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 دڵدار لە کایەی رێبازە ئەدەبییەکاندا

 
 توێژەر: م.ی. ئەڤین ئاسۆس حەمە

 زانکۆی راپەرین/ کۆلێژی پەروەردەی بنەڕەت/ بەشی کوردی
 

         پێشەکی :
     انی       بیرمەند   و         نوسااااااەران        لەالیەن        ئەدەبی       لقێکی   و        هونەری          بابەتێکی     وەک            ئەدەبیەکان        رێبازە      

     یات     ئەدەب            گەشەسەندنی       لەگەڵ      بەاڵم        کراون،       پۆڵین      شەوە      ئەوانی        لەالیەن   و         هەڵداوە        سەریان         ئەوروپا
      نی       نووساااەرا   و                گرتۆتەوە،شااااعیر       تریان        واڵتانی       سااانوری          رێبازانە     ئەم             مێژووییەکان             گۆڕانکارییە   و

بازانە     لەو           پەیڕەویان     زوو     هەر         لەوانەی      بوون       یەکێک        کوردیش              تایبەتمەندی         ئەگەرچی         کردووە،          رێ
           قۆناغێکیش               هەڵگرتووە،هەر          نەتەوەیی     بۆی   و      رەنگ     یان       دەقەکان   و           پاراسااااااتووە       خۆیان          نەتەوەیی

        کۆمەلێ             قۆناغێکیشاااااادا     هەر    لە         ئاراوە،        هاتۆتە       تێیدا          رێبازەکە    کە       بووە،          بارودۆخە     ئەو             رەنگدەرەوەی
        کاتەدا     لەو            تازەگەریەی     ئەو          سااااەرمەشااااقی         بوونەتە   و            دەرکەوتوون           بەتوانا         نووسااااەری        شاااااعیرو
 .         پەیدابوون

   ی           ئەدەبییەکان         بەرهەمە   و      خامە       نووکی    بە            توانیویەتی            نووسااەرانەی     یرو   شاااع     لەو        یەکێکە        دڵدار؛            
       ماژەی  ئا       دڵدار  .          تۆماربکات       بۆخۆی      نەمر        ناوێکی   و      بدات     تاو              شیعرنووسیندا         مەیدانی    لە     خۆی       ئەسپی

یان    کە         کردووە،         هۆکارێک         کۆمەڵێک    بە بازێکی      چەند         پەیڕەوی          لیکردووە       وا      هەر       بکات،        جیاجیا          رێ
     یزم      رۆمانس       بەرەو         دواتریش          پێدەکات،      دەست       کالسیک    بە         نووسینی     یعر ش         سەرەتای         دەبینین     وەک

   ،    بووە     رەت            قۆناغانەدا     بەو         ژیانیشااای          بارودۆخی           لەکاتێکدا       چووە،          چینایەتی         مەساااەلەی   و         واقیعەت   و
     رەو ب       کوردی             لەئەدەبیاتی         ریالیزم   و           رۆمانساااایزم           دواتریشاااادا    لە        مابوو،       کالساااایک      بۆنی       هێشااااتا    کە

            هەمەکانیدا     لەبەر        ریبازە     ئەو                   تایبەتمەندییەکانی             رەنگدانەوەی           رچاوگرتنی      بەلەبە  .         دەچەسپێن   و        دەسێنن
      بەش،     دوو   و        پێشاااەکی    لە     دێت     پێک             توێژینەوەکە  .              ئامادەبکەین                ئەوتوێژینەوەیە      زانی           پێویساااتمان    بە

                                                                            یەکەم دابەش کراوە بۆساااااەر چەند تەوەرەیەک، چەمکو ساااااەرهەڵدانی رێبازە ئەدەبییەکان       بەشااااای
                                                                 ێباازە ئەدەبیەکاان لەئەدەبی کوردی دا، بەکورتی بااساااااای ئەو رێباازانەماان                     لەئەوروپاا، هەروەهاا ر

    بە       کراوە        تااایبەت          دووەمیشاااااای      بەشاااااای                                                 کردووە، کە لە شاااااایعرەکااانی دڵاادار رەنگیااان داوتەوە ،
       اوەتە  خر          ئەنجامێک      چەند          کۆتایشدا    لە     دا،       دڵدار             شیعرییەکانی         بەرهەمە       لەناو           رێبازەکان             رەنگدانەوەی
  .         بەردەست

 
                 زە ئەدەبییەکان :          چەمکی رێبا

               چەمک و پێناسە:   1 - 1
                                                                             لە هەر ساااەردەمێکدا تیگەیشاااتنی مرۆڤ بۆ دیاریدە ساااروشاااتی و کۆمەاڵیەتی و مێژووییەکان           

                                                                                   تایبەتمەندی خۆی هەیە، کە پەیوەندی راستەوخۆی  بە باری  رۆشنبیری و سیاسی و فەلسەفی و 
                                      اریدانەش لە رێی بیرمەندان  و نووساەران                                                      کۆمەاڵیەتی ،.... ئەو ساەردەمەوە هەیە، لیکۆڵینەوە لەو دی
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                                                                               و رۆشاااااانبیرانەوە بووە، بێگومان بە جیاوازی ئەو سااااااەردەم و ئەو بیرمەند و نووسااااااەرانەش، 
                                                                                       لێکۆڵینەوەکانیش جیاواز دەبن و دەرئەنجامی جیاوازیش دەدەن بە دەسااااااتەوە. رێبازە ئەدەبییەکان 

                                  ەتی و بیری بیرمەندان و نووسااااااەرانن،                                                    وەک دیاریدەیەکی ئەدەبی جیهانی، هەڵقواڵوی بیری مرۆڤای
                                                                                       کە لە قۆناغە جیاجیاکانی مێژووی ئەوروپا و جیهانی دا بە پێی بارودۆخ و ساااااەردەمە جیاوازەکان 
                                                                                       هاتوونەتە ئارا، دوای ساااااەرهەڵدان و گەشاااااەکردنی ئەو رێبازانە بە والتانی تردا باڵو بوونەتەوە و 

                    شوێنی خۆیان گرتووە.
                                                                  وشااااەی " رێباز یا  قوتابخانە "  بەرامبەر وشااااە یا زاراوەی " المذاهب "                   لە زمانی کوردی دا                 

                                       ی التینی و فەرەنساااااای وەرگیراوە(( ) رێباااازە   Ecole                                  دێااات، وەکو بنەڕەتی زاراوەکەش لە )) 
                                                         (،  ئەم زاراوەیە روویەکی گشااااتگیری هەیە و چەندین بواری جیا  ١                                ئەدەبییەکان ، فەرهاد پیرباڵ، ل: 

                                                                      لە بواری  ئایین ، فیکری ، فەلسەفی ، ئەدەبی ... هەربۆیە ئەو پێناسانەشی                       جیا دەگرێتەوە هەروەک
                                                                               بۆی کراوە زیاتر بە شااااااێوەیەکی گشااااااتگیر خراوەتە روو، دەبینین لە ساااااااادەترین پێناسااااااەی دا 
                                              دەوتااااااااارێااااااااات))ئەو بااااااااایااااااااارو بااااااااااوەڕەیە کە پەی پاااااااااێااااااااادەبااااااااارێااااااااات(()

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article233هەروەها لە فەرهەنگی عەرەبی"  (     ١٠ ، )                                
                                                                                     معجم المصااااطلحات العربیة " بەم شااااێوەیە پێناسااااە کراوە)) کۆمەڵێک بیرو رای پێکەوە گرێدراو و 

   یاا    ن                                                                                   رێکخراون لە الیەن بیرمەنادێاک یاا قوتاابخاانەیەک دێنە ئااراوە، لەوانەش قوتاابخاانە ئااینییەکاا
                 (بەو واتایەی وەک    3١6         العربیة،            المصااااااطلحات                                                قوتابخانە ئەدەبییەکان یا فەلسااااااەفییەکان (( )معجم

                                                                                     کۆمەڵێک بیرورای پێکەوە رێکخراو دێت، کە لەسەر دەستی بیرمەندێک یا وەک قوتابخانەیەک خۆی 
                                                                                 دەردەخات و سااەرهەڵدەدات. هەروەها لە فەرهەنگی الروساای فەرەنساای دا بەو شااێوەیە پێناسااەی
                                                                                          کراوە)) سەرجەم ئەو الیەنگیرانەی، کە سەر بە یەک کۆمەڵە بنەمای فەلسەفی یا ئەدەبی یا هونەرین، 
                                                                                        یا  هەموو ئەو نووسەر یا هونەرمەندانەی، کە خاوەن یەک جۆر تێگەیشتنی جوانیناسین(( ) رێبازە 

          کە کۆمەڵە                                                  (، لێرەدا رێباااز وەک رێگە و رێچکەیەک دەردەکەوێاات، ١                            ئەدەبییەکااان، فەرهاااد پیرباااڵ، 
                                                                               نووساااەریک یا رۆشااانبیرێک یا فەیلەساااوفێک یا زانایەک لەساااەری دەرۆن. خودی ئەو رێچکەیەش 
                                                                                      لەالیەن مرۆڤەکااانەوە بەڕێوە دەبرێن، چونکە بەرهەمی بیری مرۆڤااایەتین، جااا بەپێی تااایبەتمەناادی 

   ەر                                                                                بیری ئەو کەساااااااانەی پەیڕەوی لەو ڕێچکەیە یا ڕێگایە دەکەن، جۆری ڕیبازەکەش دەگۆڕێت، ه
                                                                                          بۆیە رێبازەکان بەپێی تێپەربوونی قۆناغەکان چەندین جۆر رێبازی جیاجیا هاتوونەتەکایەوە، ئەوەی 
                                                                                          لێرەدا مەبەساااتمانە ئەو رێگا و رێبازەیە، کە کۆمەڵە نووساااەرێک لە بواری ئەدەبیات دا پەیڕەوییان 

                     ەو رێگەیەی نووسەرانی                                                                         لێکردووە، ئەمەش بە " رێبازە ئەدەبییەکان اااااا المذاهب االدبیە " ناسراوە .  ئ
                                                                        بواری ئەدەبیاااتیش لەسااااااەری رۆیشااااااتوون خەسااااااەەت و تااایبەمەناادی خۆی هەیە بەوەی، کە 
                                                                                       رەنگادەرەوەی بیر و قۆنااغە مێژوویی و  باابەتە هونەریەکاانن، )) ئەدەب و رێباازەکاانی پێکهااتەی 

      وییادا                                                                             کۆمەڵێاک تاایبەتمەنادی و پرەنساااااایا  و ئاایادیاا و جوانین لە زەمەنێکی دیااری کراوی مێژو
                                                                                     گەشەیان کردووە و تاکو ئێستاش تاکو ئێستاش جێگای سەرنجن(( ) ئەدەب و رێبازەکانی ئەوروپی 

                                                       (، کەواتە هەر یەک لەو رێبازە ئەدەبییانەش خاوەنی کۆمەڵێ  3                                   ا کوردی، عبدالقادر حەمە امین محمد، 
     یەتی             ەسااەەتانە جۆر                                                                          خەسااەەت و تایبەتمەندیین، کە لەیەکیان جیادەکاتەوە، کە لە دواتردا بەپێی ئەو خ

                                                                                   خۆیان وەرگرتووە، ئەمەش لە چۆنیەتی ئەو جیاوزییەدا دەردەکەوێت بەجۆریک)) جیاوزی نێوان 
                                                                                            رێبازە جۆربەجۆرەکانی هونەر، لە قۆناغەکانی مێژووییدا، لە بنەڕەتدا بریتییە لە جێوازی دەربارەی 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article23359)
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                    هونەریاادا(()فەلسااااااەفەی                                                                 چۆنیەتی عەکس کردنەوەی واقی  لە هونەردا، یااا وردتر بەێین لە فۆرمی 
                                          (، بەو جۆرە رەنگاادانەوەی واقی  لەناااو هونەر    2١١                                       جوانی و هونەر، کەمااال مەمەنااد میراودەلی، 

                                                                                          بەگشااااتی و ئەدەب بەتایبەتی و فۆرمە جیاجیاکانی ئەدەب دا دەبێتە یەکێک لە بنەماکانی ئەو ڕیبازە 
                         ری ئەوا پێویسااااات بە بوونی                                                              ئەدەبییە جۆربەجۆرانە. بۆ ساااااەرهەڵدانی هەر رێبازێکی ئەدەبی یا فیک

                                            سێ رەگەزی سەرەکی دەکات ، ئەوانیش بریتین لە:
                                                                                    کەسااێتی : نووسااەران یا بیرمەندان یا ئەو کەسااانە دەگرێتەوە، کە رابەرایەتی و جێبەجێ کاری   - 1

                  ئەو رێبازە دەبن .
                                                                                   بارودۆخ : هەموو رێبازێک یا جواڵنەوەیەک یا قوتابخانەیەک پێویستی بە بارودۆخێکی گونجاو   - 2
                                                                                یە، بۆ ئەوەی ئەو ڕێبااازەی تێاادا سااااااەرهەڵباادات و دواتریش ئەگەر بااارودۆخ لەبااار بێاات ئەوا   هە

                                                                                     گەشاااااەدەکات و پەرە دەساااااێنێت و باڵو دەبێتەوە، بەاڵم ئەگەر بەپێچەوانەوە بارودۆخ لەبار نەبێت 
یا ناوبانگێکی ئەوتۆ پەیدا ناکات، کە مەودایەکی درێژ بخایەنێت، ی    ا                                                                                         ئەوا یا هەر زوو دەپوکێتەوە 

                                                          زۆرجار رێگە خۆشکەر دەبێت بۆ سەرهەەدانی رێبازێکی گونجاوتر.
                                                                                بیر وەک ئایدیایەک : هەر رێبازێک خۆی لە خۆی دا بیرۆکەیەکی بچوکە و دواتر لە زەینی   - 3

                                                                                          کەسااایەتییەکاندا پەرەدەسااێنێت و دەبێتە کۆمەڵە بیرورایەکی رێکخراو و پێکەوە گرێدراو، کەلەالیەن 
                                                        یڕەوی لێدەکرێت و دواجاریش باڵودەبێتەوە، هەر ساێ رەگەزەکەش                          کەساێک یا چەند کەساێکەوە پە

                                                                                پەیوەسااااااتن بەیەکەوە و پێکەوە رەوت یا رێبازێک پێک دەهێنن))هەموو چاالکییەکی رۆشاااااانبیری 
                                                                                    پەیوەستە بەسەردەمە کۆمەاڵیەتی و شارستانیەکەی وە گشت چاالکیەک لە تیۆری ئەدەبدا بەهەمان 

                                              و ئەدەبی، کە پشااااتی پێ بەسااااتراوە لەوەدەساااات هێنانی                                 شااااێوە پەیوەسااااتدارە بە باری مێژووی 
                                     (، چونکە هەموو ئەو چاالکیانە پەیوەسااتن   13                                             بیروڕاکان(() تیۆری ئەدەب، د.شااکری عەزیز ماضاای، 

                                                                                   بە خودی مرۆڤ و مێژووی مرۆڤایەتیش شاااااااایەدی ئەو گۆڕانکاریانەیە، کە لە قۆناغێکەوە بەرەو 
                                          انەش لە کۆتااایاادا رەوت و رێبااازێکی ئەدەبی یااا                                           قۆناااغێکی تر چوون، ئەم کۆمەڵە تیۆر و بۆچووناا

                                                                                   فکری یا زانسااااااتی ... پێکدەهێنن.بەم شااااااێوەیە زاراوەی رێباز وەکو رەوت و قوتابخانەیەک خۆی 
                                                                            چەسااااااپااانااد، کە بەجیاااوازی بیری سااااااەرەکی ناااو رێبااازەکە جۆری رێبااازەکەش جیاااواز دەبێاات، 

                      دروسااات بکات و بیهێنێتە                                                        هەروەک))بێگومان مرۆڤ  دروساااتکەری شاااارساااتانیەتە، ناکرێ شاااتێ 
                                                                                     ئاااراوە، کەبیر لە خۆی و پێویسااااااتییەکااانی و هۆکاااری بوونی نەکاااتەوە لەو جیهااانەدا(() المااذاهااب 

                                                        ( بۆیە رێبازە ئەدەبییەکان دەرهاویشاااااتەی بیری مرۆڤایەتین و    139                            االدبیە،د. شاااااکری محمد العیاد، 
                        لە پێناسااااااەیەکی تردا بەو                                                               پێویسااااااتییەکانی ژیانی ئەدەبی و رۆشاااااانبیری وای کردووە بێنە ئاراوە.

                                                                                       شاااێوەیە هاتووە)) رێبازە ئەدەبییەکان چەند حاڵەتێکی دەروونی گشاااتی یا چەند حاڵەتێکی ناوەوەی 
                                                                                مرۆڤە، لە رێی رووداوە مێژوویی و قۆنااااغەکاااانی ژیاااانی مرۆڤاااایەتی لە چەرخە جیااااجیااااکاااانااادا 

                    ی ئەو حاڵەتانە بوون                                                                  هاتوونەتەبوون،لەو رێگەیەشاەوە شااعیران و نووساەران و رەخنەگران دەربڕ
                                                                                         و چەند خاساااایەت و تایبەتمەندییەکیان بەبەردا بڕیوون، کە بەکۆی هەموو ئەوانە رێبازێکیان دیاری 
یان بەسااااااەردا                                                                                    کردووە، بە تێپەڕبوونی قۆناغەکانیش لەگەڵ پێشااااااکەوتنی بیری مرۆڤایەتی گۆڕان

           ( بەپێیئەو    136               ی محمد العیاد،                                                                 کردووە و رێبازێکی تری نوێ هاتۆتە ئاراوە(() المذاهب االدبیە، د.شکر
                                                                                   پێناساااەیە بێت کۆی بارە دەروونیەکانی نووساااەران و رۆشااانبیرانیش زۆر جار دەبنە هۆکارێک بۆ 
                                                                             سااااااەرهەڵااادان و هااااتنە نااااوەوەی رێباااازێکی نوێ، چونکە مەرج نیە هەموو رێباااازێکی ئەدەبی 
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            ی بەو الیەنە                                                                    دەرهاویشااااااتەی بارە دەروونیەکانی نووسااااااەران و شااااااااعیران بێت، بەڵکو پەیوەند
                                                                                     هۆشەکیەشەوە هەیە، کە دەبێتە هۆی سەرهەڵدانی بیرێکی نوێ و دواتریش دەبێتە خاوەن بەرنامە 
                                                                                          و مانیفێساااااتێکی دیاری کراو. کەواتە دەکرێ بەێین؛ رێبازە ئەدەبییەکان ئەو رەوت و رێچکەیەیە، کە 

                نیفێسااتێکی دیاری                                                                     دەرئەنجامی بیری نووسااەران و شاااعیران و رۆشاانبیرانن و خاوەن بەرنامە و ما
                                                                                   کراون لە چوارچێوەی کۆمەڵە بیروباااوەڕێکی رێکخراو و پێکەوە گرێاادراو، لە دواتریشاااااااادا وەکو 
                                                                                     رێبازێک پەیڕەوی لێدەکرێت . بوونی ئەو رێبازە جیاجیانە هۆکارێکی باشااااااە بۆ خوێنەر بۆئەوەی 

        مەکانیش                                                                         جیاکاریەک لە نێوان بیری نووساااااەران و شااااااعیران دا بکات و هەروەها بەپێی ساااااەردە
                                                                                      رێبازەکان جیابکاتەوە، چونکە هەر رێبازێک دەرئەنجامی بارودۆخی سااااەردەمی لە دایک بوونیەتی، 
                                                                              هەر یەکەشاااایان جۆرێک لە شاااایعریەت و چیژ و ئەندێشااااە و ساااایمای تایبەتی خۆی هەیە، ئەمەش 
                                                                                    مانای ئەوە نیە هەر یەک لەو رێبازانە خۆی بەساااااەر خوێنەردا بساااااەپێنێت و لە چوارچێوەی چەند 
                                                                                      یاساااو تایبەتمەندییەکدا بخولێنەوە چونکە)) ئەدەب بە سااروشااتی خۆی روحێکی زیندووە و ناخزێتە 

                     (. بەم شێوە ئەدەب لە  6                                                                       ژێر باری هیچ یاساو دەستورێکی لە قاڵبدراو(( ) المذاهب األدبیە، نبیق راغب،
         ەی تێیادا                                                                             چوارچێوەی رێباازە ئەدەبییەکاانادا  زیااتر ماامەڵە لەگەل بیری نووسااااااەران و ئەو قۆنااغ

                                                                                          دێتەکایەوە  و ئەو سااااایما و تایبەتمەندییەی دەق هەڵیدەگرێت ،دەکات، کەئەمەش دەبێتە لقێک لە لقە 
                                            دیار و کاریگەرەکانی ئەدەب بەشێوەیەکی گشتی .

 
                                          / سەرەتای سەرهەڵدانی ڕێبازە ئەدەبییەکان :   2 - 1

               می شاااارساااتانیەتی                                                             شاااارساااتانیەتی رۆژئاوا میژوویەکی دوورو درێژی هەیە، هەر لە ساااەردە            
                                                                                            یۆنان و رۆمانیەکانەوە، خاوەن داهێنانن لە سااەرجەم بوارەکانی ژیانی مرۆڤایەتی دا، بەتایبەتیش لە 
                                                                                        بواری هونەر و بابەتە ئەدەبیەکاندا، چونکە بیرمەند و فەیلەسااااااوفە رۆژئاواییەکان رۆڵێکی دیارو 

               ئەدەبییەکاندا.                                                               بەرچاویان هەبووە لەسەر هەڵدان و گەشەکردنی ئەدەبیات و داهێنانە
                                                                          ئەدەب پەیوەنااادییەکی بەهێزی هەیە لەگەڵ کێشااااااە جۆربەجۆرکاااانی کۆمەڵ. گۆرانکاااارییە         

                                                                                        مێژووییەکانیش فاکتەرێکی گونجاون بۆ گۆڕانکاری لە بیر و ئایدۆلۆجیا و سااەرهەڵدانی بیری نوێ، 
          رنگی ئەو                                                                         جا لە بواری ساااایاساااای یا کۆمەاڵیەتی یا رۆشاااانبیری یا ئەدەب... رێبازەکان بەشااااێکی گ

                                                                                        گۆڕانکارییەن، کە دەبنە دەربڕی ئیساااتاتیکای ئەو واقیعە، هەر بۆیە قساااە کردن لەساااەر ئەو رێبازە 
                                                                                   ئەدەبیانە قساااااەکردنە لەساااااەر الیەنی هونەری و ئساااااتاتیکی و داهێنانی ئەدەبی الی پەیڕەوکەرانی 

       مێژووی                                                                           هەریەک لەو رێباااازانە. رێباااازە ئەدەبییەکاااانیش وەک یەکێاااک لە بەرهەمە بیرییەکاااانی 
                                                                                         مرۆڤایەتی سەرەتای دەرکەوتن و پەیدابوونیان دەگەرێتەوە بۆ نووسەر و بیرمەندە رۆژئاواییەکان، 
                                                                                       هەروەها جیاکردنەوە وناونانیشاااااایان هەر دەگەڕێتەوە بۆ هەوڵی داهێنەرانەی ئەوان)) بۆ یەکەمین 

                   ە هاتن ئەو رێبازە                                                                         جار تۆژەرە رۆژئاواییەکان ، واتە ئەدەبناس و هونەرناسە ئەوروپاییەکان بوون ک
                                                                                        ئەدەبی و ئەو قوتابخانە هونەریانەیان اااااااااااا  هەریەکەیان بەپێی بنەما فەلساااااەفی و فیکرییەکانیان و 
                                                                                          خاسااایەتە تایبەتیەکانی خۆیان اااااااااا لە یەکتر جودا کردەوە و پۆڵێنیان کردن(( ) رێبازە ئەدەبییەکان، 

                    بەشااااااێوەیەکی گشااااااتی  لە                                             (، هەڵبەت سااااااەرەتای باس کردن لە هونەر و ئەدەب  ١               فەرهاد پیرباڵ، 
                                                                                  ساااااەردەمی شاااااارساااااتانیەتی یۆنان و رۆمانەکانەوە بووە، لەو بوارەشااااادا هەریەک لە " ئەفاڵتون ، 
                                                                                   ئەرسااااتۆ، هۆراس ..." بە پێشااااەنگ دادەنرێن.لەسااااەدەکانی ناوەراساااات بەدواوە لەالیەن بیرمەند و 
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      ەندین                        یاتر بایەخیان پێدرا و چ                                                                     فەیلەسااەف و شاااعیرکانی " ئیتالیا ، فەرەنسااا ، ئەلمانیا ، ئینگلتەرا..." ز
                                                     تیۆری جیا جیا و رێبازی یەک لە دوای یەک هاتنە ئاراوە.

 
                                                                                     لێکۆڵینەوە لە رێبازە ئەدەبیەکان و باس کردن لەسااەریان راسااتەوخۆ لە دوای سااەرهەڵدانیانەوە         

یان دیاری یان کۆڵراوەتەوە و بنەماکان                                                                                       نەبووە، بەڵکو بەشااااااێکیان ماوەیەکی زۆر دوای خۆیان لێ
                                                                                 کراون و ناو نراون، هەروەک ریبازی کالسااایزم جەند ساااەدەیەک دوای باڵوبوونەوەی بەو ناوەوە 

                    لە ئیتالیا بەکارهات       1١1١                                                                ناونرا)) زاراوەی کالساایزم وەک رێبازێکی ئەدەبی بۆ یەکەم جار لەساااڵی 
               (، هەروەک چۆن   13١                                        (( ) المذاهب األدبیة، د. شااااااکری محمد عیاد،       1١22                    و لەفەرەنسااااااا لە ساااااااڵی 

                                                                                    کالسااایزم و رۆمانسااایزم زۆر جیاوازن لەیەکتر لە رووی تایبەتمەندی و بیرەوە بەهەمان شاااێوە لە 
                                                                                 رووی مێژوویشااااەوە لەیەکتر جیاوازن، رۆمانسااااییەکان زۆرتر ئاگاداری بارودۆخی سااااەرهەلدانی 
                                                                                       رێبااازەکە بوون، بە ئاااگاااییەوە بەرەو رێبااازێکی تر هەنگاااویااان ناااوە، کە بەتەواوی جیاااوز بێاات لە 

                                                                                     ساااااایزم،  لە الیەکی ترەوە هەندێ رێبازی تر لەگەڵ پەیدابوونیان ناو و تایبمەتمەندی رێبازەکە   کال
                                                                                          لەالیەن نووسەران و بیرمەندانەوە دیاری کراوە)) رێبازە ناودارەکانی وەک ریالیزم و پەرناسیزم و 

ناوەوە هاتوونەتە بوونەوە(() هەمان سااااااەرچاوە،  یالیزم، بەو      اتە       (، کەو   13٠                                                                     رەمزییەت و سااااااور
                                                                                     لێکۆلێنەوە و ناااونااانی رێبااازە ئەدەبیەکااانیش هەر لەالیەن خودی رۆژئاااواییەکااانەوە بووە، دوای 

                                                               گەشەکردنیشیان بە هۆکاری جۆراوجۆر بە واڵتانی تردا باڵوبوونەتەوە .
 

                                                                             سااااااەرەتااای دەرکەوتنی رێبااازە ئەدەبییەکااان و گرنگی دان بە ئەدەب دەگەرێتەوە بۆ دوای           
                                                             بەپێی زۆر بەی ئەو سااااەرچاوانەی باساااایان کردووە، دەرکەوتنی رێبازە                     سااااەدەکانی ناوەڕاساااات،

                                                                                        ئەدەبییەکان دەگەڕێننەوە بۆ سااەرەتای دەرکەوتنی "رێنسااانس ")) رێنسااانس بە واتای ژیانەوە دێت، 
 A                                                                                 لە کۆتایی سااااەدەی چواردە لە ئیتاڵیا وەکو بزوتنەوەیەکی فیکری و رۆشاااانبیری سااااەریهەڵدا(()

glossary of literary terms, M.A.ABRAMS.264 ئەم بزوتنەوە فیکری یە سااااەرەتایەک ،)                                   
                                                                                    بوو بۆ گۆرانکاااری لە بیری کۆمەلگااای ئەوروپی دا، هەروەک لە پێناااسااااااەیەکی تردا هاااتووە)) لە 
                                                                              دایکبوونەوەیەکی نوێی کۆمەلگااای ئەوروپی بوو لەناااو جەرگەی سااااااەدە تاااریکەکااانی مێژووی 

                                             ێ و دۆزینەوەی نوێ لە بواری مرۆڤایەتی و فیکری                                         مرۆڤایەتی، هەروەها پەی بردن بە زانساااتی نو
                                              ( . سااەدەکانی ناوەراساات بەسااەرەتایەک دادەنرێن بۆ    26١                                    و ئاینی و هونەری(( ) هەمان سااەرچاوە، 

                                                                                       لێکۆڵینەوە لە ئەدەبیات و ساااەرهەڵدانی بیری نەتەوەی و ساااەرەتای گۆرانکاری لە بیری مرۆڤایەتی 
                                               زۆربەی دیاریدە مرۆڤایەتیەکان وەک سااەرچاوەیەک بۆ                                        دا، چونکە ماوەیەکی زۆر بوو ئەدەبیات  و 

                                                                               داهێنان کاری  بە شااااێوەیەکی گشااااتی لە شااااوێنی خۆیاندا وەسااااتا بوون، ئەمەش بە هۆی ئەوەی 
                                                                               ساااایسااااتەمی دەسااااەالتدارانی پیاوانی ئایینی و ساااایسااااتەمی دەرەبەگایەتی کۆمەڵگایان بە جۆریک 

                                 ارکانی ژیانی گرتبۆوە، )) سااایساااتەمی                                                   لەجۆرەکان خساااتبووە ژێر رکێفی خۆیانەوە، کە زۆربەی بو
                                                                                      کۆمەالیەتی و ئابووری ساااەدەکانی ناوەراسااات لەساااەر پایەی فیودالیزم رۆنرابوو(() ریالیزم و دژە 

                                                 ( ئەم دوو سیستەمی کۆمەاڵیەتی و ئابووریەش پایەیەکی  9                                      ریالیزم لەئەدەبدا، و. حەمەکاریم عارف، 
                               سااااەرچاوە دەگرن، هەربۆیە ساااایسااااتەمی                                                سااااەرەکی کۆمەڵگان و زۆربەی گۆرانکارییەکان لەوێوە 

                                                                                          دەرەبەگایەتی پەکی بە زۆر بوار خساااتبوو، هەروەها پیاوانی ئایینی دەساااەاڵتی ئایینیان بۆ ئامانج و 



ر    .................................................................  ................................................................. دلدا

 119 

7 

                                                                                     مەبەساااااتە تایبەتییەکانی خۆیان بەکاردەهێنا، بۆیە لەو ساااااەردەمەدا ئەرکی بیرمەندانی رێنساااااانس 
                                 رەتای دەرکەوتنی ئەو بزووتنەوەیەش                                                  چاکساااااازی کردن بوو لە تەواوی پێکهاتەی کۆمەڵگادا. ساااااە

                                                                                           دەگەڕێتەوە بۆ بیرمەندانی ئیتاڵیا)) ئیتالیا لە کۆتایی ساااااەدەکانی ناوەند ا رابەرایەتی رێنساااااانسااااای 
                                                                               کردووە، خۆشاااااای وەک مەڵبەندێکی فکری گەورە بەتایبەت شااااااارەکانی لشاااااابونە، رۆما، ڤینساااااایا، 

   -                                ەتی (() ئەدەب ورێبازەکانی ئەروپی                                                    کاریگەری گەورەیان هەبووە لە باڵوبوونەوەی هەستی مرۆڤای
                                                    (، هەروەها ئیتالیا مەلبەندی سااااااەرهەڵدانی شاااااااارسااااااتانیەت و   1١                           کوردی، عبدالقادر حمە امین، 

                                                                              رۆشاااااانبیری بوو، لە رووی ئابووری و پیشااااااەسااااااازییەوە پێشااااااکەوتووبوو، هەربۆیە بیرمەندانی 
                   سااەردەمەبوونەوە، کە                                                               رێنسااانس لەوێوە هەوڵی گۆرانکاری و رووبەرووبوونەوەی دەسااەاڵتی ئەو 

                                                              لەدواتردا گەشەی کرد بۆ واڵتانی تری وەک فەرەنسا و ئەڵمانیا ....
                                                                              هەر لە ساااەدەکانی ناوەڕاساااتدا ئەدەب بەشاااێوەیەکی گشاااتی، کەوتبووە ژێر دەساااەاڵتی کەێساااا،         

                                                                                     پیاوانی ئاینی بەجۆرێک هونەریان ئاراسااااتە دەکرد، کەلەگەڵ بیروبوەڕی خۆیان بگونجێ و خزمەت 
                                                                            ەوەی دەسااااەاڵتیان بکات، بەمەش تەنها چینی سااااەروو هەروەها چینی خوێندەواری کۆمەڵگا       بە مان

                                                                                         لێی سودمەند بوون، چونکە نووسەر و بیرمەندەکانیش هەر ئەوانە بوون، کە لە کەێسا و دێرەکانەوە 
                                                                               پێدەگەیشاااتن،بەشاااێک لە فەیلەساااوف و نووساااەرەکان پێێان وایە )) رێنساااانس بەساااەر ساااەدەکانی 

ئادەمیزاد لەو کۆت و            ناوەڕاسااااااات و                                                                       بیروڕای کەێسااااااە، هەوڵدانێکی مەزن بووە بۆرزگارکردنی 
                                                                                      پێوەندانەی ئیساااااتاتیکای دەرەبەگایەتی، کە لە دەسااااات وپێی هونەرمەندان بەساااااترا بوو(( ) رێبازە 

                                                          ( هەربۆیە  لە قۆناغی یەکەمی رێنساااانس وردە وردە پەردە لەساااەر   22                            ئەدەبییەکان، فەرهاد پیربال، 
                                                                             ڕە کۆنانە هەڵماڵرا، بەتایبەت لەساااەردەمی دەرکەوتنی هیومانیساااتەکان، کە ئامانجیان              ئەو بیرو باوە

                                                                                گەڕانەوە بوو بۆ ئەدەبیاااات و کلتوری کۆن و زینااادووکردنەوەی ئەو کلتورە، بەم شااااااێویە بە 
                                                        دەرکەوتنی رێنسانس و گۆرانی رەوتی کۆمەلگا، ئەدەبیش گۆڕا.

                                         دەرکەتنی رێبازە ئەدەبییەکان بوو، کۆنترین                                         یەکێک لە دیارترین دەسااااااتکەوتەکانی رێنساااااااانس       
                                                        رێبازێکیش، کە لەو کاتەدا سەری هەڵدا، " کالسیزم " بوو.   

 
                                                                               کاتێ سااااااەیری مێژووی رێبازە ئەدەبییەکانی ئەوروپا بکەین دەبینین)) کالساااااایزم بەیەکەم و           

               وتنی بزوتنەوەی                                                                         کۆنترین رێبازی ئەدەبی دادەنرێت، کە لە ئەوروپا سااااەری هەڵداوە لە دوای دەرکە
                                                                             لێکۆڵینەوەی زانسااااااتی، کە لەسااااااەدەی پااانزەی زایینی یەوە دەسااااااتی پیکردبوو،ئااامااانجی ئەو 
                                                                                     بزووتنەوەیەش گەڕان وپشاااکنین بوو بە دوای الیەنی رۆشااانبیری و ئەدەبیاتی کۆنی  یۆنانیەکان و 

         سااااااەردەسااااااتی                                  (، هەڵبەت دەرکەوتنی ئەو رێبازە لە  ١١                                          رۆمانیەکان(() للمذاهب األدبیة، محمد مندور، 
                                                                                    بیرمەند و نووسەرەکانی رێنسانس و هەروەها دەرکەوتنی بزوتنەوەی هیومانستی  لەسەردەستی ) 
                                                                                             رۆنسار و دۆبیلێ ...( کاریگەرییەکی زۆریان هەبوو لە باڵبوونەوەی ئەم رێبازە، ئەوانە بە پێوستییان 

          کەن )) لە                                                                      زانی کە رێبازێکی شاااااایعری هەبێت بۆ ئەوەی نووسااااااەران و شاااااااعیران پەیرەوی لێ ب
                                                                                    ناوەراسااتی سااەدەی شااازدە، نووسااەران هەوڵەکانیان رێکخساات بۆ هێنانە ئارای رێبازێکی ئەدەبی، 
                                                                                     ئەم رێبازەش کۆمەڵێ بنەما وپرەنسااایپی لەخۆگرتبوو، کە تا کۆتاییەکانی ساااەدەی هەژدە پەیڕوەی 

                 یپانە زۆر جار لە                                 (. لەبەر بوونی ئەو بنەما و پرەنساااااا  1٠                                          لێکرا(() المذاهب األدبیة الکبری، فان تیغم، 
                                                                                        فەرهەنگدا بەتایبەت فەرهەنگە ئینگلیزییەکان بەو شێوەیە پێناسەی کالسیزم دەکرێت)) لەسادەترین 
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                                                                                  پێناسااەیدا کالساایزم ئەو شااێوازەیە، کەلەسااەر بنەمای دەسااتور، مۆد، الساااییکردنەوەی پێشااینان، 
 & LITERARY TERMS                                                           بەرزنرخاندنی بەرهەمی نووسەرە ناودارکانی کالسیک، دامەزراوە(()

LITRARY THEORY. J. A. Cuddon, 139 "هەروەها سااااەبارەت بە وشااااەی "کالساااایک ،)                                   
                                                                                      چەندین رای جیاواز هەیە، هەروەک دەبینین)) لەسااااەدەی دووەمی زاینی دا بۆ یەکەم جار " ئولوس 
                                                                             جلیوس" ی رۆمانی نووساااااەرانی بەساااااەر دوو گروپدا دابەش کرد، " نووساااااەرانی کالسااااایک" و " 

                                                                 وام" ، بەو نووساااااەرانەی دەگووت کالسااااایک، کە بەرهەمەکانی شااااایاوی موتااڵ و             نووساااااەرانی عە
     ( لە   1١                                                                             خوێندنەوەی چینە بااڵکانی کۆمەڵ بێت(() رێبازە ئەدەبییەکان، و. رەزا سااااااەید حوسااااااێنی،

                                                                                      دواتریشااااادا وەکو سااااایفەتێک بۆ پۆلی خوێندن بەکارهاتووە، یا ئەو بەرهەمانەی، پێگەیەکی ئەدەبی 
                                                                    سیفەتێکی نەمری وەرگرتبا دەچووە خانەی ئەدەبی کالسیکیەوە، بەپێی گۆڕانی                     بەرزیان هەبووایە و

                                                                                      بارودۆز و دەرکەوتنی نووسەرانی تازە و پەیرەوی کاری ئەم جۆرە ئەدەب)) لەسەدەی "هەژدە" لە 
                                                                                   رێگەی کۆمەڵێ نووسەری وەک ڤۆڵتێر و هەروەها نووسەرانی سەدەی" نۆزدە" و ئەو نووسەرانەی 

                                                               ن، ئاوەڵناوی"کالسیک" بەنووسەرانی فەرەنسی سەردەمی لویسی سێزدەهەم                  دژی رۆمانسیزم بوو
      ( بەم     ١٠                                                                           و لویسای چواردەهەم بەکارهێنرا(()پێشاەکیەک بۆ رێبازی کالسایک، و. رەساول ساوڵتانی، 

                                                                                  شااااێوەیە زاراوەی کالساااایزم چەندین قۆناغی بڕیوە تا ئەوەی وەکو رێبازێکی ئەدەبی ناسااااراوە و 
   ن.                        بنەماو سیفاتەکانی چەسپیو

بایەخ بووە، هەربۆیە      گای                                                                                       گرنگی دان بە بەرهەمی یۆنانیەکان و رۆمانیەکان هەر لە کۆنەوە جێ
                                                                                 زۆربەی ئەو نووسااااااەرانەی پێناسااااااەی ئەم رێبازەیان کردوە، السااااااایی کردنەوە یا گرنگی دان بە 

    یتی  ر                                                                                   ئەدەبی یۆنانی و رۆمانی دەکەن خاڵێکی دیاری پێناسااەکردنی ئەو رێبازە، بۆ وێنە)) کالساایک ب
         (، ئەمەش   1١                                                                               یە لە السایی کردنەوەی ئەدەبی کۆنی یۆنانی و رۆمانی(() المذاهب االدبیة، نبیق راغب، 

                                                                                       لەبەر ئەوەی لە تێڕوانینی نووساااااەران و شااااااعیرانی ئەو قۆناغە  ئەو بەرهەمانەی ئەدەبیاتی کۆنی 
              ون و ئەرسااااتۆ و                                                                        یۆنانی رۆمانییەکان بەرهەم و شاااااکارێکی نەمرن، هەروەها بەرهەمەکانی " ئەفاڵت

                                                                        هۆراس"، کە لەبارەی شیعرەوەن کران بەسەرچاوەی شیعری و ئەدەبی ئەو سەردەمە.
                                                                                بەم شااێوەیە کالساایزم بوو بەسااەرەتایەک بۆ دەرکەوتنی رێبازە ئەدەبیەکان لە نێوان سااەدەی           

                                                                                    پانزە و شااااازدەی زاینی لە ئەوروپا سااااەری هەڵدا، تا سااااەدەی هەژدە کاریگەری هەر مابوو . لەو 
                                                                                   چەند ساااەدەیەشااادا چەندین گۆرانکاری بەساااەر بیری نووساااەران و بیرمەندانی ئەوروپا داهات، کە 

                                                                                وای کرد جۆرە رێبازێکی تر بهێتە ئاراوە و وردە وردە بنەماکانی کالسیزم کاڵ ببنەوە .
                                                                                سااەدەی " هەژدە " بە سااەردەمی گۆڕانکاری گەورە دادەنرێت لە مێژووی ئەوروپا، سااەدەیەکە           

                                                                             ێت بە)) سەردەمی فەلسەفە و هۆشیاری کۆمەاڵیەتی، کە بەردەوام بوو تا شۆڕشی گەورەی        ناودەبر
                                               ( ، هەروەها سااەردەمی گۆڕانکاری گرنگ و خێرا بوو،   ١١                                       فەرەنسااا(() المذاهب األدبیة، محمد مندور، 

                                                                                     ساااااەردەمی گۆڕانکاری بوو لە پێکهاتەی چینەکانی کۆمەڵگا، هەروەک پەیدابوونی چینی بورجوازی، 
                                                                               ەدەب رۆڵێکی گرنگ و کاریگەری هەبوو لە هؤشاایارکردنەوەی ئەو چینە و هەروەها تێکۆشااان     کە ئ

                                                                                لەپێناااو دابین کردنی خواسااااااتی گەل،)) لەگەل پەیاادابوونی چینی بورجوازی لەسااااااەدەی هەژدە، 
                                                                                      نووسااااااەران خوێنەری تازەیان بۆ پەیدابوو، کە بەرهەمەکانیان دەخوێندنەوە و هیوایان پێ بوون، 

یان لەو رێیەوە بەدەسااااااات بهێنن(() الرومناتیکیە ، محمد            هەروەها بەه                                                                             یوای ئەوەبوون، کە مافەکان
                                                                           ( . ئەم گۆڕانکااریاانە لە مێژووی ئەوروپاا قۆنااغێکی نوێی ئەدەبی هێناایە کاایەوە،   29           غنیمی هالل، 
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    " و     19١٠                                                                     ئەویش رێبازێکی نوێی ئەدەبی ناوی) رۆمانساااااایزم( بوو،)) شااااااۆڕشاااااای فەرەنسااااااا لە "
                                                                    ساااااتەمی پەرلەمانی و جاڕنامەی گەردونی مافەکانی مرۆڤ، هاوزەمانی ئەمانەش               دامەزراندنی سااااای

                                                                         شااااۆڕشاااای پیشااااەسااااازی و شااااۆڕشااااەکانی ئینگلسااااتان، پێش ئەمانەش ئەو بزاڤە فیکرییەی، کە 
                                                                                بەساااەردەمی " رۆشااانگەری" ناساااراوە لە ئەوروپای ساااەدەی هەژدەهەمدا کاریگەرییەکای زۆریان 

                                                ساااااەرهەڵدانی بیرکردنەوەی رۆمانسااااایانە و لە کۆتاییدا                                      هەبوو  بەساااااەر گۆڕانی ژیانی ئەوروپا و
بازە ئەدەبییەکان، فەرهاد پیرباڵ ،  بازی رۆمانساااااایزم (() رێ ندنی رێ بارودۆخە   ١2                                                                     دامەزرا                 (، ئەم 

                                                                           مێژوویە بووە هۆی گۆڕانی بیری مرۆڤااایەتی و نووسااااااەران و شاااااااااعیران بە جۆرێکی تر و 
                                          واز بوو لە پێشووتر. رۆمانسیزم شۆڕشێکی نوێ                                              بیرکردنەوەی نوێوە بۆ ئەدەبیان دەڕوانی، کە جیا

                                                                                    بوو بەرامبەر کالساایزم بەواتایەکی تر)) رۆمانساایزم لە بنەرەت و ناوەرۆکی دا شااۆڕشااێک بوو بۆ 
                                                                                           ئازادکردنی ئەدەب لە ئەدەبیاتی کۆنی یۆنانی و رۆمانییەکان، ئازادکردنی لە تەواوی ئەو دەستور و 

     ( .   ١٠                                  ا (( ) المداهب االدبیة، محمد مندور،                                      بنەمایانەی ئەدەبی وەک ئینجیق پیشان دەد
                                                                               رۆمانسیزم وەک رێبازێکی ئەدەبی لە کۆتایی سەدەی هەژدە و سەرەتای سەدەی نۆزدە هاتە             

                                            " ی فەرەنسیەوە وەرگیراوە، کە بەواتای چیرۆکی   romance                                بوون، )) بنەڕەتی وشەکە لە وشەی" 
                                             ساااەدەی حەڤدەدا بەو بەرهەمانە وتراوە، کە لەساااەر                                              خەیاڵی هاتووە، دواتر لەئەدەبیاتی ئینگلیزی لە 

                                                                                   بنەمای ساااۆز و خەیاڵ داڕێژراون، ئەمەش جۆرێک بووە لە بەکەم ساااەیرکردنی ئەو جۆرە ئەدەبە، 
                                                                                     بەاڵم لەسااەدەی هەژدە تێڕوانینی خەڵک گۆڕا و بە چاوێکی رێزەوە سااەیریان دەکرد، ئەمەش لەبەر 

                                           وە لە ماناکانی جوانی و بیرێکی فەلسااااااەفی قوڵی                                           ئەوەی جۆرێک لە تێڕامان لە ژیان و ورد بوونە
                                        (. رۆمانساااااایزم پێناسااااااەی زۆر و جۆراوجۆری بۆ   2١                                       بەخۆوە گرت(()المذاهب االدبیە، نبیق راغب،

                                                                                   کراوە، زۆر بەی نووسااااەران بەشااااێوازی جیاجیا پێناسااااەیان کردووە، لەهەمان کاتیشاااادا دەتوانین 
                                         و هونەرییەی لە دوای چاکسازییە سیاسیەکان،                                                   بەێێن))  رۆمانسیزم بریتی یە لەو بزووتنەوە ئەدەبی

                                                                                    لە کۆتاییەکانی سااااەدەی هەژدە و نیوەی یەکەمی سااااەدەی نۆزدەهەم، ئەدەبی نەتەوەکانی ئەوروپا 
                                                                                          سەریهەڵدا، یاخیبوو لە بنەماکانی کالسیزم و لە سای فەلسەفە و تێروانینێکی ئازاد و سۆز و ئامێز 

                                      سااااەردەم و نوێ کرد (() قۆناغێ پێش شاااایعری                                         و خەیااڵوی، بە مادەی نوێ گوزارشااااتی لەشااااتی
    ( .  66                                 رۆمانسیزمی کوردی، ئیدریس عەبدواڵ، 

                                                                             رۆمانساااااایزم رێبازێکی نوێ بوو دژ بە بنەما و خاساااااایەتەکانی ئەدەبیاتی کالساااااایزم و بیری         
                                                                                     کۆنەخوازی سااەریهەڵدا، دژی ئەو بنەما عەقەیە بوو، کە سااااڵنێک بوو دەسااتی بەسااەر ئەدەبیات دا 

                                                                         ەربۆیە نووسااااەرانی ئەو سااااەردەمە دەیان ویساااات ئەدەب ئازادبکەن و لە کۆت و بەندی          گرتبوو، ه
                                                                                       باوی کۆمەڵگا رزگاری بکەن . ئەم رێبازە بنەما فیکرییەکانی سااااەرەتا لە فەرەنسااااا چەکەرەی کرد، 
                                                                              بەاڵم وەک رێباااازێکی ئەدەبی سااااااەرەتاااا لە ئینگلتەرا دەرکەوت)) رۆماااانسااااااایزم لە ئینگلتەرا 

      19٠١                                                             نراوە لیریکیەکانی هەردوو شااااااعیر " ۆردز ۆرس و کۆلریدج " لەسااااااڵی                 بەباڵوبوونەوەی هۆ
                                                  (، لەسااااڵنی دواتردا بەتایبەت لەسااەرەتای سااەدەی نۆزدە   69                                دەساات پێدەکات (() هەمان سااەرچاوە، 

                            بەرەهەمەکانی بایرۆن و شایللی       1١2١ -    1١1٩                                                 شااعیرانی تر پەرەیان بەم جۆرە رێبازە دا)) لە سااڵی 
بازەیان گەیا بازە ئەدەبییەکان، هیمداد حسااااااێن،                   ئەم رێ                          ( . هاوکاتی ئینگلتەرا لە   ١2                                              ندە لوتکە(() رێ

                                                                                      ئەلمانیا لەساەر دەساتی "برایانی شالیگڵ" رۆمانسایزم پەرەی ساەند، لەفەرەنسااش لە ژێر کاریگەری 
                                                                       بەرهەمی شاااااااااااعیرانی ئینگلیزی و ئەڵماااانی گەشااااااەی کرد، دوای ئەوەی " شاااااااااااتوبریاااان" 
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                                                         ی وەرگێڕایە ساااااەرزمانی فەرەنسااااای و هەروەها " مادام دی ساااااتایق"                           بەرهەمەناودارەکانی ئینگلیز
                                                                               بەرهەمی ئەڵمانیەکانی وەرگێڕایە ساااااەرزمانی فەرەنسااااای، بەمەش رێبازی رۆمانسااااایزم گەیشاااااتە 
                                                                                      چەەپۆپەی خۆی و لە دواتریشدا بە واڵتانی تردا باڵو بۆوە . سەرەتای دەرکەوتنی رۆمانسیزم وەک 

                                                  ە خاسااااایەت و بنەماکانی کالسااااایزم و لەدواجاریشااااادا لە رێی                                 پەرچە کردارییەک وابوو بەرامبەر ب
                                                                                    بەرهەمەکانی نووساااااەرانەوە و ئەو تایبەتمەندییەی بە بەرهەمی نووساااااەرانەوە دەرکەوت، کۆمەڵێ 
                                                                              خاسااااایەت و تایبەتمەندی خۆی وەرگرت، کە وەک رێباز و رەوتێک نووساااااەرانی دواتر لەساااااەری 

          رۆیشتن . 
                                                 ی نوێ بوو، سەردەمی سەرهەڵدانی بیر و فەلسەفەی نوێ                             سەدەی نۆزدە سەردەمی گۆرانکار          

                                                                                  بوو، هەروەک فەلساااەفەی " ساااودگەرایی" و  ساااەردەمی پێشاااکەوتنی زانسااات و تەکنەلۆژیا بوو، )) 
                                                                               نیوەی دووەمی سااااەدەی نۆزدە،  سااااەردەمی بیری سااااودگەرایی  و بیری زانسااااتی بوو، کە تەنها 

                                          ەنجامەکەشی دەرکەوتنی ریالیزم بوو(() تأریخ                                               جەختیان لەسەر شیکردنەوەی واقیعیانە دەکردەوە، ئ
                                                            (بۆیە دەبینین ئەو گۆڕانکاریانە لەناو ئەدەبیشااادا رەنگی دایەوە  ١                            االدب االوروپی، ت. موریس جالل، 

                                                                                    و سااەردەمی رەشاابینی و رۆچوون بەناو خەیاڵی رۆمانتیکیانە بەسااەرچوو، هەربۆیە لەهەناوی ئەو 
                                                   ا، ئەوانیش رێبازی " پەرناساااااایزم و ریالیزم " بوون، کە                                       گۆڕانکاریانەدا دوو رێبازی تر هاتنە ئار

                                                                                     هەریەکەیان جۆرێک لە تێڕوانینی نوێی هەبوو بۆ شاایعر و گوزارشاات کردن لە بۆچوونە نوێیەکان. 
                                                                                    زۆریك لەو نووساااەرانەی باسااای ڕێبازە ئەدەبییەکان دەکەن، پێیان وایە رۆمانسااایزم ساااەرەتایەکی 

                                              و دیدی نووسااەران سااەبارەت بە نوێکردنەوەی شاایعر و                                       نوێ بوو بۆ گۆڕانکاری لە بەرهەم و بیر
                                                                                     مەسااااەلەکانی جوانی و ئەرک و ئامانجی ئەدەب بەگشااااتی، چونکە ئەو رێبازانەی دواتر لە ئەنجامی 
                                                                                ئەو دنیابینیەی نووسااااااەرانی رۆمانساااااایزمەوە پەیدابوو، هەروەها دژی ئەو رەشاااااابینی و خەیاڵ 

                                           لە راستی و حەقیقەتی جوانییەکان)) ئیعتیرازی                                             فراوانیەی رۆمانسی بوون، کە دووری خستبوونەوە 
                                                                                       نامەتیقانەی رۆمانتیکەکان لە سااایساااتەمی نوێی کۆمەاڵیەتی، رێچکە و رێبازگەلێکی ئەوتۆ دەربارەی 
                                                                                       ژیان، رەوتی کۆمەاڵیەتی گرتەبەر، کە شااااااەقڵ و الیەنی خەیاڵی و نامێژوویی گرتەبەر(() ریالیزم و 

                                            ( . بەو شێوەیە سەدەی پانزە سەرەتای گۆڕانێکی    1٩2      عارف،                                     دژە ریالیزم لەئەدەبدا، و. حەمەکەریم 
                                                                                     گرناگ بوو لە مێژووی ئەوروپاا ئەوەش بەدەرکەوتنی رێباازە ئەدەبییەکاان پەیرەو و بنەماایەک بۆ 
                                                                               ئەدەب دیاری کرا، کە کۆمەڵە نووسااااااەر و شااااااااعیرێك لەچوارچێوەی هەمان بیروبۆچوون لێیان 

                                               ە دواتردا رۆمانساایزم و لە ناوەراسااتی سااەدەی نۆزدە                                       کۆبوونەوە، یەکەم رێبازیش کالساایزم بوو، ل
                                                                                 چەند رێبازێکی تری وەک ریالیزم و پەرناساااااایزم و ساااااایمبولیزم و سااااااوریالیزم ... پەیدابوون، 

                                                                  کەهەریەکەیان سیما و تایبەتمەندی خۆی هەیە لەوی تریان جیادەکاتەوە .
 
                                      / ملمالنێی نێوان رێبازە ئەدەبییەکان :  3 - 1

                                                                     تە بەژیانەوە و یەکێکە لەو چەمکانەی هەر لە ساااااەرەتای پەیدابوونی مرۆڤەوە              ملمالنێ پەیوەسااااا           
                                                                                هەبووە، لەگەڵ گەشاااەساااەندنی شاااارساااتانیەت وژیاری گەشاااەی کردووە و زیاتر لەناو کۆمەڵگادا 

  ( confligere                                  () لە بنەڕەتاادا وشااااااەیەکی التینیەو لە)conflict                               رەنگی داوەتەوە. زاراوەی ملمالنێ)
                                                                    ەیە مانای دۆخێکی گرفتاوی دەگەیەنێت، کە بەهۆی دوو تێڕوانینی ناکۆک یا                     وەرگیراوە، ئەم زاراو
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                                                                                   دوو بەرژەوەندی دژ بەیەک یا دوو ئامانجی لێک جیاواز لە الی مرۆڤێک یا دوو مرۆڤدا دروسااااااات 
          (   ١                                          دەبێت() سەرکەوت عومەر، ملمالنێی کەسێتیەکان،

                          
            گەشااااەسااااەندنى      ەگەڵ              ناسااااى و زياتر ل  ەڵ م ۆ      كانى ك ە ي ك ە ر ە ساااا   ە  مك   ەچە ل   ە ك ێ ك ە ي   ە  مك  چە   م ە ئ                    

   تى  ە   باب ە ب   ە           و دواتر بوو   ە     اندوو پ سااااا  چە    ۆی           ميش زياتر خ ە    تى ئ ە     تاكاي       هەساااااتى            پەيدابوونى          كۆمەڵگاو
   ە   بوو ە       بوونى ه   ە و   ۆڤە                 تاى دروسااااااتبوونى مر ە ر ە ساااااا ە   ر ل ە   ك ه ە ي ە       ك ديارد ە      ر نا و   ەگە ئ   ە و ە  ين  ۆڵ ك ێ ل
  ى  ە    فساااااااان ە     ناو ئ ە    ها ل ە  رو ە ه        خراپە،  و      اکە      هێزی چ         ملمالنيى     يان (     قابيق ) و (       هابيق )  ێی       ك ملمالن ە  رو ە ه
          بۆمنەوە و                                ەڵگاش بەردەوام لە ملمالنێ دایە م ۆ ك  .        هەبووە   ێ           كاندا ملمالن ە  ند ە          نيوان خواو ە         نانيشاادا ل ۆ ي

                                                    دەشاااێ ئەو ملمالنێیەش لە ئەنجامی ئامانج و بەرژەوەندییە                                       پاراساااتنی بەهاکانی ژیانی مرۆڤایەتی،
                                                 بۆچوونەکانی خودی مرۆڤ خۆیدا، کە ئەمە بە "ملمالنێی                                       جیاوازەکانەوە سااەرهەڵبدات لە نێوان بیرو

                                                                                       ناوەکی" ناودەبرێت و یا لە نێوان دوو مرۆڤ یا یا دوو الیەنی جیاواز دروساااات دەبێت، ئەمەش بە" 
ندارانیش                                                                                       ملمالنێی دەرەکی" ناودەبرێت. ملمالنێ تەنها پەیوەسااااااات نیە بە مرۆڤ بەڵکو لە نێو گیا

یا زۆر جار لە ن ێدەکرێت،  ئایینی و مێژووی و ئەدەبییەکانیش دا                                هەسااااااتی پ بازە                                                      ێوان رەوت رێ
                                                                                         دروست دەبێت. " کارل مانهایم" پێی وایە )) ملمالنێی کۆمەاڵیەتی لە چوارچێوەی گۆڕانی کۆمەڵگا و 
                                                                                         بابەتی کۆمەاڵیەتییەوە دەسوڕێتەوە، ئەم گۆڕانکارییەش لە ئەنجامی كێشمەکێشم و ملمالنێکانەوە لە 

                                                                ونەوە یەک لەدوای یەکەکان و الیەنەسااایاسااای و هەروەها رەوتە دینییەکان                       نێوان چینە جیاوازەکان 
              (. ملمالنێ وەک   22                                                               روودەدات(() العولمە فی ضااااااوء ناااااااااااااظریة الصاااااارا  االجتماعی، امیر خداکرم،

                                                                                       دیاریدەیەکی مرۆڤایەتی پەیوەسااااااتە بە ژیان و ئەو گۆڕانکاریانەی لە کۆمەڵدا روودەدەن، رێبازە 
                                                             دەیەکی هونەری و ئەدەبی دەسااااااتکەوتی قۆناغە یەک لە دوای یەکەکانی                        ئەدەبییەکانیش وەک دیاری

                                                                                   گەشااااااەسااااااەندنی بیری مرۆڤایەتین، هەر رێبازێک، کە دێتە ئاراوە لە سااااااەرەتادا لە ئەنجامی ئەو 
                                                                                     جیاوازیەوەیە، کە لەنێوان بیروڕای نووساااەران و شااااعیران پەیدا دەبێت، دواتر ساااەردەکێشاااێت بۆ 

                                                        هاتنە ناوەوەی بیری نوێ، زۆرجاریش سااەردەکێشااێت بۆ داهێنانی                            بۆچوونی جیاوازتر و گۆڕان و 
         ئەدەبی .

                                                                               یەکەم رێبازی ئەدەبی کە بەناوی "کالساااااایک" دامەزرا لەسااااااەر چەند بنەما و بۆچوونێک بوو،       
                                                                                        ئەمەش لە ئەنجامی ئەو بارودۆخەی ئەو رێبازەی تێدا پەیدابوو، هەر لە سااەرەتای سااەدەی " پانزە" 

                                                           ۆزدە" ش قسااەی زۆری لەسااەر دەکرا و نووسااەران بەشااێوەی جیاجیا بە                     تا  سااەرەتای سااەدەی "ن
                                                                                      پێی ساااەردەم بابەت و بیری نوێیان بۆ زیاد دەکرد، واتە کالسااایزم هەر لەساااەرەتای پەیدابوونیەوە 
                                                                               لەسااااااەر کۆمەڵێ بنەما وپرنساااااای  دامەزرابوو، کە تا قۆناغێکی دوورو درێژ جێگای مشااااااتومڕی 

                                                  ەی ) جوانی و چێژی شایعری و حەقیقەت والساایی کردنەوەی                                نووساەران بوو، بەتایبەت لە مەساەل
                                                                                    ساااروشااات و الساااایی کردنەوەی ئەدەبیاتی پێشاااینان( ئەمانە بابەت گەلێکن، کە لە دواتردا زۆربەی 
                                                                                       رێبازەکان لە ئەنجامی ناکۆک بوون لەسااااااەر هەر یەک لەوانە پەیدابوون، لێرەدا بەکورتی باس لەو 

                  بابەتانە دەکەین .
                                                                     ساااایک دا " عەقڵ " رەگەزێکی بنچینەییە بۆ گەیشااااتن بە راسااااتی، هەروەها لەسااااەر                لە ئەدەبیاتی کال

                                                                                        بنەمای فەلساااااەفەی " عەقەگەرایی" دامەزرابوو، کە" دیکارت " و فەیلەساااااوفانی رێنساااااانس دایانهێنا، 
                                                                                           ئەوان پێینا وایە)) عەقڵ بناغەی فەلسەفەی جوانییە، لە داهێنانی کالسیک دا، چونکە الی ئەوان عەقڵ 
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                                                                                  انەوەی راستییە، راستیش لەهەموو سەردەمێکدا نەگۆڕو یەکسانە و بەردەوام دەمێنێتەوە(()      تیشکد
                                                     (، ئەم بۆچونەی کالسااااااییکیەکان تا ماوەیەک بەردەوام بوو،    31                                   رێبازە ئەدەبییەکان، فەرهاد پیرباڵ، 

     تێبی  ک                                                                                  نوسەرانی کالسیک بەردەوام بەرگرییان لێ دەکرد، بەتایبەت " بواڵۆ" رەخنەگری فەرەنسی لە 
                                                                                    " هونەری شاایعر" دا  باس لە گرنگی دان بە هۆش دەکات و دەڵێت))هەمیشااە بەتەنگ هۆشااەوە بن ، 

                        ( گرنگی دان بە عەقڵ وەک   ١1                                                            با تەنها لەئەوەوە هەرچی جوانییە وەری بگرن(() هەمان سااااەرچاوە، 
    نیی  ا                                                                               بنەمایەکی کالسیکی و بەستنەوەی بەجوانی و چێژی شیعری تا سەرهەڵدانی بیرە فەلسەفییەک

                                                                                        " کانت" بەردەوام بوو، چونکە "کانت" کۆمەڵێ بیروڕای نوێی هێنایە کایەوە، کە بۆ سااااااەدەی هەژدە 
                                                                                       شتێکی نوێ بوو، ئەو پێی وابوو)) جوانی ئەو شتەیە، کە بەبێ تێگەیشتنی عەقەی پێمان خۆش بێت، 

       یوەندی     ە پە                                                                            بۆ ساەلماندنی جوانی پێویسات ناکا پەنا ببەینە بەر بەڵگەی عەقەی، چونکە حوکمی چەشا
                                 ( لێرەوە عەقەگەرایی رەتکرایەوە و   ١١                                                  بەدەساااااتور و یاساااااای عەقەییەوە نیە(( ) هەمان ساااااەرچاوە، 

                                                                          گرنگی درا بە هەسااات و ساااۆزی تاکەکەسااای، بەالی کالسااایکەکانەوە هۆش ساااەرچاوەی ئیلهامی 
                                                                           شااااایعری بوو، بەاڵم رۆمانسااااایەکان جەەویان دایە دەسااااات هەسااااات و ساااااۆز، پێیان وابوو)) دڵ 

                      ( . هەروەها کالسیکەکان   22                                                      ئیلهامی شیعرە(() رێبازی رۆمانتیکی لە ئەدەبی کوردی دا،           سەرچاوەی
                                                                                     بۆیە پشاااتیان بەعەقڵ و مەنتیق دەبەسااات چونکە لە حەقیقەتدا جوانییەکی نەگۆڕ و چەساااپاو هەیە، 
                                                                                          لەکاتێکدا بەگۆڕانی قۆناغ تاکەکانی کۆمەڵگاش دەگۆڕێن، بەاڵم رۆمانسیزمەکان بە پێچەوانەی ئەوان 
                                                                                  مەسەلەی جوانیان بەستەوە بە چێژی تاکەکەس،بەالی رۆمانسییەکانەوە)) دەبێت حەقیقەت سۆزی 

       ( بۆیە   61                                                                      مرۆڤایەتی تێدا بێت(() ئیسااااااتاتیکای دەقی شاااااایعری کوردی، جەبار ئەحمەد حسااااااین، 
                                                                                   رۆمانسایەکان مەساەلەی جوانیان وەک بەهایەکی رێژەیی دەرخسات، ئەم بیروڕاجیاییە لەمەساەلەی 

                                                                     قڵ ، چێژ " وای کرد رۆمانسااااایزم وەک رێبازێکی ساااااەربەخۆ و جیاواز لە کالسااااایزم            "جوانی ، عە
                                                                                دەربکەوێت. دوا بەدوای چەسااپانی رۆمانساایزم، لە سااەرەتای سااەدەی نۆزدە بەهۆی پێشااکەوتنی 

                                            جۆرێکی تر لە تێڕوانین بۆ چەمکی شااایعر و ئەدەب                                      زانسااات و ساااەرهەڵدانی بیری رەخنەیی نوێ، 
                                                           ی ناپلیۆن لە فەرەنساااااا، بارودۆخێکی نەخوازراو لە فەرەنساااااا ساااااەری                          هاتەکایەوە، لە دوای روخان

                                                                                      هەڵدا،نووساااااەرانیش لە ڕێی ئەدەبەوە دەیان ویسااااات کۆتایی پێبهێنن و گۆڕانکاری لە واڵتدا بکەن، 
                                                                        بەتاااایاابەتاایااش ئەو نااووسااااااەرانەی هەڵااگااری باایااروبااااوەڕێااکاای کااۆمەاڵیەتاای بااوون، روویاااان لە 

                                              هەمەکانیاندا رەنگی دایەوە، هەروەک بەشااااااێکی زۆری                                     کێشااااااەکۆمەاڵیەتییەکانی خەڵک کرد و لەبەر
                                                                                      نووساااەرانی رۆماننسااایزم، لەخەو و خەیاڵدا دەژیان و لە خەڵکی ئاساااایی دوور کەوتبوونەوە، بۆیە 
                                                                                  لەو قۆنااغەدا)) ریاالیزم وەک پەرچەکردارێکی رۆماانساااااایەت هااتە ئااراوە())ریاالیزم لە شاااااایعری 

                                          ئەمەش لە ئەنجامی ئەو بیروبۆچونە نوێیانەوە     (،  13                                      هاوچەرخی کوردی دا، عەباس محەمەد قادر، 
                                                                                        بوو، کە وردە وردە دەکەوتنە بەرباس، ئەمەش پێچەوانەی بیروڕاکانی رۆمانسیزم بوون، هەروەک))
                                                                                   ناوەرۆکی کۆمەاڵیەتی و رەوشااااااتی ریالیزم ، بە پێچەوانەی ناوەرۆکی رۆمانساااااایزمەوە بوو. واتە 

                                    خۆیی و ناکەسااااااێتی دەچوو. لە خرۆش دوور                                          رەفزی هەاڵتنی لەدەسااااااات واقی  دەکرد بەرەو ناو
                                                                                       دەکەوێتەوەو رێی ئیجااابیەتی دەگرتە بەر. تەنهااا بەوە وازی نەدەهێنااا، کە واقی  بناااسااااااێاات، بەڵکو 

                  (، کەواتە ریالیزم    296                                                               دەیویسااااااات واقی  بگۆڕێت(()فەلسااااااەفەی جوانی و هونەر، کەمال میراودەلی،
                                   هەوڵی گۆڕانکاری ئەو واقیعەشااااای دەدا.                                                  ئەگەرچی واقیعی وەک خۆی پیشاااااان دەدا، لەهەمان کاتدا 

                                                                                  ریالیزم ئەدەبی بارگاوی کرد، بەوەی ئەدەب ئەرکێکی کۆمەاڵیەتی و ئەخالقیشاااااای وەرگرت،بەوەی 
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                                                                                          ئەدەبێت هەڵگری پەیام بێت، بۆ ئەوەی سود بگەیەنێت. ریالیزمەکان تێروانینیان بۆ مەسەلەی جوانی 
                                          ن دەبەسااااتەوە بە کۆمەڵەوە، بەالی ئەوانەوە ))                                                جیاواز بوو، دژی رۆمانتیکەکان بوون، ئەوان جوانیا

                                                                                   مرۆڤ یەکەیەکی سااااەربەخۆ نیە، بەڵکو وای لێ دەڕوانی ، کە مرۆڤ و ژیان پێکەوە بەسااااتراون و 
                                                                                       هەریەکەیان بە ئەوی تر دەبەسترێنەوە، لە رووی جوانکارییەوە مرۆڤ وەک تاک وەرناگرێت، بەڵکو 

                                        م لە شااااایعری هاوجەرخی کوردی، عەباس محەمەد                                            وەک تاکێکی ناو کۆمەڵ لێی دەروانێت(() ریالیز
                                                                        (بۆیە دژی ئەو تاکگەراییە وەستایەوە، کە رۆمانسیزمی لەسەر بنیات نرابوو.    21      قادر، 

                                                                                      ئەم ملمالنێی نێوان رێبازەکان لە الیەک بووە هۆی دەرکەوتنی رێبازی ئەدەبی نوێ، لە الیەکی تر   
                                          انی ئەدەبی، ئەمەش بەپێی قۆناغە جیاوازەکان                                               بووە هۆی دەوڵەمەند کردنی بیری نووسەران و داهێن

                                                                                    دەرکەوتەی ئەرێنی زیاتری لێکەوتۆتەوە، هەروەک دەرکەوتنی پەرناساااایزم و دواتر ساااایمبولیزم و 
                                                                                        ساوریالیزم و چەندین رێبازی تری رەخنەیی، کە لێرەدا بەو ملمالنێی نێوان ئەو ساێ رێبازە کۆتایی 

             پێ دەهێنین. 
 
               ئەدەبییەکان :                           // ئەدەبی کوردی و رێبازە 4 - 1
                                                                                   ئەدەبی نووسااراوی کوردی جیاواز لە میللەتانی تر، گەلێک قۆناغ و سااەردەمی جیاجیای بڕیوە،          

                                                                                    کە وای کردووە، تایبەتمەندی و مۆرکی نەتەوەیی پێوە دیار بێت. ئەدەبی کوردیش وەک زۆربەی 
              ی کوردی بەهۆی                                                                    میللەتانی تر بە شاااااایعر دەسااااااتی پێکردووە، لەالیەکی تر مێژووی زمان و ئەدەب

                                                                                   دابەش بوونی سنوری جوگرافی و دەسەاڵتی سیاسی و ئەو بارودۆخە مێژووییەی پێیدا تێپەڕیوە، 
                                                                                لە چوارچیوەی دیالێکتەکاندا گەلێک گەشااااەسااااەندن و سااااسااااتی بەخۆوە بینیوە، ئەمەش کاریگەری 

  ی         ئەدەبیات                                                                              لەسااااااەر هەموو بوارەکانی ژیان بەجێهێشااااااتووە، بەتایبەت لە بواری ئەدەبیاتدا، هەربۆیە 
                                                                                 کوردی خاوەن ئەدەبێکی مەزن و چەندین شاااکاری ئەدەبی و نمونەی بەرزی نووسااەر و شاااعیرە، 
                                                                             کە تا ئێسااااااتاش بەردەوامی هەیە، ئەدەبی کۆنی نووسااااااراوی کوردی بەپێی ئەو سااااااەرچاوانەی 
                                                                                        لەبەردەساااات دایە بە بەرهەمەکانی " باباتاهیری هەمەدانی" دەساااات پێدەکات)) باباتاهیری هەمەدانی 

تایبەت بەخۆی       1٩1٩ -   ٠3١ بازێکی                                                                   کۆنترین شااااااااعیری کوردە، کە شاااااایعری پتەوی لەسااااااەر رێ
               (. لەئەدەبیاتی   ١1                                                            نووسااااایوە(() شاااااێوازی شااااایعری کالسااااایکی کوردی، محمد نوری عومەر کاکی، 

                                                                                   کوردی دا بەپێی ئەو سەرچاوانەی لەبەردەست دان، ئەدەبی کالسیزمی کوردی بە پێی گەشەسەندن 
                                                                  کوردییەکان پەرەی ساااەندووە، چونکە لەهەر ساااەردەمێکدا هەر دیالێکتێک بە                       و دەرکەوتنی دیالێکتە

                                                                                    پێی گەشااەسااەندنی میرنشااینە کوردییەکان پەرەیان سااەندووە و هەر میرنشااینێکیش دیالێکتێک بۆتە 
                                                                                   زمانی فەرمی و ئەدەبی ئەو میرنشااااااینە، بۆیە ئەدەبیاتەکەشاااااای بەو دیالێکتە پەرەی سااااااەندووە و 

                                                              راوە)) شاایعری بابا تایەر و بە کوردی نووسااینی ئەو سااەردەمە هەوڵ و                       نمونەی بەرزی پێ تۆمارک
                                                                                    کۆشااشاای ئەو میرنشااینانەیە، کە پاش دەوڵەتی یەکگرتوی مسااوڵمانان پەیدابوون و هەوڵی ئەوەیان 
                                                                                       دەدا، کە زمانە کۆنەکەی خۆیان بکەنەوە بە زمانی ئەدەبیات و زمانی رەساامی نووسااین و کاروبار. 

                                                        د سااااااەدەیەک هەندێ شاااااااعیری کوردی بەناوبانگ لە ناوچەی سااااااەرودا                        لە پاش بابە تاهیر بەچەن
                                                                                       سااەریان هەڵدا، دیالێکتی کرمانجی سااەروو، بەشااە دیالێکتی بۆتانیان کرد بە زمانی شاایعری خۆیان، 
                                                                                  لەو شااااااعیرانەی بەم دیالێکتە شااااایعریان نووسااااایوە؛ مەالی جزیری، عەلی حەریری، فەقێ تەیران، 

                                                         ناوەوە، ئینجا ئەحمەدی خانی لەسەدەی حەڤدەهەم بە "مەم وزین                                 ئەمانە لەسەدەی پانزە هاتوونەتە
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                  (. هەروەها جگە لە   ١1                                                               " ەکەی الپەڕەی میژووی ئەدەبی کوردی رەنگین کرد(() هەمان سااااااەرچاوە، 
                                                                                     دیالێکتی کرمانجی ساااەروو، هەر لەساااەدەی حەڤدە بەدیالێکتی " گۆران" یش چەندین نمونەی دیارو 

                                                          ی ، خانای قوبادی ، مەولەوی...." چەندین نمونەی تر، لەسااااااەدەی                              بەرچاومان هەیەلەوانە" بێساااااااران
                                                                                          هەژدە دا رەوتێکی نوێی ئەدەبی پەیدابوو، ئەویش بە قوتابخانەی شیعری "بابان" ناودەبرێت، لەسەر 
                                                                                       دەستی " نالی و سالم و کوردی" کە تا سااڵنی بەر لەجەنگی جیهانی یەکەم کاریگەری هەر مابوو)) 

                                                             ەی نۆزدەدا ئاڕاساااتەیەکی تری وەرگرت و وەک قوتابخانەیەکی ئەدەبی                    کالسااایزمی کوردی لەساااەد
           ( هەر بۆیە   3١                          کوردی،عبدالقادر حمە امین،  -                                             خاوەن رێساااااا ناسااااارا(()ئەدەب و رێبازەکانی ئەوروپی

                                                                             بەشااااااێک لە نووسااااااەران و لێکۆڵەران ئەدەبیاتی کالساااااایزمی کوردی بەو جۆرە پیناسااااااە دەکەن: 
                                                دەوترێت، کەلەساااەرەتای ئەدەبی نووساااراوی کوردی دەسااات                                ئەدەبیاتی کالسااایزم بەو بەرهەمانە 

                                                                                 پێدەکات و تاسەرەتای سەدەی بیست دەخایەنێت . ئەدەبیاتی کالسیکی کوردی خاوەن خاسیەت و 
                                                                                    تایبەتمەندی خۆیەتی، کە جیای دەکاتەوە لە ئەدەبی کالسااایکی جیهانی و ئەدەبی کالسااایکی واڵتانی 

                                           عەرەبی، یەکیەتی ساااەروا، بوونی قاڵبی جێاوازی                                        دراوسااای، هەروەک بەکارهێنانی کێشااای عەروزی 
                                                                                         شیعری وەک "غەزەل، قەسیدە، چوارخشتەکی...."، گرنگی دان بەبابەتەکانی رەوانبێژی، بەکارهێنانی 
                                                                                  وشااااەی بێگانە بەتایبەت فارساااای و عەرەبی و تورکی.. ئەمانە دیارترین ئەو ساااایمایانەی شاااایعری 

                 کالسیکی کوردین . 
                                                     دە و سااااەرەتای سااااەدەی بیساااات بارودۆخی مێژوویی و جوگرافی و                    لە کۆتایی سااااەدەی نۆز          

                                                                                ساااااایاساااااای و ئابووری زۆربەی واڵتانی جیهان رووبەڕوی گۆڕانکاری گەورە ببوونەوە، بەتایبەت 
                                                                            کوردسااااااتااان لە دوای جەنگی جیهااانی یەکەم دابەشاااااای چوار پااارچە کرا، کە کاااریگەری زۆری 

                                هۆی ئەوەی کورد جااارێکی تر لە ژێر                                               هەبوولەسااااااەر گۆرانی ڕەوتی کۆمەڵگااا، هەروەهااا بووە 
                                                                               دەساااااەاڵتی بێگانە تووشااااای چەوساااااانەوە ببێت و لەمافەکانی خۆی بێبەش ببێت)) نەتەوەی کورد 
                                                                             لەسااااەرەتای سااااەدەی بیسااااتەم دا دووچاری دوو دەردی کوشااااندە ببوو، یەکەمیان وەک زۆربەی 

                    یەوە، دووەم لەهەموو                                                                   نەتەوەکانی رۆژهەاڵت لە ژێر رژێمی چینایەتی و دەرەبەگایەتی دا دەچەوساااا
   (،   ١١                                                                                   مافێکی نەتەوایەتی و مرۆڤایەتی بێبەش کرابوو(()ریبازی رۆمانتیکی کوردی، خورشید رەشید، 

                                                                                ئەم بارودۆخە مێژوویی و سیاسی یە جەوێکی وای دروست کردبوو، هەستی نیشتیمان پەروەری 
    ئەو                                                                     و دڵسااااااۆزی شااااااااااعیرانی کورد بجوڵێاات و بەرهەمە ئەدەبیەکااانیشاااااایااان رەنگاادەرەوەی 

                                                                              بااارودۆخەبوون، بەمەش خەڵکیااان هۆشاااااایاااردەکردەوە و هەروەهااا الیەنێکی گرنگی ئەو قۆناااغە 
                                                                                       ئەوەبوو لە ژێر رۆشاااااااانیی ئەو گۆڕانکاریانەدا جۆرە ئەدەبێکی نوێ هاتە ئاراوە، کە تاراددەیەک 
   و                                                                                      جیاواز بوو لە قۆناغەکانی پێشاااووتر، ئەم قۆناغەش ناونرا" رۆمانسااایزم". دیارترین شااااعیرانی ئە

                                                                                     قۆناغەش بریتی بوون لە" پیرەمیرد، شاااێخ نوری شاااێخ سااااڵح، گۆران ، زێوەر.... . شااااعیرانی ئەو 
                                                                                قۆناغە داوایان دەکرد شااااعیران واز لە کێشااای شااایعری کالسااایکی بهێنن و بگەڕینەوە بۆ کێشااای 

                                                                          پەنجەی خۆماڵی، هەروەها دەرکەوتنی ژانری ئەدەبی نوێ وەک وتار، چیرۆک..... . 
                                                            لە مێژووی ئەدەبیاااتی کوردی دا، مێژووی دەرکەوتی زۆربەی رێبااازە             سااااااەدەی بیسااااااااات        

                                                                                 ئەدەبیەکانە، جگە لە کالسااااایزم، کە تەنها ئەو رێبازە لە پێش ساااااەدەی بیسااااات ساااااەری هەڵداوە و 
                                                                                     بەهاتنی کۆتایی هاتووە . لە دوای رۆمانساااااایزم لە ئەدەبی کوردی دا رێبازێکی تر سااااااەرهەڵدەدات 

                                                   ساااااڵنی سااایەکانی ساااەدەی بیسااات و لەدوای ساااەرهەڵدانی جەنگی                             ئەویش" ریالیزم" ە . لە دوای 
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                                                                                       دووەمی جیهانی کۆمەڵێ گۆرانکاری خێرا و دیار روویان دا، کە ناوجەکانی کوردستانیشی گرتەوە، 
                                                                                         ئەم بارودۆخە لەناو ئەدەبیاتیشااااااادا رەنگی دایەوە، بەتایبەت لەناو چیرۆکەکانی ئەو قۆناغەدا، کە 

                                                            گرتبوو، بەشێک لە لێکۆڵەران چیرۆکەکانی سااڵنی بیستەکان دەکەنە                             ناوەرۆکێکی ریالیزمیانەی لەخۆ
                                                                                 سااااااەرەتایەک بۆ دەرکەوتنی ریالیزم، هەروەک پێیان وایە))چیرۆکەکانی سااااااااڵنی بیسااااااتەکان، کە 
                                                                                   بەساااااڵنی دەساااتپێکردنی چیرۆکی هونەری دادەنرێت، باشاااترین بەڵگەیە، ناوەرۆکی ئەو چیرۆکانە 

                                                           لە کێشااااااە کۆمەاڵیەتییەکان دواون، کەموکورتییەکانی ناو کۆمەلیان                                ناوەرۆکێکی ریالیزمییانە بووە،
                                                                                  خسااااتۆتە روو، بەگژ دەسااااەاڵت دا چونەتەوە و رەخنەیان لێگرتووە، ئەمانە سااااەرەتایەک بوون لە 
                                                                                 لەدایک بوونی چیرۆکی هونەری کوردی و سااااااەرهەڵدانی زۆرتری ریالیزمی فۆتۆگرافی و رێبازی 

                                                       تایبەت ریالیزمی رەخنەگرانە، کە دواتر لە شاااااایعریشاااااادا رەنگی                                ریالیزمیش لەئەدەبی کوردی دا، بە
     ( .   6٩                                                                 دایەوە(() ریالیزم لە شیعری هاوچەرخی کوردی دا، عەباس محەمەد قادر، 

                                                                                 بەم جۆرە بەهۆی ئەو گۆرانکارییە یەک لەدوای یەکانەی لەناوچەکانی کوردسااااااتان دا روویان           
                               ی خوێندەواری و هۆشاااااایاری ساااااایاساااااای و                                            دا، هەروەها پێشااااااکەوتنی کۆمەڵگای کوردی لە روو

                                                                                   کۆمەاڵیەتی و داهاتنی چاپ و چاپخانە و باڵوبوونەوەی گۆڤار و رۆژنامە و کتێبی نووسااااااەران و 
                                                                                      دیوانی شاعیران و پێشکەوتنی رەخنە و لێکۆڵینەوەی کوردی و هەروەها کرانەوەی کۆمەڵگا بەرەو 

                              هۆی ئەوەی شاااااااعیران و نووسااااااەرانی                                                       رووی گۆڕانکارییە جیهانی و ناوخۆییەکان....ئەمانە بوونە 
                                                                                    کوردیش هەریەک لەو رێبازانە لەناو ئەدەبی کوردی دا رەنگ پێبدەنەوە و ساااااایماو تایبەتمەندی 

                                                                ئەدەبەکەش بپارێزن، هەروەک پەرناسیزم و سیمبولیزم و سوریالیزم....
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                    دڵدار لە کایەی رێبازە ئەدەبییەکان :
                            // دڵدار لەمەیدانی ئەدەب دا 1 - 2

                                                                          لە ساااااەرەتای ساااااەدەی بیسااااات دا لەگەڵ دەرکەوتنی بیری نوێگەری و ئەو گۆڕانکاریانەی                 
                                               ئەدەبیش وەک بوارێک لە بوارەکانی ژیان گۆڕانکاری                                  بەسااااااەر بارودۆخی کوردسااااااتان دا هاتن، 

                                                                                       بەسااەردا هات، لەو شااێوە باوەیدا نەمایەوە، هەروەها هەر لەو قۆناغەشاادا چەندین شاااعیری دیار و 
                                                                                    بە ئەزموون، لە نێوەندی ئەو گۆڕانکاریانەدا هەڵکەوتن،  یەكێک لەو شااااااااعیر و نووسااااااەرانەش " 

   لە                                        ئەفەندی کوڕی مەالسااەعیدی خادیمولسااەجادە"،                                       یونساای کوڕی مەال رەئوفی کوڕی مەالمەحمود
                                                          بە " دڵدار"ناسااااراوە) دڵدار شاااااعیری شااااۆڕشااااگێڕی کورد، عبدالخالق               لەدایک بووە،      1٠1١     ساااااڵی 

لدین،  کاریگەری هەبووە،   13          عالءا                                                                   ( .شااااااااعیر لە بواری رۆشاااااانبیری و فیکری رۆڵێکی چاالک و 
                                  دا هەبوون، ئەمەش بەهەوڵی خۆی بووە                                                   ئاگاداری ئەو جموجۆڵ و چاالکیانەبووە، کە لەو سااەردەمە

                                                                                        بۆئەوەی ئاگاداری بارودۆخ بێت و لە رووداوەکانی رۆژ دانەبڕێت)) شاعیر زۆری دەخوێندەوە، لەو 
                                                                                     رۆشاااااانبیرانە بوو، کە خۆیان خۆیانیان فێردەکرد، چونکە لەو سااااااەردەمەدا دامودەزگای ئەدەبی لە 

                                      ەورە بووە، کە بچێتە ناو بنج و بناوانی                                                 واڵت دا نەبوو،  پیشااااااەی پارێزەریش بۆ دڵدار هۆیەکی گ
                               ( لەبەر ئەوە دڵدار تەنها شااااعیر    ١3١                                                       ژیانی هەرانەوە(() مێژووی ئەدەبی کوردی،د.مارف خەزنەدار، 

                                                                                 نەبووە، بەڵکو پارێزەریش بووە، هەروەک چۆن بەشااااااێک لە شاااااااعیرانی کۆن مەال بوون،بەاڵم لەو 
                                    قوتااابخااانە، هۆکااارێکی کاااریگەر بوون بۆ                                                قۆناااغەدا بەهۆی باڵوبوونەوەی خوێناادەواری و بوونی

                               ، ئەمەش وای کرد بیری گۆڕانکاری                                                   باڵوبوونەوەی رۆشااانبیری و هۆشااایاری لەنێو تاکی کوردی دا
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                                                                                     پەرەبسااااااەنێت و خیراتر باڵوببێتەوە و زۆربەی چین و توێژەکانی کۆمەڵگاش بگرێتەوە، دڵدار هەر 
                            ە مێشاااااکی دا دەچەساااااپیت،هەر زوو                                                    لەساااااەرەتای تەمەنییەوە ئارەزووی خوێندن و خوێندەواری ل

                                                                                 دەچێتە بەر خوێناادن، هەروەک خۆی لە ژیاااننااامەکەیاادا ئاااماااژەی پێکردوە و دەڵیاات)) مەحمودی 
                                                                                   ئامۆزام لە مەکتەب بوو وە بۆی ئەگێڕامەوە، مەکتەب چەند خۆشااااااە، چۆن یاری ئەکەن و تەعلیم 

               ە دەساااتم کرد بە                                                   بەڕاساااتی زۆر شاااەوقم چووە ساااەرخوێندن، کە مەکتەب کرایەو   -     ریازە   -     دەکەن
    اڵی                  قوتب"  ......لە س                                                                         گریان کە الزمە بچم بۆ مەکتەب، دایکم دەستی گرتم و بردمییە ماڵی" عبدالخالق

                                                                     سااڵندا بووم کە لە دوای عبدالخالق ئەفەندی دەرۆشتم وە لە حەوشەی مەکتەب    ٠         لە عومری       1٠29
                        ەیی قەیادی کردم (()دڵادار                                                             دەسااااااتی گرتم بردمییە الی مودیر نااوی"عبادالرحمن ئەفەنادی" بە تەلەب

                                                           (لە تەواوی ژیاننامەکەشی دا باس لە چۆنیەتی خوێندن و سەرەتای   1٠                     شاعیری شۆڕشگێڕی کورد،
                                                                                    خویندنەوە و رۆشااااانبیر بوونی دەکات، ئەو رووداوانەشااااای کە لەدەوروبەریدا روویان داوە زۆرتر 

                 تی بەشاایعر نووسااین                                                                   چاوی شاااعیرانەیان کردۆتەوە، هەر لەبەر ئەمەشااە لە تەمەنێکی زووەوە دەساا
                                                                                کردووە، لەسااااااەرەتای سااااااییەکاندا بیری دڵدار گۆڕانی بەسااااااەردادێت و دەچێتە قۆناغێکی نوێی 
                                                                                 ژیانییەوە، کە لە رووی مەعریفی و رۆشاااانبیری یەوە زیاتر پەرەدەسااااێنێت، هەروەک خۆی باساااای 

         گۆڕا، لە                                                  م سااانفی پێنجی ئیپتیدائیم، لەم سااااڵەدا مەجرای ژیانم     1٠33                         دەکات)) ئێساااتا من لە سااااڵی 
                                                                                       دەوری منداڵی هاتمە دەورێکی تر کە ئیتزانێکم پێ وەرگرتبوو لەم سااااڵەدا دەساااتم پێکرد بە وردی 

                                                  بەڵکو شاایعرەکانیم ئەغەەب لەبەرکردبوو، دیسااان مام کە                                       دیوانی حاجی قادری کۆیی موتالەعە بکەم
       عاسااای ،                                                                            زۆر بە وردی گویلە گوێ لە شااایعرو قەساااائیدی شااااعیرانی کۆی وەکو" عەونی ، راجی ،

                                                                                         حسێنی" رابگرم و لەبەریان بکەم، بەمەش ئیکتیفام نەدەکرد هەر شیعرێکی کوردیم بکەوتایە بەرچاو 
                                                                                      ئەمنوسااااای یەوەو لەبەرم دەکرد تا ئەغەەب شااااایعرەکانی  "وەفایی، بێ کەس ، زێوەر ، پیرەمێرد" م 

یان  حەمە رەش و غەریب موسااااااتەفا لە مەکتەب         ئەهاتنە                                                                           لەبەرکرد، زۆرم الخۆش بوو، کە بەیان
                                                                                    دەرەوەو بەحەماسەوە شیعری " ئەی وەتەن مەفتونی تۆم" ی بێ کەسیان ئەخوێندەوە لەم ساڵەدا 
                                                                                      بەرە بەرە هەستم بە خۆم دەکرد لەزەت لە شیعر وەرئەگرم بەڵکو زۆرم ال خۆشە(() دڵدار شاعیری 

    شاااان                                                             ( . بەم شاااێوەیە ژیانی خوێندەواری دڵدار گەشاااەدەکات و بەرەو هەڵک  ١3              شاااۆڕشاااگێڕی کورد،
ندەنەوە و هاورێیەتی ونزیکی لەو کەساااااااانەی                                                                                    دەچێت، بەردەوام هەوڵی ئەوەی داوە لە رێی خوێ
تا ئەوەی لە رێی بزاوتنی هەسااااااتی  ناکانی خۆی بدات،                                                                                      تینوی بیری کوردایەتی بوون پەرە بە توا
                                                                                  نیشتمانی و سیاسی یەوە وردە وردە بەشداری پارت و رێکخراوەکانی سەردەمەکەی خۆی دەکات، 

                                                                                         ترینیان "حیزبی هیوا،   حزب التحرر الوطنی "  بوو، کە دڵدار رۆڵێکی چاالکی تێدا گێڕا . دڵدار     دیار
                                                                                        لە ژیانی رۆشنبیری و نەتەوایەتی خۆی دا لە رێی شیعرەکانیەوە هەوڵی دا  کۆمەڵ هۆشیاربکاتەوە 

         ێڕ هەوڵی    ڕشگ                                                                              لە پێناو بەدیهێنانی خواستەکانیان، هەروەک)) لە سییەکاندا وەکو هەڵبەستەوانێکی شۆ
                                                                                      هۆشیارکردنەوەی الوان و خەڵکی کوردستانی داوە پاڵی پێوەناون بۆ خەبات و تێکۆشان لە پێناوی 
                                                                                 هێنانەکایەی رژێمێکی دیموکراساااااای گەلی(() ئەدەبیاتی کالساااااایکی و نوێخوازی کوردی، د.کەمال 

       لەویوە                                                                ( . دڵدار هەر لەسااااەرتای الوێتیەوە دەساااات بە شاااایعر لەبەرکردن دەکات و    21١        مەعروف، 
                                                                                چێژی شیعری لەال دەبزوێت، هەر ئەمەش وای لێدەکات دەست بە نووسینی شیعر بکات و ئەسپی 
                                                                                        خۆی لەو مەیدانەدا تاوبدات، یەکەم بەرهەمی شاایعریشاای لە گۆڤارەکانی ئەوکاتەدا باڵو دەکاتەوە و 

    عری        ەمین شاای                                                                              لەوێوە تێكەڵ بەدنیای رۆژنامە و باڵوکراوەکانی ئەو قۆناغە ئاشاانا دەبێت)) دڵدار یەک
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                                                     ی گۆڤاری رووناکی لەشااااری هەولێرباڵوکردۆتەوە(() کاروانی  2                  داناوە و لە ژمارە       1٠3١        لە سااااڵێ 
                                                    ( بەوپێیەش بێت دڵدار هێشااتا لەقۆناغی خوێندنی ناوەندی    1٩٩                              شاایعری نوێی کوردی، کاکەی فەالح، 

      اری "                                                                          و ئامادەیی بووە دەساااااتی بە شااااایعر نووساااااین کردوە، لە دوای ئەوەش بە دەرچوونی گۆڤ
                                                                                  گەالوێژ " رۆڵێکی باش دەبینیت لە باڵوکردنەوەی بابەت و شاااااایعرەکانی، کە کاریگەری لە دوای 

                   خۆی بەجێ دەمێنیت .
                                                                                   دڵدار لەمەیدانی شیعرنووسین دا لەگەڵ ئەوەی تەمەنێکی کورت ژیا، بەاڵم خاوەن ئەزموونێکی             

                               ێت)) دڵدار نمونەی تاقیکردنەوەی                                                          شااایعری دیارە، " د. مارف خەزنەدار" لەباەری شااایعرەکانیەوە دەڵ
                                                                                شااااایعری تازەی کوردی یە، بەهەموو لقەکانییەوە،ئەم شااااااعیرە لەساااااەردەمێکدا خۆی ناسااااای، کە" 

    ( .    ١3٠                                                                        شاااااایعری نوێ" ی کوردی لەناااوەوە بوو(() مێژووی ئەدەبی کوردی، دمااارف خەزنەدار، 
                  ڵدار بە الی ئێمەوە                                                                   هەروەها " رەفیق حیلمی" لەبارەی شاااااایعرەکانی دڵدار بەو جۆرە دەدوێت)) د

                                                                                    شااااعیرێکە زۆر بااڵ، ئەگەر لە هەندێ شااایعریا ناپوختەیی هەبی، بەهای شااااعیریەتی پی ناشاااکێ(() 
                                             (، هەر لە روانگەی ئەو شااایعرانەی کە نووسااایونی و    123                                    شااایعرو ئەدەبیاتی کوردی، رەفیق حیلمی، 

    ینی               بینی و جیهان ب                                                                     باڵوی کردوونەتەوە، هەستێکی بەرزی کوردایەتی و نیشتیمان پەروەری و دنیا
                                                                                   شاعیر دەردەکەون. هەروەها لە سەرەتا دا سروشت سەرچاوە و ئیلهام بەخشی شیعرەکانی بووە، 
                                                                                   هەروەک)) یەکەم جاار لە " رانیە" لە بەرامبەر سااااااەرچااوەی پیرۆزی رەنگی ئااوی " قولە" روحی 

              کانی ژیانی دا                                (، هەروەها بەو پێیەی لە یاداشااااتە   123                                     شاااااعیریەتی بزووتووە(() هەمان سااااەرچاوە، 
                                                                                         ئاماژەی پێکردووە، " رانیە" و سەرچاوەی ئاوی" قولە" دیمەنێکی دڵرفێن و خۆشی بە دڵداربەخشیوە 
                                                                            و ساااااەرچاوەی ئیلهامی شااااایعرەکانی بووە، هەربۆیە وەک زۆربەی شااااااعیرەکانی تر ، وەسااااافی 

    ەش                                                                             سااروشااتی کوردسااتان و دیمەنی جوانی کوردسااتان بە جوانی بە شاایعرەکانیەوە دیارە،کە ئەم
                                                                                لەرێی ئەو کاریگەریەوە بووە، کە کاری لە شاااااااعیر کردووە، هەروەک لە شاااااایعری" کوردسااااااتان" 

                                                                             دیمەنی جوانی کوردستان تیکەڵ بەهەستی نیشتمانی و کوردایەتی خۆی دەکات و دەڵێت :
                              کوردستانی خۆش،  نیشتمانی جوان                                      
                            تۆ قیبلەگاهی ، منی بێ گومان                                      
                         چاوم پشکووتووی شاخەکانتە                                      
                                      فێری سەیرانی باغەکانتە                                                     

 (1١2) دڵدار شاعیری شۆڕشگێری کورد،   
                                                                                ئەم شیعرە هەر لەسەرتاوە تا کۆتایی لەپاڵ وەسفی سروشت و کەش و هەوای کوردستان بۆنی 

                                          بەو پەری شااااااانازییەوە نیشااااااتمان دەکاتە مەنزڵی                                       نەتەوەیی و نیشااااااتمانی هەڵگرتووە و شاااااااعیر 
                          کوردایەتی و جوان پەرستی .

                                                                                بەرهەمە شیعریەکانی دڵدار لە چوارچێوەی بیری خۆشەویستی کوردستان و نیشتمان پەروەری   
                                                                                   و هۆشیارکردنەوەی گەلی کورد بەماف و خواستەکانی و مەسەلەی چینایەتی و ئامۆژگاری و ئەو 

                                                            نێتەوە، هەروەها شااااااعیر لەبەر ئەوەی شااااااعیری دوای قۆناغی " حاجی                         جۆرە بابەتانەدا خۆی دەبی
                                                                                      قادری کۆیی" بوو، هەروەها لە بەر زۆر کاریگەربوونی بە حاجی ، تاراددەیەک لە شاااااایعرەکانی دا 
                                                                                     رەنگ دەداتەوە و هەروەها شاااااعیر زۆرتر مەبەسااااتی گەیاندنی بیر و پەیامی کوردانەی بووە بۆیە 

                                                       شایعرەکانی و وشاەکاری کردوە، بەشاێوەیەکی گشاتیش ئەرکی شایعر                          کەمتر خۆی بە رازاندنەوەی 



ر    .................................................................  ................................................................. دلدا

 130 

7 

یار کردنەوە....  یا هۆشاااااا یا کۆمەاڵیەتی  مانی  یامی نیشااااااتی مداری بووە، جا پە یا                                                                                     لەو قۆناغەدا پە
                                                                                بووبێاات))ئاااشااااااکرایە لە داوای کۆتااایی هاااتنی جەنگی جیهااانی یەکەم بەدواوە شاااااااااعیرانی کورد 

                                                    د بابەتێکی شااایعری کردووە تا ئەركێکی دیاری کراویان پێ                                     پەیامدارانە و وشااایارانە روویان لە چەن
                                                                                      ببینن وەک ئەرکی سیاسی و نیشتمانی وکۆمەاڵیەتی و ئایینی...(() ئەرکی شیعر لە ئەدەبی کوردی 

                                                      ( داڵدریش لەبەرامبەر ئەو ئەرک و پەیامانەدا دڵسااااۆزانە بە    1٩٠                            دا، نەساااارین رەئووف ئیسااااماعیق، 
         و داوە .                               ئەرکی خۆی هەستاوە و رۆڵی خۆی تا

                                                                                     لە شااااایعرەکانی دڵدار و ئەو قۆناغەی تێیدا ژیاوە، قۆناغێکی گواساااااتنەوە بووە لەنێوان رێبازی         
                                                                                    کالساایکی و رۆمانتیکی و دواتریش بەرەو ریالیزم، هەربۆیە کۆی بەرهەمە شاایعریەکانی بۆنی هەر 

            پاراساااتووە و                                                                          یەک لە ساااێ رێبازەی بەخۆی هەڵگرتووە، کە له هەریەکێکیان دا تایبەتەمەندی خۆی 
                                                                                    جۆرێک لە بیر وردی و دەست رەنگینی خۆی پیوە دیارە، چونکە نەکەوتۆتە بەر السایی کردنەوەی 
                                                                                   شاااااعیرانی پێش خۆیی و تایبەتمەندییانەی بەشااااێوەیەکی گشااااتی ئەو رێبازانە لە خۆیی گرتوون)) 

      ساااەدەی                                                                             دڵدار شااااعیری ماوەی تاقیکردنەوە و گواساااتنەوە بوو لە ئەدەبی کوردی نیوەی یەکەمی 
ئاڵۆزییە  ئاڵۆز وپڕ لە تەنگوچەڵەمەی کۆمەڵی کوردا ژیاوە، ئەم  ێک                                                                                         بیسااااااتەمدا، لە قۆناغێکی گەل
                                                                                      ڕەنگی لە بەرهەمی شاااااعیر داوەتەوە. خەبات و زۆرانبازییەکی تیژ لە نێوان قوتابخانەی کالساااایکی 

         ی کوردی،                                                                             تەقلیدی کۆن و بزووتنەوەی شاااااایعری نوێ" رۆمانتیزم" لە ناوەوە بوو(() مێژووی ئەدەب
مارف خەزنەدار،  یانە    ١3٠                 د. بازە ئەدبی                                                                 ( هەر لەبەر ئەوە ئەزموونی شاااااایعری بەر هەریەک لەو رێ

                                                                                      دەکەوێت و لەهەریەکێکیاندا جێ دەستێکی دیاری جێ هێشتووە، کە ببێتە هۆی ناسنامەی کەسایەتی 
            وە بۆ ئەوەی                                                                              دڵدار و ئەو قۆناغەی تێیدا ژیاوە . لێرەدا لەسااااااەر هەریەک لەو رێبازانە ورد دەبینە

                                                                                       زیاتر لە توانای شااااااعیریەتی دڵدار شاااااارەزببین و بزانین چۆن خۆی لەو مەیدانەدا دۆزیوەتەوە لە 
                                رێی بەرهەمە شیعرییەکانییەوە .  

 
                         دڵدار و رێبازی کالسیزم :    //  2 - 2

                                                                               سەرەتای ئەدەبی کوردی بە رێبازی کالسیک دەستی پێکردووە، لەو بوارەشدا ئەدەبی کوردی           
                                                                       ەرهەمێکی زۆرە و سااااااااماانێکی گەورەی ئەدەبەکەماان پێاک دەهێنێات، هەروەهاا خااوەن        خااوەن ب

                                                                            چەندین نمونەی شااااااااعیری دیارو بەرچاوی کالساااااایزمین، کە شااااااااکاری مەزنیان تۆمارکردووە، 
                                                                               کالساااایزمی کوردی هەر لە سااااەدەی "دە و یازدە" ی زایینیەوە تا سااااەرەتاکانی سااااەدەی "بیساااات" 

                                                    ەنادین قۆنااغی یەک لە دوای یەکی بڕیو. شااااااااعیرانیش لەهەر                             بەردەوام بووە، لەوکااتەشااااااەوە چ
                                                                                       قۆناغێکدابووبێت کەوتوونەتە ژێرکاریگەری یەکتر و لەو رێیەوە هاتوونەتە ناو کاروانی مێژووی 
                                                                                    ئەدەبی کوردی و لە دواتردا نمونەیەکی دیاااریااان بۆخۆیااان تۆمااارکردووە. دڵااداریش یەكێکە لەو 

                                                یعری کالساایکی و شاااعیرانی ئەو رێبازە هەوڵی خۆی لەو                                  شاااعیرانەی  لەرێی کاریگەربوون بە شاا
                                                                                      مەیدانەدا تاقیکردۆتەوە، هەروەک لە بەشااااااێکی یاداشااااااتەکانی دا ئاماژەی پێدەکات و دەڵێت)) لەم 
                                                                                      تەئریخەدا بوو، کە دیوانی نالیم زۆر بە وردی خوێندەوە، شاااااایعرە جوانەکانی نالی لەگەل شاااااایعرە 

                                                ەر زەعامەتی ئەدەبی شاااەڕیان بوو، لەم شاااەڕە شاااتێکیان                                    ئاگرینەکانی حاجی قادر لەمێشاااکمدا لەسااا
                                                                                      بەمن بەخشی، ئەویش بۆ شیعرو ئەدەبیات رواندمیان، زۆر خەیاڵی وام لەمیشکدا بوو، کەدەمویست 

        ( دڵدار   ١٩                                                                               لەناو خەڵکیدا بەرپایان بکەم(() دڵدار شاااعیری شااۆڕشااگێڕی کورد، عبدالخالق عالءالدین، 
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                                                  دەکات، کە چۆن لەو کاتەدا "نالی و حاجی" کاریگەریان       1٠3١                            لەو یاداشااااااتەی دا باس لە سااااااااڵی 
                                                                                هەبووە لەسااااەری، لەالیەک غەزەل و قەساااایدە دڵداری و سااااەرنج راکێشااااەکانی نالی، لەالیەکی تر 
                                                                                 شااایعرە نیشاااتمانی و نەتەوایەتیەکانی حاجی جۆشااای شااایعریان گڕداوە، ئەگەرچیش زۆر بە  نالی 

                                       تووە، بەاڵم بارودۆخی ساایاساای و بیروباوەڕی                                           کاریگەر بووەو چیژی زۆری لە شاایعرەکانی وەرگر
                                                                                      نەتەوایەتی زۆرتر بەالی حااجی دا بردووە، بە واتاایەکی تر ئەوەنادەی گرنگی بە نااوەرۆک داوە ، 
                                                                                  کەمتر گرنگی بەروخسااااااار و رازاندنەوەی شاااااایعر داوە، کە یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی شاااااایعری 

                                گەرچی دڵدار چەند نمونەیەکی کەمی                                               کالسااااایکی گرنگی دان بووە بە روخساااااار و وشاااااەکاری . ئە
                                                                                       دەکەونە بەر کالساااااایزم، بەاڵم لەهەمان کاتدا توانیویەتی لەو بوارەدا هەوڵی خۆی بدات و لەهەمان 
                                                                               کاتیشاااااادا جۆرێک لە گۆڕان لە قاڵب و ساااااایمای کالساااااایکیەتدا بکات)) بەپێی ئەو شاااااایعرانەی لە 

                            ی داناوە، وە بەشێوەیەکی سوک                                                       دیوانەکەیدا چاپ کراون، لەسەر پێی دانی شیعری کالسکی شیعر
                                                                         و ئاسااااااان شاااااایعرەکانی دەربڕیوە، ئەگەرچی لەسااااااەر پەیڕەوی ئەدەبی کالساااااایکی رۆیشااااااتووە 
                                                                             لەبەکااارهێنااانی عەروز و قااافیەدا، بەاڵم وەک ئەوان خۆی خەریااک نەکردووە، بە روخساااااااااری 

          یک نەکردن                       (، جا  ئەو خۆ پێوە خەر   2١2                                                   شیعرییەوە(() رێبازی رۆمانتیکی کوردی، خورشید رەشید، 
                                                                                          و گرنگی نەدانەی لەبەر ئەوە بووبێت زۆرتە مەبەستی گەیاندنی پەیامەکەی بووبێت یا ئەوەتا لەبەر 
                                                                                      ئەوەی لەو قۆناغەدا شێوازی ئەو جۆرە شیعرانە تاڕاددەیەک کەمتر ببۆوە، ئەمەش کاریگەری نەک 

                                                                هەر لەسەر دڵدار بەڵکو لەسەر زۆربەی شاعیرانی ئەو قۆناغە هەبووە .
                                                                               ەند نمونەیەک لەو شااایعرانەی دەکەونە بەر شااایعری کالسااایکی، دڵدار لە شااایعری )ئومێد( دا،  چ          

                                                 نووسیویەتی، شێوازیکی کالسیکی بە روخساری شیعرەکەوە       1٠3١                            کەپارچە غەزەلێکە و  لە ساڵی 
                                                                                     دیارە، ئەگەرچی لەناوەرۆکی شاااااایعرەکەیدا زیاتر ناوەرۆكێکی تازە بەخۆ دەگرێت، بەاڵم لەهەمان 

                                                                  لە رووی کێشاااااەوە پەیرەوی کێشااااای عەروزی کردوە، هەروەها ساااااەروای یەکگرتوی          کاتیشااااادا
                                                                                    بەکارهێناوە، لەساااەرەتای غەزەلەکەوە تا کۆتایی یەک ساااەروای هەیە و جۆرێک لە وشاااەکاری تێدا 

                       کردووە، هەروەک دەڵێت: 
                                            چاوەکانم ڵێڵ و وێڵ بوو کوا ستارەم دەرنەکەوت

     نەوت                                        دڵ لە تاوی دەردی گەپەی سەند وەکو ئاورو
                                          رۆژهەاڵت و زیندەگی دا گشتی عالەم کەوتە ئیش

                                                چاوەنۆڕی ئوفقی دوورم رۆژی من کوا دەرنەکەوت     
  (   19١                              ) دڵدار شاعیری شۆڕشگێڕی کورد،   

                                                     لەم شیعرەدا کێشی )رەمەڵی هەشتی مەقسور(ی بەکارهێناوە.
   

             ن شاااااێوە سااااایمای                                                                     هەروەها لە شااااایعری "دڵ" کە لەگەڵ " عەونی" بەیەکەوە نووسااااایویانە ، بەهەما
                                                                              کالسااایکی پێوە دیارە و کێشااای" رەمەلی هەشاااتی مەحزوف" ی بەکارهێناوە، ساااەروای یەکگرتوی 
                                                                                          بەکارهێناوە، ئەو جۆرە وشەکارییەی بەکارهێناوە، کە " نالی" پێ دەناسرێتەوە، لەم شیعرەدا هەست 

                                                                       بە کاریگەری زمانە ئەدەبییەکەی نالی دەکرێت لە شیعرەکەیدا، هەروەک دەڵیت:
                                       لەبەینی تەڵعەتی روو زوڵفەکەی دەیجوورتە   دڵ 

                                         گاهێ مەیلی شەو ئەکات و گاهێ مەیلی نوورتە
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                                       بەحری عوسمانی سروشکم وا بەدەم گریانەوە
                                                   پڕ لە دانەی گەوهەرە هەم لەعلی وێنەی سوورتە        

 (1١٩)دڵدار شاعیری شۆرشگێری کورد، 
                            هەشااااااتی تەواو" ی بەکارهێناوە،                                                       لە پارچە غەزەلی "نائومێدی" بەهەمان شااااااێوە کێشاااااای" هەزەجی

                           هەروەها سەروای یەکگرتوو و 
                                                                                      ئەو جۆرە وشەکارییەی لە ئەدەبیاتی کالسیکی دا باوبووە ، هەروەها جۆرێک لە ناوەرۆکی دڵداری 

                                                                                   و ئەڤینی لە خۆگرتوە ، کە لە شیعری شاعیرانی کالسیکیشدا رەنگی داوەتەوە، هەروەک دەڵێت:
                     انە پەردازی نیگارێکم                             زەدەی تیاااری نیگاهااای فیاات

                                        گیرۆدەی داوی زوڵفی مشکباری گوڵ عوزارێکم
                                                  ئەوی ناەیاادیبێ نیشێ دڵ و یااا ئاااازاری دڵااداری

                                                چوزانێ من لە ئێشانی چە سووتان و فگارێکم        
 (21٩)دڵدار شاحیری شۆڕشگێڕی کورد،  

                    ویەتیەوە، بە رواڵەت                                                              لە شاااایعری " الوی کوردان"، کە لەسااااەر شااااێوەی شاااایعرەکانی "حاجی " هۆنی
                                                                                      پەیرەوی سااایماکانی کالسااایکی کردووە، بەاڵم لە ناوەرۆکدا سااایمایەکی نەتەوایەتی پێوە دیارە، ئەم 

ێک هاتووە لە ناوەندی     2٩                                           پارچەیە شاااااایعرێکی دوورو درێژە و پ                                     کۆپلەی چوارینەیی، لە قۆناغی 
                  یڕەوی کێشااای عەروزی                                                                   نووسااایویەتی، هەروەک لە دیوانەکەیدا ئاماژەی پێکراوە،لە شااایعرەکەیدا پە

                                                                                  کردووە و سااااااەروای یەکگرتووی شااااااێوە قالبی چوارینەی بەکارهێناوە، هەروەها زمانی دەربڕینی 
                                                                                   شیعرەکەی ئەو شێوە زمانەیە، کە حاجی بەشێکی زۆری شیعرەکانی پێ دەربڕیوە، هەروەک دەڵێت 

:  
                                                                     تااۆ ئاەزانی ئەی وەتاااەن ئااایمڕۆکاااە باااااااۆچی بااااێ باااەشاای

                                                              اااۆچی دەساااتی شاااەو ناایشانااای تاااۆ ئاااەدا نااامەی رەشی  با
                                                                 پێت بەاااێم ئااااەسااابابی گاااااااەورەی زیللەت وچااااارە رەشاای

                                                  "گەنجی کوردان هەر لەدەورەی مەی ئەکەن غیرەت کەشی" 
 (2٩2) دڵدار شاعیری شۆڕشگێری کورد،

                                   ساایاساای" چونکە پێی وایە دەرخەری بیرو                                                دکتۆر مارف خەزنەدار ئەم شاایعرەی ناوناوە شاایعری"
                                                                                    باوەڕێکی ساایاساای یەو هانی الوەکان دەدات، کەچیتر باوی قسااەی بێ کردار نەماوە، بەڵکو دەبێت 

                                                              هەموو هەوڵبدەن لەپێناو گەیاندن و باڵوکردنەوەی بیری کوردایەتی .
     رێن،            نی دا دەبین                                                                       بەم شێوەیە ژمارەی شیعرە کالسیکیەکانی زۆر کەمن و زیاتر لە قۆناغێکی ئەزموو

                                                                                     بەو مانایەی شاااعیر لە قۆناغی ئەزموونی شاایعر نووسااینی دا ئەم شااێوازە شاایعریەی بەکارهێناوە، 
                                                                                        ئەگەرچی توانیویەتی ئەزموونی خۆی تێدا تاقی بکاتەوە، بەاڵم لەهەمان کاتیشااااادا جۆرێک لە لێزانی 

                                        و دەست رەنگینی دڵداری تێدا دەردەکەوێت. 
                      //دڵدار و رۆمانسیزم : 3 - 2
                                                                            قۆناغی شاااااایعر نووسااااااینی دڵدار لە کالساااااایزم زۆر نەمایەوە، بەخێرایی رووی کردە رێبازی           

                                                                                     رۆمانسیزم، چونکە هەر لەو سەردەمەی دڵدار تێیدا دەژیا قۆناغی نوێکردنەوەی شیعری کوردی و 
                                                                                 هاتنە کایەی رۆمانساایزم بوو، ئەمەش وای کرد هەر زوو رێچکەی شاایعری بگۆڕیت وبەرەو ساایما 



ر    .................................................................  ................................................................. دلدا

 133 

7 

                                                                               ئەم ریبازە هەنگاو بنێت.)) دڵدار بە قۆناغی دوای گۆران و پیرەمێرد دەژمێردرێت، لە            و روخسااااری
                                                                                        بەردەوام بوونیدا لەسەر رێبازی رۆمانتیک، ئەم قۆناغی گواستنەوەیشی بەرەو رێبازی رۆمانتیک و 
                                                                                   شاااێوەی تازەگەری دیارە ه لە روخساااار و ه لە ناوەرکدا(() رێبازی رۆمانتیکی کوردی، خوڕشاااید 

                                                                             (، دڵدار  لەشاااااایعرەکانی دا بە قۆناغی نوێکردنەوەدا تێپەڕبووە، بەجۆرێک لەگەل ئەو    2١9  ،      رەشااااااید
                                                                               ساااایما تازەگەریەدا هاوتابووە، کە لەو سااااەردەمەدا شاااایعری پێ نووسااااراوە، هەروەک شاااااعیران 
                                                                                بەتەواوی دەساااتیان لە کێشااای عەروز و بەکارهێنانی وشاااەی عەرەبی و زمانەکانی تری دراوساااێ 

                                                                       ارترین شایعری ئەو قۆناغەشای " خەندەکەی بایی، گوڵی ساور"ە کە بەتێکەڵ کردنی                هەڵنەگرتبوو، دی
                                                                                کێشاای عەروز و کێشاای خۆماڵی ساایمایەکی نوێی بە شاایعرەکە بەخشاایوە، هەروەک لە " خەندەکەی 

              بایی " دەڵیت:
                                                             لاااە ئاااافااااقای ژیااانی ناااائومێدیاااام خااەندەکەی بایی

                       نااادام وا کااەبیدوێنم                              فریشتااەی پااااکی هیاوامی نیشا
                                              پریشکی تیشکی ئەستێرەی جوان ئیمشەو بە ئەسپایی 

                                                 بەسۆزی هاتە نێو کااونجی دڵاای تااااریکی پڕ خوێنم
                       دەسا دەی مەسدەری هەستی

                                                        دەخااێاااااارا الدەرە پاااەساتاااای                     
 (1٠6)دڵدار شاعیری شۆڕشگێڕی کورد،  

                                                       ومێدی و رەشاااابینی بە شاااایعرەکەوە دیارە، کە ئەمەش خاساااایەتێکی                        لەم شاااایعرەدا هەسااااتێکی نائ
                                                                                         رۆمانتیکەکان بوو، کە بەجۆرێکی رەشااااابینی و بێهیوایی بۆ ژیانیان دەڕوانی، هەروەها گەڕانەوە بۆ 
                                                                                      خەون و خەیاڵ و دوورکەوتنەوە لەو واقیعەی تێیدا دەژین، لەهەمان کاتدا، کێشاای هەزەج و کێشاای 

                                                        ارهێناوە، بەجۆرێک چوار نیوە دێری یەکەم کێشاااااای عەروزی یەو،           برگەیی بەک   ١              پەنجەی خۆماڵی 
                                                                                 دوو نیوە دێری ناوەراسااات کێشااای خۆماڵی یە، کەئەم جۆرە تێکەڵ کردنە لە شااایعری کالسااایکی دا 

          نەبووە.  
 

                                                                         لە شااایعری" کوردساااتان" بە وەسااافی ساااروشاااتی کوردساااتان دەسااات پیدەکات و وەسااافی دیمەنە 
                                           چۆن وەک پیرۆزییەک تەماشااااای دەکات و الی شاااااعیر                                   جوانەکانی کوردسااااتان دەنەخشااااێنێت، کە 

                                                                             رەمزی قیبلە و قودسیەت دەردەخات، هەروەها کێشی عەروزی و جوت سەروای بەکارهێناوە
                              کوردستانی خۆش ، نیشتمانی جوان                                                    
                                                تااۆ قیبلاەگاااهای ماانااای بێااگومااااااااااان                                                    

                                              چاااوم پشااکتااووی شاااااخااااەکاااانتااااااە                                                    
                                                               فێاااری ساااەیاااارانااای باااااااااغاااەکاانتااە                                                                 

 (1١2)دڵدار شاعیری شۆڕشگێڕی کورد،      
                          نێت، بەجۆرێک لەگەڵ " با "                                                              لەشاایعری " ئەی بادی شااەماڵ" شاااعیر وێنەیەکی رۆمانتیکیانە دەنەخشااێ

با دا بۆ یار دەنێریت، لێرەدا شااااااااعیر وێنەیەکی دڵداری                                                                                         دا دەکەویتە گفتو گۆ و هەواڵی خۆی بە 
                                                                                 دەخاتە روو، کە وا چۆن ساااااەرمەساااااتی هەواڵی یارەکەیەتی و دەیەوێ دەردە دڵی خۆی لەگەڵ دا 

                  ر، هەروەک دەڵی :                                                               بکات، بەجۆرێک یار دڵی بردووە و دەیەوێ شەکوای حاڵی بگەیەنێتە یا
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                                ئەی بادی شەماڵ ، ئەی بادی شەماڵ                                                  
                                      پاااۆستەی هاااەوایی دڵاەی پر زوخااااڵ                                                  
                                         دەساااتم دامااەنت ئاااەچاای بۆ کویندەر؟                                                   
               وای دولبەر...؟                           نااااچی باااۆ کۆیێ ماااەئاا                                                  
                                 وەک عارەب دەخیق گەر چووی بۆ ئەوال                                                
                                                  مااااەوەستااە تااااکو بااااەردەماااای لااااەیاااال                                              
                                        ماااااەوەسااتە تااااکاو الی شااۆخێ کە وا                                              
                                                ای لااااااااە دڵااااااااادا روا                                       تاایااااری نیااام نیااگ                                            

 (2٩٩)دڵدار شاعیری شۆڕشگێری کورد،   
                                                                              ئەگەرچی لەزۆربەی ساااەرچاوەکاندا باسااای الیەنی خۆشاااەویساااتی و دڵداری الی شااااعیر نەکراوە، 
                                                                                  بەاڵم لەهەمان کاتدا وێنەیەکی جوانی ساااااۆزداری نیشاااااان داوە، بەجۆرێک کە وەک خەیاڵێک بەدی 

    ی .        دەکرێت ال
                                                                           لە شاااااایعری " زوڵف و ئەگریجەی یار " دا وەساااااافێکی روخساااااااری یارەکەی دەکات، بەجۆرێک   

                                                                            وێنەیەکی رۆمانتیکیانە و بەزمانێکی سادە و کێشی خۆماڵی هۆنیویەتییەوە، دەڵێت :
   

                                 زوڵف و ئەگریجەی یار چەندە تەبایە                                                      
                         ی یار لە دڵی من دایااااە           وێنەی جەماڵ                                                      
              شا بۆی گەدایە                                                      
             گەداش فیدایە                                                      
               روح بۆی نەمایە                                                    
              هەر بێ وەفایە                                                    
                                   چونکە مەشڕەبی یا جەورو جەفایە                                                         

 (21١شاعیری شۆڕشگێڕی کورد، ) دڵدار 
                                                                             ئەگەر ساااەیری بکەین شاااێوازی رێكخساااتنی ساااەروا و ئەو کێشاااەی بەکاری هێناوە، لەو سااایماو 
                                                                                     تایبەتمەندیانەی شیعری رۆمانتیک دەژمێردرێت، کە شاعیر هەوڵێ خۆی تێدا بەگەڕخستوون . بەم 

              دێ جاریش کێشاااای                                                                    شااااێوەیە لە شاااایعرە رۆمانکیەکانی دا زیاتر کێشاااای خۆماڵی بەکارهێناوە و هەن
                           عەروزو خۆماڵی تێكەڵ کردوە.

 
                     // دڵدار و ریالیزم : 4 - 2

                                                                                     رێبازی رۆمانتیک لە ئەدەبی کوردی دا مێژوویەکی درێژی نەخایاند، بەڵکو بەگۆڕانی بارودۆخی         
                                                                              مێژوویی و کۆمەاڵیەتی و فکری، رەوتی ئەدەب و الیەنی رۆشاااااانبیریش گۆڕانی بەسااااااەردا هات، 

                                                                ەێین ریبازی رۆمانسااایزم بەشاااێوەیەکی گشاااتی قۆناغیكی راگوزەری بووە لە                      بەواتایەکی دەتوانین ب
                                                                                     کالسیکەوە بۆ ریالیزم، هەربۆیە بەنوێکردنەوەی شیعری کوردی و چەسپاندنی بنەماکانی نوێگەری 
                                                                                    لەشااااایعری کوردی و ساااااەرهەڵدانی جۆرە ئەدەبییە نوێکان، قۆناغێکی نوێ لە ئەدەب هاتە کایەوە، 

                                                                    وو. دڵدار لەم مەیدانەدا توانیویەتی زۆربەی هەوڵەکانی خۆی چڕبکاتەوە و                       ئەویش رێبازی ریالیزم ب
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                                                                                    وێنەیەکی جوانی هۆنراوەکانی بخاتە بەردەسااات، چونکە ئاگاداری تەواوی ئەو بارودۆخەی ئەوساااا 
                                                                                    بوو، هەروەها بەهۆی خوێندنی لە زانکۆ و بەشاااااااداری کردنی لە بزووتنەوە رزگاریخوازییەکان و 

                                                                      ئەوروپا، کە لەو کاتەدا گوازرابوونەوە کوردستان و رۆشنبیران کورد لە ژێر                     بیروڕا فەلسەفیەکانی 
                                                                                      کاریگەری ئەو بیرانەی ئەوروپا زۆر گۆڕانیان لە بیروباوەری فکری خۆیان کرد، هەروەها بوونی 
                                                                                      پارت و رێکخراوەکان کاریگەرییان هەبوو لە گەشااااەسااااەندنی بیری نەتەوایەتی و هاندانی تاکەکانی 

                                                                            بەتیش" دڵادار"، کە خۆی یەکێاك بوو لە دامەزرێنەرانی "حیزبی هیوا" )) دڵادار کااتێ               کۆمەڵگاا، بەتاای
                                                                               دەچێتە حیزبەکەوە ئیتر وەک شااااااااعیری کرێکااران و جوتیااران دەردەکەوێات و هێنادەش بروای 
                                                                                   بەخەبااااتی چیناااایەتی دەبێااات، کە پێی وایە؛ بەبێ تێکەڵکردنی خەبااااتی چیناااایەتی و نەتەوایەتی 

                                                                     ەتی ناگاتە ئامانج(()ریالیزم لە شااایعری هاوچەرخی کوردی دا، عەباس محەمەد                   بزووتنەوەی نەتەوای
                                                                             ( هەربۆیە بەشێکی زۆری شیعرەکانی تایبەتن بە دەرخستنی مەسەلەی چینایەتی و کێشەی   63     قادر،

                                                                                       نێوان جوتیار و دەرەبەگ ، بەتایبەت لە رووی ناوەرۆکی شاااااایعرەکانیەوە بەردەوام هانی تاکەکانی 
                                                                  دن و هەوڵدان بۆ بەدەساااااات هێنانی خواسااااااتەکانیان، لەالیەک ، لەالیەکی تریش                 دەدا بۆ خەبات کر

                                                                                 دیمەنی واقیعی کۆمەڵگااای کوردی دەخاااتە روو، رەخنە لەناااتەواویەکااانی دەگرێاات و زۆرجاااریش 
                                                                                   بەدوای چارەسااااااەرێکی گونجاودا دەگەڕێت. لێرەدا ئەو نمونانە دەخەینە بەردەسااااااات، کە دەکەونە 

                                                        وو ئەو جۆرانەی، کە لە نمونە شیعریەکانیدا بەرچاو دەکەون:                        چوارچێوەی ریالیزمی بەهەم
  ریالیزمی فۆتۆگرافی : ئەو جۆرە ریالیزمەیە، کە واقیعی مرۆڤ و کۆمەڵگاکەی وەک چۆن خۆی                                                                                  

                                                                                      هەیە، ئاوا پیشاااااااانی دەدات، واتا وینەیەکی واقیعی و فۆتۆگرافیانەی دەخاتە ڕوو، بەجۆرێک وەک 
                                                   خراپیەوە. دڵدار لە شاااااایعری" توتنەوان" دا وێنەی ژیانی                                  الیەنێکی راسااااااتەقینەی خۆی بە باش و

                                                                                     جوتیار و کرێکاری الدێکانی کوردساااتان پیشاااان دەدات، بەوێنەی ریالیزمی فۆتۆگرافەری دیمەنێکی 
                                          ژیانی ئەو سەردەمە دەردەخات، هەروەک دەڵێ :

                            رۆژێکی هاوین لە قرچەی گەرما                                          
                        ێکی رووت تووتنی ئاوئەدا      ئاودێر                                          
                                            زەرد والواز و نااااااااەخاااااااااااااااااۆش                                          
                                ماڵ وێران پەڕپووت بەدەم لەرزوتا                                          
                               لە چوار سەرخێزان خۆی و منداڵی                                           
                                هەر ئەویان هەبوو، هەڵسابوو گۆیا                                          

                                       سااەپکەیێ بکااا ، گاۆزە ئاااااو بێنااێ                                          
                                        توتن ئاو بدا ، منداڵ بەخێو بکا                                                   

  (   21٠                             )دڵدار شاعیری شۆڕشگێڕی کورد،   
                                                                                  لەم شااااایعرەدا دیمەنێكی واقیعی بەرجەساااااتە دەکات، باسااااای جوتیارێکی توتنەوان دەکات، چۆن بە 

                                                    تی ژیانەوە، خەریکی کارکردن و پەیداکردنی بژێوی خۆی و                           گەرمی هاوین و نەخۆشااااای و ساااااەخ
                                                                                        خێزانەکەیەتی. هەروەها لەشیعری " اللە باس " یش دا وێنەیەکی واقیعی ژیانی جوتیاران دەردەخات 

                                                                                 و بەهەمان شێوە، ئەو واقیعە خراپە چۆنە ئاوا دیمەنکانی دەگوازێتەوە بۆمان و دەڵێت: 
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                                                پاااااااااایز لاااااااااااە پێش نیاااااااااوەڕۆ            رۆژێااکاای                                            
                                                            اللاە باااااااسم دی زەوی ئااااااااااااەدا تااااااااااااااااۆ                                            
                                                     رووت و زگ وااڵ پیااااااااااااروتێکااااشاااااااااااکاو                                            
                        لااەساااەر ئااەژناااااۆ                          پشتاای چااااەماااااوە لوت                                             
                                گۆچانی دەسی دەستەندووی جووت بوو                                            
                                                  دەنگی نووسابوو باااەهااااێ هااێ هاااااۆهاااۆ                                                 

  (   211                             )دڵدار شاعیری شۆڕشگێڕی کورد، 
        اندوێتی           فی ژیان وم                                                                       بەنیشاندانی ئەم چەشنەی ژیانی "اللە بایز" دەست پێدەکات و وێنەیەکی فۆتۆگرا

                                                                                   پیرە پیاوێک دەساااااات پێدەکات و وێنەی ژیانی چینی هەژاران پیشااااااان دەدات، ئەگەرچی لە کۆتایی 
                                                                                            دێڕە شیعرەکەیدا بەرەو ریالیزمی رەخنە گرانە هەنگاو دەنێت و رەخنە لەو واقیعە نالەبارە دەگرێت، 

                                                   کە ژیانی دابەش کردووە بۆ دوو چینی جیاوازی کۆمەڵگا.
 نەگرانە : ئەو جۆرە ریاااالیزمەیە یاااا ئەو لقەی ریاااالیزمە، کە واقی  بە جۆریکی             ریاااالیزمی رەخ                                                                       

                                                                                   رەخنەگرانە دەردەخات و رەخنە لە ناتەواویەکانی کۆمەڵگا دەگرێت و الیەنی ناشاااااایرنی مرۆڤ و 
                                                                                  کۆمەڵگا و ژیانی مرۆڤایەتی دەردەخەن بەجۆرێک هەندێک جار رێگەجارەیەکی گوجاویش دەخەنە 

                                                                 شیرنی و الیەنی خراپەیە دەربچن و کۆمەڵگایەکی تەندروست و خۆشگوزەران                    روو بۆ ئەوەی لەو نا
                                                                                          دەسااتبەر بکەن .  لە شاایعرەکانی "دڵدار" دا لەم چەشاانە ریالیزمییە بوونی هەیە و تەنانەت زۆر جار 
                                                                                       بە داکۆکیکاری ساااەرساااەختی ژیانی جوتیاران لەقەڵەم دەدرێت. "دڵدار" لە شااایعرەکانی " توتنەوان، 

                                                                       " بە شااااااێوەی ریالیزمی فۆتۆگرافی دەسااااااات پێدەکات و لە دواتردا بەرەو ریالیزمی              کەپری ئاودێر 
                                                                                    رەخنەگرانە هەنگاو دەنێت، ئەمەش لە شااایعرەکانی وەک " دوو ساااوار، چەندووچوون، ماڵ وێرانی، 
                                                                                    حساو، حساوکردن" کە چەند پارچە شیعرێکی یەک لەدوای یەکن و تەواوکاری یەکترن، رەخنە لەو 

                                                                      یە دەگرێت، کە سیستەمی بەڕێوەبردنی کۆمەڵگای کوردییە، چۆن ئاغا و کەسانی                 واقیعە کۆمەاڵیەتی
                                                                                 کاربەدەسااااااات کۆمەڵگا بەڕێوە دەبەن و ژیان و خۆشااااااگوزەرانی هەر بۆ ئەوانە و چینی هەژار و 
                                                                                   ماندووی کۆمەڵگاش بەشااایان هەر مەینەت کارکردن بێت، ئەمەش لەناو دیمەنەکانی شااایعری " اللە 

                      خراوە، هەروەک دەڵێت :                     بایز" دا بەتەواوی دەر
                            وتی لەهاوین کێخوا "کاکەسور"                                          
                                     هااااتە ماااااڵاااەوە پێاای وتم اللاۆ                                          
                            شایەدی بدە زەوی" زێڕین دۆڵ"                                        
                             کە وا هین منە قااورئانیش بخۆ                                        
                 ور بەو سەرو ریشە          وتم کاکە س                                      
                               ئۆباڵی خەڵکی نااخەمە ئااااەستۆ                                      
                                 وتی هەروەهااا باەسااەری ئاااغااا                                    
                              ئەتکەمە پوڕی بەر جەنگی هەڵۆ                                      

  (   212                              ) دڵدار شاعیری شۆڕشگێڕی کورد،   
                                 ەرچاو، کە چۆن ئاغاکان بەربوونەتە                                                       لەم چەند دێڕەدا دیمەنێکی واقیعی و رەخنەگرانەی خسااااتۆتە ب

                                                   سەرماڵی جوتیاران و زەوی و موڵکیان لێ داگیرکردوون .
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                                                                                 هەروەها لە شااایعری " حسااااو" دا وێنەیەکی تری ناشااایرنی کۆمەڵگای کوردەواری پیشاااان دەدات، 
                                                                                     چۆن مەالکان لە پێناوی پارە و دەسااااااەاڵت فتواکانیان لە بەرژەوەندی خەڵکانی بەرپرس و ئاغاکان 

                                                                                  رهێناوە و دژی جوتیار و هەژاران وەستاونەتەوە و ئەڵقە لەگوێی ئاغاکان بوون و دەڵێت :    بەکا
                            ئا مەال سەعید دەفتەرت دەرکە'                                                      
                           سەیری بۆ عەواڵ چی هاتۆتەناو                                                      
                               کابرای لەگەڵ ئەم تومەز مەال بوو                                                    

                             مەالیەکی گەنج تازە ریش تاشراو                                                        
                               هەرزەو دڵاداری لاە رووی ئەباری                                                        
                               سمێەی بااااریکی چاو کق تێ کراو                                                        
                                  ماااەال دەفتاەری لااە باغەڵ دەرکرد                                                        

                              دەفتەر ه دەفتەر پەڕپوت وگەچالو                                                        
                            ئەرقامی زل زل خەتی خواروخێچ                                                        
                             ئیمالی فارسی بە کوردی نووسراو                                                        
                                نەم دی پەڕێکی بێ فێڵ نووسراو بێ                                                        
                 و نەڕنراو بێ                       نەم دی وشەیێک ساغ                                                        

  (   22١                              ) دڵدار شاعیری شۆڕشگێڕی کورد،   
                                                                             بەم شێوەیە مەالکان لەو سەردەمەدا  سەرچاوەی بەشێکی مەینتەییەکانی چینی هەژاران.

                                                                                        لە شیعری " ئیش" دا ئەگەرچی ناتەواویەکانی کۆمەڵ پیشان دەدات لەهەمان کاتدا رێگە چارەیەکیش 
                           دەخاتە روو، هەروەک دەڵێ : 

                                             دڵ بە دووی ئەفسانە کەوت و وای ئەزانی وا ئەبێ                                                    
                                                  ئیشی دنیا رەنجی پێ نااااوێ بااە خۆی کۆتااا ئااەبێ                                                    
                                                       نااەی دەزانی ئەو بەئااارەق  داری ئاااومێد ئااااو باادا                                                    
                                   پەینی بکا ئەوجا سەمەر پەیدا ئااەبێ           گەر بەخوێن                                                     
                                                  لەفزی "نابێ" نابێ بیزانی کااە الوی کوردی تاااااااۆ                                                    
                                                هەر بەکۆشش دێتە بەر باغی ئەمەل ئیحیا ئااەبێ                                                        

           ەیاااڵەوەن ،                                                                      لێرەدا باااس لە الوی کورد دەکااات و رەخنەی ئەوەی لێ دەگرێ بە دوای خەون و خ
                                                                                     هەروەها خاوەن و قسااەی بێ کردارن، بۆیە داوا دەکات ئەگەر دەیانەوێ ژیانێکی خۆش و کامەران 

                                                          بژین، دەبێ هەوڵ و کۆشش بکەن و قوربانی بدات لەو پێناوەدا .
 : ریالیزمی شۆڕشگێڕانە                      

      تی لە  ە                                                                                یەکێکی تری لقەکانی یا رێچکەیەکی تری ریالیزمە)) ئەم رێبازە مرۆڤ و کۆمەڵگای مرۆڤای
                                                                                       حاڵەتی پەرەسەندن و گۆڕانکاریدا وێنە دەکێشا، باوەڕێکی شۆڕشگێڕانە و پتەوی بە گۆڕانی مرۆڤ 
                                                                                         و کۆمەڵگە هەبووە لە خراپەوە بەرەو باش و لە باشااااەوە بۆ باشااااتر(() رێبازە ئەدەبییەکان، فەرهاد 

              او دەنێت، بەو                                                               (، هەر بۆیە شااااااعیری ریالیزم بەرەو واقیعێکی خۆشاااااتر و لەبارتر هەنگ   1٩١        پیرباڵ، 
                                                                                        هیوایەی ئامانجەکانیان بێتە دی . دڵداریش یەکێکە لەو شاعیرانەی بە شۆڕشگێڕی ناسراوە ،ئەمەش 
                                                                                لە ژێر کاریگەری بیروباوەڕی " مارکساااااایزم و لینینزم" و هەروەها ئەو بارودۆخە ساااااایاساااااای و 
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            ئەو دیمەنەی                                                                             نەتەوایەتییەی لەو قۆناااغەدا لە ئااارا دابوو . دڵاادار لە شاااااایعری " رۆڵەی تااازە" دا
                          بەرجەستە کردووە و دەلێت :

                                          من رۆڵەی کوردستانم     تازە رۆڵەی کوردانم                                                  
                                             تاکو واڵت سەرکەوێ     فیااادایە روح و گیاناام                                                  

                            لە کۆتای شیعرەکەیدا دەڵێت :
                اکەت جوست وجۆیە                          وەتەن موحتاجی تۆیە     رێگ                                                  
                                                  میللەتێ سست بژیتن       لاە مااەیدان وەکو گاۆیااە                                                  

                                                                                    ژینساااازی و باشاااتر ژیان یەکێکە لە ئامانجەکانی هەوڵەکانی دڵدار بۆ ساااەربەخۆیی و پێشاااکەوتنی 
   ەن                                                                                 کۆمەڵگای کوردی بۆیە هانی الوەکان دەدات بەردەوام بن لەهەوڵ وکۆشاااشاااەکانیان، چونکە وەت

                                                                               پێویستی بەهەوڵ  و ماندوو بوون و قوربانی دانی ئەوان و بەئەوانیشەوە پێش دەکەوێت.
                                                                                 هەرەوەها لە شیعری" بەێ سەربەستی یا ئەی الو" داوای سەربەستی و ئازادی دەکات بەجۆرێک   

                                                                                          تا میللەت سااەربەساات و ئازاد نەبێت ناتوانێت بە ئامانجەکانی بگات، بۆیە یەکەم ئامانجیان بەدەساات 
                                                                      ێنانی سەربەستی یەو لە وێشەوە بۆ ئامانجی گەورەتر هەنگاو بنێن ، دەلێت : ه

                                                                    لااااە سااااتێکی وەهاااا تاااەنگاو و لاااەکاتێکی وەهااا پااااااەستی
                                              کە عالەم گشت هەستاون ئەبێ کەی تۆش لەخەو هەستی
                                               بەچاوی راستەقینە سەیری خۆت کەیت و بکەی هااەستی

                          ژێر دەستانا ژێر دەساااتی                          کەوا مەحرومی سەربەستی لە 
                                                      لەگەل الوی نهێنی کورد باەێ سەربااااەستی سەرباااااەستی 

   (    1٠١                            )دڵدار شاعیری شۆڕشگێڕی کورد،
                                                                                کەواتە سااااەربەسااااتی ئاواتی شاااااعیر و گەلی کوردیشااااە، بۆ ئەوەی لە ژێر دەسااااتەیی و نەزانی و 

                     ن. هەروەها لە شاایعری"                                                             دواکەوتوویی رزگاریان ببێت و هاوشااێوەی گەالنی دونیا سااەربەساات بژی
                                                                           ئەی رەقیب" یش بەهەمان شااااااێوە بیری شااااااۆڕشااااااگێڕانە بەدی دەکرێت و لە چوارچێوەی بیرە 

                         نەتەوەییەکەدا دایڕشتووە.
 

                                                                                     بەو جۆرە " دڵادار" توانیویەتی لە مەیادانی شاااااایعری ریاالیزمی دا وێنەیەکی جوان تۆماار بکاات و 
                            روو. هەروەهااا لە رووی روخسااااااااار                                                   ناااوەرۆكێکی کۆمەاڵیەتی و چینااایەتی و نەتەوەیی بخاااتە

                                                                                            شاایعرەکانیشاایەوە لەو قۆناغەدا پەیڕەوی ئەو تایبەتمەندییانەیان کردووە، کەلەو قۆناغەدا باوبوون)) 
                                                                                 زۆربەی ئەو شااایعرانەی باڵودەکرانەوە لە رووی کێشاااەوە عەروزی بوون ، بەاڵم شااااعیران زیاتر 

                                       ەنی دەنگساااازی و زمانی کوردیدا دەگونجان،                                                    ئەو کێش و قاڵبانەیان بەکاردەهێنا، کە زیاتر لەگەڵ الی
                                                                                     کە ئەوانیش کێشاااااەکانی "هەزەج و رەمەل و موزاری  و هەندێ لەقالبەکانی تر بوون(() سااااایماکانی 

                                  ( "دڵدار"یش بەهەمان شاێوە لەو جۆرە    1١١                                               تازەکردنەوەی شایعری کوردی، یادگار رەساول باڵەکی، 
                                     شیعری نوێ یا ریالیزمین، بەاڵم لەهەمان                                                   کێشانەی بەکارهێناوە، ئەگەرچی بە روخسار و ناوەرۆک

                                                                         کاااتاادا لە رووی کێشااااااەوە كێشاااااای عەروزی یااا خۆماااڵی بەکااارهێناااوە، هەروەهااا لە بەشااااااێااک 
                                                                             لەشاااایعرەکانیشاااای زۆر خۆی بە کێشااااەوە خەریک نەکردووە، چونکە زۆرتر مەبەسااااتی گەیاندنی 

               ێشاااااای خۆماڵی وەک                                                                    پەیامەکەی بووە، بەتایبەت لە شاااااایعرەکانی کۆتایی دا، واتە گەڕانەوە بۆ ک
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                                                                                   پێویستییەکی لێ هاتووە الی شاعیر، لەرووی سەرواشەوە سەروای ستوونی بەکارهێناوە و کەمتر 
                          سەروای شیعرەکانی گۆڕیوە. 

   
                                                                                      بەم شێوەیە دەبینین " دڵدار" لەماوەی کەمی ئەزموونی شیعر نووسینی دا سەرچاوەیەکی بە پێزی 

                                              انەوەی ئەو بارودۆخە مێژووییەیە کە پێیدا تێپەڕ                                            بەرهەم و دەقەکانی بۆ بەجێهێشااااتووین، کە رەنگد
                                                                                      بووە، لە شیعری کالسیکی یەوە دەستی پێکردووە  بەرەوە رۆمانتیک و لەوێشەوە بۆ ریالیزم، لەم 
                                                                                         نێوەندەشدا دەتوانین بەێین لە مەیدانی شیعری ریالیزمی دا توانیویەتی سەرکەوتن بەدەست بهێنێت 

                                            ی بەشاااایعرەکانیەوە لە رێی زمانێکی شاااایعری سااااادەو                                   و بیری نەوایەتی و شااااۆڕشااااگێڕی بەتەواو
                               تۆکمەوە بگەیەنێت .            

 
 ئەنجام :

  ،رێبازە ئەدەبییەکان سەرەتا لە ئەوروپا لەسەردەستی نووسەرو بیرمەندانی ئەوروپا هاتنە کایەوە                                                                                         
    لەم      دیش                                                                                  لە دواتردا بە تێپەڕبوونی قۆناغە جیاجیاکان، گواسااااااتراونەتەوە بۆ ناو میللەتانی تر، کور

                                                                                          بابەتە بێ بەش نەبووە و ئەو جۆرە دابەشکردنەی ئەدەبیات بەپێی رێبازەکان تێیدا رەنگدەدەنەوە .
 
  دڵدار لەسەرەتای شیعر نووسینی دا بەسیمایەکی کالسیکی و ناوەرۆکێکی تازە گەریانە دەستی                                                                                  

         دا دواین                                                                           پێکردووە، لەدواتردا بەرەو رێبااازی رۆمااانتیااک هەنگاااوی ناااوە و لە رێبااازی ریااالیزماا
                     بەرهەمەکانی نووسیوە.

 
  دڵدار شااااااعیرێکی قۆناغی نوێگەری بووە، لە شااااایعرە کالسااااایکیەکانی دا زیاتر کاریگەری حاجی                                                                                

                                                                               قادری کۆیی پێوە دیارە، لە قۆناغەکانی کۆتایی شاااااایعر نووسااااااینیشاااااایدا لە شااااااێوەی ریالیزمی 
                                                               شۆڕشگێڕانەو ناوەرۆکی مەسەلەی چینایەتی و کۆمەاڵیەتی گیرساوەتەوە.

 
    لە رووی روخساری شیعرەکانییەوە زۆری خۆی خەریک نەکردووە بە روخسار و رازاندنەوەی                                                                              

                                                                                    شااایعری ، هەروەها ئەو کێشاااانەی  عەروزی بەکارهێناوە، کەلەگەڵ زمانە شااایعریەکەیدا بگونجێت، 
                                                                         کێشی خۆماڵیشی بەکارهێناوە، لە رووی سەرواشەوە سەروای ستوونی بەکارهێناوە .
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 ةصة :الخال

قامو              یة، کفر  من فرو  الفن وألدب نشاااااااأ عند مفکری و کتاب االوروبیین، و  هب االدب مذا                                                                               ال
                                                                                     بتصاااااانیفیهن، لکن م  تطور األدب و حرکة التأریخ تجاوزت هده المذاهب حدود األوطان و البالد، و 

           الحفاظ علی                                                                          وصاااااالت الی البالد االخری، و الشااااااعراء الکورد اخذوا هذه المذاهب و تمذهبوا بە م  
                                                                    خصوصیاتیهم القومیة، و انعکست هذه نصوصهم الشعریة و تأ روا بمرحلتهم. 

                                                                                 وفی کق المرحلة من المراحق برز مجموعة من الشعراء و تسلمو ریادس التجدید فی زمنهیم.
                                                                                            دلدار لحد الشعراء الذین استطا  ان یثبت نفسە ویکون ذا صیت بأعمالە االدبیة المختلفة، و کما نری 

                                                                                             بدل کتاباتە و لشعاره بالمذهب الکالسیکی، وبعدها الی المذهب الرومانسیة و الریالیزمیة و الطبقیة،      لنە
                                                                                  و هو بنفساااە فی حیاته الشاااخصااایة مر بکق هذه المراحق والنعکاس کق هذه المداهب فی لشاااعاره و 

     فاهم         یتضمن  م                                                                             کتاباته ، اردنا ان نکتب فی هذە البحث الدی یتکون من مقدمة و قسمین، القسم االول 
                                                                                   المذاهب االدبیة و تأریخ نشاااااااأس المذاهب االدبیة بشااااااکق عام فی االدب األوروبی و االدب الکردی، 
                                                                                        والقسااام الثانی یتضااامن دلدار و کیفیة األداء هذه المذاهب فی تجربة الشاااعریە. وفی النهایة عرضااانا 

                                 نتیجة البحث و قائیمة المصادر .  
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Abstract 

 
Literary movements were first initiated and later developed by European writers and 
philosophers as part of the literary canon. With time, however, these movements crossed 
borders and were further developed by non-European theoreticians. Kurdish poets and 
writers soon began to observe those movements and practiced them. Nonetheless, they 
kept their cultural originality and their works mirrored their national circumstances. Each 
era in Kurdish literature has reflected the situation in which a literary movement came to 
being. In addition, in each period, the emerging movements were pioneered by some 

new writers and poets.  
Dildar is considered an influencing icon in the history of Kurdish poetry. Dildar himself 
has pointed to some reasons as to why he wrote the way he did and why he favored one 

literary movement to the other. Obviously, he began with classicism  
and later moved to Romanticism and Realism, the latter of which focused on the society 
and social classes. While he was alive, Kurdish literature saw developments in all the 
three movements mentioned above. This paper aims to comb through the reflections of 
each of those movements in Dildar’s oeuvre. The present paper is made up of an 
introduction and two chapters.  Chapter one covers literary movements as a literary 
concept and chapter two unravels the embodiment and implications of these literary 
movements in Dildar’s works. This paper concludes with a summary of findings and 

directions for future research.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  


