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 هۆنەپذیرش مطلب در نرشیه فرهنگی، ادبی و اجتامعی  نامهشیوه



 

  1 اعضای انجمن زنان پژوهشگر تاریخمصاحبه با تعدادی از 

 )احسان میرکی(

 9 سەفەی سارتەر؛ خوێندنەوەیەکی نوێفەل 

 )د. بەیان کەریمی(

 17 قوتابخانە زمانەوانییەکان 

 )فوئاد محەمەدی(

 "20 هەڵسەنگاندنی کتێبی "پیشە کۆنەکانی شاری سنە، بەرگی یەکەم: ئاسنگەری 

 )وەزیر منبەری(

 26 حەسەن شێرزاد نووسینی خەرەند سەر تەمینی ۆمار  سەر لە کورت خوێندنەوەیەکی 

 )عاتفە مەحموودی(

 28دەمرن  مەستى بە کەڵەکێوییەکان 

 هەڵەبجەیی( مەریوان :مەحموودی/ وەرگێڕ )ئارەش

 31 دەنگەکا مەردەی پەی وە وەختێ 

 ڕوستەمی( )فەرشید

 40 ...نیست دانشجوها برای جایی 

 زاده(حبیب )سوما

 43بنیامین  والرت آرای اساس بر ترجمه باب در نکاتی 

 ای(کاکه )آرمان

  46استعامر فرهنگی 

 )عرفان محمدی(

 49( 2گفتارهایی درباره الکان )درس 

 )دکرت بختیار سجادی(

 54شناسی از نگاه افالطون ی هرن و زیباییفلسفه 

 )شادمان محمدی(

  58ادبیات از طریق مطبوعات: ظهور راهی جدید در کردی 

 رسشت()دکرت ابراهیم سیدو آیدوغان/ ترجمه از فرانسه: علی پاک

 68 دو قهرمان یک رمان محمد اوزون 

 میالن()دکرت سیدو آیدوغان/ ترجمه و تلخیص: مراد بروکی

  71ادبیات کردی در جمهوری ارمنستان 

 آگور( )دکرت توسن رشید/ ترجمه: طاهر

 79 مم آالن یمنایشنامه 

 )عبدالرحیم رحمی حکاری/ مرتجم: ژیال رشیدی(

  86در رثای ویلیام باتلر ییتس 

 کی()دبلیو.اچ.اودن/ ترجمه: میالد میره

 معرفی فیلم - Dead Poets Society 89 انجمن شاعران مرده 

 )نسا ویسی(

 91 شاعر الحّرية 

 ()ناسێح مەاڵیی
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 معرفی انجمن:

توسط شمسی  ۱۳۷۸در سال  خیزنان پژوهشگر تار انجمن

شد و با  سیتاس خیرشته تار لیالتحصاز زنان فارغ یتعداد

خود را  تیفعال رهیمد أتیوانتخاب ه یمجمع عموم لیتشک

 دیانجمن با یآغاز کرد. طبق اساسنامه، اعضا یبه طور رسم

 و باالتر باشند. خیارشد تاریکارشناس لیالتحصفارغ

 :سسانو م اتیه

به  خیموسسان انجمن زنان پژوهشگر تار اتیه یاعضا

 باشد:یم ریحروف الفبا به رشح ز بیترت

 یگر یروف محبوبه 

 یدیسع هیحور 

 یاعظم سقط 

 پوریفخرالسادات محتشم 

 انجمن مرکب است از: ارکان

o لینوبت تشک کیاعضاء که هر سال  یمجمع عموم 

و  رهیمد أتیه یدهند.  انتخاب اعضایم یجلسه عاد

 أتیبه گزارش ه یدگیبازرس )بازرسان(،  استامع و رس

 یکل یخط مش نییو بازرس )بازرسان( و  تع رهیمد

 باشد.یم یمجمع عموم فیانجمن از جمله وظا

o نفر عضو  ۲و  ینفر عضو اصل ۵)مرکب از   رهیمد أتیه

اداره انجمن  یبرا یکه توسط مجمع عموم البدل(یعل

 شوند.یانتخاب م

o بازرس 

 

خود را در قالب شش  یهاتیفعال رهیمد أتیه نیهمچن

، املللنیآموزش، پژوهش، طرح و برنامه، ارتباطات، ب تهیکم

 .دهدیانجام م یو مال التیتشک

 یدانشگاه کردستان با همکار  یشناسژوهشکده کردستانپ

زن در پهنه غرب  یمل شیهام خیانجمن زنان پژوهشگر تار

 نیفرورد 30و پنج شنبه  29چهارشنبه  یکشور را در روزها

 کرد.در دانشگاه کردستان برگزار  1397ماه 

 کنندگان:مصاحبه

I. احسان میرکی 

II. زروانژیال قوامی 

III. چیمن باقری 

 (اند.را پیاده کرده هاخانم چیمن باقری منت این مصاحبه)

 

  

 با تعدادی از اعضای انجمن زنان پژوهشگر تاریخمصاحبه 

 احسان میرکی

 ( EhsanMiraki@yahoo.com–کردستان ، دانشگاه انگلیسیو دانشجوی کارشناسی زبان  دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات کردی)

 ه ب ح ا ص م

mailto:–EhsanMiraki@yahoo.com
mailto:–EhsanMiraki@yahoo.com
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 :زادهالهام ملکمصاحبه با رسکار خانم 

ن را معرفی اخودت ضمن سالم و عرض خیر مقدم؛ هۆنە:

 د.یمورد این انجمن علمی بفرمای کنید و توضیحی در

هیئت علمی پژوهشگاه ؛ دە هستمزاالهام ملک زاده:ا. ملک

، ایران تاریخبنده رشتەی  .مطالعات فرهنگی ؛انسانی علوم

نجمن زنان پژوهشگر تاریخ حدود ا هستش؛ دورە معارص

اولین انجمن علمی  .استست کە تاسیس شدەاسال  19

تحصیل التوسط زنان فارغست کە اانقالب  از تاریخ بعد

تا دو سال پیش  .ارشد رشتەی تاریخ تاسیس شدکارشناس

حتامٌ بایستی  کهاین انجمن این بود  محور عضویت در

باشند و بە تبع بە همین لحاظ لیسانس تاریخ بە باال فوق

کە اکرثاعضای انجمن هیئت علمی بودند. طی این  ستا

 3املللی بودە و مورد بین ٥نفرانس برگزارکردە کە ک ٨مدت 

این سومین هامیش در واقع ملی کە بوده مورد دیگر ملی 

هایی کە از سلسلە دو ساالنە ست و هشتمین هامیشاما 

کند. در مسائل زنان برگزار می انجمن با محوریت کە است

ابتدا زن در بلندای تاریخ بود بعد زن در جهان اسالم، قرون 

یک صد سالەی  ،ام20تا قرن  13، 13 تا 7، 7قرن  اولیە تا

اخیر و بعد هم متمرکز شدیم بر زن در تاریخ محلی یعنی در 

حقیقت آنچە کە بە شکل کلی کار شد حاال بە شکل 

واقع در یک بازیابی یا  شود  و درمیای بررسی قەمنط

ورد بازکاوی مجدد از متون تاریخی قسمت مقبولی کە در م

قرش جامعە کە زنان بودند را ما یک بخشی از مهمرتین 

م و بررسی کنیم، آسیب شناسی کنیم، شناسایی کنی نیمابتو 

باشیم بر گذشتە و پیوند آن بە این ترتیب یک مروری داشتە

 مسائل امروز.با 
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ها در مورد وضعیت هامیش و سطح آن و کیفیت مقالەهۆنە: 

 توضیح بفرماید.

طی برنامەهایی کە ما طور کە اشارە کردم هامن زاده:ا. ملک

داشتیم دومین هامیش تاریخ محلی با محور زنان در مناطق 

تعیین شد و بە دنبال آن کمیتە  در سال گذشتەغرب کشور 

تعیین کردند،  محورهای هامیش راعلمی تشکیل شد کە 

، زن ای کە شام در آن فراخانی کە هستمحورهای نە گانە

و سیاست و بە  اجتامع، فرهنگ، اقتصاددر دین، ادبیات، 

لف کە نە محور همین ترتیب مطالعات تطبیقی و مسائل مخت

ی کە الزاماٌ تاریخی هم نیست، هایبود با تنوع موضوع

و حتی میان رشتەای هم باشد. ای توانست در هر رشتەمی

ان را اعالم کردیم استقبال زیادی شد، و زمانی کە ما فراخ

، درخواست چکیدە مقاالت را متدید مجبور شدیم هدوبار 

جای ایران بە  چکیدە مقالە از همە 100کنیم، بیشرت از 

ها داوری شد چیزی در اینکە چکیدە دست ما رسید و بعد از

رسید کە بە صاحبانشان ایید اولیە ها بە تمورد آن 70حدود 

را ارسال کنند و همزمان  شد کە اصل مقاالتشاناطالع دادە

وزەهای  ها در حنظرها دعوت کردیم کە آناز صاحب

هایی کە متمرکز ها و آنتخصصی خودشون، هیئت علمی

ق غربی دعوت کردیم کە حضور بودن بر مسائل زنان در مناط

واقع  ها دری کنند. بخشی از آنباشند و ما را همراهداشتە

دستاوردهای کاریشان را در پیش هامیش ما ارائە کردند کە 

های خیلی خوب و آسیب شناسانە و جدیدی بود در بحث

 های مختلف، مناطق غربی هم کە گفتیم بیشرتحوزە

جامعە کرد هست،  با مناطقی هستش کە بە تبع اکرثیت

های غربی ولو استانانو آذربایج کرمانشاه، کردستان ایالم،

تاریخی غرب کشور برای ما مالک بود در حقیقت خوزستان 

گرفت کە بە شکل متنوعی دربر می و لرستان و همدان را هم

 مقالە بە ٤٥ها آمد و در کل چیزی در حدود ما مقالە برای

و بە هر  تایید رسید و حاال بە هرحال بعضاٌ اصالحیە خوردند

نند اکە بتو مقالە بە عنوان این 3٥حدود حال از بین آن تعداد 

دانشگاه  بشوند در قالب سخرنانی را ما برای کردستان و ارائە

 .سنندج پذیرش کردیم

ها در شهرهای ها و هامیشآیا برگزاری این کنفرانسهۆنە: 

 دیگر غرب ادامە خواهد داشت؟

ە هر ن بە این شکل است کاببینید ما برنامەم زاده:ا. ملک

ما  9٤شویم، مثال در سال موضوعی را متمرکز میدو سال 

در مناطق جنوب کشور را داشتیم، وقتی گفتیم مناطق جنوب 

کشور در حالت عادی یعنی کار متام شدە و ادامەای نخواهد 

بر همین محور کنفرانس  داشت ولی بعد از آن ما آمدیم و

داشتیم ولی بە دلیل بازبودن درهای مطالعاتی و نیازهای در 

قیقت تحقیقاتی در حوزە مسائل زنان جنوب و با استقبالی ح

های کە در منطقە خوزستان شد کە با عنوان یکی از استان

جنوبی نیاز بود کە واقعا بیشرت در موردش مطالعە شود، سال 

ان بعد ما هامیش داشتیم هامیش ملی زن در تارخ خوزست

مناطق  ن در مورد زن درام)جزئی تر شد( االن ما هامیش

در  اگر استقبال در کردستان، در ایالم، ؛بود غرب کشور

م کار نند پتانسیل برای انجاالرستان بە گونەای باشد کە بد

انجمن هیچگونە  ،هست در عین حال متایل هست

میتواند سال آیندە و  .حدودیتی برای انجام آن کار نداردم

ە ما نە ب ،کنیمچون ما کلیشەای کار منی های بعدترسال

بیالنی عنوان یک وظیفە اداری کار می کنیم نە برای اینکە 

ن ، ما برای واقعا از بین رفنت آ را برای جایی ارائە بکنیم

با هدف ما دو  ،کنیم، یکهای مطالعاتی داریم کار میخال

جاد ایدە برای ترویج فرهنگ مطالعات و در عین حال ای

بگردند برای برای اینکە اگر قرار باشد دنبال سوژە جوانان، 

مطالعە رسدرگم نباشند دست و پا نزنند کە چە چیزی را کار 

ت بە کنند و چون از آن طرف هم مشکالت هویتی مشکال 

کە در همین هامیش هم  هرحال و در حقیقت انگیزەای

گفتند  کردند میفتاد و جوانانی بودند کە صحبت میاتفاق ا

ر کنیم، شاید انگیزە نداریم، پس ما چکانداریم،  کە ما هدف

ە زمانی این فضای مطالعاتی باشد، عالقمند باشند ک نندابد

انند یا زمانی را کە دارند با گذر را کە دارند بە بطالت می

گذرانند، میتواند مسمر مثر باشد با انجام چنین ناامیدی می

اغنای  کارهایی کە هم بە لحاظ نفع معنوی و آن در حقیقت

و هم میتواند بازخورد داشتە باشد هارا تأمین میکند آنروحی 
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اینکە تولید علمی  بە لحاظ مسائل ملموس مادی اعم از

ا هباشند کتابی چاپ کنند و بە قول معروف یک جایی آنکردە

د ما با بشناسند و آن انگیزەهای فردیشان را هم اغنا بکنن را

دهیم و هیچ محدودیتی کامل میل هستیم انجام می

 نداریم.

 نظرتون راجع بە سنندج و دانشگاه کردستان چیست؟هۆنە: 

ا چون هربار ما مردم سنندج را شخصا ندیدیم م  زاده:ا. ملک

فضای دانشگاه و هامیش بودیم و  درآمدیم و رفتیم فقط 

بە عنوان یک توریست ولو نیم  نستم حداقلامتاسفانە من نتو 

 شهروری کە باید و شاید بفهمم کە اصال تو این ط ، آنروز

شامل کجاست، جنوب کجاست و فضای بە هرحال محیطی 

ک چی هست، آنچە کە من دیدم توی فضای کامال آکادمی

و از طرف دیگر  بودندز یک طرف مسئولین دانشگاهی ا، بود

های اداری در عین حال یک رسی مراودت .دانشجویان

داشتیم با مراکز در حقیقت مسئولین منطقە 

منودش هم  کنممیکە جز همراهی ما چیزی ندیدیم و فکر 

حضور متام مسئوالنی بود کە در این دو روز با ما همراهی 

رئیس دانشگاه کە  کردند، اعم از منایندە استاندار، فرماندار،

شتند. در خیلی جاها ما هامیش برگزار در هر دو روز حضور دا

کنیم کە بە شکل منادین هم از رئیس دانشگاە خربی می

دقیقە بیاد و بنشیند و برود ولی واقعا در  ٥نیست و یا ممکنە 

اینجا ما چنین روحیەای را ندیدیم و احساس کردیم کە اتفاقا 

هایی وجود دارد کە کنند در کنار آن محدودیتاستقبال می

هارا دارد و ما ا هست، اینجا هم بە تبع این محدودیتهمە ج

وقوف داریم بە این مسئلە نە ناراحتیم و نە فکر میکنیم مانع 

هست، رصفاٌ بایستی  بە هرحال مدیریت شود این ماجرا و 

بە نظر من این توامنندی از یک طرف بە لحاظ اون انگیزەی 

 کنمیممن فکر  موجود در میان مردم و استقبالی کە شد،

اگر این دو روز کە شام خودتون هم حضور داشتین 

یعنی این  های ما تقریبا با استقبال خوبی مواجە بود،سالن

نفر حضور داشت و در  ٥نبود کە بگیم مثال در یک سالن 

نفر، من  20بفر و روی هم رفتە بشە  1٥یک سالن 

کە تقریبا بە طور مناسبی این توضیع جمعیت  کنممیفکر 
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ن حال استقبال وجود داشت ،یک بخش بە هرحال ودر عی

های علمی و آکادمیک بودند، یک قسمت عالقمندان بخش

و یک قسمت دانشجویان و همچنین پژوهشگران محلی. 

کە  کنممیاین برای ما خیلی انگیزەی خوبی بود و من فکر 

این نشان میدهد کە اینجا یک فضای فرهنگی  است، بیخود 

بە  های یونسکودر چهارچوب برنامە نیست کە اگر بخواهد

معرفی  عنوان یک شهر خالق در حوزەهای فرهنگ و هرن

شود و از این نظر من خیلی خوشحامل و امیدوارم بتوانم بە 

ترجیحاٌ بە عنوان یک توریست بیام و در سنندج  زودی اینبار

 .اوقاتی سپری کنم

 مهتاب مردفرد .1

 .ن را معرفی کنیداخودتهۆنە: 

مهتاب مردفرد هستم عضو انجمن زنان  مردفرد:م. 

پژوهشگر تاريخ كارشناىس ارشد رشته ى تاريخ ايران بعد از 

 .اسالم

 یرمورد چها دیت برگرزارى هاميش  چگونە ومقالهكيفهۆنە: 

 ؟بود

البته اگر من بخواهم بگم كيفيت هاميش  م. مردفرد:

وستان چجورى بوده  خب  اين منيشه من خودم بگم بايد از د

ن م هاىی كه باآنپرسيد وىل اون چيزى كه بازخورد داشت  

ردند هم از مقاالت، کیصحبت كردند همه ابراز رضايت م

عناوین مقاالت، موضوعات مقاالت، و درواقع كيفيت 

برگزارى راهمه خيىل خوب ميدونستند برنامه ها همه به 

د خوىب و اونجورى كه ما برنامه ريزى كرده بوديم اجرا ش

 .فكر ميكنم انشاللە پسنديده باشند

حاميت  این هامیش هاىی كه ازسازمانمورد اون  درهۆنە: 

 د؟یكردند بفرمای

بله ما از روز اول كه در واقع استارت هاميش زده  م. مردفرد:

ى  و همراهى گشد زير نظر وزرات كشور يعنى با هامهن

كليد خورد هاميشمون، اصىل ترين يعنى اولني  وزرات كشور

داری انوزرات كشور بود بعد از اون است مشاركت كننده ما

كردستان بود فرماندارى كردستان بود سازمان مرياث 

قاى دكرت از آ فرهنىك كردستان بود کە من جا دارد خیلی 

كردستان  زارعى تشكر كنم  خيىل همراه ما بودن دانشگاه

شناىس بود انجمن زنان بود پژوهشكده ى كردستان

موسسه  پارسه  كه ويژه   و آفرينانجمن مىل كار  ،آفرينكار

 .بود کتابخانەی مىل نامه هاى مارا چاپ کرد و

 سازماىن بوده كه حاميت نكرده باشه و دليلش چيه؟هۆنە: 

دليلش بله بودند كه  حاميت  نكردند اجازه بدهید  م. مردفرد:

را نگويم شايد كه يك طرفه منيشه به قاىض رفت شايد 

داليىل براى خودشون داشنت کە خب براى ما نگفتند وىل 

هاىی كه از ما حاميت كردند را دهيم آنخب ترجيح مي

 .م و تشكر كنيموییبگ

 هاى آينده چيه؟ن براى هاميش سالتابرنامههۆنە: 

هر دو سال يكبار هاميش برگزار  بله ما معموال م. مردفرد:

هاى اميد خدا هاميش بعدى ما در استاننيم انشاللە به کیم

شامىل ايران هست، حاال بايد در واقع جلسه هيات مديره 

يا گلستان نيم اين استان هاى شامىل گيالن  برگزار بشه ببي

 .یا مازندران، يىك ازاين سه تا استان هست

 .انشاللە  موفق باشيد هۆنە:

 معصومه مجیدیان .2

 .ن را معرفی کنیداخودتهۆنە: 

بەنام خدا من معصومە مجیدیان هستم، عضو م. مجیدیان: 

سال پیش تعدادی  1٨انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، حدود

هایی کە فوق لیسانس تاریخ و دکرتای تاریخ داشتند از خانم

تصمیم گرفتند برای دیدە شدن نقش زنان در تاریخ ایران و 

 و نقش کاربردی زنان در همەی امور، یک انجمنی راجهان 

آن این بود کە این زنان باید تصویب کنند که رشط 

لیسانس بە باال داشتە باشند، و من هم چون فوق

خانم بودیم کە این انجمن  11در ابتدا . لیسانس داشتمفوق

را تشکیل دادیم، البتە خانم محتشمی پور نقش اساسی و 
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تشکیل این انجمن را خانم محتشمی  کراولیە و درواقع ف

بار ما یک هامیش بین املللی را  پورداشتند. هر دو سال یک

مسایل مختلف زنان داشتیم، زن در جهان اسالم، زن در  در

و بعضی از این  باستان، زن در منطقە جنوب ایران ایران

ها دوبار تکرار شد چون اینقدر صحبت و حرف هامیش

 مانندیم در یک هامیش آن را متام کنیم داشت کە نتونست

ها باقی ماندە در مورد ن کردستان کە خیلی حرفال 

کردستان و مغرب ایران بە همین جهت مثال در تاریخ اسالم 

ها  در شهرهای باز یک هامیش را تکرار کردیم، این هامیش

و در نقاط دیگری هم انجام  بار زنجان، شیراز، در تهران چند

چە نقش  و در کردستان بود در دانشگاه سنندج شد و امسال

دیدە  ها حتی بە زاهرمثت و چە نقش منفی، جاهایی کە زن

یا تاریخ  شدند ولی با زوم کردن روی مدارک و شواهد ومنی

                                                                                                                                                                         ها را برگزار کنیم.                                                     ها ما موفق  شدیم این هامیششفاهی این

حرکت اصلی این انجمن کی و از کجا رشوع شدە هۆنە: 

 ؟است

است در خیابان  در مرکز آن کە در تهرانم. مجیدیان: 

حقانی نبش کوشا طبقە چهارم، ولی ما شعب دیگری هم 

زدیم در زنجان خانم دکرت فرشید، در اصفهان خانم 

دکرتاحمدی، در مشهد هم داشتیم و آنها هم برای خودشان 

 .هایی دارند ولی در ارتباط با مرکز هستندفعالیت

وضعیت و هۆنە: 

کیفیت کنفرانس و 

ها را چگونە مقالە

برنامە  دین ودی

 برای آیندە چیست؟

آیا میتوانید یک 

دورە دیگری از این 

 ها را درهامیش

کردستان برگزار 

 کنید؟            

البتە م. مجیدیان: 

اصال بی تأثیر 

نیست، بە نظر من 

خیلی تأثیر مثبت 

دارد، این تعداد جمعیت 

هایی زدند، آمدن اینجا و دور هم جمع شدند و حرف

موثر هایی شنیدند با یک هدف مشرتک و این خیلی حرف

ها در مورد غرب ایران بود و بە نظر من چون حرفخواهد

دستان، است چون یک منطقەی بسیار وسیعی هستش، کر 

ها خیلی حرف دارد و ما . اینمتدن ایالم آزربایجان، ایالم،

باشیم. کە شاید یک صدم هم نگفتە کنممیبە نظرم فکر 

پس این امکانش هست کە ما مجدداٌ در منطقە غرب باز 

 .یک هامیش دیگری برگزار  کنیم

 یحیفص نیمیس .3

قبل از هرچی خودتون را معرفی کنین و راجع به این  هۆنە:

 هامیش و سطح آن توضیحاتی بفرمایند؟
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من فقیهی هستم عضو هیئت علمی دانشگاه س. فصیحی: 

الزهرا و تاریخ معارص خوندم و عالقمند به تاریخ زنان و 

مطالعات زنان بودم و همچنین عضو انجمن زنان پژوهشگر 

سال پیش فعالیت را آغاز کرده و در  18تاریخ هستم که از 

مسائل مربوط به زنان دارد فعالیت میکند مورد تاریخ زنان ودر 

این  بینند کههایی را تدارک میها و نشسته هامیشو سلسل

ترین سمینارهایی که برگزار هم به عنوان یکی از متأخرین

منطقه  کرد به منطقه غرب و مسائل مربوط به زنان که در

غرب دارند به ویژه زنان کرد این هامیش برگزار شد و ما متام 

تالشامن را کردیم که از مناظر مختلف زن جامعه غرب را 

مورد بررسی قرار بدیم، گرچه مقاالتی که به هامیش رسید 

کل موضوعات رو پوشش نداد اما به هرحال به عنوان گام 

نیم به هرحال ارزش یا اعتبار بدیم اتو اولیه یا پیش قدمی می

م از به این انجمن و کاری که کرد. و به ویژه تشکر کنی

ر شناسی و سایشگاه کردستان و پژوهشکده کردستاندان

اندرکاران که واقعاً با ما همکاری کردن تا این برنامه و دست

سمینار برگزار بشه گرچه هنوز خیلی خیلی جای کار داره و 

خیلی از مسائل زنان کرد هستش که مونده و باید رویشان 

سمینار درست کاربشه و بررسی بشه واین مسائل با یک و دو 

 .بشهمنیشه بلکه سلسله سمینارهایی باید برگزار 

موضوع مقاالت بیشرت راجع به چی بود؟ کدوم موضوع  هۆنە:

 بیشرت برجسته بود در این سمینار ؟       

بیشرت مباحث تاریخی مورد بررسی قرار گرفت س. فصیحی: 

هرچند منیشه گفت بیشرتش کدوم بود اما به هرحال در مورد 

مورد و در مورد مسائل  5تاریخ نگاری مقاله داشتیم تا 

اجتامعی اقتصادی و نقش اجتامعی زنان به ویژه در حوزه 

حال  ایلی که به هر-یالعات زنان در ایل در سیستم قبیلهمطا

های نظریمون تا مختص منطقه غرب هست و بخش

که یکی دوتا مقاله بیشرت نداشتیم، البته حدودی ضعیف بود 

ی در واقع سمینارها هست که باید بیشرت آسیب همهاین 

بخش اجتامعی  کنممیروی این مسائل کار بشه و من فکر 

و سیاسیش بیشرت بود یعنی به لحاظ رویکردهای تاریخی به 

این قضیه موضوعات اجتامعی از منظر تاریخی و نقشی که 

زنان در سیاست داشتند بیشرت مورد بحث و بررسی قرار 

 .گرفتند

برگزاری  ۆنە:ه

این نوع هامیشها 

قرار  و مورد بررسی

دادن موضوعات 

، آیا راجع به زنان

در حل مسائل 

مربوط به زنان و 

زندگی و نقش آنان 

درجامعه کمک 

 ؟خواهد کرد 

س. فصیحی: 

بیبینید ما وقتی به 

تاریخ زنان 

خیلی  ینیم از دوره مرشوطه به بعدخودمون رجوع میکنیم، میب

که مطالبات زنان تحقق پیدا کند و زحمت کشیدند برای این

بینیم کنیم میرو که بررسی می همینجور یک روند تاریخی 

زنان ما که اصوال و در واقع حق تحصیل نداشنت در اثر 
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های این زنان به کجا رسیدند که االن دارند مدارج مساعدت

ها ن دلخوردنبره خو . خالصه زمان میکنندعالی رو طی می

 ها تا به اینجاهایی رو در واقع کشیدند زندارد و واقعاً مشقت

ولی بدون همکاری  مردان و همکاری دیگر آحاد  هم برسند

، هادها این امر میرس نشده و منیشهجامعه و بدون همکاری ن

رسوندن صدای زنان  کنیم در واقعکاری هم که ما داریم می

مسئولین و آنهایی که دست  ست، باشد کهابه گوش جامعه 

اندرکار کارهای اجرایی هستند بشنوند و عمل کنند و در 

 .رسیدن زنان به حقشان کمک کنند

ند سال یک باره؟ آیا هایی چبرگزاری چنین هامیش هۆنە:

 ؟                                                    هدار ادامه

یعنی  ستاهامون دو ساالنه شهامیس. فصیحی: 

بار در سطح ملی و گاهی  امون دو سال یکههامیش

املللی برگزار میشه و مهمون خارجی هم داریم و گاهی بین

اگر که اقتضا بکنه و امکان و فرصت داشته باشیم و اعالم 

آمادگی کنه ماهم برگزار میکنیم .مثال یک سال در مرند و 

یعنی   جلفا برگزار کردیم و سال بعد یک جای دیگه برگزار

برگزاری این سمینارها الزاماً دو ساالنه نیست بلکه بستگی 

 .به امکانات و موقعیت دارد
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 کی نوێەیوهخوێندنه ؛ری سارتهفهلسهفه

 :پۆخته  

کی نوێی یهوهست پێداچوونهردهی بهم نووسینهئه

ماڵه که د کهمهی د.محهری سارتهفهلسهفهکتێبی 

تی. له زانکۆی ماڵبۆڕن نووسیویه ٢٠٠٢ساڵی 

کی ئاکادمیک و یهوهینهڵلێکۆ  دام کتێبهر لهنووسه

 دار ی سارتهفهلسهمی فهله سیسته ێکی نوێترینه

م ی ئهیکەر ستی سهبهکات. مهش دهپێشکه

ر ی سارتهفهلسهدایه که فهەم خاڵپێزه لهەمه برههبه

دا به ەم بیریار ی ئهوهکانی بیرکردنهله قۆناغه

ش مهنێ، ئهوه دادهکردنهکێتی بیر یه

یه که رانهو نووسهڕای ئهوی بیر وهنهکردتڕه

م لهگرتنه ببینن. ککێتی و یهم یهیانتوانیوه ئهنه

ت بارهباسێک سهدراوه کورته وڵتا ههرهسه داوتاره

می ندنی سیستهسهشهرگرتن و گهتی سهبه چۆنیه

ر ئاڕاسته بکرێت. پاشان به ی سارتهفهلسهفه

قی ناوبراو کی دهیهوهاچوونهێدپوردبینانه شێوازێکی 

ه بریتییه له: ناساندن و ر کینه ڕووی خوێنهخهده

 یر، شیکاریی سارتهفهلسههکتێبی ف ییکارێنپۆل

ندی نێوان که، پێوهجیاجیاکانی کتێبه شهی بهیکوهان

کانی. له نجامهرهکردنی دهشانه و تاوتوێم بهئه

ندێک له گرانه به ههخنهکی ڕهیهکۆتاییدا ئاماژه

ند خاڵی ین که له چهکهقی ناوبراو دهده کانیمژاره

 اتووه.هکی پێکندههه

 رڕی سارتهکانی بیر و باوهرچاوهسه

چڕاو وایه پک زنجیرێکی لێکفه وهلسهمێژووی فه

ستێنی کات و شوێنی خۆیدا ر بیریارێک له بهو هه

ی بواره جیاجیاکانی پێوه نهالیهمهکارتێکردنی هه

ر نییه و دهستێنه بهم بهریش لهدیاره. سارته

 کی نوێەیوهخوێندنه ؛ری سارتهفهلسهفه

 ریمییان کهد. به

 (لە زانکۆی تەورێز، مامۆستای زانکۆ دوکتۆرای فەلسەفەی ڕۆژاوا)

 ر ا ت و
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 بوونخوازیی فهلسهپێکهاتنی فه

(Existentialism)  ئاکامی  وهکهم بیریاره له الیهئه

رخ و ی هاوچهفهلسهمی فهی سیستهوهخوێندنه

وه ڕووداوه کی دیکهتی و له الیهپێشینیانی خۆیه

ت و وری تایبهکان دههیتیهاڵیڕامیاری و کۆمه

ی ١٩٠٥ساڵی  رچاوی خۆیان گێڕاوه. سارتهر به

ستی وه دهیهیشت ساڵک بووه. له ههزایینی له دای

ۆک کردووه. له کتێبی ر به نووسینی ڕۆمان و چی

 Les)کانوشهیدا به ناونیشانی کهیادداشتنامه

Mots)   گرانه به خنهوه ڕهیهیر له منداڵڵێت که ههده

. (Sartre, 1964:49)چووه  دامرۆڤ ز و زاناییگژ ئاوه

ستی به ریس دهیامنگای بااڵی پار له پهسارته

مان ساڵدا فه کرد و له ههلسهخوێندنی فه

ڵ سیمۆن دووبوار گهویستی لهتی و خۆشههاوڕێیه

خوازه سووفێکی ژنی بوونهیل( که فه١٩٠٨-١٩٨٦)

فه لسهوام تینووی فهردهر بهکرد. سارتهپێستیده

ک خوێندکارێکی تاوه وهرهر له سهبووه و هه

ی ڕێنه فهلسهی فهکەریژێر کارتێ وتۆتهفه کهلسهفه

( و سوودی له بۆچوونه ١٥٩٦-١٦٥٠دێکارت )

نه ی به الیهرگرتووه و دواتریش ئاماژهنوێکانی وه

فییه کردووه لسهمه فهم سیستهکانی ئههیینرێنه

(Sartre, 1978: 44-45 پاشان له ساڵی .)دا١٩٢٥ 

ئایدۆلۆجیای و  رمایهسهی کتێبی وهبه خوێندنه

ڵ بیر و گه( له١٨١٨-١٨٨٣کاڕڵ مارکس ) امنیئاڵ

ر یدا کردووه. سارتهتی پههزری مارکسدا ئاشنایه

 (Marxism)ری له مارکسیزمدا گهوڵی داوه تازههه

ڵ به بوونخوازی بکات، واته مارکسیزمی تێکه

وه مایدا بۆ ئهڵێت بوونخوازی له بنهو دهکردووه. ئه

یر اڵم سهیزم بکات بهتی مارکسدروست بوو که دژایه

ری واوکهت ببێته تهداوڵ دهدایه ئێستا ههوهله

(Sartre, 2004: 18 .) ریکی خه ١٩٢٣ساڵی

( و ١٨٥٩-١٩٣٨ی هورسڵ )فهلسهی فهوهخوێندنه

( بووه  و ١٨٨٩-١٩٧٦ر )هایدیگه

هورسڵ   (Phenomenology)ناسیدیارده

 و کاتی بووننجی ڕاکێشا و دواتر کتێبی رهسه

راوانرت فهری ر ئاسۆی بوونخوازی سارتههایدیگه

ک خۆی هۆیدی ناسی و و ر کرد. پاشان زیگمۆند ف

ک پرسیاری ڵ فڕۆید یهگهتاوه لهرهڵێت له سهده

اڵم دوای (، بهSartre, 199:458بوو )شیان هههاوبه

روونناسی فڕۆید و گری دهخنهناسینی الکان بۆته ڕه

ندی ر مژاری نائاگامهسهت له تایبهبه

(Unconsciousnessله )ڵی هاوڕا نییه و گه

 ,Sartreوه )کاتهده تکانی ڕهبۆچوونه

٧١٢&١٦٦٩:٩١ .) 

می فیکری ی سیستهوهگشتی ناسین و خوێندنهبه

خستنی ر بۆ پێشته چاوگه و هاندهم بیریارانه بوونهئه

اڵم جێگای ر. بهی بوونخوازی سارتهفهلسهفه

ر ر سارتهله سهم بیریارانه ری ئهیه که کاریگهئاماژه

وتی فیکری ی شێواز و ڕهوهکردنهبه واتای دووپات

کانی سییهمایهوخۆ کهر ڕاستهوان نییه و سارتهئه

ن ی پێش خۆی پۆلێن کردووه  و خاوهفهلسهفه

م بیریاره تی. ئهنی خۆیهسهنگ و بیری ڕهده

وتووانه له رکهکانی خۆی سهڕهتی باوهتوانیویه

ر دوو ربڕێ و له ههبیدا دهدهفی و ئهلسهشێوازی فه

یه. له ی ههمی شاکار و ناوازهرههشدا بهکهشێوازه

ین توانین ئاماژه بکهکانی دهرتووکهگرینگرتین په

ۆکی دیوار، ر ڵه چیبه: ڕۆمانی هێڵنج، کۆمه
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رتووکێک ، پهکاریرزهی مێش، ڕۆمانی ههشانۆنامه

بوون، بوون و نهڕتووکی ێر، پهلدو ر بو له سه

ر دیالێکتیکی خنه له سهتی، ڕهبوونخوازی و مرۆڤایه

 زی دیالێکتیکی و هتد.خنه له ئاوهقڵ، ڕهعه

 

 ری سارتهفهلسهفهی کتێبی نکاریێناساندن و پۆل

ر و ی سارتهفهلسهفهم کتێبه واوی ئهناوی ته

دا چاپ ٢٠٠٢یه که له ساڵی -نوێ کییهوهخوێندنه

ن کتێبه له الیه سممی ئهکهبووه. چاپی یه

د له ئۆسرتاڵیا باڵو ندی ڕۆشنبیری کور ناوه

ن له الیه  ٢٠٠٣ساڵی  میچاپی دووهه ؛وهتهکراوه

می سلێامنی ردهخشی سهوه و پهزگای باڵوکردنهده

شتی له گیه و بهڕهالپه ٧٩م کتێبه ئه چاپ کراوه.

 کرێت: شدا پۆلێن دهش بهشه

ت به بارهر سهنووسه داکیکی؛ له پێشه. پێشه١

 ودوێت و باس لهفه دهلسهنی فهی جیهایگرینگ

م ری بوون بۆ ناسینی ئهکات که هاندهده سانهکه

ی ربارهکی دهمهکی ههەیها ئاماژهروهجیهانه. هه

یدا ێتکه  م کتێبه هاتووهتی ئهڕهبنهمژاری 

کی یهوهخوێندنه

می نوێ له سیسته

ر ی سارتهفهلسهفه

 ئاڕاسته کراوه.

 ینامهژیان. ٢

ی گوێره به رسارته

کانی ساڵه گرینگه

م بیریاره ژیانی ئه

گشتی هاتووه که به

وته ڵکهدا ههلێره

کان پۆلێن تییهڕهبنه

کوو ساڵی کراون، وه

رخ، ڕووداوه ڵ بیریارانی هاوچهگهئاشنایی له

و  کانیمهرههی بهکان، کۆ یهیتاڵیهڕامیاری و کۆمه

 هتد.

ر له ی سارتهفهلسهکی کتێبی فهرهقی سه. ده٣

ت و ڕههاتووه که بریتییه له: بنهش پێکوت بهحه

ر، ئۆنتۆلۆجی و ڕی سارتهکانی بیر و باوهرچاوهسه

نۆلۆجی بوونخوازی،  بڕوای خراپ و بڕوای یفینۆم

سانی ی من و کهر، ڕاڤهی سارتهفهلسهچاک له فه

ر و ی ڕامیاری، سارتهفهلسهر و فهدیکه، سارته

دیالۆگێکی  داروونی و له کۆتاییی دهوهشیکردنه

ی ژووکردنی کێشهو ئاوه وهکردنهر بۆ ڕوونسارته
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خۆش ئاڕاسته نهروونشیکار و دهرووننێوان ده

 کراوه.

م کتێبه له کانی ئهشهموو بهکان، بۆ ههراوێزه. په٤

ندین کراوه که چه رخانراوێزی جیاواز تهپه داکۆتایی

م وه. ئهاتهکدهکه ڕوونقهندی گرینگی دهههڕه

ندێک زاراوه و ههی وهله: لێکدانه نندانه بریتیههڕه

کان، کردنی ناو و ڕووداوهگوزاره، پێناسه

کردنی موار ک یان ههیهڵهی ههوهدنهکر ڕاست

 بۆچوونێک.

 رچاوه بهشتا سهکان، نزیک به ههرچاوه. سه٥

ی رچاوهیان سهزمانی ئینگلیزی هاتووه که زۆربه

 کین.رهتی و سهڕهبنه

ی بۆ پێڕستی ڕهالپه دنر چه. پێڕستی کتێب، نووسه٦

کان و هتد داناوه. کان، شوێنهمکهکان، چهناوه

ی پێڕست کراوه به دوو ستوون، ستوونێکیان ڕهالپه

ی ا ژمارهریشدبهنراکان له بهته به نووسینی وشهتایبه

 دا نوورساوه. تێیکانی ڕهالپه

 کهمهرههی بهکی و پێگهوهان یشیکاری

ت و ڕهوڵی داوه بنهمدا ههکهشی یهر له بهنووسه

ر بخاته ڕووی ڕی سارتهەکانی بیر و باو رچاوهسه

ست به شێوازێکی ردهقی بهده ر. پێشرت لهخوێنه

گشتی . بهمان تاوتوێ کردم مژارهدبینانه ئهور 

ر، هوسڕڵ و ی دێکارت، هێگل، هایدێگهفهلسهفه

رن. ی بوونخوازی سارتهفهلسهری فهمارکس هانده

کانی هنییرێنه نهر ئاگاداری الیهسارته اڵمبه

می ن سیستهش بووه و خاوهم بیریارانهمی ئهسیسته

وه یهم سۆنگهر لهتی. ههن و جیاوازی خۆیهسهڕه

کات و دهپێستم دهشی دووههر بهنووسه

ر و جیاوازی ی سارتهفهلسهکانی فههیندیمتهتایبه

شه م بهوه. مژاری ئهکاتهڵ پێشینیانی ڕوون دهگهله

یه یناسی بوونخواز( و دیاردهontologyناسی )بوون

ی بوون ی وشهیتا شیکاررهش سهستهبهو مهر بههه

ستوو، دێکارت و رهفالتوون، ئهی ئهفهلسهله فه

ر ئاماژه گۆڕێ. سارتهر دێتهی سارتهکانت له روانگه

می کات و پێی وایه سیستهبه خاڵێکی گرینگ ده

ری ماگهر دووبنهم بیریارانه له سهئهمێتافیزیکی 

(Dualismئایدیالیستانه )ش م بیریارانهیه. پاش ئه

ت داوه و فیخته و هێگل قوربانیان به بابه

وه بۆ خۆ و ڕاندۆتهیان گهقینهری ڕاستهگهتبابه

ی فهلسهی فهوهش بۆته هۆی ژیانهمهخۆپێزی، ئه

(. Monismکانگی )ئایدیالیستی به ناوی یه

ی ی فێرگهوانهبه پێچه ربوونخوازی سارته

نێ، نه خۆ کانگی هیچ الیهری و یهماگهدووبنه

ی کهنهالیهت ناکاته قوربانی ندی( و نه بابه)ئاگامه

 وه بۆ دیارده.ڕێنێتهگهدووکیان دهر دیکه و هه

پ و ر مژاری بڕوای خرامدا نووسهشی سێههله به

کات. ر تاوتوێ دهتهر ی سافهلسهبڕوای چاک له فه

ندییه له ئاستی ڵوێستی ئاگامهست له بڕوا ههبهمه

 (consciousness)ندی خۆیدا، کاتێک ئاگامه

تووشی بڕوای خراپ  کاتتی خۆی دهحاشا له چۆنیه

کانی خۆت، ڵبژاردهپڕۆژه و ههبێت. وازهێنان له ده

یه و ناوی داکانی دیکهسهکردن له ناو کهون-خۆ

وه، بڕوای چاک درۆ وانهبڕوای خراپه. به پێچه

سانی ڵ خۆ یان ناسنامه نییه و بوونیش بۆ کهگهله

شی نییه. بهیه و ڵکوو بوونێکه که ههدیکه نییه، به
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ر چۆن بونیادی کات که سارتهوه دهم  باسی ئهچواره

زرێنێ و مهستی مرۆڤ دادهربهئۆنتۆلۆجی بۆ سه

ناسیشی به ی دیاردهیانهیرگێکی بوونخوازچۆن به

م بیریاره مرۆڤ بوونێکی کات. به بڕوای ئهر دهدابه

 ،کی مێتافیزیکیرهیه و هێزێکی دهستی ههربهسه

م باس له شی پێنجهکردووه. بهنهسنوورداری 

 دار ی سارتهفهلسهسانی دیکه له فهی من و کهپێگه

ر رم سهبهنرای بهسهو کهڵێت ئهر دهرتهکات. ساده

ی کهکردنهماشاکات، تهماشام دهبڕێ و تهڵدههه

ت بۆ یکاته بابهۆڕێ و دهگتی بوونی من دهحاڵه

سته، ربهخۆیه و سهبۆی بوونوهر ئهبهخۆی له

کانم تهنگێنێ و خسڵهڵسهتوانێ من ههده

یم وه نندی، ئهخۆ یان ئاگامه وکو وه. من وهبدۆزێته

 بووم.شم که هێشتا نهوهم. ئهکه هه

ر و ندی سارتهیوهپه دامشهشی شهر له بهنووسه

 بەردەمخاته دهڵ مارکسیزمدا گهله کردنیوداسه

ڵ گهندی لهر  به دوو جۆر پێوههر. سارتخوێنه

و و کمیان مارکسیزم وهکهیه، یهمارکسیزمدا هه

ک میان مارکسیزم وهی مارکس و دووههفهفەلسه

تی پارتی رایهڕابه ی ڕامیاری بهوهبزووتنه

تاوه رهر له سهرچی سارتهگهکۆمۆنیستی واڵتان. ئه

اڵم بهنسا بوو، رهنگری پارتی کۆمۆنیستی فهالیه

گرێت و له که دههیڕامیاری وهخنه له بزووتنهدواتر ڕه

ی نێوان وهندێک ڕووداو بووه هۆی ئهکۆتاییدا هه

اڵم تی. بهبایی و دژایهم پارته بکاته ناتهر و ئهسارته

شبینه و ر گهارتهی مارکس، سفهلسهت به فهبارهسه

ی و ی بوونخواز فهلسهی فهڕێگه لەوڵی داوه هه

و ونخوازی به بوونی مروڤ ئهدانی بو خبایه

وه و مارکسیزم و بوونخوازی کورتیانه پڕ بکاتهو مکه

شی کۆتایی ڵکێش بکا. له بهسته تێههبهم مهبۆ ئه

م تا زۆر سوودی له ر کهوترێت سارتهده داکهکتێبه

اڵم پاش ناسینی ی شیکاری فرۆید بردووه. بهفێرگه

ر فرۆید و بهنرای بهگرانهخنهکی ڕهڵوێستێالکان هه

ڵ گهر لهبوو. سارتهروونی ههی دهوهکردنهشی

کی مرۆڤ ەیوهفتار و کردهر ڕهفڕۆید هاوڕایه که هه

. لە بیر بچێتەوەیه و نابێ هه یتیکی تایبهشوێنگه

کان وهی کردهرچاوهر و سهکه هانده داوهاڵم لهبه

وه. له بیری تهداله فڕۆید ده رسیڤی جیاوازچین به

ه بڕیار له و ندییهردا مرۆڤێک نییه به نائاگامهسارته

ندی ی نائاگامهبۆیه زاراوه ؛ک بداتیهر پرۆژهسه

 وه.  کاتهده تفڕۆید ڕه

م نوورساوه له ی ئهکرهی سهگشتی پێگهبه

که  یهرانهو نووسهبیروڕای ئه کردنەوەیتڕه

کانی گرتنی قۆناغهککێتی و یهیهیانتوانیوه نه

کانیاندا وهر ببینن و له لێکۆڵینهی سارتهوهبیرکردنه

س، یان له دوو قۆناغی جیاوازدا ر به دوو کهسارته

ری ری بوونخواز و سارتهبینن. واته سارتهده

نگ، نگ و دوای جهری پێش جهمارکسی، سارته

، نوورساوهم ری نوێ. ئهری کۆن و سارتهیان سارته

ر له سێ ک سارته، یهانەو بۆچوونی ئهوانهبه پێچه

 ر.می خوێنهردهخاته بهدراو دهگرێوهقۆناغی پێکه

 

 نجام:ئه

م ر بهی سارتهفهلسهی کتێبی فهوهبه خوێندنه

ڕی ندنی بیر و باوهسهشهین که گهگهئاکامه ده
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. کرێتش دهر سێ قۆناغدا دابهر به سهسارته

 چوونهسته به بۆ می وابهکهقۆناغی یه

 بوونبوون و نهتووکی ر کانی ناو پهفییهلسهفه

ی بوونی مرۆڤ و کی ئۆنتۆلۆجییانهیهوهتوێژینه

و بوونه و زراندنی بونیادی ئۆنتۆلۆجی ئهدامه

تی. پاشان واتای سێ فۆڕمی بوونی کانیهتهخسڵه

-Being-in)خۆ -له ناو -کوو بوونوه، وهشیکردۆته

itself)خۆ -بۆ -، بوون (Being-for-itself)  و بوون- 

دیکه. له قۆناغی  (Being-for-others)سانیکه -بۆ 

مه سیسته دامدووهه

ر به ی سارتهکهخوازیهبوون

ی سرتاوه و له ڕوانگهوته بهداکه

کانی کانی نێوان تاکهندییهیوهپه

وڵدانێ بۆ وه ههڵهکۆمه

ها و ی واتای بهوهکردنهڕوون

کی یهمینهر زهوشت له سهڕه

و بوونخوازی خۆش کراوه. واته له

وه بناغه ئۆنتۆلۆجییه بوونخوازییه

له  داده وڵزراندووه، ههخۆی دامه –بۆ  -که بۆ بوون

وه و ئۆنتۆلۆجی و ڵێتهۆ کان بکوشتییهها ڕهواتای به

مدا، وه گرێ بدا. له قۆناغی سێههمێژوو پێکه

ستێنی مێژوییدا نێو بهخۆ له –بۆ  -ر بوون تهسار 

کوو تاک کانی وهتییهاڵیهندییه کۆمهوهنێ و پێداده

ش ئۆنتۆلۆجییه ستهبهم مهکا. بۆ ئهدیاری ده

وه و کاتهده وه نزیکی له مارکسیزمهکهبوونخوازییه

م دووانه کردنی ئهکێشڵەهوێت به تێیهده

و مێژوودا اخۆ له ن -بۆ -بوون کی نوێ بۆیهوهلێکدانه

م ش لهم نوورساوهکی ئهرهستی سهبهبکات. مه

کانی ر له قۆناغهی سارتهفهلسهیه که فهداخاڵه

وه کێتی بیرکردنهم بیریارانه به یهی ئهوهبیرکردنه

ر له سێ قۆناغی ک سارتهنێ. واته یهداده

وڵ و هه رمی خوێنهردهخاته بهدراو دهگرێوهپێکه

م سێ قۆناغه کانی نێوان ئهندییهیوهپه داده

ردا ڕوون کردنی سارته شهاوه له گهڕ چپنهلێک

  وه.بکاته

و م کتێبه و ئهقی ئهی دهوهاچوونهێدپاش پ

ند بێ ئاماژه به چهوه ئێستا دهرهی سهنجامانهئه

 ین:خاڵی گرینگ بکه

ی ئاماژه داێبهم کتمی ئهشی دووههر له به. نووسه١

ڵێت که دێکارت به کۆجیتۆی دێکارت کردووه و ده

ماڵ، وه داناوه )کهبوونی به پاشکۆی بیرکردنه

ی فهلسه(. خاڵێک که له فه٢٢و٢٠: ٢٠٠٢

وام نادیار ماوه و به شێوازێکی ردهدێکارت به

ی کۆجیتۆیه. وه زاراوهتهدراوهئاوڕی لێنهوردبینانه 

قه ی دهین له زۆربهدهرنج بر به وردی سهگه

ت به دێکارت نوورساون بارهکان که سههیفیلسهفه

ست، کۆجیتۆیان له زمانی ردهبۆ وێنه کتێبی به

بردووی ساده ئینگلیزیدا به کاتی ڕانه
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 کی نوێەیوهخوێندنه ؛ری سارتهفهلسهفه

م واته ههوه کهمهکهوه، واته من بیر دهڕاندۆتهرگهوه

"I think therefore I am  ش بۆته م واتایه" ئه

؛ کارتی دێفهلسهی فهوهایمی زاڵ له خوێندنهپاراد

ی دێکارت فهلسهک له پسپۆڕانی فهێاڵم زۆر به

وخۆ به ی ڕاستهم به ئاماژهک کاتینگهوه

رگێڕانی م بیریاره پێیان وایه له وهکانی ئهتووکهر په

بێ کاتی ( دهCogito, Je Penseکۆجیتۆدا )

ین، واته من کهچاو بوام ڕهردهبردووی بهڕانه

 I am“م ههواته م کهوهنهکهریکی بیردهخه

thinking therefore I am”  دا هیچ م گوزارهله

ی نییه ک مانایهیندمهمانکێتی و زهپێشه

(Cottingham, 1986, 40-45) دێکارت له هیچ .

ی باسی له گوزاره یداکهتێڕامانهشێکی کتێبی به

ناکات و له « م وه که واته ههمهکهمن بیر ده»

م"ی ی "من ههنیا گوزارهته دامتێڕامانی دووهه

ر پێامن وابێت گهڵێت پێکدژییه ئهملاندووه و دهسه

مان کاتدا که وه له ههکاتهی که بیر دهو شتهئه

بێت  )دێکارت، یه بوونی نهوهریکی بیرکردنهخه

م رگیز پاشکۆ نییه و ئه(. بوون هه٣٦-٤٩: ١٣٨١

قوڵێ ڵدهستوویی ههرهتێکی ئهینیهڕوانینه زیاتر له زه

(  formal syllogismتی)ی ڕواڵهکه بڕوای به پێوانه

ڕی به هیه که دێکارت باوداله کاتێک  مهیه، ئههه

کۆجیتۆ  (intuition)پێوانه نییه و له ڕێگای دیناو

وخۆی من له بیر یشتنی ڕاستهێ. واته تێگهملێنسهده

رگیز هزر بێ بوون ته که ههم بابهوه و ئهکردنه

 (. ١٦٢: ١٣٨٦دیاری ناکرێت )دێکارت.

ڵکێش باسی له تێهه دامشهشی شهر له به. نووسه٢

ڵ مژاری ڕۆڵی کردنی دیالێکتیکی مارکس له گه

ماڵ، کات )کهر دهی سارتهفهلسهتاک له فه

م ین بهرنج بدهر به وردی سهگه(. ئه٦٠: ٢٠٠٢

نی ر له زۆر الیهین که بوونخوازی سارتهگهئاکامه ده

ڵ گهشنیان لهتیدا وێکچون و هاوچهڕهبنه

ندانه مژاری ههو ڕهکێک لهمارکسیزمـدا نییه. یه

ڕی به ستی تاکه. بۆ وێنه بوونخوازی باوهربهسه

شنه موو چهدژی هه یه وستی تاک ههربهسه

یه. له نووس ههندێکی سنووردانان و چارهههڕه

و نگری ئهبینین مارکس الیهده داشمهر ئهرامبهبه

تی اڵیهڵێت بوونی کۆمهفییه بوو که دهلسهفه ریتهنه

ها روهک بوونی تاک. ههیه نهقینهبوونی ڕاسته

ه ندی لستی الی مارکس ئاگامهربهی سهپێناسه

 ه.یپێویستی مێژوویی

رچی ەگر ئهیه که سارتهوهئه م. خاڵی سێهه٣

اڵم کانی مارکسیزم بینیوه بهسوودی له بیر و بۆچوونه

نگکراو به کی مارکسی ڕهیهفهلسهله داهێنانی فه

م ڕێگایه هێنده بووه. ئهوتوو نهرکهبوونخوازی سه

دان نک له بیرمهمه که زۆر یهستهرفراوان و ئهبه

 ربگرێ.پێیان وایه ناتوانرێ سه

ر ک پێشنیار پێم باش بوو نووسه. له کۆتاییدا وه٤ 

رخان بکردایه که م کتێبه تهئه ی بۆشێکی دیکهبه

می هزری ران و پسپۆڕانی سیستهرینی توێژهنه اتێید

م ندی نێوان ئهت به پێوهبارهری سهمارکس و سارته

م نجامێکی ڕوونی بۆ ئهرئهده هار وهدوو بیریاره و هه

 ئاراسته بکردایه. مژاره

 کان:رچاوهسه
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بابەتی بەردەست، بەشێکە لە بەرهەمێکی نوێی 

قوتابخانە کوردی، بە ناوی " یناسیزمان

دوکتور عادڵ "، دانانی "زمانەوانییەکان

محەممەدی" و " فوئاد محەممەدی". پرۆسەی 

دانانی ئەم بەرهەمە، درێژەی هەیە و بڕیارە لە 

داهاتوویەکی نێزیکدا، لە چاپ دەرچێ. مەبەستی 

سەرەکیی باڵوکردنەوەی ئەم پاژەش، بریتییە لە 

ناساندنی کتێبەکە و کردنەوەی درگای دەسپێکێک 

سەر  ندنەوەی مێژووی موتااڵ زمانییەکان، بەبۆ خوێ

 .داخوێنەران و خوێندکاران

ی هاودەمانە لە بریتانیا، ناسیموتااڵکانی بواری زمان

کرد. جان پێیەوە دەستیناسیو واج ناسیبە دەنگ

رتین نگیان لە گرو فێرس و هاڵیدەی، دو 

لەندەن  ناسیی زمانقوتابخانەەداڕێژەرانی بناغ

ەکە بەخشی. قوتابخانە ەوی زۆرتریان بەڕ بوون کە ب

نێوان سی تا پەنجاکانی  ی لەندەن، لەقوتابخانە

سەدەی بیستدا، الیەنگری زۆری هەبوو. لەم 

کرابوونە  ناسیدا، وشەتۆماری و دەنگقوتابخانە

. اوێز کەوتر و فیلۆلۆژیی بەراورد، الواز و پەتەوەر 

یەکی ناسیبریتانی، زمان ییناسزمان ەمپەریل

زی لە ڕەهەندی کارەکی و تەوەرە کە زۆرتر واجیهان

 بەرهەستیی زمانە تا تیۆرییە دەرهەستییەکان.

ی قوتابخانەبریتانیدا، سێ  ناسیلە مێژووی زمان

 گەورە هاتنە ئاراوە:

 ناسیی دەنگقوتابخانە( ۱

 ی نوایی فۆرسناسیتیۆری شانەیی و واج( ۲

 تیۆری پۆ و پێوەر( ۳

 و ناوە گەورەکانی: ناسیی دەنگقوتابخانە -۱

 یتهێرنی سو ۱-۱

، لە ۱۸٤٥ی سێپتەمربی ساڵی ۱٥هێرنی سویت، 

لەندەن لە دایک بوو. لە قوتابخانەیەکی تایبەتی 

 ە لەندەن.لێجی پاشا لخوێندی و پاشان چووە کۆ 

لە زانکۆی ئاکسفۆرد وەرگرت. بەاڵم  یکارناسی

د و بە سەرکەوتنێکی ئەوتۆی لەوێ دەستەبەر نەکر 

نی کتێبی . بەاڵم تواهێشتپلەیەکی نزمەوە جێ

" چاپ بکا. سویت، مێژووی دەنگەکانی ئینگیلیزی"

 قوتابخانە زمانەوانییەکان

 فوئاد محەمەدی

 ) خوێندکاری کارناسیی وەرگێڕان(

ز

  
 ن ا م
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، دوکتورای لە زانکۆی هیدێلبێرگ ۱۸۷٥ساڵی 

گرت. پاشان دوکتورای یاساشی لە گاڵسکۆ وەر 

گرت. فیلۆلۆژیی بەراورد و زمانی ئەڵامنی لە زانکۆی 

هیدێلبێرگ فێر دەبێ. هەر لەوێش دەکەوێتە 

کاتەوە کۆ دە راوەفێرکاری فیلۆلۆژی و کۆمەڵێک د

کە "فەرهەنگی خوێندکاریی ئانگڵۆساکسۆنی" پێ 

ـەوە تا کۆتایی ۱۸۷٥دادەڕێژێ. سویت، لە ساڵی 

ژیان، پۆستی سەرۆکی ئەنجومەنی نێونەتەوەیی 

هەبووە. هەروەها، دەبێتە (  (IPAناسیدەنگ

ئەندامێکی سەرەکیی ئەکادێمیای زانستی مونیج و 

هەروەها ئەکادێمیای سەڵتەنەتی زانستی برۆش و 

ئەندامێکی ئاسایی لە ئەکادێمیای سەڵتەنەتی 

 دامنارک.

ناسێکی بریتانی بوو کە کاری سویت، تاقە زمان

کردە سەر ڕەوتە زمانەوانییەکانی دەرەوەی بریتانیا. 

هێشتا لە ئاکسفۆرد دەبێ کە پەی بە بڕشتی خۆی 

دا دەبا و دواتر وەک مامۆستایەکی ناسیلە دەنگ

، دەردەکەوێ. لە سەرووی مەزن لە ئاستی جیهاندا

ئەمەدا، کۆمەڵێک کتێبیش لە بواری ڕێزمانی 

ئینگلیزی و مێژووی گەشە و گوورانی دەنگەکانی 

ئینگلیزی و هەروەها هێندێک کتێب لە بواری 

گشتی باڵو دەکاتەوە کە کتێبی  ناسیزمان

ی ناسی، ڕێبازی دەنگناسیسەرەتایەک بۆ دەنگ

اریگەریی خۆی. گشت ئورووپا دەخاتە ژێر بازنەی ک

ئەلێکساندێر ئێلیس کە لەسەر بنەمای ئەو کارانەی 

پێش خۆی کردبووی، گەاڵڵەی دوو دەزگای 

ی داڕشت: یەکەم گشتی و دووەم ناسیدەنگ

 چڕوپڕ. 

دواجار ئەم دوو دەزگایە، کران بە بنەمای دوزەنەی 

تۆماری و ئەنجومەنی نێونەتەوەیی دوانەی دەنگ

سڵی پەسندی کرد. هێرنی، ئە ناسیدەنگ

وەک ئەسڵێکی سەربەخۆ لە هی دۆ کۆرتنە  ناسیواج

لە قەڵەم دەدا. بە چەشنێک کە باسی پێویستیی 

بێیەک دەکا کە پیتەکانی و پەیڕەوکردنی ئەلف

دەرخەری ئەو دەنگانەی زمان بن وا دەبنە هۆی 

جیاوازیی مانا. وێڕای ئەمەش، سویت، فیلۆلۆژیی 

ری ئینگلیزی، تێکەڵی موتااڵ هەموانییەکانی بوا

 دەنگ دەکا. ئەم گەورەزمانناسە بریتانییە دەڵێ:

زمان، ئامرازی دەربڕینی بۆچوون و داڵغەی مرۆڤە 

لە ڕێگای دەنگە مەوزوونەکانەوە. سویت، بنەمای 

وە سەر کارکردی و لێکۆڵینەکانی خۆی خستب

ئەندامەکانی ئاخافنت و لە بەرهەمێکیدا بە ناوی 

بە  ناسی"، دەنگناسینامەی دەنگ"زانست

 ووپاییەکان دەناسێنێ.ئور 

بە ، کتێبی موتااڵی کارەکیی زمانسویت، له 

تیۆری و شێوازەکانی فێربوون و  یتێروتەسەل

تاوتوێ دەکا. هەروەها، لە کتێبی فێرکردنی زمان 

، دەپەڕژێتە سەر فۆرمی ڕێزمانی ئینگلیزیی نوێدا

مێژوویی و سەردەمیی زمان و دوو ڕاپۆرتی سادە لە 

 دەست:کتێبەکە دەخاتە بەر 

 ی ئینگلیزیییڕێزمانی چڕوپڕی مێژوو -ئەلف

 سەر ڕێزمانی مێژوویی بەرکوڵێک لە -بێ

 نزۆ دانیێڵ ج:  ۲-۱

درێژە  وەلە الیەن جۆنزەەردی سویت، ڕوویک

ناسە لەندەنییە، پاش وەرگرتنی دەدرێ. ئەم زمان
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بەڵگەنامەیەک لە بواری بیرکاریدا لە کێیمربیج، ڕوو 

 ناسیونز، لە الی دەنگلە موتااڵی زمان دەکا. جو 

فەڕەنسی، پاوڵ پاسی، خجڵی خوێندن دەبێ و 

وەتەوە و گوت ناسیدواجار لە کالێجی لەندەن، دەنگ

، ۱۹۱۸ەتە پلەی مامۆستایەتی. ساڵی و و گەیشتو 

ی زمان باڵو دەکاتەوە و تێرمی ناسیگەاڵڵەی دەنگ

ە باوەکەی خۆیدا بە کار دێنێ. "واج"، لە چەمک

ەستەواژەی "بزوێنە نز ئەو کەسە بوو کە دۆ ج

دا و بۆ ئەوەی چۆنیەتی پێەکان"ی پەرەیسەرەکی

هاتنی دەنگەکان پیشان بدا، لە نوانەگەلی بەرهەم

بێیەکی و دووپاڵوو کەڵکی وەرگرت. هەروەها، ئەلف

 نوێی بۆ زمانە ئەفریقی و هێندییەکان داهێنا.

 جان ڕۆبێرت فێرس:  ۳-۱

، جان ڕۆبێرت فێرس، نارساو بە "جی.ئار.فێرس"

 ئینگلیزی، لە شاری لیدز هاتە دنیا. لە ناسیزمان

، لە زانکۆی الهوور ۱۹۲۸تا  ۱۹۱۹نێوان سااڵنی 

 ئینگلیزی بوو. فێرس، پێنجاب مامۆستای زمانی

مێژووی زانکۆی فیلدزی ئینگلیزی هەبوو.  کارناسیی

ئەرتەشەوە.  چووە ناو لە شەڕی یەکەمی جیهانیدا،

دیستان و ئەفریقا دەکرێ ڕەوانەی ئەفغانستان، هێن

خەریک نە خۆجێکان موتااڵی زماو هەر لەوێش بە 

کالێج  ناسی. بۆ ماوەیەک لە کۆڕی دەنگدەبێ

دەخەبتێ و لە قۆناغێکیشدا، لە زانکۆی ئابووریی 

ی زمان دەڵێتەوە. پاشان ناسیلەندەن، کۆمەڵ

و ئافریقا و  ێتە زانکۆی موتااڵکانی ڕۆژهەاڵتدەچ

نێوان  تی دەهەڤۆسێ. لەی گشناسیلەوێ زمان

مانی ، وەک مامۆستای ز ۱۹۲۸تا  ۱۹۲۰سااڵنی 

دەکا. ئینجا دەچێتە  ارکئینگلیزی، لە الهوور 

نز، وەک ۆ دێریی دانیێڵ جژێر چاوە لەندەن، تا لە

 وانە بڵێتەوە. ناسیمامۆستای پلەبەرزی دەنگ
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 ەیدەس ەڵیو ەه یکانڵەسا تاەه ییژوونووسێ: میکەشێپ

بوو، واتا پاشا و  ستەدڵ با ینیچ ەب تەبیتا ،ینییزا یستیب

 ۆیە(؛ بینییو ئا یزامیو ن یدار ی)ئ یتەحکووم یکانەرپرسەب

 ۆ" بینووسە"شانام ەیواژ ەستەد ەل رانەژ ێتو  ەل کڕێب

 نی. گرنگرت گرنەردەو  کەڵک ەژوو ێم ەشنەچ مەب کردنەئاماژ 

 ڵەیماەبن یخۆ بارود ەبوو ل یتیبر ،ینووسەشانام یکانەتەباب

 تەڵ سەد ەڕیپاشاکان، ش یبوون نینشێج یتیەنۆ پاشا، چ

 ەناوچ ۆب یشێرکەشکەل کان،ەداواکار  وانێن ەل

و  ستەردێژ  ینی. چتڵ و  ەیو ەر ەو د تڵ و  یکانەر ۆ راوجۆ ج

 یوتەسوکەڵه ەبوو؛ وات بیغا یواو ەت ەب یتیەەڵمۆ ک یانیژ

 ،یتبار یەو ئاز یر یرگەهاوس ک،یە ەڵگ ەل کەڵخ

 یکانیەختەو س ندنێخو  ،ڵەماەبن وێنەل نڵ مندا ەیردەرو ەپ

 یساز ەشیپ ،یدار ەڵو ئاژ  ڵکشتوکا ،ییئاسا یکەڵخ ۆب

 یساز ەشیسووک، پ یساز ەشیپ سکرد،ەد ەیشی)پ

 .کراەدەن یدەو هتد( ب یکدار ەچ

 ەیدەس ییژوونووسێم یکانەگرنگ ەوتەسکەد ەل کێکیە     

" بوو، یتیەەڵمۆ ک یژوو ێ"م ۆب ەو ەدانڕ ئاو م،ەستیب

 ەیزاراو  رانەژ ێتو  ەل کڕێب ەک کیەژووێم

 یژوو ێ. منەبەکار د ەب ۆی"  بینووسەکنامەڵ"خ

 کێلەگەگەڵب یدوو  ەب کاتەناچار د رەژ ێتو  ،یتیەەڵمۆ ک

 مەڵ ب کرد؛ەدەن ێل یچاو  سەک شرتێپ ەک ێو ەبک

 یکێلەمگەرهەب یخولقاندن ۆیه ەتێبەد انەیو ەنۆڵیکێل

 یو ێن ەگرنگ ب یکێبێ" کتنۆ .تامسی.پی"ئ ،ەنێو  ۆگرنگ. ب

 ای ؛ێنووسە" د یز ینگلیئ یکار ێکر ینیچ ی"درووس کردن

 مەرهە"  بەتیکسوالێس یژوو ێ"م یبێ" کتۆکۆ ف لێشی"م

" ینووسە"شانام ەدوورن ل یواو ەت ەب انیردووکەه ەک ؛ێنێد

 ژووێم یرت یکانەشەبتوانن ب ەک یەداەو ەل انڵیو ەه مووەو ه

 .ننێبناس رەنێخو  ە( بیتیەەڵمۆ ک یژوو ێم ە)وات

 ەیو ێش ەب ،یتیەەڵمۆ ک یژوو ێم ینینووس یستیوێپ     

 یژوونووسانیم ەییو ەنیژۆت یکانیەچاالک ەیبناغ ،یگشت

دژ  یتوند ەب ەبەکتەم مەئ یندامانەئانال"  بوو. ئ یبەکتە"م

 وانەبوون؛ ئ یزامیو ن یاسیس یژوو ێم ینینووس ەب

 یتیەەڵمۆ ک یانیژ یو ڵ ربەب ەیو ەنۆڵیکێل ینگر یەال

 کیەژووێم ینینووس ،ەبەکتەم مەئ یبوون. ئامانج کەڵخ

 یوار یژ یوشتەو ر  ۆڤمر  ینیژ یکانەر ۆ راوجۆ ج ەو ێش ەبوو ک

 انیئامانج رخا؛ەد ەو  رەنێخو  ۆب یجوان ەب ان،ەیژانۆر 

 ،یئابوور  یکانەکهاتێپ مووەه ەبوو ک کیەژووێم ینینووس

. مارک بلوخ، ێبگر  رەب ەل یو کولتوور  یتیەەڵمۆ ک

 ەبەکتەم مەئ ڵیو ەر ەشقێپ  لێبرود رنانێو ف رێڤف نیەلووس

 .بوون

 ۆیخ ،ێب ەڵگ ەل یستاشێکوردستان، ئ ییژوونووسێم     

 ،یزامیو ن یاسیس یتەو باب ەکردوو  ستەدڵ با ینیچ یرخانەت

 ەشیپ یبێ. کتەناو ێکهێپ یەیژووێم مەئ یر ۆ ز  ەر ەه یشەب

 ییتاەر ەس کێنگاو ەه کووەو  ێتوانەد ەسن یشار  یکانەنۆ ک

 یتیەەڵمۆ ک یژوو ێم ینڵ و ەر ەشقێپ ەل کێکیەو گرنگ، 

 ەل کێکیەکرا،  ەئاماژ  یکورت ەب شرتێپ ەک رواەه. ێب

 " یر ە: ئاسنگمەکیە یرگەب ،ەسن یشار  یکانەنۆ ک ەشی"پ یبێکت ینگاندنەسەڵه
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 ەب رنجدانەس ەل یەتیبر یتیەەڵمۆ ک یژوو ێم یکانەئامانج

 مەئ ینانێهیدەب ۆب رەژ ێ: تو کەڵخ ەییشیپ ینیژ یتیەنۆ چ

 ۆوخەناراست ای ۆوخەراست ەک کیەکارەورد مووەه ،ەژوو ێم

. رەنێخو  رچاوەب ەخاتەد ،ێبەه یندەو ێپ ەتەباب مەئ ەڵگەل

 .نەیکەد ەلەگیکارەورد مەب ەئاماژ  مانداەکەباس ەیژ ێر د ەل

 ەک ەکهاتوو ێپ شەب نجێپ ەل ەبێکت مە: ئنگاندنەسەڵه یقەد

 مەکیە یشە. بنەیبک انیمووەه ەل کێچاو  نەیدەد ڵو ەه

 شێپ داەشەب مەل رە". نووسکانییەگشت ەتە"باب ەل یەتیبر

و  ۆڤمر  یانیژ ەئاسن ل یتیەگرنگا ەباس ل ک،ێشت مووەه

. کاەد یساز ەشیپ یوتنەشکێپ ەکانزا ل مەئ یو ڵ ربەب یور ەد

 یشار  ەئاسن ل یکهاتنێپ یوتەر  ەل کیەژووێمەکورت ،ییدوا

 ەل کێکیە: "ەڵێید یجوان ەب رە. نووسخاەچاو د رەبەو  ەسن

 رەه یکانییەرۆ لکلۆ ف ەرچاو ەس ەیو ەنیزۆ د ۆب گاکانێر 

 وەناو ئ ەل ەک ەنۆ ک یلەگەشیپ ەل ەو ەنیژێتو  ک،ەیەو ەتەن

م ە(. ئ26: ل 1394 ،یناهەنپەی" )حسەباو بوو  دایەگاەڵمۆ ک

 ەک ەئاگادار بوو  یواو ەت ەب رەنووس ەک خاەد رەد مانۆ ب ەرست

 یژوو ێم ەیو ەروونکردن ۆب ێتوانەد ەندەچ ەیکەو ەنۆڵیکێل

 .ێب خداریەبا ،یتیەەڵمۆ ک

 یتیەنۆ چ ەب ەئاماژ  داەشەب مەل رەه رەژ ێتو      

 مەئ یمانەو ز  ەییگێج یر ەڤە. دکاەد ەیکەو ەنۆڵیکێل

 ی13 ەیدەس یتاەر ەس ەل یر ەوروبەو د ەسن یشار  ،ەبێکت

 ەیو ەکردنۆ ک ەیو ێ. شەیەو ەمالتر ەب یتاو ەه یچۆ ک

و  دەنەس یو ناساندن ن،ینیب ژ،ێوتوو  ەل ییەتیبر کانیەاریزان

 یبوار  ەل ەبێکت مە(. ئ27، ل 1394 ،یناهەنپەی)حس ەگەڵب

 ۆب رە. نووس1: ەیەه یرچاو ەب یاز ەڤیدوو ه ەو یەژۆلۆ دۆ تێم

و  ەکردوو  یکار  ر،ەشاگردئاسنگ کووەو  ەو ڵیەمندا ەل ۆیخ

 ۆچوونم ب شێباوکم و پ ڵ"پاش ما کاەباس د ۆیخ کەو 

و بازار  رەناو گوز  کرد،ێرووم ت ەک کێنێشو  مەکیە ،ەسەدر ەم

 ۆیه ەتێبەد ەمە(. ئ13، ل 1394 ،یناهەنپەیبوو" )حس

 کان،ەر ۆ راوجۆ ج ەشیپ یخۆ بارود ەڵگەل یورد ەب ەک ەو ەئ

 ەیسندەب رەژ ێ. تو 2. ێبەه ییئاشنا ،یر ەئاسنگ تەبیتاەب

 یباشرتبوون ۆو ب ەکردوو ەن مەکیە یاز ەڤیه ەب

و  رانەئاسنگ ەل سەک 60 ەڵگە"ل ەیکەو ەنۆڵیکێل

، ل 1394 ،یناهەنپەی" ) حسەکردوو  یژ ێوتوو  انیکانڵەماەبن

 یشار  یکانەنۆ ک ەر ەئاسنگ ەل ،ەسانەک مەئ ەیربۆ (.ز 27

 مەئ مەڵ . بەیەه داەبوار  مەل انڵیقوو  یکییەزاەو شار  نەسن

 کێشە. بەالواز  رۆ ز  ،ەگەڵو ب دەنەس یناساندن یبوار  ەل ەبێکت

 ەک کێلەمگەرهەب ستاێئ تاەه ەچونک ؛ییەئاسا ،یەالواز مەل

 ەسن یشار  یکانەشیپ ە)وات ێب ەبێتک مەئ یتەباب ەب تەبار ەس

 یدەب مەک رۆ ز  ،ەو یماندەن نەڵێین رەگە(، ئیوار ەکورد ای

 یکانەنوورساو  ەل یتوانەید رەنووس مەڵ . بەکراو 

 ەیکەبێکت یکانیریۆ ت ەدوانێل یقکردنەز  ۆب رت،یکانەو ەتەن

 .ێربگر ەو  کەڵک

 یر ەئاسنگ یگشت یواز ێدوو ش ەپاشان باس ل رەژ ێتو      

دوو  مەئ یکانەلق هاەرو ە( و هیر ەالنگیو چ یکار ەور ە)گ

( یر ەگەچڵنا ،ینگساز ەتف ،یساز ۆ قەچ ،یکار ە)ورد ەواز ێش

 یش رەنێخو  ۆب انەیرکامەه یوشتەو ر  ەناسێو پ کاەد

 یر ەئاسنگ یکانیەستیوێپ ەرستەک یورد ەب یی. دواەو ەکاتەد

 یدوا ەک یەوا داەشەب مەل رەنووس یکار  ەیو ێبا. شەد وێن

 یرت یکانەر ەرانبەب ک،ەیەرستەک رەه ەب کردنەئاماژ 

 ،ەئامرازان وەکام ل رەه یدرووستکردن یتیەنۆ چ ؛ێنووسەد

و  ەرستەک وەئ یر ەکارب ان،یشکردنیئ یتیەنۆ چ ان،ەینداز ەئ

 ەشەب مەئ یکانەاز ەڤیه ەل کێکیە. ەو ەتەکراو  یهتد ش

و  یەستداەردەبەل کانەر ێئام ەکام ل رەه ەینێو  ەک ەیەو ەئ

 رتیکڵێ. خاکاەهاسان د رۆ ز  انینیناس ۆب رەنێخو  یکار  ەمەئ

 ەل کانەرستەک ەیربۆ ز  ەک ەیەو ەئ ،ەشێاکڕ رنجەس ەک

 مرتەو ک ەراو یرگەو  ێل انیکەڵک ەو ەنۆ ک رۆ ز  یکێمەردەس

 .ێب نێڕ مود یژگار ۆر  ینانێداه ەک نینیبەد کێئامراز 

 م،ەکیە یشەب یکانەباس نیگرنگرت ەل کێکیە     

 کوت،ەردەسوور، تاو، س ،ڵەڵ)گ یەرەئاسنگ یکانەواژ ەستەد

 کەیەشیپ رەه نیزانەد ەک رواەو هتد(. ه ەو ەئاودان ،ەگورد

 ەک ەیسانەک وەئ اینەت ەک  ەیەه یکێلەگەواژ ەستەد ۆیخ ۆب

 ەل کێکیە. بنەد ڵیحا ێل نەکەد شیئ داەشیپ وەل

 یربوونێف ،ەشیپ وەل شنتەیگێت ۆب کانەنگاو ەه نیرتیکەر ەس

 ەل ەواژانەستەد وەل رکامەه رەنووس ۆیە. بیتیەکانەواژ ەستەد

 ەباس مە. ئێنێناسەد امنێو پ ەو ەکاتەد یش داەرست نەچ
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 رۆ ز  یر ەئاسنگ ڵیورد و قوو  ینیناس ۆب ەک ەیو ەل ەجگ

 یبوار  یرانەژ ێتو  ۆب یر ۆ ز  یقازانج ێتوانەد ،ەستیوێپ

 .ێبەه شیبەدەئ

 مەئ یمەدووه یشەب یو ێکار"، ن یوتەو ر  ەو ێش"     

 ەو ەکیەال ە"ل ەک ەیەو ەئ ەشەب مەل ستەبە. مەیەبێکت

 ەو ەتر یکیەال ەو ل تێبدر  شانین نانێمهەرهەب یتیەنۆ چ

و  انیژ ەیو ێو ش نگەرهەف ەل کێشەب رەس ەتێبخر شکیت

" ەمەردەس وەئ یکانۆڤەمر  یتیەەڵمۆ ک یکار 

 مەئ ینانێهیدەب ۆب رە(. نووس99، ل 1394 ،یناهەنپەی)حس

 ڵیو ە: هەناو ێکار ه ەب یجوان یکێدۆ تێم ،ەنیەدووال ەستەبەم

 تاەه ،ەژانۆر  یکار  یکردنێسپەد یتاەر ەس ەل رەه ەداو 

 مەکار، ئ ەل شانێسکەد تاەو پاشان ه ەڕۆو ین یوچان

 یرچاو ەب ەبخات ندوویز یکەیەنێو  کووەو  ەنیەدووال ەستەبەم

 ەساتان مەئ مووەه ەییو ەاندنەڕ گ یکێزمان ەب ۆیە. برەنێخو 

 نەچ ەب ەئاماژ  دا،ەو ەاندنێڕ گ مەئ وێنە. لەو ەتێڕێگەد مانۆ ب

 ەیربۆ ز  ەکەیو ەئ نۆ ب ە: "لنەیکەد شیاکڕ رنجەس یکڵێخا

بوون،  ەسن یشار  یر ەوروبەد یکانێڕەرز ەو  اران،ڕیک

 وانەئ یکار  ەکار تا زووتر ب رەس ەهاتنەزوو ئ رانەئاسنگ

 یر ە(. "ئاسنگ100، ل 1394 ،یناهەنپەی" )حسنەرابگ

 ۆب ەک کێختەو  اینەت ۆیەب رە. هەبوو  کارڕ پ رۆ ز  یکەیەشیپ

" ەبوو  ەڕۆو ین ینان خواردن یکات ،ەو یەماەد انەیو ەسانەح

 دا،یوکارەش یکات ە(. "ل104، ل 1394 ،یناهەنپەی)حس

 ە. چونکگرتەئ انەیکەکار  ەب انیشێپ یر ەنتەڵ و ک یبانەشار 

 ێڵسم ەو ەنۆ ب مەب رەبوو.ه رۆ ز  یقۆ و پ قەت

کار  ێڵێتا به داەئ یر ەنتەڵ ک ە[ بلیرتە]بانیکەیەورانەچ

پشوودان  ی(. "کات107، ل 1394 ،یناهەنپەی" )حسنەبک

 ێ)س زانەمەقوربان و ر  لەژنگەج ،ەجومع ەڕۆیو یدوان اتریز

" ەبوو  (ژۆتا دوو ر  کیە) زۆ ور ەن هاەرو ە( و هژۆر 

 .(108، ل 1394 ،یناهەنپەی)حس

 یکیەاریزان ەک رچاوەب ەخاتەپاشان دوو باس د رەنووس     

 ەب تا،ەر ە. سێنێد کێپ یتیەەڵمۆ ک یژوو ێم ینینووس ۆب رۆ ز 

 دایرەئاسنگ ەل کانەرکەو ئ کانەسەک یندەزبیر یورد

دووکان بوو؛  ەیکۆڵە.سواکار: ک1: "رچاوەب ەخاتەد

بوو.  یر ەئاسنگ یدووکان یسەک نیمە: دووهارۆی.خ2

 ؛ەبوو  ارۆیخ ەب انیواوەت ەیو متامن ەڕاو سواکاران ب

 ەل تەنانەت ەو ەنیزانێو ل زموونەئ یبار  ە: لشێتکەر ۆ .م3

 ییو الواز یر یپ نۆ بەب مەڵ بوو، ب رترەس شیسواکار

بکا؛  ێجەبێج کانەقورس ەشیئ یتوانەدەین ،ەییستەج

بوون و  زێهەو ب ردارۆ ز  کانەنێشەکو ی: پنێشەکو ی.پ4

 ،یناهەنپەی" )حسگرتەرئەو  انیشیرترۆ ز  یکێستەقدەح

 ییڵو قوو  یورد ەب رۆ دواتر ز  رەژ ێ(. تو 108-112، ل 1394

 ەل کڕێب یدرووسکردن یتیەنۆ چ رەس ەخاتەد شکیت

 ،یساز ۆ قەچ ،یر ەالنگی)داس، چ کانیەرەگەساخت

(. ینگساز ەتف ،یفساز ڵقو  ،ەار ەیق ،ۆقەچەسەد ،ۆقەچەمەد

. 1کا: "ەگرنگ د کێلەگڵخا ەب ەجاروبار ئاماژ  رەنووس داەر ێل

 مووەه ەل یناوبانگ ەک کۆیەقەچ داەسن ەیناوچ ەل

 یخدار یەبوو. با امسەڵئ ەیس ۆیقەبوو، چ رترۆ ز  کانۆ قەچ

 نیندەچ ەک ەبوو  ەیەراد وەتا ئ امسەڵئ یر ۆ م یو ناوبانگ

 یکات رە. نووس2بوو؛  رەس ەل یدادگا یو شکات ەشێک ڵسا

 ەیستەر ەک ەدوان مەئ ەڵێ" ئەار ەیو ق ەمە" ق ەکردن ب ەئاماژ 

 ەک ەیمانەردەس وەل تەبیتاەبوون. ب ینگار ەر ەو ب ەڕش

 یتوانەدەین تەو حکووم هاتەد یو دز  تەغار  یتووش تڵ و 

 ەل کڵەیەماەبن رەه یلەاوگیپ ،ێز ێبپار  کەڵخ ڵیو ما انیگ

 ەل انڵیو مندا ڵو ما ستانەو ەراد ەو ەار ەیق ەب ڵما رەب

 ووب یهانیج یمەکیە ەڕیش ی. دوا3 پاراست؛ەد یژ ڕێسەد

" ەسن یناو شار  ەهات یامنڵو ئا یرووس یفڵقو  ەک

 .(122-124، ل 1394 ،یناهەنپەی)حس

 ەیبێکت مەئ یمەهێس یشە" بیر ەئاسنگ یکانەمەرهەب"     

 کاەد ەلەگەشیپ وەب ەئاماژ  داەشەب مەل رە. نووسەناو ێه کێپ

 انیسوود یر ەئاسنگ یکانەر ۆ راوجۆ ج ەمەرهەب ەل ەک

 ێڕیرز ەو  ەبوون ل یتیبر ەلەگەشیپ وەل کڕێ. بگرتەردەو 

 یاتەیخ ،یرگدوور ەو ب نیز مام،ەح ،یدار ەڵ(، ئاژ ڵ)کشتوکا

 ،ییناەب ،ینازککار  ،یاتەڕ خ ،ڕیجا ەن ،یفدوور ێلو 

 یئامراز  ،یر ەگەونەت ،ییواەنان ،یساو ەو ق یالخەس

 مە. ئڵناو ما یلەلوپەک م،یکەو ح الکەراو، د ندان،یز

 رتیکانەشەب رەمبەه ەل یشۆڤەیو ش  ەکورت رۆ ز  ،ەشەب
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 ەشەب مەل شێرنجراکەس یکێاز ەڤیه مەڵ . بەمرت ەک

 ،ەرگرتوو ەو  یکەڵفراوان ک یکێلەگەنێو  ەل رە: نووسنینیبەد

 ەو ل ێبناس کانەر ێئام یئاسان ەب ێتوانەد رەنێخو  ۆیەب

 .بگاێباشرت ت رەژ ێتو  یستەبەم

 یندەو ێ: "پەمەچوار  یشەب ،ەبێکت مەئ یشەب نیگرنگرت     

 ستکردنێڕ پ ەب ەداو  ڵیو ەه رەژ ێ". تو رانەئاسنگ یتیەەڵمۆ ک

 یو کردار  یر ەئاسنگ وانێن ەل داریندەو ەیپ ێلەتگەباب

 یبوار  ەل اتریو ز رترۆ ز  ەیکەو ەنۆڵیکێل ،یتیەەڵمۆ ک

 ەیەو ەباشرت ئ ۆیەبکا؛ ب ندترەمڵەو ەد یتیەەڵمۆ ک یژوو ێم

 داەر ێ. لنەیبد کانەتەباب ەل رکامەه یرنجەس یورد ەب ەک

 .نەیبک ەباسان مەل کەیەکورت ەب ەئاماژ  نیشۆ کەدێت

بوو. شاگرد  رۆ سوا و شاگرددا ز  وانێن ەل ەو متامن ەڕباو  .1     

و  انیژ ەیوان یر ێف ،یەببوا رێف بوەئ ەک ەیەشیپ وەل ەجگ

 ەب ەسن یشار  ەل یر ەئاسنگ ی. کار 2 بوو؛ەد شیخالقەئ

 کانەسواکار  ەل کێ. تاقم3 ؛ەچوو  ەو ەڕێب ڵەییماەبن ەیو ێش

و دووکان و  ڵما ینڕیک کووەو  انیژ یکانەنیەال ەیربۆ ز  ەل

( ەییور ەگ ەیگێر  ەو چ ل ەپار  ەیگێر  ە)چ ل نانێژنه تەنانەت

 یچاو  کێباوک کووەشاگرد و  ۆیە. بداەئ انیردەشاگ یتەارمی

و  ەردەرو ەپ یبوار  ە. سواکار ل4 کرد؛ەد ەیکەسواکار  ەل

 رپرسەب ەب ۆیخ ان،یژ ۆب یکردنەشاگرد و ئاماد ینانێراه

 ێمەت ان،ۆیخ یوقەز  ێیپ ەسواکاران ب ەو ۆیەه مە. بیزانەئ

 ەیو ەئ ۆ. شاگرد ب5 گرد؛ەئ رچاوەب ەشاگرد ل ۆب انیقێشو ەو ت

تا  ە)د نیەژخاێدر  یکەیەسۆ پر  هاتوو،ێل یکێسواکار  ەتێبب

 ەڵگ ەل وتەسوکەڵ. ه6 اند؛ەڕ پەئێت ی( و دژوار ڵسا ەپانز 

 ار،ڕیکاسبکار و ک وانێن یندەو ێپ کێر ۆ ج کووەو  یر ەمشت

 رانە)ئاسنگ ختەو ن رزەر: قەب ەگرتەئ یگرنگ یبوار  ندەچ

 یر ەمشت ەیمتامن یشانێ(، راککردەد انیکار ختەن ەب رترۆ ز 

 شانیو ن رۆ م ەب انۆیخ یمەرهەسواکاران ب رجارۆ )ز 

 سەد ەب انییرەمشت ەیمتامن ەو ێش مەو ب کردەئ رەبەستەد

 کڕێب ەبوو ک کەیە)تا راد یدرووسکار  ،یرکناسە(، ئناێهەئ

بوون( ،  کەڵخ ێڕیو ز  ەر پا یتدار ەمانەئ رانەئاسنگ ەل

 .(153-164، ل 1394 ،یناهەنپەی)حس ییهاتووێل

 یکیەندەو ەیپ دا،یرەئاسنگ ەیشیپ ەل یگر ێج یوتەر      

 وە: "ئەبوو ەه ڵەییماەبن ینۆ ک یتیرەدابون ەڵگەل یر ۆ ز 

 کێکات کردەئ انیکار ڵەییماەبن ەیو ێش ەب ەک ەرانەئاسنگ

 یدار ێج ەبوو ەئ ەور ەگ یبرا کرد،ەئ ییدوا یچۆ ک انیباوک

 کانڕەکو ەکام ل رەه ەر ەبەر ەب ،ڵسا ندەو پاش چ یباوک

" نێدابن کێدووکان اوازیج ەتا ب قاالەت ەوتنەکەئ

 ەیربۆ ز  کووەو  ەار ی(. د166، ل 1394 ،یناهەنپەی)حس

 یکێماف ،ڵەبناما ەیور ەگ ڕیکو رت،یکانەنیو چ کانەشیپ

 ڵقبوو  انەیماف مەئ ڵەماەبن یندامانەئ یو باق ەبوو ەه یتەبیتا

 .کردبوو

 دایرەئاسنگ ەیشیپ ەژنان ل یبوونەه نیتوانەد ایئا     

 دەژنان ق خا،ەردەد یمانۆ ب رەنووس ەک ەر ۆ وجەب ن؟ینیبب

چ  یکار ۆ . هەداو ەن یر ەئاسنگ یدووکان یکار  ەل انۆیخ

گرنگ و قورس  رۆ ز  یکێکار  یر ەئاسنگ ،ەو ەکیەال ەل ؟ەبوو 

 ەرکەئ مەئ یتوانەاندەین یسمیج یبار  ەژنان ل ەار یو د ەبوو 

 یرت یاوانیپ کووە)و  رەئاسنگ ،ەو ەرت یکیەال ە. لنەبک ێجەبێج

 ڕناو بازا ەل ێژن ناب ەبوو ک ەڕەباو  وەئ رەس ە( لەمەردەس وەئ

 چووەکدێت اسای مەجارجار ئ تەبەڵو دووکاندا هاتوچوو بکا. ئ

 یتەارمی دا،یسازۆ قەچ ەل تەبیتاەب ،یتوانەیو ژن د

 .(171-172، ل 1394 ،یناهەنپەیبدا )حس ەیکەر ەهاوس

. کاەباس د رانەئاسنگ ەڕیو باو  ریب رەس ەدواتر ل رەژ ێتو      

 ەل کێلەگەمنوون ەکردن ب ەئاماژ  ەب ،ەلەگەڕ و باو  ریب مەئ

. ەو ەتێبەد یو هتد ش ەییشیپ ،یتیەەڵمۆ ک ،ینییئا یبوار 

 تەبار ەس انۆیوتەئ یکێزێر  رانەئاسنگ ەک نیزانەد ەنێو  ۆب

 ۆیه ەتێبەد وابوو انێیپ ەچونک ،ەبوو ەه ینییئا یلەواگڕ ب ەب

 ەبوو ک ەو ەب انەڕیباو  انی. انیانیژ یو یرزق و بژ یادبوونیز

 ەب انەیمەو ئ ەداوود بوو  یتەزر ەح ر،ەئاسنگ نیمەکیە

 یو ەڕەپاش رانەئاسنگ ەیربۆ ز  .یزانەد ەور ەگ کیەشاناز

 ەبوون. ل نیدەحسام خێش یدیو مور یندەقشبەن یتەقیرەت

 یکێتەو حورم زێر  ،یر ەئاسنگ ەیستەر ەک ،ەو ەرت یکیەال

 ەلەرگێئام مەل انیویبژ ەیرچاو ەس ەچونک بوو؛ەه یر ۆ ز 

 .ینیبەد
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و  ەڵسەم وەل یەتیبر م،ەچوار  یشەب یتەباب نییدوا     

 یکار  ەب انییندەو ێپ ەک ەیرانۆ لکلۆ ف ەعر ێو ش ەڵتەم

 ەار ی. وا دەیەه ەو ییەکانەو ئامراز  ەستەر ەو ک یر ەئاسنگ

و  ەڵسەم وەئ مووەه ەو ێش ێس ەب  ەداو  ڵیو ەه رەنووس

 ەل ەک ەیوانە.ئ1: ەو ەبکات ۆک ەرانۆ لکلۆ ف ەعر ێو ش ەڵتەم

 ەل ژێوتوو  ەیگێر  ە.ل2 ؛ەماو  یر یب ەل ەو یەشاگرد یمەردەس

 ەرچاو ەس ەل رگرتنەو  کەڵ.ک3 ران؛ەئاسنگ ەڵگ

 ەرچاو ەس مووەه یرنجەس ەار ید مەڵ . بکانەنوورساو 

"امثال و حکم  یبێکت ەل کراەد ەنێو  ۆ. بەداو ەن یکانەنوورساو 

( سوود زیترب ەانتشارات دانشگا ،یقاض ی" )قادر فتاحیکرد

 .ەگرتوو ەین ەک ،ێرگر ەو 

و  ناوبانگەب ەر ە"ئاسنگ ،ەبێکت مەئ یمەنجێپ یشەب     

 ۆیخ ۆب رەنووس ەک رواە. هۆیخ ەتێگرە" دکانەهاتوو ێل

و  رانەئاسنگ مووەه رەس ەل یار یزان ،ەکردوو  ەیئاماژ 

 کێو ێن سەب ک،ڕێب ە: لیەن ەنداز ەئ کیە ەب ان،ڵەیماەبن

 نیتوانەد ەک ەیەه امنیاریزان ەندێه رتیکڕێب ەو ل ەماو  مانۆ ب

 داەشەب مەل رەژ ێ. تو نەیساز بک ێل ینتێمیۆ کۆ د یکێلمیف

 ەل رۆ ز  یکێشەب ەنگە: " ر کاەد کەیەامنیگر ەباس ل

 ڵیسا ەو دواتر ل نتێبووب کڵەیەماەبن ەل ەسن یرانەئاسنگ

درا،  کەڵخ ەب ەناسنام ەک یتاو ەه یچۆ ک ی1305

 ڵەیماەبن وانێن ەتێو ەکەئ ەییناسنام یکییەاوازیج

 ڵەیماەبن ەنێو  ۆ. بەو ەلق ندەچ ەب بنەئ ەر ۆ ج مەو ب رانەئاسنگ

 قجوو،ەو ح ەدیناهەپ ،یداوود ەکوور  ر،ەمانگەکینەئاه

 ۆب ەو ەتەڕێگەئ انیکانەشیبوون و ر ڵەماەبن کیە مووەه

پاشان  رە(. نووس188، ل 1394 ،یناهەنپەی" )حسنگانڵەپا

 ەیو ێش ە)ب رانەئاسنگ ەل رکامەه ەل کەیەاننامیژ

 ەخاتەد ان،ەینێو  ەڵگ ە(، لڵەییماەبن ای یسەکەتاک

 .ستەردەب

 یرچاو ەگرنگ ب یکێلەگیاریزان ،ەشەب مەئ وانێنەل     

 ەنێو  ۆب ،ەسن یشار  ینەمید یانۆڕ : گێو ەکەد رەنێخو 

 ۆیه ەبوو  ە" کرووسی"س ینۆ ک یقامەش یدرووسکردن

 ،یناهەنپەی)حس شەدوو ب ەتێبب ەسن ڕیبازا ەک ەیو ەئ

 رەس ەل رانەئاسنگ ەل کڕێب ییزاە(؛ شار 195، ل 1394

، ل 1394 ،یناهەنپەی" )حسەنام" و "اسکندر ە"شاهنام

کرماشان -ەسن یگاێر  یدرووسکردن ەب ە(؛ ئاماژ 196

 ەیشیپ یربوونێ(؛ ف201، ل 1394 ،یناهەنپەی)حس

، 1394 ،یناهەنپەی)حس ەو ەکانیەزینگلیئ یال ەل یکیکانیم

 ەسن ەل تیزیو یکارت نیمەکیە یچاپ ەب ە(؛ ئاماژ 203ل 

 ەل کڕێب ی(؛ تاراندن203، ل 1394 ،یناهەنپەی)حس

(؛ 218، ل 1394 ،یناهەنپەی)حس رتیکانەشار  ۆب رانەئاسنگ

 .ەسن یشار  یکانەنۆ ک ەکەڕەگ یناونان ۆیه

 ەل یەتی"، برۆ"پاشک ەوات ،ەو ەنۆڵیکێل مەئ یشەب نیئاخر     

. کانەنێو و  ،ەناونام کان،ەرچاو ەس ک،ۆ نگەرهەف

 کێکیە. 1: ەکهاتوو ێپ ەوش ەستەدوو د ەل کۆ نگەرهەف

 رۆ ز  ەشەب مە. ئەو ییەرەئاسنگ ەب داریندەو ەیپ یلەگەوش

 یوتنەکەر ەپ ەل ۆیهەب کانەوش ەیربۆ ز  ەچونک ،ەگرنگ

 ەوردەورد کان،ڵەنساەڤک ەر ەئاسنگ یمانەو ن یر ەئاسنگ

 یکێکار  انیمارکردنۆ ت ۆیەب ؛ێو ەکەباو د ەل ەکیرەخ

 ەیزاراو  ەب ەک کێلەگەواژ ەستەد ای لەگە. وش2 ؛ەستیوێپ

 .ەنوورساو  ەییسن

 مەل کێشە. بێنێناسەد امنێپ یکانەرچاو ەدواتر س رەژ ێتو 

 ەیو بناغ ەکراو  ژێوتوو  انەڵیگەل ەک کنێسانەک ،ەرچاوانەس

 ژ،ێوتوو  ڵیسا رە.نووسەناو ێه کێپ ەانەیو ەنۆڵیکێل مەئ

 ەیژانێوتوو  مەل رکامەه یمانەز  ەیو ماو  ژ،ێوتوو  ینێشو 

 ،ەسن ،ڵەسا 81 ستا،ڵد ەع دەحمە: ئەنێو  ۆ. بەکردوو  مارۆ ت

 ژێوتوو  ەڵیگ ەل ەچرک 53و  کەخول 27) 0: 27: 53، 1393

. کاننەنوورساو  ەگەڵب کان،ەرچاو ەس ەل رتیکێشە(. بەکراو 

 ێبەو د ەکراو ەن ستێڕ پ کیئاکادم کەیەو ێش ەب ەشەب مەئ

 ەل کانیەکورد ەرچاو ەس ێبە. د1: ێبکر  رەس ەل ییانکارۆڕ گ

 ڵیسا یە. جار وا2 ؛ەو ەتێبب ایج کانیەزینگلیو ئ کانیەفارس

 ؛ەکراو ەن ینەمەچاپ ەب ەئاماژ  یەو جار وا ەهاتوو ەن بێکت یچاپ

 .ەراو یگەچاو ن رەب ەل ەییتکێلفوبەئ یندەزبی. ر3

کرد،  مانەئاماژ  دایکەشێپ ەل ەک رواە: هییتاۆ ک     

 ی. کار ەاو ۆڕ گ شوو،ێپ یکانەدەس رەمبەه ەل ،ییژوونووسێم

 کانیەزامیو ن یاسیس ەرووداو  ینینووس اینەت ژوونووسێم
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 ەتێخرەد یتیەەڵمۆ ک یانیژ یکانەنیەال مووەه ستاێ. ئیەن

 ەییشیپ یژوو ێم ،ەنانیەال وەل کێکیە. رەنێخو  یستەد رێژ 

 یخود یناساندن ەل ەجگ ەژوو ێم ەشنەچ مە. ئیەگاەڵمۆ ک

 یوتەسوکەڵه ک،ەڵخ یو یبژ ەب ەئاماژ  داۆیخ وێن ەل ،ەکەشیپ

 یکانەواژ ەستە(، دداڕ بازا ەل تەبیتاە)ب کانۆڤەمر  وانێن

 ەڵگ ەل داریندەو ەیپ یلەگەڕ و باو  ریب ،ەیەشیپ مەب تەبیتا

 .کاەو هتد د انەیکەکار 

 مووەه کووە)و  ەو ەنۆڵیکێل مەئ ەو ییەناڵد  ەب     

 لەگەڵەه ەنێو  ۆ. بیەن ۆڕیموکەک ێب ە( بکانەو ەنۆڵیکێل

 ستەکدیە ق،ەناود یدانەرچاو ەس یواز ێش ؛ەر ۆ ز  ،یار یسڤین

 ؛ێربگر ەو  کەڵک ۆکاگیش یواز ێش ەل یتوانەید رەو نووس یەن

 ەهر ەب کیژۆلۆ نۆ کر  ەیو ەانێڕ گ ەیو ێش ەل یتوانەید رەژ ێتو 

 ای (formation) شتیداەیپ یوتەر  ،ەکار  مەو ب ێبگر 

باشرت  کانەستەر ەو ک ران،ەئاسنگ ،یر ەئاسنگ ندنەسەر ەپ

 یکانیەکیریۆ ت ەباس یکردن زترێهەب ۆچاو بخا؛ ب رەب ەو 

 لەزمانگ ە)ب کانەنوورساو  ەرچاو ەس ەل یتوانەید ،ەیکەبێکت

 .ێو هتد( سوود بگر  یز ینگلیئ ،یفارس

 ر،ۆ ز  یکەیەو تا راد یگشت ەب ،یناهەنپەیحس مەڵ ب    

 ریب ەل ێناب ەک کڵێبکا. خا ێجەبێج ەو ەنۆڵیکێل مەئ یەویتوان

 مەل لەبگێکت نیمەکیە ەل کێکیە ەکار  مەئ ەک ەیەو ەئ ێبکر 

 ەل نیبزان ەک ێنێنو ەگرنگرت د کێکات ڵەخا مە. ئیەداەبوار 

ئاوا  شتاێ( هیتەیەه ەک ەتەرفەد مووەه وە)ب شدایفارس یزمان

 یپاش چاپ رە. نووسەئاراو  ەتێد نەگمەد ەب ێلەمگەرهەب

 یەویتوان ،یتاو ەه یچۆ ک 1394 ڵیسا ەل ەمەرهەب مەئ

 ەرشت ،یر ەنگێڕیو ز  یساز یبەڵەح ،یر ەمسگ ەب تەبار ەس

 ینینووس ەب یەوایه ەچاپ بکات و ب ێلەبگێکت

 ،یاوانیئاس ،یوشدوور ەک ەب تەبیتا کێلەرتووکگەپ

 مەئ یخود ەار یبدا. د ەو ەنۆڵیکێل مەب ەژ ێدر  هتدو  یسڕێنگەر 

 ەبنب ب تواننە(، دانیمووەه یبوونە)پاش ئاماد ەکاران

 یژوو ێم یبوار  ەداهاتوو ل یکانەو ەنۆڵیکێل ۆب کەیەرچاو ەس

 .تەبیتاەب ەییشیپ یژوو ێو م یگشت ەب یتیەەڵمۆ ک

 

 پانووسی دەق:

. 1394پیشە کۆنەکانی شاری سنە، بەرگی یەکەم: ئاسنگەری.  1

نووسین و لێکۆڵینەوە: فەرەیدوون حسەینپەناهی. سنە. چاپەمەنی 
 الپەڕە. 294زانکۆی کوردستان. 

1 vazir.menbari@yahoo.com 
گرنگی چینی بااڵدەست، بەتایبەت کەسایەتی پاشا، تەنانەت لە  1

داوە؛ بۆ وێنە "تاریخ الرسل و نێوی کتێبەکانیشدا خۆی نیشان 
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ئەڵبەت لەنێوان زانستەکانیشدا ئەم دیاردە بەدی دەکرێ. 
هەر کام لە زانستەکان خاوەنی "تێرمۆنۆلۆژی/ 

terminology تایبەت بە خۆیانن. بۆیە دەکرێ وشەیەک "
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 دوو مانای جیاوازی هەبێ.
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ۆمانی "تەمی سەر ڕ خوێندنەوەیەکی کورت لە سەر 

 نووسینی شێرزاد حەسەن. خەرەند"

 

ەنگە بۆ زۆربەی خوێنەران ئەوەندەی کە ڕ  ئەم کتێبە

تاقەتیان ئەوەندە کە بێ ،ژێنێتووحساس دەور یئ

ئەم  .ئەوەندە نابێتە هۆی پرسیاری گەورە ،دەکات

 .بۆ گەڕانەوە بۆ منداڵی ایەک بوویچیرۆکە نۆستالۆژی

ەوە خەونەکانی یمرۆڤی واڵتی ئێمە هەر لە منداڵی

ی فەرهەنگمیشە خێزانی ئەم واڵتە لە هە .دەکوژرێ

ە ئەوێ تیشتووەەبەاڵم کە گ،ایکردووەڕ  خۆی

لەبەر  ،یەکی جوانیشتانە دەبن بە یادگار هەموو ئەو

مرۆڤ دوای  .ئەوە لێرە سەفەر زۆر هاوشانی مەرگە

سەفەر دەچێتە شوێنی تازە بەاڵم ئەوشوێنە شوێنی 

دەبێ بزانین کە هێالنەی یەکەم زۆر  .نییە ئەو

اڵتی خۆی ئەگەر مرۆڤێک ساڵێکیش لە و  ،گرینگە

ئەو  ڕینەوە بۆەدوور بێت خەونەکانی دەگ

ئەگەر مرۆڤ  دا ژیاوە.ڕۆژگارانەی کە لە واڵتی خۆی

کاتێک کە  سەدان ساڵیش بۆ ئازادی هەوڵ بدات

زۆر دەبات کە لە  ،ئاستەمەدەستی دێنێ زۆر  بە

 .زۆر درێژە دیلیئازادی تێبگات چون تەمەنی 

حەسەن  زۆربەی قارەمانەکانی کتێبی شێرزاد

  نووسینی شێرزاد حەسەن تەمی سەر خەرەندۆمانی ڕ خوێندنەوەیەکی کورت لە سەر 

 عاتفە مەحموودی

 (AtefehMahmoudi5096@gmail.com – ) خوێندکاری کارناسیی زمان و وێژەی کوردی، زانکۆی کوردستان

 ە ن خ ە ڕ
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بەاڵم فەرهاد تەنیا  ،ویستوویانە دونیا بگۆڕن

خواستی ئەوە بوو کە لە دونیا تێبگات و هەستی 

و نا ەسایەتییەکانیگرنگرتین ک یەکێک لە .بکات

ی ئازادی و هێامئەم کتێبە بزنە شێتە و 

و  حەسارئەم کتێبە بەپێچەوانەی  .یەیسەربەست

ی یبایەخێکی زۆرتری بە ئازاد ی باوکمسەگەکان

 ئیرۆسیەت )ژیان دۆستی( .وی داوە تا جنسیەمەعن

ن ماڵ و قوتابخانە لە ناخی ەیەوە لە الییهەر بە مناڵ

 ،ەتێلەگەڵ مردنی بزنە شهاوکات  .دا کوژراوەئێمە

 تەڕەقی هەمووان لە بزنە شێ .ۆحی فەرهادیش مردڕ 

لەبەر ئەوە بوو هەرکەس لێرە لە ڕێگە البدات و 

هەست دەکەن  دەترسن و وا یجیاواز بێ لێ

لە دونیا شەهیدی  .هەرشتێکی جیاواز حەرامە

ڕێگە الیان داوە و قسەیان  فکری زۆرمان بووە کە لە

 دەزگای پەروەردە و .سەربەستی کردووە لە

دەگاتە زانکۆ خەیاڵ  وتابخانەکانی ئێمە تاق

لە  زۆرتر ،یەیۆحی جوانڕ  یان کوشتنیکار ،دەکوژن

 شتێک دوورمان دەکەنەوە لە هەر ،ندان ئەچنیز

 ،هونەر ،وەرزش :کە ناخامن ئارام دەکاتەوە وەکوو

باس لە سەر  دنمامۆستا یونس تەنیا بە دوان .مۆسیقا

 ،کات بەڵکوو دەیکات بە شانۆیشگوناحی یەکەم نا

فەرهاد )ئادەم(،  شیرین )حەوا(، خۆی )خودا(،

گوناحە  ئەو ،یرۆدەی گوناحی یەکەمەگمرۆڤایەتی 

فەرهاد لە  .ەگی داکوتاوەڕ  ی ئێمەدا زۆرفەرهەنگلە 

لە قوتابخانەیەکی  رسوشت فێری جوانی دەبێ نەک

دا تۆ پێش ئەوە کە بڕیار فەرهەنگەلەم  .خنکاو

 ،کەسێکی تر لە جیاتی تۆ بڕیار ئەداتبدەی 

واڵتە بۆ  دەکات کە هێز لەم ەمۆستا شێرزاد باس لما

ن هەموو ئەو هێزانە چو  .ەالواز گۆرینی دونیا زۆر 

نەبوونی فەرهاد بە  .ترسنۆکن ،بێ ئیرادەن ،شەرمنن

ی چوونی ئەو یکۆتا وووەڕ  عاشق یان شوان بە مانای

ئەمە ەوە. گێڕایبوون کە نەنکی بۆی دە چیرۆکانە

تە ەن کە عاشق دەبین بەڵکوو ئەو حیکایئێمە نی

ۆژێک گەورە ڕ  کۆنانەن کە تێامن دەگەیەنن کە

ووناکبیر ڕ  هەزار نووسەر و .دەبین و عاشق دەبین

عەشق لەبەر  .ناتوانن کۆتایی بە باسی عەشق بێنن

یفەت ئاڵۆزترین پەیوندی هاتنی ئەخالقیات و مەعر

فەرهاد تەنیا هەشت  تەمەنی شیرین و .زەوییەسەر 

بزانین کە ئیرۆسییەت دوای دەبێ ئەمە  ساڵە و

ئاژەڵەکان ئاسانرت  .ناکاتپێتدە دەسژ و هە دەڤهە

داخەوە  بە .نعاشق ب نو باشرت لە مرۆڤەکان دەتوان

مێ جوانرتین  نازانین کە پەیوەندی نێوان نێر و

 ،ت جوان بوویەمرۆڤ پێش شارستانی یە.یپەیوند

بوونی شیرین ون .نزیک بوو رسوشت زۆر ون لەچ

دا دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە لە کتێبەکە کۆتاییی لە

 .وێت ژن نەبینێ، نەبیستێەنیشتیامنی ئێمە دەیان
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پشتت بە زۆپاکەوە دایەاڵوە و چاوت لە نەخشی قاڵییەکە 

یراوە. لەوالوە کەڵەکێوی قۆچیان لێک گبڕیوە. دوو 

ڕا هەر داوە و چاوەڕوانە. نییەزانی ئە یۆزپڵنگێ خۆی مات

نازانی بۆچی ) شوو ە جتیەتکات ئئ نەخشە وینی دڵت 

 د. چەن(هەرکات ئەم نەخشە دەبینی دڵت دێتە جۆش. سۆرانی

ئەمانە کەى ) کەن واییانە کەى تجار بە خۆت وتووە: "ئ

؟" بەاڵم وا بیست ساڵە و لەوانەیە (سۆرانیتەواوی دەکەن. 

هەزارەمین کەڕەتە ئەم وێنەیە دەبینی و دووبارە لە خۆت 

 دەپرسییەوە. 

ژ لە نەخشی سەر ن دەیوت مرۆڤەکان چێو فەرەیدو 

. نەخشی سەر قاڵییەکان هەمان ئەو بیننقاڵییەکان دە

شتانەن وا تەمەنایان بووە و نەیانتوانیوە پێیان بگەن. 

ەنگەکان، ئارەزووەکانن. نەخش و ڕ 

 نییە؟ ئەشقەکانن. وا

 :پاشان تۆ دەتوت

نا کاکە. مرۆڤەکان چێژ لە تەڵە و  -

 بۆسە و جەنگ نابینن.

ن قاڵیت بۆ پاشانیش نەخشی هەما

 :دەکردە منوونە، دەتوت

بۆ منوونە چێژی ئەم قاڵییە لە  -

 کوێیایە؟

لێک گیراوە، دەمرن، یانەى قۆچیان یێوهەموو ئەو کەڵەک -

وەندە دەمێننەوە تا دەمرن، لێک جیا نابنەوە. ئە

ێوییەکان خاوەن قسەى خۆیانن. هەزار ساڵە ئەمە کەڵەک

 ئیشیانە و هەر ئەمەش جوانە.

 شێتییە. -

 فەرەیدوون دەیوت:

بەاڵم بۆچی ئەم نەخشەیان لەم  -

 قاڵییە داوە؟

 تۆش دیسان دەتوتەوە: 

 

 شێتیی.

چاو لە قاڵییەکە 

هەڵدەگری و دەڕۆی 

بۆ کەنار پەنجەرەکە. 

دوو کەس لە 

ئاستانەى کۆاڵن 

وەستاون و ساز و 

دەهۆڵ لە 

کیفەکانیان 

دەردێنن. ئاسامن 

ساماڵە و تەنیا 

 کەڵەکێوییەکان بە مەستىی دەمرن

 ئارەش مەحموودی

 وەرگێڕ: مەریوان هەڵەبجەیی

ر

 ا ن ە و ڕ ێ گ  

 ئارەش مەحموودی
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پەڵەهەورێکی ڕەش سووچێکی ئاسامنی داگرتووە و دوور 

بە ) دەکەوێتەوە. لەبەر خۆتەوە دەگرینگێنێ: "وە جوور

چەرییەگان... لە ئاسامنی وو باڵندە ک (چەشنی، وەک

." (دیت، بینی) کۆتادا، پەڵەهەورێ وەدی کەردەمبێ

حەزی لەم  دفرمێسک دەزێتە چاوانت، فەرەیدوون چەن

شیعرە بوو. پەنجەرەکە دەکەیتەوە. بایەکی سارد خۆی لە 

ژوور دەپێچێ. لە جەستەت. ڕەزی الکەشی تەپۆڵکەکە 

 ڕووتەڵ بووە.

 ەورەکەمان دەپەرەست.، مێوە گووایەگەر خوا نەب -

 دەکرد.پێو گاڵتەت دسەرت دەلەقان

هەر وا زوو چل شەو تێپەڕی، کاتێ هەواڵیان هێنا واتزاىن 

درۆیە. بەاڵم تا گەشتییە ماڵی فەرەیدوون، جەستەى ساردۆ 

ژوورە، هەر لەم جێیەی ئێستە  بووبوو. هەر لەم

وەستاوی، لە تەنیشت هەمان گوڵدان. ئارام خەوی لێ لێی

بوو. چەنێ دەربارەی مەرگ پێکا هەڵدەشاخان. مەرگت کەوت

نەدەپەژراند. بەاڵم غافڵگیری کردی و فەرەیدوونی لەگەڵ 

 خۆی برد. 

، من نە خێرات دەخۆم، نە دەست لە کاکە گیان

 خرتکەوپرتکەى مردووان دەدەم. 

 تۆ وەاڵمت دەداوە:

. ەڵێیوپەڵیت دشێت بووی فەرەیدوون؟ هەڵیت -

دەستی مردووشم بدەنێ... مەرگ کامەیە؟ گەر 

 دەیخۆم!

 دەکەنین...بە جووت پێ -

زەردەى سەر لێوت دەتارێ. تارماییەکى ڕەش 

دەبینی کە لە کۆتایی کۆاڵنەوە نزیکی ماڵ 

جۆرە )دەبێـتەوە. پیاوەکە دەڵێ: "چەمەریی

هەڵپەڕکێیەکى کوردییە، لە کاىت مردنی کەسێکدا بە 

جێی ساز و دەهۆڵەوە ئەنجام دەدرێ. لە هەندێ 

ڕۆژهەاڵت و باشووری کوردستان 

'کۆتەڵەوچەمەر'ـیشی پێ دەوتری، زۆر جار جلوبەرگی 

مردووەکەش بە دار یان شتێکدا هەڵدەواسن و 

" ئاماژە بە سازژەنەکە ( منایشی دەکەن. نووسەر

دەدا و بە گەرمیی دەست پێ دەکا و بەرەو 

وچاوی یە ڕەشەکە دەچن. دەمیپێشوازیی تارمای

ێتەوە. دێن بۆ الی ساز و ژنەکان ڕوون دەب

دەهۆڵەکە. عابا لە کەمەریان دەپێچن و شین 

کانیان زوو نینۆکەکەن، ڕوومەتیان دەڕنن. جێیدە

و دەتواىن هەر لەم دوورییەوە  دادیاریی دە

زەى خوێن ببینی. کچانی گەنج دەچنە پێش و و لو 

دەستی ژنە گەورەکان دەگرن. پیاوە 

کوتەکە دوو ڕێ لەسەریەک قایم دەهۆڵ

ەڵپۆسی دەهۆڵەکە دەکوتێ و زوڕنایەکى ناسک ک

و کزی ئامێتە دەبێ. باش دەزانی چی دەژەنن. 

سەر تەرمی سەردارە ئەمە هەمان ئاوازەیە وا لە

خراوەکان دەیانژەنی. پیاوەکان دەڕۆنە تەریک

بنی دیوارەکە و ڕیز دەبەسنت. بە چەشنێ وەک 

ئەوەى بڕیار بێ تەرمی سەردارێک بێنن و لە 

نێن. سەریان داخستووە.  بەردەمیانی

دەگەڕێیتەوە بۆ جێی خۆت لە تەنیشتی زۆپاکە. 

دەنگی پیاوەکانت گوێ لێیە سەرەخۆشیی 

الواز بە دەنگێکی  و دەکەن. پیرەپیاوێکی لەڕ

. ڕادەکێشێ نووساوەوە وەاڵمیان دەداتەوە.

دەست لەسەر دڵت دەنێی، چەشنی دەهۆڵ 

تەپەی دێ. پێڵووەکانت ماندوون، هەست بە 

ییان دەکەى. کاتێ چاو دەکەیەوە، دەنگێ قورس

نایە و کۆاڵن چۆڵ بووە. دەڵێی کەسێ لە پشت 

دەرگەیە. دەرگە واز دەبێ. مەرزەبان پەرداخێکی 

یشتدا تەنەسەر سینی داناوە و دێت لە ڕەشی ل

 دادەنیشێ.

 هەڵسەوە. شتم هێناوە!  -

وخساری دادەگرێ و درێژەی نەختێ دواتر خەم ڕ 

 دەداتێ:
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 داماو، خۆی هەڵدابوو.کاکەى  -

ڕاست دەبییەوە و زاق دەمێنییە پەرداخەکە. 

 دایە.نێوان ڕەش و سوور  ڕەنگی لە

کەناری لە ن و ڕۆشتبووی بۆ کۆگە. فەرەیدو 

بۆشکەشەرابەکانەوە وەستابوو، ترێکانی بە 

پەلکەوە لەسەر تەختە هەڵدەچنی. پیرمامۆش 

 لەوێ بوو. فەرەیدوون وتبووی: 

تان هین! بخۆین و شێرکۆ بە پەلکەوە نایابە. زس -

دەیوت  بێکەس بخوێنینەوە! لەبەر دڵی پیرمامۆ

دەکەنیت. دەنا، پێ'هین'، مامۆش برۆکانی تێک

 مەرزەبان دەوەستێ و دەڵێ:

گەڕا، وەرە تەنیا بۆ تۆم هێناوە، گەر گیانێکت تێ -

 خوارێ.

لە ژوورەکە دەردەچێ. پەرداخەکە هەڵدەگری و 

گرتووە. ەکەى دابۆنی دەکەى. بۆنی دڕنی ژوور 

ون و چاوی فەرەیدو هەناسەت توند دەبێ. دەم

دەبینی پێدەکەنێ. پەرداخەکە  لەسەر سینییەکە 

دەنێی. چاوت دەکەوێتە سەر گوڵدانەکە. ڕا

ون و ى فەرەیدوەگەاڵکانی سیس بوون، لەو کاتە

مردووە کەس ئاوی نەداوە. دووبارە پەرداخەکە 

هەڵدەگری. دەنگێکت گوێ لێیە: "نایەیتە 

 خوارێ؟"

هەڵدەستی و دەڕۆیە تەنیشت پەنجەرەکە، 

وتی و تەماشای ڕەزەکە دەکەى، تەم سەراپا ل

تەپۆڵکەکەى داگرتووە. کوڕێک دەستەکاىن لە 

پشتەوە کەڵەپەنجە داوە و بەرەو ڕەزەکان دەڕوا، 

 ڕۆشتنى وەک فەرەیدوونە.ڕێ

بیری  دەتەوێ پەرداخەکە هەڵقوڕێنی.

تی لە تا قوڕانیشک دەس فەرەیدوون دەکەویتەوە

 بۆشکەشەرابەکەدا بوو. 

پەرداخەکە دەڕێژیتە نێو گوڵدانەکە. دەرگەى 

 ژوور دادەخەی و دەڕۆیتە خوار.

 :آرش محمودی

 ۱۳۶۴متولد 

 داستان نویس و روزنامه نگار

 داور جایزه ادبی کرمانشاه

 داورجایزه چهارشنبه های داستانی تهران

 داور جایزه داستان دانشگاه آزاد کرمانشاه

 برگزیده جشنواره متیل. یاسوج

 برگزیده جایزه آفرینش تهران

 برگزیده جایزه فرشته تهران

 برگزیده جایزه بهاران  تهران

 برگزیده جایزه سقالتون  گچساران

 برگزیده جایزه بانه    کردستان

 برگزیده جایزه ورزیل  اردبیل

 برنده جایزه تک نگاری روزنامه هفت صبح.تهران

 ی بهار. تهران طنزنویس روزنامه

 دبیر سرویس ادبیات هفته نامه ی آوای کرمانشاه
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ئی وتارە گەرەکشا بە کورتی سەروو وەزعیەتوو ئیسەو   

هەورامیێ باس کەرۆ. هەوڵ دریان جە پۆلێن شیعرێ 

ندیێوەنە شیعرێ جە نا شیعرێ و شاعری خاسێ جە بە

 ناخاسی )بە مانای ئاکادمی(جیاکەرۆوە.

ڕەنگا ئەگەر بە وردی تەماشەو ئەدەبیاتی کرمانجی، 

سۆرانی، گۆرانی) هەورامی( کەرمێ، جە ویەردێوە دوور و 

دلێو ئەدەبیاتی نزیکنە میاومێ پانەیە کە ژانروو شیعرێ 

هەورامی کالسیکنە بااڵش بەرزتەر بیەن بە نیسبەتوو سۆرانی 

و کرمانجیوە. ئینەیچ فرەش گێڵۆوە پەی ئینەیە کە هەورامی 

سەردەمێوە زوانوو ئەدەبی بیەن. بە الزمش منەزانوو بلووراوە 

ئەوەڵ و تەعریف جە شیعرێ و نەوگەرایی و کالسیسیسمی 

ەریە پەردازێوە بە جۆرێ کەروو. ئی مەفهوومێ هەر نەز 

باسشا سەر کەرۆ و تەعریفێوە یەکسانشا نیا. بە هەر حاڵ 

ئەگەر کەسێوە تەماموو عەمریشنە سەعبێ زوو هۆرئێستەبۆوە 

و پەی مریچیڵێ دلێو باخەکەیشا گۆشش گێرتەبۆ، یا پەی 

ڕادیۆی کە دەنگوو باسوو وەاڵتەکای تەری گێڵنۆوە، ئاخرش 

مانۆ. یا کۆچ کەرۆ، یا ئەورایێنە ڕوێوە مێ کە مریچیڵەکێ منە

مرۆ. هەڵبەت ڕادیۆکەیچ مەڕیۆ و کۆنە بۆ یا چیوێ پێسەو 

تەلەفزیۆنی مێ یاگێش ئاوەخت ئیرت گۆشش پەی منەدا. 

ئی فەرزیێ گێرمێنە نەزەرە دلێ ژیوایو وێامنە. هەر چن ساڵێو 

جارێ، دەنگێوە تێکەڵام بۆ و دماو ماوێوە ملۆ. ئیسە ڕیک 

ێوە بۆ، الی الیەو ئەدای یا... . کریۆ واچمێ گنۆ گۆرانی واچ

ئەدەبیات و شیعرە ڕۆڵی چینەش هەن مەژگ و ژیوایو 

بەشەرەکانە. زەمانیوە تەنیا شێکسپیێر ونیێوە و فرێوە جە 

شاعرا عالەکا کەوتێنێ پەراوێز. یا حافێزی شیرازی جە 

زەمانوو غەزەڵواچەکانە. زەمانێوە تەنیا مووسیقی ئیتالیای باو 

وەختوو وێچش کە باس سەروو نەقاشی کریێ بێ. 

 پاریسیەکێ دەسی بااڵشا بێ گردوو دنیاینە.

 وەلێ:

چێش بۆ باعیسوو ئانەی دەنگ هەر چننەیچ زواڵڵ بۆ، دماو 

ماوێوە کورت یا درێژیرە نەمەنۆ؟ فاڕیاو کۆمەڵگای و 

ئەندیشەو ئینسانەکا وەراوەروو منوونەو ئی مەقووالوە: 

ات، بەشەر و... سەرەکی تەرین مەردەی، ژیوای، ئەدەبی

دەلیال پەی ئانەی کە جۆروو وەردەنگی پەی ئەدەبیاتی و 

ڕووبەڕوو بیەیش چەنوو دەقی هەردەم فاڕیۆ. ئارۆ حەجموو 

غەزەڵێ هەورامیێ بە نیسبەتوو وەڵتەری فرەتەر دیارا. الزم 

بە واتەین کە فرەتەر جە سی سااڵن پڕۆسەو شیعرێ 

ەدەبیاتی هەورامی و بڕێ ئاوانگاردێ  ڕاش کەوتێنە ئ

شاعرێ بە تەجرەبەی تازەوە ئاڵ و گۆڕێوەشا وەش کەردەن 

شێعرێ سەردەمیانێ هەورامیێنە. وەلێ چی من سیفەتوو 

مەردەیم ئاردەنەو پەی دەنگەکا؟ چێش بۆ باعیسوو ئانەی 

دەنگ مرۆ؟ بڕێ جە شاعرا ئارۆو هەورامانی شۆنەو ماوێوە 

کەردەیوەو زیست و فرەیرە، ئیسەیچ خەریکوو دووبارە 

زوانێوەنێ کە شاعرە وەڵینەکاما دارەڕا کەردەن چەنە. خوارا 

کەردەیوەو مەسنەوی یانی خوارا کەردەیوەو ژیوای و زوان و 

هورئێستەو نیشتەیرەو  کۆمەڵگاو مەولەوی و بێسارانی. ئینه 

 کاەنگەد ەیردەم ەیپ ەو ێختەو 

 فەرشید ڕوستەمی

 (خوێندکاری کارناسیی زمان و وێژەی فارسی، زانکۆی کوردستان)

 ر ا ت و
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ئەوپەڕوو تەناقوزین. یانی ئینسانی هامچەرخ بە زوانی 

ئی ئینسانە وێش زوانی تایبەت  کالسیکەو. جە حاڵێوەنە کە

بە وێش هەنش و وستەنش الوە. حەز کەروو چن منوونێوە 

جە دەقە کالسیکەکاو ئارۆی بارووە کە شاعرا ئیسەی 

 نویستێنێ تا خاس بابەتەکە گنۆ وەروو شیکاری:

 

 دیده و عەشقی زامدارا بۆ مەلە

 دڵم لێوە و بێ قەرارا بۆ مەلە

 ڕاو هەناسەی بینیا ئازیزەکەم

 یجروو تۆ گۆڕە فشارا بۆ مەلەه

 چن وەشا ئامایت بنیشی تا ئەبەد

 بۆ مەدە زەجرم نگارا بۆ مەلە

 )خەمیار هەورامی(

 

 دڵەی غافڵ نەزانابێت جیایی مەینەت و دەردەن

 جە شوومی کردەوەی کەردەت دڵ و دیدەم گرفتارا

 دمای کۆچیت لوا شادی چەنی ئاواتەکا بەردت

 انی چننە زامدارالەش و ڕۆح و سەروو گیانم مەز 

 )فەیسەڵ هێدایەتی(

 

 ئاننە بێتاقەتتەنان سەد ساڵێ المەو بی کەمەن

 ئەی بە دیداروو چەمانت المەو بی هەر تاسەمەن

 پەنجەرێم ناسێنێ وێمەو کوڵ شەکەت کەوتێ چەنەم

 دار و دیواریچ مەزانۆ تۆ نیەنی چن ورکەمەن

 ئا بەراسانێ کە ئامەی یانەرە وەختوو لوای

 مەگێرۆ، جا مەزانۆ تۆ لوای چن ماتەمەن.گڕ 

 )عەدنان مورادی(

 

 هەرچننە دەست دوورا تۆ نەی کەفەنم سوورا

 باوەڕ کەرە مەجبوورا دڵ هەر بە خەمت نازۆ

 کەیفم خەفەتی بەردەن چی دڵنە وەشی مەردەن

 ئی ڕازەیە وەش کەردەن دڵ هەر بە خەمت نازۆ

 

 )جەماڵ قادرپور(

 

 ئەگەر تۆ بەی کەسم کەی مەیخەمێ نااڵ دەسوو وەشیەو 

 حەکیام ناهۆمێد کەردا مەسیحاو حەی کەسم کەی مەی

 جە مەیخانەو لچاو تۆ با خوماری چارەسەر کریۆ

 ئیرت با ئەوجەما نەگنۆوە ساقی و مەی کەسم کەی مەی؟ 

 )یارس ڕەشیدی(

 

 من و دڵ هەر نەویناما جە پاڵوو تۆنە وەش کەیفی

 ەیلەکەو تۆوەنەزاناما نەدەیمێ شان بە شان و م

 جە عانێ تاو مدەی مەیلت مدەی گەرما بە ئەغیارا

 بلووروو سۆبە کۆنێنا جە بانوو مەیلەکەو تۆوە

 )عەباس غەریبی(

 

وەروو خاتروو نەبیەیو دەرفەتی و کورتی وتارەکەی نەکریا 

گردوو شیعرەو ئی شاعیرا بارووە و تەنیا بە چن بەیتێ جە هەر 
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فارس واتەنی: مشت  شیعرێ قەناعەت کریان. بەاڵم خۆ

منوونەی خروار است! فرەو ئی شیعرا فەزایێوە ڕۆمانتیکەنە 

خول وەرا. پێسەو فرێوە جە شاعیرە ڕۆمانتیکە کالسیکەکاو 

شەرقی مەعشووقێوە ئاسامنیە وەشە کەرا. مەعشووقێوە کە 

هیچ قیمەتێوە زەمینیە مەبۆوە. هەرچن جەفا کەرۆ کێشە  بە

هەر شاعری گەرەکەنە. یانی نیا، تا ئەبەدیچ وەفاش نەبۆ 

تاوی فرەو شیعرە ڕۆمانتیکەکە ئەچی یەرە چوار جوملەینە کۆ 

کەریوە: وەسڵ و یاوای بە تۆ گرد چیوا/ نەبیەو تۆ یانی گردوو 

خەم و خەفەتی و گەورەتەرین بەدبەختی/ جارێو تەر 

بۆوە/وەشم مسیەی بۆ مەلە و... . نەبیەی زوانێوە جیاوازی 

شانێو ئانەینە کە شاعر هەوڵ منەدۆ دلێو ئی شیعرانە نی

سەروەشی )بە ماناو ڕۆالن بارتی( وەش کەرۆ و تەنیا ئینا 

شۆنەو لەزەتێوەرە کە پەی یەک ساتی دلێ ئا بەیتانە خەلقش 

کەرۆ. ئەڵبەت نە لەزەتێوە تازە! لەزەتێوە کۆن و دێمۆدە جە 

جنسوو شیعرەو سەدسااڵ چێوەڵتەری. سەروەشی بە ماناو 

ئینە کە شاعر یا نویسەر وانەری تێکەڵوو ئا دەقی بارتی یانی 

کەرۆ. وەردەنگ  شۆنەو ئانەیوە بۆ کەشف کەرۆ نە ئانە کە 

شیعرەکێ جۆرێوە بۆ پوتانسیێلوو ئانەیشە نەبۆ وەردەنگ 

تیکەش کەرۆ و شانۆرشە. موخاتەب هەر جارێ تیکە

شیعرەکێ وەنۆوە مشۆ مانایێوە_ پەیامێوە تەرە تازێ و جیاوازە 

انا وەڵینەکێش دەس گنۆ. دیارا وەختێو نامێو موخاتەبی جە م

بریۆ، مەبەست موخاتەبی حێرفەیین. کەسێوە کە بە جیددی 

وانەروو ئەدەبیاتین. چی چەمکە شیعرانە کە فاکتم پەنە 

ئاردێوە جاری پاسە هەن بەیتەو یەکەمی کە وەنیوە کتووپڕ 

وە گردوو شیعرەکێ مێ دەست و زانی  وەزعە چەینەنە. شاعرێ

کە ئارۆ بە فۆرموو چاوەڵی منویسۆ منەتاوۆ خەلالقێوە مۆدێڕن 

بۆ. چوون ئا٘د تەنیا شیعرەکێش ئیجرا کەرۆ و کەلیمێ مجۆنە 

ئا لێوانە کە چن قەڕنێ تارێخینە شاعرەکێ کەلیمێش مجانە. 

ئی شاعرێ تاوا چە پێشنیارێوە تازە بدا بەشیعرەی هەورامیێ؟ 

 راوە چانەی کە بیێنە؟ ڕوو بە کۆگەش بەرا؟ بەرزتەرەش کە

کاتێوە ئەدەبیات ئاستش ئامارە حەنناو وەردەنگی تەمەڵ و 

بی جم و جووڵەی، بۆنبەس وەش کەرۆ پەی کەسێوە 

کەموخاتەب، شاعر و نویسەروو ئەدەبیاتین بە شێوەی 

حێرفەیی. ئیرت ئاوەخت دەقی عال تەولید منەکریۆ. پەوچی 

د کەرا چەنوو نەواتەنم گردوو شاعرەکا ئەپی شێوە بەرخور 

ئەدەبیاتی، چوون کەسانێوە گولک ژمارێ هەنێ لەحازی 

موحتەواییرە فاڕ و گۆڕێشا سازنان شیعرەی کالسیکەنە. 

هەرچن فۆرمنە دسکەوتێوە تازەشا نەبیەن. یۆ چی کەسا 

حافێز ئەحمەدین. هومێدەوارنا دماتەر دەرفەت ڕەخسیۆ و بە 

وو. چیوێ تێر و تەسەل سەروو کارەکاو ئی شاعری باس کەر 

تەر کە الزم بە واتەین ئانەن که  گردوو شاعرەکاو دنیای، 

جار جار ڕوەو ئاگاهیوە یا کتووپڕ، چیوێ شاکارشا خولقنان. 

بێ گومان ئەگەر تەماشەو شاعرە بوومیەکایچ کەرمێ کە 

تایبەتوو یەک فەزاینێ و چوار چێوێوە دیاری کریا هەن پەی 

لە یا جوملێوە قەویە وانەروو شیعرێشا، ڕیک گنۆ بەیتێوە عا

وینی. بەاڵم خۆ ئینە منەبۆ بە دەلیل تا بەیمێ گردوو 

 شیعرەکاشا لەیەک دەیمێوە.

 

هەر زوانێ، ڕەوایەتێ، ساختارێوە و... دلێ وەختوو 

شەرایێتوو وێشنە پێدا بۆ. ئی جورە زوانە کە وەش بی، دماتەر 

بە پاو فاڕیایو ئەندیشەو ئینسانەکاو وهەرپاسە فاڕیایو ژیوای 

و کۆمەڵگا و زیننە بە ڕۆحەکا، گەرەکام بۆ و نەبۆ هەر فاڕیۆ. 

سەر و کارش  شاعر فرەتەر جە گرد چیوێ چەنوو  زوانی

هەن. بە زوان تاوۆ خەلالق بۆ وشاعریەتوو وێش جیا 

_ەی نەتاڤۆ زوانوو وێش ٢0١8کەرۆوە. وەختێ شاعروو 

یێزۆوە و نەتاوۆ فەرقوو زوانوو وێش چەنوو زوانوو شاعروو 

سەد سااڵ چێوەڵتەریش یێزۆوە، دیارا منەتاوۆ شیعرێوە کە 

و وەردەنگی سەردەمیانەی گەرەکەنە جە ئەدەبیاتی 

چەمەڕاییش کەرۆ، تەولیدش کەرۆ. شاعری کالسیکی 

هەورامی گردوو سەرچەمە و تەشبیه و زەریف ژناسی و 

ئارایەی ئەدەبیش گێڵۆوە پەی میرزا ئەولقادر و مەولەوی و 

بێسارانی. یانی گرد یەک ئۆلگووشا هەن: شۆنیرە لوای و 

ئیدامە دای ڕەوایەتوو زوانوو ئا شاعرا. موتڵەقەن چیوێ بە 

او وەسواسوو کەلیمەی مەوینی دلێ کاروو ئی شاعرانە. مان

فەقەت ئانە حەسێبا کە کەلیمێ یێزاوە وەرۆ بە وەزنوو 

شیعرەکێ و بەیتەکێ تەمامنۆ. وەختێ شیعرە هەاڵی دلێو 
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وەزنێوە مەنەوە، شاعر وەهلەو ئـەوەڵینە ئازادیێوە کە هەنش 

پەی نویستەی فرەیش جە دەس مدەۆ. وەختوو وێش 

ازی  واتەن:چنان خشکسالی شد در دمشق/که سەعدی شیر 

یاران فراموش کردند عشق! وەختێ قسەکێ بەریوە پەڕ 

مەعلووم بۆ وشکساڵی جە شاروو بەغداینە بیەن. بۆنەو 

ئانەیوە کە هیچ شارێوە هەم قافیە نەبیەن چەنوو عەشقی 

جگەم دیمەشقی مەجبوور بیەن پاسە واچۆ! ئی جەماعەتە) 

میرزا ئەولقادر و جەهان ئارا و...( مەولەوی و بێسارانی و 

یاگێ و وێشانە بەرزێنێ. سەد کەسێ تەریچ دەس کەرا 

هیجایی نویستەی مەیاوا تۆزوو پەیاو مەلەوی. یا بێسارانی. 

ئی کەسێ کە کۆڵەکێو ئەدەبیاتی کالسیکی هەورامینێ 

مشۆم ونیاوە و سەرشا بە ئیرساحەت باس کریۆ. وەلێ یۆ کە 

 وە نا! السایی و ئادیشا کەرۆ 

دنیا پێسەنە ستەیجوو سەحنێوە و شاعر پێسەو بازیگەری 

مشۆم ڕەفتار کەرۆ. مشۆم گەمەو وێش کەرۆ. نە ئانە بێ و 

 السایێ بازیگەرە ڕەفێقەکەیش کەرۆوە.

زەمانوو وێشنە چن بازیێوە جیاوازێ کریەینێ و ئێدی مێنێ 

دووبارەشا کەراوە. ئایا ئی شاعرێ زوانی هامچەرخ و 

امچەرخشا نیا؟ چی منەگێاڵ شۆنەو مەعنایێ تەجرەبەی ه

تازێرە؟ ئایا ئەندیشێوە جیاوارشا نیا شاعریەتوو وێشانە؟ 

پەنەوازا ئی پەرسێ وەاڵم دریاوە. وەلێ خۆ جوابەکەیچشا 

 ڕەنگا فرە سەخت نەبۆ!

 

وەختوو ئانەینە بلمێ سەردەموو شیعرێ نەوێوە. وەڵتەریچ 

ساحیبوو دەنگوو  واتەنم شیعرەی تازێ هەورامیێنە گرد کەس

وێشا. کەمتەر وینیەیۆ کەسێو السایێ کەسێو تەری کەرۆوە. 

ئینەیچ خاڵێوە فرە گرنگەنە. ئەدەبیاتی فارسی یا سۆرانینە 

فرەو وەختا جەماعەتێو هەوڵ مدا پێسە شاملووی یا شێرکۆی 

 بنویسا!

کە قسێ سەروو تازەگەری و ئاوانگارد بیەی کریۆ ئەدەبیاتنە 

ەنە. یانی باس باسوو باوەڕین. باوەڕێوە و بە تایبەت شیعر 

کەشاعر وێش جیا کەرۆوە جە وڵینەکاو وێش. هورئێستەو 

نیشتەیرەش چەنوو ماهییەتوو کەلیمەکا فەرق کەرۆ. هەوڵ 

مدۆ بەوینگایێوە تەرەوە بنویسۆ و و تەسویر سازی کەرۆ. کە 

پاسە بی: شاعیر هەر چننەیچ دەقی سەردەمیانە بنویسۆ و 

وای بە چاڵش کێشۆ، وەختێ ئاماو شیعرەی فورم و موحتە

کالسیکەیچش نویستە، یانی ئینە کە ئی کەسە بە کاروو 

وێش ئیامنش نیا. ئارۆ ئێمە وینمێ هەورامانەنە یۆ چا ژانرە 

ئەدەبیا کە بە ڕیک و پێکی دەسش پەنە کەردەن و ئیسەیچ 

هەردەم وێش تازە کەرۆوە شیعرەی نەوەنە. چی سی ساڵەنە 

یاوازێام دیێنێ و شکەش نیەنە چەنە دماڕۆنە ئێمە دەنگێ ج

دەنگێ تازەتەرێ و حێرفەیی تەرێ وینمێ. چی فەزاو 

ئەدەبیاتوو هەورامانینە جەماعەتێوە سەرەشا کەردەننە 

شیعرێ تازێ. یانی پێسە واچی گەرەکشان هاوار کەرا کە: 

بەڵێ! ئێمەیچ زامنێ تازەگەری چێشا و تاومێ شیعرەی نەوە 

روو ئینەی خەریکێنێ دەقانێوە سەقەتێ بنویسمێ! هەر وە

منویسا کە هیچ ڕەنگ و بوێوە جە تازەگەریشا نیەنە چەنە. 

بەڵکوو جاری پاسەیچ هەن تەنانەت شیعریەتیچشا نیا چەنە. 

ئی شێوە، حەکایەتوو فاڵنەکەسین کە گەرەکش بێ نە سێخ 

سۆچۆ نە کەباب. خیاڵشان نە موخاتەبێوە فرە کە شیعرەی 

ە دەسش بدا. نە جە کاروانوو نەو واچەکا کالسیکە هەنش ج

دما گنا! باس باسوو مەردەیو و کەوتەی پەراوێزوو بڕێ 

دەنگان شیعرەی هەورامیەنە. بە حەجمێوە فرە کە کالسیک 

واچەکێ ئیسەی تەولیدش کەرا، ئاستوو چەمەڕایی وانەری 

مێرە وار. بە جۆرێوە کە زەمانێو ڕووبەڕوو بۆوە چەنوو شیعرێ 

شیعرێوە کە فەزاش ئاسامن و زەمین فەرقش هامچەرخێ، 

هەن چەنوو شیعرێ کالسیکێ، وەختێ یاوا بە یاگێوە کە 

وەهلەو ئەوەڵینە نەیاواشنە، بێ ئانەی بال شونیرە و البەالو 

کەلیمەکانە تاوا دەریافتێوە موسبەتشا بۆ، ئاززا دەقەکەی ڕەد 

، کەراوە. وەختێ وانەر ئاننە تەمەڵ بی  و ئاستش ئامارە وار

ئاستوو وانەرێوە جەهانیچ وەرانورەوو ئەدەبیات و شیعرێ 

هەورامیێوە مێرە وار. یۆ جە وەشتەرین تەعریفەکا جە 

ئەدەبیاتی جەهانی ئانەن کە پاسکاڵ کازانۆوا مەقالەو" 

ی یک جهان" ینه وزۆش وەروو باسی. ادبیات بە مثابه

"جمهوری جهانی ادبیات"، حەوت ملیارد کەسێ بەتەزادی 



 

35 


 

 
 

 

 کاەنگەد ەیردەم ەیپ ەو ێختەو 

فرەوە، چیوانێوە هامبەشێشا هەنێ  پەی هەنرتینی تا  جوزئی

باسشا سەر کەرا. جیا چینەی کە ڕەنگ و ڕەگەز و زوانشا 

 فەرقش هەن پێوەرە.

بلمێ سۆراغوو منونێوە: ئارۆ ئی چن مەفهوومە ئەدەبیاتوو 

گردوو دنیاینە دوەپاتێ باوە: بەشەر، مەرگ، ژیوای، جەنگ، 

گەر نۆبەو هەورامانی عەشق و... ئەدەبیاتی جەهانینە ئە

یاوۆ ماچا دادەی! وینگاو شاعری هەورامی ویەردەو ئیسەنە 

 چەینا وەراوەروو چی چیواوە؟ 

مال سۆراغوو مەولەوی و بێسارانی و سەیدی و... نیمێوە جە 

 40جوابەکەی مێ دەسشا. وەلێ زەمانیوە کە وینا فەرزەن 

کەسێ ماچا ئێمە شاعروو ئیسەو هەورامانینمێ و گرد 

یکوو خوارا کەردەیوەو تەجرەبەو وەڵینەکانێ، زانا کە خەر

شیعرەی هەورامیە هەمپا چەنوو شیعرەو ئیسەو دنیای 

نەتاوانش بێ وەرۆ. بە بڕواو من چیوێ فرە هەڵەن واچیۆ 

هەورامان و شیعرەش مشۆ بە بۆژانە و چنوور و شەوبۆ 

بژناسمێ بە دنیای. ئی ئیدە کۆن و بێ بنەمایە گێڵۆوە پەی 

تەناقوزەکەی: جیا کەردەیوەو هەورامانی. تۆ  ئەسڵوو

گەرەکتا بە ئەدەبیات، دنیایێوە تازێ وەشە کەری کە بۆ بە 

سەرپەنا تا بەشەرەکا یاگێوەنە یۆ گێراوە. ئایا ئەگەر من بە 

رسوشت گەرایی وێم بژناسوو بە شیعرەو جەهانی، چا دنیانە 

کە ئەدەبیات وەشەش کەرۆ پەی گرد میللەت و زوان و 

 ەزێوە تاوو بەشەم بۆ؟!ڕەگ

هەرچەنی فەکتام ئاردەو بە چن منوونە شیعرە کالسیکا، جە 

نەوگەراییچ بڕێ شیعرێ پێسە سەرقەڵەمێ مارووە تا 

موقایسەو ئی دوە شێوە نویستەی فرەتەر وەروو چەماوە بۆ. 

الزم بە واتەین بڕێ منوونەکانە مەکریۆ گردوو دەقەکەی 

نێ و وەرگەو ئێگەی بارووە. چوون فرەو شیعرەکا درێژێ

 منەگێرا. 

 

 فرە وەڵتەر چانەیە

 پڵتۆکەو باوەڕیم عادەتوو جگەرەینە تەکنوو

 چڵۆسک بە چڵۆسک هاوارم کەرد

 زوانم کێشا

 گڕانی

 شڵێونام شەوە

 تا نەگرسۆتەنە

 پەنەت نەزانانی

 ئیسە کە چێروو خەرواریە بووڵێوە خەسیان سکەڵ

 بە هەناسیە یائێسەوە ئامێنی

 کە چێش؟ 

 

 هدی ئەبری""مە

 

گرد شاعرێو تەبێعەتەن قسێوەش هەنە پەی واتەی. وەلێ 

چەنی واتەیش گرنگا و ئینە کە قسە کێ چێشەنە؟. چی 

 شیعرێنە ئەگەر دەنگێوە عاشقانە وینیەیۆ

جە جنسوو دەنگەکاو چاوەڵی نیا. نوقتە ئەوجوو ئی شیعرێ 

 ئینا چاگەنە کە ماچیۆ: ئیسە کە...

اشقی کالسیکی ملۆ چێروو چی دێرەو ئاخرینە دەنگوو ع

سوعالێ. باس جە وەشەویسی ئینسانی مۆدێڕنی کەرۆ. ئیرت 

پێسەو شیعرێ کالسیکێ یا فرێوە جە شیعرە تازەکا مەعنا 

دێمۆدە نیەنە. سەرەتاو شیعرێو کۆتاییەکەش ئێمە چەنوو 

مەعنایێوە ڕووبەڕوو کەرۆ. ئەگەر هەر ئا کەلیام کە ئینێ 

ەعنا فاڕیۆ. ئی قسێ یەک دێڕنە عەموودی بنویسمێ م

نیشانێو ئانەینە شیعرێوە کە زوانی تازە و فۆرم و ساختاری 

مۆدێڕن وێ گێرۆ، کەلیمەکێ یاگێ وێشانە مێنێ. ئەگەر 

یاگێو کەلیمەکا یا شکڵوو شیعرەکێ فاڕی دەقەکە سەقەت 

بۆ. دوێ بەیتێ شیعرەی کالسیکە فاڕمێ بزامنێ جگەم باری 

 انە چێش ڕوە مدۆ:وەزنی و عەرووزیوە فۆرموو موحتەو 
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 هەتا کەی لەرەزەکێ نەبیەیت گنا ئەو دڵ کەرام خاپوور

چناروو حەرسەتی کوشتا، شنەش پەی پەی کەسم کەی 

 مەی؟

 بە ئاواتوو بوەو زوڵفات ولێ باخام هەرەس کەردێ

 کەرەم فەرماوە دیدارێو، هەراڵەو بەی، کەسم، کەی مەی؟

 

 ئەسڵوو دوە بەیتەکەی پێسەن:

 

 لەرزەکێ نەبیەیت گنا ئەو دڵ کەرام خاپوورهەتا کەی 

 کەرەم فەرماوە دیدارێو هەراڵەو بەی کەسم کەی مەی؟

 بە ئاواتوو بوەو زوڵفات ولێ باخام هەرەس کەردێ

چناروو حەرسەتی کوشتا، شنەش پەی پەی کەسم کەی 

 مەی؟

 

 "یارس ڕەشیدی"

 

 ئی دوە بەیتە:

 وەشی الو من گم و گوڕا و زوخاوێ هەر گنا سارا

 نەزانێنا

 نەزانێنا دماو کۆچیت ڕەفێقێم دەرد و ئاهێنێ

 من حەر نامێ خودای ماروو خەمێ هەر نامێ من مارا

 زووەن قەوڵم بە وێم دانم ئیرت سوجدەو خەما ناروو

 

 ئەسڵوو شیعرەکێ پێسەن:

 

 نەزانێنا دماو کۆچیت ڕەفێقێم دەرد و ئاهێنێ

 وەشی ال من گم و گۆڕا و زوخاوێ حەر گنا سارا

 ەن قەوڵم بە وێم دانم ئێرت سوجدەو خەما نارووزوو 

 من حەر نامێ خوٚدای ماروو خەمێ حەر نامێ من مارا

 

 "موبین ساڵحی"

 

چی شیعرانە میرساعەکێام یاگە فاڕێ کەردێنێ. باری 

موحتەواییرە چیوێ ڕوەش نەدا. ئەگەر بە وینگایێوە 

فۆرماڵیستانە بدەیمێ پەی ئی شیعرە فاڕیەیەکا، زامنێ کە 

نەبیەیو هارمونیێوە تازەی و نامای کەلیمەکا ڕابێتێوە مەعنایی 

مۆدێڕننە، ئۆلگوو بەرداری جە تێئۆریێوە کالسیکی، بۆ 

باعیسوو ئانەی جگەم باری وەزنیوە ئی شیعرێ هیچ 

تەغییرێوە نەکەرۆ. دلێنەش هیچ نەفاڕیان. وەلێ هەر ئا 

شیعرێ مەهدی ئەبری کە منوونەما پەنە ئاردەوە با کوچێ 

 فاڕمێش: 

پەنەت نەزانانی/ئیسە کە چێروو خەرواریە بووڵێوە خەسیان 

سکەڵ/بە هەناسێوە یائێسەوە ئامێنی/کە چێش؟/ 

 زوانم کێشا/شڵێونام شەوە تا نەگرسۆتەنە. /گڕانی

ئەگەر ئی شیعرێ ئەسڵنە پێسە بیایێ،  دیار بێ کە شاعر 

نەتاوانش هارموونیێوە کە دەنگە مونولوگ ئاساکەنە هەن و 

شکڵوو شیعرەکێنە هەن، پارێزنۆش. مەعنایێوە کە ئەسڵوو 

شیعرەکێنە بە وەسیلەو خودوو فورمەکەیوە دەس گنۆ، نیم 

 شیعرە فاڕیایەکێنە وێش نیشانی منەدۆ. ئاننەیچش 
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 کاەنگەد ەیردەم ەیپ ەو ێختەو 

باخەڵەو من سوورە ساوی گێرۆ پەیت و /تۆ چەنی کناچەییم 

مامەڵە کەری/کناچیەنا/لوولی تاڵە زڵفیەمنە/چەکەرەشا 

 کێشان /هەزاران پیاوەتیێ...

 

 "مەهوەش دروستکار"

 

 تەماشەو ئی چن دێڕەی کەرمێ جە شیعرێو ئی شاعرێ.

 ە کناچێوە تەرێ:بدیەمێ پەی ئی شیعرێچە ج

 

 دڵوو من خەمگین وێرانا بێ تۆ

 چەم پەڕ جە ئەرسین وێرانا بێ تۆ

 شیوەنم بەرزا هەناسەم بڕیان

 دڵەی ماتەمین وێرانا بێ تۆ

 خاکوو مەزاریم پەڕا ئاڵشتی

 مەرگیچم هەردین، وێرانا بێ تۆ

 

 "شیالن کەریمی" 

 

ئـینە دەنگوو دوێ کناچان. ئەوەڵینشا کناچانە و تووڕە. 

کایەتوو وەزعیەتوو کناچێوە سەردەمیانێ کەرۆ، بە حە

تەماموو گرفتەکاشەو، شێوەو وەشەویسی کناچێ، ئا 

موسیبەتێ کە کۆمەڵگای پیا ساالری ئاردێنێ ملوو ژەنارە. 

دووەمینیچ کە هەر مەعلووم نیا ئی شیعرێ پیای نویستێنە یا 

ژەنێوە. ئەڵبەت ئینەی واچوو کە شیالن کەریمی سەبکی 

ی ئاخراوە شیعرێ عالێش نویستێنێ کە یاگێ تازەنە چ

ئانەیشە هەنە گنا وەروو باسی و شڕۆڤە کریا. بە تایبەت ئینە 

کە ئی خاتوونێ دایێرەو لوغاتیش فرە قەوین و یاگێو کەلیمێ 

وەش مژناسۆ شیعرێ سەردەمیانێنە. چی بارەو جە شاعرە 

کناچەکای تەری سەرکەوتە تەر وێش نیشانی دان. هەم 

ی شێوەو نویستەو وێش نەیێستەنشەو، هەم ئامینە ئادە هەاڵ 

ڕەحیمی)ژوان(. هەاڵی خول وەرا بەینوو غەزەڵێنەو و 

مەسنەوی و ئاوانگارد نویستەی. و هەر پاسە کەسانێو تەرێ. 

بەاڵم سەرەتا باسوو باوەڕی کریا تازەگەرینە. ئی کەسێ 

هەاڵی ڕاو وێشا عال نەیێستێنەشاوە. تاوێ کالسیک و 

نەوی، تاوێ شیعرێ تازێ بە شیزوفڕنی و غەزەڵ و مەس

پارانۆیاو بەشەری پۆست مۆدێڕنیوە. کەسێ فرە هەنێ فەزاو 

ئەدەبیاتوو هەورامانینە کە هەمیشەی جمووجۆڵشا هەن و 

چی ژانرە و چی سەبکەو پڕا پەی فۆرمێو تەری. ئی " چند 

منظوره" بیەی بۆ باعیسوو ئانەی وەختێ کەسێوە کە کاروو 

چاروو سەرگەردانی بۆ. ئەگەر گەرەکش بۆ نەقدی کەرۆ، دو 

مەسەڵەن باسوو ڕەوایەتی کەرۆ جە یۆ چی خامنا، وەرۆ بە 

 بۆنبەس.

چوون زدوو نەقیزی فرە وینوو کاروو ئی کەسانە. ئەڵبەت ئینە 

تەینا نەزەرەو نویسەروو ئی وتارینە! ئێمە وینمێ کەسانێو 

کاروو  تەرێ کە کاروو ڕەخنەی کەرا، ئینە گرنگ نیا الشاوە و

وێشا کەرا بە پەیلواو وێشاوە. چێگەنە سەرەتا و موهێم 

تەر،باس باسوو فۆرمین ئیجا موحتەوا. من بە وینگایێوە 

شکڵ گەراوە مدیەو پەی شیعرێ و بە پاو ئا باسا کە شکڵ 

گەراکێ کەراشا، واتەنم ئینە زەعیفی و ئی جۆرە شیعران. 

بۆ، سەروو چوون کە ئەگەر تەنیا باسوو دلێنەو و موحتەوای 

ئی دوە تیکەی جە شیعرەو ئی شاعرا مشۆم چننە سەفحێ 

 بنویسەیۆ و چننە سەعاتێ قسێ کریەیا:

 

ئێشەو خەیاڵت قرچەش وستەنە گیانیم/ ساوەکێم وستێ 

لەرەو لوای/ئاواتەکێم لوێنێ تا سەرمیچوو ئوتاقەکێم/بڕشا 

 نەکەرد تا ئاسامن/وێشا کێشتەو باخەڵەم...

 

 "شیالن کەریمی"
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 ئی تیکە جە ئامینە ڕەحیمی:یا 

 

چێگە/مژنوو سیاو چەمانێوەنە/سیاوی سامووتی 

 سەپیامنەنە/وردەخاڵەم تاسەو بەیتێوەنە تازیە بارەنە...

 

کەس منەتاوۆ ئینکاروو ئینەی کەرۆ کە فرێوە جە شاعرە 

تازەکا و بەعزێ غەزەڵ نویسەکا، مانای تازێ و تەسویری 

چیوی تازە تەریرە.  تازەشا خەلق کەردەن و گێڵێنێ شۆنەو

وەلێ، زواننە، ماڕایو ساختارەکانە، فۆرمنە، ڕەوایت و 

شەخسیەت پەردازی و مووسیقینە، بە دەگمەن ڕیک گنۆ 

 چیوێ تازەش کەشف کەردەبۆ. 

 

تا قاوەو ئی تەنیاییە تاڵ/ تا گوو ئا ئەمریکایە تن/ چێروو 

سەیەو دووکەڵێ هەسینە/شیعرە هەناسە 

چیوێ...!/تاران تڕان چێروو /سوار/دڵ.../پەڕ...ئیامن

 ڕەحموو دۆالرینە...

 

ئینە بڕگێوە جە شیعرێو سوهەیب فاروقینە.بە تێم و مۆتیڤێ 

تازەوە. ئیسیفادە کەردەی جە زوانوو کووچە و بازاری، 

نەبیەی مۆمەیێز و سانسۆڕی زوانی بۆ باعیسوو ئانەی منی 

ا وانەر فرەتەر هەست کەروو کە ئی شیعرێ هنوو مننە و نزیکن

پۆشوە. سەرنجە دیمێ: ئیامن.../چیوێ... . ئیامن چێش؟ 

چی ئیامن؟ دەقێقەن چێگەنە ئێمە چەنوو دەنگێوە ڕووبەڕو 

بیمێ کە دوورا جە زوانی ئەدەبی ئێستێعارەیی چاوەڵی. ڕێگ 

گنۆ دەنگوو کەسێوە بۆ قاوەخانەنە، یا مامۆسایێوە پەشتوو 

ە کە شاعر مێحرابینە کە باس سەروو ئیامنی کەرۆ چی وەزعێن

باسش کەرۆ. یا ئی بڕگەشە: تاران تڕان چێروو ڕەحموو 

دۆالرینە...  فێعلوو تڕای جە غەیروو یاگێ وێشنە بە کار 

بریان. مەبەست مەعنا مەجازیەکەش نیا! مەبەست 

ئەوپەروو جە نەزەر گێرتەین پەی کەلیمەکێ. ئاردەی ئی 

لێو فێعلی کە گێڕە فرەتەر زوانی موحاوێرەنە وینیەیۆ پەی د

دەقی، بۆ ئاشنایی زودایێوە تازە. هەرپاسە ئیستیفادە 

کەردەی جە تەقتیعی چی چەمکە دەقانە، هۆکارا پەی ئانەی 

شیعرە وەراوەروو دەریافت و پەیلوایە جیاوازەکای فرەتەرینە 

وێش وینۆوە. بە قسێو بارتی: مەتن، پێسەن چوێ. بافتوو 

ێو کە سەتحێوە یەکجور و یەکسانش نیا. وانەر هەر جار 

پەردە البەرۆ سەروو یاگێوە دیاری کریای جە تێکستەکەی، 

 چەنوو دیمێوە تەری ڕووبەڕوو بۆ. 

نەو نویستەی، ئینە کە دەنگ تازە بۆوە، زوان فاڕیۆ، دەس 

جە کلیشەو و چیوانێ جە مۆد کەوتەی هورگیریۆ، پێسەو 

مۆدی مەبۆ تەماش کریۆ. یانی بە فەرز شاعر واچۆ چوون 

دا و فرێوە نەو منویسا با منیچ پاسە بنویسوو. نەو نویستەی مۆ 

نا. ئینە ئاگاهیش گەرەکا. کەسێو کە گەرەکشا مۆدێڕن 

 بنویسۆ، مشۆم ئاگاهی ئاوانگاردش بۆ. 

 

پی منوونە شیعراوە کا ئاردێاموە و باسام سەر کەردێ 

کۆتایینە میاومێ پانەیە کە ڕەسانە و تەکنۆلۆژی و ئەبزاری 

دنیاینە هەنێ. وەختێ ئی ئەبزارێ  پۆست مۆدێڕن ئارۆ گردوو

بیێ، ئینسان ویر و باوەڕش تەغییر کەرۆ. کۆمەڵگا فاڕیۆ. 

فەلسەفەکای تەر مێنێ یاگێو باوەڕە وەڵینەکا. ئەگەر بە 

گردی هۆنەر و ئەدەبیاتنە تەماشەو کارە سەرکەوتەکا 

کەرمێ، زامنێ کە هۆکاروو سەرکەوتەیشا، نە سادە و ڕەحەت 

 یای پەی هونەر و ئەدەبیاتی بیەن.نویسی و نە سەتحی د

ردەیوەو دەنگە پی پارامرتاوە کەوت جبەر، دووبارە کە

وەڵینەکا هیچ ئامانجێوەش نیا سەرکەوتەیو ئەدەبیاتینە و 

هەمسان کەردەیش و یاونایش بە ئەدەبیات و شیعرەو 

 دنیای.

 

 سەرچەمەکێ:



 

39 


 

 
 

 

 کاەنگەد ەیردەم ەیپ ەو ێختەو 

ی ضیا رنە ولک و اوستین وارن/ترجمه /تئوری ادبیاتــ 

 و پرویز مهاجرموحد 

 روالن بارت/نقد و حقیقتــ 

 بابک احمدی/ساختار و هرمونوتیکــ 

 رضا براهنی/چرا من دیگر شاعر نیامیی نیستمــ 

 مهرداد فالح/چه تازه میخواند خروســ 

 روالن بارت/لذت منتــ 

ی پاسکال کازانوا/ ترجمه /ادبیات بە مثابه یک جهانــ 

 شاپور اعتامد

 داریوش آشوری  /شعر و اندیشەــ 

 و ....
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کردم که اگه تا هجده سالگیم امروز داشتم به این فکر می

از جنگ و هواپیام و ازدواج اجباری و اختالس و تجاوز و 

تونم در از رش دانشگاه منیپراید جون سامل به در بردم اما 

امان مبونم و باید همینجا دعوِت ناکرده حق رو لبیک بگم. 

نویسم شاید کمرت از یک ماه االن که دارم این منت رو می

ه و غمگینم، و مونده که لیسانسم رو بگیرم و الفرار، اما خست

 .ترالبته خیلی بی هدف

تو دانشگاه مثل درددل کردن با عزرائیل  ندونین؟ مردمی

ده، هات گوش میزنه، به غصهمونه، باهات حرف میمی

قبولونه شاید حتی باهاتم گریه کنه، اما آخر رس آروم بهت می

هایی که مردم رو که باید مبیری! بعد ُمردنت، تعداد تحلیل

کنن حتی از موهای اساتید کچل دانشگاه هم مرگت می

دن که ه. اونقدر مردم رو دلیل مرگت نظر میشبیشرت می

تونه به عنوان یه اثر ادبی خود پدیده مرگ تو دانشگاه می

گن هااا، و نه کنن درست میشناخته بشه! همه هم فکر می

کنن، انگار پایان نامه تنها بیکارن، ارصار بیخودی هم می

گه فشار خون خوان دفاع کنن! یکی مینوشنت و می

گه آخرش گه عشق کشتش، یکی میمی کُشتش، یکی

 بخاطر دو منره خودشو به کشنت داد...

 کُشه!ونم که دانشگاه منو با حرص دادن میداما خودم می

ای که آخه عزیزان دل، شام برای سالی شش میلیون بودجه 

دن که نباید به ازای هر دانشجو به دانشگاه اختصاص می

 ...ستیدانشجوها ن یبرا ییجا

 زادهسوما حبیب

 ( shabibzadeh75@gmail.com–اه کردستان ، دانشگانگلیسیزبان و ادبیات  ارشددانشجوی کارشناسی)

 ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه کردستان(پور )دانشجوی کارشناسیویرایش نهایی؛ عرفان قاسمی
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 ...ستیدانشجوها ن یبرا ییجا

 


 

 
 

 

بینید در حد آی ام بلک بورد انگلیسی هرکی تو خیابون می

منظورم دانشجوای ورودیشه ها،  رو قبول کنید. بلده

ارشد و دکرتاهای مخرجی پیشکش! )مورد خروج کارشناسان 

استغفرالله سوتفاهم نشه(... عرص توی راهرو  –قرار گرفته 

هام افتاد، خم شدم که اونارو بردارم و دستم شکست جزوه

ترین فاجعه دانشگاهی رو بگیرم که دیدم جلوی کالسیک

ترسیدم! خود حرضت ز آنچه میبله، آمد به رسم ا

هارو برام جمع کنه! د و اومد که جزوهمانکن ظاهر شساسی

اما گفتم نه بابا اون که ایران نیست پس این کیه؟! یعنی 

 خدا شاهده کپی برابر اصل بود!

رو جمع کرد و داد دستم و منم از روی ناچاری و  هاجزوه

های ملی مدرن منتظر بودم که عاشقم ارادت به اسطوره

تکون که چه عرض خوره، بشه، اما یهو دیدم لباش تکون می

علوم رو کنار خوره! یه رسی حروف نامکنم تکون تکون می

ثانیه و به لطف آشنایی چشمی با  7-6هم چید و بعد از 

های آنگلوساکسون فهمیدم که گفت مطالب مربوط به زبان

بَک ندی آنفالویی!!!!! من هیچ! من نگاه! من تباه! به جای 

حسد! بعد از خداحافظی هم که گفت من رشحاسد اذا ال

خداحافظی از این ساسی بزرگوار، رفتم دفرت انجمن! البته 

ها و نرشیاته، چون نه دم در دانشکده که همون دفرت انجمن

توی اتاق که نه قوطی کربیتی که برای انجمنا اختصاص 

کنه اونم فقط بخاطر دادن فقط خرس گریزلی زندگی منی

وا جدای از اینکه جا منیشه، اینجوری بگم، متام دانشج

رفی به واحد عدم مع 4دروس عمومی و اصلی و اخنصاصی، 

شناسی، به منایندگی از متام استاد دارن به اسم گریزلی

چیزهایی که نداشتیم و هیچوقت نخواهیم داشت. توی 

جلسه مقرر شد هرکدوم مبلغی رو پرداخت کنیم که کارمون 

وار راه بیفته و عالف نشیم که البته همه مسئولین بزرگ

دانشگاه این مراحل رو گذروندن و ماهم باید تحمل کنیم 

خواد اعرتاف که پیرشفت و ترقی کار سختیه. کمرت کسی می

خواد که باهاش بشه کنه که پیرشفت و ترقی فقط پول می

زمان رو خرید. از جلسه که اومدم بیرون یکی ازدانشجوهای 

م اومد تونم اسم برب یک رشته دیگری از جای دیگری که منی

شه بهم بگی روی خونید؟ میو گفت عزیزم شام زبان می

این کرم ضد آفتاب چی نوشته؟ یه حس درخشان بودن بهم 

دست داد، رسیع رشوع کردم به توضیح دادن تا فورا استفاده 

کنه و در گرمای حضور من بودن صورتش رو از این 

بیشرتنسوزونه! درحال ترجمه بودم که چندین ندای آشنا در 

هم پیچیدن و در قالب یه پژواک بهم رسیدن و صدام زدن 

برم آچار بیارم که برن کنفرانس کذایی رو نصب کنیم. بعد از 

به مخاطره انداخنت آبرو و رشفم در قالب گرو گذاشنت کارت 

دانشجوییم و کسب اطمینان و رضایت قیمت تاسیسات 

یه دانشگاه برای آوردن یه آچار، باالخره تونستم برم توی 

کالسی بشینم و چند ثانیه، اندکی، لَختی برای دل خودم 

فکر کنم که یهو دیدم نزدیک شصت هفتاد نفر جیغ جیغ و 

انگیز بودن که داد داد کنان وارد دانشکده شدن و همهمه

من تازه فهمیدم ترکیب صدای نعره "ِهی" با وهم صدای  

"هو" میشه "هیاهو!" و در کامل تعجب، وجه مشرتک و 

گیری هیجانات این گروه صاف و دلپاک و پَلَشت فقط جهت

و فقط یه مساله ناموسی بود: تالش برای واکس کردن 

کفشاشون با سیستم فوق پیرشفته واکس دانشکده! از 

کردن پرسیدم اینا کین؟ کسایی که با دهان باز نگاشون می

گم، خودمم فهمن چی میاز کجا اومدن؟ دیدم منی

ظاهرا دهن خودمم باز مونده بود، بعد گم، نفهمیدم چی می

  که سعی کردم درست صحبت کنم، سوامل رو دوباره پرسیدم،

اول صدام تو دهن بازشون پیچید و برگشت بیرون، اما 

بعدش گفنت ورودی جدید هسنت، گروه زبان ظرفیتشو برده 

پذیره، پرسیدم باال و از امسال سالی دویست نفر دانشجو می

امیدی و شکست تو صداش بهم گفت که: چرا؟ با کامل نا

-فهمی؟ چون میتونه، میچون تواناییشو داره، چون می

تونه... منم تو دمل دست مریزادی گفتم و یه نگاه به 

کالسای دانشکده کردم و به راهرو، که یهو ذهنم تو همون 

جای مسیر راهرو کشیده شد سمت طبقه آخر و به سمت جای

د مظلوم، که دوباره باید تو های موقت استاتیآرامگاه

اتاقاشون رو تیغه بکشن و هر اتاق رو حداقل به هشت 

قسمت نامساوی تقسیم کنن، امید است که جا برای همه 

باشه و کسی دچار خفگی نشه. حقیقت اینه که دانشگاه 
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شه! های مستضعف میهرروز بیشرت رشمنده کالسرتوفوبیک

س یافتم و کالس توی همین افکار بودم که خود را در کال 

منایشنامه رشوع شد.در همون حال که نشسته بودم، بیشرت 

نشستم و به زور ذهنم رو جمع کردم و داشتم با قدرت گوش 

دادم که صدای خشن و گوشخراش مته از وجود دیوار می

کننده گرامی تو ساعت اوج کالس بلند شد، اوستای سوراخ

ود و لبخند تلخ شارش اطالعاتی کالسا رشوع به کار کرده ب

استاد، دوباره این حس نام آشنا رو در مِن تلخ بیدار کرد: 

-بودم تا کار رو یکرسه میخواست مکبث میچقدر دمل می»

 «کردم، یکبار برای همیشه!

چکار کنم؟ حقامن است! واقعا که همه چیزمان به هم 

 میاید!!!!!!
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در وضعیت کنونی ترجمه به نوعی فن و تکنیک بدل گشته 

است که هر کسی با دانسنت یک زبان خارجه و کمی 

را بیاموزد. بعد از یادگیری فنون الزمه تواند آنمامرست می

تواند با ترجمه یک منت فلسفی ساده، یک رمان کم نیز می

نام رد یک متفکر خوشحجم و یا یک کتاب مقدماتی در مو 

به خیل مرتجامن نایل آید. چنین کسانی نه به فلسفه و 

اهمیت ترجمه آگاهی دارند و نه به اکنونیتی که خود در آن 

ی این نوع کنش ترجمه به بار آوردن قرار دارند. نتیجه

زده است که حاصل آن چیزی نیست جز وضعیتی آشوب

غربی که حکم  یی فرهنگ و اندیشهبازتولید کورکورانه

هامن "سوغات فرنگ " را دارد ، منتها این بار نه در قالب 

اجناس برند و کاالهای لوکس بلکه سوغاتی از جنس نوشته 

و کتاب که با نام متفکران و روشنفکران مزین گشته است. 

های پی در پی و غالبا مبهم از نیچه و کافکا و امروزه ترجمه

یچ درک و تحلیلی از هایدگر و سایر متفکران، بدون ه

وضعیت انضاممی موجود، ترجمه را به امری مهمل و بیهوده 

تبدیل کرده است و خالقیتی نیز اگر در این تیپ مرتجامن 

وجود دارد رصف ابتذال و ریاکاری شده است. در برابر نیز 

گروهی دیگر نیز از مرتجامن وطنی وجود دارند که هدف 

هم نه دانند، آنمقصد می کردن و ارتقای زبانترجمه را غنی

های زبان بلکه در ها و حفرهدر مقام برمال ساخنت شکاف

های ها با رصف بودجهمقام پر کردن و الپوشانی این شکاف

کالن تحت عنوان فرهنگستان و دارالرتجمه و به بهانه 

ای همچون "پاس نگاه داشنت زبان های ارتجاعیگزاره

 پارسی". 

اجتناب از درغلتیدن در این آشفته بازار آگاهی به برای 

رسد. بدون فلسفه و جایگاه ترجمه امری رضوری به نظر می

ترین مواجهه با کنش ترجمه به نام ترین و جدیشک فرشده

است. بنابراین نوشته حارض بر  والرت بنیامین گره خورده

 ی زبان و ترجمه قرارهای بنیامین دربارهمحوریت اندیشه

ی "زبان و زبان داده شده است. بنیامین در ابتدای مقاله

 نویسد:برشی" می

توان به منزله هر تجلی یا بیانی از حیات ذهنی انسان را می

نوعی زبان فهمید و این فهم به پیروی از یک روش حقیقی، 

توان از زند. میهای جدید دامن میدر همه جا به پرسش

سازی سخن گفت، از مهنوعی زبان موسیقی و زبان مجس

نوعی زبان حقوق قضایی که مستقیام هیچ ربطی به آن 

هایی ندارد که در آن احکام حقوقی آملانی یا انگلیسی زبان

شوند، از نوعی زبان تکنولوژی که معادل زبان صادر می

 .ها نیستتخصصی تکنسین

تر و بنابراین از نگاه بنیامین زبان یک مقوله کلی

بان برشی است. زبان در این معنا و در مقام تر از ز گسرتده

هاست. در واقع قسمی از امرکل تجلی و بیان اشیا و پدیده

پذیر است و پذیر و تجلیوجود معنوی شئ و پدیده بیان

منایاند. این وجود زبانی نه یک خودرا در وجود زبانی می

ای که معطوف واسطه است، نه یک مناینده و نه یک وسیله

 نیامیوالرت بن یدر باب ترجمه بر اساس آرا ینکات

 ایآرمان کاکه

 ( armankakaei@gmail.com–، دانشگاه کردستان سازه-دکرتی عمراندانشجوی )
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ف باشد. به قول آگامنب وجود زبانی یک وسیله به یک هد

بدون هدف است. وجود زبانی هامن وجود معنوی است و 

کند مگر خودش را خود ارجاع است چیزی را همرسانی منی

کند. آنچه که در اینجا نسبت به و خود را منتقل می

رویکردهای سنتی درباره زبان حذف شده است عنرص معنا و 

ن زبانی وجود دارد که همه وجود معنوی داللت است. بنابرای

تر همه واقعیت برابر با آن است، زبانی که یا به زبان ساده

ی دیگر در آن شکاف و مازادی وجود ندارد. این زبان لحظه

هامن شدن سوژه و ابژه و پایان نزاع گره خوردن و این

ماتریالیسم و ایدالیسم است. بنیامین این سطح از زبان را 

 نامد.ها یا هامن "زبان ناب" میمزبان نا

در برابر سطح دیگری از زبان وجود دارد که زبان  

آدم رانده شده و هبوط کرده است. این زبان هامن زبان 

برشی است. برای بنیامین این سطح از زبان چیزی نیست 

جز هبوط زبان از حیات ناب و گرفتار شدن در قلمرو معنا و 

ن دیگر چیزی غیر از خودش را داللت. در این قلمرو، زبا

ها رس دهد. در سطح زبان ناب آدم ابوالبرش با نامانتقال می

هایی که به قول بنیامین " از طریق آن هیچ و کار داشت، نام

رسانی شود و در آن زبان مطلقا خود را همرسانی منیچیز هم

رسانی گزاری آن وجود معنوی که خود را همکند. در ناممی

هامن زبان ناب است". در حالیکه پس از هبوط  کندمی

رود همین زبان ناب است و حاصل آن آنچه که از دست می

است. در این سطح از های مختلف و تکرث زبانیظهور زبان

ای که همواره دهد. نشانهمی زبان، نام جای خود را به نشانه

درگیر انتقال، تقلید و بازمنایی معناست و گرفتار در سیر 

گیرد پایان داللت. انسانی هم که این زبان را به کار میبی

فهمد، دچار ای میسوژهرا در مقام نوعی ابزار ارتباط بیناو آن

 نامد. را "یاوه گویی" میهامن چیزی است که بنیامین آن

ی این جهان هبوط کرده و این ترجمه نتیجه

کرثت جا فضای تکرث زبانی است. به قول آگامنب "در این

های تاریخی در منت حرکتش به سوی زبان ناب درک زبان

شود". این حرکت به نوعی هامن ترجمه است. در واقع می

جا با فضای دیالکتیکی بین امر کل و توان گفت در اینمی

امر جزء مواجهیم. زبان ناب در مقام امر کل همواره سبب 

های خودش، که هامن پارهایجاد شکاف در دل تکه

شود و این شکاف و فقدان سبب های مختلف است مینزبا

متایل زبان به حرکت به سوی امر کل یا هامن زبان ناب 

این در هر زبانی فارغ از اینکه ترجمه در آن شود. بنابرمی

حضور داشته باشد یا نه، میل به ترجمه شدن وجود دارد. 

و همواره در زبان پتانسیلی در راستای دستیابی به امر کلی 

ی مسیحایی برقرار است. مفهوم بنیامینی این لحظه

پذیری" است. پس رسالت ترجمه از نگاه پتانسیل، "ترجمه

بنیامین رستگاری مسیحایی زبان است و از آنجا که زبان 

نشمول هامن تاریخ جهانشمول است، پس زبان رستگار جها

ی بحث کند. بنیامین در ادامهشده تاریخ را نیز رستگار می

 نویسد:ز رسالت مرتجم میا

ها عبارت است از اینکه در کل خویشاوندی فراتاریخی زبان

بطن هر زبانی به مثابه یک کل قصدی نهفته است. قصدی 

تواند به آن دست یابد بلکه فقط و که یک زبان منفرد منی

ها که مکمل های یکایک زبانفقط به لطف متامیت قصد

 ان ناب. یکدیگرند قابل دستیابی است: زب

ی ترجمه در نظر گرفنت دیالکتیک بنابراین فلسفه

موجود بین زبان و زبان ناب است. البته این قسم دیالکتیک 

از جنس دیالکتیک هگلی نیست که پای عنرص سومی به نام 

سنتز یا هر چیز دیگری به میان کشیده و رفع شود. در این 

آید. در جا مفهوم دیالکتیک منفی آدورنو بیشرت به کار می

واقع حرکت زبان به سوی امرکل یا هامن زبان ناب نه به 

میانجی یک سنتز بلکه به سبب ایجاد شکاف و حفره در دل 

گیرد. کار ترجمه برجسته ساخنت همین خود زبان صورت می

هاست، همین مغاکی که در دل ساختار منادین زبان حفره

برای وار و ایدئولوژیک وجود دارد، نه تالش هیسرتیک

ها. برای بنیامین حقیقت پنهان کردن و پر کردن این حفره

ها وجود دارد و کار مرتجم و ها و شکافدر دل همین حفره

نگار نیز ایستادن بر فراز این مغاک است. ای تاریخبه گونه

ی پر تنش و آنتاگونیستی دیالکتیک این لحظه هامن لحظه

تنش است  ساکن است. درست در این لحظه بروز شکاف و
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گیرد و ترجمه و تفکر به هم که کلیتی به نام تفکر شکل می

خورند و ترجمه را به چیزی بیش از رصف انتقال گره می

 کنند.معانی و مضامین منت مبدا تبدیل می

سازد نه اندوخنت پس آنچه ترجمه را رضوری می

به ذخایر فرهنگی است و نه انتقال معنا از زبانی به زبان 

که فلسفه ترجمه رستگارکردن خود زبان از بار دیگر، بل

های شود مگر مواجه زبانسنگین معناست. این میرس منی

مختلف با شکاف درونیشان و حرکت به سمت یکدیگر و قرار 

گرفنت و جفت شدن در کنار یکدیگر در راستای دستیابی به 

زبان ناب و جهانشمول، چون فقط در زبان ناب است که هر 

رسد و و قصدی برای رسیدن به معنا به پایان مینوع داللت 

شود. بنابراین ترجمه نه زبان خود تبدیل به همه چیز می

گفتگویی بین دو زبان در راستای رسیدن به توافق و تفاهم، 

بلکه انتقال شکاف و تنش بین دو زبان است. در پایان ذکر 

های بنیامین در مورد این نکته رضوری است که اندیشه

ه نه دستورالعمل و راهکاری برای مرتجمین بلکه یک ترجم

 هم ایده به مفهوم بنیامینی آن. ایده فلسفی است، آن
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توان دوران بعد از جنگ جهانی دوم را عرص جدید می 

استعامر دانست که آن را استعامر نو نامیدند. با بیداری 

ها و رشوع فرآیند استعامرزدایی، کشورهای استعامرگر ملت

ی حضور مستقیم درکشورهای تحت دریافتند که دوره

شکلی دیگر آنان را  استعامر گذشته است و باید به

رو به این فکر افتادند تا با بردار خویش کنند. از اینفرمان

ها های غیر مستقیم، سلطه و نفوذشان را در مستعمرهروش

ی استعامرزدایی، حفظ کنند و گسرتش دهند. در این پروسه

کشورهای تحت سلطه و مستعمره توانستند به استقالل ملی 

اسی دست یابند، اما این و یک نوع استقالل ظاهری سی

ی جدید، کشورهای متام ماجرا نبود. در این مرحله

استعامرگر رسان و مسوالن زیر نفوذشان را به قدرت رساندند  

گیری آنان در مقام های پیدا و پنهان از قدرتو با حامیت

شان را های ملی، تسلط و سیطرهها و نهضترهربان حرکت

ها را غیر مستقیم در دست کومتبه نوعی بازتولید کردند و ح

قدر حیاتی و مهم بود . این مساله آن(1394،گرفتند)ترجامن

های که اگر مملکتی در حرکتی ملی با تکیه بر دستاورد

نشاندگانشان کرد تا استعامرگران و دستخویش تالش می

را بیرون راند، استعامرگران با توسل به نیروهای نظامی و 

این در بنابر کردند. بش را رسکوب میدخالت مستقیم، آن جن

استعامر نو، استعامرگران شیوه و روش سلطه و نفوذ و تسلط 

متفاوت با شکل کالسیک آن را دارند. این نوع استعامر، بر 

منابع ، تر کنرتل بازارحضور غیر مستقیم بنا شده است و بیش

ورهای در های کشورهای پیرامونی و کشطبیعی و سیاست

را هدف گرفته است. این دوره از استعامرگری، حال توسعه 

پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد و تا زمان انقالب اطالعاتی 

دوام آورد و سپس،  ۱۹۸۰و اوایل دهه ۱۹۷۰یدر اواخر دهه

ی جدیدتری داد که هامن استعامر فرانو جای خود را به شیوه

است. این دوره از استعامر با فروپاشی شوروی سابق در 

و با وقوع حادثه یازده سپتامرب در اوایل  ۱۹۹۰ییل دههاوا

قرن بیست و یکم تشدید و تقویت شد. این نوع از استعامر 

توان استعامر فرهنگی نیز نامید، زیرا در آن، کشورهای را می

کنند با ابزارهای فرهنگی، مانند داری تالش مینظام رسمایه

ها، تفکرات، ها، زبان، دین، آموزش و مانند اینرسانه

های مختلف مادی و معنوی فرهنگ ها و جنبهباورها، ارزش

ها را با هدف تامین اهداف و منافع اقتصادی و دیگر ملت

های مربوط به داری خود کنرتل کنند. در اینجا بحثرسمایه

هویت فرهنگی و اجتامعی( هر  ،یهویت )هویت فرد

در رشایط های بنیادین زندگی اوست انسانی که جزء پرسش

تری هم های برتر ابعاد پیچیدهزیسنت تحت استعامر قدرت

درستی درک که هستم را بهآیا آنکند: من کیستم؟ پیدا می

ی فرهنگ و زیستگاه کنم؟ چه بخشی از این هویت زادهمی

ی من است؟ فرهنگ جایی که به آن تعلق دارم چقدر زاده

ی استعامر دهرشایط تاریخی آن است و چه بخشی از آن زایی

است؟ آیا هژمونی اروپایی چیزی از فرهنگ بومی مرا باقی 

متامی در خود حل و هضم کرده؟ آیا من گذاشته یا آن را به

کنم یا فرهنگ خویش را از چشم فرهنگ خودم قضاوت می

ی ادبی پسا استعامری به بیان تاثیر استعامر اروپایی؟ نظریه

 یاستعامر فرهنگ

 عرفان محمدی

 ( erfan.muhammadi@yahoo.com– آزاد اسالمی واحد سنندج، دانشگاه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومیدانشجوی )
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ندگی مردم تحت استعامر اروپا بر سایر مناطق جهان و نیز ز 

های مختلف و نیز منود آن در ادبیات و فرهنگ و از جنبه

پردازد. بنیانگذار این نظریه ادوارد میراث فلسفی آن می

 شناسیرشقاو در کتابش با عنوان  ،سعید است

(Orientalism) کند: این نظریه بر آن است که اظهار می

قرار دادن متدن  نظران غربی اکرثا با رو در روی همصاحب

غرب در مقابل رشق تصویری نادرست از مرشق را ارایه داده

اند. او بر این باور است که استعامرگران با شیوه های 

در مقابل هم  وآشوب  ،مختلفی از جمله جنگ و خونریزی

های مختلف اقدام به نوعی استعامرگری قرار دادن قومیت

عامرگری نوین و با حمله اند که البته امروزه با نوعی استکرده

ها زبان و فرهنگ خود را بر آن به زبان و فرهنگ آن ملت

اند. استعامرگران مقتدر با نام کشورها نیز تحمیل کرده

متمدن کردن و القاب گوناگون و در حقیقت با ، روشنفکری

غایت نهایی مسلط شدن بر آن مردمان زبان و فرهنگی 

ها را د و به نوعی هویت آنانها مسلط کردهبیگانه را بر آن

توان گفت که به طور کامال ها هم میو آن ،دچار خدشه

اند. استعامرگران قدرمتند مدام خودکار از خود بیگانه شده

های مختلف تحت استعامر خود را حتی بدون توجه به ملیت

ی آن همه ،هااختالفات فرهنگی و گوناگونی فرهنگ

های  بسیاری از مشخصهمردمان را یکی قلمداد کرده و 

اند. ها را نادیده گرفتهو قومیتی آن زبانی، ملیتی ،فرهنگی

به بیان متام آن خونریزی رشق شناسیادوارد سعید در کتاب 

های وارده بر مردم مستعمره توسط امپریالیسم و ها و ستم

استعامرگران پرداخته است. او خاطر نشان کرده که 

به کشورهای « دیگری» یک امپریالیسم همیشه به عنوان

اند و این فکر و دیدگاه را تحت استعامر و مرشق  نگاه کرده

اند که حتی به متون دار مطرح کردهآنچنان با برنامه و ریشه

اند. این متون بسیار هدفمند و ادبی هم راه پیدا کرده

بی متدن، عجیب و غریب و بی  ،مستقیم رشق را جنگ زده

که در مقابل شاهد متدنی با شکوه، اند، منطق جلوه داده

منطقی و پایدار هستیم. استعامرگران در متام دوران 

ی برتری سفید بر سیاه و یا غرب بر استعامر با القای اندیشه

های خود و در مقابل تحقیر رشق و برتری دانسنت ارزش

های فکری و فرهنگی، های نژادی، ارزششمردن جلوه

دهند. در همین ت تاثیر قرار میها را تحزبانی و ادبی آن

منایشنامه ، نویسانهای رمانراستا یکی از مهمرتین دغدغه

 ،نظر در این امرنویسان و افراد صاحبداستان ،نویسان

را به فراموشی بازگرداندن هویتی است که استعامر آن

کشانیده است. غرب در نزد اقشار مختلف و عموما ناآگاه 

ه منتهای آمال و ارزوهاست تصویر مردم به عنوان مکانی ک

ابراز تفاخر و  ،سازی شده است. صورت دیگر مرکزیت دهی

مباهات به غرب است که در زوایای پنهان حاکی از خود 

ی جامعه است. باختگی و خود کم بینی قرش ناآگاه و عامه

های استعامری به دلیل پیرشفته بودن فناروی های قدرت

نگ، اعتقادات، سنت و رفتار آنان خود بر این باورند که فره

نیز برتر است و بر این اساس نسبت به دیگران در جایگاه 

اند . آنچه در ها در حاشیهباالتری قرار دارند و سایر ملت

استعامرزدایی مهم است نادیده گرفنت و حذف امکانات 

 ،تکنولوژیکی نیست که در دوران سلطه ایجاد شده است

ها و مسایل غیر مادی ادبی، سنت ،بلکه مباحث هویتی

فرهنگ این جوامع است. در این میان ادبیات به عنوان 

آثار ادبی یک ملت به عنوان میراثی ارزشمند واقعیتی ملی و 

ی باوری در دورهحفظ هویت و خود ،برای احیای استقالل

رود. از این رو کاران و پس از آن به شامر میی ستمسلطه

های های مقابله با روشبی از جمله روشاستعامرزدایی اد

های تحت نفوذ است که حقیقت را امپریالیستی در رسزمین

کند. عاری از تحریف و سمت گیری افراطی ارایه می

استعامر زدایی از تیونگو در کتابش با عنوان  -وا -انگوگی»

ی ی جمعی تجربهادبیات را همچون مخزن خاطره ذهن

که برداشت ملی افراد را از خودشان  داندمردم در تاریخ می

 «آفریند.به عنوان یک ملت می

 منابع:

مفاهیم بنیادی (. 1387ادگار، اندرو و پیرت سجویک. )

. 1. ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی. چ نظریه فرهنگی

 تهران: آگه
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در درس گفتار دوم نیز مانند درس گفتار اول به پیش 

 پردازیم. ابتدا از ساختارگراییهای مربوط به الکان میزمینه

(Structuralism ) کنیم و سپس به رساغ یاکوبسنغاز میآ 

(Jacobsen) رفت. این واژه در زبان فارسی بسیار خواهیم

سال پیش در زبان فارسی وجود  50تازه و نو است، و 

 ی باقر پرهام با فوکونداشت. به طور مثال اگر مصاحبه

(Foucault)   را مطالعه کنید که در کانون نویسندگان ایران

در اولین  نیز چاپ شد متوجه این مساله خواهید شد، پرهام

پرسد که، آقای فوکو شام خود را سوال خود می

پندارید یا پساسرتوکرتولیست؟ که منظور سرتوکرتولیست می

  (Post-Structuralism) او ساختارگرا و پساساختارگرا

این اصطالح  ۵۸معناست که در سال . این به ایناستبوده

وجود نداشته و به تازگی وارد زبان فارسی شده است. معادل 

ای جدیدتر است. بنده نیز مقاله هم نیز از فارسی کردی آن

ساختارگرایی در سال در این باره با نام ساختارگرایی و پسا

رست د ام. اما متوجه شدیم که این اصطالح همنوشته ۷۷

ای نیست، ساختارگرایی اشتباه است. داریوش آشوری مقاله

نوشته است و بنده هم راجع به  ismراجع به معانی مختلف 

ام. اما بحث مهم به زبان کردی بحث منوده ismمعادل  ۱۷

بخش ساختار آن است و این یک سوءتفاهم در ذهن 

 طرفدار معنا است که شام به این آورد چونخواننده بوجود می

ی ساختار هستید که اگر اینگونه بود باید از کلمه

Structurism شد نهاستفاده می  Structuralisرا پس اگر آن

مثال  دقیق ترجمه کنیم باید بگوییم ساختاری گرایی. برای

جمه  گرایی ترکه به اشتباه به طبیعت Naturalismی کلمه

کلمه  ندارد، این شده است و هیچگونه ارتباطی به طبیعت 

گرایی ترجمه شود و ما به محیط اجتامعی و باید به طبیعی

 پردازیم نه طبیعت بیرون. در رمانطبیعت انسان می

 Thomas) های توماس هاردیناتورالیستی مانند رمان

Hardy)   شخصیت در مواجه با مشکالت جامعه شکست

 Tess)                                         تسخورد مانند رمان می

of the d'Urbervilles ) اثر توماس هاردی. شخص دیگری

 Far) به دور از اجتامع خشمگینگابریل است در رمان  هم

from the Madding Crowd)  و در پایان رمان از بین

ی درست گرایی بلکه ترجمهرود. پس نباید گفت طبیعتمی

  (Darwin) ادبی داروینگرایی است و به مکتب آن طبیعی

 گردد. برمی

اند نیز این اشتباه ترجمه را مرتکب شده های بزرگانسان

است در  ایران مانند منوچهر آتشی که یکی از شعرای بزرگ

گوید که: "شعر فارسی بیشرت های خود مییکی از مصاحبه

پردازد!" ناتورالیستی است به این دلیل که زیاد به طبیعت می

اشتباه را نیز یکی از  اینجا او مرتکب اشتباه شده و این در

شعرای کرد هم مرتکب شده است و او فریدون ارشدی 

حرف را که منوچهر آتشی گفت به زبان  همین است. او هم

کردی بیان کرده است. پس این اشتباه متوجه ساختارگرایی 

گرایی که به این معناست شود و باید گفت ساختاریمی

گرا در تحقیقات خود به عمل کردن ص ساختاریشخ

روبرو  ی ساختاری با آندهد و به شیوهساختاری اهمیت می

 (2) درباره الکان ییدرس گفتارها

 شناختی(شناختی و زبانهای روشپیش زمینه)

 دکرت بختیار سجادی

 ( b.sadjadi@uok.ac.ir–اه کردستان ، دانشگو مدیر گروه زبان و ادبیات کردی انگلیسیزبان و ادبیات  عضو هیئت علمی گروه)

ـه ف ف س ل
 

 تنظیم و ترجمه: ،گردآوری

 زادهسوما حبیب
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شود. این اشتباه ترجمه راجع به نظریه انیشتین نیز اتفاق می

گرایی. پس گرایی به جای نسبتافتد که باید گفت نسبیمی

 . گرایی ترجمه شوداصطالح به ساختاری بهرت است این

 گرایی یکی از بزرگرتینتوان گفت که ساختاریمی 

ها در آکادمی غرب است! از نظر گسرتدگی هیچ جنبش

گرایی قدرمتند نیست و بیشرت در دهه مکتبی مانند ساختاری

بسیار اهمیت داشته است. بهرتین منونه برای  ۸۰و  ۷۰

 اینکه بدانیم دیر به ایران رسید، اشاره به دکرت علی رشیعتی

 40است زمانی که در دانشگاه فرانسه بود در اوایل دهه 

شمسی که ساختارگرایی قدرمتندترین مکتب در فرانسه و 

بویژه سوربن بود. دکرت رشیعتی در آثارش حتی یکبار نیز در 

گرایی صحبت نکرده است در حالی که در مورد ساختاری

پاریس بوده و صاحب سبک به این دلیل که او کمی عقب 

یا  (Existentialism) و راجع به اگزیستانسیالیسم است

گرایی واکنشی گوید. اما ساختاریاصالت وجود سخن می

بود به اصالت وجود و بعد از آن بوجود آمد برای واکنش به 

اندازد که به این مکتب و این مارا به یاد کامل امللک می

بودند  هایی که در آن زمان در پاریسفرنگ رفته بود و نقاشی

کالسیک نبودند بلکه از مکاتب ادبی دیگر بودند مانند 

                                                             جامعت پیش رافائلی

(Pre-Raphaelite Brotherhood)پارنسیانیزم  ، 

(Parnassianism)، گری یا نهضت شناسیزیبایی

هستند و دقیق در ها ضد کالسیکی ی اینانحتاط. همه

رفت اما زمانی که او زمانی هستند که کامل امللک به پاریس 

کالسیک با خود آورد و اهل هرن معتقدند  هایبرگشت نقاشی

هایی که در آن زمان مهم بودند را که اگر او با خود نقاشی

سال جلوتر از حال حارض  50اورد مطمئنا نقاشی ایران می

کامل امللک انجام نداد دکرت رشیعتی بود. اینکار را که می

نیز انجام نداد. در ایران به دالیل زیادی اصالت وجود یا 

اگزیستانسیالیسم بسیار اهمیت زیادی دارد و قدمت این واژه 

گرایی است. اآلن نیز سال بیشرت از ساختاری 30حداقل 

تعداد پژوهشگران و منتقدان ادبی زیادی هستند که با 

 گرایانه بیگانه هستند. یمفاهیم ساختار 

گرایی هم واکنشی است به اصالت وجود و هم به ساختاری

ها در ایران کاربرد بیشرتی پدیدارشناسی که هردوی این

 گزار آن سوسورگرایی و بنیانی ساختاریدارند. ریشه

(Ferdinand de Saussure)  1916است که در سال  

یعنی یکسال پس از مرگ او دو نفر از دانشجویانش دست 

گرایی اولین بار از رسانند. ساختاریهای اورا به چاپ نوشته

زبانشناسی آغاز شد به این دلیل که سوسور هم زبانشناس 

بود. سوسور انقالبی را در زبانشناسی به وجود آورد که حتی 

امروزی از آن آگاهی ندارند و جزء یکی بعضی از زبانشناسان 

های تاثیرگزار جهان است که شامل بسیاری از کتاب

ی زیادی به زبانشناسی اطالعات است. سوسور عالقه

تاریخی نداشت و بسیاری از زبانشناسان ایرانی به سمت 

شناسی یا فونولوژی که به زبانشناسی تاریخی مانند گویش

 اند.وییم جذب شدهگها پیش سوسوری میآن

کند و سوسور بر روی بخش دیگری از زبانشناسی مترکز می

شود که زبانشناسی ساختاری گرا به وجود بیاید این باعث می

گوید. به اعتقاد و اولین بار نیز سوسور درباره آن سخن می

 ها و نظریات زبانشناسی درزمانیسوسور بیشرت پژوهش

(Diachronic)  زمانیاما به اعتقاد او باید هماند بوده 

(Synchronic)  گوید زمانی می باشند به این معنا که در

که این قوانین در طول تاریخ به چه صورت دچار تغییر 

دهد و اعتقاد دارد باید اند و سوسور به این اهمیتی منیشده

زمانی زمانی باشند. برای آشنایی بیشرت با همها همبررسی

و  Paroleدو اصطالح دیگر سوسور آشنا شویم که باید با 

Langue گوید من بر روی باشند، سوسور میمیLangue  که

هامن سیستمی است که  زبان را به وجود آورده است کار 

را در طول تاریخ بررسی منیکنم بلکه کنم و تغییرات آنمی

ی جهان شمول بررسی فقط زبان را به عنوان یک پدیده

 نم. به اعتقاد سوسور زبان نظامی است که از چند نشانهکمی

(Sign)  تشکیل شده است، و همین باعث به وجود آمدن

گزار علم شناسی است که سوسور و پیرس هردو بنیاننشانه

( Signifier) هستند و منظور ما از نشانه دال شناسینشانه

بینید دال هستند و شنوید و میاست. چیزهایی که شام می
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ها ها و مفهومهر چیزی در ذهن یک معنی دارد که این معنی

هستند. اما از این به بعد مشکالتی به ( Signified) مدلول

وجود میاید مخصوصا زمانی که شام معنی کلمه را 

توانید دال را در ذهن تصور کنید پس فهمید و متیمنی

که مدلول ندارد مانند  شوید این کلمه دالی استمتوجه می

که روسی است و برای شام قابل تصور zaftrackی    کلمه

را نیست و مدلول آن در ذهن وجود ندارد چون معنی آن

 منیدانید.

 ی بین دال و مدلول قراردادیبه اعتقاد سوسور رابطه 

(Arbitrary)  کند که است و او از کلمه درخت استفاده می

مختلف کلامت مختلفی به آن نسبت داده های ندر زبا

ی درخت هیچ شباهتی به شکل ظاهری آن شود و کلمهمی

ندارد و به صورت اختیاری این رابطه ایجاد شده است و ما 

ایم. فقط یک استثنا وجود درخت را درخت نام گذاری کرده

هستند که  (Onomatopoeia)دارد و آنهم کلامت نام آوا 

که به معنی تصادف  crashهستتد مانند  خود انعکاس کلمه

اید و در زبان به وجود می crashاست و در تصادف هم 

را شاهد هستیم. سوسور اعتقاد دارد کردی بیشرتین منود آن

که این رابطه قراردادی است. منظور او این نیز هست که 

ی بین زبان و واقعیت قراردادی است پس ما فقط فکر رابطه

کنیم و چیزی که ما ه واقعیت را توصیف میکنیم کمی

کنیم ربطی به واقعیت ندارد و واقعیت چیز توصیف می

ایم که زبان دیگری است. ما همیشه سخن از واقعیتی گفته

را به وجود آورده است نه آن چیزی که وجود دارد. اگر چه آن

نظریات سوسور مورد انتقاد شدید از سوی منتقدان مختلف 

 رفت اما نظریات او غیر قابل انکار هستند.قرار گ

روش با جنبش دیگری است زمان و همگرایی همساختاری 

شود و جنبش فرمالیسم که از رشق اروپا آغاز می

(Onomatopoeia)  نام دارد و یکی از مکاتبی که به دنبال

گرایی پراگ است و این نظریه کم فرمالیسم است ساختاری

ترین شود و یکی از معروفشناسی میی مردمکم وارد حوزه

افراد این حوزه اشرتوس  است که به یکی از بزرگرتین 

        گراهای جهان تبدیل شد. اشرتوسساختاری

(Claude Lévi-Strauss)  هم هامن روش را که سوسور

گیرد. برای زبان دارد برای فرهنگ و اسطوره به کار می

ها فرهنگ سیستمی است که از نشانهاشرتوس باور دارد که 

های مختلف فرهنگ به وجود آمده است. اشرتوس به قسمت

ها اسطوره بود. اشرتوس در مورد   پرداخت که یکی از آن

mytheme کند که درفارسی به معنای اسطوراج صحبت می

است و به معنی کوچکرتین اسطوره است و اشرتوس باور 

دین اسطوراج تشکیل شده است و دارد که هر اسطوره از چن

های دیگر ها با اسطوراجگوید که در بین اسطوراجاو می

ی آشیل و چشم اسفندیار. شباهت وجود دارد مانند پاشنه

های مختلف های دیگر کلمه سیل است که در فرهنگمثال

یک معنی و یک داللت وجود دارد اما این به دلیل تبادل 

یست. اشرتوس باور دارد که همه فرهنگی بین کشورها ن

های زندگی ممکن است متفاوت باشند اسطوراج ها و شیوه

های یکسان دارند و هرکدام قوانین خاص خود را اما ریشه

روند و شام دارند. مثال یک خانواده به شانزلیزه فرانسه می

خورند و در آنجا چندین جور غذا و نوشیدنی وجود دارد و می

مخصوص غذا خوردن را دارند، این روش را با نوع های شیوه

غذا خوردن یک قبیله عقب مانده در برزیل مقایسه کنید و 

 ی خود را دارند.ها شیوهآن

ی غذا خوردن این دو خانواده در ظاهر بسیار با هم شیوه 

ای از قواعد را دارا تفاوت دارند اما  در واقع هردو مجموعه

د متفاوت هستند اما هردو دارای هستند گرچه این قواع

ای از نشانه به ای از قواعد هستند و از مجموعهمجموعه

ر دهنده آن از نظتشکیلاند. پس فرهنگ و اجزای وجود آمده

گوید گرایی به ما میاشرتوس یک نظام هستند. ساختاری

ها ها و فرهنگکه هیچ زبانی از زبان دیگر بهرت نیست! زبان

گرایی فقط با هم تفاوت دارند هیچکدام دیدگاه ساختاریاز 

ت را سوسور به کار برده ی تفاو بر دیگری برتری ندارد. واژه

گوید که معنا به خاطر تفاوت است، درست شدن است و می

معنا به خاطر وجود داشنت تفاوت است و این به دلیل نفاوت 

شود و بی میگرایی سپس وارد نقد ادهاست. ساختاریفونیم

سپس وارد مهمرتین شخصیت آن روالن بارت است و 
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های شود که ژنت هم یکی از شخصیتشناسی میروایت

شود و آید و وارد زبانشناسی میمهم این حوزه به حساب می

 بهرتین مثال چامسکی جوان است. 

 گرایی در زیر آمده است:ی ساختاریخالصه ای از نظریه

 گرایی فرم و ساختار بسیار مهم است.در ساختاری •

 ی ارتباطایدهو  تشکیل دهنده نظامرابطه در بین اجزای  •

 بسیار مهم است.

کنیم و هر هر چیزی را به عنوان یک نظام بررسی می •

نظامی باید مستقل باشد و هر نظامی یک ساختار دارد و 

ای دالی است و هر ای دارد و هر نشانه-هر ساختاری نشانه

دالی چندین مدلول دارد و پیوند میان دال و مدلول 

 قراردادی است.

دال و مدلول دو روی یک سکه هستند و ما داللت داریم  •

 که هامن رابطه دال و مدلول است.

اند و در ها باعث به وجود آمدن معنا و داللت شدهتفاوت •

گرایی در ساختاری سازد.سامانه و سیستم تفاوت معنی می

گرایی ساختار دارای مرکزیت است اما در پساساختاری

ساختار دارای مرکزیت نیست. و این نقد دریدا است که 

کنند که ساختار ساختارمند است که اینگونه همه فکر می

گرایی سیستم دارای مرکز  است و نیست. اما در ساختاری

و برنده این تقابل  های دوگانه استاین مرکز حاصل تقابل

 شود.همیشه بهرت تصور می

ها ها متفاوت است اما زیرساخت آنروساخت زبان •

 یکسان است.

 یا منت و موضوع مورد بحث نیز مهم است. textاهمیت  •

بخش دوم سخنان راجع به یاکوبسن است. رومان یاکوبسن 

ر یکی از مهمرتین افراد قرن بیستم در دنیا است. او ابتدا د

شوروی بود و مجموعه اقداماتی داشت و سپس به پراگ 

گزار رفت و سپس به کوپنهاگن رفت و به همین شیوه تاثیر

                  بود. او ابتدا فرمالیست بود و تری ایگلتون

(Terry Eagleton) گوید فرمالیسم اولین مکتب نقد می

 ادبی است و این مکتب در شوروی به وجود آمده است.

ی زبان و ادبیات کردی ابتدا در سنپطرزبورگ به وجود رشته

آمد پژوهشگران آن زمان در آثار خود حرفی از فرمالیسم 

زنند دقیقا مانند اتفاقی که برای کامل امللک و دکرت منی

رشیعتی افتاد نیز برای کردپژوهانی که در روسیه بودند افتاد. 

سم است اما یاکوبسن یکی از بزرگرتین اعضای فرمالی

اثر اهمیت  (Content)فرمالیسم بیشرت به بافت درونی 

گیرد. ی اجتامعی زبان را نادیده میدهد و جنبهمی

ها نیز از طرف استالین فرمالیسم هم به وجود آمد و اما آنپسا

دچار فشار شدند و مجبور شدند روسیه را ترک کنند که 

جوان قبل از ترک شوروی ها بود. یاکوبسن یاکوبسن جزء آن

دارد، امر  (The Dominant)ای به نام امر غالب ایده

غالب شامل آن عنرص مهم و غالب است که در ادبیات هر 

دوره وجود دارد و دارای اهمیت است به طور مثال خود 

یاکوبسن به اهمیت استعاره در اشعار غنایی رمانتیک اشاره 

ان رئالیستی اشاره کند یا به اهمیت مجاز در داستمی

 کند.می

گوید اما یاکوبسن به پراگ آمده و  در مورد رابطه سخن می 

شود. های او در دانشگاه هاروارد منایان میاهمیت اندیشه

ای را منترش کرد که یاکوبسن زمانی که در آمریکا بود مقاله

ها کند و یکی از آنزبان بر اساس دو محور متفاوت کار می

نشینی ودی و دیگری افقی است. محور افقی همعم

(Combination)  نام دارد و محمور عمودی جانشینی

(Selection) گردد و نام دارد. محور افقی به مجاز برمی

 گردد.محور عمودی به استعاره برمی

د اشعار غنایی و پرمحتوا به محور عمودی تعلق دارن 

paradigmatic رئالیستی و روان به  اما متون و اشعار ساده

محور افقی تعلق دارند. به طور مثال اشعار نیام یوشیج 

های محمود دولت آبادی افقی است عمودی است و رمان

 که البته هدف برتری هیچکدام نیست.                        
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از نظر یاکوبسن اگر هرکدام از این محورها دچار مشکل 

شود. ما دارای مشکل میشوند بخشی از ذهن شام نیز دچار 

بروکه و ورنیکه هستیم، ورنیکه کار محور افقی را بر عهده 

دارد و بروکه کار محور افقی را بر عهده دارد و هرکدام از این 

محورها دچار مشکل شوند بخشی از مغز دچار مشکل 

توانند روان شود. کسانی که لکنت زبان دارند و منیمی

اند اما محور ی دچار مشکل شدهصحبت کنند و در محور افق

توانند اشعار ها دچار مشکل نیست و به راحتی میعمودی آن

زیبایی را بنویسند و برعکس این هم وجود دارد و سوء کارکرد 

شود. این پریشی میهرکدام از این دو محور باعث زبان

ی بسیار نزدیکی دارند با بخش از نظریات یاکوبسن رابطه

وید راجع به رویا دارد. در اینجا بود که الکان تفکری که فر 

از یاکوبسن کمک گرفت و او باور دارد که ابتدا باید با 

یاکوبسن آشنایی داشت. دیدگاهی که فروید برای تحلیل 

یک رویا دارد هامن دیدگاه را یاکوبسن نیز برای تحلیل زبان 

 برد.به کار می
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تاکنون مورد توجه های دور مفهوم هرن و زیبایی از گذشته 

اندیشمندان و باالخص فالسفه بوده است وچیستی امر زیبا 

های  کهنی است که در تاریخ فلسفه مشهود و از پرسش

منایان است . مفهوم امر زیبا به عنوان خصوصیت معرف 

ی هرن مطرح بوده و همواره بین هرن و هرن، مکرراً در فلسفه

ست. از این رو این زیبایی پیوندی دیرینه برقرار بوده ا

هایی ها که هرن و زیبایی چیستند، پرسشپرسش

اند و های بسیار دور مطرح بودههستند که از زمان

بیشرت از دو هزار سال است که فالسفه تالش 

پردازی به شیوه خاص خویش، اند، با نظریهکرده

شناسی جدید ای را به روی هرن و زیباییباب تازه

هرن بوده و  نبال تبیین ارزشبگشایند؛ ایشان به د

گرایی یا ها که تابع مسلک عقلهرکدام از آن

هرن و زیبایی را  گرایی بودند، ارزشتجربه

به گونه ای تبیین کردند  و بدین ترتیب 

گرایی و گرایی و بیاننظریات لذت

 شناسانه شکل گرفت.گرایی زیباییشناخت

این موضوع نظر ای است که به افالطون از نخستین فالسفه

داشته است و از خالل رسائل وی می توان چنین برداشت 

-شناسی و هرن را وارد نظام فلسفیمنود که او مفهوم زیبایی

اش کرده و به آن پرداخته است اما فهم این مفهوم، مستلزم 

تاملی فراتر از نگاه اجاملی و گذرا به موضوع است. چراکه 

 و زیبایی همچون یک آدم اگر مقام افالطون را در مورد هرن

ی وی را نادیده  ی هرنمندانهبی ذوق تنزل دهیم، روحیه

 ایم.یا دست کم تضییق و در تنگنا قرار داده

بنابر گزارش دیوگنس الئرتیوس 

ی نقاشی در ابتدا خود را به مطالعه» افالطون 

و گفنت شعر نخست شعر 

مدح آمیز و سپس شعر 

غنایی و نوشنت تراژدی 

داشته میمشغول 

« است

-نویسان و حامسه رسایان را از مدینهاز طرفی وی منایشنامه

کند. اما ذکر این نکته اهمیت ی خود طرد میی فاضله

واالیی دارد که افالطون شاعران را به سبب مالحظات 

 از نگاه افالطون یشناسییبایهرن و ز یفلسفه

 شادمان محمدی

 (صنعتی رشیف تهران، دانشگاه کارشناسی مهندسی برقدانشجوی )

ق
ل ا 
 

 م ـه
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ی خود طرد مابعدالطبیعی و  باالتر از همه اخالقی از مدینه

  کامال آگاه بوده است .کند و از فریبندگی تصنیفات آنان می

خود به ستایش حقیقت جمهوری  افالطون در

-را به مراتب باالتر از تراژدی و منایش بر میپردازد و آنمی

ی ما تنها اشعاری در مدینه» گوید: شامرد  و رصیحا می

شود که برای پرستش خدایان  و خیر و نیکی پذیرفته می

خود را برای پذیرفته باشد و اگر شعر و دیگر هرنها استحقاق 

شدن در یک کشور منظم ثابت کنند، مابسیار خشنود خواهیم 

ها را بپذیریم ، زیرا که خود ما بسیار مستعد و شد که آن

ها هستیم لیکن ما نباید به ی پذیرش و فریبایی  آنآماده

 «.خاطر این امر، به حقیقت خیانت کنیم

 ت است:در نقل قول فوق دست کم سه نکته قابل برداش

نخست آنکه افالطون خود نیز به شعر و هرن و 

بخش است اما وی ها عالقمند  و برایش لذتی آنجاذبه

داند . هامنگونه که به ستایش هومر حقیقت را اعالتر می

احرتام به یک مرد » گوید که: پردازد و در آخر چنین میمی

 «.را نباید بر احرتام به حقیقت برگزید

ین قابل برداشت است که افالطون بین لذت در نگاه دوم چن

شود و متصل به ادراک زیبایی و خود زیبایی تفاوت قائل می

بخش را معیار رصفی برای شناخت زیبایی  ی لذتتجربه

 پندارد.منی

ترین تعریف زیبایی توان به امید بخشی سوم میو در وهله

فی  ازنگاه افالطون رسید و برای دست یافنت به چنین تعری

ی فیلبوس مراجعه کرد و کالم او را در ارتباط با باید به رساله

اندازه و تناسب همه جا به » گوید: این تعریف خواند که می

 «رسد.زیبایی و فضیلت می

 

 

در نظرگاه افالطون، اندازه)مرتیوتس( و 

اند. ی قابل قبول از مفهوم زیباییتناسب)سیمرتیا( دو وجهه

خاطر رها کردن اندازه یا نظم و تناسب یا او هرن آتنی را به 

کرد  اما های بی بند و بار تقبیح میهارمونی  و توجه به لذت

ستود.  در یک ها را به خاطر رعایت اندازه میهمواره مرصی

توان چنین گفت که وی هرن خوب مبتنی بر اندازه کالم می

های احساسی و عاطفی را در مقابل آن هرنی  که به واکنش

دهد و داوری حواس )در ها بستگی دارد، قرار میانسان

تقابل با داوری ذهنی( را معیاری نادرست برای درک زیبایی 

 داند.و هرن می

نگرد و افالطون فیلسوفی است که همه جانبه می

خوانش آثار وی نیز باید بصورتی جامع صورت گیرد تا بتوان 

مفهوم هرن  اش رسید . نگاهش بهبه درک درستی از فلسفه

و زیبایی نیز از این قاعده مستثنی نیست. چرا که او نه مثل 

سوفسطائیان معیار زیبایی را  فقط با نگاه به مقدار و سطح 

بیند . نه مثل سقراط ی آن وجود دارد، میلذتی که در تجربه 

کشد  و نه مثل رصفا معیار کارکرد و فایده را پیش می

ا معیاری نهایی برای درک فیثاغورثیان نظم و هارمونی ر 

که او متامی این معیارها را در رسائل پندارد .  با آنزیبایی می

تری پا ها نظر دارد لیکن با معیار کاملخود بیان  و به آن

سو با این گذارد که گاها در تضاد و ممکن است همپیش می

توان چنین ادعا منود که افالطون از ها باشد. میمشخصه

اط، فیثاغورغیان و سوفسطائیان یک قرم فراتر مجموع سقر 

کند سو حرکت میبرداشته است. با آنکه با فیثاغورثیان هم

هر آنچه »دارد: در تیامئوس، یکی از آثار موخرش اذعان می

تواند که خوب و نیک است زیباست  و هر چیز نیکی منی

 «فاقد اندازه باشد.

ین، معیار دیگری گویا او می خواهد عالوه بر معیارهای پیش

شناسی خود اضافه کند و به آن رنگ ی زیباییرا نیز به فلسفه

اخالقی بدهد و آن معیار  خیر و نیکی است که در واقع این 

هامن گام فراتری است که افالطون برداشته است. او منی 

بخش تواند بپذیرد که چیزی که متناسب، مفید  و یا لذت

کند که جیزی زیباست که است زیباست و چنین اندیشه می

-برای غایتی خوب و نیک باشد. چنانکه کروچه در زیبایی

ها در میان اینهمه مفاهیم و اندیشه»شناسی خود می گوید: 
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شناسی افالطون( فقط ممکن است )در فلسفه زیبایی

 «.بگوییم یکی گرفنت زیبایی و خیر شایع و مستولی است

ت،خیر و ی افالطون )حقیقگانهبا نگاه به سه

ی هرن و توان گفت این مفاهیم چنان در فلسفهزیبایی( می

-اند که جداسازی آنشناسی افالطون جا خوش  کردهزیبایی

ها از هم بسیار دشوار ها از این فلسفه و حتی جداسازی آن

رسد چرا که با خوانش آثار وی، به و غیرممکن به نظر می

وم خواهیم بود طرق گوناگون شاهد یکی گرفنت این سه مفه

ی و ناگزیریم برای درک این فلسفه ، رشح و تاویل را بر پایه

 سه گانه فوق بنا نهیم.

از نظر افالطون هر آنچه در این جهان محسوس 

است سایه  و شبحی است از آن چه در جهان ایده و عامل 

مثل وجود دارد. این اندیشه محور اصلی نظام فلسفی و 

 ی وی مشهود و منایان استفهتفکرات افالطون و در فلس

که حاصل آن نظریه بازمنایی)میمزیس( افالطون است که  

ای زیادی آن را تحسین و بزرگرتین افتخار وی عده

مناید که هرن در ذات خود اند. افالطون اذعان میبرشمرده

گری از طبیعت نوعی بازمنایی، تقلید، خلق شباهت و حکایت

حکایتی از عامل ایده)حقیقت( است  و چون خود حقیقت نیز 

است از اینجاست که او کار هرنمند را دو درجه از حقیقت 

داند . از این رو وی که حقیقت را باالتر ازهمه چیر دورتر می

پندارد ناگزیر از خوار شمردن هرن بود. هرچند زیبایی و می

ها و ادبیات برای او موضوعی فریبایی مجسمه ها، نقاشی

ی مخالفت افالطون در شن بود. اما ریشهقابل فهم و رو 

شناسی و ی هستیمقابل شعر و هرن را باید در فلسفه

ی شناسی او جستجو کرد. دیدگاه او من باب مسئلهشناخت

اش های فلسفیهرن ارتباط الینفک و تنگاتنگی با اندیشه

دارد و سخن گفنت از دیدگاه هرنی  افالطون مجرد از 

های او به نوعی مثله کردن اندیشه شناختیی معرفتفلسفه

ی افالطون رفتار انسان از سه منبع نیرو اوست. به عقیده

گیرد . میل، هیجان، عقل، میل، شهوت، تحریک و می

اند و هیجان، قدرت، اراده، جاه ی اجزای یک کلغریزه

دهند همچنین طلبی و شجاعت نیز یک واحد را تشکیل می

ز یکی هستند و ناظر و بازرس دانش، اندیشه و هوش فرد نی

تواند، و باید ناخدای کشتی نفس امیال و شهوات که می

گوید کارهرنی محصولی از تخیل است و با شود. او می

عنارص عاطفی در انسان رسو کار دارد و منشا هرن باید در 

ی طبیعی اظهار و بیان احساسات و حاالت جستجو غریزه

واند حقیقت یا خطای تشود از همین روست که هرن منی

چیزی را تصدیق کند. از این رو افالطون که از خداوندان 

اراده  ء تربیت است  و بهرتین طریق تربیت را فرمانروایی جز 

داند، به آثار و نتایج تربیتی و  ء عقالنی میو شهوانی از جز 

ی هرن به عنوان ابزاری  اخالقی  هرن توجه دارد و به مقوله

 نگرد و الغیر. به عنوان مثال تربیت می در خدمت اخالق و

تنها موسیقی که مزیت و برتری »گوید: در مورد موسیقی می

و در جای « دارد موسیقی است که تقلیدی از خیر است.

موسیقی را نباید فقط به خاطر »کند که: دیگر چنین بیان می

موسیقی بکار برد بلکه باید آن را برای جالب ساخنت مواد 

و بی روح از قبیل ریاضیات، تاریخ و علوم دیگر غیرجالب 

 «. استعامل کرد

ی هرن و کند که نظر عمومی دربارهاو اعرتاف می

ها برای لذت دادن است اما موسیقی این است که وجود آن

گوید یک پدیده تنها زمانی پذیرد و میافالطون این را منی

ایده و تواند با معیار لذت داوری شود که متضمن هیچ فمی

ی هیج حقیقتی )حقیقت تقلیدی مدنظر سودی و دربردارنده

است نه حقیقت مطلق( نباشد. حال آنکه هرن اگر در جایگاه 

تواند خود قرار گیرد و قلمرو خود را داشته باشد می

ی حقیقت تقلیدی باشد و این نادرست است که دربرگیرنده

 با معیار لذت رصف، داوری شود.

ی قوانین ضمن پذیرش این در رساله افالطون

بخشی و تفریحی دارد از ی لذتموضوع که هرن وظیفه

کند. او به هیچ وجه استفاده می« لذت بی رضر»اصطالح 

کند و معیار بخشی هرن و زیبایی را انکار منیی لذتمشخصه

ی هرن کشد  و وظیفهرضر پیش میفایده را در کنار لذت بی

کند که رای جامعه معرفی میرا  فراهم ساخنت لذت مفید ب
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بی گامن در خدمت اخالق و تربیت خواهد بود و این هامن 

هرن نیک افالطونی است. بنابراین افالطون در قوانین آزادی 

کند و ی هرن برخورد میتر از جمهوری با مقولهخواهانه

ی فراهم ساخنت لذت مفید را  هرنهای گوناگون که خصیصه

داند که دارای یرد و هرن نیک را آن میپذدارند، در مدینه می

حقیقت تقلید است . بدین معنی که موجبات ظهور و تجلی 

تخیل خالق را فراهم کند و خلق شباهت و بازتولیدی باشد 

ی حقیقت است. شاید این نگاه افالطون به که در بردارنده

ی هرن با توجه به تعاریف او از مفهوم زیبایی بتواند کم مقوله

بخش باشد و زمینه را برای فهم عمیق برای ما رضایت و بیش

شناسی افالطون فراهم مناید . هرچند ی هرن و زیباییفلسفه

ی هرن ی افالطون دربارهکه این بدان معنا نیست که نظریه

کامل و در آن ایرادی وارد نیست  و چه بسا بتوان آن را ناقص 

 و نقدهای اساسی را بر آن نوشت .

 

 منابع:

،ترجمه  تاریخ فلسفه(،1362کاپلستون،فردریک) -

سیدجالل الدین مجتبوی،تهران،انتشارات علمی و 

 فرهنگی،جلد اول 

، ترجمه عباس تاریخ فلسفه(، 1336دورانت، ویلیام جیمز) -

 زریاب خویی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی

، ترجمه محمود صناعی، پنج رساله(، 1361افالطون) -

 انتشارات علمی فرهنگیتهران، 
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 خالصه- 

هد دوم قرن نوزدهم شا یامپراطوری عثامنی در طول نیمه

و  1876ویژه در دو مرحله)ب وموجی از لیربال شدن بود 

حات قانونی منود پیدا ( به صورت ایجاد پارملان و اصال 1908

در کرد که به مسائلی از جمله آزادی مطبوعات مرتبط بود. 

عثامنی استانبول توانستند  یاین دوره بود که کردهای دوره

مند شوند و آن را در ز این وسیله انتشار اطالعات بهرها

خدمت تبادل روشنفکرانه و رشد و شکوفایی یک زبانی ادبی 

 قرار دهند.

کردی به نام "کردستان" در  یار اولین روزنامهپس از انتش

ر استانبول منترش ، سه روزنامه و مجله د1898قاهره در سال 

های "کرد تعاون و ترقی گازه تسی")روزنامه شدند که به نام

( 1913-(، ""روژی کورد")روز کرد1908-تعاون و ترقی کرد

 نها همزمایهدر این نرش( بودند. 1913-و "یکبوون")اتحاد

ت کردها در امپراطوری وجود های مربوط به رسنوشبحث

 دارد.

و آنقدر بود که بیست سال بعد،  تاثیر این نرشیات بی سابقه

که  بینیم( می1932-1945"هاوار") یا در مجلهاین تاثیر ر 

دهی جنبش ادبی شد و تاثیر آن در جهت سبب تولد یک

طریق ما در این پژوهش، از ادبیات کردی ادامه دارد. 

لی جوان موضوعات ادبی و زبانی به بررسی مطبوعات خی

پردازیم که بدون اهامل آن را کردی اوایل قرن بیستم می

بررسی کرده و بدین ترتیب نشان دهیم که چگونه ادبیات 

کردی توانست در یک مسیر شدیدا سیاسی و متعهد راهی را 

 برای خود باز کند.

 طلقامپراطوری عثامنی و پایان سلطنت م .1

-اواخر قرن نوزدهم در نتیجه شکست امپراطوری عثامنی در

سیاسی،  یهای نظامی و فشار کشورهای غربی در حوزه

سلطان عثامنی ناچار نظامی و اقتصادی ضعیف شده بود. 

شد با انتشار دو اعالمیه مهم یعنی "تنظیامت 

و همچنین  1839فرمانی")فرمان بازسازمانی( در سال 

 1856حات( در سال )فرمان اصال ات فرمانی"ح"اصال 

اجرای این اصالحات به ای را قبول کند. تغییراتی ریشه

و همچنین یک  1876ایجاد یک قانون اساسی در سال 

مجلس منجر شد که امپراطوری عثامنی را به سمت سلطنت 

قدرت  با وجود این، این قانون اساسی کهمرشوطه برد. 

د به بهانه جنگ ال بعکرد، دوسسلطان را محدود و کنرتل می

 ها به حالت تعلیق درآمد. ها و روسترک

سلطان عبدالحمید دوم که باز هم به تنها ارباب کشور تبدیل 

بازیابی قدرت خود شده بود، برای برقرای نظم در کشور و 

این گونه مخالفت را در پیش گرفت. سیاست رسکوب هر 

رسکوب همه مخالفان را حول "اتحاد و ترقی 

")جمعیت اتحاد و ترقی( گرد هم آورد که به ویژه دو جمعیتی

کرد به نام های عبدالله جودت و اسحاق سوکوتی از 

 بنیانگذاران آن بودند. 

 یدر کرد دیجد یمطبوعات: ظهور راه قیاز طر اتیادب

 سرشتترجمه از فرانسه: علی پاک /دوغانیآ دویس میدکرت ابراه
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1طور که بوزارسالنهامن گوید، جمعیت اتحاد و نیز می 

این "کلامت  قی با الهام از انقالب فرانسه بویژه باتر 

ه ویژه بر جوانان ب جادویی" یعنی "آزادی، برابری، برادری"

 "جمعیت اتحاد و ترقی"به قدرت رسیدن گذاشت. تاثیر می

با این  به معنای پایان سلطنت مطلق بود.  1908در سال 

کرد که همه های را مطرح میحال، اگر این جمعیت ایده

های مخالفان را گرد هم آورد، به محض این که این شاخه

فراموش منود. جمعیت به قدرت رسید، همه اصول خود را 

خود را به  این جمعیت درست پس از انقالب خود، سیاست

ها تغییر داد و هدفش ارتقای یک ویژه نسبت به غیر ترک

بدین خاطر دولت یکنواخت ترک از لحاظ دینی و قومی بود. 

دهد فکر زارسالن به بعضی از محققان حق میاست که بو 

بلکه های جوان آزادی نبود کنند که "هدف اصلی ترک

2فشان نجات دولت و اصالت ترکی بودنهد .  

 تولد ناسیونالیسم کرد .1.1

جمعیت اتحاد و "ده داده شده توسط عکردها این آزادی و 

ی مشکالت را به عنوان درمانی جادویی برای همه "ترقی

مندی کردهای استانبول با بهرهکردند. امپراطوری تلقی می

رد "کرد تعاون )آزادی دوره عثامنی( نخست گ از عرص حریت

و ترقی جمعیتی")جمعیت تعاون و ترقی کرد( جمع شدند که 

رد و اولین سازمان بزرگ در شهرهای کرد چندین دفرت باز ک

اش این جمعیت بویژه از طریق نرشیهای کرد شد. غیرقبیله

ون و یعنی "کرد تعاون و ترقی گازتسی")روزنامه جمعیت تعا

ا از تغییرات سیاسی یعنی کرد تترقی کرد( کردها را دعوت می

 سلطنت پارملانی حامیت کنند. 

همچنین در نرشیه در اساسنامه و  "جمعیت تعاون و ترقی"

ت زبان در سیاست تاکید کرده است. خودبارها بر اهمی

                                                           
 .162(، ص 1989بوزارسالن)- 1
 .166همان، ص - 2
 .1908ک.تی.تی، شماره یک، سال  "ا و کردستانکرده"بابازاده ای. ه.، - 3
 جمعیت تعاون و ترقی کرداساسنامه  5ماده - 4
 .257(، ص 2006اسکالبر)- 5
 .17-18 ص ص ،(1992)به: مالمسانژ کنید رجوع - 6

اول نرشیه  یبابانزاده اسامعیل حقی، که در شامره

سازد که "رژیم سابق رس دیگر اقوام را بریده خاطرنشان می

3بریدزبان را می دن کردها نیز رسر و هنگام مطرح شبود   ،

بدین ترتیب به جایگایی اشاره می کند که رهربان عثامنی 

 برای زبان خود قائل بودند. 

 در که است گرفته صورت هایرسکوب به واکنش در مسلام

 که است شده مقرر "کرد ترقی و تعاون جمعیت" اساسنامه

 در عضویت برای اصلی رشوط از یکی کردی زبان بر تسلط

4باشدمی مرکزی کمیته  نیز اسکالرب خانم که طور هامن. 

 ناسیونالیستی گفتامن تشدید از پس سازدمی خاطرنشان

 استانبول ساکن کرد نخبگان که بود "ترقی و اتحاد جمعیت"

 که است معتقد اسکالرب. کشندمی پیش به را کردی هویت

 کردی ویژگی یک نخواها کردگرا جنبش این رهربان"

5[...]مناید ترسیم را آن کنندمی تالش که هستند  وجود با.

 چون نیست نظر مورد ایده الزاما شده اعالم ایده این این،

 شدت به عثامنی هویت زیر اتحاد مخالف ایده هرگونه

 در بدرخان عبدالرحمن ،حال این با. شدمی رسکوب

 مردم 1901 سال در" دروشاک" ارمنی روزنامه در فراخوانی

 استقالل علنا را خود فده و خواندمی فرا قیام به علنا را

 :کندمی اعالم

در حالی که شام برای سلطانی خون های بسیار داده اید که 

او نیز شام را رسکوب می کند، برای دفاع از کردستان چه 

از این پس، برای بدست آوردن  ] ... [کار کرده اید؟

که در گذشته داشتید اقدام و روزهای خوشی  استقالل خود

6کنید!  

های روشنفکران کرد به در چنین رشایطی است که خواسته

رسمیت شناخنت قومی در چارچوب امپراطوری  سطح به
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ها هرگز واضح نیست، اما یابد. پروژه آنمی شعثامنی کاه

گرایانه کامال واضح است. ها واکنشی ملیدر گفتامن آن

ن کرد، کردبودن" به زه، جواناکلامتی مانند "رسالت، مبار 

در شوند. هیئت تحریریه مجله "روژی کورد" وفور دیده می

نقش خود را مشخص کرده و چنین صفحه اول شامره اول 

 ویسد:نمی

چنین است که امروزه جوانان کرد نسبت به کرد بودن و همه 

دنیا مسئولیت دارند. این جوانان متعهد شده اند تا رسالت 

 یه سیلی دهند و با متانت و آگاهی عل خود را انجام

1با آن می زنندتحقیرآمیزی مبارزه کنند که کردبودن را  . 

روزنامه "کلامتی مانند "سیلی" و "تحقیر" اغلب در صفحات 

اند و به شکلی عجیب نوشته شده "جمعیت تعاون و ترقی کرد

های بیان شده احمد خانی در اثر منظوم مندی و شکایتگله

-، را به یاد می1695ی سال "مم و زین" نوشته خود یعنی

کند که این اثر را برای دفاع از خانی ترصیح میآورند. 

حیثیت کردها نوشته است که سنت ادبیات مکتوب را 

یک سنت در مطبوعات  بیان هدف نرش به عنوان نداشتند.

یابد چون در شامره اول روزنامه "کردستان" کردی تجلی می

ه در قاهره نیز هامن رویه را میکردی منترش اولین روزنامه 

 بینیم.

من از کردها گله مندم، با این که آنها از خیلی از مردمان 

اما هامنند دیگر  [...]دیگر روشن تر و با هوش تر هستند

مردمان با سواد و غنی نیستند و منی دانند در دنیا چه می 

ه گذرد، منی دانند همسایه شان،مسکو، چگونه است، و چ

چیزی را آماده می کند. بدین خاطر و با هدف کمک کردن 

2است که این نرشیه را منترش کردم  . 

 

                                                           
 .1913، شماره یکم، سال "روژی کورد"- 1
 .1898، شماره یکم، سال "کردستان"مقداد مدحت بدرخان، - 2
 های نوشته دست از هایی نسخه اما بود نشده منتشر هرگز قبال "زین و مم" که سازیم خاطرنشان است مهم. 1898 سال ،2 شماره ،"کردستان"- 3

 .چرخید می دست به دست کردی های( مکتب)مدرسه در آن

 

 

  زبان و ادبیات در نقش ابزار بیداری .2

 یاحمد خانی در آغاز اثرش "مم و زین" هنگامی که درباره

کند، )کردی برای نوشنت اثرش( صحبت می انتخاب زبان

کند که زبان خود مییسندگان کرد عرص خود را رسزنش نو

اما هنگامی که خانی در متون مربوط به گیرند. می نادیدهرا

شود، وی از وضعیت کردها و یش خداوند وارد میاحمد و ست

د و بین کشورهای مختلف تقسیم این که بدون دولت هستن

-شویم که نگرانیمتوجه میکند. اند حیرت و تعجب میشده

طرف دیگر، ادبی و  و ازهای خانی از طرفی سیاسی هستند 

لحاظ سیاسی هستند که وی آرزو  از اینباشند. زبانی می

کند که کردها حاکم بر رسنوشت خود باشند و از دست می

روم)ترک ها( و عجم)ایرانی ها/فارس ها( نجات یابند، و از 

آن لحاظ زبانی هستند که او انتخاب زبان کردی را به یک 

ودن نیز این کند و دلیل ادبی بابزار موجودیت ملی تبدیل می 

های خود را در یک داستان عاشقانه است که وی متام ایده

 جمع کرده و اولین رمان کردی را نوشته است.

رسد که در متامی یادآوری این نکته مهم به نظر می

مم و "مطبوعات کردی آن دوره، انتشار قسمت هایی از 

مدحت  مقدادشود. به عنوان یک رسم دیده می "زین

بدرخان که انتشار "مم و زین" در روزنامه "کردستان" را 

روزی کل این اثر  کند که آروز داردکند، ترصیح مییاعالم م

.مسلام به خاطر این نکته است که انتشار 3را منترش مناید

( به 1919-کامل "مم و زین" در روزنامه "ژین")زندگی

تا انتشار عنوان یک خرب مهم منترش می شود. این اعالم 

کامل اثر در چندین شامره این روزنامه منترش شد. حمزه 
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 موکسی در مقدمه این انتشار اول منت کامل "مم و زین"

 دهد:هدف از نرش آن را چنین توضیح می

های برای هر مردم و ملتی هامند پایه دبیات و آثار ادبیا

هر مردم و  []... محکمی برای کاخ هایی بزرگ می باشند

الندن وجود خود و قدرت ملی خود و تی که برای قبهر مل

تالش می کند، بایستی از هامن آغاز به ادبیات و آثار ادبی 

1خود به صورتی جدی توجه کند . 

تواند به دو دلیل میت این اثر مکتوب دو قرن پیش میاه

تواند این باشد که "مم و زین" شاه اثر دلیل اول میباشد. 

یت آن بیشرت به خاطر دلیل دوم ادبیات کردی است اما اهم

گرایانه کردی با های ملیباشد چون اولین ایدهمی

خاطرنشان کردن اتحاد ملی با هدف داشنت یک دولت 

یان شده همه دیگر ملل، در این اثر به صورت علنی ب دهامنن

کند تا بگوییم که ادبیات در خدمت است. این ما را وادار می

 است تغذیه شده باشد.سیاست بود نه این که از سی

توان رویکرد حمزه موکسی را در نزد افراد قبل از وی نیز می

 جمعیت "روزنامهماده وضعیت  27مشاهده منود. در میان 

برای زبان  تشویق به تالش، چهار ماده کرد" ترقی و تعاون

")امید( نیز انجمن "هیوی سازند.کردی را خاطر نشان می

 کرد:هامن خط را دنبال می

تبدیل زبان کردی  [...]لتی با یک نصف زبان وجود ندارد. م

به یک زبانی برای خواندن و نوشنت، انتشار کتب به این 

زبان و پخش کردن آنها در رسارس کردستان، تدریس علوم 

2و هرن به کردها از جمله اهداف اصلی ما هستند . 

 

 

                                                           
 .69، ص "مقدمه بازنشر ژین"(، 1985رجوع کنید به: محمد امین بوزارسالن)سال - 1
 .100(، ص 2002لمیسانژ)رجوع کنید به: ما- 2
 .1898، سال 3، شماره "کردستان")ستایش(، "ضتقری"ن. ه.، - 3
 همان.- 4

چنین است که در این دوره که رسنوشت امپراطوری عثامنی 

خورد، تالش برای زبان چنین رسنوشت کردها رقم میو هم

و ادبیات کردی با جنبش سیاسی کرد که از طریق روزنامه 

می کرد.شد، ارتباطی تنگاتنگ پیدا میمی سازماندهی ها

توان گامن کرد که یک روزنامه در صورتی که مردمی بیسواد 

را مخاطب قرار دهد موفقیت نخواهد داشت، اما روشنفکران 

دانستند کردند چون میعین حال از این راه استفاده می در

یک نامه رسد. نویسند به مقصد واقعی خود میآنچه می

به نام "کردستان" به ما نشان  منترشه در اولین روزنامه کردی

دی به طرز قبال فهمی کنار دهد که چگونه مانع بیسوامی

 شود.زده می

دمشق رسیده است.  ای که امیر ما منترش کرده بهروزنامه

یک نسخه از آن را پیدا کردم. همه کردها نزدیک خود را 

ها متوجه شدند این روزنامه جمع کردم. همین که آن

"کردستان" نام دارد، و مسئول آن نیز امیر ماست، نخست، 

ها آن را بوسیدند و سپس بر رس خود گذاشتند. آنها همه آن

ها خواندم. ای آنخیلی خوشحال شدند. سپس روزنامه را بر 

ه گویی همه دنیا را به آنها شحال بودند کو ها آن قدر خآن

3ایداده . 

 

توانند گوش دهند ها میها بیسواد هستند اما آناگر هم آن

ا خیلی فاهی همیشه در نزد کردهشو بفهمند، چون فرهنگ 

ها و خربهایی را که تو نوشته ها نصیحتقوی بوده است:"آن

ها فهمیدند که این چیز خوبی بود. ند. آنبودی، خوب فهمید

4ها در بین خود درباره آن بحث کردندآن  ". 

شهر آدانا ارسال شده نامه دیگری از طرف خوانندگان که از 

کند که کار خواندن عموم و واکنش خوانندگان است ثابت می

نسبت به این روزنامه گسرتده است:"خواندن آن را متوقف 
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ها ها خواندم. آنا زدم و آن را برای آننکردم. کردها را صد

1دانستند چه بگویندآنقدر خوشحال بودند که منی " 

دهد روزنامه نامه دیگری خرب می 13ره با وجود این، در شام

کنند اما سه ماه پیش روزنامه را دریافت میها از که آن

2گذارند ما آن را آزادانه بخوانبم""مسئوالن دولتی منی  .

ی خود خان بر اساس این اطالعات در روزنامهمقداد بدر 

-نتیجه، خطاب به سلطان میای رسگشاده، هر چند بینامه

 خواهد این ممنوعیت را بردارد. نویسد و از وی می

 یک ادبیات در حال ظهور .1.2

، "روژی کورد"، "هه کرد"  ترقی و تعاون جمعیت روزنامه" رد

خوانندگان ادامه  تاوی کورد" و همچنین "ژین" ارتباط با

ا همد نظر قرار گرفته شده و و پاسخ هاهای آنخواسته یافت.

-ها درخواست میآنشوند. ها منترش مینیز در هامن شامره

ها کنند و هایی به آنکنند که روشنفکران کرد توصیه

همچنین خواهان انتشار اشعار و متون ادبی به کردی 

دوم "کردستان"  یمقداد مدحت بدرخان در شامرههستند. 

خواهند تا در د که امرا و آغاهای کرد از وی مینویسیم

اش "هم اخبار و همچنین ادبیات کردی" را منترش روزنامه

زنامه خیلی مهم است. وی پاسخ صاحب امتیاز رو کند. 

خواهم الله، اخبار را شاکند که "از این پس، اناعالم می

نیز به کردی منترش  هایی رانوشت و همچنین اشعار و قصه

3خواهم کرد" -پس با یک مطبوعات ادبی مواجه می . از این

 شویم.

 

 

غازگر توسعه این اعالمیه مقداد مدحت بدرخان را به عنوان آ 

مدرنیته ادبیات را در نقش  بینیم. اینادبیات مدرن کردی می

                                                           
 .1898، سال 5، شماره "کردستان"، "برای کردستان"سید طاهر بوتی، - 1
 .1899، سال 13، شماره "کردستان"، "کاغذی که از کردستان رسیده است"ش. م.، - 2
 .1898، سال 2، شماره "کردستان"مقداد مدحت بدرخان، - 3
 .1913، سال 2و  1شماره های  ،"روژی کورد"- 4

دهد که مشاهده کردیم. چون اش مد نظر قرار میسیاسی

عمومیت یافته وجود نداشته، از فعالیت ادبی مکتوب 

رسگیری انتشار آثار کالسیک کردی به ویژه "مم و زین" به 

-های ادبی تجلی پیدا میعنوان اولین وسیله ارتقای فعالیت

 کند.

فعالیت ادبی کرد که همیشه به شعر محدود شده بود، تنها 

4آثار ادبی منثور دوره قبل از جنگ داستان فواد متو به عنوان 

ک قصه سنتی و یک " است و همچنین نرش ی"چیروک

 باشد.مجله "روژی کورد" می 4و  3های افسانه در شامره

م نرش اشعار ( هنوز ه1918-1919ین")ژدر مجله "

کالسیک افرادی مانند احمد خانی، مالی جزیری، 

بینیم اما دیگر وش، نالی و حاجی قادر کویی یا میسیاهپ

کنند. آثار خود را منترش میشاعران معارص نیز در این نرشیه 

ین در پردازند. امعموال به موضوعات سیاسی میاین شعرا 

ام کند که در شعرش به نمورد قاضی لطیف نیز صدق می

خواهد دیگر درباره "خزال")غزال( از شعرای کرد می

"زیبایی دخرتان" شعر نگویند بلکه به "اوضاع ملت خود" به 

 عنوان موضوع شعر توجه کنند.

ا این توضیح یعنی مورد استثنای داستان فواد متو، نرث هنوز ب

برای به عنوان بک شکل خلق ادبی کردی بکار منی رفت. 

از کردی نیز برای شعر دادند و نوشنت نرث ترکی را ترجیح می

 کردند.استفاده می

 

 

 داستان کوتاه فواد متو .1.1.2

ی داستان کوتاه فواد متو در شامره های نخستین "روژ 

یان قسمت دوم نوشته اکورد" در دو قسمت منترش شد. در پ
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شده که "ادامه دارد..." اما این ادامه هرگز منترش نشده 

که  این داستان یک پرس جوان به نام "َشورش" استاست. 

به  شود. این داستان کوتاهپدرش، چوپان روستا، بیامر می

که  کند بدون اینه عالقه پرس به پدرش را توصیف میویژ 

در این داستان پرداخنت به بیامری پدر را نیز فراموش کند. 

وشته شده کوتاه، که به زبانی خیلی نزدیک به زبان شفاهی ن

-های داستان که مشاهده میاست، اولین ویژگی شخصیت

کند، ی است: َشورش خردمندانه رفتار میگرایشود، آرمان

د، همه کننم است، روستائیان او را تحسین میفردی محرت 

  مهربان هستند. 

که داستان در یک  وانگهی، مهم است خاطرنشان سازیم

ی های سنتآل قصهروستا مکان ایدهافتد. روستا اتفاق می

د )در این های متعداست. با وجود این، وجود دیالوگ

کند که کمرت از های سنتی ایجاد میداستان( تفاوتی با قصه

علی رغم همه رشایط،  بدین ترتیب، آن برخوردار هستند.

 خود را در برابر یک داستان کوتاه ادبی می بینیم.

 منایشنامه عبدالرحمن رحمی حکاری .2.1.2

 15در شامره های  1919عبدالرحمن رحمی حکاری در سال 

روزنامه "ژین")زندگی( اولین منایشنامه در تاریخ کردی  16و 

نویسنده در این  را منترش منود که به نام "ممر آالن" بود.

ستان ادبیات شفاهی را به منایشنامه دوقسمتی یک دا

آورد. عنوان منایشنامه  "مم آالن" به افسانه "مم صحنه می

آالن" که پایه و اساس "مم و زین" احمد خانی بوده، هیچ 

ربطی ندارد، بلکه اشاره آن کنجکاوانه است و به نظر می 

فسانه را نشان دهد. رسد که قصد دارد نوعی عالقه به این ا

خود را آماده  در قسمت اول، َممو یعنی شخصیت اصلی،

که در اورشلیم/بیت کند تا به جنگی صلیبی هایی برود می

وم، او در لباس مبدل زنند. در قسمت داملقدس قدم می

گردد. همرسش که در خانه تنهاست، همرسش بیگانه برمی

                                                           
نام از این تعداد اسامی مستعار جالدت  33نفر شمرده اند. اما تحقیقی که انجام دادیم نشان می دهد که  88را  "هاوار"در واقع تعداد نویسندگان - 1

هدف نشان دادن تعداد زیاد نویسندگان کرد و تشویق به شور و شوق ابدی بوده است.  بدرخان بوده است. به نظر ما، بکاربردن چندین نام مستعار با

 (.2009برای آگاهی بیشتر دربراه این موضوع، مراجعه کنید به: آیدوغان)

ر طی مدتی که کند. دا منی شناسد، هویت او را افشا میر 

برمی گردد و او نیز پرسش را  ها با هم هستند، مادر َمموآن

یگانه را در رختخواب با کند که یک بشناسد، تصور میمنی

 کشد.. او خنجری برمی دارد و او را میبیندعروسش می

 

 . و اما "هاوار"2.2

( به عنوان گامی بزرگ در ظهور 1932-1943مجله "هاوار")

ردی ظاهر شد که به ویژه نرث را در مقیاسی ادبیات مدرن ک

در بر گرفت که نرشیاتی مانند "روژی کورد" و 

"یَکبوون"بیش از چهار شامره منترش نکرده بودند و نرشیه 

"ژین" نیز به صورت نرث ادبی فقط منایشنامه "مم آالن" را 

منترش کرده بود و نرش عملی موجود خیلی محدود بود. فقط 

-مطلب منترش کرده )فریاد(ی که در "هاوار"تعداد نویسندگان

1اند، یعنی حدود شصت نفر ه شده در ید از تعداد درتبیش 

 نرشیات کردی مقیم استانبول بوده است. 

مجله "هاوار" که جالدت بدرخان آن را منترش منود، نقش 

مکتبی را ایفا منود که نویسندگان کردی نویس را تعلیم داد 

ین زازا، عثامن صربی، قدری جان ها نورالدو مهم ترین آن

سه نفر اول با تشویق و راهنامیی جالدت و جگر خون بودند. 

بدرخان چندین داستان کوتاه را به کرمانجی خلق کردند و 

پیشقراوالن ادبیات مدرن کرمانجی شدند. هامن طور که 

سازد در مجله "هاوار" ( خاطر نشان می1994فرهاد پیربال)

کنیم داستان کوتاه را مشاهده می 69های سنتی، بجز قصه

توسط نویسندگان مذکور نوشته  هاکه بیش از دو سوم آن

 اند.شده

د استانبول را از گرایی روشنفکران کر مجله "هاوار" نخبه

وزه ادبی خود را از آن متامیز کند اما در حنزدیک دنبال می

های خارجی باعث شد تا نقشی موثر کند. شناخنت ادبیاتمی
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یفا کند چون جالدت بدرخان در اروپا تحصیل کرده بود و بر ا

هایی از ادبیات ها و اقتباسترجمههشت زبان مسلط بود. 

در این فرانسه از المارتین تا آلفرد دووینی تا ویکتور هوگو 

هایی را به نسل جدید نشان مجله منترش شدند تا منونه

رادی که شاید به خاطر این است که آرمان سازی افبدهد. 

مشاهده کردیم در تولید ادبی "هاوار" خیلی خالصه شده 

 است.

نوآوری "هاوار" فقط به نرث محدود نشد. چندین شعر موسوم 

به "آزاد" تحت مدیریت جالدت بدرخان در آن منترش شدند. 

بهرتین تجلی این نوآوری بدون شک شعری است که 

ستاد گه روک")ا یدایر جالدت بدرخان با نام مسنعار "سَ 

 مسافر( منترش کرده است:

 

 ای نی آرام من،

 در رسمای صبحگاهی،

 و رسیدن شب،

 تو دوست بی دوستان هستی،

 همدم چوپانان و عاشقان،

 صدای تو مرا می اندازد به یاد،

 اشک های قلب های غمگین،

 سالم دورشدگان،

 گریه ها و گالیه های عاشقانه،

 نی من، تو ایی،

 تسلی رنج های دنیا.

 

                                                           
 .1941، سال 32، شماره "هاوار")نی من(، "بلوورا من"سیدای َگروک)جالدت بدرخان(، - 1

شهرها و روستاهای کردستان این شعر، صدای نی به در 

شاعر دورمانده از  کند و آوای زندگی کردی را بهسفر می

رساند. قوه خیال نسبتا قوی است اما رسزمین خود می

شاعر در  همیشه در خدمت یک مسئله سیاسی قرار دارد.

خواهد تا "با طلوع آفتاب، آواز پایان شعر از نی خود می

1تقالل کردستان را زمزمه کند"آزادی و اس . 

. او اغلب جالدت بدرخان پربارترین نویسنده عرص خود بود

کرد که در زندگی روزمره برایش موضوعاتی را انتخاب می

انیا زمانر کوردی")زیبایی زبان  اتفاق می افتاد و هامنند "رشر

یک کرد در شهر کردی(، متنی که وی در آن دیدار خود با 

-گوید که "زباناین مرد به او میکند. می بیروت را تعریف

های ترکی، عربی، انگلیسی و فرانسه را خیلی شنیده است 

اما هیچ زبانی به اندازه کردی برایش خوش آهنگ نیست". 

مجله "هاوار"، اگر  8در این داستان کوتاه منترشه در شامره 

چه موضوع عشق به زبان مادری با سادگی مشاهده شده در 

شخصیت داستان بررسی شده، اما زبان و شیوه نزد این 

شهر که قبل از این دیدار صورت گرفته روایت و توصیف 

در اینجا نشان دهنده یک تسلط واقعا ادبی)جالدت( است. 

دیگر در هامن سطح داستان کوتاه فواد متو منانده ایم که 

 بیست سال پیشرت منترش شده بود.

ی از الگوی بدرخان نویسندگان دیگر"هاوار" نیز با پیرو 

حود را در قالب داستان کوتاه  زندگی روزمره یا گذشته فردی

-دگان همیشه در آغاز داستان کوتاهاین نویسننویسند.  می

که قرار است تعریف کنند اعالم های خود منبع داستانی را 

نورالدین زازا بیشرت از آثار المنه، دوده، فرانک  کنند.می

جان همیشه  کند. قدریمی قتباساستوکتون را به کردی ا

-عثامن صربی نیز داستاننویسد؛ درباره  گذشته خود می

کند. از این برایش تعریف کرده اند باز گو می هایی را که

 پس شاهد شکل گیری یک ادبیات جدید هستیم.

ید و یاد وطن خیلی مهم ها رنگ و بوی تبعهای آندر قصه

دی" اثر المنه را "تبعی خورد. نورالدین زازا کهبه چشم می
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برد و کمی امید به کند با منت زیر به پایان میاقتباس می

:"امیدوار باش و صبور باش؛ روز دکنمنت غمگین اضافه می

به خواسته ات خواهی رسید، اگر امروز نشود ... فردا خواهد 

1بود ! " 

ای برای یک داستان کوتاه به نام قدریجان در مقدمه

رای زمان کنونی را ت به گشذته و تاسف ب"رسانجام" بازگش

هنگامی که از وضعیت موجود راضی کند: "چنین توجیه می

نیستیم و درباره آینده خود شک و تردید داریم، آدمی به 

فقط به روزهای  آدمی [...  ]روزهای گذشته روی می آورد 

؛ یاد جوانی، دوران کودکی خود کندمتحول شده فکر می

2کندرهایی را پیدا مینه راه افتد و این گو می ". 

 

رخدادهای  در مورد عثامن صربی نیز بایستی گفت او نیز

-های را نیز مطرح میکند اما افسانهگذشته خود را بازگو می

های اشباح و های خیالی هامنند داستانکند و به داستان

راوی در یکی از مردگان و زندگان خیلی عالقمند است. 

خود به نام "در یک گورستان شهر های داستان کوتاه

رود و از او درخواست روی قرب شیخ سعید میآمد)دیاربکر(" 

رفنت اجازه وارد رسانجام، راوی پس از گکند. کمک می

کنند گویی هرگز شود که طروی زندگی میدنیای مردگان می

درواقع، قصه درباره رهربان سابق کرد است که با اند. منرده

-را ادامه می انی، برای قضیه کرد مبارزهراهنامیی احمد خ

ان مرده حتی نکته مهم دیگر این است که این رهرب دهند. 

کنند و نام این روزنامه نیز بیشرت جلب یک روزنامه منترش می

توجه می کند و "هوشیاری" است و به هوشیار کردن مردم 

 توسط روشنفکران اشاره دارد.

 

 نتیجه گیری .3

                                                           
 .1941، سال 29، شماره "هاوار"دی(، )تبعی"ده ر که تی"نورالدین زازا، - 1
 .1943، سال 21، شماره "روژا نو"، "سرانجام"قدری جان، - 2

ش کردیم تولد ادبیات مدرن کردی و ما در این مقاله تال 

های اول سیاسی ای را درک کنیم که قدم-عیرشایط اجتام

اند. مشاهده منودیم که ادبیات کردی ریشه در را برداشته

 مسئله کرد دارد.

ییرات در مند شدن از تغی ساکن استانبول با بهرهاکرده

های فرهنگی باز کردند و با هدف امپراطوری عثامنی انجمن

مردم روزنامه و  اعالم شده برای گسرتش آگاهی و بیداری

در خطاب به این مردم بیسواد و اند. مجله منترش کرده

شود. به نظر ها می"ناآگاه" زبان کردی تنها زبان ارتباطی آن

ن نرشیات را در مسیرشان رسد واکنش خوانندگان ایمی

کند. و در عین حال به درخواست خوانندگان هدایت می

شود ون ادبی در مطبوعات کردی آغاز میست که انتشار متا

متعهد است که ندایی تازه و بدین ترتیب در این محیط خیلی 

کند تا راهی برای خود باز کند و آن نیز ندای تالش می

 ادبیات است.

 

 

 مقاله این فرانسه منت ارسال خاطر به آیدوغان دکرت از -

 مرتجم. -سپاسگزارم

َسیدو آیدوغان استاد زبان و ادبیات کردی دکرت ابراهیم  -

 "های رشقیموسسه ملی زبان ها و متدن"کرمانجی در 

ات متعدد قدانشگاه سوربن پاریس است. وی عالوه بر تحقی

در حوزه زبان و ادبیات کردی، دو رمان نیز به کردی 

کرمانجی منترش کرده است که رمان "سیاه و سفید" وی 

ی ترجمه شده و نرش عمو علوی به فارسمجید باقری  توسط

  آن را منترش کرده است.
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با  روشن همچون عشق، تاریک همچون مرگدر رمان   

نویسندگی، در حوزه ها تجربه وجود اینکه در نتیجه سال

 شخصیت بازاند، ان محمد اوزون تغیراتی پیدا کردهقهرمان

های او رسپوشیده و گنگ دیگر رمان هامنند قهرمانان 

د و از جهات مختلف، اندکی . اما تنها در برخی موار است

 تر از ممدوح سلیم و جالدت ظاهر می شود.متفاوت

گر کادر نظامی ضد متثیلدر رمان محمد اوزون و  مردی باز

. گریالست، اصالتا ُکرد است و از این موضوع اطالعی ندارد

کند شود، پرس و جو میزمانی که از این موضوع مطلع می

آید و برای اینکه بهرت این موضوع را درک کند، و به خود می

ه برای حفاظت در خانه خود و کَوُک را ک گیردتصمیم می

دهد، را ترجیح می برد. چرا این راهدارد، با خود میمینگه

است و به  معلوم نیست. در اینجا نیاز به تحلیل و تفحص

شود، دلیل این ئه منیاینکه این تحلیل در رمان ار جهت ا

را به  روشن نیست. ما جزئیات اختالفات درونی او ترجیح باز

کنیم. رود، مشاهده منیای که از یک رمان انتظار میاندازه

بدین جهت اگر تغییری وجود داشته باشد، باید در مورد آن 

 باز ،رمان نویساین صحبت شود. ولی قوی ترین قهرمان 

ین تغییر سخنی به میان آورده از جزئیات اهمچنان است که 

توانیم از فقط می ل اینکه ما در مورد بازشود. به دلیمنی

و تحرکات سخن بگوییم که در  تغییرات وضعیت درونی

یتی نیست که همیشه صخصو  تغییراوزون های محمد رمان

 گویدویسنده میوجود داشته باشد. هامنطور که گفتیم ن

کند. ولی آفرینش ادبی و قهرمان هم تغییر می «تغییر کن»

سازد و اگونه نیست. خداوند رسنوشت را مییک آفرینش خد

-نویسد. میکه انسان انجام دهد، میهمه چیز را قبل از آن

پرسد و نشان اما رمان می. «شودمی »و انسان  «بشو»گوید 

است و  آفرینش انسان گرفتهدهد که چرا خدا تصمیم به می

 ؟چرا انسان ها آفریده شدند

گردد، پشت در به خانه بازمی ا هنگامی که بازهیکی از شب

 رسد.ی ترانه خواندن کَوُک به گوشش میصدا

آید، صدایی زیبا، صدای آواز ")...( از داخل صدایی می

 صدای کَوُک. ،خواندن

کَوُک  هنوز نخوابیده بله، کَوُک در داخل این خانه است. 

خواند، به زبان خودش، با صدایی است. کَوُک ترانه می

 خواند...سوزناک، آرام می

ایستد و ای از هال و کنار در اتاق خواب میباز در در گوشه

از آنجا به صدای کَوُک و به زبان بیگانه و غریبش که بجز 

دهد. این فهمد، گوش فرا میچند کلمه از آن چیزی منی

ها های عجیب که "باز" از آنصدا، این زبان، این گفته

ها گوش فرا شنود و به آنفهمد، گاه به گاه میچیزی منی

ها و این رسزمین نفرین انسان دهد. صدا و زبان اینمی

شنود؟ ده شده. چند سال است که "باز" این صدا را می

 رمان محمد اوزون کیدو قهرمان 

 روشن همچون عشق، تاریک همچون مرگ"باز" و کَوُک" در رمان 

 مراد بروکی میالن: صیو تلخ ترجمه /دوغانیآ دویسَ دکرت 

 ترکیه(-)کارشناس ارشد زبان و فرهنگ کردی، دانشگاه آرتوکلوی ماردین
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سال؟ بیست سال؟ بیست و پنج سال؟ از روز اول افرس شدن 

گوید؟ از ا به امروز. بیشرت از بیست سال. این صدا چه میت

 کند؟چه چیزی صحبت می

)...( این ترانه مال کیست؟ برای چیست؟ از چه چیزی 

گوید؟ از گوید؟  )...( ترانه از حزن و اندوه میسخن می

 وید؟گمرگ و کشنت یا آتش و سوخنت می

کند، "باز" پشت به دیوار تکیه داده و رسش را بلند می

ند. روزی که "باز" کار کبندد و گوش میچشامنش را می

افرسی را رشوع کرده بود، این حزن و اندوه، این لطافت و 

ا خستگی نهفته نرمی، این حس غریبانه و دورافتادگی که ب

شد را شنیده بود. بر رس ها پخش میدر صدای این انسان

تاریک و در های ها، در شبها و صخرهها، در میان درهکوه

سپیده دمان، اینجا و آنجا، او این صدا را شنیده بود. اما 

حال در خانه او، در ساختامن افرسان،  در اردوگاه نظامی 

آفریند را این صدای ویرانگر که حسی عجیب میباز هم او 

 شنود. بله در خانه او)...(می

دهد. )...( آفریند و "باز" به آن گوش فرا میصدا سوز می

های ایی که حسی در درون و در روح خسته "باز" موجصد

کند. چه موج احساساتی؟)...( باز جدیدی را ایجاد می

شود که خسته است." یشود اما متوجه ممتوجه منی

 (270-271ات )صفح

 

کند، از خود آوازش گوش میکه به این صدای کَوُک و  باز

شود. محمد پرسد و تغییراتش رشوع میهایی میسوال

نویسد. این وابسته به حس قهرمان خود می دوبارهاوزون 

در زمان مالقات بعد از  ها کههامنند آنرا جمالت کوتاه 

، با هیجانات خوانده بود چندین سال جالدت و جانان

-اد میخواند. آنقدر سوال در ذهن باز ایجمی قهرمانان نیز

ها متوجه خورد. اما او تنب بایست رسش گیج شود که می

آیا این خستگی به خاطر این  ،شود که خسته استمی

معلوم نیست. ما تغییر را پاسخ آن سواالت است یا خیر؟ 

بینیم. م، ما فقط رشوع و پایان آن را میکنیمشاهده منی

یعنی فقط ما میدانیم تغییری وجود دارد و بس. نویسنده 

با یک غییر و قهرمان تغییر کرد. اما ت «ر کنتغیی»: گفت

 تولند اتفاق بیافتد.ها میها و افسانهترانه تنها در داستان

را نیز به یادمان  این تحلیل بخشی از یک رمان یاشار کامل

 قرمز ریش شل مورچه و هاسلطان فیل آن خواهد آورد که نام

شان توسط هایی که رسزمینست. در آن رمان هم مورچها

اند، با یک ترانه شدهل ها اشغال شده است و دیگر فیفیل

گردند و بیدار ند. با یک آواز به اصل خویش برمیکنتغییر می

از آن یاشار کامل اینگونه سلطان فیل هاشوند. در رمان می

 :آوردترانه سخن به میان می

ها آورد، چیزهایی را در درون آنها "این آواز چیزی را به یاد آن

نشد. شگفتی، هیاهو و آورد. و ترانه متوقف به جنبش درمی

غوغایی رشوع شده بود. چه چیزی در حال وقوع بود؟ خود 

مورچه ها هم منیفهمیدند چه چیزی در حال رخ دادن است. 

وع است. کردند که در آنها تغییری در حال وقولی حس می

ها از خوابی سنگین، انگا مورچه ،ترانه همچنان ادامه داشت

 دند."شتاریک و کابوس گونه بیدار می

اوزون و یاشار کامل  ینجا باید ارتباط بین رمان محمددر ا

دو رمان هم از هامن هم فورا نظر ما را جلب کند. در اصل هر 

یه و کردستان را نام ترک نیزگویند. هردو رخداد سخن می

اند. یاشار های دیگری را بر آنها نهادهمخفی کرده و نام

داد و غییر میها را تمحافظت از خود اسمکامل برای 

. اما محمد دادمیجانداران و حیوانات را قهرمان خود قرار 

ای هکرد؟ او در رمانها را مخفی میاوزون چرا آن اسم

چاه اما بعد از ، ترسیدپیشین خود از نام کردستان منی

را گم کرده است. در این رمان به انگار عامدانه آنت رسنوش

گوید.  با می «هاکوهرسزمین »یا  «رسزمین کوچک»آن 

وجود اینکه دیگر چیزی منانده بود که بخواهد آن را از 

ای پست مدرن هم قانونی مخفی نگه دارد. در رمانمحاک

ها هامنند شوند و مکانض میها عو بسیاری از مواقع نام

خورند و بدین سبب شناسنامه هایی نامعلوم به چشم میمکان



 

70 
هەتاوی ی٩٧، پاییزی ٢، ژمارەی ١ساڵی   |هۆنـە   

 


 

 
 

 
توانیم بگوییم که ما می ها مهم نیست وهامنند قبلدیگر 

محمد اوزون خواسته است که این رمان را رنگ و بویی پست 

بینیم مدرن دهد اما اگر بحث شیوه پست مدرن باشد ما می

با هم نام کردستان وجود ندارد و  فریاد دجلهکه در رمان 

-کنند اما میقهرمانان در کردستان زندگی میی اینکه همه

پوتامیا به رسد کلمه مزواین اسم می بینیم که هرگاه نوبت به

توان این ترجیح محمد اوزون را به آید. آیا میمیدان می

 معنای ترک برخی از افکار سیاسی دانست؟

ترانه کَوُک را به خانه برگردد و  در آن شب قبل از آنکه باز

ها خواهند که کَوُک را به آنهایش از او میگوش کند، مافوق

شود به کَوُک وابسته می باز ،د از آن شباما بع تسلیم کند.

کنند. اگرچه کَوُک هامنند یک برد و فرار میو او را با خود می

شویم که کمک به آید اما متوجه میفعال به نظر میقهرمان 

تغییر باز و اختصاص دادن برخی اعتقادات سیاسی به کَوُک 

ها آن افتند و اورای او مینقش او نیست. همه اتفاقاتی که ب

هایی )هامنند جنگ چریکی و شکنجه، را از رس می گذراند

کند(، با آن ظرافت و که بعد از دستگیر شدن تجربه می

خواند و سنگین زیبایی که  برای وی تصویر شده است، منی

سازی در و این هم یکی از اشکاالت قهرمان رسدبه نظر می

های کَوُک لیل هم اگر از سکوت. به همین داستاین رمان 

کنجه و جنگ چریکی هم او شی کنیم، بعد از شچشم پو 

کند. انگار که بر روی ماند و تغییری منیمی گذشتههامنند 

نقشش را بسیار بد بازی  اماکند صحنه یک نقش را بازی می

 توانیم او را باور کنیم.کند و منیمی

 کند:در این رمان زندگی کَوُک پنج بار تغییر می

پرسی که دوستش دارد و نامش "ژیر" به دنبال  -١

 رود.است به کوه می

 شود.و شکنجه می دستگیر -٢

 کنند.برد و هردو فرار میباز او را با خود می -3

 شود.دوباره دستگیر می -4

 شود.کشته میو در نهایت  -5

اگرچه کَوُک این همه اتفاق را تجربه کرده است، اما او در 

رسد به نظر منی ک کاراکرت بهاثنای این حوادث هامنند ی

که انگار او همه آن اتفاقات را تجربه نکرده است و ای گونه

تر شده است و رشوع به نویسندگی بینیم که پختهتنها می

کند اما این تغییر و پیرشفت برای نجات کاراکرت این می

قهرمان کافی نیست. با این وجود کَوُک هامنند یک قهرمان 

های انسانی ن" با ویژگی از "فریحا" و "جانازن بیشرت

تقویت شده و شاید هم این بدین خاطر است که او یکی از 

-مان است و داستان حول محور او میدو قهرمان اصلی ر 

چرخد. چرا که فریحا و جانان غیر از ارتباط با ممدوح سلیم 

. اگر بخواهیم به شکلی زیاد نقشی ندارندو جالدت، در رمان 

های محمد به قهرمانان زن در رمانبا توجه  دیگر بیان کنیم؛

اوزون، کَوُک کامال فعال است و بخاطر این ویژگی فعال 

مجبور است که به دنش، نویسنده حتی اگر نخواهد هم بو 

صورت روشن و با جزئیات در مورد برخی از ابعاد زندگی و 

شخصیت وی سخن بگوید. اما راه نجاتی که محمد اوزون 

باعث ایجاد  ز)یعنی نویسندگی وی( نی، کندبه او پیشنهاد می

شود. چرا نویسنده خواسته است که برخی سواالت دیگر می

این سوال  پاسخ توانیممنیقهرمانان راه او را ادامه دهند؟ ما 

 را بدهیم.
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 مقدمه 

این مقاله به بررسی روند گسرتش ادبیات ُکردی در اتحاد 

از زمان چاپ مربوط به آن تحّوالت و جامهیر شوروی 

، ١٩٣٠در سال « ریا تَزه» ی کُردی با عنوانن روزنامهنخستی

 پردازد.می ١٩٩١تا فروپاشی اتحاد جامهیر شوروی در سال 

و بدون  تر در این زمینه منترش شدهبرخالف مقاالتی که پیش

نقد و بررسی تحّوالت، رصفاً به بیان سیر تاریخی رویدادها 

بندی با تقسیم اند، در این مقاله سعی شده استاکتفا کرده

ی زمانی متوالی، به بررسی ردی به سه دورهتاریخ ادبیات کُ 

و شفاف سازی رویدادهای مهم و تأثیرگذار در این حوزه 

را  ۱۹۳۸-۱۹۳۰های ی نخست سالپرداخته شود. مرحله

ردنشین جامهیر شود، در طی این دوره در مناطق کُشامل می

ردی مدارسی شوروی به منظور آموزش زبان و ادبیات کُ

سوادی کن سازی بیهای ریشهتأسیس، و در قالب نهضت

ردی پرداختند. در این افراد بزرگسال نیز به فراگیری زبان کُ

های اولیه برای ها و مشکالت کثیر، گامدوره با وجود کاستی

ردی در شوروی برداشته و آثار و گسرتش ادبیات کُ

زمان با انتشار دستاوردهای ارزشمندی نیز به دست آمد. هم

هایی جمهوریدر این دوره، دول کُردی  ینخستین روزنامه

ارهای گسرتش کاز نیز  کردندکه کردها در آن زندگی می

حامیت  بان و ادبیات کردیز  یپژوهشی و آموزشی در حوزه

  مطلوبی به عمل آوردند.

 تا زمان مرگ استالینآغاز، و  ١٩٣٨سال که از مرحله دوم 

ای بود که در آن دوره، ادامه یافت ۱۹۵۵در سال 

های مربوط به گسرتش و ترویج فرهنگ، زبان و فعالیت

بطور کلی متوقف شد. با وجود مشکالت و  ردیادبیات کُ 

های فرهنگی هایی که در این دوره بر فعالیتمحدودیت

شد، تعدادی از نویسندگان کرد توانستند آثارشان اعامل می

 ١٩۵۵کُردی از سال این دوره، ادبیات  را منترش کنند. بعد از

شود و با پرهیز از شعارها میتجدید حیات خود  یمرحلهوارد 

دستاوردهای بسیار و  هاهای سیاسی، پیرشفتگیریو جهت

کردهای شوروی با وجود . آوردرا با خود به همراه می مهمی

از امکانات مندی با بهرهتوانستند ی که داشتند، جمعیّت اندک

راستای قابل توجهی در  هایموجود، پیرشفتهای فرصتو 

ی خود را در کارنامهو ادبیات ُکردی  ، زبانفرهنگگسرتش 

ردی آثار بسیار کُ ادبیات ی حوزهدر ؛ به ویژه اینکه کنندثبت 

ها منترش شدند. اما جای بسی تأسف ارزشمندی در این دوره

آذربایجان و های در جمهوری ۱۹۳۸است که پس از سال 

 ردی چاپ نشد.ترکمنستان دیگر هیچ اثری به زبان کُ

می  دی در شوروی به میانهنگامی که سخن از ادبیات کُر 

توان نقش مهم کُردهای ارمنستان را نادیده آید،  منی

گرفت. چرا که بسیاری از نویسندگان و روشنفکران کُرد در 

یز نفوذ شوروی، ساکن جمهوری ارمنستان بودند. دلیل آن ن

های کُردی در این منطقه و نیز حامیت و قدرت زیاد جنبش

جمهوری ارمنستان از نویسندگان و پژوهشگران کُرد در این 

 ها بود.زمینه

 ادبیات کُردی در جمهوری ارمنستان

 ترجمه: طاهر آگور /توسن رشیددکرت 

ج ر
 ـه م 
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، ١٩٢٠پس از تأسیس جمهوری ارمنستان در اواخر سال 

های ملی افتتاح مقرر شد مدارسی برای تدریس زبان اقلیت

ی ساکن ارمنستان به شوند. در آن زمان جمعیّت ُکردها

نفر می رسید. بدین ترتیب بر اساس ٲلفبای زبان  ٨۵٠٠

 ١٩٢١ارمنی،  یک ٲلفبا نیز برای زبان کردی ارائه و در سال 

چاپ شد. اولین  شمسکتاب آموزش زبان کُردی با عنوان 

خانه ردی نیز هامن سال در یتیمی آموزش زبان کُمدرسه

مدرسه نوریه پوالتوا و افتتاح شد که معلامن این  "اشرتک"

ی علیخان شاگینف بودند. این دو شخصیت تا پایان دهه

به تنهایی به تدریس در این مدرسه پرداختند. در این  ١٩٢٠

ای که از کُردستان ترکیه گریخته و به زبان دوره حتی ارامنه

کُردی مسلط بودند، در روستاهای کُردنشین ارمنستان به 

 ی پرداختند.تدریس و آموزش زبان کُرد

در  ١٩٢٢احمد میرازی و الزو )هاکُب خازاریان( نیز در سال 

تأسیس کردند که بسیاری  تبلیسی یک مدرسه کُردی دیگر

از روشنفکران و سیاستمداران کُرد همچون قانات کردو، 

چرکز بکو، سمند سیابندف و تیتال مرادف از 

طی آن در  آیند.آموختگان این مدرسه بشامر میدانش

ها در متامی روستاهای کُردنشین ارمنستان مدارس لسا

آموزش زبان کُردی تأسیس، و افراد بزرگسال نیز در راستای 

 سوادی آموزش داده شدند.کن سازی بیهای ریشهطرح

ای از حکومت کُردهای ارمنستان طی کنگره ١٩٢۵در سال 

ارمنستان درخواست کردند که به جای ٲلفبای ارمنی، برای 

زبان کُردی یک ٲلفبای التین ارائه شود. چرا که آموزش 

شد املللی پذیرفته منیٲلفبای ارمنی در بسیاری از محافل بین

های ارمنستان و گرجستان کاربرد و فقط در جمهوری

ین درخواست در با موافقت حکومت ارمنستان با ا داشت.

، یک ٲلفبای التین از سوی اسحاق مارگلف و ١٩٢٨سال 

ای آموزش زبان کُردی ارائه گردید که نهایتاً عرب شمو بر 

به صورت رسمی وارد سیستم آموزشی  ١٩٣٠این ٲلفبا در سال 

های ارمنستان و در متامی مدارس کُردی جمهوری

 گرجستان شد.

 

ی آموزش اتحادیه»مجمعی تحت عنوان  ١٩٣١در سال 

به منظور تربیت و آموزش مدرسان زبان و ادبیات « قفقاز

ی بزرگ کرد، عرب شمو، سیس شد که نویسندهکُردی تا

نیز در  ی کُردی "ریا تزه"روزنامه اولین مدیر اتحادیه بود.

بطوریکه از یک  آغاز به چاپ منود. ١٩٣٠مارس  ٢۵

تبعید کردها باعث پیدایش ای دیگر گویای آن بود که زاویه

با اینکه  و ترویج ادبیات و زبان ُکردی در شوروی شده بود.

نیز چندین اثر ادبی وجود داشت، ولی  شمسدر کتاب 

رسآغاز ادبیات کُردی در شوروی، چاپ روزنامه ریا تزه بود؛ 

بطوریکه نویسندگان کُرد نخستین آثارشان را در این روزنامه 

چاپ و از طریق آن با خوانندگان و مخاطبان خود ارتباط 

کُردی در شوروی،  که نخستین اثر ادبی هرچند  برقرار کردند.

بود که در سال  کَُچک دروغینبا نام  ی عرب شمومنایشنامه

به چاپ رسید،  ولی در حقیقت ظهور ادبیات کُردی  ١٩٣١

طی  ها رقم خورد.در شوروی با ترجمه آثار ادبی دیگر ملّت

ها بسیاری از آثار نویسندگان ارمنی که در مورد آداب آن سال

دند،  به کُردی ترجمه و چاپ شدند. و رسوم و زندگی کُردها بو 

حدود پانزده کتاب از زبانهای ارمنی  ١٩٣٧تا  ١٩٣١از سال 

و روسی به زبان کُردی ترجمه و به چاپ رسیدند که مرتجمین 

این کتابها حجی جندی، امین َعودال، جاسم جلیل، روبن 

های آنها به درامپیان و قاچاق مراد بودند که متعاقباً ترجمه

ی بسیار مفید برای تحول در نویسندگی و ترویج تجربه ا

 ١٩٣٢امین عودال نیز در سال  زبان کُردی تبدیل شدند.

یک مجموعه ادبی متشکل از آثار نویسندگان ُکرد با عنوان 

را به چاپ رساند. این مجموعه آثار « نخستین آفرینش»

نخستین شاعران کُرد قفقاز همچون حجی جندی، جمیل 

و همچنین تعدادی از آثار ترجمه شده از  عودال، عطار اشو

بیشرت اشعار موجود در این  گرفت.زبان ارمنی را نیز در بر می

مجموعه پیرامون مدح حکومت شوروی، ارتش رسخ و 

سیستم سوسیالیستی بودند. همچنین اشعاری نیز در مورد 

 طرد و ضدیت آداب و سنن گذشته وجود داشتند.
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با عباراتی چون  ١٩٣٠یات دهه در بسیاری از محافل، از ادب

شود، چرا که اکرث نویسندگان نسل یاد می "ادبیات یتیامن"

اول  همچون حجی جندی، امین عودال، جردوی گنجو، 

ها بزرگ و هامنجا خانهجاسم جلیل، یوسف بکو و... در یتیم

اند؛ این زبان، خواندن و نوشنت آن پرداختهبه فراگیری 

گونه دانش و اطالعاتی پیرامون درحالی بود که آنان هیچ

ادبیات کالسیک کردی و آثار نویسندگان آن زمان در خارج 

ها زبان کردی را خانهها که در یتیمآن از شوروی نداشتند.

شوند و به میان فراموش کرده بودند. پس از اینکه بزرگ می

پردازند و مسئولیت روند به یادگیری زبان کردی میمردم می

های فرهنگی و توسعه زبان و فرهنگ ربد فعالیتسنگین پیش

در آن زمان بخش  گیرند.کردی در ارمنستان را بر عهده می

سواد بودند و افراد کثیری از کردهای ساکن ارمنستان بی

ها بزرگ شده بودند که یا زبان کردی خانهباسواد نیز در یتیم

متعاقباً  را فراموش کرده و یا با آن آشنایی خوبی نداشتند؛ که

خاطر رشایط خاص زمان دست به قلم تعدادی از آنان به

ها عبارتی اگر نویسندگان دیگری وجود داشتند، آن زدند. به

 شدند.به سوی نویسندگی سوق داده منی

دایره املعارف اسالم در مورد اولین نسل نویسندگان کرد در 

بیشرت رهربان و پیشگامان این » گوید:ارمنستان چنین می

سوادی بودند که از ترکیه گریخته و به عرصه ایزدیان بی

های گیری از فرصتپناه آورده بودند. آنها با بهره ارمنستان

اجتامعی جدید، بدون کمرتین دانش و اطالع از فرهنگ 

اسالمی و حتی بدون ارتباط با نخبگان و روشنفکران کرد در 

یی سایر مناطق، بسیاری از آثار خود را که سمت و سو

داشتند را منترش  ایدئولوژیک، ولی منطبق با هرن جهانی

 «کردند.

به  ١٩٣۴دومین مجموعه ادبی از کردهای شوروی در سال 

چاپ رسید که تعداد نویسندگانی که در خلق این مجموعه 

ی قبلی بود؛ دست به قلم شده بودند بسیار بیشرت از مجموعه

نویسان نیز داستانبطوریکه که عالوه بر شاعران، آثاری از 

 در این مجموعه گنجانده شده بود.

رسید. ولی به چاپ  ١٩٣۶سومین مجموعه ادبی نیز در سال 

های اهل قلم در این در فعالیت ١٩۴٨ای که تا سال با وقفه

و  ١٩۵۴، ١٩۴٨های مقطع ایجاد شد، بار دیگر در سال

 هایی ادبی از نویسندگان کرد چاپ شدند.مجموعه ١٩۵٧

حوزه ادبیات کردی  ١٩٣٠های دهه در نیمه خصوصاً اینکه

ی دوران پرجنب و جوشی را پشت رس نهاد و چندین نویسنده

 کرد نیز در این دوره وارد عرصه شدند.

چوپان  دو کتاب خود با عناوین ١٩٣۵عرب شمو در سال 

ها که الهام را چاپ کرد. چوپان کرمانج کرد اَلَگَزو  هاکرمانج

ی خود نویسنده آن است،  به عنوان نامهز زندگیگرفته ا

شود و تاکنون به بسیاری از نخستین رمان کردی شناخته می

های دیگر ترجمه شده است. نورالدین زازا نیز در سال زبان

آن را از فرانسوی به کردی ترجمه و چاپ منود.  ١٩۴۶

همچنین در کردستان ترکیه نیز تاکنون چندین بار این کتاب 

کتاب  ١٩٣۵وزیر نادری نیز در سال  چاپ رسیده است. به

را چاپ  فرار زنای با نام و منایشنامه نووبارشعری با عنوان 

این  ١٩٣۵تا  ١٩٣۴های طی سال کرد و بطور کلی در

حجی جندی و در اثر  داروخانهرسند: ها به چاپ میکتاب

اثر احمد میرازی که در  زبان کوهستانقالب  منایشنامه، 

شعری از آثار عطار رشو با الب منایشنامه است و مجموعه ق

که احمد میرازی برای نخستین بار در  اولین بامدادعنوان 

این منایشنامه خود به موضوع نجات ملت کرد تحت ظلم در 

 پردازد.ترکیه می

 

اتحادیه نویسندگان کرد در جمهوری  ١٩٣٢در سال 

ریاست  ١٩۶۶ارمنستان تأسیس شد که حجی جندی تا سال 

آن را برعهده داشت. پس از حجی جندی، کارلِن چاچان به 

ریاست آن برگزیده شد که وی نیز تا زمان فروپاشی شوروی 

ها نویسندگان همچنین در آن سال در پست خود باقی ماند.

و محققانی همچون روبن درامپیان و هوواکیم مارگاریان 

ثار خود را به ارمنی و همچنین اسحاق نارگولف آشوری نیز آ 

 ١٩٣٧تا  ١٩٢٩از سال بطور کلی  کردند.زبان کردی تألیف 
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عنوان کتاب به زبان کردی به چاپ رسیدند که از  ٧٠بالغ بر 

 وقت بودند. مدارسکتاب مختص تدریس در  ٢٠این بین 

در « کردشناسی»کنفرانسی تحت عنوان  ۱۹۳۴در سال 

رگزاری با بشود. پایتخت جمهوری ارمنستان برگزار می

شناسان کرد در ایروان، عالوه بر زبان کنفرانس کردشناسی

قفقاز و ترکمنستان، پژوهشگرانی از مسکو و لیننگراد نیز در 

کنند. کنفرانس به بررسی این کنفرانس رشکت می

ی ون فولکلور کردی، ترویج و توسعهموضوعاتی  پیرام

طی  زد.پرداادبیات کردی و بررسی زبان ادبی و استاندارد می

ها در حوزه پژوهش و گردآوری آثار فولکلوریک آن سال

این جای دارد در گیرد که های زیادی انجام میتالشکردی 

اشاره کنیم که از سوی  هاکرمانج فولکلوربه کتاب مورد 

به چاپ  ١٩٣۶و در سال  تألیفحجی جندی و امین عودال 

باشد که صفحه می ۶۶٣کتاب شامل این رسیده است. 

در های کردی را ها و ترانهها، افسانهبسیاری از داستان

در جمهوری آذربایجان نیز  ١٩٣٠از سال  .گیردبرمی

فراهم زبان و فرهنگ کردی ترویج و گسرتش برای رشایطی 

تا  ١٩٣٠های طی سالدر جمهوری آذربایجان در د. ش

که رسیدند کتاب به زبان کردی به چاپ  ٣٠حدود  ١٩٣٨

تدریس در مدارس بودند. از میان  ینیز ویژهها اکرث آن

اشخاصی به  توانمینویسندگان کرد آن زمان در آذربایجان 

ترکمنستان  اما در جمهوری مصیب آخوندف اشاره کرد.چون 

تنها شش جلد کتاب کردی برای  ١٩٣٨تا  ١٩٣٠از سال 

ادامه  ١٩٣٨سال  ه که تااین مرحل رسید.تدریس به چاپ 

با روی کار آمدن استالین در شوروی،  نپائید که، دیری یافت

مدارس کردی را ممنوع و چاپ  ١٩٣٧-٣٨در سال وی  رژیم

د. بسیاری کر روزنامه ریا تزه و آثار مکتوب کردی را متوقف 

زندان  نیز در این دوره یا بهاز نویسندگان و روشنفکران کرد 

سامی توان به ااز این میان میو یا تبعید شدند که ند افتاد

عرب شمو، حجی جندی، احمد میرازی،  :افرادی چون

اکرث آثار آن  ... اشاره کرد.شامیر تیمورف، جهانگیر آقا و

حاوی شعارهای سیاسی مضمونی ایدئولوژیک و  هاسال

 نظام آداب و سنن کهن وداشتند که یا در تقابل با 

را مورد  و نظام سوسیالیستی بودند و یا شوروی کاپیتالیستی

 .دادندمیقرار ش ستای

 

بیشرت آثار نویسندگان چیزی که روشن است، این است که 

سیاست وقت سو با و هم کرد در آن زمان تابعنسل اول 

در  حاوی مفاهیمی قریب به اتفاق آنهاو اکرث  شوروی بودند

مرفه  یظلم و ستم طبقه های جنسیتی،مورد آزادی، برابری 

ی این از جمله ند.بودداب و رسوم سنتی مبارزه با ارتجاع و آ  و

امین عودال، عطار رشو، یوسف نویسندگان اشخاصی چون 

بطور کلی در آن زمان ادبیات روسی  توان نام برد.را می بکو

و ارمنی تأثیر زیادی بر روی ادبیات کردی داشتند و 

 کند،گونه که توناس بویس نیز به آن اشاره میهامن

های فولکلوری ا مراجعه به داستانویسندگان نسل اول بن

های کردی را با کمی ها و ترانهها، داستانکردی افسانه

ها به ها )با ارتباط دادن مضمون آنتغییر در محتوای آن

کردند. اما باید گفت که تفکرات سوسیالیستی( تالیف می

ها های آنها به جایی نرسید و تغییرات و ترمیماین اقدام آن

چنان دست ی سپرده شدند، ولی فولکلور کردی همبه فراموش

توناس بویس همچنین  نخورده به حیات خود ادامه داد.

موضوع غالب آثار منترش شده در آن زمان را آزادی، 

زدایی های جنسیتی،  مبارزه با ظلم و ستم و نیز آیینبرابری

داند. جالب این است در روابط و آداب و سنن گذشته می

چاپ شده در آن دوران نیز با مدح و ستایش ی آثار همه

 شدند.لنین، استالین، شوروی و موضوعات مرتبط آغاز می

ای شوروی به ی توناس بویس با اینکه آثار کردهبه عقیده

اند، ولی هیچ اثری از احساسات زبان کردی نوشته شده

شود. بطوریکه اگر میهن در میان گرایی در آن دیده منیملی

« کردستان»خارج از شورووی رسزمینی به نام نویسندگان 

بود، برای نویسندگان کرد ساکن شوروی، میهن، روستای 

ها، شوروی و ارمنستان بود. با اینکه توناس بویس ادعایی آن

در آثار ادبی منترش « کردستان»ی مبنی بر عدم کاربرد واژه

ولی ما در این مورد  شده در بین کردهای شوروی را دارد،

در « کردستان»ی کنیم، چرا که واژهی وی را تأیید منیادعا
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گونه که مامد َجمو خورد و هامنآثار عرب شمو به چشم می

واژه  ١٩٣٠کند، عرب شمو که در دهه به آن اشاره می

کردستان را در آثار خود بکار برده است، همچنان پس از 

 بازگشت از تبعید نیز از این واژه استفاده منوده است.

ی احمد میرازی با عنوان چنین درون مایه منایشنامههم

خواهی ملت کرد های آزادینیز در مدح جنبش زمان گذشته

بسیاری از آثار نویسندگان کرد به  در کردستان ترکیه بود.

توماس  های ارمنی و روسی ترجمه و چاپ میشوند.زبان

 «هیچگاه با واژه کردستان مواجه منیشود.» :گویدبویس می

 

 

 

ها در حوزه پژوهش،  گرداوری و چاپ آثار طی آن سال

ه شد. جای دارد فلکلور کردی،  گامهای بسیار موثری برداشت

اشاره کنیم که از سوی  فلکلور کرمانجها در اینجا به کتاب 

به چاپ  ١٩٣۶حجی جندی و امین عودال تالیف و در سال 

باشد که بسیاری صفحه می ۶۶٣رسیده است. کتاب شامل 

 گیرد.های کردی را دربرمیها و ترانهها،  افسانهز داستانا

موفق شدند علیرغم نواقص و  نویسندگان کرد نسل اول

های موجود در زمینه زبان و محتوا اساس ادبیات کاستی

کردی را پایه ریزی کرده و آثار بسیار ارزشمندی خلق کنند. 

 های موثری برداشته شد.در حوزه زبان نیز گام

رمنستان نیز همچون سایر جامهیر شوروی، با به قدرت در ا

های پیرامون فعالیت ١٩٣٧-١٩٣٨رسیدن استالین در سال 

گسرتش زبان و ادبیات کردی متوقف شد. مدارس کردی، 

ی ریا (، روزنامهPeymangeha Perwerdeyêمرکز آموزش )

های کردی ان، برنامهتزه، اتحادیه نویسندگان کرد در ارمنست

و بطور کلی هر آنچه که مرتبط با زبان کردی بود، بجز  رادیو

ممنوع شدند که رسانجام تئاتر کردی نیز  الگزتئاتر کردی 

پلمپ شد. چاپ کتب به زبان کردی متوقف  ١٩۴٧در سال 

شد، الفبای التین کردی به عنوان "الفبای امپریالیسم" 

قلمداد شد و بسیاری از روشنفکران و نویسندگان کرد با 

هامات واهی دستگیر و به مناطق مختلف تبعید شدند. ات

عرب شمو،  حجی جندی، جردوی گنجو، احمد میرازی، 

های فعال در جهانگیر آقا و شامل تیمورف از جمله چهره

ی زبان و ادبیات کردی بودند که در این دوره دستگیر عرصه

این درحالی بود که اتهامات وارده به این  یا تبعید شدند.

اساس و مضحک بودند. برای مثال، کامالً بی اشخاص

یکی از اتهامات حجی جندی این بود که جالدت بدرخان 

برخی از  ١٩٣٨پس از سال  برای وی نامه فرستاده است.

نویسندگان کرد همچون امین عودال و جاسم جلیل آثار خود 

حکومت ارمنستان نیز در  را به زبان ارمنی به چاپ رساندند.

دستور داد الفبای کردی بر اساس الفبای کریلی  ١٩۴١سال 

ارائه شود و برای این کار حجی جندی را مامور منود و بدین 

 آماده شد. ١٩۴۴ترتیب الفبای کردی کریل در سال 

های موجود متامی راه ١٩٣٧-١٩٣٨های ظلم و ستم سال

برای پیرشفت و توسعه ادبیات کردی را مسدود کرد. با وجود 

ی از روشنفکران و نویسندگان کرد زندانی و تبعید اینکه تعداد

مندی از رشایط شدند، ولی نویسندگان کرد ارمنستان با بهره

های موجود و با به چاپ رساندن دو مجموعه ادبی در سال

، ادبیات کردی در ارمنستان را حیات مجدد ١٩۵۴و  ١٩۴۸

تاب مجموعه داستان خود با بخشیدند. حجی جندی نیز ک

، و چند اثر علمی دیگر را به ١٩۴٧را در سال  صبح نوعنوان 

و بخصوص  ١٩۵۵پس از سال  زبان کردی چاپ رساند.

میالدی عرص  ١٩۶٠ی و اوایل دهه ١٩۵٠ی اواخر دهه

جدیدی در حوزه ادبیات کردی آغاز شد. ادبیات کردی خود 

ید و رهان ۴٠و  ٣٠های های دههرا از نواقص و کاستی

تر شد و رنگ و بوی کردی به ر و گسرتدهمحتوای آن پربارت

 های مؤثر و بزرگی به جلو برداشت.خود گرفت و گام

نهادها و موسسات کردی که در زمان  ١٩۵۵در سال 

دیکتاتوری استالین ممنوع شده بودند، بار دیگر بازگشایی 

های ی ریاتزه بار دیگر چاپ شد، پخش برنامهشدند. روزنامه

از شد،  شاخه نویسندگان کرد اتحادیه کردی رادیو دوباره آغ

هایش را توسعه بخشید و شامر نویسندگان ارمنستان فعالیت
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هامن سال به در  های کردی افزایش یافت.چاپ کتاب

منظور آموزش و تربیت اساتید زبان و ادبیات کردی، مرکز 

( در ارمنستان افتتاح peymangeha Perwerdeyêآموزش )

کز خاورشناسی آکادمی علمی در مر  ۱۹۵۹در سال  شد.

در  جمهوری ارمنستان،  بخش کردی افتتاح شد. همچنین

های کردشناسی در ر نیز برای آموزش کاد ١٩۶٨سال 

ی کردشناسی ی خاورشناسی دانشگاه ایروان، رشتهدانشکده

 های دانشگاهی اضافه شد.به لیست رشته

در  نویسنده کرد وزیر اشو این تحوالت را به عنوان رنسانسی

داد کرد که از نظر ما دالیل ی زبان و ادبیات کردی قلمحوزه

 گسرتدکی این تحوالت عبارتند از:

پس از مرگ استالین و با فاش شدن ظلم و ستم رژیم  .١

 وی، آزادی بیان فراگیر شد.

گوییم که اگر در مورد نویسندگان کرد نسل اول می .٢

تعدادی از آنان به خاطر رشایط زمانی دست به قلم زده اند، 

نیز باید گفت که باید نویسنده  ۶٠برای نویسندگان دهه 

 شدند، به عبارتی دیگر بخت یارشان بود.می

کردشناسان لنینگراد با رسکردگی قانات کردو آثار  .٣

یک کرد همچون احمد خانی، فقیه طیران، نویسندگان کالس

نگارانی همچون تاریخ حارث بتلیسی، سلیامن سلیم و

رشفخان بتلیسی، خرسو خان بنی اردالن، مستوره اردالن و 

 مال محمود بایزیدی را به زبان روسی ترجمه و چاپ منودند.

میان کردهای قفقاز و دیگر کردها ارتباط برقرار شد و به  .۴

تاحدودی کنار گذاشته شد و به « ی آهنینهپرد»اصطالح 

دنبال آن بود که آثار نویسندگان وقت کرد و پیش از همه، 

 آثار جگرخون به دست کردهای قفقاز رسیدند.

 

 

های در زمینه ١٩۶٠ی و اوایل دهه ١٩۵٠ی در اواخر دهه

اقتصادی،  سیاسی و فرهنگی کردهای قففاز تحّوالت 

شامر دانشجویان کرد در عظیمی را تجربه کردند و 

این تحّوالت  ها بصورت چشمگیری افزایش یافت.دانشگاه

گرایی را برانگیخت و کرد و کردستان به احساسات ملی

موضوع اصلی ادبیات ما تبدیل شد و این خأل موجود در 

ی وارد عرصه دادبیات کردی در شوروی پر شد. ادبیات کر 

مان به مدح و جدیدی شده بود. شعرای کردی که تا آن ز 

پرداختند، دیگر غربت به موضوع ستایش اتحاد شوروی می

ها مبدل گشته بود و حرست رسزمین نیاکان و اصلی آثار آن

شان کردستان، جایگاه شایسته خود در ادبیات کردی میهن

 را تثبیت کرده بود.

این دگرگونی در درومنایه و محتوای آثار، هرن و مهارت 

رو نویسندگان کرد طلبید. از اینیسندگی جدیدی را منوی

کوشیدند بطور کلی از تأثیر ادبیات ارمنی و روسی نجات یابند 

و در این راه موفق نیز شدند. قاچاق مراد، شکوی حسن و 

فریک یوسف به سوی شعر کالسیک گرویدند و تالش کردند 

های جدیدی خلق کنند. با مدرنیزه کردن شعر کالسیک ایده

رضالی رشید و عسکر بوییک نیز این  سپس اگید شمسی،

گیری از ید با بهرهراه را در پیش گرفتند. مکاییل رش

های اروپایی را وارد شعر کردی های موجود، سبکفرصت

منود و به آن رنگ و بوی کردی داد. بعدها نیز تعدادی از 

شاعران کرد کوشیدند اصالت فولکلور کردی را حفظ کنند و 

در این دوره  تی شعر آزاد رسودند.های سنبراساس ترانه

ها و جهت ر ی را از شعانویسندگان کرد کوشیدند ادبیات کرد

های های واهی سیاسی نجات دهند و آالم و رنجگیری

ها را به موضوع اصلی آثار خود ها و احساسات آنانسان

 تبدیل کنند.

در آثار قاچاق مراد، مکاییل  ۵٠این تحوالت در اواخر دهه 

سعید ایبو و سموی شمو ظهور پیدا کرده و در آغاز رشید، 

نیز با آثار فریک یوسف و شکوی حسن جایگاه خود  ۶٠دهه 

در همین راستا  را در ادبیات کردهای ارمنستان تثبیت منود.

هایی چون میروی اسد، سمند سیابندف و خلیل مرادف چهره

هایشان های شعر و منظومههای مختلف کتابنیز در زمان

همراه با شعر در زمینه نرث نیز کارهای  به چاپ رساندند. را
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)که  بربانگهای مندی انجام شد. عرب شمو رمانارزش

 هوپو، زندگی خوشبختبود(،   هاچوپان کرمانجادامه رمان 

کرد. در کنار او حجی جندی رمان  را منترش و چاپ دمدمو 

های و رمان خاته خانم، علی عبدالرحامن داستان هواری

کرد ، سعید ایبو رمان جنگ کوهستانو  روستای دلیرمردان

 را چاپ کردند. مادر و نامادریو اگید خدو رمان  روکوچ

 

های جنگ باید به این نکته نیز اشاره کرد که طی سال

جهانی اول که اکرث ایزدیان رسحد کشته شدند و شامر 

کثیری نیز هنگام فرار از گرسنگی جان خود را از دست 

دادند، رسانجام ارمنستان و شوروی به پناهگاه بازماندگان 

آنان تبدیل شد. این امر تأثیر بسزایی بر نویسندگان نسل 

و دوم گذاشت و به موضوع اکرث آثار آنان تبدیل شد. در  اول

 روکرد کوچو  هواری ،بربانگهای واقع موضوع اصلی رمان

اینکه م رغبه نیز همین رویدادهای دراماتیک هستند.

رمان برداشته شد،  ی چاپ و نرشحوزهبزرگی در  هایگام

داستان کوتاه  یزمینهدر  ،ولی بزرگرتین دستاوردهای نرث

نویسندگانی چون سعید ایبو،  هاسالصورت پذیرفت. در آن 

عمریک رسدار، وزیر اشو، سیام سمند، خلیل مرادف، 

لش و عسکر بوییک آثار میروی اسد، احمد هوپو، بابای ک

های کوتاه و با موضوعات متفاوت خود را که در قالب داستان

 .به چاپ رساندندبودند 

و اوایل  ١٩۵٠ یدههبویژه در اواخر و  ١٩۵۵پس از سال 

ادبیات کردی آغاز  یعرص جدیدی در حوزه ١٩۶٠ یدهه

 یدههها و نواقص شت. ادبیات کردی خود را از کاستیگ

تر شد و به سوی کردگرایی رهانید و محتوای آن غنی ١٩٣٠

ی زبان و ادبیات کردی در شوروی به با توسعه میل کرد.

ات کردهای شوروی در اواخر گفت ادبی توانجرأت می

 کم و بیش به یک زبان استاندارد دست یافت. ١٩٨٠ یدهه

سنت ترجمه تا زمان فروپاشی شوروی ادامه پیدا اما کامکان 

در اواخر  و کرد. حجی جندی همچنان به ترجمه ادامه داد

عمریک رسدار، وزیر اشو، اگید خدو، فریک  ١٩۶٠ یدهه

ی آثار خارجی، ترجمهدگان با یوسف و شامری دیگر از نویسن

نقد که بخشی در این بین  تر منودند.ادبیات کردی را غنی

پژوهش و در اکرث موارد، شده  رنگکماز ادبیات کردی بود، 

. حجی گرفتمیپیرامون تاریخ ادبیات کردی، جای نقد را 

دو کتاب در مورد تاریخ  ١٩٧٠و  ١٩۵۴های جندی در سال

چاپ رساند.  ارمنی در ارمنستان بهادبیات کردی به زبان 

ای بر دیوان اشعار جگرخون نوشت. اوردیخان جلیل مقدمه

تحقیقات خود بر روی ارتباط  ١٩٨٠ یدههکنیاز ابراهیم در 

به چاپ رساند.  به زبان آذری را بین ادبیات کردی و آذری

. خوردمنیبه چشم  نقد اثری از ولی در این آثار هیچ

که سخن هنگامیگوید،  بویس نیز می هامنگونه که توناس

آید، قبل از آثار کردهای ارمنستان به میان می در نقداز 

رسد، چرا که در این هرچیز نام عمریک رسدار به ذهن می

بیشرت چاپ  و حوزه کارهای بسیار ارزشمندی انجام داد

، ریا تزه ی کردیعالوه بر روزنامهمنتقدانه وی  هاینوشته

الزم به  خورد.به چشم میو مجالت ارمنی نیز  هاروزنامهدر 

اخیر  هایسالرش نیز در  ذکر است که در همین راستا چرگز

مقاالتی در حوزه نقد ادبی در روزنامه ریا تزه به چاپ رسانده 

بازگشایی بخش کردی رادیو ایروان چندین بعدها با  است.

 ١٩٧٠در سال  منایش رادیویی نوشته و در آن پخش شدند.

تئاتر هم ر روستای الگز از توابع شهر تبلیسیه ارمنستان د

چندین منایشنامه تالیف نیز کردی افتتاح شد و در پی آن 

که بصورت کتاب چاپ شدند  هاییاز جمله منایشنامهشدند. 

سنجو دخرتش اسامعیل دوکو، اثر  ازدواج اجباریعبارتند از: 

از عسکر بوییک و همچنین  مم و زینو  دهدمیرا شوهر 

 اثر توسن رشید. خجهند و سیام

به  ١٩٨٠و  ١٩٧٠های کردهای گرجستان نیز در دهه

دست کردی زیادی در زمینه فرهنگ و ادبیات  هایپیرشفت

عزیز ایسکو، گَردوی گنجو، باخچوی ایسکو، طاهر  یافتند.

شاخه نویسندگان کرد  ،برو و تعدادی دیگر از نویسندگان کرد

با این . اما حادیه نویسندگان گرجستان را تاسیس کردندات

و متعاقباً  کردندمیوجود نیز آنان آثار خود را در ایروان چاپ 

 آنان نیز به روسی و گرجی ترجمه و چاپ شدند.برخی آثار 
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دیگر هیچ  ١٩٣٨در آذربایجان و ترکمنستان پس از سال 

 کردهایز ها نکردی باقی مناند، حتی در رسشامریاثری از 

گفت  توانمیبه عنوان آذری و ترکمن محسوب شدند و 

 نیز ممنوع شد.« کرد»ی واژهحتی 

به ادبیات  ١٩۵۵ردها در سال فعالیت کشکوفایی مجدد 

د را از و توانست خ کردیای دمید. ادبیات کردی روح تازه

 هایملتادبیات  تأثیرهای سیاسی و گیریشعارها و جهت

های جدید با تغییر محتوای آن، شیوه و همسایه نجات دهد

نویسندگی ظهور پیدا کردند. میان نویسندگان کرد ساکن 

 و شوروی و نویسندگان کرد دیگر کشورها ارتباط برقرار شد

ادبیات کردی کردهای شوروی به سوی ادبیات کلی کردی 

مارتین برونسن تفاسیر جالبی از ادبیات  سوق پیدا کرد. 

وی درمورد شکوفایی ناگهانی ادبیات  کردهای شوروی دارد.

یکی »گوید: میالدی چنین می ١٩٨٠کردهای ترکیه در دهه 

از دالیل اصلی شکوفایی ناگهانی ادبیات نوشتاری و 

 ١٩٨٠  های پایانی دههنرشیات کردی در ترکیه طی سال

ها با کردهای شوروی است. در تاثیر ارتباط بدون وقفه آن

منستان توانسته بودند تا سطح اواخر بخصوص کردهای ار 

قابل قبولی آثار ادبی خود را چاپ کنند و جایگاه آن را تحکیم 

اقلیت به عنوان بخشند. کردهای ارمنستان )که در آنجا 

ها حدود پنجاه هزار نفر است( و جمعیت آن شوندمیشناخته 

توانستند پس از پایان استالینیسم به حقوق فرهنگی خود 

در سایر مناطق هنوز ممنوعیت نرش آثار دست یابند، ولی 

ادبیات و فرهنگ »دهد: وی ادامه می «کردی پا بر جا بود.

ترکیه،  شوروی سابق و  ؛کردها در سه بخش شکوفا شد

 «اروپا.

 نتیجه

باقی جامهیر شوروی  در اتحادادبیات کردی میراثی که از 

های نویسندگان شجاعی است مانده است، ماحصل تالش

 اند.آن را پیمودهمسیر بسیار دشوار که 
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 مم آالنی منایشنامه 

 اجراهای متفاوت به ی "ژین" در عرصههای مجلهفعالیت

ی ای مهم هم منایشنامههاین فعالیت یکی از است.درآمده

ها چاپ شده است. است که در دو شامره از مجله مم آالن

ی کوردی بوده دانیم ، این اولین منایشنامههامنطور که می

ی میهن پرست عبدالرحیم آن شاعر و نویسنده یو نویسنده

امه رحمی است. نویسنده اسامی همه شخصیت های منایشن

را کوردی انتخاب کرده است این اسامی عبارتند از : مم آالن 

 ، مادرش چاورش ، همرس نوعروسش خزال و دوستش لوند.

است. بطوری که امه زبانی بسیار ساده  بکار رفتهدر منایشن

که در ردستان ود گفت منایشنامه به زبان محلی کشمی

 است.، نوشته شدهکنندروستای حکاری صحبت می

ایشنامه به تنهایی یک اثر ادبی بسیار برجسته است که من

شود باالتر ه در آن خوانده میهایی کارزش آن با آهنگ

 رود.می

شنود همرسش مم به ، هنگامی که خزال میبعنوان مثال

 رود اینگونه می رساید:جنگ می

 ممو امروز رسباز شده 

 عشق ما پر از حرست شده

 مرا تو با خودت برب

 بکش، بکش مرا سپس برو یا مرا

 همرسش ممو هم اینگونه جوابش را می دهد:

 بس کن تو اشک ریخنت را

 دشمن امروز کینه توز است

 ماندن من سزاوار نیست

 آی غزامل آی عزیزم گریه بس کن

وان گفت که این اثر نیم منایشنامه و نیم تبه این شیوه می

 یپرده منایشنامه از دو پرده تشکیل شده و هر اپرات است.

ی اول در پرده است.آن در یک شامره ی مجله چاپ شده

او، مادر و همرسش آماده شدن مم برای جنگ، مکامله بین 

 است.خزال جای گرفته

 

 

داستان برگشتش از جنگ نوشته  ی دوم همدر پرده

است.خزال تنها است و مادرش در خانه نیست. مم و شده

گردد و به خانه بر میهنگامی که چاورش  خوابند.خزال می

-شناسد و تصور میبیند، پرسش را منیآنها را درکنار هم می

کند که مردی غریبه است که درکنار عروسش خوابیده است. 

ی پرسش فرو شود و نیزه را بر میدارد و در سینهعصبانی می

عد او و خزال برای مم اینگونه ب میکند و او را میکشد.

 رسایند:می

 (ی کوردیاولین منایشنامه) مم آالنمنایشنامه 

 ژیال رشیدی مرتجم: /عبدالرحیم رحمی حکاری

ج ر
 ـه م 

 ت
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 عباسی  آی ممو مم عباسی

 ای مم زخمی

 کور شه مادر که نشناختت 

این منایشنامه بعد از اینکه در ژین منترش شد بصورت کتاب 

هم به چاپ رسیده است در بعضی از شامره های ژین آگهی 

های دیگر نویسنده بوده است این انتشار آن همراه با کتاب

 عقیده ی کوردها و صدای رسزمینکتاب ها عبارتند از : 

  

 (834منایشنامه ی کوردی )

 (835مم آالن )

 دهدصحنه ی منایش کوردها فضیلت کوردها را نشان می

 ی منایشنامه دو پرده

 اثر ع. رحمی 

 اشخاص 

 (835مم آالن )

 لوند دوست مم ، غالم پادشاه

 ( 838چاورش، مادر مم)

 خزال، همرس مم 

 پرده باز شد

است،  ی کرمانجی مرتب شده) یک اتاق که به سلیقه

ها  پهن شده است، کت مم به دیوار آن ها و موکتفرش

شته ذاآویزان شده است.هر چهار طرف دیوار بالش و پتو گ

 شده است.(

این مقدمه در اصل به زبان ترکی نوشته شده است   -(834)

ی آن را هم به دلیل اینکه منایشنامه کوردی است ما مقدمه

 کوردی نوشتیم.

منایشنامه "مم آالن" است و  اگرچه نام این -(835)

اشد ولی بخش های آن از  بشخصیت اصلی آن مم می

ی عزیز در داستان مم االن کالسیک نیست، نویسنده

ی اقتباس را بکار برده است.در نوشنت این منایشنامه شیوه

شود، به این این شیوه که در انگلیسی اداپتیشن نامیده می

شود و متناسب گرفته میگونه است که یک اثر ادبی در نظر 

شود. نویسنده هم داستان با آن یک اثر دیگر نوشته می

کالسیک مم آالن را در نظر گرفته است و متناسب با آن 

جنگ صالح الدین ایوبی در مقابل مسیحی ها را نوشته 

است و در آن نقشهای کوردی و اسالمی را بکار برده است. 

آورده است.  از بطور خالصه داستان را از بخش دیگری 

طرفی دیگر در چاپ این منایشنامه از نظر زبانشناسی 

تعدادی اشتباهات تایپی وجود دارد. بعنوان مثال یک کلمه 

اند به این صورت نوشته  شده بود: دشمنان مرزها را گرفته

ی آن به این صورت است: دشمنان مرز را که اصالح شده

اهات را در ترجمه ی اند. ما بسیاری از این قبیل اشتبگرفته

 ایم.آن اصالح کرده

اصلی این جمله به این صورت نوشته  یدر مجله -(838)

ی بعد از آن هم به این شده است: مادر مم چاورش در جمله

صورت: زن مم ، خزال که بهرت است ابتدا اسم شخص و 

سپس نسبت او نوشته شود. هامنطور که نویسنده ابتدا اسم 

و را نوشته است. به همین خاطر ما هم لوند و سپس نسبت ا

 ایم. ابتدا اسم اشخاص و سپس نسبت آنها را نوشته

 مجلس اول 

 مم

)تنها( بله ... امروز پادشاه امر کرده است که جنگ است و 

پناه بر خدا کودکان کورد در زیر  اند.دشمنان مرز را گرفته

 دست و پای دشمنان له خواهند شد .من از کی  کمرتم مگه؟

مگه من کرمانج نیستم! مگه ناموس هر کوردی ناموس من 

اگه قیامت هم بشه باز  نیست؟! البته....البته که من میرم.

اگه خون هم به پا بشه باز هم من عقب  هم من میرم.

نخواهم رفت.حتی اگر خزال هم مانعم شود باز هم من 
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ها امر کرده من مم آالن هستم. امیر حکاری خواهم رفت.

لطان صالح الدین شمشیرش را  کشیده است،  در است. س

مقابل همه ی دنیا ایستاده است از قدس رشیف محافظت 

ند تا آن را از مسلامنان اها یکی شدهی مسیحیکند همهمی

 بگیرند. 

برای امیر حکاری هشدار آمده است،  ما به کمک او خواهیم 

البته ی ارساییل در آنجا جمع شده اند. برای چه؟ رفت. همه

ها همه اسلحه به ی حکاریکه برای جنگ دینی! خانواده

مگر من از  شوند برای چه؟ البته برای جنگ دینی.دست می

 مگر ثواب این جنگ تنها برای آنها خواهد بود؟ آنها عزیزترم؟

شود ، هنگامی که پرسش را اینطور )مادر مم از در وارد می

 یند(ببه هم ریخته و عصبانی می

 چاورش

ی و اتاب  شدهای که اینطور بیرسم چه چیزی شنیدهپ

 اند؟ چشامنت قرمز شده

 مم

مادر شیرت را حالل کن! دشمنان دست از رس ما بر 

منیدارند. آمده اند قدس را از اسالم بگیرند و امیر امر کرده 

است جنگ دینی است باید به جنگ برویم. مادام که من 

-دربزرگم به این راه رفتهکوردم، من از آالن هستم و پدر و پ

ند من هم باید به این راه بروم. تو به من شیر سفید داده ا

 ای شیرت را حالل کن.

 چاورش

پرسم، اگر در راه دین و در راه وطن من تو را حالل نکنم 

اگر تو امروز نروی فردا  کند.خداوند هم من را حالل منی

-بزرگ کردهدشمن خواهد آمد. من تو را برای اینچنین روزی 

ام. که تو این جا را برای دین و رسزمین خودت بگیری. نام 

کورد بودن و کرمانج بودن را باال بربی. من شیرم را حالل 

 کردم خداوند نگهدار تو باشد.

 

 مجلس دوم

 آید()صدای در می

 مم

دود(. کیه؟ اووو داداش لوند بفرما بفرما زنند)و میمادر در می

 شود()لوند وارد می

 وند ل

 رود(ی چاورش میسالم علیکم) به خانه

 چاورش 

نشیند(، خیلی خوش علیک سالم بفرما بشین )لوند می

 ها خوبن؟اومدی حالت خوبه خانم و بچه

 لوند 

 ها دست بوسن خیلی ممنونم خانم بچه

 مم

 رو جفت چشامی برادرت اومدی

 لوند

مادر اجازه  ؟رست سالمت باشه ، خودت را آماده کردی

 دادن؟

 مم

کردیم ، مادرم شیرش ما هم داشتیم در این مورد صحبت می

 را حالل کرد مرا آماده خواهد کرد. خدا بخواهد کی برویم؟

 لوند

امروز شخصی از باشکاالن آمد و گفت که امیر به جوملرگ 

 رفته است باید در  این هفته همه در جوملرگ جمع شویم(

 مم

 کن فردا صبح راه خواهیم افتاد امروز خودت را آماده
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 لوند

 اجازه بده من هم بروم خودم را آماده کنم

 مم

 رود(خیلی خوش آمدی به سالمت ) لوند می

 

 چاورش

زند(، خدایا پرسم امانت توست تو بهش )با خودش حرف می

کند( پرسم خداوند قدرت و سالمتی بده )به مم نگاه می

 خوراکی آماده کنم.همراه تو باشد من بروم و برایت 

 مم

زند(، ای خالق من ، چه لطف بزرگی ) با خودش حرف می

ای. هر ای مادری وطن پرست نصیبم کردهدر حقم کرده

خواهم او راضی است هیچ وقت مانع من چیزی که من می

روم او عروس یک هفته شود. من دارم از پیش خزال میمنی

انصافه چون  هست مگه این انصافه که تنهاش بزارم؟ بله

عشق به وطن از هر عشقی بزرگرته ، او هم راضی است. 

-من بروم و قهرمان بشوم و او هم همرس یک قهرمان می

 شود. او هم باید  افتخار کند.

شود کند ، در این هنگام خزال از در وارد می) کمی فکر می

کند، در یک دستش دستامل است و چشامنش را پاک می

 نشیند(د و میمم دستانش را میگیر 

 مم 

 خزال؟ چته چرا گریه میکنی؟

 خزال

 مگه منیری؟

 مم

 آره ، بخاطر رفنت من گریه میکی؟

 خزال

مگر من میتوانم  وقتی که تو بری من بعد از تو چکار کنم؟

وقتی تو بری روح من هم خواهد رفت منو هم  زندگی کنم؟

 با خودت برب 

 مم

هم اینکه مادر من در اینطور جنگ ها زشته که زن هم بیاد و 

 تنهاست تو چطور میایی؟

 خزال

-من اگه شب و روز برای مادرت خدمت کنم ناراحت منی

من چطور تو را به دست تقدیر  شوم.شوم، ازش سیر منی

 بسپارم از تو دور شوم!

 مم

 )با اهنگ(

 هفت روزیه عروس شدی 

 غزا من را زتو دور کرد 

 میروم جنگ کافران

 آی غزامل آی عزیزم

 ه بس کنگری

 خزال

 ممو امروز رسباز شده 

 عشق ما پر از حرست شده

 مرا تو با خودت برب

 یا مرا بکش، بکش مرا سپس برو

 مم

 بس کن تو اشک ریخنت را
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 دشمن امروز کینه توز است

 ماندن من سزاوار نیست

 آی غزامل آی عزیزم گریه بس کن

 

 شود()خزال بیهوش می

 افتدپرده می

 

 

 پرده ی دوم

افتد ، باز هم دکور قبل،خزال به تنهایی روی پتو می)پرده 

 نشسته و به فکر فرو رفته است( 

 خزال

آه .. خدای من یک سال گذشت و از مم خربی نشد، ای 

ی دیدم، بگذار فرشتهکاش فقط یک بار دیگر مم را می

ایستد(. آااه...آآااه این چه )رسپا می بیایدمرگ به رساغم 

 آید.بخاطر درد و غم به دنیا میزندگی است! مگه آدم 

 چاورش

باز  شود(خزال، خدا بخیر کند چت شده؟)از در وارد می

برای پرسم گریه نکن، گریه نکن. مژده  دوباره گریه میکنی؟

بده ، امروز شخصی از اردوگاه آمده است، لشکر ما با دشمن 

مم سامل است و این  جنگیده و دشمن تسلیم شده است.

 د...روزها خواهد آم

 خزال

)بی توجه به خود(،خدا صدایت را بشنود )خودش را مرتب 

کند از حرفش پشیامن شد که پیش مادر شوهرش آن می

 حرف را گفت(

 

 چاورش

خزال، وقتی که خدا مم را به من داد ، تو هم برای او آفریده 

شدی، خجالت نکش. من به داشنت عروسی مثل تو افتخار 

تو هم هامنقدر زیبا هستی هر مم چقدر زیبا باشد  کنم.می

چقدر مم مردانگی و غیرت داشته باشد تو هم هامنقدر پاکی 

داند که و نجابت داری. من فقط در مقابل تو منیگم خدا می

چون اگر راستی را  گویم.ها را در همه جا میاین حرف

خدا هر دوی شام را برای من  پنهان کنم بی انصافی است.

 رود(.آید خزال میحفظ کند. )صدای در می

 خزال

 کیه؟

 صدا

 )غالمی از در می آید( منم

 غالم

 خاله چاورش، رسورم گفتند که تا  آنجا بروی.

 چاورش 

روم مواظب خانه گوید( ، خزال، من دارم می)به خزال می

 ماند(رود ، خزال تنها میباش. )چاورش می

 خزال 

ما  راسته؟آااه ...آااه مادر شوهرم به من مژده داد. خدایا 

-آید خزال می)صدای در می رسیم؟یکبار دیگر به هم می

 دود(

 خزال

 کیه؟

 صدا

بندد، در را اش جلوی صورتش را می)با چفیه مهامن است

 کند(باز می
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 خزال

 بفرمایید!

 مهامن

 شناسد( سالم علیکمفهمد که منی)می

 خزال 

 علیک سالم بفرمایید خوش آمدین

 مهامن

 سپاسگزارم خیلی ممنونمنشیند( ) می

 خزال

 گذارد( بفرماییدآورد دست بر سینه اش میای دوغ می)کاسه

 مهامن

خورد(، خیلی از شام ممنونم )خزال ) دوغ را میگیردو می

 رود تا غذا را آماده کند(می

 مهامن

 زحمت نکش من فعال خسته هستم منیتوانم چیزی بخورم

 خزال

ند ما مجبوریم به جا ن حبیب خداست، هر طور امر کمهام

 بیاوریم

 مهامن

خدا از شام راضی باشد. ببخشید میتوانم سوالی از شام 

 بپرسم

 خزال 

 بفرمایید

 مهامن

 شام دخرت خانه هستید یا عروس خانه 

 خزال

اگر شام مهامن نبودین در مقابل این سوال شام الزم بود تا 

ای مهامنی و احرتام با اسلحه جواب بدهم، شانس آورده

اش با مهامن بر ما واجب است، هیچ کوردی در خانه

ها برای همیشه کرمانجو  مهامنش بحث نکرده است

ها مهامن گر دشمن کرمانجا اند.های خود جان دادهمهامن

دارند و کنند و احرتامش را نگه میآنها شود باز هم قبول می

 کنند. برایش خدمت می

 مهامن

کنم. د تو افتخار میخزال من! هزار آفرین من به وجو 

نشناختی من مم هستم! شیری که خورده ای حاللت باشد 

 شود و دست خزال را میگیرد()بلند می

)حرکتش را عوض کرد بی اختیار(، آه .. ) هر دو همدیگر را 

 شوند(هوش میافتند و بیکنند به روی تشک میبغل می

در وارد کند. از کوبد، کسی در را باز منی) چاورش در را می

کند و منیشود عروسش را در آن حالت می بیند نگاه میمی

 شناسد(

 چاورش 

محاله...! غیر ممکنه همچین چیزی. مگر ممکن است 

ناموس پرسم اینطور در دست بیگانه پایامل شود!  نخیر 

باید بربم یا بکشم! هر  (.کند) دوباره می رود نگاه می نخیر!

بله این  کند.صرب منی کوردی اینطور ناموسش را ببیند

کند و )بار دیگر نگاهش می ناموس من و امانت من است!

 شود(عصبانی می

 چاورش

بله، بله ... مرگ ... ازین بهرت راه دیگری نیست. خدا هم 

 خواهد چون بر رس ناموس است.از من منی

ی پرسش فرو آورد و در سینهدود و نیزه را می) بالفاصله می

 کند(می
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 چاورش 

 ی بی ناموسی ای دزد ناموس بیا اینم نتیجه

 مم

 آه... مادر

 خزال 

بیند، به مادر ی مم میشود و نیزه  را در سینه) بیدار می

) بر رسش  گوید( وای خاک بر رسمان کردیشوهرش می

 کوبد(می

 خزال و چاورش 

 ) هر دو با هم با آهنگ( 

 آی ممو مم عباسی عباسی 

 کور شه مادر که نشناختت

 

 افتدپرده می
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 در سوز زمستان رخت بربست: 

 ها مرتوکه،ها یخ بسته بودند، فرودگاهنهر

 های شهر را از ریخت انداخته بود؛و برف تندیس

 سیامب در دهان روز رو به زوال فرو رفت.

 زمین و زمان صحه گذاشتند

 روز مرگ او تاریک بود و رسد.

 اشسوای ناخوشی

 تازیدند،های همیشه سبز میها در میان جنگلگرگ

 های شیک اغوا نشد؛رودخانه دهقانی با اسکله

 های سوگواربا زبان

 مرگ شاعر از شعرهایش پنهان شد.

 ظهرش بود،لیکن برای او واپسین بعد از

 ظهری از پرستاران و شایعات؛بعد از

 قلمروهای پیکر او طغیان کردند،

 های ذهنش  تهی،میدان

 ها را درنوردید،سکوت حاشیه

 کنندگانش پیوست.سیر احساسات او ناکام ماند: به تحسین 

 او حاال در میان صدها شهر پراکنده گشته

 و متام و کامل به عواطف نامأنوس سپرده شد؛

 زاربرای رسیدن به کامرانی در شکل دگر بیشه

 و تقاص پس دادن تحت اصل بیگانه وجدان.

 سخنان یک مرد مرده

 در فراز و فرود زندگانی تعدیل شد.

 اما در بوق و کرنای فردا

-هنگام که دالالن دیو مانند در کف تاالر بورس نعره میآن 

 کشند، 

 سازند،های خو گرفته، میو مستمندان با درد و رنج

 نهد؛و هرکدام در محبس خود به آزادی گردن می

 شامرگان هزار به فکر این روز خواهند بود

مانند به فکر نشسنت روزی وقتیکه کسی چیزی غریب انجام 

 دهد.می

 ان صحه گذاشتندزمین و زم

 در رثای ویلیام باتلر ییتس

 کیمرتجم: میالد میره /دبلیو.اچ.اودن

 (دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشجو کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه)

ج ر
 

ج ر ت
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 .روز مرگ او تاریک بود و رسد

2 

تو هم مانند ما ساده لوح بودی، موهبت تو همه چیز را رسپا 

 نگه داشت؛

 ی زنان متول، زوال جسمی،حومه 

 خود تو: ایرلند شوریده با دردمندی، تو را به شعر بدل کرد.

 امروزه ایرلند شوریدگی و حال و هوای او را مسکوت کرده،

 شود: در وادی شعر هیچ چیز را باعث منیچونکه 

 دهد جاییکه کارگزارانگفته خودش به حیات خود ادامه می

 هیچگاه نخواستند رسک بکشند؛ به سوی جنوب جریان دارد

 های پرتکاپوهای انزوا و ماتماز مرتع

-های بکری که ما به آن تعلق خاطر داریم و در آن میشهر

 ماند،میریم: باقی می

 ی از رخداد، یک دهان.اشیوه

3 

 زمین، پذیرای مهامنی فرخنده بود؛

 ویلیام ییتس به خاک سپرده شد:

 بگذار کشتی ایرلندی 

 خالی از شعرش لنگر بگیرد.

 تابدزمان که برمنی

 گناهان و دلیران را،بی

 و در عرض یک هفته 

 شود،به یک پیکر خورشو بی اعتنا می

 کند و زبان را ستایش می

 بخشد:در آن  زیسته، می هر کسی که

 کند، بزدلی، غرور را عفو می

 کند. ها اعطا میافتخاراتش را به آن

 زمان که با این عذر عجیب

 کیپلینگ و عقایدش را بخشید، 

 و پاول کلودل را نیز خواهد بخشید،

 ییتس را به خاطر استادانه نوشنت عفو خواهد کرد.

 در کابوس تاریکی

 کنند،میهای اروپا پارس کل سگ

 مانند،های رسزنده منتظر میو ملت

 نشیند؛و هرکدام در انزجارش کنار می

 رسوایی روشن فکری

 بارداز سیامی هر انسانی می

 و دریاهای ترحم

 زده.در هر نظری محبوس است و یخ 

 بجوی، شاعر، بجوی مسیر راستین را

 تا قعر شب

 اتبا صدای افسار گسیخته

 دارد.میکه ما را به رسخوشی وا 

 با کاشنت بیتی

 تاکستان نفرین را به بار بیاور،

 ناکامی انسان را  

 ای بخوان.  در شعف محنت زده

 های دلدر مرتوکه
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 های التیام بخش دست به کار شوند،بگذار فواره

 در بند روزهایش 

 به مرد آزاده بیاموز که چطور ستایش کند. 

 1939فوریه 
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ی گروهی از نوجوانان است فیلم انجمن شاعران مرده درباره

خوانند. همه گیر در آمریکا درس میای سختکه در مدرسه

چیز برای این نوجوانان در نظم و چارچوب خاصی تعیین 

همراه شده که تعدی از آن مجازات و یا اخراج از مدرسه را به 

دارد. همه باید در ساعات مشخصی بخورند، بخوابند، درس 

شود زیرا که بخوانند )بر روی درس خواندن تاکید خاصی می

گرفنت منره خوب برای مسولین مدرسه و همچنین والدین از 

ای برخوردار است( و دنیای دانش آموزان به اهمیت ویژه

واندن و روح تبدیل شده که همه چیز به درس خدنیایی بی

جلب رضایت والدین خالصه شده است که عالیق درونی 

خواهند چه کاره شوند و یا چه دانش آموزان و اینکه واقعا می

شود. شان انجام دهند نادیده گرفته میکارهایی را در زندگی

تا اینکه با ورود معلم جدید ادبیات دنیایی تازه به روی دانش 

معلم ادبیات، زندگی شود. جان کیتینگ، آموران باز می

کند و از آن جایی که بسیاری از دانش اموزان را متحول می

هر تغییر و تحولی نیازمند عدول از یک رسی قوانین 

سیستامتیک است، این انقالب پیامدهای ناگواری را هم به 

همراه دارد. کیتینگ دانش آموزان را به غنیمت شمردن 

اندیشی و شجاعت لحظه )در لحظه زندگی کردن(، به آزاد 

کند و دری تازه از ادبیات را به روی دانش آموزان تشویق می

-دهد که ادبیات را منیها یاد میگشاید. کیتینگ به آنمی

توان مثل شیمی، فیزیک و یا هر درس دیگری با ستون و 

گیری شده درس داد، بلکه ادبیات های اندازهمحور در قالب

Dead Poets Society )انجمن شاعران مرده( 

 1989ول کشور: امریکا سال محص - Tom Schulmanنویسنده:  - Peter Weir کارگردان: 

 نسا ویسی

 انگلیسی، دانشگاه کردستان()دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات 

 یـ

ل
 

 م ف
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کیتینگ بر خالف نظم و  را باید زندگی کرد. راه و روش

قوانین سیستامتیک و خشک مدرسه است زیرا که او تنها 

کند، به دانش آموزان را برای ورود به  دانشگاه آماده منی

دهد که چگونه ادبیات را زندگی کنند، چگونه از ها یاد میآن

دارد که :" تو ها را به فکر وا میهیچ فکری تقلید نکنند و آن

منایش بزرگ همچنان پا هست و یگانگی،  اینجایی، زندگی

برجاست تا تو هم کالمی بر آن بیفزایی. کالم شام قراراست 

ی زندگی دانش آموزان چه باشد؟". راه و روش کیتینگ نحوه

ها رشوع به دنبال کردن رویاها و دهد. آنرا تغییر می

-این انقالبی را در مدرسه بوجود میکنند و آرزوهای خود می

-از ان جهت که در هر انقالبی قدرمتندان مانع میآورد و 

شوند، زیرا که ترس از دست دادن جایگاهشان را دارند، 

شوند مدیر مدرسه و همچنین والدین مانع پیرشوی تغییر می

و از توابع ناگوار این انقالب اخراج شدن معلم ادبیات و 

ی باشد. صحنههمچنین یکی از دانش آموزان از مدرسه می

های این فیلم است که ترین سکانسفیلم یکی از جالباخر 

دهد اگرچه کیتینگ را از مدرسه اخراج کردند ولی نشان می

توان خاموش کرد انقالبی را که ایجاد کرده بود را هرگز منی

ها زاده ترک گفت اما کیتینگصحنه را کیتینگ و اگرچه 

معرفی این شدند. 

شعری از فیلم را با 

ن کیتینگ به پایا

 رسانم:می

But only in their 

dreams can men 

be truly free, it 

was always thus 

and always thus 

will be"" 
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، و أصله 1875حوايل عام  ولد معروف الرُّصايف يف بغداد

وقد تلّقى دروسه االبتدائية  من عشرية الجبابرة يف كركوك.

يف الكتاتيب ثم يف املدرسة الرّشدية العسكرية، و مل يحرز 

شهادتها بل تركها و تتلمذ ملحمود شكري األلويس يف علوم 

و ملّا أنهى دراسته هذه دعته  سنة 13اللغة العربية و آدابها نحو 

ُدعي  .الحاجة املادية إىل التدريس يف عّدة مدارس إبتدائية

 اآلستانة لتدريس العربية يف املدرسة امللكيّة الشاهانيّة و إىل

 1921سنة  " اإلرشاد". و يفلإلسهام يف تحرير مجلّة 

لجنة " استدعته الحكومة العراقيّة و عيّنته نائبا لرئيس 

أصدر  1923، و يف سنة يف وزارة املعارف "الّّتجمة و التعريب

ايل الكيالين عندما قامت ثورة رشيد ع ."األمل"جريدة 

ببغداد ، يف أوائل الحرب الكونية الثانية، نظم أناشيدها و 

كان من خطبائها و لـمـّا فشلت عاش يف شبه عزلة من 

البيئة  .1945الناس إىل أن تُويّف فقريا يف بيته ببغداد سنة 

و أحوال العرص دعت الرصايف إىل االهتامم بشؤون الوطن 

و الناس من حريّة الرأي، نرش العلم و القضاء عىل الجهل، 

إخراج املرأة من ظلمتها، االعتامد عىل النفس و نبذ التواكل 

و التخاذل، نرش لواء العدل  و ... و قد عالجها شاعر بكل ما 

) الفاخوري، "اعر البؤساءش"أُويتَ من قّوة حتى ُعرف بـ 

 -486، "األدب الحديث "الجامع يف تاريخ األدب العريب 

مجاين الشعر العريب و خورشا،  ، بترصف و تلخيص488

 .(95، الحديث و مدارسه

و عّّب عنها  نامن املوضوعات الهامة التي قد تطرّق إليها شاعر 

 الشاعر الفنان بشكل عام و يحس. هي الحريّة  بسيطبلسان 

و  همومه قبل كل شخصآالم املجتمع و  بشكل خاص

اسلوبه الخاص بالقضاء عليها عن طريق و يهتم يعالجها 

الحريّة يف قد نظم الرّصايف قصيدة تحت عنوان  الشعري.

و بهذا النوع من السياسة يتهكم و هو  سياسة املستعمرين

الجمود و ينبّههم مبا وقعوا فيه من و  قومهيوقظ ىسخر منه ل

هذه القصيدة يف البشعة. الكسل أمام سياسة املستعمرين 

، لكن فيها كثريا من سهلة تهالغ البحر الرّجز املجزوء و

 استثامر البلدان النامية.سياسة املستعمرين يف بالكنايات 

 واقعالو  ،من جانبحلم املستعمر و مراده يصف الشاعر 

حلّت بهم هذه السياسة إن  –لمجتمعات املستعمرة املؤسف ل

و هو كأنّه يرسم لوحة دقيقا حيث من جانب آخر وصفا  –

و  .جانبا و ال يدع أي قسم منه كلها الرسم هذا يراعي جوانب

 إليك القصيدة:

  

 شاعر الحّرية 

 ناسێح مەوالیی

 )خوێندکاری دوکتۆرای زمان و وێژەی عەرەبی، زانکۆی بووعەلیی هەمەدان و خوێندکاری کارناسیی زمان و وێژەی کوردی، زانکۆی کوردستان(

ت
 و ر ا 
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 الحريّة يف سياسة املستعمرين

 يا قوُم ال تتكلموا 

 !إّن الكالَم مَحرّمُ 

 ناموا وال تستيقظوا 

 ما فاز إال النّوُم 

 وتأخروا عن كل ما 

 يقيض بأن تتقدموا 

 ودعوا التفهم جانبًا 

 فالخرُي أن ال تفهموا

 وتثّبتوا يف جهلكم 

 تتعلموافالرش أن 

 أّما السياسة فاتركوا 

 أبًدا وإال تندموا

 إّن السياسة رسُّها 

 لو تعلمون ُمطَلسمُ 

 وإذا أفضتم يف املباح 

 من الحديث فَجْمجموا

 والعدَل ال تتوسموا 

 والظلَم ال تتجهموا

 َمن شاء منكم أن يعيش

 اليوم وهو مكرّمُ 

 فليُْمِس ال سمٌع وال 

 بصـٌر لديه وال فمُ 

 كرامًة  ال يستحـق

 إال األصمُّ األبكمُ 

 ودعوا السعادة إمنا 

 هي يف الحياة توّهمُ 

 فالعيش وهو منّعٌم 

 كالعيش وهو مذممُ 

 فارَضوا بحكم الدهر 

 مهام كان فيـه تحّكم

 وإذا ظُلمتم فاضحكوا 

 طربًـا وال تتظلمـوا

 وإذا أُهنتم فاشكروا 

 وإذا لُطمتـم فابسمـوا

 إْن قيل هذا شهُدكـم 

 فقولـوا: علقـممـرٌّ 

 أو قيـل إنَّ نهاركـم 

 ليـٌل فقولـوا: مظلـم

 أو قيل إنَّ ِِثاَدكـم 

 سيـٌل فقولـوا: ُمفَعـم

 أو قيل: إنَّ بالدكم 

ـم  يا قـوم سـوف تُقسَّ

 فتحّمـدوا وتشّكـروا 

 وترنّحـوا وترمّنـوا

 ) ديوان معروف الرّصايف(. 

 

 املصادر و املنابع

، سمت، مجاين الشعر العريب الحديث و مدارسهخورشا، صادق، 

 .1386، 2ط 

 .1931بريوت،  ،الديوانالرصايف، معروف، 

األدب " الجامع يف تاريخ األدب العريب الفاخوري، حنا، 

 دار الجيل، بريوت، ال تا. ،"الحديث

 



 



 

3 To Virginia Tech, Department of Creative Writing 

This is to recommend that Mr. Chiya 

Parvizpur has a very promising potential 

to create pieces of fiction. His mind is 

really innovative, and I have realized his 

talent by reading his works especially his 

novel titled Resho.  

He has attained a good knowledge of 

Kurdish society, and also he has a good 

mastery over Kurdish and Persian 

literature. De facto, his understanding of 

the history of English and American 

Literature, especially history and rise of 

novel, is clearly influential in the way he 

writes. Moreover, since his MA thesis 

was about modernist and postmodernist 

novels, he makes appropriate use of 

narrative techniques. While reading his 

novel, I noticed that he is an experimental 

writer who plays with form and 

techniques. Being about the genocide of 

Kurds mingled with other local motifs 

notwithstanding, his novel makes these 

local issues universal by the way he 

writes and by utilizing good techniques of 

story writing. Resho has no time and 

place, therefore a Kurd reader knows that 

it is about Kurds, and an English-

speaking reader would attribute it to 

whatever nation being subject to 

genocide. He understands the spirit of our 

age and breaks the boundary between 

dream and reality which I think is a 

universal issue. He creates characters that 

have a step in fiction and a step in reality. 

He uses a kind of language in order to 

discover vague spaces. By doing so, he 

gives voice to the voiceless, and he can be 

the voice of the marginalized people. To 

recap, with an Eastern intuition and a 

modern creation, he is really a creative 

writer. 

I highly recommend him to study MFA of 

creative writing because I know that he is 

a very hard working person who fights to 

get his goals. 

 

To Virginia Tech, Department of Creative Writing 

Reza Alipour 

(Writer & Poet - Rezaalipour78@gmail.com) 

mailto:Rezaalipour78@gmail.com
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poetic language, and his power of 

imagination for writing a novel that 

deservedly made a jump board for 

ascending into mysterious spaces of 

fiction and creating an allegoric work in 

the cultural context of Eastern society.  

Also, to point back to what I 

mentioned earlier, Chiya Parvizpur is a 

creative writer whose admission to VT, 

and his opportunity to take part in classes 

and courses at creative writing 

department of VT, undoubtedly, not only 

leads to progress of his skills and more 

familiarity with the today’s world fiction 

but also a good opportunity for a higher 

promotion of his creativity. As a result, I 

wholeheartedly hope that this opportunity 

is granted to him and his request is 

admitted. 

 



 

1 To Graduate School of VT and Department of Creative Writing 

 

Ata Nahai, writer and member of 

Iranian Writers’ Counsel, would 

certify that Chiya Parvizpur, a young 

writer and applicant of creative 

writing at VT, is a deserved, 

innovative, and creative writer who has 

already written some short stories, film 

scripts, and also a short novel titled 

Resho in three languages (English, 

Kurdish, and Persian). 

 

 

I have read his novel in Persian. In 

my opinion, Resho is a thought-

provoking, creative, and imaginative 

work that exposes us to some of his skills 

and capabilities to write a modern story. 

Chiya, in this story, by portraying the 

catastrophic Anfal genocide, the 

chemical bombardment of Halabja (in 

Kurdistan of Iraq), and a dream-like life 

of Omar Kawar- who is a martyr of the 

chemical gases, and whose picture at the 

threshold of his house with his dead son 

in his arms has become a symbol of the 

victims- has created a completely 

imaginative and surrealistic story. It is a 

story with a modern form and structure 

which is narrated by three main 

characters. By using suitable story 

writing techniques and portraying the 

subjectivity of characters associated the 

bombardment, he has tried to familiarize 

the reader with some aspects of this 

horrifying event and the life of its 

symbolic victim, Omar Kawar.  

Incontrovertibly, the analysis of 

his works can’t be contained in this letter, 

and I don’t intend to do so. I just meant to 

shortly refer to his narrator mind, his  

To Graduate School of VT and Department of Creative Writing 

Ata Nahaee 

(Writer - atanahaee@gmail.com) 

mailto:atanahaee@gmail.com
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