازی دووەم
«تــاراو» ئاوەڵنــاوی بەرکاریــە ،بەزیادەخســتنی پاشــگری «گــە» ،ئــەم پاشــگرەش
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تایبەتــە بەشــوێن ،پاشــگری «گــە» وەک پاشــگرێکی وشەســازی(مۆرفۆلۆژی) ڕۆڵــی
لەداڕشــتنی وشــەکە لــەڕووی واتــاوە هەیــە ،واتاکــەی لــە کەســێک یــان شــتێکی
«تاراو/تــەرە «ەوە ،بــۆ شــوێنی ئــەو کەســەی یــا خــود شــتەی لێــی دەحەوێتــەوە
دەگــۆڕێ ،لــەڕووی پۆلــی وشــەکەوە ،پۆلەکــەی لەئاوەڵنــاوەوە بــۆ نــاو دەگــۆڕێ.
لــەرووی فۆرمــەوە ،وشــەکە دووبــارە بەپاشــگرێکی دیکــە دادەرێژێتــەوە «تــارا» قــەدە،
«واو» پاشــگری بــەرکاری« +گــە» پاشــگری شــوێنه ،دەبێتــە «تاراوگــە» ،مۆرفیمــە
مۆرفۆلۆژییەکانــی لەوچەشــنە ،وشــەی هاوخێــزان دروســت دەکــەن ،کــە زۆرجــار
پۆلــی وشــەکە دەگــۆڕن ،بــەاڵم مەرجــی ســەرەکییە واتــای وشــەکە بگــۆڕن ،وەک
ئــەوەی لــە چەمکــی تاراوگــەدا دەبیرنێــت .بەپێــی چۆنیەتــی تەوزیفکردنــی چەمکەکە،
«تــاراو» بــۆ کەســە و «گــە» بــۆ شــوێن دەگەڕێتــەوە ،هاوشــێوەی «شوشــتنگە»،
«کوشــتارگە»« ،خواردنگــە»« ،نۆرینگە»...هتــد ،کــەوا زیاتــر گرێــدراوی شــوێنن،
مســعوود محەمەدیــش دەڵێــت« :پاشــگری «گــە» کــە هێــای بــۆ مەکانــە ،بەبەریــەوە
ێ بکرێــت ،وەک بەمەتــار بڵێیــن فڕگــە ،بەجێگــەی نووســن بلێیــن
هەیــە قیاســی ل ـ 
خەوگــە» (محەمــەد.)92 :2011،
لــە هــەر زمانێکــدا گــەردان کــردن و داتاشــینی وشــە ،لێکەوتــەی ژیــان و ژیــاری
ئــەو نەتەوەیە نیشــاندەدات لەچۆنیەتــی مەزراندنی چەمــک و بەکارهێنانیاندا ،مســعوود
محەمــەد پێــی وایــە ،هەندێــک پاشــگر هەیــە کاتێــک دەچنــە ســەر «کار»ێــک یــان
«فعل»ێــک ،لــە فعالیەتــی دەخــەن« ،ئێســتگە و ڕوانگــە»ی بــە منوونــە هێناوەتــەوە
(محەمــەد ،)88-87 :2011،لــەم ڕوانگەیەشــەوە دەکــرێ چەمکــی «تاراوگــە» ببەینــەوە
ســەر ئــەم تێڕوانینــەی ســەرەوەی مســعوود محەمــەد ،واتــە ئەوەنــدەی دەاللــەت لــە
شــوێنە ،ئەوەنــدە بــزاوت و جووڵــەی شــت یاخــود کــەس نییــە.
بــە ســەرنجدامنان دەگەینــە ئــەو ئەنجامــەی تاراوگــە لــە «تــارا +و +گــە»ەوە
هاتــووە ،تــاراو «تــارا+و» بــەو کەســە دەگوتــرێ کــە بــە نیــازی نەگەڕانــەوە پەنــای
بــۆ شــوێنێ بردبێــت ،هەروەهــا بــۆ تەیــر و باڵنــدەش دەگوتــرێ ،پاشــان «گــە» ئامــاژە
بــۆ شــوێن دەکات .بێگومــان «تاراوگــە» وەک چەمکێــک دەش ـێ ڕەهەنــدی دینیــی،
سیاســیی ،کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری بدرێتــە پــاڵ .جــا دەشــێ تاراوگــە هەڵبژاردەیەکــی
ئازادانــە بــێ ،دەشــێ زۆرەملیــش بــێ ،واتــە دەشــێ نەفــی کــردن بــێ ،دەشــێ بــۆ
هــۆکاری جیــاواز کەســێک شــوێنێکی دیکــە ،واڵتێکــی دیکــە هەڵدەبژێــرێ بــۆ
ئــەوەی ژیانــی تیــا بەســەر بــەرێ.
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لــە تۆمارکارییەکانــی مێــژوو ،وابــووە کەســایەتییەکی دیــار و کاریگــەر ،توانــای
گۆڕیــن و گۆڕانکاریــی مێــژووی نەتەوەیەکــی هەبــووە ،زۆرن ئــەو ســەرکردە و پیــاوە
ئایینــی و کەســایەتی و ئاغایانــەی ،دەســتیان لــە نووســینەوە و تۆمارکردنــی مێــژووی
ســەردەمێکی دیاریکــراودا هەیــە ،بــەو مانایەی دەشــێت مێــژووی نەتەوەیــەک لەماوەی
ژیانــی کەســایەتییەکی نــاوداری ئــەو نەتەوەیــەوە دەســت پــێ بــکات .لەمێــژوودا،
هەندێــک لــە پیــاوە سەردەســتە و ڕچەشــکێنەکانی کۆمەڵگــەی کــوردی ،هێزێــک
بەزەبــری دۆخێکــی پێشــهاتوو ،هەڵــی داوەتــە دەرەوەی تێفکرینەکانــی ،بەجۆرێــک
لــە جــۆرەکان ئــاوارە و ســەرگەردانی کــردوون ،لــە ڕابــردووی ئــەم مێــژووەدا چەندیــن
کەڵەپیــاوی ئایینیــی و نووســەری خامەســەنگین کەوتوونەتــە بــەر شــااڵوی دەرکــردن و
ســەر پــێ هەڵگرتــن .بــۆ ئــەم مەبەســتە ســەرنج لــە تاراوگەبــووىن منەوەرانــی ئەدەبــی
کــوردی ،کــە لــە خــوارەوە نووســیومانەتەوە بدەیــن ،دەشــێ بەســەر دوو قۆناغــدا
دابەشــی بکەیــن:
 -5قۆناغی یەکەم :تاراوگە لە ڕەهەندی دینداریدا
ســەرەتای دەســتپێکی ئــەم قۆناغــە دەشــێ بــۆ «مەوالنــا خالیــدی( )1نەقشــەبەندی»
بربدرێتــەوە .لەباشــووری کوردســتان ژیــان و تاراندنــی مەوالنــا خالیــد لەمێــژووی
نوێامنــەوە ســەر دەردەکات ،بەمــەش دەکــرێ مێــژووی ئەدەبــی تاراوگــەی کــوردی،
ســەرەتاکەی بــۆ دوو ســەدە لەمەوبــەر بگەڕێنینــەوە(.)٢
بــەر لــەوەی باســی هــۆکاری تاراوگەبوونــی مەالونــا خالیــد بکەیــن ،پێویســتە
بزانییــن ئــەم قۆناغــەی تاراوگــە ،بــۆ پێــی دەوترێــت دینــداری .بەســەرنجدان و
خوێندنــەوەی ســەردەم و ژیانــی پیــاوە تاراوگەبووەکانــی ئــەم قۆناغــە لــە ڕەهەنــد و
پاشــخانی دیندارییــەوە تاراوگەبوونیــان بــەدوا مەنــزڵ و چارەســەر زانیــوە و دەرچــووی
ئاســتانەی مزگــەوت بــوون ،ســەرەتا و کۆتایــی ژیانیــان لــە خزمــەت دینــداری بــە ڕێ
کــردووە ،لەســەر تێفکریــن و دونیابینینیانــەوە ئەوەنــدەی دیــن کاریگەریــی هەبــووە،
نەتــەوە و بابەتەکانــی تــر کەمــر .لــە دیــدی کارەکتەرەکانــی ئــەم قۆناغــەی تاراوگــەدا،
شــوێن بــە پیــرۆز ســەیرکراوە و بەرگێکــی دینیــی بەبــەردا کــراوە .هەمــوو لێکدانــەوە و
رشۆڤەکارییەکیــان بــۆ دونیــای ســەردەمی خۆیــان لــە ئایینــەوە هەڵگۆزیــوە.

ه له ئهدهبی كوردیدا
لیكهوتهی تاراوگ 
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 -1-5مەوالنا خالید ( 1827 -1779زاینیى)
بەســەرنجدامنان لــە دیوانەکــەی مەوالنــا خالیــدی نەقشــبەندی ،کــەوا پیرەمێــردی
شــاعیر ،شــیعرە فارســیەکانی وەریگێڕاوەتــە ســەر زمانــی کــوردی و لەگــەڵ شــیعرە
کوردییەکانــی مەوالنــا خالیــد خــۆی ،لــە دیوانێکــدا بــە نــاوی «ڕۆحــی مەوالنــا»
چاپــی کــردووە ،تیایــدا لــە ژیانــی وردبووینــەوە ،لــە ســەرەتادا نووســینی شــیعرەکانی
بــە ناوی(نووری)بــووە،
زۆر تینــووە بە ئــاوی هیدایەتی بە ڕاســتی تێر ئاوی کە لە قولزومی ئیحسانی بایەزید
نــووری لیقایــی نیشــاندە لــە خودبینــی بیکــە بــە بەندەیەک لــە غوالمانــی بایەزید
(پیرەمێرد)62 :2012 ،
یان لە شیعرێکی دیکەدا دەڵێت:
ســا غــەم کــۆی شــادیم یــا وەبــاد شــانو تەمــام ئینتیقــام وەصڵــت لێــم ســانو
خاص خاص جەشیدەن تەئسیری دووری کــرد وەکــۆی نــورە ســەرتاپای نــوری
(پیرەمێرد)235 :2012،
پاشــان لــەدوای گەڕانــەوەی ســەفەری هندســتان شــیعری بەناوی»خالیــد»
هۆنیوەتــەوە،
دڵ کــە گیرابــوو لــە داخــی دووری یــا ڕزگاری بــوو
چونکــو دەنگــی پێکەنینــی ئــەو گوڵی خەندان گەییشــت
«خالیــد» ئــەی مورغــی گوڵســتانی وەفــا ،ناڵــەت نەبــێ
وا بەهــار بــۆ گیانــی ســەرما بردەڵــەی زســتان گەییشــت
(پیرەمێرد)48 :2012 ،
یان لە شیعرێکی دیکەدا دەڵێت:
چۆن لە دەوری ئەو تەسـەلالم دێ بە سەبر لـەش ئەگـەر نەتوانـێ بـڕوا گیـان ئەچـێ
چاکــی خالیــد پــڕ لــە لەعلــە وەک یەمەن بۆ بەدەخشـان ڕوو بە ڕووی سامان ئەچێ
(پیرەمێرد.)179 :2012،
دوو هەڵوێستی تەواو جیاوازی لێ دەفامدرێتەوە:
هەڵوێستی یەکەم:
پێــش ســەفەریەتی بــۆ هیندســتان و پەیوەندیــی بــە ژیانیــی لەســلێامنیەوە هەیــە ،بــۆ
دەســتکەوتنی مەعریفــەی زیاتــر شــوێن و هــەواری جیــاواز گــەڕاوە ،هەوڵیــداوە
بــۆ پێگەیاندنــی خــۆی قەڵەمــڕەوی میرنیشــینەکانی کــورد ببــڕێ ،لــە بینیــن و
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گفتوگــۆ زانســتییەکانی لەگــەڵ پیاوانــی ئایینیــدا ســوودی بینیــوە ،لــە نێــو مــەال و
زاناکانــی ســەردەمی خۆیــدا جێگەیەکــی دیــاری هەبــووە ،هەڵکەوتــە و ســەرئامەدی
رۆژگاربــووە .نەوشــێروان مســتەفا ئەمیــن دەڵێــت« :دوای وەرگرتنــی ئیجــازەی
مەالیەتــی ،لــە ســاڵی 1798م لەشــاری ســنە لەســەر دەســتی شــێخ محەمــەد قەســیمی
مەردۆخەیــی ،گەڕاوەتــەوە ســلێامنی و دەســتی کــردووە بــەکاری مەالیەتــی و لــە
مزگەوتــی گــەورەی ســلێامنی دامــەزراوە ،لێــرەوە هەڵکشــانی پلــەی کەســایەتی و
ناوبانگــی بــاو دەبێتــەوە ،کــەم وابــووە خوێنــدکاری دینــی لــەو تەمەنــەدا بــەو پلــە
زانســتییە بــگا» (ئەمیــن .)163 :2015،هــەر بــەم هۆیەشــەوە بــووە ،هەڵکشــانی پایــەی
کەســایەتی و کۆمەاڵیەتــی لەبــاوک و باپیرییــەوە بــۆی نەماوەتــەوە بەڵکــو بەڕەنجــی
دەســت و ئــاوەزی خــۆی ،بــەم پلــە و پایــە گەیشــتوە .پاشــان بەهــۆی شــێوازی
بیرکردنــەوە و دونیابینیانــەی خــۆی بڕیــاری چوونــە حــەج دەدات ،مــەال عەبدولکەریم
مودەڕیــس دەڵێــت:
مــەال خالیــد ســاڵی 1805ڕێگــەی حەجــی گرتۆتەبــەر ،لــە ڕێــگای موســڵەوە
چۆتــە شــاری حەلــەب و لەوێــوە بــۆ مەککــە و مەدینــە .ســەفەری حــەج بــۆ
مــەال خالیــد ســەرەتای دەســپێکی قۆناغێکــی نــوێ دەبێــت ،لــەم ســەفەری
حەجــەدا چــاوی بــە پیــرە پیاوێکــی یەمەنــی دەکەوێــت ،مۆچیــاری دەکات
و ئامــاژەی ڕێــگا گرتنەبــەری هیندســتانی بــۆ دەکات ،تــا بگاتــە ڕابــەری
ڕێ نیشــاندەران .دوای ســاڵێک مانــەوە لەحــەج ،دەگەڕێتــەوە ســلێامنی.
ســاڵی( ،)1809کەســێک بەنێــوی دەروێــش محەمــەدی تایــەن ،نێــردراوی شــا
عەبدوڵــای دیهلەوییــە ،دەگاتــە ســلێامنی ،هــەر لــەو ســاڵەدا مــەال خالیــد
لەگــەڵ یــارۆی دەروێــش ڕێــگای هیندســتان دەگرێتــە بــەر ،بەئاگایــی و بــە
وشــیارییەوە ڕێــگای بڕیــوە ،خــۆی نەداوەتــە دەســت قــەدەر و لەبڕینــی ئــەو
ڕێــگا دوورە بێمەبەســت و بێئامانــج نەبــووە ،بەڵکــوو زانیویەتــی بــۆ کــوێ
ئەچــێ و بــۆ الی کــێ ئەچــێ و بۆچــی ئەچــێ (مودەڕیــس.)30-9 :2011،
مــەال خالیــد ئــەو کاتــەی دەگاتــە هیندســتان دوای ماوەیــەک ڕێکەوتــی ڕۆژی
چــەژن دەبێــت ،بــەم بۆنەیــەوە هەســتی غەریبــی و ئاوارەیــی دەبــزوێ ،شــیعری
حەرسەتــی دیــدار و دیتنــەوەی نیشــتامنی نووســیوە:
چەژنــە وا مــن ناهومێــد و بــێ بەشــی دیــداری یــار
خەڵکــی خــوڕەم ،مــن بەخوڕەم ،ئــاو لەچــاوم دێتە خوار
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گشــت لەگەشــتی دەشــتە داوێن پــڕ گواڵڵەی ئــاڵ و من
ئەشــکی ســووری ،داخی دووری ،دەوری کردمە اللەزار
ێ نــەوا و دڵ لەخــەم کەیــل و ،غەریــب و بــێ نســیب
بـ 
دەسـت لەسەر دڵ ،سـەر لە ئەژنۆ ،چاو لە ڕێگەی پرسیار
دڵ ســوتاو و ،جەرگبــڕاو ،کــۆاڵن بەکــۆاڵن دەربــەدەر
کــەس بــەدەردی مــن نەچـێ ،دوورکەوتەیــی یــار و دیار
خوێنــی دڵ وا هات بەچاوما ،بــوو بەجۆگەی «بەکرەجۆ»
هەردوو سـەرچاوەی چەمێکن کردمە تاسەی «سەرچنار»
باوەمــردەی« ،باوەمــردە»م «ئاڵبواڵغــە» چاوەکــەم
خۆزگــە ئەمــدی پێــم بڵێــن وا« ،باوەگێڵدی» گەییە شــار
پێــم بڵـێ :خالیــد ،ئەگــەر تــۆ وا ڕەهەنــدە و شــێت نەبی
تۆ لەکـوێ و غەزنەین و کابول ،خاکی هیند و قەندەهار؟
(پیرەمێرد)18 :2012،
لــەم پارچــە شــیعرەدا مەوالنــا خالیــد ئــەو شــوێنانەی ئامــاژە پێــداوە ،کــەوا ژیــان
و ســەردەمێکی تەمەنــی لێــوە بەســەر بــردووە ،واتــا شــوێنەکان بــۆ مەوالنــا خالیــد
ئاشــنان و مــاڵ و مەنزڵگەیەتــی ،بەمــەش مەوالنــا خالیــد باســی شــوێنێکی خەیاڵــی و
ســەرزەمینێکی فــراوان نــاکات ،بگــرە ناوچەیەکــە و لەناوچەیەکیــش چەنــد شــوێنێکی
دیاریکــراو بــاس دەکات ،ئەمــەش ڕاســتییەکە کــەوا مەوالنــا خالیــد بــاس لەتــەواوی
ســلێامنی یاخــود ســەرزەمینێکی فــراوان وەک میرنیشــینی بابــان نــاکات ،بۆمنونــە
«بەکرەجــۆ ،ســەرچنار ،ئاڵبواڵغــە ،باوەگێڵــدی» ،مەوالنــا خالیــد وەک جوگرافیــای
پیــرۆز ســەیریان دەکات ،ئەمــەش بــۆ ئــەوە دەگەڕێتەوە،کــەوا لەســەردەمی مەوالنــا
خالیــددا ،مانــای نیشــتامن و چەمکــی دەوڵــەت بــەو ئەندازەیــەی ئێســتا تــۆخ
نەبــووە ،بەقــەد ئــەوەی مــاڵ و مەنزڵگــە بایەخــی هەبــووە ،ئەگەرچــی دەکــرێ ئەمــە
وەک کاڵوڕۆژنەیــەک لەمــەڕ پرســی دیندارانــەی مەوالنــا خالیــد ســەیر بکرێــت،
کــەوا نواندنــەوەی ئــەو ویســت و هەســتە دیندارییــە لــە زەیــن و ئــاوەزی مەوالنــا
خالیــددا هەبــووە .لــەم ڕوانگەیەشــەوە بــووە ،ئــەو کاتــەی مــەال خالیــد بــۆ وەرگرتنــی
تەریقــەت لــە هیندســتان بــووە ،شــێخ عەبدوڵــای دیهلــەوی بــۆ مەوالنــا خالیــد لــە
ئیجازەنامەکەیدا( )٣دەنووسـێ« ،لەخاکی کوردســتانەوە هاتووە» ،دیــارە ناوهێنانی خاکی
کوردســتان ،ئــەو هەســتەیە ،کــەوا مەوالنــا خالیــد لــە خانەقاکــەی شــێخدا بەبــەردەوام
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باســی کوردســتانی کــردووە ،شــێخ و موریدانــی ئەوێــی بە کوردســتان ئاشــنا کــردووە.
هەڵوێستی دووەم:
دەکــرێ ئــەم قۆناغــەی بــە «مەوالنــا خالیــدی( )٤نەقشــبەندی» بناســێنین ،پەیوەندیــی
بەســەفەری هیندســتانەوە هەیــە ،کــەوا تەریقەتــی نەقشــبەندی موجەدیــدی لەســەر
دەســتی ئەو لەســلێامنی و پاشــان لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ( )٥باڵودەبێتــەوە .لەقۆناغ
و هەڵوێســتی دووەمیــدا ،کاریزمایەکــی پڕاگامتیکــی و کەســایەتییەکی ئاوەزمەنــدی
ئایینیــی لــە ژێــر نــاوی «مەوالنــا خالیــدی نەقشــبەندی»دا دروســت دەبێــت،
قۆناغــی ژیانــی دوای ســەفەری هیندســتان بــۆ مەوالنــا خالیــد لــە ئەســتۆگرتنی
بەرپرســیارییەتیەکی ســەخت و دژوارە ،بەشــێوەیەک لــە دژایەتــی و بەگژداچونــەوەی
نۆڕمــی بــاوی کۆمەاڵیەتــی بێبــەش نەبــووە .لــە پێنــاو چەســپاندنی بنەماکانــی
بیــر و باوەڕەکــەی ،لــە ملمالنێیەکــی تونــدی دەســەاڵتی ســەردەم و نۆڕمــی بــاوی
ئایینــی و کۆمەاڵیەتیــدا بــووە .فەرهــاد شــاکەلی پێیوایــە گەڕانــەوەی مەوالنــا خالیــد
لەهیندســتانەوە بــۆ کوردستان(ســاڵی ،)1811تەنیــا گەڕانــەوەی ڕێبەرێکــی تەریقــەت
یــا زانایەکــی شــەریعەت نەبــووە ،بەڵکــوو الفاوێــک وزە و بیــر و بزوتنــەوە بــووە ،کــە
ســەر لەبــەری کۆمەڵــگای دوای خــۆی ڕەنگرێــژ کــردووە ،تــا ئەمــڕۆش جــێ دەســتی
بەســەر زۆر تەوژمــی سیاســی و فەرهەنگی کوردســتانەوه دیارە (شــاکەلی.)28 :2010،
مەوالنــا خالیــد لەنێــو ڕۆشــنبیری و یادگــەی تاکــی کــورددا پــر وەکــو کاریزمایەکــی
ئایینیــی دەرکەوتــوە ،ئەگەرچــی لــە شیعرنووســیندا نــاو و باویەتــی ( )6هەبــووە ،بەبیــر
و تێڕوانینەکانــی ،لــە مێــژوودا هەنــگاوی زێڕینــی بــۆ ژیانــی ســەردەمەکەی خــۆی و
دوای خۆیشــی تۆمارکــردووە ،توانیویەتــی قۆناغــی ســەردەمەکەی خــۆی ببڕێــت بــۆ
ڕۆشــنکردنەوەی ڕێــگا پێچەڵپێچەکانــی مێــژووی نەتەوەیــەک مەشــخەڵ بێــت ،دواتــر
بووەتــه سەرمەشــقی ڕەجــە وگۆڕانێــک ســەرتاپای کۆمەڵگــەى ڕەنگڕێــژ کــردووە.
لــە دنیــای ڕۆشــنبیری کوردیــدا ،مەوالنــا خالیــدی نەقشــبەندی وەک پیاوێکــی
تاراوگەبــوو دەدرەوشــێتەوە ،وەک مەوالنــا خالیــد خــۆی دەڵێــت:
مەســتی کــە وەک مــن لە ڕێــی خوادا بــە زەوقێکــی خووا
دڵ لــە تــاوا کەوتــە جــوواڵن «ناقــه» نــاڕوا ،نــاڕەوا
گوێــم لــە دەنگــی «حدیة»یــە دڵ کــۆی یــاری گرتەبــەر
لــەش لــە خاکــی شــام و دڵ بــۆ بــادی «یرسیب»دەرهەوا
(پیرەمێرد)41 :2012 ،
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مەوالنــا خالیــد لەگــەڵ ڕووداو و پێشــهاتەکاندا زانیویەتــی چــۆن مامەڵــە بــکات،
بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی واقیعــی دینیــی و کۆمەاڵیەتــی و سیاســی ســەردەمەکەی،
تەریقەتــی نەقشــەبەندی بەئامرازێــک زانییــوە ،چونکــە بەبانگەشــەکردنی بــۆ تەریقەتــی
نەقشــەبەندی بــەرەو ڕووی دژایەتیکردنــی تەریقەتــی قــادری بووەتــەوە ،کــەوا ڕەگ و
ڕیشــەی لەبونیــادی کۆمەڵگــەی کوردى ئەو ســەردەمەدا هەبــووە« ،شــێخە فیوداڵەکانی
قــادری توێژێکــی کۆمەاڵیەتــی دوورەپەرێزیــان پێکهێنابــوو ،ژمارەیەکــی کــەم لــە
بنەماڵــەی شــێخان ئەرکــی ســەرکردایەتی ئایدۆلۆژیــان بــۆ خۆیــان پاوانکردبــوو،
خەلیفــەی شــێخەکانی قــادری نەدەبوونــە شــێخ ،شــێخایەتی تەنهــا لــە نێــو خانەدانانی
بنەماڵــەی بەرزنجــەکان و ســاداتی نەهــری خۆیانــدا دەمایــەوە .نەقشــبەندیەکان هاتــن
ئــەم ســراکتۆرە دۆگامیەیــان توانــدەوە» (عەلــی و دەروێــش .)41 :2013،لەنێــو
خەڵــک و پەیڕەوکەرانــی تەریقــەىت نەقشــەبەندی بەبایەخــەوە لــەو بزاوتــە ئایینیــی
و گۆڕانکارییــە نوێیانــەی ،کــە لــەدوای هاتنــە پێشــەوەی تەریقەتــی نەقشــبەندی
لــە ســلێامنی و ڕۆژگاری دەســەاڵتی بابانــەکان ،ڕوانیوویانــه«،مەوالنــا ئەرکێکــی
هێنــدە گــەورەی بەئەســتۆوەبوو ،کــە دەبــوو تۆڕێکــی یەکجــار ورد و پتــەو و ســفتی
کار و ڕێکخســن دابیــن بــکات بــۆ بەئەنجــام گەیاندنــی پەیامەکــەی ،لەالیەکــەوە
دەبــوو بەمــوو لەبنەمــا فکرییەکانــی النــەدات ،لەالیەکــی دیکەشــەوە دەبــوو هێنــدێ
ئاوەزکارانــە زەوییــەک بۆبیروباوەرەکانــی ئامــادە بکات»(شــاکەلی .)29 :2010،بــەم
کارەی ،مەوالنــا خالیــد بــۆ یەکەمجــار لــە مێــژووی گوتــاری ڕوناکبیریــدا ،دیالــۆگ
و مشــتومڕێکی فەرهەنگــی دینیــی لەنێــو دانیشــتووانی ئــەو رۆژگارەدا دێنێتــە ئــاراوە و
زەمینەیەکــی بەپیــت و بەبڕشــت بــۆ هێنانــە کایــەی قۆناغێکــی نوێــی زانیــن و زانیــاری
دەڕەخســێنێ ،مســتەر ریــچ دەڵێــت« :لــەو ســەردەمە بــەدواوە گەورەتریــن بزوتنــەوەی
شــیعری «نالــی ،ســامل ،کــوردی و هاورێکانیــان» ،دەردەکــەون و نووســین بەدیالێکتی
ســلێامنی ســەر هەڵــدەدات و تــا ئێســتاش بەردەوامــە ،ســەرەتاکانی بــۆ ئــەو رۆژگارە
دەگەڕێتــەوە ،کــە مەوالنــا خالیــد بــاس و خواســی تــازەی فەرهەنگــی دەورووژێن ـێ
و بەگیانــی واقیعبینانــەی کۆمەڵگــە ،ڕەخنــەی ئایینیــی توندوتیــژ لەڕابەرانــی ئــەو
ڕۆژگاری ئایینیــی ئیســام لــە ســلێامنی و فەرمانرەوایانــی ملهــوڕ و سیســتەمی
گەندەڵبــووی سیاســی دەگرێــت ،بــۆ چارەســەری کێشــەکانی کۆمەڵگــەی کــوردی،
هەنــگاو بــۆ ڕیفۆرمخــوازی هەڵدەگــرێ»(ریــچ.)17-14 :2012،
میرانــی میرنشــینی بابــان هەســت بەگەورەیــی مەوالنــا خالیــد و دەســت
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ڕۆیشــتنی لــە قەڵمــڕەوی میرنشــینەکەیان دەکــەن ،ناحــەز و نەیــاری بــۆ دروســت
دەکــەن ،تاوەکــو ناچــاری واڵت جێهێشــتنی بکــەن .شــێخ مارفــی نــۆدێ و هەندێــک
لــە مــەال و شــێخانی دەســت رۆیشــتووی ســەردەم ،لەترســی لەدەســت دانــی هێــز
و پێگــەی کۆمەاڵیەتــی و ئایینییــان ،کەوتوونەتــە دژایەتــی چونکــە پێگــەی ئایینیــی
مەوالنــا خالیــد ڕوو لــە هەڵکشــان بــووە ،ئەمەیــان بەمەترســی زانیــوە ،پێویســت بــووە
لەبــەر دەمیــدا بوەســتنەوە ،دوای ئــەم جــۆرە دژایەتیکردنانــە ،کــە دەســەاڵت و پیاوانی
ئایینیــی نەیــاری مەوالنــا خالیــد پێکــڕا کۆبوونــەوە ،مەوالنــا خالیــد لەجێنشــینبوونی
لــە ســلێامنی دەتارێن ـن .لــەم بارەیــەوە مەوالنــا خالیــد پەســت و غەمگیــن دەبێــت،
ئەوەنــدە بــە ســوێوە کاریگــەری بەســەر دەروونیــدا جێهێشــتووە ،خۆزگــەی ئــەوە
دەخــوازێ خــودا وەک مەســیع بــۆ ئاســان بیباتــەوە ،بۆیــە دەڵێــت :ئــەی لــە دەوری
لێــوی لەعلــت تــازە ئەییامــی مەســیح
بــەو هەناســەی تۆیــە ئێســتاش زینــدووە نامــی مەســیح
عالــەم و ئــادەم ئەســیری خەتــی ســەوزی تازەتــە
نــەک بەتەنهــا سیلســیلەی مووســایە ،یــا ،دامــی مەســیح
کــەی دەگەییــە ئاســان و وا لــە حورمەتــدا ئەمــا
گــەر هیــوای ئایینــی تــۆی نەبوایــە ئەنجامــی مەســیح
نــاوی بــێ باوکــی ئەگــەر نەبوایــە وەک تۆ کــەی دەبوو؟
ئــەم زەمیــن و ئاســانە ســەر بەســەر ڕامــی مەســیح
«خالیــد» ســا تۆیــش «تجرد»کــە لــە دونیــا ســەیرێ کــە
بــەو لیقایــە ئاســانە شــوێنی ئارامــی مەســیح
(پیرەمێرد)52 :2012 ،
پاشــان تاراوگەبوونــی مەوالنــا خالیــد لەزێــد و نیشــتیامنی ،چوونــی بــۆ شــام
پەیوەنــدی بــە وشــیاری و خودئاگایــی مەوالنــا خالیــدەوە هەیــە ،لەبەرئــەوەی
تاراوگەبوونــی «بەڵگــەی وەرچەرخــان بــوو لەئــەرک و پەیامەکەیــدا ،دیمەشــق لەســەر
ڕێــگای حــەج بــوو ،لەبەغــدا نزیکرتبــوو بــۆ ئەســتەمبووڵ و مەککــە ،و لە دیمەشــقەوە
دەیتوانــی بەشــێوەیەکی باشــر سەرپەرشــتی باڵوبوونــەوەی تەریقەتــی خالیــدی
بــکات ،ئەمــە شــوێن گۆڕکێیەکــی زیرەکانەبــوو لەالیــەن مەوالنــا خالیــدەوە ،بەمــە
تەریقەتــی لــە گرووپێکــی ناوچەیــی عێراقــەوە گۆڕییــە بزوتنەوەیــەک بــۆ سەرانســەری
واڵتــی عوســانی»(حمە ســالح .)13 :2014،مەوالنــا خالیــد بــۆ هەڵبژاردنــی
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شــوێنێکی وەکــو مەملەکەتــی شــام ،مەعریفــە و زانیارییەکانــی یارمەتیانــداوە،
پێشــریش کۆمەڵێــک لــە ڕێبــەران و شــوێنکەوتوانی تەریقەتــی نەقشــبەندی لــە شــام
ێ کردبــوو ،زەمینەیەکــی لەباریــان بــۆ تەریقەتەکــە دروســتکردبوو ،مــەال
نیشــتەج 
عەبدولکەریــم مودەڕیــس دەڵێــت« :مەوالنــا ،کــە عێراقــی جێهێشــت و لــە شــام
نیشــتەجێ بــوو ،شــێوەکەی لــەوە ئەچــوو پادشــایەک قــەرارگای حوکوومەتەکــەی و
پێتەختــی واڵتەکــەی بگوێزێتەوە»(مودەڕیــس .)42 :2010،مەوالنــا خالیــد ،لــە ســاڵی
 1824دۆســت و دوژمنەکانــی بەجێهێشــت و ڕووە و تاراوگــە ملیناوە (هاشــمی:2004،
 .)40نەهامەتــی لەوەدایــە ،پیاوێکــی وەک مەوالنــا خالیــد ،کاتێــک لــە تاراوگــە
نیشــتەجێ دەبێــت ،چەندیــن زانــا و پیــاوی ئایینیــی غەیــرە کــورد لەســەر دەســتی ئــەم
زاتــە تەریقــەت وەردەگــرن ،کەچــی لــە زێــد و نیشــتیامنی خــۆی لــە نێــو هاوزمــان و
هاوقەومــی خــۆی شــوێنێکی پــێ ڕەوا نابینــن.
 -2-5نالی (1877 -1800ز)
زۆربەمــان ناوبانگــی «نالی»مــان ،لەمێــژووی ئەدەبــی کــۆن و نوێــی کــوردی
لەســەنگین نیشــاندانی ئــاوەزی ،وەک شــاعیرێکی پایــەدار لــەڕووی خەیاڵــی شــیعری
و تەوزیفکردنــی لۆژیــک لەنێــو دێــڕە شــیعرەکانیدا بیســتووە .یەکێــک لــەو شــاعیرانەیە
ســەرچاوەی زانســت و زانیارییەکانــی ،لــە ڕەهەندەکانــی کەلتــووری ئیســامەوە
ســەرچاوەی گرتــووە ،هــەر لــەو ڕوانگەیــەوە بــەو ئاســتە بااڵیــەی شــیعر و شــاعیری
گەیشــتووە .هــەروەک خــۆی لــەم بارەیــەوە دەڵێــت:
ئەی جیلوەدەری حوســن و جڵەوکێشــی تەماشا!
سەرڕشــتەیی دیــن بــێ مــەدەدی تــۆ نییە،حاشــا
(مودەڕیس و عەبدولکەریم)75 :1976 ،
نالــی منەوەرێکــی دیــاری ســەردەمی خۆیەتــی و ئــازاری تاراوگــەی لە ســەردەمی
ژیانیــدا چەشــتووە ،لــەم بارەیــەوە دەڵێت:
لــەم شــەرحی دەردی غوربەتــە ،لــەم ســۆزی هیجرەتــە
دڵ ڕەنگــە بــێ بــە ئــاو و بــە چــاوا بــکا عوبــور!
(مودەڕیس و عەبدولکەریم.)197 :1976 ،
لــە ڕۆژگاری ژیانــی نالــی لــە نیشــتیامن ئاییــن لێکەوتــەی بەســەر ژیانــی تاکــەوە
هەبــووە ،تــا ڕادەیــەک دابەشکردنێکــی ئایینــی و جیاوازییــە ئایینییــەکان بەڕوونی وەک
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شــوێن و خاکــی موســڵامن و شــوێن و خاکــی نــا موســڵامن دەرکەوتــوون .لەفۆڕمــە
گشــتییەکەیدا ،تاراوگەبوونــی نالــی هاوشــێوەی تاراوگەبوونــی مەوالنــا خالیــدی
نەقشــبەندییە ،هەردووکیــان لــە تاراوگــە مــردوون ،هەردووکیــان ســەرهەڵگرتنیان
هاوزەمانــی دوا قۆتاغــی دەســەاڵتی میرنشــینی بابــان بــووە و لەنێــو کۆنتیکســتی
دینداریــدا خوێندنــەوەی بــۆ دەکرێــت .نالــی لــە ڕەهەنــدی دیندارییــەوە تاراوگەبــوون
پەیوەســتی نۆســتالجیە دەکات ،کــەوا بــە ســۆزەوە کەوتووەتــە الواندنــەوەی زادگــەی
وەک دەڵێــت:
خاکــی میزاجــی عەنبــەر و ،داری ڕەواجــی عــود
بــەردی خەراجــی گەوهــەر و ،جۆبــاری عەینــی نــور
شــامی هەمــو نەهــار و ،فوســولی هەمــو بەهــار
تــۆزی هەمــو عەبیــر و ،بوخــاری هەمــو بوخــور
(مودەڕیس و عەبدولکەریم.)182 :1976 ،
بــە تێڕامامنــان لــەم چەنــد دێــڕە شــیعرەی قەســیدەی «قوربانــی تــۆزی ڕێگەتــم»،
تێیدەگەیــن بەیادهێنانــەوەی شــوێن بەتایبەتــی شــوێنی لــە دایکبــووىن بووەتــە
چەقــی بیرکردنەوەکانــی .مەوالنــا خالیــد و نالــی لــە مێــژووی تاراوگــەی کــورد،
یەکەمیــن شــاعیری کــوردن لەســەرزەمینی تاراوگــە هەســتی خۆیــان بــۆ شــوێن لــە
قەســیدە و شــیعرەکانیاندا نووســیوەتەوە .تاراوگەبوونــی نالــی وەک شــاعیرێکی
دینــداری کــورد لــە واقیعێکــی پــڕ پارادۆکســە .عەالئەدیــن ســەجادیش پێیوایــە
کاریگــەری مەوالنــا خالیــدی نەقشــبەندی بەســەرەوەبووە ،ئەگەرچــی لــە هیــچ
یەکێــک لــە شــیعرەکانیدا باســی تەریقەتــە نوێباوەکــەی نەقشــەبەندی نــاکات،
بەڕوونــی الیەنگیــری هیــچ یەکێــک لەتەریقەتــەکان نییــە .بــەاڵم لــە کتێبــی مێــژووی
ئەدەبــی کــوردی ،عەالئەدیــن ســەجادی ئــەم کاریگەرییــەی بــۆ ئــەوە گێڕاوەتــەوە،
کــەوا لــە ســەردەمی ژیانــی فەقێیاتــی پلەی»مســتعد»ی ،نالــی لەخانەقــای مەوالنــا
خالیــد بووە(ســەجادی:1971،ل .)241نالــی ســەر بەتیــرەی جافــی میکائیلیــە ،مەوالنا
خالیدیــش ســەر بــە تیــرەی جافــە ،هەردووکیــان هاوســەردەمی یەکــرن ،لــە حوجــرەی
مزگــەوت و ئاســتانەی ئایینییــەوە پێگەیشــتوون ،نالــی شــیعر و شــاعیری هەڵبــژاردووە
و مەالیەتــی نەکردۆتــە پیشــە ،مەوالنــا خالیــد ســەرەڕای شــیعر و نووســین ،تەریقــەت
و ســۆفیگەری کردۆتــە پیشــە ،ڕەجەشــکێن و کاریزمــای بــواری خۆیانــن.
زۆربــەی نووســەر و لێکۆڵــەران ،هــەرکات باســیان لــە تاراوگەبوونــی نالــی

ه له ئهدهبی كوردیدا
لیكهوتهی تاراوگ 

139

کردبێــت ،بــۆ هــۆی ســەفەری حــەج و ڕووخانــی میرنشــینی بابــان گەڕاندوویانەتــەوە.
ســەرنجی کاوس قەفتــان ســەبارەت بەڕووخانــی میرنشــین و ســەرنجی مــارف
خەزنــەدار ســەبارەت بــە تاراوگەبوونــی نالــی ،ئــەو ڕاســتییەمان بۆدەســەملێنێ .ئێمــە
بەجیــاواز لــەم تێڕوانینــەوە پێامنوایــە هــۆکاری تاراوگەبوونــی نالــی لــە ڕەهەنــدی
دیندارییــەوە پەیوەنــدی بەملمالنێــی کەســیەوە هەیــە ،ئێمــەش بۆمــان ســاغ نەبۆتــەوە
ئــەو کەســەی بەرامبــەری نالــی گرتــووە کێیــە ،بــەاڵم دەبـێ ئــەو کەســە دەســەاڵتێکی
دینیــی و پێگــەی کۆمەاڵیەتــی بەهێــزی ســەروەختی دەســەاڵتی میرنشــینی بابــان
هەبووبێــت ،پــاش ڕووخانیشــی لــە پێگــە و پلــەی خــۆی مابێتــەوە .بــۆ زانینــی
هــۆکاری تاراوگەبوونــی نالــی ،دەشـێگریامنەیەک بەرچــاو بخەیــن ،ئەوگریامنەیــەش
لەئەنجامــی وردبوونەوەمــان لــە قەســیدەی «قوربانــی تــۆزی ڕێگەتــم» و پارچــە
شــیعرێکی نالییــە ،بــە نــاوی «درونــی لــدار «الشــارەزور» و بــردە» ،هەڵامنهێنجــاوە.
لــە دێڕێکــی ئــەو پارچــە شــیعرە «درونــی لــدار «الشــارەزور» و بــردە« ،کــەوا نالــی
خــۆی دانــی پێــدا نــاوە ،تێیــی دەگەیــن ،هــۆکاری تاراوگەبوونەکــەی کەســیی و
دیندارییــە و سەفەرکردنیشــی بــۆ حــەج خــۆ قوتارکردنــە لەژێــر چنگــی ئــەو کــەس و
هێــزە دینییــەی تەنگــی بــە نالــی هەڵچنیــوە .لەتــەواوی شــیعرەکانی نێــو دیوانەکــەی
نالــی بــۆ مەبەســتی تاراوگەبوونــی ســەرنجامنداوە ،ئامــاژەی بەهیــچ ڕووداوێکــی
کۆمەاڵیەتــی نەکــردووە ،بەڵکــو ئــەوەی لــەم پارچــە شــیعرە دەفامدرێتــەوە ،ئەوەیــە:
وکــم نــال «نالــی» مــن شــفا ســاقیانە شــیفا ،هــل شــفا مــن نــال «نالی» بــدردە
(مدریس و عبدالکریم)406 :1976 ،
بــۆ ڕاڤەکردنــی ئــەم دێــڕە شــیعرە لەدیوانــی نالــی ،لێکۆڵینــەوە و لێکدانــەوەی مــەال
عەبدولکەریــم ،بــەم شــێوەیەیە« :ســا توخــوا بشـێ ئــەو کەســەش کــەوا نالــی گرفتاری
دەردی دووری کــرد ،ئێســتا دڵــی ڕەحــەت بووبــێ و حەســابێتەوە و کرمــی دڵــی
مردبێــت؟ بێگومــان نــا ،چونکــە پیــاوی حەســوود و دڵپیــس بەمــەرگ نەبــێ ڕزگاری
نابــێ و دڵــی دانامرکێ»(مدریــس و عبدالکریــم .)406 :1976 ،ئــەوەی مەبەســتە ئەوەیە
ئەگــەر دەوڵەتــی عوســانی لەالیــەن نالییــەوە بــە بەدڕەفتــار و ئاشــوبگێڕ زانرابێــت و
چــاوی بەرایــی نەدابێــت دوای ڕووخانــی میرنشــین ،ســەرزەمینەکەی ببینێــت ،ئــەی
بۆچــی دوا تەمەنــی لــە ژێــر ســێبەری دەوڵەتــی عوســانی بەڕێکــردووە ،بەپێیــی
بەڵگەنامــەکان لەشــاری ئەســتەمبۆڵ ،لــە تەمەنێکــی هەڵکشــاو بەپیــری و شــەکەتییەوە،
لــە ســاڵی 1877وەفاتــی کــردووە (خۆشــناو .)42 :2017،کەوابــوو لێــرەوە دەگەینــە
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ئەنجامــی ئــەوەی ،هــۆی تاراوگەبوونــی نالــی ،لەپشــتیەوە ناچاربوونێــک هەیــە،
نالیــش بەپێــی پارچــە شــیعری «درونــی لــدار الشــارەزور و بــردە« بێــت ،کەســێک
بــە هــۆکاری دەردی ئاوارەبوونــی دەزانێــت .ئــەم کەســەش وەکــو باســان کــرد
دەســەاڵتێکی دینیــی و پێگەیەکــی کۆمەاڵیەتــی بەهێــزی هەبــووە.
بــە پێیــی دیوانەکــەی نالــی ،لێکۆڵینــەوە و لێکدانــەوەی مــەال عەبدولکەریــم
مودەریــس و کوڕەکــەی ،ئەگەرچــی مێــژووی تۆمارکردنــی شــیعرەکانی نەنــوورساوە،
ێ قەســیدەی «قوربانــی تــۆزی ڕێگەتــم »1پــاش پارچــە شــیعری
بــەاڵم وا پێدەچــ 
«درونــی لــدار الشــارەزور و بــردە« ،نوورسابێتــەوە .عەبدوڵــا حــەداد ،لــە کتێبــی نالــی
لــەدەرەوەی کوردســتاندا ،ئامــاژە بــەوە دەکات ،کــەوا ئــەم قەســیدەیە دوای ڕووخانــی
میرنشــینی بابــان لــە شــام نــوورساوە ،پاشــان نالــی نەگەڕاوەتــەوە و بــۆ ئەســتەمبۆڵ
چــووە (حــەداد .)10-8 :2000،مســعود محەمەدیــش لەکتێبــی «چەپکێــک لەگوڵــزاری
نالــی»دا ،هەمــان ڕای هەیــە ،ئامــاژە بــە ڕووخانــی میرنشــین و مانــەوەی لەشــام و
پاشــان چوونــی بــۆ ئەســتەمبۆڵ دەکات (محەمــەد.)13 :2007،
ئەوەی مەبەستامنە لەقەسیدەی قوربانی تۆزی ڕێگەتم ئەو دێرە شیعرەیە:
ئایــا مەقامــی ڕوخســەتە لــەم بەینــە بێمــەوە
یامەســڵەحەت تەوەقوفــە تــا یەومــی نەفخــی ســوور؟
(مدریس و عبدالکریم)197 :1976،
پرســیارکردنی هاوشــێوەی ئــەم دێــڕە بــۆ کەســایەتی و پێگــە مەعریفییەکــەی نالــی
جێگــەی ســەرنجە ،چونکــە ئەگــەر ڕووخانــی میرنشــینی بابــان هــۆی نەگەڕانــەوەی
بێــت ،ئــەوا هەرگیــز ئــەو پرســیارەی ئاراســتەی بەرامبەرەکــەی نەدەکــرد ،کــە ئایــا
پێشــنیاری بــۆ گەڕانــەوەی چییــە .ئێمــە پێامنوایــە ئەگــەر هــۆکاری تاراوگەبوونــی
نالــی ڕووخانــی میرنشــین بێــت ،چ پێویســت دەکات داوای ڕوخســەت بــکات،
پرســیارێکی لــەو شــێوەیە بوارێــک لــە زەینــی خــاوەن پرســیار و دەرفەتێــک بــۆ
گەڕانــەوەی دەڕەخســێنێت ،بــەو مانایــەی ئــەو هــۆکارەی بۆتــە هــۆی تاراوگەبوونــی
دوای ڕووخانــی میرنشــینیش هــەر ماوەتــەوە .نالــی ،لەقەســیدەی قوربانــی تــۆزی
 -1قوربانـی تـۆزی ڕێگەتـم ئـەی بـادی خـۆش مرور
ئـەی لوتفەکـەت خەفیـی و هـەوا خـواە و هەمدەمـە
ئـەی هـەم میزاجـی ئەشـکی تـەڕو گەرمـی عاشـقان
قەسیدەکە تا دەگاتە:
حاڵـی بکـە بـە خوفییـە :کـە ئـەی یـاری سـەنگ دڵ

ئـەی پەیکـی شـارەزا بەهەمـوو شـاری (شـارەزور)
وەی رسوەکـەت بەشـارەتی سەرگۆشـەیی حـوزور
تۆفانـی دیـدە و شـەرەری قەلبـی وەک تەنـوور ...
"نالـی" لـە شـەوقی تۆیـە دەنێـری سـەالمی دوور
(مدریس و عبدالکریم.)197-174 : 1976،

ه له ئهدهبی كوردیدا
لیكهوتهی تاراوگ 
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ڕێگەتــم و پارچــە شــیعرەکەیدا (شــارەزوور) ،ئــەو شــوێنانەی لەنێــو دێــڕە شــیعرەکانیدا
ئامــاژەی بــۆ کــردوون ،لەهەردووکیانــدا شــێوازی بیرکردنــەوە و بەیادهێنانــەوەی
زەمەنــی ڕابــردوو هاوشــێوەی یەکــن ،ئەمــەش لــەڕووی ئێســتەتیکی شــیعریی و
شــێوازی بیرکردنــەوە و دونیابینیــی نالــی لەیەکــەوە نزیکــن .بەخوێندنــەوەی قەســیدەکە
تــا دەگەیتــە دێــڕە شــیعرى مەقامــی ڕوخســەتە ،وەســف کــردن و بەیادهێنانــەوەی
شــوێنە ،ڕەنگــە ئــەم شــێوازە بــۆ ســەرنج ڕاکێشــانی بەرامبەرەکــەی و جۆرێــک لــە دڵ
پێداســووتانەوە بێــت.
(ســەیوان) نەزیــری گونبــەدی کەیوانــە ســەبز و ســاف
یاخــۆ بــووە بــە دائیرەیــی ئەنجومــی قوبــور؟!
ئێســتەش مەکانــی ئاســکەیە «کانــی ئاســکان»،
یاخــۆ بــووە بــە مەلعەبــی گــورگ و لوورەلــوور؟!
ئێســتەش سوروشــکی عیشــقی هەیــە «شــیوی ئــاودار»،
یاخــۆ بــووە بــە ســۆفیی وشــکی لــە حــەق بــە دوور؟!
داخــو دەروونــی ســافە ،گــوڕەی مــاوە «تانجــەرۆ»
یاخــۆ ئەســیری خاکــە بــە لێڵــی دەکا عوبــوور؟!
ســەیرێکی خــۆش لــە چیمەنــی نــاو «خانەقــا» بکــە
ئایــا ڕبیعــی ئاهــووە ،یــا چایــری ســتوور؟!
(مدریس و عبدالکریم)188-187 :1976،
نالــی وەک شــاعیرێک ،هەســتی دوورە واڵتــی و لێکەوتەکانــی تاراوگــەی لــە
ڕەهەنــدی دیندارییــەوە نووســیوەتەوە ،شــیعری «درونــی لــدار الشــارزور و بــردە»
بەڵگــەی ڕاســتی ئازارەکانییەتــی:
درونــی لــدار الشــارزو و بــردە کفرمیســک گــرم الــی او رسدە
تــری وردە قوتــا و جوتــا و ســلیقا فیــا قوتتــی مــن جوتــە ثــم فــردە
تــری عینــە االبدان مــن «خــاک و خۆل»ه تــری منــدل االوراق مــن تــوز گــردە
تــری دشــتە بالــورد کانــت بهشــتە نــم الــورد بــاران علــی خــاک بــردە
شوانی «سـلیامنی» ،سبای «پیرمسور»کی کوانی»قــرەداغ» ،هــوای «دار زرد»ە
پارچە شیعرەکە تا دەگاتە:
وکــم نــال «نالــی» مــن شــفا ســاقیانە شــفا ،هــل شــفا مــن نــال «نالــی» بــدردە
(مدریس و عبدالکریم)406-404 :1976 ،
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نــاىل لــەم پارچــە شــیعرەیدا دەردە دڵــی ئاوارەیــی و خەمەکانــی دووری لەنیشــتامن
تیایــدا جێکردۆتــەوە ،نیگارکێشــی وێنەیەکــە ،تاراوگــەی بــەدۆزەخ و نیشــتیامنی
بەفیــردەوس وێناکــردووە ،تاراوگــە «الی نالــی گریانــە بــۆ ئــەو جێگایــەی کــە جێــی
دێڵێــت ،نــەوەک ســەفەرێک بێــت لــەو هەســت و نەســتانەدا کــە بینینی»جیهانــی
بەرامبــەر یــان جیهانــی ئەوانیــدی» لەمرۆڤــدا دروســتیدەکات»(عەلی.)20 :2005،
دیسکۆرســی پارچــە شــیعری «درونــی لــدار الشــارزور و بــردە» ،وەک «لێســتنەوەی
دار و بــەردی نیشــتیامنە»(عەلی ،)26 :2005،ناخودئــاگا بــەردی بناخــەی پرۆژەیــەک
ێ لەدوایــدا ســەرلەبەری ئەدەبــی تاراوگــەی کــوردی ڕەنگڕێــژ دەکات .نالــی لــە
دادەنـ 
تاراوگــەوە ،بەشــێوەیەکی وا ســەرنجی زادگا و مەڵبەنــدی نیشــتەجێبوونی داوە ،ئــەم
جــۆرە تێفکرینــە ژیانــی تاراوگــەی بــە خاڵــی وەســتان و ژیانــی پێشــووی بــە پڕجووڵــە
و هێــزی ئەندێشــەی زانیــووە ،بەمــەش لەتاراوگــەوە بەهــای شــوێنی لــەدەرەوە بــۆ
نــاوەوە ،گۆڕیوەتــەوە ،بــەو مانایــەی ژیانــی خــۆی لەتاراوگــە بەخاڵــی وەســتاو زانیووە
و ژیانــی زادگای بەشــوێنی هەڵکشــانی فیکــری زانیــووە ،بەشــێوەیەک کردوویەتیــە
چەقــی پیرۆزییەکانــی و هــەردەم ئیلهامبەخشــی بیرکردنەوەکانــی بــووە.
دنیابینیــی نالــی شــوێن پێدراوێکــی پیــرۆزی هەیــە و گوزارشــتی دیندارانــەی
کەســییە ،بــەو مانایــەی نالــی باســی کــۆی ســەرزەمینی میرنیشــنی بابــان نــاکات،
بەڵکــوو باســی جوگرافیایەکــی بچووکــی ناوچەیــەک دەکات ،بۆیــە نالی لــە تاراوگەوە
نیشــتیامن لــە ڕووبەرێکــی سیاســیی ،دەکاتــە کۆیــادەوەری کەســی و پەیوەســتی
ئۆنتۆلــۆژی خــۆی دەکات ،ئەمەیشــی لەناوهێنانــی شــوێنەکانەوە بەرجەســتەکردووە،
ئەگەرچــی مەبەســتی ناســاندن و ئاشــناکردنی بەکەســێکی بێگانــە نییــە ،بەڵکــو
لەســەرزەمینی تاراوگــە بەیادهێنانــەوەی شــوێنی لەدایکبوونــی دەســتەبەرکردنی
ئاســوودەیی ڕۆحییەتــی .لــە شــیعرەکەیدا پرســیاری کۆمەڵێــک شــوێنی وەک،
«شــارەزور ،خاکوخــۆڵ ،ســلێامنی ،پیرمەســوور ،قــەرەداخ ،داری زەرد ،ســەرچنار،
تانجــەرۆ» دەکات ،دیــارە بــۆ دەروونــی نالــی ئــەم شــوێنانە کاریگــەری دروســت
کــردووە ،ڕێــی تێدەچێــت لــە تاراوگــە لەکــۆی ئــەو گــەڕان و گۆڕانــەی بەســەر
واقیعــی ژیانیــدا هاتــووە ،لــە رێــی ئــەم شــیعرەیەوە ئامانجــی بــووە بــە نێــو شــوێنی
دڵگیــر و رسوشــتی زێــدی لەدایکبوونیــدا گوزەرێــک بــکات ،چونکــە ئــەم شــیعرە
بــە دوای بەرائەتــی ژیانێکــی لەدەســتچوودا دەگەڕێــت .لــە ڕێیــی شــیعرەکەیەوە نالــی
گەڕیدەیەکــە عەوداڵــی بینیــن و هەواڵزانینــی ئــەو شــوێنانەیە ،کــەوا ئامــاژەی پێــداون.

ه له ئهدهبی كوردیدا
لیكهوتهی تاراوگ 

143

الی نالــی بــاس کردنــی شــوێن ،لەســەر بنەمــای تێفکریــن و دونیابینــی نەتەوەیــی
نییــە ،بــەو چەمــک و تێگەیشــتنەی ئێســتا هەیــە ،بەڵکــو لەڕەهەنــدی دیندارییەوەیــە،
«ماناکانــی شــوێن لــە ســەردەمانی نالیــدا بــارگاوی نەبــوون بەمانــای نەتەوەیــی،
نالــی لەنــاو دونیایــەک نەژیــاوە ئینتیــای نەتەوەیــی چوارچێــوەی ســەرەکی شوناســی
تاکەکــەس و کۆمەاڵیەتــی بووبێــت ،بەپێچەوانــەوە نالــی لەدونیایەکــدا ژیــاوە ئاییــن
دەســت نیشــانی ئینتــا و شوناســی تــاک و گرووهەکانــی کــردووە ،جوگرافیــاش
هەڵگــری مانــا و دابــەش کردنــە ئایینییــەکان بووە»(قانــع .)85 :2001 ،ئەزموونــی
نووســینی ئــەم شــیعرەی نالی(درونــی لــدار الشــارزور و بــردە) ،لــە ڕووی شــێوازی
داڕشــن و چۆنیەتــی ئاراســتەکردنی گوتــاری نێــو دێــڕە شــیعرەکانیەوه ،بــۆ هەمــان
ئــەو دونیابینییــەی لــە قەســیدەی «قوربانــی تــۆزی رێگەتــم» هەیــە ،دەگەڕێتــەوە .نالــی
هیــچ شــتێکی لەســەر تاراوگــە نەدرکانــدووە ،بەهیــچ جۆرێــک باســی ســەرزەمینی
تاراوگــە نــاکات ،تــەواو لەبەرامبــەر ژیــان و کەلتــووری تاراوگــە بێدەنگــە ،بــۆ شــوێن
و زادگای خــۆی پرســین و دەربڕینــی ســۆزێکی بــێ ئەنــدازەی تێدایــه .دەقــی شــیعری
«درونــی لــدار الشــارزور و بــردە» ،هەڵقــواڵوی هەســت و خــود ئاگایــی نالییــە،
هەڵگــری تــەواوی ئــەو ئەگــەر و ئەزموونانەیــە ،کــە دەروونــی پــڕ ســوێی لــەدووری
مەنزڵگــەی ،چەشــتوویەتی ،ســەرلەبەری هــزر و هەســت و دونیابینــی ئــەو ،لەبەرامبەر
خاکــی لەدەســتچوو پێکدێنــێ ،نالییــش لــەم شــیعرەیدا جوگرافیــای ســایکۆلۆژی
خــۆی لەمــەڕ شــوێنی لەدەســتچووی بــاس دەکات« ،کۆششــی نالــی لــەم پــرس و
جۆیــەدا وەدەســتهێنانی وەاڵمێکــە تــا بتوانێــت پێناســەی خــۆی پــێ بــکات ،پێناســەی
خــۆی وەکــوو مرۆیەکــی دوورەواڵت و ئــاوارە ،ئــەو لــە ڕابردوویەکــی پیــرۆز
دەدوێــت ،دەیەوێــت بــە ڕابــردوو بردنــە ژێــر پرســیارەوە ،وەســفی ئێســتای خــۆی
بکات»(ســیوەیلی .)52 :2001،لــە شــیعرەکەیدا دیالۆگێکــی ســازاندووە ،لەنێــوان
ڕابردوویــەک کــه خۆشــرین ســاتەکانی ژیانــی تیــادا گوزەرانــدووە ،بارگاوییــە بــە
بەهــای هەمــوو ئــەو شــوێنانەی لەشــیعرەکەی ئامــاژەی پێکــردوون ،ئــەو شــوێنانەی
مەڵبەنــدی چەکــەرە کردنــی مەعریفــەی دیندارانــەی نالییــە .بــە کۆتایــی هاتنــی ژیانــی
نالــی ،کۆتایــی بەقۆناغــی تاراوگــەی دینــداری دێــت ،هاوکاتــی ئەمــەش دەســپێکی
ســەرەتایەکە ،جوواڵنــەوە و ڕاپســکانی نەتەوەیــی لــە ســەرپێکەوتن بــووە ،کۆمەڵێــک
ڕێکخــراو و ئۆرگانــی ناسیۆنالیســتی بــرەو پەیــدا دەکــەن ،خەڵکیــان لــەدەور کــۆ
دەبنــەوە ،هۆیەکەشــی الواز بوونــی دەوڵەتــی عوســانی و گەنــدەڵ بوونــی دەزگا
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و سیســتەمی بەڕێوەبــەری و هەرەســهێنانی بــاری ئابوورییــە ،لەالیەکــی دیکەشــەوە
ئــارەزووی خوێندنــی مەکتــەب و وەرگرتنــی زانیــاری غەیــرە دینیی...هتــد ،بــۆ
باڵجەدانــی بیــری ناسیۆنالیســتی یارمەتیــدەر بــوون.
 -6قۆناغی دووەم :تاراوگە لەڕەهەندی ناسیۆنالیستییەوە
ئــەم قۆناغــە بــۆ پێیــی دەوترێــت ،ناسیۆنالیســتی ،هەمــوو ئــەو پیاوانــەی لەمــاوەی
ئــەم قۆناغــەی تاراوگــە ،ڕەتێــراون یاخــود ســەریان پێهەڵگیــراوە ،بەهــۆکاری دینیــی،
سیاســی یــا خــود کۆمەاڵیەتــی بووبێــت ،بەرهەمەکانییــان نواندنــەوەی ویســتی
کوردخوازانەیــە ،لەمــاوەی نێــوان ئــەم قۆناغــەدا ،تاراوگــە و ژیــان لەســەر خاکــی
بێگانــە ،بــۆ هەســتی نەتەوەیــی وەردەگێڕدرێــت بەجیــاواز لەقۆناغــی پێــش خــۆی ،لــە
پێنــاوی خزمەتکــردىن نیشــتامن بەکاردێــت.
ئــەم قۆناغــە( )1958-1858نزیکــەی ســەدەیەک دەخایەنێــت ،ســەرەتای ئــەم
قۆناغــە لــە تاراوگەبوونــی حاجــی قــادری کۆییــەوە دەســت پێــدەکات ،کۆتاییەکــەی
ئــەم قۆناغــەش بــە کودەتاکــەی ســاڵی  1958کۆتایــی پێدێــت .ســاڵی  1858حاجــی
ڕووەو تاراوگــەی ئەســتەمبۆڵ ســەر هەڵدەگرێت(محەمەد،1974،بەرگــی دووەم:
ل ،)188شــێخ ڕەزا لــە 1856پەڕیــوەی ئەســتەمبۆڵ دەبێــت (خەزنەدار،2010،بەرگــی
چــوارەم:ل ،)298پیرەمێــرد لــە 1898لەئەســتەمبۆڵ دەبێــت (ئاشــنا:2009،ل،)49
زێــوەر لــە ســاڵی( )1898ئەســتەمبۆڵ مەنزڵگــەی مەعریفــە و دونیابینــی
بووە(خەزنەدار،2010،بەرگــی پێنچــەم:ل ،)238ئەســیری  1921-1913لەشــوێن و
ناوچــە جیاوازەکانی ســنە ،ســەقز ،بانــە ،ئەســتەمبۆڵ ماوەتەوە(خەزنەدار،2010،بەرگی
شەشــەم :ل ،)321پاشــان بەشــێکی دیکــەی تاراوگەبووانــی ئــەم قۆناغــە لــە ئەنجامــی
داواکردنــی مافــە نەتەوەییەکانیــان بــووە ،بنەماڵــەی بەدرخانییــەکان ماوەیەکــی زۆر
لــە تاراوگــەی قاهیــرە و شــامدا ژیــاون ،ئــەو تاراوگەبوونەیــان وزەیەکــی لەبــن
نەهاتــووی بــە بیــری ناسیۆنالیســتی کــورد بەخشــیووە ،تەنانــەت هۆیەکــی گرنگیــش
بــووە بــۆ دەرچوونــی یەکــەم ژمــارەی ڕۆژنامــەی کوردســتان لــە شــاری قاهیــرە لــە
ســاڵی ،1898لەالیــەن میقــداد بەدرخانــەوە (ئەحمــەد:1978 ،ل .)59-58مــاوەی نێــوان
ئــەم قۆناغــە ،ناوچەکــە تووشــی چەندیــن ڕووداوی گــەورە بــووە ،هــەر لــە جەنگــی
یەکــەم و دووەمــی جیهانــی و پاشەکشــەی دەســەاڵتی ئیمپراتۆریەتــی عوســانی
لەناوچەکــە و پاشــان هاتنــی دەســەاڵتی کۆلۆنیالیزمــی ئینگلیــز و پەیامننامــەی
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ســیڤەر و لــۆزان ،مۆرکــراوە .پاشــان لــەو ماوەیــەدا چەندیــن ڕاپســکان و ڕاپەرینــی
چەکدارییانــە ڕوویــداوە کاریگەرییــان لەســەر بیــری ناسیۆنالیســتی تاکــی کــوردەوە
هەبــووە .لەکاتــی شکســت و ســەرنەکەوتنی ڕاپەرینــەکان ئــەوا ســەرکردەکان و
هەندێــک لــە شــاعیر و ڕۆشــەنبیران ئــاوارەی تاراوگەبــوون .لــە ڕووی میتۆدییــەوە
گونجــاو نییــە شــێوەی کڕۆنۆلــۆژی بدەینــە شــێوازی تاراوگەبوونــی ئــەم پیاوانــەی
دونیــای تاراوگــەی کــوردی ،هەموویــان ســەرچاوەی تاراوگەبونیــان لــە یەکــەوە نزیکــە
بۆیــە ســەرئامەدانی ئــەم قۆناغــە بەمنوونــەی تاراوگــە هەڵدەبژێرین.جگــە لەمانــەش
کۆمەڵێــک لــە منەوەرانــی کــورد لــە ســااڵنی جیــاوازی ســەرەتای ســەدەی بیســتەم
مەڵبەنــدی خۆیــان جێهێشــتووە و لــە شــوێن و مەڵبەنــدی دیکــە گیرســاونەتەوە .لــە
ئەســتەمبۆڵ لــە دوای گۆڕینــی دەســەاڵت و هاتنــە ســەر تەختــی فەرمانڕەوایەتــی
مســتەفا کەمــال ،ئــەو کوردانــەی لــە ئەســتەمبۆڵ و شــارەکانی دیکــەی تورکیــا
لەژیانــدا مابــوون بــە ناچــاری گەڕاونەتــەوە نیشــتامن ،لەوانە(:ئیســاعیل حەقــی
شــاویس ،ئەمیــن زەگــی بــەگ ،حوســێن حوزنــی موکریانــی ،مەعــروف جیــاوگ،
پیرەمێــرد ،زێــوەر  ...هتــد) بــوون .ئــەم پیــاوە تاراوگەبووانــە گۆشــکراوی نێــو شــارە
جەنجــاڵ و قوتابخانــە ئاســت بەرزەکانــن ،تیایــدا گیروگرفتــی دونیــای سیاســەت،
مەتریالــی ســەرەکی خوێندنیــان بــووە .لەمێــژووی ئەدەبــی کوردیــدا ،خوێندەوارەکانــی
ســەروکاری پڕۆســەیەکی دوور و درێــژی ســەرهەڵگرتن و جێهێشــتنی نیشــتامنیان
هەیــە ،تــا دەگاتــە حاجــی قــادر و بەدواوەیشــیدا بەردەوامــە .لەتاراوگــە حاجــی قــادر
بــە شــیعرەکانی لەدەریــای ناســیۆنالیزمی تــازە بابــەت مەلــەی کــردووە ،بووەتــە ســەر
قەتــاری کاروانــی ئــەو ڕۆشــنبیر و خوێندەوارانــەی ،لــە ســەرەتای ســەدەی بیســتەم
ســەرپێ کەوتبــوون ،دونیابینــی تێفکرینــی جــودا و جیــاوازی لــە قۆناغەکانــی پێــش
خــۆی هەبــووە.
 -1-6حاجی قادر  1897 -1816ز.
جوامێرێکــی بەلەنــگاز و ڕەمەکــی بــووە ،کــوڕی زیزبــووی نیشــتامنە ،هــەاڵت
لەبــەری و مــرد بــۆی ،حاجــی دەڵێــت« :مەپرســە دەردی غەریبــی و لەززەتــی وەتەنــم
ی لــە دەســتی دەگریــام ئەمێســتە بــۆی دەگریــم» (میــران و شــارەزا2707،کوردی:
ئــەو 
 .)76ئــەو ڕۆژگارەی حاجــی قــادری کۆیــی تیایــدا دەربــەدەر و ئاوارەبــووە ،لــە
باشــوری کوردســتان (ســنووری قەڵەمــڕەوی میرنشــینی بابــان) ،کــورد بــە تاریکرتیــن
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و شــوومرتین ســاتەوەختەکانی خۆیــدا تێپەڕیــووە .میرەکانــی میرنشــینی بابــان دوای
نەمانــی میرنشــینەکەیان لــە مەڵبەنــد و شــارە گەورەکانــی تاراوگــە ،الکــەی ســەریان
هاتــووە.
دۆخــی تاراوگەبوونــی حاجــی قــادر ،وەکــو قۆناغــی پێــش خــۆی نییــە؛ ملمالنێی
بــەرز نیشــاندانی پێگــە و گەورەیــی دەســەاڵتی ئایینــی بێــت ،بەڵکــو حاجــی قــادر
دەکەوێتــە ڕەتکردنــەوەی ئــەو نــۆڕم و دۆخــە ســەپاوەی ئاییــن بەســەر کۆمەڵگــەوە
هەیبــووە ،لــەم بارەیــەوە دەڵێــت:
ووشــکە ســۆفی بڵــێ بە شــێخی تــەرەس بــا بــە ســەرما نەیــێ میســالی هــەرەس
شــاعیری
عەجەبــا
نەناســیوە شــێر و عەنــا دەکاتــە مــوور و مەگــەس
(میران و شارەزا2707،کوردی.)64 :
ئەگــەر مەوالنــا خالیــد کێشــمەکێش و ملمالنێــی بــۆ چەســپاندنی دەســەاڵت و
گەورەیــی پێگــەی خــۆی بووبێــت ،ئــەوا حاجــی قــادر بەجیاوازتــر لەمانــە دژی ئــەو
نۆڕمــە ئایینییــە بــووە ،کــە ئــەوان چەســپاندوویانە .مەوالنــا خالیــد و نالــی جەمســەری
پێگــەی ئایینــی ســەردەمەکەیان بــوون ،کەچــی حاجــی باوکمــردووی کــوڕە
دایــک (هەتیــو )1بــووە ،لــە هەوڵــی شــکاندنی ئــەم جەمســەربەندییە ئایینییــە بــووە.
تاراوگەبوونــی حاجــی قــادر بەرەنجامــی دۆخ و ســەردەمێکە ،ئاییــن و لێکەوتەکانــی،
ڕاڤــەکار و بەخشــەری مانــا بەتــاک و کــۆی کۆمەڵگــە بــووە .ئــەو ڕۆژگارەی حاجــی
قــادر لــە نیشــتامن بــووە ،ئاییــن لە چنگــی نوخبەیــەک لە شــێخ و مــەالی دیاریکــراودا
بــووە ،ئەمانــە پێیانوابــووە لــە ئــاوەزی ئایینیــدا شــتێک بەنــاوی ڕەتکردنــەوە و نەچوونــە
ژێربــار و دژ وەســتان نییــە ،حاجــی قادریــش دژی ئــەم جــۆرە پیرۆزکردنەبــووە ،کــە
لەالیــەن پیاوانــی ئایینیــەوە لەســەر بنەمــای کۆمەڵێــک ئەفســانەی نابەج ـێ خەریکــی
دەســت بڕیــن و ڕووتانــەوەی خەڵکــی هــەژار و بــێ دەرەتــان بــوون .پــەردە هەڵامڵینی
ئــەم فۆڕمــە لــە دیــن ،حاجــی قــادری ناچــار کــرد لــە پێنــاوی پاراســتنی خــۆی ،واڵت
جــێ بێڵــێ :
«فەرقــی ناکــەس لەگــەڵ ســەگان ناکــەم هــا بــە عەکســی بخوێنــەوە نــا کــەس
حــەز دەکــەی تــێ بگــەی لــە بــێ دینــی ببــە دەروێشــی شــێخەکان بــە هــەوەس»
 . 1باوکم ئەحمەد بوو ناوی فیکرم دێ  /خەڵقی الدێ بوو دایکی من فاتێ (میران و
شارەزا2707،کوردی ،)17 :عەالئەدین سەجادبش لە مێژووی ئەدەبی کوردیدا ،لەم بارەیەوە
دەڵێت« :هەر بە منداڵی باوکی مردووە ،دایکی لەبەر هەژاری و بێ نەوایی هەڵی ئەگرێ و
ئەیهێنێ بۆ کۆیە» (سەجادی.)342 :1971 ،

ه له ئهدهبی كوردیدا
لیكهوتهی تاراوگ 
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(میران و شارەزا2707،کوردی)64 :
ئەگەرچــی حاجــی قــادر ڕۆشــنبیرێکی ئایینــی ســەردەمی خــۆی بــووە ،ئاســتانەی
مزگــەوت و حوجــرەکان لــە خەمڵینــی مەعریفــەی حاجــی قــادر رۆڵیــان هەبــووە،
بــەاڵم لەبەرانبــەر ئاییــن و پیاوانــی ئایینــی ،تێفکریــن و دونیابینــی تایبەتــی خــۆی
هەبــووە .حاجــی لەمەتەرێــزی ئایینــەوە ،ســەنگەری لــە هەندێــک شــێخ و مەالکانــی
کوردگرتــووە ،بــەوەی لەبــەردەم پێشــکەوتن و وشــیاری رێگربووینــە .حاجــی
مەبەســتیەتی تاکــی کــورد بــۆ مەســەلەی بیــر و وشــیاری ،ئاییــن بــە لەمپــەر نەزان ـێ،
بەگــژدا چوونــەوەی ئــەم تێگەیشــتنە لــە دوو توێــی شــیعرەکانی کردۆتــە چەقــی
قورســایی باســەکانی و بــە تێڕوانیــن و ســەرنجەکانی خــۆی فۆڕمێکــی دیکــەی بەرهەم
هێنــاوە ،هــەر بۆیــە ئــەم جــۆرە بیرکردنەوەیــە تووشــی ســەرهەڵگرتن و دەربــەدەری
دەکات .تاراوگەبوونــی حاجــی لــە دەســت نەیــار و ناحەزانــی کــورد نەبــووە ،بەڵکــو
لەدەســت پیــاوە ئایینیــە هاوزمانەکانــی خــۆی بــووە ،کــەوا ئایینــان تێکەڵــی کاروبــاری
ڕۆژانــەی خەڵــک کــردووە و چەوســاندوویانەتەوە ،لــەم ڕوانگەیــەوە حاجــی تــا
لەنیشــتامن بــووە ،هەوڵیــداوە بــۆ دەرخســتنی ڕاســتییەکان و ڕوو هەڵامڵینــی پیاوانــی
ئایینــی ببێتــە بڵندگۆیــەک.
حاجــی ســەرهەڵگرتنی ڕووەو مەڵبەنــدی ئاییــن (مەککــە) نەبــوو ،بەڵکــو ڕووەو
ئەســتەمبووڵ بــوو ،ئەمــەش پەیوەنــدی بــە ڕادەی هۆشــیاری حاجــی خۆیــەوە هەیــە،
لــە هەڵبژاردنــی شــوێندا ســەرکەوتوو بــووە« ،هەســتی زۆر جیاوازبــوو لــە هەســتی
مەالکانــی تــری کــوردەواری ،بــەاڵم بــە چوونــی بــۆ ئەســتەمبووڵ بەتــەواوی گــۆڕا
ێ خوڵقــا» (مەالکەریــم .)20 :2008،وەک کەســایەتییەکی
و حاجییەکــی تــری لــ 
ڕۆشــنفکری ســەردەمی خــۆی ،لەڕێگــەی شــیعرەکانییەوە هەوڵیــداوە ،ئــازار و
نەهامەتییەکانــی نەتەوەکــەی نیشــان بــدات ،بــەردەوام بــۆ گەیشــن بــە ئــازادی و
ســەربەخۆیی میللەتەکــەی لــە تێکۆشــان و نووســیندا بــووە و نەفەســێکی تازەی شــیعر
نووســینی خوڵقانــدووە« ،لــە شــیعرەکانیدا دەروونــی خــۆی کردۆتــەوە و هەســت و
ێ بــە دڵێکــی پــاک و قەناعەتێکــی تــەواوەوە
بیــری دەربڕیــوە ،تــا فکــری تێــی بــڕ کردبـ 
ویســتوویەتی خزمەتــی کــوردەواری بکات»(محەمــەد .)23 :1973،حاجــی قــادری
کۆیــی لــە تاراوگــەدا ،بــۆ ژیانــی کۆمەڵگــەی کــوردی ســەرەتای قۆناغێکــی نوێــی
ڕەنگڕێــژ کــردووە .کۆمەڵگەیــەک حاجــی لەنێــو شــیعرەکانیدا پــان و هەنگاوەکانــی
ســەرپێ خســتنی بــۆ داڕشــتووە ،چونکــە بۆخــۆی لەســەرزەمینی تاراوگــە خاوەنــی
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دنیابینیــی و شــێوەیەکی نوێــی ژیــان بــووە ،کــەوا لێکەوتــەی جێهێشــن و ئاوارەبوون
بــووە ،لــەم بارەیــەوە وتوویەتــی:
تــا ڕێــک نەکــەون قەبیلــی ئەکــراد هــەروا دەبنــە خەرابــە ئابــاد
ئەنواعــی میلــەل لــە گــەورە تــا چــووک خەمڵیــوە مەمالیکــی وەکــوو بــووک
(میران و شارەزا2707،کوردی)177 :
حاجــی قــادری کۆیــی شــیعرەکانی تاراوگــەی ڕاجەنینێکــن بــۆ وریاکردنــەوەی
تاکــی کــورد لەنێــو شــەوەزەنگی مێــژوودا .لــە تاراوگــەدا ،حاجــی قــادری کۆیــی
کۆمەڵگــەی کوردیــی کردۆتــە چەقــی تێڕوانینەکانــی ،لەوێــوە ڕابــردووی زێڕینــی ئــەو
کۆمەڵگەیــەی بــە دەنــگ هێنــاوە ،وەکــو ئارکۆلۆژیســتێک لــە ژێــر تــەپ و تــۆزی
زەمانــە ،ڕابــردووی کوردیــی هەڵداوەتــەوە و جارێکــی دیکــە وەکــو کەرەســتەیەک
بــۆ ڕابــوون و ڕیفۆرمێکــی تــازەی کۆمەاڵیەتــی وە بــەر چــاوی خســتووە ،بــۆ
دروســتکردنی زەمەنێکــی تــازەی تەڤگــەری نەتەوەیــی لــە نێــو میراتێکــی ئیتنــی کۆندا،
خــۆی کردۆتــە ئامرازێــک ،هــەروەک لــەم پارچــە شــیعرەیدا دەڵێــت:
ئەگــەر کوردێــک قســەی بابــی نەزانــی موحەققــەق داکــی حیــزە ،بابــی زانــی
وەرە بــا بــۆت بکــەم باســی نیهانــی تەفەننــون خۆشــە گــەر چاکــی بزانــی
ســەالحەددین و نوورەددینــی کــوڕی عەزیزانــی جزیــر و مــووش و وانــی
موهەلهــەل ،ئەردشــێر و دەیســەمی شــێر قوبــاد و بــاز و میــری ئەردەاڵنــی
ئەمانــە پاکیــان کــوردن ،نیهایــەت لەبــەر بــێ دەفتــەری ون بــوون و فانــی
(میران و شارەزا2707،کوردی.)148 :
لــە تێکســتە شــیعرییەکانیدا ئــەوەی ســەرنج ڕاکێشــە ئــەو ڕۆشــنگەرییە قووڵەیــە،
بەســەر تــەواوی تێکســتەکانی تاراوگەیــدا باڵــی کێشــاوە ،پەیوەنــدی نێــوان ســەردەم
و شــوێن و مرۆڤەکانــی ،بەزمانێکــی نــەرم و چــڕ و ورد بــە شــێوازی تێفکریــن و
دونیابینیــی خــۆی ئاراســتە کــردووە و لــە وەســفی درێــژ خــۆی بــەدوور گرتــووە.
گوتــاری تێکســتەکانی شــیعری تاراوگــەی ،زادەی پــڕۆژەی ڕۆشــنگەری ئەقڵــی
حاجیــە ،ئــەم گوتــارە لــە ئێســتادا وەکــو میراتێکــی ڕۆشــنبیری لــە مێــژوودا شــایانی
درک پێکردنــە .بۆیــە لــەم قۆناغەیــدا ،تاراوگــە بــۆ دۆخــی تێڕامــان و بیرکردنــەوە لــە
نیشــتامن وەردەگێڕدرێــت ،تێڕامــان بــۆ دۆخــی چەقبەســتوویی و هەنــگاو هەڵێنــان
بــۆ پێشــکەوتن و دروســت بوونــی کیــان و چوارچێــوەی دیاریکــراو بــۆ نەتــەوەی
کــورد ،لــەم نێوەندەشــدا حاجــی قــادر داکۆکیکارێکــی سەرســەختی هــاندان بــەرەو

ه له ئهدهبی كوردیدا
لیكهوتهی تاراوگ 

149

یەکبوونــی گــەل و ڕەتکردنــەوەی چینــە دەســەاڵتدارە کۆنەپەرســتەکان بــوو.
لــە قۆناغــی تاراوگــەی حاجــی قــادر و هاوڕێکانیــدا ،چیدیکــە نیشــتامن
لەتێڕوانینــی کەســانی تاراوگەبــوو ،ڕەمــز و هێــای ئایینــی بەســەردا نابڕێــت ،بەڵکــوو
ڕەهەنــدی نەتەوەیــی وەردەگرێــت .نیشــتامن لــە پەیوەنــدی بــە مێــژوو ،دۆخــی
کۆمەاڵیەتــی و سیاســیەکانیەوە دەخوێندرێتــەوە ،لێــرەوە ڕەخنەگرتــن لــە نیشــتامن و
پەنجــە خستنەســەر دەردە کۆمەاڵیەتییــەکان ،دەبێتــە بەخشــینی ناســنامەی تاکێکــی
خێــردار و بەســوود بــۆ نیشــتامن ،ئــەم شــێوازی مامەڵەکردنــە بەســەر چەندیــن
ئاراســتە و ڕەهەنــدی جیــاوازدا لــە هەســت و تێفکرینــی حاجــی قــادر و هاوڕێکانــی
دەبێتــە بنیاتــی نووســین و تێکســتەکانی شــیعریان .لــەم قۆناغــەدا ،نیشــتامن لــەوە
دەکەوێــت ،کــەوا پەیوەندییەکــی ڕۆمانســی بەهێــزی لەگــەڵ دەروونــی تاراوگەبــوودا
دروســت بــکات ،بەڵکــوو ئــاوەز و تێفکرینــی نەتەوەیــی دەبێتــە هەوێنــی بیرکردنــەوە
و لەخــۆ ڕوانیــن بــۆ دۆخــی دواکەوتوویــی و لەبەریــەک هەڵوەشــانەوەی ماکەکانــی
کۆمەڵگــە .لەســەردەمی حاجیــدا ئەســتەمبووڵ وەکــو مەڵبەندێــک بــۆ ڕووناکبیــر و
خوێندەوارەکانــی کــورد ،ڕەنگدانــەوەی بەســەر بەرهــەم و تێفکریــن و دونیابینییانــدا
هەبــووە ،تیایــدا کۆبوونــەوە و بــزاوت و جووڵــەی سیاســیى و ئەدەبیــان ئەنجامــداوە.
لــە ڕۆمــا کەوتــە بەرچــاوم کەســێکی هائیــم و حەیــران
بەهەیئەت تێی گەییم کوردە بەشـێوەی ئەهلی کوردسـتان
کەچوومە خدمەتی پرســیم برادەر خەڵکــی کام جێگای؟
لــەکام ال هاتــووی؟ گریــا گوتــی بابــان ،گوتــم بابــان؟
(میران و شارەزا2707،کوردی)83 :
حاجــی قــادر بــە شــیعرەکانی لــە تاراوگــە ،ســەرەتاکانی هێڵــی ناســیۆنالیزمی
دەچەســپێنێ و ویژدانــی تاکــی کــورد لــە هەمبــەر زوڵــم و بێــدادی دەســەاڵتی
ســەپێرناوی ســەر نەتەوەکــەی ،کردۆتــە بەردەنگــی خــۆی ،هــاواری مەزڵوومانــەی
کــوردی لەهــەر شــوێنێکی نیشــتامندا ،بەرزکردۆتــەوە« ،هەڵبەســتەکانی لــەم ڕووەوە
ســادە و ڕەوانــن ،بــێ پــەردە و گــرێ واتاکانــی نــە شــاردۆتەوە تاکــوو تەئویلــی دوور
لەمەبــەس هەڵگرن»(محەمــەد .)23 :1973،ڕیشــەی پارادایمــی گوتــاری حاجــی،
ئایدیــای دیاریکردنــی نیشــتامن و ســەرزەمینێکی دیاریکــراوە ،کــەوا تاکــی کــورد بــە
دەســتی خــۆی دروســتی بــکات ،ئەمەش بــۆ پــرۆژەی ئەقڵە بیرتیــژ و ڕۆشــنگەرییەکەی
دەگەڕێتــەوە .تاراوگــە بــۆ حاجــی دیسکۆرســی دروسـتکردنی دەوڵــەت و زمانێکــی
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یەکگرتــوو و پاراســتنی کەلتــووری کــوردی ،لەهەناویــدا هەڵگرتــووە ،فێربــوو میللەتــە
پێشــکەوتووەکان ،ئــەو نەتەوانــەن ،توانــای دروســتکردنی نیشــتامن و واڵتییــان هەیــە،
واڵتیــش گوزاشــتکەری ئیــرادەی میللەتێکــە بــۆ مانــەوەی ،بەپێچەوانەشــەوە ،نەتەوەی
بــێ واڵت ،ناتوانــێ هیــچ زیادەیــەک بخاتــە ســەر ڕەوتــی شارســتانی و بەزوویــی
لەنێوانــدا ون دەبــن.
هەرکــوردە لەبەینــی کوللــی میللــەت بــێ بەهــرە لەخوێنــدن و کیتابــەت
(میران و شارەزا 2707،کوردی)219 :
حاجــی قــادری کۆیــی تــا لەمــاڵ و زێــدی خــۆی بــووە ،شــیعری پــڕ ســوێیی
بــۆ نیشــتامن نەنووســیوە« ،کاتــێ ،کــە چــووە شــاری ئەســتەنبۆڵ و بیروبــاوەڕی
کوردایەتــی لــەال پــەروەردە بوو»(میــران و شــارەزا ،)29 :2707،لەتاراوگــەوە هەســتی
بــۆ نیشــتامن دەکەوێتــەوە بیریــەوە .پێچەوانــەی شــاعیرانی پێشــووی تاراوگــە ،شــوێن
الی حاجــی بەتــەواوی ســەرزەمینی نیشــتامن دەگرێتــەوە ،تەنیــا بــاس لەحوجــرەو
مــاڵ و شــوێنێکی دیاریکــراو نییــە ،لەمــەڕا هەســتی ناسیۆنالیســتی بــە تۆخــی بــە
بیــری حاجیــدا بــە دیــار دەکەوێــت ،تێپەڕکردنــی ئــەو هەســتە دیندارییــە ،کــەوا بــۆ
شــوێن و مــاڵ هەیەتــی ،بەیادهێنانــەوەی نیشــتامن نــەوەک شــوێن و چوارچێوەیەکــی
دیاریکــراو .لەئەزمونــی تاراوگــەی حاجیــدا ،شــوێنێکی دیاریکــراو ،گرنگی پێنــەدراوە،
بەقــەد ئــەوەی نیشــتامن وەک بوونێکــی بەرجەســتەکراو ،لەکۆیادەوەریــدا مایــەی
گرنگــی پێدانیەتــی ،نیشــتامن الی حاجــی قــادر لەچوارچێــوە جوگرافییەکەیــدا
بزوێنــەری ئــاوەزی حاجییــە ،لــە پشــتی ئــەم تێفکرینــەوە هەســتێکی نەتەوەیــی و
ناسیۆنالیســتی ئامادەیــی هەیــە .بەســەرنجدانی ئــەم تێکســتە شــیعرییە ،دەکرێ ڕاســتی
ئــەم نووســیانەی ســەرەوەمان بــۆ ڕوون ببێتــەوە.
گوتم بە بەختی خەواڵوو
گوتــم بەبەختــی خەواڵــوو بەســە ئەتۆبــی خــودا
ێ بچینــەوە ئــەوال
لەخــەو هەڵســتە زەمانــ 
گــوڕەی بەهاریــە ئێســتێکە شــاخ و داخــی واڵت
پــڕ لــە اللــە و نەرسیــن و نەرگســی شــەهال
لــە گرمەگرمــی ســەحاب و لــە هــاژەی بــاران
چیایــە پــڕ لــە هــەرا و نواڵــە پــڕ لــە ســەدا
(میران و شارەزا)39 :2707،
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 -2-6پیرەمێرد  1950 -1867ز.
لەنێــو دونیــای ڕۆشــنبیری کوردیــدا ،وەکــو یەکێــک لــەو پیــاوە قەلــەم بەبڕشــتانەی
تاراوگــە هەژمــار دەکــرێ ،پیرەمێــرد وەکــو کەســایەتیی و شــاعیر و ڕۆژنامەنووســێکی
چــاالک ،ڕۆڵێگــی گرنگــی لــە بــواری ڕۆشــنبیری کوردیــدا گێــڕاوە .لــە ســۆنگەی
هەســت کــردن بــە بەرپرســیارەتی و نواندنــەوەی هەســتی نەتەوەیــی ،بۆئــەوەی بوونــی
کــورد وەک نەتــەوە بســەملێنێ ،چەندیــن بەرهەمــی شــیعری شــاعیرانی کــوردی بــۆ
ســەر زمانــی تورکــی و فارســی( )٧وەرگێــڕاوە« ،لــە ژیانــی دەرەوەی نیشــتامنیدا حاجــی
تۆفیــق لــە گێتیــی ڕۆژنامەگــەری دوور نەبــووە .بــە زۆری لــەو ڕۆژنامــە و کۆوارانــەی
بــە زمانانــی تورکــی و فارســی بــاو دەکرانــەوە نزیــک بــووە ،یــا ئەوانــەی لــە ئێــران
بــە فارســی دەردەچــوون .بــە گشــتی نووســینی خــۆی بــەو دوو زمانــە بــۆ ئەوانــەی
واڵتــی عوســانی و ئێرانــی دەنــارد و بۆیــان چــاپ دەکرد»(خەزنــەدار،)105 :2010،
قەڵەمێکــی بەبڕشــت و ڕۆشــنفکرێکی کارامــە بــووە ،پاشــان لەڕۆژنامەی»ژیــن»ی
ئەســتەمبووڵ،گەلێک بەرهەمــی شــاعیرانی کــوردی باشــووری کوردســتانی
باڵوکردۆتــەوە .پیرەمێــرد ،لەشــیعرێکیدا دەڵێــت:
مەیدانـی کورد کە کـورت بووە ،بووە دەشـتی ڕەی بە بەر
هەرچــی بــوو ،هەرچــی هات بەســەر ئەودا بەســەر چوو
ئەمــڕۆ بــە یەکێتــی ئەبــێ بەســتین قــەد و کەمــەر
رۆژێکــە دەســت بدەینــە دەســتی یــەک وەک بــرا
(مستەفا)123 :2011،
لــە تاراوگــەدا ،هەســتی ناسیۆنالیســتی پیرەمێــرد دەگاتــە ئاســتێک داوای زمانێکــی
یەکگرتــوو بــکات ،تــا بیکاتــە زمانــی ســەرتاپای کــورد« ،لەئەســتەمبووڵ غەزەتــەی
کــوردی دەردەچــوو ،مــن لــە «جۆڵەمێــرگ»ەوە مەقالەیەکــم بــۆ نــاردوون و تەکلیفــم
لەجمعییەتــی کــورد کردبــوو ،کــە لــە هــەر دیارێکــی کوردســتانەوە زبانزانێــک بانــگ
بکەنــە پایتەخــت و زبانێــک بــۆ عمومــی کــورد هەڵبژێــرن و بیکــەن بەفەرهەنــگ و
دەستوور»(ئاشــنا ،)19 :2009،پیرەمێــرد پێیوابــووە زمانــی یەکگرتــوو بــۆ لەیەکــر
تێگەیشــن و ناســینی تاکەکانــی کــورد لەهــەر بســتە خاکێکــی نیشــتامن بێــت،
یارمەتیــدەرە .تاراوگــە بــۆ پیرەمێــرد هێــزی بیرکردنــەوە و تێڕامــان بــووە .نیشــتامن،
رسوشــی پێــدراوە شــیعرییەکانی بــووە ،پایــە و ئەرکــی میــری الی پیرەمێــرد تەنهــا
خزمــەت و بەجێگەیاندنــی ئەرکــی نیشــتامنی بــووە ،ســلێامنی مەڵبەنــدی لــە
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دایکبوونــی هــەردەم لەهــۆش و هەســتیدا ماخۆالنــی بــووە ،چونکــە لەســەر بنــج و
بناوانــی کوردایەتــی فرچکــی گرتبــوو (خەزنــەدار.)106 :2010،
پیرەمێــرد لەفەرهەنگــی بیــر و شارســتانییەتی کــورد ،بۆیەکــەم جــار ،بەجیــاوازی
تــەواوی بیرکردنــەوە و تێڕوانینەکانــی شــاعیران و ڕۆشــنبیرانی پێــش خــۆی ،چەمکــی
«شــەهید» بــە ڕۆڵــە گیــان بەخــت کردووەکانــی نیشــتامن دەبەخشــێت .پێــش پیرەمێــرد
ئــەم چەمکــە چوارچێوەیەکــی ئایینــی ســنوورداری بــۆ بەکارهاتــووە .ئــەم تێفکریــن
و بیرکردنەوەیــە ،تەرجومــە بوونــی هەســتی ناسیۆنالیســتی پیرەمێــردە لەنێــو دێــڕە
شــیعرەکان و پەرەگرافــە پەخشــانییەکانیدا دەبیرنێــت.
هاتــن شــەهیدەکان ،بەجلــی ســووری خوێنــەوە
دایکــی وەتــەن ،دە هەڵســە ســاویان بســێنەوە
(ئاشنا)131 :2009 ،
پیرەمێــرد لــە ژیانــی تاراوگــەی ،تێکەڵی چەندیــن کۆمەڵــە و ڕێکخراوی ڕۆشــنبیری
بــووە ،لــە نزیکــەوە ئاشــنایەتی لەگەڵیــان پەیــدا کــردووە ،لــە دوای گەڕانــەوەی بــۆ
نیشــتامن ئــەم گاریگەرییــە لەســەر پیرەمێــرد ســفت و ســۆڵ بــووە ،هێنــدە بــە قووڵــی
ڕۆحــی ســمیوە ،لــە نیشــتامن دەرچــەی ئــەو هەســت و خولیایــەی بەســەر جووڵــە و
بزاوتــە نەتەوەییەکانیــدا دەرکەوتــووە.
ئەوا ڕووم کردە تۆ ،ئەی دایکی مشفق ،بیست و پێنچ ساڵە
لەغوربەتــدا ،بەیــادی تــۆ ئەژیــم ،خــودا شــاهیدی حاڵــە
بەیانــی دا ،نەســیم الی تــۆوە هــات ،بۆنــی وەتــەن پێــوە
ئەوا نوورسایەوە پیرانەســەر ،عومرم لەســەر لەســەر نوێوە
ئەڵێــن نەفخــەی حەیاتــی پێوەیــە ،بــادی بەهــار وایــە
بــەرسوەی بــای وەتــەن مــاوم ،بەهــارو بــای لــەالم بایــە
(ئاشنا.)9/٢ :2009 ،
تاراوگــە بــۆ پیرەمێــرد ،دیــارە زیاتــر پــێ بەخشــینی دونیایەکــی جیاوازتــر لــە
نیشــتامن و مەعریفەیەکــی پــر بــووە ،لێبڕاوانــە ،ئەزموونــی تاراوگــەی لەنێــو دێڕەکانــی
شــیعریدا و لەنێــو نووســینەکانی پەخشــانیدا بــووە ،بــە شــێوازی ئامــۆژگاری و پەنــدی
زەمانــەوە ،ویســتوویەتی تــاک و کۆمەڵگــەی پ ـێ بەئــاگا بێنێــت.
لەئەســتەمبۆڵەوە هەڵســام ،لەخــەودا بــووم ،هەتــا ئێــرە
لەســەیری «فــی املنــام»دا بــووم ،کەچــاوم کــردەوە لێــرە
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(ئاشنا.)9/٢ :2009 ،
لەئەنجامــدا پیرەمێــرد ،دوای بیســت و پێنــچ ســاڵ ژیانــی لــە تاراوگــە،
دەگەڕێتــەوە مەڵبەنــد و نیشــتامنی خــۆی ،بــە هەگبەیەکــی پــڕ زانســت و بەباوەڕێکــی
پتــەوی نەتەوەییانــەوه .دەکەوێتــەوە دەرکردنــی ڕۆژنامــە و کاری رۆژنامەگــەری
لــە باشــووری کوردســتان پــەرە پێــدەدات .هــەر لــە وەشــاندنی رۆژنامــەی ژیــان و
چاالکییــە نەتەوەییەکانیــدا ڕۆڵێکــی ئێجــگار بــااڵی گێــڕاوە .ئەمەشــی بــۆ مەبەســتی
ئاگایــی نەتەوەیــی و سەرپێخســتنی نەوەیەکــی وشــیار و زرینــگ بــووه .الی پیرەمێــرد
زیندووکردنــەوەی کەلتــووری نەتەوەیــی ،لەڕێگــەی بەیادهێنانــەوەی حیکایــەت و
ئەفســانەکانی کوردییــەوە ،هەســتێکی ناسیۆنالیســتییە کــه تاراوگــە پێی بەخشــیوە .لەنێو
حیکایــەت و ئەفســانەکانەوە ،دروســتکردنی ســیمبوڵی مێژوویــی تەکانێکــە وەبــەر
هەســتی ناسیۆنالیســتی تاکــی کــورد دەدرێــت .بۆیــە پیرەمێــرد دوای گەڕانــەوەی بــۆ
نیشــتیامن ،بەجــۆش و گوڕێکــی زیاتــرەوە دەکەوێتــە نێــو دونیــای ڕۆشــنبیری کوردی.
 -3-6زێوەر  1948-1875ز.
زێــوەر لەســەرەتاکانی تەمەنیــدا ئــازاری تاراوگــەی چەشــتووە ،بەجۆرێــک ئــەم
ئــازارەی وەرگێڕاوەتــە ســەر مەعریفەیــەک ،کــەوا لــە خزمــەت نیشــتامن و کۆژانەکانیدا
بێــت ،بەمــەش لــە دوو توێــی شــیعرەکانیدا هەســتێکی دروســتکردووە ،لێوانلێــوە
لەخۆشەویســتی نیشــتیامن و حــەرسەت کێشــانە بــۆ ســەربەخۆیی و ئــازاد بوونــی لــە
ژێــر نێــزەی داگیرکەرانــدا .بــە دێــڕە شــیعرەکانی گوزارشــتکەری دۆخێکــە ســاتی وێنــا
کردنــی ڕۆحــی ناســیۆنالیزمە ،کــەوا ســەرەتای ســەدەی بیســتەم لــە دونیــای شــیعری
کوردیــدا ســەرپێ کەوتــووە .زێــوەر یەکێکــە لــە شــاعیرە بەهیممــەت و جەســورەکانی
کــورد ،شــیعرەکانی ڕۆڵێکــی کاریگەریــان لەوشــیاری کۆمەاڵیەتــی و ئاگایــی
دروســتکردن لەهەمبــەر خــاک و نیشــتامندا هەبــووە .بەرهەمەکانــی گەواهیــدەرن لــە
پێنــاوی خــاک و نیشــتامندا بەباشــی درکــی بــە قوربانیــدان کــردووە.
هەســتی ناسیۆنالیســتی زێــوەر ،بــۆ وردەکارییەکانــی ژیانــی ڕۆژانــە دابەزیــوە.
وێنــای جلوبەرگــی کــوردی و شــێوازی بەرهەمهێنانــی ،لەگــەڵ جلوبەرگــی میللەتانی
تــر بــەراورد دەکات .زۆر بەگرنگــی پەســنی جلوبەرگــی کــوردی دەکات« .هەنــدێ
ێ و لەگــەڵ ئەوانــەی بێگانــە بەراوردیــان
نەریتــی ئەتنۆگرافــی کــوردەواری بەکاردێن ـ 
دەکات وەکــوو کاڵش و خواردەمەنی»(خەزنــەدار .)268-267/٥ :2010،زێــوەر خاکــی
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کوردســتانی ئەوەنــدە ال پیــرۆز بــووە ،کەوتۆتــە ســەودا و مامەڵەکردنــی بەبەهەشــت،
شــاخ و کێوەکانــی بــەدڵ و ڕۆحــی نەتــەوە زانیــووە ،لێکچواندنــی نیشــتامن بــە
بەهەشــت ،یەکێکــە لــەو ڕەهەندانــەی بیــری ناسیۆنالیســتی ئــەم کارەکتــەرەی کــورد.
لەســەرەتاکانی ســەدەی بیســتەوە ئایدەلیزەکردنــی نیشــتامن لەدونیابینــی ئایینــەوە
ســەرچاوەی نەگرتــووە .ئــەم پیــاوە لــە ژێــر هەژموونــی ناسیۆنالیســتیدا وێنەیەکــی
کێشــاوە کــه لــە ناوکــۆی تێکســتە شــیعریەکانیدا چەقــی قورســایی ئەزموونــی زێــوەری
داگیرکــردووە .ئەمــەش ســیامیەکی ئەرێنییانــەی دونیــای بیــری زێــوەرە ،هەســتێکە بااڵ
و بــەرزی نیشــتامن لــە ئەزموونــی شــیعری زێــوەرەوه ســەرپێکەوتووە« .هەروەکــوو
مەالیەکــی خــاوەن فەزیلەتــە ،ئوســتادێکی وشــیار و بوێژێکــی عەرسیشــە»
(حلمــی .)141 :2010،تاراوگــە ئەوەنــدە بەتیــن کاریگــەری بەســەر زێــوەرەوە بــووە،
تەنانــەت لــە وەســفی ئــاو و هــەوای نیشــتامندا ،ئــەم ئــاو هەوایــه لــە ئــاو و هــەوای
بەهەشــتی بەسەرنجکێشــر زانییــوە:
وا وەتــەن خەمڵیــوە وەک گــوڵ نەوبەهــاری میللەتــە
شــادمانی قەومــی کــوردە وەختــی لوتــف و ڕحمەتــە
زەڕڕەیێــک خاکــی وەتــەن نــادەم بەقــەرسی قەیســەری
جوملــە ئەنهــاری وەکوو کەوســەر هــەوای وەک جەننەتە
میللەتی کورد موڵکی سەربەستیشـی خستە دەستی خۆی
جــان نیســاری گــەر نــەکا هەرکەس ،بەشــی ئــەو لەعنەتە
(زێوەر.)172 :2003،
زێــوەر لــە دانانــی شــیعرەکانیدا پەنــا دەباتــە بــەر کێشــی خۆماڵــی ،پشــت
لەکێشــی عــەرووزی عارەبــی دەکات .ئەمــە ســەرەتای درک پێکردنی ناسیۆنالیســتانەیە.
شــیعرەکانی پــر وشــیاری کۆمەاڵیەتــی و هەڵوێســت وەرگرتنــە لەئاســت خزمەتــی
نیشــتامن ،و یەکبــوون و یــەک ئاراســتەیی بــەالوە گرنــگ بــووە:
ئــەی کوردینــە ئــەی مەردینــە بــا دەســت لــە نــاو دەســت کەیــن هەموو
بــۆ بەرزییەتــی خاکــی وەتــەن بـۆ یەکیەتی بچین هەمـوو کوردین هەموو
(زێوەر)171 :2003 ،
زێــوەر لەمــاوەی ســااڵنی ژیانــی لــە تاراوگە(ئەســتەمبووڵ) ،بــەدوای مەعریفــە
ێ لەالیەکــەوە لەگــەڵ عــامل و ئەدیبەکانــا هەڵســوکەوتی
و زانینــدا گــەڕاوە« .لــەو 
کــردووە؛ لەالیەکیشــەوە هەمــو دەمـێ تێکــەاڵوی لەگــەڵ ئەو پیــاوە کوردانــەدا کەلەوێ
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ئیــش بەدەســت بــوون ،کردووە»(ســەجادی ،)529 :1971،لــە هەوڵــی پێگەیانــدن و
پێگەیشــتنی خۆیــدا بــووە ،تاوەکــوو ســوود بــە ڕۆڵەکانــی نیشــتامنەکەی بگەیەن ـێ.
ئــەم هەســت کــردن بــه بەرپرســیارەتییە ســەرچاوەکەی بیــری نەتەوەیــی بــووە .زێــوەر
ئاگایانــە دەســتی بــۆ فێربــووىن خوێنــدەواری ڕۆڵەکانــی کــورد بــردووە و لــەم بــوارەدا
ڕۆڵێکــی گرنگــی گێــراوە .گازەنــدەی لەدەســت نەزانیــن و دواکەوتوویــی کۆمەڵگــە
کــردووە .بــاش درکــی کــردووە کۆمەڵگــە و تاکەکانــی وشــیار نەبنــەوە ســەربەخۆیی و
کیانێــک فەراهــەم نابێــت.
لەمانــەش زیاتــر دوا بــەدوای تاراوگەبوونــی ئــەم کەڵــە پیاوانــەی نێــو بزاوتــی
ڕۆشــنبیری کــوردی ،لەمــەڕ تاراوگەبــوون کۆمەڵێــک جووڵــە و ڕاپســکانی چەکــداری
لەمــاوەی نێــوان ئــەم قۆناغــەدا دەبیرنێــت کــه لەبیــری نەتەوەیــی و ناسیۆنالیســتیەوە
ســەرچاوەی گرتــووە ،تەواوکــەری قۆناغــی خامــە بــە دەســتەکانی نێــو بیــر و
ڕۆشــنبیریی کوردییــە .قەڵەمبەدەســت و چەکبەدەســتەکانی ئــەم قۆناغــە لەژێــر
ســێبەری هەســتی ناسیۆنالیســتییەوە ،ئارەقــەی ماندوێتــی مێژوویــان وشــک کردۆتــەوە
و تیــژ ڕوانیویانەتــە ڕێــگا تووالنییەکانــی سەربەســتی.
 -7ئەنجام
لە کۆتایی ئەم باسەدا ،دەگەینە ئەو ئەنجامانەی خوارەوە:
الــف) بەپێیــی لێکدانــەوە و هەڵســەنگاندنی تێکســتەکانی «مەوالنــا خالیــد»
دەردەکەوێــت ،تاراوگەبوونــی بــە ڕەهەنــدی دیندارییــەوە پەیوەســته ،بۆیــە ئــەو هەســتە
دیندارییــەش لــە نێــو تێکســتە شــیعرییەکانیدا ڕەنگیداوەتــەوە ،وەک لــە ناوهێنانــی
شــوێنەکانی نێــو تێکســتەکاندا بــە ڕوونــی هەســتی پیدەکرێــت.
ب) مەوالنــا خالیــدی نەقشــبەندی قووڵــر لــە نالــی ،کەوتۆتــە ژێــر کاریگــەری
ڕەهەنــدی دینــداری و بارودۆخــی تاراوگەبــوون.
ج) نالــی لــە قەســیدەی «قوربانی تــۆزی ڕێگەتــم» و پارچە شــیعری «شــارەزوور»،
ڕۆحــی دیندارانــەی خــۆی وەرگێڕاوەتــەوه بۆ نۆســتالجییەکی بە ســوێ.
د) حاجــی قــادری کۆیــی دەبێتــە ســەرەتای قۆناغــی تاراوگەبــوون لــە ڕەهەنــدی
ناسۆنالیســتییەوە ،بەمــەش پیــرۆزی خــاک و نیشــتامن دەبێتــە چەقــی بازنــەی
بیرکردنــەوە.
ه) لێکەوتــەی تاراوگــە وایکــرد پیرەمێــردی شــاعیر هەنگاوێکــی تــر لــە حاجــی
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قــادر بــەرەو پیــش بچێــت؛ ئەمــەش بــە هێنانــە نــاوەوەی وشــەی «شــەهید» بــۆ
گیانفیداکارانــی نیشــتیامن ئەنجــام بــوو .ئــەم چەمکــه(شــەهید) ،بــەر لــە پیرەمێــرد
ڕەهەندێکــی ئایینــی هەبــووە .دواتــر لــە پیرەمێــردەوە ڕا دیدێکــی نەتەوەیــی و
تێفکرینێکــی ناسیۆنالیســتی بــۆ دروســت دەبێــت.
و) تاراوگەبوونــی زێــوەر ،بــۆ فێــرکاری و شــێوازی پەروەردەکرنــی مندااڵنــی کــورد
وەردەگەڕێــت ،بــە هــۆ ئــەوەوه بــۆ مندااڵنــی کــورد ،هۆنینــەوەی رسوودی فێــرکاری و
رسوودی نەتەوەیــی دەســت پێــدەکات.
پەراوێزەکان
( )1خالیــدی کــوڕی حوســیەنە ،لەتیــرەی جافــی میکایەڵییــە ،دایکــی مەوالنــا نــاوی
فاتیمەیــە و لەســاداتی پیرخدرییــە مەوالنــا خالیــد لــە ( 1193ک)لــە قــەرەداغ لــە دایــک
بــووە .لــە باوەشــی باوکــی و لــە کۆشــی دایکیــا پــەروەردە بــووە .لەتەمەنــی شــەش
حــەوت ســاڵیا ناویانــە بەرخوێنــدن و هــەر لــە قــەرەداغ قورئانــی خەتــم کــردووە.
کتێبــە وردەکانــی وەکــوو «تەرسیفــی زنجانــی» و «عەوامیلــی جورجانــی» ،تــا ئەگاتــە
«املحــرر»ی فیقهــی شــافیعی خوێنــدووە .الی گەلــێ لــە زانــا پایــە بەرزەکانــی
ســەردەمی خــۆی خوێندوویەتــی .شــارە و شــار ،گونــد بــە گونــد گــەڕاوە لەخزمەتــی
زانســت و زانیاریــدا بــە بەرەکەتــی ئــەم زاتانــە گەیشــتووە؛ وەک ســەید عەبدولکەریمی
بەرزنجــی لــە ســولەیامنی ،ســەید عەبدولڕەحیمــی بــرای ســەیید عەبدولکریــم ،شــێخ
عەبدوڵــای خەرپانــی ،مــەال ئیرباهیمــی بیارەیــی ،مــەال جەاللەدینــی خورماڵی،مــەال
مەحمــودی غەزایــی ،مــەال ســالحی تەڕەمــاری ،مــەال عەبدولڕەحیمــی زیارەتــی،
مــەال موحەمــەدی باڵەکــی ،کــە مەشــهورە بــە «ئیبنــو ئــادەم» ،شــێخ موحەمــەد
قەســیمی ســنەیی ،کــە ئیجــازەی لەخزمەتــا وەرگرتــووە ،ســاڵی 1827ز لــە شــام بــە
نەخۆشــی تاعــوون لــە نێــوان مەغریــب و عیشــادا وەفاتــی کــردووە (مودەریــس2011،
.)15-9/١ :
( )٢دانانــی ئــەم مێــژووە ،پەیوەندیــی بــە لــێ وردبوونــەوە و تێڕامانــی ئێمــەوە هەیــە؛
بەخوێندنــەوەی مێــژووی ئەدەبــی کــوردی ،ڕاســتی ئــەم مێــژووە دەردەکەوێــت،
ئەگەرچــی پێــش ئــەم مێــژووە ،لێــرەو لــەوێ شــاعیرێک یاخــود پیاوێکــی ئایینــی
بەمەبەســتی خوێنــدن چۆتــە شــار و مەڵبەندێکــی تــر و ڕەنگــە نووســین و شیعریشــی
هەبێــت ،بــەاڵم نەهاتوویــن ئەمانــە بــە منوونــەی تاراوگــە وەربگریــن ،بەڵکــو
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ڕووداوێکــی گــەورەی وەکــوو دەرکــردن و ســەر پــێ هەڵگرتنــی مەوالنــا خالیــد ،لــە
مێــژووی نەتەوەیــی و ئەدەبــی کوردیــدا ،ســەدای هەبــووە و ڕەنگڕێــژی شــێوازێکی
تایبەتــی ئەدەبیشــی بــەدواوە بــووە.
( )3بســم اللــە الرحمــن لرحیــم_ بعــد حمــد وصلــوات ،فقیــر عبداللــە نقشــبندی
مجددی_-عفــی عنە_-گــزارش مــی منایــد کــە رسامــد علــای دیــن و گزیــدەء
طالبیــن راە حــق الیقیــن ،حــرت موالنــا خالد-−ســلمە اللــە تعالــی −بــرای طریقــةء
نقشــبندی از ملــک کردســتان نــزد ایــن فقیــر رســید .تــا دە مــاە در خلــوت تــرک بــە
اذکار اشــتغال بــە کــال جــد وجهــد پرداختنــد .الحمداللــە کــە بــە عنایــت الهــی−
ســبحانە−بە واســطە پیــران −کبار-رحمــە اللــە علیهم-−بــە مــدارج طریقــە ،ترقیــات
کردنــد و بــە حضــور و یادداشــت و تهذیــب لطایــف عــامل امــر فنــا و بقــا و بیخودیهــا
فایــض شــدند وانــوار ســیر لطایــف عــامل خلــق وکیفیــات و حاالتــی کــە بــر هیــات
وحدانــی ســالک در طریقــە حــرت مجدد-−رحمەاللــە علیــە -−فایــض میشــوند،
باطــن ایشــان را منــور ســاختند و از کــال طریقــە بــە تکمیــل ان رســیدند (ئەمیــن،
.)192 :2015
( )٤مەوالنــا خالیــد لــە مــاوەی ژیانــی دوای ســەفەری هندســتان چەنــد جارێــک
لــە ســلێامنییەوە ســەری خــۆی هەڵدەگرێــت ،جــاری یەکــەم دوای گەڕانــەوەی
لــە هیندســنان و تێکچوونــی نێوانیــان لەگــەڵ شــێخ مارفــی نۆدێــی  1813ڕووەو
بەغــدا ســەرهەڵدەگرێت .لــەدوای بەینێــک لەســەر داوای میرانــی بابــان دەگەڕێتــەوە
ســلێامنی ،ماوەیــەک دەمێنێتــەوە ،پاشــان جارێکــی دیکــە گــرژی دەکەوێتــەوە نێوانیان
و دەچێتــەوە بەغــدا .بــۆ دواهەمیــن جــار لەبەغــداوە دێتــەوە ســلێامنی و لەوێــوە
لەســاڵی  1822رووەو شــام تاهەتایــە ســەرهەڵدەگرێت (مودریــس.)43_30/١ : 2011 ،
( )5ژمارەیەکــی زۆر لــە موریــد و خەلیفــەی غەیــرە کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت
شــوێنکەوتووی تەریقەتەکــەی بــوون ،هەندێــک لەمانــە :شــێخ عەبدوڵــای ئەفغانــی
هەراتــی ،ســەیدعەبدولغەفوری مەشــاهیدیی بەغدایی ،شــیخ عەبدولقــادری دیمالنی،
شــیخ موحەمــەدی کــوڕی ســولەیامنی تەرابلوســی ،شــیخ عەبدوڵــای ئەرزەنجانــی،
شــیخ فەیزوڵــای ئەرزرۆمــی ،شــیخ موحەمــەد عاشــقی میرسی(مودەڕیــس:2011 ،
.)69- 68/١
( )٦مەوالنــا خالیــد لــە مــاوەی ژیانیــدا خاوەنــی هــەژدە کتێبــە ،بەشــێکی کتێبەکانــی
لەبــارەی شــەرح و لێکدانەوەکانــی ئایینەوەیــە .ڕۆلێکــی گــەورەی لــە باڵوکردنــەوەی
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وشــیاری دینــی بینیــوە ،لەوانــە :شــەرحی لەســەر «اطبــاق الذهــب»ی زەمەخشــەری
بەفارســی ،کتێبێــک لەباســی عیباداتــدا (بــۆ ئــەو موریدانــەی حەنەفــی مەزهــەب
بــوون و چوونەتــە ســەر مەزهەبــی شــافیعی) .بەشــێکی دیکەشــی «دیوانــی شــیعر»ه.
بەسـێ زمانــی کــوردی و فارســی و عەرەبــی شــیعری هۆنیوەتــەوە ،لــەدوای خــۆی لــە
ئەســتەنبۆل لــە  1844بــە چاپییــان گەیانــدووە ،بەشــێکی دیکــەی کتێبەکانــی ئــەو نامەو
وەســیەتنامانەیە ،کــە وا بــۆ خــۆی و خەڵکــە نزیکەکانــی نووســیوە (مودەڕیــس:2011،
.)60-58/١
( )٧پیرەمێــرد لــە ڕۆژنامەی(ژیــن)ی ئەســتەمبۆڵ( ،)1919-1918بەرهەمــە
باڵوکراوەکانــی بــۆ ســەر زمانــی تورکیــی وەرگێــراون ،بریتییــە لــە تێکســتی شــیعری
نالــی( قوربانــی تــۆزی ڕێگەتــم)و( گلکــۆی تــازەی لەیــل)ی ئەحمــەد بەگــی
کۆماســی .هەروەهــا ئەوانــەی بــۆ فارســی وەریگێــراون ،شــیعرەکانی شــێخ خالیــدی
شــارەزووری نەقشــبەندییە .پیرەمێــرد ئــەم بابەتانــەی بەنــاوی( تۆفیــق ســلێامنیەلی)
باڵوکردۆتــەوه (خەزنەدار،2010،بەرگــی پێنجــەم ،ل.)106
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