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دەستنووسە کوردییەکانی 
کتێبی )األمثال والحکایات(
چەند سەرنجێکی زارناسی

سوداد ڕەسووڵ)١(

) ١ - ٢ (

پێشەکی
ــات(  ــال والحکای ــی )األمث ــەوەی کتێب باڵوکردن
وەک دەستنووســێکی تــازە دۆزراوەی پەخشــانی 
کــوردی بــە زاری کوردیــی ناوەنــدی )ســۆرانی(، 
کــە گوایــە بۆ ســاڵی ١٨١٢ دەگەڕێتــەوە،)٢( لە 
مێژووی پەخشانی کوردیدا الی زۆر لە توێژەران 
و نووســەران بــە ڕووداوێکــی گرنــگ دادەنرێــت. 
ــوا و  ــەن دڵشــاد هی ــە الی ــەم دەستنووســانە ل ئ
ــەی  ــە کتێبخان ــەوت ل ــە ڕێکک ســەنا حەســەن ب
ــان  ــەوە، کۆی ــی دۆزیویانەت ــیۆنالی فەڕەنس ناس
ــی  ــەر ڕێنووس ــتوویانەتە س ــەوە و خس کردووەت
ــە وەک  ــە دەستنووس ــەم کۆمەڵ ــوردی.)٣( ئ ک
لــە پێشــەکی کتێبەکــەدا هاتــووە لــە الیــەن 
ڕۆژهەاڵتناســی فەڕەنســی ژان لــوی ئاســۆالن 
ــەوە،  ــۆ کراوەت ــێرڤیل)١٧٧٢ - ١٨٢٢( ک دو ش
کــە ناوبــراو لــە نێــوان ســااڵنی ١٨٠٦ تــا ١٨١٦ 
قاهیــرە  لــە  فەڕەنســی  کونســوڵخانەی  لــە 
کاری کــردووە، هەتــا مردنیشــی هــەر لــەوێ 
قاهیــرە  لــە  کــە  ماوەیــەدا  لــەم  ماوەتــەوە. 
بــووە، هەوڵــی داوە دەســتنووس بــە زمانــە 
ڕۆژهەاڵتییــەکان کــۆ بکاتــەوە کــە هەندێــک لــەم 
دەستنووســانە کتێبــی )األمثــال والحکایــات( 
و )بحــر الحکایــات( و چەنــدان دەستنووســی 
لــە  قاهیــرە  لــە  ناوبــراو  گوایــە  دیکەیــە. 
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جامیعــەی ئەزهــەر ئــەم دەقــە عەرەبییانەی داوە 
بــە چەنــد کوردێــک بۆیــان تەرجەمــەی کــوردی 
و  نەناســراون  کــوردەکان  کــردووە، وەرگێــڕە 
ــەاڵم  ــە، ب ــار نیی ســاڵی تەرجەمەکردنیشــیان دی
ســاغکەرەوەی دەستنووســەکان ســاڵی ١٨١٢ی 
بــۆ ڕێککەوتــی نووســین و تەرجەمەکردنیــان 

ــاوە.)٤( دان
ئــەم دەستنووســە تەرجەمــە کراوانــە هــەر 
ــاڵی ١٨٢٥  ــە س ــا ل ــەوە، ت ــرە ماونەت ــە قاهی ل
و  ئەمانــە  فەڕەنســا  دەرەوەی  وەزارەتــی 
دەستنووســی دیکــە بــە زمانــی جیــاواز، بــە 
یــازدە ســندووق دەگوێزێتــەوە بــۆ فەڕەنســا و لە 
کتێبخانــەی ناســیۆنالی فەڕەنســی دەپارێزرێــن.
دەستنووســانە  ئــەم  دۆزینــەوەی  بێگومــان 
ناوەنــدی  کوردیــی  ســتانداردی  زاری  بــۆ 
دۆزینەوەیەکــی گرنگــە، بەتایبــەت ئــەم زارە 
درەنگــەوە  بــە  پەخشــانی  دەقــی  کوردییــە 
لــە  کــە  دەقانــەش  ئــەو  نووســراوە،  پــێ 
ســەدەی نــۆزدەم نووســراون عەقیدەنامــە، یــان 
ــارەی  ــە ڕووی ژم ــە ل ــوون ک ــەک ب مەلوودنامەی
الپــەڕەوە بــە قــەوارە بچــووک بــوون، بــەاڵم 
ئــەوەی ئێســتا دۆزراوەتــەوە زۆریــی ژمــارەی 
الپەڕەکانــی ئــەم دەستنووســانەیە. کۆکــەرەوەی 
ــاژەی  ــەکییەکەی ئام ــە پێش ــەکان ل دەستنووس
پێــداوە کــە نزیــک بــە ١٤ هــەزار الپــەڕەی 
دەســتنووس بــە زمانــی کوردیــی ناوەنــدی و 
گۆرانــی لــە دووتوێــی ٢٦ بەرگــدا لــە نێــو ئــەو 
ــە  ــەرگ ب ــە ١٤ ب ــە، لەمان ــانەدا هەی دەستنووس
کوردیــی ناوەندییــە و ١٢ بەرگیــش بــە زاری 

گۆرانییــە.)٥( کوردیــی 
ئــەوەی بــۆ ئێمــە جێگــەی ســەرنجە ئــەم 
ــەر  ــە س ــە خراونەت ــە ک ــە چاپکراوان دەستنووس

زاری  بــە  دیــارە  وەک  کــوردی  ڕێنووســی 
کوردیــی ناوەنــدی نووســراون، بــەاڵم دەقــەکان 
ــە  ــتە ل ــە پێویس ــە ک ــەیان هەی ــک کێش کۆمەڵێ
ڕووی مێــژووی نووســین و زمــان و ناوەرۆکــەوە 
لــە ســەریان بوەســتین و توێژینەوەیــان لەســەر 
ــە ڕووی پێکهاتــە و وشــە و  بکەیــن. زمانەکــە ل
ــدی  ــی ناوەن ــەواو کوردی ــی ت کەرەســتەی ڕێزمان
نییــە، بــە چەنــد زارێکــی دیکــەی کــوردی تێکەڵ 
کــراوە، بــە ڕادەیــەک ئەوەنــدە تێکــەڵ کــراوە بــە 
ئاســانی ناتوانــی لــە دەقــەکان تــێ بگــەی، وەک 
بڵێــی نووســەر هەوڵــی داوە زارەکان تێکــەڵ 
بــکات و زمانێکــی یەکگرتــووی کــوردی دروســت 
بــکات، کــە ئــەم جــۆرە هەواڵنــە لــە زمانــی 
کوردیــدا لــە ســەدەی نــۆزدەم بــاو نەبــووە، 
بەڵکــوو لــە ســەدەی بیســتەم بــە تایبــەت دوای 
ــە  ــە هات ــەم ڕەوت ــیۆنالیزم، ئ ــەرهەڵدانی ناس س
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نێــو زمانــی کــوردی، ئەویــش بــە ئامانجــی 
یەکخســتنی زمانــی کــوردی و بەرهەمهێنانــی 

ــورد. ــۆ ک ــوو ب ــوردی ب ــی هاوبەشــی ک زمانێک
دەدەیــن  هــەوڵ  تویژینەوەیــەدا  لــەم 
ــن  ــە بکەی ــەم دەقان ــە ســەر ئ هەڵوەســتەیەک ل
ڕوانگــەی  لــە  و  ئەکادیمــی  میتــودی  بــە  و 
لەســەر  توێژینــەوەی  کوردییــەوە  زارناســیی 
بکەیــن بــۆ ئــەوەی ناســنامەی تــەواوی ئــەم 
دەقانــە دەستنیشــان بکەیــن، هەروەهــا لــە ڕێــی 
ــە و  ــەم دەق ــەوە ســەردەمی ئ ناســینی دەقەکان

بکەیــن. دیــار  نووسینیشــیان  مێــژووی 
لــە پێشــدا بــە کورتــی ئامــاژە بە ســەرهەڵدانی 
دەقــی پەخشــان بــە زارە کوردییــەکان دەکەیــن، 
دواتــر دوو دەقــی پەخشــانی کــوردی بــە هەردوو 
ــە  ــدی ل ــی ناوەن ــی باکــوور و کوردی زاری کوردی
ئەوجــا  دەدەیــن،  نیشــان  نــۆزدەم  ســەدەی 
ــە ڕوو،  ــات( دەخەین ــال والحکای دەقێکــی )األمث
بــە خوێندنەوەیەکــی زارناســی دەقەکــە شــی 
دەکەینــەوە، بــۆ ئــەوەی لــە ناوەرۆکــی دەقەکــە 
ــەم  ــە ئ ــەوە ک ــینی ڕوون بێت ــێوازی نووس و ش

ــە چ ســەردەمێک بەرهــەم هاتــووە. دەقــە ل

سەرهەڵدانی پەخشانی کوردی بە زارە 
کوردییەکان

ســەرهەڵدانی پەخشــان بــە زارە کوردییــەکان 
هەمیشــە  کوردیــدا  ئەدەبــی  مێــژووی  لــە 
ــە ئاخــۆ  ــووە، ک ــگای مشــتومڕ ب ــی جێ بابەتێک
زمانــی  بــە  کــردووە  دەســتی  کــەی  کــورد 
ــی  ــەم دەق ــێت؟ یەک ــان بنووس ــوردی، پەخش ک
پەخشــان بــە کام زاری کــوردی بــووە؟ ئەمانــە 
و کۆمەڵێــک لــەم پرســانە هەمیشــە هانمــان 
ــدا  ــی کۆن ــە دوای دەســتنووس و کتێب دەدەن ب

کــە  دەقانــەی  ئــەو  تایبــەت  بــە  بگەڕێیــن، 
لەالیــەن ڕۆژهەاڵتناســانەوە کــۆ کراونەتــەوە و 
ــە  ــزراون، چونک ــی دەرەوە پارێ ــە کتێبخانەکان ل
لــە هەوڵــی  ئێمــە،  پێــش  ڕۆژهەاڵتناســەکان 

کۆکردنــەوەی ئــەم دەستنووســانەدا بــوون.
وەک ئاشــکرایە زارە کوردییــەکان بــە درێژایــی 
ــەیان  ــەک گەش ــە ی ــودا و دوور ل ــە ج ــژوو ب مێ
ــان  ــک، ی ــەردەمێک یەکێ ــەر س ــە ه ــردووە، ل ک
دوو دیالێکیتــی کــوردی هــاوکات لــە کوردســتان 
زمانــی ئەدەبــی بــووە و شــیعر و قەســیدە و 
داســتانی پــێ نووســراوە. کۆنتریــن زارێکــی 
کــوردی دەقــی ئەدەبــی پــێ نووســرابێت، زاری 
ــە ســەدەی چواردەمــی  ــە، کــە ل ــی گۆران کوردی
ــان  ــەالی پەرێش ــیعرەکانی م ــە ش ــەوە ب زایینیی
ــە  ــە دەق ــانیش ب ــێ دەکات و پەخش ــت پ دەس
ئایینییەکانــی یارســان، کــە بەشــێکی زۆری ئــەم 
دەقانــە لــە ســەدەی نــۆزدەم نووســراون. دەقــی 
ــە  ــی باکــوور ل ــە زاری کوردی ئەدەبیــی شــیعر ب
ســەدەی شــازدەمەوە بــە شــیعرەکانی عەلــی 
حەریــری و فەقــێ تەیــران و مــەالی جزیــری 
و ئەحمــەدی خانــی دەســت پــێ دەکات، بــۆ 
کــۆن  دەقێکــی  چەنــد  پەخشــانیش،  دەقــی 
ســەروبەندی  لــە  گوایــە  کۆنترینیــان  هــەن، 
ســەدەی حەڤدەمــی زایینییــە کــە لــە الیــەن 
ــان  ــاوی )صــرف لس ــە ن ــی ب ــی تەرەماخ عەل
کــوردی( نووســراوە،)٦( ئــەم دەستنووســە لــە 
ــتی  ــەوە دەس ــوودی بایەزیدیی ــەال مەحم ــی م ڕێ
ئەلێکســاندەر ژابــا کەوتــووە و ئەویــش دەیبــات 
لــە ڕووســیا. بــۆ کتێبخانــەی پیتەرســبورگ 
)٧( کتێبەکــە شــەرحی ڕێزمانــی عەرەبییــە بــە 

ــوردی. ک
ــوور  ــی باک ــە کوردی ــی پەخشــان ب دووەم دەق
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کتێبێکــی پزیشــکییە لــە الیــەن مــەال محەمــەدی 
)حەکیــم  کتێبێکــی  دەقــە  ئــەم  ئەرواســی، 
تەرجەمــەی  عەرەبییــەوە  لــە  جالینۆس(ـــە 
کوردیــی باکــوور کــراوە، ســاڵی نووســینی ئــەم 
تەرجەمەیــە بــەوردی دیــار نییــە، بــەاڵم بەپێــی 
ــەدی  ــەال محەم ــی م ــارەی ژیان ــەکان لەب زانیاریی
ئەرواســی لــە دەوروبــەری ســاڵی ١٧٩٠ ژیــاوە، 
ئــەم تەرجەمەیــەش هــەر لــەم دەوروبــەرە بــووە.
)٨( دەقــی دیکــەی پەخشــان بــە کوردیــی 
یوونســی  مــەال  زوروفــی  و  تەرکیــب  باکــوور 
کۆتایــی  لــە  مــردووە(   ١٧٩١( خەلقەتینیــە 
ئەویــش  کــە  نووســراوە،  هــەژدەم  ســەدەی 
کــوردی.  بــە  عەرەبییــە  ڕێزمانــی  شــەرحی 
ســەبارەت بــە دەقــی ئەدەبــی بــە دیالێکتــی 
پــێ  دەســتی  درەنگتــر  ناوەنــدی،  کوردیــی 
ــەوە.  ــۆزدەم دەگەڕێت ــۆ ســەدەی ن ــردووە و ب ک
هەزارمێــردی  محەمــەدی  مــەال  شــیعرەکانی 
ناســراو بــە )أبــن الحــاج( )١٧٠٧ - ١٧٨٤( 
کــە خەڵکــی دێــی ســنجوێی ســەر بــە ناوچــەی 
ــە  ــە ب ــی هەی ــراو نامیلکەیەک ــتە. ناوب سەردەش
نــاوی )مەهــدی نامــە(، کۆمەڵــە شــیعرێک، 
یــان نەزمێکــی ئایینییــە کــە بــە زاری کوردیــی 
ــەوە. ــی هۆنراوەت ــزاری موکریان ــە بن ــدی ب ناوەن
ــان  ــەر هەم ــەروبەندە و لەس ــەم س ــەر ل )٩( ه
ــی دیکــەی شــیعری  ــی نامیلکەیەک ــی ئایین نەزم
بەیتــی  یــان  العــوام،  )تذکــرة  نــاوی  بــە 
ئــەوەڵ و ئاخــر( لــە الیــەن مــەال محەمــەدی 
کــە  نووســراوە  مــردووە(  ســیوچی)١٧٧٨ 
خەڵکــی گونــدی )ســیوچ(ی نزیــک بانەیــە. 
ئــەم دوو دەقــە شــیعرییە بــە بنــزاری موکریانــی 
هۆنراونەتــەوە،)١٠( چونکــە هــەردوو شــاعیر لــە 
دوو گونــدی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانەوە هاتوون و 

شــێوەزارەکەیان ســەر بــە بنــزاری موکریانییــە. 
دواتــر لــە قوتابخانــەی شــیعری بابــان لــە ســەر 
دەســتی نالــی و ســالم و کــوردی، ئەدەبــی 
کالســیکی کــوردی ســەرهەڵدەدات و تەکانێکــی 
کوردییــە  زارە  بــەم  نووســین  بــە  گــەورە 
دەدەن. بــۆ دەقــی پەخشــانیش، کۆنترینیــان 
نووســراوێکی مەوالنــا خالیــدی نەقشــبەندییە 
)١٧٧٩– ١٨٢٧ز( بــە نــاوی )عەقیدەنامــەی 
کــوردی( تێیــدا بــە زمانــی کــوردی بــە زاری 
ســلێمانی(. )شــێوەزاری  ناوەنــدی  کوردیــی 
)١١( باســی عەقیــدەی دینــی ئیســالم دەکا. 
ــا  ــەوەی مەوالن ــان و مان ــەوەی ژی ــی لێکدان بەپێ
ــاڵی ١٨١١  ــە س ــت ل ــی دەچێ ــلێمانی پێ ــە س ل
نووســرا بێــت.)١٢( ئــەو زمانــەی کــە ئــەم 
ــی  ــە زمانێک ــێ نووســراوە، ب ــەی پ عەقیدەنامەی
پــاراو و ڕەوانــی کــوردی باســی باوەڕەکانــی 
ئیســالم دەکات. دەقــی دووەمــی پەخشــان بــەم 
زارە مەولوودنامــەی شــێخ حوســێنی قازییــە 
دەقێکــی  ئەویــش  کــە  ١٨٧٠ز(   –  ١٧٩١(
دەگەڕێتــەوە.   ١٨٦٠ ســااڵنی  بــۆ  پەخشــانە 
ئــەم مەلوودنامەیــەش دەقێکــی عەرەبییــە و 

تەرجەمــەی کــوردی کــراوە.)١٣(
بــەم ڕیزبەندییــە بــۆ مێــژووی ســەرهەڵدانی 
ناوەنــدی،  کوردیــی  بــە  پەخشــان  دەقــی 
عەقیدەنامــەی کوردیــی مەوالنــا، تــا ئێســتا بــە 
ــدی  ــی ناوەن ــانی کوردی ــی پەخش ــن دەق کۆنتری
ــەت ئەگــەر دۆزینــەوەی  ــت، ئەمــە تەنان دادەنرێ
ئــەم دەستنووســە نوێیانــەش، کــە لێــرە باســی 
لێــوە دەکەیــن، ڕاســت بێــت کــە گوایــە لــە 

نووســراون.  ١٨١٢
تایبــەت دەقــە  بــە  ئــەم دەقانــە،  هەمــوو 
دیالێکتــی  هــەردوو  بــە  کــە  ئەدەبییەکانــی 
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و  باکــوور  )کوردیــی  کــوردی  ســەرەکیی 
ســەدەی  مــاوەی  لــە  نووســراون  ناوەنــدی( 
هــەژدەم و نــۆزدەم و تــا دەگات بــە ســەرەتای 
تایبەتمەندییەکانــی  بیســتەمیش،  ســەدەی 
هــەردوو دیالێکتــی کــوردی پێــوە دیــارە و هیــچ 
کام لــە شــاعیرانی ئــەم دوو زارە، هەوڵیــان 
ــە وشــە و کەرەســتەی  ــەم دوو زارە ب ــەداوە ئ ن
ــان هــەوڵ  ــەک بکــەن، ی ــە ی ــی تێکــەڵ ب ڕێزمان
بــدەن لــەم تێکەڵکردنــە زمانێکــی هاوبەشــی 

کــوردی دروســت بکــەن.
بــۆ ئــەوەی بزانیــن پەخشــانی ئــەو ســەردەمە 
ــی  ــەی دەق ــە وەک نموون ــووە، دوو بڕگ چــۆن ب
کــوردی  زاری  هــەردوو  کــوردی  پەخشــانی 
وەردەگریــن کــە لــە ســەدەی نۆزدەم نووســراون. 
ــە عەقیدەنامــەی  ئەمــەی خــوارەوە بڕگەیەکــە ل

ــەبەندی: ــدی نەقش ــا خالی مەوالن
مــوو  لــە  پردێکــە  کــە  قیامــەت  »پــردی 
باریکتــرە، لــە تیــغ تیژتــرە، بــە ئەمــری خــودای 
تەعــاال دەینێنــە ســەر پشــتی جەهەننەمــی، 
ــوورن.  ــە ســەریدا ڕاب ــوان ب ــە هەم ــر دەکەن ئەم
هــەر کەســێ بەهەشــتی بــێ، هێندێــک وەک 
برووســکە، هێندێــک وەک بــا، هێندێــک وەک 
ئەســپی لنــگ بــە ســەریدا ڕادەبــوورن. هــەر 
کەســێ جەهەننەمــی بــێ پێــی هەڵدەخلیســکێ 
تەعــاال  خــودای  جەهەننەمــەوە،  دەکەوێتــە 
وەهــای پــێ موقــەدەرە هــەر کــەس لــە دنیــادا 
ــێ،  ــر ڕابووردب ــەریعەتدا چات ــگای ش ــەر ڕێ لەس
لەســەر پــردی قیامەتدا چاتر ڕادەبــوورێ«)١٤(
بڕگەیــەک لــە دەقێکــی پەخشــان بــە کوردیــی 
مەحمــوودی  مــەال  چیڕۆکەکانــی  لــە  باکــوور 

بایەزیــدی:
»حیکایــەت دکــەن، مەالیــەک د کوردســتانێدا 

هەبــوو، ناڤــێ )مــەال بازیــد(، ئەکســەری وەعــز 
و شــیرەت ددایــە ئەکــرادان، و ل مزگەفتــێ 
ــەی  ــۆت: ئ ــدا دگ ــرن، و د وەعزێ نەســیحەت دک
جەماعەتــێ موســلمین، هەرچــی کەســێ ژ وە 
دوو دەســت جــل و لبــاس هەبــن، یەکــی د ڕیــا 
خودێــدا بدەتــە ژاران، هەرچــی کەســێ ژ وە 
ــە  ــدا بدەن ــا خودێ ــی د ڕی ــن، یەک ــان هەب دوو ن
فەقیــران، مەگــەر ژنــا مــەال بازیــد ژی هابوویــە 
خــوە  مێــرێ  شــیرەتێد  ئــەڤ  گوهداریــێ، 
دبهیســتن، وەکــو ڤەگەریــا و چوویــە مــاال خــوە، 
ــەک  ــوون، ی ــد هەب ــەال بازی ــێ م دوو دەســت جل
بەرشــوو بــوو، یــەک دشوشــتن، ئــێ دنــی بــەر 
دکــرن، ژنــا مــەال بازیــدی ئینــان، ئــەو دەســتێ 
جلێــد مــەالی کــو بەرشــوو بــوون، دایــە ژاران و 
نیڤــەکا نانــێ حــازر هــەی، دایــە فەقیــران.)١٥(
کــە  دیــارە  ڕوونــی  بــە  دەقــەدا  دوو  لــەم 
دەقــی پەخشــانی کــوردی لــەو ســەردەمە هــەر 
دیالێکتــە و تایبەتمەندیــی خــۆی هەبــووە هیــچ 
کام لــەم دوو دەقــە هــەوڵ نــەدراوە دوو زار 
ــەت  ــن، تەنان ــەڵ بکرێ ــان تێک ــە و ڕێزم ــە وش ب
لــە دەقــی ئەدەبــی شــیعری و قەســیدەش ئــەم 
ــەو  ــاعیرەکان ل ــە ش ــەک ل ــچ ی ــە الی هی هەواڵن
ســەردەمەدا نەبــووە. ئەگــەر هەندێــک شــاعیری 
زارێکــی  وشــەی  چەنــد  جاروبــار  کالســیکی 
دیکــەی کــوردی لــە شــیعرەکانی بــەکار هێنابــێ، 
ئەمــە بــە شــێوەیەکی ڕەمەکــی بــووە، هەرگیــز 
بــۆ ئــەوە نەبــووە کــە زمانیکــی یەکگرتــووی 
ــە  ــی ل ــە نال ــۆ نموون کــوردی دروســت بکــەن. ب
هەندێــک لــە شــیعرەکانی کۆمەڵێــک وشــەی 
بــەکار هێنــاوە کــە ئەمــڕۆ ئــەم وشــانە لــە 
بنزارەکانــی پارێــزگای ســلێمانی نەمــاون، زیاتــر 
لــە موکریانــی و ســۆرانیی پارێــزگای هەولێــر 
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هــەن، یــان هەندێکیــان ئێســتا لــە کوردیــی 
ئەمــن،  ئەتــۆ،  ئــەز،  وەک  مــاون  باکــووردا 
لەکــن، دەبێــژم، بــاڵ، بێــن،.. تــاد.)١٦( ئەمانــە 
ــی  ــی هەوڵ ــە نال ــووە ک ــەوە نەب ــۆ ئ ــان ب هیچی
دابێــت زمانێکــی یەکگرتــووی ئەدەبــی بــۆ کــورد 
ــی  ــە بەشــێوەیەکی ڕەمەک ــکات، ئەم دروســت ب
بــووە، بــە ئەنقەســت و بــە پــالن نەبــووە. 
لــە الیەکــی دیکــەوە ئــەم وشــە و کەرەســتە 
ڕێزمانییانــە لــەو ســەردەمەدا لــە شــێوەزارەکەی 
بەســەردا  گۆڕانــی  دواتــر  و  هەبــووە  خۆیــدا 
هاتــووە و ئێســتا نەمــاوە.)١٧( ئەمــە بەشــێکە 
لــە پرۆســەی گۆڕانــی زمــان کــە هەندێــک وشــە 
لــە زمــان کــۆن دەبێــت و چیــدی بــەکار نایــەت، 
یــان هەندێــک پێکهاتــەی ڕێزمانــی لــە زمــان 
ئاســانتر دەبێــت و شــێوە کۆنەکــەی لــە دەســت 

دەدات.
ــک  ــی، خۆڕس ــی ئەدەب ــەردەمەدا دەق ــەو س ل
ــە  ــووە ک ــە ب ــەو ناوچەی ــواڵوی ئ ــووە و هەڵق ب
ئــەو دەقــە ئەدەبییــەی لــێ پەیــدا بــووە. زمــان 
ــە  ــی ب ــی دین ــی پەیام ــرکاری و گەیاندن ــۆ فێ ب
خەڵــک ئامرازێــک بــووە، هــەوڵ نــەدراوە لــە 
ناســیۆنالیزمی  بــە  خزمــەت  زمانــەوە  ڕێــی 
کــوردی بکرێــت بــۆ بەرهەمهێنانــی زمانێكــی 
هاوبەشــی ئەدەبــی، چونکــە لــە ســەدەی نۆزدەم 
ناســیۆنالیزم نــە بــە بیــر و نــە بــە شــێوەیەکی 
ــەی  ــاو کۆمەڵگ ــە ن ــتا نەهاتووەت ــراو هێش ڕێکخ
ــدات. ــان ب ــتنی زم ــی یەکخس ــا هەوڵ ــوردی ت ک

خوێندنەوەیەکی زارناسی بۆ دەقەکانی کتێبی 
)األمثال والحکایات(

کۆمەڵــە  والحکایــات(  )األمثــال  کتێبــی 
دەقێکــن، وەک دیــارە کــە بــە زاری کوردیــی 

ناوەندییــە، بــەاڵم دیــار نییــە ســەر بــە کام 
ــە  ــەرنجی دەق ــەر س ــە. ئەگ ــەم زارەی ــزاری ئ بن
پەخشــانەکەی مەوالنــا خالیــد بدەیــن، دەتوانیــن 
بــە ئاســانی ئــەوە دەستنیشــان بکەیــن کــە زارە 
ــە بنــزاری ناوچــەی ســلێمانی و  کوردییەکــەی ب
ــە  ــەو زمانەی ــان ئ ــراوە، هەم ــەری نووس دەوروب
ــە ســەدەی  ــان ل ــە میرنشــینی باب کــە ئەوســا ل
ــە  ــووە، چونکــە دەق ــی ب ــی ئەدەب ــۆزدەم زمان ن
ئەدەبییەکانــی قوتابخانــەی شــیعری بابان زادەی 
ناوچــەی شــارەزوور و شــارباژێر و ســلێمانییە، 
لــەو  ناوەنــدی  کوردیــی  بنــزارەی  ئــەم  کــە 
ســەردەمەدا بــوو بــە زمانــی ئەدەبــی و دواتریش 
ــی  ــە ســەرەتای ســەدەی بیســتەم وەک زارێک ل
ســتاندارد لــە باشــووری کوردســتان پــەرەی 
ــی  ــی کتێب ــە دۆزراوەکان ــی دەق ــێ درا. هەرچ پ
)األمثــال والحکایات(ـــە، لــەم شــێوازە ئەدەبییــە 
ــراوە  ــی نووس ــی ناوچەی ــە بنزارێک الی داوە و ب
کام  ناکــرێ  دەستنیشــان  ئاســانی  بــە  کــە 
بنــزاری کوردیــی ناوەندییــە. لــە خــوارەوە چەنــد 
بڕگەیــەک لــەم دەقــە پەخشــانییە دەخەینــە 
زارناســییەوەش  ڕووی  لــە  هەروەهــا  ڕوو، 

ــن: ــۆ دەکەی ــیکردنەوەی ب ش
»کــوڕە)١٨( ، هێالنێکــی لــە بــۆ خــۆی چــێ 
کردبــوو، هێلکــەی دەنــاودا کردن لەســەر ڕێبازی 
فیلــی، فیلیــش قاعیــدەی وەهــا بــوو کــە هەمــوو 
ــە  ــەراوی. ل ــە س ــدا دەهات ــە وی ڕێبازی ڕۆژێ ب
ڕۆژێکــی لــە ڕۆژان لــە قاعیــدەی خــۆی ئەیبــرێ، 
فیــل هاتــە ســەراوی. دەنــاو ڕێبــازی خۆیــدا پــێ 
لــە هێالنــی کاڵوکــوڕەی نــا و هەمــووی خــراپ و 
وێــران کــرد، هێلکــەی دە وی هەمــوو شــکاندن، 
هــەر چــە تێــدا بــوو هەمــووی بــە تەلــەف بــرد. 
دەمــا کاڵوکــوڕەی نــواڕی، هێالنــی دی کــەوا 
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فیلــی چــی دەگــەڵ کــردووە، لــە پاشــی ئەوەندە 
زەحمەتــی بــۆ خــۆی پێــوە بردبــوو، هــەر لە جێ 
زانــی کــە ئــەو کار و کــرداری فیلییــە. غەیــری 
وی پــێ )ی( کــەس ئەوهــە نەکــردووە. پاشــی 
ــووە  ــا چ ــڕی و هەت ــوڕە ف ــەری، کاڵوک وی خەب
ــان، پاشــی  ــان گری ــە گری ســەر ســەری فیلــی ب
گوتــی: ئــەی پادشــای مــن ئــەوە چییــە کــە تۆی 
ــە  ــت ل ــۆ پێ ــە ت ــووە ســەراوی، کارێ ک هەڵگرت
هێالنــێ مــن نــاوە و هەمــووت وێــران کــردووە و 
هێلکــەی دە مــن هەمــووت شــکاندوون، بێچــووی 
دە منــت هەمــوو کوشــتوون، دەگــەڵ پێلێنانــی 
ئەوەنــدەت هەنــەک بــە مــن کــردووە، ئــەزت بــە 
ــەزەی  ــچ موالح ــردووم و هی ــاب ک ــر حیس فەقی
ــە  ــی: ئەوەی ــل گوت ــردووە. فی ــت نەک ــی من حاڵ
ــای  ــەوی کاری، وەه ــەر ئ ــم ئەس ــەزی هەڵگرت ئ
گــوت و ڕۆی. پاشــی کاڵوکــوڕە وەرگەڕیــا و 
هاتــە کــن پۆلــی مورغــان، شــەکوای خــۆی لــە 

کــن ئــەوان کــرد«)١٩(.

بڕگەیەکی دیکە لە دەقەکان:
»پیــاوی دەبــەرێ گوتــووە، مرۆیــەک ڕابــووری 
لەوێنــدەرێ  ئەشــکەوتانەوە  هەنــدەک  دەنــاو 
ئــەرزی  وەدەرکــەوت،  بــۆ  لــە  جێخەزێنێکــی 
هەڵکەنــد، گەیشــتە ســەر چتێکــی، بــە عەمــری 
خــۆی چتــی وەهــای نەدیبــوو، هــەر کــە هەڵــی 
ــار زۆر و  ــە خەزێنیکــی یەکج ــی ک شــکاوت ڕوان
زۆرداوە. دە دڵــی خۆیــدا گوتــی ئەگــەر ئــەوەی 
وە حــەرز  ماڵــێ،  ببــەم  دەرئینــم،  خەزێنــی 
بکــەم، نەقــڵ بکــەم، کــەم کــەم زەمــان لــە مــن 
ــکا و  ــەوان ب ــغول ب ــن مەش ــن، ئەم ــژ دەبێت درێ
ــە  ــع دەکا ل ــن مەن ــەوەی م ــوەی ئ ــە نی ــەز ل ئ
لەزەتــی و کەیفکردنــی بــەوەی، ئەمــا ڕای چــاک 

ئەوەیــە ئــەز چەنــد پیاوێکــی دە حەمــاڵ بەکــرێ 
بگــرم، دا لــە بــۆ منــی بگوێزنــەوە، بێننــە ماڵــی 

ــن«)٢٠(. م
کۆکــەرەوە و ســاغکەرەوەی دەقــەکان دڵشــاد 
هیــوا، دەڵێــت »لــە ڕووی زمانــی گێڕانــەوەوە، 
دەقەکە زۆر زوو خۆی بەدەستەوە دەدات و هەر 
ــەرەتاوە، هەســت  ــی س ــن الپەڕەکان ــە یەکەمی ل
بــەوە دەکەیــن، کە بە شــێوەئاخاوتنی ســۆرانیی 
هەولێــر نووســراوە، بــەاڵم هەولێرییــەک، کــە 
بارگاوییــە بــە ژمارەیەکی زۆر لە وشــە و زاراوەی 
کرمانجــی، لــوڕی تــا هەورامــی و موکریانــی 
و گەرمیانــی، هــەر بۆیــە دەتوانــرێ بگوتــرێ 
ئــەم دەقــە مۆزایکێکــە لــە زار و بنزارەکانــی 
زمانــی کــوردی و نموونــە و شــێوەئاخاوتنی 
هەمــوو ناوچەکانــی تێدایــە، تەنانــەت دەتوانــرێ 
ــەر  ــوردی ب ــی ســتانداردی ک ــرێ، زمان ــاوی بن ن
لــە دوو ســەد ســاڵ«)٢١(. بەپێچەوانــەی ئــەم 
بۆچوونــە، ئەگــەر لــە ڕووی ئاســتەکانی زمانــەوە 
ــە  ــەم کتێب ــەی ئ ــی دیک ــە و دەقەکان ــەم دەق ل
ــەم  ــە ئ ــەوە ک ــان ڕوون دەبێت ــەوە، بۆم ورد بین
دەقانــە شــێوەئاخاوتنی هەولێــر نییــە، بەڵکــوو 
ــی دەچێــت،  ــە شــێوەئاخاوتنی موکریان ــر ب زیات
بــەاڵم موتوربــە کــراوە بــە وشــە و کەرەســتەی 
ڕێزمانــی بنزارەکانــی دیکــەی کوردیــی ناوەنــدی 
وەک بنــزاری ســۆرانی)هەولێری(، گەرمیانــی، 
ســلێمانی،.. ئەوجــا زاری دیکــەی کــوردی وەک 

ــوڕی. ــی و کەڵه کورمانجــی و هەورام
کــە  دیــارە  نووســینەکەیەوە  شــێوازی  بــە 
لــە  کوردییەکــەی  نووســەرەکە)وەرگێڕەکە( 
ژێــر کاریگەریــی زمانــی فارســیدایە، چونکــە 
کۆمەڵێک وشــە و زاراوەی فارســی بەکار هێناوە 
زیاتــر لــە نێــو ڕۆشــنبیر و نووســەرانی کــوردی 
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ــە  ــاوە ک ــتان( دا ب ــی کوردس ــران )ڕۆژهەاڵت ئێ
پاشــخانی ڕۆشــنبیرییان فارســییە، هەندێــک لەم 
وشــە فارســییانە ئەمانــەن: قاعیــدە )ل٣٧(، 
تەلــەف )ل٣٧(، موالحــەزە )ل٣٨(، ئەســەر 
)ل١١٧(، مورغــان )ل٣٨(، شــکاوت )هەڵــی 
ــەت  ــە )ل١١٧(، ڕاح ــکاوت( )ل٤٢(، غوسس ش
)ل١٢٨(، لوغــەت )ل٤٥(، دانشــوەری )ل٥١(، 
بەرڕەســی )ل٤٧(، نیگاهکــردن )ل٥٠(، بەیــان 
ناگەهــان )ل٦٥(، خوانەنــدە  کــردن )ل٥٢(، 
)ل٨٢(،  عەکــس  )ل٨٤(،  ســەعی  )ل٦٧(، 
مەردەکــە )ل٦٩(، زیندەگانــی )ل٨٦(، شــەئن 
)ل٨٧(، موزیــر )ل٨٨(، چەندانکــە )ل٩١(، 
میســل )ل١١٨(، هەمشــاری )ل١٠٣(، ئەســباب 
تەهیــە )ل١١٦(،  دەفعــە )ل١١٤(،  )ل١١٢(، 
محــاوەرە)ل١٣١(،  )ل١٢٨(،  قەرارگرتــن 
موکالەمــە )ل١٧١(.. تــاد ئــەم وشــانە لە زمانی 
کوردیــی کوردەکانــی ڕۆژهــەاڵت بــاوە نــەک لــە 
ــی  ــر کاریگەری ــە ژێ ــر ل ــوور زیات ــوور، باش باش

عەرەبیدایــە.
ئاســتەکانی  ڕووی  لــە  بەگشــتی  دەقەکــە 
زمانــەوە، بــە تایبــەت ڕێزمانــەوە زیاتــر ڕێزمانــی 
موکریانــی بــە ســەردا زاڵــە نــەک هەولێــری، 
لەگــەڵ  هەولێــری  بنــزاری  هەرچەنــدە  ئەمــە 
موکریانــی نزیکــی هەیــە. لــە خــوارەوە هەندێــک 
لــەم تەیبەتمەندییانــە ڕوون دەکەینــەوە و لەگەڵ 

دەقــەکان بــەراوردی دەکەیــن)٢٢(:

سەرچاوە و ژێدەر:
١- خوێنــدکاری دوکتــۆرا لــە بــواری پالنــی زمــان لــە 

زانکــۆی ســاینس لــە مالیزیــا.
ــال  ــاب األمث ــوی ئاســۆالن دو شــێرڤێل، کت ٢- ژان ل

ــانی  ــراوەی پەخش ــێکی باڵنەک ــات، دەستنووس والحکای
کــوردی – ســۆرانی، ١٨١٢ – قاهیــرە، وەرگێڕانــی 
لــە عەرەبییــەوە: چەنــد وەرگێڕێکــی نەناســراو، بەرگــی 
بــۆ  پەراوێــز  و  پێشــەکی  و  ســاغکردنەوە  یەکــەم، 
نووســینی: دڵشــاد هیــوا، ســەنا حەســەن، باڵوکــراوەی 
ــر،  ــانا، هەولێ ــەی ڕۆکس ــوردی، چاپخان ــای ک ئەکادیمی

.٢٠١٩
٣- لــە الیــەن هەردوو ســاغکەرەوەی دەستنووســەکان 
ــە چۆنیەتــی  ــە ڕێککەوتــی ٢٠١٩/١١/١٤ ســەبارەت ب ل
دۆزینــەوەی دەستنووســەکان، لــە ئەکادیمیــای کــوردی 
کۆڕێــک پێشــکەش دەکــەن. هەندێــک لــە ئامادەبووانــی 
ئــەم کــۆڕە، ئــەم دەقــە تــازە دۆزراوانەیــان زۆر بــەرز 
نرخانــد و وەک ڕوودواێکــی ســەدە وەســفیان کــرد، 
ــچ  ــە هی ــە ڕەنگ ــدە گرنگ ــە ئەوەن ــەم دۆزینەوەی ــە ئ ک
لــە  ســەدەیە  لــەم  ئــەوە  وەک  دی  دۆزینەوەیەکــی 
ــەرێکی  ــت. نووس ــوردی نەبووبێ ــینی ک ــژووی نووس مێ
دی لــەم کــۆڕە ئامــاژەی بــەوە دا کــە ئــەم دۆزینەوەیــە 
کــوردی  زمانــی  مێــژووی  دی  جارێکــی  دەکات  وا 

ــرێتەوە. بنووس
٤- هەمان سەرچاوەی پێشوو. ل.٧.
٥- هەمان سەرچاوەی پێشوو. ل٩.

٦- دوکتــۆر مــارف خەنــەدار، دەســتووری زمانــی 
عەرەبــی بــە کــوردی، عەلــی تەرەماخــی، ســەدەی 
ــدا،  ــان(، بەغ ــەی )دار الزم ــن، چاپخان ــی زایی حەڤدەم

.٧-١٤ ل   .١٩٧١
ــە  ــرگ ل ــیل لەیزینبێ ــدی میش ــی هۆڵەن ٧- کوردناس
توێژینەوەیەکــی ســەبارەت بــەم دەقــە پەخشــانەی 
ــۆ ســەدەی هەژدەمــی  ــە ب ــی وای ــی تەرەماخــی پێ عەل
زایینــی دەگەڕێتــەوە نــەک ســەدەی حەڤــدەم بڕوانــە:

M. Leezenberg, Elî Teremaxî and the 
vernacularization of medrese learning in 
Kurdistan. Iranian Studies, 47)5(. )2014. 
Pp. 713-734
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٨- تەحســین ئیبراهیــم دۆســکی، ل دۆر ئەدەبــێ 
کــورد،  زانیــاری  کــۆڕی  باڵوکراوەکانــی  کرمانجــی، 

ل.١٩.  .٢٠٠٤ هەولێــر، 
٩- مــەال محەمــەدی حاجــی حەســەن )ابــن الحــاج(، 
مەهــدی نامــە، لێکۆڵینــەوە و پێشکەشــکردنی: محەمەد 
عەلــی قەرەداغــی، چاپخانــەی کــۆڕی زانیــاری کــورد، 

بەغــدا، ١٩٧٥. ل١٤.
١٠- مــەال محەمــەدی ســیوچی، تذکــرة العــوام، یــان 
بەیتــی ئــەوەڵ و ئاخــر، لێکۆڵینــەوەی: محەمــەد عەلــی 
قەرەداغــێ، چاپــی یەکــەم، چاپخانــەی کامەرانــی، 

ــلێمانی، ١٩٧٩. س
کوردیــی  کریــم، »عەقیــدەی  مــەال  محمــدی   -١١
کــۆڕی  گۆڤــاری  نەقشــبەندی«،  خالیــدی  مەوالنــا 
زانیــاری عێــراق، بەرگــی هەشــتەم، چاپخانــەی کــۆڕی 

زانیــاری عێــراق، بەغــدا، ١٩٨١. ل٢٠٠.
12-Farhad Shakely, The Modern Kurd-

ish Short Story, Uppsala University, 
Sweden, 2016. P.31
١٣- د. فەرهــاد پیربــاڵ، مێــژووی وەرگێــڕان لــە 
ئەدەبیاتــی کوردیــدا لــە کۆنــەوە تــا ١٩٣٢، چاپخانــەی 

ــر، ٢٠٠٢. ل.٥٥. ــەروەردە، هەولێ ــی پ وەزارەت
ــی  ــدەی کوردی ــم، »عەقی ــەال کری ــەدی م ١٤- محەم

مەوالنــا خالیــدی نەقشــبەندی. ل.٢٢١ – ٢٢٢.
مــەال  حیکایەتێــد  چــل  فنــدی،  ڕەشــید   -١٥
باڵوکــراوەی   ،١٧٩٩-١٨٦٧ بایەزیــدی،  مەحمــوودێ 

ل.٩.  .٢٠٠٤ هەولێــر،  ئــاراس، 
ئەدەبــی  زمانــی  و  نالــی  شــارەزا،  کەریــم   -١٦

.١٩٨٤ بەغــدا،  کــوردی،  یەکگرتــووی 
ســەربەخۆی  کەســی  جێنــاوی  نموونــە  بــۆ   -١٧
)ئــەز( کــە ئێســتا لــە زاری کوردیــی باکــوور و گــۆران 
ــاوە،  ــدی نەم ــی ناوەن ــە کوردی ــە و ل ــی هەی - هەورام
لــە ســەدەی نــۆزدەم لــە دەقــە شــیعرییەکانی مەهــدی 

نامــە و )تذکــرة العــوام(دا هاتــووە، هەروەهــا لــە 
شــیعرەکانی وەفایــی و )نالــی(ش بــەکار هاتــووە، کــە 

ــووە. ــاوە هەب ــەم جێن ــە ئ ــەو کات ــە ئ ــە بەڵگەی ئەم
١٨- کــوڕە، یــان کاڵوکــوڕە: باڵندەیەکــی بچکۆلەیــە، 
لەپــەڕی  کاڵوێکــی  دەبــێ،  چۆلەکەیــەک  بەقــەد 

بەســەرەوەیە.
١٩- ژان لــوی ئاســۆالن دو شــێرڤێل، کتــاب األمثــال 

و الحکایــات. ل٣٧
٢٠- هەمان سەرچاوەی پێشوو. ل٤٢
٢١- هەمان سەرچاوەی پێشوو. ل٢٤

٢٢- مەبەســت لــە شــێوەزاری هەولێــری، هەمــان 
ــە  ــی ناوەندیی ــۆرانی کوردی ــزاری س ــان بن ــێوەزار، ی ش
ــر و  ــاو شــاری هەولێ ــە ن ــر ل ــزگای هەولێ ــە پارێ ــە ل ک
ــێوەزارە  ــرێ، ش ــێ دەک ــەی پ ــی قس ــەزا و ناحیەکان ق
ناوچەییەکانــی بەیــەک دەچێت و ئــەو تایبەتمەندییانەی 

ــە کــە لێــرەدا بــاس کــراون. هەی


