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 پوختە 
 

 چکیدە 

لێک نزی و  بەراورد  ئەدەبی  بەدیهاتنی  لە  سەدە  دوو  بەراوردییەکەی  ان کۆڵینەوە 
بوونی ئەم بەشە لە ئەدەب، دڵی ئورووپا  کدەپەڕێت. ئاخێزگە و ناوەندی لەدای تێ

 انک ۆڵینەوە بەراوردییە کگرنگیی لێو بەتایبەت واڵتانی فەڕانسا و ئەڵمانیا بوو.  
اتەوە بەردەوام  کەوت و لەو  کە خێرا دەرکانی دیک لە نەتەوە  کبۆ وێژەوانانی زۆرێ

توێژەرانی ن.  ەدەد  ڵۆڵینەوەگەلە هەوکردنی ئەم جۆرە لێکبۆ پەرەسەندن و خۆماڵی 
بێیوردیک  ئەدەبی  ڕەوتە  لەم  خۆیانش  حاڵی  بە  بەش  و  نەبوونە  بۆ   خەبەر 
نوێیەردنکپێناسە ی و داڕشتن   هاتنهەوڵیان داوە. سەرەتای بەدی  ی ئەم زانستە 

و هەروەها    کەس لە هەر ئەدەبێکەم  کزاراوەی ئەدەبی بەراورد لە سەر دەستی یە
گرنگیکئەدەبی   و  گرنگە  ئەوەی  کە یوردییش  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئاستی  ک ەی  ە 

دا پیشان انکیەۆڵینەوە بەراودیکە لە بواری لێکۆشانی خاوەن ئەدەبە کزانیاری و تێ
ەوتنی زاراوەی ئەدەبی بەراورد و هەروەها ک دەدات. بەپێی بڕوای زاڵ، سەرەتای دەر

بە گشتی و ئەدەبی    وردیکۆڵینەوەی بەراوردی لە ئەدەبی  کەم لێکئەنجامدانی یە 
انی سەدەی بیستەم لە الیەن عەزیز  کان و هەشتاک دا بەتایبەت، بۆ حەفتایناوەند
 ارانە کشی- ۆڵینەوەییک بە شێوازی لێ  دەگەڕێتەوە. ئەم وتارە هەوڵی داوە  ییەوە گەرد
بە  کئاوڕێ ڕەوتی  سەر  ئەنجامدانی کلە  و  بەراورد  ئەدەبی  زاراوەی  ارهێنانی 

انی  کەوتەک دا بداتەوە. لە دەستوردیکۆڵینەوەی بەراوردی لە ئەدەبی  ک ەم لێکیە
لێ بووە  یەۆڵینەوەکئەم  بابەتە  ئەو  وێژەوک  دەرخستنی  لکانانی  ە  پێشتر  و ە ورد، 

پێک ئاماژەی  ڕاستیکاتەی  لە  و  بووە  بەراورد  ئەدەبی  لە  ئاگایان  لە  را  دا 
بیستەم سەدەی  لێناوەڕاستی  دکدا  ئەنجام  بەراوردی  عەالئەدین  رۆڵینەوەی  اوە. 

زاراوەی   ،(١٩٥٢)دا  وردی کمێژووی ئەدەبی    تێبیکلە    جار  ەمک سەجادی بۆ یە
لێار هێناوکبە  یئەدەبی بەراورد ی بەراوردی لە کەنەوەییۆڵ کە و دەستی داوەتە 
 سەنگاندووە. ەوە هەڵیکۆنی دنیا و پێکئەدەبگەلی    ڵوردی لەگەکنێوان ئەدەبی  

 
گذرد. نزدیک به دو سده یا بیشتر از عمر ادبیات تطبیقی و مطالعات تطبیقی می 

کشورهای کانون و مرکز پیدایش این بخش از ادبیات در قلب اروپا و به ویژه  

های فرانسه و آلمان بود. اهمیت مطالعات تطبیقی برای ادیبان بسیاری از ملت

کنون برای پیشرفت و توسعه   دیگر از همان ابتدا آشکار شد و از آن زمان تا

خبر اند. ادیبان کرد نیز از این روند بیملی این نوع از مطالعات در تالش بوده

کرده به سهم خویش تالش  و  ادبیات اندنبوده  اصطالح  بکارگیری  . سرآغاز 

تطبیقی و مبدع آن، در هر ادبیات و همچنین ادبیات کردی مهم است و دلیل 

دهنده سطح آگاهی و تالش دارنده آن  آن، این است که مطالعات تطبیقی نشان

ادبیات است. باور رایج درباره سرآغاز ظهور اصطالح ادبیات تطبیقی و اولین 

ر ادبیات کردی به طور عام و ادبیات میانه )سورانی( پژوهش تطبیقی کردی د

اولین کسی است که در دهه های به طور ویژه بر این است که عزیز گردی 

کار برده و اولین  هفتاد و هشتاد قرن بیستم میالدی اصطالح ادبیات تطبیقی را به

-یمطالعه تطبیقی کردی را نیز انجام داده است. این مقاله براساس روش تحلیل

کند گذری کوتاه بر روند بکارگیری اصطالح ادبیات تطبیقی توصیفی تالش می 

-و اولین مطالعه تطبیقی در ادبیات کردی داشته باشد. نتایج پژوهش نشان می

دهد که ادیبان کرد پیشتر از آنچه اشاره شد، با ادبیات تطبیقی آشنا شده و در 

اند. عالءالدین  بیقی انجام دادهواقع، در نیمه دوم قرن بیستم میالدی مطالعه تط

( اصطالح ادبیات تطبیقی 1952)تاریخ ادبیات کردی  سجادی در کتاب خود  

 ادبیات کردیکار برده و به طور عملی به بررسی تطبیقی  راورد( را بهبی بهده)ئه

 پرداخته است. با دیگر ادبیات کهن دنیا 

سەرەکی: ئەدەبی    وشەگەلی  بەراورد؛  ئەدەبی  ئەدەبی  کوردی؛ 
 ناوەندی؛ عەالئەدین سەجادی. 

 
کل  میانه؛ :  ی د ی واژگان  ادبیات  کردی؛  ادبیات  تطبیقی؛  ادبیات 

 الدین سجادی.عالء
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       لێکۆڵینەوە بەراوردکارییەکان لە ئەدەبی کوردیی ناوەندیدا 

 

 پێشەکی   ـ ١
ردنە، ئاستی زانیاری  کە مێژووی ئەو دیاریکدا لەوەدایە  کردنی سەرەتا و پێشەنگ لە هەر بوار و بابەتێ کگرنگیی دیاریی 

خاوەنەو   بێکتێگەیشتوویی  دەردەخات.  بابەتەدا  و  بوار  ئەو  لە  هەر  ەی  نەتەوەیەکات  کگومان  دەخاتە  کشتێ  کە  نوێ  ی 
بیرۆ یان  بوارێکەیەکبەردەست  هەر  لە  تازە  نەتەوەک ی  و  جیهان  ئاراستەی  دە  انیک دا  و  کتر  زانیاری  بەرزی  ئاستی  ات، 

ی  کتر دەیباتە سەرەوە و بەم بۆنەوە دەستەاڵت و هێزیشی پەرەیەانی  کنەتەوەانی لەو بوارەدا پیشان دەدات و لە چاو  کۆشانەکتێ
راودا. کی دیاری کاتێکلە    ک ەوتنی هەر نەتەوەیەکردن و پێشکاری جۆراوجۆر دەتوانێت ببێتە هۆی گەشە کباشتر دەستێنێت. هۆ
هۆ ئەو  گۆڕانکگرنگترینی  دامێنی  لە  سیاسییەکارییە  کارانە  و  پەروەردەک ۆمەاڵیەتی  بارودۆخی  کدەبێت.    ان  اریگەریی 

دا، لەو پەڕی خۆیدایە. مێژوو نیشانی داوە و دانی پێدا  کردنی هەر نەتەوەیە ک ۆمەاڵیەتی و سیاسی لە سەر ڕەوتی گەشەک
هەر  کناوە   هەل کە  و  ات  ئاستی گەشەکومەرجی سیاسی  بووە،  لەبار  پێشکۆمەاڵیەتی  و  بە  کردن  و  بووەتەوە  بەرزتر  ەوتن 

دا، ڕۆژ لە دوای ڕۆژ  انکەوتن لە گشت بوارە کردن و پێشکات ئەو بارودۆخە شێواوە، ئاستی گەشە کهەر  پێچەوانەی ئەمە،  
 ێشاوە.کوێرەوەری ڕاکۆمەڵگای بۆ الی ڕەشایی و کدابەزیوە و  

ی بنەڕەتیی کوگۆڕێدا، ئاڵبازنەی ئیمپڕاتووریی عوسمانی لە سەرەتای سەدەی بیستەمی زایینی  وردییکۆمەڵگای  ک
وردیی بازنەی  کۆمەڵگای  ک ە هەمان  کوگۆڕە، هەڵقواڵنی سێ واڵت بوو  ەوتەی ئەو ئاڵ کلە لێ  کبەخۆیەوە بینی. بەشێ

وور، باشوور و ڕۆژئاوا دەناسرێن.  کردستانی باوکوردیی  کۆمەڵگای  کدەگرتە بەر و ئێستا بە نێوی    ئیمپڕاتووریی عوسمانیی
دا ەکەی دیکەر ئەو دوو بەشەمبوردستان لە بەراکوردستانی باشوور یان هەرێمی  کیی فەرهەنگی و ئەدەبیی  کدەرفەتی چاال

وو  کنییە، بەڵەوە  کیەکی ڕاستەوخۆی بە بابەتی وتارەیوو پەیوەندکەین چونکانی بکارە کباشتر بووە و لێرەدا نامانەوێت باسی هۆ
ارانەدا هاتوونەتە  کە لە سێبەری ئەو هۆکەین  کب  ک ەوتەگەلێک، بەاڵم گرنگ لە لێکی بچووکدەمانەوێت ئاماژە بە بەشێ

وردستانی باشوور بە دیاری بێنێت و  کوردیی  کۆمەڵگای  ک ی بەرچاو بۆ  ک ەوتگەلێکئاراوە. ئەم بەشە گرنگە توانیویە دەست
 ۆمەڵگایەدا بگێڕێت.ک ئەو  ی ئەدەبیکاریگەر لە چیرۆکی کڕۆڵێ

بووە هۆی ئەوەی ئەدەبی    ،یی فەرهەنگی و ئەدەبیەوەک لە ڕووی دەرفەتی چاال،  وردستانی باشوورکبارودۆخی لەباری  
ی  کەسایەتیگەلێکی باش بە خۆیەوە ببینێت و  کردنێکوردیی ناوەڕاست )سۆرانی( گەشەکوردی بە زاراوەی ناوەندی یان  ک

ەوتن  کوردی بەرەو الی مانەوە و پێشکردنە ببن و پاپۆڕی ئەدەبی  کئەدەبناس و لێهاتوو سواری شەپۆلی ئەو گەشەدۆست،  ئەدەب
ە بە  کانی دیکوردستان لە سەر بەشەکوردیی ناوەڕاست لە ئەم بەشەی  کردنەی ئەدەبی  کاریگەریی ئەو گەشە کخوڕن.  لێ

اریگەرییە زۆر بەرباڵو بوو و  کدانی پێدا دەنێت. بازنەی ئەو  ات و مێژووش  کوولیی لێ بکەس ناتوانێت ن کڕوونی دیارە و  
  ک اتەدا، ناوەند و مەڵبەندێکوردستانی باشوور لەو  کگومان،  ۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیەکانی دەگرتە بەر. بێک زۆربەی بوارە  

 وردستان دەبەخشی.کەی کانی دیکوردی، لە خودی ئەوێ و بەشەکانی ئەدەبی کە هێزی بە ئەژنۆکبوو 
یە جەنگی  دوای  سەرنەکلە  و  جەنگەکەم  دروستکەوتنی  و  مەحموود  شێخ  عێراق،  انی  دەوڵەتی  بوونی 

بەشەی   ئەم  جۆرێکچارەنووسی  بە  دیک وردەوارییە  و  کە  کی  تەقەال  و  هەوڵ  هەموو  ئەنجامی  ەوتەوە. 
ون اللغات  ورد لە سەر ئەوە نیشتەوە سوود لە قانوونی زمانانی ناوچەیی )قانکپەروەرانی  ۆششی نیشتمانک

ورد دابین کبۆ    یمافی مرۆڤایەتی و خوێندەواری  کو بڕێ  کالمحلية( وەربگرێ. ئەمە بووە سەرچاوەیێ 
وردی بێ،  کان  کردن، زمانی خوێندنی قوتابخانەکوبەرگی قەومی لەبەروردی، جلکردن بە  کرد، لە قسەک

وردی لە ئێسگەی  کۆمەڵە و یانەی ڕۆشنبیری، بەشی  کوردی، دامەزراندنی  کتێبی  کۆوار و  کردنەوەی  کباڵو
ەمە لە مافی نەتەوایەتی، بووە هۆی ئەوەی  کەش. بەڕاستی ئەم بەشە  کڕادیۆی بەغدا هەبێ، هەندێ شتی دی
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جیا بێتەوە )خەزنەدار،   راکوردیان بە سەر دابەش  کوردی هەموو ئەو واڵتانەی  کوردی عێراق لە ماڵی  کماڵی  
 (.١٠: ٥، ب ٢٠٠٥

لە ئەدەب   کوو لەو سەردەمە هەستیارەدا الیەکە زۆرتر لە توانستی خۆیان هەوڵیان داوە تاکەسانەی  کەبوون ئەو  ەم نک
ردنی  کی گرانی لە ڕەوتی گەشەکێکەسانەی وا ئەرکبوو لە ئەو    کێکەنەوە. عەالئەدین سەجادی یەکوردی بکو فەرهەنگی  

دا.  ورد بوو لە سەدەی بیستەمکی بەدیمەنی  کسەجادی خوێندەوارێیی ئەدەبی و فەرهەنگی  بەئەستۆ گرت. »عەالئەدین  کچاال
ۆمەالیەتی و مرۆڤایەتی  کانی ئەدەبی و زانستی و  کارگەری زانستی بوو. لە زۆربەی مەیدانەکنووسەر و ڕۆژنامەنووس و  

ەی پەخشان« )خەزنەدار،  ک انی دیکو یادداشت و بابەتە  کی هەیە. بااڵدەست بوو لە نووسینی وتار و چیرۆ کەڵ کبەرهەمی بە 
وردستانی باشوور، بوو بە هۆی نووسینی  کاتی ئەو چۆڕە ئازادییەی  کارامەیی سەجادی لە  ک(. لێهاتوویی و  ٦٠:  7، ب  ٢٠٠٦

ئەوتۆی    ەکییاریگەریکدا سەرەتا و پێشەنگە و  امیان لە جۆری خۆیکە هەرکدا  وردیکی بەنرخ لە ئەدەبی  ک چەند بەرهەمێ
 بە سەر کەسانی دوای خۆی داناوە.

ە لە ئەو بوارانەی کێ ک( یەComparative literature)  ی یان ئەدەبی بەراوردکارانە ارکئەدەبی بەراورد ، ئەدەبی بەراورد
ردنی  کاتەی ڕەوتی گەشەکی زانستییانەی بە خۆیەوە بینیوە؛ واتە ئەو  کدا دەالقە و چوارچێوەیەلە سەدەی بیستەمی زایینی

جار    ەم کوردییش بۆ یەکۆڵینەوەی بەراوردیی  ک ردووە. لێکدا دەستی پێوردستانی باشوورکی فەرهەنگی و ئەدەبی لە  کچاال
ۆڵینەوەگەلە لە ئەدەبی  کی ئەم جۆرە لێە سەرەتا و بنەڕەتکبوارەدا باوەڕیان وایە    م ورد لەکلەم سەدەیە سەری هەڵداوە. توێژەرانی  

حەفتاوردیک بۆ  هەشتاکدا  و  واڵم کان  دوای  دەدات  هەوڵ  وتارە  ئەم  بەاڵم  دەگەڕێتەوە،  بیستەم  سەدەی  ئەم  انی  دانەوەی 
ب پووچەڵ  باوەڕە  ئەو  خوارەوە،  ڕاستیەکپرسیارانەی  و  بخات.یکاتەوە  دەر  لێ  تر  ئەدەبی  ک سەرەتای  لە  بەراوردی  ۆڵینەوەی 

ێ ک  ێ بووە؟کار هێناوە  ک ە زاراوەی ئەدەبی بەراوردی بە کوردی  کەس لە ئەدەبی  کەم  کیە  ەی دەگەڕێتەوە؟کدا بۆ  یوردک
 دا ئەنجام داوە؟ وردی کۆلینەوەی بەراوردیی لە ئەدەبی کەم لێکیە

 پێشینە   ـ ٢
  . اریکئەدەبی بەراوردتێبی  ک  برێتین لە: ی ڕاستەوخۆیان لەگەڵ بابەتی ئەم وتارەدا هەیە  ک ەیە پەیوەندیکۆڵینەوانە  کئەو لێ

ەم بەرهەمی دەالقەداری ئەدەبی  کتێبە یەکردووەتەوە. ئەم  کدا باڵو  ١٩78جار لە ساڵی    ەمکتێبەی بۆ یەکعەزیز گەردی ئەم  
لەم  یوردکبەراوردی   نووسەر  بابەتگەلێکیە.  بەراوردکدەورووژێنێت    ک تێبەدا  ئەدەبی  زاراوەی  لە:  برێتین    اری، مێژووی ک ە 

تێبەدا  کدا؛ ئەدەبی گشتی. عەزیز گەردی لەم  وردی کاری لە ئەدەبی  کەی؛ ئەدەبی بەراوردکاریگەرییە کەی و  کگەشەسەندنە
ەم ئەوەی  کگیرۆدەی دوو خاڵی الوازە. یە  ۆڵینەوەی بەراوردی دانانێت و ئەم بۆچوونەیک ەی عەالئەدین سەجادی بە لێکبەراوردە

ە  کدا  کاتێکاری هێناوە پێوەری قوتابخانەی فەڕەنسییە، لە  کە بەکپێواندن و نرخاندنی بەراوردەە ئەو پێوەرەی نووسەر بۆ  ک
ئەمری بەراوردگەلێکقوتابخانەی  و  هەڵداوە  سەری  ئەودا  تەمەنی  لە  بەراوردەکوە   کیش  بە کوو  سەجادی  عەالئەدین  ەی 

ئەوەیە   الواز  خاڵی  دووهەم  ئەژمار.  دێنێتە  بەراوردی  سەرکتوێژینەوەی  بڕیاردانەە  سەر  کچاوەی  لە  گەردی  عەزیز  ەی 
ەی  کردووە بەراوردەک ە ئەمە وای  ک،  یە-یوردکمێژووی ئەدەبی  تێبی  کەی عەالئەدین سەجادی، چاپی دووهەمی  کبەراوردە

( و موحەمەد ڕەسووڵ هاوار )پیرەمێردی نەمر:  ١٩٦٠:  ١٠، ژ  بڵێسەسەجادی لە چاو توێژینەوەی حسێن عارف )گۆڤاری  
لە    سەرقەڵەم خۆی بە    کە وەک(  ١٩7٠ بێنێتە ئەژمار؛  نوێتر  ئەدەبی  ەم چاپی  کە یە کدا  کاتێک دەیانناسێنێت،  مێژووی 

ی بۆ دانەری زاراوەی  کئاماژەیەدا هیچ  اریکتێبی ئەدەبی بەراوردکدا باڵو بووەتەوە. عەزیز گەردی لە  ١٩٥٢لە ساڵی    وردیک
ۆڵینەوەی  ک ەی عەالئەدەین سەجادی لە باقەی لێکردووە و بەراوردەکدا( نەەیکییەسبەر زاراوە ئینگلیم)لە بەرائەدەبی بەراورد  
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  انی قوتابخانەی فەڕەنسی، کی، تەنیا بەپێی بنەمادە عەزیز گەرکاری ئەم بڕیارە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی  کنازانستی داناوە. هۆ
 ردووە. کەی سەجادی کمامەڵەی لەگەڵ بەراوردە

ە ئیدریس عەبدواڵ  کاریدا«   کاری و قوتابخانەی سالڤی لە ئەدەبی بەراوردکلەبارەی ئەدەبی بەراورد  کوتاری »پوختەیە 
مێژووی  ی زایینی چاپ و باڵو بووەتەوە. ئەم وتارە سەبارەت بە  ٢٠٠8ساڵی    ١٣8، ژمارەی  ڕاماننووسیویە و لە گۆڤاری  
انی. لە پاڵ  کدواوە و ئینجا پەرژاوەتە سەر قوتابخانەی سالڤی و ناساندنی بنەما  ەی لەسەر جیهانکئەدەبی بەراوردە و سەرەتا

ەی کەی دەگەڕێنێتەوە بۆ بەرهەمەکات و مێژووەکوردی دەکئەم بابەتگەلەدا ئاماژە بە سەرەتای ئەدەبی بەراورد لە ئەدەبی  
 دا. لە نیوەی دووهەمی سەدەی بیستەمی زایینی اری کی بەراوردئەدەبعەزیز گەردی بە نێو 

و لە    ییەەالرکدا«. نووسەری ئەم وتارە حسەین  وردیک اری لە ئەدەبی  ک وتاری »بەرەو بەدیهێنانی قوتابخانەی بەراورد
چاپ  ٢٠١٤ساڵی    ٢٠٦ژمارە    ، ڕامانگۆڤاری   زایینی  لێکی  ڕۆڵی  و  گرنگی  بە  سەبارەت  وتارە  ئەم  ۆڵینەوە  کراوە. 
دا  ۆتاییکدا دەبینێت و لە  ردنی چەند خاڵ ک وردی لە ڕەچاو کی بەراوردیی ک ان دەدوێت و سەرهەڵدانی قوتابخانەیەکبەراوردییە

وردی لەم بوارەدا. ئەم کی  ک بوونی قوتابخانەیە کۆڵینەوەگەلە و لەدایکردنی داهاتووی ئەم جۆرە لێکدەست دەداتە پێشبینی  
دا لە ساڵی  اریکە لەژێر نێو و زاراوەی ئەدەبی بەراوردکەم بەرهەم دادەنێت  کگەردی بە یە   ەی عەزیز کنووسەرەش بەرهەمە

 چاپ و باڵو بووەتەوە.  ١٩78

ی ڕاستەوخۆی لەگەڵ  ک یەیە پەیوەندک  کتێب یان وتارێکەی عەزیز گەردی و ئەم دوو وتارە نەبێت، کتێبە کبێجگە لە 
ی گشتیی لەگەڵ بابەت  کچوونێ کەی وێکە بابەت یان سەردێڕە ک  کتێبێ کەوتووە و هیچ وتار یان  کەدا هەبێت دەست نەکبابەتە

ە بە شێوەی  ک تری بەراوردی هەیە  یک نامە و وتارگەلێۆتاییکتێب،  کدا بێت نەنووسراوە. هەرچەند  و سەردێڕی وتاری بەردەست
یەک لەوانە ئاوڕیان لە سەرەتا و    م بدەن، بەاڵم هیچی بەراوردی ئەنجاکۆڵینەوەیەک ردەیی هەوڵیان داوە لێکی یان  کتیکپرا

ە قامکمان خستە  کردووە کان نەداوەتەوە یان النی زۆر، ئاماژەیەکیان بۆ ئەو بڕوا زاڵەی کوردییەک ۆڵینەوە بەراوردییە کبنەڕەتیی لێ 
 دا. وردیکڕەخنەیی لە مێژووی ئەدەبی  -مێژووییەکی  یدەخاتە سەر ڕاستی  کنوێیە و تیش  یە ۆڵینەوە کەوایە، بابەتی ئەم لێکسەری.  

 مێژووی لێکۆڵینەوە بەراوردکارییەکان لە جیهاندا   ـ ٣
لێ بەراوردییەکمێژووی  لە جیهانکۆڵینەوە  نزی ان  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەم جۆرە  کدا  پاشخانی  و  بنەڕەت  لەمەوبەر.  دوو سەدە  ەی 

راو(، بەاڵم بە  کورت ک ٦٢:  ١٩87ی، کدا داڕێژرا )مانکواڵتە ئورووپییەیەوە لە نێو  یۆڵینەوانە لە سەدەی پازدەهەمی زایینکلێ
دایە. ەوتنک ین و پێشیە لە پێگەکبووە و هەتا ئەمڕۆ  کی دەالقەدار، لە دوو سەدەی پێشەوە لە دایکواتای زانستی و زانستێ

ئەوەی  و بیر لە سەر  زانایان  یەکڕای  بەراوردکەس  کەم  کە  ئەدەبی  زاراوەی  ئەدەبی  (  Comparative literatureی )ە  لە 
ە زاراوەی ئەدەبی  کەسە  کەم  کیە  ١ە »ڤیلمان کدەنگ نییە، بەاڵم زۆربەیان سوورن لە سەر ئەوەی  کار هێناوە یە کدا بە  جیهانیی

ی، کدا باڵو بووەتەوە« )م١8٢7ە لە ساڵی  کار هێناوە  کبە   وێنەی سەدەی نۆزدەهەم تێبی  کی زانستی لە  کبەراوردی بە شێوەیە
وو  کوە  ٢(. لە پاڵ نێوی ڤیلمان، نێوی ساینت بۆڤ ١8١:  ١٣7٤وب،  ک؛ زرین ٣٥:  ٢٠٠١؛ بیشوا و م. روسو،  ٦٢:  ١٩87

ار هێناوە ساینت بۆڤە. ساینت بۆڤ ئەو وتارەی  کە ئەم زاراوەیەی بە  کەم نووسەر  کدانەری ئەم زاراوەیە خۆی دەنوێنێت. »یە
 (.    ١١: ١٩٩7باجو، ؛ هنری١:  ١٩٥٦دا باڵو بووەتەوە« )جویار، ١8٣٠ئازاری ساڵی ە لە کئامپێر نووسیوە  کبۆ ژان ژا

 
 
1  Abel-Franҫois Villemain (1790- 1870)  
2  Charles Agustin Sainte-Beuve (1804- 1869)     
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ار هێناوە، ئاماژەیەکیش بە واتا و بازنەی  کە زاراوەی ئەدەبی بەراوردی بە کەس  کەم  کپاڵ ئاماژە بە یە   پێویستە لە 
 : رێتکب ،انیەوەکبە هەموو قوتابخانە، گشتیی ئەم بەشە یان ئەم جۆرە لە ئەدەب

هونەرێئەد بەراورد  چونکەبی  ڕەوشتاوییە،  لێک ی  پەیوەندییە  لە  نزیکچووەکە  و  کی،  کان،  اریگەری 
دیکک نزی بە  ئەدەب  بوارەکردنەوەی  دەکەی  مەعریفەت  و  دەربڕین  و  کانی  بابەت  لە  هەروەها  ۆڵێتەوە. 

دایە، هەر چەندی ئەو بابەت و  انی دەربڕینکەی بوارەکە لە نێوان ئەدەب و دی کۆڵێتەوە  ک دە  کدەقگەلێ
بەپێی   لە یەک دەقانە  بە چەندین زمان، فەرهەنگ و    کات و شوێن  بەاڵم دەبێ پەیوەندییان  بن،  دوور 
 (.  ١8: ١٩٩7باجو، ؛ هنری٢٥: ١٣8٩ۆڵرێتەوە )شورل، کوو باشتر لێیان ب ک نەریتەوە بێت تا

انیان نییە، هەر  کلە نێوان خۆیان و خاوەنە  کە هیچ پەیوەندییەکدەقی ئەدەبیی نووسراو بە دوو زمانی جیاواز    ئەگەر دوو
ان  کان لە خاڵە هاوبەشە کۆلینەوە بەراوردییە ئەدەبییەکتر، »لێ  ی کدا بورووژرێت. بە واتایەاریکدەتوانێت لە بازنەی ئەدەبی بەراورد

ە بە  کۆڵێتەوە  کراویی نێوان ئەو دەقە ئەدەبییانە دەک ارتێکدانان و  اریگەرییکدەنگەژە، و  ان، سەرچاوەی ئیلهام و  کو جیاوازە
ەوتی ئەدەبیی نێوان دوو یان  کوس ڵان لە سەر پەیوەندی و هەک ۆڵینەوە بەراوردییەکی تر، لێکچەند زمان نووسراوە؛ یان بە زمانێ

دەکۆمەڵگا  کچەند   قسە  جیاواز  زمانی  بە  دە ەن،  ک ە  پراور،  کتوێژینەوە  )سالمن  ئەم  ١٦:  ١٣٩٣ات«  بەرچاوی  خاڵی   .)
ی جەختی لەسەر  کانی بەرهەمی ئەدەبییە؛ ئەو بنەمایە وا قوتابخانەی ئەمریکۆڵینەوە لە خاڵە هاوبەش و جیاوازەکپێناسەیە، لێ

ەری هاوبەشی مرۆڤی بگات  ان، دەستی بە سەرچاوەی گەوهک ات و دەیەوێت لە ڕێگای دۆزینەوەی خاڵە هاوبەشە ئەدەبییەکدە
 تر و قووڵتر لە مرۆڤ و ڕوانگەی بەرانبەر بە جیهانی دەوروبەری بدات بە دەستەوە.     و ناسینەوەیەکی 

ە ئەم زاراوەیانە لە زاراوە  کی لە ئەو زمانانەی  کێشەیەکی سەرەکوشەی بەراورد لە زاراوەی ئەدەبی بەراورد بووەتە هۆی  
ی بووەتە  کوەرگرتن لە دوو زاراوەی فەرەنسی و ئەمری کەڵک( وەرگرتووە.  de Littérature Comparéeەی خۆی )کسەرەتاییە

ەند زاراوەی بەرانبەری بۆی دابنرێت. باسی باش و  وردی چکوو عەرەبی، فارسی و  کوە  ک ە لە زمانگەلێکهۆی ئەوەی  
زاراوە ڕایەکخراپیی  هیچ  و  دەنێین  ال  وە  بزانین    ک ان  دەبێ  بەاڵم  لێ کدەرنابڕین،  بەراورد  ئەدەبی  »زاراوەی  و  کە  ۆڵینەوە 

بەراورد بکوو سەردێڕێکدا دەبێ وەە لە ڕاستیکتۆێژنەوەی ئەدەب دەردەخات   بنەڕەتی و بنەمایی چاو لە    ک رێت، نە ک ی 
تردا ی  کۆی لەگەڵ ئەدەبێە ئەدەب خ کئەوەیە    یە(. واتای ئەم ڕستە١٠ە« )هەمان:  کۆڵینەوەی ئەدەبەکبۆ لێ   کئامرازێ

نا بەڵک بەراورد  ئەدەبێکات،  لەگەڵ  دە  یکوو  بەراورد  واتایەکی  کتردا  بە  ئەدەب  رێت.  ڕۆڵی  بەڵکتر،  نییە،  وو  کاراپێوەر 
     ات.کبەراوردیان دە ەوە کدادەنێت و پێ ترداچەند ئەدەبی یان  کلە بەرانبەری ئەدەبێ   کار، ئەدەبێکۆڵەری بەراوردکلێ ارپێوەرە.کبەر

بێ ک ییەکارە سەرەکلە هۆ   کێکیە بووە.  ڕۆمانتیزم  قوتابخانەی  بە گشتی،  بەراورد  ئەدەبی  سەرهەڵدانی  گومان  انی 
ئەگەر ئەم قوتابخانەیە درەنگتر یان زووتر پەیدا بوایە، ڕەوتی سەرهەڵدانی ئەدەبی بەراوردیش بە هەمان ڕادە، دێرتر یان زووتر  

ەی لە مێژووی بیر و هزری  کەشی وێژەدا. گرنگییەکانە لە بازبوونی بیر و  کچاخە نوێیە  یلیلکتیزم  ڕووی دەدا. »ڕۆمان
ی نوێ  کە بەستێنی بۆ ڕوانگە و بۆچوونگەلێکی هەبوو  کە بنەماگەلێ کبە بۆنەی ئەوەی    –وو ڕۆمانتیزم  کدا زۆرە، چۆننوێ

اتیش بەستێنی سەرهەڵدانی  کرد، و هاو ک انی مرۆڤی بۆی ئاسان  کهێنانی مافەبەدەست  –رد  ک دا دابین دەلە سەدەی هەژدەهەم
دەستی  (. لێرەدا مەبەست لە مرۆڤ هەر هەمان چینی خوار و بن٣٢:  ٢٠٠8رد« )غنیمی هالل،  کانی ئامادە دەکشۆڕشە

ست دەوەستێتەوە  دەبێت و بەرانبەر بە چینی سەروو و بااڵدە   کە لە دوای سەرهەڵدانی قوتابخانەی ڕۆمانتیزم لە دای کۆمەڵگایە  ک
ە بە درێژایی مێژوو لەالیەن ئەو چینەوە پشتگوێ خراوە. جۆری ئەدەبی ڕۆمان و  کات  کو داوای ئەو مافگەلەی خۆی دە

انی خۆی  ک ە چینی خوار بۆ دەربڕینی مەبەستەکەی، دوای سەرهەڵدانی ئەم قوتابخانەیە بوو  کیش بە واتای نوێیەکچیرۆ
 . اری هێناکبە
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 قوتابخانەی بەراوردیی ئەمریکی و گرنگترین بنەماکانی   - ٤
بە بۆچوونی ئەم    کەئاماژەیێکدا، لە پاڵ پێناسەی ئەدەبی بەراورددا سوو ە لە مێژووی ئەدەبی بەراورد لە جیهان کهەرچەند  

  ک تا بزانین بە چ شێوەیە  انی بدەینەوە کی خێرا لە گرنگترین تایبەتمەندییەکرا، بەاڵم پێویستە ئاوڕێک قوتابخانەیە و الیەنگرانی  
ی بنەڕەتی  کوو لقێکی وەک انی خۆیەوە. قوتابخانەی ئەمریک ەی سەجادی دەخاتە نێو بازنەی ورووژاندنەکۆڵینەوە بەراوردییەکلێ

ی لە  کەوتنی قوتابخانەی ئەمریکەوت. دەرکەمین قوتابخانە، واتە قوتابخانەی فەڕەنسی دەر کلە ئەدەبی بەراورددا، لە دوای یە
انسی  رۆنف ک دا، لە دووەمین  ١٩٥8لە ساڵی   ٣ک دا، لەپێناو قەیرانی ئەدەبی بەراورددا ناسراوە. »رێنێ وێڵ انکسەرچاوە زۆربەی 

ەی خۆی بە نێوی قەیرانی ئەدەبی بەراوردەوە ئاراستە  ک، گوتارە مێژووییە٤جیهانیی ئەدەبی بەراورد لە زانستگای چپێل هیڵ
بە نێوی    کەوتەوە، قوتابخانەیە کک( و لە دوای ئەم ڕێ٩:  ٢٠٠٢؛ عبدالعزیز،  ٤7:  ١٩٩٩؛ عبود،  ٩7:  ١٩87رد« )علوش،  ک

نەی فەڕەنسیی  انی قوتابخا ک، هەموو بنەمایە دەستێت. ئەم قوتابخانە ی لە بەرانبەر قوتابخانەی فەڕەنسی هەڵکقوتابخانەی ئەمری
ۆڵینەوە  کلە ئەو لێ   کبە تەواو و گشتگیر دانەدەنا. الیەنگرانی ئەم قوتابخانەیە دەڵێن نابێت ڕەخنەی ئەدەبی، تەنیا ئاوێنەیە

  وو الیەنگری کان و هتد دەدات، بەڵکێشەی سەرچاوەکە گرنگی بە پاشخانی مێژوویی و بەسەرهاتی دانەر و  ک ئەدەبییانە بێت  
ارهێنانی زمان  کەشی تێگەیشتن لە شێوازی بەکو ئامانجە  یەەی تەنیا دەقی ئەدەبیکە شیرەوچەفتەکەن  کدە  کتوێژینەوەیە   لە

ئەدەبییە )م بەرهەمی  قوتابخانەیە، وەکورتک  ٢٥٥:  ١٩87ی،  کلە  ئەم  واتە  بە  کراو(.  وو قوتابخانەی فەڕەنسی، گرنگی 
دان بە ئەو دیاردەگەلە،  وو لەجیاتی گرنگیکئەدەب نادات، بەڵراوی و مێژووی نێوان دوو یا چەند  ک ارتێک دانان و  اریگەریک

دا  یی دەقکیی دەق، بەدوای تەوەرگەلی ناوە کەی ال گرنگە و دەیەوێت لە جیاتی تەوەرگەلی دەرەکە و دەقەکخودی ئەدەبە
بەم چەشنە، »تا  دەرەکبگەڕێت.  پەیوەندییە  لە الی  ئەدەبی  توێژینەوەی  ترازووی  پەکییەکی  )واتە  و  انەوە  وێژەوان  یوەندیی 

ژینگەی  کژیانە بە  پەیوەندیی  و  ناوە کەی،  پەیوەندییە  بەرەو الی  فەرهەنگی(  و  ئەدەبیی  کییەکۆمەاڵیەتی  بەرهەمی  انی 
دا  کی بەرتەسکە خۆی لە بازنەیێکترەوە، بە پێچەوانەی قوتابخانەی فەڕەنسی  ی  ک(. لە الیە٤8:  ١٩٩٩شا« )عبود،  کدا

ی بەرباڵوتردا،  کی لە بازنەیە کدا حەشار دابوو، قوتابخانەی ئەمریەراوردیی لە دەرەتانی ئەدەبۆڵینەوەی بکهەڵگووشابوو و لێ
وو وێنەگەری و  کان )وەکوو هونەرەکان وەکەی دیاردە مەعریفەتناسانە کانی نێوان ئەدەب و دیکۆڵینەوە لە سەر پەیوەندییەک »لێ
ۆمەڵگا(  کوو سیاسەت و ئابوور و  کان )وەکۆمەاڵیەتییەکستە  ەرسازی و بیناسازی و مۆسیقا( و فەلسەفە و مێژوو و زانکپەی

ەی کە، یان ئەدەب و دیکردنی ئەدەب و ئەدەبانی دیکورتی، بەراوردکات. بە  کان و دینداری و هتد دەکو زانستە گشتییە
ات  کزۆر بەرباڵوتر دەان  کۆڵینەوە بەراوردییە ک (. ئەم ڕوانگە، بازنەی لێ٣٣:  ٢٠١8انی دەربڕینی مرۆڤی« )الخطیب،  کدیاردە

ی بازترەوە بەدوای کوو بە دەستێکتا  بوارانەدایەچوو لە نێوان گشت ئەم  کو بەردەوام بە دوای دۆزینەوەی خاڵی هاوبەش و لێ
ی بە ناتەواوی دەزانی،  کە قوتابخانەی ئەمریک ە وایە، لە پاڵ ئەو بنەما سەرەتاییانە  کدا بگەڕێت.  گەوهەری هاوبەشی مرۆفی

بن دەردەکەما گرنگترین  ئەم خااڵنەدا  لە  قوتابخانەیە  ئەم  بەرهەمە  کانی  نێوان  لە  ەوێت: دۆزینەوەی خاڵی هاوبەش و جیاواز 
انی دەربڕینی مرۆڤی بۆ گەیشتن بە گەوهەری هاوبەشی مرۆڤی؛ لەبەرچاونەگرتنی پەیوەندیی  کەی بوارەکان و دی کئەدەبییە

بەرهە چەند  یا  دوو  لەنێوان  هتد  و  فەرهەنگی  بەراوردمێژوویی،  قەناعەتکمی  و  لێکراو  هەبوونی  بە  پەتی؛ کردن  چوونی 
ناوەگرنگی یان بەرهەمی هونەری و بگۆڕە  یان  کان لە جیاتی بگۆڕگەلی دەرەکییەکدان بە خودی دەقی ئەدەبی  یی دەق 
 ردن. کەاڵوبوونی ڕەخنەی نوێ و بەراوردک ە، تێکبەرهەمە

 

 
 
3  René Wellek (1903- 1995) 
4  Chapel Hill.  
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  ١٤٠٠بهار و تابستان ، ١١ پیاپی، ١ ش.، ٧  س.                                  پژوهشنامه ادبیات کردی

 

 دا وردیک ان لە ئەدەبی  ک ۆڵینەوە بەراوردییە ک سەرەتای لێ  - ٥
لە ڕۆژ کهەرچەند   بەراورد  ئەدەبی  مێژووی  جیهانئە  تێپەڕ  اوای  دوو سەدەی  درەنگتر  کدا  ئەدەبییە  ئەم جۆرە  بەاڵم  ردووە، 

وردستانیش. ئەم ڕەوتە تایبەت بە ئەدەبی بەراورد  کگەیشتووەتە ڕۆژهەاڵتی جیهان و بەتایبەت ڕۆژهەاڵتی ناوین و هەروەها  
چوار سەدەی  زەوی لە سێ   گۆی ی نوێی ئەدەبی لە ڕۆژئاواوە بۆ ڕۆژهەاڵتی  کوگۆڕی هەر دیاردەیەڕەوتی ئاڵوو  کنییە، بەڵ

ە سەرهەڵدانی ئەدەبی بەراورد بە قوتابخانەی  کرا  کات، درەنگتر گەیشتووەتە ئەوێ. ئاماژەی پێکڕابردوودا هەر وا بووە و بەپێی  
ردنی بەستێنی پێویست بۆ سەرهەڵدانی شۆڕش  ک انی ئەم قوتابخانەیە دابینکاریگەرییەکلە    کێ ک ڕۆمانتیزمەوە گرێ دراوە. یە

وومەتی کوردستانی باشوور لە بەرانبەر ح کوردیی  کۆمەڵگای  کلەالیەن چینی ژێردەستەوە لە بەرانبەر چینی بااڵدەست بوو.  
دا بوو. ڕەوتی  پەروەری، بەرەنگاری و بەرخۆدانەی پێداگری لە سەر نیشتمانکدا، لە لووتراق لە سەدەی بیستەمێناوەندیی ع 

ی زۆرتری بە خۆیەوە بینیوە و ئەم ڕەوتە، لە هەموو  کدا خێراییەوردستان لە سەدەی بیستەمکوردیی باشووری  کنەتەوەخوازیی  
ی نەتەوەی  ە خەباتی ڕزگاریکانی سەدەی بیستەمەوە  کۆمەڵگا و بەتایبەت لە وێژەدا ڕەنگی داوەتەوە. »لە بیستەکانی  کبەشە

و بابەتی نیشتمانپەروەری پەیدا    کدا ناوەرۆۆمەاڵیەتیی نوێ سەری هەڵدا، لە ئەدەبکورد زیاتر پەرەی سەند و بیروڕای  ک
رایە ئەم بیروڕایانە لە سەدەی هەژدەهەم لەسەر دەستی ئەحمەد خانی و لە سەدەی نۆزدەهەم لە سەر دەستی  ک ئاش  کبوو. وە

(. ئاستی بیر و ڕوانینی  ١٣: ٢٠٠٥ەوتنە ناوەوە« )خەزنەدار،  کدا  وردیکلە شیعری    کپێشبینییە  کۆیی وەک حاجی قادر  
بووەوە و پەرەی سەندبوو و ئێستا و داهاتووی خۆی لە نێو دەستی ئەو چینە    اات لەگەڵ ئەم ڕەوتەدا ڕەویک بەردەنگیش هاو

ی تازەی  کانی سەدەی بیستەم، لیری کچلە-ان کستەە لە بەرانبەر چینی سەروودا وەستابووەوە. »لە ماوەی بیکنوێیە دەدۆزییەوە  
انی دڵداری و نائومێدی و غەم و پەژارەی ژیان و جوانیی سروشت بەردەوام  کۆنە کە  کوردی پەیدا بوو. ناوەرۆ کی  کڕۆمانتی

ی نەوە  ورد و بەتایبەتکی  ک بوون، بازاڕیان هێشتا گەرم بوو و شاعیری باش لەم الیەنەوە لە ناوەوە بوون، بەاڵم بەگشتی خەڵ
ی ئەدەبی  ک ەوتنەوە. بە الی ئەمانەوە ڕاستی و ڕووداو ماکی دوور  کالسیکراوی  کورد لە قاڵبی ئامادەکان لە شاعیرانی  کتازە

 (.٢٥نوێیە« )هەمان: 

ڕاستییەکەرتێک گەورەی  ئەو  کۆمەڵگای  کانی  کی  و  کاتەی  کوردیی  نەتەوەخوازی  بە  باشوور  وردستانی 
ان داناوە. عەالئەدین  کەسایەتییەکان و  کەی بوارەکەیە کاریگەریی لە سەر یەکنیشتمانپەروەرییەوە بەستراوە و ئەم ڕاستییە ڕوونە،  

دەمەی دا نەیتوانیوە لە ئەتمۆسفێر و فەزای زاڵی ئەو سەری زانا و ڕۆشنبیر لە سەدەی بیستەمکەسایەتییەکوو  کسەجادی وە
وردستان دانەنێت. هەوڵ و  کانی خۆی لە خزمەتی پارادایمی زاڵی ئەو بەشەی  کییەکوردستانی باشوور دوور بێت و چاالک

دا دەرخەر و سەلمێنەری زانایی و  ەیکتێبە بەناوبانگەکوردی لە کەسایەتییە لە بواری مێژووی ئەدەبی کانی ئەم کییەکچاال
وردی بە  ک وردی. عەالئەدین سەجادی بەردەوام هەوڵی داوە زمان و وێژەی  کەی  ە بۆ زمان و وێژیڕۆشنبیری و خەمخۆری

پڕبەرە کخودی   خەرمانە  ئەم  لە  و  بناسێنێت  بکورد  ئاگاداریان  لەپاڵ  کەتە  و  بەرانبەر  لە  ئەدەبە  ئەم  جێگەوپێگەی  و  اتەوە 
وردی، بەرگی  کۆڵینەوەی ئەدەبی  کردنەوە و لێکۆ کەم هەنگاوی گرنگ و گشتگیر بۆ  کتردا دەر بخات. »یە ئەدەبگەلی  

را )بەرگی دووەم لە  ک دا چاپ  ١٩٥٢ە لە ساڵی  ک، بەرهەمی عەالئەدین سەجادی بوو  وردیکمێژووی ئەدەبی  ەمی  کیە
وو  کوردیی لەخۆ دەگرێ، لە بواری ڕەخنەی ئەدەبیشدا وەک تێبە جیا لەوەی مێژووی ئەدەبی  کرایەوە(. ئەم  ک دا باڵو  ١٩7١

ان« )سەجادی کدانەوەی واتایی شیعرەکڕەخنەی سونەتی و ئەخالقی دادەنرێ و بایەخیشی داوەتە لێ  ەمین نموونەی گرنگی کیە
 (. ٣٦7:  ١٣٩7و ئیبراهیمی، 

 ی گرنگ لە ئەدب کدا چ بەشێ تێبە بەنرخەی خۆیکە عەالئەدین سەجادی هەر لە ئەم  کلە درێژەی ئەم وتارەدا دەبینین  
وردیش پێی  کە  کورد بە ئەو بەشەوە دەباتە پاشترەوە و ئەو ڕاستییە دەسەلمێنێت  کدەورووژێنێت و مێژووی ناسین و پەیوەندیی  
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       لێکۆڵینەوە بەراوردکارییەکان لە ئەدەبی کوردیی ناوەندیدا 

 

بێت و خۆی بە ئەدەبی جیهانییەوە گرێ  بدا هاوبەش  انکە لە ڕەوتی گەشەی بوارە ئەدەبییەک انی دیکوو نەتەوەکخۆش بووە وە
ئەو زاراوەیەی    جار   ەم کدا بۆ یەوردیکە عەالئەدین سەجادی لە مێژووی ئەدەبی  کبدات. ئەو بەشە گرنگە، ئەدەبی بەراوردە  

ۆڵینەوەیەکی بەراوردی. کاتیش دەستی داوەتە لێکار هێناوە و هاوکبە (Comparative literature)  بۆ  کوو بەرانبەرێ کوە
ێی ئەم بیروڕایە، مێژووی سەرهەڵدانی  پاڵ دراوە و بەپ  ییەوەدا بە عەزیز گەردوردیکی ئەدەبی بەراورد لە ئەدەبی  کدەستپێ

ە کتۆر عەزیز گەردی لەم بوارەدا پێشەنگە چونکدەگەڕێتەوە. »د  انی سەدەی بیستەمکوردی بۆ حەفتاکئەدەبی بەراوردی  
(. واتە سەرەتای  ٦٤:  ٢٠١٤ەالری،  کاری(دا داناوە« )کەم بەرهەمی بەراوردی ئەدەبی لەژێر ناونیشانی )ئەدەبی بەراوردکیە

عەزیز گەردی زاراوەی ئەدەبی بەراورد    م جاریشەکوردەوە دەگەڕێتەوە بۆ ئەم سەردەمە و یەک ی ئەدەبی بەراورد لەالیەن  ناسین
انییەوە  کێشەک ار هێناوە. »لە ڕووی زاراوەی ئەدەبی و  ک( بە١٩78)  اریکئەدەبی بەراوردەی  کتێبەکە لە سەر  کیان ئەوەی  

ورد  کەوایە، بەپێی ئەم ڕایە،  ک(.  ٦٥ارهێناوە« )هەمان:  ک اری بەکئەدەبی بەراوردرێت. عەزیز گەردی زاراوەی  ک تەماشا ب
بەشوێن ئەم بەرهەمەدا وردەوردە لەگەڵ ئەدەبی بەراورددا ئاشنا بووە. ئیدریس عەبدواڵ سەبارەت بە سەرەتای سەرهەڵدانی ئەدەبی  

اری بۆ نیوەی دووەمی سەدەی بیستەم  کدەبی بەراوردان بە ئەکدانەوردیش بایەخکدا دەڵێت: »الی  وردیکبەراورد لە ئەدەبی  
اری« )عەبدواڵ،  کبە ناونیشانی ئەدەبی بەراورد ییەەی مامۆستا عەزیز گەردکتێبەکتێب لەم بوارەدا کەمین کدەگەڕێتەوە، یە

ەجادی  دا باسی عەالئەدین ساریکئەدەبی بەراوردتێبی  کە عەزیز گەردی لە  ک(. ئەم بۆچوونە دەربڕی ئەوەیە  ٦٤:  ٢٠٠8
نازانستی دێنێتە ئەژمار، بەاڵم دەبێ جارێکات و توێژینەوەکە ناکوو دانەری زاراوەکوە بە  ی  کتر بە وردبوونەوەیەی  ک ەشی 

هەوڵی دانانی زاراوەی    یەکەم جارێ  کە  کوردی. گرنگیی ئەوەی  کزانستییانەوە سەرنج بدەینە ئەم بەشە گرنگەی ئەدەبی  
ات  کۆنتر دەک ەی سی ساڵ  کورد بۆ ماوەی نزیکە سەرەتای ئاشنایەتی و ناسینی نەتەوەی  کئەدەبی بەراوردی داوە، لەوەدایە  

هاتنی  کان دەباتە سەرەوە و ڕەوتی پێکۆڵینەوە بەراوردییەکۆڵەرانی بواری لێک اتیش ڕادەی چاوەڕوانی لە توێژەران و لێکو هاو 
 ات.کوردی لەم بوارەدا دیارتر دەکی  کقوتابخانەیە

، لە چاپ داوە و باڵوی  وردیکمێژووی ئەدەبی  ەی خۆی،  کتێبە گرنگەکدا  ١٩٥٢لە ساڵی    عەالئەدین سەجادی
ورد؛ مێژووی ئەدەب و کە برێتین لە: بنچینەی  کردووەتەوە. ئەم بەرهەمە چەندین بابەت و بواری جیاوازی گرتووەتە بەر  ک

جۆرە  و  ئەدەبی  کگرنگی  شاعیری  کانی؛  و سێ  بیست  بەرهەمی  و  ژیان  شیعر؛  جۆری  بەتایبەت  و  بە  کورد  ک وردی  ە 
ردن،  ک ە تەنیا بە ڕیزکتر  ی  کدێت؛ باسی چەند شاعیرێ ۆتایی  ک ەسەوە  کات و بە فایەق بێکدەپێ  ەوە دەستیبابەتاهیری هەمەدانی

ەی  کە نزیکۆتایی  کدا باسی ئەدەبی عالەم. بەشی  ۆتاییکورت سەبارەت بە ژیانیان هاتووە؛ و لە  کوەم کی  کناویان و زانیارییە 
ە تا ئەو  کوردییە  کۆڵینەوەی بەراوردیی  کەم وێنەی لێکدا یەە لە ڕاستییکات  کشەست الپەڕەیە، باس لە ئەدەبی عالەم دە

وهەوا و بارودۆخی گشتیی ئەدەبی بەراورد و  ەشکلە    یئەنجام دراوە و نووسەر بە هۆشیاری و ئاگای  ،١٩٥٢واتە ساڵی  ،  اتەک
بنەما و  عالەمکقوتابخانە  ئەدەبی  سەردێڕی  لەژێر  چونانییەوە  دایناوە،  ڕاستیکدا  لە  زۆربەوو  لە  بەراورد،  ئەدەبی  ی  دا 

انی جیهان بە زمانە  کانی ئەدەبەکگەیشتنەک ان و پێکدا بە ئەدەبی جیهانییەوە بەستراوە و »لە پەیوەندییە پێچەڵپێچەانکسەرچاوە 
 (. ١٦هالل، نا:  ۆڵێتەوە« )غنیمیکدا دەانیانەوە لە ئێستا و ڕابردوویانکجیاوازە
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وو گشت کوە  ی،وردی بە گشتکزۆرەوە لە ئەدەبی    یک و بە شیمانەیە،  ۆڵینەوەی بەراوردی لە ئەدبی ناوەندییکەم لێکیە
دا ئەو بەرهەمە سادەیە بووەتە  اتیشکارە، بەاڵم لە هەمان  کانی زۆربەی ئەدەبگەلی جیهان، سادە و سا کۆڵینەوە بەراوردییەکلێ

ردنی  ک بەراورد و گەرمۆڵینەوانە. عەالئەدین سەجادی لە سەرەتای داخستنی باسی ئەدەبی  ک هۆی داگیرسانی ڕەوتی ئەم جۆرە لێ
 ات و دەڵێت:کدەپێدا، بەم جۆرە دست انکۆڵینەوە بەراوردییەکتەنووری لێ
را و هاتینە سەر ئەدەبی کتا ئەم شوێنە باسی چۆنیەتیی سەرەتای مێژووی ئەدەب و پەیدابوونی ئەدەب   
نامە .. لە ئێستە  ورد و ئەدەبی ڕۆژکانی  ک وردی لە پەیدابوونیەوە تا گەیشتە ئەدەبی شاعێرە گەورەک

ۆنەوە و خاوەنی  کنەتە ڕۆژهەاڵتی  وەوتوکە  کلەم پارچە زەویانەدا    کبەدواوە ئەمانەوێ لەپێشا لە هەر یە
ەین و لەپاش ئەوە بچینە سەر ئەدەبی  کیان لێ باس بکئەدەب و ئەدەبیات بوون بە ئەندازەی دەستەاڵت، تۆزێ

ناوەڕاستەوە تا ئیمڕۆژ بۆ ئەوە لەپاش خوێندنەوەی    انیکڕا لە سەرەتای سەدە کڕۆژاوا، وە یا ئەدەب بە تێ
رێت  کدا بوردی و ئەدەبی عالەمکلە بەینی ئەدەبی    کبەراوردێ  ێ،ۆڕیش بک وەمکبا بە  ،  تێبە بتوانرێکئەم  

 (.٥٥٩: ١٩٥٢)سەجادی، 

وتەیە لەم  بەرانبەر  ،داخۆی  یسەجادی  لە  بەراوردی  زاراوەی  لەوەی  بەراوردی (  Comparative)  بێجگە  ئەدەبی  و 
دوو  کبە یەداوەئەنجام   دیکەشی  اریکارهێناوە،  ساک بەراوردێ  ،ەمک.  ئەدەبی  کی  لەنێوان  دراوسێ  کار  ئەدەبگەلی  و  وردی 

ە  کی نووسیوە  کانی قوتابخانەی ئەمریکبنەماەوت بەپێی  ک ەی بە هەڵکبەراوردە  ،دووەم  ، وردی ئەنجام داوە وکانی  کمێژینە
قوتابخانەی فەڕەنسی بووە.    ١٩٥8وو ساڵی  کەم قوتابخانە و تەنیا قوتابخانەی زاڵ تاکاتەدا هێشتا لە ئارادا نەبووە. یەکلەو  
انان و  داریگەریکردووە، دۆزینەوەی  کە بە قوتابخانەی مێژووییش ناوبانگی دەرکی بنەڕەتیی قوتابخانەی فەڕەنسیی  کئەر
ەوە بووە. »قوتابخانەی فەڕەنسی لە پەیوەندییە کیەکی مێژووییان پێیە پەیوەندکاریگەریی وەرگرتنە لە نێوان ئەو نەتەوەگەلە  ک

ە لە ڕێگای پەرەپێدانی چێژ و دەربڕین و جۆر و  کان ورد دەبێتەوە  کی ئەدەبیی نەتەوەکانی نێوان زنجیرە بەرهەمگەلێکدیارە
هاتوونەتەکهەستە قوتابخانەکبەرهەم.    انەوە  ئەم  ئاڵ   یە ەوایە،  وەرگرتنەڕەوتی  ڕواڵەتیی  و  کوگۆڕی  باوەر  و  دەدۆزێتەوە  ان 
بۆ  کسنوورێ دەرەکەشی  کیش  گەورەک ییەکاریگەرییە  نووسەرە  لەسەر  دەک ان  دابین  )علوش،  کان  ئەم  ٥٩:  ١٩87ات«   .)

ی، سوالڤی و  کانی ئەمریکلە قەتابخانە   کبووە و هیچ یە تەنیا قوتابخانەی ئەدەبی بەراورد    ١٩٥8وو ساڵی  کقوتابخانەیە تا 
ەوە  ییکەوێتە نێوان بازنەی قوتابخانەی ئەمریک ەوت دەکەی سەجادی بە هەڵکۆڵینەوە بەراوردییەک یان نەبووە، بەاڵم لێکهتد ناوێ

ەی ساڵی  کزی ی وەرگرت و ئەم بوارەی تا نک ەڵکان  کداوە. »قوتابخانەی فەڕەنسی لە دەرفەتەە دوای خۆی سەری هەڵک
لە بەرانبەری ڕاوەستا و ئەو بارەقەاڵییەی لە قوتابخانەی    ک ە رێنێ وێڵکاتەی  کوو ئەو  ک رد بە نێوی خۆیەوە، تاک  ١٩٥8

ئەمری قوتابخانەی  ئاراستەی  و  سەند  )هەمان:  کیی  ک فەڕەنسی  توێژەرانی  ٦١رد«  فەڕەنسی،  قوتابخانەی  بەرانبەر  لە   .)
دانان و  اریگەریکەی »هەمان بازنەی  کە بازنەکیان دامەرزاند  کی، قوتابخانەیەی لەدوای شەڕی دووهەمی جیهانکئەمری

راویی نێوان دوو  کارتێکاریگەری و  کی بەرباڵوتردا. واتە ئیتر توێژەر بە داوی سەلماندنی  کراوی بوو، بەاڵم لە دەرەتانێ ک ارتێک
( دەتوانێت  ٦٤و    ٦٣:  ١٣88مقدم،  تکدا بێت« )شرانکلەنێوان بەرهەمە ئەدەبییە  ک چوونگەلێکە وێکنییە و هەر ئەوەی    بەرهەم

ەی عەالئەدین سەجادی بە  کە عەزیز گەردی توێژینەوەکاری ئەوەش  کاتەوە. هۆک لە بازنەی ئەدەبی بەراورددا جێگای خۆی ب
ەنسی مامەڵەی لەگەڵ توێژینەوەی ڕفەانی قوتابخانەی  کە عەزیز گەردی تەنیا بەپێی بنەماکنازانستی دادەنێت هەر ئەمەیە  

اتەدا ئاگای لێ نەبووە؛ هەر بەم بۆنەوە  کی لەبەرچاو نەگرتووە یان ڕەنگە لەو  کردووە و قوتابخانەی ئەمریک راودا  کئاماژەپێ
وو  ی ئەدەبی لەنێوان دوو بەرهەمی دکە هەر بەراوردێکون بۆتەوە  ڕو دەڵێت: »ئێمە ئەوەمان بۆ    یەسەبارەت بە ئەو توێژینەوە

ب جیاوازدا  بەراوردکنەتەوەی  ئەگەر  لێکرێ،  پڕۆگرامی  لە  جەمسەرەکۆڵینەوەکار  دوو  هەر  پەیوەندیی  نەدۆزێتەوە،  کەیدا  ە 
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ردنی تێدا بێ بەاڵم لە ڕاستەقینە  کەی هەر چەندە بە ڕواڵەتیش بەراوردکۆلینەوەک بەڵگەی مێژوویی بۆ سەلماندنی نەهێنێتەوە، لێ
 (. ١٢٤:  ١٩78بەراوردی زانستی دەردەچێ« )گەردی: و گەوهەردا لە خانەی 

دان بە ئەدەبی جیهان نەبووەتە هۆی لەبیرچوون و  ات و گرنگیکات خزمەتی ئەدەبی نەتەوەییش دەکئەدەبی بەراورد، هاو
امیان سوود  ک ە هەر  کەوێت  کدا دەردەارامەیی ئەدەبی بەراورد لە دوو ئاستی نەتەوەیی و جیهانیکفەوتانی ئەدەبی نەتەوەیی. » 

دا دا، زانیاری سەبارەت بە ئەدەبگەلی بیانی و بەراوردیان لەگەڵ ئەدەبی نەتەوەییو قازانجی خۆیان هەیە. لە ئاستی نەتەوەیی
ۆڵینەوەی بەراوردی، دەرفەتی ک وێرانە لە زمان و ئەدەبی نەتەوەیی. هەروەها لێکەڕۆیی و الیەنگریی  کدەبێتە هۆی دابەزینی وش

راو(. ڕەخنەگر و مامۆستای ئەدەبی بەراورد  کورتک  ٢7و    ٢٦:  ١٩٩١  ۆڵەر دەدات« )ندا،ک ان بە لێکمیراتە ڕەسەنەناسینی  
ەی لەگەڵ فەرهەنگ و ئەدەبی بیانی  کسفۆرد سەبارەت بە گرنگیی ناسینی ئەدەبی نەتەوەیی و پەیوەندییەکلە زانستگای ئۆ 

  ک ەسانێ کردم تەنیا  کدا فێری  انکگرتووەک بەریتانیا و ئەڵمانیا و ویالیەتە یەدا دەڵێت: »ئەزموونی مامۆستایی لە  و جیهان
ی قووڵیان لە ئەدەبی خۆیان هەیە« )سالمن  کە تێگەیشتن و فامێکەوتوو بن  کدا سەردەتوانن لە ناسینی فەرهەنگی بیانی

اتەوە و هەر  ک ەشی لێی ئاگادار بکتەوە(. سەجادی بەباشی لە ئەم بابەتە گرنگە تێگەیشتووە و هەوڵی داوە نە٥:  ١٣٩٣پراور،  
لە بەینی ئەدەبی    کبەراوردێ  ێ، ووڕیش بکو ەمکبا بە  ،  تێبە بتوانرێکبەم بۆنەوە دەڵێت: »بۆ ئەوە لە پاش خوێندنەوەی ئەم  

ە  ە بیزی لەم جۆر کبێت لە عالەم    ک وردی وەنەبێ ئەوەندە تەریک رێت. وە دیسان مێژووی ئەدەبی  ک دا بوردی و ئەدەبی عالەمک
اتەوە«  کی تەرازووی خۆی ڕاست  کهەر ئەتوانێ تا  ک وزۆرێەمکە خراوەتە پشت گوێ،  کوو لەگەڵ ئەوەش  کشتانە بێتەوە! بەڵ 

دا دەیەوێت ئەو ڕاستییە بە بەردەنگی  ەیکتێبەکۆتایی  ک ورت لە  کی  ک(. سەجادی بە هێنانی بەراوردێ٥٥٩:  ١٩٥٢)سەجادی،  
دا اتیشکە گرنگی بداتە ئەدەبی نەتەوەیی خۆی و لە هەمان  کانی دیکگشت نەتەوە  کوردیش وەکە دەبێت  کخۆی بڵێت  

ی باش بە ئەدەبی نەتەوەیی  ک وو هەم بتوانێت خزمەتێکی گەشی سەبارەت بە ئەدەبی جیهانییشەوە بێت تاکی باز و بیرێکچاوێ
دا بەش بە حاڵی  هەم لە ئەدەبی جیهانی  ات وکدا بەرچاوتر و پتەوتر بات و جێگە و پێگەی لە ئاستی ئەدەبی جیهانیکخۆی ب

 دا ببێت.بنوێنێت و لە خزمەت ئەدبی گشتی و مرۆڤایەتی کو ڕۆڵێ  ک خۆی، ئەر
 ک وو بەرانبەرێکات و وەکدا ئاماژەی بە زاراوەی ئەدەبی بەراورد یان بەراورد دەانی خۆیکە سەجادی لە وتەکەوت  کدەر

لە بەینی    کبەراوردێ   ێ،ووڕیش بکوەم کبا بە  ،  دێنێت و دەڵێت: »بتوانرێاری  کبە(  Comparative literature)  بۆ زاراوەی
ردنی  کدا دەڵێت: »لە بەراوردەیکتر لە وتە  یک(. هەروەها لە بەشێ٥٥٩رێت« )هەمان:  کدا بوردی و ئەدەبی عالەمکئەدەبی  
تێبەدا  کجار لەم  ەمکدا بۆ یەوردیک(. ئەم زاراوە لە ئەدەبی  ٥7٢اندا لە هەموویاندا ئەم ڕێگەیەمان گرت« )هەمان:  کئەدەبە

بەراورد ئەدەبی  زاراوەی  گەردیش  عەزیز  و  )وەکهاتووە  ساڵی  کاریی  لە  چاوگ(  بەراوردەوە    ١٩78وو  ئەدەبی  زاراوەی  لە 
ئەوەی    لەەین دڵنیا دەبین  ک ەی بکورد و ئەدەبەکلە مێژووی    کچاوێ  راو(. ئەگەرکورتک  ١٤:  ١٩78وەرگرتووە )گەردی،  

ی ئێجگار مەزن، گرنگ و زانستییانە بووە  ک اتەدا، هەوڵێکی نوێی ڕۆژ لەو  کە دەپەرژێتە سەر بوارێک  کە دانانی بەشێ ک
و    ک وپێکی ڕێ کتێبگەلی مێژووی ئەدەبی، دەالقە و خشتەیەکە ژماری  ک دایە  کاتێکە نووسەر بۆی چووە، ئەویش لە  ک

 شەش دانە.  گشتگیریان نەبووە و ژمارەشیان نەگەیشتووەتە پێنج

تردایە، واتە تەنیا  کۆڵینەوەیەکی بەراوردی، هەبوونی دوو یان چەند زمان لە بەرانبەر یەک انی هەر لێکلە مەرجە  کێکیە
ە بە دوو  کی بەراوردی بێنە ئەژمار کۆڵینەوەیەکوو لێکرێن و وەکدەتوانن لە بواری ئەدەبی بەراورد دەستەبەر ب کبەرهەمگەلێ

ە  کە ئەم مەرجەیان ببێت و ئەویش ئەوەیە  کرێن  ک ەوە بەراورد بکپێ  کیان چەند زمان نووسرابێت. »دەبێ دەقگەل یان بابەتگەلێ
؛  ٢٥:  ١٣8٩ۆڵرێتەوە« )شورل،  ک رێنەوە و لێیان بکیتەوە بێت تا باشتر شی بپەیوەندییان بە چەند زمان، فەرهەنگ یان نەر

ی باشی لە ئەم مەرجە بووە و جیاوازیی نێوان گۆڕەپانی بەراورد یان تەتبیق )تایبەت  ک(. سەجادی تێگەیشتنێ١8:  ١٩٩7باجو،  هنری
  ک ە بە یەک  کیسەی )تایبەت بە بەرهەمگەلێە بە دوو یان چەند زمان نووسراوە( و هەڵسەنگاندن یان موقاک  کبە بەرهەمگەلێ 
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وردیشی لە گەاڵ باس  کی  کرد ئەدەبێکەوە  کە قسەمان لە ئەدەبی هەر قەومێکزمان نووسراوە( زانیوە و دەڵێت: »جا بەو بۆنەوە  
،  زەمان بێتە دەست پیاودا بەپێی  ەوێ و بەراورد لە بەینی ئەدەبی دوو قەومکیمان لەم مەیدانەدا بۆ دەرکەین بۆ ئەوە هەردوو کئە
ە ئەدەبی  کمەبەست لە ئەم خزمەتە خزمەتێ(.  ٥٥٩:  ١٩٥٢رێت« )سەجادی،  کی بەرامبەر بە عیلم و ئەدەب ئەکە ئەمە خزمەتێ ک

اریگەری  کۆڵینەوەگەلی ئەدەبی و  کە سەجادی بەباشی لە گرنگیی لێکات. دیارە  کتەوەیی و ئەدەبی جیهانی دەینەبەراورد بە ئەدەبی  
،  بەرەو ڕووی ئەم بوارە گرنگ و پێویستە  ک وردی تێگەیشتووە و هەوڵی داوە دەالقەیە کاری بۆ ئەدەبی  کنی بەراوداکەکەڵکو  

 دا.وردیکان لە ئەدەبی  کۆڵینەوە بەراوردییەکردنی ئاگردانی لێ ک بۆ هەڵ  کەیە کاتەوە و ببێتە پزووس کب  ی،وردکبەتایبەت بۆ ئەدەبی  

ۆڵینەوە کش لە لێ-ەی سەجادیکارە و هەوڵەکەوە سادە و سا کهەر نەتەوەیەان لەالیەن  کبەراوردییەۆڵینەوە  کسەرەتای لێ 
وخاڵی ئەدەبی  ردنی خشتکە سەجادی تەنیا بە باس کدا لە ئەم ڕەوتە بەدەر نییە، بەاڵم شایانی ئاماژەیە  ەی خۆیکبەراوردییە

بەراوردیان لەگەڵ  کوردی و شاعیرانی  ک بەڵکە و شاعیرەکئەدەبگەلی دیورد و  وو زانستییانەبوونی  کانیان وازی نەهێناوە، 
ۆنی میسری، کانی لە ئەدەبگەلی  کوردی و بەرانبەرەکلە ئەدەبی    کو وێنەگەلێ  کانی خۆی بە هێنانەوەی میناکقسە

دین سەجادی لێرەدا  انی عەالئەکفارسی، چینی، هیندی، عیبری، یۆنانی و ڕۆمانی سەلماندووە. ئێمە ناتوانین گشت وێنە
ەی  کلەگەڵ هاوتا  ٥ۆنی میسریی ئوزیریس و ئیزیس ک ی  کلە بەراوردی چیرۆ  ک ەین بە بەشێکبێنین و بەم بۆنەوە تەنیا ئاماژە دە 

٦ە پۆشین و پامیڕ کدا  وردیکلە  
تێبی وەسایا )وصايا(یان  کەونارا دەڵێت: » ک انی  کی ناوە. سەجادی سەبارەت بە میسرییە-

ورتی  کۆن، حەقایەتی ئوزیریس و ئیزیسە ... بەک ی میسری  ک ۆنترین چیرۆکدا  یشکحوتەبە ... لە چیرۆ   ە هی بەتاحکهەیە،  
رد و  کان کاڵ و دۆزینەوەی  کوشتکاتەوە؛ مەردمی فێر کە داد لەسەر زەوی باڵو کراوی خوا بوو کە: ئوزیریس ڕەوانەکئەم چیرۆ

دا  وردیکەی لە ئەدەبی  کردنەوەی، بەرانبەرە ک ردن و شیکە و باسکەکلە چیرۆ  کورتەیە ک(. دوای هێنانی  ٥٦٢هتد« )هەمان:  
دا، بەاڵم وردیکی پۆشین و پامیڕ هەیە لە  کی ئوزیریس و ئیزیسی میسری، چیرۆکدێنێت و بەم جۆرە دەڵێت: »بەرامبەر بە چیرۆ

ە  کە کورتی چیرۆک ۆن پێشان ئەدا. بەکی زۆر کە دەورێکوبەینەەین کئەمە نازانرێت، ئەوەندە هەیە دا بووە کلە چە وەخت و دەورێ
ی فرەی تێدا بوو و هتد«  کەش مەردمێ کی زۆری هەبوو، شارەکا قەڵەمڕەوێکی زەبەردەست هەبوو لە شارێک ئەڵێ: پادشایە

ردنی ئەدەبی  کبەراوردردووە و لە  ک اری  کەی خۆیدا هەر بە ئەم شێوە  کۆلینەوە بەراوردییەک(. سەجادی لە لێ ٥٦7)هەمان:  
اتی خۆی زۆر بەنرخ  کەی سەجادی بەپێی  کە دێنێتەوە. بەراوردە کتردا نموونە لە هەر دوو ئەدەبەانیکوردی لەگەڵ باقی ئەدەبەک

بە ئەو    کۆڵینەوەیەکبدەن. نووسینی لێتر پێ بنێنە ئەم بوارە و پەرەی پێەسانی  کوو  کاندووە تاکو زانستییانە بووە و ڕچەی ش
بیستەم نیوەی دووهەمی سەدەی  لە  نەتەوەجۆرە  بە ئەدەبی  دەرخەری وریابوونی نووسەرە سەبارەت  بارودۆخی ئەدەبی    ەیکدا،  و 

بێ  و  جیهانی.  سیاسی  بارودۆخی  ئەگەر  بیستەمی  کۆمەاڵیەتی  ک گومان  سەدەی  دووهەمی  نیوەی  لە  باشوور  وردستانی 
ی  ک داهاتوویەدا  وردیکان لە ئەدەبی  کۆڵینەوە بەراوردییەکی زۆر نەبوایە، ڕەوتی لێکتووشی تەنگ و چەڵەمەگەلێدا  زایینی

اتیش کوتن و هاوگی زۆری هەبوو بۆ  کوردی ئێستا لەم بوارە گرنگ و پێویستەدا قسەیەکزۆر گەشتری بە خۆیەوە دەبینی و ئەدەبی  
     .ورد و گشت جیهان ناساندبووکردبووەوە و خۆیشی باشتر بە کەی خۆیدا پڕ کی زۆری لە مێژووی ئەدەبەکەلێنگەلێک

 
 
5 Osiris and Isis     

 بووە.  داەی لە بەردەستکەوت، بەاڵم دیارە عەالئەدین سەجادی سەرچاوەکوردی بۆمان دەرنەکە لە ئەدەبی ک سەرچاوەی ئەم چیرۆ  6
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 ئەنجام  - ٦
دەرئەنجام    کدا، هەندێوردیکسەبارەت بە سەرەتا، پێشەنگ و زاراوەی ئەدەبی بەراورد لە ئەدەبی    یەۆڵینەوەک لە دوای ئەم لێ

وردی، دەگەڕێتەوە بۆ ناوەڕاستی  کان و ئەدەبی بەراوردی  ک بەراوردییەۆڵینەوە  ک سەرەتای لێ  ە بریتین لە:کدەستگیرمان بووە  
ورد لە ناوەڕاستی سەدەی بیستەمەوە وردەوردە لەگەڵ ئەدەبی بەراورد ئاشنا بووە  کسەدەی بیستەمی زایینی. هەر بەپێی ئەمە،  

دا داینێت انی خۆیکازووی دراوسێیە ی ترکەی خۆی بدوێت و لە تا کو هەوڵی داوە بە ئاگایی و زانیارییەوە سەبارەت بە ئەدەبە
 ات و بەش بە حاڵی خۆی ڕۆڵ بنوێنێت.کدا دیاری بدا بە جیهانی بناسێنێت و جێگەوپێگەی لە ئەدەبی جیهانیاتیشکو لە هەمان  

تێبی مێژووی  کۆتایی  کانە. سەجادی لە  کۆڵینەوە بەراوردییە کوردی و لێکعەالئەدین سەجادی پێشەنگی ئەدەبی بەراوردی  
ۆنی میسری، فارسی،  کوردی و ئەدەبگەلی  کلۆری  کلۆۆن یان فکلەنێوان ئەدەبی    کدا دەستی داوەتە بەراوردێوردیکئەدەبی  

و زینی  دا بەراوردی نێوان مەم  وردی و ڕۆمانی لە ڕاستیکەی ئەدەبی  کچینی، هیندی، عیبری، یۆنانی و ڕۆمانی. بەراوردە
انی  ک ، و شیعرە فەلسەفییە١٠یلجریانی ڤک و شیعرە الدێییە  ٩ۆیی کانی حاجی قادر  ک، شیعرە 8ومێر و ئیلیادی ه  7ئەحمەدی خانی 

١٢انی مەالی جزیرییکو شیعرە فەلسەفییە  ١١ریشس کلو
بەپێی چوارچێوەی   کەی سەجادی تا ڕادەیەکۆڵینەوە بەراوردییەکـە. لێ-
راو لە گۆڕەپانی  کی دیاریک اتەدا بە شێوەیە ک ە لەو  کی ئەنجام دراوە  کزانستییانە و زۆرتر لەسەر شێوازی قوتابخانەی ئەمری

دا، دەیەوێت خاڵی  ەی خۆیکۆڵینەوە بەراوردییەکی دواتر سەری هەڵداوە. سەجادی لە لێکئەدەبی بەراورددا نەبووە و چەند ساڵێ
اریگەری و  ک ان بورووژێنێت و بە تەمای دۆزینەوەی  کوردییەک ی و نووسراوە ک ان و دەقە زارەک بەرهەمە بیانییە هاوبەشی نێوان

ە دەیانەوێت دەستیان بە گەوهەری  کەی  کی و الیەنگرانە کهەمان خەونی قوتابخانەی ئەمری   ک ەریی نێوانیان نییە؛ ڕێکارتێک
ەی خۆی لە ژێر نێوی  کۆڵینەوە بەراوردییە کە سەجادی، لێکەیە  هاوبەشی مرۆڤی بگات. خاڵی سەلمێنەری ئەم وتەیە ئەو

 ات.کۆمەڵگای مرۆڤایەتی دەک ە خودی ئەم نێوە ئاماژە بە میراتی گشتیی جیهان و کدا داناوە ئەدەبی عالەم
دا ناوەندیوردیی  کلە ئەدەبی  (  Comparative literature)  بۆ زاراوەی  کوو بەرانبەرێکزاراوەی »ئەدەبی بەراورد« وە

ەی ئەم  کل کدا هێناویە. ناوبراو لە  وردیکتێبی مێژووی ئەدەبی  کە لە  کدانراوە    یەوەلە الیەن عەالئەدین سەجادی  یەکەم جاربۆ  
وردیش بەگشتی  کە ئەم زاراوەیە لە ئەدەبی  ک ەسە  کەم  کی زۆرەوە سەجادی یەکی ئەنجام داوە. بە شیمانەیە کدا بەراوردێ تێبەک
وردی کە دەیتوانی ئاگری ئاگردانی ئەدەبی بەراوردی  کبوو    کەیەکەی سەجادی پزووسکۆڵینەوە بەراوردییەک ارهێناوە. لێکبە

ی زۆرتر و باشتر بەم بوارە بدات و هەروەهاش واتایەکی ڕاستەقینەتر بە ڕەوتی سەرهەڵدانی  کات و گەشە و پەرەسەندنێ کبهەڵ
وردستانی باشوور بە ئەو شێوە  کاتەوە، ئەگەر بارودۆخی  کات ئاسانتری بکو هاووردی ببەخشێت  کی بەراوردیی  کقوتابخانەیە

ی ئەنجام داوە و زاراوەی  کتی کپرا  بە شێوەیەکی  وردیکۆڵینەوەی بەراوردیی  کەم لێکعەالئەدین سەجادی یە  ە.پێش نەچووبای
ی چوارچێوەدار نووسیوە. بە  کشێوەیە  ەم بەرهەمی لە بواری بەراورددا بەکبۆی داهێناوە و عەزیز گەردیش لە دوای ئەو، یە 

اریی لە هەمان زاراوەی ئەدەبی بەراوردی سەجادییەوە وەرگرتووە.  کی زۆرەوە عەزیز گەردی زاراوەی ئەدەبی بەراوردکشیمانەیە
ن  دا دوای عەالئەدیوردیکان لە ئەدەبی  کۆڵینەوە بەراوردییە کردنی لێکارییش چاوگە. ڕەوتی گەشەکبەراورد ناوە و بەراورد

ورد بەگشتی دەتوانن بە هۆی  کی خۆی بە باشی بباتە ڕێگەوە، بەاڵم  کسەجادی تووشی گیروگرفت بووە و نەیتوانیوە ئەر 
لە زمانە    کی، ڕووسی و هەندێ کی خۆیانەو و زمانگەلی عەرەبی، فارسی، تورکە زمانی دایکوردی  کتوانستی زمانی لە  

ئینگلیزی و فەڕکان وە کئەورووپییە ئاراستەی ئەدەبی  کبەرهەمگەلێ،  ینسەوو  بەراورد بکی گرنگ  ەن.  کوردی و ئەدەبی 
ی زۆر  کە دەتوانێت بەشێکوردی پێویستی پێیە، ئەدەبی بەراوردە  کە ئەدەبی  ک  ک لە گرنگترین بوارگەلێ  کێ کگومان یە بێ
 اتەوە. کانییەوە پڕ بکوردی بە گشت زاراوەکانی ئەدەبی کەلێنەکلە 
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