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  "Äsopۆپ "زئ
  
  
ش (به يۆنانی ئايسۆپۆس)،  ئيزۆپ    زايينه و شاعيری يۆنانی سهدەی شهشهمی پ

ن  وەکراوە. گومان دەکرێ له ناوچهی تاراکي بۆ يهکهم جار له اليهن هيرۆدۆتهوە باسی ل
"Thrakien ،کهوتووە غارستان و يۆنانی ئهوڕۆيی هه کان واته بو " که له دوڕگهی با

لفی " بله دايك بوو   " يۆنان مهحکووم به کوشتن کراوە.Delphiو له شاری د
  

ژووييهکان و     زانياری لهسهر ژيانی ئيزۆپ زياتر له سهرچاوە م
ژوو  گهی نووسراوەکانی هيرۆدۆت م ينهوەکاندا دەبينرێ. لهڕ کۆ ل
ن له ڕۆژئاوای  نی لهدايکبوونی ئيزۆپ به تاراکي نووسی يۆنانييهوە شو

ديتڕانه ناسراوە. لهسهر دوڕگهی سامۆس " ك Samosم " کۆيلهی مرۆڤ
س "بووە به ناو گهيشتوويی و Xanthesی خانت " که دواتر بههۆی ت

يمهتيهکهيهوە ئازاد کراوە.    ب
  

ی سهرچاوەيهکی بيزانسی (ڕۆمی) که لهسهر زانای ڕۆمی     به پ
س "  ١٤و  ١٣" سهدەی Maximos Planudesماکسيمووس پالنۆد

"دا Krösusدراوەتهدەر، ئيزۆپ له خزمهت پاشای ليدييهکان کروزوس "
لفی له يۆنان. لهوێ بووە و ب ه فهرمانی ئهو سهفهری کردووە بۆ شاری د

کی شارەکه مهحکووم به کوشتن کراوە و  بههۆی سووکايهتيکردن به خه
کهوە خراوەته خوارەوە.    لهسهر گاشهبهرد

  
سهرەڕای ناودار بوونی ئهفسانه يۆنانييهکانی شاعيرانی وەك هزيود    
"Hesiod" و ئارشيلۆخۆس "Archilochos"  ش (سهدەی حهوتهمی پ

و کردوە ههروەها  زايين)، ئيزۆپ کارە ئهدەبی و چيرۆکهکانی خۆی ب
ژوو له ڕوانگهی خۆيهوە کرد. ئيزۆپ وەك  ڕانهوەی م دەستی به گ
کهسايهتييهکی گرنگی شيعری ئهفسانهيی ناسراوە، و لهو چيرۆکانهدا به 

ه الوازەکانی مرۆڤ دەکات. کی ساکار ئاماژە به خا واز    ش
  

ش زايين شيعری ئهفسانهيی: کهاتوو له سهدەی شهشهمی پ ی  نپ ، يهکهم چاپ له سا
ی ١٤٧٠ مانی سا   ، سهردەمی ئهنتيکهی يۆنان.١٤٧٦، چاپی يهکهم به زمانی ئا
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کی ڕوون،     ئهفسانهکانی ئيزۆپ بههۆی ساکاری و بهکارهينانی زمان
کی ئاسايی و ههم  ههروەها بههۆی پهيامه ئهخالقييهکانيهوە، ههم الی خه
کی  الی زانايان زۆر خۆشهويست بووە. ڕووی شيعرەکانی له گرووپ

کی گرتۆتهوە.  کوو به گشتی ههموو خه   دياريکراو نهبووە به
  

ه ئيزۆپ له ڕ    وە شيعر سهبارەت به خا گهی کورته چيرۆكی ش
ژ،  ی قسه ب الوازەکانی مرۆڤ، خوو و خدە و پهيوەندايهتی لهگهڵ ئاژە
کی ڕەخنهگری زۆر پڕ بايهخی  رەوار، کار جاروباريش گياو گژ و ل
ن  قاندووە. خوداکان و مرۆڤ زۆر کهم له چيرۆکهکانی ئهودا دەبينر خو

گهڵ ئهم کهسايهتييانه رووبهڕوو دەبينهوە: و له چيرۆکهکانيدا زياتر له
ۆ و کۆتر، ئهسپ و گا، کهر و سهگ، ئاسك و  مشك و بۆق، هه
وی و گورگ،  ر و وشتر، ماسی، ر روو، ش شك، قشقهڕە و س کهرو
، مار و سيسرکه، مهڕ و بهراز، کرۆکۆديل و  ه و ئهسپ زەردەوا

م له مهيموون، داری چنار و داری زەيتوون، دار ههنجير و دا و. به ر س
هوانهکانيش  هاتوون وەك :  پهنای ئهواندا جار و بار ناوی خوداکان و پا

نا Aphrodite"، ئاڤرۆديت "Apollon"، ئاپۆلۆن "Zeusزيئوس " "، ئات
"Athene" ليۆس تيۆس "Helios"، ه س Prometheus"، پرۆم راکل "، ه
"Herakles" س رم زياس "Hermes"، ه ئهفالتوون  "،Teiresias"، تاير
"Plutos" (دارايی)، تاناتۆس "Thanatos (مهرگ)، ههروەها مرۆڤی "

بوار، بازرگان و پياوی پير و مرۆڤی زەرياييش له  ساکار وەك ڕ
  چيرۆکهکاندا دەوريان ههيه. 

  
ك له     ژوودا وەدوای تايبهتمهنديی  کهسايهتيیبڕ و ئاکتۆرەکان له م

هيی،  نی وەك تهماح، ئيرەيی، سپ چاوچنۆكی و خۆ گهورە بينی نهر
يان  کهوتوون و تهنيا سهرنجی تاقهکهسيی خۆيانيان ال گرنگ بووە و ههو
ش بهرن. ههر  داوە لهسهر حيسابی مرۆڤهکانيتر کارەکهيان بهڕەوپ
ك بايانداوەتهوە که نهک ههر به  بۆيهش بهرەو رووداو ياخود بارودۆخ

کوو زيانيشيان به م  ئامانجهکهيان نهگهيشتوون، به خۆيان گهياندووە. به
قاندنی پهيامی ئهخالقی بۆ  س و کهوتی نموونه و خۆ چهوانه، هه به پ
ندە به نرخ بووە که له قيمهت  گای ئهو سهردەمهدا ه مرۆڤ له کۆمه

  نههاتووە.
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ئيزۆپ يهکهم کاری سهردەمی کهوەنی يۆنانه که به چيرۆکهکانی    
ژايی چهندين سهدە له ههموو ئورووپادا ڕاوی  در و کراونهتهوە. وەرگ ب

درۆس  التينی ئهو بهرههمانه له يهکهم سهدەی دوای زاييندا له اليهن پ
"Phädrus "وە براوە . ئهو کارە پڕ بايهخانه شاعيری ڕۆمييهوە بهڕ

نا بۆ ههموو چيرۆکهکانی دوای خۆيان و  که پايهيهکی سهرەکيان پ
ڕن ههروەها له قوتابخانهکانی سهدەی ناوەڕاستهوە  تا سهردەمی مود

کهريان لهسهر  کيان ل وەرگيراوە. ئهو چيرۆکه ئهدەبييانه کارت که
  زۆربهی نووسهران و شاعيرانيش داناوە. 

  
تی ناوين له  تانی ڕۆژهه ک چيرۆکی ئهفسانهيی و شايانی باسه گهل
کهريی ئهو چيرۆکانهی  زمانی عهرەبی فارسی، کوردی و تورکيدا، کارت

ە و به تايبهت له زاراوە جياجياکانی زمانی کورديدا ئيزۆپيان لهسهر
ی ئاگردانمان ههن که قارەمانهکانی بريتين له ئاژەڵ  ک چيرۆکی گو گهل
و دار و گيا وگژ. ههروەها ئهنجام وەرگرتنی ئهخالقيی کۆتايی 
وەی کارەکانی ئيزۆپه. ئهم بابهته زۆری به بهرەوەيه و  چيرۆکهکان هاوش

گهی بهراوردکاری و ينهوەی وردترە.  ج کۆ   ل
  
  
  
  
  

ژەی ههيه ...   در
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


