ﮐهﺷﮑۆ ه ﺷيعر ﮑﯽ ﮐورديﯽ "ﮔۆرانﯽ"
ﮐۆﮐردنهوەی

ﺷ ﺦ ﻋهبدولموئمينﯽ مهردۆﺧﯽ
) ١٧٣٩ـــ (١٧٩٧

ساغکردنهوە و سهرەتاو ﭘهراو زنووسينﯽ
ئهنوەری سو ﺗﺎنﯽ

چاﭘﯽ س ههم٢٠١٩ ،

ش خ ﻋهبدولموئمين مهردۆخﯽ )ﮐۆﮐردنهوە(
"ﮐهشکۆ ه شيعر کﯽ ﮐورديﯽ ﮔۆرانﯽ"
ساغکردنهوەو سهرەتاو ﭘهراو زنووسينﯽ ئهنوەری سو تانﯽ
چاﭘﯽ يهﮐهم ،١٩٩٨ ،تڕەستﯽ سۆن بۆ ﮐوردستان ،لهندەن
چاﭘﯽ دووههم ،٢٠١٠ ،بنکهی ژين ،سل مانﯽ
چاﭘﯽ س ههم ،٢٠١٧ ،ما ﭘهڕی ڕۆژهه ت -بۆﮐان ،ئا مانيا

٢

وا ،ئاوڕی نويژيكﯽ ﭘيرۆزم دايهوه
نويژی ،كه بانﮕﯽ له منارهی سهوزی مندا يمدا دراوه و
ئيسته ،دوای ﭘهنﺟا ساڵ،
له ميحرابﯽ ئيقامهيدا دهوهستم.

يهكهم شيعری "ههورامﯽ"
دايكم ــــ ئامينهی محهمهديان
ف ری ﮐردم:
"قهتارێ ئاما ،ﮔهوههر بارشهن
خورشيد خاوەر ،سهرقهتارشهن"

منيش ،بهرههمﯽ دە ساڵ ڕەنﺟم
له نو ژﮔهی خۆشهويستيدا
ﭘ شکهش به ڕووﮔهی ڕازاوەی
مامۆستاﮐهم دەﮐهم،
قهبووڵ ب ت!

ئهنوەر

٣

له چاﭘکردنﯽ ئهم ﮐهشکۆ هدا ،ئهرﮐﯽ من ساغکردنهوەی شيعرەﮐان،
ڕوونکردنهوەی ههندێ ﻻيهنﯽ زمانهوانﯽ و ﭘ که نانﯽ ژيننامهی شاﻋيرەﮐان بووە،
نهک ل کدانهوەی شيعر و وەرﮔ ڕانيان بۆ سهر ش وە زمانﯽ ﮐرمانﺟﯽ خواروو ـــ
واته سووک ﮐردنﯽ باری سهرشانﯽ خو نهر!
من به تونديﯽ دژ بهو بۆچوونه دەوەستم ﮐه شيعری ﮐرمانﺟﯽ ژووروو يا ههورامﯽ
وەربﮕهڕ ته سهر ش وە زاری ﮐرمانﺟﯽ خواروو .بۆ چوون کﯽ وەها ،يهﮐﭘارچهيﯽ
ﮔهل و يهﮐ تﯽ زمانﯽ نهتهوايهتييمان دەخاته ﭘرسياری ﺟيددييهوە .با ڕووناﮐبيری
بهرﭘرسﯽ ﮐورد خۆی لهﮔهڵ زاراوەﮐانﯽ زمانﯽ ﮐورديدا ڕاب نﺂ ء بيرۆﮐهی
)زمانﯽ يهﮐﮕرتووی ﮐوردی( ،مهفهووم کﯽ بهرتهسکﯽ ناوچهﮔهرانه
وەرنهﮔر ت.

٤

سﭘﺎسنﺎمه

ﮐاری ئامادەﮐردنﯽ ئهم ﮐت به ،ماوەيهﮐﯽ زۆری خاياند ،لهو ماوەيهدا ،يارمهتيم له
ﮔهل ﮏ مامۆستاو شارەزاو دۆست و برادەر وەرﮔرت .به ئهرﮐﯽ سهر شانﯽ دەزانم
سﭘاسﯽ ههموو ئهو زاتانه بکهم وا به ناردنﯽ ﮐت ب  ،وتار ،ناساندنﯽ سهرچاوە،
ڕ نموونﯽ ،ساغکردنهوە و تايپ و چاپ ،ئهرﮐيان له ﮐارەﮐهی من ﮐهمتر نهبوو.
مامۆستا محهمهدی مهﻻ ﻋهبدولکهريم ،بۆ ڕ نموونﯽ و ناردنﯽ نوسخهی )ع(و
نووسينﯽ ﭘ شهﮐﯽ ،ﮐاک محهمهد ﻋهلﯽ سو تانﯽ ،بۆ ناردنﯽ نوسخهی )س( ،د.
ئهميری حهسهن ﭘوور ،بۆ نووسينﯽ سهرەتا ،مامۆستا ﮐهماڵ مهحموود فهرەج و
ﮐاک ئهسعهدی سراج الدينﯽ و ﮐاک ﺟاسم ههورامﯽ بۆ ﭘ دا چوونهوەی سهرەتاو
دەقﯽ شيعرەﮐان ،ﮐاﮐم ـــ ﻋومهری سو تانﯽ )وەفا( بۆ ﮔهل ﮏ يارمهتيﯽ ئهدەبﯽ،
ﮐاک ڕەسوو ﯽ قادری بۆ ﮔهل ﮏ يارمهتﯽ ئهدەبﯽ ،خ زانم ـــ نهسرين برنا ،بۆ
يارمهتﯽ زۆر و ساغکردنهوەی دەقهﮐان ،خاتوو ش ری لهيزەرو ئهندامانﯽ
بهڕ وەبهرايهتﯽ "ترەستﯽ سۆن بۆ ﮐوردستان" بۆ ئامادە ﮐردنﯽ بهشﯽ ئينﮕليزی
و چاﭘﯽ ﮐت بهﮐه ،د .م .ﻋيسا وەلﯽ و بهشﯽ تورک و ئ رانﯽ له ﮐت بخانهی بريتانيا،
بۆ نووسينﯽ سهرەتاو ئيﺟازەی چاﭘﯽ دەستنووسهﮐه وچاوﭘۆشيکردنيان له مافﯽ
ﮐۆﭘﯽ ڕايتس ،ﮐت بخانهی "بودليان" )ئۆﮐسﻔۆرد( بۆ ئيﺟازەی چاﭘﯽ و نه
ڕەنﮕييهﮐانﯽ شهرەفنامه ،ﮐت بخانهی ئهنﺟومهنﯽ ئاسيايﯽ ﭘادشايﯽ ،چاﭘهمهنﯽ
زانستﮕهی ئۆﮐسﻔۆردو ﮔۆڤاری مهدرەسهی تو ژينهوەی ڕۆژهه تﯽ و
ئهفريقيهﮐانﯽ زانستﮕهی لهندەن بۆ ئيﺟازەی چاﭘﯽ ﭘاشکۆی ١و  ٢و  ،٣دوﮐتۆر
د .ن .مهﮐهنزی بۆ ئيﺟازەی ميهرەبانانهی لهمهڕ چاﭘﯽ وتارەﮐهی خۆی )ﭘاشکۆی
س يهم( ،د .نهبهزو ﮐاک توانا ﮐهمال مهحموود ،خوال خۆشبوو خاتوو سوبحيه
نادرو ﮐاک مستهفا ﮐهريم بۆ تايﭘﯽ ﮐت بهﮐه ،ﮐاک ساﻻر فهخری ،ﮐاک سامان
ﺟاف ،خاتوو ميراندا واتسۆن ،ﮐاک مهﺟيد حهقﯽ و ﮐاک ﻋهتا موفتﯽ بۆ ديزاينﯽ
ﮐت بهﮐه ،مه بهندی ڕۆشنبيريﯽ ﮐوردو بنکهی ڕاﮔهياندنﯽ ﮐوردی له لهندەن بۆ
"سکهن"ی ﻻﭘهڕەﮐان و ﮔهل ﮏ يارمهتﯽ ديکه.
٥

بهڕ زان:مامۆستا محهمهد ﻋهلﯽ قهرەداغﯽ ،مامۆستا محهمهد ڕەسول هاوار،
مامۆستا ﻋوسمان ههورامﯽ ،هونهرمهند ناسری قازی زادە ،ﮐاک ههژار ،ﮐاک
حهسهنﯽ قازی ،خوال خۆشبوو د .ﻋابد سراج الدينﯽ ،ﮐاک ئهنوەر قادر محهمهد،
ﮐاک فهرهاد ﭘيرباڵ ،ﮐاک محهمهد حهمهباقﯽ ،ﮐاک حهﮐيم مهﻻ سا ﺢ ،ﮐاک
سهربهست ﮐهرﮐووﮐﯽ ،ﮐاک ئهحمهدی شهريﻔﯽ ،ﮐاک ئهحمهد نهژاد ،ﮐاک ستار
هه هبﺟهيﯽ ،ﮐاک ئهميری شاهسواری بۆ ناردنﯽ ﮐت ب و وتار ،ناساندنﯽ
سهرچاوەو ﮔهل ﮏ يارمهتﯽ تر ،سهرنووسهرانﯽ بهڕ زی ﮔۆڤارو ڕۆژنامه
ﮐوردييهﮐان :مامۆستای ﮐورد ،ﮔزينﮓ ،يهﮐﮕرتن ،ﭘهيڤ ،ﭘهيام ،مه بهند،
ههنﮕاوو ژينﯽ نوێ ،بۆ چاﭘﯽ ڕاﮔهياندن و ههواڵ لهسهر ﮐهشکۆ هﮐه ،ههروەها
ﮔهل ﮏ ڕۆحﯽ ﮔهورەی تر ،ﮐه بهداخهوە ناويانم لهبير نهماوە.
ههموو ئهرﮐ کﯽ ئامادەﮐاری و ب وﮐردنهوەی چاﭘﯽ س ههميش له ئهستۆی برای
بهر زم ﮐاک نادر فهتحﯽ -سهرنووسهری ما ﭘهڕی ڕۆژهه ت -بۆﮐان بووە.
سﭘاسﯽ زۆری د سۆزييهﮐهی دەﮐهم.
ههمووﻻيهک له خزمهتکردنﯽ ئهدەبﯽ ﮐورديدا سهرﮐهوتوو بن.
ئهنوەری سو ـتانﯽ

٦

ڕوونﮑردنهوەيهک سهبﺎرەت بهم چﺎﭘهی بهردەست
ئهم دەقهی ئ ستا ،دوای چاﭘﯽ يهﮐهم و دووههمﯽ ﮐت بهﮐه ئامادە ﮐراوە ﮐه
تڕەستﯽ سۆن بۆ ﮐوردستان و ﭘاشانيش بنکهی ژين له سا نﯽ  ١٩٩٨و ٢٠١٠
دا له لهندەن و سل مانﯽ ب ويان ﮐردەوە .زيادﮐراوەﮐانﯽ بنکهی ژين و ڕ زدار
محهممهد ڕەشيد ئهمينﯽ ﭘاوەيﯽ لهم چاﭘهی ئ ستادا به تهواوەتﯽ ﭘار زراون و
دەستيان ل نهدراوە .له ﻋهينﯽ ﮐاتدا ئهو ناتهواوييانهی چاﭘهﮐه ،بۆ نموونه،
ﻻبردنﯽ شهش ﻻﭘهڕە ﭘهراو زەﮐانﯽ سهرەتا ،ههروەها ﮔۆڕينﯽ خا بهندييهﮐانﯽ
چاﭘﯽ يهﮐهم ،ل رەدا ساغ ﮐراونهتهوە و سهرلهنوێ دراونهتهوە دەم دەقهﮐه.

٧

ﭘ رست
ﭘيشهكﯽ :مامۆستا محهمهدی مهﻻ كهريم
سهرهتا :ئهنوهر سو تانﯽ
-

ههندی ﭘيناس بۆ شيعرهكان

-

بيسارانﯽ يا مهحزوونﯽ؟

-

شاﻋيران ،ژيان و بهرههميان

 .١ئاغه كۆر
 .٢شيخ ئهحمهدى تهختﻰ
 .٣ميرزا ئيبراهيم
 .٤ئهلياس بهگ
 .٥ئوهيس بهگ
 .٦ﭘهشيو
 .٧شيخ ﺟهمالهددينﻰ يهكهمﻰ مهردۆخﻰ
 .٨مهﻻ حافڤ فهرهاد
 .٩شيخ حهسهنﻰ دهرهههردى
 .١٠خاناى قوبادى
 .١١ﻻلۆ خوسرهو
 .١٢دهدردين
 .١٣ڕهزا بهگ
 .١٤مهوﻻنا زهينهلعابدين
٨

 .١٥شاكه
 .١٦شيخ شهمسهددين دهرهههردى
 .١٧مهﻻ تاهير ئهورامﻰ )ئهورامانﻰ(
 .١٨ﻋهبدى
 .١٩ﻋومهر نهﺟﺟاڕى
 .٢٠سۆفﻰ ﻋهلﻰ ك ونانﻰ
 .٢١شيخ ﻋهبدولموئمينﻰ دووهمﻰ مهردۆخﻰ
) ٢٢حاﺟﻰ ﻋهلﻰ محهمهد بهﮔﻰ تيلهكۆ
 .٢٣مهوﻻنا فهڕڕوخ ﭘا نﮕانﻰ
) ٢٤مهﻻ فهز و
 .٢٥مهوﻻنا قاسم
 ٢٦و  .٢٧نهناسراو )ﻻاﻋلم (
 .٢٨شيخ لوتﻔو ﻼ
 .٢٩مهحزوونﻰ "بيسارانﻰ"
 .٣٠محهمهدئهمين بهﮔﻰ ئهورامﻰ
 .٣١محهمهد قولﻰ سولهيمان
 .٣٢شيخ مستهفاى تهختﻰ
 .٣٣ئوستاد ميكائيل
 .٣٤نازر بستﻰ
 ٣٥و  .٣٦ياسكه و يۆسف ياسكه
 .٣٧مهﻻ يۆسف ،براى مهﻻ حهبيبﻰ ﮔﻼن
٩

 .٣٨مهﻻ يۆسف ڕۆيسه /دۆيسه
 .٣٩شيخ يهﻋقووب ﺟان

دەقﯽ شيعرهكان
دهقﯽ شيعرهكان به ڕينووسﯽ نويﯽ كوردی
وينهی ئۆريﺟينا ﯽ ﻻﭘهڕهكانﯽ دهستنووسهكه
س ﭘاشكۆ:
 "كهشكۆ يكﯽ بچووكﯽ شيعری ﮔۆرانﯽ" ،ئﯽ .بﯽ .سۆن بهشيك له وتاری "ﮔۆران " :ڤ  .مينۆرسكﯽ" -ههندی شيعری ليريكﯽ ﮔۆرانﯽ" ،د .ن .مهكهنزی

بهشﯽ ئينﮕليزی:
ﭘ شهﮐﯽ
تقريظ ،ﮐت بخانهی بريتانيا
سهرەتا ،دوﮐتۆر ئهمير حهسهنﭘوور

١٠

لهﭘ نﺎوی سﺎغﮑردنهوە و ﺗ ﮕهيﺷﺗنﯽ
ﺷيعری ﮐوردی به ديﺎل ﮑﺗﯽ
محهمهدی مهﻻ
ﮐهريم

"ﮔۆرانﯽ"دا

بايهخﯽ ديال کتﯽ ﮔۆرانﯽ له زمانﯽ ﮐورديدا ،له ئاستﯽ بايهخﯽ هيﭻ ديال کتيکﯽ
تری ئهم زمانهدا نييهو له هيﯽ ﮔشتيان زياترە .ڕاسته ههر ﮐام له ديال کته
سهرەﮐييهﮐانﯽ زمانﯽ ﮐوردی ڕوويهﮐﯽ ههيه بايهخ کﯽ تايبهتيﯽ ئهدات  ،به م ﮐه
بهراوردی ئهم ڕووانهو ئهم بايهخانه ئهﮐهين بۆمان دەرئهﮐهوێ هيﯽ ديال کتﯽ
ﮔۆرانﯽ له هيﯽ ئهوانيتر ﮔهل زياترە .ئهوەندە ههيه ،بهداخهوە ،له ئهنﺟامﯽ ئهو
بارودۆخهی ت کڕای نهتهوەی ﮐوردی تيا ئهژی و ئهو وەزﻋهی بۆ ههرﮐام له
ديال کتهﮐانﯽ زمانهﮐهی هه کهوتووە ،ديال کتﯽ ﮔۆرانﯽ له ههر ﮐام لهم ديال کتانه
ﮐهمتر بايهخﯽ دراوت َ  ،به کوو ئهشتوانين ب ين ههر هيﭻ نهب لهناو خۆمانا
هيچ کﯽ وای بۆ نهﮐراوە ،با وﺟووی ئهوەی چهند سهدە زمانﯽ ئهدەبيﯽ ديوانيﯽ
ميرنشينيﯽ ئهردە ن بووە ،وەک زمان کﯽ ئهدەبﯽ ،بهش کﯽ زۆری ﮐوردستانﯽ
ﮔرتووەتهوە .با ،لهﭘ شا ،بهراورد کﯽ بايهخﯽ ديال کته سهرەﮐييهﮐانﯽ زمانهﮐهمان
بکهين ،بزانين هيﯽ ههر ﮐام له چ ڕوويهﮐهوەيه:
ديال کتﯽ ﮔۆرانﯽ
 ديال کتﯽ ﮔۆرانﯽ هاوسنوورييهﮐﯽ بهرب وی لهﮔهڵ ناوچهی ﮔهل لهديال کتهﮐانﯽ زمانه ئ رانﯽ يهﮐان ههيه ﮐه ئهمهيش بۆ ساغکردنهوەی ڕەگ
وڕيشهی ئهم ديال کتهو ﭘ وەندی لهﮔهڵ ئهو ديال کتانهی تر زۆر ﭘڕ بايهخه.
 ﮐۆنترين شيعری ﮐوردی ﮐه بۆ ﭘتر له ههزارو دووسهد ساڵ ئهﮔهڕ تهوە ،بهديال کتﯽ ﮔۆرانييه )شيعری با وو ﯽ ماهﯽ(.
 دەو همهندترين ئهدەبﯽ له ناو ت کڕای ديال کته ﮐوردييهﮐاندا ههيه )شيعریيارسان= ئههلﯽ حهق و شاﻋيرانﯽ تری ئهم چوار ـــ ﭘ نﺞ سهدەيهی دوايﯽ(.
 بهرههمﯽ ئايين کﯽ له هيﯽ ههر ﮔهل کﯽ تری دراوس زياتر هيﯽ ﮐورد ــ ﮐهئاينﯽ يارسانه ،به ديال کتﯽ ﮔۆرانييه )شيعرە ئايينﯽ يهﮐانﯽ يارسان(.
ديال کتﯽ ﮐرمانﺟيﯽ سهروو:
١١

 نو ژی ﮐوردانﯽ ئ زيدی ﮐه بهش کن له ﮐورد به يهﮐ له وردە ديال کتهﮐانﯽﮐرمانﺟيﯽ سهرووە.
 ﮐت بﯽ ئايينيﯽ ئ زيدييان ﮐه "ﺟيلوە"و "مهسحهفﯽ ڕەش"ن ،به يهﮐ له وردەديال کتهﮐانﯽ ﮐرمانﺟيﯽ سهروون.
 ﮐۆمه ﯽ بهرههمﯽ تری ئايينﯽ ئ زيدی به شيعر ،به وردە ديال کتﯽ ئهم ديال کتهههن.
 بهرههمﯽ شيعری ﮐورديﯽ لهسهر رێ وڕەسمﯽ شيعری ﻋهرەبﯽ ،بهر له ههرديال کتيکﯽ ﮐوردی ،له ديال کتﯽ ﮐرمانﺟيﯽ سهروودا داهاتووە ،وەک شيعری
"فهق تهيران" و "مهﻻ ﺟهزيری" و "ئهحمهدی خانﯽ"و "مهﻻ باتهيﯽ"و هيﯽ
ﮔهل کﯽ تر.
ديال کتﯽ ﮐرمانﺟيﯽ خواروو:
 بهرههمﯽ شيعری بهم ديال کته له چاو ديال کتهﮐانﯽ ترا نو يه ،به م له ههرﮐام کﯽ تريان زياتر ﮔهشهی ﮐردووە و ﭘ ﮕهيشتووە.
 به هۆی ئهو باروودۆخه سياسييهوە ﮐه بۆ ناوچهی به ﮐرمانﺟيﯽ خواروو ـــدووی ﮐوردستان هه کهوتووە ،ئهم ديال کته له ههر ديال کتيکﯽ تری ﮐوردی زياتر
ﭘهرەی سهندووە و ﮔهشهی ﮐردووە و خزمهتﯽ ﮐراوە و ﮐت ب و ﮔۆڤار و
ڕۆژنامهی ﭘ ب و ﮐراوەتهوە و ل ﯽ ﮐۆ راوەتهوە و ﮔراماتيکا و فهرههنﮕﯽ بۆ
نووسراوە.
ديال کتﯽ لوڕی:
هاوسنووری ﮔهل له ديال کتهﮐانﯽ زمانه ئ رانﯽ يهﮐانه. لهو ڕۆژەوە شيعهيهتﯽ بووە به مهزەبﯽ بهشﯽ زۆری خه کﯽ ئ ران ،به هۆینزيکبوونهوەی ئايينيﯽ ﮐوردە لوڕەﮐانهوە له فارسهﮐان ،ههستﯽ ﮐوردايهتييان زۆر
ﮐهم بووەتهوە و ئيتر نه ت کڕا خۆيان به ﮐورد زانيوە و نه بهشﯽ زۆری ئهوانيش
وا ل يان ﮐۆ يونهتهوە وەک ﮐورد مامه هيان لهﮔهڵ ﮐردوون .بۆيه تا ئهم سا نهی
دوايﯽ ﭘاڵ ﭘ وەنهر کيان بۆ بايهخدان به ديال کتهﮐهيان و ژياندنهوەی بهرههمﯽ
شيعری نووسراو و سهرزارەﮐييان نهبوە.
* *
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من تهنها وەک خو ندەوار کﯽ ﮐوردی ناﭘسﭘۆڕ ،ﮐه نيمچه شارەزاييهﮐم له
مهسهلهﮐه ههيه به هه سهنﮕاندن کﯽ سهر ﭘ ﯽ ﮐه بۆ ﮐورته وتار کﯽ وەک ئهم
وتارە دەس بداو له ﮐهس کﯽ وەک من بووەش تهوە ﮐه بايهخﯽ ﭘتری ديال کتﯽ
ﮔۆرانيم لهچاو ديال کتهﮐانﯽ تری زمانﯽ ﮐوردی ،به بۆچوونﯽ خۆم ،له چهند
خا کا ،دەربڕيو ئ ستا د مه سهر بابهتﯽ نووسينهﮐهم ﮐه ﭘيشاندانﯽ چهند ﭘ شنيايهﮐه
بۆ ڕەخساندنﯽ شارەزابوون کﯽ باشﯽ خو ندەواری ﮐورد له ديال کتﯽ ﮔۆرانﯽ و
ساغکردنهوەو ل کدانهوەی شيعری ﮔۆرانﯽ و ڕزﮔارﮐردنﯽ ئهم ﮐهلهﭘوورە زۆرو
زەبهند و بهرفراوان و بهتام و چ ژە ،له مانهوەی ب سوود ل وەرﮔيران له
دووتو ﯽ بهياز و ﮐهشکۆ ه ﮐۆن و لهسهر ﭘارچه قاقهزی ڕزيوو ﭘهڕﭘووت و زەرد
هه ﮕهڕاو له ناو ﮐت بﯽ ئهم وئهو و له ژ ر باری تۆز و خۆ ﯽ ﮐه هﮐهﮐردووی
ﮔهردوون و لهژ ر ﭘ ﯽ مشﮏ و مۆرانهدا ،ﭘاش ئهوەی به در ژايﯽ سهدەها ساڵ
چهندی ل فهوتاوە وەک به ناوی ئهو شاﻋيرانهو ئهو بهرههمانهدا بۆمان
دەرئهﮐهوێ ﮐه نه ﭘاشماوەی شاﻋيرەﮐان ديارە و نه له هيﭻ ﮐو يهﮐهوە سۆراخ کﯽ
ئهو بهرههمانه مان بۆ ئهﮐرێ .لهم ڕۆژەدا ﮐه ههموو ﮔهل چيﯽ له توانا ب بۆ
زيندوو ﮐردنهوەی بچووﮐترين نيشانهيهﮐﯽ شارستانيهتﯽ خۆی ئهيکا ،ئ مهيش
شوورەيﯽ يه بۆمان چيمان ل بووەش تهوە بۆ ژياندنهوەی ﭘاشماوەی ﭘشتﮕوێ
خراوی ئهدەبمان ،نهيکهين ،تا دەوری خۆی له زاخاو دانهوەی دڵ و م شکﯽ
خو ندەوارانﯽ ﮐوردا ببين و ب ته مهيدانﯽ خۆنواندنهوە و چهند تائ ستا توانﯽ
شانازيکردنمان به ﮐهسان کﯽ وەک ب سارانﯽ و خانای قوبادی و مهولهويﯽ
تاوەﮔۆزييهوە ،بۆ ڕەخساوە ،ئهوەندەيشمان بۆ شاﻋيرانﯽ تری ديال کتﯽ ﮔۆرانﯽ و
ههموو ديال کتهﮐانﯽ تری زمانه ئازيزەﮐهمان بۆ بڕەخس .
من ﮐه ئ ستا ئهم چهند ﻻﭘهڕەيه لهسهر ﭘ شنيای دۆستﯽ ئازيزم ﮐاک ئهنوەری
سو تانﯽ ئهنووسم تا لهﭘاڵ بهرههمﯽ ڕەنﺟﯽ چهند سا هيا به ساغکردنهوەی
ﮐهشکۆ کﯽ ﮔۆرانييهوە لهﮔهڵ چهند ﭘ شبهندو ﭘاشبهندی تری ﮐۆمه هی ڕۆشنبيری
ﮐوردا ب وی بکاتهوە ،تا ئهم ساتهيش ﮐارەﮐهی ئهوم بهرچاو نهﮐهوتووە .ڕاسته
ئهو چابوﮐانهو چاﻻﮐانه فۆتۆيهﮐﯽ ئهو ﮐارەی خۆی بۆ ناردووم چاو کﯽ ﭘيا بﮕ ڕم
و باری سهرنﺟﯽ خۆمﯽ ،ئهﮔهر بووم ،بۆ دەربڕم ،به م به هۆی ئهو بارودۆخهوە
ﮐه ئهمڕۆ ئ مهی تيا ئهژين ،ه شتا ئهو ن رراوەی ئهوم ﭘ نهﮔهيشتووە ،لهوەيش
د نيام ﮐه ههر هيﭻ نهب تا ئهم چهند ﻻﭘهڕەی بۆ ئهنووسم و بۆ ئهن رم دەرفهتﯽ
ئهوەم بۆ نالوێ بيبينم و بزانم چيﯽ ﮐردووە و چۆنﯽ ﮐردووە .ئهوەندە ههيه له
ڕ ﮕای ئهو ئاﮔادارييهوە ﮐه چوار ـــ ﭘ نﺞ سا ه به هۆی نامهو نامهﮐارييهوە لهن وان
من و ﮐاک ئهنوەردا ههيه به هۆی دوو ــ س وتارەوە ﮐه له دەوروبهری ﮐارەﮐهيا
له ﮔۆڤارە ﮐوردييهﮐانﯽ ههندەرانا ب و ﮐراونهتهوەو له سهفهری سا ﯽ ڕابوردووما
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به هيوای تيمار بۆ ئه مانيا دەستم ﭘيايانا ڕاﮔهيشت و خو ندمنهوە ،ئهزانم ﻻی ﮐهمﯽ
له ڕووی ساغکردنهوەی ت کست و بهراوردی نوسخهو ڕاست خو ندنهوەی وشهی
شيعرەﮐانﯽ ﮐهشکۆ هﮐه ،لهﮔهڵ ئهوەيش ﮐه خۆی خه کﯽ ناوچهيهﮐﯽ ﮐوردەواری
نييه به ديال کتﯽ ﮔۆرانﯽ بدو ن ،ﮐار کﯽ فرە و فرەﮔهورەی ﮐردووە .خۆ ئهﮔهر
به ﮐه ﮏ وەرﮔرتن لهو ههموو ﮐوردە ڕۆشنبيرانهيش بووە به و تانﯽ ئورووﭘادا
ئاوارەو ﭘهڕەوازە بوون ،توانيب تﯽ فهرههنﮕ کﯽ ڕەسا بۆ وشهﮐانﯽ ﮐهشکۆ هﮐه
ساز بکاو ﭘوختهيهﮐﯽ واتای شيعرەﮐان ل ﮏ بداتهوە ،ئهوە ﮐار کﯽ ﮐردووە
سهردەستهی ههر ﮐارێ ب لهم مهيدانهدا بکرێ ،ههرچهند ئهزانم ئهوەی ههر بۆ
نهﮐراوە ﮐه بۆنهی وتنﯽ زۆرتری ﭘارچه شيعرەﮐان بدۆز تهوە ،چونکه ئهوە بهندە
لهسهر وەدەسه نانﯽ نوسخهيهﮐﯽ بڕواﭘ کراو ـــ ئهﮔهر بب ــ ﮐه ئهو بۆنانهی تيا
نووسراب  ،ئهوەيش بۆ هيﭻ شاﻋير کﯽ ﮐۆن و نو ﯽ ﮐورد به باشﯽ هه نهﮐهوتووە.
*

*

*

من ڕای خۆمم له بارەی ديال کتﯽ ﮔۆرانييهوە بهم ﺟۆرە داڕشت ﮐه بايهخﯽ ئهم
ديال کته له زمانﯽ ﮐورديدا له ئاستﯽ بايهخﯽ هيﭻ ديال کت کﯽ تری ئهم زمانهدا نييه
و له هيﯽ ﮔشتيان زياترە .به ﮕهيشم بۆ ئهم ڕايهی خۆم ،به خهيا ﯽ خۆم ه نايهوە،
ﺟا ئهﮔهر خو ندەوارانﯽ ئازيز و ئهوانهی خۆيان به سهنﮕوسووک ﮐردنﯽ
ديال کتهﮐانﯽ زمانﯽ ﮐوردييهوە خهريﮏ ﮐردووە ئهم بۆچوونهم ل بسهلم نن،
ديارە ئهوانيش ،وەک من ،بکهونه ﭘهيﺟۆری ئهو چارە سهرانهی ئهب بۆ ههق
دانهوە دەستﯽ ئهم ديال کتهو يارمهتيدانﯽ ،ﮐه ﺟ ﮕای شايانﯽ خۆی له ناو
ديال کتهﮐانﯽ زمانﯽ ﮐورديدا بﮕرێ ـــ ﺟ بهﺟ بکر ن.
ئ مهی ﮐورد ،ئهمڕۆ دوو ئهرﮐﯽ ﮐولتووريﯽ ﮔهورە له ﭘ ش چاوی خۆمانا بهزەقﯽ
ئهبينين .ئهرﮐ کيان ههموو زمانﯽ ﮐوردی ،به ههمووديال کتهﮐانيهوە ،ئهﮔر تهوەو،
ئهرﮐ کيشيان تايبهته به ديال کتﯽ ﮔۆرانييهوە .ئهو ئهرﮐهيان ﮐه ههموو زمانﯽ
ﮐوردی ئهﮔر تهوە ،ئهرﮐﯽ ئامادە ﮐردنﯽ فهرههنﮕ کﯽ ﮔهورەی ﮐوردی ــ
ﮐوردييه ﮐه چﯽ له وشه بهرﮐارو له ﮐارﮐهوتووەﮐانﯽ ﮔشت ديال کتهﮐانﯽ زمانﯽ
ﮐوردی دەسﮕير بب  ،ههمووی بﮕر تهوە .ئهم وتارەی من بۆ دووان لهم مهبهسته
نهنووسراوە .له بهر ئهوە ل رەدا ههر ئهوەندە ئه م ،وەک يهک دوو ﺟاری تريش،
با بهناوی ڕاستهوخۆی خۆيشمهوە نهبووب  ،ڕوونم ﮐردووەتهوە ،ه نانهديﯽ ئهم
ئهرﮐه ،بهر له ههرچﯽ ،ﭘ ويستﯽ به ئامادە ﮐردنﯽ ﮐۆمه فهرههنﮕﯽ ﮔهورەو
مامناوەندی و بچووﮐﯽ ههموو ديال کت و وردە ديال کتهﮐانﯽ زمانﯽ ﮐوردييه
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بهﺟياﺟيا ﮐه ﭘاشان له ئهنﺟامﯽ بهراوردﮐردن و ل کدانﯽ ههمووياندا فهرههنﮕ کﯽ
ﮔهورەی سهرانسهريﯽ ههموو ديال کته ﮐوردی يهﮐان ئامادە بکرێ.
ئهرﮐهﮐهی تريشيان ئهرﮐﯽ ساغکردنهوەی ﮐهلهﭘووری شيعری و ئايينيﯽ به
ديال کتﯽ ﮔۆرانﯽ يه ﮐه ئهدەبﯽ ئايينيﯽ يارسان ،ﮐه ههمووی ههر شيعرە ،بهش کﯽ
زۆری ئهو ﮐهلهﭘوورە ئهﮔر تهوە .ه نانهديﯽ ئهم ئهرﮐه ،له بهر ئهو ﭘايهو ﭘله
ﮔهورەيهی ئهم ﮐهلهﭘوورە له چوارچ وەی ديال کتﯽ ﮔۆرانيدا ههيهتﯽ و لهبهر ئهو
شو نهی ،وەک وتمان ،ديال کتﯽ ﮔۆرانﯽ له چوارچ وەی زمانﯽ ﮐورديدا داﮔيری
ﮐردووە ،مهنز کﯽ در ژخايهن بهڕ ﮕای ﺟ به ﺟ کردنﯽ ئهرﮐﯽ يهﮐهمهوە
ئهبڕ تهوە .بۆ ه نانهديﯽ ئهم ئهرﮐهی دووەم ئامادەﮐردنﯽ فهرههنﮕ کﯽ ﮔۆرانﯽ-
ﮐرمانﺟيﯽ خواروو يان ﮔۆرانﯽ -فارسﯽ ،ﮐه ﻻم وايه ئهمهيان بۆ ڕۆژی ئهمڕۆ
ئاسانترو ﮐهردەنيتر و سوودبهخشترە ،ﭘ ويستييهﮐﯽ ئهو تۆيه وا ئهزانم دواخستن
هه ناﮔرێ .ئامادەﮐردنﯽ فهرههنﮕ کﯽ وا خزمهت کﯽ لهبهرچاوە به زمانﯽ ﮐوردی
چونکه ديال کتﯽ ﮔۆرانﯽ ههزاران وشهی ﮐۆنﯽ وای ههيه ه شتا له ت کسته ئهدەبﯽ
و ئايينيهﮐانﯽ يارسانا ﭘار زراون و وەک ئهو ديال کته ﮐورديانهی تر نييه ﮐه
ﭘاشماوەيهﮐﯽ ئهدەبيﯽ زۆر ﮐۆنيان نييه وشهی وايان بۆ ت دا هه ﮕيرابن ،لهﻻيهﮐﯽ
تريشهوە ڕاستهڕ ﯽ ڕەخساندنﯽ توانﯽ ساغکردنهوەی ئهو ﮔشته ﮐهلهﭘوورە
ئهدەبﯽ -ئاينييهيه ڕ بازی يارسان بۆی بهﺟ ه شتووين و ه شتا بهشﯽ ههرەزۆری
ههر به دەس ل نهدراوی ماوەتهوە .ب ﮕومان ئهرﮐﯽ ئامادە ﮐردنﯽ فهرههنﮕ کﯽ وا
ئهرﮐ نييه به ﮐهس ﮏ و دوان ﺟ بهﺟ بکرێ .ئهرﮐ که تهرخان ﮐردنﯽ ﭘارەيهﮐﯽ
مۆڵ و ﮐادر کﯽ زۆر و ﮐارامهی ئهوێ .به حوﮐمﯽ ئهوەيش ﮐه ناوچهی
ﮔۆراننشين ،به ههموو لقهﮐانﯽ ديال کتﯽ ﮔۆرانييهوە ،بهشﯽ ههرە زۆری ئهﮐهو ـته
ﮐوردستانﯽ ئ رانهوە ،ئهب ئهم ﮐارە لهو وە دەست ﭘ بکا .
من ئاﮔادار نيم ئ ستا له هيﭻ ﻻيهﮐﯽ ﮐوردستانﯽ ئ رانا زانکۆيهک ،يا هيﭻ نهب
ﮐۆل ژ کﯽ ئهدەبييات ههيه يا نييه .ئهﮔهر نهب ئهوە بارەﮐه بارەها ﮔرانتر ئهب و
ﭘ ويست ئهﮐا ههموو ئهوانهی لهوێ به تهنﮓ زمان و فهرههنﮓ و ﮐولتووری
ﮐوردەوەن دەس بخهنه ناو دەسﯽ يهک و ت بکۆشن ﮐۆل ژ کﯽ ئهدەبييات له
شو ن کﯽ لهباری وەک ﮐرماشان بکر تهوە .ﺟ به ﺟ ﮐردنﯽ ئهرﮐ کﯽ وا زۆر
ﮔران و زەحمهت نايهته ﭘ ش چاوم .ﺟا ئهﮔهر ﮐۆل ژ کﯽ وا ﮐرايهوە ئهب ﮐورسﯽ
يهﮐيشﯽ بۆ )ل کۆ ينهوەی ديال کتﯽ ﮔۆرانﯽ( تيا دامهزر نرێ .ئهﮔهر شت کﯽ وا
ﮐرا ،ئهرﮐ کﯽ سهرەﮐيﯽ سهرشانﯽ ئهو ﮐورسييه تهرخانکردنﯽ ﮐادری ﮐارامه
و ﭘ ويست ئهب بۆ ئامادەﮐردنﯽ فهرههنﮕﯽ ﮔۆرانﯽ ــ ﮐرمانﺟيﯽ خواروو يا
ﮔۆرانﯽ ــــ فارسﯽ ﮐه ﭘ شتر ل ﯽ دوام و ئهب ئهو فهرههنﮕه ههموو ئهو وردە
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ديال کتانه بﮕر تهوە ﮐه بهر ﮔۆرانﯽ و ههورامﯽ و زەنﮕهنهيﯽ و شهبهﮐﯽ و
تاڕادەيهک زازايﯽ ئهﮐهون ﮐه ههموويان له بنهما هی ديال کتﯽ ﮔۆرانين .نووسين
و ب وﮐردنهوەی فهرههنﮕ کﯽ وا بهردی بنهمای ساغکردنهوەی ههموو ئهو
ﮐهلهﭘوورە ﮐوردييهيه به ديال کتﯽ ﮔۆرانﯽ -به ههر ﮐام له وردە لقهﮐانيهوە-
نووسراون .ﮐه ﮐورسيﯽ ناوبراو بووو توانيﯽ ئهو فهرههنﮕهی وتمان ئامادە بکا،
ههقﯽ ئهوەمان ئهب د ﯽ خۆمان خۆش بکهين ﮐه ئهتوانين له مهيدانﯽ ل کۆ ينهوەی
ديال کتﯽ ﮔۆرانيدا ﮔهل ﮐاری تريش بکهين .ﺟا بۆ ئهوە من ئهم ﭘ شنيامانهم ئهخهمه
ﭘ ش چاو به هيوای ئهوەی ڕۆژێ له ڕۆژان ﮐه ﮐورسيﯽ ناوبراو هاتهديﯽ ،بير له
ﺟ بهﺟ کردنيان بکاتهوە:
 - ١دانانﯽ بهرنامهيهک بۆ ﮐۆﮐردنهوە و و نهﮔرتنهوەی ﮐهشکۆڵ و بهياز و ﭘارچه
دەستنووسﯽ ﮐورديﯽ ﮐۆن و لهﭘ ش ههمووەوە هيﯽ ديال کتﯽ ﮔۆرانﯽ و ئايينﯽ
يارسان ﻻی ههر ﮐهس و له ههر دەزﮔايهﮐﯽ ئهﮐاد مﯽ و ڕۆشنبيريﯽ ههر و ت کدا
ههب  .ئ ستا ﮐت بخانه تايبهتهﮐانﯽ دەسنووس له ئ ران و ﻋيراق و تورﮐيا و شام و
ميسرو ﮔهل و تﯽ تری ئيسﻼم و ﮔهل له شارانﯽ ئهورووﭘا ﮔهل دەسنووسﯽ
ﮐۆنﯽ شيعری ﮐوردی يان تيايه ﮐه تهنانهت زۆريشيان له بهر ناشارەزاييﯽ
ﮐادرەﮐانﯽ ئهو شو نانه ،به فارسﯽ يا تورﮐﯽ دراونهته قه هم .ههروا ه شتا له
ﮐوردستان خۆيا له ﮐت بخانهﮐانﯽ ئهم و ئهو و لهناو ﭘاشماوەی ههندێ بنهما هی
مهﻻ و ئاغا و خو ندەواران و تهنانهت ﻻی ﮐهسانﯽ تريش ئهم ﺟۆرە دەسنووسانه
دەسﮕير ئهبن .ئهﮔهر ئهو ﮐۆل ژی ئهدەبيات و ﮐورسيﯽ ل کدانهوەی ديال کتﯽ
ﮔۆرانييهی ﭘ شنيامان ﮐردن دامهزرن ،ئهوانيش و به کوو بهشه ﮐوردی يهﮐانﯽ
ئ ستای ﮐۆل ژی ﭘهروەرشﯽ زانکۆی بهغدا و ئادابﯽ زانکۆی سهﻻحهدينﯽ ههول ر
و زانکۆی سولهيمانﯽ و دهۆﮐيش ،ئهتوانن ـــبه مهرﺟ وەک ﮐۆل ژی و تانﯽ
خواﭘ داويان ل ب و وەک ئ ستا ههر ناوی زل و د ﯽ و ران نهبن -بهرنامه بۆ
خۆيان دان ن بۆ ﮐڕين و ﮐۆﮐردنهوەی ئهو دەسنووسانهی لهوانه ب بکڕر ن و بۆ
و نه لهڕوو ﮔرتنهوەی ئهوەی بووە به مو کﯽ دەو هتان و نافرۆشرێ .
 - ٢ههر ﻻيهن لهم ﻻيهنانه دەسنووس کﯽ لهم بابهتهی دس ﮐهوت ،ئهب
ﻻيهنهﮐانﯽ له ﺟۆری خۆی ل ئاﮔادار ﮐاو و نهی بۆ ل بﮕر تهوە ،بۆ ئهوەی
و نهی ئهم دەسنووسانه له ههموو ﻻ ﯽ له بهر دەستﯽ ل کۆ هرەوە و تو ژەرەوەی
ﮐوردی ئهو و تانا ب و يهﮐتری له ههر دەسکهوت کﯽ خۆيان لهم مهيدانهدا ئاﮔادار
بکهن بۆ ئهوەی وردە وردە توانﯽ ئهوە بڕەخس بکهوينه ب وﮐردنهوەی
ﮐهلهﭘووری ه شتا ب ونهﮐراوەی شيعری ﮐوردی.
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 - ٣ﮔهڕان به دوای ناسينهوەی شاﻋيرانﯽ به ديال کتﯽ ﮔۆرانﯽ ـــ دوودا تا بتوانين
شيعرەﮐانيان به ڕاستﯽ ساغ بکهينهوە .ئهمهيش له ڕ ﮕای ئهوەوە ﮐه به ل کۆ ينهوە
و خستنه سهر شريتﯽ دەنﮕﯽ خه کﯽ ڕەسهنﯽ ناوچهی ههر ﮐام لهو شاﻋيرانه،
بزانين وشه چۆن ﮔۆ ئهﮐهن ،ههر چهند لهوانهيشه به هۆی ت ﭘهڕبوونﯽ سا ههاوە
لهسهردەمﯽ ئهو شاﻋيرانهوە تا ئهمڕۆ ههندێ ﮔۆڕان و له چۆنيهتيﯽ ﮔۆﮐردنﯽ
ههندێ وشهدا له ناو ئهو خه کانهدا ﭘهيدا بووب  ،تا له ئهنﺟامﯽ ئهمهوە بتوانين
شيعرەﮐانيان لهڕووی چۆنيهتيﯽ ﮔۆﮐردنﯽ وشهﮐانيانهوە بهڕاستﯽ بخو نينهوە و به
ش وە نووسينﯽ ئهمڕۆی ﮐوردی بهڕاستيان بنووسينهوە .بۆ نموونه ئاخۆ له حا ﯽ
ئيزافهی وشهيهﮐدا )ی(ی ئيزافه لهدوايهوە دائهن ن يا تهنها ژ رەيهﮐﯽ ژ ر ل و
)ﮐسرە مختلسه( ﮏ ﮔۆ ئهﮐهن .له دەسنووسهﮐانﯽ تا سﯽ چل سا ﯽ لهمهوﭘ شﯽ
شيعری ديال کتﯽ ﮔۆرانﯽ ،به کوو هيﯽ ههموو شيعری ﮐورديدا ،ﮐه به ش وە
نووسينﯽ فارسيﯽ ﮐۆن نووسراونهتهوە ،له ﮐهم شو نﯽ حالﯽ ئيزافهدا )ی(ی ئ زافه
نووسراوە .ﺟا ئاخۆ ئهم )ی(ی ئيزافهيه نهنووسراوە به م ﮔۆﮐراوە و ئهﮐرێ ،يا
وەک نهنووسراوە ،ﮔۆيش نهﮐراوەو ناﮐرێ .ئ مه ئ ستا له ڕ ﮕای ورد بوونهوە له
سهنﮕﯽ بهيته شيعرەﮐانهوە ﮐه شو نﯽ ئهم ﺟۆرە )ی(يهيان تيايه و نهنووسراون،
ئهتوانين ههندێ شو نيان ساغ ﮐهينهوە و د نيا ببين ئهم ﺟۆرە )ی(يهيان تيا ﮔۆ
ناﮐرێ چونکه ئهﮔهر ﮔۆ بکرێ بهيتهﮐه لهنﮓ ئهب  .به م حا ﯽ وايش زۆرە ﮐه
)ی( ﮐه نهنووسراوە ﮐهچﯽ ئهﮔهر ﮔۆيش بکرێ و بيشنوووسرێ بهيتهﮐه لهنﮓ
ناب  .بۆ حا ﯽ وا ﭘ ويستمان به ﮔهڕانهوە بۆ سهر وردە ديال کتﯽ خه کﯽ ناوچهی
ژيانﯽ شاﻋيری خۆی ههيه تا بزانين لهو وردە ديال کتهدا ،ئهو )ی(يه ﮔۆ ئهﮐرێ
يا ناﮐرێ تا ئ مهيش ئ ستا له خو ندنهوەو نووسينهوەدا ﭘ ڕەوی لهوانه بکهين و
شيعری شاﻋيرەﮐه بهوﺟۆرە بنووسينهوە و بخو نينهوە ﮐه ئهو خۆی وتوويهتﯽ و
خو ندويهتيهوە .
ههروەها له ههندێ وردە ديال کتﯽ ﮔۆرانيدا بۆ حا ﯽ ئيسبات ـــ بۆ نموونه ــ
ئهوترێ )ﮐرو = ﮐهروو( و بۆ حا ﯽ نهفﯽ ئهوترێ )مکرو= مهﮐهروو( .له ههندێ
ديال کتﯽ تريشدا بۆ حا ﯽ ئيسبات ئهوترێ "مکرو = مکهروو"و بۆ حا ﯽ نهفﯽ
ئهوترێ )مکرو = مهﮐهروو( .وردە ديال کتﯽ تری وايش ههيه بۆ حا ﯽ ئيسبات
تيا ئهوترێ )مکرو = مهﮐهروو(و بۆ حا ﯽ نهفﯽ تيا ئهوترێ )نمکرو =
نمهﮐهروو( .ﺟا ئهﮔهر له ﭘارچه شيعر کا ئيسباتيش و نهفييش بۆ يهﮐ لهم س
ﺟۆرە ﭘ کهوە ههبوو ،ﺟو کردنهوەی نهفﯽ و ئيسبات ئاسان ئهب  .ههروەها شو نﯽ
وايش ههيه مهﻋنای ڕستهی نهفﯽ و ئيسباتمان بۆ تيا دەسنيشان ئهﮐا .به م ئهﮔهر
تهنها حا هت له دوو حا هتهﮐه ههبوو و لهوانهبوو سهرمان ل بش و ن  ،بۆ نموونه
ههر وشهی )مکرو( ههبوو ،بۆ زانينﯽ ئهوە ئاخۆ "مهﮐهروو"ی نهفيﯽ )ﮐهروو(ە
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يا )مکهروو(ی ئيسباتﯽ )مهﮐهروو يا نمهﮐهروو( ،ئهب به مهﻋنای شو نهﮐهدا
ساغﯽ ﮐهينهوە .له ههموو شو ن کيشا تهنها )شو ن( مهﻋنامان نادا به دەستهوە و
ئهوەمان بۆ ساغ ناﮐاتهوە ﮐه وشهﮐه نهفيه يان ئيسباتهو ،ﮐ وما مان به شيعرەﮐانﯽ
تری ئهو شاﻋيرەدا ﭘ ويست ئهب تا بزانين )نمهﮐهروو(يهﮐمان دەسﮕير ئهب
تهﮐليﻔﯽ ئهم )مکرو(يهی ﭘ ساغ بکهينهوە و بههۆيهوە بزانين ئيسباته و )مکهروو
يان مهﮐهروو(ە .زۆرﺟاريش يا ههر يهک ﭘارچه شيعری ئهم شاﻋيرەمان له
بهردەستا ئهب  ،يا له ﭘارچهﮐانﯽ تريا  -ئهﮔهر ههيبوو -به مرازەﮐهی خۆمان
ناﮔهين .بۆيه ئهﮔهر زانيمان شاﻋيرەﮐه ﮐ يه و خه کﯽ ﮐو يه و ،خه کﯽ ئهو
ناوچهی نشيمهنﯽ ئهوە چۆن وشهی ئيسبات و نهفﯽ ل ﮏ ﺟوێ ئهﮐهنهوە ،ئهوا
ههر له بنهڕەتهوە ئهم ﮔيروﮔرفتهمان نايهتهڕێ و ،به ديتنﯽ وشهﮐه ڕاستوڕەوان
ئهزانين )مهﮐهروو(ی نهفيهو ئيسباتهﮐهی )ﮐهروو(ە يان )مکهروو( يان
)مهﮐهروو(ی ئيسباته و نهفيهﮐهی )نمهﮐهروو(يه .ئهمهی ه نامانهوە به نموونه
تهنها وشهيهک بوو ،وشهی ئا ۆزی تری وا ﮔهل زۆرە ﮐه ش وە نووسينﯽ فارسﯽ
ئام زی ﮐۆن تيا دستهوەستان ماوە و ناتوان ڕاستيمان ﭘيشان بدا چۆنﯽ ب هه هو
ب ﮔر وﮔۆڵ بخو نينهوە.
 - ٤دانانﯽ دەرز کﯽ ش وەنووسينﯽ ﮐۆن و نووسينﯽ شکسته و شتﯽ وا .ههرچﯽ
شيعری ﮐورديﯽ به ديال کتﯽ ﮔۆرانﯽ ههيه ،به کوو ههرچﯽ شيعری ﮐوردی ههيه
ﮐه ه شتا ههر دەستنووس ب و ب و نهﮐراب تهوە يا ئامادە نهﮐراب بۆ
ب وﮐردنهوە ،ههموو به ش وەنووسينﯽ فارسيﯽ ئام زی ﮐۆن نووسراوەتهوە و زۆر
ﮐهمﯽ له ههندێ شو نيدا وردە دەسکارييهﮐﯽ ش وە نووسينهﮐهی ﮐراوە .زۆريشﯽ
به ش وەی شکسته نووسراوەتهوە ﮐه خو ندەواری ﮐوردی ئ ستا ،مهﮔهر له
ﮐوردستانﯽ ئ ران ،ئهويش زۆر ﮐهم ،ئهﮔينا بهڕاستﯽ بۆی ناخو نر تهوە .له بهر
ئهوە ساغکردنهوەی ت کڕای دەسخهتﯽ ﮐورديﯽ ﮐۆن ﮐه بهشﯽ ههرەزۆری
شيعرە ،ئهرﮐ کﯽ ﮔهورەيه و تهنها بۆ ئهو ﮐهسانه ﺟ بهﺟ ئهﮐرێ ﮐه
شارەزايييهﮐﯽ باشيان له ش وە نووسينﯽ فارسيﯽ ﮐۆن و به تايبهتﯽ خهتﯽ شکستهدا
بب  .له بهر ئهوە دانانﯽ دەرز کﯽ ف ربوونﯽ نووسين و خو ندنهوەی ئهم ش وە
نووسينه ﮐار کﯽ ﭘ ويست و مهرﺟ کﯽ ڕەخساندنﯽ دەرفهتﯽ ساغکردنهوەی
ﭘاشماوەی شيعری دەسنووسيﯽ ﮐورديﯽ ﮐۆنه.
 - ٥ديال کتﯽ ﮔۆرانﯽ له بهر ئهوەی ماوەيهﮐﯽ دوورودر ژە بهرههمﯽ ئايينﯽ و
ئهدەبيﯽ ﭘ ئهنووسرێ و باری ﮐۆمه يهتﯽ و ڕۆشنبيريﯽ به ديال کتﯽ ﮔۆرانﯽ-
دووانيش ههرﮔيز ئهوەندە ﭘ شکهوتوو نهبووە بير له نووسينﯽ فهرههنﮓ و
ل کدانهوەی ﮐهلهﭘووری ئايينﯽ و ئهدەبيﯽ خۆيان بکهنهوە ،به ت ﭘهڕينﯽ زەمان،
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وشهﮔهل کﯽ فرەيان له به ﮐاره نانﯽ ڕۆژانه ﮐهوتوون و وايان ل هاتووە ﮐه ئ ستا
بهشﯽ زۆری خه کهﮐه واتايان نازانن .ﺟا له بهر ئهوەی زۆر لهم وشهﮔهله له
چوارچ وەی شيعری ﮔۆرانيدا ماونهتهوە ،ئ ستا ئ مه به هۆی ئهم وشه واتا
نهزانراوانهوە له ئاستﯽ ساغکردنهوەی زۆر لهم شيعرانهدا دەستهوەستان ماوين.
بۆيه ،نووسينﯽ فهرههنﮕ بۆ ئهو ﺟۆرە وشانه ئهرﮐ کﯽ ﭘ ويستﯽ ئهمڕۆی
سهرشانمانهو ،ئهب لهﮔهڵ ههر وشهيهﮐدا ئهو تاقه بهيته يا ئهو بهيتانهيش بﻼو
بکر نهوە ﮐه ئهو وشانهيان ت دا هاتووەو ،داوا له شارەزايان بکرێ ﮐه ههر
ئاﮔادارييهﮐﯽ به به ﮕهوەيان له بارەی واتای ئهو وشانهوە ههب  ،بهو ﻻيهنهی
ڕاﮔهيهنن ﮐه فهرههنﮕهﮐهی ب و ﮐردووەتهوە ،و ئهﮔهر ﮐرا خه ت کﯽ باشيش بۆ
يارمهتيدەرانﯽ ئهم مهيدانه تهرخان بکرێ.
 - ٦دانانﯽ فهرههنﮕ بۆ ئيستيﻼحه ئايينييهﮐانﯽ يارسان ،لهﮔهڵ ل کدانهوەيهﮐﯽ
ت روتهسهلﯽ ئهو ئيستيﻼحانه ،چونکه فهرههنﮕ کﯽ وا ڕۆ کﯽ ﮔهورە له
ساغکردنهوەی ﮐهلهﭘووری ئهدەبﯽ ـــ ئايينيﯽ يارسانا ئهبين  .ئهيشب سهرمايهی
يهﮐهم ﮐه لهم مهيدانه دا بخر ته ﮐار زانايانﯽ ئايينﯽ يارسان خۆيان واتا ﭘيرو
مهﻻﮐانيان ب چونکه له ههر ﮐهس باشتری ل ئهزانن.
 - ٧ههر لهم بارەوە ب وﮐردنهوەی ﮐهرەستهيهﮐﯽ باش دەربارەی زانستﯽ سۆفيهتﯽ
و ڕ بازەﮐانﯽ سۆفﯽ و دەرو شﯽ و فهرههنﮕ کﯽ دەو همهندی ئيستيﻼحهﮐانﯽ
ئههلﯽ تهسهوف ،دەور کﯽ باش له ل کدانهوەی واتای شيعری ﮐۆنﯽ ﮐوردی
ت کڕاو شيعری به ديال کتﯽ ﮔۆرانﯽ به تايبهتيدا ـــ ئهب  ،چونکه زۆر لهو شيعرانه
شيعری سۆفيهتين و ﭘڕن له ه مای سهر بهم بابهته.
 - ٨له بهر ئهوەيش ﮐه شيعری ﮐۆنﯽ ﮐوردی ت کڕاو هيﯽ ديال کتﯽ ﮔۆرانﯽ به
تايبهتﯽ ﮐه داستانﯽ زۆری ﮐۆنﯽ ﮐوردی و له فارسﯽ يهوە وەرﮔ ڕراوی تيا ﮐراوە
به شيعر ،ﭘڕە له بابهتﯽ ئهفسانهی ﮐۆن ،ﭘ ويستﯽ يهﮐﯽ زۆرمان به فهرههنﮕ کﯽ
ئهفسانهی ﮐۆنﯽ ﮐوردی و فارسﯽ و ئيسﻼمﯽ ههيه ﮐه ﭘوختهی ههر ﮐام لهو
ئهفسانانهی لهچهند د ڕ کا تيا باس بکرێ .ئهمه يارمهتييهﮐﯽ زۆرمان ئهدا بۆ
ساغکردنهوەی ئهو شيعرانهی لهم بابهتهدا نووسراون يا ه مايهﮐيان بۆ يهﮐ لهم
ئهفسانانه تيايه.
 - ٩ههرچهند من لهو باوەڕەدام ساغکردنهوەی شو نه ئا ۆزەﮐانﯽ بابهته م ژوويﯽ
و ڕۆشنبيری و ﮐۆمه يهتيهﮐانﯽ ژيانﯽ ﮐوردەوای ئهب بهر له ههر ﮐهس به
ڕەنﺟﯽ شانﯽ زانايانﯽ ﮐورد خۆيان و به ﮐه ﮏ وەرﮔرتن له ﮐهلهﭘووری خۆمان
ﺟ به ﺟ بکرێ ،نايشکرێ ڕۆ ﯽ ڕۆژە تناسانﯽ ئهورووﭘايﯽ و ب ﮕانهی تريش
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له مهيدانﯽ ﮐوردۆ ۆﮔيدا ت کڕاو به تايبهتﯽ له بارەی يارسان و ديال کتﯽ ﮔۆرانﯽ
يهوە به هيﭻ ﮐلۆﺟ ﭘشتﮕوێ بخرێ .له بهر ئهوە بوونﯽ بهرنامهيهﮐﯽ بهرب و
بۆ ﮐۆﮐردنهوە و وەرﮔ ڕانه سهرﮐورديﯽ بهرههمﯽ ئهو ﮐوردۆ ۆﮔانه ﮐار کﯽ
زۆر سوود بهخش ئهب و يارمهتييهﮐﯽ زۆرمان له مهيدانﯽ زمانهوانﯽ و
فهرههنﮓ نووسينﯽ ﮐوردی و به تايبهتﯽ له بارەی يارسان و ديال کتﯽ
ﮔۆرانييشهوە ئهدا.
 - ١٠دوا ﭘ شنيايش لهم مهيدانهدا دانانﯽ سنووق کﯽ چاﮐه خوازييه بۆ يارمهتيدانﯽ
ﮐڕينهوەی دەسنووسﯽ ﮐۆنﯽ ﮐوردی و دەﮐۆم نتهﮐانﯽ يارسان و ئ زيدی و ههر
دەﮐۆم نت کﯽ تری ﮐوردی و ههر ﮐهرەستهيهﮐﯽ ڕۆشنبيری ﮐه ﭘ وەندی به زمان
و م ژوو وباری ﮐۆمه يهتيﯽ ﮐورد و ﮐوردستانهوە ههب و و نهﮔرتنهوەيان و
خستنه بهردەستﯽ تو ژەرەوانﯽ ﮐوردــ يان.
*

*

*

ڕەنﮓ ب ئامادەﮐردنﯽ ئهم وتارە خا ﯽ نهب له ﮔهل ناتهواوی و ﮐهموﮐورتيﯽ
زانستﯽ و بهرنامهيﯽ .ﻋوزرم بۆ ﭘاساودانﯽ ههر ناتهواوی و ﮐهموﮐورتييهﮐﯽ لهم
چهشنه ئهوەيه مهسهلهﮐه ههر ئهوەندەی ل ئهزانم و ﻻيشم وايه ﮐهم له هيﭻ ههر
باشترە و ئهم چارەسهرانهيش ﮐه ل رەدا ﭘ شنيام ﮐردوون ،بهرههمﯽ زەحمهتک شان
و ئازارچهشتنمن به ﮔهل ﮐاری ساغکردنهوەی شيعری ديال کتﯽ ﮔۆرانييهوە،
وەک ديوانﯽ مهولهوی و خوسرەوو شيرينﯽ خانای قوبادی و ﮐهشکۆ ﯽ مهحموود
ﭘاشای ﺟاف و ﮐۆمه ﭘارچه شيعری ﭘرژو ب وی تر .ههرچهند ئهزانم ه نانهديﯽ
ئهم ﭘ شنيايانهم ﮐار کﯽ ئاسان نييه بۆ ﮐولتوور کﯽ بﺂﮐهس و بﺂچاود ريکهری وەک
ﮐولتووری ﮐورد ،به م لهوە د نيام ﮐه ئهﮔهر ڕۆژێ هه کهوت ﻻيهن بوو ﻻي
به ﻻی ئهم ﮐولتوورەدا بکاتهوە ،ئهم ﭘ شنيايانهی من دەسهچي هيهک ئهبن
بهدەستيهوە بهرﭘ ﯽ تاريکﯽ بۆ ڕوون بکهنهوە .بۆيه ئوم دەوارم خوانايانﯽ ئازيز،
ئهﮔهر چهردەيهﮐﯽ ﮐهميش بووە ،سوود لهم چهند ﻻﭘهڕە نووسينه ببينين ،ههر
ناتهواوی يهﮐيان تيا دی بۆمﯽ ڕاست بکهنهوەو ،بهوە ﮐار ﮏ بکهن ئهم ﭘ شنيايانه
له تهقهﻻی ﭘيرۆزی ڕێ خۆشکردنا بۆ ساغکردنهوە و ت ﮕهيشتنﯽ شيعری
ديال کتﯽ ﮔۆرانﯽ دەور کيان بب .
بهغدا١٩٩٦ /٨ /٤ ،
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ﺳهرەﺗﺎ
ئهنوەر سو تانﯽ
ئهم ﮐهشکۆ ه شيعرەی ئ ستا دەﮐهو ته بهردەستﯽ خو نهری ﮐورد ،بهش که له
"بهياز" کﯽ ﮐۆن ﮐه ﮐت بخانهی بريتانيا ــــ بهشﯽ هيند و ڕۆژهه ت ١ﭘاراستوويه
و ژمارەی ٦٤٤٤ MS. Or.ی ﭘ داوە .سهرﺟهمﯽ بهيازەﮐه ١٦٨ ،ﻻﭘهڕە )٨٤
ﭘهڕە(يه و بريتيه له تهﺟويدی قورئان ،ههندێ دۆﻋا و ﭘاڕانهوە به زمانﯽ ﻋهرەبﯽ،
چهند شيعر کﯽ فارسﯽ بۆ ستايشﯽ خوا و ﭘ ًﻐهمبهر و "خولهفای ڕاشدين"و ،بهشﯽ
شيعرە ﮐوردييهﮐان .ئهم بهشهی دوايﯽ ،زياد له نيوەی قهبارەی بهيازەﮐه دەﮔر ته
بهر ) ٤٦ﭘهرەِ لهسهرﺟهمﯽ  ٨٤ﭘهڕە =  ٩٢ﻻﭘهڕە له  ١٦٨ﻻﭘهڕە(.
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نووسهر و ﮐۆﮐهرەوەی شيعرەﮐان ،ش خ ﻋهبدولموئمينﯽ دووههمﯽ مهردۆخﯽ
ﮐوڕی ش ًيخ ﺟهمالهددينﯽ يهﮐهم ،بهيازەﮐهی له سا نﯽ ن وان ١١٩٦و ١١٩٨ی
مانﮕﯽ بهرانبهری  ١٧٨١ /٢و ١٧٨٣ /٤ی زاينيدا نووسيوەتهوە .دەستنووسهﮐه،
"ميرزا سهﻋيد" ناو ﮏ له مانﮕﯽ ئۆﮐتۆبهری سا ﯽ ١٩٠٢دا ،به )مووزەخانهی
بريتانيا(ی فرۆشتووە) ٢.لهو سهردەمانهدا ،ه شتا ﮐت بخانهی بريتانيا ﭘ ﮏ نههاتبوو
و بهشﯽ ﮐت بهﮐانيش ههربه ناوی مووزەخانهی بريتانياوە دەناسرا.
ماوەيهک دوای ئهوەی دەستنووسهﮐه ﮔهيشتووەته لهندەن ،بهشﯽ شيعرە
ﮐوردييهﮐان سهرنﺟﯽ ﮐوردناسانﯽ بهرە و خۆی ڕاﮐ شاوە و ﮐهسانﯽ وەک "م ﺟهر
سۆن"" ، ٣مينۆرسکﯽ" ٤و "مهﮐهنزی") ،٥به تهرتيب ،له سا نﯽ ١٩٤٣ ،١٩٢١و
١٩٦٥دا( ،وتاريان لهسهر نووسيوە.
له ههموو ئهو ماوەيهدا ،ﺟﮕه له چهند تاقهﮐهس ،ﮐورد خۆی به ههوا ﯽ
ﮐهشکۆ ًهﮐهی نهزانيوە و ههو کﯽ بۆ ب وﮐردنهوەی دەقﯽ شيعرەﮐان نهداوە .من
له سا ﯽ  ١٩٨٦به دواوە ،خهريکﯽ خو ندنهوە و ساغکردنهوەی شيعرەﮐان و
ئامادەﮐردنﯽ دەستنووسهﮐه بووم بۆ چاپ و ب وبوونهوە .لهوماوەيهدا به هۆی
چهند وتار کهوە ،ناوەرۆﮐﯽ ﮐهشکۆ هﮐهم به خو نهری ﮐورد ناساندووە ٦.به م
ب وﮐردنهوەی دەقﯽ شيعرەﮐان به هۆی ههندێ تهنﮓ و چه همهی ﻋهينﯽ ،وەک
دڕاويﯽ و هه ﭘرواوی ،ياخود ،ئا ۆزی و ﭘاش و ﭘ شﯽ ﻻﭘهڕەﮐان و ههروەها
ش وەخهتﯽ ش خ ﻋهبدولموئمينهوە ،ﮐه ئام تهيهک له ﻋهرەبﯽ و فارسﯽ ﮐۆنهو،
لهژوور ههموانهوە ،مهسهلهی دارايﯽ ،له ﮔونﺟان نههاتووە.
 .١تايبهتمهندييهﮐانﯽ دەستنووسهﮐه:
ﮐاتالۆﮔﯽ ﮐت بخانهی بريتانيا -بهشﯽ هيندوڕۆژهه ت ،به ناوی "دەستنووسﯽ
ﮐوردی"يهوە ،تاقه چوار دەستنووسﯽ تۆمار ﮐردووە ،ﮐه ئهم بهيازە ،يهﮐيانه.

٧
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Major E B Soanne
٤ Prof. V Minorsky
٥ Dr D N MacKenzie
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بڕوانه ،ئهنوەر سو تانﯽ،
"دەستنووسه ﮐوردييهﮐانﯽ ﮐت بخانهی بريتانيا" ،ﮔۆڤاری ﭘهيڤ ،ژمارە  ،١٦ئۆﮔوستﯽ
 ،١٩٩٢لهندەن ،لل ١٥٤٦ .تا ٥٧
"شهش دەستنووسﯽ ﮐورديﯽ ﮔۆرانﯽ له ﮐت بخانهﮐانﯽ ئينﮕلستان" ،ﮔۆڤاری يهﮐﮕرتن،
ژمارە  ،١٩٩٣ ،١٦دانيمارک ،لل ١٠٥ .تا ١١٦
٧ Oriental Manuscripts, Vol. A-L, (Kurdish).
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دەستنووسه ﮐورديهﮐانﯽ تر -ﮐه ئهوانيش وەک ﮐهشکۆ ﯽ ش خ ﻋهبدولموئمين به
ش وەزمانﯽ "ﮔۆرانﯽ" نووسراون ،لهﮔهڵ دەستنووسه فارسييهﮐاندا تۆمار دەﮐر ن.
بهﮔشتﯽ ،زۆربهی ﮐت بخانه ئهورووﭘييهﮐان ،دەستنووسﯽ ﮔۆرانﯽ به فارسﯽ له
قه هم دەدەن و لهﮔهڵ دەستنووسﯽ فارسيدا تۆماريان دەﮐهن .ئهم نهريته چهوته،
بهڕوا هت ،له "چارلز ڕ و"وە ٨داﮐهوتووە ﮐه له ناوەڕاستهﮐانﯽ سهدەی
نۆزدەههمدا ،بهرﭘرسﯽ بهشﯽ دەستنووسه ڕۆژهه تييهﮐان ٩بووە له مۆزەخانهی
بريتانيا.
ﮐاتالۆﮔﯽ ﮐت بخانهﮐه ،زانيارييهﮐﯽ ﮐهمﯽ لهسهر ئهم دەستنووسه بهدەستهوە داوە :
١٠

"شيعری به فارسﯽ و زاراوەی سنهيﯽ زمانﯽ ﮐوردی ،سا ﯽ ١١٩٧ -٩٨ک.
بهياز که له شيعری فارسﯽ زاراوەی ﮔۆرانﯽ و شيعری ستايش لهسهر ئيمام و
خولهفای ڕاشدين ) ١ئا تا  ٨ئا( ،سهرەتاﮐهی ناتهواوە ،به شو نيدا شيعری ﮔۆرانﯽ
د ت ﮐه ماددەی تاريخ و "مقطعات"ن و ههند کيان "ش خ ئهحمهدی ﮐوڕی مستهفا
هۆنيونيهتهوە)  ٨ب تا  ٥٤ب( ،شيعری شهڕ و ئازايهتﯽ ) ٥٥ئا تا  ٥٧ئا(
ژمارەيهک غهزەلﯽ "حهسهن ") ٥٧ب تا  ٧٣ئا( و ههندێ شيعری ﻋهرەبﯽ )٧٣
ب تا  ٨٤ئا( .له سا نﯽ  ٨ـــ ١١٩٧ی ﮐۆچﯽ دا نووسراوە ٨٤ ،ﭘهڕەيه ،قهبارەی
١١
ﭘهڕەﮐان ) (٢,٨×٨سانتيمهترە"
زياد لهو زانيارييانهی ﮐاتا ۆﮔهﮐه ،ﭘ ويسته بﮕوترێ شو نﯽ ﺟۆر به ﺟۆری
دەسنووسهﮐه ،ناو و مۆری نووسهر و ههندێ ﮐهسﯽ ديکهی ﭘ وە ديارە ﮐه به دابﯽ
ﮐۆن ،ناوی خۆيان لهسهر نووسيوە" :احمد بن محهمهد رشيد"" ،محمد وسيم"،
سيانهﮐهی تر بريتين له نوسخهی:
مهم و زينﯽ ئهحمهدی خانﯽ؛
چيرۆﮐه شيعری "سيف الملوک و بديع الﺟمال" ی محمد ﺟهوادی ئ رانﯽ )سياﭘۆش(؛
و
نۆبار و ﻋهقايدی ئهحمهدی خانﯽ.
 ٨چاڕلز ڕيۆ له باسﯽ ش وە زمانﯽ ﮔۆرانيدا دەنووس " :ﮔهرچﯽ له ﮐوردستان قسهی ﭘ دەﮐر ت،
به م له بنهڕەتدا فارسييه .بڕوانه ﭘهراو زی ژمارە ٩
Charles Rieu, “Catalogue of Persian Manuscripts in the British Museum”,
Vol.٢, ١٨٨١, P. ٧٢٨.
٩ Charles Rieu, “Catalogue of Persian Manuscripts in the British Museum”,
Vol.٢, ١٨٨١, P. ٧٢٨.
The Oriental Manuscripts, Vol. M-Z, P ٢٤٩, Persian
Handlist of Persian Manuscripts, ١٨٩٥ -١٩٦٦
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"ابو الﻔتﺢ خان ﮐريم خان ]زند؟[" " ،ابن مﺟد الدين شيخ ابو الحسن اﻻردﻻنﯽ
المردوخﯽ الباقل ابادی"و... .
 .٢تايبهتمهندييهﮐانﯽ ﮐهشکۆ ه شيعرەﮐه:
شيعرە ﮔۆرانييهﮐان ،بهشﯽ ههرە ﮔرنﮕﯽ بهيازەﮐه ﭘ ﮏ د نن .ئهم بهشه سهرﺟهم
 ٤٦ﭘهڕە واته  ٩٢ﻻﭘهڕەيه ) ٨ب تا  ٥٤ئا( به خهتﯽ نهسخ و لهسهرەوە بۆ خوار
نووسراونهتهوە .شيعرەﮐان به ش وەيهﮐﯽ بابهتﯽ دابهش ﮐراون .واته ش خ
ﻋهبدولموئمين ،ب ئهوەی مهسهلهﮐه ڕابﮕهيهن ت ،يا ﻋينوان کﯽ تايبهتيان بۆ
دابن ت ههموو شيعرە غهرامييهﮐانﯽ لهسهرەتادا ه ناوە ،ئينﺟا شيعری ئايينﯽ و
فهلسهفﯽ به شو ن ئهواندا نووسيوەتهوە .تاقمﯽ دووههمﯽ شيعرەﮐان له
دەورووبهری ﻻﭘهڕە ٤٤ەوە دەست ﭘ دەﮐهن و به ﮐۆتايﯽ هاتنﯽ ﮐهشکۆ هﮐه،
ئهوانيش ﮐۆتايييان د ت .شيعرە غهرامييهﮐان ،ﮐه بهشﯽ سهرەﮐيﯽ ﮐهشکۆ ﯽ ش خ
ﭘ ﮏ د نن ،له يهﮐهم ﻻﭘهڕەوە تا دەوروبهری ﻻﭘهڕە  ٤٤در ژەيان ههيه .ههر
ﻻﭘهڕەيهک له س يا چوار ستوون ﭘ ﮏ هاتووە .ههو ﯽ نووسهر بۆ ﮐه ﮏ
وەرﮔرتن له ههموو شو نﯽ ﮐاغهزەﮐه ،ﮐار کﯽ وای ﮐردووە ههندێ ﺟار فهردە
شيعرەﮐان تووشﯽ ت که وييهﮐﯽ ئهوتۆ هاتوون ﮐه ﺟياﮐردنهوە و خو ندنهوەيان له
ﮔونﺟان ناي ت .ئهو مهسهلهيه و ههندێ هۆﮐاری تر ،بوونهته هۆی ﭘهيدابوونﯽ
تهنﮕوچه همه له مهسهلهی ساغکردنهوەی شيعرەﮐان و دياری ﮐردنﯽ
شاﻋيرەﮐانيان .ئهو باسه به دوور و در ژی ،له ﭘاشماوەی ئهم وتارەدا د ت و
هڕەﮐانﯽ دواتردا ڕوون دەﮐر نهوە.
ژمارەی هۆنهر و هۆنراوەﮐان له ﻻﭘ ٍ
 .٣نووسهرەوەی ﮐهشکۆ هﮐه:
ﮐۆﮐهرەوە و نووسهری شيعرەﮐان" ،ش خ ﻋهبدولموئمين"ی دووههمﯽ مهردۆخﯽ
) ١١٥٢-١٢١١ک١٧٣٩-١٧٩٦ /ز( ﮐوڕی ش خ ﺟهمالهددينﯽ يهﮐهم )-١١٦٩
١١٠٨ک١٦٩٦ -١٧٥٦ /ز(ە.
ش خ ﻋهبدولموئمين ،خهتيب و ئيمامﯽ ﺟومعهی شاری سنه -ﭘ تهختﯽ خانانﯽ
ئهردە ن بووە لهسهردەمﯽ ئهمارەتﯽ "خوسرەوخانﯽ ﮔهورە" ﮐوڕی ئهحمهد خانﯽ
موهاﺟيردا .خوسرەو خان لهن وان سا نﯽ  ١١٦٨و ١٢٠٤ی ﮐۆچﯽ )/٩٠
 (١٧٥٤/٥-١٧٨٩والﯽ ئهردە ن بووە ،به م لهوماوەيهدا ﺟار ﮏ لهﻻيهن ﮐهريم
خانﯽ زەندەوە لهسهر ﮐار ﻻبراوە و بۆ ماوەی س ساڵ ) (١١٧٦-٩به دەست
بهسهری له "شيراز" ﭘ تهختﯽ زەندييهﮐان ڕاﮔيراوە .فهرمانﯽ حکوومهتﯽ
ئهردە ن لهو ماوەيهدا بۆ "سولهيمان ﭘاشا"" ،محهمهد ﭘاشا" و "ﻋهلﯽ خانﯽ ﮐوڕی
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محهمهد ﭘاشا" دەرچووە ،ﮐه ههرس کيان له بابانهﮐان بوون و به بهرتيلﯽ زۆر،
د ﯽ "خانﯽ زەند"يان نهرم ﮐردووە ١٢.له ﮐۆتاييﯽ سا ﯽ ١١٧٩دا سهرلهنوێ
ئهمارەتﯽ ئهردە ن دراوەتهوە دەستﯽ خوسرەوخان و ﮔهڕاوەتهوە بۆ ﮐوردستان
)تاريخ مشاهير ﮐرد.١٣(٢٥٨ ،٣ ،
له سا نﯽ دەست به سهريﯽ خوسرەوخاندا ،ﺟهﻋﻔهرخانﯽ زەند ١٤بۆ ﻻواندنهوە و
ﮔ ڕانهوەی "ڕەزاقو ﯽ خان"ی برا و "خان ئهحمهد خان"ی ﮐوڕی خوسرەوخان،
ش خ ﻋهبدولموئمينﯽ ناردووە بۆ شارەزوور.
ئهو دوو ﮐهسه و ﭘاشماوەی خ زانﯽ خوسرەو خان ـــ دوای ئهوەی "ﻋهلﯽ موراد
خان"ی زەند ، ١٥خوسرەو خانﯽ لهسهر ﮐار وەﻻنا و ئهمﺟارە داوای ل ﮐرد بچ ته
ئيسﻔههان -چووبوون بۆ شارەزوور .مهئموورييهت کﯽ ئهوتۆ ،ﭘلهوﭘايهی
ﮐۆمه يهتيﯽ ش خ ﻋهبدولموئمين له ديوەخانﯽ ئهردە نهﮐان دەردەخات.
ﮔيرسانهوەی ش خ له شارەزوور و نههاتنهوەی بۆ "سنه" ش ،ﭘهيوەنديﯽ نزيکﯽ
ئهو زاته و وەفا و بهينهتﯽ به نيسبهت خوسرەو خان دەخاته ڕوو .ئهو ڕاستييهش
به هۆی ﭘارچه شيعر کهوە دەسهلم ﮐه ش خ ،به بونهی ﻋهز کرانﯽ خوسرەو
 ١٢له م ژووی بنهما هی ئهردە ندا س ﮐهس بهو ناوە ههبوون ﮐه س ههميان باوﮐﯽ ئايهتو
ش خ محهممهدی مهردۆخﯽ بووە و له ن وان سا نﯽ  ١٢٤١ – ١٣١٤ی ﮐۆچيدا ژياوە.
 ١٣بڕوانه ،آيت ﷲ شيخ محمد مردوخ ﮐردستانﯽ" ،تاريخ ﮐردستان و توابع" ،ج  ١ل ٢
 ١٤بۆ زانياريﯽ زياتر لهسهر ش خ ﻋبدالموئمن بڕوانه،
مهﻻ ﻋبدلکريم مدرس" ،بنهما هی زانياران" ،ئامادە ﮐردنﯽ محمد ﻋلﯽ قرەداغﯽ ،ج
 ،١بهغدا  ،١٩٨٤ﻻﭘهڕە ١٢٥
بابا مردوخ روحانﯽ" ،مشاهير ﮐرد" ،ج  ،١سروش ،تهران  ،١٣٥٤ل ٢٧١
له ﭘهيوەندی ﮐارەﮐانﯽ ش خ ﻋبدالمئمندا ﭘ ويسته ئاماژە به دەستنووس ﮏ بکر ت ﮐه له ﮐت بخانهی
مهﺟليسﯽ شۆرای ئ ران ﭘار زراوە .دەستنووسهﮐه ناوی "مهﻻ شتيخم ﮐرد"ە ﮐه له سهر ﮐت بﯽ
"الزوراء" ی محمد بن اسعد ﺟﻼل الدين دوانﯽ ) ٨٣٠تا  ٨٠ی ﮐۆچﯽ  ١٤٢٧ /تا  ١٥٠١ی
زاي نﯽ( نووسراوە و ﭘ شکهش به امير شرفخان حاﮐمﯽ ﺟزيرە ]ابن[ ﻋمری ﮐوردستان ﮐراوە.
ش خ ﻋبدالموئمن نوسخهﮐهی به ش وە خهتﯽ نهسخﯽ تهحريری له سا ﯽ  ١١٩٢ک١٧٧٨ /ز دا له
مزﮔهوتﯽ حاﺟﯽ ڕەحيم بۆ مامۆستای خۆی "محمد قسيم ﮐوڕی ش خ ئهحمهدی تهختهيﯽ
نووسيوەتهوە )بڕوانه ﮐاتالۆﮔﯽ دەستنووسهﮐانﯽ ﮐت بخانهی مهﺟليسﯽ شۆڕای ئ ران(.
سهبارەت به شهرەفخانﯽ حاﮐمﯽ ﺟزيرە ﭘ ويسته بﮕوترێ بهو ناوە س ﮐهس له "حاﮐمانﯽ
ﻋهزيزان" ههبوون ﮐه له ﺟزيرەی ابن ﻋمر حکوومهتيان ﮐردووە.يهﮐهميان ﮐوڕی ئهمير ابراهيم
بووە ) ٨٥٠ک١٤٤٦ /ز( .دووههميان ﮐوڕی ئهمير بهدر بووە و له سا ﯽ  ٩٢٥ک ١٥١٩ /دا
مردووە.س ههميان ،ﮐه من ﻻم وايه دەب دەستنووسهﮐه ﭘ شکهش بهو ﮐراب ت ،ﮐوڕی خان ئهبداڵ
و هاوچهرخﯽ شهرەفخانﯽ بدليسﯽ نووسهری شهڕەفنامه بووە .بۆ زانياری لهسهر حاﮐمانﯽ
ﻋهزيزان )بهدرخانيان( بڕوانه شهرەفنامهی بهدليسﯽ ،ههروەها بابا مهردوخ ڕۆحانﯽ ،ههمان ،ب
 ،٣ل .٣٠٧
 ١٥ﮐوڕی سادق خانﯽ زەند )استظهار الدوله( ،ﮐه حکوومهتﯽ ﮐوردستانﯽ به دەست بووە و له
سا ﯽ  ١٢٠٢ک١٨٨٧ /ز دا دەرمانداو ﮐراوە.

٢٥

خانهوە هۆندوويهتهوە و له ﮐهشکۆ هﮐهی خۆيدا تۆماری ﮐردووە .بڕوانه :وتاری
ژمارە  ٢١له بهشﯽ )شاﻋيرەﮐان ،ژيان و بهرههميان(دا.
"ش خ محهمهد مهردۆخﯽ ﮐوردستانﯽ"دەنووس " :ش خ ﻋهبدولموئمينﯽ دووههم
زات کﯽ بهڕ ز و له خوداترس بووە ،ههموو زانسته باوەﮐانﯽ سهردەمﯽ خۆی
زانيوەو ﮐت بﯽ "درالنظيم" دانراوی ئهوە .ش خ له سا ﯽ ١١٥٢ی ﮐۆچﯽ ١٧٣٩ /٤
ز هاتووەته دنيا و له ]مانﮕﯽ سهفهری[ سا ﯽ ) ١٢١١ئۆﮔۆستﯽ ١٧٩٦ز( ﮐۆچﯽ
دواييﯽ ﮐردووە .ﭘارچه شيعر کﯽ فارسﯽ لهﭘشت ﮐت بﯽ درالنظيم نووسراوەتهوە
ﮐه ئهم م ژووە دەسهلم ن و ئهوە ،تهرﺟهمه ﮐوردييهﮐهيهتﯽ" :ش خ موئمين ﮐۆتايﯽ
بهم ﮐت به ه نا ،تهمهنيشﯽ ههر به چاﮐه ﮐۆتاييﯽ هات .له مانﮕﯽ سهفهردا بهرەو
ﺟهننهت سهفهری ﮐرد و مهزرای ﺟيهانﯽ ب بهقای بهﺟ ه شت .چهند ڕۆژ ﮏ به
ئ ش و ئازارەوە ]لهم ﺟيهانهدا[ مايهوە ،ئينﺟا ،له دونيای ﭘڕ خهم و خهفهت ﮐۆچﯽ
ﮐرد .ئهی ﺟوام ر! به هۆی ئهوەوە ،ﮐه ]ش خ[ ،خۆی به "ئوخرەتا" بانﮓ دەﮐرد،
١٦
]مادە[ تاريخﯽ مردنهﮐهشﯽ بوو به )اخرتﯽ(١٢١١ -ی ﮐۆچﯽ".
مهردۆخ ههروەها دەنووس " :ش خ دوو ﮐوڕی ل بهﺟ ماوە :ﺟهمالهددينﯽ
دووههم و ش خ حهسهن ﮐه ئهميان خۆشخهت بووە و ﮐت به دەسنووسهﮐانﯽ
١٧
مزﮔهوتﯽ دار اﻻحسانﯽ سنه ،به خهتﯽ ئهو نووسراون".
مامۆستا مهﻻ ﻋهبدولکهريمﯽ مودەرريس له بنهما هی زانياران ،ب ،١ل ١٢٥دا
ههر ئهو شيعرە فارسييانهی ه ناون و نووسيويه" :له ﭘشتﯽ ﮐت بﯽ 'درالنظم' دا،
ئهم شيعرانهی نووسيوە" .ﮐه دوور نييه هه هيهﮐﯽ چاﭘﯽ ب ت ،دەنا مامۆستا
زانيويهتﯽ شيعرەﮐان هﯽ ئهو نين و ﮐهس کﯽ ديکه له باسﯽ مردنﯽ ش خدا
١٨
هۆنيونيهتهوە.
 .٤چوارچ وەی م ژوويﯽ:
ﮐهشکۆ هﮐه ،لهسهردەمﯽ خوسرەو خانﯽ ﮔهورە ــ لووتکهی دەسه تداريﯽ
ئهردە نهﮐان-دا نووسراوەتهوە .م ژووی ئهردە ن دەﮔهڕ ننهوە بۆ سهردەمﯽ
 ١٦يهک له حاﮐمانﯽ بنهما هی زەند ،ﮐه له سا ﯽ  ١١٩٩ک  ١٧٨٤ /ز دا ﮐۆچﯽ دوايﯽ ﮐردووە.
ختم ﻋمرش نيز شد ﭘس بالصواب
 ١٧شيخ موئمن ﮐرد ختم اين ﮐتاب
در صﻔر ﮐردش سﻔر سوی بهشت مزرع دنيای فانﯽ را بهشت
ﮐرد رحلت زين ﺟهان ﭘر ز غم
چند روزی ماند با درد و الم
"اخرتﯽ" تاريخ فوتش ای فتﯽ
چون به خود ميزد ندای اخرتﯽ
اخرتﯽ = ١٢١١ک .بهرانبهر لهﮔهڵ  ١٧٩٦ز.
 ١٨مهﻻ ﻋهبدولکهريمﯽ مودەڕڕيس" ،بنهما هی زانياران" ،ب  ،١ل ١٢٥

٢٦

ئهردەشيری بابهﮐان و سهرەتای حوﮐمﯽ ساسانيان )م ژووی مهستوورە ،حديقه
ناسری ،م ژووی خوسرەو ﮐوڕی محهمهد ،شهرەفنامهی بهدليسﯽ( .به م م ژووی
نووسراوی بنهما هﮐه ،لهسهردەمﯽ چهنﮕيزخان )م ژووی خوسرەو ﮐوڕی
محهمهد ﮐوڕی مهنووچيهر( يا سا ﯽ ٥٦٤ی ﮐۆچﯽ ١١٦٨-٩ی زاينييهوە )تاريخ
مردوخ ،حديقه ناسری ،تحﻔه ناسری( دەست ﭘ دەﮐات و به مردنﯽ ئهمانو خانﯽ
دووههم "غو مشاخان" له نۆههمﯽ ﺟمادی الﺛانﯽ سا ﯽ  /١٢٨٤ههشتهمﯽ
سﭘتهمبهری  ١٨٦٧له ههلومهرﺟ کدا ﮐۆتايﯽ د ت ﮐه ناسرەددينشای قاﺟار
فهرمانﯽ حکوومهتﯽ بۆ "خانان" ﮐوڕە ﮔهورەی غو مشاخانﯽ ئهردە ن دەر
نهﮐرد و مامﯽ خۆی واته "فهرهاد ميرزای موﻋتهمهدوددەوله"ی ﮐردە واليﯽ
ﮐوردستان.١٩
له م ژووی نووسراوی بنهما هی ئهردە ندا ،ئ مه ڕووبهڕووی ناوی چهند
"خوسرەو" دەبينهوە :يهﮐهميان "خوسرەو ئاشهوان"ـه )٣١١ک ٤/ـــ٩٢٣ز( ،ﮐه
ﮔوايه "يهزدﮔيردی س ههم" -دوايين شاهﯽ ساسانﯽ ﮐوشتووە )تاريخ مردوخ،٢ ،
 (٩١و به يارمهتﯽ "ابومسلم مروزی" لهسهردەمﯽ "ابوالعباس احمد ﻋباس
)سﻔاح(دا ،دەستﯽ به سهر ﮐوردستاندا ﮔرتووە ٢٠.دووههميان ،ئهو "خوسرەو"ەيه
وا له دياربهﮐرەوە هاتووە و قه ی "زە م" ی له شارەزوور بنيات ناوە ،چل ودوو
سا ﮏ لهوێ حوﮐمﯽ ﮐردووە و له سا ﯽ ٦٠٦ی ﮐۆچﯽ )١٠ــ ١٢٠٩ز(دا،
مردووە )تحﻔه ناسری ،ههمان ﻻﭘهڕە( .س ههم ،خوسرەوی ﮐوڕی سولهيمان خان
)١٠٩٠-١٠٩٣ک =١٦٧٩ /٨٠-١٦٨١ /٢ز( ٢١.چوارەم ،خوسرەو خانﯽ ﮔهورە
ﮐوڕی ئهحمهد خانﯽ موهاﺟير ) ١١٦٨-١٢٠٤ک ١٧٥٤ /٥-١٧٨٩/٩ -ز( و
ﭘ نﺟهم ،خوسرەوخانﯽ ناﮐام ﮐوڕی ئهمانو خان )/٥-١٨٤٥ /٦=١٢٥٠ -١٢٦٢

 ١٩لهو سهردەمهدا ) ،(١٨٥١ﻋوسمانييهﮐان حوﮐمﯽ بابانياﮐانيان هه وەشاندبووەوە .ئهﮔهر
ﮐهس کﯽ وەک ﻋهزيز بهﮔﯽ بابان ههو ﯽ دابين ﮐردنهوەی دەسه تﯽ بنهما هی خۆی دا و
سهرنهﮐهوت .ئهردە نييهﮐانيش درەنﮕتر له سهردەمﯽ ﻋهبباس خانﯽ سهردار ڕەشيدی ئهردە ندا
ههو کﯽ ب ئهنﺟامﯽ هاوش وەيان دا.
 ٢٠ميرزا شکرﷲ سنندﺟﯽ )فخرالکتاب(" ،تحﻔه ناصری در ﺟﻐرافيا و تاريخ ﮐردستان" ،مقابله،
تصحيﺢ ،حواشﯽ و تعليقات از دﮐتر حشمت ﷲ طبيبﯽ ،اميرﮐبير ،تهران  ،[١٠٨٧] ١٣٦٦ص ٩
 ٢١بۆ بهراوردی سا نﯽ ﮐۆچﯽ لهﮔهڵ زاي نﯽ ﮐه کم لهم سهرچاوەيه وەرﮔرتووە :فرديناند
ووستﻔنﻔلد و ادوارد ماهلر" ،تقويم تطبيقﯽ هزار وﭘانصد ساله هﺟری و قمری و ميﻼدی" ،مقدمه و
تﺟديد نظر از دﮐتر حکيم الدين قريشﯽ ،فرهنﮕسرای نياوران ،تهران  .١٩٨٢هۆﮐاری ه نانهوەی
ههردوو تهئريخهﮐان ئهو ڕاستييهيه ﮐه له ڕۆژهه تﯽ ﮐوردستان له ڕۆژژم ری ﮐۆچﯽ ﮐه ﮏ
وەردەﮔرن.

٢٧

١٨٣٤ز(ە .ﺟﮕه لهوانه ،دووس ﮐهسﯽ ديکه له خانانﯽ ئهردە نيش ههر ناويان
٢٢
خوسرەو بووە به م ﮔرنﮕايهتﯽ ئهمانيان ئهبووە.
خوسرەو خانﯽ ﺟ ﯽ باسﯽ ئ مه ،خوسرەوخانﯽ ﮔهورە ،ﮐو ٍڕی ئهحمهد خانﯽ
موهاﺟيرە ،ﮐه له مانﮕﯽ محهڕەمﯽ سا ﯽ ١٧٥٤=) ١١٦٨ز( ،له ﻻيهن محهمهد
حهسهن خانﯽ قاﺟار ــ بناغهدانهری زنﺟيرەی شاهانﯽ قاﺟارەوە ٢٣ﮐراوەته حاﮐمﯽ
٢٤
ئهردە ن و له ﺟ ﮕهی سهليم ﭘاشای بابان دانيشتووە ،ﮐه ئازاد خانﯽ ئهفﻐان
ﮐردبوويه حاﮐم.
خوسرەو خان له سا ﯽ  ٣ =) ١١٧٦ــ ١٧٦٢ز( لهﻻيهن ﮐهريم خانﯽ زەندەوە،
ﻋهزڵ ﮐراوە و سهرلهنوێ سا ﯽ  ٦ =) ١١٧٩ــ ١٧٦٥ز( ﮔهڕ نراوەتهوە سهر
حوﮐم ،ئينﺟا سا ﯽ ١٧٨٩ /٩٠=) ١٢٠٤ز( ئاغا محهمهد خانﯽ قاﺟار بانﮕﯽ
ﮐردۆته تاران و وەک دەﮔوترێ ،دەرمان خواردی ﮐردووە تا له سا ﯽ ١٢٠٦
)=(١٧٩١ -٢دا ،به نهخۆشيﯽ "ف " )ﭘهرﮐهم( مردووە .
خوسرەو خان ،له ههل و مهرﺟ کﯽ تايبهتيﯽ م ژووی ئ راندا ﮔهيشتۆته سهر
حوﮐمﯽ ئهردە ن :ئا ۆزيﯽ باری سياسﯽ و ﭘاشا ﮔهردانﯽ و ﮐهم دەسه تيﯽ حوﮐمﯽ
مهرﮔهزيﯽ ئ ران ،ڕوخساری تايبهتيﯽ ئهو سهردەمهن .له ﮐات کدا باشووری ئ ران
به دەست زەندييهﮐانهوە بوو ،ﮐه باﮐووری ڕۆژهه ت "زو ﻔهقارخانﯽ ئهفشار" به
هيوای زيندوو ﮐردنهوەی دەسه تﯽ نادرشا بوو .ه زی ئازاد خانﯽ ئهفﻐان ه شتا
له ناوچهی ئازەربايﺟان و ئيسﻔههان به تهواوەتﯽ نهفهوتابوو .قاﺟارەﮐانيش له
باﮐووری ئ ران خهريکﯽ دەسه ت سهندن و ﭘتهو ﮐردنﯽ بناغهی حوﮐماتﯽ خۆيان
بوون ـــ ئهو حوﮐماتهی ﮐه دەرنﮕتر ،به بهرچاوی خوسرەو خانهوە و به يارمهتﯽ
ئهو ،دامهزراو ههموو ئ رانﯽ ﮔرتهوە!

 ٢٢خوسرەوخانﯽ ﮔورﺟﯽ نه ئهردە نﯽ بووە نه ﮐورد .ناوبراو له سا نﯽ ن وان  ١٢٦٣و = ٤
 ١٨٤٧و  ٤٨دا بوو به حاﮐمﯽ ﮐوردستان.
 ٢٣زنﺟيرەی شاهانﯽ قاﺟار دوای ئهفشارييه و زەندييه له ئ ران هاتنه سهر حوﮐم ) ١١٩٣تا
١٣٤٤ﮐۆچﯽ =  ١٧٧٩تا  ١٩٠٩ی زاي نﯽ( .فرهنﮓ معين ،بهرﮔﯽ  ٦ﭘيتﯽ ق.
 ٢٤يهک له ئهميرانﯽ سهردەمﯽ نادر شای ئهفشار .دوای ﮐووژرانﯽ نادرشا )١١٦٠ک /
١٧٤٧ز( ،ئازەربايﺟانﯽ ﮔرت و شاری ورم ﯽ ﮐردە ﭘ تهختﯽ خۆی .درەنﮕتر ،له سا ﯽ ١١٦٧ک
١٧٥٣ /ز دا له شهڕ کﯽ دژ به ﮐهريمخانﯽ زەنددا ،شکا ئينﺟا هاته خزمهت خانﯽ زەند و تا
ﮐۆتايﯽ تهمهن وەک ڕاو ژﮐار ﮏ ﭘ ﯽ وەفادار مايهوە .فرهنﮓ معين ،١ ،ﭘيتﯽ آ

٢٨

له ههلومهرﺟ کﯽ ئهوتۆدا ،خوسرەو خان ،به خۆی و سوﭘای ئازای ﮐوردەوە
ڕازی دەب ت له ﮐوردستان دانيش  ،مل بۆ زەند و ئهفشار و قاﺟار و ئهفﻐان ﮐهچ
بکات ،و فهرمانﯽ حکومهتيﯽ له ﻻيهن ئهو قاﺟارانهوە ﭘ بدرێ ﮐه خۆی ﭘايهيهﮐﯽ
ﮐورسيﯽ حوﮐمهﮐهيان بوو .ئينﺟا چاوەڕوان ب ت زەندييهﮐان لهسهر ﮐاری ﻻبهرن
و ئاغا محهمهدخانﯽ قاﺟار بيکوژ ت! ئهوە ،نه يهﮐهم ﺟارە و نه دواﺟار ،ﮐه
ت نهﮔهيشتوويﯽ و ب سياسهتﯽ ،دار له ﮐوولهﮐهی ڕۆحﯽ ﮐورد دەدات و دەرفهتﯽ
ز ڕينﯽ سهربهخۆبوونﯽ لهدەست دەست ن .
خوسرەوخان ،يهﮐهم خانﯽ ئهردە ن و يهﮐ لهو حاﮐمانهی ئ رانه ﮐه بۆ يهﮐهم
ﺟار سوﭘای نو ﯽ ڕ کوﭘ کﯽ ﮐردە ﺟ نشينﯽ چهﮐداری بهرب وی ﻋهشيرەتﯽ و "له
باری ژمارەی لهشکر و ﭘياوانﯽ ئازاوە له ژوور ههموو ئهمير کﯽ ئ رانييهوە بوو"
)سير اﻻﮐراد ٢٥(٥٣ ،و "له ههموو بار کهوە له ئهميرانﯽ ئ ران مهزنتر بوو".
)تحﻔه ناصری.(١٦٧ ،
با ئهو ﭘرسيارە بکرێ ،ئايا خوسرەوخانﯽ ئازای ل هاتوو به سوﭘای ﮐوردەوە بۆچﯽ
نهيتوانﯽ ههلومهرﺟﯽ ناوخۆی ئ ران هه سهنﮕ ن و ههو ﯽ ﭘهرەﭘ دانﯽ ئاسۆی
دەسه تدارايهتيﯽ خۆی تا بهدەستهوەﮔرتنﯽ حوﮐمﯽ مهرﮐهزيﯽ ئ ران بدات،
لهﮐات کدا ﮐهسايهتﯽ و توانا سوﭘاييهﮐهی له ﭘاشماوەی حاﮐمانﯽ زەند و ئهفشار
ﮐهمتر نهبوو ،ت کشکاندنﯽ سوﭘای ملهوڕ کﯽ وەک ئازادخانﯽ ئهفﻐان له يهﮐهم
سا ﯽ حکوومهت و بهزاندنﯽ ﺟهﻋﻔهرخانﯽ زەند )سا ﯽ  ،(١٢٠٠زاڵ بوون به
سهر سولهيمان ﭘاشا و محهمهد ﭘاشای بابان )١١٧٦و (١١٧٩و ئه قولﯽ خانﯽ
زەنﮕهنه )١١٩٣ی حديقهی ناصری ١١٩٤ ٢٦،تحﻔه ناصری ١١٩٩ ،تاريخ
مردوخ( و اسماﻋيل خانﯽ زەند )مهردۆخ ،(١٢٠١ ،ئهم ڕاستييه به باشﯽ دەنو نن.
مهردۆخ دەنووس " :دوای ئهوەی خوسرەوخان ،ﺟهﻋﻔهرخانﯽ زەند دەشک ن و
نو نهر دەن ر ته ﻻی ئاغا محهمهد خانﯽ قاﺟار ،شا ،به چاوﭘ کهوتنﯽ ئهو ههموو
دياری و ﭘ شکهشييه و مزﮔ نﯽ ت کشکانﯽ دوژمن کﯽ وەک ﺟهﻋﻔهر خان و
ﭘهيدابوونﯽ نۆﮐهر کﯽ وەک خوسرەو خان ،له ﭘ ستﯽ خۆيدا ﺟ ﯽ نهدەبوەوە".
)تاريخ(١٤٤ ،٢ ،

 ٢٥ﻋبدالقادر بن رستم بابائﯽ" ،تاريخ و ﺟﻐرافيای ﮐردستان موسوم به سيراﻻﮐراد" ،به اهتمام
محمد رئوف توﮐلﯽ ،تهران)؟(  ،[١٩٨٧] ١٣٦٦ص  .٥٣ئهم ﮐت به مامۆستا ﮐهريم حيسامﯽ
ﮐردوويه به ﮐوردی به م من چاوم ﭘ ﯽ نهﮐهوتووە.
 ٢٦ﻋلﯽ اﮐبر وقايع نﮕار ﮐردستانﯽ" ،حديقه ناصريه در ﺟﻐرافيا و تاريخ ﮐردستان" ،به تصحيﺢ
محمد رئوف توﮐلﯽ ،تهران  ،[١٩٨٥] ١٣٦٤صص  ١٦٠تا .١٦٤

٢٩

بهﮔشتﯽ ،سهردەمﯽ خوسرەوخان و خانانﯽ ديکهی ئهردە ن بهو دياردانهی
خوارەوە دياری دەﮐر ن:
 .١خانانﯽ ئهردە ن ئاسۆيهﮐﯽ بهرينﯽ سهربهخۆيﯽ و دەسه تدارييان بۆ خۆيان
نهدەدی .زۆربهی ئهردە نيهﮐان  -به تايبهت -دوای خان ئهحمهد خان ،ﮔۆچکراوی
دەستﯽ شاهانﯽ ئ ران بوون و سنوور کيان ﺟيا له ژ ر دەستﯽ و نۆﮐهرايهتيﯽ
ئهوان بۆ خۆيان دياری نهدەﮐرد.
خوسرەوخانﯽ ﮐوڕی سولهيمان خان ،برازاﮐهی خۆی ﮔرت و نارديه ئيسﻔههان.
ماوەيهک درەنﮕتر ،شاە سولهيمانﯽ سهفهوی ٢٧ئهويشﯽ ه نايه ئيسﻔههان و لهداری
دا .ئهمانو خانﯽ دووههم له تاران و له دەرباری ناسرەدددينشاهدا ٢٨لهدايﮏ
ببوو ،به فهرمانﯽ شا ،ئا قهی لهﮔوێ ﮐرابوو و ناوی "غو مشاخان"ی ل نرابوو
)حديقه ناصری .(٢٠٣ ،شا ﻋهبباسﯽ سهفهوی ،٢٩خان ئهحمهدخانﯽ ﮐوڕی
هه ۆخانﯽ وەک بارمته له ئيسﻔههان ڕاﮔرتبوو و ههو ﯽ دابوو به ش وەی قز باشﯽ
ﮔهورەی بکات )تاريخ محمد ابراهيم اردﻻنﯽ( .٣٠ئهم دياردەی نۆﮐهری و ﮔوێ
لهمستييه ﮔهيشته ﺟ يهک ﮐه شاﻋباس ،خوشکﯽ خۆی ل مارەﮐرد و ناردييهوە
ﮐوردستان بۆ ئهوەی باوﮐﯽ بﮕرێ و لهسهر حوﮐمﯽ ﻻبهرێ .نووسهری سير
 ٢٧شاه سليمان اول صﻔوی ،ههشتهمين شاهﯽ زنﺟيرەﮐهيان بوو ،له ن وان سا نﯽ  ١٠٧٧و
 ١٦٦٧ = ١١٠٥و  ١٦٩٤دا شای ئ ران بووە .بڕوانه فرهنﮓ معين ،ﭘ شوو ،ﭘيتﯽ س.
 ٢٨ناصرالدين شاهﯽ قاﺟار ،ﮐوڕی محهممهد شاه و چوارەمين شای زنﺟيرەی قاﺟار ،له ١٢٤٧
] [١٨٣١دا هاتۆته ﺟيهان ،له [١٨٤٧] ١٢٦٤دا چۆته سهر تهخت و نزيکهی  ٥٠ساڵ ﭘادشايهتﯽ
ﮐردووە .له ڕۆژی  ١٧ی ذی القعدەی ١٨٩٦] ١٣١٣ز[ دا به دەستﯽ ميرزا ڕەزا ﮐرمانﯽ
ﮐووژراوە .فرهنﮓ معين ،ﭘ شوو ،ﭘيتﯽ ن.
 ٢٩شاﻋهبباس سهفهوی )ﮐهبير(ﮐوڕی سو تان محهممهدی خودا بهندەله  ٩٧٨ی ﮐۆچﯽ )١٥٧١ز(
هاتۆته دنيا و له ١٥٨٨) ٩٩٦ز( ﮔهيشتۆته سهر تهختﯽ ﭘادشايﯽ ئ ران ،له سا ﯽ ١٠٣٨
)١٦٢٩ز(شدا مردووە .بڕوانه فرهنﮓ معين ،ﭘيتﯽ ع.
 ٣٠ئهم م ژووە له ڕاستيدا ﭘاشکۆ يان 'زەيل'ی شهرەفنامهی بهدليسييه و تاقه نوسخهی ﮐراوەته
زەيلﯽ ئهو دەستنووسهی شهرەفنامه وا له ﮐت بخانهی مهﮐۆی ئاسيايﯽ ﭘادشايﯽ بريتانيا و ئيرلهندە له
شاری لهندەن ﭘار زراوە )ژمارە  .(١٥٩زەيلﯽ ناوبراو محهممهد ئيبراهيم ﮐوڕی مهﻻ محهممهد
حوسهين ئهردە نﯽ ،نووسهری ديوەخانﯽ ئهمانو خانﯽ ﮔهورە ) ١٢١٤ – ١٢٤٠ک( بووە و به
فهرمانﯽ خان م ژووی ئهردە نﯽ دوای سا ﯽ تهواوبوونﯽ شهرەفنامه تا سهردەمﯽ خۆی نووسيوە
ﮐه دەﮐاته ن وان  ١٠٠٥تا ١٢٢٥ی ﮐۆچﯽ و  ١٥٩٦تا  ١٨١٠ی زاي نﯽ ئينﺟا ناردوويه بۆ س ر
ﺟۆن مالکۆلم يهﮐهمين با و زی بريتانيا له ئ ران ،ئهويش خستوويهته سهر ئهو نوسخهيهی
شهرەفنامه ﮐه له سهرەوەتر باسمان ﮐرد .من دەقﯽ م ژووەﮐه به فارسﯽ و وەرﮔ ڕاوی
ﮐوردييهﮐهيم ب و ﮐردۆتهوە ﺟار ﮏ له ﮔۆڤاری دەروازە ،ژمارە  ،١سا ﯽ  ١٩٩٣چاﭘﯽ دانيمارک
و ﺟار کيش وەک ﮐت ب کﯽ سهربهخۆ .ﮐت بهﮐه ،بنکهی نهورۆز له سوئ د له سا ﯽ  ١٩٩٧دا ب وی
ﮐردەوە و ههميسان هاوڕێ لهﮔهڵ زەيل کﯽ ديکهی شهرەفنامه )م ژووی ئهﮔيل و ﭘا وو( ،لهﻻيهن
بنکهی ژين له سل مانييهوە ب و ﮐرايهوە.

٣٠

اﻻﮐراد دەنوووس " :هه ۆخان به ديتنﯽ بارودۆخهﮐه ،ئايهی 'إنا و إنا اليه
راﺟعون' ی خو ندەوە و ﮔوتﯽ ﮐوڕم ،ﭘ ﯽ سوﭘای ﻋهﺟهم بۆ ﮐوردستان مهﮐهوە!
٣١
.
 .٢خانانﯽ ئهردە ن به تهنﮕﯽ ﮐوردايهتييهوە نهبوون .ئهوانيش وەک ميرانﯽ بابان
و سۆران زياتر لهوەی بهربهرەﮐان ﯽ دوژمنانﯽ ﮐورديان ﮐردب  ،به ﮔژی هۆزە
ﮐوردەﮐاندا دەچوون .شهڕی بابان و ب باس و زەند و زەنﮕهنه و لوڕ و سو تانهﮐانﯽ
ههورامان و سهرۆک هۆزەﮐانﯽ ﮔهرووس و بانه و مهريوان ،نموونهی ئهو
ﮐردەوە چهوتهی ئهردە نهﮐانه.
 .٣شاهانﯽ ﻋهﺟهم ڕاستهوخۆ يا به هۆی ههندێ بڕواﭘ کراوی خۆيان له ديوەخانﯽ
ئهردە نهﮐانهوە )وەزير ،وەﮐيل ،تهحسيلدار و وەقايع نيﮕاری وەک ميرزا
ئهبولقاسمﯽ تهفرەشﯽ و ميرزا زەﮐﯽ مستهوفﯽ ڕەشتﯽ( ،خانه ﮐوردەﮐانيان
دەخسته ژ ر چاود رييهوە و ئاﮔاداری ههموو هه سوﮐهوت و هه و ست ﮔرتن کيان
بوون.
 .٤م هی خۆييش لهم ﭘهيوەندييهدا ،دەور کﯽ ﮔرنﮕﯽ بينيوە .م ژووی بنهما هی
ئهردە ن دارما ﯽ شهڕ و دەست ت وەردانﯽ بابانهﮐان له ﮐاروبارياندايه .ئهﮔهر
م ژووی دەسه تداری ئهردە ن ﭘ نﺞ حاﮐمﯽ غهيرە ﮐوردی داسهﭘاوی به خۆوە
ببين )تهيموور خانﯽ ئاﺟورلوويﯽ ،محهمهد خانﯽ ﮔورﺟﯽ ،حسن ﻋلﯽ خان،
حسين ﻋلﯽ خان و ﮐهيخوسرەو بهگ( ،بهﻻی ﮐهمهوە ﭘ نﺞ ميری بابانيش لهو
ماوەيهدا به شهڕ يا به زەبری بهرتيل و ﭘ شکهشﯽ ،فهرمانﯽ حکوومهتﯽ ناوچهی
ئهردە نيان له شاهانﯽ ئ ران وەرﮔرتووە )خانه ﭘاشا  ،١١٣٢ﻋهليخان ﮐوڕی خانه
ﭘاشا  ،١١٣٦سهليم ﭘاشا  ،١١٦٧سولهيمان ﭘاشا  ١١٧٧و ﻋهليخانﯽ ﮐوڕی
سولهيمان ﭘاشا  .(١١٧٨ئهوانيش بۆ ژ ردەستﯽ و ﮔوێ لهمستيﯽ شاهانﯽ ئ ران،
هۆرەيان بۆ ئهردە نهﮐان ﮐردووە!
ﺟﮕه له بابانهﮐان ،ههندێ ﮐهسايهتيﯽ ﮐوردی ناو حکوومهتهﮐهيان وەک محهمهد
ڕەشيد بهﮔﯽ وەﮐيل و حهسهن سو تانﯽ ههورامان و ﻋهبدولکهريم سو تانﯽ بانه يا
دەسه تدار کﯽ وەک ﻋهزيز خانﯽ مۆﮐری )سردار ﮐل( له ڕەوتﯽ ﻻوازﮐردن و
لهناوبردنﯽ حوﮐمﯽ بنهما هی ئهردە ندا دەوری تايبهتيان بينيوە" .سهرداری ﮐول،

٣١

بڕوانه دەقﯽ زەيلهﮐهی محهممهد ئيبراهيم ئهردە نﯽ )ﭘهراو زی ژمارە  ٣٠سهرەوە(

٣١

ههموو ﮐات بۆ ت کدانﯽ ﮐاری والﯽ "ئهمانو خانﯽ دووههم" تﺂدەﮐۆشا" )تحﻔه
ناسری.(٢٥٠ ،
) ٥ههندێ دياردەی ناسهرەﮐيﯽ وەک ﺟياوازيﯽ ئاينيﯽ حاﮐمانﯽ شيعهی ئهردە ن
لهﮔهڵ خه کﯽ سوننﯽ ناوچهﮐهش ببووە هۆی نزيکايهتيﯽ زياتری خانهﮐان له
دەرباری شاهانﯽ ﻋهﺟهم و دوورﮐهوتنهوەيان له ﮐۆمه نﯽ خه ﮏ .ئا ۆزيﯽ ناو
شاری سنه به بۆنهی ﻻيهنﮕريکردنﯽ ئهمانو خانﯽ دووههم له فيرقهی "شيخيه"ی
شيعه ،ﮐه "به شهڕی ﮐاروانسهرا" ناوی دەرﮐردووە )ربيع اﻻول /١٢٧١
نوامبهری  (١٨٥٤نموونهی ئهم دياردەيهيه )تحﻔه ناسری.(٢٥٦ ،
 .٦زو م و زۆر و باج سهندنﯽ بﺂسنوووری خانانﯽ ئهردە ن له خه کﯽ ئاسايﯽ
به ئامانﺟﯽ ت رﮐردنﯽ دەرباری چاوچنۆﮐﯽ شاهانﯽ ئ ران و ڕابواردنﯽ خۆيان،
ﮐه کﯽ ئهوەی ﭘ وە نهه شتبوون له بيری خ روب ر و قازانﺟﯽ خه کدا بن .به
ﭘ چهوانه ،ب مافﯽ و ههژاری و ڕووتاندنهوەی خه ﮏ و ئاخنينهوەی ﮔيرفانﯽ
خۆيان ئامانﺟﯽ سهرەﮐيان بوو .ﮐات ئهمانو خانﯽ ﮔهورە به خه کﯽ سهقز
ڕادەﮔه ن نيازی ههيه بچ بۆ سهقز ،خه کﯽ شارەﮐه تکای ل دەﮐهن  ٨٠٠تمهن
ﭘ شکهشييان ل وەربﮕرێ و نهچ  ،به م خان دە د م و ههزار تمهنيشم
ﮔهرەﮐه!٣٢
 .٧زو م و زۆری خانانﯽ ئهردە ن تهنيا به باج سهندن و ڕووتاندنهوەی خه ﮏ
ﮐۆتاييﯽ نهدەهات .ديوەخان ،ﺟ ﮕای ڕابواردن و ﻋهيش و نۆش و ب ئهخﻼقيﯽ
زۆر ﮏ له ئهردە نيهﮐان بوو؛ داستانﯽ يۆسۆ ياسکهی شايهری خان "ئهحمهد
خان" لهﮔهڵ ز ڕين ﮐ و خانم ،ئ ستايش لهسهر زمانﯽ زۆر ﮐهس ماوە و دەﮔوترێ
خان ،ياسکهی به تاوانﯽ ﭘ وەندی لهﮔهڵ ز ڕين ﮐ و خانم ئيعدام ﮐردب ت.
خوسرەو خانﯽ ناﮐام سهرەڕای ئهوەی "حوسنﯽ ﺟيهان خانمﯽ ﮐۆنهژنﯽ فهتحعهلﯽ
شا" ،ژنﯽ بوو ،شهوانه له ما ﯽ "ڕەزاله سهقزی"ی دە ڵ دەخهوت .دوای ههموو

 ٣٢ﮐلۆديوس ﺟهيمز ريﭻ" ،ﮔهشتﯽ ڕيﭻ بۆ ﮐوردستان ) ،"(١٨٢٠محهممهد حهمه باقﯽ له
ﻋهرەبييهوە ﮐردوويهته ﮐوردی ،تهور ز ،١٩٩٢ .ل .٢٢٣ناوی ڕاستهقينهی ﮐت بهﮐهی ڕيﭻ
بريتييه له "داستانﯽ مانهوە له ﮐوردستان" ﮐه به هۆی دەستاودەست ﮐردن و تهرﺟهمهی
ناڕاستهوخۆوە بهو ش وەيه دەرهاتووە:
”Claudius James Rich, “A Narrative of a Residence in Koordistan
باوەﮐوو نوسخهی ﮐت به ئينﮕليزييهﮐه ﮐهم دەست دەﮐهو ت به م دەﮐرێ له سهر ئينترن ت
دايبهز نﯽ.

٣٢

ئهوانهش ،ئهبولحهسهن بهﮔﯽ باوﮐﯽ مهستوورە خانم و ههموو ﮐهسوﮐارەﮐهی
خسته بهنديخانهوە و تا مهستوورەی شاﻋيريان ل مارە نهﮐرد ،ئازادی نهﮐردن!
خان ئهحمهد خانﯽ ﮐوڕی ﮐهلبعهلﯽ خان ،وەها خهريکﯽ ﻋهيش و نۆش و
ڕابواردن و ﭘارە سهرفکردن بوو ،ﮐه خه ﮏ به "خانه ز ڕينه"يان بانﮓ ﮐرد
)مهردۆخ" .(١١١ ،٢ ،ﮐوڕانﯽ ...خوسرەوخانﯽ ناﮐام له ﮔوناهکردن و ﮐردەوەی
خراپ ڕوويان وەرنهدەﮔ ڕا و له ئهتﮏ ﮐردنﯽ ژنان و ڕشتنﯽ خو ن و
ئازارﮔهياندن به خه ﮏ ،سنوور کيان بۆ خۆ دانهدەنا) ".تحﻔه ناسری.(٢٧٢ ،
 .٨لهﮐات کدا ناوچهﮐانﯽ ديکهی ئ ران وەک تهبر ز و ئيسﻔههان و تاران لهوﭘهڕی
ئاوەدانﯽ و ﭘ شکهوتووييﯽ ئابووريدا بوون ،ژ رخانﯽ ئابووريﯽ ﮐوردستان ﮔهل ﮏ
ﻻواز بوو .ﮐهرەسهی بهرههمه نان )زەوی و ئاو( م کﯽ دەربهﮔهﮐان و
چهوساندنهوەی ڕەﻋيهتﯽ نيشتهﺟ له تاقهتﯽ خه ﮏ بهدەر بوو .ئا ۆزی و شهڕی
ناوخۆيﯽ و دەرەوەيﯽ ﮐار کﯽ سهلبييان ﮐردبووە سهر ئهرﮐﯽ بهرههمه نان .ﮐهريم
خانﯽ زەند ههموو شاری سنهی تا ن ﮐرد و ئاﮔری ت بهردا ،شار و ئاواييهﮐانﯽ
ههورامان چهندين ﺟار تووشﯽ تا ن و برۆی خانانﯽ ئهردە ن هاتن .ههلومهرﺟﯽ
ناوچهﮐانﯽ ديکهش ﺟياوازييهﮐﯽ ئهوتۆيان لهﮔهڵ ههورامان نهبوو .ههرچۆن ﮏ
ب ت" ،به هۆی ئهو ههموو ب خهبهری و چاوقووچاندنه و له ئاﮐامﯽ ئهوزو م
وزۆرانهدا ،بهخت و ئيقبا ﯽ ئهو بنهما ه بهڕ زە ،له تاريکيﯽ دابڕان و
هه وەشانهوەدا ت ﭘهڕ بوو" )تحﻔه ناسری .(٢٧٣ ،ئهو دارە هه ۆ ه به ئيشارەيهﮐﯽ
"ناسرەددينشا"ی قاﺟار ﮐهوته زەوی )ههشتهمﯽ سﭘتهمبهری  (١٨٦٧و دوايﯽ به
م ژوويهک هات ﮐه سهرەڕای ههموو ئهو ڕاستييانه ،وەک سهردەمﯽ نيوە
سهربهخۆيﯽ و دەسه تداريﯽ ﮐورد ،ﺟ ﮕای ڕ ز و شانازی ﮔهلهﮐهمانه .له بيرمان
نهچ بۆ يهﮐهم ﺟار )و دواﺟاريش!( خان ئهحمهد خانﯽ ﮐوڕی هه ۆخان بهرەو
دامهزراندنﯽ حکوومهت کﯽ سهربهخۆی ﮐوردی ههنﮕاوی نا ـــ ئهويش ،ﮐات بوو
ﮐه "شاە سهفيﯽ سهفهوی' ،سورخاب'ی ﮐوڕی ﮐو ر ﮐرد ،ئينﺟا خان ئهحمهد خان
ههندێ ناوچهی ڕۆژئاوای ئ رانﯽ ﮔرت ،به ناوی خۆيهوە سکهی ل دا و له
مزﮔهوتهﮐان خوتبهی به ناوەوە خو نرايهوە..." :الوالﯽ بن الوالﯽ ،والﯽ واﻻشان،
خان احمد خان اردﻻن ،ﭘادشاە باﻻستقﻼل ﮐردستان صانه ﷲ تعالﯽ ﻋن طوارق
الحدﺛان ومتعنا بدوام دولته وقوام شوﮐته الﯽ مديد الزمان) "...مهردۆخ.(١٠٦ ،٢ ،
ﮐهشکۆ ﯽ ش خ
نووسراوەتهوە.

ﻋهبدولموئمينﯽ

مهردۆخﯽ،

 .٥چارەنووسﯽ ﮐهشکۆ هﮐه:
٣٣

له

ڕۆژﮔار کﯽ

ئهوتۆدا

دەزانين ﮐهشکۆ هﮐه له سا ﯽ ١١٩٨دا ) (١٧٨٣/٤ﮐاری نووسينهوەی تهواو بووە
و له سا ﯽ ١٩٠٢دا به مووزەخانهی بريتانيا فرۆشراوە ،به م هيﭻ شت ﮏ لهمهڕ
به سهرهاتهﮐهی لهن وان ئهوسا نهدا نازانين .ﮐليلﯽ ﮐرانهوەی قﻔ ﯽ ئهو
زانيارييانه ،ڕستهيهﮐه به زمانﯽ ئينﮕليزی ﮐه له دواﻻﭘهڕەی دەستنووسهﮐهدا
نووسراوە" :له ميرزا سهﻋيد ﮐڕا ،چواردەههمﯽ ئۆﮐتۆبهری ."١٩٠٢
م ﺟهر سۆن له وتار کدا ﮐه وەرﮔ ڕاوەﮐهی ﭘاشکۆی يهﮐهمﯽ ئهم ﮐت بهيه،
دەنووس " :دەستنووسهﮐه دوﮐتۆر سهﻋيدی سنهيﯽ داويهتﯽ به 'مووزەخانهی
بريتانيا' .مينۆرسکيش له وتاری "ﮔۆران"دا ــ ﮐه بهش کﯽ تهرخانﯽ ئهم ﮐهشکۆ ه
شيعرە ﮐراوە )ﭘاشکۆی دووههم( .به ﮕه له قسهی "دوﮐتۆر سهﻋيد خان" د ن تهوە.

ڕاستﯽ ئهوەيه ﮐه ميرزا سهﻋيد و دوﮐتۆر سهﻋيدی سنهيﯽ و دوﮐتۆر سهﻋيد خان
ههر يهک ﮐهسن و ئ مه ئهمڕۆ ئهو زاته به باشﯽ دەناسين .ئايهتو مهردۆخ
دەنووس ت" :له سا ﯽ  ١٣٠٥ک١٨٨٧ -٨ /ز ،تاقم ﮏ موژدەدەری مهسيحﯽ به
دووﮐۆڵ تهورات و ئينﺟيل و ﮐت ب و ناميلکهی ئاينييهوە هاتنه ﮐوردستان ]سنه[
و بۆ سهلماندنﯽ بهرههقايهتيﯽ ئاينﯽ مهسيﺢ و ﭘووچبوونﯽ ئيسﻼم و داوای
وتوو ژيان لهﮔهڵ مهﻻﮐان ﮐرد ...خوال خۆشبووی باوﮐم )ش خ ﻋهبدولموئمينﯽ
س ههم( لهﮔه ياندا ﮐهوته باس و قسهﮐردنهوە ...موژدەدەرەﮐان دامان و شهو کيان
هه تن " ...فهق سهﻋيدی ﮐوڕی مهﻻ ڕەسوو ﯽ مهريوانﯽ" ﮐه به هۆی
نزيکايهتيﯽ باوﮐيهوە ،ههميشه هاتوچۆی ئ مهی دەﮐرد ،ﭘهيوەنديﯽ ﭘ وەﮐردن و
٣٤

فريوی "خواﺟهباو"ی مهسيحﯽ ﮐوڕی "خواﺟه بايۆسف"ی ناودار به "شهيتان"ی
خوارد و لهﮔه يان ﮐهوت .دوای چهند ساڵ ،ف ری ﭘزيشکﯽ بوو ،ئاينﯽ ﮔۆڕی و
ژنﯽ مهسيحيﯽ ه نا ،ئينﺟا ﮔهڕايهوە بۆ ئ ران ،به م له ترسﯽ خۆی نهيتوانﯽ ب تهوە
ﮐوردستان .ماوەيهک له ههمهدان مايهوە و ﭘاشان چوو بۆ تاران و ئ ستا ]ﮐاتﯽ
نووسرانﯽ تاريخ مهردۆخ[ ،لهوێ به دوﮐتۆر سهﻋيد خانﯽ ﮐوردستانﯽ ناوی
دەرﮐردووە و له ﭘزيشکه ﭘله يهﮐهمهﮐانﯽ ئ رانه .لهم دوايييانهدا ﮐت ب کﯽ به شيعری
ﮐوردی و بۆ ڕەواﺟﯽ ئايينﯽ مهسيﺢ لهچاپ داوە ﮐه ناوی "نزانﯽ؟ مزﮔانﯽ!" يه...
ههموو نامه نووسين کﯽ ن وان من و ئهو به ﮐوردييه ،ﮔهرچﯽ ئاينﯽ لهدەست داوە،
به م دەمارﮔيريﯽ ﮐورديﯽ ههر ماوە و بﮕرە زياتريش بووە) ".ش خ محهمهد
٣٣
مهردۆخ ،ههمان ،٢ ،لل ١٧تا .(١٩
زانياريمان لهمهڕ ژيان و بهرههمهﮐانﯽ دوﮐتۆر سهﻋيد خان ﮐات زياتر بوو ،ﮐه
له سا ﯽ ١٩٥٧دا ﮐت ب ﮏ به زمانﯽ ئينﮕليزی لهسهر ژيانﯽ سهﻋيد خان نووسرا.
نووسهرانﯽ ﮐت بهﮐه دە ن:
"ميرزا سهﻋيد ...ﭘاش  ١٢ساڵ ﮐارﮐردن لهﮔهڵ موژدەدەرەﮐان له شاری
ههمهدان ،له ﻻيهن موژدەدەر کهوە به ناوی "مستهر هاﮔبرگ" بانﮕه شتنﯽ سوئ د
ﮐرا...له نۆههمﯽ مانﮕﯽ ﺟوون سا ﯽ  ١٨٩٣ﮔهيشته ستۆﮐهۆ م ...به ﺟلوبهرﮔﯽ
ﮐوردييهوە لهﮔهڵ هاﮔبرگ به ههموو شارەﮐانﯽ سويددا ﮔهڕا و له ﮐ سهﮐاندا
ﭘروﭘاﮔهندەی مهسيحييهتﯽ ﮐرد ...له مانﮕﯽ يهﮐهمﯽ ﭘايزی ههمان سا دا چوو بۆ
بريتانيا ...له ناو ﭘاﭘۆڕەﮐهدا ،ژن و ﭘياو کﯽ خه کﯽ ئيرلهندە لهﮔه يدا بوون به
دۆست و دوﮐتۆر کﯽ لهندەنييان به ناوی چارلز وار ن  C. WARRENﭘ ناساند
ﮐه له باری ﭘزيشکﯽ و ئاينييهوە يارمهتيﯽ دا ،له ما ﯽ خۆی وشو نﯽ بۆدابين ﮐرد
و نارديه ﮐۆل ﺟ کﯽ ﭘزيشکﯽ ... ٣٤ئينﺟا ميرزا سهﻋيد دوو ﮐۆرسﯽ له
خهستهخانهی ناوەندی ٣٥و خهستهخانهی ﮔشتﯽ ٣٦وەرﮔرت ،ﮐه ئهم ﮐارانه
بهسهريهﮐهوە دوو سا يان خاياند ...ﭘاشان دوﮐتۆر وار ن تا شاری 'ﮐارديف' له

ئهم ﮐت بهم بۆ برەوﭘ دانﯽ ئايينﯽ ﻋيسا له ناو

 ٣٣سهﻋيد خان له وتاری "ئههلﯽ حهق"دا دە
ﻻيهنﮕرانﯽ ئههلﯽ حهق نووسيوە .بڕوانه:
Saeed Khan, “Ahl –I haqq”, The Modern World. Vol. XVIII, ١٩٢٧, PP ٣١-٤٢
من ئهو وتارەم وەرﮔ ڕاوەته سهر زمانﯽ ﮐوردی و له ژمارەيهﮐﯽ ﮔۆڤاری ﮔزينﮓ چاﭘﯽ سوئيد دا
ب و ﮐراوەتهوە.
٣٤ Cook’s School of Anatomy and Physiology
٣٥ Central Hospital
٣٦ General Hospital

٣٥

'وەي ز' ٣٧بهڕ ﯽ ﮐرد ...لهوێ سواری ﭘاﭘۆڕ بوو و بهڕ ﮕای شاری 'باتووم' له
زەريای ڕەش دا ،ﮔهڕايهوە ئ ران ) (١٨٩٥و تا سا ﯽ  ١٩١٢له تاران خهريکﯽ
ﮐاروباری ﭘزيشکﯽ بوو ...له هاوينﯽ سا ﯽ ١٩١٢دا ﮔهڕايهوە ههمهدان و له
مانﮕﯽ سﭘتهمبهردا بانﮓ ﮐرايه سهر "ئهمير ﻋهﻻئهددين" ﮐه له )خهسرەو ئاوا(
نهخۆش ﮐهوتبوو ...ئينﺟا بانﮓ ﮐرايه سنه بۆ ئهوەی نهخۆشيﯽ "وەﮐيل الملﮏ"
چارە سهر بکات ....لهو شهوە چوو بۆ ههورامان بۆ ﻋيﻼﺟکردنﯽ نهخۆشيﯽ
"سو تانﯽ ههورامان"" ...ش خ ﻋﻼ الدين نهقشبهندی"ش ﮐچهﮐهی نهخۆش بوو،
دوﮐتۆر سهﻋيد خانﯽ بانﮓ ﮐردە ﻻی خۆی] ".من ﻻم وايه ئهو دوﮐتۆر واڕ نهی
ﺟ ﮕهی باس ،ههمان چارلز وار نﯽ ئهفسهری سوﭘايﯽ بريتانيايه ﮐه له  ١٨٤٠دا
لهدايﮏ بووە و له  ١٩٢٧دا ﮐۆچﯽ دوايﯽ ﮐردووە .ناوبراو خهريکﯽ ﮐاری
ﮐهوناراناسﯽ و ﮐۆ ينهوەی زەوی له فهلهستين بووە و واههيه ههر ئهو سۆزەی به
نيسبهت م ژووی ناوچهی ئ مه له سهﻋيدخانﯽ نزيﮏ ﮐردب تهوە .ئهنوەر[.
نووسهرانﯽ ژيننامهﮐه ،له در ژەدادە ن "دوﮐتۆر سهﻋيد خان لهم سهفهرەی
ﮐوردستان ،به شو ن شتﯽ ﮐۆن و ﻋهنتيکهدا ﮔهڕاوە و "س قهبا هﮐهی
ههورامان"ی لهم سهفهرەدا دۆزيوەتهوە ٣٨".ئينﺟا له سا ﯽ ١٩١٣دا ،ﺟار کﯽ
تر ،سهردانﯽ لهندەنﯽ ﮐردووە.

Cardiff, Wales
J M Rasooli and Cady H Allen, “The Saeed of Iran”, Michigan, USA, ١٩٥٧, P
٧٠.
شايانﯽ باسه بۆچوونﯽ نووسهرانﯽ ﮐت بهﮐه به تهواوەتﯽ ﺟياوازە له بير وڕای بنهما هی ش خانﯽ
نهقشبهندی .له خوال خۆشبوو دوﮐتۆر ﻋابيد سراج الدينﯽ ههروەها له ﮐاک ئهسعهدی سراج الدينيم
بيستووە دە ن سهﻋيد خان ئهو س قهبالهيهی به ف ڵ له دەستﯽ ش خ ﻋهﻻئهددين دەره ناوە و
باوەﮐوو بڕيار بووە دوای نواندنيان به ﭘسﭘۆڕان بيانداتهوە به ش خ ،به م ئهو ﮐارەی نهﮐردووە و
فرۆشتوونﯽ .مهسهلهی فرۆشرانﯽ قهبا هﮐان له ههند ﮏ سهرچاوەدا ﭘشتڕاست ﮐراوەتهوە.
ئ دمۆندز دەنووس ت:
"...س قهبالهی ﭘ ستﯽ ،ﮐه دوانيان به زمانﯽ يۆنانﯽ و س ههميان به زمانﯽ ﭘارتﯽ بوو ،دوﮐتۆر
سهﻋيد خانﯽ ﮐوردستانﯽ له سا ﯽ  ١٩١٣دا ه نايه ئينﮕلستان و ﭘاشان موزەخانهی بريتانيا ل ﯽ
ﮐڕی .دوﮐتۆر سهﻋيدخان دەيﮕوت ئهو قهبا نه له ئهشکهوت ﮏ له ﮐۆسا نﯽ نزيﮏ ههورامانﯽ
تهخت دۆزراونهتهوە ،"...ﮐورد ،تورک  ،ﻋهرەب ،وەرﮔ ڕانﯽ فارسﯽ ئيبراهيم يۆنسﯽ ،نشر
روزبهان ،تهران  ،[١٩٨٨] ١٣٦٧ص .٣٩٢
ههر وەها له ﭘهيوەندی باسﯽ ﮐهشکۆڵ و سهﻋيدخاندا به ﭘ ويستﯽ دەزانم بهش ﮏ له نووسراوەی
ﮐاک ئهئحمهدی شهريﻔﯽ به نمهوە ﮐه له ﭘهسندی بۆچوونﯽ من لهمهڕ يهﮐبوونﯽ ب سارانﯽ و
مهحزوونيدا نووسيويه و ﮔۆڤاری ﮔزينﮓ ب وی ﮐردۆتهوە .ﮐاک ئهحمهد دەنووس :
"هاوينﯽ سا ﯽ  ١٣٥١ی ههتاوی ] [١٩٧٢ڕۆژ ﮏ له ڕۆژان له تاران ڕ م ﮐهوته "انﺟمن ﮐتب
مقدسه ":سهر به ﮐليساﮐانﯽ ديانﯽ .لهوێ لهﮔهڵ ﮐهس ﮏ به ناوی 'بهشيری' ئاشنا بووم .ﮐات ﮏ
زانﯽ ﮐوردم ،ﮔوتﯽ چهند ﮐت بﯽ ﮐورديمان ههيه ،وەرە چاويان ل که .ﮐت بهﮐان بريتﯽ بوون له
٣٧
٣٨

٣٦

دوﮐتۆر سهﻋيدخان ،له تاران سهری له ناو سهران دەره نابوو ،لهﮔهڵ ژمارەيهﮐﯽ
زۆر له ﮔهورەﭘياوانﯽ سياسﯽ وەک "مستوفﯽ الممالﮏ"ی سهرەک وەزيران ٣٩يا
ﮐهسايهتيﯽ فهرههنﮕيﯽ وەک ملﮏ الشعراء بهار ٤٠دا ﮐهوتبووە ﭘهيوەنديﯽ
"مزﮔانﯽ" دانراوی دوﮐتۆر سهﻋيدخانﯽ ﮐوردستانﯽ ،به سهرەتايهﮐﯽ دوور ودر ژی فارسﯽ و
ناوەرۆﮐﯽ ههورامﯽ و چوار بهرگ ئينﺟيلﯽ ﮐوردی به زاراوەی موﮐريانﯽ .ئهمن ئهو ﮐت بانهم
ﮐڕی و لهﮔهڵ خۆمدا بردمنهوە ﮐرماشان .ڕۆژ ﮏ ئينﺟيلهﮐهم ﭘيشانﯽ م ديا خانمﯽ زەندی ژنﯽ
خوال خۆشبوو حهسهن زيرەک دا .ﮔوتﯽ ئهوە يهﮐ ﮏ له وەرﮔ ڕاوەﮐانﯽ باوﮐم "دوﮐتۆر
ﻋهزيزخانﯽ زەندی"يه ... .لهوە ماوەيهدا ﮐه له ﮐرماشان بووم هامووشۆی خزمهت ئايهتو ﻼ
مهردۆخم دەﮐرد ،زۆرﺟاران بۆ زيارەت و ديدەنﯽ دەچوومه سنه .له بههاری  [١٩٧٣] ١٣٥٢دا
ڕۆژ ﮏ چوومه خزمهتيان و نوسخهيهﮐﯽ "مزﮔانﯽ"شم وەک دياری بۆ برد .خوال خۆشبوو ههر
چاوە ﮐهمسۆﮐانﯽ به "مزﮔانﯽ" ﮐهوت ،ﭘڕ بوون له ئهسرين و فهرمووی "سهﻋيدخان ﭘياﮔ کﯽ فرە
خاس بوو ،دۆستايهتيهﮐﯽ نزيکﯽ لهتهک خانهوادەی ئ مهدا ههبوو ،باوﮐم چهند ﺟاری له مهرگ
ڕزﮔار ﮐرد .بڕياری دابوو فهرههنﮕ کﯽ ﮐوردی )ههورامﯽ( -فارسﯽ -ئينﮕليزی بنووس  ،بۆ ئهم
ﮐارەش ﭘ ويستﯽ به سهرچاوە و نووسراوەی ههورامﯽ ههبوو .ئهو وەخت به دەﮔمهن ﮐت بﯽ
چاﭘکراوی ﮐوردی )ههورامﯽ( ههبوو .من له ﮐت بخانهﮐهی خۆماندا س دەستنووسﯽ ههوراميم
ﭘ دا .يهﮐيان ديوانﯽ مهحزوونﯽ يان ب سارانﯽ بوو ﮐه باﭘيرم به خهتﯽ خۆی نووسيبوويهوە لهﮔهڵ
ديوانﯽ مهﻋدوومﯽ )مهولهوی( و ڕۆستهم و زەردەههنﮕهﮐهی مهﻻ مستهفای د د ﯽ .به م نازانم
چييان به سهر هات .سهﻋيد خان فهرههنﮕهﮐهی نووسﯽ يان نا؟
من له سا هﮐانﯽ دواييدا چهند ﺟار چوومه ئهنﺟومهنﯽ ﮐت بﯽ ئهسﭘهند )انﺟمن ﮐتب مقدسه( به م
ﮐهسﮕهل کﯽ ﮐه لهوێ بوون ههر ناوی دوﮐتۆر سهﻋيدخانيان دەبيست ڕوويان ترش دەﮐرد و
سهبارەت به يادداشتهﮐان و شو نهوارەﮐانﯽ ،خۆيان ﮔ ل دەﮐرد .سهﻋيد خان ﮐهسﯽ نهبوو ،ههموو
م ﮏ و ماش و سهروەت و سامانﯽ وەﮔير ئهو ئهنﺟومهنه ﮐهوتبوو.ئهوان لهوەی دەترسان
ﮐابرايهﮐﯽ ﮐوردی وەک من به داشداری دوﮐتۆر دەرچ و داوای م ﮏ و ماشيان ل بکات بۆيه
ههر ﮐه ناوی دوﮐتۆريان دەژنهوی هه دەبهزينهوە .به م سهرەنﺟام له هاوينﯽ سا ﯽ ١٣٧١
}[١٩٩٢دا له ﻻی ﭘير ژن کﯽ ههرمهنﯽ ،ﮐه دە ما هﮐهی دوﮐتۆر سهﻋيدخاندا دەژيا ،له ﮐۆنه
سندووق کدا يادداشتهﮐان و فهرههنﮕهﮐهی دوﮐتۆر سهﻋيدخانم دۆزييهوە .بڕيار وابوو له
دەرفهت کدا فهرههنﮕهﮐه و بهش ﮏ له يادداشتهﮐانﯽ ﮐۆﭘﯽ بکهم .ڕووی دەست ﮐورتﯽ ڕەش ،به م
ئاسهوار ﮏ لهو دەستنووس و ديوانانهی وا ڕەوانشاد مهردۆخ باسﯽ ﮐردبوون نهبوو .يهﮐدوو
مانﮓ دواتر چوومهوە تاران و ﭘهيﺟۆيﯽ ﭘير ژنم ﮐرد ،يهک ﮔوتﯽ مردووە و يهک ﮔوتﯽ چووەته
ئهرمهنستان ما ﯽ دو ت )ﮐﭻ(ەﮐهی .ئ ستا له نووسراوەﮐهی ﮐاک ئهنوەردا وا دەردەﮐهوێ ﮐه
دوﮐتۆر سهﻋيدخان يهک لهو دەستنووسانهی -ﮐه دەستنووسﯽ باﭘيری يهزدانبهخش مهردۆخ بووە،
داوە به نامهخانهی بريتانيا و ﮐاک ئهنوەر وتاری لهسهر نووسيوە ".بڕوانه ،ئهحمهد شهريﻔﯽ،
"مهحزوونﯽ يان ب سارانﯽ؟" ،ﮔۆڤاری ﮔزينﮓ ،سوئ د ،ژمارە  ،٧بههاری  ١٩٩٥ﻻﭘهڕە  ٦٢و
.٦٣
ههروەها ڕ زدار محهممهد ﻋهلﯽ سو تانﯽ له نامهيهﮐدا بۆ من ،باسﯽ ئهوەی ﮐردووە ﮐه له
سهفهر کدا بۆ شاری سنه ،چاوی به  ٨٠ – ٧٠نامهی دوﮐتۆر سهﻋيد خان ﮐهوتب ﮐه بۆ
خوال خۆشبوو رﮐن اﻻسﻼم سنندﺟﯽ نووسيون .سو تانﯽ دە بابهتﯽ نامهﮐان زياتر ئيخوانيات
بوون) .نامهی ٧ی مانﮕﯽ ﺟوﻻی .(١٩٩٥
 ٣٩محمد نيری و س وحيدنيا" ،زندﮔﯽ نامه مستوفﯽ الممالﮏ ،انتشارات وحيد ،تهران ١٣٦٩
] ،[١٩٩٠ص ٥٢٢
 ٤٠له ئ راندا ،يهﮐهم ﺟار باسﯽ دۆزرانهوەی ﭘارچه شيعر کﯽ ﮐوردی ﮐه ﮔوايه لهسهر ﭘ ستﯽ
ئاسﮏ نووسراوەتهوە ،له ﻻيهن شاﻋيری ﮔهەورەی ئ رانﯽ 'ملﮏ الشعراء بهار'ەوە هاتۆته ﮔۆڕێ.

٣٧

نزيکهوە .مينۆرسکﯽ له وتاری "ﮔۆران"دا چهند ﺟار ناوی دوﮐتۆر سهﻋيد خان
دەبات و دە "ئهو قسانهی وا دوﮐتۆر له ڕۆژی ﭘ نﺟﯽ ﺟو ی  ١٩١٧له تاران
دەربارەی شاﻋيرانﯽ ﮐورد ﭘ ﯽ ﮔوتم ،ﮔهل ﮏ شتيان ف ر ﮐردم) ".بڕوانه ﭘاشکۆی
دووههم(.٤١
ﺟياواز له ناميلکهی )نزانﯽ؟ مزﮔانﯽ!( ﮐه به شيعر کﯽ ﭘاراوی ﮔۆرانﯽ
هوندوويهتهوە و ﺟ ﯽ خۆيهتﯽ يهﮐ له بنکه ڕۆشنبيرييهﮐانﯽ ﮐورد له دەرەوەی
و ت چاﭘﯽ بکاتهوە ،ئينﺟيل کﯽ دەستنووسﯽ لهﭘاش بهﺟ ماوە ﮐه ئ ستا له
ﮐ سهيهﮐﯽ شهقامﯽ )قوام السلطنه(ی تاران ﭘار زراوە و من خۆم له سا ﯽ ١٩٨٥دا
چاوم ﭘ ﯽ ﮐهوتووە .مامۆستا ﻋﻼالدينﯽ سﺟادی له بهشﯽ "باخچهی شاﻋيران"ی
م ژوەﮐهی خۆيدا ،دەنووس دوﮐتۆر سهﻋيد خان له سا ﯽ ١٩٢٥دا ﮐۆچﯽ دوايﯽ
ﮐردووە .٤٢به م به بڕوای من ،دوور نييه ﻻی ﮐهم تا سا ﯽ  ١٩٢٧ﮐه وتاری
"ئههلﯽ حهق"ی له ﮔۆڤاری "ﺟيهانﯽ ئيسﻼم"دا چاپ ﮐرد ،ههر له ژياندا بووب ت.

بههار ﮔوتﯽ ئهو ههوا هی له دوﮐتۆر سهﻋيد خان بيستووە )بڕوانه ،ملﮏ الشعراء بهار": ،سبﮏ
شناسﯽ" ،بهرﮔﯽ يهﮐهم( .قسهﮐانﯽ بههار له زۆر ﮐت ب و وتاری ﮐوردی و فارسيدا ڕەنﮕيان
داوەتهوە .بۆ نموونه ،مهردوخ ،م ژوو .٥٠ ،١ ،به داخهوە من نهمتوانﯽ سهری ئهو ههودايه
بدۆزمهوە و بزانم شيعرەﮐه ﮐهی و چۆن و له ﮐوێ دۆزراوەتهوە و ئ ستا ﮐه ﮐوێ ڕاﮔيراوە به م
ههرچۆن ﮏ ب ت ،ئهو ههوا ه فڕی به سهر ڕاستييهوە نييه و دەسکردی ﮐورد کﯽ ناسيۆناليسته ﮐه
ويستوويهتﯽ م ژوو بۆ ئهدەب و شيعری ﮐوردی دروست بکات ،زمانﯽ شيعرەﮐانيش تازەيه و له
زمانﯽ نووسينﯽ ﮐت بﯽ "نزانﯽ؟ مزﮔانﯽ" ی دوﮐتۆر سهﻋيدخان زۆر دوور نييه .ئهوە دەقﯽ
شيعرەﮐانه:
"هورمزﮔان ڕمان ،ئاتران ﮐوژان و شان شاردەوە ﮔهورەی ﮔهورەﮐان...
ﮔنای و ﭘا ه ههتا شارەزوور
زۆردار ﻋهرەب ﮐردنه خاﭘوور
م رد ئازا تلﯽ وەڕووی هوينا
شن و ﮐنيکان وەديل بشينا
ڕەوشت زەڕتهشتر مانهوە ب کهس بزيکا نيکا هورموزد وە هيﭻ ﮐهس"
دوﮐتۆر ئهميری حهسهن ﭘوور له نامهيهﮐدا بۆی نووسيوم ﮐه "ئهو هه هيه يهﮐهمﺟار خوال خۆشبوو
حوزنﯽ موﮐريانﯽ ﮐردوويه") .نامهی مانﮕﯽ فهبريوەريﯽ  .(١٩٩٦به بۆچوونﯽ من ئهﮔهر
تهنانهت حوزنيش بۆ يهﮐهمﺟار بابهتهﮐهی ڕاﮔهياندب ت ،ديسان شيعرەﮐه ههر دەب ﮐاری دوﮐتۆر
سهﻋيدخان بووب ت ﮐه ﮔهيشتۆته دەستﯽ حوزنﯽ و دوور نييه سهﻋيدخان ههوالهﮐهی به
مهرحوومﯽ حوزنيش داب ت..
 ٤١مينۆرسکﯽ له شو ن کﯽ ديکهشدا ناوی دوﮐتۆر سهﻋيدخان دەبات ئهويش له له بيبليۆﮔرافيﯽ
ﮐۆتايﯽ وتار کدا به ناوی ئايينﯽ ئههلﯽ حهق به خو نهری دەناس ن ت:
V. Minorsky, “The Sect of Ahli Hakk”, Iranyka, Twenty Articles by V
Minorsky, ١٩٦٤, Tehran University, PP. ٣٠٦ – ٣١٤
من وتارەﮐهم ﮐردۆته ﮐوردی و له ﮔۆڤاری ﮔزينﮓ چاﭘﯽ سوئ ددا ب و ﮐراوەتهوە.
 ٤٢بڕوانه ،ﻋﻼء الدين سﺟادی" ،م ژووی ئهدەبﯽ ﮐوردی" ،چاﭘخانهی مهﻋارف ،بهغدا
 ،١٩٥٢/١٣٧١بهشﯽ باخچهی شاﻋيران ،ل ٥٣٧

٣٨

ئهو زانيارييانه بهسهريهﮐهوە دەمان ﮔهي ننه ئهنﺟام ﮏ :ميرزا سهﻋيد ﮏ ﮐه ناوی
بهدوا ﻻﭘهڕەی ئهو دەستنووسهوەيه وا به موزەخانهی بريتانيا فرۆشراوە ،ههمان
فهق سهﻋيدی مهﻻ ڕەسوو ﯽ مهريوانﯽ و دوﮐتۆر سهﻋيد خانﯽ سا نﯽ دواترە و
دوور نييه ﮐهشکۆ هﮐهی لهو هاتوچۆيانهدا ﮐه لهﮔهڵ ما ﯽ مهردۆخيهﮐانﯽ ههبوە،
ﮐهوتب ته دەست و دواتر به مووزەخانهﮐهی فرۆشتب  .ئهم ﮐارەش له سهفهری
يهﮐهمﯽ ميرزا سهﻋيد بۆ سويد و بريتانيا له سا ﯽ ١٨٩٣دا ،بهڕ وە نهچوە و دوور
نييه دواتر له سا ﯽ ١٩٠٢دا له ڕ ﮕای با و ز خانهی بريتانياوە له ئ ران ياخود
ههر ڕاستهوخۆ به مووزەخانهی بريتانيای فرۆشتب .

 .٦زمان
مهسهلهی ش وە زمانﯽ شيعرەﮐان ،به هۆی هه و ستﯽ ههندێ ئهورووﭘييهوە ئا ۆز
بووە .ئهو ﮐهسانهی وا زۆربهيان زمانهوان نين ،شيعری ﮐهشکۆ هﮐهيان ﮐردووەته
به ﮕه بۆ چهسﭘاندنﯽ بۆچوون ﮏ ﮐه له ڕيشهی خۆيدا سياسييه نهک زانستﯽ و به
ﮔو رەی ئهو بۆچوونه ش وە زمانﯽ ﮔۆرانﯽ ،ش وەيهﮐه له زاراوەﮐانﯽ زمانﯽ
فارسﯽ.
من زمانهوان نيم و به هيﭻ ش وەيهک نامهوێ خۆم ت که وی باس ﮏ بکهم ﮐه له
دەرەوەی وزە و توانامدايه .ئهوەش وا ل رەدا دەبينرێ ،تهنيا بۆ ڕوونکردنهوەی
ههندێ ﻻيهنﯽ ﮐاری ساغکردنهوەی شيعرەﮐانه و ههوڵ دەدەم لهم بوارەدا ،ﮐه ﮏ
له زانست و بۆچوونﯽ ﭘسﭘۆڕان وەربﮕرم ب ئهوەی 'اﺟتهاد' کﯽ شهخسيﯽ خۆم
دەرببڕم و سهر له خو نهر بش و نم ـــ ﮐار ﮏ ﮐه بۆ نموونه ،م ﺟهر سۆن
ﮐردوويهتﯽ ٤٣و بهداخهوە زۆر ﮏ له ڕۆشنبيرانﯽ ﮐوردی ناشارەزا ،لهدوويان
داوە.
ههلومهرﺟﯽ ﺟوغرافيايﯽ و سياسﯽ ناوچهﮐه و ت که ويﯽ فهرههنﮕﯽ ــ زمانيﯽ
خه ﮏ و ئام تهبوونﯽ ﺟهمسهرە ڕەش و سﭘييهﮐان له ههموو دياردەيهﮐﯽ
ﮐۆمه يهتﯽ -سياسﯽ -فهرههنﮕيﯽ ئهو مه بهندەدا ،ﮐاری تۆژينهوە له دياردەيهﮐﯽ
 ٤٣بڕوانه ﭘاشکۆی يهﮐهمﯽ ئهم ﮐت به ،ههروەها وتار کﯽ ديکه بهم ناو ونيشانه:
Major E B Soanne, „Southern Kurdish Folk Song in Kermanshahi Dialect“, Journal of
the Royal Asiatic Society, January ١٩٥٩, pp. ٣٥-٥١
من ئهو وتارەشم وەرﮔ ڕاوەته سهر ﮐوردی و له دوو ژمارەی مانﮕانهی "مه بهند" -ب وەی مه بهندی
ڕۆشنبيريﯽ ﮐوردی له لهندەن دا ب و بۆتهوە .بڕوانه ،م ﺟهر سۆن" ،قهتاری ﮐوردی ﮐرماشان" ،ئامادە ﮐردن
و وەرﮔ ڕانﯽ ئهنوەری سو تانﯽ ،مه بهند ،ژمارە  ،٥٣نڤامبری  ١٩٩٤و ژمارە  ،٥٤ديسامبری ١٩٩٤

٣٩

وەک 'زمان' ئا ۆزتر دەﮐات .دراوس يهتيﯽ ﮐورد لهﮔهڵ فارس و ﻋهرەب و تورک
و ئهرمهنﯽ و ئاشووری و ﮔهل ﮏ ﮐهمايهتيﯽ زمانيﯽ ديکه) ،ئازەريﯽ ﮐۆن،
ﮔيلهﮐﯽ ،تهبهری ،و ،(...ﮐاری يهﮐا ﮐردنﯽ مهسهلهﮐهی ،ئهستهم و ب ئهنﺟام
ﮐردووە .خۆ ئهﮔهر ﺟياوازی و سنووری ن وان زاراوە ﮐوردييهﮐانيش بﮕير ته
بهر چاو ،مهسهلهﮐه ،بيچمﯽ ﮐه فهبهن ﮏ ﭘهيدا دەﮐات ﮐه ﺟهمسهرەﮐانﯽ بههۆی
بچڕانﯽ زۆرەوە ئهستهمه دياری بکر ن!
بهداخهوە ،زۆربهی ئهو ﮐهسانهی وا له مهسهلهﮐه دواون ،له دەرەوەی ﮔۆڕەﭘانﯽ
زمانهوانﯽ وەستاون .ئهو ﮐهسانه ،نووسهر ،شاﻋير ،ﭘياوی سياسﯽ ،م ژوونووس
و ڕۆژنامهﮔهر ههن ،به م زمانهوان نين! ههر بۆيهش بۆچوونه ﮐانيان لهﮔهڵ
يهﮐدا ناتهبا و ﺟياوازن.
٤٤

لهﮐات کدا ،ههندێ ئهورووﭘيﯽ وەک "سۆن" )ﭘاشکۆی يهﮐهم( و "ئوسکار مان"
و "مهﮐهنزی" )ﭘاشکۆی س ههم( ٤٥و ههند کﯽ تر ،٤٦بهل بڕاوييهوە ،ش وەی
ﮔۆرانﯽ به زاراوەيهﮐﯽ فارسﯽ دادەن ن ،ﮐهسان کﯽ ديکه ههمان ڕوانﮕه ،به ههندێ
ﮔومان و دوود ييهوە دەردەبڕن :مينۆرسکﯽ ،٤٧ئ دمۆندز ،٤٨نيکيتين ٤٩و ژاک
دومۆرﮔان.٥٠
ئ رانيهﮐانيش ش وەی تايبهت به خۆيان ،ﮔرتووەته بهر .بهش کﯽ بهرچاو له ئهديب
و نووسهرە ئ رانيهﮐان ش وە باشوورييهﮐانﯽ زمانﯽ ﮐوردی به زاراوەيهﮐﯽ زمانﯽ

Oscar Mann, „Manderten der Guran“, Berlin ١٩٣٠٤٤
 ٤٥ﭘ شوو ،ﭘهراو زی ژمارە ٥
 ٤٦بۆ نموونه ،چارلز ڕيۆ )ﭘ شتر ،ﭘهراو زی ژمارە  (٨و دائرة المعارفﯽ ئيسﻼم ،وشهی ﮐورد.
 ٤٧بڕوانه ﭘاشکۆی ژمارە  ٢ی ئهم ﮐت به.
 ٤٨ب ئهوەی خۆی هه و ست کﯽ تهواو بﮕر ت ،له زمان "زوربهی ئوروﭘييه باوەڕ ﭘ کراوەﮐان"
ەوە دە "ﮔۆرانﯽ ﮐوردی نييه" .بڕوانه ،ئ دمۆندز" ،ﮐورد ،تورک ،ﻋهرەب" ،ﭘ شوو ،ل ١٧١
 ..." ٤٩لهوێ ]له ههورامان[ ،به زمان کﯽ تايبهت قسه دەﮐهن و خۆيان لهﺟياتﯽ ﮐورد به
ههورامﯽ دەزانن ]؟[ له ڕاستيدا ،له ڕووی زمان و تايبهتييهﮐانﯽ ديکهيانهوە ،و دەچ ت ﮐوردی
خاليس نهبن و وەک ﮔۆران ﭘاشماوەی قهوم کﯽ ديکهی ئ رانﯽ بن "...بڕوانه،
واسيلﯽ نيکﯽ تين" ،ﮐورد و ﮐوردستان" ،ترﺟمه فارسﯽ محمد قاضﯽ ،انتشارات نيلوفر ،تهران
 ،[١٩٨٧] ١٣٦٦ص ٧٧
 ٥٠زمانﯽ ﮐوردی له باری ڕ زمانهوە ،ﺟﮕه له ههندێ لههﺟه -وەک هﯽ خه کﯽ ﭘاوە،
ﺟياوازييهﮐﯽ ئهوتۆی لهﮔهڵ فارسيدا نييه ".ژاک دو مۆرﮔان" ،مهئموورييهتﯽ زانستﯽ" ،وەرﮔيراو
له ﮐت بﯽ ميرزا شکرﷲ سنندﺟﯽ ،ﭘ شوو ،سهرەتای دوﮐتۆر حشمت ﷲ طبيبﯽ .وەک دەبينر ت،
ژاک دو مۆرﮔان باوەڕ به ﺟياوازييهک له ن وان ﮐوردی و زاراوەی خه کﯽ ﭘاوە ]= لق کﯽ
ﮔۆرانﯽ[ دا د ن ت ،ئينﺟا سهرﺟهم زمانﯽ ﮐوردی دەﮐاته فارسﯽ!

٤٠

فارسﯽ دەدەنه قه هم )دائرە المعارف فارسﯽ ،٥١فهرههنﮓ لکﯽ ٥٢و (...بهش کﯽ
ديکهيان" ،ﮔۆرانﯽ" به ﮐوردييهوە دەبهستن ،ئينﺟا ههردوﮐيان ﭘ کهوە به
زاراوەيهﮐﯽ فارسﯽ دادەن ن! )مقدمه برهان قاطع(.٥٣

زانا و ئهديب و تهنانهت زمانه وانﯽ ﮐورديش لهو بازاڕە ئا ۆزەدا چهواشه بوون
و ههرﮐام سازی خۆيان ل دەدەن .ل رەشدا ،وەک زۆرﻻيهنﯽ ديکهی ژيانﯽ
فهرههنﮕﯽ و سياسﯽ ،ﮐورد تووشﯽ شهوارە هاتووە و سهری ل ش واوە:
د .ئهوڕەحمانﯽ حاﺟﯽ مارف ،دوو ﮐت بﯽ لهسهر زمان و ڕ زمانﯽ ﮐوردی
نووسيوە وله هيچکامياندا تهنانهت ناو کﯽ له ش وە زمانﯽ ﮔۆرانﯽ و به ﮔشتﯽ
٥٤
ش وە باشووريهﮐان نهه ناوە .
نووسهرانﯽ "فهرههنﮕﯽ ﮐوردی )سۆرانﯽ( ـــ ڕووسﯽ" ش به ههمان ش وە،
زمانﯽ ﮐوردييان تهنيا ﮐردووە به دوو بهشﯽ ﮐرمانﺟﯽ ژووروو و خوارووەوە و
باس کيان له ش وەﮐانﯽ باشوور نهﮐردووە.٥٥
مامۆستا ﻋهبدوڕڕەحمانﯽ زەبيحﯽ ،ههنﮕاو ﮏ دەچ ته ﭘ شهوە ،ﮐات باسﯽ
'لههﺟهی ﺟنووبﯽ' دەﮐات و به 'ﮐوردی'ی دەزان  ،به م ئهويش له بنهڕەتدا
باوەڕی به سهقامﮕيريﯽ لههﺟهﮐه و سروشتﯽ بوونهﮐهی نييه ،ههر بۆيهش ﮔۆرانﯽ

" ٥١شهرەفنامهی بهدليسﯽ ،لوڕ و لهک به ﮐورد دادەن ت ،به م ئهوە بهﮔشتيکردن کﯽ نابهﺟ يه"...
بڕوانه ،غﻼمحسين مصاحب" ،دائرة المعارف فارسﯽ" ،ج  ١و  ٢ﭘ کهوە ،انتشارات ﮐتابهای
ﺟيبﯽ ،تهران  ،[١٩٧٧] ١٣٥٦ل ١١٦٧
 ..." ٥٢لهﮐﯽ زمانﯽ شيعر و ئهدەبﯽ لوڕستان و زمانﯽ هه بهسته ئايينييهﮐانﯽ يارسان و ئههلﯽ
حهقه ،ﮐه زۆرﺟاران لهﮔهڵ زاراوەی ﮐورديدا هه ه ﮐراوە و به ﮐوردی دانراوە .زاراوە
لوڕييهﮐان ﮐوردی نين ".حميد ايزدﭘناه" ،فرهنﮓ لکﯽ" ،موسسه فرهنﮕﯽ ﺟهانﮕيری ،تهران
 ،[١٩٨٨] ١٣٦٧صص ﭘ نﺞ تا بيست و ﭘ نﺞ.
" ٥٣زاراوە ئ رانييهﮐان بريتين له لوڕی ،زازا )ش وەيهک له زمانﯽ ﮐوردی( ،ﮐوردی و
ﮔۆرانﯽ" "...برهان قاطع" ،سهرەتا.
 ٥٤بڕوانه ،ئهوڕەحمانﯽ حاﺟﯽ مارف،
"ڕ زمانﯽ ئاخاوتنﯽ ﮐوردی بهﭘ ﯽ ل کۆ ينهوەی ليژنهی زمان و زانستهﮐان" ،چاﭘﯽ
ﮐۆڕی زانياری ﮐورد ،بهغدا ١٩٧٦؛
"زمانﯽ ﮐوردی لهبهر ڕۆشنايﯽ فۆنيتيکدا" ،ﮐۆڕی زانياری ﮐورد ،بهغدا ١٩٧٦
 ٥٥ق .ﮐوردۆ و ز .يۆسف" ،فهرههنﮕﯽ ﮐوردی )سۆرانﯽ( -ڕووسﯽ" ،مۆسکۆ ١٩٨٣

٤١

و زازايﯽ به دوو 'دورﮔهی زمانﯽ' ناو دەبا ،ﮐه له مه بهندی لههﺟهی باﮐووری و
ناوەنديدا سهريان هه داوە.٥٦
دەستهيهک له ئهديب و نووسهرانﯽ ﮐورد' ،ﮔۆرانﯽ' به ش وەيهک له ش وەﮐانﯽ
زمانﯽ ﮐوردی دادەن ن -ب ئهوەی هۆﮐار کﯽ زانستيانه بۆ مهسهلهﮐه بخهنه
بهرچاو )محهمهد ئهمين ههورامانﯽ ،٥٧ش خ محهمهدی خاڵ ،٥٨ﻋهﻻئهددين
سهﺟادی .(٥٩دەستهيهﮐﯽ ديکهش ههن ،زياتر له مهسهلهﮐه ورد بوونهتهوە ،به م
ئهوانيش لهو ﭘهيوەندييه تايبهتهدا ،ﮔو يان له مهيدان نهبردووەته دەر )تهوفيق
وەهبﯽ ،٦٠د .محهمهد موﮐريﯽ ﮐرماشانﯽ ،٦١د .ئهميری حهسهن ﭘوور.(٦٢

٥٦

ﻋبدالرحمن محمدامين زەبيحﯽ" ،قامووسﯽ زمانﯽ ﮐوردی" ،بهرﮔﯽ يهﮐهم ،بهغدا  ،١٩٧٧ل

٤١
 ٥٧محمد امين ههورامانﯽ لهم بارەيهوە بۆچوون کﯽ تايبهتﯽ نييه و تهنيا له ﮐت بهﮐهيدا ڕای ﮐۆڕی
زانياری ﮐورد و دوﮐتۆر ﮐهماڵ فوئاد و مهﮐهنزی دووﭘات دەﮐاتهوە ﮐه ﻻی ﮐهم ئهو دووﮐهسهی
دواييان دژ به يهﮐبوونﯽ زمانﯽ ﮐوردی و ﮔۆرانﯽ دەوەستن .بڕوانه ،محمد امين ههورامانﯽ،
"سهرەتايهک له فيلۆلۆژی زمانﯽ ﮐوردی" ،چاﭘخانهی معارف ،بهغدا ١٩٧٣
 ٥٨ش خﯽ خاڵ ﮔۆرانيﯽ له لوڕی و بهختياری و لهﮐﯽ و فهيلﯽ ﺟياﮐردۆتهوە و لهﮔهڵ سۆرانﯽ و
بابانﯽ و موﮐريانﯽ و ئهردە نﯽ و ﮐهلهوڕيدا ناوی ﮐرمانﺟﯽ دەستهڕاستﯽ ل ناون .بڕوانه ،ش خ
محهممهدی خاڵ" ،فهرههنﮕﯽ خاڵ" ،ﺟزمﯽ يهﮐهم ،به يارمهتﯽ وەزارەتﯽ مهﻋارف له چاﭘدراوە،
ﺟزمﯽ يهﮐهم ،بهغدا)؟( ،ساڵ ؟ ،لل  ٢٦و ٢٧
 ٥٩مامۆستا سﺟاديش ناچ ته قوو يﯽ باسهﮐهوە و به دوو ڕستهی ساﮐار وە مﯽ ئوروﭘاييهﮐان
دەداتهوە" :ﮐورد بهو ﮐوردانه ئه ن ﮐه دەوار نشين و ﮐۆچهرين و ﮔۆرانيش بهو ﮐوردانه ئه ن ﮐه
شارنشين و ﻻدێ نشينن" .بڕوانه ،ﻋﻼئهددين سهﺟادی ،ﭘ شتر ،ل ٤٥
 ٦٠مامۆستا تهوفيق وەهبﯽ "زار"ە ﮐوردييهﮐان به س بهشهوە دەﮐات :ﮐرمانﺟﯽ ژووروو،
ﮐرمانﺟﯽ خواروو ،و ﮐرماشانﯽ .ئهوە ههمان ئهو دابهشکردنه ﭘهسندﮐراوەی ئهمڕۆی
ڕووناﮐبيرانﯽ ﮐوردە ،به م مامۆستا ناوی بن لههﺟهيهﮐﯽ زاراوەی ﮔۆرانﯽ واته ﮐرماشانﯽ داوە
به ههموو زاراوەﮐه .بڕوانه ،تهوفيق وەهبﯽ" ،بنچينهی ﮐوردان و بنهچهﮐﯽ زمانﯽ ﮐوردی"،
وەرﮔ ڕاوی تهها فهيزی زادە ،ل ٢
 ٦١دوﮐتۆر محهممهدی موﮐری ﮐرماشانﯽ چوار لقﯽ ﺟياواز بۆ زمانﯽ ﮐوردی ناودەبات ﮐه
يهﮐ کيان "ﮐورديﯽ ﮐرماشانﯽ"يه به بن لههﺟهی ﮐوردی ﮔۆرانﯽ و سهنﺟاوی و ﮐهلوڕييهوە و
دووههميان لقﯽ " ههورامﯽ و ﮔۆرانﯽ"يه ،ﮐه بن لههﺟهی زازايﯽ و ههورامانﯽ تهخت و لهۆن و
ژاوەرۆ و ﮔۆرانﯽ ﮐۆن دەﮔر تهوە .ئهم دابهشکردنه به نيسبهت دابهشکردنﯽ ﮐهسانﯽ ترەوە،
ههمهﻻيهنيتر و دەو همهندترە به م بوونﯽ ﮔۆرانﯽ ﺟار ﮏ وەک لههﺟه و ﺟار کيش وەک بن
لههﺟه دەريدەخات ﮐه ه شتا ﮐهم وﮐووڕيﯽ زۆری ت دايه و هيوادارم دوﮐتۆر موﮐری ﮐاری
زياتری لهسهر بکات .بڕوانه ،دوﮐتۆر محهممهدی موﮐری" ،لهﺟههای غرب ايران ،رساله
دﮐترای ادبيات فارسﯽ ،صص  ٧٠تا  ،٨٥وەرﮔيراو له ميرزا شکرﷲ سنندﺟﯽ ﭘ شوو ،ص
بيست و چهار.
 ٦٢دوﮐتۆر ئهمير دەنووس "ئهوانهی وا به سۆرانﯽ قسه دەﮐهن ...سهرسام دەم نن ئهﮔهر بزانن
ئهو زانا ئوروﭘاييانه زاراوەی ههورامﯽ و ديملﯽ هاوﭘهيوەند لهﮔهڵ زمان کﯽ غهيرە ﮐورد
دادەن ن ".بڕوانه،

٤٢

ئاشکرايه ،ﮐاری ﮐاک ئهمير ﮔهل ﮏ ﺟياوازە ،مامۆستا ئهمير ﭘسﭘۆڕی زمانهوانﯽ
و ﮔهل ﮏ وردبين و ﭘسﭘۆڕە ،به م ئهويش به داخهوە ﮐار کﯽ ئهوتۆی لهسهر
ش وەی "ﮔۆرانﯽ" نهﮐردووە )هيوادارم سهرەتايهک ﮐه به ئينﮕليزی بۆ ئهم ﮐت بهی
نووسيوە ،بناغهيهﮐﯽ باش بۆ ﮐاری داهاتووی خۆی و ﭘسﭘۆڕانﯽ ديکهی زمانهوان
دابن ت(.
دەستهيهﮐيش ههن ،ﮐه ب فوو لهدۆﮐردن بۆچوونﯽ ئهورﭘييهﮐان دوو ﭘات دەﮐهنهوە
)مامۆستا ئهمين زەﮐﯽ ،٦٣د .ﮐهمال فوئاد ، ٦٤د .ﻋهبدو مهردۆخ (٦٥خۆ
ئهوانهش وا ههر دژ به بوونﯽ زمان کﯽ سهربهخۆی ﮐوردين و ﻻيان وايه دەب
٦٦
سهرﺟهمﯽ زمانﯽ ﮐوردی لهن و زمانﯽ تورﮐﯽ و فارسيدا بتو تهوە ،ﮐهم نين!

Hassanpoor, Amir, “The Language Factor in National Development, the
Standardization of the Kurdish Language ١٩١٨ – ١٩٨٣, University of Illinois
at Urban-Champaign, ١٩٨٩, ٢٤-٢٥.
" ٦٣لهمهوﭘ ش له ئهردە ن به نهوﻋه زمان ﮏ قسه يهﮐرا ﮐه له زمانﯽ ههورامﯽ ئهچوو...
لههﺟهی ﮐۆنﯽ ئهدە ن له حهقيقهتدا لههﺟهيهﮐﯽ ﮐوردی نييه ،به کوو نهظيری ﮔۆرانﯽ و
ههورامﯽ له تهﮐامولﯽ فارسﯽ قهديم ﭘهيدا بووە .زمانﯽ ههورامﯽ ڕەنﮕه زمانﯽ تاﺟيﮏ ب ...
ههورامﯽ وەﮐوو ﮔۆرانيﯽ د هاتﯽ ،زمانه ﮐۆنهﮐهی خۆی محافظه ﮐردووە و ئيمڕۆ بۆته زمان کﯽ
موﺛر و شيرين و نهغمهدار ...و ﮐورد ت ﯽ ناﮔا ...زمانﯽ ﮐرمانشاه لهﮔهڵ زمانﯽ ﮐهلهوڕ،
لههﺟهيهﮐﯽ تهواوی ﮐوردی نييه و زۆر له زمانﯽ لهک ئهﮐا ﮐه ئهب فهرﻋ کﯽ زمانﯽ ئ رانﯽ
ب  ".بڕوانه ،محمد امين ذﮐﯽ" ،خﻼصهيهﮐﯽ تاريخﯽ ﮐورد و ﮐوردستان" ،ﺟ دی  ،١بهغدا
١٩٣١
من د نيام مامۆستا ئهمين زەﮐﯽ بهگ ﭘسﭘۆڕی زمانﯽ تاﺟيکﯽ و لهﮐﯽ نهبووە و به ﮕهيهﮐيشﯽ بۆ
"زمانﯽ لهک" به دەستهوە نييه ﮐه "ئهب فهرﻋ کﯽ زمانﯽ ئ رانﯽ ب ت" .ئهم شتانه تهنيا
دووﭘاتکردنهوەی بۆچوونهﮐانﯽ سۆن و ئ دمۆندزن.
 ٦٤د .ﮐهمال فوئاد له دابهشکردنﯽ زمانﯽ ﮐورديدا بڕوای به ﭘ نﺞ زاراوە ههيه )ﮔۆڤاری ﮐۆڕی
زانياری ﮐورد ،ژمارە  (٤و لهم دابهشکردنهدا ڕ ﮕای ئوسکار مان ڕەچاو دەﮐات )"وتوو ژ ﮏ
لهﮔهڵ د .ﮐهماڵ فوئاد" ،ﮔۆڤاری سروە ،ژمارە  ٣٨و  .(٣٩ناوبراو لوڕی به زمان کﯽ سهربهخۆ
دادەن ﮐه نه ﮐوردی و نه فارسييه به م زاراوەﮐانﯽ ديکه )ﮔۆرانﯽ و ديملﯽ( به ﮐوردی
دەناس ت) .ﮔۆڤاری سرەو ،ههمان(.
 ٦٥د .ﻋهبدو ﻼ مهردۆخ مامۆستای م ژووە به م چۆته ناو باسﯽ زمانهوانييهوە و ب ئهوەی
به ﮕهيهک بۆ قسهﮐانﯽ بدات به دەستهوە ،به ش وی "مان" و بنﯽ ديکتسنﯽ دانيمارﮐﯽ ﮔۆرانﯽ و
زازايﯽ )ديم ﯽ( له ﮐوردی بوون دەشۆر تهوە .بڕوانه ،د .ﻋهبدو مهردوخ" ،ﮐورد و ئهرﮐﯽ
م ژوو" ،ﮔۆڤاری ﮔزينﮓ ،ژمارە  ،٩ﭘايزی  ،١٩٩٩لل ٣٩ .تا ٤٦
" ٦٦ئ مه بۆچﯽ دەب لهوە بترسين ﮐه خۆمان لهناو خه کانﯽ ديکهدا بتو نينهوە؟ ...من برا و
هاوخو نهﮐانم واته ﮐوردانﯽ تورﮐيا بانﮓ دەﮐهم بکهونه شو ن ڕ بازی ڕ بهری ﮔهورەيان مستهفا
ﮐهماڵ ﭘاشا "...د .شوﮐرۆ محمد سهﮔبان ،وەرﮔيراو له واسيلﯽ نيکﯽ تين ،ﭘ شوو ،لل ٥٣٦و .٣٧

٤٣

ﮐۆنترين سهرچاوەی ناسراو ﮐه باسﯽ 'ﮔۆران'يان وەک ﮐورد ﮐردب ت،
"شهرەفنامهی بهدليسﯽ"يه .٦٧م ژوونووسانﯽ وەک خوسرەو ﮐوڕی محهمهد،٦٨
مهستوورەی ﮐوردستانﯽ ،٦٩ڕەشيد ياسهمﯽ ٧٠و ش خ محهمهد مهردۆخ- ٧١ههر
يهک به ش وەيهک ،بۆ چوونﯽ شهرەفخانيان دووﭘات ﮐردووەتهوە.
له ﭘهيوەنديﯽ باسهﮐهدا ـــ وەک ﭘ شتر ﮔوتم ،بهرب وی و چهشنايهتييهﮐﯽ زۆر
لهن وان بۆچوونﯽ نووسهرانﯽ خۆيﯽ و ب ﮕانهدا بهر چاو دەﮐهوێ ﮐه بهش کﯽ
ﮔرنﮕيان له نووسينﯽ ﭘڕﮐاﮐ ﯽ ﮐاک ئهنوەر قادر محهمهد دا ڕەنﮕﯽ داوەتهوە و
ﭘ ويست به دووﭘاتکردنهوە ناﮐات.٧٢
به م ب ﮕومان ،مهوزووﻋيترين بۆچوون سهبارەت به ﭘهيوەنديﯽ ﮐورد و ﮔۆران،
هﯽ زانای ڕووسﯽ ـــ ﭘرۆفسيۆر "ن .ماڕڕ"ە" .ماڕڕ" وشهی ﮔۆران دەباتهوە
سهر بنهمای وشهی ﮐورد و بهم ش وەيه ،ﭘهيوەندييهﮐﯽ ئهندامﯽ لهن وان ئهو دوو
ناوەدا ،دەخاته ڕوو ـــ ﭘهيوەندييهک ﮐه دەتوان باڵ بک ش ته سهر مهسهلهی
نزيکايهتيﯽ ههردوو دياردە له مهسهلهی م ژوو و زمانيشدا" .ماڕڕ" دە " :وشهی
٧٣
ﮔۆران ،هيﭻ نييه ﺟﮕه له بيمچﯽ ئا وﮔۆڕﮐراوی وشهی ﮐورد".

 ٦٧شهرەفنامه ﮐورد به سهر ﮐرمانﺞ ،لوڕ ،ﮐهلهوڕ و ﮔۆراندا دابهش دەﮐات .بڕوانه ،شهرەفخانﯽ
بهدليسﯽ" ،شهرەفنامه" ،تصحيخ محمد لوی ﻋباسﯽ ،نشر حديث ،تهران  ،١٣٧٣ص ٢٣
 ٦٨ئهو دابهشکردنهی شهرەفنامهيه ،له م ژووی خوسرەو بهنﯽ ئهردە ندا دەب ته بهنﯽ ئهردە ن،
لوڕ ،ﮐرماج و ﮔۆران .بڕوانه ،خوسرەو بن محمد بن منوچهر" ،تاريخ ]لب التواريخ[ ،چاپ
ﻋکسﯽ از روی نسخه خطﯽ ادارە انتشارات دانش ،شعبه ادبيات خاور ،مسکو  ،١٩٨٤صص ١٠
و ١١
 ٦٩مهستوورە خانميش ﮐورد ،نهک زمانﯽ ﮐوردی ،دەﮐات به چوار بهشهوە :ئهردە ن ،لوڕ،
ﮐرماج و ﮔۆران ﮐه ﺟياوازييهﮐﯽ ﮐهمﯽ لهﮔهڵ دابهشکردنهﮐهی شهرەفنامهدا ههيه بڕوانه،
مهستورەی ﮐوردستانﯽ" ،م ژووی ئهردە ن" ،د .حهەسهن ﺟاف و شکور مستهفا ﮐردوويانه به
ﮐوردی ،دەزﮔای ڕۆشنبيری و ب وﮐردنهوەی ﮐوردی ،دارالحريه للطباﻋه ،١٩٨٩ ،ل ١٤
 ٧٠ڕەشيدی ياسهمﯽ ئهم دابهشکردنهی له زمان نووسهرانﯽ ﭘ ش خۆيهوە ه ناوە :ﮔۆران ،ﮐرماج،
لوڕ ،ﮐهلهوڕ .به م له ﻋهينﯽ ﮐاتدا دە "تو ژ نهرانﯽ سهدەی بيستهم ﮔهيشتوونهته ئهو ئهنﺟامهی
ﮐه لهناو ﮐورداندا چين کﯽ ديکهی ئ رانﯽ بهناوی ﮔۆران -زازا ،ههن ﮐه غهيرە ﮐوردن .بڕوانه
"ﮐورد و ﭘيوستﮕﯽ نژادی و تاريخﯽ او" ،ابن سينا ،تهران چاپ  ،٣؟ ،لل  ٩٨و ١٣٦
 ٧١مهردۆخ ﮐورد به ههمان ش وەی شهرەفنامه دابهش دەﮐات :ﮐرمانﺞ ،ﮔۆران ،لوڕ و ﮐهلهوڕ.
بڕوانه ،شيخ محمد مردوخ ﮐردستانﯽ ،ﭘ شوو ،١ ،ل٤١
 ٧٢ئهنوەر قادر محهممهد" ،ليريکای شاﻋيری ﮔهورەی ﮐورد مهولهوی  ١٨٨٢ – ١٨٠٦به
ديال کتﯽ ﮔۆرانﯽ" ،ستۆﮐهۆلم  ،١٩٩٠بهشﯽ يهﮐهم ﮔۆرانهﮐان ،زمان و ئهدەبيان ،لل  ١٧تا ٥٥
 ٧٣ن .ماڕڕ" ،سهبارەت به وشهی چهلهبﯽ" ،ل  .١٣٧وەرﮔيراو له واسيلﯽ نيکﯽ تين ،ﭘ شوو ،ل
٢٧٧

٤٤

له ﮐۆتاييﯽ باسهﮐهدا ،به ﮐه ﮏ وەرﮔرتن لهسهرچاوەﮐانﯽ بهردەستم )ﮐه
ههند کيانم لهسهرەوە ،ناساند( ،ﮔرنﮕترين خا هﮐانﯽ مهسهلهی ﭘهيوەنديﯽ ن وان
زمانﯽ ﮐوردی و زاراوەی ﮔۆرانﯽ ،دياری دەﮐهم:
 .١زاراوە ﮐوردييهﮐان به نيسبهت يهﮐتر ،له ﭘهيوەندييهﮐﯽ ئهنداميدان.
 .٢زمانﯽ ﮐوردی بهﮔشتﯽ و زاراوە ﮐوردييهﮐان )ههريهک به ڕادەيهک(
ﭘهيوەندييان لهﮔهڵ زمانه ئ رانيهﮐان )و يهک لهوان ،زمانﯽ فارسﯽ(دا ههيه.
 .٣ﭘهيوەنديﯽ زاراوە ﮐورديهﮐان لهﮔهڵ يهﮐتردا ،بههۆی ههندێ بن لههﺟهوە
دەﮔير ت ،ئهم بن لههﺟانه ،خاوەنﯽ خهس هتﯽ دووﻻيهنهن و وەک ئا قهيهک ،دوو
زاراوە بهيهﮐهوە دەبهستن .بۆ نموونه ،بن لههﺟهی ﮐهلهوڕی و ئهردە نﯽ
)سنهيﯽ( ،ههردوو زاراوەی ﮐرمانﺟﯽ خواروو و ﮔۆرانﯽ لهيهﮐتر ﮔرێ دەدەن.
 .٤زاراوەﮐانﯽ باشووريﯽ زمانﯽ ﮐوردی ،بريتين له :ﮔۆرانﯽ )ههورامﯽ،
باﺟه نﯽ ،فهيلﯽ ،ﮐرماشانﯽ ،و ،(...لهﮐﯽ ،لوڕی و بهختياری.
 .٥زاراوە باشوورييهﮐان ﮐوردين و لهسهردەمﯽ نووسرانﯽ ﮐهشکۆ هﮐهشدا
)سهدەی ههژدەههم( ههر ﮐوردی بوون .بوونﯽ ههندێ خهس هتﯽ هاوبهش لهﮔهڵ
زمانﯽ فارسيدا ،ئهو ﭘهيوەندييه "ئهسڵ و فهرع"ەی ن وان زمانﯽ ﮐوردی و زاراوە
باشوورييهﮐان ،ناﮔۆڕێ )بهراوردﮐردنﯽ شيعری ﮐهشکۆ هﮐه لهﮔهڵ شيعری
فارسﯽ ئهو سهردەمه له ﻻيهک و شيعری ﮐوردی ههمان سهردەم له ﻻيهﮐﯽ ترەوە،
بۆ چوونه ﮐه به باشﯽ دەسهلم نن(.
 .٦زاراوە باشووری يهﮐان به نيسبهت ﮐرمانﺟﯽ )ژووروو و خواروو(ەوە،
خهس هتﯽ هاوبهشيان لهﮔهڵ زمانﯽ فارسﯽ زياترە و له ڕاستﯽ دا ﺟهوههر کﯽ
دووﻻيهنييان ههيه واته به نيسبهت فارسييهوە ،ﻋونسووری ﮐرمانﺟﯽ يان به ه زە
و به نيسبهت ﮐرمانﺟييهوە ،ڕەﮔﯽ فارسييان ت دا بهر چاوترە.
 .٧ش وە زمانﯽ ديملﯽ )زازايﯽ( سهرەڕای شو نايهتيﯽ ﺟوغرافيايﯽ ،له
ﭘهيوەند کﯽ نزيکﯽ زاراوە باشوورييهﮐاندايه و لهﮔهڵ ئهواندا حيسابﯽ بۆ دەﮐرێ.
سهبارەت به بنهچهﮐﯽ وشهی ﮔۆران ،بۆچوون کﯽ ديکهش ههيه" :ج .مﻔرد" له وتار کﯽ ﮐورتدا
وشهی ﮔۆران دەباته سهر وشهی ﮐرۆن يان ﮐرۆنووس 'خودای زەمان'ی يۆنانييهﮐان و دە
ﮐرۆنووس يهک له تايتانهﮐان بووە و وشهی 'تايتان' يش لهﮔهڵ 'ساتان' ی ﻋيبری و شهيتانﯽ
ئ زدييهﮐان له يهک ڕيشهيه .بڕوانه ،ج مﻔرد" ،منشاء اسامﯽ ﮔۆران -شيطان و ماد -زاﮔرۆس،
مﺟله آرش ،شمارە  ،١١ﭘاريس ،دسامبر ) ١٩٩١فارسﯽ(

٤٥

 .٨ئهوەی مامۆستا زەبيحﯽ ههورامﯽ و زازايﯽ به دوو 'دورﮔهی زمانﯽ' دادەن ،
ﻻی ﮐهم ،به نيسبهت ههورامييهوە ،هه هيه .ههورامﯽ به هيﭻ چهشن ﮏ له بن
لههﺟهﮐانﯽ ديکهی زمانﯽ ﮐوردی )ﮐرماشانﯽ ،باﺟه نﯽ ،لهﮐﯽ و ،(...دانهبڕاوە
٧٤
.
 .٩دابڕانﯽ زازايﯽ له زاراوە ﮐوردييهﮐانﯽ ﮐرمانﺟﯽ خواروو و باشووريﯽ به
هۆی له ناو چوون و وونبوونﯽ ئا قهيهﮐﯽ ﭘهيوەندييهوە ﭘ ﮏ هاتووە ﮐه به بڕوای
من بريتيه له 'زمانﯽ ئازەريﯽ ﮐۆن'.
 .١٠ئازەريﯽ ﮐۆن ،ﭘ شتر له ههموو ئهو ناوچانهدا ﮐه ئ ستا ناوچهی زمانﯽ تورﮐﯽ
ئازەربايﺟانين ،ب و ببووەوە و لهوسهر کهوە به ئا قهی زازايﯽ و لهسهر کﯽ
ديکهوە به ﮐرمانﺟﯽ خوارووەوە بهسترا بوو .ههروەها له ڕ ﮕای ناوچهﮐانﯽ
زنﺟان و ﮔهڕووسهوە لهﮔهڵ زاراوە باشووريهﮐان )وەک ئهردە نيﯽ ﮐۆن(دا
ﭘهيوەندی ههبوو.
 .١١ئازەريﯽ ﮐۆن ،ﮐه ئ ستا ﭘاشماوەيهﮐﯽ ﮐهمﯽ له "مهرەند" )ههرزندەيﯽ(،
زەنﺟان )خۆئينﯽ( و قهزوين )تاتﯽ( و باﮐووری ئازەربايﺟان ماوەتهوە ،له ﻋهينﯽ
ﮐاتدا ،ئا قهی ﭘهيوەنديدەری زاراوە ﮐوردييهﮐان لهﻻيهک و زمانﯽ تهبهری و
ﮔيلهﮐﯽ له باشووری ئ ران ،لهﻻيهﮐﯽ ديکهوە بووە .ههبوونﯽ ﻋونسووری
هاوبهش لهن وان ﮐوردی و ﮔيلهﮐﯽ و ﮐوردی و تهبهری )مازندەرانﯽ(دا ،تهنيا به
بۆچوون کﯽ ئهوتۆ واتا ﭘهيدا دەﮐات .
 .١٢ئهم بۆچوونه ،مهسهلهی ڕاﮔو زران و ﮐۆچکردنﯽ ديم يهﮐان له باشوورەوە
بۆ باﮐوور ،ﮐه ﭘشتﯽ به هيﭻ فاﮐتهر کﯽ م ژوويﯽ نهبهستووە ،دەداته دواوە و
مهسهلهﮐه ،له ﭘهيوەندييهﮐﯽ ئهنداميﯽ ن وان زمانه ئ رانيهﮐاندا سهير دەﮐات.
 ٧٤زمان کﯽ ﮐۆنه و ئ ستا ﺟﮕه له ههند ﮏ ﭘاشماوەی ﮐۆن هيچﯽ وای ل بهﺟ نهماوە .بۆ
زانياريﯽ زياتر لهسهر ئهو زمانه ناوچهييهی ئازەربايﺟان ،بڕوانه ئهم سهرچاوە فارسييانه:
احمد ﮐسروی" ،آذری يا زبان باستان آذربايﺟان"
ﻋبدالعلﯽ ﮐارنﮓ" ،خلخالﯽ ،يﮏ لهﺟه از آذری"
ﻋبدالعلﯽ ﮐارنﮓ" ،تاتﯽ و هرزنﯽ دولهﺟه از زبان باستان آذربايﺟان"
دﮐتر صادق ﮐيا" ،آذريﮕان) آﮔاهيهائﯽ در بارە ﮔويش آذری"
يحيﯽ ذﮐاء" ،ﮔويش ﮔلين قيه )هرزندی("
يحيﯽ ذﮐاء" ،ﮔويش ﮐرينﮕان )تاتﯽ("
ناصﺢ ناطق" ،زبان آذربايﺟان و وحدت ملﯽ ايران" و
رحيم رضازادە ملﮏ" ،ﮔويش آذری ،متن و ترﺟمه و واژەنامه رساله روحﯽ
انارﺟانﯽ".

٤٦

 .١٣ﺟهوههر کﯽ هاوبهش له ههموو زمانه ئ رانييه ڕۆژئاواييهﮐاندا بهدی دەﮐرێ
و ئهو هاوبهشييه باڵ دەﮐ ش ته سهر زمانه ناوەندييهﮐانيش.
 .١٤ههردوو زمانﯽ ﮐوردی و فارسﯽ )بهزاراوەﮐانيانهوە( ،ئهﮔهر له باری
"ئيشتيقاق" و ههندێ ﻻيهنﯽ ديکهی زمانهوانييهوە خا ﯽ هاوبهشيان ههيه ،به
ههمان ش وە خاوەنﯽ ﮔهل ﮏ خا ﯽ ﺟياوازن ﮐه ناتوان يهﮐيان له زﮔﯽ ئهوی ديکه
ياندا ،ﺟ بکاتهوە .ههر بۆ چوون ﮏ به ﭘ چهوانهی ئهو ڕاستييه ﻋهينييه ،تهنيا
دەتوان سياسﯽ و هه و ست دارب ت و له واقيعﯽ زانستﯽ دوور دەﮐهو تهوە.
به ﮐورتﯽ ،زمانﯽ شيعرەﮐان له ﮐهشکۆ ﯽ ش خ ﻋهبدولموئمين دا ،ﮐوردييه و هيﭻ
به ﮕهيهک به دەستهوە نييه ﮐه لهسهردەمﯽ نووسرانهوەی ﮐهشکۆڵ و سهدەﮐانﯽ
ﭘ ش ئهويش دا ،ﮐوردی نهبووب ت .ئهﮔهر "مهﮐهنزی" له سهفهر کﯽ ﻋ راق دا،
ماوەی ﭘ نﺞ سهﻋات له ﮔوندی "ئارﭘاچﯽ"ی مووسڵ ماب تهوە و له دوای ﮔهڕانهوەی
بۆ ئهوروﭘا ،به وتاری "باﺟه نﯽ" ،سهروبهری ئهو بن لههﺟهيه و ههموو ش وە
زمانﯽ ﮔۆرانيﯽ به فارسييهوە بهستب ت ناﮐرێ به ڕاستييهﮐﯽ زانستﯽ دابندر ت.
ئهورووﭘييهﮐان ،تهنيا دەست دەن نه سهر ههندێ خا ﯽ هاوبهشﯽ ئهو ش وە زمانه
لهﮔهڵ زمانﯽ فارسﯽ و هاوبهشييهﮐانﯽ لهﮔهڵ زمانﯽ ﮐورديدا ناﮔرنه بهرچاو.
ئهديب و نووسهر و ڕۆشنبيری ﮐورديش -ب ئهوەی شت کيان له زمانهوانﯽ زانيب
و تهنانهت ئهو سهفهرە چهند سهﻋاتهی مهﮐهنزيشيان بۆ ناوچهﮐه ﮐردب ت! سووک
و سانا بۆچوونﯽ ئهوان دەسهلم نن بۆ نموونه ،وەک د .ﻋهبدو ی مهردۆخ ،دەچنه
ﮔۆڕەﭘان کهوە ﮐه هيچيان لهسهر نهخو ندووە و بهچاوقووچاندن ﮏ "ﮔۆرانﯽ"و
"زازايﯽ" له ﮐورديبوون دەشۆنهوە )بڕوانه :ﭘهراو زی ژمارە .(٦٥
ئهم شيعرانهی وا ئيمامﯽ ﺟومعهی شاری سنه  ٢٠٠ساڵ ﭘ ش ئ ستا ﮐۆی
ﮐردوونهتهوە و شيعری خۆی و باوﮐيشﯽ ل زياد ﮐردوون ،به ههموو تهﻋبير ﮏ
ﮐوردين! ﮐورد و تهنيا ﮐورد ت يان دەﮔات ،تهنانهت ﮐهس کﯽ وەک ميرزا ﻋهبدو
مونشﯽ )ڕەونهق( ﮐه شيعری فارسيﯽ  ٤٠شاﻋيری ناوچهی ئهردە نﯽ له
ﮐهشکۆ ه شيعری 'حهديقهی ئهمانو يﯽ' دا ﮐۆ ﮐردووەتهوە ،تاقه يهک ﭘارچه له
شيعری ناو ئهم ﮐهشکۆ هی وەک هه بهستﯽ فارسﯽ تۆمار نهﮐردوون ٧٥.ئ ستا
ﭘرسيار ئهوەيه :نزيکايهتيﯽ ﮐۆنﯽ ئهو ش وە زمانه لهﮔهڵ فارسﯽ ،چۆن ههموو
 ٧٥بۆ "حديقه امان اللهﯽ" بڕوانه دەستنووسﯽ ژمارە  BL.MS.Or.٢٩٤٣له ﮐت بخانهی بريتانيا،
ههروەها دەقه چاﭘييهﮐهی:
ميرزا ﻋبدﷲ سنندﺟﯽ متخلص به رونق" ،تذﮐرە حديقه امان اللهﯽ" ،به تصحيﺢ و تحشيه دﮐتر ع.
خيامﭘور ،موسسه تاريخ و فرهنﮓ ايران ،تبريز ١٣٤٤ ،شمسﯽ ].[١٩٦٦

٤٧

ئهو نزيکايهتﯽ و هاوبهشييهی لهﮔهڵ زمانﯽ ﮐورديدا دەشواتهوە و لهناوی دەبات؟
ئهوە ،دەب له چارەڕەشيﯽ ﮐورد و بهرزەدەماخيﯽ ڕۆشنبيرەﮐانﯽ بﭘرسر ت!

*دوای ب وبوونهوەی چاﭘﯽ يهﮐهمﯽ ئهم ﮐت به ،مامۆستايان محهمهد ﻋهلﯽ
قهرەداغﯽ و محهمهد ﻋهلﯽ سو تانﯽ دوو وتاريان لهسهر نووسﯽ و دەست نيشانﯽ
ههندێ ﻻيهنﯽ بهه ز و ب ه زی ﮐارەﮐهی منيان ﮐرد .ت بينيﯽ ههردوو مامۆستا لهم
چاﭘهی ئ ستادا ﮔيراوەته بهر چاو و هه ه دەست نيشانکراوەﮐانيان ساغ ﮐراونهتهوە.
ئهوەش تايبهتمهنديﯽ وتارەﮐان:
. ١محهمهد ﻋهلﯽ سو ـتانﯽ" ،ﮐهشکۆ ﯽ ش خ ﻋهبدولموئمين مهردۆخﯽ
ﮐوردستانﯽ" ،ﮔۆڤاری ئاو نه )بهشﯽ فارسﯽ( ،ژمارە  ،٣٩/٤٠تاران ١٣٧٧
] ،[١٩٩٨لل ٦٣تا .٧٠
 (٢محهمهد ﻋهلﯽ قهرەداغﯽ" ،ﮔهشت ﮏ به ﮐهشکۆ هﮐهی ش خ ﻋهبدولموئميندا"،
ﮔۆڤاری ﮔزينﮓ ،ژمارە  ،٢٥ﭘايزی  ،[١٩٩٩] ١٣٧٨سو د) .ئهم وتارە له
ﮔۆڤاری ڕۆشنبيری نوێ ،ژمارە  ١٤٦سا ﯽ ٢٠٠٠يشدا ب و ﮐراوەتهوە(.

٤٨

ﺗهرح ک بۆ ﭘيﺷﺎندانﯽ ﭘهيوەندی م ژوويﯽ
دوو ﺷ وە زمﺎنﯽ"ﮔۆرانﯽ" و "ديم ﯽ" )زازايﯽ( زمﺎنﯽ ﮐوردی

ئهم تهرحه ،بۆچوونﯽ من لهمهڕ ﭘهيوەنديﯽ ﮐۆن لهن وان ش وە زمانﯽ ديم ﯽ
)زازايﯽ(و ﮔۆرانيدا نيشان دەدات .له بۆچوونﯽ مندا ،هيﭻ شو ن ﮏ بۆ مهسهلهی
ﮐۆچ ﮐردنﯽ ديم يهﮐان له باشوورەوە بۆ باﮐوور دياری نهﮐراوە و ئهم ش وە زمانه
وەک دياردەيهﮐﯽ سروشتﯽ ناوچهﮐه ،هاوﭘهيوەند لهﮔهڵ زمانﯽ "ئازەريﯽ ﮐۆن" دا
٤٩

سهير دەﮐر ت .زمانﯽ نيوە فهوتاوی "ئازەری ﮐۆن" ،ئا قهی ﭘهيوەنديدەری
"ﮔۆرانﯽ"و "ديم ﯽ" )زازايﯽ(يه.

ههندێ پ نﺎﺳه ﺑﯚ شيعرەکﺎن

ﮐهشکۆ ﯽ ش خ ﻋهبدولموئمين ،دارما ﯽ دياردەی ناديارە ،ناوی شاﻋيرەﮐان و
ژيانيان ،دەقﯽ شيعرەﮐان ،مهسهلهی مهحزونﯽ وب سارانﯽ و ...ﮔرنﮕتر له ههموان
ساغکردنهوەی شيعرە ناتهواوەﮐان ـــ ﮐه ئهويش بۆ ﮐهس ﮏ ﮐه ش وەزاری خۆی
'ﮔۆرانﯽ' نهب ت و له دوورەوە و تﯽ دەستﯽ به سهرچاوەی ﭘ ويست ڕانهﮔات،
هاسان نييه.
من تاقه د خۆشيم ئهوەيه ،فۆتۆﮔرافﯽ دەستخهتﯽ ش خ لهﮔهڵ شيعرە
ڕوونووسکراوەﮐاندا چاپ دەﮐر ت و دەرەتانﯽ ساغکردنهوە وبهراوردﮐاری بۆ
شارەزايان دەخو ق  .هيوادارم ﮐارەﮐهی من يارمهتيﯽ ئهو ﮐهسانه بدات ﮐه له
داهاتوودا لهسهر شيعرەﮐان و ژيانﯽ شاﻋيرانيان ﮐاردەﮐهن.
له ﭘهيوەنديﯽ شيعرەﮐاندا ،ﭘ ويسته چهند مهسهلهيهک ڕوون بکر تهوە:
 .١شيعرەﮐان ،بهﭘ ﯽ ناوەرۆک دابهش ﮐراون -ئهوەش بۆ ئهديب کﯽ سهدەی
ههژدەههم ﮐار کﯽ ئاسايﯽ نييه .ﮐورد ،تهنانهت ئ ستاش ،شيعری ناو ديوانﯽ
شاﻋيران به ﮔو رەی يهﮐهم ﭘيتﯽ ميسراﻋﯽ يهﮐهم يان دوايين ﭘيتﯽ ميسراﻋﯽ
دووههم دابهش دەﮐات ،لهﮐات کدا ش خ ﻋهبدولموئمين ،ﮐاری دابهشکردنهﮐهی
لهسهر بنهمای بابهت و ناوەرۆﮐﯽ شيعرەﮐان داناوە.
٥٠

له بارودۆخ کدا ﮐه ﮐورد ه شتا م ژوويهﮐﯽ بابهتيانهی بۆ و ژەی خۆی نييه ٧٦و
ئهوەی به ناوی 'م ژووی ئهدەب' ەوە دەنووسر ت ،ﮐۆمه هيهﮐﯽ ل کدابڕاوی شيعر
و ﭘ داهه ﮕوتنﯽ شاﻋيرەﮐان نهب هيچﯽ ديکه نييه ،ههو ﯽ ش خ بۆ دابهشکردنﯽ
بابهتيانهی  ٣٨١ﭘارچه شيعری  ٤١شاﻋير ،ﮔهل ﮏ سهرنﺞ ڕاﮐ شه.
ش خ ﻋهبدولموئمين ،شيعرەﮐانﯽ بهسهر دوو بابهتﯽ سهرەﮐﯽ :ليريﮏ و ئاينيدا،
دابهش ﮐردوون ،به م ههندێ شيعری ديکهشﯽ نووسيونهوە ،ﮐه له هيچکام لهو
دوو مهقوولهيهدا ،ناﮔونﺟ ن و من ناوی 'شيعری ﮐۆمه يهتﯽ' م ل ناون.
ئـ( شيعری ليريﮏ
زۆربهی ﻻﭘهڕەﮐانﯽ ﮐهشکۆڵ )ﻻﭘهڕە ٨ب تا ٤٤ب( تهرخانﯽ ئهم بابهته
ﮐراون .ئهم شيعرانهش خۆيان بهسهر چهند مهقوولهی فهرﻋيدا ،دابهش دەﮐر ن:
 بههارييان :ئهم شيعرانهی وا له وەسﻔﯽ بههاردا ﮔوتراون. ﭘايزييات :ئهو شيعرانهی وا له وەسﻔﯽ ﭘايزدا ﮔوتراون. -خهزانيات :ئهو شيعرانهی وا له وەسﻔﯽ خهزان )ﮔهﻻی ﭘايزە(دا ﮔوتراون.

 ٧٦له ﭘهيوەندی م ژووی ئهدەبﯽ ﮐورديدا ﭘ ويسته ب م شيعری ﻋهرووزيﯽ ﮐوردی شو نﯽ زۆری
شيعری فارسﯽ لهسهرە .ئ رانييهﮐان به ﮔو رەی تايبهتمهنديﯽ شيعری شاﻋيران )له باری فۆرم و
ناوەرۆﮐهروە( ،م ژووی شيعری فارسﯽ به سهر ﭘ نﺞ قۆناغدا دابهش دەﮐهن .به ﭘ ﯽ ئهو دابهش
ﮐردنه ،شيعری فارسﯽ دوای ه رشﯽ ﻋهرەب بۆ سهر ئ ران ،ئهم ﭘ نﺞ قۆناغه سهرەﮐييهی بڕيوە و
ههر قۆناغ ﮏ به ناوی "ش وە" يان "سهبﮏ" کهوە دەناسر ت:
ش وەی خۆراسانﯽ )تورﮐستانﯽ( ،سهدەی س ههم تا شهشهمﯽ ﮐۆچﯽ؛
ش وەی ﻋيراقﯽ ،سهدەی شهشهم تا نۆههم؛
ش وەی هيندی ،سهدەی نۆههم تا دوازدەههم؛
ش وەی ﮔهڕانهوە ،سهدەی دوازدەههم تا سهردەمﯽ مهشرووته ) ١٩٠٦ز(؛ و
ش وەی نوێ ،له حهفتا ههشتا سا ﯽ ڕابردوودا )له ١٣١١ی ههتاوی ]١٨٣٢ز
بهدواوە(
له سهدەمﯽ ناسراو به ﮔهڕانهوەدا ،ههند ﮏ شاﻋير لهبهر ب زاربوون له ش وەی هيندی ،ڕوويان
ﮐردبووەوە ش وەی خۆراسانﯽ و ههند کﯽ ديکهيان بهرەو ش وەی ﻋيراقﯽ چووبوون.
شو ن هه ﮕرتنﯽ شاﻋيرانﯽ ﮐورد له شيعری فارسﯽ بۆته هۆی ئهوەی ههرﮐاميان لهسهر يهﮐ ﮏ
لهو ش وازانه بڕۆن .بۆ نموونه ،ناسينﯽ شيعری نالﯽ ،مهحوی و ،وەفايﯽ ،و زۆر کﯽ ديکه له
شاﻋيرانمان به ب ت ﮕهيشتن له تايبهتمهندييهﮐانﯽ شيعری ش وازی هينديﯽ شاﻋيراانﯽ فارس )بۆ
نموونه ،بيدل و سائيب( ،ﮔونﺟاو نييه .ش خ ڕەزا له شيعر کدا ئهم ﮐارت کهرييه دەردەخات ﮐات
ﮐه دە شاﻋيرانﯽ ديکه ئيقتيدايان به ﮐهسانﯽ ديکه ﮐرد ،به م من به "قائانﯽ"م ﮐرد.

٥١

 چراخيات :ئهو شيعرانهی وا د داری شاﻋير ،ت يدا به چرا شوبه ندراوە و بهوشهی چراخ يا چراخم دەست ﭘ دەﮐهن.
 شيرينيات :ئهو شيعرانهی وا د داری شاﻋير ،ت يدا به "شيرين"ی ئهرمهنشوبه ندراوە و به وشهی "شيرين" دەست ﭘ دەﮐهن.
 ز خائيات :ئهو شيعرانهی وا د داری شاﻋير ،ت يدا به "ز خا"ی ميسرشوبه ندراوە و به "ز خا" يا "ز خام" دەست ﭘ دەﮐهن.
 ئيمشهوييات :ئهو شيعرانهی وا به وشهی "ئيمشهو" دەست ﭘ دەﮐهن. ياران ،ياران ،ئهو شيعرانهی وا به وشهی "ياران" دەست ﭘ دەﮐهن. د ه ،د ه ،ئهو شيعرانهی وا به وشهی "د ه" دەست ﭘ دەﮐهن و شاﻋير ڕووی٧٧
قسه دەﮐاته د ﯽ خۆی.
ديارە ،ئهم ش وە دابهشکردنه ،خۆی لهخۆيدا ،شت کﯽ فۆڕماليستﯽ دەبوو ئهﮔهر
با ﯽ نهﮐ شايهته سهر ناوەرۆﮐﯽ شيعرەﮐان ،به م بههۆی ئهو ڕاستييهوە ﮐه
ناوەرۆﮐﯽ شيعرەﮐانيش لهﮔهڵ ﻋينوانهﮐهياندا يهک دەﮔرنهوە ،دابهشکردنهﮐه به
دياردەيهﮐﯽ بابهتيانه دەناسر ت.
ب( شيعری ئاينﯽ :شيعری ﻻﭘهڕە ٤٥ئا تا ﮐۆتاييﯽ ﮐهشکۆ هﮐه به ﮔشتﯽ ئاينين.
من ﻋينوانﯽ ئاينيم له بهرانبهری شيعری ليريﮏ داناوە ،لهﮐات کدا زۆربهی
شيعرەﮐان ﻋيرفانﯽ و سۆفييانهن.
له شيعرەﮐاندا ،بير کﯽ ﻋارفانه و ههست کﯽ ئينسانﯽ له ههژيندايه ﮐه ﺟياوازە له
دۆﮔمﯽ ويشکه مهﻻيهﮐﯽ ئاسايﯽ .ئهم شيعرانه ،ههروەها له ههندێ شو نﯽ ﭘ ش
ﻻﭘهڕە ٤٥ئا دا ،دەبينر ن.
پ .شيعری ﮐۆمه يهتﯽ :بريتين له ههندێ غهزەڵ و مهسنهوی ،ﮐه نه غهرامين،
نه ئاينﯽ و نه ﻋيرفانﯽ ،واته ﭘ يان لهسهر زەوی بهندە .به داخهوە ،ژمارەی ئهم
شيعرانه ،ﮐهدەيانتوانﯽ دەﻻقهيهﮐﯽ ﮐراوە بن بهرەو ژيانﯽ ﮐۆمه يهتﯽ -سياسﯽ
ئهو سهردەمهی ﮐوردستان ،ﮐهمهو شو نﯽ تايبهتيان بۆ تهرخان نهﮐراوە .ئهم
شيعرانه ،له ﻻﭘهڕە  ٤١ئا به دواوە ،ﺟاروبارە له ڕووﭘهڕەﮐاندا ڕەنﮕيان داوەتهوە:
باسﯽ حکوومهتﯽ خوسرەوخانﯽ ئهردە ن ،ههوا ﯽ ﻋهزڵ ﮐرانﯽ خوسرەوخان،
٧٧

ههندێ مهقوولهی وەک "قيبلهم" ،"...شهماڵ "...و  ...ﮐهوتوونهته بهشﯽ "ابيات متﻔرقه"وە.

٥٢

ژيانﯽ شاﻋير له 'مهسکهنﯽ ﻋارەبان' و وتوو ژی بهندييهﮐﯽ زيندانﯽ خان ئهحمهد
خانﯽ ئهردە ن لهﮔهڵ ﮐهسوﮐاريدا له دەرەوەی زيندان و ...شتﯽ ديکهی
هاوچهشن.
 .٢مهﮐهنزی دە ههموو ئهو شيعرانهی ﮐهشکۆ هﮐه ،وا نيشانهی "وله"يان لهسهر
دانهنراوە ،هﯽ مهحزوونين .ههر ئهو ،له ﺟ يهﮐﯽ ديکهدا دەنووس شيعری
ﮐهشکۆ هﮐه )ﻻی ﮐهم تا ﻻﭘهڕە ٤٤ب هﯽ مهحزوونين )ﭘاشکۆی .(٣
من بۆچوونﯽ يهﮐهميان به هيﭻ ش وەيهک ناسهلم نم .ﮔهل ﮏ شيعری ناسراو -وەک
"حهوتبهند"ەﮐهی خانای قوبادی ههن ﮐه ئهو ﻋيبارەتهيان لهسهر نووسراوە و
دەزانين شيعری مهحزوونﯽ نين .بۆچوونﯽ دووههميش به مهرﺟ ﮏ دەسهلم نم:
شيعری مهحزوونﯽ )ب سارانﯽ( ﮐه زياترين ﻻﭘهڕەی ﮐهشکۆ هﮐهيان ﮔرتووەته
بهر ،لهﻻيهن ش خ ﻋهبدولموئمين -ەوە ﮐراون به دوو بهشهوە :يهﮐهم شيعرە
ئاساييهﮐان ،ﮐه لهن وان ﻻﭘهڕە ٨ب تا ٢٧ب دا نووسراونهتهوە )ﭘايزيات،
چراخيات و ،(...دووههم ئهو شيعرانهی ﮐه ش خ به "ابيات متﻔرقه"ی ناوبردوون
و له ﻻﭘهڕە ٢٧ب بهدواوە تا ٣٨ئا به ﮔو رەی ﭘيتﯽ ئهلف و ب )حرف البا ،حرف
الميم ،حرف اليا( ڕ کﯽ خستوون.
بهبڕوای من ،ش خ ﻋهبدولموئمين دوای ئهوەی ئهم شيعرانهی له ﭘيتﯽ يا دا ﮐۆتاييﯽ
ﭘ ه ناون ،هيﭻ هۆيهﮐﯽ مهنتيقﯽ نهبوە ،سهرلهنوێ دەستﯽ ﮐردب تهوە به
تۆمارﮐردنﯽ شيعری ديکهی مهحزوونﯽ .ئهﮔهريش بﮕوترێ وا ههيه ههند کيانﯽ
لهبير چووب ت ،ژمارەی ئهم لهبيرچوانه ناب ئهوەندە بووب ت ﮐه بهش کﯽ ١٦
ﻻﭘهڕەيﯽ ٣٨ئا تا٤٤ب ی ﮔرتب ته بهر.
به ﮐورتﯽ :وا ههيه ئهو شيعرانهی دوای ﻻﭘهڕە ٣٨ئا ﮐه نيشانهی 'وله'يان لهسهرە
و تا ﻻﭘهڕە ٤٤ئا در ژەيان ههيه )سهرﺟهم  ٢٤ﭘارچه( ،هﯽ مهحزوونﯽ
)ب سارانﯽ( نهبن .ئهﮔهر بزانين ﮐه هيچکام لهو  ٢٤ﭘارچهيه ،له ديوانﯽ ب سارانﯽ
)نوسخهی "س"و "ن"(دا تۆمار نهﮐراون ،زياتر له بۆچوونهﮐهمان د نيا دەبين.
 .٣ﭘرسيار ﮏ لهو باوەڕە سهرهه دەدات ﮐه ئهم تاقمه شيعرە هﯽ مهحزوونﯽ
)ب سارانﯽ( نهبن ،ئهويش ئهوەيه ﮐه هﯽ ﮐ ن؟ ﮔونﺟاوترين وە م بۆ ﭘرسيارەﮐه،
به بۆچوونﯽ من ئهوەيه :ههر نيشانهيهﮐﯽ 'وله' بﮕهڕ نينهوە بۆ ناوی شاﻋيری
ﭘ ش خۆی ،واته ئهو ﮐهسهی ناوی بهسهر شيعری ﭘ شووترەوە نووسراوە ،ئهو
شاﻋيرانه ،بريتين له :يۆسف ياسکه ،ميرزا ئيبراهيم ،ش خ يعقوب ﺟان ،ئهلياس
٥٣

بهگ ،مهﻻ يۆسﻔﯽ برای مهﻻ حهبيبﯽ ﮔﻼن ،راقم )ش خ ﻋهبدولموئمين(و ناظر
بستﯽ.
من ئهو ئيحتيماله ،ﮔهل ﮏ بهه ز دەبينم ،ﮔهرچﯽ وا ههيه بير لهوەش بکر تهوە،
زياتريان شيعری يوسف ياسکه يا ناظری بستﯽ بن.
 .٤لهسهر ههندێ شيعر ،ﻋيبارەتﯽ 'در رديف' نووسراوە .ئهم شيعرانه،
"نهظيرە"ن بۆ شيعری شاﻋيری ﭘ شتر ،واته شاﻋير ﮏ )ههندێ ﺟاريش ،دوو يا
س شاﻋير( ،ههو يان داوە لهسهر ش واز و ناوەرۆﮐﯽ شاﻋير کﯽ ديکه ،شيعر
بهۆننهوە .ش خ ﻋهبدولموئمين ويستوويهتﯽ نيشان بدات شيعری دووههم و س ههم
و چوارەم ﻻساييکردنهوەی ﭘارچه شيعری يهﮐهمن و بۆ ئهم ﮐارەش به ش وەی
ﮐۆنﯽ ئهدەبﯽ فارسﯽ ،ﻋيبارەتﯽ "در رديف" واته )له ڕيزی ئهوی ديکه( يا
)نهظيرە(ی لهسهر داناون.
ئ ستا ﭘرسيار ئهوەيه :ش خ چۆنﯽ زانيوە شاﻋيری يهﮐهم ﮐامهيه و لهو س چوار
ﮐهسه ،ﮐاميان ﻻسايﯽ ئهوی ديکهيانﯽ ﮐردووەتهوە؟ به بڕوای من ،شاﻋيرەﮐان
ههموويان و ههروەها ش خ ﻋهبدولموئمين ،له يهک سهردەمدا ژياون و ش خ ئاﮔای
له هه سوﮐهوتﯽ شاﻋيران و شو ن هه ﮕرتن و شو ن دانانيان بووە .ئهو بۆچوونهی
ﮐه ش خ ،شيعرەﮐانﯽ به تهرتيبﯽ ڕ کهوتﯽ ژيانﯽ شاﻋيرەﮐان ڕ کوﭘ ﮏ ﮐردب ت،
ﮔهل ﮏ ﻻوازە .ﮐار کﯽ ئهوتۆ ،ڕەنﮕه سهبارەت به ﻻساييکردنهوەی "ﭘيرەم رد"
له شيعری "ب سارانﯽ" بهڕ وە بچ ت ،به م بۆ "مهحزوونﯽ" و "ﭘهش و" ﮐه لهﮔهڵ
يهﮐدا شهڕە شيعريان ﮐردووە ،نهﮔونﺟاو د ته ﭘ ش چاو .دوﮐتۆر محهمهد ﻋهلﯽ
سو تانﯽ و ههند ﮏ ﮐهسﯽ ديکه زاراوەی 'قوتابخانهی ب سارانﯽ' بهﮐار دەه نن و
ﻻيان وايه زۆر ﮏ لهو شاﻋيرانه سهر به قوتابخانهی ئهون.
 .٥ﮐهشکۆ ﯽ ش خ ،سهرﺟهم  ٣٨١ﭘارچه شيعری ﮔرتووەته بهر .لهوانه٤ ،
ﭘارچهيان تهرﮐيب بهندن ،يهﮐيان تهرﺟيع بهندە و ﭘاشماوەی  ٣٧٧شيعرەﮐهی
ديکه ،غهزەڵ و مهسنهوين .ئ مه ﭘ شتر ،بهشﯽ يهﮐهمﯽ ﮐهشکۆ مان تا ﻻﭘهڕە ٣٨ئا
به شيعری مهحزوونﯽ )ب سارانﯽ( زانﯽ .ئهم بهشه  ٢٩٦ﭘارچه شيعری ﮔرتووەته
بهر .لهوانه ٢٠ ،ﭘارچهيان ناوی شاﻋيرەﮐانيان بهسهرەوەيه )ئوستاد ميکائيل،
مهوﻻنا زەينهلعابدين و ،(....ﭘاشماوەی  ٢٧٦شيعرەﮐه ،هﯽ مهحزوونﯽ
)ب سارانﯽ(ن .ئهم  ٢٧٦ﭘارچه شيعرە ،به سهر يهﮐهوە  ٢٣٩١فهردن١٦٣ .
فهردی ئهوانه به سهرﺟهم ،هﯽ ئهو  ٢٠ﭘارچه شيعرەن وا ناوی شاﻋيرەﮐانيان
به سهرەوەيه و ﭘاشماوەﮐهی واته  ٢٢٢٩فهرد ،شيعری ب سارانين.
٥٤

بهشﯽ دووههم ،ﻻﭘهڕە ٣٨ئا تا ٥٤ب ٨٧ ،ﭘارچه شيعری ﮔرتووەته بهر .لهو ٨٧
ﭘارچه شيعرە ٤٤ ،ﭘارچهيان ناوی شاﻋيريان بهسهرەوەيه ،ﭘاشماوەی  ٤٣ﭘارچه
شيعرەﮐه به نيشانهی 'وله' دياری ﮐراون.
لهوانه ،س يان ب ﮕومان هﯽ خانای قوبادين )ژمارە  ٣٧٩تا  ،(٣٨١يهک
ﭘارچهشيان )ميرزام وەﮔهردان ،(...شيعری ش خ ﻋهبدولموئمين خۆيهتﯽ )ل
٤٢ب( .دەم ن تهوە  ٣٩ﭘارچه شيعر ﮐه تهﮐليﻔيان ڕوون نهبووەتهوە .من ههموو
ئهوانه دەﮔهڕ نمهوە سهر ناوی شاﻋيری شيعری ﭘ ش خۆيان.
 .٦بۆ ساغکردنهوەی شيعرەﮐان ،ﮐه کم له ههندێ سهرچاوە وەرﮔرتووە ﮐه ناويان
له ﭘهراو زی بهشﯽ 'شاﻋيران ،ژيان و بهرههميان' دا هاتووە.
ﮔرنﮕترين سهرچاوەی بهردەستم بريتﯽ بووە له دوو نوسخهی ديوانﯽ ب سارانﯽ:
 ديوانﯽ چاﭘﯽ ،بهرﮔﯽ يهﮐهم ،چاﭘﯽ ﮐاک ﮐيومرث نيﮏ ڕەفتار. ديوانﯽ دەستنووس ،هﯽ مامۆستای ﮐۆچکردوو مهﻻ سهيد طاهيری هاشمﯽ ،ﮐهﮐاک محهمهد ﻋهلﯽ سولطانيﯽ ﮐرماشانﯽ له ڕۆژی  ١٨= ٢٨/١٢/١٣٥٥ی
مانﮕﯽ مارچﯽ  ١٩٧٦به دەستخهتﯽ خۆی نوسخهی له بهر هه ﮕرتووە و به
د ﻔراوانييهوە ﮐۆﭘييهﮐﯽ بۆ من ناردوە )ئهم نوسخهيه به ﮔو رەی زانيارييهک ﮐه
له نامهی ﮐاک محهمهد ﻋلﯽ سولطانﯽ دەردەﮐهوآ ت ،خوال خۆشبوو "مهﻻ محهمهد
ڕەشيدی دۆ بﯽ" )مهﻋدوومﯽ( نووسيويهتهوە ،و ب ئهوەی باسﯽ سهرچاوەی
بهردەستﯽ خۆی بکات ،له ﮐۆتاييﯽ نوسخهﮐهدا ،ئهم د ڕانهی به فارسﯽ نووسيوە:
"به تاريخ فروردين ماە سال هزار و سيصد و چهل و يﮏ ) (١٣٤١شمسﯽ ]مارچ-
آﭘريل سال  ١٩٦٢ميﻼدی[ ،برحسب فرمودهء حضرت قبلهﮔاهﯽ محترم موﻻ
زادەی معظم ﺟناب آقا سيد ﻋلﯽ فرزند مرحوم مبرور ﺟنت ﺟايﮕاە حضرت سيد
قيدار ملقب به سيدالدوله اقدام به استنساخ ديوان اشعار شاﻋر شيرين زبان،
سرباختهی ميدان ﻋشق و ﻋاشقﯽ -مرحوم مﻼ مصطﻔﯽ بيسارانﯽ ﮔرديد .اميد
ميرود هر ﮔاە ﮐه حضرت معظم له ديوان مرحوم مﻼ مصطﻔﯽ را در نظر
بﮕـــذارند ،اين حقير محمد رشيد فرزند مرحوم مﻼ ابراهيم خليﻔه ﻋبدﷲ فرزند
خليﻔه مﻼ ﻋلﯽ فرزند مﻼ مصطﻔﯽ ﮐه مشهور است به خليﻔه مصطﻔﯽ فرزند
حاﺟﯽ شﻔيع فرزند بيرميرزا فرزند مﻼ رمضان فرزند خواﺟه شعبان ﮐه ابا ﻋن
ﺟد مريد و سرسﭘردەی خاندان ﺟليلهی سولهيﯽ )قادری( بودەايم ،به دﻋای بقای
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ايمان و حسن خواتم يادآور شوند .انا الحقير العاصﯽ ،سﮓ درﮔاە حضرت سيد
النبﯽ محمد رشيد معدومﯽ".
بهﮔو رەی نووسينﯽ ﮐاک محهمهد ﻋهلﯽ سو تانﯽ )نامهی مانﮕﯽ ﺟوﻻی ،(١٩٩٦
مامۆستا مﻼ سهيد تاهيری هاشمﯽ به دەستخهتﯽ خۆی نوسخهيهﮐﯽ له بهر
دەستنووسهﮐهی مهﻻ محهمهد ڕەشيد هه ﮕرتووە و ئهس ﯽ دەستنووسهﮐهی ناردووە
بۆ مامۆستا مهﻻ ﻋهبدولکهريمﯽ مودەرريس و )ﮐۆڕی زانياری ﮐورد( له بهغدا.
مامۆستا هاشمﯽ لهژ ر ئهو نوسخهيهدا ﮐه بۆ خۆی نووسيوەتهوە ،ئهم يادداشتانهی
زياد ﮐردووە" :در روز  ]١٩٦٢/١٢/٦[ ١٣٤١/٩/١٥از مطالعه و تقريبا تصحيﺢ
اين ديوان معارف بنيان ﮐه برادر ﻋزيز و رفيق شﻔيقم آقای مﻼ محمد رشيد
معدومﯽ دوﻻيﯽ ﮐه ﺟهت حضرت اخوی -آقای سيد ﻋلﯽ هاشمﯽ استنساخ نمودە،
فراغت حاصل ﮔرديد.البته نمﯽ توانم بﮕويم ﮐه با همين يکبار مطالعه ،تصحيﺢ
ﮐامل يافته است .اميدوارم با مقابله با نسخ صحيﺢ ،ﮐليه اغﻼط صحت يابد.
تاريخ  ،٤١/٩/١٥دولت آباد ،طاهر هاشمﯽ".
وەک له يادداشتهﮐهی مامۆستا سهيد تاهيرهاشمﯽ دەردەﮐهوێ ،ناوبراو بڕوای به
نوسخهﮐه نهبوە و سهرەڕای ههندێ دەست ت وردان )تصحيﺢ( ،هيوای
بهراوردﮐاری و هه هﮔرتنﯽ زياتری دەربڕيوە و ئهم دەست ت وەدراوييه به هۆی
بهراوردﮐردنﯽ شيعرەﮐان لهﮔهڵ ﮐهشکۆ ﯽ ش خ ﻋهبدولموئميندا ،بهباشﯽ دەر
دەﮐهوێ .بهداخهوە ﮔۆڕانکاريهﮐانﯽ مامۆستا زۆريان له ﺟ ﮕهی خۆياندا نين.
ﮐاک محهمهد ﻋهلﯽ سو تانﯽ )وەک ﭘ شتر ﮔوتراوە( له ڕۆژی ١٣٥٥/١٢/٢٨
] [١٣٧٧/٣/١٨به چاود ريﯽ مامۆستا مهﻻ سهيد تاهير ،نوسخهيهﮐﯽ لهبهر ئهو
دەستنووسه نووسيوەتهوەو فۆتۆﮐۆﭘييهﮐﯽ بۆ منيش ناردووە ﮐه بووەته سهرچاوەی
سهرەﮐﯽ بۆ ﮐارەﮐهم.
من له ﭘهراو زی شيعرەﮐاندا ،نوسخهی چاﭘﯽ به )ن( و نوسخهی سو تانﯽ به )س(
ناودەبهم .نوسخهی )ن( سهرﺟهم  ١١٣ﭘارچه شيعری ﮔرتووەته بهر و ژمارەی
فهردەﮐانﯽ  ٦٦٩ن .لهوانه ١٥ ،غهزەليان له ﮐهشکۆ هﮐهدا تۆمار نهﮐراون و له
بهرانبهردا ١٨٢ ،ﭘارچه شيعری ﮐهشکۆ هﮐه ،لهم نوسخهيهدا نابينر ت .هۆی ئهو
ﺟياوازييه زۆرەش ئهوەيه نوسخهی )ن( تهنيا بهرﮔﯽ يهﮐهمﯽ ديوانهﮐهيهو
شيعرەﮐانﯽ ،له ﭘيتﯽ ئهلﻔهوە تا دالﯽ ﮔرتووەته بهر .نوسخهی )س( ٢٦٢ ،ﭘارچه
شيعری ت دا تۆمار ﮐراوە و ژمارەی فهردەﮐانﯽ ٢٥٩٥ن .لهوانه ٣١ ،غهزەليان
له ﮐهشکۆ هﮐه ،تۆمار ﮐردوون ،به م له نوسخهی )س( دا نابينر ن.
٥٦

بهراورد کﯽ ههردوو نوسخهﮐهم لهﮔهڵ يهﮐتريش ،ﮐردووە :لهو  ١٥غهزەلهی
نوسخهی )ن( ﮐه له ﮐهشکۆ ﯽ ش خدا نههاتوون١٢ ،يان له نوسخهی )س( دا تۆمار
ﮐراون به م  ٣غهزەليان نابينر ن .له  ٣١غهزەلهﮐهی نوسخهی )س(يش ١١يان
له نوسخهی )ن(دا ههن ،به م ٢٠يان بهرچاو ناﮐهون .واته ئهم نوسخهيه،
ﺟياوازييهﮐﯽ ئهوتۆيان لهﮔهڵ يهﮐتردا نييه.
ئهﮔهر نوسخهﮐان ژمارەی شيعريان بهرانبهرە ،له دياردەيهﮐﯽ ديکهشدا هاوبهشن:
به يهک ش وە ﭘڕ هه هن! ڕادەی ئهم هه ه و ﭘه نه تا ﺟ ﮕهيهﮐه ،ﮐه بۆ نموونه،
من ﮐهمتر فهردی نوسخهی )س(م چاو ﭘﺂﮐهوتووە ﮐه له ههموو بار کهوە لهﮔهڵ
دەقﯽ ﮐهشکۆ هﮐهدا ،يهک بﮕر تهوە.
به بڕوای من نوسخه هه ﮕری سهرەﮐﯽ نوسخهی )س( واته مهﻻ محهمهد ڕەشيد،
نه ههورامﯽ بووە و نه شارەزاييهﮐﯽ ئهوتۆی له ش وەی زمانﯽ ﮔۆرانﯽ ههبوە،
به م دووری نازانم شاﻋير کﯽ خۆش مرخ بووب ت ﮐه له ههموو شو ن کدا،
وشهيهﮐﯽ شاز و دەﮔمهنﯽ چاو ﭘ کهوتب ت و واتاﮐهی بۆ ل ﮏ نهدراب تهوە،
ﮔۆڕيويهتﯽ و وشهيهﮐﯽ ساﮐارتر و )ههندێ ﺟار ﮐرمانﺟﯽ(ی لهﺟ داناوە!
بهﮔو رەی ئهم بۆچوونه ،من هيوادارم ههموو ئهوانهی بير له چاﭘکردنﯽ
سهرﺟهمﯽ ديوانﯽ ب سارانﯽ دەﮐهنهوە ،متمانه بهو دوو نوسخهيه نهﮐهن و بهب
بهراورد ﮐردن لهﮔهڵ نوسخهﮔهلﯽ ديکه ،ههو ﯽ چاپ و ب وﮐردنهوەی شيعرەﮐان
نهدەن.
خشتهی خوارەوە ،بهراورد کﯽ ﮐهشکۆ ﯽ ش خ لهﮔهڵ نوسخهی )س(و )ن( له
باری ژمارەی غهزەل و فهردەوە ،دەخاته ﭘ ش چاو:

شيعری مهحزوونﯽ )ب سارانﯽ(

ﮐهشکۆل نوسخهی )س(

نوسخهی )ن(

ﭘارچه شيعر

٢٧٦

٢٦٢

١١٣

فهرد

٢٢٢٨

٢٥٩٥

٦٦٩
٥٧
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ﭘايزی سا ﯽ  ،١٩٩٥مامۆستا بهڕ ز ﮐاک محهمهدی مهﻻ ﮐهريم بۆ چارەسهری
نهخۆشيﯽ ﻻقﯽ هاتبووە ئا مانيا .له ماوەی مانهوەيدا ،مامۆستا بهسينﮕ کﯽ ئاوا هوە
ئيﺟازەی ﭘ دام چهند ﺟار به نامه و تهلهفۆن زەحمهتﯽ بدەم و ﭘرسياری ل بکهم.
بهشﯽ سهرەﮐيﯽ ﭘرسيارەﮐان ،مهسهلهی ئهم ﮐهشکۆ ه بوو .من ﭘ شتر ﮐۆﭘييهﮐﯽ
ﮐهشکۆ هﮐهم به هۆی برادەر کﯽ دانيشتووی ئا مانياوە بۆ ناردبوو -ﮐه دواتر زانيم
نهﮔهيشتووەته دەستﯽ ،به م مامۆستا به ﮔشتﯽ شارەزای مهسهلهﮐه ههبوو و
ﮔهل ﮏ ڕ نموونيﯽ مامۆستايانهی ﮐردم.
لهﮔهڵ ئهو ڕ نو نيه بهنرخانهدا ،مامۆستا ههوا ﯽ دەستنووس کﯽ ديوانﯽ
"ب سارانﯽ"ی ﭘ دام ﮐه ئ ستا له 'دار المخطوطات'ی بهغدا )ناسراو به "دار صدام
للمخطوطات"( ﭘار زراوە و به نﯽ دام دوای ﮔهڕانهوە ،ﮐۆﭘييهﮐﯽ ئهو
دەستنووسهم بۆ بن رێ.
ﮐاﮐه حهمهی بهڕ ز به ماوەيهﮐﯽ ﮐهم دوای ﮔهڕانهوە ،به نهﮐهی خۆی بهﺟ
ه ناو سهرەڕای نهخۆشﯽ و ئ شﯽ ﻻق ،چهند ﺟاران سهردانﯽ شو نهﮐهی ﮐرد و
بههۆی نهبوونﯽ مهﮐينهی فۆتۆﮐۆﭘﯽ لهو ﺟ يه ،سهرﺟهمﯽ ئهو شيعرانهی وا
"دەخو نرانهوە" به خهتﯽ خۆی نووسييهوە و بۆی ناردم .دە ﯽ له ﺟيهانﯽ خا ﯽ
له خۆشهويستيﯽ ئهمڕۆدا ،ه شتا ئهو ڕۆحه ﮔهورانه و ئهو دەريا د نه ههر ماون!
با ههر بم نن و ئ مهی له قاف ه بهﺟ ماوی بازرە بوو ،دەرسيان ل وەربﮕرين .من
ئهو ﮐهسه نهبووم و ئهو نزيکايهتييهم لهﮔهڵ مامۆستادا نهبوو خۆيم بۆ بخاته
زەحمهت کﯽ ئهوتۆوە .ئهوەی ﮐردی ،لهﭘ ناوی خزمهتﯽ وشهی ﮐورديدا ﮐردی ـــ
ﮐورديش وا نييه ﮐهسايهتيﯽ ئهو و بنهما ه بهڕ زەﮐهی نهناسن و ڕ زيان ل نهﮔرن.
من سهری سﭘاس بۆ مامۆستا دادەنهو نم.
ئهو نوسخهيهی وا به دستخهتﯽ مامۆستا نووسراوەتهوە و ﮔهيشتووەته دەستﯽ من،
بهشﯽ سهرەﮐيﯽ دەستنووسهﮐهی بهغدايه ،به م به ﮔو رەی ڕاﮔهياندنﯽ ﮐاﮐهحهمه،
ههندێ بهشﯽ ديکهشﯽ ههن ﮐه 'ناخو نر نهوە'.
نوسخه ئهس ييهﮐه ،له ﭘهراو زی ﮐت ب کﯽ ﻋهرەبيدا نووسراوەتهوە  -ﮐه من دواتر
باسﯽ دەﮐهم .به ﮔو رەی ژمارەﮐردنهﮐان ،ئهو بهشهی وا ﮐاﮐهحهمه
نووسيويهتهوە ،سهرﺟهم ياخود بهش ﮏ له  ٦٥غهزەلﯽ ب سارانين.
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بهم ﭘ يه نوسخهﮐه ،ﮔهل ﮏ ناتهواوە .به م ئهﮔهر له باری ژمارەی غهزەلهﮐانهوە
ناتهواويش ب ت ،له ﻻيهن کﯽ ديکهوە ﮔرنﮕه ،ئهويش ڕ کهوتﯽ نووسرانهوەيهتﯽ
و من له در ژەی ئهم باسهدا ،دەچمهوە سۆراغﯽ مهسهلهی ڕ کهوتهﮐهشﯽ.
ﮐاﮐهحهمه ،هاوڕێ لهﮔهڵ دەستنووسﯽ شيعرەﮐاندا ،ههندێ زانياريﯽ لهمهڕ
نوسخهﮐه خستبووە تو ﯽ چهند ﻻﭘهڕەوە و لهﮔهڵ دەقﯽ وتار کﯽ مامۆستا "محهمهد
ﻋلﯽ قهرەداغﯽ"دا بۆی ناردبووم .وتارەﮐهی مامۆستا قهرەداغيش له ﭘهيوەنديﯽ
ههمان دەستنووسدا نووسراوە و له ژمارە ٢٠٢٩ی ڕۆژنامهی "هاوﮐاری" چاﭘﯽ
بهغدا )١١ی ئهيلوولﯽ (١٩٩٤دا ب و بووەتهوە.
من ل رەدا ،ههموو ئهو زانياريانه دەخهمه بهرچاوی خو نهری ﮐت بهﮐه و ههروەها
ڕای دەﮔهي نم ﮐه دەقﯽ شيعرەﮐان يارمهتييهﮐﯽ زۆريان دام بۆ ساغکردنهوەی
بهش ﮏ له ناوەرۆﮐﯽ ﮐهشکۆ هﮐه ـــــ ئهوەش سهرەڕای ڕاستييهک ،ﮐه لهﮐاتﯽ
ﮔهيشتنﯽ دەستنووسﯽ مامۆستا محهمهددا ،ﮐاری تايﭘﯽ ئهم ﮐهشکۆ ه ،ﮐۆتاييﯽ
هاتبوو و من ﺟار کﯽ ديکه به سهريدا چوومهوە و هيﭻ مهﻋلوومات کﯽ
دەستنووسهﮐه نهمايهوە ﮐه کيان ل وەرنهﮔرم.
بهﮔو رەی نووسينﯽ مامۆستا محهمهدی مهﻻ ﮐهريم و مامۆستا محهمهد ﻋهلﯽ
قهرەداغﯽ :دەستخهتهﮐهی )دار المخطوطات(ی بهغدا ،سهرﺟهم  ٢٠٨ﻻﭘهرەيه،
به ژمارە  ٧٢١٩تۆمار ﮐراوە .ﭘ وانهﮐهی  ٢٠ × ١٤سانتيمهترە ،بهرەی ڕەنﺟﯽ
چهند زانايهﮐﯽ بليمهتﯽ بنهما هی قهرەداغيﯽ مهردۆخييه .بهش کﯽ زۆری له
ههردوو سهرەوە له ناوچووە و ئينﺟا مامۆستايهﮐﯽ ديکه ،سهرلهنوێ له ههردوو
ﻻوە ناتهواوييهﮐانيﯽ بهسهر ﮐردووەتهوە و تهواوی ﮐردوون .به م ههرچۆن ب
به لهناوچوونﯽ يهﮐهم ،ناوی نووسهرەوەی يهﮐهم و سهردەمﯽ نووسينهوەﮐهشيمان
لهﮐيس چووە .نووسهرەوەی يهﮐهم ،خۆشخهت بووە و له نووسينهوەيدا ،له
مامۆستای دووههم ،وەستاتر بووە .نووسهرەوەی دووههم ﺟﮕه لهوەی ناوی باو و
باﭘيرانﯽ خۆی له چهند شو ن کدا تۆمار ﮐردووە ،له ﭘهراو زدا ،به خهت کﯽ ﺟوان،
بهش کﯽ ديوانﯽ ب سارانيﯽ بۆ تۆمار ﮐردووين .دەستنووسهﮐه ،ﭘ ش ئهوەی بۆ
دواﺟار له بهغدا لهنﮕهر بﮕر ت ،سهقز ،تهو ه و قهرەداغ و...ی بينيوە....
دواﻻﭘهڕەی ﭘاش نووسينهوەی ﺟاری دووههم ،ههر ماوە و ئهم زانياريانهی ت دا
نووسراوە:
"وقع الﻔراغ ﻋن تسويد هذە الحاشيه الشريﻔه الواقعه ﻋلﯽ حاشيه"
"السيد وهﯽ من تصانيف افضل المتﺄخرين...بعدد اوراق ﮐتابه من"
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"الحور ...و غﻔر لکاتبه ﺟميع الذنوب ﻋلﯽ بن شيخ محمود بن الشيخ حسن".
" ...فﯽ شهر الصﻔر ختم...الصﻔر و مضﯽ منه  ١٨فﯽ يوم الﺟمعه فﯽ وقت"...
"بلدە سقض وبالکورانﯽ سياهکو ،فﯽ حﺟرە موﻻنا احمد .در آنوقت شمس در برج
حمل و ماە در برج قوس بود وبيست و چهارم فارسيه بود .فﯽ سنه "١٠٩٠
بهﮔو رەی وتارەﮐهی مامۆستا قهرەداغﯽ ،له ﭘهراو زی ههمان ﻻﭘهڕەدا نووسراوە:
"فﯽ ساﻋﺔ ﻋطارد" .ههروەها له سووچ کﯽ ديکهوە نووسيويه" :لڕﺟل ﻋمﯽ اﻋزی
الشيخ احمد لطيف بن شيخ حسن از واسطه بان ...هر ﮐسﯽ" .مامۆستا قهرەداغﯽ
له در ژەی باسهﮐهدا دەنووس :
"زانايهﮐﯽ ئهو بنهما ه بهڕ زە ]مهردۆخﯽ[ ،ديوانﯽ شيعريان له ﭘهراو زی ﮐت ب کﯽ
وا ب ﭘهيوەندی به ئهدەبهوە نووسيوە و ﭘشتاوﭘشت ل يان زياد ﮐردووە ...ديوانﯽ
ب سارانيﯽ ناو دەستخهتهﮐه ،نوسخهيهﮐﯽ ﭘوخت و ڕاسته و ﮐۆنترين نوسخهی
ديوانهﮐهيه ﮐه تائ ستا ههوا ﯽ زانراب ت ،چونکه تهمهنﯽ دەستخهتهﮐه له  ٣٠٠ساڵ
ﭘترە و نووسهرەوەﮐهيشﯽ ﮐۆلکه لهﻻ و نيمچه خو ندەوار نهبووە و خاوەنﯽ ههست
و زەق و ئهدەبدۆست بووە .مهبهستﯽ بووە شيعرەﮐانﯽ به ڕاستﯽ بنووس تهوە و
دواييش به دەست مامۆستايانﯽ ديکهوە بووە و بهسهر شيعرەﮐاندا چوونهتهوە و
ڕاستيان ﮐردوونهتهوە".
زانيارييهﮐانﯽ ههردوو مامۆستا قهرەداغﯽ و محهمهدی مهﻻ ﮐهريم ل رەدا تهواو
دەب ت .بهﮔو رەی ڕاﮔهياندنﯽ ئهوان -ﮐه چاويان به دستنووسهﮐه ﮐهوتووە:
ئﺎ .دەستنووسﯽ ژمارە ٧٢١٩ی )دار صدام للمخطوطات( له بهغدا ،حاشيهی
"سهييد"ە لهسهر ڕيسالهيهﮐﯽ زانستﯽ مهنتيق به ناوی "الرساله الشمسيه فﯽ القواﻋد
المنطقيه" و له ڕاستيدا ،من نازانم ڕيسالهﮐه خۆی ،هﯽ ﮐ يه؟
ب .نيشانهيهک بهدەستهوە نييه "شارح" واته "سهييد" خۆی ،نوسخهﮐهی
نووسيب تهوە و ناشزانرێ "سهييد" ﮐ بووە؟
پ .ناوی نووسهرەی سهرەﮐﯽ نوسخهﮐه و ڕ کهوتﯽ نووسينﯽ ئاشکرا نييه.
ت .نوسخهﮐه ،دوای نووسران له بنهما هی مهردۆخيدا) ،محهمهد ﻋلﯽ قهرەداغﯽ
دەنووس  :بنهما هی قهرەداغﯽ مهردۆخﯽ( ،ماوەتهوە ،ئينﺟا نووسهرەوەی
دووههم -ﮐه ئهميان ئاشکرايه له مهردۆخيهﮐانه ،هاتووە و ناتهواوی و
فهوتاوييهﮐانﯽ بۆ تهواو ﮐردووە؛ لهوەش زياتر ،به خهتﯽ خۆی و له قهراخ و
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بيﺟاخﯽ دەستنووسهﮐهدا ،ژمارەيهک شيعری ب سارانيﯽ نووسيوەتهوە.
نووسهرەوەی دووههم ،ناوی خۆی و باب و با ﭘيرانﯽ له چهند شو نﯽ
دەستنووسهﮐهدا نووسيوەو ڕ کهوتﯽ ١٨ی مانﮕﯽ سهفهری ١٠٩٠ی ﮐۆچﯽ
]بهرانبهر لهﮔهڵ ٢٢ی مانﮕﯽ مارچﯽ ١٦٧٩ی زاينﯽ[ به دوا ﻻﭘهڕەيهوە داوە،
ﮐه ئهﮔهر بهرانبهر دانانهﮐهی من ڕاست ب ت ،دەﮐاته نهورۆزی ١٠٥٨ی ههتاوی.
ج .نووسهرەوەی دووههم ،ناوی "ﻋهلﯽ ﮐوڕی ش خ مهحموود ،ﮐوڕی ش خ
حهسهن ،ﮐوڕی ش خ شهمسهددين ،ﮐوڕی ش خ ﻋهبدولﻐهفار ،ﮐوڕی مهوﻻنا
ﮔوشايش ]ﮐوڕی دەرو ش مير محهمهدی بابا مهردۆخ[ە.
من لهن و شهﺟهرەی مهردۆخيهﮐاندا شو نﯽ باووبا ﭘيری ئهو زاتهم هه ﮕرت.
بهداخهوە م ژووی ئايهتۆ مهردۆخ ڕوونﯽ ناﮐاتهوە ئهو زاته ﮐ يه و ﮐاتﯽ د ته
سهرباسﯽ ش خ شهمسهددينﯽ وەلﯽ )يهﮐهم( ،دە س ﮐوڕی بووە :حاﺟﯽ محهمهد
مستهفای تهخته ،ش خ ﻋهبدولﻐهفاری دووههم و ش خ محهمهد حهسهن ،به م ئيتر
له باسﯽ ﮐوڕانﯽ ش خ محهمهد حهسهندا ،ناو ﮏ له ش خ مهحموود نابات و دە
س ﮐوڕی ههبوە )ش خ ﻋهبدولـلهتيف ،ش خ محهمهد و ش خ ئهحمهد( ،هيچکام
لهوانيش ﮐوڕ کيان به ناوی ﻋهلﯽ نهبوە .بهم ﭘ يه ،دەب سهرنﺟﯽ زياتری م ژووی
بنهما هﮐه بدر ت ،تا ئهﮔهر ئايهتو تووشﯽ هه هيهک هاتب ت ،ڕوون ب تهوە .به
بۆچوونﯽ من ،ﮐات نووسهر واته ﻋهلﯽ دە " :ﻋمﯽ اﻋزی الشيخ احمد لطيف بن
شيخ حسن ،"...ناوی ش خ ئهحمهد و ش خ ﻋهبدولـلهتيف ﮐوڕانﯽ ش خ حهسهنمان
ل ت کهڵ دەب ت .به م سهرەڕای ئهوەش ،وا ههيه بتوانين ب ين ئهو "ش خ
ﻋهلﯽ"يه ﮐوڕی ش خ مهحموود بووە ،به م ئايهتو به هه ه ،ش خ ئهحمهدی به
محهمهد نووسيوە و ناويشﯽ له ﮐوڕەﮐهی  -واته ﻋهلﯽ ،نهبردووە.
چ سا ﯽ نووسينﯽ نووسهرەوەی دووههم ١٠٩٠ ،و ١٠٩١ی ﮐۆچييه ﮐه دەﮐاته
 ١٦٧٩و ١٦٨٠ی زاينﯽ .ﭘ ويسته ئهو سا نه لهﮔهڵ ڕ کهوتﯽ ژيانﯽ ب سارانيدا
بهراورد بکرێ .بهداخهوە تهئريخﯽ لهدايکبوون و مردنﯽ ب سارانﯽ ڕوون نييه.
لهو سا نهی وا "مامۆستا ﻋهﻻئهددين سهﺟادی"و نووسهری ﮐت بﯽ "ﭘيرشاليار" و
ﮐيومرث نيکڕەفتار دياردەيان بۆ ﮐردووە و بابا مهردۆخ ڕۆحانﯽ له بهرﮔﯽ
يهﮐهمﯽ تاريخ مشاهير ﮐرد )ل(١٦٧دا ه ناونﯽ ،ئهﮔهر سا ﯽ ) ١٠٥٢يا (١٠٥٣
به سا ﯽ لهدايکبوونﯽ بﮕرين ،ئهوا نووسهرەوەی دووههم )ش خ ﻋهلﯽ( دەب
شيعرەﮐانﯽ ب سارانيﯽ ﮐات نووسيب تهوە ﮐه ب سارانﯽ  ٣٧يا  ٣٨سا ن بووب ت و
ئهﮔهر واب ت ،دەﮔهينه ئهنﺟامﯽ ئهو ڕاستييهی ﮐه ب سارانﯽ ههموو شيعری ناو
ئهو دەستنووسهی له تهمهنﯽ ﭘ ش  ٣٧سا ندا ﮔوتووە.
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به م من لهمهڕ سا ﯽ لهدايکبوونﯽ ب سارانﯽ ،بۆچوونﯽ مامۆستا سهيد تاهيری
هاشمﯽ دەسهلم نم ﮐه له تاريخ مشاهير ﮐرد )ههمان ﻻﭘهڕە(دا ئاماژەی ﭘ ﮐراوە.
به بۆچوونﯽ هاشمﯽ ،ب سارانﯽ تا دەوروبهری سا ﯽ  ١٠٩٠ژياوە .ئهو
تهئريخهش ،ههمان سا ﯽ نووسرانﯽ شيعرەﮐانيهتﯽ لهم دەستنووسهدا!
ح .سهبارەت به شو نﯽ نووسرانﯽ دەستنووسهﮐه ،قهرەداغﯽ و مودەڕڕيس دە ن
"بلدە سقض بالﮕورانﯽ سياهکو ،"...ههمان شاری سهقزی ئ ستايه له ڕۆژهه تﯽ
ﮐوردستان .من نازانم ئايا ناوی سهقز له سهرچاوەی ﮐۆنﯽ ديکهشدا بيچمﯽ
"سقض" ی ههبوە يان نا؟ ههروەها نازانم ﮐوردی ﮔۆران ،سهقزيان به "سياهکۆ"
ناوبردوە يان نا؟ به م تا دەرﮐهوتنﯽ ﭘ چهوانهی مهسهلهﮐه ،بۆچوونهﮐه وەردەﮔرم.
خ .شيعری ب سارانﯽ لهو دەستنووسه تايبهتهدا ،ﮔهل ﮏ ش واو و ناتهواوە.
ناتهواييهﮐانﯽ به يارمهتيﯽ ﮐهشکۆ ﯽ ش خ ﻋهبدولموئمين و نوسخهی  /س /و /ن/
تهواو دەﮐر ن ،به م ساغکردنهوەی ش واوييهﮐهی ئهرﮐ کﯽ زۆری ﭘ ويسته ،دەنا
وا ههيه تهنيا فهرد کﯽ يهک غهزەل ماب تهوە و ﭘاشماوەﮐهی فهوتاب ت ،ياخود دوو
يا س غهزەل ﮐراب تن به يهک و ئهوەش ،ﮐاری ئهو ﮐهسانهيه وا خهريکﯽ
ساغکردنهوەی ديوانﯽ ب سارانين.
د .له ﭘهيوەنديﯽ ﮐهشکۆ ﯽ ش خ ﻋهبدولموئمين من ههرﮐام له شيعرەﮐانﯽ
دەستنووسﯽ بهغدام بۆ ساغ بووب تهوە ،له ﭘهراو زی ههمان غهزەلدا ئاماژەم ﭘ
ﮐردووە و دەستنووسهﮐهم به نوسخهی )ع( ناوبردوە ﮐه نيشانهی "ﻋهلﯽ" ،واته
ش خ ﻋهلﯽ ﮐوڕی ش خ مهحموودی مهردۆخﯽ ب ت.
ر .غهزەل کﯽ ﮐرمانﺟﯽ )ژووروو( لهﮔهڵ ئهو شيعرە ﮐوردييانه ﮐهوتووە:
"ههر ﮐهس ئيرۆ دەبين چاوی خوونباری ئهمن،
ئهو دەزان نوﮐته و ئهو قهوڵ و ئهسڕاڕی دەمن "...ل.٨٢
شيعرەﮐه ٨ ،فهردە و من ئيحتمالﯽ ئهوە ﮔهل ﮏ ﻻواز دەبينم هﯽ ب سارانﯽ ب ت،
به م ئهﮔهر وا ب ت ،نيشانهی دەسه تﯽ زۆری ب سارانييه بهسهر ش وە زارەﮐانﯽ
زمانﯽ ﮐورديدا.
س .له ﭘهيوەنديﯽ ﭘرسياری "ب سارانﯽ يا مهحزوونﯽ"دا ،دەستنووسهﮐه ،هيﭻ
يارمهتييهﮐمان نادات .ئهوەندەی من بزانم ،دەستنووسهﮐه ،ناوی هيﭻ ﮐاميانﯽ به
سهرەوە نييه و تهنيا به قهرينه دەزانرێ شيعرەﮐان هﯽ ب سارانين.
٦٢

شهجهرەنﺎمهی مهردۆخيهکﺎن
وەرﮔيراوە له ﮐت بﯽ تاريخ مهردۆخ ،بهرﮔﯽ ،٢ل٦ .

*نووسهری 'تاريخ مردوخ'
**نووسهرەوەی ئهم ﮐهشکۆ ه شيعرە
***نووسهرەوەی دووههمﯽ دەستنووسهﮐهی بهغدا به وتهی خۆی ،ﮐوڕی ش خ مهحموود
بووە .واههيه ئايهتو له نووسينﯽ ناوی باوﮐيدا هه هی ﮐردب ت و لهﺟياتﯽ مهحموود،
محهممهدی نووسيبن ت )؟(.

ش .ش خ ﻋهبدولموئمين لهسهر ﻻﭘهڕەﮐانﯽ ﮐهشکۆ هﮐه) ،ﺟﮕه له شيعرە
ﮔۆرانيهﮐان( ،ههندی يادداشتﯽ خۆی نووسيوە و ت يدا ژمارەيهک تهئريخ و شو نﯽ
ڕاﮔهياندووە .ﭘڕۆفيسۆر مهﮐهنزی باسﯽ ئهم يادداشتانهی له وتارەﮐهی خۆيدا
ﮐردووە و من ﭘ ويسييهک نابينم دووﭘاتيان بکهمهوە ،خو نهر دەتوان ئهم باسه ،له
ﭘاشکۆی س ههمدا بخو ن تهوە.
٦٣

ع .ﺟﮕه له يادداشتهﮐانﯽ ش خ ،ﮐهسان کﯽ ديکه به ش وەخهتﯽ ﺟياوازەوە ،ههندێ
شيعريان له ﭘهراو زی ﻻﭘهڕەﮐاندا نووسيوە .ئهو شيعرانه ،بريتين له:
 شيعری "ههور نۆ ئامان" ﭘهراو زی ﻻﭘهڕە ١١ب. شيعری "قافله ساﻻر ما غرم سﻔر ميکند" )سعدی شيرازی( ﭘهراو زی ﻻﭘهڕە ٢٠ئا.
 ﻻﭘهڕە ٤٤ب تهنيا دوو فهرد شيعری ﮔۆرانيﯽ ت دايه ،ئينﺟا  ٣مۆری ﭘ وەدراوە ،ﮐه لهسهر يهﮐيان ناوی "احمد بن محمد رشيد" و لهسهر ئهوی ديکهيان
وشهی "ﺟمال" [؟] ديارە.ههروەها به خهت کﯽ درشت و ﺟوان ﭘ نﺞ فهرد شيعری
فارسﯽ ل نووسراوە:
ای آنکه به ملﮏ خويش بايندە توئﯽ٢) ...فهرد(
بوی است...

)١فهرد(

مرد آنست...

)١فهرد(
)١فهرد(

درد...

 دوو فهرد شيعری ﻋهرەبﯽ :يا بائر ...ﻻﭘهڕە ٤٨ب حيسابﯽ حهوت ڕۆژی حهوتوو )شهممه ،يهﮐشهممه (...به ﮔو رەی ئهبﺟهد،ﮐه ئهويش دەستخهتﯽ ش خ نييه .ﻻﭘهڕە ٤٩ب
 شيعری فارسﯽ "ﮐﯽ بود يا رب ٧) "...فهرد( ،ﻻﭘهڕە ٥٤ب مۆری " ..الحق مبين الملﮏ بن ﺟمال الدين " ،ﻻﭘهڕە ٢٤بغ .له ﻻﭘهڕە ٨ئا دا ،ﭘ ش دەست ﭘ کردنﯽ ش عرە ﮐوردييهﮐانﯽ ﮐهشکۆ هﮐهش،
ﭘ نﺞ فهرد شيعری ﮐوردی و فهرد کﯽ تورﮐﯽ نووسراوە:
شيعرە ﮐوردييهﮐه ،ڕووی له خواﺟه حافظﯽ شيرازييه و ههندێ تکاﮐاريﯽ لهو
شاﻋيرە فارسه ﮐردووە ،ﮐه بهﭘ ﯽ نهريتﯽ ئ رانيهﮐان ،لهﮐاتﯽ ﮔرتنهوەی فا ﯽ
حافڤدا ،دەﮔوتر ن:
"حافظ"! باﺟهتﯽ شاخ نهباتت
٦٤

به نۆشيدەی ﺟام ،ﺟورﻋهی مهماتت
به ههوای ﮔو ﮕهشت ،سهير 'مصلﯽ' ت
آب 'ڕوﮐن ئاباد' ،سهرچهشمهی حهيات
يه ،چهندێ وەختهن قيبلهم دوور ﮐهفتهن
سهرتاﭘای با م ئالوودەی نهفته]ن[
فا

وەسﻔولحاڵ باوەرە ﭘهر م

موناسيب حاڵ نورديدەی ]و م[
ههرشۆ ﺟاسمان قهبرت ﭘڕ نوور بۆ
ديدەی بهد ﺟه 'شاخ نهبات' ت دوور بۆ
شيعرەﮐه ،له نوسخهی )ع(دا ،به ناوی ب سارانﯽ هاتووە .
فهردە شيعرە تورﮐييهﮐه نيشان دەدات ش خ ﻋهبدولموئمين زمانﯽ تورﮐيشﯽ
زانيوە:
بوﮔوين بير دلروبا ﮔو ردوم ،قۆيوب طهرزی ﮐوﻻە ئهﮔری
زەهﯽ سهرخۆش ﮐه قۆيميشدور ﮐولهە بهر طهرف ماە ئهﮔری
ف .له دوو ﻻﭘهڕە ﭘ ش دەست ﭘ کرانﯽ ﮐهشکۆ هﮐهشدا )٧ب( ،شيعر کﯽ
فارسﯽ نووسراوە ﮐه نازناوی "مومن" له دوافهرديدا دەبينرێ و نيشان دەدات
شيعرەﮐه ،هﯽ ش خ ﻋهبدولموئمين ،خۆيهتﯽ و نازناويشﯽ "مۆمن" بووە.
ئهوەش شيعرەﮐهيه:
زلف تو ،به دامان تو افتادە ،ولﯽ ﮐژ
ابروی تو باﻻی رخ افتادە ،ولﯽ ﮐژ
با ﮔوشهی چشمش نﮕهﯽ ﮐرد و سخن ﮔﻔت
افتاد سخن راست ،ولﯽ بود نﮕه ،ﮐژ
٦٥

ﮐﻔتا چو بميری تو ،من آيم به ﻋيادت
من ،راست شدم مردە و شد وﻋدەی او ﮐژ
ﮔيسوی تو ﮔﻔتا ﮐه به باﻻم برابر
ﮔﻔتش ﮔنه راست چه ﮔويﯽ تو چنين ﮐژ؟
"مومن" تو ازين مﻐبچﮕان راست بﭘرهيز
ﮐس رسم زﮐﻔار نديد است به ﺟز ﮐژ

ﺑ سﺎرانی يﺎ مهحزوونی؟
٦٦

ﮐهشکۆ ﯽ ش خ ﻋهبدولموئمين  ٣٨١ﭘارچه شيعری ژمارەيهک شاﻋيری ﮐوردی
ت دا ﮐۆﮐراوەتهوە .ئهم شاﻋيرانه ،به بڕوای من  ٤١ﮐهسن .ﮔرنﮕترينيان ـ ﮐه
بهشﯽ سهرەﮐﯽ شيعرەﮐانيش هﯽ ئهوە ،مهحزوونييه .ﭘاشماوەی شاﻋيرەﮐان ﺟﮕه
له خانای قوبادی و يهک دوو ﮐهسﯽ تر ،به ﮔشتﯽ ئهو ﮐهسانهن ﮐه شيعر ﮏ يا
دوانيان له ﭘهيوەنديﯽ شيعر کﯽ مهحزوونيدا هۆندووەتهوە و ش خ ﻋهبدولموئمين
لهﮐاتﯽ نووسينهوەی شيعرەﮐانﯽ مهحزوونيدا ،ئهو شيعرانهشﯽ به ناوی خۆيانهوە
ه ناوەتهوە واته ،داويهته دەم شيعرەﮐانﯽ مهحزونﯽ.
ش وەی ئهو ﭘهيوەندييدانهش ،مهوزووﻋييه ،واته ئهﮔهر مهحزوونﯽ شيعر کﯽ له
باسﯽ "طاف" و ئاو هه د ر کدا ﮔوتب ت و يهک يا چهند شاﻋيری ديکه له ههمان
زەمينهدا شيعريان هۆندب تهوە ،ش خ ههموويانﯽ ﭘ کهوە ه ناون وبه ﻋيبارەتﯽ "در
رديف" ،به خو نهری ڕاﮔهياندووە ﮐه ،شيعری دووههم له ههمان واتا و ش وەی
شيعرەﮐهی مهحزوونيدا هۆنراوەتهوە ،به ههمان ش وە ،س ههم و چوارەم.
ههندێ ﺟار شيعرەﮐان ﭘرسيار و وە من ،واته مهحزوونﯽ ﭘرسيارە شيعر کﯽ
خستۆته بهردەم شاﻋير ﮏ و وە مهﮐهشﯽ ههر به شيعر وەرﮔرتووەتهوە .وا ههيه
ﭘرسيار لهﻻيهن شاﻋير کﯽ ديکهوە ﮐراب ت و مهحزوونﯽ وە مﯽ داب تهوە.
ﺟاروباريش ،ئهم وتوو ژ و ﭘرسيار و وە مه لهن وان دوو شاﻋيردا ،ﮐراوە و
مهحزوونﯽ هيﭻ سهر کﯽ ئهم باسه نييه به م ديسانهﮐه ،دەبينين يهﮐ له شيعرەﮐان
ــــ به ش وەيهﮐﯽ بابهتﯽ ﭘهيوەنديﯽ به شيعری مهحزوونييهوە ﭘهيدا دەﮐات.
بهم ش وەيه ،مهحزونﯽ ڕۆح کﯽ "شاميل"ەو بهتان و ﭘۆی ﮐهشکۆ هﮐهدا ﮔهڕاوە.
به ﮔشتﯽ دەتوانين ب ين ﮐهشکۆ ﯽ ش خ ديوان کﯽ ب ﮐهم و ﮐهسری شيعری
مهحزوونييه.
له ﭘهيوەنديﯽ مهحزوونﯽ و شيعرەﮐانيدا ههندێ مهسهله دەب ڕوون بکر تهوە:
ﮐ يه؟ له چ سهردەم کدا ژياوە؟ شيعرەﮐانﯽ ﮐامن؟
ژيان و بهسهرهاتﯽ ئهم شاﻋيرە ،له بهشﯽ تايبهت به خۆيدا دەﮐهو ته بهر چاوی
خو نهر ،ئهوەی ل رەدا ﭘ ويست به ڕوونکردنهوە ب ت ،ئهوەيه بزانين مهحزوونﯽ
ﮐ يه و له ﮐهشکۆ ﯽ ش خ ﻋهبدولموئميندا ،لهﮐوێ وەستاوە؟
له ﮐهشکۆ هﮐهدا ،ناوی شاﻋيری ﭘارچهی يهﮐهم )المـ....؟( ناخو نر تهوە و بهم
ش وەيه ،دانهری ئهم شيعرانهش ﮐه بهدوای ئهودا هاتوون و ﻋيبارەتﯽ 'وله'يان
لهسهر نووسراوە ،به هاسانﯽ دياری ناﮐر ن.
٦٧

به م ،وردبوونهوەی زياتر ،ه ند ﮏ به ﮕهمان بهدەستهوە دەدات ﮐه بتوانين
شيعرەﮐان بهرينهوە سهر "مهحزوونﯽ" شاﻋير:
 .١بهﭘ ﯽ ش وە خهتﯽ نووسهرەوە ،ناوی ناتهواوی "المـ) "...ﻻﭘهڕە ٨ب( زۆر له
وشهی "المحزونﯽ" دەچ .
 .٢له ه ند ﮏ شو ندا ،ﻋيبارەتﯽ "وله مهحزونﯽ" ﮐراوەته ﺟ ﮕری "وله"....
 .٣هه بهستهﮐانﯽ مهحزوونﯽ بهﮔو رەی ﭘيتﯽ ئهلﻔوب  ،واته ﭘيتﯽ يهﮐهمﯽ لهتکه
شيعری يهﮐهم )حرف البا ،حرف السين ،حرم الميم و (...دابهش ﮐراون ،لهﮐات کدا
ئهم ش وەيه ،بۆ هيﭻ شاﻋير کﯽ ديکه ڕەچاو نهﮐراوە.
 .٤ئهﮔهر هه بهستﯽ شاﻋير کﯽ تر )بۆ نموونه :استاد ميکائيل ،ﭘهش و ،دەردين
و (...هاتب ته ن وان شيعرەﮐانﯽ مهحزوونييهوە ،له ﭘارچه شيعری دواتردا
سهرلهنوێ ﻋيبارەتﯽ "مهحزوونﯽ" )ﻻﭘهڕە ٣٤ئا٢٨ ،ب٣٣ ،ئا٣٢ ،ئا(" ،وله
مهحزونﯽ" )ﻻﭘهڕە ٢٦ب٢١ ،ب١١ ،ب("،وله" )له زۆربهی ﻻﭘهڕەﮐاندا(،
"محزونﯽ در ﺟواب" )ﻻﭘهڕە ٣١ب( و "محزونﯽ در رديف" )ﻻﭘهڕە ٣٢ئا(،
ش وازی ﮐارەﮐهيان بردووتهوە سهر ڕ چکهی خۆی و در ژە به شيعری
مهحزوونﯽ دراوە.
بهم ﭘ يه له سهرﺟهمﯽ  ٣٨١ﭘارچه شيعری ﮐهشکۆ هﮐهی ،نزيکهی  ٣٠٠ﭘارچهی
هه بهستﯽ "مهحزوونﯽ"ن ،ﮐهوابوو ،ﮐهشکۆ ﯽ ش خ ديوان کﯽ ت روتهسهلﯽ
شيعری "مهحزوونﯽ"يه.
دەتوانين ب ين مهسهلهی سهرەﮐﯽ لهﭘ ناوی ساغکردنهوەی شيعرەﮐان و
دۆزينهوەی سهرەتای ئهم ﮔ و ه ئا ۆزەدا ،بهستراوە به ناسينﯽ "مهحزوونﯽ"يهوە.
به ب ڕوونکردنهوەی ژيان و به سهرهات و بهرههمﯽ شيعريﯽ ئهو زاته ،ﮐهم يا
زۆر هيﭻ دەرەتان ﮏ بۆ ساغکردنهوەی ناوەرۆﮐﯽ ﮐهشکۆ هﮐه ﭘ ﮏ نايهت.
له يهﮐهم ههنﮕاوی ﮐارەﮐهدا من ،ڕووبهڕووی ئهو ڕاستييه بوومهوە بهشﯽ
"چراخيات"ی ﮐهشکۆ هﮐه ،واته ئهو شيعرانهی وا به "چراخ" و "چراخم" دەست
ﭘﺂدەﮐهن ،ههمان ئهو شيعرانهن ﮐه له ديوانﯽ "ب سارانﯽ"دا به ناوی ب سارانييهوە
هاتوون :له  ٦٨ﭘارچه شيعری "چراخيات"ی ديوانﯽ ب سارانﯽ )چاﭘﯽ ک .نيﮏ
ڕەفتار( ٥٨ ،ﭘارچهيان له ﮐهشکۆ هﮐهدا دەبينر ن .دوو ﭘارچهش له ﮐهشکۆ هﮐهدا

٦٨

ههن ،به م له سهرچاوەﮐانﯽ ديکهدا بهرچاو ناﮐهون ،تۆ ب ﯽ چ ڕەمزو ڕاز ﮏ
٧٨
له مهسهلهﮐهدا ههب ت؟
له ههنﮕاوی دواتردا ،ئهم و چوويﯽ و نزيکايهتييهم لهن وان ﭘاشماوەی شيعرەﮐانﯽ
ﮐهشکۆڵ و ديوانﯽ ب سارانيدا ههست ﭘ کرد و ﮔهيشتمه ئهو باوەڕەی ﮐه يهﮐ ﮏ
لهم س ﮐليﻼنه دەب قﻔ ﯽ مهسهلهی مهحزوونﯽ و ب سارانﯽ بکهنهوە:
 .١ش خ ﻋهبدولموئمين ،شيعری ب سارانﯽ به ناوی مهحزوونييهوە نووسيب .
 .٢شيعرەﮐان هﯽ مهحزوونﯽ بن و ئهو سهرچاوانهی وا به ناوی ب سارانييهوە
نووسيويانن ،هه هيان ﮐردب .
 .٣هيﭻ ﻻيهن ﮏ تووشﯽ هه ه نههاتبن و ب سارانﯽ و مهحزوونﯽ ههر يهک ﮐهس
بن!
لهمهڕ بۆچوونﯽ يهﮐهم ،دەستﭘاﮐﯽ و وردەﮐاريﯽ ش خ ﻋهبدولموئمين له
نووسينهوەی شيعری شاﻋيرانﯽ ديکهدا )بۆ نموونه خانای قوبادی( ،تا ڕادەيهک
د نيای دەﮐردم ﮐه هه هيهﮐﯽ وا ﮔهورە ناب له قه همﯽ ئهو ڕوويداب ت .بۆچوونﯽ
دووههميش ﭘشتﯽ به هيﭻ دەستاو ژ ﮏ نهبهستبوو ،ﮐهوابوو تۆ ب ﯽ مهحزوونﯽ
ههمان ب سارانﯽ نهب ؟ ب ﯽ ئهم دوو ناوە هﯽ يهک ﮐهس نهبن؟ مهسهلهﮐهم خسته
بهر ڕای شارەزايان و يارمهتيم له ﮔهل ﮏ ﭘسﭘۆڕ و زانا خواست:
يهﮐهمﺟار نامهيهﮐم به هۆی ﮔۆڤاری "سروە"وە ناردە خزمهت مامۆستا سهيد
تاهيری هاشمﯽ ،به م ﭘ ش ئهوەی نامهﮐهم بﮕاته ﺟ  ،ههوا ﯽ ﭘڕ له داخﯽ فهوتﯽ
مامۆستام بيست و ﭘرسيارەﮐهم ب وە م مايهوە.
ماوەيهک درەنﮕتر ،ﮐاک "محهمهد ﻋهلﯽ سو تانﯽ"ی نووسهری ﮐرماشانﯽ له
وە مﯽ ﭘرسياری مندا نووسيﯽ ،له مامۆستا سهيد تاهيری بيستووە نازناوی
شيعريﯽ ب سارانﯽ مهحزوونﯽ بووە ،به م هيﭻ به ﮕهيهﮐيشﯽ بۆ سهلماندنﯽ
٧٩
مهسهلهﮐه بهدەستهوە نييه.
بهﮔو رەی دۆستايهتيﯽ ﮐاک محهمهد ﻋهلﯽ لهﮔهڵ مامۆستا سهيد تاهير و ئهو
ڕاستييهی ﮐه سهرەتای بهرﮔﯽ يهﮐهمﯽ "حهديقه سو تانﯽ" لهﻻيهن مامۆستای
 ٧٨ديوانﯽ ب سارانﯽ ،بهرﮔﯽ يهﮐهم ،ﮐۆﮐردنهوە و ل کدانهوەی ﮐيومرث نيﮏ ڕەفتار،
ئهمينداريهتﯽ ﮔشتﯽ ڕۆشنبيری و ﻻوان ،بهغدا  ،١٩٨١ل ١٤
 ٧٩ڕ زدار محهممهد ﻋهلﯽ سو تانﯽ ،نامهيهک بۆ نووسهر ،سا ﯽ .١٩٩٣
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ﮐۆچکردووەوە نووسراوە و ﮐۆﭘييهک له دەستنووسﯽ ديوانﯽ ب سارانيﯽ
مامۆستاش ،ﻻی ﮐاک محهمهد ﻋهلييه ،مهسهلهﮐهم ﺟيددی ﮔرت و زياتری وەشو ن
٨٠
ﮐهوتم.
مامۆستا مهﻻ ﻋهبدولکهريمﯽ مودەرريس يهﮐهم ﮐهس بوو ،ﮐه دەبوايه زەحمهتﯽ
ﭘرسيارم بدايهته بهر و ههر وايشم ﮐرد .ﮐاک محهمهدی مهﻻ ﮐهريم له زمان
ﺟهنابﯽ مامۆستاوە بۆی نووسيم:
"له بارەی مهحزوونﯽ و ب سارانييهوە ،من هيﭻ به ﮕهيهک شﮏ نابهم ﮐه يهک
ﮐهس بن . ...بيروڕای مهرحوومﯽ سهيد تاهيريش لهوانه نييه ﭘشت ﮔوێ بخرێ،
به م ئهب بزانين هۆﮐار و دەستاو ژی چﯽ بووە" .له ﮐۆتاييشدا ،ڕ نموونيﯽ
فهرمووبوو ﮐه يارمهتيﯽ له ﮐوڕی مامۆستا سهيد تاهير بخوازم "به کوو لهناو
٨١
ئهوراق و ﭘاشماوەی باوﮐيا شت کت بۆ بدۆزر تهوە".
ئهو ﮐارەشم ﮐرد ،به م تائ ستا هيﭻ وە م کم وەدەست نهﮐهوتووە.
له در ژەی ﮐارەﮐهدا ،ﭘهسند کﯽ ديکهم له خوال خۆشبوو "دوﮐتۆر ﻋابيدی
سيراﺟهددينﯽ" وەرﮔرت .دوﮐتۆر ﻋابيد له يادداشت کدا بۆی نووسيم ﮐه بيستوويه
ب سارانﯽ و مهحزوونﯽ ههر يهک ﮐهسن .زۆريش وا ههيه ئهمهی له مامۆستا
سهيد تاهير بيستب  ،به م تهواو د نيا نييه .ﮐاک ﻋابيد خۆيشﯽ لهﮔهڵ ئهم
٨٢
بۆچوونهدا بوو و يهﮐبوونﯽ ب سارانﯽ و مهحزوونيﯽ دەسهلماند.
ﺟار کﯽ تر ،سهرلهنوێ به سهرچاوەﮐانﯽ بهردەستمدا چوومهوە.
"مهﻻ مستهفا ،له بهر خۆشهويستﯽ ز دەﮐهی ،نازناوی "ب سارانﯽ"ی بۆ خۆی
٨٣
هه بژاردووە".

 ٨٠محهممهد ﻋهلﯽ سو تانﯽ" ،حديقه سلطانﯽ" ،ج  ،١با مقدمه و خط استاد سيد محمد طاهر
هاشمﯽ ،تهران؟ .[١٩٨٥] ١٣٦٤
 ٨١مامۆستا محهممهدی مهﻻ ﮐهريم ،نامهيهک بۆ نووسهر ،سا ﯽ ١٩٩٤
 ٨٢دوﮐتۆر ﻋابيد سراج الدينﯽ ،يادداشت ﮏ بۆ نووسهر ،سا ﯽ ١٩٩٤
 ٨٣بابا مردوخ روحانﯽ -شيوا" ،تاريخ مشاهير ﮐرد" ،ج  ،١انتشارات سروش ،تهران ص ١٦٧
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"ناوی ب سارانييه ...نازناويشﯽ ب سارانييه ،به م به ﭘ چهوانهی زۆربهی شاﻋيران،
ﮐه ناوی خۆيان له هه بهستهﮐانياندا د نن ،ب سارانﯽ ئهم ﻋورفهی ﮐهمتر بهرچاو
٨٤
ﮔرتووە".
بۆچوونﯽ يهﮐهم هﯽ "بابا مهردۆخ ڕوحانﯽ" )تاريخ مشاهير ﮐرد(و دووههم هﯽ
"ﮐيومرث نيﮏ ڕفتار"ە )ﭘ شهﮐيﯽ ديوانﯽ ب سارانﯽ( و ههردووﻻ ،به ڕاشکاوی
دە ن :سهرچاوەی زانياريهﮐانيان سهيد تاهيری هاشمﯽ بووە ،واته ﻻيهنﮕرانﯽ
ههردوو بۆچوون ،چ ئهوانهی "ب سارانﯽ" به نازناوی مهﻻ مستهفا دەزانن و چ
ئهوانهی دە ن "مهحزوونﯽ" تهخهللوسﯽ شيعرييﯽ ب سارانﯽ بووە ،ﮐه کيان له
زانياری مامۆستای ناوبراو وەرﮔرتووە و ئهوەش مهسهلهﮐهی ه ند ﮏ ئا ۆزتر
دەﮐرد.
ل رەدا بوو ،ﮐاک ئهنوەر قادر محهمهد ،وتار کﯽ مامۆستا "ﻋوسمان ههورامﯽ"ی
بۆ ناردم ،وتارەﮐه له ﮔۆڤاری "ﮐاروان" )ئاداری (١٩٨٣دا ب و بووەتهوە و ت يدا
مامۆستا باسﯽ ژيانﯽ ب سارانﯽ دەﮐا و دەنووس "خۆی و مامۆستا مهﻻ
ﻋهبدولکهريمﯽ مودەرريس و ﮐاک محهمهدی مهﻻ ﮐهريم ديوانﯽ ب سارانييان
ئامادەی چاپ ﮐردووە" ،به م هيﭻ ئيشارەيهک به نازناوی ب سارانﯽ ناﮐات.
ئهﮔهرچﯽ وتارەﮐهی مامۆستا ﻋوسمان ،وە مﯽ ئهو ﭘرسيارە تايبهتهی نهدەدايهوە،
به م شيعر کﯽ ب سارانﯽ ﮐه بووبووە ناوئاخنﯽ وتارەﮐه ،دەراو کﯽ ڕوون
دەﮐردەوە:
نا هی دەردەدار ،ب ئاخ نمهبۆ
ﻋاشقان ب يار ،مهدار نمهبۆ...
"مهحزوونﯽ"ی ﻋاشق ،ب يار نمهبۆ
ﻋاشقان ب يار ،مهدار نمهبۆ

٨٥

 ٨٤ديوانﯽ ب سارانﯽ ،نوسخهی دەستنووسﯽ ﻻی مامۆستا سهيد تاهيری هاشمﯽ بهخهتﯽ ﮐاک
محهممهد ﻋهلﯽ سو تانﯽ ،ڕ کهوتﯽ ﮐۆﭘﯽ هه ﮕرتن  ١٣٥٥ی ههتاوی ]= ١٩٧٦ز[.
 ٨٥ﻋوسمان ههورامﯽ" ،ب سارانﯽ ب يمهت" ،ﮔۆڤاری ﮐاروان ،ژمارە  ٦ههول ر ،ئاداری ،١٩٨٣
لل  ٨تا ١١
ئهم غهزەله لهباری داڕشتن و ش واز ،ههروەها زمان و چ ژی شيعرييهوە له هه بهستهﮐانﯽ
ب سارانﯽ ﺟياواز دەنو ن ت و من به دووری نازانم شاﻋير ئهم غهزەلهی له سهردەم کﯽ ﺟياواز
)وەک سهردەمﯽ ﻻويهتﯽ( يان له شو ن کﯽ ﺟوغرافيايﯽ ﺟياواز )وەک ئهردە ن ،موﮐريان ،بابان(
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غهزەلهﮐه ،ههشت فهردە و نازناوی مهحزوونﯽ له فهردی ﭘ نﺟهمدا هاتووە،
ديوانﯽ دەستنووسﯽ ب سارانيش ئهم غهزەلهی ب هيﭻ ﺟياوازييهک تۆمار ﮐردووە.
ژمارەی فهردەﮐان ل رەشدا ههشته )ﭘارچه شيعری ژمارە  ٢٢٤له ديوانﯽ ب سارانﯽ
ﮐه ﮐاک محهمهد ﻋهلﯽ سو تانﯽ له ڕووی نوسخهی مامۆستا سهيد تاهيری
نووسيوەتهوە(.
شيعرەﮐه له ﮐهشکۆ ﯽ ش خ ﻋهبدولموئمينيشدا ﺟياوازييهﮐﯽ لهﮔهڵ ئهو دوو دەقه
نييه.
ﭘ ويسته شو نﯽ وشهی "مهحزوونﯽ" له ﭘهيوەندی ﭘاشماوەی وشهﮐانﯽ فهردە
شيعرەﮐهدا ڕوون بکر تهوە .ئهم وشهيه ،ﭘ ﮏ هاتووە له ئاوە ناوی بهرﮐار+
دەنﮕﯽ /ی ./ئهم /ی/يه ،يانﯽ نهسهبهو به دوو هۆی ئاشکرا ناتوان يائﯽ ئيزافه
ب ت:
 .١ئهﮔهر يای ئيزافه ب ت ،زۆر وا ههيه ئاوە ناوی "مهحزوون" بکهو ته دوای
وشهی ﻋاشق و دەوری سيﻔهت بﮕ ڕێ :ﻋاشقﯽ مهحزوون.
 .٢له ش وە زمانﯽ ﮔۆرانيدا ،يای ئيزافه ﺟ ﮕای خۆی دەدا به ڤاو ل کﯽ ﮐورت ﮐه
ئهم ڤاو له له ئهلﻔوب ﯽ ﮐوردی و فارسيدا نيشانهيهﮐﯽ بۆ دانهنراوە و ناچار
نانووسر ت :وەهار خهمين ،ههور نهو ،ﺟام زووخاو ،وە ﮓ ﮔوڵ و ...ﮐهوابوو،
دەبوايه "مهحزوون ﻋاشق" بوايه ،نهک "مهحزوونﯽ ﻋاشقﯽ".
بهم ش وەيه وشهی "مهحزوونﯽ" دەب نازناوی شاﻋير ب  ،ئهوەش بۆ باسهﮐهی
ئ مه ،خاوەنﯽ ﮔرنﮕييهﮐﯽ تايبهته و ئهو ڕاستييه دەخاته ڕوو ﮐه مهﻻ مستهفای
ب سارانﯽ خۆی به "مهحزوونﯽ" دەناس ن  ،ئهوەش بۆچوونﯽ مامۆستا سهيد
تاهيری هاشمﯽ ﭘهسند دەﮐات و دەب ته شاﮐليل بۆ ﮐردنهوەی ئهو قﻔ هی
ﮐهشکۆ هﮐه ،ﮐه بريتﯽ ب له ناوی "مهحزونﯽ و شيعری ب سارانﯽ" .ﺟا ،له
ههلومهرﺟ کدا ﮐه:

و له ژ ر شو ندانانﯽ زاراوە ﮐوردييهﮐانﯽ باﮐوورتردا ﮔوتب ت .ئهﮔهر ئهم بۆچوونه ،ﮐه ﭘشتﯽ به
ههند ﮏ خهسلهتﯽ شيعرەﮐانﯽ ب سارانﯽ بهستووە ،ڕاست ب ت ،ئهوا دەتوانين ب ين ب سارانﯽ له
سهرەتاﮐانﯽ ﮐاری شاﻋيريدا نازناوی "مهحزوونﯽ" بووە ،به م دوای نيشتهﺟ بوون له ب ساران،
بههۆی ههند ﮏ هۆﮔهلﯽ بۆ ئ مه نهزانراو ،نازناوەﮐهی وەﻻ ناوە .لهﮔهڵ ئهوەشدا ﮐهسان ﮏ ،بۆ
نموونه ش خ ﻋهبدولموئمنﯽ مهردۆخﯽ ،ههشتا ساڵ دوای مردنيشﯽ ههر به ناوی مهحزوونييهوە
ناسيويانه.
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ئا .ناوی "مهحزوونﯽ" به سهر شيعری "ب سارانﯽ"يهوە دەبينر ت،
ب .له دوو سهرچاوەی ب ﻻيهن دەبيسين ﮐه خوال خوشبوو سهيد تاهيری هاشمﯽ،
"مهحزوونﯽ" به تهخهللوسﯽ ب سارانﯽ داناوە،
پ .ب سارانﯽ خۆی له شيعری "نا هی دەردەدار"دا نازناوی "مهحزونﯽ" به ﮐار
د ن  ،ئ مه ئهودەم دەتوانين به متمانهيهﮐﯽ سنووردارەوە ب ين :نازناوی شاﻋيريﯽ
مهﻻ مستهفا ب سارانﯽ" ،مهحزوونﯽ" بووە ،به م ئهوەندەی تا ئ ستا زانراوە ،له
ﺟار ﮏ زيادتر ،ئهم نازناوە له شيعرەﮐانيدا ڕەنﮕﯽ نهداوەتهوە و به ﮔشتﯽ لهم
بارەيهوە نهريتﯽ شاﻋيرانﯽ ﭘ ش خۆی شکاندووە ﮐه ناو يا خود نازناوی خۆيان
له شيعرەﮐانياندا د نن.
ههر ئهمهش بۆته هۆی ئهوەی ئ مه مهﻻ مستهفا به ناوی زيدەﮐهيهوە بناسين نهک
به نازناوی شاﻋيرييهوە ،به م وا دەردەﮐهوێ له سهدەی حهڤدەههم و سهردەمﯽ
ژيانﯽ ش خ ﻋهبدولموئمينﯽ مهردۆخيدا به نازناوەﮐهيهوە ناسراوە و ش خ له
ﻻﭘهڕەی ﮐهشکۆ هﮐهيدا ،ههر به ناوی "مهحزونﯽ"يهوە ناوی بردووە.
دڕەنﮕتر ،ڕ زدار "ئهحمهدی شهريﻔﯽ" لهڕ ﮕهی نامهيهﮐﯽ ڕاستهوخۆوە بۆ من و
ﭘاشان له ڕ ﮕای يادداشت کهوە بۆ ﮔۆڤاری "ﮔزينﮓ" )چاﭘﯽ سو د .ژمارە ٧
بههاری  ،(١٩٩٥ڕای خۆی له مهڕ ﭘهسندی بۆچوونهﮐانﯽ من و به يهک ناسينﯽ
ﮐهسايهتيﯽ ب سارانﯽ و مهحزونﯽ دەربڕی .ئاشکرايه ،تهئييدی ﮐاک ئهحمهد -ﮐه
ﭘشتﯽ به بۆچوونﯽ مامۆستا سهيد تاهيری هاشمﯽ و خوال خۆش بوو ايت ﷲ
مهردۆخ بهستووە ،بۆ من ﺟ ﯽ خۆشحا ييهو به ههنﮕاو کﯽ تازەی له بواری ڕوون
ﮐردنهوەی ﮐهسايهتﯽ و شو نهواری ئهدەبيﯽ "ب سارانﯽ" و به تايبهت له ﭘهيوەنديﯽ
ساغکردنهوەی ﮐهشکۆ هﮐهيدا دەبينم .به م هاوﮐات لهﮔهڵ نامهﮐهی ﮐاک ئهحمهد،
لهڕ ﮕهی بهڕ ز "ﮐاک محهمهد حهمهباقﯽ"يهوە نامهيهﮐم له ﮐاک "حهﮐيم مهﻻ
سا ﺢ" ﭘ ﮔهيشت ﮐه تيايا دژ به بۆچوونهﮐانﯽ من وەستاوە .به ﮔو رەی نووسينﯽ
ﮐاک حهﮐيم ،تهنيا هاوبهشييهک لهن وان ب سارانﯽ و مهحزوونيدا بهدی بکرێ،
ناوی "مستهفا"يه ،دەنا ئهو دوو ﮐهسه ،به تهواوی لهيهک ﺟياوازن و ﮐاريان
بهسهر يهﮐترەوە نهداوە.
ﮐاک حهﮐيم ،ﮐه بهﮔو رەی نووسينﯽ خۆی له نامهﮐهدا ،لهﻻيهﮐهوە " ...چهند
نوسخهی موﻋتهبهری ديوانﯽ ب سارانﯽ ساغ ﮐردووەتهوە" و لهﻻيهﮐﯽ ديکهوە
"چهند شيعری مهﻻی مستهفای دۆ ويﯽ )مهحزوونﯽ(ی ﮔردوﮐۆ ﮐردووە و
ههو کﯽ باشﯽ بۆ ساغکردنهوەيان داوە" ،ئ ستا به ل بڕاوييهوە دەنووس "نازناوی
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شيعريﯽ مهﻻ مستهفای ب ساران "صاحب" بووە و ئهم زاته ،له مهﻻ مستهفای
دۆ ويﯽ ﮐه نازناوی "مهحزوونﯽ"يه ،به تهواوی ﺟياوازە".
ﮔهرچﯽ ﮐاک حهﮐيم له نامهﮐهيدا ،نهچووەته وردەﮐاريﯽ باسهﮐهوە و
بۆچوونهﮐهشﯽ دژ به ناوەرۆﮐﯽ ﮐهشکۆ ﯽ ش خ ﻋهبدولموئمين و بيروڕای
مامۆستا سهيد تاهير دەوەست ﮐه ﭘ شتر له زمان "ﮐاک محهمهد ﻋلﯽ سلطانﯽ" و
خوال خۆشبوو "دوﮐتۆر ﻋابيدی سيراﺟهددينﯽ"يهوە بيستمان ،ئ ستاش لهﻻيهن ﮐاک
ئهحمهدی شهريﻔييهوە دەيبيستين ،به م لهﮔهڵ ئهوەشدا ،بۆچوون کﯽ سهرنﺞ
ڕاﮐ شه و من زۆر به ﺟيدی چاوی ل دەﮐهم .ئهم ڕايه ،ﭘ ويسته بدر ته بهر
سهرنﺟﯽ ورد و "مستند"ەﮐانﯽ هه سهنﮕ نر ن .هيوادارم سهرەڕای ههلومهرﺟﯽ
ئا ۆزی ناوخۆی ﮐوردستان ،بتوانم ﭘهيوەندی به ﮐاک حهﮐيمهوە بﮕرم و داوای ل
بکهم وتار کﯽ سهربهخۆ لهسهر مهسهلهﮐه بنووس و به خو نهری ﮐوردی
ڕاﮔهي ن  .بۆچوون و بهتايبهت "مستند"ەﮐانﯽ ﮐاک حهﮐيم دەتوانن چارەنووسﯽ
ﮐهشکۆ هﮐه ڕوون بکهنهوە و خا ﯽ ﮐۆتايﯽ لهسهر ﭘرسياری "ب سارانﯽ يا
مهحزوونﯽ؟" دابن ن .ههروەها داوا له شارەزايانﯽ شيعری ههورامﯽ دەﮐهم ههر
ڕايهﮐيان به نيسبهت بۆچوونهﮐانﯽ ﮐاک حهﮐيم و منهوە ههيه ،خو نهرانﯽ ﮐورد،
ب بهش نهﮐهن و ئيﺟازە نهدەن چارەنووسﯽ ﮐهسايهتييهﮐﯽ مهزنﯽ م ژووی
ئهدەبمان له بوومهل ﯽ ﭘرسياردا بم ن تهوە.
من ل رەدا بناغهی ﮐارەﮐهم لهسهر يهﮐبوونﯽ ﮐهسايهتيﯽ مهحزوونﯽ و ب سارانﯽ
داناوە و به ﮐردەوە ،ئهو دوو ناوەم به يهک ﮐهس زانيوە .ههر چهشنه ئاماژەيهﮐم
بۆ مهحزوونﯽ ،ڕاستهوخۆ دەﮔهڕ تهوە بۆ ب سارانﯽ و تا ﮐات ﮏ ﮐه خيﻼفﯽ
بۆچوونهﮐهم دەرنهﮐهوێ ،ئهم ﮐارە به باشترين ش وەی چارەسهرﮐردنﯽ مهسهلهی
مهحزونﯽ -ب سارانﯽ دەزانم.
دوای چارەسهرﮐردنﯽ ئهو مهسهلهيهش ،ﮔيروﮔرفتﯽ ساغکردنهوەی ﮐهشکۆ هﮐه،
ﮐۆتايﯽ نا يت .موشکيلهی دواتر ،ﭘهيوەنديدانهوەی ئهو ﭘارچه شيعرانهن ﮐه
نيشانهی 'وله'يان لهسهر دانراوە و دەب بزانرێ ئهو ﻋيبارەته ﻋهرەبييه
دەﮔهڕ تهوە بۆ ﮐ ؟
من د نيام ههموو ئهو شيعرانهی تا ﻻﭘهڕە ٣٧ئا هاتوون و به ﮔو رەی ﭘيتﯽ ئهلف
و ب دياری ﮐراون ،هﯽ مهحزوونﯽ )ب سارانﯽ(ن .له ههمان ﻻﭘهڕەدا ﭘرسيار و
وە م ﮏ ههيه لهن وان مهحزوونﯽ و يۆسف ياسکهدا:
ﭘرسياری مهحزونﯽ:
٧٤

"يۆسف دارائﯽ
ﺟه خهز نهی خهم ،تهمام دارائﯽ!"...
وە مﯽ يۆسف ياسکه:
"مهوﻻم ﭘڕ ﺟهدەرد
نهوازش مهيۆ ﭘڕ ﺟهداخ و دەرد"...
به شو ن ئهودا شيعر ﮏ به نيشانهی 'وله' دياری ﮐراوە و ڕووی شيعرەﮐه ،له بابا
ش خﯽ ب سارانه ،وە مﯽ بابا ش خيش بۆ "يۆسف" لهو دا هاتووە:
وله :
"ﺟه ب ساران ماڵ!
يا ﭘير بابا ش خ ﺟه ب ساران ماڵ!) "...ﭘهراو زی ٣٧ب(
]يۆسـ[ـف ﮐهم نييهن

بيلﻼ ﺟه بارﮔهم ]هيممه[ت ﮐهم نييهن ٣٨) ...ب(

ل رەدا' ،وله' ب هيﭻ ﮔومان ﮏ دەﮔهڕ تهوە بۆ يۆسف واته ﭘارچه شيعری يهﮐهم
هﯽ يۆسف ياسکهيه و دووههم هﯽ بابا ش خﯽ ب ساران ﮐه ههر به ناوی ئهويشهوە
له بهرﮔﯽ دووههمﯽ )ﮐهشکۆ ﯽ ﮐهلهﭘووری ئهدەبﯽ ﮐوردی( ) (١٥٩ ،١دا چاپ
ﮐراوە.
به بڕوای من ،دەﮐرێ شيعرەﮐانﯽ دوای ئهو ﻻﭘهڕەيه به هﯽ يۆسف ياسکه بزانين.
تا ئهو شو نهی وا له ﻻﭘهرەی دواتردا ،چاومان به شيعری مهﻻ تاهيری ههورامﯽ
دەﮐهو ت .له ﻻﭘهڕەی دواتردا ،شاﻋيری ﭘارچه شيعری يهﮐهم ڕوون نييه و
شيعرەﮐانﯽ ديکهش به 'وله' دياری ﮐراون و بهم ش وەيه نازانرێ هﯽ ﮐ ن.
ﻻﭘهڕەی دواتر ،شيعری مهﻻ حافز فهرهاد ،دەردين ،ڕەزا بهگ و محهمهد ئهمين
بهﮔﯽ ههورامﯽ ت دا نووسراوە بهم ش وەيه ،ﻻﭘهڕەﮐانﯽ ديکهش ،تا ئهو شو نهی
به شيعری خانای قوبادی ﮐۆتايييان د ت در ژە ﭘهيدا دەﮐهن.
به بڕوای من ،ئهو شيعرانه هيچکاميان هﯽ مهحزوونﯽ "ب سارانﯽ" نين و دەب
نيشانهی 'وله' بﮕهڕ تهوە بۆ يۆسف ياسکه يا بۆ شاﻋيری شيعری ﭘ شووتريان.
ئهوەی ﮐه ﮔومانمان لهو بارەيهوە قايمتر دەﮐات ئهوەيه ﺟﮕه له چهند استﺛناء،
٧٥

هيچکام له شيعرەﮐانﯽ ئهم بهشه ،له ديوانﯽ ب سارانﯽ )دەستنووس يا چاﭘﯽ( دا،
بهرچاو ناﮐهون.

دوا سهرنج
چهند حهوتوويهک ﭘ ش ئهوەی ﮐت بهﮐه بچ ته ژ ر چاپ ،به هۆی نامهيهﮐهوە بۆ
مامۆستا محهمهدی مهﻻ ﻋهبدولکهريم ،تکام له خزمهت ﺟهنابﯽ باوﮐﯽ ﮐرد ،ئهﮔهر
بتوان و مهيلﯽ ههب  ،بابهت ﮏ لهسهر مهسهلهی مهحزوونﯽ و ب سارانﯽ )بهﮔشتﯽ
ههر بابهت کﯽ ﭘهيوەنديدار به شيعری ﮔۆرانﯽ و ناوەرۆﮐﯽ ﮐهشکۆ هﮐهوە(
بنووس ت ،تا به شانازييهوە لهسهرەتای ئهم ﮐت بهدا ،چاﭘﯽ بکهم.
ﮐاﮐهحهمه ،له نامهی ١٩٩٦/١٠/٥ی خۆيدا ،ئهم وە مهی بۆ نووسيمهوە..." :
مهسهلهﮐهم ﻋهرزی باوﮐم ﮐرد ،سوﭘاسﯽ باوەڕ و متمانهتﯽ ﮐرد و وتﯽ به هۆی
ﮐزی له ڕادەبهدەری چاو و ب تواناييمهوە ،هيچ کﯽ وام بۆ نانووسرێ .ههروا وتﯽ
ﺟار کيان فهق ڕەشيدی ههمهوەند دەسنووس کﯽ ه نايه ﻻم ،ناوی شاﻋيرانﯽ
ﮐوردی تيابوو ،ب سارانﯽ و مهحزوونﯽ وەک دوو ﮐهسﯽ سهربهخۆ ه نابوو،
بالمناسبه ،مهﻻ ﻋومهری ڕەنﺟوريش ﮐه شاﻋ ر کﯽ ﮐوردە و  ٢١٥سا بهر له
ئهمڕۆ ،له دوا سا هﮐانﯽ ژيانيا بووە ،ديوان کﯽ لهچاﭘدراوی ههيه ،ناوی ٥٥
شاﻋيری ﮐوردی تيا نووسيوە ،يهﮐ کيان ب سارانييه ،به م ناوی مهحزوونﯽ
نهه ناوە."...
وەک دەبيننن مامۆستا له ڕ ﮕهی ئهو دوو نموونهيهوە -به ش وەيهﮐﯽ ناڕاستهوخۆ،
دژ به مهسهلهی يهﮐبوونﯽ مهحزوونﯽ و ب سارانﯽ وەستاوە .به هۆی ئهو ڕاستيهوە
ﮐه مامۆستا مهﻻ ﻋهبدولکهريم ،ﮔهورەترين ﭘسﭘۆڕی شيعری ﮔۆرانﯽ سهردەمﯽ
ئ مهيه و بۆچوونهﮐانﯽ دەب به ﺟيددييهتﯽ تهواوە وەر وەربﮕير ن ،من به
ڕاﮔواستنﯽ ئهم ﭘرسيار و وە مه ،ئهرﮐﯽ خۆم به ﺟ ه ناو بيروڕای مامۆستام
لهسهر مهسهلهﮐه ،به خو نهر ڕاﮔهياند .تهمهنﯽ مامۆستامان در ژ ب ت.
ئيتر ڕاستهقينه چييه؟ دەب چاوەڕوانﯽ دەسکهوتهﮐانﯽ داهاتوو بين.

٧٦

ﺷﺎﻋيران،
ژيﺎن و بهرههميﺎن
نﺎوی ﺷﺎﻋيرەﮐﺎن
بهﭘ ﯽ ڕيزی دەرﮐهوﺗن له ﮐهﺷﮑۆ هﮐهدا

 (١مهحزوونﯽ )ب سارانﯽ(
 (٢ئوستاد ميکائيل
 (٣مهوﻻنا زەينهلعابدين
 (٤ش خ ئهحمهدی تهختﯽ
 (٥محهمهد قولﯽ سولهيمان
 (٦ميرزا ئيبراهيم
 (٧مهوﻻنا قاسم
 (٨ﭘهش و
 (٩دەردين
 (١٠يۆسف ياسکه
 (١١ش خ لوتﻔو
 (١٢مهﻻ تاهير ئهورامﯽ
 (١٣ئهلياس بهگ
٧٧

 (١٤مهﻻ فهزلو
 (١٥حاﺟﯽ ﻋهلﯽ محهمهد بهﮔﯽ تيلهﮐۆ
 (١٦مهوﻻنا فهڕڕوخ ﭘا نﮕانﯽ
 (١٧مهﻻ حافز فهرهاد
 (١٨ش خ ﺟهمالهددين مهردۆخﯽ )ابويم(
 (١٩ڕەزا بهگ
 (٢٠محهمهد ئهمين بهگ ئهورامﯽ
 (٢١ئاغه ﮐۆر
 (٢٢ش خ يعقوب ﺟان
 (٢٣ئوەيس بهگ
 (٢٤ياسکه
 (٢٥يۆسف ياسکه
 (٢٦مهﻻ يۆسف ،برای مهﻻ حهبيبﯽ ﮔﻼن
 (٢٧ش خ ﻋهبدولموئمين مهردۆخﯽ )راقم(
 (٢٨ﻻ اﻋلم
 (٢٩ناظر بستﯽ
 ( ٣٠ش خ حهسهنﯽ دەرههردی
 (٣١ﻋهبدی
 (٣٢ﻋومهر نهﺟﺟاڕی
 (٣٣شاﮐه
 (٣٤ﻻ اﻋلم
٧٨

 (٣٥ش خ مستهفا تهختﯽ
 (٣٦سۆفﯽ ﻋهلﯽ ﮐ ونانﯽ
 (٣٧ﻻلۆ خهسرەو
 (٣٨مهوﻻنا يۆسف ڕۆيسه
 (٣٩ش خ شهمسهددين دەرههردی
 (٤٠خانای قوبادی

نﺎوی ﺷﺎﻋيرەﮐﺎن
٧٩

به ﮔو رەی ﭘيﺗﯽ ئهلف و ب
 (١ئاغه ﮐۆر
 (٢ئهحمهدی تهختﯽ )ش خ(
 (٣ئيبراهيم )ميرزا(
 (٤ئهلياس بهگ
 (٥ئوەيس بهگ
 (٦ب سارانﯽ :بڕوانه مهحزوونﯽ
 (٧ﭘهش و
 (٨ﺟهمالهددين مهردۆخﯽ)ش خ(  -ابويم
 (٩حافز فهرهاد )مهﻻ(
 (١٠حهسهنﯽ دەرەههردی )ش خ(
 (١١خانای قوبادی
 (١٢خهسرەو )ﻻلۆ(
 (١٣دەردين
 (١٤ڕەزا بهگ
 (١٥زەينهلعابدين )مهوﻻنا(
 (١٦شاﮐه
 (١٧شهمسهددين دەرەههردی )ش خ(
 (١٨تاهيری ههورامﯽ )مهﻻ(
 (١٩ﻋهبدی
 (٢٠ﻋومهر نهﺟﺟاڕی
٨٠

 (٢١ﻋهبدولموئمين مهردۆخﯽ)ش خ( -ڕاقم
 (٢٢ﻋهلﯽ ﮐ ونانﯽ )سۆفﯽ(
 (٢٣ﻋهلﯽ محهمهد بهﮔﯽ تيلهﮐۆ )حاﺟﯽ(
 (٢٤فهڕڕوخ ﭘا نﮕانﯽ )مهوﻻنا(
 (٢٥فهزلو

)مهﻻ(

 (٢٦قاسم ﭘايﮕهﻻنﯽ )مهوﻻنا(
 (٢٧لوتﻔو

)ش خ(

(٢٨ﻻ اﻋلم
 (٢٩ﻻ اﻋلم
 (٣٠مهحزوونﯽ )زۆربهی ﻻﭘهڕەﮐانﯽ ﮐهشکۆ هﮐه(
 (٣١محهمهد ئهمين بهﮔﯽ ههورامﯽ
 (٣٢محهمهد قو ﯽ سولهيمان
 (٣٣مستهفا تهختﯽ )ش خ(
 (٣٤ميکائيل )استاد(
 (٣٥ناظر بستﯽ
 (٣٦ياسکه
 (٣٧يۆسف ياسکه
 (٣٨يۆسف )مهوﻻنا( برای مهﻻ حهبيبﯽ ﮔﻼن
 (٣٩يۆسف ڕۆيسه )مهوﻻنا(
 (٤٠يهﻋقوب ﺟان )ش خ(

٨١

ﺷﺎﻋيئران،
ژيﺎن و بهرههميﺎن

.١

ئﺎغه كۆر
٨٢

" مهيﺟهر سۆن " و "مينۆرسكﯽ " ناويان نههيناوه ،ﻋهﻻئهددين سهﺟاديش به
هۆی مينۆرسكىيهوه له باسﯽ ئهم شاﻋيرهدا ب دهنﮕه ،بهﻵم مامۆستا صديق
لهور " دينﯽ و َ
ساﻻنﯽ )-١٢١٠
كوری مهلك قاسمﯽ كه ِ
بۆرهكهيﯽ ناوی "ئاقهی ِ
١٧٣٠/١ -١٧٩٥ /٦ =١١٤٣ز( بۆ ژيانﯽ دهست نيشان دهكات .
كور"ی خويندووهتهوه ،بهﻵم به بۆچوونﯽ من دهبﯽ له
"مهكهنزی " به "ئاغای ِ
شيوهی "ئاغه كور"دا ساغ بكريتهوه .له هيﭻ سهرچاوهيهكﯽ ديكهدا شوينﯽ ئهم
ناوهم بۆ ههلَنهﮔيرا.
تاقه ،يهك ﭘارچه شيعری ئهم زاته له كهشكۆلَهكهدا هاتووه:
دهليلﯽ بهدهو
وهيمن ،سابيا ،دهليلﯽ بهدهو
چون ب قهراران شهو نهكهردا خهو
صوب ﻋهرضم بهردا ،شيا وهﻻی ئهو )ﭘهڕەی  ٤٠ئهلف(
شيعرهكه ،شهش فهرده و غهرامييه.
بروای من ،دوور نييه ئاغه كۆر ههر ئهو "ئاقه "يه بيت كه بۆرهكهيﯽ
به ِ
َ
ﮔوتوويه و ساﻵنﯽ ژيانيشﯽ لهﮔه َل ميژووی كهشكۆلهكهدا ،يهك دهﮔريتهوه.
ههروهها د .كهمال فوئاد ،له ليستهی دهستنووسه كوردييهكانﯽ بهرليندا )ژماره
 ،(٦كه كۆمهلَهی شيعری  ١٦شاﻋيری ههورامﯽ و كرمانﺟييه ،ناوی "ئاغا
ﭘاوهيﯽ " دينﯽ (Marburg Berlin No. SB) ١٠٨٦ MS or. Oct.و
نموونهی دوو شيعری دهدا بهدهستهوه ،بهﻵم زانيارييهكﯽ ديكهی لهسهر
نهنووسيوە تا بزانری ئايا كييه و كهی ژياوه و ئايا ههمان ئهو كهسهيه وا له
كهشكۆلَهكهدا ناوی هاتووه يان نا؟ كاك ئهسعهدی سيراﺟهددينﯽ ﭘيﯽ ﮔوتم كاتﯽ
له ههورامان بووه ،شيعری ئاغه كۆر ،بۆ نموونه شيعری "قهﻵی ههورامان
"ی بيستووه.

.٢

ﺷيﺦ ئهحمهدی ﺗهﺧﺗﯽ )ﺗهﺧﺗهيﯽ(
٨٣

كوری شيخ مستهفاى تهختهيﯽ و له ههموو زانستيكدا بليمهت بووه") .محهمهد
" ِ
مهردۆخ ،٢٣ ،٢ ،ژماره  ١٢و (١٣
"له دهوروبهری ساﻵنﯽ  ١٦٤٠و١٧٢٠دا ،ژياوه") .سﺟادی ،ميژووی ئهدهب،
(.٢٣١
"له سالَﯽ ١٠٦١ی كۆچيدا ،فهوتﯽ كردووه = ١٦٥١ -٥٠ز ") .محهمهد
مهردۆخ ،ههمان(.
بروانه ﭘاشكۆی
"خهلَكﯽ ههورامان ،دهوروبهری سالَﯽ ) ."١٦٤٠ميﺟهر سۆنِ ،
يهكهمﯽ ئهم كتيبه(.
رﮔيراوهته سهر ئينﮕليزی بهﻵم
سۆن ،دوو ﭘارچه شيعری به ناوی ئهوهوه ،وه ِ
يهكهميان" :ههر نۆ ئاما ،خهم ﭘۆش نهمين" ﻻﭘهڕە  ١١ب به ِراشكاوی ،ناوی
مهحزونﯽ به سهرهوهيه) :وله محزونﯽ درﭘايزيات( و سۆن سهرنﺟﯽ نهداوهتﯽ:
دووههميشيان نيشانهی )وله(ی لهسهر دانراوه و دەﮔه ِريتهوه بۆ ههمان شوينﯽ
ﻻﭘه ِره" F.١١ bنارۆ خهزانﯽ زهرد بامم و ينا" ﻻﭘهڕە  ١٢ب
سۆن له ﭘارچه شيعری يهكهم سﯽ فهرد و له دووههميان دوو فهردی تهرﺟهمه
كردووه ،سهبارهت به سالَﯽ ١٦٤٠يش ،نهيﮕوتووه ڕ کهوتﯽ لهدايكبوونيهتﯽ يا
مردن .بهﻵم بهوهدا كه مينۆرسكﯽ ﮔهليك ﺟار قسهی سۆن دووﭘات دهكاتهوه و
ليرهشدا ﮔوتوويهتﯽ "تا سالَﯽ  ١٦٤٠ژياوه" ،دهبﯽ ئهو تاريخه به سالَﯽ مردنﯽ
شيخ بزانين ،كه ئهوهش دژ به بۆچوونﯽ سهﺟادی دهوهستيت وا سالَﯽ  ١٦٤٠به
سالَﯽ لهدايكبوونﯽ دادهنيت" .تۆما بوا "ش ههمان سالَﯽ ١٦٤٠ی بۆ هيناوهتهوه،
بﯽ هيﭻ ِروونكردنهوهيهك.
بۆرهكهيﯽ ئهو ئالَۆزييه زياتر دهكات ،كاتﯽ دهنووسﯽ "له  ١٠٢٦له ئاوايﯽ تهخته
لهدايك بووه و له  ١١٣٤له تهمهنﯽ  ١٠٨سالَيدا ،مردووه" .ئهو ساﻵنه،
بهرانبهرن لهﮔه َل  ١٦١٦ -١٧و ١٧٢١ -٢٢دا.
بۆرهكهيﯽ ِروونﯽ ناكاتهوه ئهو زانيارييهی لهكويوه دهست كهوتووه ،تهنيا
دهنووسﯽ "بهﭘيﯽ ئهو به َلﮕانهی كهوتوونهته بهردهستمان" ،ئهوهش لهكاتيكدايه
كه ،نووسينهكانﯽ بابا مهردۆخ ِروحانﯽ بهبﯽ ئالَ
وﮔۆر دووﭘات دهكاتهوه.
ِ
٨٤

ئهم شيعرانه ،به ناوی "شيخ ئهحمهدی تهختﯽ "يهوه له كهشكۆلَهكهدا هاتوون:
 -١تهرزيو خهزان ديم ﺟهفهس َل هامن
ﮔر مهسوچيا بهتهرتر ﺟهمن )ﻻﭘهڕە  ١١ب(
به ِ
ئهو شيعره ،له ديوانﯽ بيسارانﯽ )نوسخهی دهستنووس ،ژماره (١٨٧دا ههيه
بهﻵم كهشكۆلَﯽ ﻋهبدولموئمين بهرۆشنﯽ ،ناوی شيخ ئهحمهدی تهختﯽ لهسهر
نووسيوه و له تاريخ مشاهير كرد )ب  ،٢ل(٢٢١يشدا ههر به ناوی "شيخ احمد
ﻋﻼمه تختوی "يهوه هاتووه .به ﮔويرهی شيعريكﯽ فارسيﯽ شيخ ئهحمهد ،كه له
ههمان سهرچاوهدا باسﯽ ليوه كراوه ،نازناوی شيعرييهكهی " ئهحمهد " بووه.
-٢

ديدهم لواوه ،ديدهی من ديا
ديدهم ،ديدهش كهرد ﺟهديدهم ﺟيا )ﻻﭘهڕە  ٤٥ب(

ش خ ﻋهبدولموئمين لهسهرهتايﯽ شيعرهكهدا نووسيويه" :شيعری شيخ ئهحمهدی
كوری خۆی كه به ناوی باوكيهوه كراوه ]ﺟهمالهددين؟[،
تهختيه و بۆ مردنﯽ ِ
ﮔوتوويهتﯽ".
-٣

خوسرهو نهزانام
يهك مهحبووبﯽ ديم ،وهسﻔش نهزانام )ﻻﭘهڕە  ٤٩ب(

له سهرهتای شيعرهكهدا نووسراوه" :شيخ ئهحمهدی مومﯽ درسئوال" واته شيخ
ئهحمهدی ناوبراو ﭘرسيار دهكات .ئهو شيخ ئهحمهدهش كه ﭘيشتر له ههمان
ﻻﭘه ِرهدا ناوی براوه ،دهبﯽ شيخ ئهحمهدی تهختﯽ بيت .بهﻵم مينۆرسكﯽ به
كهسيكﯽ سهربهخۆی داناوه و به "شيخ ئهحمهدی موويﯽ )؟( " خويندۆتهوه.
ﻋهﻻئهددين سهﺟادی نيشانهی ﭘرسيارهكهی لهسهر ﻻبردووه و ناوی له
"باخچهی شاﻋيران" دا هيناوه" .بۆرهكهيﯽ "ش به ههمان شيوه له سهﺟادی
وهرﮔرتووه و له ميژوهكهی خۆيدا "موويﯽ "ى نووسيوه )بهشﯽ "ﮔولَزاری
هۆنهرانﯽ كورد"(.
مهكهنزی ههلَهی مينۆرسكيﯽ ِراست كردووهتهوه و له ﭘهروايزی ﻻﭘه ِره ٩٤ی
وتارهكهيدا ،ئهم "موويﯽ "يهی به "ﺟندۆكه " واته شتيكﯽ خهيالَﯽ داناوه كه به
هۆی تينهﮔهيشتوويﯽ له واتای ﮐردارهكه )واته "مومﯽ" ﻋهرهبﯽ(يهوە ،بۆ
مينۆرسكﯽ هاتۆته ﭘيشﯽ .من لهﮔه َل بۆچوونهكهی مهكهنزيدام بهﻵم ناوی ئهو
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شيخ ئهحمهدهش كه )اسم مﻔعول(ی فيعلهكه -واته "مومﯽ" بﮕه ِريتهوه بۆ ئهو،
له كهشكۆلَهكهدا به باشﯽ ناخوينريتهوه و ههر بۆيهش ،نيشانهيهكﯽ ﭘرسيار له
بهرانبهريدا دادهنيم.
به ﮔويرهی قسهی شيخ محهمهد مهردۆخ )ههمان( ،دوو شيخ ئهحمهد له
بنهمالَهی شيخانﯽ مهردۆخيدا ههبوون :يهكهميان شيخ ئهحمهدی ﻋهلﻼمهيه
)ژماره ١٣ی ليستهی مهردۆخ( و دووههميان شيخ ئهحمهدی دووههمه
)ژماره .(١٤مهردۆخ له نووسينﯽ سالَﯽ لهدايكبوون و مردنﯽ ئهو دوو زاتهدا،
تووشﯽ ههلَه هاتووه و بۆ ههردوكيان  ،ساﻵنﯽ  ١١٠٦و ١١٨١ی نووسيوه كه
كوری شيخ مستهفاى
تهنيا يهكهميان واته ئهحمهدی ﻋهلﻼمه دهﮔريتهوه .ناوبراوِ ،
تهختهيﯽ بووه )ئهويش خۆی له نيوان ساﻵنﯽ  ٩٥١و ١٠٤٧دا ژياوه( .بابا
مهردۆخ ِروحانﯽ ،ههمان تاريخﯽ بۆ شيخ ئهحمهدی ﻋﻼمه هيناوهتهوه
ﮔوتوويهتﯽ "ماده تاريخ " بۆ مردنهكهی ،ﻋيبارهتﯽ "غمين دل"ه كه دهكاته
 ١١٣٤بهﻵم ئهويش تووشﯽ ههمان ههلَه هاتووه و له ﻋهينﯽ كاتدا ،ئهو ساﻵنهی
بۆ شيخ ئهحمهدی دووههم )ﮐوڕەزای ئهحمهدی يهكهم(يش هيناوهتهوه)تاريخ
مشاهير ﮐرد ،ب  ،١لل ٢٢١و  .(٢٤٤به ِروالَهت ،دهبﯽ سهرچاوهی بهردهستﯽ
ئهو ،واته "تاريخچه مشايخ مردوخﯽ" ،ئهو ههلَهيهی كردبيت و ههمان
سهرچاوه ،لهﻻيهن شيخ محهمهد مهردۆخيشهوه كهلَكﯽ لﯽ وهرﮔيرابيت.

 .٣ميرزا ئيبراهيم
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مهكهنزی و مينۆرسكﯽ له ليستهی ناوهكاندا دهستيان بۆ ميرزا ئيبراهيم
ِراداشتووه و مامۆستا سهﺟاديش ههر ناوبردهی كردووه .ﺟﮕه لهو دوو
سهرچاوهيه و ههروهها دووﭘاتكرنهوهيان لهﻻيهن بۆرهكهيىيهوه ،من نهمتوانﯽ
شوينﯽ ئهم ناوه زياتر ههلَبﮕرم .بابا مردۆخ ِروحانﯽ )تاريخ مشاهير ،ل(١٨١
باسﯽ "شيخ ئيبراهيم ئهورامانﯽ "ى كردووه كه له سالَﯽ ١٠٥٠ی كۆچيدا ژياوه
و زانايهكﯽ خهلَكﯽ ههورامان بووه .ئهو و مامۆستا مهﻻ ﻋبدالكهريمﯽ
مودهرريس )بنهمالَهی زانياران ،ل (١٧ههروهها باسﯽ "مهﻻ ئيبراهيم بيارهيﯽ
"يان كردووه كه ﻋالم و مودهرريسﯽ سهدهی سيزدهههم بووه ،ﻻی مهوﻻنا
خاليدی نهقشبهندی دهرسﯽ خويندووه و له  ١٢٥٠له دنيا دهرچووه.
كوری حاﺟﯽ ئاغا محهمهد"ی كردووه
"ﮔيوی موكريانﯽ" باسﯽ "ئيبراهيم خان ِ
كه له شاری سنه و له سالَﯽ ئيبراهيم خان )؟( واته سهردهمﯽ "فهتحعهلﯽ شا و
ناسرهددينشاه "دا ژياوه .مامۆستا ﮔيو شيعريكﯽ فارسيﯽ ئهو ئيبراهيم خانهی
هيناوهتهوه كه به "ساﻻری دهولَهت "ی دا هه َلﮕوتووه و دهلَﯽ ئهم شيعرهی له
ژماره ٢٩ی ِرۆژنامهی ژين ) (١٩٧١/٧/١وهرﮔرتووه كه لهويدا به ناوی
"مهﻻ ﻋهلﯽ سهنﺟهری "يهوه بﻶو كراوهتهوه.
چهند خالَيك لهسهر نووسراوهكهی مامۆستا ﮔيو دهبﯽ بﮕوتری :يهكهم "ساﻻری
دهولَهت " ههمان "ساﻻر الدوله "ی برای محهمهد ﻋهليشای قاﺟاره كه به
لور و كوردهكان دژ به ِراﭘه ِرينﯽ
ﭘشتيوانيﯽ ههندی له سهرۆك هۆزه ِ
مهشروتهخوازيﯽ ئيران ) (١٩٠٥ -٧دهﺟووﻵيهوه .فهتحعهلﯽ شا ،دووههم
ﭘادشای قاﺟاری بووه كه لهنيوان ساﻵنﯽ  ١٧٩٧و ١٨٣٤دا ﭘادشاهﯽ كردووه.
ناسرهددينشاه ،چوارهم شاهﯽ ئهو زنﺟيرهيه بووه و نزيكهی  ٥٠سالَﯽ شاهيهتيﯽ
كوری موزەفهرهددينشاهيش تا ئهم
كردووه ) ،(١٨٤٨-١٨٩٦ساﻻر الدولهی ِ
دواييانه )سالَﯽ  (١٩٥٨ههر مابوو.
وهك دهبينين نيوان ساﻵنﯽ سهردهمﯽ فهتحعهليشا و ناسرهددينشا و مردنﯽ ساﻻر
بروای من ،دهبﯽ شيعرهكهی ئيبراهيم خان
الدولهدا ،ﺟياوازييهكﯽ زۆر ههيه .به ِ
له ساﻵنﯽ دهسهﻵتداريﯽ ساﻻر الدوله له كوردستان واته سهرهتاكانﯽ سهدهی
بيستهمدا ﮔوترابيت و بهم ﭘييه" ،ئيبراهيم خان "ی ﮔيو ،نابﯽ ميرزا ئيبراهيمﯽ
كهشكۆلَهكه بيت.
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لهمه ِر مهﻻ ئيبراهيمﯽ بيارهيﯽ ،ﮔومانيكﯽ قايمتر ههيه ،ناوبراو  ٥٢يا  ٥٣سا َل
دوای نووسرانﯽ كهشكۆلَهكه مردووه و دوور نييه تهمهنيكﯽ زۆری بووبيت .به
ههمان شيوه" ،شيخ ئيبراهيم ئهورامانﯽ "ش  ١٥٠سالَيك ﭘيش نووسرانﯽ
كهشكۆلَهكه ژياوه و ئهﮔهر بزانين زۆربهی ئهو شاﻋيرانهی شيخ ﻋهبدولموئمين
شيعرهكانﯽ نووسيونهتهوه ،لهسهردهمﯽ خۆيدا ژياوون ،ﮔومانمان بۆ ئهو زاته،
ﻻوازتر دهبيت.
سﯽ ﭘارچه شيعری "ميرزا ئيبراهيم " له كهشكۆلَهكهدا هاتوون:
- ١زولَيخام تهتار
دوو ديدهش وينهی وهلَهدی تهتار ،ﻻﭘهڕە  ٢٦ب
- ٢سﭘﯽ سهنﮓ شناس

!

ههی ﭘير خهرهف! ﻻ َل به سهنﮓ شناس! ،ﻻﭘهڕە  ٣٠ب
-٤

شهما َل! ﺟه ِری دا،
خهلَتانﯽ خاكم ،ﺟهی سهره ِريدا  .ﻻﭘهڕە  ٤٠ئا

لهو سﯽ ﭘارچه شيعره ،يهكهميان له ديوانﯽ دهستنووسﯽ بيسارانيدا به ژمارهی
 ١٥٢دهبينری .دووههميانِ ،رووی ﭘرسياری له "مهحزوونﯽ " )بيسارانﯽ(يه و
به ﭘيريكﯽ خهرهفاوی ناو دهبات كه "لهﻋل " له بهردی سﭘﯽ ﺟيا ناكاتهوه.
ﭘارچه شيعری ﭘيش ئهو شيعرهش ،هﯽ مهحزوونىيه و بهم فهردانه دهست ﭘﯽ
دهكات:
حالَداران! حالَهن
حالَﯽ ﭘيم ياوا ،نمهز چ حالَهن
سهرم داخ كهردهن ،يهكام خهيالَهن؟
سﭘﯽ سهنﮕﯽ ديم ،واتم يه ،ﻻلَهن ،ﻻﭘهڕە  ٣٠ب
دهبﯽ ميرزا ئيبراهيم ،شيعرهكهی خۆی له وهﻵمﯽ ههلَبهستﯽ مهحزوونﯽ
)بيسارانﯽ(دا هۆندبيتهوه ،يا لهژير تهئسيری شيعری ئهويدا ﮔوتبيت .شيعری
مهحزوونﯽ له سهردهميكدا ﮔوتراوه كه ﭘير و بهسالَداچوو بووه و زۆر وا ههيه
"ميرزا ئيبراهيم"يش هاوتهمهنﯽ ئهو بووبيت ،دهنا ﮔهنﺟيك له كۆمهلَﮕای
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ئهوسهردهمانهدا ئيﺟازهی به خۆی نهداوه ﭘيريكﯽ بهتهمهن بهو شيوهيه سووك
بكات و به خهرهفاوی دابنيت.
شيعرهكهی مهحزوونﯽ له ديوانﯽ چاﭘكراوی بيسارانﯽ )ب  ،١ل (١٥٤و
ههروهها ژماره ١٠٢ی دهستنووسﯽ ديوانﯽ بيسارانيدا ،دهبينری و ﮔومانيك
ناهيلَيتهوه كه هﯽ بيسارانﯽ بيت.

.٤

ئهليﺎس بهگ
٨٩

مينۆرسكﯽ ،مهكهنزی ،سهﺟادی و بۆرهكهيﯽ ،ناويان هيناوه ،بهﻵم هيﭻ
زانيارييهكيان لهسهر ژيانﯽ نهداوه بهدهستهوه.
"بابا مهردۆخ ِروحانﯽ" باسﯽ "ئهلياس ﮔۆرانﯽ شافيعﯽ" كردووه )-١١٣٨
شهﻋبانﯽ ١٠٣١ك =١٦٢١/٢ -١٧٢٤ز( ،كه ﮔومان ناكهم ئهو زاته بيت ،بابا
مهردۆخ دهلَﯽ ناوبراو ،له مهدرهسهی )ﺟامع العراس( مردووه و له )باب
الصﻐير(ی ديمهشق نيژراوه.
دوو ﭘارچه شيعر به ناوی ئهلياس بهﮔهوه له كهشكۆلَهكهدا هاتووه:
- ١ساقﯽ! سا ،كهی؟ كهی؟
بهشق ديدهی ويت ،سا كهی مهبۆ؟ كهی؟ ﻻﭘهڕە  ٣٣ب
- ٢زلَيخا! ﺟامت
سهوﮔهند به زولَﻔان ،ﺟهمين ﺟامت ﻻﭘهڕە  ٤٠ب
ﭘارچهی يهكهم و ههروهها شيعريكﯽ "مهﻻ فضل ﷲ":
ساقﯽ! نالَهی نهی
نالَهم زﮔاردهن ،وينهی نالَهی نهی ﻻﭘهڕە  ٣٣ب
ههردوكيان ،له ڕهديﻔﯽ شيعريكﯽ ديكهدا ﮔوتراون كه بهم شيوهيه دهست ﭘﯽ
دهكات و سهره ِرای ئهوهی هيچﯽ لهسهر نهنووسراوه ،بهﻵم چۆن له دريژهی
شيعرهكانﯽ مهحزوونىدايه ،دهبﯽ هﯽ ئهو بيت:
ساقﯽ! مهی داريم
ئا رهزووی نۆشای ﺟام مهی داريم )ﻻﭘه ِره  ٣٢ب(
شايانﯽ باسه ئهو دوو ﭘارچه شيعرهش ههر به هﯽ بيسارانﯽ زانراون و له
ديوانﯽ ئهودا تۆمار كراون )ژماره  ١٦٠و ١٥٩ی نوسخهی /س.(/
ﮔۆری:
ئيستا مهسهلهيهك ديته ِ
به ئاشكرا ،ئهو سﯽ شيعره لهسهر يهك بابهت ﮔوتراون .يهكهميان "ساقﯽ! مهی
داريم" هﯽ مهحزوونﯽ )بيسارانﯽ(يه و دوانهكهی ديكه لهﻻيهن ئهلياس بهگ و
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مهﻻ فهزلولَﻶوه ،به چاوليكهری يا له ِرهديﻔﯽ شيعری ئهودا ﮔوتراون .بهم ﭘييه،
نوسخه ههلَﮕرانﯽ ديوانﯽ بيسارنﯽ به ههلَهدا چوون كه ههرسيكﯽ ئهو
شيعرانهيان به هﯽ يهك كهس )بيسارانﯽ( زانيوه .هۆيهكﯽ مهنتيقيش ههيه
دهتوانﯽ ﭘشتﮕيريﯽ ئهو بۆچوونه بكات :كهشكۆلَﯽ شيخ ﻋهبدولموئمين ،له
بنه ِرهتدا ديوانﯽ بيسارانﻰ )مهحزوونﯽ( يه و له موناسهبهتﯽ ﺟياوازدا شيعری
كهسانيكﯽ ديكهشﯽ هيناوهتهوه كه له باری فۆرم يا ناوهرۆكهوه ،له شيعری ئهو
دهچن يا وهﻵمﯽ شيعريكﯽ ئهون يا بيسارانﯽ وهﻵمﯽ ئهوانﯽ داوهتهوه.
كهوابوو ،بۆچوونيكﯽ ﻻوازه ئهﮔهر ئيمه ﺟهخت لهسهر ئهوه بكهين و بلَيين ئهو
شيعرانه ،هﯽ بيسارانين .بهم كاره ،نرخﯽ بيسارانيمان نهبردووهته سهر ،به َلكوو
شيعری تهزويرمان بۆ تاشيوه ،لهكاتيكدا بيسارانﯽ و ِرادهی هونهرهكهی
ﭘيويستيان بهم تهزويرانه نييه .ئهو كاره لهﮔه َل شيعری شاﻋيرانﯽ ناسراوی
ﮔهﻻنﯽ ديكهش كراوه .بۆ نموونه لهو  ٦٠٠چوارينهيهی وا ليره ولهوی به ناوی
ﻋومهری خهييامهوه چاپ كراون و وهرﮔه ِراونهتهوه سهر  ٧٠زمانﯽ ﺟياواز،
ﭘسﭘۆران تهنيا ٦٠يان به دلَنياييهوه به هﯽ ئهو دهزانن!
ِ
بروای من
ئهو مهسهلهيه ،له زۆر شوينﯽ ديكهی كهشكۆلَهكهدا دهبينری و به ِ
برواﭘيكراوی وهك ئهم كهشكۆلَه دهرهتانيكﯽ باشمان بۆ
نوسخهيهكﯽ كۆن و ِ
دهخولَقينﯽ تا بتوانين ديوانيكﯽ ﭘاكرده و ب خهوشﯽ بيسارانﯽ ﭘيك بينين و له
ههلَه و ﭘهلَهی نوسخه ههلَﮕرانﯽ تازهتر ،بيﭘالَ وين.

.٥

ئوهيس بهگ
٩١

مينۆرسكﯽ ناوی له ليستهكهی خۆيدا هيناوه ،ﻋهﻻئهددين سهﺟادی دووﭘاتﯽ
كردووهتهوه و بۆرهكهييش له سهﺟاديﯽ وهرﮔرتووه .بهﻵم هيچكاميان
زانيارييهكيان لهسهر ژيانﯽ نهداوه بهدهستهوه.
يهك ﭘارچه شيعری ئهو شاﻋيره ،له كهشكۆلَهكهدا هاتووه:
چراخم به ﻋهرش

!

بهو كهﻻمانه ناز َل بﯽ ﺟه ﻋهرش ﻻﭘهڕە  ٤٠ب
شيعرهكه ،لهسهر شيوهی "چراخيات "ی بيسارانﯽ ﮔوتراوه و  ٦فهرده.
بروانه "مهحزوونﯽ " )ژماره (٢٩
بۆ بيسارانﯽِ :

.٦

ﭘهﺷ و
٩٢

ﺟﮕه له سهﺟادی و مهكهنزی ،ئهوانﯽ تر باسيان ليوه نهكردووه.
تهنيا يهك ﭘارچه شيعر به ناوی ﭘهش وهوه له كهشكۆلَهكهدا هاتووه:
مهوﻻم! ﭘيم هالَ
دوورﺟهتۆ مهوﻻم! ﭘيم ياوان هالَ ﻻﭘهڕە  ٢٨ئا
له ديوانﯽ دهستنووسﯽ بيسارانيدا شيعرهكه به ناوی "مهوﻻنا دهردين "هوه
هاتووه" :مهوﻻنا دردين در سئوال".
دياره ،دهردين شاﻋيريكﯽ ديكه بووه و له ژماره ١٢ی ئهم يادداشتهدا ،باسﯽ ليوه
دهكری ،بهﻵم به ﭘيﯽ تۆماركرانﯽ كهشكۆلَ ،ﭘرسيارهكه لهﻻيهن "ﭘهش و"ی
شاﻋيرهوه دامهزراوه .بﯽ هيﭻ ﮔومانيك ئهو بۆچوونهِ ،راسته ،چون له كۆتايﯽ
شيعرهكهدا ،وهﻵمﯽ مهحزوونﯽ هاتووه ،كه به ِراشكاوی باسﯽ "ﭘهش و" دهكات:
محزونﯽ در ﺟواب:
ﭘهشيو! ﺟه ﭘيكيای ناوك ئهندازان
ﺟه ﺟای تۆنه من دهرونم ئازان )حاشيهی ﻻﭘهڕە  ٢٩ئا(
له ديوانﯽ دهستنووسﯽ بيسارانيدا ﭘرسيار و وهﻵمهكه ،ههردوكيان لهژير
ژمارهی ٢١٠دا تۆمار كراون .به حيسابﯽ ئهو وتوويژه شيعرييهی ﭘهشيو لهﮔه َل
مهحزوونﯽ )بيسارانﯽ( كردوويهتﯽ ،دهبﯽ ﭘهشيويش له سهدهی حهڤدهههم يا
ههژدهههمدا ژيابيت.

.٧

ﺷيﺦ جهمﺎلهددينﯽ يهكهمﯽ مهردۆﺧﯽ
٩٣

شيخ ﺟهمالهددين باوكﯽ شيخ ﻋهبدولموئمين -كۆكهرهوهی كهشكۆلَهكهيه .آيت ﷲ
مهردۆخ )ميژوو (٢٠ ،٢ ،و مامۆستا مهﻻ ﻋهبدولكهريمﻰ مودهرريس
)بنهمالَهی زانياران (١٢٤ ،لهسهر ئهو خالَه ،هاودهنﮕن كه ئيمامﯽ ﺟومعه بووه
و له زانستﯽ زهمانﯽ خۆيدا شوينيكﯽ بهرزی بووه" .مدرس" به ئيمام ﺟومعهی
شاری حهسهن ئاوای دهزانﯽ و بابا مهردۆخﯽ ِرۆحانﯽ )تاريخ مشاهير،١ ،
 (٢٣٦به ئيمامﯽ ﺟومعهی شاری سنه .ئيمه دهزانين كه شاری سنه له سالَﯽ
١٦٣٦/٧ = ١٠٤٦ز دا ئاوهدان كراوهتهوه و كراوه به شار )تحﻔه ناصری،
 .(٤٢٣قهﻵی حهسهن ئاوا دوو سا َل دواتر ،ويران كراوه )تحﻔه ناصری،
 .(٤٤٤بهم ﭘييه ،دوور نييه شيخ ﺟهمالهددين له ههردوو شارهكهدا ،ئيمامهتيﯽ
ﺟومعهی كردبيت .ﮔهرچﯽ شيخ محهمهدی مهردۆخ له ميژوهكهی خۆيدا ،باسﯽ
هيچكام لهو خاﻵنهی نهكردووه )ب  ،١ل ،(٢٠بهﻵم دهنووسﯽ سالَﯽ ١١٠٨
لهدايك بووه و له ١١٦٩دا مردووه )١٦٩٦/٧ -١٧٥٥ /٦ز( ﮐه ئهﮔهر سا هﮐان
به ڕاست وەربﮕرين ئهو حيساباته ههند ﮏ ت کدەچن.
يهك ﭘارچه شيعری ئهم زاته ،له كهشكۆلَﯽ ش خ ﻋهبدولموئميندا هاتووه و ت يدا
شاﻋير به شيوهی خوارەوە ناس نراوه:
"ﺟناب ﺟﻼلت مﺂب خطابت آداب ابويم دام ظله":
طاف ديو زهنا
بولعهﺟهب طافين طاف ديو زهنا ،ﻻﭘهڕە  ٣٤ب
ئهم شيعره ،له ديوانﯽ دهستنووسﯽ بيسارانيدا )ژماره  (١٨٩به ناوی
بروای من ،نوسخهههلَﮕری ديوانﯽ
بيسارانىيهوه تۆمار كراوه .ليرهشدا ،به ِ
بيسارانﯽ ههلَهيان كردووه .بۆچﯽ؟
له ههمان ﻻﭘه ِرهی كهشكۆلَهكهدا ،ﭘارچه شيعريكﯽ مهحزوونﯽ )بيسارانﯽ( ههيه،
كه بهم شيوهيه دهست ﭘﯽ دهكات:
وله ،حرف الطاء:
طاف ديوانه!
طاف شهيدای ﻋهشق ،وي َل ديوانه ،ﻻﭘهڕە  ٣٤ب

٩٤

ئهو غهزهلَه ،له دهستنووسﯽ ديوانﯽ بيسارانﯽ )ژماره (١٨٨دا دهبينريت .به
شوين غهزهلَهكهدا ،سﯽ ﭘارچه شيعری موﻻنا فه ِر ِروخ ﭘلَنﮕانﯽ و مهحزوونﯽ
)قيل مﻼ حافظ فهرهاد( و شيخ ﺟهمالهددين مهردۆخﯽ هاتوون كه به ههمان
شيوه ،باسﯽ "طافﻰ ديوانه "يان كردووه:
- ١مهوﻻنا فه ِر ِروخ ﭘلنﮕانﯽ در رديف:
مهوﻻم! ب قهرار
سﭘﯽ طاف ديم ،ب حهد ب قهرار
- ٢محزونﯽ و قيل المﻼ حافظ فرهاد:
مهوﻻم! دهردشهن
طاف ديو زهنا ﻋهﺟهب دهردشهن.
- ٣ئهو شيعرهی شيخ ﺟهمالهددين كه لهسهرهوه باسمان ليوه كرد.
ئاشكرايه ،ئهو شاﻋيرانه ،واته فرخ ﭘلنﮕانﯽ ،حافظ فهرهاد و شيخ ﺟهمالهددين،
شيعری خۆيان لهژير تهئسير ،يا وهﻵمﯽ مهحزوونﯽ )بيسارانﯽ(دا هۆندووهتهوه
و ئهوهی كه شيعرهكان ههرچواريان به ناوی بيسارانﯽ و له ديوانﯽ ئهودا
هاتبيتن ،ههلَه نهبيت هيچﯽ تر نييه )دهستنووسﯽ ديوانﯽ بيسارانﯽ ،به تهرتيب،
ژماره ) ١٨٨مهحزوونﯽ() ٢١٢ ،فرخ ﭘلنﮕانﯽ() ٢١٣ ،محزونﯽ قيل مﻼ حافظ
فهرهاد( و ) ١٨٩شيخ ﺟهمالهددين(.
ديوانﯽ بيسارانﯽ ،ﭘيويستﯽ به چاوليكردنيكﯽ ﺟيددی ههيه .ئهوهی ئيستا به ناوی
ديوانﯽ بيسارانىيهوه دهناسری ،له ِراستيدا كهشكۆلَه شيعری كهسانيكﯽ زۆره و
دهبﯽ ليك ههﻵويردرين!
بروای من ،ههموو ئهو چهند
لهمه ِر "طاف"يش ِروونكردنهوهيهكم ههيه :به ِ
شاﻋيره ،خهلَكﯽ يهك ناوچهبوون .ئاوههلَديری ديوزهناو )بهﮔويرهی قسهی كاك
ئهسعهدی سراج الدينﯽ( ،كهوتۆته شوينيك كه تهنيا يهكدوو سهﻋاته ِرێ له
بيسارانهوه دووره .كهوابووبيسارانﻰ و ئهوانﻰ ديكهش ،له مهسهلهى باسﻰ
"طاف"كردندا ،نيازيان "طافﻰ ديوزهناو" بووه.
مامۆستا محهمهد ﻋهلﯽ قهرهداغﯽ له وتارهكهی ﮔۆڤاری ﮔزينﮕدا دهنووسيت:
"دهرباهی شيخ ﺟهمالهدين له دهستخهتﯽ ژماره ١٢٤٦٧ی دارصدام للمخطوطاتدا
٩٥

ﭘارچهيهك شيعرم دۆزيوهتهوه كه لهسهری نووسراوه "محهمهد ﺟهمالهددين
فرمايد" .ﭘارچه شيعرهكه شيوهنه بۆ زهﻻميك ،بهﻵم نازانری شيوهن بۆكراوهكه
ك يه .ﭘارچه شيعرهكه  ١١بهيته و ئهمه سهرهتای شيعرهكانه:
"مهر خهبهر ﺟه مهرگ ميرزام نهداشتﯽ؟
ئيمسا َل چون ساﻵن وهرين ﭘنداشتﯽ
ﭘهردهی شهرم ﺟه ِرووی ﮔاﻵن هۆر داشتﯽ"

٩٦

 .٨مهﻻ حﺎفظ فهرهﺎد
مينۆرسكﯽ و مهكهنزی ناوبردهيان كردووه و سهﺟادی و بۆرهكهيﯽ نازناوی
"ههشهم زی "يان بهشوين ناوهكهيدا هيناوه.
شهش ﭘارچه ههلَبهستﯽ ئهم زاته له كهشكۆلَﯽ ش خدا تۆمار كراوه:
مهوﻻم دهردشهنطاف ديوزهنا ﻋهﺟهب دهردشهن  ،ﻻﭘهڕە  ٣٤ب
كه لهسهری نووسراوه) :محزوونﯽ و قيل المﻼ حافظ فرهاد( )ئهوهش ههندی
ﮔومان دروست دهكات ئايا هﯽ مهحزوونىيه يا هﯽ حافظ فهرهاد(؛
 شهما َل! ﺟهوﺟ وهشهما َل! ههوالَﯽ ﺟهوماواو ﺟ وه  ،ﻻﭘهڕە  ٣٩ب
 ياشا! سﭘهردمئهمن ئيمانم به تۆ سﭘهردم ،ﻻﭘهڕە  ٤٥ئا
 دلَه! شۆ ،نهدهور دونيا كهر ﮔوزهربوينه ياران ﺟهمهرگ ب خهبهر ،ﻻﭘهڕە  ٤٨ب
 ﮔولَ ﺟهﮔوﻵنئارو ﮔول ديم خاستهرﺟه ﮔوﻵن  .ﻻﭘهڕە  ٤٩ئا
ِ
 دونيا ِروباتهندونيا به وينهی كۆنه ِروباتهن ،ﻻﭘهڕە  ٥١ئا
لهوانه ،ﭘارچه شيعری دووههميان له دوو شوينﯽ )كهشكۆلَﯽ كهلهﭘووری ئهدهبﯽ
كوردی(ی مامۆستا محهمهد ﻋهلﯽ قهرهداغيدا ،هاتووه :له بهرﮔﯽ  ،٢ل ١٠١
دا ،به ناوی "شيخ حهسهن "هوه و له بهرﮔﯽ  ،٣ل  ٢٥٠ئا دا ،به ناوی "مهﻻ
ابوبكر مصنف "هوه .بهداخهوه مامۆستا قهرهداغﯽ لهو ناتهباييه ورد نهبووهتهوه.
ﭘارچه شيعری چوارهم ،لهﮔه َل شيعريكﯽ صۆفﯽ ﻋهلﯽ كيۆنانيدا:
٩٧

ِرههنمای ِرههبهر

!

يا شيخ كبارِ ،رههنمای ِرههبهر  ،ﻻﭘهڕە  ٤٩ئا
بۆ ِريزﮔرتن له "شيخ مستهفاى تهختﯽ " هۆنراوهتهوه:
"موﻻنا حافظ فرهاد ،درفوت و مدح معظم اليه"
لهمه ِر ﻋبارهتﯽ "وقيل المﻼ حافظ فرهاد" كه لهسهر ﭘارچه شيعری "مهوﻻم!
دهردشهن " نووسراوه و لهسهرهوه ئاماژهم ﭘﯽ كرد ،دهبﯽ بل م شيعرهكانﯽ
مهحزوونﯽ به ﮔو رەی ﭘيتﯽ ئهلف و بﯽ نووسراونهتهوه و ئهو شوينه ،واته
ﻻﭘه ِره ٣٤ی چهپ ،ﺟيﮕهی ﭘيتﯽ /گ/يه .لهكاتيكدا ،ئهم شيعره له ﭘيتﯽ /م/
دهست ﭘﯽ دهكات و بهم ﭘييه ،نابﯽ هﯽ مهحزوونﯽ )بيسارانﯽ( بيت -ئهوهش
سهره ِرای ئهو ِراستيهيه كه شيعرهكه ،له ديوانﯽ دهستنووسﯽ بيسارانيدا )ژماره
 (٢١٣دهبينريت!
له مه ِر ژيانﯽ مهﻻ حافظ فهرهاد هيﭻ زانيارييهكم دهست نهكهوت .بهﻵم سهرە
ههودايهك به يارمهتيﯽ كهشكۆلَهكه دهدۆزريتهوه :ﭘارچه شيعری چوارهم بۆ
مردنﯽ شيخ مستهفاى تهختهيﯽ ﮔوتراوه .شيخ مستهفاش له سالَﯽ ١٠٤٧ك =
١٦٣٧/٨ز ،دا كۆچﯽ دواييﯽ كردووه .بهم ﭘييه ،مهﻻ حافظ فهرهاد ،دهبﯽ سالَﯽ
 ١٦٣٧/٨له ژياندا بووبيت.

٩٨

 .٩ﺷيﺦ حهسهنﯽ دهرهههردی
مينۆرسكﯽ" :ده ِر ِرهههردی" ؛ تحﻔه ناصری" :هروی " ]ئاوايﻰ[ و سهﺟادی و
بۆرهكهيﯽ به "دهرهههردی "يان نووسيوه.
يهك ﭘارچه شيعری  ٧فهردی ش خ حهسهن له كهشكۆلَهكهدايه:
مهر ،ﺟان فدات بۆ
مهر ﺟان شيرين ،مهر ،ﺟان فدات بۆ ،ﻻﭘهڕە  ٤٥ب
شيعرهكه ،ﮔهليك ِرازاوه و ﺟوانه و دارمالَﯽ "سهنعهتﯽ ويژهيﯽ وهك ﺟيناس و
مراﻋات النظيره.
لهمه ِر ژيان و بهسهرهاتﯽ ش خ حهسهن ،بهداخهوه زانيارييهكم دهست نهكهوت.

 .١٠ﺧﺎنﺎی قوبﺎدی
٩٩

بهختهوهرانه ،لهمه ِر ژيانﯽ خانا -به نيسبهت شاﻋيرانﯽ ديكهی ناو كهشكۆلَﯽ شيخ
"ﻋهبدولموئمين "هوه ،زانيارييهكﯽ زياترمان ههيه .لهﮔه َل ئهوهشدا ،ﮔهليك
ﻻيهنﯽ ژيانﯽ ئهو شاﻋيره مهزنه ،له بوومهليلَﯽ ﮔوماندا ماوهتهوه و ناتوانين به
ِراشكاوی لهسهر زۆر خالَﯽ وهك سالَﯽ ژيان ،سالَﯽ هۆندنهوهی شيعرهكان و...
بريارييه ،داوينﯽ شاكاره مهزنهكهی واته
برياريكﯽ تهواو بدهين .تهنانهت ئهو بﯽ ِ
ِ
"خوسرهو و شيرين "يش دهﮔريتهوه ،كه دهﮔوتری بهشيكﯽ شيعری ئهو نييه و
هﯽ شاﻋيريكﯽ ديكهی ﮔۆرانييه.
مامۆستا سهيد تاهير هاشمﯽ دهنووسﯽ" :ناوی خانايه و "خانهبهگ "يشﯽ ﭘﯽ
دهلَين .له تۆرهمهی قوباد بهﮔﯽ حاكمﯽ 'دهرنﯽ' و 'دهرهتهنﮓ' و له بنهمالَهی
ﭘاشايانﯽ باﺟهﻵن بووه) ".مامۆستا سهيد طاهير ،بڕوانه محهممهد ﻋهلﯽ
سلطانﻰ ،سهرهتای ﮐت بﯽ  ٣هﻔت بند(.
كاك محهمهد ﻋهلﯽ سولَتانﯽ ،خانا به "كرماشانﯽ " ناو دهبات ،كه ﺟياوازييهكﯽ
ئهوتۆی لهﮔه َل بۆچوونﯽ "هاشمﯽ "دا نييه ،چون ئهو ناوچهيهی باسﯽ ليوه
دهكات ،سهر به شاری كرماشانه )حديقه سولَتانﯽ.(٢١٧ ،١ ،
لهﻻيهكﯽ ترهوه ،هاشمﯽ له دريژهی ههر ئهو وتارهدا ،خانا به دانيشتووی شاری
سنه دهزانﯽ ،ئهويش به هۆی دۆزرانهوهی ژمارهيهك دهستنووسﯽ شيعرهكانيهوه
له سنه .بۆچوونيكﯽ ئهوتۆ ،ﻻوازه و ئاشكرايه سنهی ئهردهﻵن و ديوهخانﯽ
ئهردهﻵنهكان مهكۆی شاﻋيرانيكﯽ زۆر بووه و دۆزرانهوهی دهستنووس ،نابيته
هۆی نيشتهﺟيبوونﯽ شاﻋيريش له شارهكهدا ،خۆ ئهﮔهر واش بيت ،دوور نييه
خانا بۆ ماوهيهك لهوی ژيابيت.
خواليخۆشبوو بابا مهردۆخ ِرۆحانﯽ ) (٢٤١ ،١به "خانا ﭘاشای قوبادی " ناو
دهبات و دهلَﯽ له هۆزی كوردی ﮔۆرانه.
كاك صديق بۆرهكهيﯽ به ﭘشت بهستن به "بهيازيكﯽ كۆن ،وا كهوتووهته
دهستمان" و "بهﭘيﯽ ئهو به َلﮕانهی كه له ﻻمانه" ،دهلَﯽ" :له بنهمالَهيهكﯽ
خوينهوار و مهﻻی هۆزی قوبادی بووه و ...ﻻی مهﻻكانﯽ ههورامان
خويندوويهتﯽ ﭘاشان سهريكﯽ داوه له سنه") .ميژووی ويژهی كوردی،١ ،
.(٤٣٤
لهمه ِر ساﻵنﯽ ژيانﯽ خانا ،كاك صديق ڕ کهوتﻰ ١١٦٨ -١٠٨٣ی هيناوهتهوه
)=١٧٥٤/٥ -١٦٦٩/٧٠ز( .ئهو تاريخانه له ﻻی ههندی نووسهری ديكهی
كورد ،بهم شيوهيه ڕاﮔهي نراون:
١٠٠

، ١٧٠٠- ١٧٥٩ﻋﻼالدين سﺟادی ،ميژووی ئهدهب ،باخچهی شاﻋيران ،ل.٥٣٦
 ،(١١١٦- ١١٩٢) ١٧٠٤/٥- ١٧٧٨محهمهد ﻋلﯽ سلطانﻰ )حديقه(٢١٧ ،١ ،
 ١٧٠٠- ١٧٥٩دانای ههورامﯽ )ﭘير شالياری زهردهشتﯽ(.
لهمه ِر دياريكردنﯽ سالَﯽ ژيان و دانانﯽ "خوسرهو و شيرين "ی خانا ،ﭘيويسته
ئاماژه به دوو شيعر يا "ماده تهئريخ " بكريت:
تاريخ هﺟرت ختم المرسلين
موطيع ديوان شهرح شهرع دين
ِرۆی دوو شهممه بﯽ ،ذيحهﺟﺟه الحرام
ههزار و ﭘهنﺟا ،يهك سهد س تهمام
كه دهكاته سالَﯽ  ١١٥٣و ئهم تاريخه ،له سهرهتای )خوسرهو شيرين(ﮐهشيدا
ورهنﮓ .(٢١ ،له ﻻيهكﯽ ديكهوه ،شيعری
هاتووه )ئه ِ
غهين و قاف و نون ،ﺟهم كهر وهحيساب
ليت مهبۆ مهﻋلووم چون قورص ئافتاب
كه به حيسابﯽ ئهبﺟهد دهكاته  .١١٥٠ههمان ئهو سا ه بۆ سالَﯽ نووسرانﯽ
"خوسرهو و شيرين "ی مهﻻ وهلَهدخانﯽ ﮔۆران ﮔيراوهته ﭘيش چاو )تاريخ
مشاهير .(٢٢٩ ،١ ،نزيكايهتيﯽ ئهو دوو تهئريخه ،ﮔهرای ئهو ﮔومانه له ميشكدا
دهﮔورو ن كه تيكهﻵوييهك لهمه ِر ژيانﯽ خانا و مهﻻ وهلَهخان ﭘيك هاتبيت.
محهمهد ﻋهلﯽ سلطانﻰ دهلَﯽ :خانا ﺟﮕه له خوسرهو و شيرين و ديوانﯽ
غهزهليات ،چيرۆكﯽ يۆسف و زولَيخا و ئهسكهندهر نامهشﯽ هۆندووهتهوه
)مناﺟاتهای ﺟاويدان (٧٨ ،و ئهسلَﯽ ههرسﯽ چيرۆكهكه ،فارسﯽ و هﯽ نيزامﯽ
ﮔهنﺟهيين .ههروهها سولَتانﯽ دهلَﯽ" :ئهﮔهر شيعريكﯽ خانا بكهويته ناو سهد فهرد
شيعری شاﻋيرانﯽ ديكهوه ،له بهر ِريكوﭘيكﯽ و قورس و قايمﯽ ،لهوان
دهناسريتهوه") .حديقه.(١٩ ،١ ،
خانا ،ههروهها به هۆی موناﺟاتهكانييهوه دهناسری .ناسراوترين موناﺟاتهكهی،
ئهو "حهوتبهند"هيه وا بهم فهرده دهست ﭘﯽ دهكات:
١٠١

قهديم موتلَهق

!

يا قايم به زات ،قهديم موتلَهق!
" حهوتبهند "ی خانا ،ﻻسايﯽ كردنهوه يا تهرﺟهمهی "هﻔت بند "ی ﻋبدالرحمان
ﺟامﯽ ،شاﻋيری سهدهی نۆههمﯽ ئيرانه )٨١٧ -٨٩٨ك = /٤ -١٤٩٢/٣
١٤١٣ز( و دوای خانا ،شاﻋيرانﯽ ديكهی كورد ،حهوتبهنديان به چاوليكهريﯽ
ئهو نووسيوه :سيد وﺟيه الدين هاشمﯽ ،سيد طاهير هاشمﯽ )سلطانﻰ ،مناﺟتهای
ﺟاويدان(.
لهو ﭘهيوهندييهدا ،ﭘيويسته بﮕوتری بابا مهردۆخ ِرۆحانﯽ دووبهند له
حهوتبهندهكهی به ناوی "ميرزا شهفعﯽ ﭘاوهيﯽ "يهوه هيناوه و ئاشكرايه دهبﯽ
ههلَهيهك لهكاردا بيت )تاريخ مشاهير.(٣٤٢ ،١ ،
كهشكۆلَﯽ شيخ ﻋهبدولموئمين ،سهرﺟهمﯽ حهوتبهندهكهی تۆمار كردووه كه
ههندی ﺟياوازيﯽ لهﮔه َل دهقﯽ چاﭘكراوی حديقه سولَتانﯽ و "مناﺟاتهای
ﺟاويدان"دا ههيهو ﭘيويسته به وردی بهراورد بكری .من ئهو ﺟياوازييانهم دهست
نيشان كردووه و هيوادارم له مهﺟاليكدا بﻶوی بكهمهوه .دهقﯽ كهشكۆلَ،
سهرﺟهم  ٩٧فهرده  ،لل  ٥٣ئا٥٤-ب  ،له كاتيكدا چاﭘهكانﯽ حهديقه و مناﺟاتهای
ﺟاويدان ١٠٢ ،فهردن .مينۆرسكﯽ دهقﯽ ئهم "صلوات نامه "يهی وەک
بروانه ﭘاشكۆی
نموونهيهﮐﯽ شيعری "ئۆرتۆدۆكسيﯽ شيعه " ناو بردووه ) ِ
دووههمﯽ ئهم كتيبه(.
كهشكۆلَﯽ شيخ ﻋهبدولموئمين ،ﺟﮕه له "حهوتبهند " ،ئهم شيعرانهی خاناشﯽ
تۆمار كردووه:
 سيد ساﻻريا ِرسول ﷲ ،سيد ساﻻر ،ﻻﭘهڕە  ٥١ب
 د َل بيهن سهرشارد َل بيهن ﺟهﺟام مهﻋصيهت سهرشار  ،ﻻﭘهڕە ٥٢ب
-ﻋزيز الﻐﻔار!

!

يا ﻋظيم العﻔو ،ﻋزيز الﻐﻔار! ،ﻻﭘهڕە  ٥٢ب
١٠٢

لهو سﯽ ﭘارچه شيعره ،يهكهم و دووههميان له 'كهشكۆلَﯽ كهلهﭘووری ئهدهبﯽ
كوردی'ی مامۆستا محهمهد ﻋلﯽ قهرهداغﯽ )ج (٢دا ،هاتوون .قهرهداغﯽ له
ﮔۆڤاری "بهيان " )ژماره  ٢٨و  (١٠٩و هاوكاريﯽ ) ٤٥٢ ،٤١٢و (١٠٧٧دا
چهند وتاری لهسهر خانا نووسيوه.
يهكهم چاﭘﯽ شيعرهكانﯽ خانا )فهرهاد و شيرين( له ﻻيهن مامۆستا حوزنﯽ
موكريانىيهوه له سالَﯽ  ١٩٤٥هاتۆته ئهنﺟام .ناوبراو ،سهرهتا له ﮔۆڤارى
"دهنﮕﯽ ﮔيتﯽ تازه " و ئينﺟا به شيوهيهكﯽ سهربهخۆ دهقﯽ چيرۆكهكهی بﻶو
كردووهتهوه .ئينﺟا مورادی ئهورهنﮓ ) (١٩٦٩و كاكهحهمهی مهﻻی كهريم
) (١٩٧٥و صديق بۆرهكهيﯽ صهفﯽ زاده ) (١٩٩٠سهرﺟهمﯽ 'خوسرهو و
شيرين'يان چاپ كردووه ،بهﻵم من چاوم بهوی دواييان نهكهوتووه.
كاك محهمهد ﻋلﯽ سلطانﻰ له نامهيهكدا ،نووسيويه و دهلَﯽ خانا چهند مناﺟاتﯽ
ديكهی ههيه :
 توئتﯽ من تشاءبا مالك الملك توئتﯽ من تشاء
 ﮔونههكاره ،و مﮔرانتهر ﺟهسهنﮓ ،ﮔونههكاره ،و م
 د َل ﺟه غهم خهستهميا رسول ﷲ! د َل ﺟهغهم خهستهم
د .كهما َل فوئاد ،له ليستهی دهستنووسه كوردييهكانﯽ بهرليندا ،ژمارە  ،٦ههوالَﯽ
دهستنووسيكﯽ حهوتبهندی خانامان دهداتﯽ .ههروەها مامۆستا محهمهد ﻋهلﯽ
قهرهداغﯽ له )كهشكۆلَﯽ كهلهﭘووری ئهدهبﯽ كوردی( )بهرﮔﯽ ﭘينﺟهم ،لل ١٠٥
تا  (١٠٩دهقﯽ ميعراﺟنامهی خانای هيناوه.

١٠٣

 .١١ﻻلۆ ﺧوسرهو
سهﺟادی :خهسرهو
بهداخهوه ،نهمتوانﯽ شوينﯽ ژيانﯽ ئهو شاﻋيره به باشﯽ ههلَبﮕرم ئهوەندە نهب له
"تاريخ مشاهير كرد "ی بابا مهردۆخ ِرۆحانﯽ دا چاوم به ناوی "خوسرهو
كوری سمايل بهگ و له
سنندﺟﯽ " كهوت" :خوسرهو بهﮔﯽ مونشﯽ باشﯽِ ،
١٠٤

تۆرهمهی خواﺟه شاوەيسه .له شيعردا نازناوی "خوسرهو "ی بووه و يهكيك له
نزيكانﯽ واليانﯽ ئهردهﻵن و "سهركاتيب "ی خوسرهوخانﯽ ﮔهوره بووه".
]خوسرهوخان لهنيوان ساﻵنﯽ  ١١٦٨و١٢٠٤دا حاكمﯽ ئهردهﻵن بووه[  -ئهو
.ساﻵنه ،له ِراستيدا سالَﯽ نووسرانﯽ كهشكۆلَهكهشن.
ِرۆحانﯽ له دريژهی باسهكهدا ،دهلَﯽ "خوسرهو بهگ "ئهديبيكﯽ زانا و هۆنهريكﯽ
خۆش مرخ و نوكتهزان و خاوهنﯽ ﮔهليك سيﻔهتﯽ باش و ئهخﻼقﯽ ِريكوﭘيك
بووه .بۆ ماوهيهك كوردستانﯽ سنهی بهﺟﯽ هيشتووه و چووهته خاكﯽ ﻋوسمانﯽ،
بهﻵم له ئاخيری كاردا ﮔه ِراوهتهوه سنه .خوسرهو بهگ ،باوكﯽ ﻋهبدولَﻶ بهﮔﯽ
ِراﺟﯽ -نووسهر و شاﻋير بووه و به قسهی مهستووره )ميژووی ئهردهﻵن( ،له
سالَﯽ  ١٧٢٩/٣٠=١١٤٢له شه ِريكدا كوژراوه) ".بابا مهردۆخ ِرۆحانﯽ،١ ،
.(٢٢٥
ئهم خوسرهو بهﮔه ،له "خوسرهو بهﮔﯽ مصنف ﺟهوههری " ﺟياوازه و من به
دووری نازانم ههمان ﻻلۆ خوسرهوی كهشكۆلَهكه بيت .ﭘارچه شيعريكﯽ ١٩
فهردی ﻻلۆ خوسرهو له كهشكۆلَهكهدا تۆمار كراوه ،كه وهﻵمﯽ ﭘارچه شيعری
ﭘيش خۆيهتﯽ .شيعرهكهش هﯽ "شيخ ئهحمهدی مومﯽ"يه و مهكهنزی به شيخ
ئهحمهدی تهختﯽ ساغ كردووهتهوه منيش لهﮔه َل ئهودام.
شيخ ئهحمهد ِرووی شيعرهكهی دهكاته ﻻلۆ خوسرهو و دهلَﯽ:
خوسرهو! نهزانام
يهك مهحبووب ديم وهصﻔش نهزانام  ،ﻻﭘهڕە  ٥٠ئا
"رهنﮓ شناسﯽ نهقشﯽ ههردهی ههردان"
و له دريژهدا ،به "دانای نوكتهدان " و ِ
ناوی دهبات كه ئاشكرايه ِريزﮔرتنيكﯽ زۆره بۆ ﻻلۆ خوسرهو .به ﮔويرهی
شيعری شيخ ئهحمهد ،دهبﯽ ﻻلۆ خوسرهو زانايهكﯽ بليمهتﯽ سهردهمﯽ خۆی
بووبيت.
وهﻵمﯽ ﻻلۆ خوسرهو بۆ شيخ ئهحمهد ،بهم فهرده دهست ﭘﯽ دهكات:
صراف دانا

!

ﻋالم ﻋلوم ،صراف دانا ،ﻻﭘهڕە  ٥٠ئا

١٠٥

شيعری يهكهم ،له ِراستيدا مهتهلَۆكهيه و له ﻻلۆ خوسرهو داواكراوه وهﻵمﯽ
بداتهوه .ئهويش ههر به شيعر دهلَﯽ وهﻵمﯽ مهتهلَۆكهی تۆ" ،خوداوهند"ە.

 .١٢دهردين
مينۆرسكﯽ ناوی دهردينﯽ له ليستهكهی خۆيدا نههيناوه و بهو هۆيهوه سهﺟادی و
ﭘاشان بۆرهكهييش باسيان نهكردووه .مهكهنزی ناوی هيناوه و ﺟﮕه لهو ،له
سهرچاوهيهكﯽ ديكهشدا به ههوالَﯽ دهزانين :دهستنووسﯽ ديوانﯽ ب سارانﯽ )وهك
له بهشﯽ "ﭘهشيو "ی شاﻋيردا ﮔوتم( ،شيعريكﯽ تۆمار كردووه كه ،لهسهری
١٠٦

نووسراوه" :موﻻنا دهردين در سئوال" ،واته دهب دهردين ﭘرسياريكﯽ شيعريﯽ
له بيسارانﯽ كردبيت و ئهويش به شيعر وهﻵمﯽ داب تهوه .ئهوهش لهكاتيكدايه
ههمان شيعری مهحزوونﯽ )ب سارانﯽ( له كهشكۆلَهكهدا ،وهﻵميكه بۆ "ﭘهشيو "ی
شاﻋير و له سهرهتاكهيدا به ِراشكاوی دهلَﯽ" :ﭘهشيو! ﺟه ﭘيكيای ،"..به ﮐورتﯽ،
شيعرەﮐهی بيسارانﯽ وهﻵمﯽ دهردين نييه و له ﺟوابﯽ ﭘهشيودا ﮔوتراوه.
تاقه شيعريكﯽ دهردين له كهشكۆلَﯽ شيخ ﻋهبدولموئميندا هاتووه و ئهويش ِرووی
قسهی له "مهحزوونﯽ" )ب سارانﯽ(يه" :دهردين در سئوال":
ئهری مهحزوونﯽ!

!

هام ستارهی قهيس ،و َل مهحزوونﯽ!
ﭘهی دهردهداران تۆ ِرانموونﯽ
ماچان تۆ نۆشان ﺟام مهﺟنوونﯽ ،ﻻﭘهڕە  ٣١ب
ﭘارچه شيعری دواتر ،له ههمان ﻻﭘه ِرهدا وهﻵمﯽ مهحزوونىيه و بهم شيوهيه
دهست ﭘﯽ دهكات" :محزونﯽ در ﺟواب"
دهردين! دلَ ،بهكام
مهر ئهوسا وينﯽ دلَهی ويت بهكام ،ﻻﭘهڕە  ٣١ب
ئهو شيعرهی دواتر ،واته وهﻵمﯽ مهحزونﯽ ،له ديوانﯽ دهستنووسﯽ بيسارانيدا
)ژماره  (١١٥دهبينريت .به حيسابﯽ ئهم شيعره ،دهبﯽ دهردين هاوچهرخﯽ
بيسارانﯽ بووبيت )سهدهی حهڤده يا ههژدهههم(.

ِ .١٣رهزا بهگ
مينۆرسكﯽ به ِرهزا بهگ و سهﺟادی و بۆرهكهيﯽ به ِرهزا بهﮔﯽ ههوارمﯽ
ناساندووهيانه.
ﭘارچهيهك شيعری ِرهزا بهگ له كهشكۆلَﯽ شيخ ﻋهبدولموئميندا هاتووه:
١٠٧

"شهما َل ﻋهرضهى د َل سهد ﭘاره ﭘارهم
ﭘه ِركهندهﮔﯽ بهخت ،شوومﯽ ستارهم"  ،ﻻﭘهڕە  ٣٩ب
كه شيعريكﯽ غهرامييه و ناوهرۆكيكﯽ نزيك به چوار ﭘارچه شيعری ديكهی
"مهﻻ حافظ فهرهاد " و "مهحزوونﯽ" و "دهردين " و "ميرزا ئيبراهيم"ی
ههيه كه ههموويان ﭘيكهوه له ههمان ﻻﭘه ِره وﻻﭘه ِرهی ﭘيشتردا هاتوون.
بهداخهوه نهمتوانﯽ زانيارييهك لهسهر ئهم زاته وهدهست بينم.

 .١٤مهوﻻنﺎ زهينهلعﺎبدين
سﺟادی :زين العابدين ﭘالنﮕانﯽ ١٧٨٠-١٧٨٠
بۆرهكهيﯽ :زين العابدين ﭘالنﮕانﯽ (١٦٨٨ -١٧٨٦=) ١١٠٠ -١٢٠٠
١٠٨

ئهو دوو ڕ کهوته ،ﺟياوازيﯽ زۆريان لهﮔه َل يهكتر نييه ) ٨سا َل( .موشكيلهی
كاری ههنديك له نووسهر و ئهدبيانﯽ كورد ئهوهيه ههولَﯽ بهدهستهوهدانﯽ
سهرچاوه و ِروونكردنهوهی مهسهله بۆ خوينهر نادهن .دەب چۆن بزانری ئهو
تاريخهی سهﺟادی و بۆرهكهيﯽ لهكويوه هاتووه؟
كهشكۆلَﯽ شيخ ﻋهبدولموئمين تهنيا يهك ﭘارچه شيعری ئهم شاﻋيرهی تۆمار
كردووه:
مهوﻻم! سۆسهن ﮔو َل نهشكا وه يانهم
ساوای سﭘﯽ ساق شۆربای شهونهم  ،ﻻﭘهڕە  ١٠ب
ئهو شيعره ِرازاوهيه ،له شيوهی چهند شيعری ديكهی ئوستاد ميكائيل و
مهحزوونﯽ )ب سارانﯽ(دا ﮔوتراوه كه له ههمان ﻻﭘه ِرهدا نووسراونهتهوه.
مامۆستا محهمهد ﻋهلﯽ قهرهداغﯽ له وتارهكهی ﮔۆڤاری "ﮔزينﮓ" )ژماره
(٢٥دا دهنووسيت" :ئهم مهوﻻنا زهينولعابدينه دوور نييه ئهو زهينولعابدينه ب كه
ﭘارچهيهك شيعری ﻋهرهبيﯽ )ﻻميه(ی ههيه و من ناوم نا "ﻻميﺔ الكرد"و وينهيم
له سهرهتای بهرﮔﯽ دووههمﯽ بووژاندنهوهی ميژووی زانايانﯽ كورددا بﻶو
كردووهتهوه.

 .١٥ﺷﺎكه
مينۆرسكﯽ :باسﯽ نهكردووه.
سهﺟادی :شاكهی ﮔهﻵلَﯽ
١٠٩

بۆرهكهيﯽ :شاكهی ﮔهﻵلَﯽ (١٧٨٤ /٥ -١٨٦٨/٩=) ١١٩٩ -١٢٥٨
مامۆستا سهيد تاهيرى هاشمﯽ ،له ﭘيشهكيﯽ بهرﮔﯽ يهكهمﯽ حديقه سلطانﻰ دا
دهنووسﯽ" :ئهحمهدی ِرۆئين تهن ،خهلَكﯽ ﮔوندی 'كانﯽ باغ' ی ِروانسهر...،
چريكﯽ ناودار بوو و بهشيكﯽ زۆر له شيعری شاكه و مهنسووری لهبهر
هۆره ِ
بوو ،كه من ئيستا ئارهزوومه تهنيا ناويشيان بزانم) "...حديقه سولَتانﯽ١ ،
سهرهتا(.
ﺟﮕه له بۆچوونهكهی مامۆستا سهيد تاهير ،من نيشانهيهكﯽ ئهوتۆم له ناو و
ژيانﯽ "شاكه " دهست نهكهوت ،تا كاك محهمهد ﻋلﯽ سلطانﻰ له نامهيهكدا
)سالَﯽ  (١٩٩٣باسﯽ شاكهی كردبوو" :شاكهرهم -ناسراو به شاكه ،له شاﻋيران
لهوری ﻻی ئيﻼم )مهلَبهندی "ئاسمان ئاباد"(
ناودار و "بديهه "ويژی ناوچهی كه ِ
لهور
بووه و لهوی لهﮔه َل "منصور خان " ناويك له ﮔهورهﭘياوانﯽ كه ِ
ههلَسوكهوت و دۆستيﯽ ههبوه و وتوويژ و ﭘرسيار و وهﻵميان به شيعر كردووه.
ئهو مهسهلهيه ،بۆته مهته َل و قسهی سهر زمانﯽ خهلَك ،به شيوهيهك كه ئهﮔهر
دوو كهس وتوويژيان دريژه بكيشﯽ ،ﭘييان دهلَين بوون به شاكه و مهسوور!"
كاك محهمهد ﻋهلﯽ نووسيويه" :ههندی له شيعری شاكه و مهنسوورم كۆ
كردووهتهوه .ئهوهش نموونهی شيعرهكانيانه:
مهسوور :شوكرانهم وه تۆ كهس سڕ نهزانا!
شاكه :سﻔيد بهرگ نهرووی سهر زمين شانا!
مهسووور :شوكرانهم وە تۆ بينايﯽ بان سهر!
شاكه :زهرده ﮔوﻵﻵن ئاو ﮔرديه وهر
ئهوهش سهرهتای غهزهلَيكﯽ مهنسوور خان:
شاكه! وهسهردا
بهشق شای شاهان ِراس واچه سهردا
ئهمهش سهرهتای غهزهلَيكﯽ شاكه:
خانه! مهرﮔهدا
١١٠

كهم بوورهم وه خهوف سهودای مهرﮔهدا"
كهشكۆلَﯽ شيخ ﻋهبدولموئمين ،ﭘارچه شيعريكﯽ  ٣٣فهرديﯽ شاكهی تۆمار
كردووه كه له ستايشﯽ بيﻐهمبهری ئيسﻼمدا ﮔوتراوه و ِرادهی بهرزی زانستﯽ
شاﻋيرهكهی دهﮔهي ن ت:
قيبلهم ،مايهی ﮔشت!
قيبلهم ،ههر تۆنﯽ ئهسل مايهی ﮔشت! ﻻﭘهڕە  ٤٧ب
مورشيدی تهريقهی
"مير محهمهد صالﺢ حسنﯽ نعمت اللهﯽ ماهيدهشتﯽ " -ﭘيرو ِ
نيعمهتولَﻶهﻰ له ﭘارچه شيعريكﯽ ﻋيرفانيدا ،ناوی "شاكه " لهﮔه َل ﮔهورهﭘياوانﯽ
تهريقهت دينﯽ:
هامسهران! داكهی
حهق قاﭘﯽ ِرهحمهت له ِرووتان داكهی
بشنۆ ژ "نهﺟهف"" ،شاكه " و "تركهمير"
كهس چون "سهيد يهﻋقوب " نهفس نهكرد ئهسير...
كه وا ههيه نياز له نهﺟهف ،نهﺟهفقوليخانﯽ بايهندور بيت و سهيد يهﻋقووبيش،
سهيد ياقۆی مايدهشتييه) .كنز العرفان ،ل .(٨مامۆستا محهمهد ﻋهلﯽ سولَتانﯽ
لهوره نهك نهﺟهفﯽ
دهلَﯽ نياز له نهﺟهف" ،مهﻻ نهﺟهف شاﻋيری ناوداری كه ِ
لهوره:
بايهندور" .ههر ئهو دهنووسيت ئهم فهرده هﯽ نهﺟهفﯽ كه ِ
"نهﺟهف نﯽ ماوای زيد چوارزهوهر
ناوش نه ﺟهرﮔهی نازاران مهوهر"
)نامهی مامۆستا محهمهد ﻋهلﯽ سو تانﯽ بۆ نووسهر(.
كاك صديق بۆرهكهيﯽ )صهفﯽ زاده( له كتيبﯽ )تهﻵی دهستهوشار(دا ،كاتﯽ باسﯽ
مهته َل له ئهدهبﯽ كورديدا دهكات ،نموونهيهك له شيعری "مهسوروی ﮔهلَباخﯽ"
د ن تهوه كه ِرووی قسهی له "شاكهی ﮔهﻵلَﯽ "يه:
شاكه! تهيرێ وهن ،براكه! تهيرێ وهن
١١١

نه ئﯽ دنيادا ،ﻋهﺟهب تهيرێ وهن
چوار با َل دارۆ ،ههربا َل خهيرێ وهن
چوار سهر دارۆ ههر سهر سهيرێ وهن
ههر بالَ سﯽ ﭘه ِر بهنهن وه باﻵش
ههر ﭘه ِری س ِرهنﮓ مهنما نۆ كاﻵش )وە مﯽ مهته ۆﮐه :چوار وهرزی سا َل(.
دوای نووسرانﯽ ئهم يادداشتانه ،چاوم به وتاريكﯽ كاك "فهرهيدوون
رديری
قهنبهروهيسﯽ " له ﮔۆڤاری "سروه "ی چاﭘﯽ ورميدا كهوت كه لهژير سه ِ
"دوو شاﻋيری كورد -شاكه و خان مهنسوور "دا نووسراوه .ﮔهرچﯽ كاك
فهرهيدوون ﭘشتﯽ به قسه و مهتهلَۆكﯽ خهلَك بهستووه و كهمتر له دياردهكانﯽ
كۆلَيوهتهوه ،بهﻵم ﮔهليك زانياريﯽ لهسهر ئهو دوو شاﻋيره به تايبهت "خان
مهنسوور" خستووهته ڕوو.
كاك فهرهيدوون دهنووسﯽ ..." :زۆرتر له دوو سهده لهمهوبهر )-١١٧٠
١٦٩٣/٤ -١٧٥٦ /٧= (١١٠٥ز  ،دوو ئهستيرهی ﮔهشﯽ ئاسمانﯽ ئهدهبﯽ
لهور دهژيان...
كوردستان ...به ناوی "شاكه و خان مهنسوور" له مهلَبهندی كه ِ
شاكه له ﮔوندی 'بهولَﯽ' سهر به ناوچهی 'چهوار' له ﭘاريزﮔای ئيﻼم لهدايك بووه
و به هۆی ئهوهوه كه كاروانچﯽ بووه ،به زۆر ناوچهی كوردستانﯽ ئيران و
بهشيك له كوردستانﯽ ﻋيراقدا ﮔه ِراوه و له خوو و ِرهوشتﯽ خهلَكﯽ شارهزا
بووه ...خان مهنسوور ،ﭘياويكﯽ ژير و دهولَهمهن و خاوهن بير بووه ...ههر
لهور بووه ،بهﻵم زولَم و زۆری بهسهر خهلَكا ،نهكردووه"...
چهن خانﯽ كه ِ
كاك فهرهيدوون ههندی شيعری ئهو دوو شاﻋيرهشﯽ له وتارهكهيدا هيناوه:

مهنسوور :باﻵ به و نهی نهمامﯽ ﻋهرﻋهر
ﭘيا بهربۆتهوه ،س وی سنهوبهر
شاكه :باﻵ چون مهلهك حهوتهمينﯽ ههس
ليقای ﮔشت ئۆمهت سهر زمينﯽ ههس
مهنسوور :ﺟووت ﮔووارهی دو ِڕ له ﮔۆشﯽ ههس
١١٢

ههزاری وهك من نمهك ﭘۆشﯽ ههس
شاكه :ﺟووت ﮔووارهی نوق َل و تهﻵی ههس
ههزار نۆكهری وهلَﻶو بيلﻼی ههس
مهنسوور :لووت به خهز مﯽ خۆش تهماشای ههس
ل و ﭘه ِرهی كاغهز دهستﯽ ﭘاشای ههس
شاكه :ليو ﭘه ِرهی كاغهز ،دهم حهوزی كهوسهر
ﭘره له بهفراو ،خهيله له ﮔهوههر
ِ
)ﮔۆڤاری "سروه " ،ژماره ِ ،١١١ -١١٢رهزبهر -خهزهلَوهری ١٣٧٤
=( ١٩٩٥
ئهوهی له ﭘهيوهنديﯽ ئهم شيعرانهدا شايانﯽ باس ب ت ئهوهيه ههردوو شاﻋير -به
ﮔويرهی ِراﮔهياندنﯽ كاك فهرهيدوون و ههروهها كاك محهمهد ﻋلﯽ سولَتانﯽ
خهلَكﯽ ئيﻼم و كرماشان بوون ،لهكاتيكدا شيعرهكان مۆركﯽ ناوچهكانﯽ
باكوورتريان ﭘيوه دياره و كهمتر له زاراوهی خهلَكﯽ ئهوشوينه تايبهته دهچن ﮐه
واههيه نيشانهی دەست ت وەردانﯽ نوسخهنووسان ب ت.
بروانه ﭘهراويزی شيعری ژماره . ٣٦٣
بروای ئايينﯽ -فهلسهفﯽ شاكهِ ،
بۆ ِ
ﻻﭘهڕە  ٩٧ب
مامۆستا محهمهد ﻋهلﯽ قهرهداغﯽ له وتارهكهی ﮔۆڤاری "ﮔزينﮓ "دا ئاماژه به
ههندی سهرچاوه دهكات كه بابهتيان لهسهر شاكه و خان مهنسوور ت دا بﻶو
بووهتهوه:
كهشكۆلَﯽ كهلهﭘووری ئهدهبﯽ كوردی )ب ،٢ل(١٠٦؛ ﮔۆڤاری بهيان )ژ ،١١
(١٩٧٣؛ ﭘاشكۆی ﻋيراق )ژ (١٩٨٣ ،٤٩؛ ﻋيراقﯽ كوردی )ژ  ٢٣ ،٧ئاب
(١٩٨٣؛ كاروان )ژ(١٩٨٤ ،١٦؛ هاوكاريﯽ )ژ .(٧٤٢،١٩٨٤

١١٣

 .١٦ﺷيﺦ ﺷهمسهددين دهرهههردی
له بنهمالَهی مهردۆخيانه .به ﮔويرهی نووسينﯽ شيخ محهمهد مهردۆخ )تاريخ،
ب ،٢ل  ١٧تا  (٢٥و مهﻻ ﻋهبدولكهريمﻰ مودهرريس )بنهمالَهی زانياران ،ل
 ١٢٢تا  ،(١٢٤دوو كهس به ناوی شمس الدينهوه لهو بنهما هيهدا ههبوون:

١١٤

كوری شيخ ﻋبدالﻐﻔاری يهكهم و باوكﯽ
 - ١شيخ شهمسهددينﻰ يهكهم )وهلﯽ( ِ
شيخ مصطﻔﻰ تهختهيﯽ ،له ٩١٢ی كۆچﯽ ١٥٠٦/٧ز هاتۆته دنيا و له ٩٨٥
١٥٧٧/٨ز له ﮔوندی 'دهرهههرد'ی ناوچهی 'كهﻵ تهرزان'ی سنه كۆچﯽ دوايﯽ
كردووه.
كوری شيخ ﻋهبدولﻐهفاری دووههم
 - ٢شيخ شهمسهددينﻰ دووههمﯽ مهردۆخﯽ ِ
و باوكﯽ شيخ ﻋهبدولموئمينﯽ يهكهمه .مهردۆخ و مودهرريس ،دوو ڕ کهوتﯽ
ﺟياوازيان بۆ ساﻵنﯽ لهدايكبوون و مردنﯽ ئهم زاته نووسيوه :مهردۆخ ساﻵنﯽ
١٠٢٣ -١١١٤ك = ١٦١٤ -١٧٠٢ز و مودهرريس ساﻵنﯽ ١٠٦٨ -١١٢٨ك
= ١٦٥٦ /٧ -١٧١٥/٦ز  .بابا مهردۆخ ِرۆحانﯽ بۆچوونﯽ شيخ محهمهد
مهردۆخﯽ سهلماندووه.
كهشكۆلَهكه ،يهك ﭘارچه شيعری شهمسهددينﻰ تۆمار كردووه ،بهﻵم ِروونﯽ
نهﮐردۆتهوه كام يهك لهو دوو كهسهيه و سهرچاوهكانﯽ ديكهش يارمهتيﯽ ئهو
خالَه تايبهتهمان نادهن .بهﻵم شيعرهكه خۆی دهتوانﯽ دهراويك ِروون بكاتهوه:
شيعری شيخ شهمسهددين له ِراستيدا ،وهﻵمﯽ ﭘرسياره شيعريكﯽ "مهوﻻنا يۆسف
ِرۆيسه "يه .ناوبراو له شيعرهكهيدا ِروو دهكاته شيخ شهمسهددين و دهلَﯽ:
شهمسهددين! ﮔريا
د َل ئهمشۆ چون شهم تا به صوب ﮔريا
" شهمسﯽ "! ئهر مهديت ئيمشۆ ماﺟه ِرام
ﭘهروانهی د َلت مهسوفت به چرام  ،ﻻﭘهڕە  ٥٠ب
له وە مﯽ شيعرەﮐهدا ،ش خ شهمسهددين شيعر کﯽ ﮔوتووە ﮐه له ههمان ﻻﭘهڕەی
ﮐهشکۆ هﮐهدا دەبينر ت:
يۆسف! سهنﮕينهن
د َل چون نهسووچۆ ،بيلﻼ سهنﮕينهن ،ﻻﭘهڕە  ٥٠ب
به ش وهيهك كه له باسﯽ ژيانﯽ "مهوﻻنا يۆسف ِرۆيسه "دا دهبينريت )ژماره
 ،(٣٨من ﻻم وايه يۆسﻔ ك كه ِرووی شيعری شيخ شهمسهددينﻰ لييه ،ههمان
"يۆسف صديقﯽ شاهۆيﯽ ﮔۆرانﯽ " له هۆزی "رۆيسﯽ"يه .ناوبراو ،بهﮔويرهی
نووسينﯽ بابا مهردۆخ ِرۆحانﯽ )تاريخ مشاهير ،(١٥٩ ،١ ،له سالَﯽ ١٠٠٠ی
١١٥

كۆچﯽ دا مردووه )= .(١٥٩١ /٢نزيكترين تهئريخ لهنيوان ئهو سالَه و سالَﯽ
مردنﯽ شيخ شهمسهددينﻰ يهكهم و دووههمدا ،سالَﯽ  ٩١٢واته سالَﯽ مردنﯽ شيخ
شهمسهددينﻰ يهكهمه.
لهﮔه َل ههموو ئهو ِروونكردنهوهانهشدا ،هيشتا ﮔهليك ﭘرسياری بﯽ وهﻵم له
ﭘهيوهنديﯽ مهسهلهی شيخ شهمسهدديندا دهم نيتهوه.
تۆ بلَيﯽ "شيخ شهمسهددين "ی كهشكۆلَهكه ،كهسيكﯽ ﺟياواز لهو دوو زاته،نهبيت؟
بلَيﻰ بۆچوونﯽ من له مه ِر مهوﻻنا يۆسف ِرۆيسه ِراست بيت؟ و...داهاتوو دهبﯽ وهﻵمﯽ ﭘرسيارهكان بداتهوه.

 .١٧مهﻻ طﺎهير ئهورامﯽ )ئهورامﺎنﯽ(
دوو ﭘارچه شيعری ئهو شاﻋيره له كهشكۆلَﯽ شيخدا هاتوون:
تهل و ﺟه ِرهيحان ﭘهر شان ش وه
ﻻف مهدا به بۆ و زولَف كهسيوه "ئهورامﯽ"  ،ﻻﭘهڕە  ٣٢ب
ﺟهو مهكانهوه
١١٦

ئاما ههوالَ ﺟهو مهكانهوه "ئهورامانﯽ" ،ﻻﭘهڕە  ٣٨ب
ﮔيراوهته سهر ئينﮕليزی و
ﭘارچه شيعری يهكهم  ١٤فهرده و ميﺟهر سۆن وهری ِ
بروانه ﭘاشكۆی يهكهم( .مهكهنزيش ههموو غهزهلهكهی تهرﺟهمه
چاﭘﯽ كردووه ) ِ
كردووه و له وتارهكهی خۆيدا هيناويه )ﭘاشكۆی سيههم(.
شيعرهكه ،له " ِرهديف"ی شيعريكﯽ مهحزوونﯽ )ب سارانﯽ(دا نووسراوه ،كه
ههمان ناوهرۆكﯽ ههيه:
رهيحان بﯽ ﮔهرد!
ِرهيحان ﭘهل د ز ،قهتران بيﮕهرد! )ههمان ﻻﭘه ِره  ٣٢ب(
وا ههيه ،به حيسابﯽ ئهو مهسهلهيه ،مهﻻ طاهير و ب سارانﯽ به هاوچهرخ
بزانين .سهﺟادی و بۆرهكهيﯽ تهنيا ناوی مهﻻ تاهيريان هيناوه و هيچيان لهسهر
نهنووسيوه.

 .١٨ﻋهبدی
ﭘڕۆفيسۆر مينۆرسكﯽ به "ﻋهبد" و مامۆستا يان سهﺟادی و بۆرهكهيﯽ به
"ﻋهبدی كهﻵ تهرزانﯽ "يان نووسيوه ،بهﻵم هيﭻ زانيارييهكيان لهسهر نهداوه
بهدهستهوه.

١١٧

تاقه يهك ﭘارچه شيعری  ١٣فهردی ﻋهبدی ،له كهشكۆلَهكهدا هاتووه كه له
ستايشﯽ خودا دايه و به هۆی ﻋهيب هينانﯽ ﻻﭘه ِرهكهوه ،بهشيك له فهردهكانﯽ
ساغ ناكرينهوه:
خوداوهند تۆنﯽ
... ... ... ... ...نازدار تۆنﯽ ،ﻻﭘهڕە  ٤٦ئا
شيعرهكه لهﮔه َل شيعری مهوﻻنا فه ِر ِروخ ﭘلنﮕانﯽ ،واته:
سير ِر  ... ...ﭘهردهی ئيﻼهﯽ!
ﭘهردهی ئيﻼهﯽ! ئهری ِ
ﺟﺟاری:
و ﻋومهر نه
ِ
ههی نوور ئهزهل
نوور ِرهببانﯽ تهﺟهلﻼی ئهزهل
ﭘيكهوه له ﻻﭘه ِرهيهكدا هاتوون و هاوناوهرۆكن .وا ههيه شاﻋيرهكان ههرسيكيان
هاوچهرخيش بووبيتن.

ججﺎری
 .١٩ﻋومهر نه
ِ
ﻋومهر نهززاری )مينۆرسكﯽ(،
ﻋومهر نزارهيﯽ )سهﺟادی و بۆرهكهيﯽ(،
ﺟﺟاری "بوخاری" )مهكهنزی(،
ﻋومهر نه
ِ
١١٨

به هۆی ش وهنووسينﯽ فارسيﯽ كۆنﯽ "شيخ ﻋهبدولموئمين"هوه ،بهشﯽ
ﺟﺟاری
نه
ليبراوييهوه دياری ناكريت .من خۆم زياتر به
ِ
دووههمﯽ ناوهكهی به ِ
دهزانم و نهززاری و نزارهيﯽ به تهواوهتﯽ دوور له واقيعﯽ نووسينهكهی شيخ
دهبينم ،ﮔهرچﯽ مهكهنزی ﮔوتهنﯽ ،وا ههيه به "بخاری "ش بخوينر تهوه
بروانه ﭘاشكۆی س ههمﯽ ئهم كتيبه( .بهلَﮕهی ههره قايم ،بۆ به ِراست زانينﯽ
) ِ
ﺟﺟاری" ئهوهيه كه شاﻋير له كۆتايﯽ شيعرهكهی خۆيدا )ﻻﭘهڕە ٤٠
شيوهی "نه
ِ
ﺟﺟاری" كردۆته قافيه و ئهوهش هيﭻ ﮔومانيكمان بۆ ناهيلَيتهوه .يهک
ئا(" ،نه
ِ
ﭘارچه شيعری ئهو شاﻋيره له كهشكۆلَﯽ شيخدا تۆمار كراوه:
ههی نوور ئهزه!
نوور ِرهببانﯽ ،تهﺟهلﻼی ئهزهل! ﻻﭘهڕە  ٤٦ئا
شيعرهكه ،لهﮔه َل دوو ﭘارچه شيعری ديكهی "ﻋهبدی" و "مهوﻻنا فرخ ﭘلنﮕانﯽ"
دا ﭘيكهوه هاتوون ،ناوهرۆكيكﯽ هاوچهشنيان ههيه و له ستايشﯽ خودادان.
خوداوهند تۆنﯽ )ﻋهبدی(،
ﭘهردهی ئيﻼهﯽ )فرخ ﭘلنﮕانﯽ(،
بهو حيسابه ،وا ههيه ههر سﯽ كهس هاوچهرخ بووبيتن.
مامۆستا محهمهد ﻋهلﯽ سولَتانﯽ دهنووسيت :ئيحتيمالَﯽ نزيك به يهقين ههيه كه
ﺟﺟاری دهوروبهری ﭘاوه بووبيت كه حهمزهی
ﺟﺟاری خهلَكﯽ ﮔوندی نه
نه
ِ
ِ
ﺟﺟار له "سهحابه"ی ﭘيﻐهمبهری لﯽ نيژراوه )نامه بۆ نووسهر( .ئهو ههوا ه
نه
ِ
مهسهلهی نهﺟﺟاری و نهزارەييش تا ڕادەيهﮐﯽ زۆر يهﮐﻼيﯽ دەﮐاتهوە.

 .٢٠صۆفﯽ ﻋهلﯽ ك ونﺎنﯽ
مينۆرسكﯽ :كهوانﯽ )؟(.
سهﺟادی و بۆرهكهييش ههمان شيوهيان دووﭘات كردووهتهوه ،بهﻵم بﯽ نيشانهی
ﭘرسيار.
١١٩

يهك ﭘارچه شيعری صۆفﯽ ﻋهلﯽ له كهشكۆلَهكهدا هاتووه:
ِرههنومای ِرههبهر!

!

يا شيخ كبارِ ،رههنومای ِرههبهر! ،ﻻﭘهڕە  ٤٩ئا
له سهرتای شيعرهكهدا نووسراوه" :در مدح شيخ مصطﻔﻰ تختﯽ" .بهو حيسابه،
شاﻋير دهبﯽ هاوچهرخﯽ شيخ مصطﻔﻰ تهختﯽ بووبيت .مامۆستا مهﻻ
كوری شيخ شمس الدينﯽ
ﻋهبدولكهريمﻰ مودهرريس دهنووسﯽ" :شيخ مصطﻔﻰِ ،
يهكهمه" )بنهمالَهی زانياران ،(١٢٢ ،له م ژووی شيخ محهمهدی مهردۆخدا
دهخوينينهوه" :شيخ مصطﻔﯽ له سا ﯽ  ٩٥١هاتۆته دنيا و له  ١٠٤٧ﮐۆچﯽ
بروانه :وتاری
دوايﯽ ﮐردووە" ] ١٥٤٤/٥ – ١٦٣٧/٨ز[ .بۆ ش خ مصطﻔﯽِ ،
ژماره .٣٢
بهم ﭘييه ،صۆفﯽ ﻋهلﯽ ك ونانﯽ دهبﯽ له دهوروبهری سالَﯽ ١٥٤٤ /٥دا ژيابيت.
كورانﯽ شيخ
مامۆستا محهمهد ﻋهلﯽ سولَتانﯽ دهنووسيت :ﮔوتراوه كه يهك له ِ
مستهفای تهختﯽ كۆچﯽ كردووه بۆ كهندۆلَهی كرماشان )دينهوهر( و لهوی
نيشتهﺟﯽ بووه .ناوبراو ههروهها دهنووسيت 'ك ونان' بۆی ههيه له دهوروبهری
كرماشان بيت .وا ههيه له ناوچهی سنهش ك ونانيكﯽ ديكه بووبيت )محهمهد
ﻋهلﯽ سولَتانﯽ ،ايﻼت و طوايف كرمانشاهان ،چ  ،٢ ،٢ﻻﭘه ِره .(٦٤٣

 .٢١ﺷيﺦ ﻋهبدولموئمينى دووهمى مهردۆﺧﯽ
ههمان خاوهنﯽ كهشكۆلَهكهيه و باسﯽ ژيانﯽ له بهشﯽ سهرهتای ئهم كتيبهدا
هاتووه.

١٢٠

شيخ دوو ﭘارچه شيعری خۆی له كهشكۆلَهكهدا هيناوه ،كه لهﻻيهكهوه توانای
بهرزی شاﻋيريﯽ ئهو ﭘيشان دهدهن و لهﻻيهكﯽ ديكهوه وهك بهلَﮕهيهكﯽ ميژوويﯽ
بۆ ساغكردنهوهی ههندی ﻻيهنﯽ تاريكﯽ ژيانﯽ خۆی و ئهو سهردهمهی تييدا
ژياوه ،كهلَكيان لﯽ وهرﮔير ت.
ﭘارچه شيعری يهكهم ،دوای ئهم ِرستانه دهست ﭘﯽ دهكات" :لراقمه ،در ﻋزل
ﻋاليﺟاه معلﯽ ﺟـ ]ايﮕاه[ معدلت د ]ستﮕاه] خسرو ]خان[ ابن ]احمدخان[ واقع
]شد[" .
)رستهكهی سهرەوە ،له ﻻيهن منهوه ساغ كراوهتهوه(:
ميرزام! نهمهندهن
سهيران چارباغ ،چاخش نهمهندهن
ﭘهی چﯽ؟ ﭘهی نهدين خان خوسرهو خو
كهيانﯽ تهبع و كهيخوسرهو شكو
بﯽ ناز و نياز ،نه مولَك ﻋهﺟهم
ﺟهم غوﻻمش ش ويان وهههم ،ﻻﭘهڕە  ٤٢ب
كه ئيشارهيهكه به ميژووی ژيانﯽ خوسرهو خانﯽ ﮔهورهی ئهردهﻵن و سالَﯽ
١٧٦٢=) ١١٧٦ز( كه دوای ئهوهی خوسرهو خان له شه ِری مهريواندا
سولهيمان ﭘاشای بابان دهشكينﯽ ،ميری بابان دهچﯽ بۆ شيراز و دياری و
ﭘيشكهشﯽ زۆر دهدا به كهريم خانﯽ زهند بۆ ئهوهی بكری به حاكمﯽ ئهردهﻵن.
كهريم خان حوكمﯽ ئهمارهتﯽ ئهردهﻵنﯽ بۆ دهردهكات و له خوسرهو خان
دهخوازی بچيته شيراز .خوسرهو خان ماوهيهك به دهست به سهری له شيراز
دهمينيتهوه و ئينﺟا سهرلهنوی دهنيردريتهوه خاكﯽ ئهردهﻵن و حكوومهتﯽ ﭘﯽ
دهدريتهوه.
بهم ﭘييه ،شيعرهكهی شيخ ﻋهبدولموئمين كه باسﯽ ئهم ِرووداوانه دهكات ،دهبﯽ له
سالَﯽ ١١٧٦دا ﮔوترابيت ،واته بيست سا َل ﭘيش ئهوهی شيخ دهست بكا به
كۆكردنهوه و نووسينﯽ كهشكۆلَهكهی .سهبارهت بهو ساﻵنه و ئاژاوه و
بروانه سهرهتای ئهم كتيبه -بهشﯽ )چارهنووسﯽ
ﭘاشاﮔهردانﯽ له ناوچهكهداِ ،
ميژوويﯽ(.
١٢١

له ﭘارچه شيعری دووههمدا ،شاﻋير باسﯽ ژيانﯽ تالَﯽ خۆی له "مهسكهنﯽ
ﻋهرهبان" و ئهفعﯽ و ﻋهقرهب و "ئاوی تا َل" و مارو موور دهكات كه زۆر وێ
بروانه بهشﯽ سهرهتا(.
دهچ ئهويشﯽ ههر له سهفهری ﮔهرمياندا ﮔوتبيت ) ِ
ميرزام! وهﮔهردان
بديه وهﮔهردش ﮔهردوون ﮔهردان
ئهی زهدهی مهينهت ،ئاوارهی ههردان
بﯽ تۆ چۆنش كهرد وي َل سهرﮔهردان b٤٢ F.
ﭘارچه شيعری يهكهم  ٢٠فهرد و دووههميان  ١٤فهرده.
مامۆستا محهمهد ﻋهلﯽ سولَتانﯽ له وتارهكهی ﮔۆڤاری "ئاوينه "دا دهنوسيت:
"سارايﯽ " نازناوی شيعريﯽ شيخ ﻋهبدولموئمين بووه .كه وهك دهبينريت له
كۆتاييﯽ دوو ﭘارچه شيعری ئهم كتيبهشدا هاتوون )لل ٣٣٤و .(٣٣٩
ههر ئهم نازناوه ،چارهنووسﯽ شيعری "چهميدهی چهفتهن) " ...ﻻﭘه ِره
(٣٢٧يش دياری دهكات و دهيكاته مالَﯽ شيخ ﻋهبدولموئمين ،به ههمان شيوه،
شيعری " در بيان ﻋدالت " ...واته" :ميرزام نهمهندهن "ی ﻻﭘه ِره .٣٣٨

١٢٢

 .٢٢حﺎجﯽ ﻋهلﯽ محهمهد بهﮔﯽ ﺗيلهكۆ
مينۆرسكﯽ ،سهﺟادی و بۆرهكهيﯽ :تيلهكۆ
مهكهنزی :تيلكۆ يا تيكلۆ؟
لهمه ِر ژيان و بهسهرهاتﯽ ئهم زاته ،زانيارييهكﯽ ئهوتۆم نهتوانﯽ كۆ بكهمهوه.
دوو ﭘارچه شيعری له كهشكۆلَهكهدا هاتوون:
موتريب! نهوای چهنﮓ
سهخت ب نهوانان ﭘهر و نهوای چهنﮓ a٣٤ F.
چراخم! ئهر بهی
ئهر بهی بوينﯽ ئهی ِروخسار بهی b٤٥F.
لهسهر شيعری يهكهميان نووسراوه" :حاﺟﯽ ﻋلﯽ محهمهد بهﮔﯽ تيلهكۆ در
رديف " ئهويش به هۆی ئهو ِراستييهوه كه له ﻻﭘه ِرهی ﭘيشوودا ،سﯽ ﭘارچه
شيعری "مهحزوونﯽ" وئهلياس بهگ و مهﻻ فهزلولَﻶ تۆمار كراوه كه
ههرسيكيان ناوهرۆكيكﯽ هاوچهشنيان ههيه:
" ساقﯽ! مهی داريم " )مهحزوونﯽ( ،ساقﯽ! سا كهی؟ كهی؟ )ئهلياس بهگ( و
ساقﯽ! نالَهی نهی )مهﻻ فضل ﷲ( .شيعريكﯽ ديكهی مهحزوونيش له ههمان
ﻻﭘه ِرهدا دهبينريت :شهراب ﮔولَ ِرهنﮓ
شهراب م دهرخوان ،ياقووتﯽ و ﮔولَ ِرهنﮓ b٣٣ F.
كه له باری ناوهرۆكهوه ،له شيعری حاﺟﯽ ﻋلﯽ محهمهد نزيكه و دهبﯽ حاﺟﯽ،
له هۆندنهوهی شيعرهكهدا ،چاوی لهو ههلَبهستهی مهحزوونﯽ بووبيت .بهم ﭘييه،
دوور نييه هاوچهرخيش بووبيتن.

 .٢٣مهوﻻنﺎ فه ِر ِروخ ﭘﺎلَنﮕﺎنﯽ
١٢٣

مينۆرسكﯽ :ﭘهلَهنﮕانﯽ
سهﺟادی و بۆرهكهيﯽ :ﭘالَنﮕانﯽ
ﮔوندی ﭘا نﮕان له ناوچهی ژاوهرۆی سنهيه.
دوو ﭘارچه شيعری له كهشكۆلَﯽ شيخدا تۆمار كراون:
مهوﻻم! ب قهرار
سﭘﯽ طاف ديم ،ب حهد ب قهرار b٣٤ F.
ﭘهردهی ئيﻼهﯽ
سير ِر بورج ]؟[ ﭘهردهی ئيﻼهﯽ a٤٦ F.
ئهرێ ِ
رﮔيراوهته سهر
" م ﺟهر سۆن " سﯽ فهرد له ﭘارچه شيعری يهكهمﯽ وه ِ
ئينﮕليزی )ﭘاشكۆی يهكهم ،ژماره  ،(٧ههمان ﭘارچه شيعر ،له ديوانﯽ دهستنوسﯽ
ب سارانيدا )ژماره  (٢١٢به ناوی ب سارانىيهوه ،بهرچاو دهكهوی.
لهمه ِر ئهوهی كﯽ ِراسته و كﯽ ههلَهی كردووه ،من بۆچوونيكم ههيه :شيعرهكه،
له دريژهی شيعرهكانﯽ مهحزوونﯽ )ب سارانﯽ(دا ،له شوينيك نووسراوه ،كه
ﮔهيشتووهته ﭘيتﯽ /گ /واته ئهو شيعرانهی به /گ /دهست ﭘﯽ دهكهن ،لهﭘيش ئهو
شيعرهی فه ِر ِروخ ﭘالَنﮕانيشدا شيعری "طايف ديوانه طاف شهيدای ﻋهشق ،وي َل
ديوانه "ی مهحزوونﯽ دهبينريت ،لهكاتيكدا ئهم شيعرهی فه ِر ِروخ به ﭘيتﯽ /م/
دهست ﭘﯽ دهكات.
هۆی ئهوهی شيعرهكه لهو ﻻﭘه ِرهيهدا هاتووه ،چهشنه دابهشكردنيكﯽ بابهتيانهی
شيعرهكانه لهﻻيهن شيخ "ﻋهبدولموئمين "هوه .شيعرهكهی مهحزوونﯽ كه
شيعری "فه ِر ِروخ "ی به شويندا هاتووه و دوو ﭘارچهی دواتر كه هﯽ مهﻻ
حافظ فهرهاد و شيخ ﺟهمالهددين باوكﯽ ﻋهبدولموئمينه ،ههموويان باسﯽ "طاف"
و "طاف ديوهزناو" و "طاف د وانه " دهكهن .بهم ﭘييه ،من به دلَنياييهكﯽ
زۆرهوه ﻻم وايه ئهم ﭘارچه شيعره هﯽ مهوﻻنا فه ِر ِروخ ﭘالَنﮕانييه و نوسخه
ههلَﮕرانﯽ شيعری بيسارانﯽ له ماوهی دووروو ديژی ساﻵنﯽ دوای ئهودا ،به بﯽ
وردبوونهوه و ههلَسهنﮕاندنﯽ ﭘ ويست ،ههموو ئهو شيعرانهی وا لهﮔه َل شيعری
ب سارانﯽ له شوينيكدا نووسرابن ،به هﯽ ئهويان ناساندوون.
١٢٤

ﭘارچه شيعری دووههميش كه له وهسﻔﯽ ﭘيﻐهمبهری ئيسﻼمدا ﮔوتراوه ٩ ،فهرد
شيعره.

 .٢٤مهﻻ فهزلولَﻶ
١٢٥

مينۆرسكﯽ :مهﻻ فهضلولَﻶ
سهﺟادی و بۆرهكهيﯽ :مهﻻی ههورامﯽ
تهنيا ،يهك ﭘارچه شيعر له كهشكۆلَهكهدا به ناوی ئهو زاتهوه هاتووه:
ساقﯽ! نالَهی نهی
نالَهم زﮔارهن وينهی نالَهی نهی b٣٣ F.
شيعرهكه ،له ديوانﯽ دهستنووسﯽ ب سارانيدا )ژماره  (١٦١دهبينريت ،بهﻵم به
بروای من ،له ِراستﯽ دوور دهب ئهﮔهر به هﯽ ب سارانﯽ دابنر ت.
ِ
له ﻻﭘه ِره b٣٣a, ٣٤ی كهشكۆلَهكهدا ،شيعری مهحزوونﯽ )ب سارانﯽ( و ئهلياس
بهگ و مهﻻ فهزلولَﻶ ﭘ كهوه تۆمار كراون .هۆی ئهو ﭘ كهوه بوونهشيان،
نزيكيهتيﯽ بابهتيانهی شيعرهكانه ،واته ههموويان به وشهی "ساقﯽ" دهست ﭘﯽ
دهكهن و يهك ناوهرۆكيان ههيه .لهسهر شيعری ئهلياس بهگ و مهﻻ فزلو ش
نووسراوه "در رديف" واته له ههمان بابهتدا ﮔوتراوه :ساقﯽ! مهی داريم
)يهكهم( ،ساقﯽ! سا ،كهی؟ كهی؟ )دووههم( ،ساقﯽ! نالَهی نهی )سيههم(.
بهم ﭘييه ،من ﻻم وايه مهﻻ فهزلولَﻶ و ئهلياس بهگ ،شيعرهكانﯽ خۆيان به
چاول كهری مهحزوونﯽ )ب سارانﯽ( و لهسهر ههمان شيوه هۆندۆتهوه و هاتنيان
له ديوانﯽ بيسارانﯽ دا ههلَهيه .به ﮔشتﯽ ،لهسهرانسهری كهشكۆلَهكهدا ،شيخ
ﻋهبدولموئمين ههولَﯽ داوه شيعری مهحزونﯽ )ب سارانﯽ( بنووسيتهوه ،ﺟا ئهﮔهر
تووشﯽ شيعری كهسيكﯽ ديكه هاتبيت كه لهسهر ههمان بابهت يا به چاوليكهريﯽ
ئهو ﮔوترابيت يا ﭘرسيار و وهﻵمﯽ لهﮔه َل ئهو كردبيتِ ،راستهوخۆ لهﮔه َل
شيعری ئهوی هيناوه و به ﻋيبارهتﯽ وهك "در رديف" يا "در سئوال" يا "در
ﺟواب" ئاماژهی بهو ﺟياوازييه كردووه .ﭘ ويسته ههموو ئهو كهسانهی وا
خهريكﯽ ساغكردنهوهی ديوانﯽ بيسارانين ناوهرۆكﯽ ئهم كهشكۆلَه به وردی
ههلَسهنﮕينن.

١٢٦

 .٢٥مهوﻻنﺎ قﺎسم
شيخ محهمهد مهردۆخ ناوی "حاج مﻼ قاسم ﭘايﮕهﻻنﯽ" له ليستهی ناوی "ﻋلما و
ادبا"ی شاری سنهدا هيناوه ،بهﻵم هيچﯽ ديكهی لهسهر نهنووسيوه )تاريخ،
كوری ﻋهبدولحهق
 .(٢،٤٩بابا مهردۆخ ِرۆحانﯽ باسﯽ "حاﺟﯽ مهﻻ قاسم ِ
بدولرهحيم" دهكات كه خهلَكﯽ ئاوايﯽ "ﭘايﮕهﻻن" بووه )له ناوچهی
كوری ﻋه ِ
ِ
ژاوهرۆی سنه( و دهلَﯽ" :خهتﯽ خۆش بووه و له كۆتاييﯽ ههندی كتيبدا كه به
دهستخهتﯽ خۆی نووسيونيهوه ،تاريخﯽ ساﻵنﯽ  ١٢١٥و  ١٢٤٦و ١٢٥٠
دهبينريت") .تاريخ مشاهير(٣٢١ ،١ ،
مامۆستا بۆرهكهيﯽ ساﻵنﯽ نيوان  ١١٩٧و  ١٢٥٩بۆ ژيانﯽ مهﻻ قاسم دياری
دهكات =  ١٧٨٢/٣و١٨٤٣ز  ،بهﻵم تهنيا دهلَﯽ له بهيازيكﯽ كۆنﯽ كهلَك
وهرﮔرتووه و بﯽ ئهوهی سهرچاوهكه به خو نهر بناسينﯽ ،دوو فهرد له
شيعرهكانﯽ دينيتهوه:
ههر من ﭘ كيای ﭘهيكان لهيل وام
ﺟه بﯽ مهيلﯽ لهيل ،وهتهن دوﺟهيل وام
چ باك بهدی بهدكارانمهن
چ ﭘهروای تانهی ئهغيارانمهن؟ )ميژووی ويژهی كوردی(٤٩٢ ،١ ،
لهكاتيكدا ههمان دوو فهرد ،له ﭘهراويزی ﻻﭘه ِره ٤٢١ی ديوانﯽ مهولهوی
تاوهﮔويزيدا هاتووه و مامۆستا مهﻻ ﻋهبدولكهريمﯽ مودهرريس سهبارهت به
چوارينهيهكﯽ مهولهويﯽ مهﻋدوومﯽ )من كه دڵ دايم نه واوهيلمهن(...
نووسيويهتﯽ" :مهولهوی بهم دوو شيعره ،بهربهرهكانيﯽ دوو شيعری "مهﻻ
قاسم" ناويكﯽ كردووه") .ديوانﯽ مهولهوی ،كۆتاييﯽ ﭘيتﯽ /م ،/ل.(٤٢١
ئهو "مهﻻ قاسم "ی مامۆستا مهﻻ ﻋهبدولكهريم نهيناسيوه ،به ﮔويرهی نووسينﯽ
كاك محهمهد ﻋهلﯽ سلطانﻰ ،ههمان "مهوﻻنا قاسم"ی مامۆستا و خهزووری
ب سارانﯽ بووه ،كه مهولهوی ﻻی ئهو دهرسﯽ خويندووه.
ئيستا ئهﮔهر لهﻻيهكهوه سالَﯽ لهدايكبوون و مردنﯽ تاوهﮔويزی به  ١٢٢١و
١٣٠٠ی كۆچﯽ بزانين  ١٨٠٦/٧و ١٨٨٢/٣ی زايينﯽ و لهﻻيهكﯽ ديكهوه
ڕ کهوتهكهی بۆرهكهيﯽ بۆ مهﻻ قاسم به ِراست وهربﮕرين ،دهتوانين بلَيين له
١٢٧

سالَﯽ مردنﯽ مهﻻ قاسمدا ،مهولهوی  ٣٨ساﻵن بووه و بهم ﭘييه ،دهكری له ﻻی
ئهو دهرسﯽ خويندبيت.
كهشكۆلَﯽ شيخ ﻋهبدولموئمين ،دوو ﭘارچه شيعری ئهم زاتهی تۆمار كردووه:
مهوﻻم! ﺟهسهحهر
با دنمناك مهيۆ ﺟهسهحهر )مهوﻻنا قاسم (b٢٨ F.
قيبلهم ﺟهﻻتهن
...به كهﻻم ِرۆحم ﺟهﻻتهن ) ...قاسم (b٤٠ F.
ﭘارچه شيعری يهكهم به دوای شيعريكﯽ مهحزوونﯽ )ب سارانﯽ(دا هاتووه و
ههمان ناوهرۆكﯽ ههيه:
باد ههر ﺟايﯽ

!

باد هيﭻ مهكان ،ههزرهی ههر ﺟايﯽ! )ههمان ﻻﭘه ِره(
سهمهره ئهوهيه ،شيعرهكهی مهحزونﯽ )ب سارانﯽ( نه له ديوانﯽ چاﭘكراوی
نيكرهفتار( و نه له دهستنووسﯽ ديوانﯽ بيسارانﯽ )نوسخهی مهﻻ سهيد
بيسارانﯽ ) ِ
تاهير هاشمﯽ(دا نههاتووه ،بهﻵم شيعری مهوﻻنا قاسم به ناوی ب سارانىيهوه له
ديوانﯽ دهستنووس )ژماره (٢٠٩دا دهبينريت!
ﭘارچه شيعری دووههميش به ههمان شيوه ،له باری ناوهرۆكهوه لهو شيعرانهی
وا ﭘيش و دوای ئهو ،له كهشكۆلَهكهدا هاتوون نزيكه ،بهﻵم دهبينين له ديوانﯽ
دهستنووسﯽ ب سارانيدا )ژماره  (١٩٨به ناوی ب سارانىيهوه نووسراوه.
دوای نووسرانﯽ ئهم بابهته چاوم به كتيبﯽ 'دانشمندان كرد در خدمت ﻋلم و دين'
نووسراوی مامۆستا ﻋهبدولكهريمﯽ مودهرريس ،تهرﺟومهی فارسيﯽ
رﮔير له بهشﯽ "تعليقات
خواليخۆشبوو "ئهحمهدی حهواری نهسهب" كهوت .وه ِ
مترﺟم" )ﻻﭘه ِره  (٥٥٨دا ،باسﯽ ژيانﯽ "حاج مهﻻ قاسمﯽ ﭘايﮕهﻻن"ی كردووه
و سﯽ فهرد شيعری ﻋهرهبﯽ مهﻻ قاسمﯽ هيناوهتهوه.

١٢٨

مامۆستا محهمهد ﻋهلﯽ قهرهداغﯽ له ِرۆژنامهی "هاوكاری " دا وتاريكﯽ به
ناونيشانﯽ 'لهنيوان مهولهوی و مهﻻ قاسم دا' بﻶو كردووهتهوه كه ههندی شيعری
" مهﻻ قاسم"يش دهﮔريته بهر )ژماره .(٢٥/٩/١٩٧٨ ،٣٤٦

 ٢٦و  .٢٧نهنﺎسراو )ﻻ اﻋلم(
١٢٩

شيخ ﻋهبدولموئمين دوو ﭘارچه شيعری له كهشكۆلَهكهدا هيناوه كه ناوی
شاﻋيرهكهيانﯽ نهزانيوه و به ِرهسمﯽ سهردهم ،به "ﻻ اﻋلم"ی ناوبردوون.
شيعرهكان تام و بهرامهی ﺟياوازيان ههيه و به بۆچوونﯽ من هﯽ دوو شاﻋيری
ﺟياوازن .ههر بهو بۆنهيهشهوه ليرهدا به دوو ژمارهی ﺟياواز دياريم كردون.
ﭘارچهی يهكهم ﭘينﺞ فهرده شيعره و بهم مهتلهﻋه دهست ﭘﯽ دهكات:
به ِرهنﮕمهوهن
نهقش مهينهتان به ِرهنﮕمهوهن a٤٣ F.
كه ناوهرۆكﯽ شيعرهكه ،وهك بيروبۆچوونﯽ كهسيكﯽ "ﺟهبری" و "قهدهری"
دهچ ت.
شيعرهی دووههم:
ئيحرام
چراخم!
ِ
ئيحرام a٤٨ F.
بهستم ﭘهی كهﻋبهی ﺟهمينت
ِ
شيعری سۆفييهكﯽ 'وحدت وﺟوودی'يه و من دوای مهﻻ ﭘهريشانﯽ دينهوهری ،له
ئهدهبﯽ كورديدا نموونهيم نهديوه .شيعرهكه دارمالَﯽ بير سۆفيايهتيﯽ سهدهكانﯽ
ناوه ِراسته و به ﭘيوانهی ئايينيه وشكهكان ،بۆنﯽ كوفری ل د ت .ﮐارت کهريﯽ
ﮔهوره ﭘياوانﯽ وهك "حهﻻج" و "شيبلﯽ" و "ئوهيس" به شيعرهكهوه دياره.
حﺟر اﻻسود ،سوﺟدهﮔای ئۆممهت
بهندهن وه ﺟهمين صاحيب خا َل و خهت
ههر كهسﯽ ﺟۆيای دين دلَبهرهن
ب ﭘهرواى تهواف حهج ئهكبهرهن
به داخهوه ،ديوانﯽ مهﻻ ﭘهريشانم له بهر دهستدا نييه ،دهنا دهبوايه بهراورديكﯽ
شيعرهكه لهﮔه َل "ﭘهريشان نامه" بكهم .دوور نييه شيعری ئهو ياخود ،هﯽ
شاﻋيريكﯽ هاوچهرخﯽ شيخ ﻋهبدولموئمين بيت ،كه به ﮔويرهی ناوهرۆكهكهی و
له ترسﯽ ويشكه مهﻻی سهردهم ،يا شاﻋيرهكه نهيويراوه ناوی خۆی ببات ،يا
شيخ نهيويستووه ئاشكرای بكات.
١٣٠

 .٢٨ﺷيﺦ لوﺗفولَﻶ

١٣١

تاقه شيعريكﯽ ئهو شاﻋيره له كهشكۆلَﯽ شيخ ﻋهبدولموئميندا هاتووه و ههمان
ﭘارچه شيعر ،له ديوانﯽ ب سارانﯽ )دهستنووس ،ژماره (١٤١دا به ناوی
بيسارانىيهوه تۆمار كراوه:
ئارۆ كﻔرێ ديم ِرووی ئيمان مهﮔرت
ِ
دل ﺟه دين بهرشﯽ ،دين تهرسا ﮔرت a٣٢ F.
من لهسهر ئهو باوه ِرهم كه شيعرهكه ،هﯽ ب سارانﯽ نييه ،بهﻵم به ناوی ئهوهوه له
ديوانهكهيدا نووسراوهتهوه .بهلَﮕهم بۆ ئهو بۆچوونهش ئهوهيه :له ههمان ﻻﭘه ِرهدا
كه ئهو شيعرهی شيخ لطف ﷲ هاتووه ،سهرهتا ،شيعريكﯽ يۆسف ياسكه و ئينﺟا
شيعريكﯽ مهحزوونﯽ )ب سارانﯽ( و دواتر ،ئهم شيعرهی شيخ لوتﻔولَﻶ
نووسراوهتهوه،ههرسﯽ ئهو شيعرانهش شيواز و ناوهرۆكيكﯽ هاوچهشنيان ههيه:
ئارۆكﻔرێ ديم ئيمان مهﭘۆشا )يۆسف ياسكه(،
ِ
ِروێ سﭘای كﻔر ديم نه دهور دين )مهحزوونﯽ )ب سارانﯽ((،
ئارۆ كﻔرێ ديم ِرووی ئيمان مهﮔرت )شيخ لوتﻔولَﻼ(.
ِ
شيخ ﻋهبدولموئمين له نووسينهوهی شيعرهكاندا ،سهرهتا شيعری يۆسف ياسكه و
ئينﺟا شيعرهكهی مهحزونﯽ و ﭘاشان شيخ لوتﻔو ی نووسيوه و ﮔوتوويهتﯽ" :در
ِرديف" واته له شيوهی ئهوی ديكهدا هۆنراوهنهتهوه واته ِروونﯽ كردووهتهوه كه
ئهو دوو كهسهی دوايﯽ ،لهسهر شيوازی شاﻋيری يهكهم ،شيعری خۆيان
هۆندۆتهوه .بهم ﭘييه ،ﭘيويست ناكات ههر سﯽ شيعرهكان هﯽ يهك تاقه كهس بن،
لهكاتيكدا دهبينين شيعرهكان له ديوانﯽ دهستنووسﯽ ب سارانيدا به ناوی ئهوهوه
تۆمار كراون )ژماره  (١٤١ ،١٤٠ ،١٣٩تهنانهت ئهو س ژماره نزيك
بهيهكهش لهو ﭘهيوهندييهدا ،ﺟيﮕهی وردبوونهوهن.
لهمه ِر ژيانﯽ شيخ لوتﻔولَﻶ هيﭻ زانيارييهكم بۆ كۆ نهكرايهوه .مينۆرسكﯽ و
سهﺟادی و مهكهنزی و بۆرهكهيﯽ تهنيا ناويان هيناوه و هيچﯽ تر ،بهﻵم كاك
ئهسعهدی سراج الدينﯽ ﭘيﯽ ﮔوتم ئهو زاته ،له بنهمالَهی ش خولئيسﻼمﯽ سنهيه،
كه ئيستاش ههر بهو ناوهوه دهناسرين.

 .٢٩مهحزوونﯽ )= ب سﺎرانﯽ(
١٣٢

مهحزوونﯽ كييه؟ ئهوه ﭘرسياری سهرهكﯽ له مهسهلهی ساغكردنهوهی ئهم
كهشكۆلَهدايه .مينۆرسكﯽ دهلَﯽ" :نووسهری ديوهخانﯽ والﯽ ئهردهﻵن -خوسرهو
خانﯽ يهكهم بووه ،كه لهنيوان ساﻵنﯽ  ١١٦٨و  ١٧٥٤ /١٢٠٤و ١٧٨٩ی
٨٦
زاينيدا حكوومهتﯽ كردووه".
ﻋهﻻئهددينﯽ سهﺟادی له ميژووی ئهدهبﯽ كورديدا )باخچهی شاﻋيران( ،ههمان
ژيننامهی بۆ مهحزوونﯽ هيناوهتهوه و دياره سهرچاوهی زانياريهكهی ،ههر
مينۆرسكﯽ بووه ،بهﻵم بۆ ميژووی خوسرهو خانﯽ ئهردهﻵن ،تاريخيكﯽ
ﺟياوازی داناوه" :ئهلَين نووسهر بووه له ديوهخانﯽ خوسرهو خانﯽ يهكهم -واليﯽ
٨٧
ئهردهﻵن ،كه له ساﻵنﯽ  ١٧١٩ -١٧٥٤دا حوكمﯽ كردووه".
ﮔيراوهته سهر
م ﺟهر سۆن ،دوو ﭘارچه شيعری به ناوی مهحزوونىيهوه وه ِ
ئينﮕليزی ٨٨و له  ١٢ﭘارچه ههلَبهستﯽ تهرﺟهمهكراوی مهكهنزی ،يازدهيان به
ناوی مهحزوونين " ياخود به هۆی ﻋيبارهتﯽ 'وله' ی ﻋهرهبييهوە دهﮔه ِريتهوه بۆ
ئهو".٨٩
به ش وهيهك كه له سهرهتای ئه كتيبهدا باسﯽ كراوه ،من به هۆی چهند نيشانه و
بهلَﮕهوه ﻻم وايه مهحزوونﯽ كهسايهتييهكﯽ سهربهخۆ نهبوه كه بتوانين باسﯽ
ژيان و بهرههمهكانﯽ ﺟياواز له ژيان و بهرههمﯽ ب سارانﯽ بكهين ﮔهرچﯽ
مينۆرسكﯽ ئهم كارهی كردووه و له وتارهكهيدا )ﮔۆران( ،ژيننامهی بۆ ههردوو
ئهو كهسانه ﭘيك هيناوه.
بروای من ،مهحزوونﯽ نازناوی شيعريﯽ مهﻻ مستهفای بيساران بووه و ﺟيا
به ِ
لهو كهسانهی كه له قهولﯽ مامۆستای كۆچكردوو سهيد تاهيری هاشمىيهوه
ﮔيرنهوه ،ﻻی كهم يهك ﭘارچه شيعری ناو ديوانﯽ بيسارانﯽ ،نازناوی
ده ِ
"مهحزوونﯽ" بهروونﯽ ت دا بهرچاو دهكهوێ:
" مهحزوونﯽ" ﻋاشق ب يار نمهبۆ
 ٨٦بڕوانه ﭘاشکۆی دووههم
 ٨٧ﺟياوازيﯽ له نووسينﯽ ڕ کهوتﯽ ئهمارەتﯽ خوسرەوخاندا لهو ڕاستييهوە سهری
هه داوە ﮐه ناوبراو دوو ﺟاری حکوومهت ﮐردووە و له ن وان سا نﯽ  ١١٧٦و ١١٧٩
دا لهسهر ﮐار ﻻبراوە و ههميسان ﮔهڕاوەتهوە سهر حوﮐم .ڕ کهوتﯽ ئاماژەﭘ کراوی
مينۆرسکﯽ ڕاستترە.
 ٨٨بڕوانه ﭘاشکۆی يهﮐهم
 ٨٩بڕوانه ﭘاشکۆی س ههم

١٣٣

ﻋاشقان بﯽ يار ،مهدار نمهبۆ.
بروای من ،ههلَهيه وهك مينۆرسكﯽ ههولَﯽ ﭘيكهينانﯽ ژيننامهی
كهوابوو ،به ِ
دهستكرد بۆ مهحزوونﯽ بدهين ،ههر ئهوهنده بهسه بﮕهينه ئهنﺟامﯽ ِراستييهك كه
مهﻻ مستهفای بيساران لهسهردهمﯽ ژيانﯽ خۆی و ماوهيهكيش دوای ئهو -تا
سهردهمﯽ نووسرانهوهی كهشكۆلَهكه ،به مهحزوونﯽ ناسراوه و درهنﮕتر -له بهر
ههر هۆيهك ،تهنيا به ناوی ز دهكهيهوه به ب سارانﯽ ناوی دهركردووه.
لهمه ِر ژيننامهی ب سارانيش من هيچﯽ تازهم نييه بيخهمه سهر ئهو زانياريانهی
نيكرهفتار( ،ميژووی ئهدهبﯽ كوردی
وا له ديوانﯽ چاﭘكراوی ب سارانﯽ ) ِ
)سهﺟادی( ،تاريخ مشاهير كرد )بابا مهردۆخ ِرۆحانﯽ( ،ميژووی ويژهی
كوردی )بۆرهكهيﯽ( و ...دا ِرهنﮕيان داوهتهوه .دهزانم ئهو زانيارييانه ﮔهليك
ناتهواون و تهنانهت لهسهر دياردهيهكﯽ وهك سالَﯽ له دايكبوون و مردنيدا يهك
ناﮔرنهوه ،بهﻵم من توانای ئهوهم نييه لهو بارهيهوه هيﭻ بنووسم .هيوادارم به
زوويﯽ چاومان به ديتنﯽ سهرﺟهمﯽ ديوانﯽ بيسارانﯽ ِروون بيتهوه و
مامۆستايانﯽ وهك مهﻻ ﻋهبدولكهريمﯽ مودهرريس ئهو بۆشاييهی نيو كتيبخانهی
ﭘر بكهنهوه.
مرۆيﯽ ِ
كوردی به شيوهيهكﯽ ِريك و ﭘيكﯽ ئه ِ
دلَنيام كهشكۆلَﯽ شيخ ﻋهبدولموئمينﯽ مهردۆخﯽ يارمهتييهكﯽ زۆری ئهو كهسانه
دهدات كه بيانهوێ ديوانﯽ ب سارانﯽ ساغ بكهنهوه و زيادييهكانﯽ ل ههلَﭘهرت ون.
بهراوردی نوسخهی مهﻻ سهيد تاهير لهﮔه َل كهشكۆلَﯽ شيخدا ،نيشان دهدات كه
ژمارهيهك شيعری شاﻋيرانﯽ تر له ديوانهكهدا به ناوی ب سارانىيهوه هاتوون.
شايانﯽ باسه له شيعری ژماره  -٢١٨ﻻﭘه ِره ٣١ی چهﭘﯽ دهستنووسهكه(دا،
دهردين ِروودهكاته مهحزوونﯽ و دهلَﯽ) :ئوﺟاغ قهديم مورشيد زادهمﯽ( ئهوهش
ﭘايه و ﭘلهی زانستﯽ باوكﯽ بيسارانﯽ )مهﻻ ئهحمهد بيت يا مهﻻ قطب الدين(
لهن و خهلَكدا ئاشكرا دهكات كه بۆ ئهو كهسانهی ژيننامهی ب سارانﯽ دهنوسن،
ﺟ ﮕهی سهرنﺟه.

١٣٤

 .٣٠محهمهدئهمين بهﮔﯽ ئهورامﯽ
مهكهنزی ومينۆرسكﯽ" :محهمهدئهمين بهگ ئهورامﯽ"
سهﺟادی و بۆرهكهيﯽ" :حهمهومين بهﮔﯽ ههورامﯽ"
دوو ﭘارچه شيعری ئهو شاﻋيره له كهشكۆلَهكهدا دهبينر ن:
شهما َل صوب خيز!
شهما َل شهوﮔه ِر ،شهيدايﯽ صوب خيز! B٣٩ F.
چراخ! ب مانهند
به تای ب ههمتای ب ميسل و مانهند B٤٠ F.
ﭘارچه شيعری يهكهم لهسهر شيوازی چهند شيعری ديكه ﮔوتراوه كه له ههمان
ﻻﭘه ِرهدا هاتوون:
بزانﯽ هالَم
شهما َل بيمروهت! بزانﯽ هالَم )مهحزوونﯽ؟(
شهما َل! ﺟهوﺟ وه
شهما َل ههوالَ ﺟهو ماواو ﺟ وه )مهﻻ حافظ فهرهاد(
شهما َل! ﻋهرضهی د َل سهد ﭘاره ﭘارهم ) ِرهزا بهگ(
ﭘارچه شيعری دووههم ،له ِراستيدا "قهسهمنامه"يه و لهﮔه َل چهند شيعرهی ديكه،
له ههمان ﻻﭘه ِرهدا هاتووه كه ئهوانيش به ههمان ش وه هۆنراونهتهوه:
قيبلهم ،ﺟهﻻتهن!
قهسهم به كهﻻمِ ،رۆحم ﺟهﻻتهن ) مهوﻻنا قاسم(
چراخم به ﻋه ِرش!
بهو كهﻻمانهی ناز َل بﯽ ﺟهﻋه ِرش! )ئوهيس بهگ(
١٣٥

زولَيخا ،ﺟامت
سهوﮔهند به زولَﻔان ﺟهمين ﺟامت! )ئهلياس بهگ(
من لهسهر ژيان و بهسهرهاتﯽ ئهم شاﻋيره ،نهمتوانﯽ زانيارييهك به دهست بينم،
بهﻵم دووری نازانم لهﮔه َل ب سارانﯽ و مهوﻻنا قاسم و ئهوانﯽ ديكهدا هاوچهرخ
بووبيت واته له دهورووبهری ن وه ِراستﯽ سهدهی ههژدهههمدا ،ژيابيت.

١٣٦

 .٣١محهمهد قولَﯽ سولهيمﺎن
مينۆرسكﯽ و مهكهنزی :ههمان ناو .سهﺟادی ناوی نههيناوه و بۆرهكهييش كه
سهرچاوهی زانياريهكهی سهﺟادی بووه ،له باسﯽ ئهم شاﻋيرهدا ب دهنﮕه.
كهشكۆلَهكه ،سﯽ ﭘارچه شيعری ئهو شاﻋيرهی تۆمار كردووه:
ئارۆ ،شيان ديم ِرهنﮓ خهزانان
ِ
هالَيشان بيهن ،ئيمه نهزانان b١٢ F.
دلَه ،تۆ ﺟهتهوق
مهترسه ﺟاير ،خهوف مهكهر ﺟهتهوق b٢١ F.
دلَه ،خهياﻵن
دهيسه ،وهس كهره ههبله خهياﻵن! b٤٨ F.
ﭘارچه شيعری يهكهم له شيوهی ههندی شيعری "خهزانيات"ی مهحزوونﯽ
)ب سارانﯽ(دا ﮔوتراوه ،كه لهو ﻻﭘه ِرهيه و ﻻﭘه ِرهكانﯽ ﭘ شتردا هاتوون:
ئاڕۆ خهزانﯽ زهرد بامم وينا b١٢ F.
ئاڕۆ ديم خهزان دوور ﺟهﭘای نهمام! b١٢ F.
ﮔهرچﯽ شيعرهكهی محهمهد قولَﯽ سولهيمان له ﻻﭘه ِرهكانﯽ ديوانﯽ چاﭘﯽ )ل(٦٤
و دهستنووس )ژمارهی (٤ی ب سارانيدا به ناوی ب سارانييهوه دهبينر ت.
سهره ِرای ئهوه ،ﻻم وايه هﯽ "محهمهد قولﯽ سولهيمان " بيت .م ﺟهر سۆن ئهم
ﭘارچه شيعرهی به هﯽ ئهو شاﻋيره ناسيوه ،دوو ﭘارچه شيعری دوای ئهويش كه
نيشانهی "وله"يان لهسهر دانراوه ،ههر به هﯽ ئهوی زانيون و شهش فهرد له
بروانه :ﭘاشكۆی ژماره يهك،
رﮔيراوهته سهر ئينﮕليزی ) ِ
شيعری دووههميانﯽ وه ِ
نموونهی سيههم(.
ﭘارچه شيعری دووههميش لهﮔه َل ههندی شيعری ديكهدا ،ﭘ كهوه هاتوون كه
ههموويان به "دلَه" دهست ﭘ دهكهن:
١٣٧

دلَه زاريش كهرد
دلَهی كهمتهر وير!
دلَه ،بﯽ نازهن
دلَه بهشق حهق مهبه سهر ﮔهردان!
و ههموويان هﯽ مهحزونﯽ )ب سارانﯽ(ن .بهﻵم چۆن ئهوان له ديوانﯽ ب سارانﯽ
)چاﭘﯽ و دهستنووس(دا تۆمار كراون ،ئهم ﭘارچه شيعرهی محهمهد قولَﯽ
سولهيمانيش به ناوی ب سارانييهوه له ديوانﯽ چاﭘﯽ )ل (١٦٢و نوسخهی
بروای من ،شيخ ﻋهبدولموئمين ئهم
دهستنووس )ژماره (١٢٣دا هاتووه .به ِ
كارهی بيهووده نهكردووه -واته دهكرا وهك چۆن بۆ ﭘارچه شيعرهكانﯽ ديكه
ﻋيبارهتﯽ "وله"ی داناوه،بۆ ئهويشﯽ دان و بيﮕه ِرينيتهوه بۆ مهحزونﯽ
)ب سارانﯽ( ،بهﻵم چون ئهو كارهی نهكردووه ،دهتوانين شيعرهكه به هﯽ محهمهد
قولَﯽ سولهيمان بزانين.
ﭘارچهی سيههميش به ههمان شيوه ،لهو شيعرانهيه كه به "دلَه" دهست ﭘﯽ
دهكات ولهﮔه َل دوو ﭘارچه شيعری ديكهدا ،ﭘ كهوه هاتوون:
دلَه! شۆ نهدهور دنيا كهرﮔوزهر )مهوﻻنا حافظ فهرهاد)(
دلَه! هاك ويهرد )شيخ مستهفاى تهختﯽ(
هيچكام لهو س شيعرانه ،له ديوانﯽ ب سارنيدا )دهستنووس و چاﭘﯽ( نههاتوون.

١٣٨

 .٣٢ﺷيﺦ مسﺗهفﺎى ﺗهﺧﺗﯽ
كوری شيخ شهمسهددينﯽ يهكهم و قوتابيﯽ شيخ
"حاﺟﯽ شيخ مستهفاى تهختهِ -
"ابن الحﺟر " بووه .له سهنهی ١٥٤٤ /٥ ٩٥١ز لهدايك بووه و له = ١٠٤٧
١٦٣٧ /٨ز دا ،له ئاواييﯽ تهخته -نزيك شاری حهسهن ئاوا ،كۆچﯽ دوايﯽ
كردووه .له زانست و كهمالَدا بﯽ وينه و له تهريقهت و ئيرشاددا ،تاقانهی
سهردهمﯽ خۆی بووه") .مهردۆخ .تاريخ مهردۆخ" .(٢٣ ،٢ ،ديوانﯽ شيعری
بهرزی سۆفيانه و غهرامﯽ مهﻋنهوی ههيه و زۆربهی ئهو ديوانه ،ﻻی ئيمه
ماوه و له بهر كهشكۆلَﯽ خواليخۆشبوو مهحموود ﭘاشای ﺟافهوهِ ،روونووسمان
كردووه") .مدرس ،بنهمالَهی زانياران" .(١٢٩ ،له ز دی خۆی دهرسﯽ
خويندووه و ﭘاشان چووهته ﻋيراق و شام و حيﺟاز .له مهككه ئيﺟازهی
وهرﮔرتووه و ﭘاش چهندهها سا َل دهرس ﮔوتنهوه ،مردووه و له ئاواييﯽ تهختهی
دهوروبهری سنه ن ژراوه") .بابا مهردۆخ ڕۆحانﯽ ،تاريخ مشاهير كرد،١ ،
.(١٧٩
شيخ مستهفا ،باوكﯽ "شيخ ئهحمهدی تهختﯽ"يه كه ﭘيشتر لهم يادداشتانهدا باسمان
ليوه كرد .تاقه يهك ﭘارچه شيعريشﯽ له كهشكۆلَهكهدا تۆمار كراوه كه  ٦فهرد
زياتر نييه:
دلَه! هاك وبهرد
فام ئهوه كهرە دنيا هاك ويهرد b٤٨ F.
شيعرهكه ،به شوين ﭘارچهيهك ههلَبهستﯽ "مهوﻻنا حافظ فهرهاد"دا هاتووه كه
ئهويش به "دلَه" دهست ﭘﯽ دهكات" :دلَه! شۆ نه دهور دنيا كهر ﮔوزهر،" ....
ﭘارچه ههلَبهستيكﯽ "محهمهد قولﯽ سولهيمان "يش به شو نيدا هاتووه كه ئهويش
به ههمان ش وه دهست ﭘﯽ دهكات" :دلَه! خهياﻵن" ...
له دوو ﻻﭘه ِره دواتردا ،دوو ﭘارچه شيعری شاﻋيرانﯽ ديكه تۆمار كراون كه به
شيخ مستهفاوه ﭘ وهنديﯽ ﭘهيدا دهكهن:
ئـ( شيعری صۆفﯽ ﻋهلﯽ كيۆنانﯽ "در مدح شيخ مصطﻔﻰ تهختﯽ a٤٩ F.
ب( شيعری مهوﻻنا حافظ فهرهاد ،لهو شيعرانهدا ،شيخ مصطﻔﻰ به " ِرههنومای
ِرههبهر " و "شيخﯽ كوببار " و خوﻻسهی ب خهوشﯽ باوكﯽ )واته شيخ
١٣٩

شهمسهددينﯽ يهكهم( و "صاحب فهراسات" و "خاوهن كهشف و كهرامات"
ناودهبهن ودهلَين" :ﺟه ﻋيلم تهحقيق تهمام دانايﯽ" )حافظ فهرهاد(.
مينۆرسكﯽ و مهكهنزی به "تهختﯽ " و سهﺟادی به بۆرهكهيﯽ به "تهختهيﯽ"
ناوبردهيان كردووه ،كه ﺟيازازييهكﯽ ئهوتۆيان نييه .

 .٣٣ئوسﺗﺎد ميكﺎئيل
١٤٠

يهكهم شاﻋيره كه دوای مهحزوونﯽ ناوی له كهشكۆلَهكهدا هاتبيت .مامۆستا
سهﺟادی ،به "وهستا مكايلﯽ زهنانﯽ "ى نووسيوه .دوو ﭘارچه شيعری له
كهشكۆلَهكهدا هاتووه:
مهوﻻم! ﮔول غونچهی ساوای نهشكۆفته
سهودای چهند بلبل تيدا نههوفته b١٠F.
ميرزام! سهرزهمين
بﯽ تۆ نهمهندهن فه ِر ِر سهرزهمين a٥١ F.
ﭘارچه شيعری يهكهم له كهشكۆلَﯽ كهلهﭘووری كورديدا )ب  (٢٢٧ ،٢به ناوی
"مهﻻ مكايل"ـهوه چاپ كراوه ،بهﻵم زانيارييهك لهسهر ژيانﯽ نهدراوه به
دهستهوه.
كاك محهمهد ﻋهلﯽ سلطانﻰ دهلَﯽ" :استاد ميكائيل يا مهﻻ ميكائيل خهلَكﯽ ناوچهی
بيلهواره و شيعرهكانﯽ زۆر له شيعری "ميرزا شهفيعﯽ ماميزهكﯽ" دهچن.
هاوچهرخﯽ ئهويش بووه و له زۆر بهيازی ناوچهی بيلهواردا ،لهﮔه َل شيعری
ميرزا شهفيع ،غهزهلﯽ ئهويش دهبينرين" .سولَتانﯽ ههروەها دهنووسﯽ" :له ناو
يادداشتهكانمدا ،ئهم شيعرانهی ميرزا شهفيع بهرچاو دهكهون:
 مهوﻻم! ﮔول غونچهی ساوای نهشكوفته )كه بريتﯽ بيت ههر لهم شيعرهیئوستاد ميكائيل(
قيبلهم! ﺟهی دونياقيبلهم! نماناقيبلهم! هامهردمقيبلهم! وهفام بۆ"شوينيكﯽ زۆری شيوهی ساكاری "ب سارانﯽ" لهسهر شيعرهكانﯽ دياره".
)محهمهد ﻋلﯽ سو تانﻰ ،نامهيهك بۆ نووسهر.(١٩٩٢ ،
ههروهها "سو تانﻰ" له كت بﯽ 'مناﺟاتهای ﺟاويدان ادب كردی' دا ،كاتﯽ دهچ ته
سهر باسﯽ "ميرزا شهفيعﯽ كوليايﯽ" ،دهنووس " :هاوچهرخﯽ خوسرهوخانﯽ
١٤١

يهكهم بووه و له ساﻵنﯽ دهوروبهری ١٢١٠ی كۆچﯽ ١٧٩٥/٦ز شيعری به
خوسرهوخاندا هه َلﮕوتووه") .مناﺟاتهای(٩٢،....
مامۆستای نهمر سهيد تاهيری هاشمﯽ دهيسهلم ن كه ميرزا شهفيع "مستهوفﯽ"
ديوانﯽ خوسرهو خانﯽ يهكهم بووه )حديقه سلطانﻰ (٣٤٨ ،١ ،و كاك سهديقﯽ
بۆرهكهييش ،ساﻵنﯽ ژيانﯽ ميرزا شهفيعﯽ به  ١١٦٩-١٢٣٨زانيوه د= /٣
١٧٥٥ /٦ -١٨٢٢ز  .ههموو ئهو تهئريخانه دهتوانن ِروانﮕهيهكﯽ ﮔشتيمان له
مه ِر ژيانﯽ ئوستاد ميكائيل بدهن به دهستهوه :شاﻋير دهب  ،له دهوروبهری
كۆتاييﯽ سهدهی دوازده و سهرهتاكانﯽ سهدهی سيزدهههمﯽ كۆچﯽ بهرانبهری
نيوهی دووههمﯽ سهدهی ههژده و سهرهتای سهدهی نۆزدهههمﯽ زاينيدا ،ژيابيت.
مامۆستا محهمهد ﻋهلﯽ قهرهداغﯽ له كتيبﯽ 'كهشكۆلَﯽ كهلهﭘووری كوردی'دا،
ﺟﮕه لهو شيعره ،ﭘ نﺞ ﭘارچه شيعری ديكهی ئهو زاتهی چاپ كردووه:
قيبلهم! بۆ ئامایﺟهی دونياهامهردمنهكيشۆ،واتا بۆ )ب ،٢ل ٢٣٠بهدواوه( كه ،وی دهچﯽ زۆربهيان ،ههر ئهو شيعرانه بنوا كاك محهمهدﻋلﯽ سلطانﻰ به هﯽ ميرزا شهفيعﯽ ماميزهكﯽ داناون.
لهمه ِر ﭘارچه شيعری دووههمﯽ كهشكۆلَهكه )ميرزام! سهرزهمين( ،دهبﯽ بلَيم
شيعرهكه بۆ شيخ شمس الدينﯽ دكانشيری )؟( ﮔوتراوه ،كه نهمتوانﯽ بزانم كييه:
"استاد ميكائيل ،به شيخ شمس الدين دكانشيری )؟("
بروای من ،دهبﯽ ئهو
له شيعرهكهدا ،باسﯽ "مهحموود ﺟان" ﮏ دهكريت .به ِ
كوری شيخ شهمسهددين بووبيت و ئوستاد ميكائيل ،دوای مردنﯽ
"مهحموود"ه ِ
َ
"مهحموود ﺟان " ئهو شيعرهی بۆ دلدانهوهی باوكﯽ ﮔوتب ت.
ﭘ ويسته بﮕوترێ ههندێ لهو شيعرانهی وا له كتيبهكهی مامۆستا "محهمهد ﻋهلﯽ
قهرهداغﯽ" )كهشكۆلَﯽ (...به ناوی مهﻻ مكايلهوه تۆمار كراون )ل ٢٢٩تا
 ،(٢٣١له ديوانﯽ ب سارانيدا به شيعری ب سارانﯽ زانراون:
١٤٢

قيبلهم ديم نهديم:
ههمان ﻻﭘه ِرهی كهشكۆلَﯽ كهلهﭘوور و ژماره ١٩٩ی دهستنووسﯽ ديوانﯽ
ب سارانﯽ.
قيبلهم ﺟهفای تۆ :ههمان ﻻﭘه ِرهی كهشكۆلَﯽ كهلهﭘوور و ژماره ٢١٠ی
دهستنووسﯽ ديوانﯽ ب سارانﯽ.
ئهم ﭘارچه شيعرهی دووههم له كهشكۆلَﯽ شيخيشدا دهبينرێ و نيشانهی 'وله'ی
بهسهرهوهيه a ٣٥ F.كه وا ههيه بﮕه ِريتهوه بۆ مهحزوونﯽ )ب سارانﯽ( .ههمان
شت له مه ِر شيعری "قيبلهم نماناِ "...راسته ،وا كهشكۆلَﯽ شيخ b ٣٥ F.به هﯽ
مهحزوونﯽ )ب سارانﯽ( و كهشكۆلَﯽ كهلهﭘوور )ههمان ﻻﭘه ِره( ،به هيﯽ
بيسارانىيان داناوه.

 .٣٤نﺎظر بسﺗى
١٤٣

ناوی "ناظر"ی شاﻋيرم يهكهم ﺟار له 'حديقه امان اللهﯽ'ی ميرزا ﻋبدﷲ منشﯽ
باشﯽ )رونق(دا بينيوهِ .رهونهق ،وهك شاﻋيريكﯽ فارسﯽ ويژی دهناس ن و
ناو ك له شيعره كوردييهكانﯽ نابات" :ناظر خهلَكﯽ ئاوايﯽ بست لهنزيكﻰ سنهيه"
)حهديقهی ئهمانولَﻶهﯽ ،نوسخهی دهستنووسﯽ كتيبخانهی بريتانيا MS.or.
.(٢٩٤٣
ئينﺟا شوينﯽ "ناظر "م له "تاريخ مشاهير كرد "ی بابا مهردۆخ ِرۆحانﯽ دا،
ههلَﮕرت" :شيخ زين العابدين ،نازناوی شاﻋيريﯽ "ناظر" ،خهلَكﯽ ئاوايﯽ بست
خورهی ديواندهر و مرۆڤيكﯽ زانا و ﻋارف و بهﭘاريز بووه.
له مهحالﯽ
خور ِ
ِ
َ
هاوچهرخﯽ ئهمانولﻶخانﯽ ﮔهورهی ئهردهﻵن و شاﻋيريكﯽ باش بووه كه
شيعری زۆر ﮔوتوون ،بهﻵم ژمارهيهكﯽ كهميان ماون(٣١٩ ،١) ".
بهم ﭘ يه ،ناظر بستﯽ ،ههمان شيخ زهينهلعابدينﯽ بستييه و ئهﮔهر بزانين
ئهمانولَﻶخانﯽ ئهردهﻵن لهنيوان ساﻵنﯽ  ١٢١٤و ١٢٤٠ی كۆچﯽ =/٩
١٧٩٩/١٨٠٠ -١٨٢٨ز دا ئهمارهتﯽ كردووه ،دهبﯽ شيخ زهينهلعابدينيش له
ههمان ساﻵن ،واته ئاخر و ئۆخری سهدهی ههژده و نيوهی يهكهمﯽ سهدهی
نۆزدهههمدا ،ژياب ت.
كهشكۆلَﯽ شيخ ﻋهبدولموئمين يهك ﭘارچه شيعری "ناظرى بستﯽ" تۆمار
كردووه:
ِرۆی كهلبهﻻ مهن
ياران ِرهستاخيز ِرۆی كهلبهﻻمهن a٣٤ F.
كه شيعر كﯽ  ٨فهرديﯽ ِرازاوه و ﺟوانه .به شوين شيعرهكهدا ،دوو ﭘارچه
شيعری ديكه هاتوون كه ﻋيبارهتﯽ 'وله'يان له سهر نووسراوه ،ئينﺟا شيعريكﯽ
ديكه هاتووه كه ،لهسهری نووسراوه" :وله دربيان ﻋدالت معدلت دهستﮕاه
ﻋاليﺟاه معلﯽ ﺟايﮕاه خسروخان واقع شده" .شيعرهكان بريتين له:
ﭘهيك دوور مهنز َل

!

نهسيم صوب خ ز ،باد دوور مهنز َل a٤٣ F.
رهوان بﯽ ِراه
قيبلهم! ﺟه ِرای زيدِ ،رهوان بﯽ ِراه a٤٣ F.
١٤٤

ميرزام! نهمهندهن
ِروكن زﻻلهت ﭘايش نهمهندهن b٤٣ F.
كوری ئهمانولَﻶخانه و
ﭘارچه شيعری س ههم سهبارهت به خوسرهوخانﯽ ناكامِ ،
ئهﮔهر به هۆنراوهی ناظر بزانر ت ،دهب شاﻋير تا سهردهمﯽ ئهمارهتﯽ
خوسرهو خانيش ژيابيت )١٢٤٠-١٢٥٠ی كۆچﯽ١٨٢٤/٥-١٨٣٤/٥ ،ز(.
له مه ِر ناوی ﮔوندی بست له ﭘهراويزی 'تحﻔهی ناصری'دا ،هاتووه" :بست به
فتﺢ بای موحد و سكون سين مهمل" )ذيل صﻔحه  ،(٦٠بهﻵم 'حديقه '...له
شيوهی "بست "دا تۆماری كردووه )ههمان( ئهوانهش لهكاتيكدان ،كه خهلَكﯽ
ﮔوند و ناوچهكه ،وەک "بست "ی حونﺟه دهكهن :بست و كانيعمهت دوو ﮔوندی
خوره و تيلهكۆ -سهر به شاری ديواندهرهن.
خور ِ
ِ
ليستهی مينۆرسكﯽ ناوی ناظرى بستﯽ تيدا نييه و له ئاكامدا ،سهﺟادی و
بۆرهكهييش ناويان نههيناوه.

 ٣٥و  .٣٦يﺎسكه و يۆسف يﺎسكه
١٤٥

"يۆسف ياسكه ،ﭘياو و شاﻋيری خان ئهحمهد خانﯽ ئهردهﻵن بووه .ئهم والييه له
 ١٥٩٢هاتووهته دنيا و له ١٩٣٦دا له مووس َل مردووه" )سهﺟادی ،ميژوو،
 ..." (٥٣٦خان ،شكﯽ تﯽ كردووه كه ﮔوايه لهﮔه َل ژنهكهيا )كﻶوزه ِره خانم
كچﯽ شا ﻋهبباس( ،كهين و بهينﯽ ههيه و خهريكﯽ ِرابواردنه ،ههر بۆيهش
زيندانﯽ كردووه) ".مينۆرسكﯽ ،وتاری 'ﮔۆران' -له زمان "دوكتۆر سهﻋيد
خانﯽ كوردستانﯽ "يهوه" (.باسﯽ خهيانهتﯽ كﻶوزه ِر خانم )زرين كﻼه( به خان
ئهحمهد خان و چۆنيتيﯽ ئيعدامكردنﯽ "يوسو ياسكا " -وهرﮔ ِری تايبهكاری
خانﯽ ئهردهﻵن ،هيشتا ههر به سهرزاری خهلَكﯽ كوردستانهوه دهﮔه ِرێ و ﭘير و
ِرد ن سﭘيانيش ئهو شيعرانهيان لهبير ماوه كه لهم بارهوه ﮔوتراون) ".ﭘهراويزی
ميژووی مهستووره ،ل٢٤١ی دهقﯽ كوردی(.
"سهيده بهﮔم ناسراو به ز ِر كﻶو  ...لهﮔه َل ههرزهكار كﯽ يۆسف ناو ،كه به
دهنﮕخۆشﯽ و ﺟوانيﯽ سيما ناوی دهركردبوو ،نيوانﯽ ساز كرد و ئهﮔهر
دهرهتانﯽ دهست كهوتايه ،قسهيهكﯽ لهﮔه َل دهكرد .ئهم ﮐوڕەﻻوه ،يهك له موتريب
و ﮔۆرانيبيژهكانﯽ مهﺟليسﯽ خان بوو و ﺟارﺟاره دهچوه حهرهمسهرا .كهم كهم
داستانﯽ ئهوينﯽ سهيده بهﮔم به ﮔو ﯽ ژن و ﭘياو ﮔهيشت و بوو به بهيت و باوی
كووچه و كۆﻵنان .له ئهنﺟاما ﮔهيشته ﮔويﯽ خان ،يۆسف كه چهند شيعر كﯽ به
كﻶوزيردا ههلَﮕوتبوو ،له بهر ب عهقلَﯽ و زالَبوونﯽ ئهوين ،ﺟارﺟاره بۆ دۆست و
ِ
برادهری خۆی دهﮔوتهوه .شهو كيان له حالَﯽ سهرخۆشيدا ،له بهردهمﯽ خان
ئهحمهد خان ،به دهنﮕيك كه ﻋهق َل بۆی حهيران دهبوو ،شيعرهكهی به ﮔۆرانﯽ
ﮔوت .ليرهدا ،ﮔومانﯽ خان ئهحمهد خان به يهقين ﮔه ِراو ﮔهرچﯽ ههلَوهدای
ﺟوانيﯽ سيما و ههلَسوكهوتﯽ ِريكوﭘ كﯽ يۆسف بوو ،بهﻵم مهزنايهتيﯽ ئهميريﯽ،
چاوی خۆشهويستيﯽ لﯽ بهست ،نيوهشهو بانﮕﯽ كرد و ههر ئهوكاته ،فهرمانﯽ دا
له قهﻵوه ههلَيان واسﯽ و لهشيان خسته ناو چينﯽ ديوارهوه) ".سير اﻻكراد٤٥ ،
دهقﯽ فارسﯽ .ئهم كتيبه لهﻻيهن مامۆستا كهريمﯽ حيسامىيهوه وهرﮔه ِراوهته سهر
كوردی ،بهﻵم من چاوم ﭘيﯽ نهكهوتووه(.
بۆرهكهيﯽ له )ميژووی ويژهی كوردی( )ل(٥٥٩دا ناوی "يۆسف ياسكه "
دينﯽ و تهئريخﯽ ١٠٤٢-٩٩٥ی بۆ دياری دهكات .سهرچاوهی وهك تاريخ
مشاهير و تحﻔه ناصری و حديقه ناصری و تاريخ مهردۆخ له باسﯽ
زيرخانم به خوشكﯽ شا
ِرووداوهكانﯽ سهردهمﯽ خان ئهحمهد خاندا ،كﻶو ِ
ﮔۆری.
ﻋهبباس دهدهنه قهلَهم ،بهﻵم باسيك له يۆسۆ ياسكه ناهيننه ِ
كاك محهمهد ﻋهلﯽ سولَتانﯽ له وهﻵمﯽ ﭘرسياری مندا ،به نامه بۆی نووسيم:
ﺟوانرۆيه .ياسهكه ناوی دايكيهتﯽ
"يۆسف ياسهكه ،له شاﻋيرانﯽ ناوچهی ﺟافﯽ
ِ
١٤٦

كه له ئهسلَدا ياسهمه بووه و /ك/ی تهحبيب و /ه/ی تهخﻔيﻔﯽ ﭘﯽ دراوه و به دابﯽ
ناوچهكه ،چون له مندالَييهوه ،باوكﯽ لهدهست دابوو ،به ناوی دايكيهوه بانﮓ
دهكرا .دهلَين لهﮔه َل دايكﯽ لهنيو هۆزه كوردهكان و ديوهخانﯽ ﮔهوره و مهزناندا
كور ههردوو ،مرخﯽ شيعريان بووه و ئاغا يۆسف له
هاتوچۆی ههبوه .دايك و ِ
هۆنهرانﯽ ﮔهوره و ناودارانﯽ "ﮔۆران"ی بيژه .لهبهر ئهوهی له مندالَييهوه
خووی به ﮔه ِران ﮔرتبوو ،شيعرهكانﯽ ليرهولهوی له ناو كورددا بﻶو بوونهتهوه.
له سهردهمﯽ قاﺟار و دهورهی ناسرهددينشادا ژياوه و لهناو يادداشتهكانﯽ مندا،
موناﺟاتيكﯽ بهم مهطــلَهﻋه دهبينریِ ) :رهسوو ﯽ ِرههبهر ،يا رسول ﷲِ ،رهسوو َل
ِرههبهر() ".نامهيهك بۆ نووسهر.(١٩٩٣ ،
نامهكهی كاك محهمهد ﻋهلﯽ ،چهند خالَﯽ ﮔرنﮕﯽ تيدايه (١ :ناوی ،ياسهكهيه نه
ياسكه  (٢خۆی و دايكﯽ ههردوكيان شاﻋير بوون  (٣له سهردهمﯽ
ناصرهددينشاهﯽ قاﺟاردا ژياوه .لهمه ِر ياسكه و ياسهكهن من دلَنيا نيم و ناتوانم
برياری تهواو بدهم بهﻵم ئهوهندهی له خهلَكﯽ ناوچهی ههورامانم بيستبﯽ ،ئهو
ِ
ناوه له ناوچهكهدا وهك ياسكه و ياسكا حونﺟه دهكريت .سهردهمﯽ
ناسرهددينشاهﯽ قاﺟاريش ﮔهليك ﺟياوازه له سهردهمﯽ نووسرانﯽ كهشكۆلَهكه.
ناسرهددينشا ،له سالَﯽ ١٣١٣ی كۆچﯽ ١٨٩٥ /٦ز دا كوژراوه ،كه ئهو سا ه
ﮔهل ﮏ دواتر له سهردەمﯽ خان ئهحمهدخانﯽ ئهردە نه و هيﭻ ﭘهيوهندييهكﯽ به
كﻶوزير خانمﯽ خوشك )يا كﭻ( ی شاه ﻋهبباسﯽ
مهسهلهی خان ئهحمهد خان و
ِ
سهفهوييهوه نييه.
ليرهدا ﭘيويسته ئاماژه به چهند فاكتﯽ ميژوويﯽ بكر ت:
به ناوی خان ئهحمهد خانهوه ،دوو كهس له ميژوووی ئهردهﻵندا ناسراون:
كوری "كهلبعهلﯽ خان " )-١٠٨٢
كوری ههلَۆ خان )١٠٢٦ -١٠٤٨ك( و ِ
ِ
١٠٦٧ك( .زاوای شاه ﻋهبباسﻰ سهفهوی ئهوی يهكهميانه و ساﻵنﯽ ئهمارهتﯽ
بهرانبهره لهﮔه َل ساﻵنﯽ  ١٦١٦ /٧ -١٦٣٨/٩زاي نﯽ.
يۆسف ياسكهيهك ،كه لهو سهردهمدا ژيابيت ،دهبﯽ به تهواوهتﯽ له ياسهكهی
سهردهمﯽ ناسرهددينشاه ﺟياوازبيت .بهم ﭘييه ،يا دهبﯽ دوو ياسكه له دوو
سهردهمﯽ ﺟياوازدا ههبووبن -كه من هيﭻ نيشانهيهكم بۆ سهلماندنﯽ ئهو ئهﮔهرە
بهدهستهوه نييه ،يا كاك محهمهد ﻋهلﯽ سلطانﻰ سهرچاوهكانﯽ بهردهستﯽ تووشﯽ
ههلَه هاتبيتن .ههلَهی واش لهسهر كهسايهتيﯽ ميژوويﯽ ،له كوردستاندا شتيكﯽ
نائاسايﻰ نييه.
١٤٧

ئهم شيعرانهی له كهشكۆلَهكهدا به ناوی ياسكه )ياسهكه(وه تۆمار كراون٦ ،
ﭘارچه شيعرن .له ﭘهيوهنديﯽ ئهو باسهدا دهبﯽ بﮕوترێ كه چهند شيعری ديكهش
به نيشانهی 'وله' دياری كراون و به شوين ئهو شيعرانهدا هاتوون كه دوور نييه
هيﯽ "مهحزوونﯽ" )ب سارانﯽ( يا ياسكه بن .شيوهی بهيانﯽ شيعرهكان له هيﯽ
بيسارانﯽ ناچن ،بهﻵم لهﮔه َل ئهوهشدا بۆچوونهﮐه ﺟيﯽ دلَنيايﯽ نييه .شهش ﭘارچه
شيعرهكه ،بريتين لهوانهی خوارهوه كه ههنديكيان به ناوی ياسكه و ههنديكﯽ
ديكهيان به ناوی يۆسف ياسكهوه دياری كراون ،ههر له بهر ئهوه هۆيه و
مهسهلهی شاﻋير بوونﯽ دايکﯽ يۆسﻔيش ،ﮐه ڕ زدار محهممهدﻋهلﯽ سو تانﯽ له
سهرەوەتر دەست نيشانﯽ ﮐردبوو ،من ياسكه و يۆسف ياسكهم به دوو كهس
داناوه:
- ١يۆسف ياسكه :
ئارۆو كﻔرێ ديم ئيمان مهﭘۆشا
دلَ ،ئيمان به بت كوفﻔار فرۆشا a٣٢ F.
- ٢يۆسف ياسكه در ﺟواب :
ﭘر ﺟهدهرد
مهوﻻم ِ
ﭘر ﺟهداخ دهرد b٣٧ F.
نهوازش مهيۆِ ،
- ٣ياسكه در سئوال ياسكه ﭘسر يوسف :
يا شا! ِرههابۆ
ميرزام ﺟهی بهنده به زۆر ِرههابۆ a٤١ F.
- ٤يۆسف ياسكه در ﺟواب :
ياسكه ياوا
بای شهمال نامهت ياونا و ياوا a٤١ F.
- ٥يۆسف ياسكه :
چراخم قايل
١٤٨

به ﺟهورو ﺟهفات ئهوڕۆ بيم قايل a٤٥ F.
- ٦يۆسف ياسكه :
ِرهسوول ِرههبهر
يا ِرهسوول ﷲِ ،رههنومای ِرههبهر b٤٦ F.
لهم شهش ﭘارچهيه ،ﭘينﺟيان به ناوی يۆسف ياسهكهوهيه و يهكيان )ژماره  (٣به
ش وهيهك ناسينراوه كه تهواو ساغ ناكريتهوهِ .رستهی فارسيﯽ سهر شيعرهكه،
دهتوانرێ به دوو شيوه بخو نريتهوه:
ئـ( "ياسهكه در سئوال ،ياسكه ﭘسر يوسف " ،كه بهشﯽ يهكهم ِراﮔهياندنﯽ ناوی
شاﻋيره و بهشﯽ دووههم ِروونكردنهوهی چۆنيهتﯽ و چييهتيﯽ ناوی ياسكهيه،
كوری يۆسﻔه.
واته :ياسكه ﭘرسياری كردووه -ههر ئهو ياسكهيهی وا ِ
كوری
ب( "ياسكه در سئوال ياسكه ﭘسر يوسف " ،واته ياسكه له ياسكهی ِ
يۆسف دهﭘرسﯽ.
ههردوو ئهم شيوه خويندنهوانه ،تهنﮕوچهلَهمهمان بۆ ﭘيك دينن :له شيوهی
دووههمدا ياسكه چۆن له ياسكهی ﭘرسيار كردووه؟ له شيوهی يهكهميشدا كه به
كوری يۆسف! بهم
كور و دهشب به ِ
بروای من زۆر و چووتره ،ياسكه دهب به ِ
ِ
ﭘييه ،ياسكه دهب دوو كهس بن .بهﻵم چۆن؟
ﭘارانهوهی كهسيكه بۆ ِرههايﯽ و
ناوهرۆكﯽ شيعری "ياشا! ِرههابۆ " ...دوﻋا و ِ
ئازاديﯽ ﮔهوره و ﻋهزيزيكﯽ خۆی له زيندانﯽ خان ئهحمهدخان .شاﻋير ،كابرای
زيندانﯽ به "ميرزام " بانﮓ دهكات و ئاواتﯽ ئهوه دهخوازی 'بهزۆر' ئازاد
هامرازی شای سۆسهن خاﻵن" .كهسيكﯽ ئهوتۆ ،دهتوانﯽ
بكرێ و بب تهوه " ِ
كهسوكار ،يا ژن يا دايك ،يا مندالَﯽ يۆسف ب ت ،به م زيندانييهكه -بﯽ هيﭻ
ﮔومانيك "يۆسف "ـه.
شيعری دوای ئهو ،وهﻵمﯽ يۆسﻔه و ﭘاكانهكردن بۆ خۆی:
ئهر خودا مازۆ ،خان ناموهر
چون يۆسف ﺟه چا ماوهرۆم وهبهر ]دهر؟[
ئهوسه ،به كۆری ِرهقيبان ِرهد،
١٤٩

من ئهو يۆسﻔم ،خان ئهو خان ئهحمهد b٤١ F.
ل رهدا شاﻋير وهﻵمﯽ شاﻋيری شيعری ﭘيشوو دهداتهوه و به 'نووری ديده' و
'مايهی زيندهﮔﯽ' و 'بهر ﮔوزيده'ی خۆی ناوی ل دهبات.
سهره ِرای ﮔيژوﮔومييهكﯽ زۆر لهسهر ناو ،ژيان و شيعری يۆسف ياسكه و ئهو
كوری يۆسﻔهوه
موشكيلهيهی به هۆی ﻋيبارهتﯽ ياسكه و يۆسف ياسكه و ياسكهی ِ
له كهشكۆلَهكهدا دروست بووه و ساغكردنهوهی مهسهلهكه ،بهبﯽ سهرچاوهی
برواﭘيكراو له ﮔونﺟان نابيت ،من لهسهر ئهو باوه ِرهم كه شيعری "ياشا
ِ
كوری يۆسف ياسكهيه ،كه ئهويش ههر دهبﯽ شاﻋير
ی
ياسكه
هﯽ
"
...
هابۆ
ه
ِر
ِ
بووبيت ،ﭘينﺞ شيعرهكهی ديكهش هﯽ يۆسف ياسكهن ،واته "ياسكه " دوو
كهسن.
ئارۆ كﻔری ديم  a ٣٢F.له
شايانﯽ باسه ،لهو  ٦ﭘارچه شيعره ،يهكهميان واته ) ِ
ديوانﯽ دهستنووسﯽ ب سارانﯽ )ژماره (١٣٩دا ،به ناوی ب سارانىيهوه هاتووه.
ناوهرۆكﯽ ﭘارچه شيعری ﭘ نﺟهم و به تايبهت شهشهم ،شاﻋيرهكهی به مرۆڤيكﯽ
لهخواترس و ئاينﯽ دهنوينن كه ﮔهليك بهئيمان بووه و دوور نييه له سهردهمﯽ
ﭘيريدا ئهو شيعرانهی هۆندبيتهوه .ئهوهش لهﮔه َل ِروخساريك كه له يۆسف
ياسكهی ديوهخانﯽ خان ئهحمهد خانﯽ دهيكيشنهوه ،ﮔهليك ﺟياوازه.
بروای من ِرووداوی ديوهخانﯽ خان ئهحمهد خان يا ههر له بنه ِرهتدا
به ِ
دروستكراوی خهيالَﯽ هونهرمهند كه ،يا خهلَك ئهو داستانهيان لهبهر ههر
هۆيهک و يهک ﮐلهوان ،ناڕەزايﯽ له دام و دەزﮔای حکوومهتﯽ ،ههلَبهستووه ،يا
ئهﮔهريش بووبيت ،شاخ و بالَﯽ زۆری ﭘ وه نراوه و به ﮐورتﯽ ،ههموو يان
ﮔيرر نهوه،
بهش ﮏ لهو شيعره ههﺟوانهی وا له زمان يۆسف ياسكهوه ده ِ
درهنﮕتر ههلَبهستراون.
كهشكۆلَﯽ كهلهﭘووری ئهدهبﯽ كوردی )ب  ،٢لل (١٥٦-٩خاوهنﯽ شيعری "ﺟه
بيساران ما َل"  b ٣٧ F.به "يۆسف ناو ك" دهزان و شيعری دوای ئهو ،واته
"يۆسف! كهم نييهن  /با ﺟه بارﮔهم هيممهت كهم نييهن"  ،a٣٨ F.به وهﻵمﯽ
"بابا شيخﯽ ب ساران " بۆ ئهو يۆسﻔه دادهنيت .تۆ بلَيﯽ ئهو يۆسﻔه ،ك بيت؟
يۆسﻔه ياسكه؟ نازانم.
مامۆستا محهمهد ﻋهلﯽ سولَتانﯽ له وتارهكهی ﮔۆڤاری "ئاوينه"دا دهنووسيت:
"ئهوهی له سهردهمﯽ ژيانﯽ يۆسف ياسكه ئاشكرايه ،ناوبراو له سهردهمﯽ
١٥٠

سهفهوييهكان -سهدهی شازدهههمﯽ زاينيدا ژياوه" .بۆ ِروونكردنهوهی زياتر
بروانه ﭘهراويزی ﭘارچه شيعری ژماره  a ٤١ F. ٣٢٧و
لهمه ِر شيعرهكهِ ،
ﭘهراويزی شيعری a٤٧ F. ٣٦٢
مامۆستا محهمهد ﻋهلﯽ قهرهداغﯽ له وتاری ﮔۆڤاری "ﮔزينﮓ"دا دهنووس ت:
"ﺟﮕه لهوهی له كهشكۆلَﯽ كهلهﭘووری ئهدهبﯽ كورديدا ناو و بهرههمﯽ يۆسف
ياسكه ههيه ،له ژماره ١٢٩٠ی "ژين "يشدا لهسهری نووسراوه.

 .٣٧مهﻻ يۆسف ،برای مهﻻ حهبيبﯽ ﮔﻼن
ﻻﭘه ِرهی b٤١ی كهشكۆلَهكه ،ﭘارچه شيعر كﯽ ت دا تۆمار كراوه كه ئهم
ﻋيبارهتهی لهسهر نووسراوه" :وله قيل مﻼ يوسف برادر مﻼ حبيب كﻼن".
چۆنيهتيﯽ نووسرانﯽ ﻋيبارهتهكه ،ههندی ﭘرسيار د ن ته ﭘ ش :
١٥١

 ١ئايا ئهم ﭘارچه ههلَبهستهش وهك زۆربهی ئهو شيعرانه نيشانهی 'وله'يان
لهسهر دانراوه ،هيﯽ مهحزوونﯽ )ب سارانﯽ(يه؟
 ٢ئايا دهتوانين به شيعری يۆسف ياسكهی بزانين؟ )ئهو شيعره و ﭘينﺞ ﭘارچه
ههلَبهستﯽ ﭘ ش ئهو ،نيشانهی 'وله'يان لهسهره و ههلَبهستﯽ ﭘيشتريان ،به ناوی
"يۆسف ياسكهوه" هاتووه(.
 ٣ئهﮔهر وا نييه ،دهبﯽ هﯽ مهﻻ يۆسف بيت .ﭘيشتريش له ههندی شويندا
ديومانه ئهﮔهر ش خ ﻋهبدولموئمين شيعر كﯽ به ناوی مهحزوونىيهوه ه ناب ت،
ﻋيبارهتﯽ "وله محزونﯽ" لهسهر نووسيوە.
من زياتر ،لهﮔه َل بۆچوونﯽ سيههمدام ،واته ﻻم وايه شيعرهكه ،هﯽ مهﻻ يۆسف
بروای من ،شيخ ﻋهبدولموئمين بۆ ئهوهی سهر له خو نهر نهش و ن ت و
ب ت .به ِ
ئهو مهﻻ يۆسﻔهی لهﮔه َل شاﻋيری ﭘيشتر -واته يۆسف ياسهكه -به ﺟياواز
دانابيت ،به شوين نووسينﯽ ناوهكهيدا زياتری ناساندووه و ﮔوتوويهتﯽ 'برای
مهﻻ ﺟهبيبﯽ ﮔﻼنه' .لهمه ِر ئهو مهﻻ حهبيبهش ،هيﭻ نازانين تهنانهت به
دلَنيايىيهوه ناتوانين وشهی "ﮔﻼن" له بيچمﯽ كﻼن ،كهﻻن ،كوﻻن ،كووﻻن،
كۆﻵن ،ﮔهﻻن يا ﮔوﻵندا ساغ بكهينهوه.
مينۆرسكﯽ ،سهﺟادی ،مهكهنزی و بۆرهكهيﯽ له شيوهی 'كهﻻن'ياندا هيناوه.
بهﻵم سهﺟادی به "مهوﻻنا "ی ناو دهبات و بۆرهكهييش ههمان شتﯽ دووﭘات
كردۆتهوه .بهداخهوه نهمتوانﯽ شو نﯽ به سهرهاتﯽ ئهم زاته ههلَبﮕرم و
زانيارييهك لهسهر ژيانﯽ وهدهست ب نم.
تهنيا يهك ﭘارچه شيعری كهشكۆلَهكه ،به ناوی مهﻻ يۆسﻔهوه تۆمار كراوه:
نهو ﭘايز ويهرد
فهس َل ِرهنﮕا ِرهنﮓ نهو ﭘايز ويهرد b٤١ F.
شيعرهكه  ١٩فهرده و باسﯽ سهرهتای سهرما و سۆ َل و كۆكرانهوهی سياما َل و
ﮔه ِرانهوهيان بۆ 'زههاو' دهكات .بۆ بلَيﯽ مهﻻ يۆسف خۆی ،له ﺟافهكان
نهبووبيت؟ ﻻم وايه وردبوونهوه له ش وە زمانﯽ شيعرهكه و شيوهی بهيانﯽ
شاﻋير دهتوان لهم باريهوه يارمهتيدهرمان ب ت ،بهﻵم ئهوه بۆ كهس ك دهبيت كه
شارهزاييﯽ تهواوی له بن لههﺟهكانﯽ ش وهی ﮔۆرانﯽ ههب ت .به داخهوه ،من
ئهو توانايهم نييه.
١٥٢

 .٣٨مهﻻ يۆسف ِرۆيسه /دۆيسه
يهك ﭘارچه شيعری ئهم شاﻋيره له كهشكۆلَﯽ ش خدا تۆمار كراوه:
ﮔريا
شهمسهددين! ِ
١٥٣

ﮔريا b٥٠ F.
دلَ ،ئيمشهو چون شهم تا به صوب ِ
ﮔريا ،ﭘيويسته ديارده به يهك خا َل بكهم :شيخ
لهمه ِر خويندنهوهی وشهی ِ
ﻋهبدولموئمين بۆ ﺟياكردنهوهی ﭘيتﯽ /ر /له ِ /ر ،/له سهر ههموو ِ /ر/يهكﯽ قهلَهو
نيشانهی شهددی داناوه :ﮔريا ،خريا ،بريا و...
سهبارهت به ناوی شاﻋيريش چهند خالَيك دهبﯽ بﮕوتری:
مهكهنزی به "دهويسهی) " (Dawisaiی خو ندۆتهوه .به حيسابﯽ ئهوهیمينۆرسكﯽ ناوی نهه ناوه ،سهﺟادی و بۆرهكهييش باسيان نهكردووه.
له كهشكۆلَهكهدا ،زياتر وهك دويسه" دهچ ت.بهﻵم من به هۆی سهره ههودايهكهوه ،ﻻم وايه دهبﯽ ِرۆيسه ب ت:
كوری قازی مهحموود
"يۆسف صديقﯽ شاهۆيﯽ ﮔۆرانﯽ ،خهلَكﯽ ههورامان و ِ
كوری كهمالَهددين نوورانﯽ له ﻋهشيرهتﯽ ِرۆيسﯽ بووه .له زانست و ئهدهب و
ِ
ﻋيرفانا ﭘايهيهكﯽ بهرزی ههبوه و له سا َل ١٠٠٠ی مانﮕﯽ دا كۆچﯽ دواييﯽ
كردووه١٥٩١ /٢ = ".ز ) .تاريخ مشاهير كرد.(١٥٩ ،١ ،
من دووری نازانم شاﻋيری شيعرهكه ،ههمان يۆسف صديقﯽ شاهۆيﯽ ب ت ،بهو
ﭘ يهش ئاشكرايه دهبﯽ ناوهكهی وهك ِرۆيسﯽ يا ِرۆيسه بخو نر تهوه.
شاﻋير ،لهو شيعره  ٦فهردييهدا ﮐه فهردی يهكهم )مهطلهع(ی لهسهرهوهتر،
هاتووهِ ،رووی ﭘرسيار له "شهمسهددين" ناويك ،باسﯽ دلَﯽ خۆی بۆ ﮐردووە كه
شهو كيان تا بهسهحهر ئاﮔری ﮔرتووه و له شوينيكدا ،دهلَﯽ:
ﭘهروانهی د َلت مهسﻔت به چرام

شهمسﯽ! ئهو مهديت ئيمشهو ماﺟهرام

دوابهدوای ئهو ،وهﻵمﯽ "شيخ شهمسهددينﯽ دهرهههردی" هاتووه و ئهوەش وا
دهﮔهي ن ت ﮐه ِرووی قسه و ﭘرسياری يۆسف لهو بووبيت) .باسﯽ شيخ
شهمسهددين له بهشﯽ تايبهت به خۆيدا -وتاری ژماره  ،١٦هاتووه( .وا ههيه
يۆسف ِرۆيسه و شيخ شهمسهددينﯽ دهرههردی ،هاوچهرخ بووبيتن .دوای
ههموو ئهوانهش ﭘيويسته بلَيم ﮔونديك به ناوی "دۆيسه" له ناوچهی كهﻻتهرزان
)نيوان سنه ومهريوان( ههيه و هيﭻ دوور نييه شاﻋير خهلَكﯽ ئهو ﮔونده بووبيت
و بهم ﭘييه ،دهكريت ناوی به مهﻻ يۆسف دۆيسهيﯽ بخو نر تهوه .ههر بۆيهش من
١٥٤

باسهﮐهم يهﮐﻼيﯽ نهﮐردووە و به هيوای زانياريﯽ زياتری دواڕۆژ ،باسهﮐهم
ئاوا ه ه شتۆتهوە.

 .٣٩ﺷيﺦ يهﻋقووب جﺎن
مينۆرسكﯽ و مهكهنزی و مامۆستا سهﺟادی له ش وهی "يهﻋقووب خان "دا
نووسيويانه ،بهﻵم هيﭻ زانيارييهكيان لهسهر ژيان و شوينهواری نهداوه
١٥٥

بهدهستهوه .كاك محهمهد ﻋهلﯽ سولَتانﯽ سهبارهت بهو زاته ،دهنووس " :شيخ
يهﻋقووب ﺟان ،شيخ يهﻋقووب خان ،مهﻻ يهﻋقووب خان ،سهيد يهﻋقووب،
ههموويان ههمان سهيد يهﻋقووبﯽ ماهيده شتين ...كه به ﭘيچهوانهی ِروالَهتﯽ
بروای خهلَك بووه .له زانستﯽ ﻋهرهبﯽ
شيعرهكانﯽ ،كهسيكﯽ له خواترس و ﺟيﯽ ِ
و مۆسيقادا شارهزا بووه و ئهحمهد بهﮔﯽ كۆماسﯽ ،فهرد ك له شيعرهكانﯽ شيخ
يهﻋقووبﯽ له ت ههلَك ش كﯽ شيعری خۆيدا ه ناوهتهوه:
دهی ِرهحمهت وه قهبر ﮔشت سينه سافان
مهخسووسهن يهﻋقووب ،مهﻻكهی ﺟافان
چهرخ چهپ ،چهنيم ِراس بهستهن كهلَهك
مهر من سهنﮕم دان وهمينای فهلهك؟ )سلطانﻰ ،نامهيهك بۆ نووسهر.(١٩٩٣ ،
بهيتﯽ يهكهمﯽ ئهو شيعره له ديوانﯽ مهولهوی تاوهﮔو زيشدا هاتووه.
ههروهها كاك محهمهد ﻋهلﯽ دهنووس " :من كۆمهلَيك له شيعرهكانيم به ژيننامه
و باسيكﯽ دوورودريژ لهمه ِر شوينهوارهكانيهوه چاپ كردووه و ش وه و كهﻻمﯽ
سهيد ياقووب لهﮔه َل شيوهی قسهی مهﻻ ياقووبﯽ قاضﻰ -باﭘيره ﮔهورهی
مهواليﯽ كوردستان و هاوچهرخﯽ خان ئهحمهد خانﯽ ئهردهﻵن ،كه ِرووداوی
ش ت بوونﯽ خان ئهحمهد خانﯽ به شيعری فارسﯽ هۆندووهتهوه ،تهواو
ﺟياوازه") .سلطانﻰ ،ههمان(.
كوری
ئهو مهﻻ يهﻋقووبﯽ قازی يهی كاك محهمهد ﻋهلﯽ باسﯽ ل وه دهكاتِ ،
مهﻻ ﻋهبدول لهتيف و قازی حهسهن ئاوای سنه بووه ﮐه به ﮔو رهی تاريخ
مهردۆخ له سهدهی يازدهههمﯽ كۆچيدا ،مردووه )ب ،٢ل.(٢٦
مهسهلهی يهﻋقووب ﺟان بۆ كهسيك كه خۆی به كهشكۆلَهكهوه خهريك كردب ت،
برواﭘيكراو لهمه ِر
ههميشه ﺟ ﯽ ﭘرسياره ،به تايبهت كه سهرچاوهيهكﯽ ِ
كهسايهتيﯽ شاﻋير بهدهستهوه نييه و بۆ نموونه مامۆستا صديق بۆرهكهيﯽ له
ليستهی كۆتاييﯽ بهرﮔﯽ يهكهمﯽ 'ميژووی ويژهی كوردی'دا ،ناوی "شيخ
يهﻋقووب خان "ی له ﻻﭘه ِره ٥٥٩دا هيناوه و ﻻﭘه ِرهيهك دواتر ،باسﯽ ميرزا
ياقووی مايدهشتﯽ كردووه ،واته ئهو دوو زاتهی لهيهك ﺟيا كردوونهتهوه و
منيش لهﮔه َل بۆچوونهكهيدام.

١٥٦

تاقه شيعريكﯽ  ٤فهرديﯽ ئهو شاﻋيره له كهشكۆلَﯽ شيخ ﻋهبدولموئميندا تۆمار
كراوه:
چراخ! شكاوان
فدای دووريت بام ،دهروون شكاوان a٤٠ F.
بهﻵم غهزهلَيكﯽ  ٨فهردی ديكه به شوين ئهو شيعرهدا هاتووه كه به نيشانهی
'وله' دياری كراوه و هيﭻ ِروون نييه ئايا هﯽ ئهوه يا هﯽ مهحزوونﯽ
)ب سارانﯽ(؟
چراخ لوامهن
به هيمهت يار ﻋهزم لوامهن )ههمان ﻻﭘه ِره ،بهشﯽ حاشيه(.
" سۆران سنهيﯽ" له باسﯽ ِرشتهی بنهمالَهی مهولهوی ئاوهﮔو زيدا دهنووس :
كوری مهﻻ
"مهﻻ سهﻋيدی تاوهﮔو زی )باوكﯽ مهولهوی( ،نهوهی يۆسف ﺟانِ ،
كوری مهﻻ يهﻋقووب ﺟان،
ئهبوبهكری مصنف
كوری سهييد هيدايهتِ ،
چۆریِ ،
ِ
له ِرشتهی سهيدهكانﯽ ﭘيرخدری له نهتهوهی سهييد محهمهد زاهيدی مهشهور به
چۆر له ساداتﯽ حوسهينﯽ يه".
ﭘيرخدری شاهۆ -سهرئالَقهی سهيدهكانﯽ
ِ
) ِريسالهی ﻋيشق ،...ل .(٢٤ئايا ئهو يهﻋقووب ﺟانهی كاك سۆران باسﯽ
دهكات ،ههمان يهﻋقووب ﺟانﯽ كهشكۆلَهكهی ﻋهبدولموئمينه؟ نازانم.
بهراوردی شعيرهكهيم لهﮔه َل ديوانﯽ سهيد ياقۆی ماهيدهشتﯽ كرد ،بهﻵم
نهمدۆزييهوه.
مامۆستا محهمهد ﻋهلﯽ قهرهداغﯽ له وتاری "ﮔزينﮓ "دا دهنووسيت :لهناو ئهو
ﭘه ِره ﭘه ِره و ﭘارچه ﭘارچه شيعرانه دا كۆم كردوونهتهوه ،ﭘه ِرهيهكﯽ كۆنم دهست
كهوتووه كه ﭘارچه شيعری "ميرزا يهﻋقووب ﺟان "ی تيدايه...
"به ئهمری خاليقﯽ ئهكبهر ميﺛقالَك ش بان كۆهان يهكسهر " ...قهرهداغﯽ له
ﭘهراويزی وتارهكهدا دهنووسيت :ناوهكه له دهستخهتهكهدا زياتر له "يهﻋقووب
ﺟاف " دهچيت تا يهﻋقووب ﺟان.
مامۆستا محهمهد ﻋهلﯽ سولَتانﯽ له وتارهكهی ﮔۆڤاری "ئاوينه "دا دهنووسيت:
"من له نامهيهكدا ﺟياوازبوونﯽ كهسايهتيﯽ سهيد يهﻋقووب مايدهشتﯽ و مهﻻ
يهﻋقووب ﺟانم به كاربهدهستان و ههروهها به ساغكهرهوهی بهڕ زی كهشكۆ هكه
١٥٧

ِراﮔهياند ،بهﻵم نازانم بۆچﯽ سهرنﺟيان نهدايه .كاتﯽ نووسرانﯽ كهشكۆلَهكهش
واته  ١١٩٦و ١١٩٨ی مانﮕييه و بهم ﭘييه تيكهلَكرانﯽ باسﯽ سهيد يهﻋقووب
مايدهشتﯽ كه واههيه نزيكهی  ٣٠تا  ٤٠سا َل دوای ئهو تاريخه هاتب ته ﺟيهان،
مهسهلهيهكﯽ زيادييه" .بهكورتﯽ :دوا بۆچوونﯽ مامۆستا سولَتانﯽ ئهوهيه كه مهﻻ
يهﻋقووب ﺟان له سهيد يهﻋقووب مايدهشتﯽ ﺟياوازه و منيش لهﮔه َل ئهو
بۆچوونهدام.
سهرچاوهی زياتر له مه ِر ميرزا يهﻋقووب ﺟان:
محهمهد ﻋهلﯽ قهرهداغﯽ ،وتاری "ميرزا يهﻋقووب " ،ژماره ١٠٨٨ی ژين؛
شيعريكﯽ ميرزا يهﻋقووب ،ﻻﭘه ِره ٢٧٨ی كهشكۆلَﯽ كهلهﭘووری ئهدهبﯽ
كوردی.

بۆ باسﯽ ژيان و ههندی ﺟار بۆ ساغكردنهوهی شيعری ئهو شاﻋيرانه ،كهلَك له
چهند سهرچاوهی سهرهكﯽ وهرﮔيراوه:
١٥٨

١) Major E.B. Soane, “A Short AnthoIoy of Guran Portry,
.١- ٥٧, pp ١٩٢١JournaI of the RoyaI Asiatic Society, January
بروانه ﭘاشكۆی يهكهم.
بۆ تهرﺟهمهی كورديﯽ وتارهكهِ ،
٢) Minorsky, “The Guran”, B S.O. A.S., vol XI, V.
١٠٣- ٨٧,pp ١٩٤٣

تهرﺟهمهی كورديﯽ بهشيك لهم وتاره ،كه ﭘهيوهنديﯽ به كهشكۆلَهكهوه ههيه
كراوهته ﭘاشكۆی دووههمﯽ ئهم كت به.
٣) D.N. Mackenzie, “Some Gorani Lyric Versrs”, B S.
.٢٨٣- ٢٥٣, pp. ١٩٦٥, ٢-١O.A.S., VoI XXVIII, pts,
بروانه ﭘاشكۆی س ههمﯽ ئهم كت به.
بۆ تهرﺟهمهی كورديﯽ وتارهكهِ ،
( ٤ﻋﻼالدين سﺟادی" ،ميژووی ئهدهبﯽ كوردی " ،بهغدا ،چاﭘخانهی مهﻋاريف،
سالَﯽ ) ١٩٥٣بهشﯽ ﭘاخچهی شاﻋيران(.
( ٥صديق بۆرهكهيﯽ )صﻔﯽ زاده(" :ميژووی و ژهی كوردی" ،انتشارات
ناﺟﯽ ،بانه ،كردستان ،بهرﮔﯽ ١و .١٩٩١= ١٣٧٠ ،٢
 تهﻵی دهستهوشار ،يا م ژووی بو ژانﯽ ههوشار ،چاﭘخانهی حيدی ،تهران،.١٩٩٠= ١٣٦٩
 (٦مهﻻ ﻋهبدولكهريمﻰ مدرس" ،بنهمالَهی زانياران " ،چ ،١بهغدا.١٩٨٤ ،
 ---دانشمندان كرد در خدمت ﻋلم و دين ،ترﺟمه احمد حواری نسب ،انتشاراتاطﻼﻋات ،تهران) ، ١٩٩٠= ١٣٦٩،فارسﯽ(.
 ، ---ديوانﯽ مهولهوی ،بهغدا ،النﺟاح١٣٨٠ ،ه١٩٦١-م. (٧شيخ محهمهد مهردۆخ كوردستانﯽ" ،تاريخ كرد و كردستان " )وتوابع(،
چاپ سوم )؟( ،ج ١و ،٢تهران )؟() ١٩٧٢ ١٣٥١ ،؟(

١٥٩

) ٨مهﻻ مستهفای ب سارانﯽ" ،ديوانﯽ ب سارانﯽ" ،كۆكردنهوهی كيومرث نيك
ِرفتار ،ب ،١ئهمينداريتﯽ ﮔشتﯽ ِرۆشنبيری و ﻻوان .١٩٨٢ ،من ،له
نووسينهوهی شيعرهكاندا ،ئهم نوسخهيهم "ن " ناساندووه.
 (٩ديوانﯽ ب سارانﯽ ،نوسخهی مامۆستای سهيد طاهر هاشمﯽ كرماشانﯽ ،كاك
محهمهد ﻋلﯽ سلطانﻰ كرماشانﯽ نوسخهی له بهر ههلَﮕرتووه و ههر ئاماژهيهكﯽ
من به نوسخهی دهستنووسﯽ ديوانﯽ ب سارانﯽ يا نوسخهی "س" ،ئهم دهستنووسه
دهﮔر تهوه.
 (١٠بابا مهردۆخ ِرۆحانﯽ" ،تاريخ مشاهير كرد " ،ج١و ٢و  ،٣انتشارات
سروش ،تهران )به كوشش ماﺟد ِروحانﯽ(  = ١٣٧١ ،١٣٦٦ ،١٣٦٤ساﻻنﯽ
١٩٨٧ ،١٩٨٥و ١٩٩٢ز.
١١) Kamal Fuad, “Kurdische Handschriften”, Franz
.١٩٧٠Steiner, Wirsbaden,
 (١٢محهمهد ﻋهلﯽ قهرهداغﯽ" :كهشكۆلَﯽ كهلهﭘووری ئهدهبﯽ كوردی "،
ب ،١و ٢و ،٣بهغدا.١٩٨٢ -٦،
 (١٣محمد ﻋلﯽ سلطانﻰ كرماشانﯽ" ،حديقه سلطانﻰ " ) ،به سهرهتای سيد
محهمهد طاهر هاشمﯽ يهوه( ،ج ١و  ،٢تهران )؟(.١٩٨٤ = ١٣٦٩ ،١٣٦٤ ،
" ---ديوان سيد يهﻋقوب ماهيدهشتﯽ " ،به خط فريبا مقصودی ،ناشر محهمهدﻋلﯽ سلطانﻰ ،تهران )؟(.١٩٨٤= ١٣٦٣ ،
" ---مناﺟاتهای ﺟاويدان ادب كردی " ،چاپ زيبان تهران )؟(١٣٦٢ ،١٩٨٣
" ---كنز العرفان ") ،ديوان حضرت ميرمحهمهد صالﺢ الحسنﻰ النعمﺔ اللهﻰالماهيدشتﻰ ،ﺟهان نما ،تهران.١٩٨٩ ١٣٦٨ ،
 نامه بۆ نووسهر ) ١٩٩٢و (١٩٩٣ (١٤ميرزا الماس خان كهندولهای" ،حكايت شيرين و فرهاد " ،تصحيﺢ امين
ﮔﺟری "شاهو" ،انتشارات سينا ،قم )ايران(.١٩٩٤ = ١٣٧٣ ،

١٦٠

 (١٥خانای قوبادی" ،خوسرهو شيرين" ،محهمهدی مهﻻ كهريم ئامادهی
كۆری زانياری) ١٣٤٨ ،؟( =) ، ١٩٩٦چاﭘﯽ دووبارهی "انتشارات
كردووهِ ،
صﻼح ايوبﯽ " ،ورمﯽ(.
 (١٧ﮔيوی موكريانﯽ" ،كهشكۆلَﯽ ﮔيو" ،بهرﮔﯽ يهكهم ﭘيتﯽ آ ،ﭘيداچوونهوه و
ئاماده كردنﯽ د .كوردستان ﮔيو موكريانﯽ
 (١٨سۆران سنهيﯽ" ،رسالهی ﻋشق له مهولهوی ناسيدا" ،انتشارات صﻼح
الدين ايوبﯽ ،ورم .١٩٩١ ١٣٧٠ ،
 (١٩سيد محهمهد فاتﺢ سيد زاده هاشمﯽ" ،سههﻔت بند " ،امير كبير ،تهران،
.١٩٨٦ ١٣٦٥
 (٢٠ﻋبدالقادر بن ِرستم بابائﯽ ،تاريخ و ﺟﻐرافيای كردستان -موسوم به سير
اﻻكراد ،به اهتمام محهمهد رئوف توكلﯽ ،تهران )؟(.(١٩٨٧) ١٣٦٦ ،
 (٢١ﻋلﯽ اكبر وقايع نﮕار كردستانﯽ ،حديقه ناصريه در ﺟﻐرافيا و تاريخ
كردستان ،به تصحيﺢ محهمهد ِرئوف توكلﯽ ،تهران )؟(.(١٩٨٧) ١٣٦٦ ،
) ٢٢ميرزا شكر ﷲ سنندﺟﯽ )فخر الكتاب( ،تحﻔه ناصری در تاريخ و ﺟﻐرافيای
كردستان ،مقابله و تصحيﺢ دكتر حشمت ﷲ طبيبﯽ ،امير كبير ،تهران١٣٦٤ ،
).(١٩٨٧
 (٢٣محهمهد بها الدين مهﻻ صاحب ،ديوانﯽ ﭘير شالياری زهردهشتﯽ ،بهغدا،
.١٩٦٨
 (٢٤ﻋهبدولكهريم مدرس" ،دانشمندان كرد در خدمت ﻋلم ودين " ترﺟمه احمد
حواری نسب ،انتشارات اطﻼﻋات ،تهران .١٩٩٠ ١٣٦٩

بهﺷهﮐﺎنﯽ ديﮑهی ﮐﺗ بهﮐه دواﺗر ڕادەﮔهيهنر ن

١٦١

