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چاوسر ،جفری ""Chaucer, Geoffrey

جفری چاوسر نووسهر کی ئينگليزييه ،له سا ی  ١٣٤٠له لهندەن له دايك
بووە و ڕۆژی  ١٤٠٠/١٠/٢٥ههر له لهندەن کۆچی دوايی کردوە.
کارەکانی جفری چاوسر وەك پرد ک سهدەی ناوەڕاست و سهردەمی
ر نسانس پ کهوە پهيوەند دەدەن .ت پهڕبوون بهرەو سهردەمی نوێ له کارە
بهردەوام و گرنگه ئهدەبييهکهی ئهودا به ناوی "گ ڕاوەکانی کانتربری" به
ڕاشکاوی دەبينر ت ،گهرچی به داخهوە نهيتوانی بيگهي ن ته کۆتايی.
له سا ی  ١٣٥٧چاوسر له خزمهت کوڕە تاجر کی شهڕاب له لهندەن و
کۆنت سی ئولستر ،ژنی س ههم کوڕی شا ئيدواردی س ههم ،دا )- ١٣٢٧
 (٧٧وەك نۆکهر و بهر فهرمان له ما دا کاری کردووە و بهو هۆيهوە زۆر
زوو لهگهڵ ژيانی ديوەخان بۆته ناسياو .له شهڕی سهدسا هی ن وان ئينگليز
و فهڕانسهدا ) ١٣٣٧تا  (١٤٥٣دا،له سا ی  ١٣٥٩تا  ٦٠وەك سهرباز له
فهڕانسه بهشداری شهڕەکه بووە و به کۆيله گيراوە و به يارمهتی شا ئازاد
کراوە .له سا ی  ١٣٦٧بۆته پياو کی ماقووڵ و ئهشڕافی له خزمهت شا دا
و ههروەها وەك بازرەسی گومرك له دوڕگهکانی شاری لهندەن کاری
کردووە .له پهيوەندايهتی ديپلۆماسيدا سهفهری بۆ فﻼندر ،16فهڕانسه و
ئيتاليا کردووە ) ٧٣ / ١٣٧٢و  (١٣٧٨و لهگهڵ کارە ئهدەبيهکانی
شاعيرانی ئيتاليايی بۆکاچيو " "Boccaccioو پ ترارکا ""Petrarca
ناسياوی پهيدا کردووە.
له قۆناخی سهردەمی زووی کارە ئهدەبييهکهيدا چاوسر رۆمان کی کۆنی
فهڕەنسهيی وەرگ ڕاوەته سهر زمانی ئينگليزی )ڕۆمانهکه له سهدەی ١٣
دا نووسراوە( .له دووههم قۆناخدا دەستی داوەته ئهدەبياتی ئيتاليايی لهبهر
ئهوەی ئاوات و خواستی ئهدەبياتی سهردەمی ر نسانس بووە .لهو

 16فﻼندر يهك له س ناوچهی حوکومڕانی بلژيك بووە.
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سهردەمهدا ش عر و هۆنراوەکانی "پارلمانی با ندە"ی خو قاند ) (١٣٨٢که
زياتر ئاماژە به زەماوەندی ريچاردی دووههم ) (Richard IIدەکا .حهماسهی
 Troilus and Cresseydeله سا ی  ١٣٨٥به چاول کهری له پ تراکا
" 17"Petrarcaو وەك خۆشهويستی و هۆگريی بۆ ئهو ،خو قاندووە .بهداخهوە
چاوسر پ ش مردنی ،نهيتوانيوە کارە سهرەکيهکهی واته "گ ڕاوەکانی
کانتربری" بگهي ن ته کۆتايی.
)OA 1478 (OT The Canterbury Tales

دەقی ئا مانی گ ڕاوەکانی کانتربری
له سا ی  ١٨٢٧له  ٣٦٨ﻻپهڕەدا چاپ کراوە .چاوسر لهو گ ڕاوانهيدا
چهشن کی نو ی ئهدەبيات دەخو ق ن که تا ئهو سهدەمه هيچ شاعير ك
نهيتوانيبوو ژيان کی ڕاستهقينه به زمان کی تهواو خۆشهويستانه و نا بکا.
گ ڕاوەکانی کانتربری له ن وان سا هکانی  ١٣٨٧و سا ی کۆچی دوايی
شاعيردا پ کهاتوون .ناوەڕۆکی گوتهکان و ش عرەکانی "گ ڕاوەکانی
کانتربری" دەگهڕ نهوە سهر نووسهرانی سهردەمی کهون که له
سهرچاوەکانی سهدەی ناوەڕاست وەر گيراون .چاوسر له کارە ئهدەبييهکهيدا
لهگهڵ  ٢٩ژن و پياو سهفهر ك و زيارەت ك دەخو ق ن که له لهندەنهوە
بهرەو قهبری پيرۆزی تۆماس بکت " "Thomas Becketله ناوچهی کانتربری
" " Canterburyدر ژەی دەب  .ميواندار کی مهيخانهيهك پ شنيار به مسافرانی
ئهو ڕ گايه دەکا که بۆ ت پهڕبوونی کات ،له ڕ گا چيرۆك بۆ يهکتر
بگ ڕنهوە .ههر کام له زيارەتکهران دەبوو دوو چيرۆك له ڕ ی چوون و
دوو چيرۆک له ر ی هاتنهوەدا بگ ڕنهوە .بهداخهوە به مردنی چاوسر ئهو
چيرۆکانه که دەبوايه له کۆتاييدا ژمارەيان بگاته  ،١٢٠ناتهواو مايهوە.
بهشداران و مسافرانی ناو ئهو چيرۆکه ڕەنگدانهوەی مرۆڤهکانی کۆمه گای
سهدەی ناوەڕاست له شواليه و ئاريستۆکرات)ئهشراف(ەوە ههتا بازرگان،
کۆيله ،ژن و پياوی ئايينی ،ئاشهوان و چ شتکهر پ کد ن.

 17فرانچ سکۆ پ تراکا شاعير کی ئيتاليايی بووە ١٣٠٤) .تا (١٣٧٤
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ناوەڕۆکی بابهتهکه زياتر لهسهر خۆشهويستی ،م ژووی شواليهکان و
چيرۆکی ن وان ژن ك و دوو شواليه ،يا ژن ك که پ نج جار م ردی کردووە،
مافی حاکمييهت و ههروەها تهوەری م ژوويی دەدو ن.
بههۆی ژمارەی زۆری ئاکتهرەکانی ناو چيرۆکهکهوە ،که زۆربهی
زۆری نو نهرانی کۆمه گايان و نا کردبوو ،کارت کهری ئهو کارە ئهدەبييه
له سهدەی پازدەههمدا ،به ش واز کی زيندوو و وەك کار کی تازە و
سهرسووڕه نهر ،يهك له سهرکهوتووترين چيرۆکهکانی ناو خه کی ل
دروست کراوە.

در ژەی ههيه ...
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