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Editör’den
Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü tarafından
yayımlanan The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisinin 5. sayısını
(Cilt: 3 Sayı: 2) siz değerli okuyucu ve araştırmacılara ulaştırabilmekten büyük
memnuniyet duymaktayız.
Derginin bu sayısında dil ve konu bakımından çeşitlilik arz eden, ancak disiplin
açısından dil ve edebiyat ağırlıklı toplam sekiz makale, bir çeviri, bir de kitap
tanıtımı yer almaktadır.
Gerek makalelerin çeşitliği, gerekse bu makalelerin bazılarının yurtdışından
gönderilmiş olması yeni bir dergi olmasına rağmen JMS’in ulusal ve uluslararası
düzeyde ilgi odağı haline gelmeye başladığını göstermektedir. Bu vesile ile
dergimizde yayımlanması için makalelerini göndererek bu ilgiyi gösteren değerli
yazarlara teşekkür etmek isteriz. Ayrıca değerlendirme aşamasında söz konusu
makaleleri büyük bir özenle okuyarak hakemlik yapan saygıdeğer
meslektaşlarımıza teşekkür etmeyi bir borç biliriz.

IV

Bu sayıda yer alan makalelerin; dört tanesi Kurmancî ve biri Soranî lehçesinde
olmak üzere beş tanesi Kürtçe; iki tanesi Türkçe ve bir tanesi de Arapça olarak
yazılmıştır. Bir makale de İngilizce’den Kürtçe’ye çevrilmiştir.
Makale yazarlarından Sami TAN, “Yekemîn Berhema Rêzimana Kurmancî
ya Bi Îngilîzî” (İngilizce Yazılan ilk Kurmanci Dilbilgisi Kitabı) adlı
makalesinde, Amerikalı misyoner Samuel A. Rhea’nın The Brief Grammar and
Vocabulary of The Kurdish Language of The Hakari District (Hakkari Bölgesi
Kürtçesinin Gramer ve Lugatçasından Bir Özet) adlı çalışmasını incelemektedir.
Yazar söz konusu çalışmayı dilbilgisi kategorileri ve sözcük türleri açısından ele
almaktadır.
Zana FARQÎNÎ “Ji Aliyê Binyatî ve Lêker û Lêkerên Veqetînbar di
Zaravayê Kurmancî de” (Kurmancî Lehçesinde Yapı Bakımından Fiiller ve
Ayrılabilir Fiiller) daha önce yayımlanmış 11 Kurmancça dil bilgisi çalışmasını
ele alarak, yapı bakımından Kurmanci lehçesindeki fiil türlerinin
sınıflandırılması üzerinde durmaktadır. Bu bağlamda yazar çalışmanın konusu
olan fiil türleri hakkında yeni bir sınıflandırma önererek daha önce bağımsız bir
ad altında hiçbir Kurmancça lehçesi gramer çalışmasında yer verilmeyen
ayrılabilir fiiller adıyla yeni bir fiil türünü bu sınıflandırmaya dâhil edilmesi
gerektiğini savunmaktadır.
Cumhur ÖLMEZ “Temsîlên Romanên Dîrokî yên Eliyê Evdilrehman” (Elîyê
Evdirehman’nın Tarihi Romanlarında Temsiller) adlı makalesinde yazar Elîyê
Evdirehman’ın romanlarını temsil kavramı açısından ele alarak adı geçen
yazarın ideolojik yaklaşımının onun edebi sınırlarını daralttığını ve makale
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konusu romanlarının da edebi eserlerden çok tarihi belgeler şeklinde yazıldığını
ortaya koymaya çalışmaktadır.
Cihan KAYNAR “Di Dengbêjiyê de li dor Temaya Şer û Kûştinê Nirxandina
Kilamên Şînê” (Savaş ve Ölüm Teması Çerçevesinde Dengbêjliğin Yas
Şarkılarının Analizi) isimli çalışmasında savaş ve ölüm üstüne söylenen
dengbêjlik şarkılarında yas temasının özellikleri üzerinde durmaktadır. Yazar
ayrıca söz konusu şarkıların savaş ve ölüme dair ortak unsurlarına dikkat
çekerek dengbêjlerin bu tür eserleri icra etmede hangi yöntemi takip ettiklerini
ve hüzne dair hangi unsurları işlediklerini göstermeye çalışmaktadır.
Muna YÜCEL ÖZEZEN “Arapçayı Lehçe Düzeyinde ve Latin Esaslı Bir
Alfabeyle Yazma ve Öğretme: Çukurova Arapçası Örneği” makalesinde
Arapçanın özellikle küçük yaştaki kullanıcılarına lehçe düzeyinde ve Latin
esaslı bir alfabeyle öğretilmesi konusunu Çukurova Arapları ve Çukurova
Arapçası temelinde tartışarak konuyla ilgili bazı önerilerde bulunmaktadır.
Mehmet ŞİMŞEK “Mar Petyun Keldani Kilisesi Ölüm Defteri Bağlamında
Diyarbakır Keldanileri” başlığı altında Diyarbakır Mar Petyun Keldani
Kilisesi’nde 1882-1955 arasında tutulmuş bulunan Kilise Ölüm Defteri’nin
kayıtlarından hareketle, bu şehirdeki Keldani cemaatinin söz konusu dönemdeki
durumunu ve hangi koşullar altında yaşadığını ortaya koymaya çalışmaktadır.
Rebwar MUHAMMED İSMAİL ve Nawzad WAQAS SAHİD
" ﻟﮫ ڕواﻧﮕﮫی ﭘێﻮەرەﻛﺎﻧﯽ دەﻗێﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﻤﻮوﻧﮫی دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻟﮫ ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا،”ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻮردی
(Kürt Şiiri Metinselliğin Kriterleri Açısından Bakıldığında, Örnek Olarak Orta
Kürt Lehçesinin Kürt Şiir Metinleri) adlı makalede Orta Kürtçe lehçesiyle
yazılmış Kürt şiir metinlerinin teorik ve eleştirel bir analizini yapmaktadırlar.
Orta Kürtçe lehçesinin Kürt şiir metinlerinin yapısını, dil, anlamlılık, kimlik, tür,
düşünce, hayal gücü, duygu ve biçim gibi edebi unsurlar bakımından ele alan
yazarlar, bu edebi ekolün metinleri teorik ve eleştirel bakış açısıyla
incelendiğinde tarih boyunca, değişen yönlerinin olduğuna vurgu
yapmaktadırlar.
Amer AL-JERAH
ﻲ
ّ ﻲ اﻟﻌﺮﺑ
ّ ( ”ﻧﻘﺪ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﺒﻼﻏArap Belagatı Geleneğinde Fesâhat Kritiği)
makalesinde betimleyici yönteme göre erken devir Arap edebiyatçılarının
tanımını yaparak fesahat kavramına açıklık kazandırmaya çalışmakta ve fasih
kelâmın özelliklerini kelime-cümle ve lafız-mana ilişkisi bağlamında ele
almaktadır.
Şehmuz KURT tarafından İngilizce’den Kürtçe’nin Kurmanci lehçesine tercüme
edilen Salih AKIN’ın “Plansaziya Zimanî li Dîyasporayê Plansaziya Korpûs
û ya Prestîjê ji bo Kurdî” adlı makalesinde dil organizasyonuna örnek olarak
Fransa ve İsveç’te konu ile ilgili yapılan çalıştayları inceleyerek, bu çalıştayların
sonuç bildirgelerinde hedef olarak konulan faaliyetlerin normalde akademilerin,
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diğer bir deyişle devletlerin, yürüttüğü faaliyetler olduğuna dikkat çekmekte ve
devletsiz bir halkın kendi dilini standartlaştırmasında karşılaştığı zorluklara
dikkat çekmektedir.
Bu sayıda Umran ALTINKILIÇ Celîlê Celîl ve Ordîxanê Celîl kardeşlerin
hazırladığı ve toplamda 25 ciltten oluşacak sözlü Kürt edebiyatı ansiklopedisinin
1, 2, 3, 8, 9 ve 10. ciltlerin tanıtımını yapmaktadır.
Dr. Mustafa ASLAN
Editör Kurulu adına
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Editorial
We are pleased to be able to reach the 5th issue of The Journal of Mesopotamian
Studies (JMS) (Volume: 3 Issue 2), published by Mardin Artuklu University,
Institute of Living Languages in Turkey, to our valuable readers and researchers.
This issue features a total of eight articles, a translation and a book presentation
which are diverse in terms of language and subject, but with a focus on language
and literature in terms of discipline. The variety of articles, and the fact that
some of these articles have been sent from abroad, indicate that JMS has become
a national and international focus of interest, even though it is a new journal. We
would like to take this opportunity to thank the valuable writers who showed
this interest by sending their articles for publication in our journal. In addition,
we thank to our esteemed colleagues who refereed our journal by reading the
articles during the evaluation stage.
The articles in this issue are; five in Kurdish, four in Kurmanji and one in the
Sorani dialect; two in Turkish and one in Arabic. An article has also been
translated into Kurdish from English.
In his article “The First Grammar Book of Kurmanci in English” Sami TAN
examines the work of the American missionary Samuel A. Rhea's "The Brief
Grammar and Vocabulary of the Kurdish Language of the Hakari District". The
author studies the work in terms of grammatical categories and word types.
Zana FARQÎNÎ in his work "Verbs in Terms of Structure in Kurmanci
Dialect and Separable Verbs" focuses on the classification of verb types in the
Kurmanji dialect in terms of structure by taking into account the work of 11
previously published Kurdish language linguistics book. In this context, the
author argues that a new classification of verbs of the subject of the study should
be included in the classification of a new verb with the name of separable verbs
which are not mentioned in any Kurmanji language grammar study under an
independent name.
In the article of Cumhur ÖLMEZ titled “Representation in Eliyê
Evdilrehman’s Historical Novels”, Elîyê Evdirehman's novels are discussed in
terms of the concept of representation and the author attempts to show that his
ideological approach narrowed his literary boundaries and his novels, which
were topic for many articles, were written as historical documents rather than
literary works.
Cihan KAYNAR in his article "An Evaluation of Mourning Songs in Regards
to The Themes of War and Murder in Dengbêjî”, focuses on the features of
the theme of mourning in dengbej songs, which are about war and death. The
author also points out the common elements of the songs, namely war and death,
and attempts to show which methods the dengbêjs are pursuing in order to
perform such works and what elements about grief they are using.

VII

Muna YÜCEL ÖZEZEN in the article “Writing an Teaching Arabic with a
Latin-based Alphabet-The Example of Çukurova Arabic”, discusses and
gives some proposals on the subject of teaching Arabic with a Latin-based
alphabet focusing on Cukurova Arabs and Cukurova Arabic.
Mehmet ŞİMŞEK, in his article “Diyarbakır Chaldeans in The Context of
Mar Petyun Chaldean Church’s Death Registry” writes about the situation of
the Chaldean community in that city and under what circumstances they lived by
focusing on the records of the Church Death Book held between 1882 and 1955
at the Mar Petyun Chaldean Church in Diyarbakir.
Rebwar MUHAMMED İSMAİL and Nawzad WAQAS SAHİD are doing a
theoretical and critical analysis of the Kurdish poetry texts written in the middle
Kurdish dialect in the article “Kurdish Poetry from the Perspective of the
Criteria of Textuality, Kurdish Poetry Texts of Central Kurdish Dialect as an
Example”. The authors analyze the structure of Kurdish poetry written in
middle Kurdish in terms of literary elements such as language, meaning,
identity, genre, thought, imagination, feeling and form and they emphasize that
there are changing aspects of these literary texts throughout history from the
theoretical to the critical point of view.

VIII

Amer AL-JARAH is trying to clarify the concept of fluency (fesahat) by making
the definition of early literary Arabic writers according to the descriptive
method in the article “Criticism of Eloquence in the Arab Rhetorical
Heritage” and discusses the characteristics of fluent kalam (fasih kelâm) in the
context of word-sentence and lexical relation.
Şehmuz KURT translated the article titled “Language Planning in the
Diaspora: Corpus and Prestige Planning for Kurdish” by Salih AKIN from
English to Kurdish Kurmanci. It examines workshops in France and Sweden as
an example of the language organization and puts forward that those activities
are normally carried out by academies, in other words states and draws attention
to the difficulties encountered by the stateless people in standardizing their
language.
In this issue, Umran ALTINKILIÇ introduces volumes 1, 2, 3, 8, 9 and 10 of the
oral Kurdish literary encyclopedia which is composed of 25 volumes in total,
prepared by the brothers Celîlê Celîl and Ordîxanê Celîl.
Dr. Mustafa ASLAN
On Behalf of Editorial Board
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YEKEMÎN BERHEMA RÊZIMANA KURMANCÎ YA BI
ÎNGILÎZÎ ∗
Sami TAN**
KURTE
Zimanê Kurdî li Rojhilata Navîn piştî Erebî, Tirkî, Farisî zimanê çaremîn e. Li
Tirkiye, Îran, Iraq, Sûrîyeyê bi milyonan kes bi vî zimanî dipeyivin. Kurdî, pêşî li
medreseyên Kurdan bûye zimanê perwerdeyê û Elîyê Teremaxî di sedsala 17an de
li ser zimanê Kurdî “Serfa Kurmancî” nivîsandiye. Di sedsala 18an jî Kurdî, bala
geştyar û mîsyoneran kişandiye. Li Ewropayê yekemîn berhema der barê zimanê
Kurdî de di sala 1787an de li Îtalyayê ji hêla Garzonî ve hatiye nivîsandin.
Berhema ku em ê di vê gotara xwe li serê rawestin jî di sala 1869an de ji hêla
mîsyonerê Amerîkî Samuel A. Rhea ve hatiye nivîsandin û di kovara bi navê
Journal of the American Oriental Society de wekî gotar hatiye weşandin. Ev xebat
der barê devoka Hekarîyê de ye. Ji ber ku xebateke dîrokî ye û li qadê hatiye
amadekirin, me ev berhem kiriye mijara lêkolîna xwe. Em ê di vê xebatê de ji alîyê
kategorîyên rêzimanî û beşên axaftinê ve vê xebatê binirxînin.
Peyvên sereke: Kurdî, Rêzimana Kurmancî, Samuel A. Rhea, Devoka Hekarî…

ÖZET
İngilizce Yazılan ilk Kurmanci Dilbilgisi Kitabı
Kürt dili Ortadoğu Arapça, Farsça ve Türkçe’den sonra dördüncü büyük dilidir.
Türkiye, İran, Irak ve Suriye’de milyonlarca insan bu dilin konuşanı. Kürtçe ilk
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önce Kürt medreselerinde eğitim dili olmuş ve 17. yüzyılda Ali Taramahî, “Serfa
Kurmanci” eserini Kürtçe üzerine yazmıştır. 18. yüzyılda ise Avrupalı gezginlerin
ve misyonerlerin ilgisini çekmiştir. Avrupa’da Kürt dili ve grameri ile ilgili ilk
çalışma 1787 yılında İtalyan misyoner Garzoni’nin Grammatica e Vocabulario
Della Lingua Kurda adlı çalışmasıdır. Bu ilk çalışmadan sonra ise 1869 yılında, bu
makalede inceleme konusu yaptığımız Amerikalı misyoner Samuel A. Rhea The
Brief Grammar and Vocabulary of The Kurdish Language of The Hakari District
(Hakkari Bölgesi Kürtçesinin Gramer ve Lugatçasından Bir Özet ) adlı çalışması
yapılmış ve Journal of the American Oriental Society adlı dergide makale olarak
yayınlanmıştır. Rhea’nin çalışması Hakkari ağzı gramerinin kısa bir özetini
veriyor. Yani bir alan çalışması. Biz de bu özelliğinden ve tarihi öneminden dolayı
bu çalışmayı inceleme konusu yaptık. Biz bu makalede bu çalışmayı dilbilgisi
kategorileri ve sözcük türleri açısından bu çalışmayı değerlendireceğiz.
Anahtar sözcükler: Kürtçe, Kurmancca Gramerî, Samuel A. Rhea, Hakkari Ağzı,
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The First Grammar Book of Kurmanci in English
The Kurdish language is the fourth largest language after Arabic, Persian and
Turkish in The Middle East. In Turkey, Iran, Iraq and Syria millions of people
speak this language. Kurdish was firstly used in education system in Kurdish
Medresas and Ali Taramakhi has written “Serfa Kurmanci” on Kurdish language
in the 17th century. In the 18th century it attracted the interest of European
travelers and missionaries. The first study on Kurdish language and grammar in
Europe was the work of Grammatica e Vocabulario Della Lingua Kurda of the
Italian missionary Garzoni in 1787.
After this first study, in 1869, the research subject of this essay, namely The Brief
Grammar and Vocabulary of The Kurdish Language of The Hakari District of
American missionary Samuel A. Rhea was prepared, and published as an article in
the Journal of the American Oriental Society. Rhea's work gives a brief summary
of Hakkari's grammar. We can say that, it's a field study. Because of this feature
and its historical importance, we choosed this work as the subject of our study. In
this article, we will evaluate this work in terms of grammatical categories and parts
of speech.
Key Words: Kurdish, Kurmanji Grammar, Samuel A. Rhea, Hakari Dialect…

Destpêk
Mijara zimên di dîrokê de hê di destpêkê de bala zanyar û lêkolîneran kişandiye
û zimanzanî “li ser kelepor û daneheva 2500 salî, bi ked û xebata gelek zanyar û
zimanzanan pêk hatiye” (Kıran &Kıran, 2000:19). Berhemên pêşîn ên der barê
zimanan de li gel jêderk û binçîneyên zimanan, rêzik û rêpîvanên zimanan anku
rêziman ji xwe re kirine mijara lêhûrbûn û têfikirînê.
Bo nimûne, yekemîn pirtûka rêzimanê ya zimanên ewropî ji hêla Dionysius
Thrax (170-90 B.Z) ve hatiye nivîsandin. Navê vê pirtûkê Techne Grammatike
ye, ev pirtûk bi gelemperî mijarên têkildarî fonetîk û morfolojîyê di nava xwe de
dihewîne, vê xebatê li ser xebatên rêzimanê yên piştî xwe bandoreke taybet
hiştiye” (Aydın, 2007: 20).
Her wekî Michael Leezenbeng, (2015) daye zanîn, yekemîn pirtûka rêzimanî ya
bi Kurdîya Kurmancî ji hêla Elîyê Teremaxî ve hatiye nivîsandin û navê wê jî
Serfa Kurmancî ye. Ev berhem di sedsala 17an de hatiye nivîsandin. Di vê
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berhemê de Teremaxî rêzimana Erebî bi Kurmancî rave kiriye û pê re jî hinek
mînak ji Kurdî û Farisî jî dane.
Yekemîn berhema ku ji hêla ewropîyan ve hatiye nivîsandin Grammatica e
Vocabulario Della Lingua Kurda (Rêziman û Ferhengoka Zimanê Kurdî) ye ku
di sala 1787an de ji hêla Garzoni ve bi Îtalî hatiye nivîsandin. Piştî van xebatan,
ev xebata ku me kiriye mijara gotara xwe tê.
Ev xebata bi navê The Brief Grammar and Vocabulary of The Kurdish
Language of The Hakari District (Kurteyek ji Rêziman û Ferhengoka Zimanê
Kurdî ya Herêma Hekarî) di sala 1869an de pêşkêşî American Oriental Society
hatiye kirin û di Journal of the American Oriental Society, (Vol. 10 (1872 1880), pp. 118-155) de hatiye weşandin. Ew xebat, yekemîn berhema rêzimanê
Kurmancî ye ku bi zimanê Îngilîzî hatiye nivîsandin.
Her wekî ji navê wê jî diyar e, Rheayî piştî ku bi salan li herêma Culemêrgê
mîsyonerî kiriye, xebateke wiha ji bo hêsankirina karê peyrewên xwe pêwîst
dîtiye. Devoka ku Rhea li ser xebitîye, devoka Hoza Hertûşî ye. Li gorî vê
xebatê, Hoza Hertûşî Mîrgeha Hekarî ava kiriye. Sînorên vê mîrgehê ji hêla
peyrewê Rheayî, J. H. Shedd ve bi vî rengî hatine destnîşankirin: “Devera ku ev
devok lê tê bikaranîn ya Hekarî anku ew hoz e ku mîrgeha dawîn a Culemêrgê
ava kiriye. Para başûr a paşatîya Wanê ya niha ye. Li rojhilatê wê mîrgehê
sînorê Îranê, li rojavayê wê Mîrgeha Botan heye. Li başûrê wê deverên Tîarî,
Pinyanîş, Destîgan û Şemzînan hene û li bakur sînorên wê digihêjin Xoyê.”
(Rhea, 1869: 118)
1. Jîyana nivîskarê vê xebatê
Nivîskarê vê xebatê, mîsyonerê Amerîkî Samuel A. Rhea di sala 1827an de ji
dayik bûye. Li gorî pêşgotina ku ji hêla desteya weşanê ve hatiye nivîsandin,
Rhea di havîna sala 1851ê de hatiye Kurdistanê, li gundê Memikan ê Gewerê di
nav Nestorîyên vê herêmê de bi cih û war bûye. Heta nîsana 1859an heşt salan li
vir maye, piştre ji ber arîşeyên tenduristî vegeriyaye Amerîkayê. Piştî wê, di
çiriya pêşîn a sala 1860î de li Ûrmîyeyê bi cih bûye û di sala 1865an de li vir
koça dawîn kiriye û gora wî li Goristana Mîsyoneran a Azerbeycana Xerbî ye.
Dema ku Rheayî li Gewerê bûye, bi kurdan re danûstandinên wî xurt bûne, wî
girîngîyeke zêde daye kurdî, lê Rheayî zimanê kurdî bi tenê di danûstandinê
xwe de bi kar anîye, tu caran pê gotareke dînî pêşkêş nekiriye. Ev gotara der
barê kurmancîya Culemêrgê de berî ku Rhea ji Ûrmîyeyê veqete di zivistanekê
de hatiye amadekirin.
Rhea di warê bikaranîna Suryankîya nûjen de xwedîyê berhemendî û şiyaneke
zimanzanî ya taybet bûye. Di dema ku ji nişka ve ji karîgerîyê ketiye jî bi
mebesta wergerandina Încîlê li wan zaravayan, xwe di warê Tirkîya Tatarî anku
rojhilatî de bi pêş xistiye.
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2. Fonetîka Kurdî li gorî Rheayî
Xebatên rêzimana klasîk bi gelemperî bala xwe nadin dengan, bi tenê tîpan
destnîşan dikin; bi kurtasî tîpên alfabeya wî zimanî tên rêzkirin û ji alîyê
bilêvkirinê ve ew bi zimanê(n) ku xwîner bi wan dizanin re tên hevrûkirin. Di vê
xebatê de jî ew tişt hatiye kirin û dengên zimanê kurdî bi dengên zimanê Îngilîzî
re hatine berawirdkirin. Rheayî dengên kurdî bi tîpên Îngilîzî nivîsandine û bi
peyvên Îngilîzî rave kirine.
Li gorî Rheayî di kurmancîya Hekarîyê de deh dengdêr û sê pevdeng hene. Her
wiha ji bo nedengdêran jî heman rêbaz bi kar anîye û ji bo wan jî mînakên xwe
ji Îngilîzî dane. Ji bo guhartoyên dengê /r/ jî gotiye dengê /r/ya lerzok wekî /r/ya
Almanî û Fransî tê bilêvkirin. Wekî nedengdêr Rheayî 24 nedengdêr destnîşan
kirine. Rheayî heşt dengdêr û çar jî pevdeng dane, ji ber ku wî mînakên xwe ji
Kurmancî nedane, em nikarin taqî bikin û der barê rastbûna wan de bigihêjin bîr
û baweriyekê, mînakên wî ji peyvên bi Îngilîzî ne. Her wekî tê zanîn di zimanê
nivîskî de 8 dengdêr wekî fonem tên qebûlkirin, ji wan sê heb kurt in (e, i, u) û
pênc heb (a, ê, î, û, o) jî dirêj in. Di xebata Rheayî de jî ev deng hene.

6

Ji bo taybetîyên denganîya Hekarî em dişên balê bikêşin ser gotinên Rojan
Hazim (1994) ên di hejmara 14-15 a Kovara Kurmancî de. Li gorî diyarkirina
Hazimî di hin devokên Hekarîyê de deng /û/ wekî /ü/ tê bilêvkirin, her wekî hûn
> hün; bûk > bük; kûr > kür; dûr > dür…
2.1. Nedengdêr di Xebata Rheayî de
Rheayî der barê nedengdêran de jî wiha gotiye: “b, d, f, g, h, k, l, m, n, p, r, s, t,
v, w, y, z” mîna heman tîpên Îngilîzî tên bilêvkirin. Dengê /g/yê bi dengê xwe
yê stûr mîna dengê di peyvên get, give û goyê de, /r/ jî bi guhartoya xwe ya
lerzok mîna /r/ya di Almanî û Frensî de tê bilêvkirin.
Dengê /ch/yê mîna dengê di peyva church de û /j/ jî mîna dengê di peyva judge
de tê bilêvkirin. Herçî dengê /sh/ ye, mîna dengê di peyva she de ye û /zh/ mîna
dengê di peyva pleasure de ye. Dengên /kh/ û /gh/dengên qirikî ne. (Rhea,
1869: 119-120).
Heke em wê lîsteyê bi dengên zimanê nivîskî re hevrû bikin, em ê bibînin ku
Rheayî dengê /ẍ/ û /rr/ di nav nedengdêrên kurdî de nîşan dane, lê belê dengê /q/
di nav nedengdêrên wî de cih negirtiye. Her wiha di nava xebatê de jî peyvên bi
/q/yê bi /k/yê hatine nivîsandin, her wekî peyva qenc wekî kenc hatiye
nivîsandin. Ev yek balkêş e, ji ber ku em baş dizanin ku di hemû devokên
kurmancîyê de dengê /q/ bi xurtî hatiye parastin.
Rêzimannûsên mîna Lescot & Bedirxan (2001), Thackston (2006) û Tan (2015)
di berhemên xwe de dengê /q/ nîşan daye.
Li gorî agahîyan Rheayî zimanê suryankî pir baş dizanî û di wî zimanî de jî
dengê /q/ heye, îcar çawa kêmasîyeke wiha pêk hatiye, ev yek pir ne zelal e. Li
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gorî nîşeya ku weşanger daye, Rheayî ji bo nîşandana dengên he ()ح, t ( )طû qaf
(  )قxal daniye ser tîpên /h/, /t/ û /k/, lêbelê wî ev tîp di nivîsê de bi kar neanîne.
3. Fonolojîya Kurdî li Gorî Rheayî
Di vê xebatê de der barê fonolojîyê de tiştek nehatiye gotin. Di beşa lêkeran de
qala guherîn û ketina hin dengan hatiye kirin. Bo nimûne di hin lêkeran de
dengên bêjen (f, s, ş) ên berî /t/yê, dibin dengê bijen (v, z, j), dengê /a/ dibe /ê/ û
hwd.
Rheayî ji bilî van, qala tu guherînên rêzikî nekiriye. Lê li gorî Hazimî “Dengê
/r/ bi taybetî di nîveka Colemêrgê û çarçoveyeke teng da nayê ber guh, li şûna
dengê /r/ dengê /y/ derdikeve.. herê dibe heyê. Lê belê, heke «r» di serê bêjeyê
da be herwekî dengê xwe tête bilêvkirin. Tenê di nîvek û dawîya bêjeyê da dibe
/y/. Her wiha “dengê /h/ jî di devokê Hekarîya da ji devokên dî zêdetir bi kar
têt: herê/erê, rih/rî, bêhn/bîn, têhnî/tî, mih/mî, bahr/par, xwahr/xwar,
pahtin/patin, kahnî/kanî, rêhl/rêl, heyv/hîv, sihwane/sîwane, mêhvan/mêvan”
(Hazim, 1994: 144).
4. Morfolojîya Kurmancîyê di Pirtûka Rheayî de
Di vê pirtûkê de di warê peyvsazîyê de zêde tiştek nîn e, her wekî pirtûkeke
rêzimanê ya klasîk cih daye beşên axaftinê û hinek kategorîyên rêzimanî.
Rheayî di beşa lêkerên de qala hinek qertafên kêşana lêkeran û di beşa
rengdêran de jî qala qertafên pileyên rengdêran kiriye, lê qertafên kêşanê bi serê
xwe nebûna mijara vê berhemê, dîsa jî di nav mijarên din de qala wan jî hatiye
kirin.
Di nav mijara navdêr û rengdêrê de qala qertafên kêşanê yên têkildarî navdêr û
rengdêrê û di nav mijara lêkerê de jî qala qertafên têkildarî lêkerê hatiye kirin.
Di vê xebatê de der barê tewangê anku kêşana navdêrê de zêde tiştek nehatiye
gotin. Der barê tewangê de bêyî ku were binavkirin û ravekirin, bi tenê ev tişt
hatine gotin: “Piştî daçekên bi û li paşgira rewşê /-ê/ tê, her wekî li şehrê, li
esmanê” (Rhea, 1869: 122).
Lê belê baş tê zanîn ku di kurmancîyê de tewanga navdêr û cînavkan xwedanê
pergalekê ye, ev pergal bi mijara zayend, mêjer û ergatîfîyê re jî rasterast
têkildar e. Zayend û mêjera navdêrê li gel veqetandekê hin caran jî bi tewangê
diyar dibe. Bo nimûne Celadet Bedirxan di Hawarê de ev mijar wiha rave kiriye:
“Zimanê Kurdmacî zimanekî tewangbar e. Yanî bêjeyên wî di qisetê de weke
xwe namînin û li gora cihê ko di qisetê de dikevinê û wezîfa ko li ser xwe
digirin têne tewandin û hin parkît bi wan ve dibin, an hin tîpên wan bi tîpine din
diguhêrin. (…)
Tewanga navdêran: Navdêr, hevenav bin, serenav bin, li gora mêjer û zayêndên
xwe têne tewandin. Bi gelemperî û di yekejmariyê de navdêrên nêr bi « î » yê û
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navdêrên mê bi « ê » yê û gelejmara her diwan bi « an» ê têne tewandin . Ev
parkît bi paşiya navdêran ve dibin.
Hesp hat. Hesp hatin.
Mehîn hat. Mehin hatin.
1

Di komek ên jorîn de navdêrên hesp û mehîn nehatine tewandin. Ji ber ko ew
2
her du jî di wan komekan de kirar in û kirar nayine tewandin. Lê ev navdêr bi
xwe di komekên jêrîn de hatine tewandin. Ji ber ko tê de êdî ne kirar lê bireser
in.
Ez hespî dibinim. Ez hespan dibînim.
Ez mehînê dibînim. Ez mehînan dibinim.
Di mîsalên jorîn de navdêr hemî bireserê lêkerê ne. Lê navdêr bireserê
navdêreke din jî dibin. Hingê jî navdêr têne tewandin.
Mînak:

8

Ev goştê çêlekê ye.
Ava golê şêrîn e.
Di çiyayên Kirdistanê de her texlît dehbe û cenawir hene.
Gola Wanê goleke spehî ye.”
(Bedirxan, 1998: 793).

Di xebatê de ji bo qertafên rengdêran ev mînak hatine dayîn: “Payeya
hevrûkirinê bi alîkarîya pêvekirina paşgira /-tir/ pêk tê. Her wekî kenc dibe
kenctir, dirêj dibe dirêjtir. Ji bo hevrûkirina du tiştan /ji/ tê bikaranîn, wek
nimûne, Evrû germtir e ji duhu. Ji bo payeya berztirîn bi vî rengî pêk tê: “Ev
mirov ji hemî kenctir e”. (Rhea, 1869:122).
Ev xebat jî nîşan dide ku paşgira payeya berztirîn /-tirîn/ di kurmancîyê de zêde
ne berbelav e. Hêjayî gotinê ye ku Yûsif Diyaadîn Paşa di pêşeke ferhenga xwe
de qala vê qertafê kiriye. Wî di beşa Alavên Ku Dikevin Dawiya Peyvê de der
barê vê mijarê de wiha gotiye: “ Tir jî heye ku wateya baştiriyê dide wek
qenctir û alimtir û hwd. tê gotin qenctirîn jî ku ew jî forma mubalexeyê ye”
(Dost, 2017: 36).
Her wekî me li jor jî diyar kir, qertafên kêşanê yên bi lêkerê re peywendîdar di
nava beşa lekerê de hatine ravekirin.
4.1. Qertafên Bêjesaz di Xebata Rheayî de
Her wekî tê zanîn, di kurmancîyê de gelek qertafên bêjesaz (pêşgir, paşgir,
navgir, navbergir) hene, lê belê di vê xebatê de der barê qertafên bêjesaz de
tiştek nîn e, bi tenê di nav beşa navdêrê de bi van gotinan qala paşgira /-î/ (atî,
yatî, îtî) hatiye kirin: “Gelek navdêrên razber ji rengdêran tên bidestxistin. Dema
1
2

Di Hawarê de komek bi wateya hevok (sentence) hatiye bikaranîn.
Kirar: biker (subject)
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ku /î/ (atî, yatî, îtî)yek bi dawîya rengdêrekê ve dibe, ev yek pêk tê, bo nimûne
dirêj > dirêjî, spî > spîyatî, reş > reşatî, padîşah > padîşahî yan jî padîşahahîtî”
(Rhea, 1869: 121).
Di vê xebatê de peyvsazîya kurmancîyê cih negirtiye, lê belê di mijara lêkeran
de qala peyvsazîya lêkeran hatiye kirin. Her çi qas lêker li gorî awayê kêşana
wan hatibin dabeşkirin jî tê de qala qertafên bêjesaz ên lêkersaz jî hatiye kirin.
Bo nimûne:
Kêşana yekem:
“Ev kom ji lêkerên ku bi /-andin/ê diqedin pêk tê. Di pêkanîna reha dema niha,
bê û raweya fermanî ya van lêkeran de /-andin/ dibe /-în/, her wekî standin dibe
stîn. Ji bo bidestxistina reha dema borî jî /-in/ ji dawîya raderê tê avêtin, bi vî
awayî standin dibe stand an jî bi gelemperî dibe stant. Ji vê rehê bi pêvekirina /iye/ dema borîya dûdar, bi lêzêdekirina /-ibû/ çîrokîya dema borîya têdeyî û bi
pêvekirina /-ibe/ jî raweya mercî pêk tê.” (Rhea, 1869: 123).
4.2. Kategorîyên Rêzimanî li gorî Xebata Rheayî
Rhea kategorîyên rêzimanî di nav beşên axaftinê de pêşkêş kirine. Kategorîyên
têkildarî navdêrê di bin sernavê navdêrê de û kategorîyên têkildarî lêkerê jî di
bin sernavê lêkerê de hatine pêşkêşkirin.
4.2.1. Navdêr û Kategorîyên Rêzimanî yên Têkildarî Navdêrê
Di vê xebatê de heft beşên axaftinê hatine pêşkêşkirin. Kategorîyên rêzimanî
yên têkildarî navdêrê anku zayend, mêjer û rewş di beşa navdêrê de, kategorîyên
têkildarî lêkerê di beşa lêkerê de hatine dayîn. Ji beşên axaftinê bi tenê qala
baneşanê nehatiye kirin. Li alîyê din, di nav beşên axaftinê de hejmar jî hatine
dayîn.
Di xebata Rheayî de der barê navdêrê de agahîyên berfireh nehatine dayîn. Bi
tenê der barê hinek kategorîyên rêzimanî yên têkildarî navdêrê yên mîna zayend,
mêjer, binavkirin û rewşên navdêrê de hin nirxandin hatine kirin.
4.2.1.1. Zayend
Li gorî vê xebatê di zimanê Kurdî de cudakirina zayendê nîn e. Di beşa navdêrê
de der barê zayendê de wiha hatiye gotin: “Di Kurdî de zayenda navdêran hin
caran bi rêya bikaranîna peyvên cuda ji bo giyanewerên ji zayendên cuda pêk tê.
Ji bilî vê jî, bi rêya peyvên nêr û mê tê destnîşankirin. Ev her du bêje ji bo
diyarkirina zayenda ajalan tên bikaranîn, lê hin caran jî bi dûv peyvan tên xistin,
bi vî rengî zayendê nîşan didin.” (Rhea, 1869:120).
Xebatên der barê zimane kurdî de nîşan didin ku ramana Rheayî di vî warî de
çewt e, berhemên zimanzanên mîna MacKenzie (1961), Haig & Öpengin
(2014), Barbera (2001) nîşan didin ku di kurdîya kurmancî de cudatîya zayendê
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heye û ew jî bi riya veqetandek û qertafên tewang û banglêkirinê xwe nîşan
dide.
Li aliyê din, Rojan Hazim diyar kiriye ku li herêma Hekarîyê ji bo navdêrên nêr
qertafa tewangê ne /-î/, lê belê /-i/ ye. “Mînak: Ez çûm aşi. - Kê got? Wi mirovi
got. Nanê Şivani” (Hazim, 1994: 145).
4.2.1.2. Mêjer
Pirhejmarî li gorî vê berhemê bi alîkarîya paşgira /-an/ çêdibe. Her wekî “mal >
malan, mirov > mirovan; hesp > hespan. Lê heke navdêr berî cînavka xwedîtîyê
paşgira /-ê/ bigire, hingî ew paşgir nayê dawîya /-an/ê, li şûna wê /-êt/ tê
bicihkirin. Lewma jî malê min dibe, malêt min ne malanê min, bira dibe biraêt
min, biraêt wî, biraêt wan” (Rhea, 1869: 121).
Nirxandina Rojan Hazim a di vî warî de jî gotinên Rheayî diselmîne. Wî jî der
barê veqetandeka pirhejmarîyê de ev mînak daye: “Gundîyêt Hekarîya, dara ji
rêhlêd dûr tînin” (Hazim, 1994: 144) Lê dîsa jî di warê mêjerê de jî gotinên
Rheayî kêm dimînin, di kurmancîyê de mêjer bi alîkarîya veqetandekê (-ên),
qertafa tewangê (-an) pêk tê û mêjera navdêrên xwerû jî bi kêşana lêkerê tê
destnîşankirin. Her wekî mînak Celaledet Bedirxan dayî:

10

Hesp hat.
Hesp hatin.
4.2.1.3. Binavkirî û nebinavkirî
Di xebata Rheayî de der barê rewşa binavkirî û nebinavkirî ya navdêran de zêde
agahî nîn in, der barê mijarê de ev tişt hatiye gotin: “Rengdêr û cînavkên
şanîdanê her tim wekî pirtikên binavkirinê tên bikaranîn û hejmara /êk/ wekî
pirtika nebinavkirinê tê bikaranîn.
Mînak: Hesp hatiye. ([the] horse has come)
Kitêbêk bide min. (Give me a book)” (Rhea, 1869: 120).
Lê belê gelek xebatên rêzimana kurmancîyê nîşan didin ku di kurmancîyê de
peyva xwerû binavkirî ye, ji bo nebinavkirinê di kurmancîya nivîskî du qertaf
hene; /-ek/ (yekhejmar) û /-in/ pirhejmar. Her wiha peyvên bi van qertafan li
gorî rewşê ditewin û
dikevin rewşa /-ekî/ (yekhejmar/nêr),
/-ekê/
(yekhejmar/mê) û /-inan/ (pirhejmar), hem jî veqetandekan digirin û dibin /-ekî/
(yekhejmar/nêr), /-eke/ (yekhejmar/mê) û /-ine/ (pijhejmar).
Di vê xebatê de der barê rewşê de tiştek nîn e. Bi tenê di beşa navdêran de ev tişt
hatiye gotin: “Navdêran ji bo rewşê bi tenê guhartoyek heye; di hin devokan de
ev rewş bi pêvekirina /-ê/ yan /-a/, di hinekan de jî pêvekirina /ra/yekê pêk tê.
Lewma jî şehr dibe şehrê (to the city) , minra (to me), mera (to us), bi awayî
rewşên berpêbûnê û akûzatîf tên nîşandan. Piştî daçekên /bi/ û /li/ paşgira rewşê
/ê/ tê, her wekî li şehrê, li esmanê. Di rewşa xwedîtîyê de /ê/yek dikeve navbera
navdêrên diyarker û diyarbûyî; genimê Ûrmî, mirovê çîya…” (Rhea, 1869: 120).
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Di Kurmancî de rewşa xwerû û tewandî du rewşên bingehîn in, rewşa tewandî bi
qertafan tê nîşandan. Li hin herêman jî tewanga navdêrên nêr bi tewanga
hundirîn (ez diçim bajêr) pêk tê. Ev rewş ji bo pergala ergatîfî jî pir girîng in.
Her çî rewşên din in, bi alîkarîya daçekan tên nîşandan. Nirxandinên Rheayî di
vî warî de pir kêm û qels dimînin.
4.2.1.4. Cînavk di Xebata Rheayî de
Di berhema Rheayî de der barê cînavkan de ev tişt hatine
gotin: “Cînavkên kesane, ji bilî kesê sêyem ê pirhejmar, her
yekê du form (forma yekem û forma duyem an jî forma
kirdarî û forma xwedîtîyê yan jî bireserîyê) hene.
Cînavkên kesane

Koma yekem

Koma duyem

ez

min

tu

te

ew

wî

em

me

hûn, hingû

heve

wan

wan

Ji bo nîşandana xwedîtîyê cînavkek ji koma duyem tê ber navdêrê /-ê/ yan /-êt/
dikeve navberê, her wekî malê te, malê heve, malêt wan û hwd. Xwedîtiya teqez
bi alîkarîya pêşgira /yê/ û heman cînavkan pêk tê. Her wekî yê min, yê te, yê wî,
yê me, yê heve, yê wan. Cînavka vegerok xwe yan jî xo yan jî bi xo piştî
cînavkan tê û rewşa vegerok pêk tê. Her wekî ez bi xo, tu xo yan tu bi xo û hwd.
Cînavkên pirsyarî kî, çi, kîjkî ne, her duyên pêşîn peywira cînavkên girêkî jî pêk
tînin. Nediyariya wan bi alîkariya her çêdibe, mîna her kî, her çi” (Rhea, 1869:
121).
Di vê xebatê de nirxandinên der barê cînavkan de jî bi giştî û gelemperî ne. Li
gorî berhemên nûjen ên rêzimana Kurmancî di Kurmancî de gelek ev cureyên
cînavkan hene. Her wekî; “Cînavkên kesane, cînavkên şanîdanê, cînavka
vegerok, cînavka qertafî, cînavkên kesandinê, cînavkên berbihevîn, cînavkên
lihevxistî, cînavkên nebinavkirî, cînavkên jimarîn, cînavkên pirsyarî” (Tan,
2015: 125).
Rojan Hazim (1994) der barê cînavkên herêma Hekarîyê de jî daye zanîn ku
kesê sêyem ê yekhejmar “ewi (nêr)” û “ewê (mê)” ye. Her wiha kesê sêyem ê
pirhejmar jî “ewan” e. Di rêzgirtinê de jî kesê duyem ê pirhejmar “we”, dibe
“hewe”, li herêma Şemzînan li şûna “hewe” forma “hingo” jî tê bikaranîn.
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4.2.1.5. Rengdêr di Xebata Rheayî de
Di vê mijarê de Rheayî zêde tiştek negotiye, qala cureyên rengdêr û taybetîyên
wan nekiriye. Bi tenê qala payeya hevrûkirin û raveka rengdêrî hatiye kirin. Her
wekî me di beşa rêzimanê de destnîşan kiriye, di kurmancîyê de pênc cure
rengdêr hene, taybetîyên wan jî ji hev cuda ne.
Rheayî der barê rengdêran de ev agahî dane: “Ji bilî payeya hevrûkirinê rengdêr
nayên kêşanê, ji bo ravekirinê li pey navdêran tên û /ê/yek dikeve navberê, her
wekî mirovê bilint, berê koîm, malê mazin. Payeya hevrûkirinê bi alîkarîya
pêvekirina paşgira /-tir/ pêk tê. Her wekî kenc dibe kenctir, dirêj dibe dirêjtir. Ji
bo hevrûkirina du tiştan /ji/ tê bikaranîn, wek nimûne, Evrû germtir e ji duhu. Ji
bo payeya berztirîn bi vî rengî pêk tê; Ev mirov ji hemî qenctir e” (Rhea, 1869:
122).
4.2.1.6. Hoker di Xebata Rheayî de
Rheayî der barê hokeran de ev agahî dane: “Hokerên cih û fermanê ev in: kî
derî, kanî, ji kî derî, li kî derî, l’êre an li hêre, li vir j’êre, wêrî, wê derî, li wêrî,
evrazî, jore, xwarî, li xwarî, nişîv, li derwe, li wê der, nêzûk, dûr, ji dûr.

12

Hokerên demê ev in: kengî, kînga, hengî, wê çaxî, wê demî, wê gavî, wê cari,
niha an jî nuke, heta nuha, ji nuha, ji ber nuha, hîç, qut an jî qet, dîsan, paşî,
spêde, dereng, ji mêje, car car, gelek car, çent car, pêş, berê, berahî, dûmaî evrû,
îrû, duhu, pêr, subahî, par, pêrar.
Hokerên çawanî û çendanîyê ev in: çeve, kureng, bo çi, ho, horeng, we, ehwe,
hinde, hint, bes, jî, wekû, gelek, qewî, piçek, zêde, kenc, spehî, rend, belkî,
koma , elbete, bî şik, drust, micid, yanî, belî, herê, ne, çû, ma, gelêk, beranber,
pêkwe yan jî pêkîeve, dumaî, beleş, herwe, sanaî, zû, hêdî.” (Rhea, 1869: 133134).
Em dişên bibêjin ku di xebata Rheayî de agahîyên der barê hokeran de ji beşên
din zêdetir û zelaltir in.
4.2.1.7. Daçek di Xebata Rheayî de
Li gorî Rheayî di kurmancîyê de daçek ev in: “bi, bes, bê yan jî bî, ber, bin, bo,
çahr nukar, dû, gel, heta,, li, lalê, li ba, mabên an jî mabeyn, nav, navbend,
nêzûk, nik, pê, sebeb, ser, yê, ji, ji bedel, ji bil, jûr.” (Rhea, 1869: 134).
Lê divê were zanîn ku daçek di kurmancîyê de gelek in û rist û peywira wan jî ji
hev cuda ne. Di Kurmancî de hem daçek, hem jî bazinedaçek hene. Hin daçek
rewşa navdêrê diyar dikin, hin hokerên cih û demê çêdikin. Her wiha bi
alîkarîya daçekan lêkerên daçekî û cînavkên lihevxistî jî pêk tên.
4.2.1.8. Gihanek di Xebata Rheayî de
Di xebata Rheayî de ev gihanek hatine pêşkêşkirin: “eger, ema, an, bulu, çimakî,
çunkî, dîsan, heke, hem, hêj, ile, ca, ku, lakîn, ne ke, ne ku, sebeb, û, wekû, yan,
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ji, jî, ji bereng.” (Rhea, 1869: 134). Agahîyên Rheayî yên der barê vê mijarê de
jî di ser re ne.
4.2.1.9. Hejmar di Xebata Rheayî de
Di vê berhemê de hejmar jî wekî beşeke axaftinê hatine pêşkêşkirin: “1. êk, 2.
du, 3. sê, 4. çahr, 5. pênc, 6. şeş, 7. heft, 8. heşt, 9. neh, 10. deh, 11. yanzdeh, 12.
danzdeh, 13. sêzdeh, 14. çahrdeh, 15. panzdeh, 16. şanzdeh, 17. hefdeh, 18.
heşdeh, 19. nûzdeh, 20. bîst, 21. bîst û êk, 22. bîst û du, 30. seh, 40. çil, 50.
pênceh, 60. şêst, 70. hefteh, 80. heşteh, 90. nawêt, 100. sad, 200. dused, 1000.
hizar
Hejmarên rêzîn ji bilî hejmara pêşîn (ewil) yên mayî bi alîkarîya /-ê/yekê pêk
tên. Her wekî duê, sêyê, çahrê û hwd.” (Rhea, 1869: 122).
4.2.1.10. Baneşan di Xebata Rheayî de
Di vê xebatê de der barê baneşanê de tiştek nehatiye gotin.
4.2.2. Lêker û Kategorîyên Rêzimanî yên Têkildarî Lêkerê
Wekî hemû pirtûkên rêzimanê, di vê xebatê de jî ji lêkeran re cihekî berfireh
hatiye veqetandin. Lêker li gorî forma kêşana wan ji hev hatine dabeşkirin, bi
nimûneyan li gorî dem û raweyan mînak hatine dayîn.
4.2.2.1. Kes û Kesandin di Xebata Rheayî de
Rheayî der barê kesandina lêkeran de ev agahî dane: “Di kurdî de qertafên
kesandinê ev in: Ji bo yekhejmaran 1. –m, 2. –î, 3. –t; ew ên pirhejmar in, her sê
jî /-n/ digirin. (Rhea, 1869: 122).
Em dikarin wekî mînaka kesandinê pêşî lêkera standinê bidin:

yekhejmar

pirhejmar

ez bistînim

em bistînin

tu bistînî

hûn bistînin

ew bistînit

wan bistînin

(Rhea, 1869: 124).
Rheayî di xebata xwe daye zanîn ku lêkera /bûn/ê bi awayekî din tê kişandin, lê
belê wî der barê vê mijarê de tiştek negotiye. Bes di beşa raderê de cînavk li gorî
lêkera /bûn/ê ya ku ew lêker rewşê nîşan dide bi vî rengî kişandine:
Erênî

yekhejmar

pirhejmar

ez im

em in

tu î

hûn in
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ev e

Neyînî

wan in

yekhejmar

pirhejmar

ez nîn im

em nîn in

tu nîn î

hûn nîn in

ev nîn e

wan nîn in

(Rhea, 1869: 132)
S. A. Rheayî der barê mêjera bi alîkarîya kêşana lêkerê de tiştek negotiye. Heta
kêşana lêkerê jî her tim yekhejmar daye. Pirî caran yekhejmar li şûna pirhejmarê
tê bikaranîn, her wekî çend hesp heye, piştî hejmarekê jî heman tişt dibe, her
wekî bîst mirov.
4.2.2.2. Ergatîfî di Xebata Rheayî de
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Di vê xebatê de der barê ergatîfîyê de tiştek nehatiye gotin, lê belê cuda kêşana
hinek lêkeran di demên borî de bala wî kişandiye û di wê mijarê de ev tişt hatine
gotin: “Li gel vê, di dema borî ya nediyar û dema borî ya sade de, lêkerên bi
kêşana yekem ji bilî lêkera bûnê, qertafên kesandinê nagirin, li şûna cînavkên
koma yekem, cînavkên koma duyem (min, te, wî, me, heve, wan) digirin. Di
pêkanîna wan de /-n/ya raderê jê tê birin, her wekî min kir. ” (Rhea, 1869: 123).
4.2.2.3. Dem û Rawe di Xebata Rheayî de
Her wekî me li jorê jî da xuyakirin, dem û raweyên bingehîn di vê berhemê de di
nav beşa lêkeran de hatine pêşkêşkirin. Di vê berhemê de raweyên pêşkerî û
xwestekî ji hev nehatine cudakirin.
Dema niha
Dema niha ya pêşkerî di nav mijara lêkeran de bi navê dema niha ya domdar
hatiye destnîşankirin. Der barê pêkhatina vê demê de ev tişt hatine gotin:
“Pêşgira /ti-/yê dema niha ya domdar pêk tîne. Her wekî ez tikem.” (Rhea,
1869: 122-123)
Dema bê
Dema bê di vê xebatê de wiha hatiye ravekirin: “Her wekî; ez bikem, heke dê
bikeve navberê, dema bê çêdibe. Her wekî; ez dê kem, hin caran /bi-/ jî dê ber
lêkerê û dibe ez dê bikem” (Rhea, 1869: 123).
Dema boriya têdeyî (dema borîya sade)
Di dema borî ya nediyar û dema borî ya sade de, lêkerên bi kêşana yekem ji bilî
lêkera bûnê, qertafên kesandinê nagirin, li şûna cînavkên koma yekem, cînavkên
koma duyem (min, te, wî, me, heve, wan) digirin. Di pêkanîna wan de /-n/ya
raderê jê tê birin, her wekî “min kir” (Rhea, 1869: 123).
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Dema boriya dûdar
Li ser vê demê di pirtûkê de ravekirineke berfireh nîn e, ev dem jî di nav beşa
lêkeran de hatiye ravekirin. “Ji bo pêkanîna dema borîya dûdar, ji bilî lêkerên bi
kêşana sêyem, paşgirên /-e/ yan jî /-ye/ tê dawiya lêkerê, ew jî cînavkên koma
duyem digirin, her wekî; min kirîe” (Rhea, 1869: 123).
Dema boriya berdest
Di vê xebatê de dema borîya berdest wiha hatiye ravekirin: “Dema ku em
pêşgira /ti-/yê bînin ber vê forma lêkerê, dema borîya berdest anku çîrokîya
dema niha bi dest dikeve. Her wekî “min tikir.” (Rhea, 1869: 123).
Çîrokîya dema borîya têdeyî
Rheayî ev dema wiha rave kiriye:“Ji bo bidestxistina çîrokîya dema borîya
têdeyî, /-bû/ tê ber lêkerê, her wekî; min kirîbû” (Rhea, 1869: 123).
Raweya fermanî
Di vê xebatê de der barê raweya fermanî de agahî nehatine dayîn, bes di nav
beşa lêkerê de mînak ji wê jî hatine pêşkêşkirin.

yekhejmar

pirhejmar

bistîne

bistînin

(Rhea, 1869: 123).

yekhejmar

pirhejmar

bikote

bikotin

(Rhea, 1869: 125).

yekhejmar

pirhejmar

biçemîê

biçemîên

(Rhea, 1869: 127).

yekhejmar

pirhejmar

Bikene

bikenin

(Rhea, 1869: 128).
Dema niha ya xwestekî
Dema niha ya xwestekî di berhemê de wekî dema niha ya nediyar hatiye
binavkirin û bi vî rengî hatiye ravekirin: “Li alîyê din /bi-/ dema niha ya nediyar
an jî giştî pêk tîne, hin caran jî xwestekîyê pêk tîne. Her wekî; ez bikem” (Rhea,
1869: 123).
Dema borî ya xwestekî û dema bê ya pêknehatî
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Rheayî di berhema xwe de ev dem wekî dema mercî bi nav kiriye û wiha rave
kiriye: “Paşgira /be-/ bi heman awayî dema mercî pêk tîne, di vê demê de
bêjeya erkî (particle) /dê/ berî cînavkê tê, her wekî; dê min kirêbe”. (Rhea,
1869: 123).
Di vê xebatê de di warê dem û raweyan de zêde kêmasî nîne. Dem û raweyên ku
di kurmancîyê de karîger hatine pêşkêşkirin.
4.2.2.4. Avanî di Xebata Rheayî de
Di vê berhemê de der barê avanîyan de zêde tişt nehatine gotin, bi tenê avanîya
tebatî (passive voice) hatiye pênasekirin û di cihekî de jî qala avanîya hokarî
(causative) hatiye kirin.
Avanîya Tebatî
Rheayî di berhema xwe de bi vî rengî qala avanîya tebatî kiriye: “Pêkanîna
avanîya tebatî di Kurdî de bi vî awayî pêk tê; berî forma raderî ya lêkerê, demên
lêkera hatinê tên danîn û li ber wê jî daçeka /li/ tê bicihkirin. Her wekî; hatin li
kuştin. Pirî caran li forma raderî /-î/ya navdêrên razber tê zêdekirin, her wekî;
hatin li kuştinî.
Mînak:
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Dema niha

ez têm li kuştin

Dema borîya têdeyî

min hat li kuştin 3

Dema borîya dûdar

min

hatiye

li

hatibû

li

kuştin
Çîrokîya

dema

borîya

min

têdeyî

kuştin

Mercî

dê min hatibe li
kuştin

Lê belê avanîya lebatî ya kesê yekem ê yekhejmar di dema borîya dûdar û
çîrokîya dema borîya têdeyî de wateya tebatî dide. Her wekî “wî kuştîye (ew
hatiye kuştin)”, “wî kuştibû (ew hatibû kuştin)” (Rhea, 1869: 133).
Di vê mijarê de alîyê balkêş di avanîya tebatî de bikaranîna daçeka /li/ ye, îro ev
daçek di devokan de jî bi ber çavan nakeve. Mirov nizane bê ka bi rastî jî ew

3

Her wekî ji van mînak diyar e, Rheayî mijara ergatîfîyê zêde fehm kiriye, lewma jî mînaka xwe li gorî
zimanê xwe ava kiriye. Ev mînak li gorî rêzika ergatîfîyê çewt in. Li şûna wan pêwîst e; ez hatim
kuştin, ez hatime kuştin, ez hatibûm kuştin, ez dê hatibûma kuştin, ez dê hatibim kuştin bihata
nivîsandin.
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daçek di devoka wê herêmê de hebû û bi demê re ji holê rabû yan jî Rheayî bi
şaşî ew form li devoka herêmê zêde kiriye.
Rheayî diyar kiriye ku “avanîya lebatî ya kesê yekem ê yekhejmar di dema
borîya dûdar û çîrokîya dema borîya têdeyî de wateya tebatî dide” û der barê
mijarê de jî ev mînak dane: “wî kuştîye (ew hatiye kuştin), wî kuştibû (ew hatibû
kuştin)”. Tiştê ku li vir xuya dike, Rheayî raweya çêbiwar wekî avanîya tebatî
pejirandiye. Mînakên ku wî dane jî di rastîya xwe de divê wiha bin: ew kuştî ye,
ew kuştî bû.
Avanîya Hokarî
Rheayî di berhema xwe de bi tenê di mijara lêkerên ku bi /-andin/ê diqedin de
qala avanîya hokarî kiriye û wiha gotiye: “Lêkerên ji vê komê bi piranî
sedemkar (causative) in, hempayên wan ên negerguhêz jî hene, ev ji wan hatine
bidestxistin. Lêkerên bi vê kêşanê ev in: afirandin, elimandin, berandin (birîan),
bizdandin (bizdîan), çandin, çemandin (çemîan), dirandin (dirîan), êşandin
(êşan), gehandin (gihaştin), gerandin (gerîan), hekandin, helandin, helinandin
(helatin), helînandin (helîan), hijandin (hijîan), ceribandin, kemilandin,
kesandin an jî xesandin, qetandin, kêşandin, xeniqandin (xûndiqîn), xorandin
(xorîan), xwandin an jî xondin, kosandin, mirandin (mirin), niwandin (niwistin),
perxandin, raçandin, reşandin (reşîan), sekinandin (sekinîn), şiandin, şelandin,
şemirandin, şibandin (şibîan), şidandin (şidîan), şikandin (şikestin), standin,
tirsandin (tirsîn), westandin (wastin), zringandin” (Rhea, 1869:124-125).
Ev lêkerên ku wekî forma hokarî hatine pêşkêşkirin, hemû jî lêkerên têper in,
avanîya hokarî di kurmancî de bi alîkarîya lêkera /dan/ pêk tê. Lê belê Rheayî di
berhema xwe de qala vê mijarê nekiriye.
Encam
Bi awayekî gelemperî, her wekî ji navê berhemê jî diyar e, Rheayî di berhema
xwe de der barê denganî, morfolojîya kurmancîya herêmê kurte-agahî pêşkêş
kirine. Armanca wî ew e ku kurmancîya herêmê fêrî mîsyonerên piştî xwe bike,
bi vê yekê jî karê wan hêsantir bike. Di dawîya berhemê de jî ferhengokek
danîye.
Di vê berhemê de dengên Kurdî li gorî dengên Îngilîzî bi awayekî berawirdî
hatine dayîn, mînakên wê ji zimanê Îngilîzî hatine pêşkêşkirin.
Di warê morfolojîyê de Rheayî bi tenê cureyên peyvan pêşkêş kirine, qertafên
kêşanê yên têkildarî navdêrê di mijara navdêrê de, yên têkildarî rengdêran di nav
rengdêran de û dem û rawe jî di nava lêkeran de destnîşan kirine.
Mijara peyvsazîyê ji bilî lêkeran di nav berhemê de qet cih negirtiye. Lêker wekî
rêzikî-nerêzikî, hevedudanî ji hev cuda kirine. Der barê hevoksazî û watenasîya
kurmancîya herêmê de di vê xebatê de tu agahî nîn in.
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Kêmasîya sereke ya vê xebatê ew e ku amadekarê wê, Rheayî ne axêvekî resen
ê kurdî ye, lewma jî wî hinek formên kurdî baş fehm nekirine û çewt rave kirine.
Bo nimûne li gorî Rheayî di kurmancîyê de zayenda rêzimanî nîn e.
Tevî ku xebata Rheayî ji alîyê qewareyê ve xebateke biçûk û ji alîyê naverokê
ve jî xebateke berteng e, lê ji ber girîngîya xwe ya dîrokî û ji ber ku xebateke li
qadê ye, hêjayî lêkolîn û lêhûrbûnê ye. Me jî bi vê mebestê dest avêt xebatê, me
xwest em naveroka wê bi nêrîneke berawirdî li gel rêzimana nûjen a Kurmancî
pêşkêşî we bikin.

18

Çavkanî:
Aydın M. (2007), Dilbilim El Kitabı, İstanbul: 3F Yayınevi.
Bedirxan, C. (1998). Gramêra Kurdmancî; Tewang (H.32). Hawar 2, Hejmar:
24- 57. Stockholm: Weşanên Nûdem.
Dost, J. (2017) Ferhenga Hemîdî Kurdî-Kurdî. Yusif Diyadîn Paşa. Amed:
Weşanên Dara.
Garzoni, M. (1787). Grammatica e Vocabolario Della Lingua Kurda. Hewlêr:
Dezgay Çap û Bilawkirdinewey Bedirxan.
Kıran, Z.; Kıran, A. (2000). Dilbilime Giriş. İstanbul: Seçkin Yayınları.
Leezenbeng, M. (2015). Elîyê Teremaxî and the Vernacularization of Medrese
Learning in Kurdistan. Kurdish Studies; Empire, ethnicity and identity. (Edit:
Djene Rhys Bajalan and Sara Zandi Karimi). New York: Routledge.
Lescot, R., Bedir Han, C. (2001). Kürtçe Grameri (Kurmanci Lehçesi).
İstanbul: Avesta Yayınları.
Rhea, S. A. (1869). Brief Grammar and Vocabulary of the Kurdish Language of
the Hakari District. Journal of the American Oriental Society, Vol. 10 (1872
- 1880), pp. 118-155.
Tan, S. (2015). Rêzimana Kurmancî. (Çapa Sêyem). Stenbol: Weşanên
Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê.
Çavkanîyên elektronîk:
Thackston, W. M. (2006). Kurmanji Kurdish: A Reference Grammar with
Selected Readings, Rênas Media,
https://www.fas.harvard.edu/~iranian/Kurmanji/kurmanji
1_grammar.pdf
(tikandin: 18.11.2017).
Hazim, R. (1994). Devok Hekarîyê. Kovara Kurmancî, hejmar 14-15. Parîs:
Enstîya Kurdî ya Parîsê.
https://www.institutkurde.org/publications/kurmanci/telechargement/ku1415.pdf
(tikandin: 25.03.2018)
Haig, G. & Öpengin, E.(2014). Gender in Kurdish Structural an Socio-cultural
Dimension.
https://www.academia.edu/6001901/Gender_in_Kurdish_Structural_and_soc
io-cultural_dimensions (tikandin: 25.12.2017).

The Journal of

Mesopotamian Studies

Periodical Journal for Kurdish, Arabic and Syriac Studies
Vol. 3/2 Summer 2018

Yekemîn Berhema Rêzimana Kurmancî ya bi Îngilîzî

Barbera, G. (2001). Exploring Gramamatical Gender in New Iranian Languages
and Dialects: An Overview with Some Typological Considerations.
Proceeding of the First Seminar of Iranian Dialectology. Hassan Baghbidi.
(Ed.) Department of Dialectology; Iranian Academy of Persian Language
and Literature. https://www.academia.edu/3753267/Gender_in_New_Iranian
(tikandin: 12.01.2018).

19

The Journal of

Mesopotamian Studies

Periodical Journal for Kurdish, Arabic and Syriac Studies
Vol. 3/2 Summer 2018

The Journal of Mesopotamian Studies

Farqînî, Zana; ji Aliyê Binyatî ve Lêker û Lêkerên Veqetînbar
The Journal of Mesopotamian Studies, C: 3/2, Summer 2018, s. 21-41

Makale Geliş Tarihi: 28.05.2018
Makale Kabul Tarihi: 08.08.2018

JI ALIYÊ BINYATÎ VE LÊKER Û LÊKERÊN VEQETÎNBAR
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KURTE
Rêziman wek hêman û stûneke girîng a zimanê nivîsînê ya zimanekî tê hesibandin
û ji ber ku şayesandin û peyitandina rêzikên zimên jî li xwe digire, ew bi rola
rêbera zimanekî radibe. Di gel vê yekê, gava bi çavekî hûrbînî li pirtûkên
rêzimanên kurmancî tê nihartin, tê dîtin ku ne tenê di warê mijarên taybetmend de,
her wisan di biwara hin mijaran de ku ew wek ên sereke tên pejirandin, zimannas û
rêzimannas ne li hev in û di navbera wan de nêrînên cuda yên berbiçav xwe tafilê
didin der. Mîna mijarên cureyên lêkeran û ji aliyê binyatî ve senifana lêkeran.
Di vê xebatê de li ser yazdeh (11) pirtûkên rêzimanê yên zaravayê kurmancî tê
rawestandin û bal li ser lêker û ji aliyê binyatî ve senifana cureyên lêkeran tê
kêşan. Li ser warên ku bûne mijara xebatê, ji nû ve senifanek der barê cureyên
lêkeran ên ji aliyê binyatî ve tê kirin û bi navê lêkerên veqetînbar jî cureyek lêker li
senifanê tê zêdekirin. Ev cure lêker, bi awayekî serbixwe di tu rêzimaneke
zaravayê kurmancî de cih ji wan re nehatiye veqetandin, lê di xebatên cuda de, ew
di nav lêkerên hevedudanî, lêkerên biwêjî û lêkerên bidaçek de hatine nîşandan.
Peyvên Sereke: Lêker, senifana lêkeran, lêkerên veqetînbar.
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ÖZET
Kurmancî Lehçesinde Yapı Bakımından fiiller ve
Ayrılabilir Fiiller
Dil bilgisi, yazılı bir dilin en önemli öğe ve sütunlarından bir olarak kabul
edilmekte ve bir dilin tasviri ile dilin kurallarının tespitini içerdiği için de o dilin
rehberi olarak görülmektedir. Buna karşın, eleştirel bir gözle Kurmancça dil bilgisi
kitaplarına bakıldığında sadece spesifik konularda değil genel kabul gören bazı
konularda da dil bilimciler ile gramercilerin uzlaşmadığı ve aralarındaki bariz
görüş ayrılıkları da hemen göze çarpacaktır. Fiil türleri ve yapı bakımında fiil
türlerinin sınıflandırılması konuları gibi.
Bu çalışmada on bir (11) Kurmancça dil bilgisi çalışması ele alınıp fiiller ile yapı
bakımından fiil türlerinin sınıflandırılması konularına dikkat çekiliyor. Çalışmaya
konu olan alanlarla ilgili yapı bakımında fiil türleri hakkında yeni bir
sınıflandırmaya gidilerek daha önce bağımsız bir ad altında hiçbir Kurmancça
lehçesi gramer çalışmasında yer verilmeyen ayrılabilir fiiller adıyla yeni bir fiil
türünü de bu sınıflandırmaya dâhil ediliyor. Fakat belirtilmeli ki söz konusu fiiler,
farklı çalışmalarda birleşik fiiller, deyim fiiller ve edatlı fiiller içinde
gösterilmişlerdir.
Anahtar Sözcükler: Fiil, fiil sınıflandırması, ayrılabilir fiiller.

ABSTRACT
Verbs and Verbs in Terms of Structure in Kurmanci
Dialect
Grammar is regarded as one of the important elements and pillars of a written
language, and it is also seen as a guide for a language as it involves description of
a language as well as identification of the rules of it. On the other hand, when we
look at the Kurmanci grammar books with a critical eye, linguists and the
grammarians neither agree on the specific topics nor the generally accepted ones,
besides the obvious differences among them on, for instance, types and the
classification of verb types in structure will be immediately seen.

22

In this study, eleven (11) Kurmanji grammar studies are examined and attention is
given to the classification of kinds of verbs and verbs in terms of structure. A new
classification of verb forms in the structure maintenance of the subject areas of
study is included in this classification with the name of separable verbs which has
not previously been included in the grammatical work of the Kurdish language
under an independent name. Yet it should be noted that the verbs are shown in
conjugated verbs, idiomatic verbs and prepositional verbs in different works.
Key Words: Verb, Classification of verbs, Separable verbs

Destpêk
Mijara peyitandina cureyên bêjeyan, mijareke pir kevn e ku li gorî çavkaniyên
nivîskî diçe heta berî zayînê. Li Yûnana berê Platon (Eflatûn; B.Z. 427-347)
behsa navdêr û lêkeran kiriye û wî ew ji aliyê kategoriya kirde û pêveberê ve ji
1
hev veqetandine. Arîsto (B.Z 384-322) jî beşên rapeyvê (nutqê) wekî herf, kîte,
2
gihanek, herfa terîf, navdêr û lêkerê bi rêz kirine û wî navdêr (onoma) û lêker

1

İsmail Yergüz, “İkinci Baskıya Önsöz”, di Süheylâ Bayrav Yapısal Dilbilimi de, Multilingual, İstanbul
1998, r. 9-11.
2
Süheylâ Bayrav, Filolojinin Oluşumu, Multilingual, İstanbul 1998, r. 111.
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(rhêma) ji nav wan cihê kirine. Lê yê ku rapeyv li heşt beşan (navdêr, rengdêr,
herfa terîf, hoker, lêker, gihanek, daçek û cînavk) dabeşandiye Dionysios (B.Z
170-90) e. Piştre, ji ber ku di zimanê latînî de herfa terîf (artîkel) tune ye û
zimanê grekî ji aliyê hebûna cureyên peyvan ve ji hemû zimanên din re nabe
bibe mînak, loma ji hêla zimannasan ve bêjeya “baneşan”ê li şûna herfa terîfê
4
hatiye bicihkirin û bi vê yekê cureyên peyvan gihîştiye heştan , ku roja îro jî ev
peyta hanê bi awayekî giştî derbasdar e.
Berhema Dionysios a bi navê “Tekhne Grammatike”, ji bilî hevoksaziyê, der
barê hemû mijarên zimên de 13 qirn wek deqeke hîmî û sereke li Rojava hatiye
5
pejirandin. Wê ji bilî rêzimana zimanê latînî, tesîr li rêzimanên neteweyên
Rojava jî kiriye û her wiha ev xebata Dionysios bûye maka rêzimana
kevneşopî/klasîk jî. Îcar ji ber ku berhema Dionysios li zimanên neteweyên derî
cografyaya Ewrûpayê hatiye wergerandin, wekî zimanên ermenî û suryanî û ji
6
xebatên li ser rêzimanê yên îbranî û erebî re jî bûye rênîşander, loma mirov
dikare bibêje ku vê xebata hanê kartêkerî li xebatên rêzimana zimanên
neteweyên nerojavayî kiriye û ji bo wan jî bûye nimûne û çavkanî ku neteweyên
din li berê rêzimana xwe şayesandiye.
Ji ber ku lêker yek ji hêmanên girîng ên cureyên bêjeyan tê pejirandin û “yekeya
7
hîmî ya tênebihur a zimên e” , di rêzimanan de xwedî cihekî pir girîng e. Ji ber
vê taybetiya hanê, lêker ji gelek aliyan ve bûne mijara lêkolînan û her wisan ew
ji gelek aliyan ve jî hatine senifandin. Eger bi awayekî giştî bê gotin, di
rêzimanên li ser zaravayê kurmancî de jî ev yek hatiye kirin. Lê belê li ser
cureyên lêkeran ên ji aliyê binyatî ve, nemaze yên ku bi cînavkên lihevxistî (jê,
lê, pê û tê) pêk hatine, di navbera rêzimannas û amadekarên rêzimanan de yên li
ser kurdî/kurmancî, lihevkirineke tam nîn e bê ka ew ji kîjan senifanê ne û her
wisan navê wan divê çi be.
Der barê vê mijarê de, ji aliyê me ve yazdeh (11) rêzimanên kurmancî/kurdî
hatin vekolan ku tê fikirîn têkiliyeke kronolojîk di navbera wan de heye û mirov
dikare wan wekî peyrewên hev, mîna nifşên destpêkê, yên navîn û yên dawî bi
nav bike. Her wisan wek pîvan, bandora wan a li axêverên civata zimanî,
bikaranîna van berheman di dam û dezgehan de jî, li ber çav hat girtin.
Beriya ku ji vê nakokiyê bê behskirin, ji bo zelalbûna mijarê hewce pê heye ku
bi awayekî puxteyî ji lêker û senifana wan bê behskirin, ku ne bi awayekî

3

Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, C. 1, 4. baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları,
Ankara 2007, r. 18.
Süheylâ Bayrav, Filolojinin Oluşumu, r. 111.
5
Steven Roger Fischer, Dilin Tarihi, 3. basım, Muhtesim Güvenç (Çev.), Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, İstanbul 2015, r. 144.
6
Süheylâ Bayrav, Yapısal Dilbilim, Multilingual, İstanbul 1998, r. 30-31.
7
Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), 3. baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları,
Ankara 2009, r. 527.
4
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rasterast be jî, kan û çavkaniya senifanan lêkeran digihîje xebatên destpêkê yên
li ser gramerê ku li jorê ji wan bi kurtasî hat behskirin.
1. Lêker û Senifana Lêkeran
Lêker, ku yek ji beşên axaftinê yên bingehîn in, kir û karekî, bûyîn û bizavekê û
rewşekê didin zanîn. Di heman demê de ew têgiha kes û demê jî didin
8
xuyakirin. Wekî ji pênaseyê jî tê fehmkirin, ew hem kar, rûdan û tevgerên
heyberan û rewşa wan a ku ew tê de ne radigihînin, hem jî ew çemka kes, dem û
darazê jî didin diyarkirin. Ev bêjeyên ku di lenguîstîkê de ji wan re lêker tên
gotin, hîmên zimên û hêmana bingehîn a hevokê ne. Her wisan ew hêmaneke
girîng a pêveberê ne ku hevok bi wan sergihayî dibin. Li gel vê, ew maka gelek
bêjeyan in û gelek peyv jî ji rayekên wan tên çêkirin. Eger bi taybetî ji aliyê
zimanê kurdî ve were gotin, lêker kana dariştina bêjeyên wekî navdêr û
rengdêran in. Ew, kan û jêderka çêkirina kirdenavan (îsmê failan) û tiştenavan
(îsmê meful) in ku nemaze kirdenav ji rayeka lêkeran, bi piranî ji morfema
rayeka dema niha ya lêkeran tên duristkirin. Her wiha, wekî ku tê zanîn, di
zimanê kurdî de gava lêker di rewşa xwe ya raderî de ne, di heman demê de
navdêr in jî; bi gotineke din ew navdêrên lêkerî ne.

24

Bi saya lêkeran mirov çendî ji kar, qewimîn, bizav û rewşê haydar dibe jî, lê
divê bê diyarkirin ku kategoriyên rêzimanî yên mîna avanî, rawe, dem, kes û
mêjer (mîqdar/hejmar) jî, dîsan têkildarî lêkerê ne. Di senifana klasîk a bêjeyan
de, lêker hêmana sereke ya xwedî wesfê avakar a bastûra hevokê ango ya
sentaksê ye. A ji ber van taybetiyên hanê yên lêkeran, pêwîstî bi nasîna çawanî û
wesifên lêkeran jî çêbûye û ji hin aliyan ve ew hatine senifandin.
Lêker, li gorî pîvaneyên wekî teşeya lêkerê, erka (fonksiyona) wê, wate
(semantîk) û peywira wê ya ji hêla avaniyê (bîna/voice) ve jî tên vekolan. Lê ji
aliyê perspektîfa rêzimana klasîk ve, bi awayekî giştî lêker li sê beşan tên
levakirin. Mîna I) Ji aliyê binyatî ve lêker (wekî lêkerên xwerû, lêkerên dariştî û
lêkerên hevedudanî), II) ji aliyê avaniyê ve lêker (lêkerên têper, lêkerên têneper,
lêkerên lebatî, lêkerên tebatî, lêkerên dançêker, lêkerên vegerok û lêkerên
9
berbihevîn) û III) ji aliyê teşeyê ve lêker (lêkerên rêzikî û nerêzikî).
10

Ji ber ku mijar ji aliyê binyatî ve lêker û lêkerên veqetînbar ve hatiye
sînordarkirin, di vê gotarê de dê li ser her duyên din (ji aliyê avaniyê ve lêker û
8

Der barê vê mijarê de ji bo agahiyên zêde bnr. Qanatê Kurdo, Gramera Zmanê Kurdi (kurmancisorani), Koral Yayınları, İstanbul 1991, r. 117, Samî Tan, Rêzimana Kurmancî, Çapa nûkirî ya 3.,
Weşanên Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê, İstanbul 2015, r. 215, Mehmet Hengirmen, Türkçe Dilbilgisi, 8.
baskı, Engin Yayın Evi, Ankara 2005, r. 200, Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle
Dilbilim, C. 2, 4. baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2007, r. 98.
Ji bo agahiyên zêdetir ên der barê mijarê de bnr. Doğan Aksan, h.b., r. 103-105, Mehmet Hengirmen,
h.b., r. 200-213, Neşe Atabay, Sevgi Özel & İbrahim Kutluk, Sözcük Türleri de, 2. baskı, Papatya
Yayıncılık, İstanbul 2003, r. 182- 195, A. Bali, Kürtçe Dilbilgisi Türkçe Açıklamalı/ Rêzımana Kurdi,
Alan Yayıncılık, İstanbul 1992. r. 171-172.
10
Ev têgiha lêlerên veqetînbar ji aliyê me ve wek berginda têgiha bi îngilîzî “separable verbs” û ya bi
almanî “trennbare verben”ê hat çêkirin. Lê, ev lêkerên kurmancî, wek nimûne ji zimanê almanî cuda
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ji aliyê teşeyê ve lêker) bi awayekî berfirehî neyê rawestandin. Tenê dê qîm bi
dayîna hin agahiyên raveker ên der barê wan de bê anîn
Gava lêker ji ber kirde yan jî bireserê wate wergire û bikeve teşeyekê, jê re avanî
(bîna/voice) tê gotin. Ji lew re lêker li gorî stendin û nestendina kirde û bireserê
11
jî tên senifandin û ev senifan jî avahîsaziya lêkeran nîşan dide. Ji avaniya
lêkerê tê zanîn bê ka lêker tekûz an jî kêm e. Eger lêker tekûz be, bûyer li
12
kirdeyê, lê ku kêm be îcar bûyer li tiştekî/kesekî din vedigere. Bi vî awayî
têperî yan jî têneperiya lêkeran tê zanîn.
Ji ber meseleya kirde û bireserê, avaniya lêkeran li du koman tê dabeşkirin:
Wekî avaniya li gorî bireserê û avaniya li gorî kirdeyê. Lêkerên têper û lêkerên
têneper di bin jêrnavê “avaniya li gorî bireserê” û lêkerên lebatî, lêkerên tebatî,
lêkerên dançêker, lêkerên vegerok û lêkerên berbihevîn jî di bin jêrnavê
13
“avaniya li gorî kirdeyê” de tên bicihkirin.
14

Ji aliyê teşeyê (formê) ve lêker dibin du bir: Lêkerên rêzikî û yên nerêzikî. Li
gorî zimanê kurdî lêkerên rêzikî, ji bilî tewang û ketina deng, ku di rayeka
lêkeran de çêdibe, tu guherîn di rayeka wan de çênabe û hemû dem li ser wan
rayekan tên kêşan. Qertafên demê û yên lêkera bûnê (gireyên kesane) li wan tên
zêdekirin (wekî lêkerên bûn, çûn, dan, filitîn, gestin, ketin, rabûn, vexwarin û
hwd). Lê lêkerên nerêzikî ne xwedî vê rêsayê (qaydeyê) ne. Hemû dem li ser
heman rayekê nayên kêşan. Ji ber ku rayeka wan a dema niha û ya borî ji hev
cuda ne (mîna anîn, dîtin, herin û werinê). Lêkerên nerêzikî wekî du beşan jî
dikare bên senifandin: Wekî lêkerên nerêzikî yên ku tenê dema niha, dema bê,
raweya fermanî, xwestek, daxwazî û hwd. bi wan tên kêşan (wekî ‘her’in,
‘bîn’in û ‘bêj’in) û lêkerên nerêzikî yên ku tenê demên borî bi wan tên kêşan
(mîna anîn, dîtin û gotin’ê).
2. Ji Aliyê Binyatî ve Lêker
Lêker wekî çawan ji aliyê teşe, peywir, erk (fonksiyon), wate û avaniyê ve tên
senifandin her wisan ji hêla binyatê ve jî tên polînkirin. Binyat (structure), ku
têgiheke zimannasiyê ye û her wisan di warê rêzimanê de jî tê bikaranîn, bi
awayê cuda tê ravekirin. Wekî “pergala ku ziman û hêmanên di nav ziman de

ne. Di dema kêşanê de di zimanê almanî de pêşgir diçe dawiyê, lê yên kurmancî ji hev dibin, hêmanên
pêşgirê li esilê xwe vedigerin. Nimûne: an-kommen (gihîştin), Der Zug kommt um 12.30 Uhr in
Stuttgart an (Tren saet di 12.30’yî de digihîje Ştûtgartê). Ji bo kurmancî jî mînak: Tê gihîştin; ez di
mijarê pir baş gihîştin. Ji bo zimanê almanî bnr Rudolf & Ursula Hoberg, Duden Almanca Gramer,
Mihan Çatak (Kurt) & Mehmet Çatak (Çev.), Alfa Yayınları, İstanbul 2003, r. 18.
Bnr. Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, r. 103, Mehmet Hengirmen, Türkçe
Dilbilgisi, r. 202.
12
Samî Tan, Rêzimana Kurmancî, r. 318.
13
Ji bo agahiyên zêdetir bnr. A. Bali, Kürtçe Dilbilgisi Türkçe Açıklamalı/ Rêzımana Kurdi, Alan
Yayıncılık, İstanbul 1992.
r. 71-72, Mehmet Hengirmen, Türkçe Dilbilgisi., r. 2003.
14
Ji bo agahiyan bnr. Kamuran Bedir-Xan, Türkçe İzahlı Kürtçe Gramer, Weşanên Deng, İstanbul 1991,
r. 39, A. Bali, Kürtçe Dilbilgisi Türkçe Açıklamalı/ Rêzımana Kurdi, r. 172.
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15

pêk tînin” an jî “pergala ku ji têkiliya di navbera beşên cur bi cur de yên
tevahiyekê çêdikin û ji fonksiyona ku ew di nav tevahiyekê de tînin cih, tê
16
17
pê.” Binyat ku mîna “riayeta li pergala anîna cem hev a tevahiyê” jî tê
pênasekirin, îcar gava ji bo rêzimanê ev bêje tê bikaranîn, mebest jê jî amrazên
ku bêjeyê pêk tînin (morfem), taybetiyên van keresteyan (yekeyên zimanî),
18
pergala anîna ba hev a van morfeman tê fehmkirin. Ji lew re ji bo vekolîna
zimanekî, ji bo têgihîştina bê zimanek çawan dixebite, yekeyên wî zimanî çawan
tên cem hev, ji bo şayesandin û ravekirina vê yekê hewce bi peyitandina rêzikên
19
zimanekî, ango bi binyata wî zimanî heye. Bi kurtî, eger ji bo lêkeran bê gotin,
mebest ji binyatê awayê çêbûna lêkerê, pêkhatina wê ya bi morfem û gireyan,
pergala wan a hatina cem hev û fonksiyona wan e. Çawan bêje ji aliyê binyatî ve
tên vekolan, her wisan bi heman azînê li ser lêkeran jî, ku ew ji cureyên bêjeyan
in, tê rawestandin û ew ji van hêlan ve tên nirxandin. Senifandina lêkeran jî ji
hêla binyatî ve tê kirin, bê ka ew ji çi hêmanan çêbûne, ew xwerû ne, dariştî ne
yan jî hevedudanî ne û hwd.

26

Gava mirov bala xwe dide rêzimanên li ser zaravayê kurmancî, dibîne ku di
navbera daner û amadekarên rêzimanên li ser zaravayê kurmancî de ramaneke
wan a hevbeş a li ser senifana cureyên lêkeran a ji aliyê binyatî ve, nîn e. Bi rastî
ev war, warekî pir kêşedar xuya dike. Ne hejmara cureyên lêkeran a ji aliyê
binyatî ve, ne navlêkirina van polînan û ne jî mînakên wan ên ku ji bo senifanan
hatine dayîn bi temamî mîna hev in. Wek nimûne; li gorî Kemal Badilli (lêkerên
20
21
xwerû û yên hevedudanî) û Samî Tan (lêkerên xwerû û nexwerû), didu ne.
Li gorî Celadet Bedirxan û Roger Lescot (lêkerên xwerû, hevedudanî û yên
22
23
biwêjî) , A. Balî (lêkerên xwerû, hevedudanî û yên alîkar) , Halîl Altug
24
(lêkerên xwerû, pêkhatî û pevedanî) û Bahoz Baran jî (lêkerên xwerû, dariştî
25
û yên hevedudanî) , sisê ne. Anegorî Kamûran Bedirxan (lêkerên alîkar,
26
lêkerên xwerû, lêkerên hevedudanî û lêkerên biwêjî) , Qanatê Kurdo (fêlên
27
kokanî, fêlên efrînok, fêlên bargiranî/lêkdiraw û fêlên ardimiyê) , Feqî Huseyn
28
Sagnıç (lêkerên binyatî, lêkerên çêkirî, lêkerên qertaf û lêkerên hevedudanî) ,
Kâmile İmer, Ahmet Kocaman, A. Sumru Özsoy, Dilbilim Sözlüğü, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi,
“Yapı”, İstanbul 2011.
16
Günay Karaağaç, Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, “Yapı”, Ankara 2013.
17
Hüseyin Toptaş, Türkçe Dersler 1. Kitap, Papatya Yayıncılık Eğitim, İstanbul 2016, r. 479.
18
Toptaş, h.b., r. 479.
19
Emel Huber, Dilbilime Giriş, Multilingual, İstanbul 2008, r. 129.
20
Kemal Badıllı, Türkçe İzahlı Kürtçe Grameri (Kürmançça Lehçesi), Med Yayınları, İstanbul 1992, r.
102.
21
Samî Tan, Rêzimana Kurmancî, r. 230.
22
Celadet Ali Bedir Han & Roger Lescot, h.b., r. 119.
23
A. Bali, Kürtçe Dilbilgisi Türkçe Açıklamalı/ Rêzımana Kurdi, r. 171.
24
Halil Altuğ, Gramera Kurdî (Kürtçe Gramer), Avesta, İstanbul 2013, r. 404
25
Bahoz Baran, Rêzimana Kurmancî, Belkî, İstanbul 2012, r. 171-174.
26
Kamuran Ali Bedir-Xan, Türkçe İzahlı Kürtçe Grameri, Weşanên Deng, İstanbul 1991, r. 47., r. 39.
27
Qanatê Kurdo, Gramera Zmanê Kurdi (kurmanci-sorani), Koral Yayınları, İstanbul 1991 , r. 117-182.
Navên di nav kevanekê de ji hêla me ve hatine danîn
28
Feqi Huseyn Sağnıç, Hêmana Rêzımanê Kurdi, Melsa Yayınları, İstanbul 1991, r. 94.
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Mûrad Ciwan (lêkerên xwerû, lêkerên dariştî, lêkerên hevedudanî û yên
29
biwêjî) û Kadrî Yildirim (lêkerên xwerû, yên dariştî, yên hevedudanî û yên
30
di kurmancî de ji aliyê binyatî ve çar cure lêker hene. Bi gotina
biwêjî)
puxteyî, li gorî van daner û amadekarên rêzimanê, di zaravayê kurmancî de ji
aliyê binyatî ve şeş cure lêker hene: Lêkerên xwerû, lêkerên dariştî, lêkerên
hevedudanî, lêkerên alîkar, lêkerên biwêjî û lêkerên qertaf. Wekî dixuye, der
barê vê mijarê de nikare ji ramaneke hevpar bê behskirin.
Ji bo ku nirxandineke bijûndar der barê senfina cureyên lêkeran ên ji aliyê
binyatî ve bê kirin, hewce bi pênaseya van cure lêkeran heye. Bi alîkariya roniya
van terîfa di mirov bikare xwe bigihîne encameke hîn rasttir û qebûlbar.
Serê pêşî ku ji lêkerên xwerû bê destpêkirin, ji bo pêdeçûna bi mijarê ve dê
sanahîtir be. Lêkerên xwerû (sade), cure lêker in ku ew bi serê xwe ne, ne bi
alîkariya gireyên (qertafên) dariştinê ne jî bi riya hêmanên zimên hatine çêkirin.
Bi gotineke hîn aşkeratir, ew lêkerên eslî ne ku ji yek bêjeyê pêk hatine û di
31
rewşa rayekê de ne ku li yekeyên watedar nayên parevekirin. Wekî van
lêkeran: ajotin, bihîstin, bûn, cûtin, çûn, dirûtin, firotin/firoştin, girtin, hiştin,
jendin, kirin, leyîstin/lîstin, malaştin, nivistin, nixamtin, parastin, qelaştin, rêtin,
spartin, şûştin, vêtin, xistin, xwarin, zivartin…
Lêkerên dariştî, wekî ji nav jî dixuye ew bi gireyan hatine dariştin, ji hêmaneke
tenê çênebûne û ne bi tena serê xwe ne. Ew an ji lêkereke xwerû yan jî ji
32
cureyekî peyvê hatine piraştin. Divê bê gotin ku di kurmancî de lêkerên dariştî
bi pêşgir û paşgiran çêdibin û her wisan, ji lêkerên dariştî yên bi paşgiran cardin
bi alîkariya pêşgiran lêkerên nû yên dariştî tên duristkirin. Wekî van lêkerên
nimûneyî: Bezîn, bezandin, germijîn, germijandin, beliqîn, beliqandin, helisîn,
helisandin, germixîn, germixandin (ev bi paşgiran çêbûne), berdan, dadan,
derketin, hilbûn, radan, rûniştin/rokirin, vexwarin, vêsandin û wergirtin (bi
pêşgiran çêbûne 33), dagerandin, hilgerandin, vegerandin, wergerandin (ev jî
cardin bi alîkariya pêşgiran ji lêkerên dariştî yên bi paşgiran hatine piraştin).
Mijara lêkerên hevedudanî (lêkdayî), mijareke zêde xwedî kêşe ye, hem der barê
pênaseya wan de, hem jî der barê senifana wan de, di navbera zimannas, daner û
amadekarên rêzimana kurmancî de lihevkirin nîn e. Li gorî hinekan ew cure
lêkerên wisan in ku bi alîkariya lêkerên alîkar û ji bêjeyeke ji esilê navdêran
29

Mûrad Ciwan, Türkçe Açıklamalı Kürtçe Dilbilgisi (Kurmanc Lehçesi), Weşanên Jîna Nû, Balinge
1992. , r. 81.
Kadri Yıldırım, Temel Alıştırma ve Metinlerle Kürtçe Dilgisi (Kurmancî Lehçesi), 2. baskı, Mardin
Artuklu Üniversitesi Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü Yayınları, İstanbul 2012,, r. 40.
31
Der barê mijarê de ji bo agahiyên hîn berfireh bnr. Samî Tan, Rêzimana Kurmancî, r. 230, Mûrad
Ciwan,
Türkçe Açıklamalı Kürtçe Dilbilgisi (Kurmanc Lehçesi),r. 81, A. Bali, h.b., r. 172, Hanifi Vural & Tuncay
Böler, Ses ve Şekil Bilgisi, Kesit Yayınları, İstanbul 2014, r. 207.
32
Bnr. Samî Tan, Rêzimana Kurmancî, r. 257, Qanatê Kurdo, Gramera Zmanê Kurdi (kurmanci-sorani),,
r. 129.
33
Halê hazir da-, der-, hil-, ra-, rû/ro-, ve-, vê- û wer- ên di zimanê kurdî de wek pêşgirên piraştinê tên
qebûlkirin û der barê binyata wan te tiştekî vebir/esehî nîn e.
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çêdibin. Di gel vê yekê, kesên ku berevajiyê vê pênaseyê nêzikahî di terîfa
lêkerên hevedudanî didin jî hene. Wek nimûne, li gorî Qanatê Kurdo, lêkerên
hevedudanî ji navên heyînê, ji rengdêran, ji pêşgir û paşgir û ji lêkerên xwerû û
35
yên dariştî pêk tên. Kamûran Bedirxan li ser lêkerên hevedudanî dadixuyîne
ku lêkerên hevedudanî du cure ne; yek jê bi pêşgirek û lêkereke xwerû ya din jî
36
ji rengdêrek an jî ji navdêrekê û ji lêkereke xwerû pêk tê. Li vir mebest ji
pêşgirê jî ew pêşgir in ku bi wan ji lêkerên xwerû lêkerên dariştî tên çêkirin.
Ramana Rojen Barnas a der barê lêkerên hevedudanî de jî wiha ye: “… gewda
lêkerê bi piranî ji lêkerek û ji pêrkîteke xwerû an ji pêrkîteke hevedudanî, ji
37
navdêrekê, ji rengdêrekê, an ji hokerekê pêk tê.” Wekî ji van kurtedaxuyanan
jî aşkera dibe, ramaneke hevpar a li ser pênaseya lêkerên hevedudanî nîn e. Ne
tenê di navbera rêzimannasên kurd de, di navbera yên tirk de jî der barê
pênaseya lêkerên hevedudanî de gelşeke wiha heye. Yên ku pênaseya lêkerên
hevedudanî bi awayê “…ew cure lêker in ku ji navdêrek û ji lêkereke alîkar an ji
du şekilên cuda yên lêkeran an jî ji peyvek an ji yekê zêde ya ji bêjeyên esilê
38
navdêrê û ji lêkereke eslî bi hev dikevin” , jî dikin hene. Lê li gorî Ferhenga
Tirkî ya Saziya Zimanê Tirkî, lêkera hevedudanî wek “ew lêker e ku ji hêla teşe
39
û wateyê ve bi bêjeyeke ji esilê navdêrê ve bi yek bûye” tê kirin.

28

Wekî dixuye, der barê pênaseya lêkerên hevedudanî de raman û nêrînên ku hev
nagirin hene. Loma, bi ya me qet nebe ji bo lêkerên hevedudanî yên zaravayê
kurmancî hewce bi pênaseyeke hevpar heye. Gava ji pênaseyên jorê jî sûd bê
wergirtin, mirov dikare terîfeke wiha bike: Lêkerên hevedudanî hem bi alîkariya
lêkerên alîkar û bêjeyeke ji esilê navdêran (wekî navdêrek, rengdêrek an jî
hokerekê), hem jî bi çend cureyên bêjeyan (mîna daçek û bêjeyeke ji esilê
navdêrê) û ji lêkereke alîkar çêdibin (ji bo vê yekê çend mînak; av dan, sond
xwarin, reş bûn, mitane bûn, li hev ketin, bi serî kirin, bi ser de girtin). Îcar
bêjeya ji esilê navdêran dibe ku xwerû, dariştî yan jî hevedudanî be, her wiha
lêkera alîkar jî dibe ku xwerû yan jî dariştî be. Li hêla din, li gorî zaravayê
kurmancî, rêza bêjeyan a ku bi wan lêkerên hevedudanî pêk tê, bi temamî ne
wisan e ku divê lêkera alîkar bê dawiyê. Awarte ev e ku di hin lêkerên
hevedudanî de, li derî rêza bêjeyan a gelemper, lêkera alîkar tê destpêkê û
bêjeyeke ji esilê navdêrê tê dawiyê. Wekî lêkera hevedudanî ya “çûn ava”yê (ku
rewşa kêşayî bi vê şêweyê “roj çûbû ava” çêdibe). Di encamê de lêkera
hevedudanî, komeka bêjeyê ye û hemû hêmanên wê divê ji cureyekî bêjeyê bin.
A hîmî ew e ku ji aliyê wateyê ve tevahiyekê pêk bîne û di hevokê de jî kirariya
34

Bnr. Celadet Ali Bedir Han & Roger Lescot, Kürtçe Gramer, 2. Baskı (Wergera ji Fransî; li jêr
çavdêriya Enstîtuya Kurdî ya Parîsê), Avesta, İstanbul 2004, r. 182, Mûrad Ciwan, , Temel Alıştırma ve
Metinlerle Kürtçe Dilgisi (Kurmancî Lehçesi), r. 88.
35
Qanatê Kurdo, Gramera Zmanê Kurdi (kurmanci-sorani), r. 151.
36
Kamuran Ali Bedir-Xan, Türkçe İzahlı Kürtçe Grameri, r. 47.
37
Rojan Barnas, “Lêkerên Hevedudanî”, Kurmancî, h. 5, Weşana Enstîtuya Kurdî ya Parîsê, Parîs 1989,
r. 2.
38
Hanifi Vural & Tuncay Böler, Ses ve Şekil Bilgisi, r. 244.
39
Türkçe Sözlük, “Birleşik fiil”, Türk Dil Kurumu Yayınları, 11. baskı, Ankara 2011.
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bêjeyê bîne cih. Her wiha divê ku her lêkereke hevedudanî, tenê têgihekê
40
derbibe. Cudahiya van lêkeran ji lêkerên dariştî ew e ku di pêkhatina wan de
gire (qertaf) nîn in û ew tenê ji cureyên bêjeyan çêdibin. Çend mînak ji bo
lêkerên hevedudanî: av dan, baş bûn, cih girtin, dest vegirtin, gef xwarin, pirs
kirin, kêfxweş bûn, bêcan bûn, bihiş bûn, dabor bûn, derpêş kirin, nexweş ketin,
raçav kirin, verê kirin, werbêj kirin, dostanî kirin, deyndar bûn, şermezar bûn,
dehfik vedan, şermî kirin, çepeve bûn, berevajî bûn, çaverê kirin, qîjewîj kirin,
beranber man, paşopê bûn, bextbireş bûn, bêserûber bûn, birêkûpêk kirin, bi hev
ketin, bi serî kirin, di ber dan, ji bîr kirin, li êk dan, li hev asê bûn, bi ser de
girtin, ji bîr ve çûn, jev çûn, jêk bûn, lêk dan, pev ketin, pêk hatin, tev dan, têk
çûn…
Ji bo “lêkerên biwêjî” tê gotin ku ew “ji gelek hêmanên ku ne lêker in (daçek,
pêşdaçek, paşdaçek, cînavk, rengdêr, navdar) û ji hêmana lêkereke sade yan jî ji
41
ya hevedudanî pêk tên.” An jî “ew ji lêkerekê û ji çend hêmanên nelêkerî tên
42
himatê.” A rast ev pênase, hema yekser lêkerên hevedudanî tîne bîra mirov.
Loma tebîra “lêkera biwêjî”, ji bo vê polînê bi ya me ne çemkeke rast e. Ji ber
ku bi gotina “biwêj”ê, bal li wateya lêkerê tê kêşan û ew ji aliyê semantîk ve
rewşa lêkerê derdibe. Li aliyê din, lêkerên ku ji bêjeyeke esilê navdêrê û ji
lêkerekê pêk hatine jî, dikarin bikevin nav kategoriya wateya biwêjî. Mîna “sor
bûn”ê, ku ne bi wateya reng, lê bi wateya rewşa ji ber şermê ye. Dîsan lêkera “bi
serî kirin”ê, ku ne bi mehneya tijebûna heta ber dev a derdanekê, lê bi wateya
“zewicandin”ê ye. Ji van ravekirinan, bi awayekî pir zelal diyar dibe ku divê ew
û lêkerên hevedudanî ji aliyê binyatî ve, ji hev cihê bin. Loma senifana bi navê
“lêkerên biwêjî” senifaneke wateyî ye ku êdî ew ne di wateya xwe ya rast de lê
bi wateyeke din e û ew nabe senifaneke lêkeran a ji aliyê binyatî ye. Eger wek
dubare bê gotin; lêkerên biwêjî ne kategoriyeke lêkeran a ji aliyê binyatî ve ye,
ew kategoriyeke semantîk e. Jixwe gava ku ji hêla wateyî ve li ser lêkeran bê
rawestandin; a bi awayê wateya rast, a bi wateya layekî û ya bi wateya mecazî,
ew dibe nêziktêdaneke semantîk a lêkeran. Bi ya me, ew lêkerên ku ji wan re
lêkerên biwêjî tê gotin, ji aliyê binyatî ve ew ji cureyên lêkerên hevedudanî ne
43
ku bi daçekan çêbûne û ji lew re ji wan re lêkerên hevedudanî yên bidaçek û
44
kombêjeyên lêkerî jî tê gotin. Eger di bin navê lêkerên hevedudanî de polînek

40

Necmettin Hacıeminoğlu, Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller, Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2016, r.
299.
Bnr. Celadet Ali Bedir Han & Roger Lescot, Kürtçe Gramer, r. 190, Mûrad Ciwan, Türkçe Açıklamalı
Kürtçe Dilbilgisi (Kurmanc Lehçesi), r. 86, Kadri Yıldırım, Temel Alıştırma ve Metinlerle Kürtçe
Dilgisi (Kurmancî Lehçesi), r. 42.
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Rojan Barnas, “Lêkerên Hevedudanî”, r. 2.
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Bi zimanê îngilîzî ji wan re “phrasal verbs” tê gotin û ew di nav lêkerên hevedudanî de cih digirin ku ji
du yan jî sê bêjeyan pêk tên. Wek mînak; “to look out” (dîqat kirin) , “to keep on” (dewam kirin,
domandin).
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bê çêkirin dikare navê lêkerên hevedudanî yên kompleks jî li hinekên binbeşên
vê senifanê bê kirin. Wekî bi ser de girtin, bi ser ve bûn, bi ber ketin…
Di bin roniya xebatên teorîk ên eleqedarî mijarê û li gorî pênaseya binyatê ku
têkildarî awayê çêbûn û pêkhatina lêkeran e nabe ku lêkerên alîkar, wek cureyên
lêkeran ên ji aliyê binyatî ve rast bê pejirandin. Ji lew re lêkerên alîkar, di
pêkhatina lêkerên hevedudanî de bi rola alîkariyê radibin û bi saya wan bêjeyeke
ji esilê navdêrê tê kêşan. Loma ji hêla binyatî ve lêkera alîkar ne cureyeke lêkerê
ye.
Her wisan “lêkerên qertaf” jî ku mebest jê gireyên kesane ne (im, î/yî, e/ye, in,
in, in; me, yî, ye, ne, ne, ne), ew nakeve nav senifana ji aliyê binyatî ve ya
cureyên lêkeran. Ev, gire kesan/tiştan dinimînin û bi saya wan hem pirhejmarî û
yekhejmarî hem jî rêza kesan/tiştan tê zanîn û naskirin. Loma eleqeya wan bi
cureyên lêkeran a ji aliyê binyatî ve nîn e. Wek nav her siyên din (lêkerên
xwerû, dariştî û hevedudanî) bi ya me rast in. Liv an ên hane ji aliyê me ve, bi
navê “lêkerên veqetînbar” cureyeke din li wan tê zêdekirin. Bi vî awayî li gorî
ramana me di zaravayê kurmancî de wekî lêkerên xwerû, lêkerên dariştî, lêkerên
hevedudanî û lêkerên veqetînbar, ji aliyê binyatî ve çar cure lêker hene.
3. Lêkerên Veqetînbar

30

Divê di serî de bê aşkerakirin ku ne di rêzimaneke li ser zaravê kurmancî de ne jî
di gotarekê eleqedarî vî warî de çemkeke bi navê “lêkerên veqetînbar” tune ye.
Ev nav û senifan bi temamî aîdî me ye. Mebesta ji gotina lêkerên veqetînbar jî
ew e ku ev lêkerên kurmancî di dema kêşanê de ji hev dibin û hem ji aliyê
45
bastûrî (binyatî) ve hem jî ji aliyê kêşanê ve, ji yên din cuda dibin. Ev lêkerên
ku di wexta kêşanê de cînavka wan a lihevxistî ji hev dibe û bireser 46 dikeve
navbera daçek û lêkerê, ku bi şêweyeke gelemper bê gotin, xwedî du awayan in.
Koma pêşî ji cînavkeke lihevxistî û ji lêkerekê (wekî tê gihîştin û pê ketinê) yan
ji cînavkeke lihevxistî, ji paşdaçek û lêkerekê (mîna pê de çûn û tê de kirinê),
yan jî ji bêjeyeke esilê navdêrê, ji cînavkeke lihevxistî û ji lêkerekê (wekî dest
pê kirin û dev jê berdanê) çêdibin. Koma duyem jî ji bêjeyeke ji esilê navdêrê, ji
hêmaneke rêzimanî/morfosentaktîk /-a/yê yan jî ji /-î/yê û ji lêkerekê tên pê
(mînak; hînî…kirin û kêfa…anîn). Taybetiya lêkerên ji koma pêşî ew e ku di
dema kêşanê de hêmanên cînavkên lihevxistî (jê, lê, pê û tê) li esilê xwe
vedigerin û bireser dikeve navbera daçek û lêkerê. Rewşa lêkerên ku /-a/ an jî /î/ bi dawiya bêjeyeke ji esilê navdêrê ve dizeliqe wekî hev e û dîsan bireser
dikeve navbera wan û lêkera alîkar. A ji ber vê yekê navê lêkerên veqetînbar ji
aliyê me ve ji bo wan cure lêkeran guncan hat dîtin ku di dema kêşanê de ne
lêkerên xwerû ne lêkerên dariştî ne jî lêkerên hevedudanî dikevin rewşa wan.
45
46

Ev lêkerên kurmancî, çawan ku berê jî di dipnota 10’an de hat aşkerakirin, wekî yên zimanê almanî
pêşgira wan di dema kêşanê de naçe dawiyê.
Bireser/tişte dibe ku yekser an jî ne yekser be. Ji niha pê ve ji bo hêsaniya serwextbûna ji mijarê dê tenê
bêjeya bireser (an jî tişte) bê bikaranîn.
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Di xebatên rêzimanên li ser zaravayê kurmancî de, ev cure lêkerên ku ji aliyê me
ve wek lêkerên veqetînbar tên binavkirin, ji hêla binyatî ve wek kategoriyeke
serbixwe ya cureyên lêkeran nehatine senifandin. Tenê behs ji lêkerên ku bi
cînavkên lihevxistî (mîna lê xistin, pê ketin, jê kirin, tê dan, tê werdan, jê hez
kirin û dest pê kirin’ê) û yên ku bi morfema /-î/yê çêbûne, hatiye kirin.
Di van berheman de, lêkerên ku ji aliyê me ve wek lêkerên veqetînbar tên
pênasekirin, ku di wan de cînavkên li hevxistî hene, di bin sernavên cuda de
hatine senifandin. Beriya ku bê kî bi çi çavî li van cure lêkeran dinêre bê
aşkerakirin, divê em bidin xuyakirin ku ji bo mijar zêde dirêj nebe û ji armanca
xwe averê nebe, dê tenê di nav kevanekê de qîm bi dayîna çend nimûneyan bê
47
anîn. Li gorî Celadet Bedirxan û Roger Lescot (lê xistin, pê ketin, jê kirin) ,
48
Qanatê Kurdo (lê dan, çav pê ketin, jê pirsin, pê ketin, dest pê kirin, tê dan) ,
49
Kemal Badilli (jê ketin, lê ketin, pê ketin, tê ketin) , A. Balî (jê kirin, tê dan, lê
50
51
dan, pê xistin) , Halîl Altug (lê ketin, pê vedan, jê kirin, lê xistin) û Bahoz
52
Baran (lê kirin, jê kirin, pê ketin) ew lêkerên hevedudanî ne, lê li gorî
53
Kamûran Bedirxan (lê ketin, lê xistin, dest pê kirin, ser jê kirin) , Mûrad Ciwan
54
(pê xistin, jê hatin, tê xistin, pê de kirin, tê de kirin) û Kadrî Yildirim (lê çûn,
55
jê kirin, pê ve kirin) ew lêkerên biwêjî ne û li gorî Samî Tan (tê dan, pê de
56
çûn, jê kirin, tê hilhatin, lê kirin, pê ve kirin) jî ew “lêkerên bidaçek” in. Li
hêla din, divê bê aşkerakirin ku di xebata rêzimana Feqî Huseyn de ji van cure
lêkeran behs nehatiye kirin.
Îcar ji her du yên din, ên ku bi /-a/ û /-î/yê çêdibin, em tenê lê rast hatin ku ji
aliyê Kamûran Bedirxan ve bal li ser morfema /-î/yê ya ku tê dawiya bêjeyê
(mîna rastî… hatin û hînî…kirin) hatiye kêşan û ev cure lêker jî ji hêla wî ve
57
wek lêkerên hevedudanî hatine binavkirin. Lê bi ya me ev jî lêkerên
veqetînbar in ku di wan de jî bireser dikeve navbera bêje û lêkerê.
Ji ber lêkerên veqetînbar ên bi alîkariya cînavkên lihevxistî çêbûne, di dema
kêşanê de bi awayekî giştî cînavkên lihevxistî wekî xwe namînin û li beşên xwe
yên eslî dadigerin, loma nabe ji bo wan ev navên li jorê bên bikaranîn. Eger bi
dorê li ser van navlêkirinan bê sekinandin; bi ya me pênaseya “lêkerên
hevedudanî” ji bo van lêkeran ne navekî guncan e. Ji lew re di wexta kêşana
deman a lêkerên hevedudanî de, di binyata bêjeya ji esilê navdêrê de (çi xwerû,
47
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Kemal Badıllı, Türkçe İzahlı Kürtçe Grameri (Kürmançça Lehçesi),, r. 112.
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çi dariştî, çi jî kompleks be) tu guherînek pêk nayê. Ji aliyê pênaseya lêkerên
hevedudanî ve, çendî bişibe wan jî ku tê gotin herî hindik ew ji du hêmanan pêk
tên, lê di wextê kêşana deman de ji wan cudatir in. Her wisan tebîra “lêkerên
biwêjî” jî wan nanimîne (temsil nake). Têgiha biwêjî jî, ji aliyê wateya lêkeran
ve kategoriyek e. Loma ji vî aliyî ve gava li mijarê bê nihartin, çawan hin
lêkerên hevedudanî di heman demê de awayên wan ên biwêjî hene, hin lêkerên
veqetînbar ên bi cînavkên lihevxistî hatine dariştin jî, awayên wan ên biwêjî
hene. Navlêkirina “lêkerên bidaçek” jî wek navekî somdar (şimûl) hemûyan li
xwe nagire. Wekî mînakên “bi serî kirin, di ber dan, ji ber xwe kirin, li hev
xistin, li ber xwe dan”ê, ku îcar di van de cînavkên lihevxistî nîn in. Eger bi
kurtasî bê gotin; hem di lêkerên xwerû û dariştî de hem jî di yên hevedudanî de,
ji bilî lêkera alîkar tu guherîn di hêmanên din de çênabin. Tu hêmaneke beşên ku
lêker pê çêbûne, di wextê kêşana deman de ji hev venaqete û bireser jî nakeve
navbera daçek û lêkerê. Ji lew re hewce ye ev cure lêker ji aliyê bastûrî ve ji yên
din bên veqetandin û bi navekî din bên binavkirin ku mesele ne ew e bê ew ji
çend hêmanan hatine pê. Lê mesele xwe di rewşa wan a di dema kêşanê de dide
der.

32

Ji ber ku ev cure lêker ji aliyê binyatî ve xwedî taybetmendiyekê ne, bi ya me,
ev cudahî bi xwe dihêle ku ew di bin navekî serbixwe de bên senifandin. Her
wisan divê bê aşkerakirin ku bi saya cînavkên lihevxistî ji lêkeran, lêkerên din
tên piraştin. Ev cînavkên lihevxistî di pêkhatina lêkeran de jî bi rola pêşgiran
radibin, loma ew êdî dibin xwedî kategoriyeke din a ji aliyê binyatî ya cureyên
lêkeran ve. A ev cure lêker, ango lêkerên veqetînbar, ji ber sedama ku ew xwedî
şêweyên ji hev cihê ne, divê di bin sernavên cuda de bên polînkirin û bi jêrbeşan
jî dirêjî bi wesifê/çawaniya wan bê dan.
4. Senifana Lêkerên Veqetînbar
Lêkerên ku ji aliyê me ve wek lêkerên veqetînbar tên binavkirin, di bin navên du
koman de dikare bên senifandin. Wekî lêkerên ku bi cînavkeke lihevxistî û
lêkerekê û yên ku bi morfema /-a/ an jî /-î/yê çêdibin, ku ew jî tên dawiya
bêjeyeke ji eslê navdêran.
4.1. Lêkerên Veqetînbar ên bi Cînavkên Lihevxistî
Beriya têketina nav mijarê û derpêşkirina nimûneyên der barê van cure lêkeran
de, divê bê daxuyandin ku cînavkên lihevxistî, wekî ji nav jî dixuye, ne sade ne,
ew ji daçekek û cînavkekê hatine pê. Bi domana demê re, ji ber sedemên cuda bi
ser hev de hatine, quncivîne ser hev û ketine vê rewşê. Di zaravayê kurmancî de
ev cînavkên lihevxistî du tof in. Tofa yekem ji jê, lê, pê û tê û tofa duyemîn jî, ji
jev/jêk, lev/lêk, pev/pêk, tev/têk’ê pêk tê. Lê ji ber ku koma pêşî eleqedarî mijarê
ye, bi kurtasî be jî rawestandina li ser wan, ji bo zelaliya mijarê pêwîst dike. Lê
di gel vê yekê, divê bê gotin ku cînavkên lihevxistî yên tofa duyem jî ne sade ne
û ew jî ji daçek û cînavka “hev” û ya “êk”ê çêbûne. Cudahiya van ji yên din ew
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e ku di dema kêşanê de dibe ku ew ji hev venebin. Bi gotina din, ew hem dikarin
bi forma kurt hem jî bi ya dirêj bên kêşan; lê çend awarte ne tê de (wekî pev çûn,
tev gerîn, pêk hatin û têk çûnê, ku êdî di dema kêşanê de ji hev venabin).
Biresera wan jî cînavka wan (hev, êk) e.
Cînavkên ji tofa yekem ku ew bi rola pêşgiran jî radibin, ev in û ji van hêmanan
hatine pê:
Jê: Ji daçeka /ji/yê û ji cînavka kesane yan jî ji ya îşarkî
/wî/, /vî/ an jî /wê/,/vê/’yê,
lê: Ji daçeka /li/yê û ji cînavka kesane yan jî yan ji ya îşarkî
/wî/, /vî/ an jî /wê/, /vê/’yê,
pê: Ji daçeka /bi/yê û ji cînavka kesane yan jî ji ya îşarkî
/wî/, /vî/ an jî /wê/, /vê/’yê,
tê: Ji daçeka /di/yê û ji cînavka kesane yan jî ji ya îşarkî
/wî/, /vî/ an jî /wê/, /vê/ çêbûye ku ev hemû ji ber rewşa
quncivînê bi ser hev de hatine û ketine vê rewşê.
Lêkerên ji cînavkeke lihevxistî û ji lêkereke alîkar têne pê, di dema kêşanê de ev
cînavkên lihevxistî, bi awayekî gelemper li hêmanên xwe yên ku ew bi wan
çêbûne, dadigerin. Lê carinan jî bi ser hev de tên û dikevin rewşa xwe ya
quncaftî. Gava di rewşa xwe ya quncaftî de ne, her ji bo cînavka kesê sêyemîn ê
yekhejmar in an jî ji bo cînavkeke yekhejmar a îşarkî ne. Di van lêkerên de,
lêkera alîkar jî dibe ku xwerû yan jî dariştî be. Loma dê senifana wan ji aliyê
bastûra lêkera alîkar ve bê kirin.
4.1.1. Lêkerên Veqetînbar ên bi Cînavkeke Lihevxistî û Lêkereke Xwerû
Ev lêker, di rastiya xwe de ji daçekek, ji cînavkek û ji lêkereke xwerû pêk tên;
wekî jê çûn, jê hatin, jê ketin, jê xwarin, lê dan, lê kirin, pê ketin, pê kirin, tê dan
û tê gihîştinê. Bi dayîna çend hevokên nimûneyî, dê guherîna ku di dema kêşanê
de di van cure lêkeran de pêk tê, were nîşandan:
jê xwarin: Wî gelek ji kurê xelkê xwariye.
jê çûn: Di leyîstikê de pir pere ji Azad ê qurmarbaz çûbû.
lê kirin: Were avê li destê min bike.
lê dan: Ew pir xweş li sazê dide ku mirov jê re hejmetkar
dimîne.
pê ketin: Ew gişt bi xwarina nivistî ketibûn.
pê kirin: Destê xwe hat bi min ê reben kir.
tê dan: Rûn di nanê kartû dabû û dixwar.
tê ketin: Tu di hundirê vê malê nakevî.
Rêzik û qanûna giştî ya ji bo van lêkerên hanê wiha ye: Di wexta kêşanê de
hêmanên cînavkên lihevxistî ji hev vediqetin û tişte (bireser) dikeve navbera
daçek û lêkera alîkar. Lê bi qonaxa demê re, averêbûnek di vê rêzika giştî de
çêbûye û awayekî din a bikaranîna van lêkeran qewimiye. Mîna lêkerên lê kirin
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(bi wateya “ava kirin”ê), jê kirin (bi mehneya “birîn”ê), pê xistin (bi wateya
“dadan”a agir); her wisan bêyî ku wateyeke din ji wan biçe, mîna lêkerên tê
ketin, tê kirin, lê dan û lê xistin’ê. Wek nimûne: Min xanî lê kir, tiliya xwe jê
kiribû, agir pê bixe ez xwe germ bikim, sazeke xweş lê dide/dixe, paxav nekir tê
ket govendê, sola xwe tê kiriye piyê xwe.
Di van hevokên nimûneyî de, wekî tê dîtin cînavkên lihevxistî wek xwe mane,
ango ew li hêmanên xwe yên hîmî danegeriyane. Ev cudabûneke ji rêzika giştî
ya van cure lêkeran e ku rêjeya wan gelek hindik e. Di gel vê rewşê, di devokên
wekî hêla Qerejdax, Riha û Semsûrê de qaydeyê gelemper hîn zindî ye û li şûna
58
awayê gotina “tê keve hundir”, forma “di hundir keve” , li cihê “Dikin ku tê
bikevin bin piştiyên xwe…” şêweya “ Dûre dikin di bin piştiyên xwe kevin û
59
herin malê…” tên bikaranîn. Ji bo awayên bikaranînên ji hev cuda yên lêkerên
wekî “lê kirin”, “pê xistin”, “tê ketin” û “tê kirin”ê, çend hevokên nimûneyî
dikare bi hêsanî ji wêjeya devkî yanê ji zargotina kurdî ya kurmancî were
60
derpêşkirin da ku ev cihêtî berbiçavtir bibe: “Siwar hin bi hin nêzîkayî li malê
61
dikin” , “Agir bi xan û manê xwe t’ev xistîye”, “Ez û tu, emê têk’evine kêf û
62
63
h’enekê di dinê ye” , “Lawo ar di mala we keve” , “Ezê milê xwe ter’a têkim
64
65
p’er’r û bask e.” , “Min serê Kêço di te kirê”.
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Qaydeyê giştî yên kêşana van lêkerên hanê, ji bilî çend lêkerên mîna yên ku li
jorê ji wan hat behskirin, wisan e ku di gava kêşana deman de hêmanên
cînavkên lihevxistî ji hev dibin û tişte dikeve navbera daçek û lêkerê.
4.1.2. Lêkerên Veqetînbar ên bi Cînavkeke Lihevxistî û Lêkereke Dariştî
Lêkerên ji vê komê, ji cînavkeke lihevxistî û ji lêkereke dariştî pêk tên. Têperî û
têneperiya van lêkeran jî dîsan ji lêkerê diyar dibe. Cudahiya van ji ya xala berî
vê, tenê ew e ku lêkerên wan ên dariştî ne. Ji bo vê binbeşê çend hevokên
mînak:
jê hilanîn: Tehm ji gotina çîroka xwe hildianî û welê
didomand.

lê rabûn: Şênî tev li wan bêkesan rabûbûn.
lê vegerandin: Min kitêb gişt li wan cirnexweşan
vegerandin.
pê vedan: Mar bi binê piyê wî camêrî vedabû.
58

Mustafa Gazî, Ferheng Kurdî-Tirkî, “Têketin”, Weşanên Enstîtuya Kurdî ya Amedê, İstanbul 2006.
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pê werkirin: Wê îsot bi xwarinê ku tehma wê ne xweş bû,
werkir.
tê derxistin: Wî bi têkiliya di navbera wan derxist.
tê hildan: Nanên xwe di rîçala miz hildidan û dixwarin.
4.1.3. Lêkerên Veqetînbar ên bi Cînavkeke Lihevxistî û Lêkereke
Hevedudanî
Cihêtiya van lêkeran ji yên din ji ber lêkera alîkar a hevedudanî ye. Her wiha
bêjeya beriya lêkerê jî dibe ku navdêreke hevedudanî be. Ji bo mijara van cure
lêkeran, tiştekî girîng jî heye ku divê bê diyarkirin û dêhn lê bê kêşandin,
kêmbûna rêjeya wan e. Di dema kêşanê de gava ew ji hev dibin, cînavka wan a
lihevxistî ku tê pêşiyê, li esilê xwe vedigere û tişte dikeve navbera daçek û
lêkera alîkar a hevedudanî, mîna van lêkerên li jêrê:
jê mijûl bûn: Tu ji kê mijûl dibî?
jê xweş bûn: Ez ji vê kira hanê xweş bûm.
lê guhdar bûn: Ew li me qet guhdar nabe.
lê bar kirin: Bernameyê li kompîtera xwe ya nû bar bike.
pê aciz bûn: Ew bi xwarina kartû aciz bû.
pê emel kirin: Gelo tu bi çi karî emel dikî?
4.1.4. Lêkerên Veqetînbar ên bi Cînavkeke Lihevxistî, bi Paşdaçek û
Lêkereke Xwerû
Ev ji cînavkeke lihevxistî, ji paşdaçekek û ji lêkereke xwerû çêdibin. Cihêtiya
van a sereke ji yên din tenê ew e ku piştî cînavka lihevxistî paşdaçekek jî heye.
Ji bo zelalbûna mijarê tevî hevokên nimûneyî çend lêkerên mînak:
pê de çûn: Sola wî bi avê de çû.
pê de ketin: Ew bi xebata xwe de ketiye.
pê re gihîştin: Eger ez bi vî karî re bigihîjim.
pê ve kirin: Ta bi derziyê ve kir.
tê de kirin: Wan zarok di avê de kiribûn.
tê re çûn: Av di dewlê re diçe.
tê re kirin: Tiliya xwe di kunê re dikir.
4.1.5. Lêkerên Veqetînbar ên bi Cînavkeke Lihevxistî, bi Paşdaçek û
Lêkereke Dariştî
Lêkerên ji vê komê, ji cînavkeke lihevxistî, ji paşdaçekek û ji lêkereke dariştî
tên pê. Ji bo ronîkirina ravekirina van cure lêkeran, çend nimûne:
pê ve danîn: Nîvzêrk bi bûkê ve danî.
pê re raketin: Gelek kesan xwestibû ku bi wê re rakevin.
tê de hilhatin: Pênc kes çawan dê di vî xaniyê biçûk de
hilbên?
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4.1.6. Lêkerên Veqetînbar ên bi Bêjeyek, bi Cînavkeke Lihevxistî û
Lêkereke Alîkar
Ew lêkerên ku di bin vî jêrnavî de hatine nîşandan ji bêjeyek, ji cînavkeke
lihevxistî û ji lekerekê (çi xwerû çi dariştî) pêk tên. Cudahiya van lêkeran ji yên
berê, berî cînavka lihevxistî hebûna peyveke ji esilê navdêran e. Cînavkên
lihevxistî di van lêkeran de jî mîna yên berê li gorî rewşê, li gorî ku di hevokê de
peywir digirine ser xwe, ji hev dibin an jî nabin. Gava ji hev veqetin, bireserek
an jî hêmaneke hevokê dikeve navbera daçek û lêkera alîkar. Bi vî awayî lêker
dibe lêkereke veqetînbar:
dest pê kirin: Em dest bi dayînê bikin.
dev jê berdan: Dev ji min berde.
serî lê dan: Serî li kar daye.
serxweşî tê dan: Me serxewşî di Hevind da.
Hin ji van lêkeran, ji ber ku cînavka wan a lihevxistî ji rêsaya xwe ya adetî averê
bûye, di dema kêşanê de ji hev venabin. Wekî lêkera “ser jê kirin” an jî “şerjê
kirin”ê: Ev yek jî, ji “jê kirin”ê diqewime ku ew bi wateya “birîn”ê ye. Loma ew
êdî wisan di zimên de cihgir bûye.
4.2. Lêkerên Veqetînbar ên bi Morfeman

36

Lêkerên ji vê senifanê yan bi morfema /-a/yê yan jî bi /-î/yê çêdibin (wekî van
lêkeran: berî…dan, sonda…xwarin). Ev morfemên hanê yan jî dengdêrek tê
dawiya cureyeke bêjeya ji esilê navdêrê û pê ve dizeliqe, piştre jî lêkera alîkar
tê. Di dema kêşanê de îcar bireser dikeve navbera bêjeya ku morfem hatiye
dawiyê û lêkerê. Cudahiya van ji lêkerên veqetînbar ên bi cînavkên lihevxistî ew
e ku di gava kêşanê de bêje wekî cînavka lihevxistî ji hev nabe, ango li esilê xwe
danagere, tenê tişte (bireser) piştî morfemê tê. Ev cure lêker jî bi du awayan
çêdibin.
4.2.1. Lêkerên Veqetînbar ên bi Morfema /-a/yê
Lêkerên ku di bin vî sernavî de tên senifandin, ji navdêrekê û ji lêkereke alîkar
pêk tên. Ev navdêr dibe ku sade yan jî dariştî bin. Ferqa van cureyên lêkeran, ji
lêkerên veqetînbar ên ku bi cînavkên lihevxistî pêk hatine, ev e: Di dema kêşanê
de morfema (yan jî dengdêra) /-a/yê tê paşiya bêjeyê, piştre tişte û paşê jî lêker
tê. Lê eger dawiya bêjeyê bi dengdêrekê biqede herfa pêwendiyê/pevgirêdanê tê
pêşiya/-a/yê (yan /-w-/ an jî /-y-/) û piştî pêkhatina awayê ravekê (terkîbê) lêkera
alîkar dikeve dewrê. Li ser vê /-a/yê jî divê bê gotin ku çendî ew bişibe
veqetandeka binavkirî ya yekhejmar a mêtiyê jî, lê ew di van lêkeran de bi erka
îzafeyê (veqetandekê) ranabe û pê ravek çênabe. Ew amrazeke zimanî ye û pir
pir dikare bê gotin ku ew peywira berpêbûnê tîne cih. Ku bi kurtasî bê gotin,
halê hazir di kurmancî de bi veqetandeka /-a/yê raveka diyarkirî ya yekehejmar
çêdibe. Lê di wekî ji mînakên li jêrê dixuye, pê cureyekî lêkerê ya ji aliyê
binyatî ve çêdibe. Wek nimûne, ji bo vê mijarê çend hevokên kurt:
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Bi keviran bera wan dan.
Her tim behsa te dibû.
Kêfa zarokên taxê anî.
Qala serpêhatiya xwe kir.
Sonda te xwaribû.
Wê bêriya me dikir.
4.2.2. Lêkerên Veqetînbar ên bi Morfema /-î/yê
Ev lêker, ji bêjeyek û ji lêkereke alîkar çêdibin. Cihêtiya van ji yên li jorê, li
şûna /-a/yê bikaranîna /-î/yê ye. Hemû rêsayên zimanî yên mijara berî vê ango
ya li jorê, ji bo wan jî derbasdar in. Li aliyê din bêjeya ku morfema /-î/yê tê
paşiya wê, dibe ku xwerû yan jî dariştî be û her wisan ev lêker jî hem têper hem
jî têneper bin. Eger lêkera alîkar têper be ew jî têper e, lê lêkera alîkar têneper
be, ev cure lêker jî têneper e. Her wiha, /-î/ya ku dabaş li serê ye ne îzafe ye û pê
terkîb durist nabe. Wekî /-a/yê, pir pir dikare ji bo wê jî bê gotin ku ew bi erka
berpêbûnê radibe. Di çêbûna van cure lêkeran de fonksiyona morfema /-a/ û ya
/-î/yê, eynî ye.
Divê ji rewşeke taybet a forma van lêkeran bê behskirin. Ev lêkerên hanê (ji bo
yên ku bi /-a/yê û /-î/yê çêdibin), gava tişte nekeve navbera wan, ew lêker ji hev
nabin û ew di rewşa lêkerên hevedudanî de dixuyên. Ji bo zelalbûna mijarê çend
hevokên mînak:
Çêlî çîrokeke seyr kir.
Camêr berî wan neda.
Êrîşî wan dikir.
Ferî xwendin û nivîsandinê bûbû.
Hînî xuyekî ne xweş bûye.
Nan dirêjî min kir ku ez jê bistînim.
Xwarî erdê bû ku kevirekî hilîne.
Pirtûk radestî me bûn.
Zimanê kurdî dabeşî ser çend zaravayan dibe?

66

Der heqê lêkerên veqetînbar de, çend xalên girîng:
I) Eger tişte bikeve navbera daçek û lêkerê, wê gavê ew (ango hêmanên lêkerê)
ji hev dibin û ew êdî lêkereke veqetînbar e. Mînak: tê bihurîn (ew di mafê xwe
bihurî) û hînî… bûn (ew hînî ba me bûye).
II) Lêkerên ku ji cînavkên lihevxistî û ji hêmanên din çêdibin, di wexta kêşanê
de eger cînavka lihevxistî ji hev nebûbe û hêmanek neketibe navbera daçek û
lêkerê, cînavka lihevxistî tenê ji bo kesê sêyem ê yekhejmar e. Di halê jihevbûyî
de, ji bo her cînavkê ye. Wekî van nimûneyan: lê dan (lê bide, li wan sazan
66

Di hin devokan de, wekî ya Farqînê, ne bi temamî be jî di zimanê devkî de li cihê morfosentaktîka /î/yê, ya /-ê/yê jî tê bikaranîn: Mîna “ez hînê wan bûme”.
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bide), pê ketin (pê dikeve, bi me rebenan ketiye) û tê gihîştin (ez tê digihîjim, ez
di wan gihîştim).
III) Hin cînavkên lihevxistî ji rewşa xwe ya dêrin averê bûne û bûne wek
pêrkîtên çêkirina lêkeran, ji lew re ew ji hev nabin. Mîna van lêkerên hanê: lê
kirin (xanî lê bike), pê xistin (agir pê bixe) û tê ketin (tê bikeve hundir).
IV) Rewşa van lêkerên ku ji cînavka lihevxîstî û ji lêkereke alîkar hatine pê, ji
lêkerên sade, dariştî û hevedudanî cuda ye. Di meseleya ergatîfiyê de rewşeke
din dertê holê. Loma nikare bê gotin ku “Min li wan dan”, ji lew re wek ku tê
zanîn, gava lêker têper bin, wekî di dema niha, bê û raweya fermanî de, lêker bi
kirdeyê re ahengdar e, ji lêkerê kirde tê naskirin. Îcar di demên borî de ji lêkerê
tişte tê naskirin. Mînak:
Ez sêvê dixwim.
Min sêv xwarin.
Ew pirtûkan dixwîne.
Wî pirtûk xwendin.
Gava lêker lêkerên veqetînbar bin, ji ber ku beriya tişteyê daçekek tê, êdî di
dema borî de bi lêkera têper ew yekhejmarî yan jî pirhejmariya tişteyê nikare bê
nîşandan. Tişte pirhejmar an jî yekhejmar dibe; nimûne:
Wî ji min pir xwaribû.
Wî ji nas û dosatan pir xwaribû.
Min li sazê da.
Wan li sazan da.
Wan ji zarokan hez kir.
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Encam
Rêziman, ku bi awayekî kurt û puxteyî bê gotin, binyata zimên û pergala
xebitîna zimên vedikole; li ser mijarên wekî deng, teşe, bêje, senifana bêjeyan,
kêşan, erk û pêwendiya wan a li nav hevokê, ango li ser hevoksaziya zimanekî
radiweste û rêzikên wan dipeyitîne. Rêzikên peyitandî jî ji bo bikaranîna rast a
zimanekî dibin alîkar. Ji lew re rêziman dikare wek rêbera zimên jî bê
pênasekirin ku ew hem rênîşandera bikaranîn û axaftina rast a zimanekî hem jî
ya rastnivîsîna wî zimanî ye.
Ji ber ku rêziman ev çend girîng e, divê qet nebe di navbera zimannas û
amadekarên rêzimana kurmancî de, di warê mijarên sereke de ramanên pir ji hev
dûr nebin. Lê dibe ku cudahiya nêzikahîtêdanê ya ji aliyê metodê ve û
bikaranîna termînolojiyê di navbera wan de hebe. Her wisan dibe ku der barê
mijarên spesîfîk de jî raman û nêrînên wan ne mîna hev bin. Lê divê ku bi
awayekî tevahî şayes û peyitandinên wan ên rêzikên zimanekî hev bigirin, an jî
qet nebe li ser mijarên hîmî yên zimanekî, nakokiyên wisan beloq û berbiçav
tune bin.
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Piştî vekolana rêzimanên li ser zaravayê kurmancî yên ku bûne mijara xebatê hat
dîtin ku ramanên amadekarên gramerên li ser zaravayên kurmancî yên li ser
cureyên lêkeran ên ji aliyê binyatî ve û der barê lêkerên ku bi cînavkên lihevxistî
û bi alîkariya morfemên /-a/ û /-î/yê ve hatine dariştin (ku ji aliyê me ve wek
lêkerên veqetînbar tên binavkirin), ji hev pir cuda ne. Ne hejmara wan a cureyên
lêkeran ên ji aliyê binyatî ve hev digirin ne jî senifana wan a der barê lêkerên de.
Der barê van yekan de, nakokiya di navbera wan de xwe bi awayekî pir aşkera
dide der.
Ji aliyê binyatî ve cureyên lêkeran ên di kurmancî de li gorî hinekan didu, li gorî
hinekan sisê û li gorî hinekan jî çar e. Eger bi awayekî tevahî bê gotin; li gorî
van berhemên ku bûne dabaşa xebatê, di kurmancî de ji aliyê binyatî ve şeş cure
lêker hene: Wekî lêkerên xwerû, lêkerên dariştî, lêkerên hevedudanî, lêkerên
alîkar, lêkerên biwêjî û lêkerên qertaf. Li gorî peyta me, lêkerên alîkar, lêkerên
biwêjî û lêkerên qertaf nabe di polîna “ji aliyê binyatî ve cureyên lêkeran” de cih
bigirin. Ji lew re lêkerên alîkar, di lêkerên hevedudanî de bi rola alîkariyê
radibin û bi saya wan bêjeyeke ji esilê navdêrê tê kêşan. Herçî lêkerên biwêjî ne,
bi çemka biwêjê bal li wateya lêkerê tê kêşan û ew ji aliyê semantîk ve rewşa
lêkerê derdibin. Her wisan, lêkerên qertaf jî ku mebest jê gireyên kesane ne, di
dema kêşana deman a lêkeran de ew kesan/tiştan dinimînin û bi saya wan hem
pirhejmarî û yekhejmarî hem jî rêza kesan/tiştan tê zanîn û naskirin. Eleqeya
wan bi cureyên lêkeran a ji aliyê binyatî ve nîn e. Wek nav, bi ya me polînkirina
lêkerên xwerû, dariştî û yên hevedudanî rast in.
Lêkerên ku ji aliyê me ve wek lêkerên veqetînbar hatine binavkirin, di
rêzimanan de, ku ew bûne mijara lêkolîna me, hat dîtin ku ji aliyê amadekarên
berheman ve ji wan re lêkerên hevedudanî, lêkerên biwêjî û lêkerên bidaçek
hatine gotin. Der barê wan lêkeran de jî nikare ji lihevhatinekê bê behskirin.
Di bin navê lêkerên veqetînbar de, ji aliyê me ve du cure lêker hatin
destnîşankirin ku di rêzimanan de bi awayekî serbixwe ji wan nehatiye çêlkirin.
Ji ber lêkerên bi van cînavkên lihevxistî (jê, lê, pê û tê) hatine çêkirin, di çaxa
kêşana deman de ji hev vediqetin, li hêmanên xwe yên eslî vedigerin û bireser
dikeve navbera daçek û lêkera alîkar; ku ev taybetiyeke wan a cudaker a ji
lêkerên din e. Çend nimûne ji bo koma yekem a ku bi cînavkên lihevxistî pêk
hatine: jê çûn, lê dan, pê ketin, tê dan, jê xweş bûn, lê guhdar bûn, pê emel kirin,
pê de ketin, pê re gihîştin, tê re kirin, tê de hilhatin, dest pê kirin, serî lê dan,
serxweşî tê dan.
Koma duyem a ji lêkerên veqetînbar jî, ew lêker in ku di dema kêşanê de ew jî ji
hev dibin. Cudahiya van ji ya pêşî ew e ku di wan de cînavkên lihevxistî tune ne.
Ev lêker ji bêjeyeke ji esilê navdêrê, ji hêmaneke rêzimanî/morfosentaktîk /-a/yê
yan jî ji /-î/yê û ji lêkerekê pêk tên. Mîna van nimûneyan: behsa…kirin,
bera…dan, bêriya…kirin, kêfa…anîn, sonda… xwarin, berî… dan, çêlî…kirin,
dirêjî…kirin, êrîşî…kirin, ferî…bûn,hînî…kirin, radestî…bûn. xwarî…bûn.
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Wek gotina dawî: Eger bi awayekî puxteyî bê gotin, piştî vekolîn û nirxandinên
xwe, di bin roniya pênaseyên cureyên lêkeran ên ji aliyê binyatî ve em gihîştin
wê hizirê ku di zaravayê kurmancî de, ne şeş, lê belê ji aliyê binyatî ve çar cure
lêker hene. Ew jî ev in: Lêkerên xwerû, lêkerên dariştî, lêkerên hevedudanî û
lêkerên veqetînbar (ku ev a dawî jî aîdî me ye ku li senifanê hate zêdekirin).
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KURTE
Di vê xebatê de em ê li ser temsîlên romanên Eliyê Evdilrehman yên dîrokî
bisekinin. Temsîl, ji bo derbirîna eleqeya di navbera nivîskar û îdeolojiya wî de
hatiye vegotin. Em ê ji bo temsîlan mînakên xwe ji Xatê Xanim, (1959) Gundê
Mêrxasan (1968) û Şer Li Çiya (1989) bistînin. Di vê çerçoveyê de Romana
Dîrokî, Edebiyata Mêldar û Realîzma Sosyalîst, Dîskura Netewî, dê ji bo xebata
me bibin paşxaneyên teorîk. Bi vê xebata xwe em îddia dikin ku helwesta Eliyê
Evdilrehman a îdeolojîk û rewşenbîrî sînorên edebiyata wî teng dike, girêdayî vê
yekê jî berhemên wî ji metnên edebî zêdetir wek belgeyên dîrokî xuya dikin. Ji ber
nêzîkbûna wî ya îdeolojîk, temsîlên leheng û dijminahiyê, îdealîzekirina têkiliyên
kurdan bi netewên wek ermen û azeriyan, derveyî rastiyên dîrokî tên temsîlkirin.
Dîsa ji bo netewperwerî û nasnameya kurdan, avakirina hafizayeke kolektîf, di
berhemên nivîskarî de hewildaneke eşkere heye. Armanca xebata me ew e ku em
bi van temsîl û meseleyên dîrokî xwendineke nêzîk bikin û sînorên van romanan
ên edebî, siyasî û fîkrî binirxînin.
Bêjeyên Sereke: Eliyê Evdilrehman, Edebiyata Mêldar, Ideolojiya Sosyalîst,
Dîskura Netewî û Nasname
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ÖZET
Eliyê Evdilrehman’ın Tarihi Romanlarındaki
Temsiller
Bu çalışmada Eliyê Evdilrehman'ın tarihi romanlarındaki temsilleri üzerinde
duracağız. Temsil kavramı ideolojik açıdan yazarın eserleri ile olan bağını
açıklamak üzere dile getirilmiştir. Sözkonusu temsilleri belirtmek için "Xatê
Xanim” (1959), "Gundê Mêrxasan” (1968) ve "Şer Li Çiya” (1989) romanlarından
istifade edeceğiz. Bu çerçevede "tarihi roman", "taraflı edebiyat", "sosyalist
gerçekçilik" ve "ulusal söylem" çalışmamızın teorik arka planını oluşturacaktır. Bu
çalışma ile Eliyê Evdilrehman'ın ideolojik, entelektüel duruşunun O’nun edebi
ufkunu sınırlandırdığını, buna bağlı olarak eserlerinin edebi birer metinden ziyade
tarihi birer belge gibi göründüğünü iddia etmekteyiz. Yazarın ideolojisinden dolayı
kahraman ve düşman temsillerinde, Kürtlerin Ermeni ve Azerilerle ilişkilerinin
idealizasyonunda, tarihi gerçeklerden uzaklaşıldığı görülmektedir. Yine
milliyetçilik ve Kürt kimliğinin oluşumu için kolektif bir hafıza oluşturma çabası
yazarın eserlerinde karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızın amacı, işlenen temsil ve
tarihi olaylarla tematik bir okuma yapmak ve bu çerçevede eserlerin edebi, siyasi,
fikri sınırlarını ortaya koymaktır.
Anahtar kelimeler: Eliyê Evdilrehman, taraflı edebiyat, sosyalizm ideolojısı,
ulusal söylem ve kimlik.

ABSTRACT
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Representatıon in Eliyê Evdilrehman’s Hıstorıcal
Novels
In this article, we analyze Eliyê Evdilrehman’s historical novels. We will do a
thematic reading through representation and examples from Xatê Xanim [Lady
Khate] (1959), Gundê Mêrxasan, [Land of Bravemen] (1968) Şer Li Çiya [Battle
on the Mountains] (1989). In this framework, Historical Novel, Partisan Literature,
Socialistic Realism and National Discourse are theoric background for our article.
In this article we claim that Evdilrehman’s ideological and intellectual attempts
restrict his literary borders. Accordingly, his works look like historical documents
rather than literary texts. Because of his ideological approach and representation of
characters and hostility and idealization of relations of Kurds with other nations
such as Armenian and Azeris are represented out of historical realities. Even
though, there are clear attempts in works of this writer for Kurdish patriotism and
identity as well as for formation a collective memory. In this perspectives, we aim
to do a thematic reading via these representation and historical themes and
evaluate the literary, political and intellectuel borders of mentioned novels.
Key Words: Eliyê Evdilrehman, Partisan Literature, Socilalist Ideology, National
discourse and identity

Destpêk
Romanên Eliyê Evdilrehman yên dîrokî ku bi perspektîfek sosyalîst û kurdewar
hatine nivîsîn ji aliyê babetan ve piralî ne. Bi dîtina me sedemê vê yekê ew e ku
nivîskar di navbera îdeolojiya sosyalîzmê û nasnameya xwe ya kurdewar de
dikeve dudiliyeke rewşenbîrî. Di gelek cihan de ev her du fikr li hev nakin û
nivîskarî mecbûrî tercîhekê dikin. Di encama vê tercîhê de nivîskar dixwaze her
du aliyan nêzîkî hev bike û wan di nava yekîtiyekê de nîşan bide. Ji ber vê
hewldanê, îdealîzasyon û temsîlên nivîskarî ji asta rastiyê derdikevin û ber bi
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senaryoyek bê bingeh ve diçin. Îdealîzekirina têkiliyên kurdan bi ermen û
ezeriyan, gotinek wek tirkên kedkar, pesindayîna welatê sovyetê, di encama
tercîha nivîskarî ya îdeolojîk de bi awayekî ji derveyê rastiya dem û buyeran tên
temsîlkirin. Ji ber vê yekê di bin serenavê edebiyata mêldar, realîzma sosyalîst û
romana dîrokî û di berdewamiya wê de me qala sosyalîzmê û bandora wê ya li
ser nivîskar û edebiyata wî kir. Em li wê baweriyê ne ku di dewama xebatê de
temsîl û îdealîzasyonên nivîskarî bi riya vê paşxaneyê dê bêtir bên fahmkirin.
Her wekî di nava xebatê de xuya dibe, di van romanan de edebiyata mêldar û
îdeolojiya sosyalîzmê, dîskura netewî, welatperwerî, nasname, lehengî û
mêrxasiya kurdan cihek berfireh digirin. Ji ber vê yekê, van mijaran berê me
dane çavkaniyên cuda cuda û em mecbûrî xwendinek berfirehtir kirin. Di vî warî
de hem ji bo paşxaneya teorîk me berê xwe da îdeolojiya sosyalîzmê, gotara
netewî û hem jî ji bo nirxandina temsîl û îddîayên nivîskarî, me hin
berhemênderbarê meseleyên dîrokî de raçav kirin.
Wek kêmasiyek zanistî bê dîtin jî di gelek cihan de ji şiroveyê zêdetir rasterast
me gotinên nivîskarî neql kirin. Ev çend jî ji şêwaza nivîskarî peyda dibû ku
gotinên xwe bêyî ku hewceyî şiroveyê bin, rasterast vedigotin. Ji xwe şêwaza
nivîskarî ya rewşenbîrî, ku ji hunereke sembolîk-alegorîk dûr e, bi her awayî di
berheman de dihate dîtin û di vê çerçovê de zêde hewcedarî bi şîroveyên
berfireh nedibû.
Şert û mercên demê û nasnameya nivîskarî ya dibin bandora koçberî û xerîbiyê
de ava bûyî, li ser milên berhemên wî dibin barekî îdelojîk û ev çend wekî
bendavekê rê li ber pêkhatina reng û teşeyên şêwazeke hunerî-edebî digirin. Lê
atmosfera dîrokî ya romanên wî aksîyonekê, heyecanekê pêk tînin û perçeyek be
jî mirovî daxilî cîhaneke hunerî dikin.
1. Edebiyata Mêldar, Realîzma Sosyalîst û Romana Dîrokî
Her wekî G. Lukacs dibêje romana dîrokî di destpêka sedsala 19mîn de, piştî
xilasiya Şerên Napolyon (1805-1813) dest pê dike (Lukacs, 2008: 21). Ev şer li
ser dîroka Ewropayê, li ser bîr û baweriyên împaratoriyê, her wiha li ser
netewbûnê bandoreke mezin pêk tînin. Heman bûyer li ser jiyana Ewropiyan ya
sîyasî, îktîsadî, civakî guherînên bingehîn çêdike û ev guherîn dibin sedem ku
netewên Ewropî ji bo lêgerîna paşxaneyeke dîrokî bikevin nava hewldanekê. Ji
van lêgerînan a herî zêde bandorê li ser Ewropayê dike, fikra netewperweriyê
ye. Ji ber van sedeman di vê dewrê de dîrok û rabirdûya netewî wekî têgeheke
netewperweriyê daxilî hişê mirovan dibin. Di vê çarçoveyê de di têkiliya dîrok û
edebiyatê de rûpeleke nû vedibe. Li gel vê perspektîfê edebiyat ji bo avakirina
dîrokeke netewî dibe amrazek û romannûsên wê demê jî romanên xwe bi gotara
netewî dinivîsin.
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Li Fransayê piştî şoreşê fikra netewî, li Almanyayê fikra antîfaşîst, li Rûsyayê
fikra sosyalist û li Tirkiyeyê jî fikra netewdewletê bûye bingeha nivîsîna romana
dîrokî. Li gor Türkeş di edebiyata miletên bindest, kêmîne û bêdewlet de romana
dîrokî li şûna dîroka takekesî û civakî, îdeolojiya berxwedêr û tekoşer cih digire.
Şi‘ura nivîsandina romana dirokî di edebiyatên van miletan de li ser rizgarkirina
welatî ava dibe (Türkeş, 2008: 97). Li gor vê fikrê huner (meqseda me ji vê
pênasê niha edebiyat e) hewce ye tenê rastiyên mirovahiyê vebêje û ji
romantîzmekê dûr bikeve ku dibe sedemê têkçûna dîtina rastiyê. Her rastiyek
îspatê dixwaze û hewceye xwe bispêre belgeyan. Di vê çerçoveyê de teybetiya
sereke ya romanên sosyalîst ên sovyetê ew e ku li ser rastiya belgeyên dirokî
hatine avakirin (Türkeş, 2008: 103).

46

Fikra sosyalîst ku bingeha xwe ji fikrên Marks, Engels û Lenîn hildigire, ne tenê
meseleyeke ideolojîk, di heman demê de meseleyeke hunerî, edebî, çandî ye jî.
Piştî avabûna YKSSê (Yekîtiya komarên sovyetê yên sosyalîst) di serî de li
Rûsya, Qafqasya û pişt re li gelek welatên cîhanê ideolojiya sosyalist-komunîst
deng veda. Her ideolojî di geşadana xwe de xwedî îddiayên mezin e. Ji bo mafên
mirovan û azadiyê, ji bo desthilatdariyeke bi dad û wekheviyê, gotinên xwe
pêşkêş dike. Îdelojiya sosyalîzmê bi destê Marx ku wek teoriyeke îktîsadî li
hember kapîtalîzmê hatiye danîn, dûv re derbasî qadên mîna siyaset, çand û
edebiyatê jî dibe. Realîzma sosyalîst teoriya van îddîayan tê qebûlkirin û di
heman demê de wek teoriyeke edebî jî cihê xwe digire.
Derbarê meseleyê de Moran, pejirandina polîtîkayên partiyê, alîkariya
marksîzmê û prensîba partînost ji bo nivîskarekî/e realist-sosyalîst wek şîarên
sereke nîşan dide (Moran, 2012: 72). Dîsa Moran qala peywîr û şîarê dike ku bi
têgehên wekî proletkûlt û partînost ve eleqedar in. Piştî Şoreşa Oktoberê (1917)
ji bo danasîn û belavkirina fikrên şoreşê huner jî tevlî vê macerayê dibe û
Partiya Bolşevîk bi her awayî piştgiriyê dide sazîbûna vê hewldanê. Nivîskarên
wê demê yên Sovyetê tevlî vê desteyê dibin û hunera xwe ji bo şoreşê dikin
piştevanî. Wek saziyeke çandî-hunerî proletkûlt bi vî avayî derdikeve holê.
Helbet ev alîkarî wek Akîf Kurtuluş jî îfade dike, ne yekalî ye û bi nêzîkbûna
xwe ya germ ve piştgiriya proletkûltê ya ji bo şoreşê, dibe sedem ku partî bi
hebûna xwe, herî zêde alikariyê bide vê saziyê (Kurtuluş,1996: 20).
Proletkûlt bi van daxwazên ideolojîk sazîbûna hewldaneke çandî ye. Di navbera
1917 û 1920an de proletkûlt wek saziyekê, peywîreke baş pêk tîne lê bi
desthilatdariya Lenîn û piştre jî hatina Stalîn, li vê saziyê zêde mudaxele tê kirin
û proletkûlt ji bingeha xwe ya eslî dûr dikeve. Her çiqas ji bo fikrên şoreşê
nivîskarên vê saziyê bi dildarî xebat kiribin jî piştî van mudaxeleyên polîtîk
nivîskar li hember t’edayî û yektîpkirinê (homojenîzekirinê) derdikevin. Di
encama vê nerazîbûnê de realîzma rexneyî derdikeve holêku Greogry Lukacs jî
nûnerekî wê ye.
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Di salên sovyetê yên ewil de li hemû Qafqasyayê, her wiha li Ermenistanê jî ji
bo pêşxistina sosyalîzmê mafên miletên kêmîne hatine parastin û ji aliyê
meseleyên civakî, çandî û perwerdeyî ve ji bo pêşvebirina wan miletan
hewldanên mezin pêk dihatin. Ev yek jî bandorê li ser nivîskarên kurd dike û
metnên kurdên Qafqasyayê bi piranî di bin bandora vê îdeolojiya sosyalîst de tên
nivîsîn.
Derbarê vê bandorê de Ahmedzade di bin serenavên Kurdiyên ewil: realîzma
sosyalîstde li ser bingeha avabûna van romanan disekine û dibêje ku; Li yekîtiya
sovyetan, piştî Şoreşa Oktoberê di sala 1917an de, ji ber ku kurdên li wê derê
dijiyan dikaribûn ji hin mafên ziman û çandî îstifade bikin, romanên kurdî yên
ewil ji aliyê aktivîstên ku endamên Partiya Komunîst a Yekîtiya Sovyetan bûn,
hatine nivîsandin (Ahmedzade, 2011: 18). Di dewama nivîsê de wek nimûneyên
realîst-sosyalîst li ser romanên Şivanê Kurmanca û Pêşmerge disekine. Eliyê
Evdilrehman jî hewce ye li gor vê bingehê bê nirxandin. Ji ber ku temamiya
temenê xwe li vî welatî û di bin bandora îdeolojiya sosyalîzmê de derbas kiriye.
Hewce ye bê diyarkirin ku di êwra Qafkasyayê de beriya Eliyê Evdilrehman,
Erebê Şemo; Jiyana Bextewar, Hopo û Dimdim, Heciyê Cindî; Hewarî, Seîdê
Îbo; Kurdê Rêwî, Egîdê Xudo; Dê û Dêmarî kêm zêde li gor pîvanên romana
dîrokî ya Sovyetê ev berhemên xwe nivîsandine.
Helbet nivîskarên kurd vê şêweyê ji edebiyata Sovyetê hildigirin. Di vê
edebiyatê de ji bo bicihkirina îdeolojiya sosyalîzmê li gel helbesta ajîtatîf herî
zêde romana dîrokî dihate karanîn. Di salên 1920an de di edebiyata Sovyetê de
ev cure cihek sereke digire. Li gor van teybetiyan jî têkiliya edebiyatê û dîrokê
bêtir xwe nîşan dide.
2. Temsîla Îdeolojiya Sosyalîst
Çawa hemû nivîskarên kurd ên sovyetê di bin tesîra vê şêweya edebî de dimînin,
her wiha Eliyê Evdilrehman jî belgeyên dîrokî di romanên xwe yên dîrokî de bi
kar tîne. Lê bi ferqekê; nivîskar di nava romanên xwe de her çiqas propagandaya
sosyalîzmê bike jî, serpêhatiyên kurdan, lehengî û têkoşînên wan bêtir temsîl
dike. Tecrûbeya heyatê ya Eliyê Evdilrehman jî dişibe hevçaxên wî yên li
sovyetê ku serpêhatiya wan a li wir bi koçberiyê dest pê kiriye.
Eliyê Evdilrehman piştî salên 1920an tevî gelek kurdan ji bajarê Wanê koçberî
Yekîtiya Sovyetan dibe û jiyana wî li cihên wek Nexçîvan, Ermenistan û
Azerbeycanê derbas dibe. Di Şerê Cihanê yê Duyemîn de li hember dijminên
Sovyetê li gelek eniyan de şer dike. Em di hevpeyvîna ku Tîmûrê Xelîl li gel
nivîskarî kiribû, rastî van gotinan tên: Min çar sala di nava desta partîzana da li
dijî almanên şerbaz ber xwe da, tevî birayên xwe li dijî faşîstan cenga jiyînmirinê daniye û angorî hêza xwe jî nehiştiye wekî dijmin welatê me zevt bike."
(Timûrê Xelîl, Neqqal Uzun,1995: 387). Her wiha di sala 1960an de dibe
endamê Yekîtiya Nivîskarên YKSS'yê (Evdilrehman,2011: 15). Ev serencama
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rewşenbîr û nivîskar Eliyê Evdilrehman ya ku li welatê Sovyetê derbas bûyî dibe
sedem ku ew hem ji aliyê îdeolojiyê hem jî ji aliyê huner û edebiyatê ve girêdayî
fikra sosyalîst bibe.
Bi du awayan îdeolojiya sosyalîzmê di nava romanên Eliyê Evdilrehman de cih
digire. Ya yekêmîn; rasterast li pesnê vê îdeolojiyê dide, wek cihekî îdeal welatê
sovyetê nîşan dide. Lehengî û mêrxasiya kurdan bi têgeha şoreşê ve girê dide. Bi
riya hevrûkirinê, li gor welatên Tirkiye û Îranê, Sovyetan wekî warê biratî,
wekhevî û ‘edalatê nîşan dide. Disa li hember axa û begên feodal alîgirtina
desthilatdariya Sovyetê ya ji bo gundî û feqîran bi berfirehî temsîl dike. Em
dixwazin bi çend mînakan van gotinên xwe piştrast bikin.
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Di romana Gundê Mêrxasan de dema kurdek bi navê Mehmet ku li Sovyetê bi
cih bûye, bi serokê eşîran, Çolo re diaxive, wiha dibêje: Welatê ûrisetê welatekî
baş e. Padîşahê wê qanûneke wisa daniye, kesek ji xatirê kesekî nakeve, mîna
bira dijîn. Li wir niha dest pê kirine xweliyê ji dewlemendan, axa û begleran
distînin, didine gundiyên kesîb. Karxane û fabrîqeyan didine paleyan
(Evdilrehman, 2012b: 72). Em dikarin bibêjin ku seranserê vê pirtûkê
îdealîzekirina fikra sosyalîzmê, şoreşê û welatê Sovyetê ye. Kurd ji daxwaza
azadbûna welatê xwe zêdetir ji bo şoreşê şerî dikin. Nivîskar parastina vê fikrê
di asteke ewqas bilind de vedibêje ku keçeke kurd ji bo şoreşê û îdeolojiya xwe
li hember bavê xwe jî derkeve û şer bike. Dema Xezala keça Heso Begê -ku di
romanê de Heso Beg wek feodalekî ye, li hember şoreşê ye û wekî xaîn tê
temsîlkirin- di derbarê kiryarên bavê xwe de nameyekê ji serkarê şoreşker
dişîne, serkar jî wiha bersivê dide wê: Binihêre, qîza kurd û zêdeyiya li ser qîza
dijminê cimaeta Şêwrê yê xedar çawa li mîqabilî dijminan şer dike û ya
sere,(muhim) li miqabilî bavê xwe yê helal. Belê li miqabilî bavê
xwe...(Evdilrehman, 2012b: 186). Kurdên ku ji ber zilma tirk û farisan reviyane
welatê Sovyetê, li vir jî di nav şerekî de ne. Lê vê carê dijmin tê guhertin û li
şûna zilma tirk û farisan dijminên sinifê derdikevin pêş me. Nivîskar tabloyek
wisa nîşanî me dide ku kurd bi rastî jî bi hemû hebûna xwe, hêz û baweriyên
xwe ve alîgirên sosyalîzmê ne û ji bo vê çendê bi dil û can bizavê didin
(Evdilrehman, 2012b: 141).
Di vê çendê de em dixwazin bipirsin; gelo bi rastî jî nêzîkbûna Sovyetê ji bo
kurdan bi vî rengî bû? Eliyê Evdilrehman dema ku welatê sovyetê li gel Îran û
Tirkiyê muqayese dike wê wek bihuştekê nîşan dide (Evdilrehman,2012b: 114).
Dema em piçek li ser rastiyên demê bisekinin em ê bibînin ku çi eleqe bi
bihuştbûna Sovyetê nîn e. Bihuşt li rexekî ji bo kurdan bi sedan kul û derd,
zehmetî û zordarî, sirgûn û kuştin, qirkirin derdikevin pêş me. Helbet ji salên
destpêka avabûna Sovyetê heya demekê ji bo hemû kêmwelatiyan her wiha ji bo
kurdan jî derfetên baş hatin dayîn. Lê ev çend têra berzekirin an jî kêmkirina
zilm û zordariyan nake ku li kurdên Sovyetê hatine kirin. Hejarê Şamîl di
pêşgotina pirtûka xwe ya Diaspora Kürtleri de, di derbarê vê mijarê de gelek
agahiyan dide û ji îdealîzasyoneke hestiyarî dûr dikeve. Li ser têkbirina
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Kurdistana Sor (1923-1929) sirgûnkirina Sibîrya û Asyaya Navîn, zordestiyên
desthilatdariya sovyetê; li ser qirkirina kurdên Azerbaycanê, feqîrî û
bêîmkaniyên kurdan disekine (Hejarê Şamîl, 2005: 13). Rewşenbîrek ku jiyana
xwe di nav van şert û mercan de derbas kiriye çima tenê bi pesindayinekê nêzîkî
meseleyê dibe? Ya rast ev rewş ne tenê di romanên Eliyê Evdilrehman de her
wiha di berhemên hemû nivîskarên kurd ên Qafqasyayê de, bo nimûne di
berhemên yekî wek Erebê Şemo de jî derdikeve pêş me. Derbarê vê meseleyê de
Alan, piştî nirxandinek berfireh ya li ser rewşa edebiyata Qafqasyayê tespîtên
xwe vedibêje û digehe vê encamê: Bi min hêvîşikestina Şemo, eva duyemîn bû.
Ew komunîstekî bawermend bû, sedemê sirgûniya xwe ya 19 salan, wekî
kiryareke şexsî didît. Sedemê wê, Stalîn, madem ji holê rabûbû, nexwe kêş û
pirsgirêk jî çareser bûbû. Yanê sirgûnî, di Erebê Şemo de wek navbireke bêdil e;
ne ezmûnek e ku mirov sewqî şik û guhertinan bike!.. An belkî jî di wijdana wî de
minetdariya welatê duyem hebû; çawa be rejîma Sovyetê, wî û gelê wî ji
muhaciriyê xelas kiribû, di mafên hemwelatiyê de nasnaveke wekhev dabû wan,
filan bêvan...(Alan, 2009: 199).
Em ji hevpeyvîna Eliyê Evdilrehman û Tîmûrê Xelîl dizanin ku wî di berhemên
xwe yê din de jî fikrên xwe yên sosyalîst, pesindana Sovyetê û şoreşê vegotine.
Pirtûka Dê li ser serpêhatiyên kurdên Yekîtiya Sovyetê û jiyana wan a têr û tijî;
Gulistan li ser Lenîn û Şoreşa Oktoberê; Hebandin li ser biratî û dostaniya gelên
Sovyetê hatine nivîsandin. (Tîmûrê Xelîl, Neqqal Uzun, 1995: 387). Belê piştî
nirxandinên me, tespîtên Alan û herî dawî zanîna naveroka berhemên din yên
nivîskarîem dikarin bi rehetî bibêjin ku wek rewşenbîr û nivîskarekî, Eliyê
Evdilrehman di berhemên xwe de ji ber îdeolojiya xwe ya sosyalîst dev ji
pesindayina Sovyetê û nirxên wê bernedaye û ji bo îcrakirina minetdariya xwe
gelek rastiyên dîrokî yên wê dewrê binpê kirine ku bûne sedemê gelek êş û
azaran li ser jiyana kurdan.
Ya duduyan; bi dîskura tirkên kedkar nivîskar dixwaze di nava tirk û kurdan de
pêwendiyekê pêk bîne. Ji aliyê nivîskarî ve di temsîla dijminahiya tirkan de
peyvên wek; roma reş, tirkên zalim, dagirkerên tirk, zevtkarên romê, tirkên
tirsonek, roma virrek, tirkên xwînmij tên gotin. Hem li aliyekî rexneyeke tund,
gotinên dijwar û li aliyê din jî tirkên kedkar ên hevalbend û bira hene. Em
dixwazin bi riya çend mînakan vê mijarê berfirehtir bikin. Elîqulî got, Şêx Zayîr,
tu ne ku tenê hezkirî û mêrxasê neteweya kurd î! Tu wisa jî xilaskiriyê tirkên me
yên jar î jî (Evdilrehman, 2011: 181). Em dibînin ku nivîskar gelek caran vê
têkiliyê dide zorê û mînakên wisa pêşkêş dike ku ji rastiyê dûr dikevin. Dema
serkarê leşkerê tirkan ji aliyê şervanên kurdan ve tê revandin nivîskar wiha
vedibêje: Çend rojan şûnve derheqê dizîna efserê tabûra romê ya li Wanê, Îdirê,
Erdîşê di nava temamiya welatiyan de jî belav bûye. Çawa dîwanê û wisa jî gelê
kurd her digot ku ew tenê şixulê Şêx Zayîr e. Di Kurdistanê de kurdan û tirkên
kedkar bona wî şixulê mêrxasiyê û bi rûmet qurban didan, ên ku pez û dewar
tunebûn weke qurban dîk serjê dikirin (Evdilrehman, 2011: 207).
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Em li vê baweriyê ne ku ev îdealîzekirin girêdayî fikrên nivîskarî yên sosyalîst
in. Nivîskar di beşa yekem a romana Şer li Çiya de bi berfirehî qala Serhildana
1925an dike û piştî têkçûna serhildanê dema dewlet pêşengên tevgerê bi dar ve
dike, wesiyetên wan vedibêje. Yek ji van wesiyetan ev e: Tewfîq Beg wexta
dardakirinê wîha got: Cenazê min nîşanî kurd û tirkên kedkar bikin, bila her kes
bizanibe wekî min ne bona azadiya nefsa canê xwe û wezîfeyê, lê ji bona azadî û
bextewariya neteweya xwe, kedkarên tirkan û neteweyên mayî şer kiriye û îro
jiyana xwe didim! Bila bijî kurdistan û serbestiya gelan! (Evdilrehman, 2011:
27). Gelo bi rastî jî çi eleqeya kesayetên ku pêşengiya Serhildana 1925an kirine
bi hizrek wek tirkên kedkar heye? Nivîskar çima welatparêzên kurd wekî
rewşenbîrên enternasyonal nîşan dide? Yek; Aîdiyeta vê dîskurê ya îdeolojiya
sosyalîzmê tiştek aşîkar e. Îdealîzekirina karakterên serhildanên kurdan
veguhestiye enternasyonaliyê. Ev temsîlên derveyî rastiyê ne. Ya duyan jî di
derbarê vê têkiliyê de ku Eliyê Evdilrehman xwestiye nişan bide, rastiyeke
dîrokî nîn e. Ji ber ku tirkên kedkar li rexekê netewparastin û kurdayetiya
serhildanê her tim di nava nîqaşekê de ye. Çavkaniyên netewperwer wek
serhildanek netewî, yên oldar jî wek serhildanek olî nîşan didin. Bruinessen
îddîa dike ku di nava sedemên serhildana Şêx Seîd de rakirina xilafetê xwedî
roleke girîng e (Bruinessen, 2013: 108). Mebesta me ne ew e bikevin nav nîqaşa
vê meseleyê. Dibe ku serhildanên kurdan wê demê xwedî dîskureke netewperest
bin an jî nasyonalîst bin lê wê demê em nikarin bibêjin ku kurd enternasyonal
bûn û xilasiya hemû gelên bindest difikirîn. Belkî tenê wek pirsekê; gelo dibe ku
Eliyê Evdilrehman ji bo fikrên xwe yên sosyalîst ev gotin kiribin amraz? Bersiva
me erê ye.
Îdeolojiya nivîskarî dibe sedem ku leheng û jiyana romanan di nav sekûleriyekê
de bin. Di Şer li Çiya de nivîskar di derbarê lehengê romanê Şêx Zayîr û malbata
wî de agahiyan dide û meşrebê wî bi Şêx Evdilqadirê Gêlanî vegirê dide
(Evdilrehman, 2011: 35). Her wekî em dizanin di nava çanda kurdan de
malbatên şêxan berî her tiştî bi m’enewiyat û pîroziyêtên zanîn. Teqwa û ruknên
Îslamî di nava jiyana wan de cihek mezin digirin. Lê hem di vê romanê hem jî di
herdu romanên din de em qet rastî vê temsîlê nayên. Em di romanê de Şêx Zayîr
ji şêxekî zêdetir wek şoreşgerekî sosyalîst dibînin.
Em dixwazin ji aliyek din ve sedemên vê tercîha nivîskarî şirove bikin. Ew jî
têkiliya Eliyê Evdilrehman bi Êzîdîtiyê ye. Bi rastî jî rasterast belgeyek di destê
me de nîne ku em êzidîbûna nivîskarî îspat bikin. Lê ew dema ku Eliyê
Evdilrehman li gel eşîreta xwe koçberî qafqasyayê dibe em dizanin ku ji herêma
Wanê girseyek mezin ya Êzidiyan ji ber zilm û zordariyê koçberî qafkasyayê
dibe. Di derbarê van bûyeran de Tosînê Reşît îddîa dike ku, piştî Şerê Cîhanê yê
Yekemîn piraniya Êzîdiyên herêma serhedê tên kuştin û yên sax dimînin jî
derbasî Ermenistan û welatê Sovyetê dibin. Nifşê yekem yê nivîskarên
qaskasyayê zêde di bin bandora wan de dimînin ku ev bandor jî di berhemên
wan de tê dîtin. Berbang, Hewarî û Kurdê Rêwî li ser van bûyeran ava bûne
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(Tosinê Teşît, Neqqal Erbay, 2012: 210). Hejarê Şamîl derbarê koçberiya
Êzîdiyan de dibêje ku; piştî komkujiya 1914-1918ana li Tirkiyeyê, muameleya li
hember ermeniyan hatiye kirin li kurdên Êzîdî jî tê kirin û wan salan ji ‘Entab,
Qers û Wanê gelek Êzîdî koçberî Qafkasyayê dibin (Hejarê Şamîl, 2005: 88).
Dîsa Thomas Boîs, di Ansîklopediya Îslamê de, li ser nivîskarên kurd ên li
Ermenistanê wiha dinivîse: Piraniya pîyonên vê meseleyê Êzîdiyên nexwende
bûn û ew ji welatê Tirkiyayê koçber bûbûn. Fayde j işertên civakî yên demê
hilgirtin. Hem ji bandora çanda Îslamê dûr bûn hem jî jirewşenbîrên kurd.
Berhemên wan bi piranî îdeolojîk bûn û bi hunereke xwerû hatibûn nivîsîn
(Thomas Boîs, Neqqal Şamîl, 2005: 205). Em dizanin ku ji bo edebiyata kurdên
qafqasyayê edebiyata sêwiyan tê gotin û ev dîskur jî bingeha xwe ji sêwîxaneya
li Nexçîvanê hildigire. Nivîskar di Gundê Mêrxasan de wiha behsa vê çendê
dike: Bo weleh ev dîwana me ya Şêwrê dîwaneke baş e, xwedanê feqîr û
belengazan e. Dibêjin di qezaya Nexçîvanê de çend êtîmxane wekirîne, ji
zarokên beran girtî heta yên givre tê de bê heq têne terbiyekirin û xwendin
(Evdilrehman, 2012b: 157). Nivîskar di nava van serpêhatiyên piralî de dîsa jî
rasterast li dijî Îslamê gotineke tund nabêje. Hetta dixwaze îspat bike ku
sosyalîzm ne li dijî Îslamê ye, tenê li dijî wan kesan e ku baweriya miletî ji bo
berjewendiyên xwe bi kar tînin û wan dixapînin. Dema rexneyên wekî ku
sosyalîzm li dijî Îslamê ye tên, nivîskar îtiraz dike û dibêje; Mescît û dêr
vekirîne, kî dixwaze diçe kî naxwaze naçe, lê pêşiya şêx û meleyan jî tu kesî
nebiriye (Evdilrehman, 2012: 157). Hetta van gotinan nisbetî kesên
menfaetperest dike û dibêje ku ew kes ji bo desthilatdariyên xwe yên feodal van
îddîayan dikin û rastiya wan nîne.
2.1. Temsîla Lehengên Erênî û Dijminan
Berî ku em derbasî çawaniya temsîlên nivîskarî bibin hewce ye derbarê têgeha
temsîlê de çend tiştan bibêjin. Temsîl di wateya tevgerîna li ser navê kesekî/ê an
jî civakekê de ye. Her wekî Zeyno Zeynep di nivîsa xwe de diyar dike; Têgeha
temsîlê bi wateya xwe ya herî nas bi temsîliyeta siyasî ve têkildar e. Lê belê ji
bilî şêweyên pêşkêşkirina diyardeyên civakî û çandî yên qada ziman û estetîkî
wateyeke duyemîn a din jî heye; teswîrkirin, resimkirin, ango pêşkêşkirin
(Zeynep, 2008: 19). Ev pêşkêşkirin bi riya lehengan pêk tê û niyeta nivîskar û
avakirina teybetiyên lehengan bi hev re gelek eleqedar in. Ji ber ku Eliyê
Evdilrehman li gor pîvanên ekola realîzma sosyalîst berhemên xwe nivîsandine
em ê bêtir li ser vê perspektîfê qala lehengan bikin. Di vê ekolê de nivîskar li gor
fikr û ramanên xwe tîp û karakterên îdeal ava dikin û di heman demê de dibin
alîgirên van tîp û karakteran. Teoriya realîzma sosyalîst bi temsîla tîpên îdeal,
lehengên erênî û ji her aliyî ve serkeftî, fikr û ramanên xwe pêşkêş dike. Ew
kesê/a ku xwediyê teybetiyên temsîlê ye hêzên dîrokî û lehengî di kesayeta xwe
de şênber dîke û di heman demê de bi teybetiyên xwe jî dibe mînakek erênî.
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Moran dibêje ku; hewce ye lehengek wisa bê temsîlkirin ku civak bixwaze wek
wî be, rêzê jê re bigire û xweziyên xwe pê bîne. Civak gelek zilm û zordariyan
dibîne û bi tena serê xwe riya çareseriyê, rizgariyê nabîne. Hewceyî bi
birêberekî, zanayekî heye. Lehengê/a erênî di nava wê civaka ku ji wî alîkariyê
dixwaze, peywîra xwe ya dîrokî bi cih tîne (Moran, 2012: 61). Belê lehengên
erênî di nava vê îdealîzasyonê de ji bo îdeolojiya sosyalîst dibin amrazek. Helbet
ev îdealîzekirin ne tenê ji bo îdeolojiya sosyalîst ji bo her cure fikr û baweriyên
nivîskarî dikare bê gotin. Ji ber ku Eliyê Evdilrehman ji xeynî fikrên xwe yên
sosyalîst ji bo lêgerîna bingehek dîrokî, avakirina nasnameyek kollektîf jî
teybetiyên lehengên xwe ava kirine.
Belê li gor nivîskarî ji bo avakirina nasnameyek kollektîf têra xwe sedem hebûn.
Serpêhatiyên kurdan li welatê Tirkiye û Îranê, belavkirin, sirgûn û talanên li ser
kurdan, perçebûna axa kurdan û gelek sedemên din... Dema daxwaza avakirina
nasnameyekê armanca sereke be berî her tiştî hewceyî bi dijminekî heye. Ji xwe
nivîskar wek rewşenbîrek kurd di vî warî de têra xwe xwediyê keresteyan bû.
Daxwaza me ne ew e qala wan bûyeran û dijminahiyên li hember kurdan bikin.
Gelo nivîskarî di vî warî de temsîl û mînakên xwe çawa diyar kirine? Bersiva vê
pirsê dê bibe armanca me. Ji bo zelalbûna mijarê em dêbi riya mînakên ji
romanan, şiroveyên xwe pêşkêş bikin.
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Nivîskar ji aliyê kesayet, mêrxasî û başiyê ve li rexekî, ji aliyê ruxsarî, şêweyî
ve lehengên kurdan ji yên dijminan cuda nîşan dide. Balkêş e ku em di çi cihan
de rastî dijminek bedew, spehî nayên. Dema nivîskar melazimek nahiyeyê,
teswîr dike ku xerec û baceyê distîne, dibêje ku; merivekî çavşaş, diranqîl,
porşûjin, li ser maseyê wek bûmê kor dihate kifşê. Dema ev mirov li ber çavê
xwendevanan şênber dibe bê guman texeyula dijminahiyê dê bêtir bi cih bibe. Ji
bo temsîlek berovajî vê, bo nimûne dema lehengê Şer Li Çîya tê teswîrkirin em
rastî van gotinan tên: Şêniyê gund ku Şêx Zayîr çiqas xeber dida ewqas nêzîkî
Şêx Zayîr dibû, dora wî çît girtibû. Li bejn û bala wî ya tîtalî, halet, li qirma
mawzer, tivinga piçûkçap, li bedewîtiya wî bi şaşmayî mêze dikirin
(Evdilrehman, 2011: 170). Ev mînak alîgirtina nivîskarî nîşan didin.
Di romanan de em rastî hin gotinan tên ku nivîskar raste rast bi dijminahiyekê li
tirkan dinêre. Di her sê berheman de, ku me nivîsa xwe li ser wan ava kiriye,
gelek mînakên vê dijminahiyê hene. Bo nimûne ji devê Şêx Zayîr nivîskar van
gotinan pêşkêş dike: Hey gelî kopekan, wexta ku hûn dikevin çetînayiyê di cî de
dest bi lavayan dikin. Diya xwe dikine jina xwe! Lê wexta ku derdikevine
firehtiyê wan gotinan ji bîr dikin, defa xwe çep lê dixin (Evdilrehman, 2011:80).
Dîsa ji devê Xatê Xanimê em tirsonekî û vizekiya tirkan dibihîsin (Evdilrehman,
2012: 31). Di heman berhemê de ji bo temsîla ruhiyeta tirkan em rastî van
gotinan tên: Xatê gote Zeynê; -çend zêran di destê xwe de bigire. Wexta ku tu bi
serkarê wan re xeber dî, car caran jî zêran nîşanî wî bide. Ruhê tirkan di nava
wan zêran de ye (Evdilrehman, 2012a: 67). Lêbelê nivîskar di her sê romanên
xwe de jî mêrxasî û lehengiyên kurdan vedibêje. Bo mimûne Ji devê Şêx Zayîr
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mêhvanperwerî, mêranî û mêrxasiya wan dibihîzin ku dirok şahidiya wê dike
(Evdilrehman, 2011: 178).
Nivîskar dixwaze bi awayekî kurdan di nav hûmanîzmekê de nîşan bide. Her
çiqas dijmin esîrên kurdan bikujin, malên wan talan bikin jî kurd bi çi awayî
wekî wan nakin û girêdayî kevneşopiyên bav û kalan dimînin.
Dibe ku mirov bibêje ev temsîl li gor şert û mercên dem û bûyerê dikare pêk
bên. Lê em li wê baweriyê ne ku hin temsîlên nivîskarî ji asayîbûnê derdikevin û
ber bi nijadperestiyekê, şovenizmeke netewî ve diçin. Helbet ev gotinên dijwar
hewce ye xwe bispêre rastiyekê. Li ser du mînakan em dixwazin van îddîayên
xwe destnîşan bikin. Di Gundê Mêrxasan de ji devê lehengê romanê Çolo em
rastî van gotinan tên: Ez tu caran gotinên apê Hecî Elî ji bîr nakim ku digot
'Etbara xwe bi tirkan neynin, tirk xayîn in. Qîzan nedine tirkan û ji wan qîzan
neynin... Diqewime jina tirk paşê li xweşa zilêm nayê berde, zarokê nedine wê,
eger zaroka kurdan bigihîje tirkan wextekî û bi şûn de ew zarok ê bibe qesasê
serê kurdan (Evdilrehman, 2012b: 28). Dîsa em dibînin ku nivîskar di romanê
de ji devê tirkan jî bingeha vê dijminahiyê ava dike û bi wan dide gotin. Dema
kurê serkarê bajarê Wanê di derbarê Şêx Zayîr de bi bavê xwe re diaxive, bavê
wî wiha bersiva wî dide: Lawo te aqilê xwe winda kiriye, tu dîn bûyî ku tu bûyî
kurd ew şixulekî cuda ye. Here aqilê xwe berhevî serê xwe bike. Kurd dijminê
me yê bav kalan in (Evdilrehman, 2011: 62).
Di romanên nivîskarî de dîskurek balkêş heye ku ew jî rom e. Her wekî tê zanîn
di nav kurdan de gotinek wekî; bextê romê tune ye heye. Gelo ev gotin bingeha
xwe ji ku distîne, çima ji aliyê nivîskarî ve jî wek tercîhek û bi zanîn di her sê
romanan de hatiye bikaranîn? Nivîskar dibêje ku berî hatina tirkan ya li
Anatolyayê, li wê derê Vîzantiya (Bîzans) hebû û têkiliyên wan bi kurdan re ne
baş bûn û zilm li kurdan dikirin. Piştî hatina tirkan heman zilm û zordarî
berdewam bû. Ji ber vê çendê jî kurdan navê Romê di temsîliyeta zilmê de
karanîn (Evdilrehman, 2011: 24). Helbet ev jî girêdayî niyeta nivîskarî ye ku ji
bo avakirina hafizayeke kolektîf temsîla dijminahiyê dike amraz.
2.2. Temsîla Têkiliyên Kurd Ermenî û Azeriyan
Bihevrebûna kurd û ermenan ji ber sedemên coxrafîk û dîrokî xwe dispêre
heyamek kevn û ev yek ji aliyê dîroknasan ve wek rastiyekê heta roja me
hatiye/tê vegotin. Di derbarê vê çendê de Kutlay dibêje ku; Têkiliyên ermenî û
kurdan yên dostaniyê xwedî heyamek mezin e. Ev têkilî di jiyana her du miletan
ya civakî û edebî de dibe xwedî cihek û ev yek jî derbasî berheman bûye (Nacî
Kutlay, Neqqal Erbay, 2012: 213). Di dewama gotinên xwe de Kutlay wek
mînak dîroknas Hakop Şahbazyan nîşan dide ku di sala 1911an de pirtûkek li ser
dîroka ermenî û kurdan nivîsandiye. Pirtûk jî xwediyê wê îddiayê ye ku
bihevrebûna ermenî û kurdan xwe dispêre bingeheke gelek kevn û dîrokî. Her
wekî tê zanîn li coxrafyaya ku azerî lê dijîn, kurd jî niştecih bûne û xwedî
dîrokeke kevn in. Li Azerbaycanê li bajarên Laçîn, Kelbecer, Gubadli û
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Zengilan-ku ev bajarên Kurdistana Sor bûn- û li Nexçivanê kurd jiyane (Hejarê
Şamîl, 2005: 18). Ev rastiyên dîrokî li rexekî, gelo nivîskar çawa nêzîkî vê
mijarê dibe û temsîleke çawa radixe ber çavên me.
Eliyê Evdilrehman bi çend awayan temsîliyeta vê têkiliyê pêk tîne. Yek ji van
ew e ku nivîskar bi avakirina dîrokeke hevpar bingeha bihevrebûna kurd, ermen
û azeriyan ava dike. Qedîmbûna vê jiyînê, biratiyê xurttir dike û ew îddiayên ku
nivîskar bixwaze pêşkêş bike bi hêsantir cihê xwe digirin. Em di her sê romanan
da rastî temsîla biratiya kurd û ermeniyan tên. Di Gundê Mêrxasan de ji ber ku
bûyer demek şûnde derbasî welatê sovyetê dibe, azerî jî tevlî vê biratîyê dibin.
Bo nimûne; di Şer Li Çiya de nivîskar ne ji devê lehengekî, rasterast ew bi xwe
bi xwe hestên xwe vedibêje: Gelî û çiyayê încîliyê! Hûn ji mêj ve, di serê serî
de; helwesta dîrok, xwelî, ruh û zimanê gelê ermenî yê birayê qedîm in. Lê di
rojên giran de cînar xwe li cînarê xwe digire, bira xwe li birayê xwe digire. Û
aha hûn jî bi dewr û sedsalan bûne sitare û piştavanên kurdên dilhela
(Evdilrehman, 2011: 18).
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Awayekî din ew e ku nivîskar ji aliyê çarenûsê ve, ji aliyê serpêhatiyan ve
kurdan bi van her du miletan ve girê dide. Yanî kurdan çawa ji destê tirk û
farisan zilm dîtine her wiha ermenan ji destê tirkan; azeriyan jî ji destê farisan ev
zilm û zordarî dîtine. Bi vî awayî li hemberî dijminekî hevpar, biratî û yekîtî pêk
tê. Di Şer Li Çiya de nivîskar wiha qala serpêhatiyên ermenan dike: Wekî sala
1915an xwînmêjên tirk bi mîlyonan ermenî qir kirine. War û wargehê wan
hilweşandine. Talan û şelandin dane ser wan û ji xwe re birine. Bêînsafîtiya
nemirovane gihîştiye wê astê wekî goristan, heykelê kevnar, heta bibêjî deriyê
ermeniyan hilweşandine, hedimandine (Evdilrehman, 2011: 19). Dîsa di Gundê
Mêrxasan de dema azeriyek bi navê Kalikê Xoce bi Çoloyê kurd re diaxive di
derbarê xwe de van gotinan dike: Ey oxlim,oxlim! Ne îtiribsen, ne gezersen? Bîz
2
de êle kara gun çox gurmîşîk. Şukur bu gunumîze (Evdilrehman, 2012b: 87). Di
heman rûpelê de berdewamiya axaftinê de mêrikê azerî dibêje: Em cimaeta
dîlarê pirranî ji zilma zevtkarên îranê reviyane vir. Kurê min, çolo! Bila hûn sax
bin, me jî derdê dinyayê gelekî dîtiye, dax di ser dilê me re hatiye kişandin.
Lawo em miletê ezerî û kurd di qirnan de cîranên hev bûne û me bi hev re biratî
kiriye. Me di roja hev a şahiyê û şîne de pişta hev girtiye, me bi tevahî li
miqabilî dijminê xwe şer kiriye (Evdilrehman, 2012 b: 87).
Li miqabilî heman dijminî şerkirina pêkve di romanên nivîskarî de xwedî cihekî
berfireh e. Ne tenê şerkirin, ji her aliyî ve alîkariya hevûdu û fedakariyeke
dildarane tê temsîlkirin. Di demên koçberiyê, sirgûniyê û êrîşên dijminî de, ev
milet alîkariya hevûdu dikin û ruh û canê xwe datînin meydanê. Bo nimûne di
dema komkujiya ermenan de Murtila Begê Muksê, ku niha navçeya Wanê ye, bi

2

Bi zimanê azerî: Hêy kurê min, kurê min! Te çi winda kiriye, li çi digerî? Me jî rojên wisa yên reş gelek
dîtine. Şukir ji vê roja me re! (Nîşeya nivîskarî ji romana navborî)
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her awayî piştgiriyê dide ermenan û gelek malên wan ji ber zilma tirkan direvîne
û ji bo vê jî xwe dide ber gelek te’dayî û nexweşiyan (Evdilrehman, 2011: 291).
Nivîskar bi teybetî li ser komkujiya ermenan ya 1915an disekine ku bi destê
dewleta Osmanî ve pêk hatibû û rola parastin û biratiyê dide kurdan. Di vê
çendê de kurdan qet sûcdar nake û dibêje tirk di vî warî de gunehên xwe
diavêjin ser situyê kurdan; ... seba ser wî şuxulê xwe yê qirêj bipêçin, dest
davêtin fêlbaziyên cuda ku kurdan û ermeniyan berî hev bidin, ew hev qir bikin,
qeweta wan sist be û paşê herdu neteweyan jî têxin bin destê xwe. Hinek
serekvanên tirk ên fêlbaz, wiha bersîva ermeniyan dida: 'Cendirme û leşkerên
me bêqanûniyên wisa nakin. Em tirk û ermenî cînarên hev ên bi sedsalan in, me
heta roja îroyîn ji wî neteweyî tu xirabî nedîtiye û em birên hev in. Gelo bira
dikare birayê xwe bikuje û wî talan bike? Gelî birayên me yên Ermenî, wê
nêrînê ji serê xwe bavêjin, ew şixulê qirêj ê Kurdan e. Kurd tenê bi ser gundên
Ermeniyan de digirin, mirovan dikujin, hebûna wan talan dikin (Evdilrehman,
2011: 262). Di meseleyê de ku ewqas nîqaş li ser tê kirin, nivîskar qet îmkanê
nade sûcdarkirina kurdan. Gelo bi rastî jî wisan bû? An jî bi rastî jî tekiliyên li
gel ermenan di wê astê de bûn ku nivîskarî ewqas baş nîşan dane? Em dixwazin
li ser van pirsan bisekinin û bi vî awayî xwe bigihînin sedemên vê îdealîzasyona
nivîskarî.
Berî her tiştî meseleyeke hêjayî nîqaşê heye ku ew jî di komkujiya ermenan de
rola kurdan e. Belê fermana vê bûyerê ne ji aliyê kurdan ve hatibû dayîn û ji
xwe kurd ne xwediyên wê hêza îqtîdarî bûn. Lê ev yek nayê wê wateya ku di vê
bûyerê de kurd ne xwedî sûc û gunehan in. Mebesta me ne sûcdarkirina kurdan
an jî miletekî din e. Ji bo zelalkirina mijarê em dê çend agahiyan bidin. Beriya
vê meseleyê di serhildana ermenan ya 1894an de ku li Sasonê pêk hatibû,
padîşah ji bo serqutkirina serhildanê Alayên Hamidiye dişîne û bi vî awayî
komkujiyeke mezin pêk tê (Bruinnessen, 2013: 117). Di demê Şerê Cîhanê yê
Yekemîn de, di axa Osmanî de girêdayî şerê li hember rûsan meseleya ermenan
cihekî mezin digire. Bi alikariya rûsan ermen daxwaza avakirina
netewedewletekê dikin û li hember vê jî dewleta osmanî êrişî ermenan dike.
Helbet ew axa ku ermenan daxwaz dikir ne tenê ya wan, her wiha ya kurdan jî
bû. Mirov dikare bibêje ne ji wan kêmtir, belkî gelek zêdetir kurd li ser wê axê
dijiyan. Dîsa Bruinnessen îddîa dike ku; Di Şerê Cîhanê yê Yekemîn de bi
tevlîbûna kurdan gelek ermenî hatin kuştin û gelek eşîrên kurd jî hebûn ku
alikariya ermeniyan dikirin. Lê şerê îstiklalê yê rojhilatê bêtir li hember
ermeniyan bû ku wan daxwaza dewletek serbixwe dikirin. Ji ber ku kurdan (li
hember ermennan) bi fikra parastina axa xwe şer dikirin, tevlîbûna kurdan ya
şerî tiştek ji rêzê bû (Bruinnessen, 2013: 120). Di derbarê vê mijarê de îddîyên
cuda hene û her yek ji aliyê xwe ve û li gor baweriya xwe nêzîkî meseleyê dibe.
Ji bo alîkariya kurdan jî gelek belge hene û navek wek Murtila Begê Muksê
bûye mijara pirtûkan jî. Prof. Î.A. Orbelî bi berfirehî li ser Murtila Begê Muksê
û keda wî ya ji bo xilaskirina malên ermenan disekine, her wiha biratiya kurd û
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ermenan vedibêje (Orbelî, 2011: 56). Dîsa rewşenbîr û rêveberên kurdan yên
serdema avabûna Komara Tirkiyeyê li hember îddîayên kurdan ermenî kuştine
derdikevin û bi fikrek netewperwerî mafdariya kurdan vedibêjin. Şerîf Paşayê
ku di gelek peymanan de temsîliyeta kurdan kiriye li Konferansa Parîsê ya
1919an debi navê Li ser daxwazên miletê kurd notayek nivîsarekê pêşkêş dike.
Di vê belgeyê de em dibînin ku li hember îddia û daxwazên ermenan derdikeve
û wan bi dagirkirina axa kurdan îtham dike (Göldaş,1991: 257).
Belkî ji îddiayekê wêdetir wek rastiyekê, trajediya kurdan ya li Qafqasyayê bi
serê xwe sedemê îtirazekê ye li hember vê îdealîzekirina nivîskarî. Hilweşandina
Kurdistana Sor, di şerê Ermenistan û Azerbaycanê (1988-1993) de rewşa kurdên
Qarabaxê, bişavtina kurdên Nexçîvanê, ji 1937an a dema Stalîn bigire heta bi
dehan sirgûn û belengaziyên kurdan, tenê çend mînakên berbiçav in. Belê di
avabûna Sovyetê de ji bo miletên kêmîne gelek maf hatibûn dayîn. Kurd jî,
Ermenistan di serî de, li gelek cihan dibûn xwediyên hin derfetan. Lê li hember
wan trajediyên me behsa wan kirin, ev derfet kêm dimînin gelek.
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Piştî van tehlîlan em vegerin ser nivîskarê xwe û sedemên îdealîzekirina wî ya di
derbarê têkiliyên kurd, ermenî û azeriyan. Her miletek hewl dide ku xwe bispêre
paşxaneyeke dîrokî ya pak û bêguneh. Li ser ruhê cîhanê gelek bûyer, komkujî,
zilm û zordarî hatine kirin û helbet faîlên van bûyeran jî hebûne. Lê kêm milet bi
dilekî şikeştî kirinên xwe dipejirîne û vê çendê digihijîne asta lêborînekê. Her
wekî me diyar kiribû nivîskar ji ber fikrên xwe yên sosyalîst pesindana van
miletan wek peywirekê dibîne. Dema nivîskar bi awayekî îdeolojîk nêzîkî
meseleyê dibe parastina fikrên wî ji edebîbûna metnê zêdetir xwe nîşan dide.
Helbet li gel minetdariya welatê duyem (Alan, 2009: 199) avakirina hafizayeke
kolektîf û nasname di vê îdealîzekirinê de xwedî roleke mezin in. Jixwe li
hember Tirkiye û Îranê netewparastin, nasnameya kurdî û îspata van fikran di
berhemên gelek nivîskarên kurd de cih girtine. Di dawiya vê mijarê de em ê
derbasî temsîleke nivîskarî ya din bibin ku ew jî temsîla jina kurd e.
2.3. Temsîla Jina Kurd
Şerê li hemberî mirovan li rexekî, ji ber şertên axa kurdan yên fîzîkî, coxrafîk
kurd her tim di nav berxwedanekê de jiyane û ev çend jî ne tenê di berhemên
kurdan de her wiha di berhemên seyyah, dîroknas, mîsyoner û peywirdarên
biyaniyan de jî hatiye vegotin. Ji ber cihê wê yê stratejîk û xweşiya wê,
Kurdistan ji aliyê gelek milet û şaristaniyan ve di serdemên cuda cuda de hatiye
îstilakirin. Li miqabilî vê kurdan li ber xwe dane û welatê xwe parastine. Di
encama van parastinan de hin bûyer û leheng hene ku mohra xwe li dirokê
xistine û bi wî awayî ji bo zanistên wek dirok û edebiyatê bûne kereste.
Rewşenbîr û nivîskar ji ber avakirina nasnameyeke hevpar, hafizayeke kolektîf
serî li van bûyer û kesayetan didin û di nava jiyana nifşên nû de rojevekê pêk
tînin. Temsila mêrxasî û lehengiya mêran tiştek ji rêzê ye û ev temsîl ji bo
xwendevanan zêde balkêş an jî derasayî nayê. Helbet ev nêrîn bêtir nêrîneke
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mêrane ye û bi sedan salan wek tradisyonekê cihê xwe girtiye û gihiştiye roja
me. Mêr ji bo şer û pevçûnê, mêr ji bo roja teng û tengasiyê, mêr ji bo
berxwedan û lihemberderketinê, mêr wek beranekî ji bo roja xwe li benda
serjêkirinê, mêr û hwd… Helbet baweriyeke bi vî awayî di nava civaka kurdan
de xwedî cihekî mezin e. Lê heke melese jin be rewş diguhere. Lehengî û
serfiraziya jinê her tim bêtir balkêş bûye û cihekî xwe yê teybet di dîrokê de
girtiye. Têkoşîna jinê ji bo nivîskaran dibe amrazek cuda û ev yek jî ji bo
avakirina hesteke mîllî/nasyonal an jî îdeolojîk tê bikaranîn. Piştî van gotinan
em binêrin ka Eliyê Evdilrehman di derbarê jina kurd de profîleke çawa nîşanî
me dide û teybetiyên van temsîlan çi ne? Em di berhemên wî de bi çend awayan
rastî jinek îdeal tên.
Berî ku em derbasî van temsîlan bibin hewce ye bi teybetî qala Xatê Xanim bê
kirin. Ji ber ku nivîskar berhemê ji serî heta dawî li ser sekna vê jinê ava dike û
roleke mezin dide wê. Ew rol di kesayeta Xatê Xanimê de, di birêvebirina
civakê de temsîla jina kurd e. Piştî mirina mêrê xwe Têmûrê Eliyê Îsa ku serokê
eşîrên hêla Dêrsimê bû, ew rêvebirina eşîrê dixe destê xwe û bi serfirazî vê
peywirê bi cih tîne. Komên civakî yên derdora Dêrsimê ji wê şêwrê distînin û
ew bi aqilmendiya xwe wan ji şer û nexweşiyan xilas dike. Dema dewleta Romê
ji ber xeracê kurê wê Sultan, dîl digire û sedemên şerî pêk tên jî ew bi zanîna
xwe ve hem kurê xwe azad dike hem jî kurdan ji zilm û şerê dewletê rizgar dike.
Tiştê balkêş ew e ku bi biryara xwe dikare êlên kurdan li hev bicivîne û biryara
şerî an jî aştiyê bide. Elametiyê bidine temamiya kurdan, bila esker û leşkerên
xwe hildin, sibehê na du sibehê hema di berbanga sibehê de hicûmî ser Ezîrganê
û kelê bikin, ku Siltên sax û silamet ji kelê derxin û em ê ordiya Romê ya virrek
kor û pûç bikin (Evdilrehman, 2012a: 69). Nivîskar lehanga xwe li gor şert û
mercên derasayî amade dike û wê her tim li ser piyan û bihêz nîşan dide. Ji bo
selahetiya cimaetê ew xwe ji hestên dayîktiyê azad dike, bi sebr nêzîkî
meseleyan dibe. Dîsa em dixwazin bibêjin ku li gel birêvebirina civakê de rola
jinan, peydabûn û îmkana yekîtiya kurdan di vê berhemê de peyameke sereke
ye.
Temsîlek nivîskarî heye ku em di her sê berheman de rast tên; bavê xaîn û keça
şoreşger. Di Xatê Xanimê de Zeynê û bavê wê Emîn Paşa, di Gundê Mêrxasan
de Xezal û bavê wê Heso Beg, di Şer Li Çiya de Simbil û bavê wê Edo temsîlên
vê dijberiyê ne. Zeynê û Simbil ji bo welatperwerî û hebûna kurdayetiyê, ji bo
fikreke netewî ditêkoşin. Lê em dibînin ku Xezal ji derveyî herduyên din ji bo
îdeolojiya sosyalîzmê, li miqabilî dijminên sinifê heta ku di nav van de bavê wê
jî heye, şer dike (Evdilrehman, 2012b: 186).
Nivîskar ji aliyê mêrxasî û lehengiyê ve her tim jinan dişibîne mêran. Xasletên
mêran li wan bar dike, heta ku di pevçûnan de wek mêrekî şer dikin, li ber xwe
didin. Bo nimûne di Gundê Mêrxasan de lehenga bi navê Gogê li Riza Efendî
dixe, ku ew xaîn û dijminê kurdan e, bi hev re wek pelawanan hol dibin û di
dawiyê de kevirekî li wî dide û wî perîşan dike, heta ku ew aqilê xwe winda dike
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(Evdilrehman, 2012: 47). Di roja miletê xwe ya çetin de ji bo azadbûna cimaetê
jin wek mêran tivingê hildidin û bi wan re li hember dijminan şer dikin. Dema
peywîra jinê şoreşgerî be ji aliyê fêdakariyê ve ew di asteke herî bilind de tên
temsîlkirin. Dema dijmin di şeran de zorê dide wan ew teslîm nabin, fîşenga
xwe ya paşîn di serê xwe de berdidin, yan jî xwe ji ser çiya û zinaran diavêjin.
Lehenga bi navê Simbilê dema dijmin di ser de tê bi slogana Bila bijî
Kurdistana serbest û aza! guleya paşîn li xwe dixe û ji ser zinarê hol dibe,
dimire (Evdilrehman, 2011: 313).
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Meseleya îxanetê jî di berhemên nivîskarî de bi gelek mînakan cihekî berfireh
digire. Li hember vê civaka kurd qet wan efû nake û bi tundî wan ceza dike. Di
Şer Li Çiya de temsîla dayikekê heye ku dema kurê wê ji ber îxanetê tê kuştin
qet xemê naxwe û ewladiya wî red dike. Nivîskar vê redkirinê bi
netewperweriya dayikê ve girê dide û bi vî awayî temsîleke îdeal ava dike. Ji
devê dayikê em rastî van gotinan tên: ...hûn dixwazin wekî bêm laşê wî bibim,
şukir ji Xwedê re, min evladê mîna Memo serê dinê nexistiye û naxim jî.
Binihêrin, ew ewladê kîjan teleqreşî û tolê ye gazî wan bikin. Ew ewladê
zilimkar û decalan e, bila ew defn bikin (Evdilrehman, 2011: 112). Merhamet û
dilsojiya dayikê ji bo ewladan wek behreke bêbin e. Di gelek meseleyên dijwar
de dilê dayikê ji ber wê rehm û merhametê xeletiyên ewladan efû dikin. Lê
nivîskar, netewperweriya dayika kurd di asteke ewqas bilind de nîşanî me dide
ku li hember cesedê kurê xwe dayîk van gotinên li jor dibêje. Ka çawa
atmosferên romanan li ser şer û pevçûnan, berxwedan û parastinan hatine
avakirin, her wiha jin jî di nava vê atmosferê de dibin xwedî rol, û teybetiyên
wan tên tayînkirin. Li gor nivîskarî jina kurd çawa dikare malê xwedî bike,
zarokan bîne û jîndariya kurdayetiyê bidomîne her wiha dikare serkariya êl û
eşîretan bike, wan bi rê ve bibe û li miqabilî dijminan şer jî bike (Evdilrehman,
2011: 23).
2.4. Temsîla Dîskura Neteweyî û Nasname
Piştî sedsala 19an bi pêşketina ramana netewperweriyê, di nava cureyên edebî
de avakirina nasnameya netewî dibe xwedî cihekî berfireh. Li gor Jusdanis di
avakirina her miletekî de peywirdarên vê fikrê ji bo pêkhatina nasnameya netewî
daxwaza hin saziyan dikin. Edebiyat jî yek ji van saziyan e. Edebiyat wek
ayîneya nasnameya kolektîf xizmetê dike û çîroka wê vedibêje (Jusdanis, 1998:
68). Helbet vê tecrubeyê li Ewropayê dest pê kiribû û ji wir jî belavî hemû
cîhanê bûbû. Belê miletên Ewropayê demek şûn de ev tecrûbe li paş xwe xistin
û li gor şertên xwe yên xweser naveroka edebiyatên xwe ji nû ve saz kirin.
Berovajî vê nivîskarên ew miletên di meseleya netewbûnê de paş de mayîne ji
bo avakirina nasnameyeke kolektîf her tim edebiyatên xwe bi vê çarenûsê ve
girê didin. Ji bo vê armancê di gelek cihan de nivîskar û siyasetmedar heman kes
in. Nivîskar gelek caran tevlî berxwedanan dibin. Li gor wan çek, qelem û kursî
ji bo heman mexsedê, ji bo azadiya welatî xizmetê dikin (Jusdanis, 1998: 27).
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Wekî hemû miletên bindest ên cîhanê edebiyata kurdan jî di vî warî de bûye
xwedî tecrûbeyeke xweser. Em dizanin ku di edebiyata kurdî de kulliyatek li ser
vê bingeha netewî ava bûye. Têkiliya edebiyatê bi nasname û siyasetê bi Xanî
dest pê dike û heta roja me jî berdewam e. Li ser şopa Xanî, di edebiyata kurdî
ya modern de Hacî Qadirê Koyî, Pîremêrd, Osman Sebrî, Qedrî Can, Cegerxwîn
û heta Mehmet Uzun û gelek nivîskarên kurd girêdayî vê tradisyonê, edebiyat ji
bo fikrên netewî, avakirina nasnameyê kirine berdevk.
Kurdên qafqasyayê di vî warî de li gor perçeyên din ên Kurdistanê paş de
dimînin û heya demekê di berhemên wan de welatê kurdan û nasnameya wan
nayê dîtin. Piştî avabûna sovyetê kurd di bin tesîra fikra sosyalîst de dimînin û
welat ji bo wan dibe Sovyet. Her wekî Tosinê Reşît neql dike Thomas Bois ji bo
salên ewil yên edebiyata kurdên sovyetê wiha dibêje: Rast e, berhemên kurdên
Yekîtiya Sovyetê bi kurdî ne. Lê di van berheman de hestên netewî tune. ji bo
nivîskarên ji derveyî Sovyetê welat Kurdistan bû lê ji bo nivîskarên li Sovyetê
welat gundê wan, Ermenistan an jî Yekîtiya Sovyetê bû (Neqqal Erbay, 2012:
207). Di dewama nivîsê de Tosinê Reşît li ser sedemên vê îddiayê disekine li gor
xwe hin tespîtan vedibêje. Li gor Reşît edebiyata kurdên Qafqasyayê li qadeke
vala wergerê dest pê kiribû ku çi têkiliya wê bi edebiyata kurdî ya klasîk û
modern çênebûbû. Ev werger ji edebiyatên rûs û ermeniyan hatibûn kirin û van
edebiyatan li ser edebiyata kurdî bandoreke mezin kiribûn. Ji ber vê bandorê di
destpêka edebiyata kurdên Qafqasyayê de sosyalîzm, biratiya gelan û jiyaneke
bextewar mijarên sereke bûn (Neqqal Erbay, 1996: 206).
Piştî salên 1960an di edebiyata kurdî ya Sovyetê de guherînên mezin çêbûn û
hestên netewî, welatê kurdan, nasnameya kurdan bûne mijarên sereke. Şoreşa
3
Îlonê ya li Başûrê Kurdistanê di vê guherînê de wek sedemê sereke tê dîtin. Ev
şoreş di heman demê de di derbarê kurdan de, li Sovyetê jî dibe sedemê
guherînên fikrî. Ji bo kurdên li Sovyetê ev şoreş di sala 1963an de dest pê dike.
Partiya Baasê êrîşî kurdan dike û Yekitiya Sovyetê bi awayekî eşkere piştgiriyê
dide miletê kurd. Ev alikarî dibe sedem ku meseleya kurdan li Neteweyên
Yekbûyî de bê nîqaşkirin. Ev pêkhatin kurdên Sovyetê bêtir nêzîkî nasmaneya
netewî dikin û ew jî xwe perçeyek ji miletê kurd dihesibînin. Di vê dewrê de ji
bo nivîskarên kurd ên Sovyetê têkoşîna kurdan û rizgariya welatî dibin mijarên
sereke. Berî cureyên din, di helbestên Qaçaxê Mirad, Şikoyê Hesen, Fêrikê Ûsiv
û Mikaîlê Reşîd de ev mijar tên karanîn (Neqqal Erbay, 2012: 208).
Belê piştî vê serencamê em ê careke din berê xwe bidin Eliyê Evdilrehman.
Hewce ye berî her tiştîbê gotin ku nivîskarî berî van pêkhatinan di berhemên
xwe de qala netewperwerî û nasnameya kurdan kiriye. Em di agahiyên di
derbarê nivîskarî de dibînin ku li gel çend berhemên wî novelek wek Xatê
Xanim di sala 1958ande hatiye nivîsîn ku mirov dikare bibêje bi naveroka xwe
3

Ev şoreş di 1961an de, li Iraqê, di dema desthilatdariya Abdulkerîm Qasim de bi pêşengiya Mela
Mistefa Barzanî pêk hatiye.
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ve vê berhemê qala nasnameya netewî û berxwedana kurdan kiriye. Ji xwe
nivîskar bi xwe derbarê çapkirina pirtûkê û naveroka wê de agahiyan dide û wek
tarîxa çapkirina berhemê 1958an destnîşan dike (Neqqal Uzun, 1996: 385). Dîsa
Gundê Mêrxasan her çiqas sala 1968an hatibe çapkirin jî di pêşgotina berhemê
de nivîskar dibêje ku wî di sala 1958an de dest bi nivîsîna vê romanê kiriye û
sala 1965an jî temam kiriye (Evdilrehman, 2012b: 10). Wê demê tenê Şer Li
Çiya (1989) dikare di vê çerçoveyê de bê nirxandin. Jixwe ev romana ku li ser
Serhildana Agiriyê ava dibe, ku piştî Serhildana 1925an di navbera 1928 û
1930an de pêk tê, li gor herdu berhemên din, ji aliyê parastina nasname û
hebûna kurdan ve xurttir e. Ev çend nîşanî me dide ku nivîskar di warê fikra
kurdayetiyê de naşibe nivîskarên din ên Sovyetê. Jixwe ew ji nivîskariya xwe
zêdetir bi rewşenbîriya xwe tê nasîn.
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Berî her tiştî berhemên nivîskarî li hember îddiayekê hatine nivîsîn. Îddiaya li
ser nebûna nasname, ziman û hebûna kurdan. Heta ku ev li hember derketin hem
di hevpeyvînên nivîskarî de hem jî rasterast di berhemên wî de tên vegotin. Li
gor nivîskarî gotinên dîroknivîsên tirkan yên di derbarê nebûna kurdan de hene
ku kurdan wek tirkên serê çiyan nişan didin, dibêjin ku wan zimanê xwe yê
zikmakî ji bîr kirine û dem wê bê ew dê careke din bi tirkî xeber bidin. Li
miqabilî van gotinan nivîskar dibêje ku li Tirkiyê bi milyonan kurd hene,
edebiyateke wan, çandeke wan heye û hewce ye zarokên wan bi zimanê xwe
perwerde bibin û dewlemendiya dîroka wan jî di cîhanê de bê naskirin (Neqqal
Uzun, 1995: 385). Nivîskar di Şer Li Çiyade bi berfirehî li hember înkarê
derdikeve û ji bo îspata hebûna kurdan gotinan serf dike: Tirk ku kurdan bikin
tirk, navê "Tirkên Çiyan" danî ser wê neteweya qedîm. Qaşo kurd di vî welatî de
tune ne û tenê tirk hene, lê wan bi sedemên cuda cuda zimanê xwe yê "Tirkî"ji
bîr kiriye. Heke ew neteweke cuda bûna, wêje û çanda wan jî wê hebûya...
Helbet, dîrok dide kifşê wekî ew yek bi temamî îftiraya dîwana romê ye ku
diavêje sitûyê kurdan. Hîn wextên berê herfên wê neteweyê hebûne, helbestvan û
nivîskarên Kurdan bi wan nivîsîne, bi zimanê letîf xeber dane. Lê çaxa ku li
rojhilata qedîm dîwana Mediyan hebû, tirk li kû bûn? Dema ku pêrgamênta
Silêmaniyê dihate nivîsandin tirk li ku bûn? Dema dîroknasê sedsala heftan
Movses Kagankatvesî kurdan di rêza gelê cîhanê yê xwedî elifba û çanda bilind
de dida kifşkirin tirk li ku bûn? Çaxa ku Şêx Adî serbestî û yekîtiya kurdan û
Kurdistanê distira tirk li ku bûn?(Evdilrehman, 2011: 24-25). Nivîskar ji bo ku
cudatiya di navbera kurd û tirkan nîşan bide, cihê hatina tirkan destnîşan dike û
dibêje ku artêşa tirkan ji Xizistanê, Mangoliyê û Asyaya Navîn kişiyaye ser
Bîzansê, Ermenistanê û Kurdistanê. Di dewama gotinên xwe de nivîskar ji ber
vê cudatiyê li ser meseleyek girîng disekine ku ew jî ‘adet, rabûn û rûniştin û dîn
e. Li gor nivîskarî ji her aliyî ve ev cudahî li kifşê ye lê ji xeynî dîn û baweriyê.
Dîsa jî her çiqas misilmanetî di nav Kurdan de belav bûbe jî pareke kurdan
derbas nabe misilmaniyê û her wiha Şemsperestî û Êzdiyatî jî di nava kurdan de
xwedî cihek mezin in. Li gor van tespîtan jî bi çi awayî dîn nikare bibe hîmê
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wekhevkirina kurd û tirkan (Evdilrehman, 2011: 24-25). Her wekî di serê van
gotinan de tê dîtin nivîskar ji bo fikrên xwe paşxaneyeke netewî destnîşan dike û
bi gotina wî; Dîroka neteweya kurd xezîneya mêrexasî, serbilindî, siyanet, nav û
namûsê ye (Evdilrehman, 2011: 25). Dema em rastî van gotinan hatin nivîskarê
Kovara Jînê Kurdiyê Bedlîsî hate bîra me. Bedlîsî li hember îddîayên Daîreya
Muhacîran ku kitêbeke bi navê Kürtler diweşîne û îddia dike ku kurd bêesl û
binyad in, nivîsekê bi navê Dehak Efsanesi dinivîse. Bedlîsî dixwaze hebûna
kurdan bi riya destana Kawayê Hesinkar îspat bike û li hember îddiayên di
derbarê nebûna kurdan derdikeve (Bozaslan, 1985: r.190). Nivîskar bi
îdealîzasyonekê her tim kurdan di nav yekîtiyê de nîşan dide. Di roja kurdan ya
teng û tengasiyê de tenê kurd hewar û îmdadê didin hev û hev ji dijminan xilas
dikin, wan têk dibin (Evdilrehman, 2012b: 72). Dîsa em dibînin ku bi hawara
Xatê Xanimê ji çend rexên Kurdistanê di nava demeke kin de alikariya şervanên
kurdan dikare bigihije wan û wan ji rewşa zor rizgar bike (Evdilrehman, 2012a:
46). Li gel vê nivîskar vê daxwaza xwe wek xweziyekê jî bi lêv dike û dibêje
heke yekîtiya kurdan hebûya dê welatê kurdan jî hebûya û wek welatên din şên
û bedew bûya (Evdilrehman, 2011: 179). Gelo çi ye rê li ber vê yekîtiyê digire?
Çima kurd nabin yek? Nivîskar di her sê berheman de jî bi gelek temsîl û
mînakan serê xwe bi vê meseleyê diêşîne û sedemê herî zêde tê temsîlkirin jî
îxanet e. Di warê îxanetê de jî em her tim axa û begên kurdan dibînin. Ji bo
berjewendî û desthilatdariyên xwe yên feodal ev kesene xiyanetê li netewa xwe
dikin û dibin alîgirên dijminan. Dewlet jî bi ritbebilindkirin û peywîra
xerckomkirinê wan dixe destê xwe û li ser serê kurdan dike xwedan biryar. Bi vî
awayî dewlet siyaseta birakujiyê dimeşîne û kurdan bi destê kurdan dide kuştin
(Evdilrehman, 2011: 139-140). Her wiha dijminên kurdan dema têk diçin û sist
dibin dest diavêjin olê û Quranê, şêx û mişayîxan (Evdilrehman, 2012b: 27).
Her çiqas nivîskarî nasname û hebûna kurdan, serhildan û lehengiyên kurdan
wek mijarên sereke di berhemên xwe de raxistibin ber çavan jî em nikarin li gor
pîvanên rojavayî yên netewbûnê nêzîkî van temsîlan bibin. Belkî mirov ji bo
netewbûna kurdan dikare qala tecrûbeyeke xweser bike. Ji ber ku di temsîlên
nivîskarî de serkar û pêşengên serhildanên kurdan serokên êl û eşîran in û hin
caran sedemên serîhildanên wan ji bîreweriyeke netewî zêdetir pirsgirêkeke
herêmî an jî meseleyeke ekonomîk derdikeve pêş me. Bo nimûne di Xatê
Xanimê de em wek sedemê girtina Sultanî nedana xeracê dibînin û çîrok heta
dawiyê li ser vê meseleyê didome. Fahriye Adsay, di teza xwe ya masterê de bi
berfirehî li ser temsîla nivîskarî ya kurd û Kurdistanê disekine û meqseda
nivîskarî ya tifaqa kurdan wekî temsîlek herêmî ya eşîrên Dêrsimê nîşan dide û
nediyariya sînorên netewe û xaka kurdan ya di berhemên nivîskarî de wekî
pirsekê radestî xwendevanan dike (Adsay, 2013: 36). Li gor Hassanpour
serhildanên kurdan yên li hember desthilatdariyên biyanî ji tevahiya Kurdistanê
zêdetir tenê girêdayî begên herêmî mane. Ji ber ku ji netewperweriya modern a
çînên navîn cuda ye, têgeha netewperweriya feodal bê karanîn dê çêtir bibe
The Journal of

Mesopotamian Studies

Periodical Journal for Kurdish, Arabic and Syriac Studies
Vol. 3/2 Summer 2018

61

Cumhur ÖLMEZ

(Hasanpour, 2005: 130). Lê helbet hin kesên wek Abbas Valî li hember vê
gotinê derketin û îtîrazên xwe pêşkêş kirin. Di van îtîrazan de Valî bi her awayî
netewperweriya kurdan wek netewperweriyeke modern nîşan dide û sedemên vê
îddiaya xwe bi rastiya kurdan ya sosyo-ekonomîk û siyasî ve girê dide
(Valî,2013: 32). Ji ber ku ne mijara me ye em naxwazin bêtir li ser vê meseleyê
bisekinin. Tenê em hêjayî gotinê dibînin ku di temsîlên nivîskarî yên serhildan û
têkoşînên kurdan de fikra netewî di nava hemû qadên civakî yên gel de belav
nabe û bêtir girêdayî malbatên sereke yên eşîrên kurdan dimînin.
Encam
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Di dawiyê da em dikarin bibêjin ku; Eliyê Evdilrehman, bi seknek rewşenbîrî
hunera xwe ji bo îdeolojî û nasnameya xwe kiriye amraz û bûye yek ji pêşengên
edebiyata mêldar di berdewamiya edebiyata kurdî ya modern da. Li aliyê din ji
berhemên nivîskarî bêhna vegotina destanên kurdî tê ku wek nimûne Xatê
Xanim gelek li vê vegotinê tê û mirov kêm jî be tameke edebî jê hildigire. Lê
mixabin ew zexta îdeolojîk a Sovyetê li ser berhemên wî bi her awayî xwe nîşan
dide. Ne tenê ji aliyê edebî ve ji aliyê fikrî ve jî sosyalîzmeke hişk derdikeve pêş
me û ev yek jî di temsîla avakirina nasnameyeke kolektîf de dibe sedemê hin
nakokiyan. Ji aliyê edebî ve ji metnên hunerî zêdetir em metnên dîrokî; ji
romannûsekî zêdetir em siyasetmedarekî dibînin. Bi vî awayî ev metnên wî
nikarin di nav edebiyateke payebilind de bên nirxandin, tenê ji ber endîşeyên
îdeolojîk hatine afirandin û Eliyê Evdilrehman jî li gor me tenê di vê çerçoveyê
de dikare bê şirovekirin. Her çiqas têkiliya siyasetê û hunerê ji bo nivîskarekî
kurd xetek bivênevê be jî ev çend helaliyê nade paşdamayîna edebîbûna metnê.
Ji ber ku nivîskar ne bi tevger û çalakiyên xwe yên siyasî, bi huner û berhemên
xwe yên têrzewq û huner dikare xwedî cihek domdar û bingehîn be. Ji xwe
îmkana edebîbûna metnê li gel peyamên siyasî-polîtîk heye. Yanî kêmasî ne
siyasîbûna metnê ye. Metnek dikare bi naveroka xwe ve endîşeyên netewî bi
şêwazek hunerî û edebiyateke payebilind vebêje. Xulase, Eliyê Evdilrehman li
gel bikaranîna meseleyên tarîxî ku ji bo avakirina zêhneke koletîf, îdeolojiya
xwe ya sosyalîst û fikrên xwe yên netewî wan dike amraz, ne xwediyê endîşeyek
hunerî ye û çengekî berhemên xwe şikestî dihêle.
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KURTE
Çanda dengbêjiyê ji berê heta niha hestên civaka Kurdan îfade kiriye. Yek ji van
hestên ku em di kilamên dengbêjan de rast tên hesta xemgîniyê ango şînê ye.
Peyva şînê, di çanda Kurdan de ji bo qewimînên xembar û dramatîk tê gotin.
Şîndanîn/şîngirtin/şîngirêdan di nav Kurdan de wek rîtûel xwediyê hinek
taybetmendiyan e. Lê vekolîna van taybetîyan li derveyê sînorê vê xebatê ye. Şîn,
herçend bi qewimînên kuştin û mirinê re têkildar be jî em dibînin ku di kilamên
dengbêjan yên evînî, şer û lehengî de jî hestên xembarî û şînê dertên pêşîya me. Li
kêleka van em dibînin ku li ser bûyerên xwezayî yên wek erdhejê ku di bîra civakê
de mane jî kilam hatine gotin.
Dengbêj bi saya zimanê hestiyar û şêweya xwe, bûyerên xembar estetîze dike û
pêşkeşî bîra civakê dike. Di vê xebatê de armanca me ew e ku em di kilamên
dengbêjiyê yên ku behsa şer û kuştinê dikin de li taybetiyên temaya şînê bigerin.
Herwiha di vê xebatê de em dixwazin kilamên şer û kuştinê de hêmanên hevpar
peyda bikin. Di vê xebatê de em ê lêbikolin gelo di kilamên şînê de dengbêj ji aliyê
vegotinê ve rêbazekî çawa diceribînin û di honaka kilameke xemgîniyê de kîjan
hêmanan diemilînin. Ji bo vê xebatê me şeş kilam bijartin ku mijara wan a ewil şer
û kuştin e. Kilamên ku me deşîfre kirine ev in: Şahîno, Qasimo, Silêmanê Emer,
Bavê Koroxlî, Hesenê Mala Mûsa û kilameke Huseyno ku li ser kuştina leşkerekî
Gimgimê hatiye gotin.
Peyvên Sereke: Dengbêjî, Kilam, Şer, Kuştin, Şîn.
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ÖZET
Dengbêjlikte Savaş ve Öldürme Temaları Çerçevesinde
Yas Şarkılarının Değerlendirilmesi
Dengbêj kültürü tarihten günümüze kadar Kürt toplumunun duygularını ifade
etmiştir. Dengbêj şarkılarinda karşımıza çıkan duygulardan biri de gam, yani yas
duygusudur. Yas sözcüğü Kürtçe’de gamlı ve dramatik olayları dile getirmek için
kullanılır.
Yas tutmak/bağlamak Kürtler arasında bir ritüel gibi bazı kendine has özelliklere
sahiptir. Fakat bu özelliklerin araştırılması bu çalışmamızın sınırlarını aşar. Yas
her ne kadar öldürmek ve ölüm olayları ile bağlantılı ise de, dengbêjlerin aşk,
savaş ve kahramanlık şarkılarında da gam ve yas duyguları karşımıza çıkar. Bunun
yanında deprem gibi toplumun hafızasında yer tutan doğal olaylar için de şarkılar
söylenmektedir.
Dengbêjler duygu dolu dilleri ve yöntemleri ile gamlı olayları estetize ederek
toplumun hafızasına sunar. Bu çalışmamızın amacı savaş ve ölüm konularını
anlatan dengbêj şarkılarında yas temasının özelliklerini aramaktır. Ayrıca yas ve
gam şarkılarında ortak unsurları bulmaya çalışacağız. Yine yas şarkılarında
dengbêjlerin takip ettikleri yöntemleri ve bir gam şarkısını kurgularken
kullandıkları imajların ne olduklarını bulmaya çalışacağız. Bu çalışmamız için ana
konusu savaş ve ölüm olan altı şarkı seçtik. Deşifre ettiğimiz şarkılar bunlardır:
Şahîno, Qasimo, Silêmanê Emer, Bavê Koroxlî, Hesenê Mala Mûsa , ve
Huseyno’nun Varto’lu bir askerin öldürülmesi üzerime söylediği bir şarkı.
Anahtar Kelimeler: Dengbêlik, Şarkı, Savaş, Öldürme, Yas.
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ABSTRACT
An Evaluatıon of Mourning Songs in Regards to The
Themes of War and Murder in Dengbêjî
The tradition of dengbeji (dengbêjî) has been verbalizing different aspects of
Kurdish society since time immemorial. One of the themes that we have
encountered in the songs of dengbejs is mourning. The word mourning itself
expresses harrowing and dramatic stories back in the day.
Mourning as a ritual has some caracteristics among the Kurds. The task of
investigating these features lies outside the scope of this article. Despite the fact
that mourning is associated with killing and death, we can still observe feelings of
grief and mourning in the songs of dengbejs which are coupled with love, battle
and heroic saga. Besides these, observably there are some other dengbej songs
about earthquakes that are embedded in public memory. The dengbej, by the way
of his emotional language and special verbalizing method of it, aestheticizes
mournful sob stories and presents them to the collective memory.
This article aims to investigate the notion of mourning in the dengbej songs with
regards to battle and murder. Hence, in this article we will try to determine joint
patterns and images in the songs of battle and murder. This article will examine in
fact the kind of technique dengbejs employ in order to relate/narrate and which
images they transmit in the course of a mourning song. For this study we have
selected six songs of mourning, which are related to battle and murder. The songs
which we have decoded are these: Şahîno, Qasimo, Silêmanê Emer, Bavê Koroxlî,
Hesenê Mala Mûsa and one of Huseyno’s songs which is about the murder of a
soldier from Gimgim.
Keywords: Dengbeji, Song, Battle, Murder, Mourning.
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Destpêk
Ji çanda devkî derbasbûna çanda nivîskî ji bo her gelek di wext û astên cuda de
pêk hatiye. “Kurd heta serdema modern jî mesafeya di navbera xwe û nivîsê de
parastine” (Taş, 2014, r. 15). Ev mesafe ne bi awayek bi dilxwazî lê ji ber şert û
mercên cuda derketiye holê. Ji ber vê yekê Kurd giraniya çanda devkî heta van
salên dawî jî parastine. “Kurd gelek agahiyên dîrokî ji berhemên çanda devkî,
zêdetir jî ji dengbêjan hîn bûne” (Taş, 2015, r. 17).
Dengbêj, bûyerên ku civak şahidiya wan kiriye di navbera nifşan de neqil dikin.
Di nav van bûyeran de şer û kuştin jî hene. Kilamên bi temaya şer û kuştinê di
derheqê civak, serdem û çawaniya bûyera ku tê vegotin de jî agahiyan dide me.
Em bi saya van kilaman bûyerên ku di bîra civakê de cih girtine hîn dibin. Bi
analîza kilamên şer û kuştinê em ji aliyekî ve ji bîra civakê haydar dibin, ji
aliyekî ve jî em sekinîna dengbêjan ya li hemberî bûyerên civakî dibînin. Li gel
vê em dixwazin tesbît bikin gelo dengbêj bûyerek civakî ya ku temaya wê şer û
kuştin e çawa pêşkeşî civakê dikin û ji ser kîjan sembolên civakî ve kilamên şer
û kuştinê tên gotin.
Li gor qeneeta me kilamên dengbêjan yên li ser şer û kuştinê ji aliyê gotinê ve
xwediyê hevpariyan in. Em di kilamên şer û kuştinê de dibînin ku dengbêj wek
berdevkê civakê, lehengên îdeal diafirînin û li aliyê din jî kesên xirab yên civakê
(an jî civakê bi xwe) rexne dikin. Ev hêmanên hevpar bi gelemperî di qada
teswîrên lehengan de, kesên baş û yên xirab de, eşîran de, dewlet û civakê de
dertên pêş.
Em ê di vê xebatê de kilamên ku li ser şer û kuştinê hatine gotin wekî “kilamên
şînê” bi nav bikin. Di beşa destpêkê de dê li ser giringî û taybetiyên dengbêjiyê
bê rawestan. Di beşa yekem de wek cure, dê zêmar û kilamên şînê ji aliyê
taybetî û hevpariyên tematîk ve bên nirxandin. Di beşa dawî de jî em ê şeş
kilamê dengbêjan yên ku li ser şer û kuştinê hatine vegotin û di bîra civakî de
xwedî cihek in, ji aliyê teswîrên hevpar, herikîna bûyeran, peyv û qalibên hevpar
ve analîz bikin.
“Gotin” di dîroka mirovahiyê de xwedî cihekî gelek kevin e. Barry Sanders
girîngiya “gotin”ê wiha diyar dike: “Mirov, ne ji ber ku dikare alet bi kar bîne,
lê bi saya gotinê bû mirov. Tişta ku ê mirov dike mirov ne birêveçûna tîk, ne ji
binê erdê derxistina xwarinê û ne jî behremendiya şerê ye; mirov bi axaftinê
dibe mirov” (Sanders, 2016, r. 13).
Peywira gotinê wek hêmanekî çandî ji bo mirovahiyê ew e ku tecribeyên
civakên kevneşop/kevneperest ya hezar salî veguhastiye. Lê belê bi îcada
çapxanê re hikumdariya nivîsê dest pê kiriye û ji çanda devkî gelek mînak
wenda bûne.
Di nav berhemên çanda devkî yên Kurdan de herî zêde dengbêjî derketiye pêş.
Dengbêj, bûyer û qewimînên civakê çi şîn û çi şahî be bi rêya muzikê
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digihêjînin nifşên nû. Dengbêjî ji vî aliyî ve di navbera dem û nifşan de
wezîfeya pirekê dibîne. Bi rêya vê veguhastinê civak dibe xwedî nasname û bîra
hevpar. “Îcrakar, yanê dengbêj, kilamên xwe bi rêya çavdêrî û ceribînên xwe bi
awayekî rast dihone û gelek xetereyên dîroka nivîskî berteref dike” (Taş, 2015,
r. 21). Nivîs dirokeke sabît û tomarkirî diafirîne lê belê dengbêj di pêvajoya
afirandina dîrok û bîrê de bi varyantan hereket dike. Di encama vê yekê de
dengbêj ji nû ve afirandinê pêk tîne. Kubilay Aktulum di derheqê ji nû ve
afirandina berhemên çanda devkî de wiha dibêje:

Ji nû ve sazkirina berhemeke çanda devkî bi saya
guhdarîkirina vebêjer ya ji versiyoneke ewiltir pêk tê; ev
ji nû ve sazkirin girêdayî asta gotinê ya berhema ku tê
guhdarî kirin e; bi gotineke din îcraker, di dema
guhdarîkirinê de hêmanên ku li gor xwe hêja dibîne
dibijêre û van hêmanan ji nû ve diafirîne (Aktulum, 2013,
r. 47).
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Di berhemên devkî de bi demê re şaxên kilaman çêdibin. Li gor şaxan di
berheman de bi demê re guhertin çêdibin. Wek mînak, kilama “Ehmedê Mala
Mûsa” di sala 1943an de weke nivîskî di kovara “Ronahî” de hatiye çapkirin. Lê
di şaxên ku paşê hatine gotin de gelek guherandin çêbûne” (Çifçi, 2014, r. 27).
C. Allison li ser varyantan diyar dike ku “metna devkî di gotina duyem de tu
wext wek ya berê nîne” (Allison, 2007, r. 54).
Di hunera dengbêjiyê de mijarekê din ya girîng jî dubare ye ku ev yek
taybetiyekî sereke ya çanda devkî ye jî. Dengbêj, her tim gotinên bi qalib bi kar
tînin. Em vê yekê dikarin di hunera dengbêjiyê de wek mezmûnên hevpar jî
şîrove bikin. Ev yek jiberkirina kilaman hêsantir dike. “Dubare di çanda devkî
de ê mirovan bi efsûn dike” (Sanders, 2016, r. 23).
Wek berhemek çanda devkî dengbêjî, di pêvajoya afirandina kilamekê de xwedî
taybetiyan e. Tekin Çifçi di kitêba xwe ya bi navê Kilam û Jin de balê dikişîne
pêvajoya afirandina berhema devkî, ji bo nîşandayina vê yekê jî di navbera
nivîskar û vebêjerê devkî de muqayeseyek dike.

Di wêjeya nivîskî de nivîskar di odeya xwe de, di nav
cihana xwe de ye. Di pêvajoya afirandina berheman de
xweser e. Dikare berhemekê, beriya ku biweşîne, deh
caran xera bike û ji nû ve lê bike. Ji bandora civakê ya
rasterast dûr e. Lêbelê piştî ku pênûsa xwe danî û pê ve
êdî tu têkiliya nivîskar û berhemê namîne. Di wêjeya
devkî de guhdar û vebêj di heman demê de dijîn. Lewma
jî derfet û mafê xerakirin û ji nû ve çêkirina berhemê nîn
e (Çifçi, 2014, r. 26).
Dengbêjî gelek caran- bi taybet di qada dîrokê de- li hember fermîyetê cih
digire. “Ji ber vê yekê jî, dîroknûsî, bi dîroka devkî ve ji zemînê meseleyeke
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leşkerî û siyasî derdikeve û dibe meseleyeke civakî” (Gürür, 2014, r. 13). Di
hunera dengbêjiyê de tecrube, bîra hevpar û bîra şexsî di heman peywendê de
rastî hev tên û ev yek jî beramberî rastiyên dîrokî tê.
Dengbêj wek nûnerê çanda devkî hunera xwe di nav çanda xwe ya civakî ya
resen de îcra dikin. Dengbêj performansên xwe bereksê mekanên çêkirî yên îro
di mekanên xwe yên xwezayî de pêşkeş dikin. “Bi saya dengbêjan di jiyana
gundan de ku li dor cotkarî, ticaret û koçeriyê şekil digire atmosfereke manewî
ya ku dengbêj li gundan diafirînin peyda bûye û girseyekê ku gihiştiye hestên
hevpar çêbûye. Yên ku tên vegotin çîroka hemû kesên li wir e” (Taş, 2015, r.
25). Ji vê mekanê ku guhdarvan lê berhev dibin û guhdariya dengbêj dikin re
“şevbiherk” tê gotin. Li ser têkiliya mekan û wateyê Ong wiha dibêje:

Di çanda devkî de peyv wateya xwe ji mekana ku tê de
tên emilandin distînin. Ev yek wekî ferhengan bi peyvên
din re na, lê belê bi tevgerên dest û mil, bi guherîna
dengê, îfadeyên rûyê û hemû tiştên di dema gotinê de pêk
tê. Peyv her çi qas li gor demên borî be jî, ji ber ku ev êdî
nayê zanîn, di dema gotinê de her tim wek dema niha tê
gotin (Ong, 2014, r. 64).
Dengbêj ji aliyê mijarê ve xwediyê repertuareke dewlemend in. Em dikarin
bibêjin ku mijarên wek evîn, şer, lehengî, şîn, qewimînên xwezayî, têkiliyên
etnîk mijarên sereke ne. Dengbêjî wek cureyeke reddiyeyê bi giştî gilî û gazin û
nerazîbûnê îfade dike. Di kilamên dengbêjan de dixuyê ku li desthilatan; çi
dewlet, çi axa û hikûmdar bin rexneyên tûj tên kirin. Li gel vê ev yek carna bi
forma nifirê jî tê honandin. “Dengbêj wek îfadeya razîbûnê dua û ji bo gilî û
gazindên xwe jî gelek caran serî li nifiran didin” (Kardaş, 2017, r. 166). Di
kilaman de ji erdnîgarî û xwezayê jî gelek mînak tên dîtin wek; çiya, deşt, çem,
dar û ber û hwd.
Li ser erdnîgariya ku dengbêj hunera xwe îcra dikin û çend taybetiyê van
herêman de Zelal Özagaçhanlı wiha dibêje:

Dengbêj xwe li erdnîgariyên cuda cuda nîşan dane.
Herêma Serhedê (Qers, Erdexan, Îdir, Agirî, Mûş,
Erzirom) ji bo dengbêjan wek navenda bingehîn dikare
bê dîtin. Şert û mercên îqlimê û deverên bilind yên vê
heremê ji bo dengbêjan sedemê îlhamê ye. Rîtma kilamê
dengbêjên Serhedê êdî lez û tîz e. Ji bo vê terzê mînaka
ewil Şakiro ye. Ji ber cudabûna devoka Mêrdînê rîtma
kilamê dengbêjên Mêrdînê hêdîtir e. Mînaka vê heremê jî
Huseynê Farê ye.1 Li herêma Amedê jî rîtmekê êdî
herikbar heye. Rîtma vê meqamê nerm e û piştê
dengbêjên Serhedê xwedî dengbêjên girîng e. Meqamên
1

Di vê jêgirtinê de herêma dengbêj Huseynê Farê xelet hatiye diyar kirin lewra Huseynê Farê ji Mêrdînê
ye, ew ji Amedê ye.
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herêma Êlihê jî di navbera meqamên herêma Amed û
Serhedê de ye. Karapêtê Xaço ji girîngtirîn dengbêjê vê
herêmê ye (Özağaçhanlı, 2012, r. 789).
Tradîsyona dengbêjiyê bi rêbaza hoste û şagirtiyê berdewam dike. Bi vê rêbazê
şagirt her tim li cem hosteyê xwe dimîne û hemû hûrgiliyên dengbêjiyê fêr dibe.
B. Sanders li ser perwerdeya çanda devkî wiha dibêje:

Mirovên ku di çanda devkî de dijîn zehf tişt fêr dibin,
dibin xwedî agahî û vê agahiyê diemilînin. Lê vê
zanebûnê bi awayê ku em dibêjin “xebat” bi dest naxin.
Ew ligel hoste bi têkiliyekî nêzik ya şagirtiyê; bi
guhdarîkirinê, dubareyê û bi ji berkirin û lihevanîna
pêşgotinan fêr dibin. Ew bi hinek agahiyê xwe yên qalibî
û di nav bîranînên kolektîf de fêr dibin” (Sanders, 2016,
r. 30).
1. Ji Aliyê Taybetî û Hevpariyan ve “Zêmar” û “Kilamên Şînê”
Mirov ji berê heta niha li ser derd û keserên xwe yan jî li ser derdora xwe
lorandine. Şîn wek gelek rîtûelên civakî encama bihevrebûna mirovan e û bi
qasê dîroka jiyana kolektîf jî kevin e.
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“Qralê Urukê Gilgamêş ji bo hevalê xwe Enkidu şîn
datanî û li ser dilorand. Sumerî, ji bo miriyên xwe heft roj
û heft saet merasîma şînê dikirin. Bi taybet di dema
definkirinê de kesên ku wek kar lorîk digotin li gel rahib
û muzisyenan xwe davêtin erdê û helbest dixwendin”
(Kaya, 2014, r. 305).
Aşkera ye ku her civak di derbarê şînê de li gorî bîr û baweriya xwe ritûelên
cuda pêk aniye. Şîn, wek peyv di ferhenga Zana Farqînî ya Kurdî-Tirkî de bi
wateya xwe ya Tirkî yas, matem hatiye pênasekirin (Farqini, 2011, r. 638).
Ji kilam ango helbestên ku di dema şînê de bi aheng tê gotin re zêmar jî tê gotin.
Di ritûelên şînê de tê dîtin ku kesên zêmar dibêjin –bi taybet jin in- medha kesên
mirî dikin û vê yekê wek kar pêk tînin. Lêbelê îro ev çand ji holê rabûye û
herçend yek bi yek cîh negire jî îro dengbêj kilamên şînê dibêjin. “Şîn, her çend
cureyeke edebiyata gelerî be jî ji aliyê dengbêjan ve jî hatiye gotin” (Kardaş,
2017, r. 150).
Zêmar, cureyeke helbesta Kurdî ya gelêrî ye ku hestan bi awayekî mûzîkal tîne
ziman û di vê pêvajoyê de têkiliyên merivatî, piştevanî û yekbûyînê derdixe pêş.
Zêmar bi şêweyekî jixweberî tê gotin bi heman awayê em dikarin bibêjin ku
kilamên dengbêjiyê yên şînê jî bi awayekî jixweberî tê gotin.

Zêmar, bi wateya xwe ya teng helbestên ku li ser mirinê
hatine gotin, bi wateya xwe ya fireh jî helbestên ku li ser
hemû mijarên bi êş hatine gotin e. Nexweşî, derketina
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bûkan ya ji malê, çûyîna leşkeriyê, bindestbûyîna welat
ango tarûmarkirina wî, qeza, hesret, afetên xwezayî,
mirina ajalên ku ji wan tê hez kirin jî wek cureyên
zêmarê tên dîtin (Kaya, 2014, r. 302).
Di civaka Kurdan de herwiha di civakên cînar de zêmar, exleb ji aliyê jinan ve
tên gotin. Christine Allison, li ser hilberandina zêmaran ya jinan tesbîtekê
sosyolojîk dike û vê yekê wek taybetiyeke civakên pêderşahî dibîne. “Zêmar” ku
di civakê de wek nîşaneya bêçarebûn, lawazî tê dîtin, lorîkên zarokan yên ku
hesta dilovaniyê dihewînin ji ber ku ji aliyê mêrê “maço” ve nayên pêşkeşkirin
ev qad wek cihê îcraya jinan dertên pêşiya me” (Vgh. Alkar, 2012, r. 406).
Zêmar bi gelemperî ji ber sedemên cudabûnê tên gotin. Kilamên dengbêjan yên
şînê jî bi heman awayê li ser rewşên dramatîk yên wek mirin, cudabûn, evîn û
hwd. tên gotin. Dengbêj di kilamên xwe de gelek caran şîna rêberên civakê
digirin ku exleb bi bêbextî tên kuştin. Ev cure kilam wek şêwe pêvajoya ku
leheng tê kuştin bi awayekî teswîrî û kronolojîk îfade dikin. Eger ku leheng bi
awayekî xedar hatibe kuştin nefreta li hember kujer û malbata wî tê gotin.
“Gelek caran ji bo ku kesê mirî neyê jibîrkirin dengbêjekî tê wezîfedar kirin û li
ser kesê mirî kilam tê gotin. Di zêmarên bi vê awayê de dengbêj zêmarê bi
taybet ji devê dayika kesê ku hatiye kuştin dibêje” (Kızıldemir, 2002, r. 395).
Li gel van mijaran di nav Kurdan de şerên di navbera eşîran de ku di encamê de
gelek kes tên kuştin jî mijarê kilamên şînê ne. Di van cure kilaman de rûmet,
cesaret û lehengiya malbat an jî eşîrê bi awayekî efsûnî tê vegotin; herwiha
kesên din dijber jî bi nefret û xirabî têne teswîr kirin. Li gel van yekan em
dibînin ku mijarên penaberî û sirgunê jî di kilamên şînê de dixuyên. Çîroka
kesên ku bi sedemên aborî û siyasî koçber dibin û li welatê xerîbiyê dimirin bi
awayekî dilşewat tê gotin. Mijarekî din ya ku di kilamên şînê de dixuyê jî leşkerî
ye. Tê zanîn ku wextê berê xizmeta leşkeriyê bi salên dirêj dewam dikir û ji
xortên ku diçûn leşkeriyê tu agahî nedihat sitandin û gelek caran jî ew xort
venedigeriyan.
Dengbêj bi hunera xwe bîra civakê ya dîrokî zindî dihêlin. Ji vî aliyê ve hinek
kilamên şînê trawmayên civakê jî didin der. Kilamên şînê li ser guhdaran ango
civakê hestên wek lehengî, tolhildan û hesretê peyda dike. Kilamên şînê bi
dengekê zîz û dilşewat tên gotin. Dengbêj di dema gotina kilamên xwe de
hunera vegotin û retorîkê di astên herî jor de bi kar tînin. Di kilamên dengbêjan
de temaya serdest çi şîn çi mijarên din bin, hinek hunerên edebî tên emilandin.
Wek mînak di kilaman de herî zêde ev huner têne emilandin; teşbîh, teşhîs,
telmîh, mubalexe, hûsn-i talil, tecahûl-i arif. Ev yek ji aliyekî ve bandora li
guhdaran zêde dike ji aliyekî ve jî di bîrê de cihê xwe qaîm dike.
Piştî diyarkirina van taybetiyan em ê li ser kilamên şînê rawestin û taybetiyên ku
di vê beşê de hatin rêz kirin di kilaman de peyda bikin.
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2. Di Kilamên Dengbêjan de Hêmanên Hevpar ên Şînê
Em ê di vê beşê de ji kilamên dengbêjan yên ku tê de hêmanên şîn û xemgîniyê
derbas dibin mînak bidin. Kilamên ku em ê mînak bidin kilamên şer û kuştinê
ne. Taybetiya van kilaman ew e ku di bîra civakê de cîh girtine. Di van kilaman
de leheng ji ber sedemên curbicur tên kuştin. Kuştina lehengan ya bi şiklekî
xedar di navenda bûyeran de ye. Em ê van kilaman ji aliyê hêmanên şînê yên
hevpar û awayê vegotinê ve jî binirxînin.
Kilama ku em ê pêşî li ser rawestin kilama bi navê “Şahîno” ye. Me vê kilamê ji
gotina dengbêj “Zulfikar” deşifre kir. Kilam wiha ye:

“Şahîno”

2

Dê heyyyyy..
Heylo mala bavê min şahîno looo…
Wê şahinooooo…. payîza me hatî hewa sareee
De mi dî sehera sibê bû
Ji bo sînorê erda bû
Şahînê mi pevçûn derxistin berê xwe dan mal
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Ê de birayy agirkî bikev mala Hesenê Elî
Li pozê guhirê gulekî lê dane li bejn û balê Şahînê min î
delalî
Weyla li min korî xeberek hatî dibê ji qefesa singaa xwe
da birîndarî looo…
Ê de heylêee heylêe heylêe hey lo loo hey lo mala bavê
mi Şahîno loo… axx..
Wî Şahînooo… çiyakê bi ser me de bişewite bi dar
eeee… ax..
Lê min ê xeberkî girtî dibê Şahînê te birîndareeyy..
Mi dî can û cinazê Şahînê dane serê çar dara yavaş yavaş
tîne ber bi malêêe
Wî Şahîno te dilê mala diya xwe şewitaaand ocaxê mi
kor bî lawoooo…
Weyla mala giraan bê xwedî û lo bê sermiyaaan looo…

2

https://www.youtube.com/watch?v=oi4vCb0Pc2Y
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Ê de heylêêê… heylêêê. Heylooo.. ê de heylo mala bavê
mi Şahîno loo..
Xemê dilê dêka te tunebûû looo.axx..
De wezê pê hesiyam dibên Şahînê te birîndareeeyî
Min ê porê serê xwe rûçikan li çok u ciyê xwe
daa..oooo…
De mi dî Şahînê mi serê xwe danî ser çoka dayika xwe ya
rebennn...
Weyla li pişt û balê xanima dilê xwe mêze kiruuu..hasretê
kişaaand canê xwe daa…
Ê de heyloo heyloo heyloo heylo lo heylo… heylo mala
bavê mi Şahîno looo…
Wê Şahinooo zivistana me hatî berfê lê kirr
Lê mi dî qaz û quling neman li zozana xwe berdan derya
jêrîn
Wa heywana hêlina xwe rast çêkir
Wî Şahîno te tenê pişta xwe dayî axê kendala oooo..
Bûka çardeşevî bi tevê xeml û xêza bûkanî vee.
Weyla tilî piçîkê henekirîîî… heyla lê xanima dilêee xwe
teslîmî kirr loo..
Ê de heyloo heyloo heyloo heylo lo heyloo … heylo mala
bavê mi Şahîno loo…
Wê Şahînoo îro dîsa diya te yê dil bigirêêê.. oooo...
Axx...
Dê wezê bala xwe dimê li ser dilê dêya te bûye sê çar
tene girêêê… axx..
Weyla li mi korê bav tune ye,
bira tune yee mamê wî tune ye pismamê wî tune
yee..oyyy…
Ê de êl û eşîra mala bavê m jî dilsar e
De keskê tune here heyfa ŞahÎnê mi bigrêê… oyy..
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Ê de heyloo heyloo heyloo heylo lo heyloo … heylo mala
bavê mi Şahîno loo…
Wî Şahînoo derdê dilê dêka te pir bûne kula daye serê
kulaaa… oyy.. axx…
Weyla mi dî ji xeml û xêza bûkaniyê xirabiyê şal û
temeziya xwe berda nava milaaa
De wezê dikim bi destê Şahînê xwe bigirim herim ji nava
gundê xayînann
Weyla mislîmanî li me nakin sitariyêê em ê ji xwe ra xwe
bavêjin nava gundê filaa
Ê de heyloo heyloo heyloo heylo lo heyloo… heylo mala
bavê mi Şahîno loo…
Temaya vê kilamê mirin e û girêdayê vê jî şîn û xemgîniyê bi aheng îfade dike.
Di kilamê de kuştina lehengê bi navê “Şahino” mijara sereke ye. Di kilamê de
heyf anîn, nifirkirina li hember kujerên Şahino, teswîrên lehengtiya “Şahino” û
li hember vê kuştinê rewşa dayika “Şahîno” tê vegotin.
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Kilam bi keserê dest pê dike. Em dikarin gotina ku di destpêka kilamê de wek
“Heylo mala bavê min şahîno looo…” hatiye gotin wek heyfanîn û destpêka
xemgîniyê bixwînin. Di vir de forma “mala bavê min” ê guhdarvan hişyar dike
ku bûyerekî xemgîn qewimiye. Di van cure kilaman de kuştina lehengan bi
“mal”ê re tê têkildarkirin. Li gor vê yekê kuştina kesekî ku bi taybet jî mêr be
wek xirabûna “mal”ê tê îfade kirin; ev yek ji ber taybetiya civaka pêderşahî tê.
Di civakên pêderşahî de “mal” li ser pişta mêr ava ye, mala bê mêr wek malekê
bê sitûn tê dîtin. Ji ber vê yekê di kilamên dengbêjan de jî xemgîniya li hember
mirin ango kuştina lehengê mêr pêşî bi xirabûna mal û ocaxê ve tê teswîr kirin.
Ev mînaka ji kilamê vê yekê baş îfade dike: “wî Şahîno te dilê mala diya xwe
şewitaaand”. Herwiha dîsa ev gotina kilamê jî tesbîta me piştrast dike: “weyla
mala giraan bê xwedî û lo bê sermiyaaan looo…” Bi vê awayê em dikarin forma
“mala bavê min…” wek hêmanekî sereke yê kilamên şînê diyar bikin.
Hêmanekî din ya ku em dikarin wek hevpariyekî kilamên şînê diyar bikin forma
“agir bikeve mala…” ye. Ev form di kilaman de ji neyaran re, fesadan re,
axayan re, ji dewlet û nûnerên wê re, ji qatilan re û hwd. tê gotin û em dikarin
bibêjin ku rasterast nifire jî. Di vê formê de jî têgeha navendî dîsa “mal” e û
xirabûn ango şewitîna wê ji xwedê tê xwestin.
Piştê van forman dengbêj xebera kuştina leheng dide: “Li pozê guhirê gulekî lê
dane li bejn û balê Şahînê min î delalî…” Ji vê gotinê em dikarin behsa formekê
din bikin ku ew jî bi guleyê re têkildar e. Leheng gelek caran an li nava
meydanekê an jî li cih û warekî tenha tê kuştin. Dema ku em bala xwe didinê
leheng bi gelemperî bi guleyan tên kuştin ango tê birîndarkirin û birînê wan
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xedar e. Her wiha di vê formê de qaliba “bejn û bala…” jî wek teswîra leheng tê
gotin û hêmanekî hevpar yê kilamên şînê ye.
Di vê kilamê de peyva “birîndar” jî gelek caran tê dubare kirin. Ev peyv jî ku
rewşa beriya mirina leheng îfade dike wek taybetiyekî hevpar ya kilamên şînê
ye. Li gel van di vê kilamê de gotina “lê min ê xeberkî girtî…” jî formekî taybet
e ji bo kilamên şînê. Em dikarin vê formê wek destpêka aksiyon û tevgerê jî
bixwînin. Ev, xebera reş ku di kilaman de bi piranî wek “ji min re xeberekî hatî,
min xeberek girtî, xeberekî anîn, xebera nexêrê û hwd.” tê emilandin.
Em dibînin ku di gelek kilaman de jin li hember rewşa mirinê porê xwe
dirûçikînin. Ev yek li hember êşa mirinê wek bertekekê ye ku jin bi vê yekê canê
xwe diêşînin. Di vê kilamê de jî bi vê şiklê hatiye gotin: “Min ê porê serê xwe
rûçikan.” Herwiha ji vê gotinê diyar dibe ku vebêjerê vê kilamê jin e.
Gelek caran di kilamên dengbêjiyê de teswîrên demsalan tên kirin. Em dikarin
bibêjin ku di kilamên şînê de bi taybetî teswîra demsalên zivistan û payîzê tê
kirin, girêdayê van jî bi temaya mirinê re eleqedar behsa “sarbûnê” tê kirin. Ev
teswîr di kilaman de wek; “payîza sar, zivistana sar, çemê sar, axa sar û hwd.” tê
emilandin. Di vê kilamê de jî li ser zivistanê wiha hatiye gotin: “Wê Şahinooo
zivistana me hatî berfê lê kirr…” Di dewama kilamê de jî wek hêmanekî
jihevqetandinê “ax” wiha derbas dibe: “Wî Şahîno te tenê pişta xwe dayî axê
kendala.”
Hêmanekî din ku em di kilamên şînê de rast tên di derheqê “çavê” de ye. Exleb
vebêjerê kilamê li hember rewşa mirinê dixwaze kor bibe lewra kesê ku jê hez
dikir hatiye kuştin û êdî dinya li ber çavê wî reş e. Ev daxwaz di kilaman de
wek; “çavê mi kor bin, “çavê dayka te kor be” “weyla korê û hwd.” tê emilandin
û em dikarin wek formekî hevpar ya van kilaman diyar bikin. Di kilama Şahino
de jî bi vê şiklê hatiye emilandin: “Weyla li mi korê…”
Formekê din ya ku em bi taybet di kilamên şer û şînê de rast tên daxwaza heyf
ango tolhilanînê ye. Ev yek di kilaman de wek “hilanîna heyfa xwînê” tê dîtin û
vebêjerê kilamê ji eşîra xwe, ji mêrê mala bavê xwe, birayê xwe daxwaza heyfhilanînê dike. Ev yek di kilama Şahîno de bi awayê gazindê hatiye gotin.
Vebêjer ji ber tunebûna kesekî ku heyfa Şahîno bistîne bi gazind e. Di kilamê de
ev beş wiha ye:

Weyla li mi korê bav tune ye,
bira tune yee mamê wî tune ye pismamê wî tune
yee..oyyy
Ê de êl û eşîra mala bavê m jî dilsar e
De keskê tune here heyfa ŞahÎnê mi bigrêê…
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Her wiha di van cure kilamên ku ji vê xebatê re bûne mijar de gotin û qalibên ku
bi “dê/dayik” re eleqedar in jî tên dîtin. “Dê” ango “dayik” di formên wek
“dayika te kor be, dilê dayika te…, dayik bi gorî û hwd.” tê emilandin. Di vê
kilamê de jî “dê” bi van şiklan hatiye emilandin:

(…)Wê Şahînoo îro dîsa diya te yê dil bigirêêê
(…)De mi dî Şahînê mi serê xwe danî ser çoka dayika
xwe ya rebennn..
(…)Wî Şahînoo derdê dilê dêka te pir bûne kula daye
serê kulaaa
Li gor van yekan di kilama Şahîno de hêmanên ku şîn û xemgîniyê temsîl dikin
hatin şîrove kirin.
Kilamekê din ya ku ji bo vê xebatê hatiye bijartin kilama “Qasimo” ye ku me ji
dengê Şeroyê Biro deşîfre kiriye.

“Qasimo”

3

Qaaasimooo… Heyla lo lawoo... dilê dayka te hawarê vê
gaziyêêê…
Dêranim lawo dilê dayka te hawarê vê gaziyêêê…
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Cerda mala Şêgo giran e bila xêrê ayê nebîne
Şeveqda gurê sibatê xwe danînee
Gulekêêê li nava meydanê berî bedena Qasimê lawê
meyro serekê siyara gula nêçîrvana dane
Qasimo menaal berxê mino menaaal çavê reş belekê
meke kendal
Şevek şevê payîza wezê li ber serê birîndarê mala bavê’x
dêêranim lawo bûme cî û belgî û berpal
Qasimooo.. lo heyla lo lawoo.. bihara vî welatî çi qa zû tê
dêêranim lawo bihara vî welatî çi qa zû tê êêê…
erdî kose ye erdî pasax e weyla lo lawoo.
Cerda mala Şêgo bila xêrê ayê nebîne
Şeveq da gurê sibatê zûzû bûnee (…….)

3

https://www.youtube.com/watch?v=wkt34FyUsGU
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Qasimo menaal berxê mino menaal çavê reşbelekê meke
kendal
Şevek şevê payîza wezê li ber serê birîndarê mala bavê’x
dêêranim lawo bûme cî û belgî û berpal
Qasimooo weyla lawo dilê dayka te kanî gazê berwarê
dêêranim lawo dilê dayka tê kanî gazê berwarê
Kerîpergelê Qasimê lawê Meyro giran e
Kerîpergelêêê Qasîmê lawê Meyro serekê sîyara gula
nêçîrvana giran e dêranim
De şevek şevê payîza wezê li ber serê birîndarê mala
bavê’x rûniştime
Dikim nakim dêranim lawo birîna kûr e kew lê nayê
Qasimo menaal berxê mino menaal çevê reşbelekê meke
kendal
Şevek şevê payîza wezê li ber serê birîndarê mala bavê’x
dêêranim lawo bûme cî û belgî û berpal…
Kilama Qasimo kilamekê şîn û xemgîniyê ye ku ji aliyê dengbêjên cuda ve
hatiye gotin. Di navenda kilamê de kuştina lehengê bi navê “Qasim”o heye. Di
vê kilamê de jî atmosfera şînê li dor têgehên birîndarbûn, mirin û gazindê hatiye
honandin.
Hêmana ewil ya ku em di destpêka kilamê de rast tên wek îfadeya keser û
hesretê “heyla lo lawiko” û di pişt re jî “dayîk” e ku bi vê formê hatiye
emilandin: “dilê dayka te hawarê vê gaziyêêê...” Di vir de em dikarin bibêjin ku
vebêjer ê guhdarvan amade dike ango pê dide zanîn ku temaya vê kilamê şîn e.
Di destpêkê de em dibînin ku hêmanên hevpar yên kilamên şînê dayik, hawar,
gazî hatine emilandin. Emilandina hêmana “dayikê” di kilamên şînê de ji ber
dilovanî û dilzîzbûyina wê ye. Herwiha forma vegotinê ya ku dayik bi xwe
vebêjer e ango bi êşê re tê îfade kirin li ser guhdaran jî bandorekî cuda dihêle.
Wek ku di kilama “Şahîno” de jî hatibû dîtin di kilamên şînê de demsalên payîz
û zivistanê dertên pêş. Di kilama “Qasimo” de teswîrekê bi demsalê re têkildar
heye ku wiha ye: “gurê sibatê xwe danînee.” Ev şibandin ji bo neyaran ango
kujerên “Qasimo” ye. Li gel vê yekê qalibekî din ya ku girêdayê demsalê di
kilamê de tê dubarekirin ev e: “Şevek şevê payîza wezê li ber serê birîndarê
mala bavê’x…” Teswîrên demsala payîzê gelek caran bi xemgîniyê re têkildar e,
di kilamên şînê yên dengbêjan de jî ev taybetiya payîzê ya, “bêdengî, xemgînî,
tenêbûn” tê emilandin.
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Di dewama kilamê de em dibînin disa wek hêmanekî hevpar “nifir” li neyaran tê
kirin. Ev yek di kilamê de wiha tê dîtin: “Cerda mala Şêgo giran e bila xêrê ayê
nebîne.”
Di berdewamiya kilamê de ji hêmanên hevpar yên kilamên şer û şînê “gule” û
“meydan” tên dîtin. “Gule” dîsa wek destpêka aksiyona vegotin û bûyerê tê
dîtin. Herwiha ji bo peyv an jî motîfa “meydan”ê jî em dikarin li dor têgehên
wek “mêranî, merdî, hêz, îqtîdar, wêrekî şêr(bûn)”ê şîrove bikin. “Meydan” di
honandina kilamên şer û şînê de ji bo pesindayîna lehengê kilamê hêmanekî
girîng e.
Birîn û birîndarî jî wek hêmanekî hevpar di vê kilamê de dertê pêşiya me. Di
kilamê de” kew lê nehatina birînê” wiha tê gotin: “Dikim nakim dêranim lawo
birîna kûr e kew lê nayê…” Wek li jor jî hate gotin birîn her tim “kûr û xedar” e.
Hêmanekî din ya ku di piraniya kilamên şer û şînê de dixuyê peyva “dêran” e ku
exleb wek “dêran im” tê emilandin. Ev peyv tê wateya “perîşanî, talanî û
wêranîyê.” Li gel vê em gelek caran rastê peyva “nemînim” jî tên ku bi vê peyvê
vebêjer îfade dike ku li dû piştî mirina kesê ku jê hez dike êdî naxwaze bijî û êşa
xwe yê bi tenê mayînê îfade dike.

78

Hêmanekî din ya ku di vê kilamê de dixuyê “belgî û berpal” e ku, vebêjer
dixwaze ji kesê birîndar re bibe belgî û berpal. Li gel belgî û berpalê di hinek
kilaman de jî “doşek” derbas dibe ku xemgînî, nexweşî û birîndariyê îfade dike.
Kilamekî din ya ku me ji bo vê xebatê bijartiye kilama “Dengbêj Huseyno” ye
ku li ser kuştina leşkerekî hatiye nivîsîn ku ji navçeya “Gimgim”ê ya li ser Mûşê
ye.

“Dengbêj Huseyno”

4

Kewê dibê rabe îro dilê dayka te rebenê
Gelo lawo mîna mîya ji êvarê hetanî sibê li ser berxê
kaleee kale…
Lawo payîz e eskerê xelqê hatin teskerê xwe sitandine
hatineee male
Ezê di nav teskereciya de çavê xwe digerînim nagerînim
îro nabînim bejn û bala Heyderê xwe delalee…
Têlqrafe ji enqera şewitî hatî go Elî mala te xirabe gelo bi
cotekî kêra bîrîîîndar eee…
Ji êvarê hetanî sibê xestexana Enqerê da
hidura wî ber birînê wî tunîne lawo naleee nale...
4

https://www.youtube.com/watch?v=7cX-_AgzJ4Y
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Kewê dibê law Fatimê xwezil ji xêra mala xudê re ez ê
qasekî li xestexana Enqerê da
Ji birîndarê mala bavê te re bûma doşek û belÎf law jê ra
bibûma beeerpaleee...
Ax lawoo lawoo bê Heyderê’m lawoo...
Bê heyla lo lawo bê heyla lo lawoo mi nedîto mi
nebînaww…
Yazixê cinazê eskerê xestexana Enqerê da bê xweyî
mawoo berxêê…
dê rebenê lawooayyy..
Kewê dibê Heydero lawo sibe ye bi dîyarê Enqera şewitî
bikevim bi darêêê te re…
Payîz e eskerê xelqê tevanî sitandine teeeskere
Gelo çavê mi li rêya berxê mi qerimî
îro ne kaxiz e ne meytûb e ne cewab e ne xeeeber ee..
Têlqrafe ji Enqera şewitî hatî go Elî mala te xirabe gelo
bi cotekî kêra bîrîndar e
Gelo derba kêrekê sûstalî ye derba ber pêsîra berxê mi
xeeençer e…
Kewê dibê hetanî sax bim li dinyayê ax bikim
Bibêjin sed heyf u sed yazixa Heyderê lawê Elî xortê
qeeemer e
Ax lawoo lawo lawo bê Heyderêêm lawoo..
Bê heyla lo lawo heyla lo lawo mi nedîto mi nebînawwo
Yazixê cinazê eskerê xestexana Enqerê da bê xweyî
mawoo berxêê…
dê rebenê lawooayyy..
Kewê dibê Heydero lawo sibe ye bi dîyarê Enqerê
bikevim bi daraaa bînee..
Ez ê çûme pêşiya teskereciya mi go bextê we xwedê
ketime
gelo haya we ji heyderê mi tuuunîne
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Têlqrafe ji Enqera şewitî hatî go Elî mala te xirabe gelo
bi cotekî kêra bîrîîîndar ee.
Ca rabe here Enqerê îro cinazê berxê xwe bigree bîne
Lawo ji rebê mi ve bavê te dijminê berxê xwe nazz nake
Eger gava bavê te dijminê berxê xwe naz ke
sala sedî yekî be wê bavê te dijminê berxê xwe bikuje
heyfa destêê xwe hilînee..
Ax lawoo lawo lawo bê Heyderêêm lawoo...
Bê heyla lo lawo heyla lo lawo mi nedîto mi nebînawwo
Yazixê cinazê eskerê xestexana enqerê da bê xweyî
mawoo berxêê… dê rebenê lawooayyy..
Kewê dibe Heydero lawo rabe îro dilê mi ji êvar da gelo
kêree kêr e
Lawo eskerê xelqê temamî teskerê xwe sitand teskerê wa
daneee dêran
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E çûme pêşiya teskereciya mi go bextê we xwedê ketime
haya we ji Heyderê mi tunîne
Yekî ji mi re digot Kewê porkurê mi’b çavê serê xwe dî
Gelo dosyê Heyderê te li stenbolê danîne erdê teskera wî
tije kirin daneee jê ra
Heyderê te hatî li Enqerê peya bû berê xwe da mala
xaaaalê ra
Gelo hayê Heyderê mi ji bayê felekê tunîne
cotek dujminê kafir kete pêşya berxê mi
qe ji xudê netirsiyan îro we eskerê mi da ber bîçaxa li
beer kêraaa…
Gelî bira rebê alemê vî derdê nişanî kesî nede ewladê
merfa du sal eskerî’bke
Gelo kirne mînanî peza guraxwarî danîne nava tabûtê
dane ser pişta dolmÎşê şandne Mûşa şewitî
gundê Vartoyê ez kalê bavê lawoo ez pîraa dê raa
Ax lawoo lawo lawo bê Heyderêêm lawoo..
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(Xudê ala qebûl neke înşalla)
Bê heyla lo lawo heyla lo lawo mi nedîto mi nebînawwo
Yazixê cinazê eskerê xestexana Enqerê da bê xweyî
mawoo berxêê…
dê rebenê lawooayyy..
Kewê dibe Heydero lawo îşev li me hatî evar e gelo
êvaraaaa înê
Kewê dibê Fatimê lawo l’te hêsîrê mi rebenê gelo Elî li te
goooo înê..
Kewê dibê Fatimê Lawo îro tu’j daayîka xwe re bîne
leganê şokê vê saaabûnê
îro biray te ji rêya dûr tê biratî ye de raabe birînê berxê
xwe bi destê xwe bişo
lawoo ji vêê xûnêê hayy..
Kewê dibê Heydero lawo îro diya te pepûka meha vê
kaaanûnê
Ez rabim herim Enqera şewitî deynim derê meclîsa
mebûsa
Gelo destê xwe bavême bendê qaaaanûnê
Dibêjin çar heb lîderê me heye belkî li dinyayê qe xêrê
neeeebîne
Silêman Demirel mitefiqê Amerîqa ye tim u daim destê
wî dirêj e yardımê jê diistînê…
Ecevit solci ye dixwaze qanûna Lenîn û Mao qomînîstê
nava Rûs oooo Çînê
Nejmedîn erbaqan limêja sexte dike siyasetê kiriye
aletaaa dînê
Qumandayê Turkeş Turkiye kirne mîna golaaa xwînê
Gelo malê bavê’m bi qurban be
Kenan Evren îkincî Ataturk wexta rabe serê xwe hiiiilîne
Ca bi destê vana bigre kelemçe’bke berê wa bide ûzinadê
Ancax eva heyfa xort û gêncê me biiistînê..
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Ax lawoo lawo lawo bê Heyderêêm lawoo..
Bê heyla lo lawo heyla lo lawo mi nedîto mi nebînawwo
Yazixê cinazê eskerê xestexana Enqerê da bê xweyî
mawoo berxêê…
dê rebenê lawooayyy..
Di navenda bûyerên vê kilamê de kuştina “Heyder” heye ku ew lehengê sereke
yê kilamê ye. Ev kilam ji aliyê hêmanên şînê yê hevpar ve xwediyê
dewlemendiyekê ye. Dema ku em bi gelemperî li vê kilamê dinhêrin dixuyê ku
qewimîn ji aliyê dengbêj ve hatiye guhdarî kirin û honandina kilamê jî bi wê
şiklê pêk hatiye. Ev yek di van gotinan de bi awayekî aşkera dixuyê:

“Yekî ji mi re digot Kewê porkurê mi’b çavê serê xwe dî
Gelo dosyê Heyderê te li stenbolê danîne erdê teskera wî
tije kirin daneee jê ra
Heyderê te hatî li enqerê peya bû berê xwe da mala xaaaalê ra…”
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Wek taybetiya ewil ya kilamên şînê ku di destpêka kilamê de dertê pêşiya me
“dayik” e. Dayik bi vê şiklê hatiye bikaranîn: “Kewê dibê rabe îro dilê dayka te
rebenê… ” Wek ku di destpêkên kilamên din de jî hatin dîtin ev awayê destpêkê
ê guhdaran hişyar dike ku bûyerekî mirin yan jî birîndariyê qewimiye. Li gel vê
di cihekî din de jî dayik dîsa wek temsîla perîşanî, rebenî û wêraniyê bi çûka
pepûkê wiha hatiye teswîr kirin: “Kewê dibê Heydero lawo îro diya te pepûka
meha vê kaaanûnê…”
Di dewama kilamê de dîsa wek demsal payîz gelek caran tê dubare kirin: “Lawo
payîz e eskerê xelqê hatin teskerê xwe sitandine...” Di vir de payîz wek demsala
vegerê ango wek demekê libendêmayînê/çaverêkirinê hatiye teswîr kirin û
mijara kilamê jî li vir dest pê dike: lehengê kilamê “Heyder” ji leşkeriyê
venagere. Herwiha meha kanûnê (meha ewil ya zivistanê) jî di kilamê de temsîla
zivistanê dike û bi atmosfera xemnak ya kilamê re têkildar e.
Di destpêka kilamê de qaliba nedîtina “bejn û bal”a leheng jî dîsa wek hêmanekî
hevpar yên van cure kilaman e. Wiha hatiye emilandin: “Îro nabînim bejn û
bala Heyderê xwe delalee…” Her çend di destpêkê de bûyer hêj nehatibe gotin
jî nexuyabûna “bejn û bala” leheng di derheqê dewama kilamê de fikrekê dide
guhdaran.
Ji bilî van em dikarin peyva “telqrafê” ku di kilamê de derbas dibe wek “xebera
reş” şîrove bikin. Li gel vê di kilamên ku li ser serhildan, şer û şînê de tên gotin
de qaliba “enqera şewitî” jî gelek caran tê emilandin. Ev yek pêvçûna di navbera
dewlet û Kurdan de diyar dike û her tim bûyerên xemgînî, trawmatîk û mirinê
îfade dike. Di kilamê de ev yek wiha hatiye emilandin: “Têlqrafe ji enqera
şewitî hatî go Elî mala te xirabe gelo bi cotekî kêra bîrîîîndar ee…” Di vê
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gotinê de “birîndarî” û qaliba “mala te xirabe” jî dîsa di kilamên şînê de
hêmanên hevpar in.
Wek ku di şîroveya kilamên din de jî hatibû îfade kirin vebêjer dixwaze ji
birîndar re bibe belgî û berpal. Ev daxwz di vê kilamê de jî wek hêmanekî
hevpar wiha hatiye emilandin: “Ji birîndarê mala bavê te re bûma doşek û belîf
law jê ra bibûma beeerpaleee…”
Formekî din ya ku di vê kilamê de dixuyê û ku em dikarin wek hêmanekî hevpar
îfade bikin jî ev e: “Kewê dibê hetanî sax bim li dinyayê…” Ev form îfade dike
ku êş û xemgînî tu wext nayê jibîr kirin û di kilamên şînê de zêdetir tê gotin.
Daxwaza heyfhilanînê jî di vê kilamê de tê hêmanekî din e ku hevparî nîşan
dide: “sala sedî yekî be wê bavê te dijminê berxê xwe bikuje heyfa destêê xwe
hilînee...”
Hêmanekî din ya hevpar jî “por” e ku di vê kilamê de em rast tên. Por di vê
kilamê de wiha hatiye emilandin: “Yekî ji mi re digot Kewê porkurê mi’b çavê
serê xwe dî…”

“Silêmanê Emer”

5

Ay lolo lo lo lolo lolo… lo Silêmanoooo…
Eve serê çendîkî çen şeva bî çen roja bî Silêmanê Emer
kuştin lolo lolooo…
Ez ê çibkim lolo loloooo… eşîra Torê binya Mêrdînê
hêlayê bê ser û xudaoooo loyy..
De lo lo lo wezê halê xwe çawa kim
Rabû rextê milê va xorta kim
Heke mi heyfa Silêmanê Emer bilin kir
Ez ê çûme qesra (…) lolo silê lolo silê
Rêkekî lolo li ser rê re mi dî Silê bavê Emer borî siwarê
hespê boz e xulam pê wî re
Çawa derbeka lê dane Silêmanê Emer lolo lo loo xûna wî
nasekinêê
Heta dankî sibê lolo loo birîna xwîn tê der….
Ez ê gazî bikim xwişka te gotî gazî bikin
şêgokê hetanî bêgokê hekîmo lolo lolo looo hekîmê
gundê mee oooo…
5

https://www.youtube.com/watch?v=pCNjZ3awfMs
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Ez bextê te me hekîmoo rabe qutî melhemê xwe bîne
were mala mee..
Bes birînê Silêmanê Emer derman bike bê hîle oooo
Silêmanê Emer birînê wî derman bike lolo lolo looo
hekîmoo bextê te me bê hîle ooo…
Ez ê bidim tevî garan û pezê lolo gundê me ooo…
Heke tu bê Silêmanê Emer derman bikî bê hîle waa..
Ez ê bidim te vî her sê zeriyê lolooo qesrêêê… oooo…
Lolo lolo lolo Silêmaaanoo sembol sor o simbêl bi
qîtaanoo
Derbekê lê dan Silêmanê Emer kuştin
eşîra Torê hêlayê bê ser u lolo bê sermîyanêêê.. hêê..
Kilam li ser kuştina lehengê bi navê “Silêmanê Emer” hatiye gotin. Di navenda
kilamê de birîndarbûna leheng, kuştina wî û teswîr û dîtinên li dor van rewşan
hatiye vegotin.
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Kilam bi gotina “lo Silêmanoooo…” dest pê dike û wek ku di kilamên din de jî
hate dîtin di destpêkê de gotina navê leheng li gel “lolo, lêlê û hwd” nîşaneya
qewimînên xem û êşê ye.
Li dû vê destpêkê dengbêj mijara kilamê aşkera dike: “Eve serê çendîkî çen şeva
bî çen roja bî Silêmanê Emer kuştin lolo lolooo…” Dengbêj ango vebêjer piştê
vê, behsa wesfên leheng dike û xemgîniya li dû kuştina wî îfade dike: “Ez ê
çibkim lolo loloooo… eşîra Torê binya mêrdînê hêlayê bê ser û xudaoooo
loyy...” Mirina lehengê mêr bi eşîrê re yek tê dîtin û tradîsyona ku li ser pişta
mêr bi rê ve diçe di vir de tê xuyan herwiha tê dubare kirin. Di dewama kilamê
de daxwaza heyf hilanînê dixuyê:

“Rabû rextê milê va xorta kim
Heke mi heyfa Silêmanê Emer bilin kir…”
Yek ji hêmanên ku di kilamên şer û şînê de herî zêde tê emilandin jî peyva
“derb” e ku kuştin ango birîndarbûna leheng îfade dike û bi formên curbicur tê
emilandin. Di vê kilamê de qaliba “derb” li gel qaliba “xwîn û birînê” wiha
hatiye emilandin:

“Çawa derbeka lê dane
Silêmanê Emer lolo lo loo xûna wî nasekinêê
Heta dankî sibê lolo loo birîna xwîn tê der…”
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Di dewama kilamê de ji hêmanên kilamê şînê “hekîm, melhem, derman”
dixuyên. Vebêjer ji hekîm daxwaza dermankirina birîna Silêmanê Emer dike û li
hember vê jî tiştên ku bide hekîm rêz dike. Ev beş wiha ye:

“Silêmanê Emer birînê wî derman bike lolo lolo looo
hekîmoo bextê te me bê hîle ooo…
Ez ê bidim tevî garan û pezê lolo gundê me ooo…
Heke tu bê Silêmanê Emer derman bikî bê hîle waa..
Ez ê bidim te vî her sê zeriyê lolooo qesrêêê… oooo…”
Kilamekî din ya ku em ê di vê xêbatê de li ser rawestin kilama “Bavê Koroxlî
(Mûşa Şewitî)” ye ku ji aliyê “Meryem Xan” ve hatiye gotin û me jî ji dengê wê
derbasê nivîsê kiriye. Kilam wiha ye:

“Mûşa Şewitî /Bavê Koroxlî”

6

Le hêêêêê… wezê diyarî Mûşa şewitî ketim navî
daraaa…
Lê wezê diyarî Mûşa şewitî ketim navî daraaa…
De bejna Bavê Koroxlî ji şal u şapikan û kîtanaaa..
Te têlqrafekî resmî ji Bavê Koroxlî re hatî girêdanaaa…
Perîşanêê bi sê denga li Perîxanê dikir gazîîî…
digo xwezî pora serê min û te kurr bîî…
Derbekaa lê dane li bavê Koroxlî ay bi sê gula ji canî
birîndar eee…
ay de bavo wey bavoo, wey bavo wey bavoo…
De axaooo tu axa yîî… tu gula mala Emerîî ay tu berxê
mala Xêlidîî…
Ay tu me’b destê dewleta Alî Osmanîîî wey bavoo wey
bavoo…
De hêêêê… wezê li dîyarî Mûşa Şewitî ketim navî
genimeee..
De wezê li dîyarî Mûşa Şewitî ketim navî genimeee..
De dibêê têlqrafekî ji bavê Koroxlî re resmî hatî wezê
nizanim kî neee…
6

https://www.youtube.com/watch?v=7ksDKgRi9iA
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Perîşanê bi sê denga li Perîxanê dikir gazî digo xweska
pora serê min û te kurr bêê…
De wekî roja li bavê Koroxlî diqewimî
Ay dê sê çar suwarê motka mîna zindanê Cengizxan
disekinî
ax de wey bavo wey bavooo…
Di navenda kilamê de kuştina lehengê bi navê “Bavê Koroxlî” heye. Di kilamê
de bajarê “Mûş”ê jî wek mekân gelek caran tê dubare kirin.
Di gotinên destpêka kilamê de her çend “Mûşa Şewitî” nîşaneye neyîniyekê be jî
di derheq mijara kilamê de bi tena serê xwe zêde agahî nade me. Lê pişt re dîsa
di gotinên destpêka kilamê de em dibînin ku forma “bejn û bal”ê derbas dibe ku
me berê jî gotibû ev form ango teswîr bi guhdaran dide zanîn ku leheng pergî
neyîniyekê hatiye ku dibe birîndarî an jî kuştin be. Ev form di kilamê de wiha
hatiye emilandin: “De bejna Bavê Koroxlî ji şal u şapikan û kîtanaaa…”
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Gotina li dû vî jî forma “têlqraf”ê ye ku bi gazî û xeberê re girêdayî ye ku em
dikarin wek hatina xebera reş jî şîrove bikin. Ev yek wiha hatiye emilandin: “Te
têlqrafekî resmî ji Bavê Koroxlî re hatî girêdanaaa…” Gotina li dû vî tesbîta me
piştrast dike ku “têlqraf”a nexêrê ye û wiha dibêje:

“Perîşanêê bi sê denga li Perîxanê dikir gazîîî…
digo xwezî pora serê min û te kurr bîî…”
Herwiha em dibînin ku di vê gotinê de rasterast ji hêmanên kilamê şînê “gazî” û
forma porê ya ku wek “pora serê min û te kurr bî” hatiye emilandin. Herçend hêj
ku di derheq birîndarbûna leheng de tiştekî zelal nehatibe gotin jî ev hêman di
derheqê atmosfer û dewama kilamê de fikir didin me. Tekîn Çifçi li ser
porkurkirina jinan ya di dema şîn ango hawarê de wiha dibêje:

Kengî êşeke mezin çêbûye, yekî gelekî hêja hatiye kuştin
an jî tev kujiyek çêbûye, jinan porê xwe jêkiriye.
Porkurkirin, destnîşankirina şewata nava dilê jinan e. Îro
jî di şînan de em dibînin ku jin an porê xwe dirûçikînin,
an jî rûyê xwe bi neynûkên xwe reş dikin; xwe din ava
xwînê de dihêlin. (…) Di nava vê şînê de jinên şînbêj
kilamên nû diafirînin. Dengbêj jî ji van çavkaniyan avê
vedixwin (Çifçi, 2013, r. 25).
Li dû formên “gazî” û “porkurî”yê dengbêj bi awayekî ku tenasub çêbike behsa
kuştina Bavê Koroxlî dike:

“Derbekaa lê dane li Bavê Koroxlî ay bi sê gula ji canî
birîndar eee…
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ay de bavo wey bavoo, wey bavo wey bavoo…”
Ev gotin sê hêmanên bingehîn yê kilamên şînê dihundirîne ku ev “derb, gule û
birîndarî” ne. Li gel vê dubareya gotina “wey bavo” jî em dikarin wek medet û
teselî xwestina ji bavê şîrove bikin û wek forma “yadê rebenê” di nav hêmanên
şînê de binirxînin.
Kilamekî din ya ku me ji bo vê xebatê hatiye bijart kilama “Hesenê Mala Mûsa”
ye ku ji aliyê hinek dengbêjan ve jî wek “Ehmedê Mala Mûsa” jî hatiye gotin.
Vê kilama ku ji hêla mijarê ve li ser evîndariyê hatiye gotin me ji dengê dengbêj
“Mehme Gulî” deşifre kir. Kilam wiha ye:

“Hesenê Mala Mûsa”

7

Eywax limiiin… Heywax limiin... Lê malaaa min êêê…
Yadê rebenn… Hesenêê mala Mûsa mi dixwaze mi
biiidinêê…
Yadê rebenn... sola lê qetiya ji hatinêê ji çundinêê…
Yadê rebenê kulavkê mala bavê mi qetiyaa ji
raxistinêêê…
Yadê rebenê migo taweka mala bavê mi qul bûye ji hêka
qelaaandinêêê..
Yadê rebenê Hesenê Mala Mûsa
delalîkê dilê mi beranê sorînkirî mi dixwaze lo mi
bidinêêê…
Yadê rebenê mi go qelendê xwe bixwazin wek adetê lo’b
serodinê
Yadê rebenê mi go heye hûn ê mi nedinê
min ê soz daye ez ê bikim kar û barê xwe yê lo
revandinêê…
Heywax li miin heywax limin lê…. Lê malaaa min êêê….
Yadê rebenê mi go Hesenê Mala Mûsa beranê sorînkirî
nine mêre di kuuştinêê…
Yadê rebenê ji bona xudê hûn ê bidin hetka? Qaso lo
kevnaajinêê.. oyyy..
Yadê rebenê heyfa mi nayê li kuştina mêran
7

https://www.youtube.com/watch?v=XbXzs9LB-1s
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heyfa mi tê li çavê reş û belek simbêlê sorî sosinî
çavê reş û belek weyla li mi korê ax ketinêê
eywax li min eywax li min lê mala min êêê..
yadê rebenn hetka Qasoo digo Hesenê Mala Mûsa
mi go ev paayîz eee… wext maaziyaa…
yadê rebenê xelkê rahiştin tur û rotê xwe ye
xwe berdane çiyakê mazî lo çûn maaziya…
yadê rebenê weyla li mi korê ez û Hesenê Mala Mûsa
beranê sorînkirî
me yê rahişt tûr û rotê xwe ye me xwe berda çiyayê mazî
em ê çûne benda mala Qaso lo çûn mazîya
yadê rebenê mi go ez û Hesenê Mala Mûsa
em ê ji xwe re ketin kêf û di hineka ditin u laqirdiya..
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erê gava Hesenê Mala Mûsa beranê sorînkirî
gava destê xwe avêt hemû mor û mircanê mi lo
qeetiyaa…
yadê rebenê mi go min û Hesenê Mala Mûsa
ji xwe re hûrik hûrik hebo hebo lo neqandiyaaa…
Yadê rebenê ez û Hesenê Mala Mûsa tiqo tiqo pev
keeniyann..
Erê weyla li mi korê mi bala xwe dayê tivingkî ji xama
xama lo diteqiyaa.
Yadê rebenê weyla li mi korê mi bala xwe dayêê Hesenê
Mala Mûsa beranê sorînkirî
Erê li nav gola xwînê bi ser zend û benê kalî bozêê lo
wergeerîya
Yadê rebenê mi go rih şirîn bû min û Hesenê Mala Mûsa
me yê’b destê hevdu girt û lo em reeviyan…
Yadê rebenê weyla li mi korê
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mi bala xwe dayêê simkê qaso mi goo xurmîna hûtê nav
devîyaa..
De çawa li pêşiyam min û Hesenê Mala Mûsa beranê
sorînkirî lo wergeeeriya…
Awî heywax li min heywax li min lê mala min êêê…
Yadê rebenê hûn ê Hesenê Mala Mûsa nekujin bidin
hetka qasoo lo kevnaajinê…
Yadê rebenê heyfa mi nayê li kuştina mêran
heyfa mi tê mi go li simbêlê sorî sosinî
çavê reş û belek weyla li mi korê lo ax keetinêê…
heywax limin heywax li min lê mala min êêê…
Erê heywax limin heywax li min lê mala min êêê…
Yadê reben hetkê Qaso digo Hesenê Mala Mûsa
heyraa mi go bila li me nehataa îdaa loo vê qurbanêê…
Yadê reben min ê bala xwe dayêê
qîz û bûkê gundê me xwe xemilandine xwe berdane ber
govendê ber dîîîlanê
Yadê reben min ê bala xwe dayêê
mi go xortê gundê me re çek û sîlehê xwe berda, xwe
berdabû lo ber nîîşanê
Yadê weyla li mi korê keza kor poşman be li rîya malikê
malê
Min ê bala xwe dayê çek û Hesenê Mala Mûsa
beranê sorînkirî mayî li alîkî lo di eyywanêê…
Ax heywax li min heywax li min lê malaa min ê…
Yadê rebenê mi go hûnê Hesenê Mala Mûsa nekujin
bidin xatirê hetka qasoo lo kevnaajînê…
Yadê rebenê weyla li mi korê heyfa mi nayê li kuştina
mêran
heyfa mi tê mi go simbêlê sorî sosinî çavê reş û belek
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weyla li mi korêê loma ax keetinêêê…
Ev kilama dirêj ku ji aliyê gelek dengbêjan ve hatiye gotin û di nav kilamên
evîniyê de xwediyê navdariyê ye ji aliyê vebêjerekê jin ve tê gotin ku ev vebêjer
herwiha lehengê kilamê ye ku dixwaze bi “Hesenê Mala Mûsa” re bizewice. Lê
belê ev daxwaz rastê gelek astengiyan dibe û di dawiyê de jî bi kuştinê bi encam
dibe. Kilam her çend li ser evînek bêmiraz be jî em dibînin ku mijara kuştin û
lehengiyê jî dertê pêş. Herwiha hatiye dîtin ku bi kilamên din yên şînê re xwedî
gelek hevpariyan e, ji ber vê yekê ev kilam jî di xebata me de cih girt.
Di kilamê de ji aliyê vebêjer ve gelek caran forma “mi go” tê emilandin û li gel
îfadekirina daxwazê herçend kilamê nêzê diyalogê bike jî li hember vê em
axaftin ango bersivekî nabînin. Bi vê awayê vebêjerê jin serpêhatiya xwe û
“Hesenê Mala Mûsa” vedibêje.
Kilam bi vê forma heyfanîn, êş û xemgîniyê dest pê dike: “Eywax limiiin…
Heywax limiin… Lê malaaa min êêê…” Di vê gotinê de ji bilî “eywax” û
“heywax”ê gotina “mala min” dertê pêş ku di kilamên pêşî de jî bi formên cuda
hatibû emilandin. Bikaranîna van her sê forman ligel hev hê di destpêkê de di
derheqê kilamê de hin agahiyan dide me.
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Li dû van formên destpêkê di bêhna duyem de vebêjer mijar û qewimînên
kilamê yên muxtemel aşkera dike, bêhna duyem wiha ye: “Yadê rebenn…
Hesenêê mala Mûsa mi dixwaze mi biiidinêê…” Ev gotina kilamê diyar dike ku
şîn ango xemgîniya vebêjer li ser evîn û mirazê ye. Di vir de forma “yadê reben”
jî wek hêmanekî hevpar ya kilamên şînê dertê pêşiya me.
Vebêjer gelek caran pesnê “Hesenê Mala Mûsa” dide û heyfa xwe pê tîne. Yek
ji van forman wiha ye di kilamê de:

“Yadê rebenê heyfa mi nayê li kuştina mêran
heyfa mi tê li çavê reş û belek
simbêlê sorî sosinî çavê reş û belek weyla li mi korê ax
ketinêê…”
Di vir de vebêjer bi qasê ku pesnê “çavê reş û belek” yê “Hesenê Mala Mûsa”
dide ew qas jî li hember kuştina wî “korbûna çavên xwe” dixwaze. Ev daxwaza
metaforîk ya ku li dor “korbûna çav”ê hatiye honandin hêmanekî hevpar ya
kilamên şînê ye. Di vir de formekî din ya ku bala me dikişîne forma “heyfa mi
nayê li kuştina mêran” e ku di kilamên dengbêjan de bi taybet jî di kilamên şerê
de derbas dibe. Di xebata xwe ya hevpar de Wendelmoet Hamelink û Hanifi
Barış di derheq vê formê de wiha dibêjin:

“Vegotina “heyfa min bi vê yekê nayê, bi vê yekê tê” di
van cureyên kilaman de zehf derbas dibe. Mirina
şervanekî di şerekî gernasiyê de normal tê qebûlkirin, ku
bi awayekî din ev zehf xembar e lê di şerekî wiha de
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mirov dikare qebûl bike. Lê, çend şert û encamên ku di
kuştina leheng de derdikeve dijwartir e û mirov nikare
qebûl bike” (Hamelink&Barış, 2004, r. 189).
Bi îlhama vê jêgirtinê, em dikarin bibêjin ku di vê kilamê de jî vebêjerê jin
kuştina evîndarê xwe “Hesenê Mala Mûsa” bi pesindayîna wesfên wî estetîze
dike û di nav peywenda gernasî û lehengiyê de bi cih dike. Herwiha, vebêjer
kuştina leheng ya bi xedarî ji aliyê “Simkê Qaso” ve û “ax ketin”a çavê evîndarê
xwe qebûl nake.
Xeynê van teswîra demsala payîzê di vê kilamê de jî dertê pêşiya me û em ji
naverokê fêm dikin ku ev bûyerên xemnak jî di demsala payîzê de diqewimin.
Ev gotinên di derheqê payîzê de wiha ne:

“Hesenê Mala Mûsa mi go ev paayîz eee… wext
maaziyaa…
yadê rebenê xelkê rahiştin tûr û rotê xwe ye xwe berdane
çiyakê mazî lo çûn maaziya…”
Yek ji hêmanê kilamên şînê ku di vê kilamê de jî derbas
dibe xwîn e ku bi vê şiklê derbas dibe:
“Yadê rebenê weyla li mi korê mi bala xwe dayêê Hesenê
Mala Mûsa beranê sorînkirî
Erê li nav gola xwînê…”
Vebêjer ber bi dawiya kilamê ve -ango piştî kuştina “Hesenê Mala Mûsa”- bi
rêya du rewşên dijber honandina xwe bêhtir xemdar dike û li aliyekî honandinê
şîna xwe li aliyê din jî şahiya qîz û xortên gundê xwe datîne. Ev rêbaza
dramatîzekirinê di kilamên şer ango şînê de bi şêwe û qalibên cuda tê dîtin. Ev
beş wiha ye:

“Yadê reben min ê bala xwe dayêê
qîz û bûkê gundê me xwe xemilandine xwe berdane ber
govendê ber dîîîlanê
Yadê reben min ê bala xwe dayêê
Mi go xortê gundê me re çek û sîlehê xwe berda, xwe
berdabû lo ber nîîşanê
(…) Min ê bala xwe dayê çek û Hesenê Mala Mûsa
beranê sorînkirî mayî li alîkî lo di eyywanêê…”
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Encam
Dengbêjî weke hunereke resen ya çanda Kurdan, ji aliyê vegotina bûyerên
civakî ve xwedîyê girîngiyê ye. Dengbêj bi gelemperî li ser bûyerên ku civakê di
bin bandora xwe de hiştine radiwestin. Di vê xebatê de li ser kilamên dengbêjan
yên ku li ser şer û kuştinê ne hate rawestan. Kilamên ku li ser şer, kuştin û
qewimînên xembar in me wek kilamên şînê bi nav kir. Me di vê xebatê de cih da
cureya zêmarê jî, lewra ew jî wek kilamên dengbêjan yên şînê bi taybet li ser
qewimînên xembar tên gotin. Li ser vê bingehê me di navbera zimanê zêmar û
kilamên şînê yên dengbêjan de taybetiyên hevpar jî tesbît kir.
Di çarçoveya vê xebatê de 6 kilamên dengbêjiyê (Şahîno, Qasimo, Silêmanê
Emer, Bavê Koroxlî, Hesenê Mala Mûsa û kilamek Huseyno ku li ser kuştina
leşkerekî Gimgimê hatiye gotin.) hatin deşîfre kirin. Ev kilam ji aliyê naverok,
teswîr, qalibên gotinê, herikîn û lihevanîna bûyeran ve hatin analîz kirin. Di
encama analîza van kilaman de derket holê ku di kilamên dengbêjan de hêmanên
şîn û xemgîniyê yên hevpar hene. Li gel vê yekê hat dîtin ku dengbêj di honaka
kilamên şînê de zimanekî estetîzekirî bi kar tînin. Lehengên kilamên şer û
kuştinê ji aliyê dengbêj ve tên îdealîze kirin. Vegotin bi gelemperî dualî
diherike, li aliyek lehengê sereke (baş, qehreman) û li aliyê din ve jî lehengên
xirab (xayîn, kujer) dertên pêş.
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Hevpariyên kilamên şînê ku me di vê xebatê de tesbît kirine em dikarin wiha rêz
bikin:
1. Di destpêka kilaman de piştî formên wek “heywax, eywax, lê lê, lo lo”
bikar anîna navê lehengê.
2. Bikaranîna forma “mal”ê ku wek “malxirabo, mala min xirabe,
malşewitî, mala te bişewite, agir bikeve mala…,” tê dîtin.
3. Di kilaman de formên ku bi dê/dayik re wek “dayê/yadê rebenê, dilê
dayka te…, te dilê dayka xwe şewitand, ” hatine emilandin.
4. Nifirkirina li neyar, fesad, nexêrxwaz û hwd. bi formên curbicur. Wek:
“xêrê ayê nebînî, agirê kulê bikeve mala, mala….. bişewite, nezewicî,
xêrê nebînî, şa nebî”
5. Bikaranîna forma “gule”yê ku kuştin ango birîndarbûna leheng îfade
dike. Wek: “gulekî berî bedena, gulekî lê dane, bi…..guleyan.” Bi
peyva “gule”yê re emilandina peyva “meydan”ê ku lehengê kilamê li
meydanê tê kuştin û ev yek lehengî û wêrekiyê temsîl dike. Wek; “li
orta meydanê, li nava meydanê.”
6. Qaliba “bejn û bal”ê ku ji bo teswîra leheng ya di dema kuştin yan jî
birîndarbûnê de gelek ceran tê emilandin. “bejn û bala…..delalî.”
7. Bikaranîna peyva “birîndar” û formên girêdayê wê. Wek; “birîndarê
mala bavê mi, birîna kûr, birînê birîndarê…, birîna xedar…”
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8. Emilandina peyva “derb” ku kuştin û birîndarbûnê îfade dike. Wek;
derbekî, derbeka/ê, bi sê derba…”
9. Forma “xeber”ê ku wek destpêka bûyeran ango aksîyonê ye. Exleb wek
“xebera reş, xeberkî hatî, xeberkî girtî” herwiha di heman wateyê de
emilandina “bang, gazî, hawar, bavo”. Emilandina “por”ê ku her tim
girêdayê jinan e û li hember êşê di formên wek; “porkurê, pora te kur
bî, pora xwe biqusînim, pora xwe bikim hefsar, biskbirîn, pora serê xwe
bikim baweşîn û hwd.” tê dîtin.
10. Di qada teswîrên demsalan de bikaranîna “payîz û zivistan”ê. Li gel vê
peyva “sarbûn”ê jî tê emilandin. Wek; “çemê sar, axa sar…” Formên
payîz û zivistanê wiha ne; “payîz hatî…, payîz e sar e, payîza vê welatê,
Şevek şevê payîza…”
11. Di kilaman de emilandina formên bi çavê re têkildar ku wek; çavê mi
kor bî, çav korê, weyla li mi korê, çavê dêka/dayka te kor bî, korayî bi
çavê…..hatî û hwd.” tên xuyan.
12. Di kilaman de emilandina peyvên ku perîşanî, bêçareyî û xemgîniyê
diyar dike wek; “dêranim, nemînim, nemayê” jî wek hêmanên hevpar
hatine dîtin.
13. Di kilaman de ji birîndar re dirustkirina “cî, belgî, berpal û doşekê” ku
di van forman de tê emilandin; “wezê bibim cî û belgî û berpal, wezê
raxim doşek û…”. Ev têgeh jî wek hêmanên hevpar hatine tesbît kirin.
Girêdayê van ev form jî tên emilandin; “nexweşê bê hal, nexweşê nav
nivînê…” Herwiha ev peyv û formên girêdayê van jî di kilaman de zehf
tên emilandin; “dimirim, kul, derd, keser”.
14. Di kilaman de daxwaza heyfhilanînê wek; heyfa….. mi hilîne/hilînin,
kes tune heyfa… hilîne, heyfa xwîna… hilîne û hwd.” tê dîtin.
15. Ev formên ku kuştinê wek mêranî û gernasiyê teswîr dikin jî di kilamên
şer û şînê de gelek caran hatiye emilandin; “heyfa mi nayê li kuştina
mêran…, heyfa min nayê li wê heyfê…, heyfa min tê li wê heyfê…”
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ÖZET
Bugün dünyada, çeşitli tarihsel gelişmeler sonucunda, coğrafik olarak Arap ana
gövdesinden ayrılan veya başka devletlerin şemsiyesi altında yaşayan birçok Arap
toplulukları vardır. Bu Arap gruplar lehçe düzeyinde bir Arapçayı kısmen
sürdürmekte, yazılı dil olarak ise Arap harflerinden ve klasik ve standart
Arapçadan (Fusha’dan) hızla uzaklaşmaktadırlar. Bu çalışmada Arapçanın
özellikle küçük yaştaki kullanıcılarına lehçe düzeyinde ve Latin esaslı bir alfabeyle
öğretilmesi konusu, Çukurova Arapları ve Çukurova Arapçası esasında tartışılmış
ve birtakım önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Dil Ölümü, Dil Öğretimi, Klasik ve Standart Arapça (Fusha),
Arapçanın Lehçeleri, Çukurova Arapçası
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ABSTRACT
Writing an Teaching Arabic with a Latin-based
Alphabet-The Example of Çukurova Arabic
Today in the world, there are many Arabic groups that are geographically
separated from the main Arabian tree or live under the umbrella of other states as a
result of various historical developments. These Arabic groups partially maintain a
dialectic Arabic language, and as a written language they are rapidly moving away
from the Arabic alphabet and from the classical and standard Arabic (from Fusha).
In this study, the topic of teaching Arabic with a Latin-based alphabet, particularly
at the level of dialects of the younger members, was discussed on the basis of
Çukurova Arabs and Çukurova Arabic and some suggestions were made.
Key Words: Language Death, Language Teaching, Classical and Standard Arabic
(Fusha), Arabic Dialects, Çukurova Arabic
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Çukurova Arapçası, en genel görünümüyle, Adana, Mersin ve Tarsus Arap
Alevilerinin kullandıkları sözlü bir Arap lehçesidir. O. Jastrow’un, Suriye
“yerleşik” Arap lehçelerinin bir devamı ve ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü
(Jastrow, 2006, s. 154-156), S. Procházka’nın da Suriye-Lübnan lehçe grubu
içindeki “kıyı lehçeleri”nden olduğunu belirttiği (Procházka, 1999, s. 115) bu
Arapça üzerine son zamanlarda özelikle Avrupa ve Amerika’da arşivleme ve
belgeleme çalışmaları belli bir ivme kazanmıştır 1. L. Johanson “Verimli sosyal
işlevlerini kaybeden bir dile, saha araştırmaları aracılığıyla yeni işlevler
yüklenmez.” demektedir (Johanson, 2011, s. 50; ayrıca Johanson, 2007). Yazık
ki Çukurova Arapçası da verimli sosyal işlevini kaybetmiştir ve söz konusu
belgeleme ve arşivleme çalışmaları Çukurova Arapçasının etkin kullanımını
sağlamamaktadır. Aileler, içinde bulundukları jeo-politik konumu, çocuklarının
eğitimlerini ve bu eğitim sonucunda güvenli bir gelecek elde etmeleri gerektiğini
düşünerek onlara bu dili öğretme gereğini artık duymamaktalar. Başka bir
deyişle, Çukurova Arap Alevileri belirli bir yaşın üzerindeki anne-babalarıyla ve
dede-nineleriyle bu Arapçayı kısmen kullanarak anlaşsalar da bu dili
çocuklarına aktarma gereği duymamaktadırlar. Buna bir de enetelektüel işlev
kaybını eklemek gerekir.
1. Çukurova Arapçası
Çukurova Arapları Türkçe eğitim aldıkları için, entelektüel konulardaki
iletişimleri de Türkçe sözcük ve terimlerle olmaktadır: telefon, cep telefonu, CD,
bilgisayar, kuram, kavram, kültür, emperyalizm, Birleşmiş Milletler Örgütü,
Avrupa Birliği, ekonomik kriz, güç odakları, küreselleşme, küresel iklim
değişmeleri, nükleer silahsızlanma, açılım, derin devlet, paralel devlet,
demokratikleşme, eksen, eksen kayması gibi. Bütün bunlar göz önünde
1
Örneğin Procházka Stephan (2002), Die Arabischen Dialekte der Çukurova (Südtürkei), Wiesbaden:
Harrassowitz Verlag. Bizim de hazırladığımız Kǟn Yä Mä Kǟn (“ )ﻜﺎن ﯾﺎ ﻤﺎ ﻜﺎنBir Varmış Bir Yokmuş”Çukurova Arapçası Sözvarlığı başlıklı çalışmamız büyük ölçüde tamamlanmış, yayın aşamasına
gelmiştir.
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bulundurulduğunda ortaya Çukurova Arapçasının geleceği konusunda ‘elde
umut verici çok az şey kaldığı’ gibi bir sonuç çıkmaktadır. Ancak dil, kendi
kendini ayakta tutan canlı bir varlık olmadığına göre (Nettle-Romaine, 2002, s.
20), Çukurova bölgesinde ve Antakya’da 2, kendilerini “yerli halklardan biri” 3
olarak tanımlayan, tahminen 2 milyonu aşkın Arap’ın 4 kendi dillerini yaşatmak
ve bu dille yaşamak konusunda yeterli isteği gösterdikleri takdirde bu umutsuz
durumun tersine çevrilmesi de mümkün olabilecektir. 5 Çünkü Çukurova
Araplarının Türkiye Cumhuriyeti’nin toplam nüfusuna oranı, birçok devletin
(örneğin 320 bin nüfuslu İzlanda’nın veya yaklaşık 415 bin nüfuslu Malta’nın)
toplam nüfuslarından fazladır ve söz konusu devletler, kendi dillerini yaşamak
veya yaşatmak konusunda genel olarak bir sıkıntı çekmemektedirler.
İşte bu noktada Çukurova Arapçasının bir eğitim dili olması veya en azından
eğitim-öğretim sürecinin kısmen de olsa bir parçasını oluşturması, bu dilin ölüm
sürecini yavaşlatacaktır. B. Sanders, sözlü kültürden yazılı kültüre geçişin
topluluklar üzerinde kökten sarsıcı değişimler yarattığını, ancak dünyada sözlü
kültürlerin pek azının bu değişimi yaşadığını belirtmektedir (Sanders, 2013, s.
13). Çukurova Arapları da sözlü kültürlerini yazıya geçirememiş ve okullarda
Türkçe eğitim almak durumunda kalmış bir toplumdur. Sanders “Okulda
öğretilen diller kişinin varoluş şekli üzerinde baskı kurar ve algılamasını
kontrolü altına alır.” demektedir (Sanders, 2013, s. 111). Buna göre, Türkiye’de
yaşayan çeşitli dilsel gruplar bir resmi dil çevresinde toplanmışlardır ki
bünyesindeki farklı etnik grupları tek bir dil şemsiyesi altında toplamak, bugün
dünyada birçok devletin tercih ettiği bir uygulamadır. Ancak, bu dilsel grupların
kendi dillerini yazıya geçirme ve bu dille eğitim alma talepleri de varlıklarının
devamı açısından bir gerekliliktir. Peki, Çukurova Araplarının yazı dilleri nasıl
olmalıdır? Bu eğitim dili Arap dünyasındaki genel uygulamalara paralel olarak
klasik Arapça mı, yoksa yerel bir özellik gösteren Çukurova ve Antakya
Arapçalarıyla mı olmalıdır? 6 Çukurova Arapçasının, klasik Arapçanın bir kültür

2

Antakya Arapçası da belli bazı sesbilgisel (phonologic), biçimbilgisel (morphologic) ve sözlükbilimsel
(lexicologic) farklılıklar taşımakla birlikte, Çukurova Arapçasının en yakın komşusudur (bk. Arnold:
1998). Öte yandan, bu çalışmadaki “Çukurova Arapları” ve “Çukurova Arapçası” terimleri makro bir
bakışın ürünüdür. Türkiye’de 1970’lerden başlayarak Güneydoğu Anadolu bölgesinden (örneğin Mardin
ve çevresinden) Çukurova bölgesine gelip yerleşen “yerli” Araplarla, son 7 yılda Suriye’den gelip bu
bölgeye yerleşen ve kalıcı olup olmadıkları henüz belirsiz olan Araplar konunun mikrolarını
oluşturmaktadır ve bölgenin Arap nüfusu betimlemelerinde artık bu mikro durumları da göz önünde
bulundurmak daha sağlıklı sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır.
3
“Yerlilik” konusu ciddi bir toplumbilimsel sorunsaldır. Daha erken gelenin, şu veya bu nedenle daha
sonra gelenden daha fazla hak sahibi olduğu önkabulünü içeren “yerlilik” kavramı üzerinde daha uzun
süre düşünmek ve bu kavramın içeriğini daha uzun süre tartışmak gerek.
4
Çukurova Araplarının dünya ve Türkiye ölçeğindeki nüfusları konusunda kaynaklarda farklı görüşler
bulunmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) raporlarına göre, Türkiye Cumhuriyeti nüfus
sayımları içinde etnik kökenin de ortaya konulmasına yönelik olarak sorulan “Ana diliniz nedir?”
türünden sorular, son olarak 1965 nüfus sayımında sorulmuştur.
5
Dil hakları bilinci ve dil hakları taleplerinin hukuksal boyutlarıyla ilgili olarak bk. Koçak: 2013.
6
Anayasa Mahkemesi, 6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un anadilde savunmaya olanak tanıyan
hükümlerinin iptal istemini reddetmiştir. Bu gelişme, anadilde eğitim hakkını da gündemde tutacaktır.
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ve eğitim dili olarak kullanıldığı merkezlere uzaklığı, Çukurova Araplarının
Arap harfleri konusundaki yetersizlikleri, dahası Arap alfabesini öğrenmenin
güçlüğü konusundaki önyargıları, eğitim dilinin klasik Arapça olması
konusunda daha gerçekçi tutumlar sergilenmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır.
Nitekim TRT’nin klasik ve standart Arapçayla yaptığı kısa süreli televizyon
yayınlarının Çukurova Arapları tarafından neredeyse hiç izlenmiyor olması,
Çukurova Arapları’nın klasik ve standart Arapçaya belli bir mesafede
durduklarını, hatta bu Arapçaya yabancılaştıklarını göstermektedir. O halde,
Çukurova Arapçası kendine özgü bir lehçe olarak yazıya geçirilebilir.
Kanaatimce böylesi bir tercih, Arap dünyasından tamamen kopuş anlamına
gelmez, aksine yok olan bağın yeniden tesisini mümkün kılar. Bu bağın yeniden
tesisi ise yeni entelektüel kavramların göstergesi olan sözcüklerin ve bilimsel
terimlerin Çukurova Arapçasına geçişini hızlandırır ve böylelikle Çukurova
Arapçası sözlü bir kap-kacak dili olmaktan kurtulur.
2. Çukurova Arapçasının Harf Sistemi Sorunu

98

Peki Çukurova Arapçası hangi harf sistemiyle yazıya geçirilmelidir? Arap harf
sistemiyle mi yoksa Latin kökenli başka bir harf sistemiyle mi? Belirttiğimiz
gibi, Çukurova Araplarının Arap harflerini öğrenmenin güçlüğü konusundaki
önyargıları, Arapçayı klasik Arapça üzerinden ve Arap harfleriyle öğrenmeye
çalışan az sayıda bireyin bu çabalarının genellikle yarım kalmış bir maceraya
dönüşmesi Latin kökenli bir harf sisteminin tercih edilmesini daha makul hale
getirmektedir. Bu tercih, bugün yalnızca Latin harfleriyle ve Türkçe eğitim alan
Çukurova Araplarının (özellikle çocukların) 7 motivasyonunu da arttıracak,
öğrenme sürecindeki başarılar öğrenme isteğini arttıracaktır.
Buna göre, Çukurova Arapçasının yazıya geçirilmesi konusunun iki boyutu
bulunmaktadır:

1. Çukurova Arapçasının bilimsel veya yarı-bilimsel olarak
yazıya aktarılması sorunu,
2. Çukurova Arapçasının, bir yazı dili olarak geliştirilmesi
talebi söz konusu olduğunda nasıl yazıya geçirileceği sorunu.
İlk boyut ile ikinci boyut arasında hedef kitle bakımından farklar vardır. İlk
boyutta hedef kitle dilbilim ve dilbilgisi konularında çağdaş ve evrensel düzeyde
birikimi olan araştırmacılarken, ikinci boyutta çoğu kadın ve çocuklardan oluşan
genel dil kullanıcılarıdır. Birinci hedef kitle sayıca çok çok azdır ve bu kitle için
kullanılabilecek en uygun alfabe Uluslararası Sesbilgisi Alfabesi (IPA =
International Phonetic Alphabet)’dir. Algısı güç birçok özel işareti barındıran bu
alfabenin Çukurova Arapçası genel dil kullanıcılarına hizmet edemeyeceği
Böyle bir gelişmenin Türkiye siyaseti bakımından sonuçlarının ne olacağı sorununu bir kenara bırakarak,
Çukurova Araplarının bu noktada herhangi bir altyapı hazırlığı olmadığını belirtmek gerekir.
7
Çukurova Araplarının Türk eğitim sistemine adaptasyonları konusundaki, birçoğu zorlayıcı kabul
edilebilecek tutumlar için bk. Mertcan: 2013.
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ortadadır. Ancak, sesbirimlerinin sesletim (telâffuz) özelliği Türkçeden az ya da
çok farklı olan, kimi sesbirimleri ise Türkçede hiç bulunmayan Arapçayı yazıya
geçirirken Türk-Latin alfabesinden farklı birtakım işaretler kullanılması da
kaçınılmazdır. Aslında, Arap harflerini ve klasik Arapçayı bilen, Kuran’ı özgün
biçiminden okuyup anlayabilen, kimi ayetleri ve Arapça duaları özgün
sesletiminden uzaklaşmadan Latin harfleriyle Arap yazısını bilmeyen genç dil
kullanıcılarına aktarmak isteyen bazı dil kullanıcıları (özellikle din adamları), bu
sorunu bir filolog yaklaşımıyla farketmiş ve kendilerince çözüm üretmişlerdir.
Örneğin Çukurova bölgesinde Arapçanın Türk-Latin harflerine çevrilmesi
sürecinde yaygın olarak kullanılan şu işaretler, gerçekten de sorunun belli
ölçülerde çözümü olmuştur:

•

Patlamalı bir arka damak ünsüzü olan /k/ sesi ( )ﻖiçin “Ǩ”,

•

Türkçede bulunmayan ayın ünsüzü ( )عiçin, Türkçede
karşılandığı ünlünün üzerinde olmak üzere “^”,

•

Gayın ünsüzü ( )غiçin “Ǵ”,

•

Hırıltılı, sızıcı bir gırtlak ünsüzü olan /h/ ( )خiçin “Ḡ”,

•

Türkçede bulunmayan ve Arapçanın sesletimiyle büyümemiş
ve Arap olmayan birisinin sesletmesi gerçekten güç görünen
/h/ ( )حiçin “Ĥ”.

Öte yandan, Arap dünyasına genel bir bakışla bakıldığında (Arap ülkelerinin
televizyon programlarına, özellikle sinema filmleri ve dizilere, son siyasal
gelişmeler üzerine ülkemizde bulunan Suriyeli konuklara vb.) Arapçayı bilişim
ortamlarında (internet ve cep telefonu gibi) Latin harfleriyle yazmak isteyen
genç dil kullanıcılarının, bu tür sesbirimsel farklılıklardan doğan ihtiyaçları
birtakım rakamlar veya simgeler kullanarak aşmaya çalıştıkları gözlenmektedir.
Aslında bilişim ortamlarındaki yazılı iletişim için birtakım rakamların, bazı özel
kısaltmaların ve ikonların kullanılması, bugün bütün dünyada özellikle de
gençlerin küresel bir eğilimleri durumundadır. Ancak, Çukurova Arapçası için
önerilecek alfabede doğal olarak bu tür tercihlere yer verilemez. Çünkü bu hem
iki iletişim düzleminin (genel dilin ve internet dilinin) hem de iki simgesel
düzlemin (matematiksel simgelerin ve fonetik simgelerin) birbirine
karıştırılması anlamına gelecektir.
Buna göre ikinci boyut göz önünde bulundurulduğunda da özel ancak çeşitli
düzlemlerin birbirine karıştırılmadığı bir alfabenin geliştirilmesi gereği ortaya
çıkmaktadır. Latin kökene dayanacak olan bu alfabe, Türk-Latin alfabesiyle
eğitim alan genç Çukurova Arapçası kullanıcıları için pratik olacağı gibi,
Çukurova Araplarının dünyanın “gelişmiş” kültürlerine eklemlenmelerinde de
kolaylaştırıcı bir etken olacaktır. Çukurova Arapçasının Latin kökenli bir
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alfabeyle yazıya geçirilmesi konusundaki önerilerimiz 8 aşağıdaki Tablo’da
görülmektedir: 9∗

100

8

Arapçanın Latin harfleriyle yazıldığı ilk ülkelerden biri de bir takımada devleti olan Malta’dır. Malta’ya
MÖ 8. yüzyılda Sami kolundan gelen Fenikeliler (Kenaniler) yerleşmiştir. Fenikelilerin gelişi, Malta
takımadalarındaki tarihöncesi çağları sona erdirmiştir. Takımadalara ikinci Sami akını, MS 9. yüzyıldaki
Kuzey Afrika Arapları’nın akınıdır. Fenikeliler zamanında çoktanrılı olan Malta, Roma İmparatorluğu
zamanında Hristiyanlaşmıştır. Malta’da bugün iki resmi dil bulunmaktadır: Maltaca ve İngilizce. Maltaca,
yerli dile (Bu dil bugün daha çok Fenikelilerin yurdu olan Lübnan-Suriye hattında kullanılan Arapçaya
benzemektedir.) birtakım Anglo-Sakson ve Latin gramer özelliklerinin eklenmesiyle ortaya çıkan Sami
ağırlıklı karma bir dildir. İngilizcenin buradaki durumu, ekonomik bakımdan olduğu kadar yeraltı ve
yerüstü zenginlikleri bakımından da zayıf durumundaki Malta’nın, İngilizce dil okulları, yaz kampları ve
turizm yoluyla ekonomisini canlandırma çabalarıyla açıklanabilir. Bugün Maltaca 28 harften ve iki harf
birleşiğinden oluşan bir Latin alfabesiyle yazılmaktadır. Bu harfler şöyle sıralanabilir: A (a), B (b), Ċ (ċ),
D (d), E (e), F (f), Ð (ğ), G (g), Għ (għ), H (h), Ħ (ħ), I (i), IE (ie), J (j), K (k), L (l), M (m), N (n), O (o),
P (p), Q (q), R (r), S (s), T (t), U (u), V (v), W (w), X (x), ¼ (ż), Z (z). Örneğin mara “kadın”, bniedem
“adam”, ikel “yemek / yiyecek”, jitkellmu “konuşmak”, dinja “dünya”, aħbarijiet “haber / haberler”, ktieb
“kitap”, omm “anne”, jikteb “yazmak”, għajnejn “göz / iki göz”, imħabba “sevgi”, ras “baş”, tieqa
“pencere”, sıðra “ağaç”, Jisimni Mine. “Benim adım Muna.”, Għandi tifel. “Bir çocuğum var.”, Inti il-ma
taxxorb. “Sen su içiyorsun.” I jridu jit għallmu Malti. “Maltaca öğrenmek istiyorum.” gibi.
9
Tabloda Çukurova Arapçası için ÇA ve Standart Arapça için SA kısaltması kullanılmıştır.
∗

Karakterler özel bir font ile hazırlandığından orijinal özelliklerini kaybetmemeleri için tablo imaj
olarak metin içine yerleştirilmiştir. Editör
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Bu harf sisteminin Çukurova Arapçasına uygulandığı bir düzyazı metin örneği
aşağıdadır:

104

“Çukurova Arapçası Çukurova’da, Türkiye’de kullanılan kendine özgü (Arap)
halk ağızlarından (diyalektlerden) biridir. Bu dili kullananların çoğu Arap
harflerini ve fasih (standart) Arapçayı bilmezler; onlar yalnızca Latin harfleriyle
Türkçe okuma-yazma bilirler. Çukurova’da (Adana’da, Mersin’de, Tarsus’ta,
Karataş’ta ve aynı zamanda Antakya’da) yaşayan Arap çocukları ve gençleri,
bugün maalesef fasih (standart) Arapçayı bilmedikleri gibi, kendi halk
ağızlarıyla konuşmayı da bilmemektedirler. Bu dil, eğer Latin harfleriyle
yazılırsa, bu çocukların ve gençlerin bu dille konuşmaları, bu dili yazmaları ve
bu dille eğitim almaları mümkün olabilir. Ve daha önemlisi, eğer bu aşamaya
gelirlerse, Devlet’ten kendi asıl dilleriyle eğitim alma veya en azından onu
okullarda bir-iki dersle öğrenme talebinde bulunabilirler. Ve yine, eğer onlar
dillerini okullarda öğrenirlerse fasih (standart) Arapçaya ve Kur’an’a şimdi
olduğundan daha yakın olabilirler. Eğer Allah takdir eder ve kendileri de bunu
çok ister ve bu iş için çabalarlarsa, kuşkusuz sonuç alabilirler. Allah mukadderat
karşısında onlara yardım etsin (Kaderlerinde hangi güçlüğü yaşamak varsa Allah
o konuda onların yardımcısı olsun).”
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Sonuç ve Öneriler
Tarihsel birtakım gelişmelerin sonucunda, bugün dünyada artık coğrafik olarak
Arap ana gövdesinden ayrılan veya ayrılmak zorunda kalan veya bugün
anavatan olarak benimsedikleri topraklarda Arap olmayan etnik kimliklerin
şemsiyesi altında yaşayan ve kendilerini “Arap” olarak tanımlayan birçok grup
var. Bu gruplar, dilbilimsel olarak şaşırtıcı olmamakla birlikte, bugün büyük
ölçüde Arapçadan hem yazılı dil olarak hem de sözlü dil olarak hızla
uzaklaşıyorlar. Tahmin edileceği üzere yazılı dilden uzaklaşma daha hızlı ve
erken oluyor. Bu Arap gruplarında Arap harflerine ve klasik ve standart
Arapçaya yabancılaşma, onların Arapçayı öğrenmeleri ve onlara Arapça
öğretilmesi sürecinde ciddi sıkıntılar oluşturuyor. Aslında, dil-lehçe ayrımları ve
çeşitlilik oranları yüksek olduğu için dil öğretiminde lehçelerin durumu zaten
ciddi toplumdilbilimsel sorunlardır (ki bu noktada lehçeler genellikle
dezavantajlı konumda olmaktadırlar). Bir ülkede bir resmi dilin çevresinde o
dilin onlarca hatta yüzlerce ağzı bulunabilir. Bu ağızların söz konusu resmi dil
çevresinde toplanmaları çoğu zaman bir sorun oluşturmaz. Ancak bir ülkede o
resmi dille hiçbir genetik ilgisi olmayan, üstelik genetik akrabası durumundaki
bir resmi dille de siyasal ve coğrafi bağları kopmuş veya zayıflamış bulunan
ağız ve lehçelerin durumu daha karmaşıktır. Türkiye’nin resmi dili olan
Türkçeyle genetik ilgisi olmayan, ancak Fasih Arapçayla ve genel olarak Arap
dünyasıyla da bağı kalmamış olan ve kendi mikro dünyasında yaşama
tutunmaya çalışan Çukurova Arapçası bunlardan biridir. Çukurova Araplarına
siyasal ve coğrafi bağları kopma noktasına gelmiş Arap dünyasının fasih
Arapçasıyla verilen eğitimler genellikle sonuçsuz kalmaktadır. Bu bağlamda
Çukurova Araplarında çocukların ve gençlerin anadillerine Arap harfleriyle
değil, daha aşina oldukları Latin esaslı bir alfabeyle yaklaşmaları onların
motivasyonlarını arttıracaktır. Çünkü belirtildiği gibi, Arap harfleri çocuklarda
ve gençlerde süreç sonucunda başarısız olma ve süreçten sonuç alamama
endişesi yaratmaktadır. Üstelik eğitime, doğrudan klasik ve standart Arapçayla
değil, henüz hâla anne-babalardan ve özellikle de dede-ninelerden duyulması
olasılığı bulunan lehçe Arapçasıyla başlamak, klasik ve standart Arapçaya
eklemlenme sürecini hızlandıracaktır.
Bu çalışmada, sözkonusu önerilerde Çukurova Arapçası bir pilot uygulama alanı
olarak görülmektedir ve “Çukurova Arapçası çoğunluğunu çocuk ve kadınların
oluşturduğu genel dil kullanıcıları hedefi doğrultusunda nasıl yazıya
geçirilebilir?” sorusuna cevap aramaktadır. Buna göre, yapılması gereken ilk
şey, Suriye-Lübnan kıyı lehçesinin bir parçası olan Çukurova Arapçasını artık
klasik ve standart Arapçadan farklı, kendine özgü ve bu haliyle yaşamayı hak
eden bir lehçe olarak kabul etmektir. Bu yaklaşım, tahmin edilenin aksine
Çukurova Arapçasını klasik-standart Arapçadan koparmayacak, aksine kopma
noktasına gelen bu ilişkinin yeniden kurulması noktasında bir köprü görevi
görecektir. Çukurova Arapçası dil kullanıcılarına klasik-standart Arapçadan çok
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bu yerel Arapçanın öğretilmesi, Çukurova Araplarının jeo-politik konumları söz
konusu olduğunda da daha gerçekçi olacak ve çocukların kendi dillerini
öğrenmeleri konusundaki motivasyonlarını arttıracaktır.
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Yukarıdaki Tablo’da önerilen alfabe Latin esaslı olmakla birlikte, kendine özgü
birçok işaret de barındırmaktadır. Bunun nedeni, Çukurova Arapçasının, klasik
ve standart Arapçada olduğu gibi, Türk-Latin veya başka bazı Latin kökenli
alfabelerde işaret karşılığı bulunmayan kendine özgü birtakım sesbirimlere sahip
olmasıdır. Bu bakımdan önerilecek Latin kökenli alfabede, başka hiçbir Latin
kökenli alfabede olmayan işaretlerin bulunması doğaldır. Ben ilk öneri olarak 41
işaretlik bir alfabe sunuyorum. İlk bakışta önerilen bu alfabedeki işaret sayısının
fazla olduğu düşünülebilir. Ancak Arap harflerinde örneğin her harfin başta,
ortada ve sonda yazılmasıyla ilgili birçok varyasyona sahip olduğu, böylece
gerçekte Arap harflerinin de yaklaşık 100 farklı işaretten oluşan bir alfabe
olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 41 makul bir sayı gibi görünmektedir.
Bu ve buna benzer önerilerde, tercih edilen işaretlerin el yazısı karakteri olarak
da rahatlıkla uygulanabilmesi ve özellikle çocukların ve gençlerin vazgeçilmez
bir biçimde kullandıkları bilgisayar ve cep telefonu klavyelerinin imkânlarına olabildiğince- uygun olması noktaları göz önünde bulundurulmalıdır. Çukurova
Arapları, Çukurova Arapçasını diğer Arap lehçeleri içindeki yeri bakımından
konumlandırdıktan ve bu gibi iç sorunlarını çözdükten sonra talepleri konusunda
(örneğin Türkiye’nin tirajı en yüksek gazetelerinden Çukurova bölgesi için biriki sayfalık Çukurova Arapçası-Çukurova Arapları özel yayını yapmalarını
istemek gibi) daha çok bilinçleneceklerdir. Çukurova Arapçasının bir eğitim dili
olması, en azından bölgesel olarak kısmî bir seçmeli ders haline getirilmesi de
dilbilimcilerin yeni bir “dil ölümü” olayına tanık olmalarına engel olacaktır.
Ancak alfabe zorluğunun sorunun yalnızca bir bölümünü oluşturduğunu, lehçe
düzeyindeki bir Arapçanın öğretilebilmesi için en kısa zamanda bir gramerinin
de hazırlanması gerektiğini de belirtmek gerekmektedir.
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ÖZET
Doğu kilise ve manastırları, kendisine bağlı mümin topluluklara ilişkin olarak hem
içe hem de dışa dönük kayıt tutma geleneğini devamlı bir şekilde uygulanmıştır.
Bu kayıtlandırma işleminde kilise hiyerarşisine yönelik olanı içe dönük kayıtlar
olarak değerlendirebiliriz. Bununla birlikte, özellikle kiliselerde başta vaftiz olmak
üzere nikâh, vergi ve ölüm gibi geniş bir yelpazede birey-toplum ilişkisini esas
alan ve topluluğa yönelik olarak değerlendirilebilecek dışa yönelik kayıtlar da
tutulmuştur. Bu kayıtlarda, bireyden yola çıkarak topluma yönelik bilgileri bulmak
mümkündür. Diyarbakır Mar Petyun Keldani Kilisesi’ne ait Ölüm Defteri
(defter’ül mevta), kayıtların tutulmaya başlandığı 1882’den 1955’e kadar kilisede
kullanılmaya devam edilmiş, bu tarihten sonrasında da terk edilmiştir. Bu
makalede, Diyarbakır Mar Petyun Keldani Kilisesi’nde 1882-1955 arasında
tutulmuş bulunan Ölüm Defteri’nin kayıtlarından hareketle, Diyarbakır Keldani
topluluğunun söz konusu dönemde, şehirdeki durumunu bir iç okuma şeklinde
topluluğun hangi koşullar altında bulunduğu ortaya konulacaktır.
Anahtar sözcükler: Keldaniler, Diyarbakır, ölüm defteri
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ABSTRACT
Diyarbakır Chaldeans in The Context of Mar Petyun
Chaldean Church’s Death Registry
Eastern churches and monasteries have been constantly practiced with a tradition
of recording both inward and outward with regard to their believers. In this
registration process, we can regard the church hierarchy as intrinsic records.
However, in the churches there are also externally kept records, which are based
on the individual-society relation in a wide range of subjects such as marriage, tax
and death, especially baptism, and can be evaluated for the community. In these
records, it is possible to find community oriented information by going out on an
individual basis. The Death Registry (Defter’ül Mevta) by the Mar Petyun
Chaldean Church in Diyarbakir continued to be used in the church from 1882 to
1955, when records began to be kept, and was abandoned after this date. In this
article, the records of the Death Registry kept between 1882 and 1955 at the Mar
Petyun Chaldean Church in Diyarbakır, will reveal the conditions under which the
community is found as an internal reading of the Diyarbakır Chaldean community
in that period.
Key words: Chaldeans, Diyarbakır, death registry
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Makalemizin amacı, ülkemizde resmi veya özel arşiv ve kütüphanelerinde
bulunmayan, yerelde hazırlanmış ve kendi alanında ilk olma özelliğine sahip bir
el yazması malzemenin yol göstericiliğinde, Diyarbakır Keldani topluluğunun
anlatımıdır. Bu el yazması malzemenin insan-zaman ve mekân bağlantısıyla ait
olduğu Diyarbakır Keldani topluluğunu, yine kendileri tarafından üretilmiş içe
dönük kayıtlandırma sisteminin bir parçasından hareketle topluluğu içten bir
okuma çabası olarak değerlendirilebilir.
Keldani Kavramı
Keldani kelimesinin geçtiği kutsal metinlerin ilki Tevrat’tır. Bu metindeki
kullanılış şekli Kasdim şeklindedir. Kelime bir etnik grubun isim babası olarak
tarif edilerek, Hz. İbrahim’in kardeşi Nahor’un çocuklarından birisi olan
Kesed’e bağlanmaktadır. (Albayrak, 2001, s. 109) kelimenin Aramice şekli olan
Kasdai ve Kasdaya’nın İbranice kökenli olmadığına vurgu yapmaktadır.
Kelimenin, Eski Ahit’in İ.Ö. 270’de başlanılan Yunanca tercümesinde ve diğer
Yunan kaynaklarında Khaldaioi ve Rabbinik (Ortaçağ başlarında hahamların
kullandığı İbranice) metinlerde Kaldiyyim ve Kaldaei şeklinde literasyona
uğradığını belirtmektedir. Akadça’nın lingüistik özelliklerinden dolayı Kasdai
kelimesindeki s harfi düşerek onun yerine l harfi geçerek Kaldai halini almış ve
bu şekilde Tevrat metinlerine geçtiği tespiti yapılmaktadır.
Tevrat ve bölümlerinde Keldanilerle ilgili birçok ifade bulunmaktadır. Keldani
Kralı Nebukadnessar’ın Kudüs’ü işgal etmesi ve Yahudileri Babil’e sürgüne
göndermiş olması gibi tarihte yaşanmış vakalardan dolayı İbranilerin
Keldanilerle yakın temasları olmuştur. (Albayrak, 1997, ss. 45-46) Burada en
dikkat çeken durum, Keldanilerin savaşçı ve cezalandırıcı kişilikleri yanında
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sihirbaz ve büyücülükteki özelliklerinden bahsedilmiş olmasıdır. (Albayrak,
2015, s. 862)
Buna mukabil İncil ve bölümlerinde Keldanilerden pek bahsedilmemektedir.
Matta İncil’inde bahsedilen yıldız takipçilerinin (Matta İncili, 2, ss. 1-2) Eski
Babil, yıldız bilimi konusunda gelişerek, yıldızların hareketlerini yoruma
dönüştürmüş bir grup üyeliğinden bahsedilmektedir. Bu konuyla ilgilenen Babil
yerleşimcileri olan Keldanilerin tanımlaması da yıldız bilimci, kehanette
bulunan kişiler anlamına geliyordu. Bir olasılıkla Doğudan yola çıkan ve bir
yıldızı takip ederek Beytlehem’e gelen ve İsa’ya tapınan yıldız bilimciler
(mğuşe) de Keldanilerin yaşadığı bölgeden geliyorlardı. (Molitor, 2004, s. 9)
Buraya kadar ortaya koymaya çalıştığımız esas mesele, tarih sahnesinden
çekilmiş bir topluluk ismi olan Keldanilerin, XVI. yüzyılda tekrar gündeme
gelmiş olmasından dolayı, Keldaniler olarak tanımlama kilise ve topluluğun
isimlendirmesini tarihi arka planına bakarak, “Keldaniler kimdir?” sorusuna
cevaplar bulabilmekti.
Tarihte Keldaniler
Antik çağlarda yaşamış Keldaniler, yukarıda da ifade edildiği gibi, kutsal
metinlerde kendilerinden izler bırakmışlardır. Makalemizin konusunu oluşturan
Keldani isimlendirmesi ise aynı coğrafyada bulunan Doğu Süryani Kilisesi
topluluğu üyelerinin bir kısmının yeniden Keldani olarak isimlendirilmesi olarak
anlaşılmalıdır. Doğu Kilisesi müntesibi olup, Vatikan’ın inanç formülünü kabul
etmelerinin bir sonucu olarak, XVI. yüzyılın başlarında Vatikan tarafından
Keldani Kilisesi olarak isimlendirilmesi neticesinde, Keldani kavramı tekrar
tedavüle konulmuştur. Yukarıda tartışmaya çalıştığımız konu, kısaca iki farklı
zamanda ancak ortak bir coğrafyada bulunan topluluğun tanımı konusunda
ortaya çıkan yeni durumun bir önceki aşamasına dair bilgileri ortaya koymaktır.
12 Kasım 1553’te Yuhanna Sulaka tarafından, Doğu Kilisesi (Nesturi) müntesibi
iken çok çeşitli dinamiklerin harekete geçmesi neticesinde Vatikan’ın inanç
esaslarını kabul eden topluluk tarafından Diyarbakır’da tesis edilen Keldani
Kilisesi, ilk olarak dünya sahnesine çıkmıştır. 16. yüzyılın ortalarında tesis
edilen Keldani Patrikliği, kesintilerle de olsa 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar
Diyarbakır’da ikamet etmiştir.
Diyarbakır Keldani topluluğuna ait Ölüm Defteri tanıklığında döneminin
Diyarbakır’ında toplumsal dokuyu oluşturan dini inanç gruplarının demografik
durumuna baktığımızda şöyle bir tabloyla karşılaşmaktayız. 1870 yılına ait
nüfus bilgilerinde (Tekin, 2008, s. 639) gayrimüslimlerin kendi içlerinde
mezhepsel ayrılıkları nedeniyle oldukça fazla çeşitliliğe sahip olduğunu
görülmektedir. Dönemi içerisinde Diyarbakır şehir merkezinde demografik
anlamda en önemli çoğunluğu Ermeni topluluğu oluşturmaktadır. İkinci sırada
Süryaniler ve üçüncü sırada da Keldaniler yer almaktadır. Bu durumu mezhepsel
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ayrım noktasında ele aldığımızda ise şehirdeki Katolik inancına sahip olanlar
arasında en fazla müntesibi olan topluluğun da Keldaniler olduğu tablodan
anlaşılmaktadır.
Tablo 1: Diyarbakır Şehir Merkezi Nüfusu (1870)

Din/Mezhep
İslam
Ermeni Gregoryen
Ermeni Katolik
Süryani
Süryani Katolik
Keldani
Rum
Rum Katolik
Protestan
Yahudi
Toplam
Gayrimüslim

112

Sayı
9814
6853
831
1434
174
976
305
55
650
208
11278

Kaynak: Mustafa Tekin (2008) “Ali Emiri’nin Osmanlı Vilayat-i Şarkiyesi
Bağlamında Diyarbakır” Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Diyarbakır Sempozyumu, Ed.
Bahaeddin Yediyıldız-Kertsin Tomenendal, Diyarbakır Valiliği Yayınları, Cilt: III,
s. 640

Yukarıda adı geçen toplulukların iç ve dış bürokratik işleyişinde kayıt tutmanın
nedenlerini birçok açıdan tartışabiliriz. Kiliselerdeki kayıtlandırma sistemini iki
farklı gerekçelendirme üzerinden ele alabiliriz. Birinci gerekçenin kilisenin iç
kayıtlandırma sistemiyle, kendisine bağlı nüfus kitlesinin genel durumu
hakkında bilgi sahibi olabilmesi amaçlanmıştır. İkinci gerekçenin ise bu
kayıtlandırma çalışmalarının kilise hiyerarşisinin kendi kurumsal yapısının
dışında var olan devlet organizasyonun, kendisinden talep etmiş olduğu
demografik anlamda bilgilendirmeye yönelik kayıtlarıdır.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde devlet hazinesine gelir sağlamak, savunma
ve savaşlar için toplanan askerlerin giderlerinin sağlanması gayesi ile arazi ve
nüfus yazımı yapılmasına ve bunlarla ilgili kayıtların tutulmasına özel bir önem
verilmiştir.
Diyarbakır Bölgesindeki Keldani Nüfusu
Osmanlı’da 1831 yılından itibaren merkezden sancaklara, vilayet, kaza, nahiye,
köy ve mahalleye kadar uzanan yönetim ve bürokrasi zincirinde, nüfusa ait iş ve
işlemler uygulanmaya çalışılmıştır. Bu tarihten sonra 1844, 1852, 1856, 1866,
1881-82, 1905 yıllarında lokal veya geniş kapsamlı nüfus yazılımları icra
edilmiştir. Bu sayımların ilki olan 1831 sayımını, nüfus hizmetleri açısından,
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önemli kılan yönü vergiye tabi ve askerlik hizmetiyle yükümlü erkek nüfusun
doğum, ölüm ve nakil gibi nüfus olaylarının takibi için defter tutulmaya
başlanmış olmasıdır. Padişaha sunulan bir düzenleme ile vilayet ve kazalarda
yapılan sayımlarla ilgili tutulan defterlerin İstanbul’a gönderilmesi, bu konudaki
çalışmaların bir nizamnameye bağlanmasına yönelik konu başlıkları
belirlenmiştir. Bu başlıklardan birisi, ölen şahısların isimlerinin kayıtlı
bulunduğu defterdeki isimlerinin üzeri çizilerek, ölüm tarihlerinin yazılmasıdır.
(Çimen, 2012, s. 196)
Yukarıda da değinildiği gibi nüfus sayımlarında amaçlanan devletin vergi
gelirlerini ve askeri güç durumunun tespit edilmesi düşünülerek, var olan insan
potansiyeli önemsemiş ve kayıt altına almıştır. Dolayısıyla da, bu durumun
dışında kalan, kadınlar ve çocuklar vergi ödemedikleri ve askere
alınmadıklarından ötürü kayıt kapsamı dışında tutulmuşlardır
Nüfus olma özelliğini kaybeden ölüler ise her zaman için ayrıntılı bir şekilde
kayıtlandırma çabasının dışında kalmışlardır. Ölmüş olan nüfusa ait sayısal
bilgiler bazen kayıt edilme durumunda olmuşlardır. Özellikle sefer ve savaş
sırasında meydana gelen ölümler, genel manada başarısızlık hanesine kayıt
edileceğinden ya görmezden gelinmiş ya da ölenler olabildiğince küçük sayılarla
ifade edilmeye çalışılmıştır. Bu durum galipler için geçerli olsa da, mağluplar da
kayıplarının sayısal verilerini ifşa etmemek üzere, rövanş hislerinin meşruiyeti
için hep bir yerlere not etmişlerdir.
Kiliselerde tutulan ölüm kayıtları, bu dünya hayatından ayrılan için hukuki ve
tıbbi bir durumunun kaydedildiği belgeler olmakla birlikte, aynı zamanda ölen
için ölüm tarihinde anısına kilisede dua edilmesi ve fakirlere sadaka verilmesi
zamanlarının not edildiği dokümanlardır. Bu kayıtlar gayrimüslimler için önemli
olduğu kadar gerekli bir durumdur. Ölenlerin yakınları için ölen şahsın ardından
dini ritüel uygulanması amacıyla ölümün vukuu bulduğu tarihin not edilmesi
gereklidir. (Albayrak, 2001, s. 120) Bu durum cemaat içi işleyişte, din adamı
veya ilgili görevlisi için ölen cemaat üyesinin ölüm tarihi, aile bağları ve ölüm
nedeninin kayıt altına alınmasına çalışılmıştır. Kilisede tutulan bu kayıtların
dışında, daha çok miras ve varislerin davalarının kaydedildiği mahkeme kayıtları
da bulunmaktadır. Bu tereke kayıtları, kişinin ölümünden sonra tutulan hukuki
kayıtlardır. (Yılmazçelik, 1995, s. 274)
Ölüm kayıtları, normal nüfus sayım kayıtlarında olduğu gibi bireyden topluma
yönelik bilgileri bulmak mümkündür. Dönemsel olarak topluluk üyelerinin
sağlık durumu, ölenlerin yaş grupları, ortalama yaşam süresi, ölenin aile
bağlarının gelecek kuşaklara aktarılması gibi verileri de içerisinde barındıran
kayıtlardır. Ölen bireyin ailevi mensubiyeti yanında, mekânsal aidiyet ve
ayrışımını da bu kayıtlarda görmek mümkündür. Bunun yanında mezhepsel
aidiyet ve ayırışımı da bu kayıtlarda bulabilmekteyiz. Bu kayıtlarda mikro
ölçekte mekânsal yaşanmışlıklara ait bilgileri bulmakla beraber, makro anlamda
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bölgesel ve genel ülke tarihinde yaşanan olaylardan topluluğun etkilenme
oranını da görmek olasıdır. Etnik, dini, siyasi çatışmalara ait özel kayıtları,
çatışan güçler tarafından nasıl kayıt altına alınabileceğine yukarıda değinmiştik.
Oysa sivil durumda bulunan kayıtların bu konuda daha sağlıklı veriler
sunabileceğini kabul etmek gerekir. Bu sivil kayıtlar anlamında ilk defa bir
örnek olacağını düşündüğümüz Diyarbakır Mar Petyun Keldani Kilisesi ölüm
defteri makalemizin konusunu oluşturmaktadır.
Diyarbakır Keldani Kilisesi Ölüm Defterleri
Elimizde bulunan Diyarbakır Mar Petyun Keldani Kilisesi’ne ait ve bu
makalenin konusu olan Ölüm Defteri’nin kayıtları 1882’den itibaren
başlamaktadır. Bu tarih muhtemelen bir rastlantı değildir. Zira Osmanlı yönetimi
tarafından 4 Eylül 1881’de yürürlüğe konulan Sicil-i Nüfus Nizamnamesinde
(Çimen 2012, s. 195) çeşitli şehirlerde yaşayan gayrimüslim cemaatlerin kendi
liderlerinden kendi cemaatlerine ilişkin nüfus değişikliklerini kayıt altına
almaları istenmiştir. Eğer Diyarbakır Keldani Kilisesi’nin bu nizamnameyi esas
alarak Ölüm Defteri tutmaya başladığı düşünülürse, kilisenin 1882 yılından önce
bu gibi bir kayıt tutmamış olması muhtemeldir. Ancak durumun böyle olup
olmadığı konusunda herhangi başka bir bilgi de bulunmamaktadır.
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A) Defterin Fiziksel Özellikleri
Diyarbakır Mar Petyun Keldani Kilisesi’ne ait Ölüm Defteri, kayıtların
tutulmaya başlandığı 1882-1955 dönemine ait kayıtları içermektedir. Defter
bütün bu süreç boyunca kilisede muhafaza edilmiştir. Ancak bir taraftan süreç
içinde cemaatin sayıca bir hayli azalması, diğer taraftan ise defterin içeriğinin
topluluk üyelerince okunamaması nedeniyle defter unutulma ve kaybolma
tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Nitekim söz konusu defter böylesine atıl bir
vaziyette iken, kilise kütüphanesinde yaptığımız bir araştırma sırasında fark
ettik.
Kilisenin içinde bulunduğu koşullar defterin muhafazası için hiç elverişli
değildir. Defter, uzun bir süre boyunca, yağmur, toz, rutubet veya kemirgenlerin
istilaları kabilinde birçok badireye maruz kalmıştı. Nitekim kahverengi ebruli
ebruli kapakta kırılmalar meydana gelmişti. Kapakta ve sayfalarında
kemirgenlerin neden olduğu kısmi eksiklikler göze çarpıyordu. Defterin iki
kapağı dıştan siyah renk kumaş kullanılarak iki kapak birleştirilmiş ve ip dikişli
bir ciltlemeden geçirilmiştir. Ancak dikiş için kullanılan ipin inceliğinden dolayı
defterin sayfalarında dikiş yerinden kesilmeler oluşmuştur.
Bütün bu
olumsuzluklara karşın sayfaların yazı alanlarının metni okumaya engel teşkil
eden belirgin bir tahribat bulunmaması gerçekten şanstı. Yine de bazı sayfalarda
kullanılan mürekkebin kalitesizliğinden kaynaklanan küçük çaplı bazı silikler
bulunuyordu.
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Söz konusu defter 90 sayfalık olup, bunun 51 sayfası kullanılmıştır. Defter 16 x
24,5 cm ebadındadır. Sayfa standardı 5 sütun ve 26 satırlıktır. Defterin sağdan 3,
soldan 2 sütunlu olmasından hareketle muhasebe kayıtlarının tutulmasına
yönelik olarak matbu edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Defter Arapça yazılmıştır.
Defterde bulunan ölüm kayıtları; 1882’den başlayıp 1955’te sona ermektedir.
(bkz. Tablo 5) Kayıtların Diyarbakır şehir merkezinde mukim Keldani topluluğu
özelinde tutulduğu bizzat defterin başlangıcında. (bkz. Belge 1) Ancak süreç
içinde bu sınırlamanın dışına çıkıldığı anlaşılmaktadır. Çünkü 1909’da ve
1914’te Ermeni Katolik ve Rum Katolik oldukları belirtilen şahıslara dair
kayıtlar defterde yer almaktadır. 1915’ sonrasında ise farklı kiliselere mensup
birçok kimsenin kayıtlarına da yer verilmiştir.
Defterdeki ölüm kayıtları qâd intaqâl ila rahmatullah (Allah’ın rahmetine
kavuştu) veya Mutluluklar dünyasına/diyarına kavuştu, şeklinde bir giriş
ibaresiyle başlamakta, bunun hemen ardından ölen şahsa ait aile bilgileri
kaydedilmektedir. (bkz. Belge 2) Bir sonraki aşamada müteveffanın ölüm tarihi,
genellikle gün, ay ve yıl olarak belirtilerek verilmektedir. Bunun yanında
nadiren de olsa olsa ölüm tarihine ait ayrıntıları belirtilmemiş kayıtlara da
rastlamaktadır.
Tablo 2. Ölüm Defterinde kayıtlı bulunan diğer topluluklar

Mezhep
Ermeni Atik (Gregoryen)
Ermeni Katolik
Rum Katolik
Süryani Katolik
Süryani Ortodoks (Yakubi)

Sayı
23
10
8
4
2

Kaynak: Keldani Kilisesi Ölüm Defterleri

Söz konusu ölüm defteri toplamda 1135 ölüm kaydı ihtiva etmektedir. Bunlar
arasında 47 kayıt diğer kiliselerin mensuplarına ilişkindir. Bazı kayıtlar
müteveffanın ölüm sebebini de içermektedir (düşerek, yanarak, hastalık
sebebiyle vs.) Bu bağlamda 23 kayıt mevcuttur. Kimi kayıtlar ölümün nerede
gerçekleştiğine dair notlara da yer vermektedir (hapishanede, askerlik esnasında
vs.). 14 kayıt bu çerçevede değerlendirilebilir. Kayıtların 28’inde ölenlerin
yaşına veya ölümün gerçekleştiği güne ve hatta saate dair detay bulunmaktadır.
Bu kapsamda aşağıdaki örnekler gösterilebilir.

25 Ağustos 1884, Katmezli Abduyeşu’nun oğlu Hanna
Habib (12 Kânunusani 1883 doğumlu)
29 Eylül 1884, Makdis Mensur Papazoğlu'nun oğlu Bolis
(8 Teşrinisani 1863 doğumlu)
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28 Eylül 1885, Makdis Gorgis Terziyan, 60 yaşında
29 Kasım 1910, Hori Petyun Şalci ( Çarşamba günü saat
6.30)
16 Haziran 1915, Şemmas Mihayil Abid’in oğlu Şemmas
Naum (Diyarbekir Askeri Misafirhanesinde, mazlumen)
03 Ekim 1915,
Mardinli Abdallahad Petrus’un oğlu
Hırmız (askerlik esnasında)
21 Temmuz 1916, Cizreli Papazoğlulları’ndan Hanna ve
Said, 2 yaşında iken
25 Nisan 1918,
Kunduracı Yakub’un kızı Viktorya.
Siird ahalisinden olup sığınmacılar hastanesinde öldü.
Biçiminde ayrıntılı denebilecek bilgiler kaydedilmiştir.
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Defterin ilk on sayfası yazı karakteri açısından oldukça düzgündür. Bu durum,
kayıtların önceki bir müsveddeden istinsah edilmiş olması olasılığını akla
getirmektedir. Durumun böyle olduğunu gösteren başka bazı kanıtlar da
bulunmaktadır. Zira 1899-1900 yıllarına dair kayıtları ihtiva eden müsvedde bir
kâğıt, defterin içinde muhafaza edilmiş bir haldedir. Dolayısıyla defter
kayıtlarını tutan şahsın ihtiyaç duydukça söz konusu müsvedde kâğıda müracaat
ettiği düşünülmelidir.
Bu müsvedde kâğıdı şu cümleleri içermektedir. “Keldani milletimizden bu
yaşamdan ayrılanların listesi. Ocak1899 ile Ocak 1900 ayına kadar olanlar.” Bu
müsvedde kâğıdının, defter sayfalarına ait olmayıp, farklı bir ebat ve kalitede
üretilmiş olasından da anlaşılmaktadır. Bu müsvedde, Ocak 1899-Ocak 1900
ayları arasında kalan sürede vefat edenlerin isim listesi tarihsiz olarak yazılmış.
Bu listede isimleri yazılı bulunanların 19 adedine, defterde ilgili zaman
aralığında rastlanmaktadır. Geri kalan 5 adet kayıta defterde rastlanmamıştır.
(defterde Kayıtlı olmayanlar yıldızla belirtilmiştir.)

1- Siirdli Cabi Bolis’in kız kardeşi Susan,* 2- Hanna
Aşçı’nın oğlu Said,* 3- Ruhvanlı Yakub’un oğlu Yonan,
4- Kebapçı Tumas, 5- Şem’un Alkuşi’nin kızı Terizya, 6Kör Kıryakis 7-Buhtanlı Simon’un kızı Verdi, 8- Naum
Said Ağa’nın oğlu Cebur, 9- Mardinli Said, 10- Yakub
Temez’in kızı Feride,* 11- Anton Alkuşi’nin kızı Hanuş,
29 Temmuz, 12- Makdis Hanna Darahli 31 Temmuz, 13Kunduracı Hanna*, 14- Said oğlu Mihayil Hekim
Mihayil, 15- Yusuf Petrus di Natali’nin oğlu Kıryakis, 16Cebur oğlu Yonan Alkuşi, 17- İlyas oğlu Cebur …, 18Cebrail oğlu Hanuş…., 19- Şem’un Alkuşi, 20- Davud
Kireççi’nin annesi Hana, 21- Rızkullah Osib Hekim
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Hanna’nın kızı Zekiye,
22-… eşi Şem’un Sabbağ
Buvali,* 23- Dantaslı Yakub’un kızı Meryem.
Defterin 11. sayfasından itibaren 1892’ye ait kayıtları başlamaktadır. Buradan
itibaren kayıtlar birden fazla şahıs tarafından oluşturulmuştur. Kayıt işlemi için
kullanılan yazı malzemesi açısından durum böyledir. Nitekim bu sayfada geçen
qâd intaqâl ila rahmatullah (Allah’ın rahmetine kavuştu) ifadesi yazılırken
Allah lafzının üç farklı şekilde yazılmıştır. Bu da bu ifadenin üç farklı müellif
tarafından kaleme alındığını gösteriyor olmalıdır. İlerleyen sayfalarda kayıt
işlemlerinin müsveddeden alındığına, bununla birlikte müsveddeyi deftere
aktaranın, bu işlemi belirli bir zaman dilimi içerisinde, (bilgilerin doğrulanması
amaçlı olabilir) kayda dönüştürdüğünü de ileri sürülebiliriz.
Defterin sonraki sayfaları da bazı açılardan benzer örnekler yansıtmaktadır.
Örneğin 1897 den itibaren 1901 ve 1904 yıllarına ilişkin kayıtlar, farklı yazma
görevlisinin kaleminden çıkmış gibidir. Zira burada yazı karakterleri birbirinden
oldukça farklıdır. Bu süreler içerisinde görevli bulunanların müsvedde
kullandıklarını, gün ve ay kayıtlarının düzenliliğinden anlaşılmaktadır.
Yazının görselliğinden kaynaklanan düzenlilik 1910’dan itibaren, 1916 yılının
Ağustos ayının 14’üne kadar devam etmektedir. Ne var ki bu tarihten itibaren
yazı düzeninden bahsetmek neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Bunun nedenini
şehirdeki yaşanan gergin ve kaotik ortamın getirdiği şartlar, tecrübeli ve eğitimli
kayıt edicileri olumsuz etkilediğini, yazının görüntüsünden de anlamak
mümkündür.
B) Defterin İçeriği
Defterde yer alan kayıtlardan hareketle, Keldani topluluğunun Diyarbakır’daki
durumuna bakacak olursak: Kayıtlarda kişiye ait sosyal ve ekonomik statüden
ziyade, mensubu olduğu aile, mekânsal ve etnik aidiyet, varsa dini statüsünün
dikkate alındığını görmekteyiz. Defterde kayıtlı bulunanlardan özellikle erkekler
için meslekleri belirleyici kimlik tanımlaması olarak kullanılmıştır. Mensubu
olduğu ailenin varsa lakabı da kullanılmıştır. (bkz. Tablo 4) Birinci ve ikinci
kuşak baba isimleri çok nadir de olsa üçüncü kuşak baba isimleri künyede
belirtilmiştir. Belirleyici kimlik haline gelmiş olan mekânsal aidiyetler ismin
başına gelecek şekilde kullanılmıştır. Buradan hareketle meslek tanımı olmayan
erkek şahısların meslek edinecek yaştan önce öldüğü de kabul edilebilir.
Kadınlarda meslek tanımı kesinlikle bulunmadığından, genellikle baba ismi, sık
olmamakla beraber eşinin veya çocuğunun adı kullanılabilmiştir. Örneğin, 23
Şubat1920’de ölen Menuşi’nin kimliği belirtilirken, Mazıci Fethullah Saatçi’nin
eşi olduğu, devamında da Çerenkal Tumas Fadli Kasir'in kızı olduğu
belirtilmiştir. Bir başka örnekte, 19 Ocak 1939’da vefat eden Süryani Katolik
Makdis Saliba’nın kızı Feride, Boyacı Yusuf Horozoğlu’un eşi, Katolik Mezhebi
üzerine olup kutsal sırlarda bir hazine idi denilmektedir. Bir örnekte de, vefat
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edenin hem babası hem de erkek kardeşine atıfta bulunularak kimlik belirlemesi
yapılmıştır. 3 Kasım 1887 Makdis Petrus Papazoğlu’nun kız kardeşi, Yusuf
Zagni’nin kızı Makdis Katrina. Dolayısıyla bu ifadeden, vefat edenin hem baba,
anne veya kız kardeş olma hasebiyle, hem de eşi tarafından künyesi tanıtılmıştır.
Defterde kayıtlı bulunan şahıs adlarının birçoğu, şahsın veya ailesinin geldiği
kasaba veya şehrin adıyla tanımlandığına sıklıkla rastlanmaktadır. Bu yerleşim
yerlerinin yakın köy ve kasabalar olduğu dikkat çekmektedir. Bununla beraber
oldukça uzak yerlere ait tanımlara da rastlanmaktadır. Diğer belgelerde de
rastlanan İzmirli tanımlamalı şahısların oldukça eski yerleşimciler olmasına
rağmen, bu tanımım bir nevi lakap olarak kullanıldığını görmekteyiz. (Gümüş,
2014, s. 352) Bu anlamda sıklıkla Siirt, Musul, Mardin, Halep, Van şehirlerinin
adları kullanılmıştır. Bununla birlikte Diyarbakır şehir merkezine yakın kasaba
ve köyler ile özellikle Siirt’e yakın Meyyafarkin (Silvan) başta olmak üzere;
Cizre ve Hakkâri yerleşimlerine bağlı kasaba ve köylerinin adları kimlik
tanımlamalarında sıklıkla kullanılmıştır. Bu durumlarda yerleşim yerinin adı
sıfat olarak, baba adı ile birlikte şahsın ilk adı olarak kullanılarak ilk adın ve
çoğu zaman da baba adının sonrasında gelecek şekilde ifade edilmiştir. (İlhan,
2006, s. 49) Örneğin;

26 Eylül 1883, Boyacı Mihayil İzmirli’nin kızı Hanpuşi
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7 Mayıs 1884, Bikendli Aşçı Gorgis'in annesi Şmuni
12 Kasım 1884, Musullu Na'man’ın oğlu Ablahad (göğüs
hastalığından)
13 Aralık 1886, Cizreli Abdulmesih’in kızı Şmuni
18 Ocak 1888, Siird tarafında Tuma Mankıryan oğlu
İsa’nın oğlu Davud
12 Ocak 1889, Halepli Hoca Abdulmesih Çapan’ın kızı
Şmuni
21 Şubat 1890, Van şehrinden Papaz Daniyel Şuriz’in
oğlu Antun Efendi
13 Ocak 1895, Meyyafarkinli Şemmas Abdallahad
Horozoğlu'nun oğlu Said
Kayıtlarda, ölen şahsın ait olduğu kilise, etnik köken aidiyeti bağlamında
belirtilmiştir. Kayıtlarda belirleyici unsur Katolik mezhebine mensup
olunmasıdır. Bu durum 1909’a kadar devam etmektedir. Bu tarihten önceki
kayıtlarda farklı etnik veya mezhepsel bir ölüm kaydına rastlanmamaktadır.
1909’daki tek kayıt, 8 Aralık 1909’a olup Yeldo oğlu Buyi Hekim’in kızı
Keti’ye (Ermeni Katolik Cemaati’nden) aittir. Bu tarihten sonra bu türden bir
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kayda rastlanmamaktadır. Ancak 1914’ten itibaren bu tür kayıtlara sıklıkla
rastlanmaya başlanır.

14 Eylül 1915, Circis Kozma ….. Mihayil’in (Rum
Kadim) kızı Menuşi
9 Kasım 1915, Mardinli İbrahim’in kızı Meryem, Ermeni
Katolik cemaatinden
8 Haziran 1916, Kireççi Gorgis’in kızı Verduşi, Ermeni
Katolik
7 Nisan 1923, Yakubi cemaatinden olup Keldani olarak
ölen Allahverdi kızı Susan
27 Aralık 1943, Ermeni Katolik Circis Servi’nin kızı
Sofiya
28 Aralık 1943, Ermeni Katolik Meryem Koz
22 Temmuz 1944, Rum Katolik Makdis Circis Gorgis’in
kızı Sofiya
8 Şubat 1947, Süryani Katolik Cemaatinden Bolis
Kasar’ın oğlu İskender
23 Temmuz 1947 Rum Katolik Cemaatinden İlyas oğlu
Kenan Eczacı Circis
15 Temmuz 1947 Ermeni Katolik Cemaatinden İlyas’ın
oğlu Hancı Mensur
Şahıs adlarıyla birlikte bazı unvanların, dini hiyerarşi ayrımında kullanılan
ifadelere de rastlanmaktadır. Kentte Müslümanlar arasında güç merkezli bir
tabakalaşma mevcut iken, Gayrimüslimler arasındaki sosyal tabakalaşma etnik
ve dinsel örüntü üzerinden şekillenmiştir. (Çukurova, 2008, s. 360) Örneğin;

28 Eylül 1890, Hori İshak oğlu Derzi Filibos’un oğlu
Şemmas Mensur
10 Şubat 1891, Vekil Antun oğlu Yusuf oğlu’un Şerikçi
Şemmas Antun
6 Ekim 1891, Şemmas Yusuf Attar'ın oğlu Sayın
Metropolit Timetiyos
12 Aralık 1914, Siirdli Davud’un oğlu Papaz Cebrail,
Boşat köyü kilisesi papazı (Cumartesi)
5 Eylül 1921, İran Acem…. Ahvazda ………Hekim
Petrus’un oğlu Papaz Marusa
The Journal of

Mesopotamian Studies

Periodical Journal for Kurdish, Arabic and Syriac Studies
Vol. 3/2 Summer 2018

119

Mehmet ŞİMŞEK

2 Haziran 1923, Amid ve Meyyafarkin Metropoliti Sayın
Süleyman Mari (Sabbağ) kilise avlusunda kapının
karşısında defnedildi. Allah onu cennetine koysun.
9 Eylül 1926,Berber Hacı Hannuş’un çırağının oğlu
Papaz Cerrah Petrus
16 Şubat 1941, Amid Abreşiyesi ve Mardin Metropoliti
İsrail Davud Mardin Keldani Mar Hırmız Kilisesi’nde
gömüldü.
Ölüm kayıtlarında sosyal statü anlamında eğitim düzeyini gösteren ifadeler de
kullanılmıştır. Kurumsal eğitimin yanı sıra, dini eğitim anlamında kilise
içerisinde verilen eğitimi almış ve bu eğitimin ifadesi olarak kullanılan şemmas
ibaresi oldukça yaygındır. Bu ibareye sahip olanlar, sürekli olarak kilisede
görevli olanlar anlamında değildir. Şemmaslık eğitimini almış, ancak normal
yaşamında kilise dışında başka bir mesleği olup, yeri geldikçe kilisede görev
yapabilecek yetkinliğe sahip şahıs anlamını ifade etmektedir. İsimden önce sıfat
anlamında kullanılan Makdis ibaresi, kutsal yerleri ziyaret etmiş Hacı anlamında
kullanılmıştır. Örnek verecek olursak:

28 Eylül 1885, Makdis Gorgis Terziya, 60 yaşında
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25 Ocak 1886, Hanna Cabi’in oğlu Şemmas Gorgis
18 Temmuz 1887, Papaz Fercelle oğlu Yusuf’un oğlu
Şemmas Mihayil
28 Eylül 1890, Hori İshak oğlu Derzi Filibos’un oğlu
Şemmas Mensur
2 Şubat 1925, İbrahim oğlu Bakkal Hacı Mihayil
29 Eylül 1950, Şemmas Bolis Şuriz’in oğlu Hacı İlyas
Şuriz
Ölüm defterindeki kayıtların bir özelliği de ihtida etmiş olanların durumlarının
da not edilmiş olmasıdır. Öncesinde Hıristiyan inancına mensup iken, çeşitli
sebeplerden dolayı Müslüman olmuş, ancak daha sonra tekrar eski inancına
dönen ve bu esnada ölenlerin de bu durumları kaydedilmiştir. Bu durumun
1916’da yaşanmış olması da manidardır. Bu türden iki örnek bulunmaktadır.

7 Temmuz 1916, Siird ahalisinden İsa Ferho oğlu Yakub.
Bir müddet önce Müslüman olmuştu. Ölmeden önce
pişman olup geri döndü. Keldani papazları önünde itiraf
etti ve Keldani mezarlığına defnedildi, denilmektedir.
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22 Kasım 1916, Şemmas Petrus Saatçi kızı Lusya.
Kendisi ve kocası Müslüman oldu, kadın ölmeden önce
pişman olup Hıristiyanlığa döndü, denilmektedir.
Defterde Diyarbakır Keldani Kilisesi’ne veya şehirde bulunan diğer Katolik
kiliselerden herhangi birinin üyesi olmayıp, Hıristiyan inancına mensup
olmalarından dolayı ki büyük bir ihtimalle Katolik inancına mensup olmuş
olmalarından ötürü, iki batılı askerin ölüm kayıtları not edilmiştir. Bu
askerlerden biri Alman, diğeri de Fransız asıllı bir asker esirin ölüm kaydıdır.
Defter kayıtlarında;

4 Kasım 1916, 1892'de Almanya'nın Lübeck şehrinde
dünyaya gelen Subay Walter Humble, 3 Kasım 1916 da
Diyarbakır’da (Türkiye Asya’sı) öldü. 4 Kasım 1916
Pazar günü toprağa verildi.
28 Eylül 1920, Leon Oggee, Unicev/Nerme Fransız
esirlerinden Askeri Hastanesinde, şeklinde ifade
edilmektedir.
Kaydedilen ölüm bilgilerin bir kısmının, ölüm olayının gerçekleştiği yerin
Diyarbakır dışında olduğu, ulaşan bilgiye göre ölen şahsın künyesi ile birlikte
öldüğü yerleşim yerinin adı da kaydedilmiştir. Bunun nedeninin ölen şahsın ait
bulunduğu kilisenin Diyarbakır Mar Petyun Keldani Kilisesi, kendisi ve
ailesinin ikamet yerinin Diyarbakır olduğunu, çeşitli nedenlerden dolayı, ikamet
alanının dışında bulunduğu sırada, ölüm olayının gerçekleştiğini düşünebiliriz.
Bu da ikamet alanlarının oldukça farklılık gösterdiği gibi cenazesinin
Diyarbakır’a getirilip getirilmediği hakkında herhangi bir açıklama
bulunmamaktadır. Söz konusu duruma ilişkin, cenazenin Diyarbakır’a
nakledildiğine ilişkin tek bir örnek bulunmaktadır. Bu örnekte; 6 Eylül 1884,
Hekim Hannuş oğlu Şemmas Boğosi Efendi. Diyarbekir'den Mardin'e gitti. 3
gün sonra akciğerinden hastalandı ve öldü. 9 gün sonra Mardin’de vefat etti.
Cenazesi Diyarbekir'e götürüldü. Doğum tarihi 12 Kânunusani 1831,
denilmektedir. Bunun dışında çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla bildirilen ölüm
vakaları da deftere kaydedilmiştir. Örneğin;

21 Mayıs 1887, Bikendli Yeşu’un oğlu Aşçı Hanna,
Meyyafarkin’de
9 Ekim 1887, Papaz Bolis Çadırcı, Musul’da.
21 Aralık 1894, Makdis Sem'an oğlu Makdis Hanun’un
kızı Haci Kadar, Şam’da.
7 Ekim 1902, Yusuf oğlu Denho, Asitane (İstanbul) de
hapishanede öldü.
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6 Aralık 1904,
Beyrut'ta.

Şerikçi Şemmas Antun’un oğlu Yusuf,

1 Ocak 1908,
Bağdat'ta.

Hoca Mihayil Hırmız’ın kızı Feride,

24 Haziran 1910, Antun Basmaci’nın oğlu Büyük Şalci
Mensur, Giresun’da
15 Ocak 1912,
Viranşehirli Petrus Hekimoğlu'nun
oğlu Doktor Mihayil. Kaleden düşerek öldü. Telgraf
haberi Süryani Katolik Papazı Cebrail imzasıyla geldi.
25 Ocak 1914,
Amerika’da

Çelenkar Yusuf Fadli’in kızı Lusya,

25 Nisan 1914,

Boyacı Said Tayyuroğlu, Amerika’da

10 Ocak 1918, Merhum Petrus Hekim oğlu Doktor Ziya,
Beyrut’ta tifo ve koleradan vefat etti. 5 Aralık 1917.
Durumunu 24 Aralık 1917’de Hori Yusuf Tavi’den
aldığımız mektupla öğrendik. Buraya 12 Ocak 1918’de
ulaştı. Kız kardeşine, halasına ve ailesine bilgi verildi.
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10 Ekim 1918, Çaruhiye köyünden Petrus Hivan’ın eşi
Anna, Kız Mektebinin merdiveninden düşerek.
26 Temmuz 1919, Sazbend Antun’un kızı Lusya,
Musul’un Telafer köyünde sıcakların başına vurmasıyla.
19.05.1919, Kassarci İstepan Tumas, bir mermiyle
vuruldu.
21 Ağustos 1919, Çerenkal Hanna’nın oğlu Rızkullah,
Kudüs'te.
16 Şubat 1951, Papaz Daniyel oğlu Şemmas Bolis
Şuriz’in oğlu Tuma, İstanbul’da
C) Diyarbakır’da İlk Ermeni Olayları
1895 yılı birçok yönden şehrin tarihinde önemli izler bırakmıştır. Bu tarih,
öncelikle Ermeni Olayları (Verhıj, 2013, ss. 104-106) ile ilgili bir toplumsal
hafıza oluşturmuşsa da, bu yılda yaşanan salgın hastalıklar önemli miktarda
nüfus kaybına yol açmıştır. Özellikle 1895 Ocak ayında Çukur Mahalle, Hüsrev
Paşa Cami civarında başlayan kolera salgınında çoğu temmuz-ağustos aylarında
olmak üzere günde 70-90 kişi ölmüştür. (Çukurova, 2008, s. 360; Bozan, 2015,
ss. 219-239) Defter kaydında 7 Ağustos günü; koleradan ölenlerin kaydı, dikkat
edilirse Ağustos ayının son gününe ait kayıttan sonra yapılmıştır. Bu durumun
kayıttan sorumlu kişiye ulaşan bilgiden sonra kayıt edildiğini düşündürmektedir.
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Tarihsel kronolojide bulunmayan ve ölüm gerekçesi belirtilmeyen 3 Eylül
1895’te ölen Dentas Köyü’nden Nisan’ın kızı Meryem ile 2 Eylül 1895 tarihinde
ölen Demirci Yakub’un kızı Filumina’nın da koleradan ölmüş olması
muhtemeldir. Defter muhteviyatında ölüm nedenleri çoğunlukla verilmemiştir.
Ancak 1895 yılı Ağustos ayına ait 8 adet ölüm kaydının gerekçesinde kolera
ifadesi kullanılmıştır.

1 Ağustos 1895
koleradan.

Taşçı Hannuş Abid'in eşi Menuşi,

16 Ağustos 1895 Bicun köyünden Yonan’ın eşi Sara,
koleradan.
18 Ağustos 1895 Alipınar köyünden Boyacı Yusuf
Gusto’nun oğlu Hanna İlyas, koleradan.
19 Ağustos 1895 Papuci Yusuf Gusto’nun kızı Lusya,
koleradan.
30 Ağustos 1895 Tumas Bozo’nun kızı Anna, koleradan.
31Ağustos 1895 Burteci Davud oğlu Çarşafçı Circis’in
oğlu Davud Fercallah, koleradan.
7 Ağustos 1895 Şemmas Tuma Benekli’nin kızı Dellal
Susan, koleradan.
7 Eylül 1895
Kıtırbıl köyünden Baci Heylan oğlu
Kunduracı Yusuf’un oğlu Dikran, koleradan.
Kolera salgınında ölenlerin büyük kısmının Müslümanlardan oluştuğunu
belirten kayıtlar mevcuttur. Kolera salgının ortaya çıkmasıyla şehirdeki
gayrimüslimlerin orta halli ve fakir olanları Alipınar ve Kıtırbıl köyü civarına
göç ettikleri belirtilmektedir. (Çukurova, 2008, s. 360)
Diyarbakır’da 1895 yılının kasım ayında vuku bulan çatışmalı ortam, şehir
tarihini konu alan çalışmalarda I. Ermeni Olayları (Etöz, 2013, ss. 262-264;
Beysanoğlu, 1996, ss. 699-710; Bozan, 2006; Kevorkian, 2013, s. 56; Yazıcı,
2008, s. 741) olarak tanımlanmaktadır. Şehirde yaşanan olayların Keldani
topluluğu üzerindeki yansımalarını ölüm defterinden takip edebilmek
mümkündür. Olayların yaşandığı 1895 Kasım ayının ilk gününden itibaren,
(İlhan, 2008, s. 56) günlük kayıtların tutulduğunu, meydana gelen ölümlerin,
defterden sorumlu olan yazıcıya ulaşan bilgilere göre ölüm kayıtları, olayların
yaşandığı 1 Kasım ve 2 Kasım günlerinde tarihi sırası gözetilmeden
kaydedilmiştir.
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Grafik 1. 1892-1896 yıllarına ait ölüm kayıtları
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2. Teşrin (Kasım) ayının birinci gününe ait iki ölüm kaydından sonra ikinci güne
ait bir ölüm vakası kaydedilmiştir. Devamında tekrar birinci güne ait kayıtların
bulunması, yaşanan toplumsal gerilimler, günlük bilgi akışına göre
bekletilmeden ve müsvedde edilmeden kaydedildiğini ortaya koymaktadır. Bu
durum kayıtların güncelliğini ortaya koyması bakımından önemlidir. 1895 yılı
sonlarına doğu yaşanan olaylar (Verheij, 2013, s. 107) ve sonrasındaki ölüm
kayıtları incelendiğinde; Kasım ayı öncesindeki 11 aylık sürede gerçekleşen 54
ölüm kaydının 10 aylık ortalaması 4.3 iken sadece kasım ayındaki 12 kişilik
ölüm kaydı, diğer ayların ortalamasının 2.5 katından daha fazla bir orana
sahiptir. (bkz. Grafik 1) Bu da diğer topluluklara göre nüfus açısından üçüncü
sırada bulunan Keldanilerin toplumsal olaylardan etkilenme oranını ortaya
koyması bakımından da dikkat çekicidir.
Fransa’nın Diyarbakır’da bulunan konsolosu Meyrier’in 18 Aralık 1896’daki ilk
raporunda, 1895 olayları sırasında 14 Keldani topluluğu üyesinin öldüğünü
belirtmiştir. (Verheij, 2013, s. 109) Bu raporda yer alan Keldanilere ait ölüm
sayısı ile defter kayıtlarındaki sayı arasında önemli bir fark bulunmadığı
görülmektedir.
Tablo 3. 1895 Olaylarında Ölen Keldaniler

Tarih
1 Kasım 1895
1 Kasım 1895
2 Kasım 1895
1Kasım 1895
2 Kasım 1895
1 Kasım 1895
1 Kasım 1895
1 Kasım 1895

Şahıs İsmi
Abdallahad oğlu Hacı Attar Kıryakis
Hırmız oğlu Tıfınkçi Said
Şemmas Anton Küçükusta oğlu Petyun
Siirdli Şemmas Hanna oğlu Yağleci Refail
Boyacı Hanuş oğlu Boğos
Çaputçu Davud oğlu Gövdetaşıyan Yakub
Tıfınkçi Bedrus oğlu Kıryakis
Yakub Sa’ur Kıryakis
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1 Kasım 1895 Bikendi Ammu İsa
1 Kasım 1895 Yusuf Piruzi
(Tarihsiz)
Merkar eşi Susan
Kaynak: Keldani Kilisesi Ölüm Defterleri

1914’te yaşanan ikinci büyük yangın ve 1916’daki tifüs ve kolera salgınları
büyük bir nüfus kaybı yaşanmasına neden olmuştur.
D) 1915 Ermeni Tehciri ve Sonrası
Toplumsal anlamda tarihte yaşanmış ve toplumsal hafızamızda önemli izler
bırakmış olan 1915 olayları konusunda, tartışan taraftarların öne sürdükleri
önemli kanıtlardan birisi de, tartışılan konuyla ilgili kayıtların bulunması veya
bulunmaması üzerinden de kurgulanmasıdır. (McCarty, 1998, s. 56 ve s. 96;
Kenanoğlu, 2012. s. 180)
1915 yılı kayıtları, dönemi içerisinde yaşanan ve toplumsal hafızada Ermeni
Olayları olarak bilinen yaşananlardan Keldanilerin de (Huyodo Gazetesi, 1921)
etkilenmeleri kaçınılmaz olmuştur. 27 Mayıs 1915’te yayınlanan “Ermeni
Tehciri Kararnamesi” fiili olarak cephe hattının dışında olması nedeniyle
Diyarbakır’ı tehcir kapsamının dışında bırakmıştır. Ancak gelişen süreçte
Diyarbakır, tehcir edilen Ermeni kafilelerinin geçiş güzergâhı olmasının
yanında, Diyarbakır Valisi Dr. Raşid’in sorumluluğunda öncelikle, (Çetinoğlu,
2013, s. 386) şehir merkezinde yaşayan Ermeniler, tehcire tabi tutulmuşlardır.
Bu durumda 1915 ve 1916 arasında kaydedilen ölüm sayısının arttığını görmek
mümkündür. 1915’te kaydedilen ölüm sayısı 39, 1916’da kaydedilen ölüm
sayısı 47’ye yükselmiştir. Bu artışın nedenlerinin şehirde yaşanan kaos ortamını
en iyi şekilde açıklasa da, ölüm nedenleri net olarak ortaya konulmamakla
beraber, bazı ölüm kayıtlarında kullanılan ifadeler, tehcir süreci içerisinde
Keldanilerin de etkilendiğini ortaya koyması bakımından önemlidir. (Çetinoğlu,
2013, s. 391) Örneğin;

16 Haziran 1915, Şemmas Mihayil Abid’in oğlu Şemmas
Naum. Diyarbekir Askeri misafirhanesinde, mazlumen.
22 Haziran 1915, Refail Tayyuroğlu'nun oğlu Cebrail,
Diyarbekir Askeri Misafirhanesinde, mazlumen.
3 Ekim 1915, Mardinli Abdallahad Petrus’un oğlu
Hırmız, askerlik esnasında.
5 Ekim 1915, Mardinli Davud Hermuşi’nin oğlu Circis,
askerlik esnasında.
27 Aralık 1915, Dellal Petrus’un oğlu Netaşi Yusuf,
misafirhaneden çıktıktan 6 gün sonra.
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1914-1916 yıllarını kapsayan ölüm kayıtlarında, ölenlerin yaş grubunu doğru
olarak tespit etmek zordur. Bunun nedeni, elimizde mevcut bulunan Keldani
Kilisesi Vaftiz Defterinde, 1876 sonrasına ait kayıtlarının bulunmamasıdır. 1876
öncesi doğumluların ölüm kayıtlarına rastlamak mümkündür. 26 Şubat 1915’te
ölen Hekim Hanuş’un kızı Susan’ın, vaftiz kaydında 31 Mart 1846’da
doğduğunu, adı geçenin 26 Mayıs 1847’de Hekim Bedrus’un oğlu Osib’in kızı
Verduşi’inin vaftiz anneliğini de yaptığını takip etmemiz mümkündür. Hekim
Hanuş’un kızı Susan’ın ölüm tarihinde 69 yaşında olması, bu durumun normal
ölüm olabileceği noktasında bir fikir edinmemize yardımcı olmaktadır. Bir
başka örnekte ise; 15 Haziran 1915’te 49 yaşında iken ölen Aşçı İlyas oğlu
Şemmas Petrus, 22 Ekim 1865’te doğmuş, vaftiz defterine Aşçı İlyas İskender
Bey’in oğlu Petrus olarak kaydedilmiştir. 23 Mart 1916’da 70 yaşında iken ölen
Horozoğlu Şemmas Ablahad’ın kızı Katrina, 15 Ağustos 1846’da doğmuştur.
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Yukarıda belirtilen tarihler arasında defterdeki yazıların karakteri, yazı
malzemesinin kullanımı, tarih sıralamasının düzensizliği, bilgi akışının hızlılığı,
ortamın ve yazanın yaşadığı acıyı adeta yansıtmaktadır. (Aktar ve Kırmızı,
2013, ss. 289-318) Daha önceki sayfalarda rastlanmayan yatay ifadelere 1914,
1915 ve 1916 yıllarına ait kayıtlarda rastlamak mümkündür. 1918’deki kayıt
sayısının olağan üstü fazlalığının yanında, kadın ve çocuk ölümlerinin fazlalığı,
alt üst edilmiş yaşamın getirdiği sosyal ve ekonomik şartların dayanılmazlığının
bir sonucu olsa gerek. Geleneksel bir yaşam süren, çeşitli etnik ve dini
gruplardan oluşan şehir ahalisi, yüzyıllar içinde kurmuş olduğu hassas dengeler
tarumar olmuşa benziyordu. (Mergerian, 2013, s. 35) 1918 yılı kayıtlarındaki
düzenlilik, müsvedde kullanma imkânının tekrar mümkün olabildiğini
düşünmeye sevk etmektedir.
Grafik 2. 1912-1916 Yıllarına ait ölüm kayıtları
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1914, 1915, 1916 ve özellikle 1918’de kaydedilen ölümlerden kadın oranının
erkeklere çok yakın veya erkek sayısının üstünde olduğu (bkz. Grafik 2)
görülmektedir. Bu durumun nedenleri konusunda yapılabilecek yorumlardan
ilkinin, tehcir sonrasında erkek nüfusun kadın nüfusuna oranının azalmış olması.
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İkincisi ise tehcir sırasında, şehre gelen kadın nüfusunun kilise tarafından ve
bazı Müslüman aileler tarafından korunmuş olmasıdır diye düşünebiliriz.
(Gaunt, 2007, s. 600) Erkek nüfusun yaş durumunu ölen kişinin meslek sahibi
olmasına bağlı olarak, yetişkin olarak en azından 18 yaş üstü olabileceğini,
meslek sahibi olmayanların da 18 yaşın altında olduğu düşünülebilir. Kadın
nüfusunu yaş grubunun meslek sahipliliği belirtilmediğinden böyle bir analize
imkân tanımamaktadır.
Diyarbakır Mar Petyun Keldani Kilisesi ölüm defterini 1882-1955 yılları
arasındaki kayıtları cinsiyet bağlamında beşer yıllık gruplandırarak oluşturulan
grafikte de görüleceği üzere 1912-1922 arasındaki on yıllık süre, şehir ve ülke
açısından önemli bir kırılma noktasını oluşturduğunu görmemiz mümkündür.
(bkz. Grafik 3)
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Diyarbakır Mar Petyun Keldani Kilisesi Vaftiz defterinde yaptığımız çalışmada,
1876 ve öncesinde doğmuş olup şehirdeki ikameti devam eden ve Diyarbakır’da
vefat edenlerin yaşam sürelerini oldukça zor bir şekilde de olsa, tahminin
ötesinde doğru bir şekilde bilgilere ulaşma imkanını bulabildik. Bu konuda
karşılaşılan en önemli zorluk, doğumdan sonra, bireyin gençlik ve ölüm
durumunda isim değişikliğe uğramış olmasıdır. Yine vaftiz sırasında geleneksel
olarak ilk kullanılan ismin bir aziz veya azizeye ait olabilmesidir. Belirli bir
süreden sonra edinilecek meslek, lakap kullanımı, bahse konu olan ismi vaftiz
defterinden ölüm defterindeki kayıt takibini güçleştirebilmektedir.
Bu konuda yapmış olduğumuz çalışmada, 1727-1875 yıllarını kapsayan Keldani
Kilisesi Vaftiz Defteri’nde, topluluğa ait ölüm defterinde kayıtlı bulunanların
doğum tarihlerini tespit etmeye yönelik incelemede, tam bir eşleştirme mümkün
olmamaktadır. Ölüm halinde kullanılan isim ile vaftiz sırasında verilen isim
arasındaki farlılıktan dolayı bu tespitler güçleşmektedir. Örnek olarak, 5 Mayıs
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1882’de ölen Deveci Hanuş’un oğlu Takakçı Yusuf, ismini vaftiz defterinde
araştırdığınızda, 29 Kasım 1856’da Papaz Yusuf Abid’in yönettiği vaftiz
töreninde, adı geçen Deveci Hanuş’un oğlu Yusuf’un adını, Nakkaş Gorgis’in
oğlu Hırmız’ın vaftiz babalığını yaptığını kayıtlarda bulmamız mümkündür.
Ancak, Deveci Hanuş’un oğlu olan Yusuf’un henüz meslek tanımı yapılmamış
olmasından dolayıdır ki, Yusuf’un “Takakçı” mesleğine intisap edip etmediğini
teyidini alamadan, tam bir isim tespit yapılamayacağı düşünülmelidir.
Tablo 4. Ölüm Defterinde kullanılan mekân adları

Deyrzor
Bırkli
Sason
Basra
Mardin
Alipınar
Bikend
Şeranşi
Bağdat
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Beybil
İstanbul
Telafer
Piran
Cizre
Bircina
Siird
Botan
Halep

Beyrut
Ruhvan
Kudüs
Becun
Giresun
Kıtırbıl
Dantas
Tella
Katmez

Tılmaşer
İrencil
Çaruhiye
Nekuş
Telkif
Alkuş
Musul
Güzeldere
Urfa

Ahvaz
Temerz
Meyyafatkin
Piruz
Boşat
Amerika
Van
Sadhi

1 Haziran 1882 tarihinde ölüm kaydı yapılan Terzi İstefan oğlu Hoca Yusuf’un,
doğum tarihini tespit etmek için vaftiz defterine, meslek bilgisi dikkate
alınmadan yapılan incelemede, 1 Ekim 1825 tarihinde vaftiz kaydı yapılan Terzi
İstefan oğlu Yusuf adına vaftiz kaydına rastlamak mümkündür. Yine burada
meslek aidiyeti sorunlu bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte
kadın isimlerinin ölüm kayıtlarında meslek tanımı bulunmaması nedeniyle,
doğum tarihlerinin vaftiz defterinden tespit edilmesi, erkeklere göre daha
sorunsuz bir alan oluşturmaktadır. 30 Mart 1886’da ölüm kaydı bulunan Yusuf
Mahribeg kızı Susan, 14 Ocak 1841’de vaftiz kaydına aynı isimle rastlamak
mümkündür.
26 Mart 1921’den itibaren ölüm kayıtlardaki düzenlilikten bahsetmek oldukça
zordur. Kayıtları tutanların bu işin görevlisi olmadığı, eli kalem tutanın defteri
kullandığı izlenimi mevcuttur. Bir kaç kayıttan sonra yazı stilinin değişmesi,
kayıt görevlilerinin geri dönmemek üzere şehirden veya yaşamdan ayrılmış
olmalarından mıdır bilinmez ama kayıt defteri görevlilerinin değişmesi gibi
nüfusun azalmasına nispet edercesine defter sayfalarındaki kayıt sayıları da
azalmaya başlamıştır. Önceki sayfalarda neredeyse sayfa başına 20-25 kayıt
bulunurken, 1920’li yıllardan sonra sayfa başına 10-15 arası kayda, 19301940’lı yılları arasında ise kayıt düzensizliği ve kayıt sayısı oldukça azalmıştır.
Nihayetinde 51 sayfalık ölüm kayıt defteri terk edilmiştir.
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Tablo 5. Ölüm Defterinde adı sıklıkla geçen aile isimleri

Mahribeg
Papazoğlu
Horozoğlu
Seyrek
Bozuntu
Hekimoğlu
Şuriz
Devli
Küpeli
Aşçıoğlu

Tayyuroğlu
Kutkut
Mütevellioğlu
Gövdetaşıyan
Ganiroğlu
Mercimek
İzmirli
Tumacan
Burunsuz
Çelebiyan

Keşişoğlu
Habiloğlu
Cerhiyan
Tıfınkçi
Yarımakanlı
Lalo
Tulioğlu
Hırmızyan
Küçükusta
Amberoğlu

Rumoğlu
Benekli
Hindi
Necmioğlu
Aşuk Şebut
Frengülyan
Mamuşi
Sem’an
Tataroğlu

Defter kaydında sık kullanılan ve ortak mekânsal aidiyetleri ifade eden yer
isimleri mevcuttur. Diyarbakır kent merkezine coğrafik olarak yakın bulunan
yerleşim yerleri kimlik tanımlamasında kullanılmıştır. Diğer mekânlar ise
topluluk üyesinin vefatı sırasında çeşitli nedenlerle bulunmuş olduğu mekânı
anlatmaktadır. İstanbul, Amerika, Beyrut, Basra, Bağdat, Giresun, Van ve
Deyrzor bunlara örnek olarak verilebilir. Bunların dışında kalanlar, yerleşik
konumlu ifadeler sıfat olarak birey ve ailelerin kimlik aidiyeti anlamında
kullanıldığını ileri sürebiliriz.
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Tablo 5. Diyarbakır Keldani Kilisesi ölüm defterindeki kayıtların cinsiyet
bağlamında yıllara göre sayıları (1882–1955)
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Yıl
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917

Erkek
15
8
11
15
16
27
16
17
15
20
6
24
8
28
17
15
9
16
18
15
13
10
9
9
17
11
16
10
14
16
24
9
11
21
16
7

Kadın Toplam
0
15
3
11
9
20
9
24
12
28
17
44
8
24
12
29
8
23
8
28
5
11
9
33
11
19
26
54
9
26
14
29
7
16
8
24
8
26
13
28
9
22
6
16
11
20
6
15
14
31
9
20
10
26
5
15
14
28
8
24
6
30
8
17
15
26
18
39
31
47
17
24

Yıl
Erkek
1918
28
1919
16
1920
8
1921
4
1922
8
1923
3
1924
1
1925
3
1926
1
1927
1
1928
3
1929
2
1930
2
1931
2
1932
5
1933
4
1935
3
1936
3
1937
0
1938
0
1939
1
1940
2
1941
3
1942
3
1943
1
1944
2
1945
0
1946
0
1947
3
1948
0
1949
0
1950
1
1951
1
1952
2
1955
0
Toplam 645
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Kadın Toplam
35
63
10
26
2
10
2
6
3
11
5
8
1
2
1
4
3
4
3
4
2
5
1
3
3
5
2
4
0
5
1
5
5
8
1
4
1
1
4
4
6
7
0
2
2
5
0
3
3
4
2
4
1
1
1
1
0
3
1
1
2
2
2
3
0
1
0
2
2
2
490
1135
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Sonuç ve Öneriler
Yerelde üretilmiş olan belgelerin önemini ortaya koymak bir yana, belgelerdeki
güvenilirlik ölçütü oldukça güçlüdür. Makalemizin konusunu oluşturan
Diyarbakır Keldani topluğuna ait el yazması “Ölüm Defteri”nin sunmuş olduğu
bilgilerin, adı geçen mekâna ait diğer kayıtlandırma belgelerinden de takip
edebilme imkânı, belgenin güvenilirliğini arttırmaktadır. 1882’de başlayan
defterin devamlılığını 1955’e kadar devam ettirmesi, şehrin ve aynı zamanda
ülkenin içinde bulunduğu önemli kırılma noktalarına şahitlik etmiş olması
açısından da önemlidir. 1895 ilk Ermeni olayları, 1914-1918 Birinci Dünya
Savaşı, 1919-1923 Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin yaşandığı tarihler, Diyarbakır
şehir merkezinde demografik olarak mikro ölçekte bulunan bir topluluğun not
etmiş olduğu bilgiler, yukarıda belirttiğimiz üç önemli zaman dilimde gelişen
güvenlik ve sağlık durumları hakkında önemli bir bilgi temin etmektedir. Ayrıca
şehirde ölümle sonuçlanan sağlık sorunlarının hangilerinin olduğunu da görmek
mümkündür. Burada ayrıntılarıyla ele almaya çalıştığımız yazma eser,1915 ve
sonrasında yaşanan olayların, Ermeniler dışında da mekânda mevcut bulunan
diğer dini sosyal toplulukları nasıl etkilediğini sınırlı bir düzeyde de olsa görme
imkânı sunmaktadır.
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Belge 1. Defterü’l mevta Diyarbekir’de ikamet eden Keldani cemaatine aittir.
1882
Rabbe ait olarak ölenlere ne mutlu
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Belge 2. Ölüm defterinin ilk sayfası
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Belge 3. Ölüm defterinin 32. sayfası, 1914 yılı kayıtlarının sonu ile 1915 yılı
kayıtların başlangıcı.
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ﻛﻮرﺗﮫ
ﺋﮫم ﺗﻮێﮋﯾﻨﮫوەﯾﮫ ،ﻛﮫ ﻟﮫ ژێﺮ ﻧﺎوﻧﯿﺸﺎﻧﯽ )ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻮردی ،ﻟﮫ ڕواﻧﮕﮫی ﭘێﻮەرەﻛﺎﻧﯽ دەﻗێﺘﯽ ،ﺑﮫ ﻧﻤﻮوﻧﮫی دەﻗﯽ
ﺷﯿﻌﺮی ﻟﮫ ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا( داﯾﮫ  ،ﺗﮫوەرەﯾﮫﻛﮫ ﻟﮫ ﻧﺎﻣﮫی دﻛﺘﯚرا ،ﺑﮫ ﺷێﻮەﯾﮫﻛﯽ ﮔﺸﺘﯽ ڕێﮕﺎﯾﮫﻛﮫ ﺑﯚ
ﺧﺴﺘﻨﮫ ڕووی ﺧﺎﺳﯿﯿﮫت و ﺳﺮوﺷﺘﯽ دەق ،ﻛﮫ ﻟﮫ ﻻﯾﮫن ڕەﺧﻨﮫﮔﺮ و ﺗﯿﯚرﯾﺴﺖ و ﻧﻮوﺳﮫراﻧﮫوە ﺑﮫ ﮔﻮزارﺷﺘﯽ
ﺟﯚراوﺟﯚر ﺟﮫﺧﺘﯽ ﻟﮫﺳﮫر ﻛﺮاوەﺗﮫوە و ﻟﮫ ﭼﻮارﭼێﻮەی ﻓﮫﻟﮫﺳﮫﻓﮫی ﺋﮫدەب و ﺗﯿﯚری ﺋﮫدەﺑﯽ و ڕەﺧﻨﮫﯾﯽ
ﺋﮫدەﺑﯽ و ھﻮﻧﮫرﯾﯿﮫوە ﺧﻮﯾﻨﺪﻧﮫوەی ﺟﯿﺎوازی ﺑﯚ ﻛﺮاوە.
ﻟێﺮەدا ﺋﺎﻣﺎژە ﺑﮫ ﺳﺮوﺷﺖ و ﺑﮫھﺎی دەق ﻛﺮاوە ،ﻟﮫ ﭼﻮارﭼێﻮەی ﺗێڕواﻧﯿﯿﻨﮫ ﺗﯿﯚری و ڕەﺧﻨﮫﯾﯿﮫﻛﺎﻧﮫوە ،ﺋﮫو
ﭘێﻮاﻧﮫ و ﭘێﻮەرە ﮔﺸﺘﯽ و ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﯿﯿﺎﻧﮫی وەك ﻣﮫرﺟێﻚ ﺑﯚ ﺑﮫھﺎی دەق ﺑﻮون ﺧﺮاوﻧﮫﺗﮫڕوو ،ﺑﮫھﯚﯾﯿﺎﻧﮫوە دەق
ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫی زاﻧﺴﺘﯿﺎﻧﮫی دەﻗﺒﻮون و ﺟﯚری دەق ﺑﻮوﻧﯽ ﺧﯚی وەردەﮔﺮێﺖ ،ھﮫروەھﺎ ﺳﮫرەڕای ﺋﮫواﻧﮫ زۆر
ﻣﮫرﺟﯽ ﺗﺮﯾﺶ ﺑﯚ ﭼﮫﻣﻜﯽ دەق و دەﻗﺒﻮون ،ﭘێﺸﻜﮫش ﻛﺮاوە ،ﻛﮫ ھﮫﻣﻮو ﺋﮫواﻧﮫ ﭼﮫﻧﺪ ﺧﺎﺳﯿﯿﮫت و ﭘێﻮەرێﻜﯽ
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 ڕێبوارمحمداسامعیل. نەوزاد وقاص سعیدــ م.د.پ

 ﭼﻮﻧﻜﮫ ﻧﺎﻛﺮێﺖ ھﮫﻣﻮو ﺋﮫم ﭘێﻮەراﻧﮫ ﺑﮫﺳﮫر ﯾﮫك ﺟﯚرە دەﻗﺪا،(ﮔﺸﺘﯿﻦ ﺑﯚ وﺟﻮدی ﻧﺎوەﺧﻦ و ﻓﯚڕم )دەﻗێﺘﯽ
.ﻓﮫرز ﺑﻜﺮێﻦ
 ﺧﻮﯾﻨﺪﻧﮫوەﯾﮫﻛﯽ ﺗﯿﯚری و،دواﺗﺮ ﻟﮫ ژێﺮ ڕۆﺷﻨﺎﯾﯽ ﭼﮫﻣﻜﯽ دەق و ﺧﺎﺳﯿﯿﮫت و ﭘێﻮەرەﻛﺎﻧﯽ دەﻗﺒﻮوﻧﺪا
 دەﻛﮫوێﺘﮫ، دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻟﮫم ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫﯾﮫدا،ڕەﺧﻨﮫﯾﯽ ﺑﯚ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻮردی ﻟﮫ ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروو ﻛﺮاوە
 ﻛﮫ ﻟﮫﻣﮫڕ دەﻗﮫوە ﻟﮫ ﻻﯾﮫن ﺗﻮێﮋەراﻧﮫوە ﭘێﺸﻜﮫش،ﻧﺎو ﺑﺎزﻧﮫ ﺋﮫو ﻣﮫرج و ﭘێﻮەرە ﺗﯿﯚری و ڕەﺧﻨﮫﯾﯿﺎﻧﮫی
 دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ، ﻛﮫ ﻟﮫ ﺑﻨﮫﻣﺎ ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﯽ و ﮔﺸﺘﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ دەق دەڕواﻧێﺖ، ﺑﮫﭘێﯽ ﺋﮫو ﭘێﻮەراﻧﮫی،ﻛﺮاون
 ﭼﻮﻧﻜﮫ ﺑﻨﯿﺎدی دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ.ﺧﻮاروو ﭘﺎﺑﮫﻧﺪه ﺑﮫ ﭘێﻮەرەﻛﺎن و ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫی دەﻗﺒﻮون وەردەﮔﺮێﺖ
 ﻟﮫ ڕووى "زﻣﺎن و ﭘﮫﯾﺎﻣﺪاری و ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫ، ﺟﯿﺎﻛﺎری ﺧﯚی ھﮫﯾﮫ، ﻟﮫ ڕووی ڕوﺧﺴﺎر و ﻧﺎوەرۆﻛﮫوە،ﺧﻮاروو
 ھﮫڵﮕﺮی ﺷێﻮازێﻜﯽ ﺗﺎﯾﺒﮫت،" ﻓﯚڕم، ﺳﯚز، ﺧﮫﯾﺎڵ،و ﺟﯚری ژاﻧﺮﯾﯿﮫﺗﯽ و ڕەﮔﮫزە ﺋﮫدەﺑﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ وەك "ﺑﯿﺮ
 ﺑﯚﯾﮫ ﺑﮫ، ﺋﮫﻣﺎﻧﮫش ﺳﯿﻔﮫﺗﯽ ﮔﯚڕاوﯾﯿﺎن ھﮫﯾﮫ، ﺋﮫو ڕەھﮫﻧﺪاﻧﮫ ﭘێﻜﮭﺎﺗﮫی دەﻗﮫﻛﮫﯾﺎن ﺑﯿﻨﺎ ﻛﺮدووە،ﺑﮫﺧﯚﯾﮫﺗﯽ
درێﮋاﯾﻰ ﻣێﮋووی ﺋﮫم ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫﯾﮫ ﺑﮫ ﮔﯚڕاﻧﯽ ھﮫر ڕەھﮫﻧﺪێﻚ ﻟﮫو ڕەھﮫﻧﺪاﻧﮫی دەق ﺷێﻮاز و ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ دەﻗﮫﻛﮫش
 ﺋﮫﻣﮫش ﻟﮫ ﺋﮫﻧﺠﺎﻣﯽ ﻟێﻜﯚڵﯿﻨﮫوە و ﺷﯿﻜﺮدﻧﮫوە و ﻣﯿﺰاﻧﻜﺮدﻧﯽ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروو،ﮔﯚڕاوە
. ﺑﮫ ﭼﮫﻣﻚ و ﭘێﻮەرە ﺗﯿﯚری و ڕەﺧﻨﮫﯾﯿﮫﻛﺎن،ﺑﮫدەﺳﺖ دێﺖ

ÖZET
Metinselliğin Kriterleri Açısından Bakıldığında Kürt
Şiiri, Örnek Olarak Orta Kürt Lehçesinin Kürt Şiir
Metinleri
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Bu araştırma, “Kürtçe Şiir, metinselliğin ölçütleri, Orta Kürt lehçesinin Kürt şiir
metinleri bir örnek olarak ele alınmıştır.” Metin niteliğini ve özelliklerini
incelemek çalışmanım kapsamındadır. Metin-eleştirmenler ve teorisyenler
tarafından çeşitli şekillerde yoğunlaşmış, edebiyat felsefesi, edebi eleştiri ve edebi
teori çerçevesinde farklı yorumlanmıştır. Bu araştırma, teorik ve eleştirel bakış
açıları çerçevesinde metnin doğasına ve değerine ışık tutmaktadır. Bu çalışma
metinselliğin genel ve özel kriterlerini vurgular ve bu kriterler temelinde bir
metnin bilimsel kimliğini aldığını iddia eder. Bu ölçüler, metinselliğin varlığı için
bazı genel özelliklerdir ve bir metin türüne uygulanamazlar.
Araştırma, metin kavramı ve metinselkriterler ışığında, Orta Kürt lehçesinin Kürt
şiir metinlerinin teorik ve eleştirel bir analizini vermektedir. “Metin” in genel ve
özel ilkelerini dikkate alan ölçütlere göre, Kürtçe metinlerin Kürtçe metinleri, bu
kriterlere bağlanır ve metinselliğin kimliğini alır. Bunun nedeni, Orta Kürt
lehçesinin Kürt şiir metinlerinin yapısının, dil, anlamlılık, kimlik, tür türü ve
düşünce, hayal gücü, duygu ve biçim gibi edebi unsurlar bakımından kendine özgü
özellikleri olmasıdır. Bu yönler metinlerin yapısını oluşturur. Bu edebi okulun
tarihi boyunca, metinleri teorik ve eleştirel ölçütlerle analiz ederek ve inceleyerek
bilinebilecek olan yönler değişmiştir.
Anahtar kelimeler: Metinbilim, Metin doğası, Metin Yapısı, Amaçlılık, Uyum,
Durumsallık, Bilişsellik, Metinlerarasılık

ABSTRACT
Kurdish Poetry from the Perspective of the Criteria of
Textuality, Kurdish Poetry Texts of Central Kurdish
Dialect as an Example
This research is entitled “Kurdish Poetry from the perspective of the criteria of
textuality, Kurdish poetry texts of Central Kurdish dialect as an example". It is part
of the doctoral thesis which aims at examining the nature and properties of text.
This – the nature of text - has been focused on by critics and theorists in various
ways. It has also been interpreted differently within the framework of the
philosophy of literature, literary criticism and literary theory.
This research sheds light on the nature and value of text within the framework of
theoretical and critical viewpoints. It highlights the general and specific criteria of
textuality and claims that on the basis of those criteria a text receives its scientific
identity. These measures are some general features for the existence of textuality
and they cannot be imposed on one type of text.
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شیعری كوردی ،لە ڕوانگەی پێوەرەكانی دەقێتی
بە منوونەی دەقی شیعری لە كرمانجی خواروودا
The research gives a theoretical and critical analysis of Kurdish poetry texts of
Central Kurdish dialect in the light of the concept of text and its texuality criteria.
According to the criteria, that consider the general and specific principles of “text”,
Kurdish poetry texts of Central Kurdish dialect are bound to those criteria and
receive identity of textuality. This is because the structure of Kurdish poetry texts
of Central Kurdish dialect has its own properties in respect of language,
meaningfulness, identity, type of genre and literary elements such as idea,
imagination, emotion and form. These aspects build the structure of the texts. The
aspects, throughout the history of this literary school, have changed which could
be known through analyzing and studying the texts with the theoretical and critical
criteria.
Key words: Textuality, The nature of Text, Structure of Text, Intentionality,
Cohesion, Situationality, Informativity, Intertextuality

ﭘێﺸﮫﻛﯽ
ﺋﮫم ﻧﺎوﻧﯿﺸﺎﻧﮫی ﺳﮫرەوە ،ﻟێﻜﯚڵﯿﻨﮫوەﯾﮫﻛﮫ ﻟﮫﺳﮫر ﭼﮫﻣﻜﯽ دەق و ﭘێﻮەر و ﺧﺎﺳﯿﯿﮫﺗﮫﻛﺎﻧﯽ دەﻗێﺘﯽ ،ﺑﮫ
ﺷێﻮەﯾﮫﻛﯽ ﮔﺸﺘﯽ ،دواﺗﺮ ﺑﺎس ﻟﮫ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی دەﻛﺎت ﻟﮫ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا ،ﺳﮫﺑﺎرەت ﺑﮫ
ﺳﻨﻮوری ﻟێﻜﯚڵﯿﻨﮫوەﻛﮫش ،ﺳﮫرەﺗﺎ ﻟﮫ ڕووی ﺗﯿﯚرﯾﯿﮫوە ﭼﮫﻣﻜﯽ دەﻗێﺘﯽ ﺧﺮاوەﺗﮫڕوو ،دواﺗﺮ ﻟﮫ
ﭼﻮارﭼێﻮەی ﭘێﻮەرە ﮔﺸﺘﯽ و ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ دەﻗﮫوە ،ﻛﺎری ﭘﺮاﻛﺘﯿﻜﯽ ﻟﮫﺳﮫر دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮاوە ،ﺑﯚ ﺋﮫم
ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﮫش ﺳﻮود ﻟﮫ ﺷﯿﻌﺮی ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا وەرﮔﯿﺮاوە ،ﭼﮫﻧﺪ ﻧﻤﻮوﻧﮫﯾﮫك ﻟﮫ
ﺷﯿﻌﺮەﻛﺎﻧﯽ "ﻧﺎﻟﯽ ،ﺳﺎﻟﻢ ،ﻛﻮردی ،ﻣﮫﺣﻮى ،ﺣﺎﺟﯽ ﻗﺎدری ﻛﯚﯾﯽ ،ﺣﮫﻣﺪی"دا ،وەرﮔﯿﺮاون ،ﺗﯿﺸﻜﯽ
ﻟێﻜﯚڵﯿﻨﮫوەﯾﺎن ﺧﺮاوەﺗﮫﺳﮫر ﺑﯚ ﺳﮫﻟﻤﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﯚﭼﻮوﻧﮫ ﺗﯿﯚرﯾﯿﮫﻛﺎن ،ﺑﯚ ﺋﮫو ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﮫش ﺷﯿﻜﺮدﻧﮫوەﯾﺎن ﺑﯚ
ﻛﺮاوە ﺑﮫﭘێﯽ ﭘێﻮاﻧﮫ و ﭘێﻮەرەﻛﺎﻧﯽ دەﻗێﺘﯽ .
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ڕێﺒﺎزی ﭘﮫﯾڕەو ﻛﺮاو ﻟﮫم ﻟێﻜﯚڵﯿﻨﮫوەﯾﮫدا) ،وەﺳﻔﯽ ـ ﺷﯿﻜﺎرﯾﯿﮫ(ﯾﮫ ،ﻟﮫﮔﮫڵ ﺧﺴﺘﻨﮫڕووی ھﮫﻧﺪێﻚ زاﻧﯿﺎری
ﺗﯿﯚری ﻟﮫﺳﮫر ﭼﮫﻣﻜﯽ دەق و دەﻗێﺘﯽ ،دواﺗﺮ ﺑﮫ ﭘﺸﺖ ﺑﮫﺳﺘﻦ ﺑﮫم زاﻧﯿﺎرﯾﯿﮫ ﺗﯿﯚرﯾﯿﺎﻧﮫ وەﺳﻔﯽ ﭘێﻮﯾﺴﺘﻤﺎن ﺑﯚ
دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻟﮫم ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫﯾﮫدا ﺧﺴﺘﻮوﺗﮫڕوو و ﻧﻤﻮوﻧﮫ وەرﮔﯿﺮاوەﻛﺎﻧﻤﺎن ﺷﯿﻜﺮدووﺗﮫوە.
ﺋﮫم ﻟێﻜﯚڵﯿﻨﮫوەﯾﮫ ﻟﮫﭼﮫﻧﺪ ﺗﮫوەرەﯾﮫك ﭘێﻚ دێﺖ :ﻟﮫﺳﮫرەﺗﺎدا ،ﭼﮫﻣﻚ و ﭘێﻨﺎﺳﮫی دەق ﻟﮫ ڕواﻧﮕﮫی ﺟﯿﺎﺟﯿﺎ و
ﺑﯚﭼﻮوﻧﮫ ﺗﯿﯚرﯾﯿﮫﻛﺎﻧﯽ ﻟﮫﺳﮫر دەق و ﺑﺎﺑﮫﺗﮫﻛﺎﻧﯽ ﭘﮫﯾﻮەﺳﺖ دەق ﺧﺮاوەﺗﮫڕوو ،دواﺗﺮ ﺋﺎﻣﺎژەﻣﺎن ﺑﮫو ﭘێﻮەرە
ﮔﺸﺘﯽ و ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﯿﯿﺎﻧﮫ ﻛﺮدووە ،ﻛﮫ زاﻧﺎﻛﺎن ﺑﯚ دەﻗێﺘﯽ و ﻣﮫرﺟﮫﻛﺎﻧﯽ دەﻗﺒﻮون دﯾﺎرﯾﯿﺎن ﻛﺮدوون ،ﺋﯿﻨﺠﺎ ﻟﮫ
ﺗﮫوەرەﯾﮫﻛﯽ ﺗﺮدا ﺟﮫﺧﺖ ﻟﮫ ﺳﺮوﺷﺖ و ﺧﺎﺳﯿﯿﮫﺗﯽ دەﻗﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ ﻛﺮاوهﺗﮫوه ،ﭘﺎﺷﺎن ﻟﮫ ژێﺮ ڕۆﺷﻨﺎﯾﯽ ﺋﮫو
ﭘێﻮەر و ﺧﺎﺳﯿﯿﮫﺗﮫ ﮔﺸﺘﯽ و ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﯿﯿﺎﻧﮫ ،ﺷﯿﻜﺮدﻧﮫوەﻣﺎن ﺑﯚ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻮردی ﻟﮫ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ
ﺧﻮاروو ﻛﺮدووە ،ﺋﺎﺳﺖ و ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻮردﯾﻤﺎن ﻟﮫﺳﮫر ﺋﮫو ﺑﻨﮫﻣﺎﯾﺎﻧﮫ دﯾﺎری ﻛﺮدووە،
ﺋﮫﻧﺠﺎﻣﮫﻛﺎﻧﯽ ﺋﮫم ﻟێﻜﯚڵﯿﻨﮫﯾﮫش ﻟﮫ ﭼﮫﻧﺪ ﺧﺎڵێﻜﺪا ﺧﺮاوﻧﮫﺗﮫڕوو ،ﻟﮫ ﻛﯚﺗﺎﯾﺸﺪا ﺳﮫرﭼﺎوەﻛﺎن ﺑﮫ ﺋﮫﻟﻒ و ﺑێﯽ
ﻋﮫرەﺑﯽ و ﻻﺗﯿﻨﯽ ڕێﺰ ﻛﺮاون.
ﭼﮫﻣﻚ و ﭘێﻨﺎﺳﮫی دەق ﻟﮫ ڕواﻧﮕﮫی ﺟﯿﺎ ﺟﯿﺎوە
ﺑﮫﺷێﻮەﯾﮫﻛﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﭼﮫﻣﻜﯽ دەق ﺑﺎﺑﮫﺗێﻜﯽ ﻓﺮە ڕەھﮫﻧﺪە و ﻟێﻜﮫوﺗﮫی زۆری ﻟێ ﻛﮫوﺗﻮوەﺗﮫوە ،وەك
ﭘﺮۆﺳﮫﯾﮫﻛﯽ ﻧﺎﺳﺎدەو ﺋﺎڵﯚزە دەردەﻛﮫوێﺖ و ﻧﺎ ﭼێﺘﮫ ﻧﺎو ﭘێﻨﺎﺳﮫﯾﮫﻛﯽ ﮔﺸﺘﮕﯿﺮو ڕەھﺎوە ،ھﺎوﻛێﺸﮫﯾﮫﻛﯽ
ﺟێﮕﯿﺮ و دﯾﺎری ﺑﯚ ﻧﯿﯿﮫ.
ﺋﮫﻣﮫش ﺑﯚ ﻛﯚﻣﮫڵﯿﻚ ھﯚﻛﺎر دەﮔﮫڕێﺘﮫوە ،ﻛﮫ ﺧﯚی ﻟﮫ ﭘێﻜﮭﺎﺗﮫی ﺑﻨﯿﺎدی دەق و ڕەھﮫﻧﺪ و ﺟﮫﻣﺴﮫرەﻛﺎﻧﯽ
ﭘﮫﯾﻮەﺳﺖ ﺑﮫدەﻗﺪا دەﺑﯿﻨێﺘﮫوە .ﺑﮫواﺗﺎﯾﮫﻛﯽ وردﺗﺮ ،دەرﻛﮫوﺗﻨﯽ ﭘﺮۆﺳﮫی دەق ﺑﮫﺷێﻮاز و ﻓﯚڕﻣﯽ ﺟﯿﺎﺟﯿﺎ،
ھﮫروەھﺎ ﺑﻮوﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ ھﻮﻧﮫری و ﻻﯾﮫﻧﯽ زﻣﺎﻧﮫواﻧﯽ دەق و ﺑﻮوﻧﯽ ﻟﮫﻣێﮋﯾﻨﮫی دەق و ﺑﮫرھﮫﻣﮭێﻨﺎن و
زﯾﻨﺪووﯾﮫﺗﯽ دەق و ﻓﺮاواﻧﺒﻮوﻧﯽ ﻟێﻜﮫوﺗﮫﻛﺎﻧﯽ دەق و ﭘﮫرەﺳﮫﻧﺪن و ﮔﯚڕاﻧﯽ ژاﻧﺮەﻛﺎﻧﯽ ﺋﮫدەب ﻟﮫﻻﯾﮫك،
ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﻨﮫﺑﻮوﻧﯽ ﺑﮫرھﮫﻣﮭێﻨﺎﻧﯽ دەق ﺑﮫ ﺗﺎﻛﮫ ﻛﮫﺳێﻚ و ﭘﮫﯾﻮەﺳﺘﻨﮫﺑﻮوﻧﯽ ﻛﺮدەﻛﮫ ﺑﮫ ﻗﻮﻧﺎﻏێﻜﯽ دﯾﺎرﯾﻜﺮاوی
ژﯾﺎن و ﺗێڕواﻧﯿﻨﮫ ﺟﯚراوﺟﯚرەﻛﺎن ﻟﮫﺳﮫر ﺳﺮوﺷﺘﯽ دەق ﻟﮫﻻﯾﮫﻛﯽ ﺗﺮەوە ،ﻛﺎری ﭘێﻨﺎﺳﮫﻛﺮدﻧﯽ ﭼﮫﻣﻜﯽ
دەﻗﯿﺎن زۆر ﺳﮫﺧﺖ ﻛﺮدووە ،ﻟﮫﺑﮫر ﺋﮫم ﺟﻮ�ﻧﮫ دەق ﻧﺎﺗﻮاﻧێﺖ ﻟﮫ ﭘێﻨﺎﺳﮫﯾﮫﻛﯽ ﮔﺸﺘﮕﯿﺮ و دﯾﺎرﯾﻜﺮاودا ﺧﯚی
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ﺑﮫدەﺳﺘﮫوە ﺑﺪات .ﺋﮫﻣﮫش ﺑﯚ ﺳﯿﻔﮫﺗﯽ ﺟﻮڵﮫی ﺟﮫﻣﺴﮫرەﻛﺎﻧﯽ ﭘﮫﯾﻮەﺳﺖ ﺑﮫدەق و ﺟﻮڵﮫی ﺋﮫم ﺗﻮﺧﻤﺎﻧﮫ
دەﮔﮫڕێﺘﮫوە ،ﻛﮫ ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ دەﻗﯿﺎن ﭘێﻜﮭێﻨﺎوە ،ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﺑﮫردەواﻣﺒﻮون و دووﺑﺎرە ﺑﻮوﻧﮫوەﯾﺎن ھﮫﯾﮫ ﻟﮫﺳﮫردەﻣﮫ
ﺟﯿﺎﺟﯿﺎﻛﺎﻧﺪا و ﻟﮫ دۆﺧێﻜﯽ دﯾﺎرﯾﻜﺮاودا ﺑﯚ ھﮫﻣﯿﺸﮫﯾﯽ ﺟێﮕﯿﺮ ﻧﺎﺑﻦ ،ﺑﮫڵﻜﻮ ﺑﮫردەوام ﮔﯚڕاﻧﯿﺎن ﺑﮫﺳﮫردادێﺖ
و ﻟﮫ ﺟﻮڵﮫ و ﭘﮫرەﺳﮫﻧﺪﻧێﻜﯽ ڕێﮋەﯾﯽ دان .ﺋﮫﻣﮫش ﺑﯚ ﺋﮫو ﺑﯿﺮدۆزە ﻓﯿﺰﯾﻜﯿﯿﮫﻣﺎن دەﺑﺎت ،ﻛﮫ ﺗﮫﻧﯽ ﮔﯚڕاو
ﻧﺎﭼێﺘﮫ ژێﺮ ﺑﺎری ﭘێﻨﺎﺳﮫﯾﮫﻛﯽ ڕەھﺎوە ،ﭼﻮﻧﻜﮫ ﻟﮫ دۆﺧﯽ ﺟﻮڵﮫدا ﺷێﻮە و ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﻤﮫﻧﺪی ﺗﮫﻧﮫﻛﮫ دەﮔﯚڕێﺖ،
ﺑﯚﯾﮫ ﻟﮫ دۆﺧﯽ ﮔﯚڕاﻧﺪا ھﮫر ﺟﻮڵﮫﯾﮫك ﭘێﻨﺎﺳﮫﯾﮫك ﺑﮫرھﮫم دێﻨێﺖ ،ﺋﮫم ﺑﯿﺮدۆزە ﺑﯚ دەﻗﯿﺶ دەﮔﯚﻧﺠێﺖ و
ﭼﮫﻣﻜﯽ دەﻗﯿﺶ ﻣﮫﺣﻜﻮﻣﮫ ﺑﮫھﮫﻣﺎن ﺑﻨﮫﻣﺎی ﻓﯿﺰﯾﻜﯽ.
دەق ﺧﺎوەﻧﯽ ﺳﺮوﺷﺘێﻜﯽ ﮔﯚڕاوە ،ﺋﮫﻣﮫش ﺑﮫھﯚی ﮔﯚڕان و ﺟﻮڵﮫی ﺋﮫو ﭘێﻜﮭﺎﺗﮫ و ﺋﺎﺳﺘﺎﻧﮫی ،ﻛﮫ ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ
دەﻗﮫﻛﮫﯾﺎن ﭘێﻜﮭێﻨﺎوە .ﻟﮫﺳﮫر ﺋﮫو ﺑﻨﮫﻣﺎﯾﮫ دەق وەك ﭼﮫﻣﻜێﻚ ﻣﺎﻣﮫڵﮫی ﺋﮫدەﺑﯽ و ﻓﮫﻟﺴﮫﻓﯽ و زﻣﺎﻧﮫواﻧﯽ
ﻟﮫﮔﮫڵﺪا دەﻛﺮێﺖ ،ﻟﮫ ﮔﯚﺷﮫ ﻧﯿﮕﺎی ﺟﯿﺎﺟﯿﺎوە ﺳﮫﯾﺮﻛﺮاوە و ﻟﮫﺳﮫر ﺑﻨﮫﻣﺎی ﺟﯚراوﺟﯚر ﭘێﻨﺎﺳﮫﻛﺮاوە،
ﭼﮫﻧﺪﯾﯿﮫﺗﯽ و ﭼﯚﻧﯿﯿﮫﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎت و ڕەھﮫﻧﺪەﻛﺎﻧﯽ ﭘﮫﯾﻮەﺳﺖ ﺑﮫ دەق ،ﺗێڕواﻧﯿﻦ و ﺑﯚﭼﻮون و ڕووﭼﻮوﻧﯽ
ﺟﯿﺎﺟﯿﺎی ﻟﮫﻣﮫڕ دەﻗﮫوە ﺑﮫرھﮫم ھێﻨﺎوە .ھﮫر ﯾﮫﻛﮫ ﻟﮫ ﺋﺎراﺳﺘﮫﯾﮫك و ﺑﮫﭘێﯽ ﺑﻮار و ﺷﺎرەزاﯾﯽ ﺧﯚی ﻟﮫ دەﻗﯽ
ڕواﻧﯿﻮە و ﭘێﻨﺎﺳﮫی ﭼﮫﻣﻜﯽ دەﻗﯽ ﻛﺮدووە .ﺑﯚﻧﻤﻮوﻧﮫ ھﮫﻧﺪێﻚ ﺑﯚ ﭘێﻨﺎﺳﮫﻛﺮدﻧﯽ ﭼﮫﻣﻜﯽ دەق ﻟﮫ ﺟﮫﻣﺴﮫری
ﺑﻜﮫر و ﺑﮫرھﮫﻣﮭێﻨﮫری دەق و ژﯾﻨﮕﮫی دەق دەوەﺳﺘﻦ و ھﮫﻧﺪێﻜﯽ ﺗﺮ ﻟﮫ ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ و ھﻮﻧﮫری و ﺋﺎﺳﺘﯽ
ﺋﯿﺴﺘێﺘﯿﻜﯽ دەق دەڕواﻧﻦ و ھﮫﻧﺪێﻜﯽ ﺗﺮ ﻟﮫ ﭘﮫﯾﺎﻣﺪاری دەق و ﻟێﻜﮫوﺗﮫ و ﻛﺎرﯾﮕﮫری ﺑﮫﺳﮫر ﺧﻮێﻨﮫرەوە،
ھﮫﻧﺪێﻜﯽ ﺗﺮ ﻟﮫ ﻓﯚڕم و ﻗﮫﺑﺎرەی دەﻗﮫوە دەق ﭘێﻨﺎﺳﮫ دەﻛﮫن ،ھﮫر ﯾﮫﻛﮫ ﻟﮫﻣﺎﻧﮫ ﻟﮫ ڕواﻧﮕﮫی ﺧﯚﯾﯽ و
ﺑﻮارەﻛﮫی ﺧﯚﯾﮫوە ﻟﮫ ﺳﺮوﺷﺘﯽ دەﻗﯽ ڕواﻧﯿﻮە ،ﭼﯿﯿﮫﺗﯽ و ﭼﯚﻧﯿﯿﮫﺗﯽ ﺳﺮوﺷﺘﯽ دەﻗﯿﺎن ﻟﮫ ﮔﯚﺷﮫﯾﮫﻛﮫوە
ﭘێﻨﺎﺳﮫﻛﺮدووە ،دەﺷێﺖ ﮔﯚﺷﮫ و ﻻﯾﮫﻧﯽ ﺗﺮﯾﺎن ﻓﮫراﻣﯚش ﻛﺮدﺑێﺖ ،دەﻛﺮێﺖ ﺑڵێﯿﻦ ھﮫﻣﻮو ﺋﮫم ﭘێﻨﺎﺳﺎﻧﮫی،
ﻛﮫ ﺑﯚ ﭼﮫﻣﻜﯽ دەق ﺧﺮاوﻧﮫﺗﮫڕوو ﻛﮫ ھﮫﻧﺪێﻜﯿﺎن ﭘﮫﯾﻮەﺳﺘﮫ ﺑﮫﻻﯾﮫﻧﯽ ﺗﯿﯚری و ھﮫﻧﺪێﻚ ﺑﮫﻻﯾﮫﻧﯽ ﭘﺮاﻛﺘﯿﻜﯽ
دەق و ھﮫﻧﺪێﻜﯿﺎن ﭘﮫﯾﻮەﺳﺘﮫ ﺑﮫﻻﯾﮫﻧﯽ ھﮫﻧﻮﻛﮫﯾﯽ دەق و ھﮫﻧﺪێﻜﯿﯿﺎن ﺑﮫﻻﯾﮫﻧﯽ ﻣێﮋووی دەق ﯾﺎن ﺑﺎﺑﮫﺗﯽ
ﺑﻮوﻧﯽ دەق و ﻻﯾﮫﻧﯽ ﻛﯚﻣﮫ�ﯾﮫﺗﯽ دەق ،ھﮫﻣﻮو ﺋﮫﻣﺎﻧﮫﺑﮫﯾﮫﻛﮫوە ﺗێﮕﮫﯾﺸﺘﻦ و ڕووﻧﻜﺮدﻧﮫوەﯾﮫﻛﯽ ﻓﺮاوان
ﻟﮫﺳﮫر ﭼﮫﻣﻜﯽ دەق ﺑﮫرﺟﮫﺳﺘﮫ دەﻛﮫن“ ،دەق "ﺳﻮود" و ﮔﺮﻧﮕﯽ ﺧﯚی وەك ﻻﯾﮫﻧێﻜﯽ ﺗﯿﯚری ﻟﮫ زاﻧﺴﺘﯽ
دەق و ﺗﯿﯚری دەق و ﺷﯿﻜﺮدﻧﮫوەی دەﻗﺪا وەردەﮔﺮێﺖ ،ﻟﮫ ھﮫﻣﻮو ﺋﮫﻣﺎﻧﮫﺷﺪا ﭘێﻨﺎﺳﮫ و ﺗێﮕﮫﯾﺸﺘﻨﯽ ﺟﯿﺎواز ﺑﯚ
دەق ،ﻟﮫ ڕووی ﻛﯚﻣﮫ�ﯾﮫﺗﯽ و زﻣﺎﻧﯽ و ڕۆﺷﻨﺒﯿﺮی و ﻣێﮋووی و ھﺰرﯾﺪا ﻟﮫ ﺋﺎرادا ھﮫﯾﮫ”)ﺑﺎﯾﺰ- 74،
.(75ﺋﮫﮔﮫر ﺳﮫﯾﺮ ﺑﻜﮫﯾﻦ دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﻛﮫ ﺗێڕواﻧﯿﻨﯽ ﻛﯚن ﺟﯿﺎﯾﮫ ﻟﮫﮔﮫڵ ڕواﻧﮕﮫی ﻧﻮێﺨﻮازەﻛﺎن ﺑﯚ ﭼﮫﻣﻜﯽ دەق،
ھﮫروەھﺎ ﭘێﻨﺎﺳﮫی ﻓﮫﻟﺴﮫﻓﮫ ﺑﯚ دەق ﻟﮫ ﭘێﻨﺎﺳﮫﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﺟﯿﺎﯾﮫ ،ﺑﮫو واﺗﺎﯾﮫی ھﮫر ﯾﮫﻛﮫ ﻟﮫ ﺑﻮارەﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮی
وەك) :زﻣﺎﻧﮫواﻧﯽ و ﺋﮫدەﺑﯽ و ھﻮﻧﮫری و ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ...ﺗﺎد( ﭘێﻨﺎﺳﮫی ﺧﯚﯾﺎن ﺑﯚ ﺋﮫم ﭼﮫﻣﻜﮫ ھﮫﯾﮫ .ھﮫروەك
وﺗﻤﺎن ﺗﮫﻧﺎﻧﮫت ﻟﮫ ﻧﺎو ﺧﻮدی ﯾﮫك ﺑﻮارﯾﺸﺪا ،ﺋﺎراﺳﺘﮫ و ﺗێﮕﮫﯾﺸﺘﻨﯽ ﺟﯿﺎﺟﯿﺎ ھﮫﯾﮫ ،زاﻧﺎﻛﺎﻧﯽ ﻧﺎو ﯾﮫك
ﺑﻮارﯾﺶ ھﮫرﯾﮫﻛﮫﯾﺎن ﺑﮫﺟﯚرێﻜﯽ ﺟﯿﺎ ﻟﮫ ﺳﺮوﺷﺘﯽ دەق دەڕواﻧﻦ ،ڕەﺧﻨﮫﮔﺮێﻚ ﯾﺎن ﺷﺎﻋﯿﺮێﻚ ﯾﺎﺧﻮد
ﺋﮫدﯾﺒێﻚ دوور ﻟﮫ ڕواﻧﮕﮫى زاﻧﺴﺘﯽ ﻟﮫ ژێﺮ ﻛﺎرﯾﮕﮫری ھﻮﻧﮫرو ﺋﮫدەب و ﺋﯿﺴﺘێﺘﯿﻜﯿﯿﮫوه ﭘێﻨﺎﺳﮫی دەق
دەﻛﺎت ،ﻛﯚﻣﮫڵﻨﺎس ﺑﮫھﺎی دەق ﺑﮫ ﻛﯚﻣﮫڵﮕﺎوە ﭘﮫﯾﻮەﺳﺖ دەﻛﺎت ،زاﻧﺎ دەرووﻧﻨﺎﺳﮫﻛﺎن ﮔﺮﻧﮕﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﻟﮫ
ﻻﯾﮫﻧﯽ دەرووﻧﯽ ﻧﻮﺳﮫر و ﻧﺎﺋﺎﮔﺎﯾﯽ دەﻗﺪا ﭼڕ دەﻛﮫﻧﮫوە ،ﺗﻮێﮋەری زﻣﺎﻧﮫواﻧﯽ ﭘﺮۆﺳﮫی دەق ﺑﮫﻛﮫرەﺳﺘﮫ و
ﺋﺎﺳﺘﮫﻛﺎﻧﯽ زﻣﺎﻧﮫوە ﺑﮫﻧﺪ دەﻛﺎت .ھﮫﻧﺪێﻚ زاﻧﺎ ﻟﮫﺳﮫر ﺑﻨﮫﻣﺎی ﻻﯾﮫن و ﻣﮫﺑﮫﺳﺘێﻜﯽ دﯾﺎرﯾﻜﺮاو ﭘێﻨﺎﺳﮫی دەق
دەﻛﮫن و ﺑﮫﺷێﻜﯽ ﺗﺮﯾﺶ زۆر ﻓﺮاواﻧﺘﺮ و ﻟﮫﭼﮫﻧﺪ ڕووﯾﮫﻛﮫوە ﺑﯚ ﭘێﻨﺎﺳﮫﻛﺮدﻧﯽ دەق دەﭼﻦ ،ﺑﯚﻧﻤﻮوﻧﮫ ﻻی
)ھﯿڵﻤﺴﻠﯿﻒ( "دەق ﻣﺎﻧﺎﯾﮫﻛﯽ زۆر ﻓﺮاواﻧﯽ وەرﮔﺮﺗﻮوە ،دەق ھﮫﻣﻮو ﮔﯚﻛﺮدﻧێﻚ دەﮔﺮێﺘﮫوە ،ﺟﺎ
ﻧﻮﺳﺮاوﺑێﺖ ﯾﺎن وﺗﺮاوێﻜﯽ زارەﻛﯽ ﺑێﺖ ،درێﮋ ﺑێ ﯾﺎﺧﻮد ﻛﻮرت ،ﻛﯚن ﺑێﺖ ﯾﺎ ﻧﻮێ")ﺑﻦ ژرﯾﻞ،2000 ،
ص .(54دەق ﺑﮫﭘێﯽ ﺋﮫم ﭘێﻨﺎﺳﮫﯾﮫ ،ڕووﺑﮫرێﻜﯽ ﻓﺮاوان دەﮔﺮێﺘﮫوە ،ﻟێﺮەدا دەق دەﺑێﺘﮫ ھﮫڵﮕﺮی ﻛﯚﻣﮫڵێﻚ
ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﻟﮫﺑﮫر ﻓﺮاواﻧﯽ ھﮫﻣﮫﻻﯾﮫﻧﯽ ﭘێﻨﺎﺳﮫﻛﮫ ،دەق ﺑﮫ ﺋﺎراﺳﺘﮫﯾﮫﻛﯽ دﯾﺎرﯾﻜﺮاو و ﺳﮫردەم و ﻓﯚرﻣﮫوە
ﻧﮫﺑﮫﺳﺘﺮاوەﺗﮫوە ھﮫروەھﺎ ﺑﮫ ﺷێﻮازی ﺑﮫﯾﺎن ﻛﺮدﻧﯿﺶ ﻣﮫرﺟﺪار ﻧﮫﻛﺮاوە ،ﻟﮫﺑﮫراﻣﺒﮫر ﺋﮫم ﻧﺎﺳﺎﻧﺪﻧﮫ
ﻓﺮاواﻧﮫی دەﻗﺪا ،ﻛﮫ زۆر ﻻﯾﮫن دەﮔﺮێﺘﮫوە ،ﭘﯚل رﯾﻜﯚر ) (Paul Recourﭘێﻨﺎﺳﮫی دەق ﻟﮫ ھﮫﻧﺪێﻚ
ﻻﯾﮫﻧﯽ وەك ﻻﯾﮫﻧﯽ زارەﻛﯽ دوور دەﻛﺎﺗﮫوە وﺟﮫﺧﺖ ﻟﮫ ﭘﺮﺳﮫی ﺗﯚﻣﺎرﻛﺮدن دەﻛﺎﺗﮫوە و دەڵێﺖ" :دەق ﺋﮫو
ﮔﻮﺗﺎرەﯾﮫ ،ﻛﮫوا ﺑﮫ ﻧﻮﺳﯿﻦ ﺟێﮕﯿﺮ ﻛﺮاوە")ﯾﻘﻄﯿﻦ ،1989 ،ص .(5ﻟێﺮەدا ﺋﮫوە دەﺑﯿﻨﯿﻦ ،ﻛﮫوا ﭘﯚل ڕﯾﻜﯚر
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شیعری كوردی ،لە ڕوانگەی پێوەرەكانی دەقێتی
بە منوونەی دەقی شیعری لە كرمانجی خواروودا

دەق و ﺧﯚﺳﮫﻟﻤﺎﻧﺪﻧﯽ دەق ﭘﮫﯾﻮەﺳﺖ دەﻛﺎت ﺑﮫ ﭘﺮۆﺳﮫی ﻧﻮﺳﯿﻨﮫوە ،ﻟێﺮەدا ﻓﯚڕﻣێﻚ ﺑﯚ دەق دروﺳﺖ دەﺑێﺖ،
ﺋﮫﻣﮫش ﺧﯚی ﻟﮫ ﺧﯚﯾﺪا ﻣﮫرﺟﺪار ﻛﺮدﻧﯽ ﭼﮫﻣﻜﯽ دەﻗﮫ و ﻟﮫﻣﮫﺷﮫوە ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﭘێﻨﺎﺳﮫﻛﺮدن و ﺗێڕواﻧﯿﻨﯽ دەق
ﻟﮫ ﮔﯚﺷﮫﯾﮫﻛﮫوە دێﺘﮫﺟێ.
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ھﮫﻧﺪێﻜﯽ ﺗﺮ ﺑﯚ ﭼﮫﻣﻜﯽ دەق ﺑﺎس ﻟﮫ ﺑﮫﺷﺪاری و ڕێﮋەی داﻧﮫی زﻣﺎﻧﯽ دەﻛﮫن ،ﻟﮫ ﭘﺮۆﺳﮫی ﺑﮫرھﮫﻣﮭێﻨﺎﻧﯽ
دەﻗﺪا .واﺗﮫ دەرﻛﮫوﺗﮫی دەق ﻟﮫ ڕووی ﻗﮫﺑﺎرە و ڕێﮋەی وﺷﮫ و ڕﺳﺘﮫی ﺑﮫﻛﺎرھﺎﺗﻮو ﻟﮫﮔﮫڵ ﺋﮫو واﺗﺎﯾﮫی ﻛﮫ
ﻟێﯿﺎﻧﮫوە ﺑﺎرﻛﺮاوە ،ﯾﺎﺧﻮد ﺑڵێﯿﻦ ﻗﮫﺑﺎرەی ﺑﮫرﺟﮫﺳﺘﮫﻛﺮاوی دەق وﺷﮫﯾﮫك دەﺑێﺖ ﯾﺎن ڕﺳﺘﮫﯾﮫﻛﮫ ﯾﺎﺧﻮد
ﭘﮫراﮔﺮاف و ﺑﮫرھﮫم و ﻛﺘێﺒێﻜﯽ ﺗﮫواوە ،ﯾﺎﺧﻮد دێڕە ﺷﯿﻌﺮێﻜﮫ ﯾﺎن ﻏﮫزەﻟێﻜﮫ ﯾﺎﻧﯿﺶ ﺑﮫ ﻗﮫد ﻗﮫﺳﯿﺪە و
ڕۆﻣﺎﻧێﻜﮫ ،ھﮫﻧﺪێﻚ ﻟﮫ ڕووی ﻗﮫﺑﺎرەوە ﺑﮫرﺟﮫﺳﺘﮫ ﺑﻮوﻧﯽ دەق ﮔﮫورەﺗﺮ ﻟﮫ ڕﺳﺘﮫﯾﮫك دەﺑﯿﻨﻦ ،دەق "ﺋﮫو
داﻧﮫ زﻣﺎﻧﯿﯿﮫ دەﮔﺮێﺘﮫوە ،ﻛﮫ ﻟﮫ ﺳﮫروو ڕﺳﺘﮫﯾﮫﻛﮫوە ﭘێﻚ دێﺖ" ) ڕاﻓێﻞ ،2009 ،ل .(43ھﮫروەھﺎ
ﺗﯚدۆرۆڤ ) (Todroufﻟﮫ ﭘێﻨﺎﺳﮫﯾﮫﻛﯿﺪا ﺑﯚ دەق ﺋﮫوە دەﺧﺎﺗﮫ ڕوو ،ﻛﮫ “دەق ﭘێﻜﮭﺎﺗﮫﯾﮫﻛﯽ ﺳﮫرﺑﮫﺧﯚﯾﯽ
داﺧﺮاوە و ﻟﮫ ﻛﯚﻣﮫڵێ ڕﺳﺘﮫ ﭘێﻜﮭﺎﺗﻮوە و واﺗﺎﯾﮫﻛﯽ ڕووﻧﯽ ھﮫﯾﮫ()ﻣﺸﯿﺮ ،2014 ،ل .(47ﻟێﺮەدا دەق وەﻛﻮ
ﭘێﻜﮭﺎﺗﮫﯾﮫك ﺳﮫﯾﺮ دەﻛﺮێﺖ ،ﻛﮫ ﺳﯿﻔﮫﺗﯽ ﺳﮫرﺑﮫﺧﯚی ھﮫﯾﮫ و ﻧﺎﭼێﺘﮫ دۆﺧﯽ ﭘﮫراوێﺰ ﺑﻮوﻧﮫوە ،ڕﺳﺘﮫﯾﮫك ﯾﺎن
ﭼﮫﻧﺪ ڕﺳﺘﮫﯾﮫك ﺋﮫم ﭘێﻜﮭﺎﺗﮫ ﺳﮫرﺑﮫﺧﯚﯾﯿﮫﯾﺎن ﭘێﻜﮭێﻨﺎوە ،ﻛﮫ ﺑﮫھﯚی ﺑﮫﺧﺸﯿﻨﯽ واﺗﺎو ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﯽ دﯾﺎرﯾﻜﺮاوە
ﺟﯿﺎدەﻛﺮێﻨﮫوە ،ﺋﮫم واﺗﺎﯾﮫش ﻟﮫ ﻗﮫﺑﺎرەی ﻛﯚﻣﮫڵێﻚ ڕﺳﺘﮫدا ﺧﯚی دەﻧﻮێﻨێﺖ ،ھﮫرﭼﮫﻧﺪە ﺑﮫﭘێﯽ ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ
ﺗﯚدۆرۆڤ ،ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﻤﮫﻧﺪی ﺳﮫرﺑﮫﺧﯚﯾﯽ و داﺧﺮاوی ﺳﻨﻮری دەق دﯾﺎری دەﻛﺎت ،ﺑﮫ�م ﺋﮫم ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﻤﮫﻧﺪﯾﯿﮫش
دواﺗﺮ ﻟﮫ ﺑﻮوﻧﯽ ڕﺳﺘﮫﯾﮫك ﯾﺎن ﻛﯚﻣﮫڵﮫ ڕﺳﺘﮫﯾﮫﻛﮫوە ﭘﮫﯾﺪا دەﺑێﺖ .ﺑﮫ ﺑڕوای ڕۆﻻن ﺑﺎرت ) Roland
) (Barthesدەق ﭘێﻜﮭﺎﺗﮫﯾﮫﻛﯽ ﺋﺎڵﯚزی ھﮫﯾﮫ وەك ﺗﮫون و ﭼﻨﯿﻦ واﯾﮫ ،ﻛﯚﻣﮫڵێﻚ وﺷﮫ و ڕﺳﺘﮫی ﺑﮫدوای
ﯾﮫﻛﺪا ھﺎﺗﻮون و ھﮫﻣﻮوﯾﺎن ﭘێﻜﮫوە وێﻨﮫ و ﯾﮫﻛﮫی واﺗﺎدار دروﺳﺖ دەﻛﮫن( )ﻋﯿﺎﺷﯽ ،2002 ،ص.(122
ﺟﮕﮫ ﻟﮫوەی ﻛﮫ ڕۆﻻن ﺑﺎرت ﺋﺎﻣﺎژە ﺑﮫ ﻗﮫﺑﺎرەی دەق دەﻛﺎت ﺑﮫوەی ،ﻛﮫ ﻟﮫ ﺗﮫوﻧێﻜﯽ ﺋﺎڵﯚز ﭘێﻚ دێﺖ ،ﻛﮫ
ﭼﮫﻧﺪﯾﻦ وﺷﮫ و ڕﺳﺘﮫی ﻟﮫ ﺧﯚﮔﺮﺗﻮوە ،ﺋﺎﻣﺎژە ﺑﮫوەش دەﻛﺎت ،ﻛﮫ ﺋﮫم ﻟﮫ ﺧﯚﮔﺮﺗﻨﮫ ﺑﮫﯾﮫﻛﮫوە ﮔﻮﻧﺠﺎون و
ﺑﮫﺟﯚرێﻚ وێﻨﮫﯾﮫﻛﯽ واﺗﺎدار ﺑﮫرھﮫم دێﻨﻦ و ھﮫﻧﺪێﻜﯽ ﺗﺮ ﺑﯚ ﺑﮫرھﮫﻣﮭێﻨﺎﻧﯽ دەق ﯾﺎﺧﯚد ﺑﯚ دروﺳﺘﻜﺮدﻧﯽ
وێﻨﮫﯾﮫﻛﯽ واﺗﺎدار ﻟﮫ دەﻗﺪا ،ﭘێﻮەر ﺑﯚ ڕێﮋەی ﺑﮫﺷﺪاری وﺷﮫ ﯾﺎن ڕﺳﺘﮫ داﻧﺎﻧﯿﻦ و ﺑﮫﻻﯾﺎﻧﮫوە ﺑﻨﮫﻣﺎی
ﭼﮫﻧﺪﯾﯿﮫﺗﯽ ﺑﯚ دەق ﮔﺮﻧﮓ ﻧﯿﯿﮫ ،دەﻛﺮێﺖ دەق ﻧﮫﮔﺎﺗﮫ ڕێﮋەی ڕﺳﺘﮫﯾﮫﻛﯽ ﺗﮫواو و ﻟﮫ وﺷﮫﯾﮫﻛﺪا ﺑﮫرﺟﮫﺳﺘﮫ
ﺑێﺖ ،ﺑﮫ ﭘێﯽ ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ )ھﯿڵﻤﺴﻠﯿﻒ( ﻛﻮرﺗﯽ و درێﮋی ﻟﮫ ﮔﯚﻛﺮدﻧﺪا ﺑﯚ دەﻗﺒﻮون ﻣﮫرج ﻧﯿﯿﮫ ،ﻟﮫ ڕواﻧﮕﮫی
ﺋﮫوەوە “وﺷﮫی "ڕاوەﺳﺘﮫ" ﺑﯚ ﺧﯚی ﺑﮫ ﺗﮫﻧﮭﺎ دەﻗێﻜﮫ و چ ﺟﯿﺎوازﯾﯿﮫﻛﯽ ﻟﮫﮔﮫڵ ڕۆﻣﺎﻧێﻜﺪا ﻧﯿﯿﮫ ،ﭼﻮﻧﻜﮫ ﻟﮫ
ڕواﻧﮕﮫی ﻧﺎوﺑﺮاوەوە ھﮫﻣﻮو ﺑﮫرھﮫﻣﮭێﻨﺮاوێﻜﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯚ ﺧﯚی ﺑﺮﯾﺘﯿﯿﮫ ﻟﮫ دەﻗێﻜﯽ ﺗﮫواو”)ﺧﮫﯾﺎت،
 ،2011ل .(8ﭼﻮﻧﻜﮫ ﺋﮫم وﺷﮫﯾﮫ ﯾﮫﻛﮫﯾﮫﻛﯽ زﻣﺎﻧﯿﯿﮫ و ﭘﮫﯾﺎﻣێﻜﯽ ﻟﮫ ﺧﯚﯾﺪا ھﮫڵﮕﺮﺗﻮوە ،دەﺗﻮاﻧێ ﻟﮫ ڕووی
واﺗﺎوە ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﯚی ﺑﭙێﻜێﺖ ،ھﮫر ﺑﯚﯾﮫ “ ﺑﯚ دەق ﭘێﻮەری ﭼﮫﻧﺪﯾﯿﮫﺗﯽ ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﻧﯿﯿﮫ ،دەق دەﻛﺮێﺖ
وﺷﮫﯾﮫك ﺑێﺖ ﯾﺎن ڕﺳﺘﮫﯾﮫك ﺑێﺖ ﯾﺎﻧﯿﺶ ﺑﮫرھﮫﻣێﻜﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ ﺑێﺖ ،دەق ﯾﮫﻛﮫﯾﮫﻛﯽ واﺗﺎﯾﯿﮫ و ﻓﯚرﻣﯽ
دﯾﺎرﻛﺮاوی ﻧﯿﯿﮫ ”)ﯾﻘﻄﯿﻦ ،ص .(18ھﮫروەھﺎ ﺋﮫﮔﮫر ﺳﮫﯾﺮ ﺑﻜﮫﯾﻦ دەﺑﯿﻨﯿﻦ ،ﻛﮫوا “زۆرﺑﮫی دەﻗﮫ ﺑﺎوەﻛﺎن
ﻟﮫ ﯾﮫك ڕﺳﺘﮫ ﻛﮫﻣﺘﺮ ﭘێﻜﮭﺎﺗﻮون ،وەك " :ﺋﺎﮔﺎداری ﻻﻓﯿﺘﮫ ،ﺑﯚ ﻓﺮۆﺷﺘﻦ ،داﺧﺮاوە" واﺗﮫ ﻛﻮرﺗﯽ و درێﮋی
ﺑﮫرﭼﺎو ﻧﺎﮔﯿﺮێﺖ”)ﺗﻮﻓﯿﻖ ،2002 ،ل .(32ﻟﮫ ڕاﺳﺘﯿﺪا ﺑﮫﻛﺎرھێﻨﺎﻧﯽ ﻓﯚرﻣﯽ وﺷﮫﯾﮫك ﺑﯚ دەﻗێﻚ ﺑﭽﻮوﻛﮫ،
ﺋﮫم ﻓﯚڕﻣﮫ ﺑﮫ ڕەھﺎﯾﯽ و ﺑﮫم ﻗﮫﺑﺎرەﯾﮫی ﻛﮫوا ھﮫﯾﮫﺗﯽ ،ﺑێ ھﺎوﭘێﭻ و داﺑڕاو ﻟﮫ دەورووﺑﮫرو ﻣﮫدﻟﻮوﻟﮫﻛﺎﻧﯽ
ﭘﮫﯾﻮەﺳﺖ ﺑﮫ وﺷﮫﻛﮫ ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ دەﻗێﺘﯽ ﺧﯚی ﻧﺎﭘێﻜێﺖ .ﺋﮫم وﺷﮫﯾﮫی ،ﻛﮫ وەﻛﻮ دەﻗێﻚ ﻣﺎﻣﮫڵﮫی ﻟﮫﮔﮫڵﺪا
دەﻛﺮێﺖ ﻟﮫ ڕاﺳﺘﯿﺪا ﭘﺮۆﺳﮫﯾﮫﻛﮫ و ﭘﮫڕاوێﺰی وﻧﺒﻮوی ھﮫﯾﮫ ،ﺗﮫﻧﯿﺎ وﺷﮫﯾﮫﻛﯽ دەرﻛﮫوﺗﻮوە و ﺑﺎﻗﯽ ﺗﺮی و
ﭘﺮۆﺳﮫﻛﮫ ﺋﮫرﻛﯽ ﺧﯚی ﺑﮫھﯚی دەورووﺑﮫر و ﻛﺎت و زاﻧﯿﺎری ھﺎوﺑﮫﺷﯽ ﻧێﻮان ﻧﻮﺳﮫر و ﺧﻮێﻨﮫر ﺟێﺒﮫﺟێ
دەﻛﺎت ،دەق ﺑﮫﺑێ ﺋﮫواﻧﮫ دەﺑێﺘﮫ داﻧﮫﯾﮫﻛﯽ ﻓﮫرھﮫﻧﮕﯽ ﺋﮫﺑﺴﺘﺮاﻛﺖ ،دەﻗﯿﺶ ﻟﮫم داﻧﮫ ﻓﮫرھﮫﻧﮕﯿﯿﮫ ﺑﭽﻮﻛﮫدا
ﺧﯚی ﺑﮫﯾﺎن ﻧﺎﻛﺎت ،ھﮫر ﺑﯚﯾﮫ “ﻟﮫ ﺗێﮕﮫﯾﺸﺘﻨﯽ ﺑﺎودا دەق داﻧﮫﯾﮫﻛﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎش ڕﺳﺘﮫﯾﮫ ،واﺗﮫ ڕﺳﺘﮫﯾﮫك
زﯾﺎﺗﺮ ﻟﮫ ڕۆﻧﺎﻧﯿﺪا ﺑﮫﺷﺪارن ،دەﺑێﺖ ﺋﮫم ڕﺳﺘﺎﻧﮫ ﺑﮫ ڕێﮕﺎی ﺟﯚراوﺟﯚری ڕێﺰﻣﺎﻧﯽ ﭘێﻜﮫوە ﺑﺒﮫﺳﺘﺮێﻦ ،ﺗﺎ
ھﮫﻣﻮو ﻛﮫس وەك داﻧﮫﯾﮫﻛﯽ ﭘﺘﮫو وەرﯾﮕﺮێﺖ”) ڕاﻓێﻞ ،ل .(43واﺗﮫ ﻟﮫدەﻗێﻜﺪا ﭼﮫﻧﺪ وﺷﮫ و ڕﺳﺘﮫﯾﮫك
ﺑﮫﺷﺪار دەﺑﻦ ،ﺗﺎ ﺳﮫرﺑﮫﺧﯚﯾﯽ دەﻗﮫﻛﮫ ﺗێﺮدەﺑێﺖ ،ھﮫرﭼﮫﻧﺪە ﺋﮫﮔﮫر وﺷﮫﯾﮫك ﯾﺎن ڕﺳﺘﮫﯾﮫﻛﯿﺶ دەرﻛﮫوێﺖ،
ﭼﻮﻧﻜﮫ دەﮔﻮﻧﺠێﺖ وﺷﮫﯾﮫك ﯾﺎن ڕﺳﺘﮫﯾﮫك ﺑﺒێﺖ ﺑﮫ ﺳﮫرە و ﺋﮫواﻧﯽ ﺗﺮ ﻟﮫ ﭘﮫراوێﺰدا ﺑﻦ ،ﻟﮫ وێﻮە ﯾﺎرﻣﮫﺗﯽ
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ﭘﺮۆﺳﮫی ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﺪاری ﻧﻮﺳﮫر و ﺗێﮕﮫﯾﺸﺘﻨﯽ ﺧﻮێﻨﮫر ﺑﺪەن ،ﺑﮫ ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﯽ دەﻗﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ ﻟﮫ ھﮫر ﻓﯚڕﻣێﻜﺪا
ﺟێﮕﺎی ﺑﻜﺮێﺘﮫوە ،ﺋﮫوا ھﺎوﭘێﭽﮫﻛﺎﻧﯽ ﭘﮫﯾﻮەﺳﺖ ﺑﮫ دەﻗﮫﻛﮫ ،ﯾﺎرﻣﮫﺗﯽ ﭘﺮۆﺳﮫی دەﻗێﺘﯽ ﺑﮫرھﮫﻣﮫﻛﮫ ﺋﮫدەن،
ﻛﮫ ﺑﮫﺷێﻜﯽ زۆرﯾﺎن ﻟﮫ ھﺎوﭘێﭽﮫﻛﺎﻧﯽ ﭘﮫﯾﻮەﺳﺖ ﺑﮫ دەﻗﮫﻛﮫ ﻟﮫ دەرەوە و ﻟﮫ دوورەوەی دەﻗﮫﻛﮫدا وەﺳﺘﺎون.
ﺑﮫﺷێﻮەﯾﮫﻛﯽ ﮔﺸﺘﯽ ،زۆرﺑﮫی ﺋﮫواﻧﮫی ﻟﮫ ﺗﯿﯚری ﺋﮫدەﺑﯽ و ﺷێﻮاز و ڕەﺧﻨﮫی ﻧﻮێ ﻛﺎرﯾﺎن ﻛﺮدووە ،ﺑﮫ
ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﯽ ﺋﮫواﻧﮫی ﭘﺎﺑﮫﻧﺪن ﺑﮫ ﺗﯿﯚری دەﻗﮫوە ،دوای ﺳﮫرھﮫڵﺪاﻧﯽ ﻓﯚرﻣﺎﻟﯿﺴﺖ و ﻟێﻜﯚڵﯿﻨﮫوەی زﻣﺎﻧﮫواﻧﮫ
ﻧﻮێﯿﮫﻛﺎن ،ﺑﮫ ﺋﺎراﺳﺘﮫی ﺳﺎﯾﻜﺮۆﻧﯿﻜﯽ زﻣﺎن ﺑﯚ ﭼﮫﻣﻜﯽ دەق دەﭼﻦ و ﻟﮫﺳﮫر ھﮫﻣﺎن ﺑﻨﮫﻣﺎی زﻣﺎﻧﯿﺶ ﻣﺎﻣﮫڵﮫ
ﻟﮫﮔﮫڵ دەﻗﺪا دەﻛﮫن .دەق وەك ﻛﮫرەﺳﺘﮫ و ﯾﮫﻛﮫﯾﮫﻛﯽ ﮔﮫورەی زﻣﺎﻧﯽ دەھێﻨﻨﮫ ﺑﮫرﺑﺎس و ﻟﮫ ﻧﺎو ﺑﺎزﻧﮫی
زﻣﺎن و ﭘﺮۆﺳﮫی زﻣﺎﻧﮫواﻧﯿﺪا دەق دەﺧﮫﻧﮫ ڕوو ،ﺑﯚ ﺑﮫرھﮫﻣﮭێﻨﺎﻧﯽ دەﻗێﻚ ﯾﺎن ﺑﮫرھﮫﻣێﻜﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ ،زﻣﺎن
ﺑﺎ� دەﺳﺘﯽ ﺧﯚی ﺑﯚ ﺋﮫم ﭘﺮۆﺳﮫﯾﮫ ﻟﮫ ﺋﮫﺳﺘﯚ دەﮔﺮێﺖ ،ﺑﯚﯾﮫ ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫ و ﺑﻮوﻧﯽ دەق ﭘﮫﯾﻮەﺳﺘﮫ ﺑﮫزﻣﺎﻧﮫوە،
)ڕۆﻻن ﺑﺎرت( ﺑﮫ ڕادەﯾﮫك ﺟﮫﺧﺖ ﻟﮫ زﻣﺎن دەﻛﺎﺗﮫوە ﻧﮫك ھﮫر ﺑﯚ دەق ،ﺑﮫڵﻜﻮ ﺗﮫﻧﺎﻧﮫت زﻣﺎن دەﻛﺎت ﺑﮫ
ﺑﻮون و ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫی ﻣﺮۆﭬﯿﺶ ،دەڵێﺖ“ :ﻣﺮۆڤ ﺑﮫ ﺑﮫﺑێ زﻣﺎن ھﯿﭻ ﺑﻮوﻧێﻜﯽ ﻧﯿﯿﮫ” )ﺑﮫرزﻧﺠﯽ،2009 ،
 .(23ﻧﻮوﺳﮫر ﻟﮫ رێﮕﮫی ﺑﮫﻛﺎرﺑﺮدﻧﯽ زﻣﺎﻧﮫوە ،ﺗێﮕﮫﯾﺸﺘﻦ و ﺑﯿﻨﯿﻦ و ﺑﺎری ﺳﺎﯾﻜﯚﻟﯚژی ﺧﯚی ﻟﮫ ﻓﯚڕﻣێﻜﺪا
ﺑﮫرﺟﮫﺳﺘﮫ دەﻛﺎت ،ﺋﮫم ﺑﮫرﺟﮫﺳﺘﮫ ﺑﻮوﻧﮫش ﻟﮫ دەﻗﺪا ﺧﯚی دەﺑﯿﻨێﺘﮫوە ،ھﮫروەك )ﺷﻼﯾﺮ ﻣﺎﺧﺮ( دەﻟێﺖ:
“دەق ﻧﺎوەﻧﺪێﻜﯽ زﻣﺎﻧﯿﯿﮫ ،ﻓﻜﺮی ﻧﻮوﺳﮫر دەﮔﻮازێﺘﮫوە ﺑﯚ ﺧﻮێﻨﮫر ،زﻣﺎﻧﯿﺶ ﺋﮫو ﭼﻮارﭼێﻮە و زەﻣﯿﻨﮫﯾﮫ،
ﻛﮫ ﻧﻮوﺳﮫر ﻛﺎری ﺗێﺪەﻛﺎت ﺑﯚ ﺋﮫوەی ﺑﯿﺮ و ھﺰر و ﺑﯚﭼﻮوﻧﮫﻛﺎﻧﯽ ﺑﮕﻮازێﺘﮫوە”)اﺑﻮ زﯾﺪ،1999 ،
ص .(21ﺑﮫﻻی ﺷﻼﯾﺮ ﻣﺎﺧﺮ ﭘﺮۆﺳﮫی ﮔﻮاﺳﺘﻨﮫ و ﺑﮫرﺟﮫﺳﺘﮫ ﻛﺮدن و وێﻨﮫ ﻛﺮدﻧﯽ ﺑﯿﺮ و ھﺰری ﻧﻮﺳﮫر
ﺑﮫھﯚی زﻣﺎﻧﮫوەﯾﮫ ﺑﮫو ھﮫﻣﻮو ﺋﮫو ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﻤﮫﻧﺪﯾﯿﺎﻧﮫی ،ﻛﮫوا زﻣﺎن ھﮫﯾﮫﺗﯽ.
ﺳﺮوﺷﺘﯽ دەق و ﭘێﻮەرەﻛﺎﻧﯽ دەﻗێﺘﯽ
ﺗێڕواﻧﯿﻨﮫ ﺟﯿﺎوازەﻛﺎﻧﯽ ﺳﮫر دەق و ﭘێﻨﺎﺳﮫﻛﺮدﻧﯽ دەق ﻟﮫ ﮔﯚﺷﮫی ﺟﯿﺎﺟﯿﺎوە ،ھﮫروەھﺎ ﺧﺴﺘﻨﮫڕووی
ﭼﮫﻣﻜﯽ دەق ﻟﮫﺳﮫر ﺑﻨﮫﻣﺎی ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ زﻣﺎن ،ﻣﮫدﻟﻮول ﺑﯚ ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﯽ ھﺰری و ﻛﯚﻣﮫ�ﯾﮫﺗﯽ و ﭘﮫﯾﻮەﺳﺘﯽ دەق
ﺑﮫ ﺳﯿﺎق و ﻓﯚرم ،ﻟﮫ ﻻﯾﮫك و ﺑﺎﺳﻜﺮدﻧﯽ دەق ﻟﮫ ﭼﻮارﭼێﻮەی ﺋﺎﺳﺘﮫﻛﺎﻧﯽ زﻣﺎن و واﺗﺎ و دەﻗﺌﺎوێﺰان و
ﺧﻮێﻨﮫر و ﺟﮫﻣﺴﮫری ﺗﺮ ﻟﮫ ﻻﯾﮫﻛﯽ ﺗﺮ ،ﺑﺎﺑﮫﺗێﻜﯽ ﺗﺮ دێﻨێﺘﮫ ﭘێﺸﮫوە ﺋﮫوﯾﺶ ﺑﺎﺑﮫﺗﯽ دەق و ﻧﺎدەﻗﮫ ﯾﺎﺧﻮد
ﺑڵێﯿﻦ ﺑﺎﺑﮫﺗﯽ دەﻗێﺘﯽ و دەﻗﺒﻮوﻧﮫ ) .(Textualityﺋﮫم ﺑﻨﮫﻣﺎﯾﺎﻧﮫ ﻛﮫ ھﮫر ﯾﮫﻛﮫ ﺑﮫ ﺷێﻮەﯾﮫك ﻟﮫ ﺷێﻮەﻛﺎن ﻟﮫ
ﭘێﻨﺎﺳﮫﻛﺮدﻧﯽ ﺳﺮوﺷﺘﯽ دەق و ﭼﯿﯿﮫﺗﯽ دەق ﺟﮫﺧﺘﯽ ﻟﮫﺳﮫر ﻛﺮاوەﺗﮫوە ،ﺑﻮون ﺑﮫ ﭘێﻮەر و ﺑﮫرﮔﯽ دەﻗﺒﻮون،
ﻣﮫرج و ﭘێﻮەرەﻛﺎﻧﯿﺶ ﻛﺎرﯾﮕﮫرﯾﯿﺎن ﻟﮫﺳﮫر ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫ و ﺑﮫھﺎی دەق و ﺳﻨﻮرداﻧﺎن ھﮫﯾﮫ ﻟﮫ ﻧێﻮان دەق و
ﻧﺎدەﻗﺪا ،ﻧﺎدەق ﺑﮫ واﺗﺎی ﺧﺎڵﯽ ﺑﻮون ﻟﮫ ﺑﻨﮫﻣﺎدا و ﻧﺎﺗﮫواوی ﻟﮫ ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ زﻣﺎن و ﺑﻨﯿﺎﺗﮫ ھﻮﻧﮫری و
ﺟﮫﻣﺴﮫرەﻛﺎﻧﯽ ﭘﮫﯾﻮەﺳﺖ ﺑﮫدەﻗﮫوە .دﯾﺴﺎﻧﯿﺶ ﭘێﻮەر و ڕەﮔﮫزەﻛﺎﻧﯽ دەﻗﺒﻮون ﺟﯚراوﺟﯚرن و ﺟﯿﺎوازی ﻟﮫ
ﻧێﻮان زاﻧﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮاری دەﻗﺰاﻧﯿﺪا دێﺘﮫ ﮔﯚڕێ ،ڕﺧﻨﮫﮔﺮان ﭘێﻜﮭﺎﺗﮫی دەﻗﺒﻮون ﺑﯚ ﭼﮫﻧﺪ ﺑﻨﮫﻣﺎﯾﮫك دەﮔێڕﻧﮫوە
ﺑﮫ ﭘێﯽ ﺑﻮارو ﺗێڕاﻧﯿﻨﯿﺎن ﻟﮫ ﺋﺎراﺳﺘﮫﯾﮫﻛﯽ دﯾﺎرﯾﻜﺮاودا ،ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧﮫ ﺑﮫﭘێﯽ ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﻟﯚﺗﻤﺎن )(L. Lotman
دەﻗﺒﻮون ﭘﺸﺖ ﺑﮫ ﭼﮫﻧﺪ ﭘێﻜﮭﺎﺗﮫﯾﮫﻛﯽ دﯾﺎرﯾﻜﺮاو دەﺑﮫﺳﺘێﺖ ﻟﮫواﻧﮫ:
 .1ﮔﻮزارﺷﺘﯽ دەق :دەق ﺗﮫﻣﺴﯿﻠﯽ ﻛﯚﻣﮫڵێﻚ ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪی دﯾﺎرﯾﻜﺮاو دەﻛﺎت ،ﻛﮫ ﺟﯿﺎوازە ﻟﮫ ﺑﻨﯿﺎﺗﮫ
دەرەﻛﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ دەق ،ﺋﮫﮔﮫر دەﻗﮫﻛﮫ دەﻗێﻜﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ ﺑێﺖ ،ﺋﮫوا ﮔﻮزارﺷﺖ ﻛﺮدﻧﮫﻛﮫی ﺑﮫ ھﯚی ھێﻤﺎ
زﻣﺎﻧﯿﯿﮫﻛﺎن ﺗﮫواو دەﺑێﺖ ،ﮔﻮزارﺷﺘﯽ دەق و ﻧﺎﮔﻮازرﺷﺘﯽ دەق ﻧﺎﭼﺎرﻣﺎن دەﻛﺎت ،ﻛﮫوا ﮔﻮزارﺷﺘﯽ دەق ﺑﮫ
ﺑﮫرﺟﮫﺳﺘﮫﯾﮫﻛﯽ ﻣﺎدی داﺑﻨێﻦ.
 .2دﯾﺎرﯾﻜﺮدن :دەق ﭘێﻚ دێﺖ ﻟﮫ دەﻻﻟﮫﺗێﻚ ،ﻛﮫ ﻧﺎﻛﺮێﺖ ﺑﮫش ﺑﮫش ﺑﻜﺮێﺖ ،وەك ﺋﮫﮔﮫر ﭼﯿﺮۆك ﺑێﺖ ﯾﺎن
ﺑﮫڵﮕﮫﻧﺎﻣﮫ و ﻗﮫﺳﯿﺪەﯾﮫك ﺑێﺖ ،دەﻗﮫﻛﮫ ﻛﯚی ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﮫﻛﮫ دەﮔﻮازێﺘﮫوە ،ﺧﻮێﻨﮫر ھﮫر ﯾﮫﻛﮫ ﻟﮫو دەﻗﺎﻧﮫ ﺑﮫ
ﺳﯿﻤﺎی ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﯽ ﺧﯚی دەﻧﺎﺳێﺘﮫوە ،ﻟﮫﺑﮫر ﺋﮫوە ﺳﯿﻤﺎی ھﮫر ﯾﮫﻛێﻜﺖ ﺑﯚ دەﻗێﻜﯽ ﺗﺮ ﮔﻮاﺳﺘﮫوە ﺋﮫوا دەﺑێﺘﮫ
ھﯚﻛﺎرێﻜﯽ ﮔﺮﻧﮓ ﺑﯚ ﭘﮫﯾﺎدا ﺑﻮوﻧﯽ ﻣﺎﻧﺎی ﻧﻮێ.
 .3ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﻤﮫﻧﺪی ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ دەق :دەق ﺗﮫﻧﯿﺎ ﺑﺮﯾﺘﯽ ﻧﯿﯿﮫ ﻟﮫ ﺑﮫدوای ﯾﮫﻛﺪا ھﺎﺗﻨێﻚ ﻟﮫﻧێﻮان ھێﻤﺎﻛﺎﻧﯽ دوو ﺋﺎﺳﺘﯽ
ﻟێﻚ ﺟﯿﺎدا ،ڕێﻜﺨﺴﺘﻨﯽ ﻧﺎوەﻛﯽ دەﮔﻮازێﺘﮫوە ﺑﯚ ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺋﺎﺳﯚﯾﯽ ،ﺑﻮوﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎت ﻣﮫرﺟێﻜﮫ ﺑﯚ ﺗﮫواوﻛﺮدﻧﯽ
دەق).ﺑﺤﯿﺮی ،1997 ،ص 116ـ.(117
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شیعری كوردی ،لە ڕوانگەی پێوەرەكانی دەقێتی
بە منوونەی دەقی شیعری لە كرمانجی خواروودا

ﻟﯚﺗﻤﺎن ﺟﮫﺧﺖ ﻟﮫﺳﮫر دەﻗێﺘﯽ دەﻛﺎﺗﮫوە ﻟﮫﺳﮫر ﭼﮫﻧﺪ ﺑﻨﮫﻣﺎﯾﮫك ،ﻛﮫ ﭘێﻜﮭﺎﺗﮫی دەﻗﯿﯿﺎن ﭘێﻜﮭێﻨﺎوە،
ﮔﻮزارﺷﺘﻜﺮدﻧﯽ دەق ،ﻛﮫ ﻟﮫﭘﮫﯾﻮەﻧﺪﯾﯿﮫﻛﺎن و ﺑﻨﯿﺎﺗﮫ دەرەﻛﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ دەق و ھێﻤﺎ زﻣﺎﻧﯿﯿﮫﻛﺎﻧﮫوە دروﺳﺖ
دەﺑێﺖ و ﺋﮫﻣﮫش دەﺑێﺘﮫ ڕەھﮫﻧﺪێﻜﯽ ﺑﮫرﺟﮫﺳﺘﮫ ﺑﯚ دەﻗﯿﮫﺗﯽ ،ﻓﯚڕﻣﯽ دەق ﯾﮫﻛێﻜﯽ ﺗﺮە ﻟﮫ ﺑﻨﮫﻣﺎﻛﺎن ﺋﮫم
ﻓﯚڕﻣﮫ ﺋﮫﮔﮫر ژاﻧﺮێﻜﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ ﺑێﺖ ﮔﻮزارﺷﺖ ﻟﮫ دەﻻﻟﮫﺗێﻚ دەﻛﺎت و ﺧﺎﺳﯿﮫﺗﯽ ﺧﯚی وەردەﮔﺮێﺖ،
ﮔﻮاﺳﺘﻨﮫوەی ﺧﺎﺳﯿﯿﮫﺗﮫﻛﺎن دەﻻﻟﮫﺗﯽ ﻧﻮێ ﺑﮫرھﮫم دێﻨێﺖ ،ﺑﻮوﻧﯽ ﺑﻨﺎﯾﮫﺗﮫ ﺟﯿﺎﺟﯿﺎﻛﺎﻧﯽ زﻣﺎن ﻟﮫﺳﮫر ﺋﺎﺳﺘﯽ
ﺋﺎﺳﯚﯾﯽ و ﻧﺎوەﻛﯽ و ﺋﮫو ﺑﻨﯿﺎﺗﮫی ڕێﻜﺨﺴﺘﻦ ﺑﯚ ﺋﮫم ﺋﺎﺳﺘﺎﻧﮫ دەﻛﺎت ،ﭘێﻜﮭﺎﺗﮫﯾﮫﻛﯽ ﺗﺮی دەﻗﺒﻮوﻧﮫ ،ھﮫروەھﺎ
ﭬﺎﻧﺪاﯾﻜﯿﺶ ) (Van Dyckﺑﯚ ﺑﺎﺑﮫﺗﯽ دەق ﺟﮫﺧﺖ ﻟﮫ ﺑﻨﮫﻣﺎی ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ دەق دەﻛﺎﺗﮫوە ﭬﺎﻧﺪاﯾﻚ ﺟﯿﺎوازی دوو
ﺟﯚرە ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ ﺟﯿﺎ دەﺧﺎﺗﮫ ڕوو ﺋﮫواﻧﯿﺶ") :ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ ڕووﻛﮫﺷﯽ دەق و ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ ﻗﻮوڵﯽ دەﻗﻦ" ،ﺋﮫم دوو ﺟﯚرە
ﺑﻨﯿﺎﺗﮫ ﮔﺮﻧﮕﺘﺮﯾﻦ ﺗﮫوەرەن ﻟﮫ ﺑﻮون و ﭘێﻜﮭﺎﺗﮫی دەﻗﺪا ،ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ ڕووﻛﮫش ﻟﮫﺳﮫر ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺑﮫﻛﺎرﺑﺮدﻧﯽ وﺷﮫ و
ڕاﻧﺎو و ﺟێﻨﺎوەﻛﺎن دەوەﺳﺘێﺖ ،ھﮫرﭼﯽ ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ ﻗﻮوڵﯽ دەﻗﮫ ﭘﮫﯾﻮەﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ دەق ﻟﮫ ڕووی ﺑﺎﺑﮫﺗﯽ زﻣﺎن
و دارﺷﺘﻨﮫوەی زﻣﺎن و ﺷێﻮاز و ھێﻠﯽ ﺳﮫرەﻛﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ دەق ،ﻟﮫﮔﮫڵ ﺗﻮاﻧﺎی ﻛﻮرﺗﻜﺮدﻧﮫوەی دەق ﻟﮫ
ﻧﺎوﻧﯿﺸﺎﻧﺪا()زﻧﯿﺎك ،2003 ،ص .(56ﻟێﺮەدا دەﺑﻨﯿﻦ ﭬﺎﻧﺪاﯾﻚ دەﻗﯿﯿﮫﺗﯽ ﻟﮫ دووﺟﯚرە ﺑﻨﯿﺎﺗﺪا ﻛﻮرت
ﻛﺮدووەﺗﮫوە ،ﺑﮫھﯚﯾﮫوە ھﮫم ﭼﮫﻣﻜﯽ دەق دەﺧﺎﺗﮫڕوو ھﮫﻣﯿﺶ ھێڵێﻚ ﻟﮫ ﻧێﻮان دەق و ﻧﺎدەق دەﻛێﺸێﺖ ،ﺋﮫو
ﺧﺎﺳﯿﮫﺗﺎﻧﮫی ،ﻛﮫ ﻟﮫ دەﻗێﺘﯽ دەﻗێﻜﺪا ﺑﻮوﻧﯿﺎن ھﮫﯾﮫ ،ﺑﮫﺳﮫر ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ ڕووﻛﮫش و ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ ﻗﻮڵﯽ دەﻗﺪا داﺑﮫﺷﯿﺎن
دەﻛﺎت ،ﭼﮫﻧﺪﯾﯿﮫﺗﯽ و ﭼﯚﻧﯿﯿﮫﺗﯽ ﭘێﻜﮭێﻨﮫﻛﺎﻧﯽ ﺋﮫم ﺑﻨﯿﺎﺗﺎﻧﮫ دەﻗێﺘﯽ دەﺧﻨﮫوە.ﮔﺮﻧﮕﯽ ﭘﺸﺖ ﺑﮫﺳﺘﻨﯽ دەﻗێﺘﯽ دەق
ﺑﮫ ﺑﻨﯿﺎﺗﮫ ﺟﯚرﺑﮫﺟﯚرەﻛﺎن ﻻی زۆرﺑﮫی ﻟێﻜﯚڵﮫراﻧﯽ ﺋﮫم ﺑﻮارە ﺟﮫﺧﺘﯽ ﻟﮫﺳﮫر ﻛﺮاوەﺗﮫوە .ھﮫروەك
دەﺑﯿﻨﯿﻦ ،ﺋﮫﻣﮫ ﻻی ﺋﯿﺮﯾﻚ ﺋﮫﻧﻜﻔﯿﺴﺖ ) (N. Enkvistﺑﮫدی دەﻛﺮێﺖ ،ﻛﮫ ﻟﮫ ﺑﮫرھﮫﻣﮫﻛﮫی ﺧﯚﯾﺪا ﺑﮫﻧﺎوی
)ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ دەﻗﯽ ﺳﮫﻟﯿﻢ( ﺋﺎﻣﺎژە ﺑﮫ دەﻗﯿﯿﮫﺗﯽ دەق دەﻛﺎت ،دەق ﻟﮫ ﺳێ ﺟﯚرە ڕەﮔﮫزی ﺳﮫرەﻛﯽ ﭘێﻚ دێﺖ ﻛﮫ
ﺑﺮﯾﺘﯿﻦ ﻟﮫ:
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 .1دەق ﭘﺸﺖ ﺑﮫ ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ ڕێﺰﻣﺎﻧﯽ ﺗﮫواو دەﺑﮫﺳﺘێﺖ ،ڕﺳﺘﮫی ﻧﺎﺗﮫواو دەﻗﯽ ﻧﺎﺗﮫواو ﺑﮫرھﮫم دێﻨێﺖ.
 .2دەق ﭘﯿﺸﺖ دەﺑﮫﺳﺘێﺖ ﺑﮫ ﺷێﻮەی ﺑﮫﯾﮫﻛﮫوە ﺑﮫﺳﺘﺎﻧﯽ ڕﺳﺘﮫﻛﺎن و ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪی ﻧێﻮاﻧﯿﺎن.
 .3دەق ﭘﺸﺖ ﺑﮫ دەورووﺑﮫر )ﺳﯿﺎق( دەﺑﮫﺳﺘێﺖ ).اﻧﻜﻔﯿﺴﺖ  ، 2001 ،ص.(113
ﺋﮫﻧﻜﻔﯿﺴﺖ دەﻗێﺘﯽ دەﺑﮫﺳﺘێﺘﮫوە ﺑﮫ ھﮫردوو ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ ﺋﺎﺳﯚﯾﯽ ﺳﯿﻨﺘﺎﻛﺴﯽ دەق و ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ ﺳﺘﻮﻧﯽ و ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪی
ﻟﯚژﯾﻜﯽ ﯾﮫﻛﮫﻛﺎﻧﯽ ﭘێﻜﮭﺎﺗﮫی دەق ،ﻟﮫﮔﮫڵ ﺗﮫوەرەی دەورووﺑﮫر ،واﺗﮫ ژﯾﻨﮕﮫی ﺑﮫرھﮫﻣﮭێﻨﺎﻧﯽ ﭘﺮۆﺳﮫی
دەق ﺑﮫھﮫﻣﻮو ﺷێﻮە و ﺑﺎرەﻛﺎﻧﯽ دەرووﻧﯽ و ﻛﯚﻣﮫ�ﯾﮫﺗﯽ و ﺟﮫﻣﺴﮫرەﻛﺎﻧﯽ ﺑﮫرھﮫﻣﮭێﻨﮫری دەق و
ڕەھﮫﻧﺪەﻛﺎﻧﯽ ﭘﮫﯾﻮەﺳﺖ ﺑﮫ دەورووﺑﮫری دەﻗﮫوە .ڕۆﻻن ﺑﺎرت ﺟﮫﺧﺖ ﻟﮫﺳﮫر ﭘێﻮەری ﭼێﮋی دەق
دەﻛﺎﺗﮫوە) ،ﻻی ﺑﺎرت دەق ﻟﮫﺷﮫ زۆرﺗﺮﯾﺶ ﻟﮫ ﻟﮫﺷﯽ ژﻧێﻜﯽ ﺟﻮان دەﻛﺎت ،ﺋﮫو ﺧﯚﺷﯿﯿﮫی دەﻣﺎﻧﺪاﺗێ
ھﺎوﺷێﻮەی ﺧﯚﺷﯽ ﻟﮫﺷێﻜﯽ ژﻧﺎﻧﮫﯾﮫ ،....ﺳﮫرﺧﯚﺷﯽ "ﻣﻮﺗﻌﮫ"ی دەﻗﯿﺶ ﺗﮫﻧﯿﺎ ﻛﺎﺗێﻚ دەﺳﺘﮫﺑﮫر دەﺑێﺖ ﻛﺎﺗێﻚ
ﺑﻨﯿﺎدەﻛﺎﻧﯽ زﻣﺎن ھﮫروەھﺎ ﺗێﻜڕای ﺑﻨﯿﺎدە ﺋﺎﯾﺪۆﻟﯚژﯾﯿﮫﻛﺎن ﺗێﻚ ﺑﺸﻜێﻨﺮێﻦ ،ﭼﻮﻧﻜﮫ ﻻی ﺑﺎرت ﺳﮫرﺧﯚﺷﯽ
ﺷﺘێﻜﯽ ﻧﺎﻛﯚﻣﮫ�ﯾﮫﺗﯿﯿﮫ ،ﻛﮫواﺗﮫ ﺗﮫﻧﯿﺎ ﭘێﻮەری دەق ﺳﮫرﺧﯚﺷﯿﯿﮫﻛﮫﻣﺎن دەداﺗێ( )ﺳﮫراج ،2013 ،ل.(149
ڕۆﻻن ﺑﺎرت ﻟﮫ ﻛﺘێﺒﯽ "ﭼێﮋی دەق"دا ﺋﺎﻣﺎژە ﺑﮫ ﺑﻨﮫﻣﺎی ﭼێﮋ و ﻣﻮﺗﻌﮫی دەق دەﻛﺎت ،ﻛﺎﺗێﻚ دەﺳﺘﯽ ﺑﮫﺳﮫر
ﺑﻨﯿﺎﺗﮫﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮی دەﻗﺪا داﮔﺮت ،ﺋﮫوا ﭘێﻮەری ﭼێﮋی دەق دروﺳﺖ دەﺑێﺖ .ﯾﮫﻛێﻜﯽ ﺗﺮ ﻟﮫو زاﻧﺎﯾﺎﻧﮫی،
ﻟﮫﺑﻮاری ﭼﮫﻣﻜﯽ دەق و دەﻗﻨﺎﺳﯿﺪا ﻟێﻜﯚڵﯿﻨﮫوەی وردی ﺧﺴﺘﯚﺗﮫڕوو ،دﯾﺒﻮﮔﺮاﻧﺪە) Robert De
 ،(Bojerandﻛﮫ ﺑﮫﺷێﻮەﯾﮫﻛﯽ ﻓﺮاوان ﻟﮫ ﭼﮫﻣﻜﯽ دەﻗێﺘﯽ دەڕواﻧێﺖ ،ﻟﮫ ﭼﮫﻧﺪ ﺧﺎڵێﻜﺪا ﺋﺎﻣﺎژەﯾﮫﻛﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﺑﮫ
ﭘێﻮەرەﻛﺎﻧﯽ دەﻗﺒﻮون ﻛﺮدووە ،ﻛﮫ وەك ﻣﮫرﺟێﻚ ﺑﯚ دەﻗێﺘﯽ دەق دەردەﻛﮫوێﺖ ﻻی دﯾﺒﻮﮔﺮاﻧﺪ ،ﻛﮫ ﺑﺮﯾﺘﯿﻦ
ﻟﮫم ﭘێﻮەراﻧﮫی ﺧﻮارەوە:
)"ﺑﮫﯾﮫﻛﮫوەﻧﻮﺳﺎن" ،" Cohesionﮔﻮﻧﺠﺎن " ،"Coherenceﻣﮫﺑﮫﺳﺘﯿﯿﮫﺗﯽ ،"Lintentionality
"ﭘﮫﺳﮫﻧﺪی " ، "Acceptabilityھﮫڵﻮێﺴﺖ " ،" Situationalityدەﻗﺌﺎوێﺰان ،" Intertextuality
"ڕاﮔﮫﯾﺎﻧﺪن) ( " Informativityﺑﻮﻗﺮاﻧﺪ ،1998 ،ص  103ـ.(15
ﺋﮫم ﭘێﻮەراﻧﮫی ،ﻛﮫوا دﯾﺒﻮﮔﺮاﻧﺪە ﺑﯚ دەﻗﯿﯿﮫت دەق ﺧﺴﺘﻮوﺗﯿﯿﮫڕوو ،ﭘێﻮەری ﮔﺸﺘﯽ و ھﮫﻣﮫﻻﯾﮫﻧﻦ،
ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫی دەﻗێﺘﯽ ﭘێﻚ دەھێﻨﻦ و ﺳﻨﻮور ﻟﮫ ﻧێﻮان دەق و ﻧﺎدەق دەﻛێﺸﻦ ،ﺋﮫم ﭘێﻮەراﻧﮫی ﻧﺎوﺑﺮاو ھﮫﻣﻮو
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ﺟﮫﻣﺴﮫر و ﺧﺎﺳﯿﮫﺗێﻜﯽ ﭘﮫﯾﻮەﺳﺖ ﺑﮫدەق ﻟﮫ ﺧﯚی دەﮔﺮێﺖ ،ڕەھﮫﻧﺪی دەرەﻛﯽ دەق و ﭘﺮۆﺳﮫی
ﺑﮫرھﮫﻣﮭێﻨﺎﻧﯽ دەق و ﺋﺎﺳﺖ و ﺑﻨﯿﺎﺗﮫ ﭘێﻜﮭێﻨﮫﻛﺎﻧﯽ دەق و ھﮫروەھﺎ ﻛﺎرﯾﮕﮫری دەق ﺑﮫﺳﮫر دەورووﺑﮫرەوە،
ﺋﮫﮔﮫر ﺑﮫ ﺷێﻮەﯾﮫﻛﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﺳﮫﯾﺮ ﺋﮫم ﭘێﻮاﻧﮫ ﺑﻜﮫﯾﻦ دەﺑﯿﻨﯿﻦ ،ﻛﮫوا ﺋﮫم ﺣﮫوت ﭘێﻮەراﻧﮫی دەﻗێﺘﯽ ﺑﮫﺳﮫر ﺳێ
ﺋﺎﺳﺘﺪا داﺑﮫش دەﺑﻦ ،ﺑﮫم ﺷێﻮەﯾﮫ:
 .1ﺋﮫو ﭘێﻮەراﻧﮫی ﭘﮫﯾﻮەﺳﺘﻦ ﺑﮫ ﺧﻮدی دەﻗﮫوە ،وەك ﭘێﻮەری ) ﺑﮫﯾﮫﻛﮫوە ﻧﻮﺳﺎن و ﮔﻮﻧﺠﺎن(
 .2ﺋﮫو ﭘێﻮەراﻧﮫی ﭘﮫﯾﻮەﺳﺘﻦ ﺑﮫ ﺑﮫﻛﺎرھێﻨﮫری دەق ،وەك ﭘێﻮەرەﻛﺎﻧﯽ ) ﻣﮫﺑﮫﺳﺖ و ﭘﮫﺳﮫﻧﺪی(
 .3ﺋﮫو ﭘێﻮەراﻧﮫی ﭘﮫﯾﻮەﺳﺘﻦ ﺑﮫ ژﯾﻨﮕﮫی ﻣﺎدی و ڕۆﺷﻨﺒﯿﺮی ﺑﺎزﻧﮫی دەق ،وەك ﭘێﻮەرەﻛﺎﻧﯽ ) ڕاﮔﮫﯾﺎﻧﺪن،
ھﮫڵﻮێﺴﺖ و دەﻗﺌﺎوێﺰان( )ﻣﺼﻠﻮح ،1991 ،ص.(154
ﺋﺎﺳﺘﯽ ﯾﮫﻛﮫم ،ﻛﮫ ﭘێﻮەرەﻛﺎﻧﯽ ﺑﮫﯾﮫﻛﮫوە ﻧﻮﺳﺎن و ﮔﻮﻧﺠﺎن ﻟﮫﺧﯚی دەﮔﺮێﺖ ،ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪی ﺋﺎﺳﯚﯾﯽ دەﮔﺮێﺘﮫوە،
ﻛﮫ ﺧﯚی ﻟﮫ ﭘﺎﺑﮫﻧﺪﺑﻮوﻧﯽ دەق دەﺑﯿﻨێﺘﮫوە ﺑﮫ ﯾﺎﺳﺎ ﻓﮫرھﮫﻧﮕﯽ و ڕێﺰﻣﺎﻧﯽ و وﺷﮫﺳﺎزﯾﯿﮫﻛﺎن ﺑﯚ دروﺳﺘﻜﺮدﻧﯽ
وﺷﮫی ﻟێﻜﺪراو و ﮔﺮێ و ڕﺳﺘﮫی ڕێﺰﻣﺎﻧﯽ ،ھﮫروەھﺎ ﻟﮫﮔﮫڵ ﭘﮫﯾﻮەﺳﺘﺒﻮوﻧﯽ دەق ﺑﮫ ﺑﻨﮫﻣﺎ واﺗﺎﯾﯿﮫﻛﺎﻧﯽ وەك
ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫ و ﺑﺎﺑﮫﺗﯽ دەق و ﺑﻨﮫﻣﺎی ﺧﺴﺘﻨﮫڕووی زاﻧﯿﺎری و ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ ﭘێﮭێﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎﺑﮫت و ﺑﻨﮫﻣﺎ ﻟﯚژﯾﻜﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮ.
ﺋﺎﺳﺘﯽ دووەم ،ﭘێﻮەری ﻣﮫﺑﮫﺳﺖ و ﭘﮫﺳﮫﻧﺪی دەﮔﺮێﺘﮫوە ،ﻛﮫ ﻟﮫ ﺑﺎزﻧﮫی ﻧﺎوەﻛﯽ دەق دوور دەﻛﮫوێﺘﮫوە،
ﺧﯚی ﺑﮫ ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﺑﮫرھﮫﻣﮭێﻨﮫری دەق و ﻧﯿﺎزی دەق دەﺑﮫﺳﺘێﺘﮫوە ،ھﮫروەﻛﻮ )ﻣﯿﺨﺎﯾﯿﻞ ﺑﺎﺧﺘﻦ( دەڵێﺖ:
“دەق ﻟﮫ ڕێﮕﮫی دوو ھﯚﻛﺎری ﮔﺮﻧﮓ دەﺑێﺖ ﺑﮫ دەق ﺋﮫوﯾﺶ ﻣﮫﺑﮫﺳﺖ و ﺑﮫﺟێﮭێﻨﺎﻧﯽ ﻣﮫﺑﺴﺘﮫﻛﮫﯾﮫ ،ﺋﮫم دوو
ﻻﯾﮫﻧﮫ ﺑﮫ ﺷێﻮەﯾﮫﻛﯽ ڕاﺳﺘﮫوﺧﯚ ﻛﺎر ﻟﮫﯾﮫﻛﺘﺮ دەﻛﮫن ،ﺋﮫم ﻛﺎرﻟێﻜﮫش ﻟﮫﺳﮫر ﭘﺮۆﺳﮫی دەﻗێﺘﯽ ڕەﻧﮕﺪاﻧﮫوەی
دەﺑێﺖ”)ﺑﺎﺧﺘﻦ ،1985 ،ص .(40ﺋﮫﻣﮫ ﺳﮫﺑﺎرەت ﺑﮫ ﭘێﻮەری ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﺪاری ،ھﮫرﭼﯽ ﭘێﻮەری ﭘﮫﺳﮫﻧﺪێﺘﯿﮫ
ﭘﮫﯾﻮەﺳﺘﮫ ﺑﮫ وەرﮔﺮەوە ،واﺗﮫ ھﮫڵﻮێﺴﺘﯽ وەرﮔﺮ ﺟﺎ ﺧﻮێﻨﮫر ﺑێﺖ ﯾﺎن ﮔﻮێﮕﺮ ﻟﮫ ﻛﺎﺗﯽ ﺧﻮێﻨﺪﻧﮫوەی دەق و
ھﯚﯾﮫﻛﺎﻧﯽ ﻛﺎرﻟێﻜﯽ ﺧﻮێﻨﮫر و ڕێﮋەی ﻛﺎرﯾﮕﮫر ﺑﻮون و ﺋﺎوێﺘﮫ ﺑﻮﻧﯽ وەرﮔﺮ ﻟﮫ دەﻗﮫﻛﮫدا ،وەرﮔﺮﺗﻨﯽ دەق
ﻻی وەرﮔﺮ و وە�ﻣﯽ ھﺰری و دەرووﻧﯽ وەرﮔﺮ ﺑﯚ دەﻗﮫﻛﮫ ،ﺗﺎ ڕادەﯾﮫك ﺗﮫواوﻣﮫﻧﺪێﺘﯽ دەﻗﻤﺎن ﺑﯚ
دەﺳﮫﻟﻤێﻨێﺖ.
ﺋﺎﺳﺘﯽ ﭘﯚﻟﯿﻨﯽ ﺳێﯿﮫم ﭘێﻮەرەﻛﺎﻧﯽ "ڕاﮔﮫﯾﺎﻧﺪن ،ھﮫڵﻮێﺴﺖ و دەﻗﺌﺎوێﺰان" دەﮔﺮێﺘﮫوە ،ﻛﮫ ھﮫر ﯾﮫﻛﮫ ﻟﮫواﻧﮫش
ﻟﮫ ﭼﮫﻧﺪﯾﻦ ڕەھﮫﻧﺪی ﭘﮫﯾﻮەﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺮوﺷﺘﯽ دەق ﭘێﻚ دێﻦ ،ﺑﯚﻧﻤﻮوﻧﮫ ڕێﮋەی ﺋﮫو زاﻧﯿﺎرﯾﺎﻧﮫی دەﻗێﻜﯽ
دﯾﺎرﯾﻜﺮاو ﺑﮫ ﺧﻮێﻨﮫری دەدات ،ﭼﯚﻧﯿﯿﮫﺗﯽ ﺑﮫرﺟﮫﺳﺘﮫﺑﻮوﻧﯽ زاﻧﯿﺎری ﻟﮫ دەﻗﺪا ،ﭘێﻮەری ھﮫڵﻮﯾﺴﺘﯿﺶ ﻟﮫﺳﮫر
ﺑﻨﮫﻣﺎی ﮔﻮﻧﺠﺎوی دەق ﻟﮫﮔﮫڵ ﺑﺎرودۆخ و ﭘێﻮﯾﺴﺘﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ ﺧﻮێﻨﮫر و ﺳﮫردەﻣﯽ ﺧﻮێﻨﮫر دەوەﺳﺘێﺖ ،ﻟﮫﮔﮫڵ
ﺋﮫرﻛﯽ دەق و ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪی دەق ﺑﮫ ڕووداوەﻛﺎﻧﯽ ﻧﺎو ﻛﯚﻣﮫڵﮕﮫ ،ﻟﮫﮔﮫڵ ﺑﺎﺑﮫﺗﯽ وەرﮔﺮﺗﻦ و ﺗﻮاﻧﮫوەی
دەﻗﮫﻛﺎﻧﯽ ﭘێﺸﺘﺮ ﻟﮫ دەﻗێﻜﯽ ﺗﺮدا ،ﻛﮫ ﺧﯚی ﻟﮫ دەﻗﺌﺎوێﺰاﻧﺪا دەﺑﯿﻨێﺘﮫوە.ﻟﮫﺳﮫر ھﮫﻣﺎن ﭘێﻮەری دﯾﺒﯚﮔﺮاﻧﺪ ﺑﯚ
دەﻗێﺘﯽ) ،ﺗﻤﺎم ﺣﺴﺎن( ﺋﮫم ﭘێﻮەراﻧﮫ ﺑﯚ ﭘێﻨﺞ ﭘێﻮەر ﻛﻮرت دەﻛﺎﺗﮫوە ،ﺋﮫواﻧﯿﺶ ﺑﺮﯾﺘﯿﻦ ﻟﮫ ھﮫر ﯾﮫﻛﮫ ﻟﮫ
ﭘێﻮەرەﻛﺎﻧﯽ "ﻣﮫﺑﮫﺳﺖ و دەﻗﺌﺎوێﺰان و ھﮫڵﻮێﺴﺖ و ڕاﮔﮫﯾﺎﻧﺪن و ﭘﮫﺳﮫﻧﺪی" ،ﻛﮫ ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪﯾﯿﺎن ﺑﮫ ﭘێﻜﮭﺎﺗﮫی
ﮔﺸﺘﯽ دەﻗﮫوە ھﮫﯾﮫ ﻧﮫك ڕێﺰﻣﺎﻧﯽ ڕﺳﺘﮫﻛﺎﻧﯽ دەق ،ﺋﮫو ﭘێﻮەراﻧﮫش ھﮫﻧﺪێﻜﯿﺎن ﺑﯚ ﻻﯾﮫﻧﯽ ﺷێﻮاز
دەﮔﮫڕێﺘﮫوە ،وەﻛﻮ ﭘێﻮەری )دەﻗﺌﺎوێﺰان( ،ھﮫﻧﺪێﻚ ﭘێﻮەرﯾﺶ ﺑﯚ ﻻﯾﮫﻧﯽ ڕەواﻧﺒێﮋی وەك ﭘێﻮەرەﻛﺎﻧﯽ
)ھﮫڵﻮێﺴﺖ و ڕاﮔﮫﯾﺎﻧﺪن( ھﮫﻧﺪێﻜﯿﺸﯿﺎن ﭘﮫﯾﻮەﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﮫرھﮫﻣﯽ دەق و وەرﮔﺮی دەق وەك ﭘێﻮەری )
ﻣﮫﺑﮫﺳﺖ و ﭘﮫﺳﮫﻧﺪی()ﻋﻔﯿﻔﯽ ،2001 ،ص.(77ﺟﮕﮫ ﻟﮫﻣﺎﻧﮫ ﭼﮫﻧﺪﯾﻦ ﻣﮫرج و ﭘێﻮەری ﺗﺮ ﺑﯚ ﭼﮫﻣﻜﯽ
دەﻗێﺘﯽ ﺧﺮاوەﺗﮫ ڕوو ﻟﮫ ﻻﯾﮫن ڕەﺧﻨﮫﮔﺮان و ﺗﯿﯚرﯾﺴﺘﺎﻧﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ ،ﺋﮫواﻧﮫی ﺋﺎﻣﺎژەﯾﺎن ﭘێﻜﺮاوە ﭘێﻮەرو
ﭼﮫﻧﺪ ﺧﺎﺳﯿﯿﮫﺗێﻜﯽ ﮔﺸﺘﯿﻦ ﺑﯚ ﻓﯚڕﻣﯽ ﮔﺸﺘﯽ و ﺑﻮوﻧﮫ ﺳﮫرﺑﮫﺧﯚﯾﯿﮫﻛﮫی )دەﻗێﺘﯽ( ،ﭼﻮﻧﻜﮫ ﻧﺎﻛﺮێﺖ ﭼﮫﻧﺪ
ﭘێﻮەرێﻚ ﺑﮫﺳﮫر ھﮫﻣﻮو ﺟﯚرە دەﻗێﻜﺪا ﻓﮫرز ﺑﻜﺮێﺖ ،ھﮫﻣﻮو ﺟﯚرە دەﻗێﻚ ﻧﺎﻛﮫوێﺘﮫ ژێﺮ ﺑﺎری ﭼﮫﻧﺪ ڕەﮔﮫز
و ﻣﮫرﺟێﻜﯽ دﯾﺎری ﻛﺮاوەوە ﺑﯚ ﺋﮫوەی ﺑﮫھﺎی دەﻗێﺘﯽ ﺧﯚی ﺑﺴﮫﻟﻤێﻨێﺖ.
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شیعری كوردی ،لە ڕوانگەی پێوەرەكانی دەقێتی
بە منوونەی دەقی شیعری لە كرمانجی خواروودا

ﺑﮫﺷێﻮەﯾﮫﻛﯽ ﮔﺸﺘﯽ دەق ﻟﮫﺳﮫر ﺑﻨﮫﻣﺎی زاﻧﺴﺘﮫ ﺋﮫﺑﺴﺘﺮاﻛﺖ و زاﻧﺴﺘﮫ ﻣﺮۆﭬﺎﯾﮫﺗﯿﯿﮫﻛﺎن داﺑﮫش دەﺑێﺖ ﺑﯚ
"دەﻗﯽ زاﻧﺴﺘﯽ و دەﻗﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ" ھﮫر دەﻗێﻜﯿﺶ ﻟﮫواﻧﮫ ﭘێﻮەر و ﺟﯿﺎﻛﺎری ﺧﯚی ھﮫﯾﮫ و ﺋﮫرﻛێﻚ ﺑﮫڕێﻮە
دەﺑﺎت ،دەﻗﯽ زاﻧﺴﺘﯽ ﺑﺎﺑﮫﺗﮫ زاﻧﺴﺘﯿﯿﮫ ڕووﺗﮫﻛﺎن و ڕاﺳﺘﯽ ﻧﮫﮔﯚڕ و ﺑﺎس و ھﺎوﻛێﺸﮫ زاﻧﺴﺘﯿﯿﮫﻛﺎن ﻟﮫ ﺧﯚی
دەﮔﺮێﺖ ،ﻛﮫ ﺷێﻮازی ﺗﺎﯾﺒﮫت ﺑﮫﺧﯚﯾﺎن ھﮫﯾﮫ ﻟﮫ ﻧﻮﺳﯿﻦ و ﺧﺴﺘﻨﮫڕوودا ،ﺷێﻮازی دەﻗﯽ زاﻧﺴﺘﯽ )ﻟﮫ زاﻧﺴﺘﮫ
ڕووﺗﮫﻛﺎن ﺑﮫﻛﺎردێﺖ ﺑﯚ ﺑﺎﺑﮫﺗﮫﻛﺎﻧﯽ "ﻛﯿﻤﯿﺎ و ﻓﯿﺰﯾﺎ و ﺋﮫﻧﺪازﯾﺎری و زاﻧﺴﺘﯽ ﭘﺰﯾﺸﻜﯽ" ،ﻛﮫ ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﯽ
ﺳﮫرەﻛﯽ ﻓێﺮﻛﺮدن و ﮔﮫﯾﺎﻧﺪﻧﯽ زاﻧﯿﺎرﯾﯿﮫ ،دارﺷﺘﻨﯽ ﻧﺎوەرۆﻛﮫﻛﮫی ﭘﺸﺖ دەﺑﮫﺳﺘێﺖ ﺑﮫ وﺷﮫو دەﺳﺘﮫواژەی
ڕووت و ﺋﺎﺷﻜﺮا و دوور ﻟﮫ ﺳﯚز و ھﻮﻧﮫرەﻛﺎﻧﯽ ڕەواﻧﺒێﮋی و ﻻﯾﮫﻧﯽ ھﻮﻧﮫری() ﺑﯿﺮﻗﺪار،2009 ،
 .(internetﻟﮫﺑﮫراﻣﺒﮫرﯾﺸﺪا دەﻗﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ ﺑﮫ ﺋﺎراﺳﺘﮫﯾﮫﻛﯽ ﺗﺮ ڕێ دەﻛﺎت ،ﺷێﻮازی ﺟﯿﺎواز و ﭘێﻮەر و
ﭘﮫﯾﺎم و ﺋﮫرﻛێﻜﯽ ﺗﺮ ﺟێﺒﮫﺟێ دەﻛﺎت.
ﺳﮫﺑﺎرەت ﺑﮫدەﻗﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ ﯾﺎﺧﻮد ﺑڵﯿﻦ ﭼﮫﻣﻜﯽ دەﻗێﺘﯽ ﻟﮫ ﺑﺎزﻧﮫی ﺋﮫدەﺑﺪا ،ﻛﮫ ﻣﮫﺑﮫﺳﺖ و ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﺳﮫرەﻛﯽ
ﺋێﻤﮫﯾﮫ ،ﺋﮫوا دەﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑڵێﻦ ،ﻛﮫ ڕەﺧﻨﮫی ﺋﮫدەﺑﯽ و ﺗﯿﯚری ﺋﮫدەﺑﯽ ﺗێڕواﻧﯿﻨﯽ ﺋﮫدەﺑﯿﺎﻧﮫ ﺑﯚ ﭼﮫﻣﻜﯽ دەق و
دەﻗێﺘﯽ دەﺧﮫﻧﮫڕوو .دەﻗﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ ﺑﮫ ﻛﯚﻣﮫڵێﻚ ﻣﮫرج و ﭘێﻮەری ﺗﺎﯾﺒﮫت ﻣﮫﺣﻜﻮم دەﻛﮫن ،ﺑﮫ واﺗﺎﯾﮫﻛﯽ ﺗﺮ
دەﻗﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ و دەﻗێﺘﯽ ﻟﮫ ﭼﻮارﭼێﻮەی ﺋﮫدەﺑﺪا ،ﺳﮫرەڕای ﭘێﻮەر و ﺧﺎﺳﯿﮫﺗﮫ ﮔﺸﺘﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ دەﻗێﺘﯽ و
دەﻗﺒﻮون ،ﻛﯚﻣﮫڵێﻚ ڕەھﮫﻧﺪی ﺗﺮﯾﺶ ﻟﮫ ﺧﯚی دەﮔﺮێﺖ ،ﺗﮫﻧﯿﺎ ڕەھﮫﻧﺪی ﻧﺎوەﻛﯽ و ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ زﻣﺎن ﺑﮫﺷﺪار ﻧﯿﯿﮫ
ﻟﮫ ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫی دەﻗێﺘﯽ ﺑﮫرھﮫﻣێﻜﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ ،ﺑﮫڵﻜﻮ ﭘﮫﯾﺎم و ﺋﮫرك و ﺑﺎﺑﮫﺗﯽ ﺗﺮ و ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ ﺗﺮ دێﻨﮫ ﻧﺎو ﺑﺎزﻧﮫﻛﮫوە.
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دەﻗﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ ﺑﮫرﭘﺮﺳﯿﺎرﯾﯿﮫﺗﯽ ﺗﺮی ﻟﮫﺳﮫر ﺷﺎﻧﮫ ،ﻛﮫ ﺧﯚی ﻟﮫ ﺑﮫرﭘﺮﺳﯿﺎرﯾﯿﮫﺗﯽ ﻣﮫﻋﺮﯾﻔﯽ و ﺋﯿﺴﺘﺎﺗﯿﻜﯽ و
ﭘﮫﯾﺎﻣﺪاری و ﺋﮫرﻛﯽ دەرووﻧﯽ و ﻛﯚﻣﮫ�ﯾﮫﺗﯽ و ﺋﮫرﻛﮫ ﺟﯚرﺑﮫﺟﯚرەﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮ دەﺑﯿﻨێﺘﮫوە“ ،دەﻗﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ
دەرﯾﺎﯾﮫﻛﯽ ﻣﮫﻋﺮﯾﻔﯿﯿﮫ واﺑﮫﺳﺘﮫﯾﮫ ﺑﮫ ڕەﮔﮫزەﻛﺎﻧﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ و ﮔﮫﻟێﻚ ﻻﯾﮫﻧﯽ ھﻮﻧﮫری و ﺋﯿﺴﺘﺎﺗﯿﻜﯽ ،ﺑﻨﮫﻣﺎﻛﺎﻧﯽ
دەق و ﭘﺮۆﺳﮫی داھێﻨﺎن و ﺋﮫرك و ﭘﮫﯾﺎم و ﮔﺮﻧﮕﯽ ﻛﺎرﯾﮕﮫری ھﮫﻣﻮو دەﻗێﻜﯿﺶ ﺑﮫ ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﯽ ﻟﮫ ڕووی
ﭼێﮋو ﺧﯚﺷﯽ ﺑﮫﺧﺸﯿﻨﮫوە ﺑﮫﺳﺘﺮاوەﺗﮫوە ﺑﮫھﮫر دوو ﻻﯾﮫﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎ و ﺋﮫزﻣﻮون و ﺳﮫﻟﯿﻘﮫ و ﺋﺎﯾﺪﯾﺎی
ﻧﻮوﺳﮫرو ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻓﻜﺮی و ﺗێﮕﮫﯾﺸﺘﻦ و ﺋﺎوێﺘﮫﺑﻮوﻧﯽ ﺧﻮێﻨﮫر”)ﻓﮫﺗﺎح ،2015 ،ل ،(59دەﻗﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ
ﻓﯚڕﻣێﻜﯽ ﺑﮫرﺟﮫﺳﺘﮫﻛﺮاوە ،ﻛﮫ ڕوﺧﺴﺎرو ﻧﺎوەرۆﻛێﻜﯽ ﭘﺘﮫوەی ھﮫﯾﮫ و ﻧﻮێﻨﮫراﯾﮫﺗﯽ ﺧﮫﯾﺎڵ و ھﮫﺳﺖ و
ﺳﯚزی ﻧﻮﺳﮫر دەﻛﺎت ،ﺗﻮﺧﻤﯽ ڕاﺑﺮدوو و ﺋﯿﺴﺘﺎ و داھﺎﺗﻮوی ﻟﮫ ﺧﯚ ﮔﺮﺗﻮوە .دەﻗﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ ﻟﮫ ﻛﺮۆك و
ھﮫﻧﺎوی ﺧﯚﯾﺪا ﺑﺎرە ﻛﯚﻣﮫ�ﯾﮫﺗﯽ و درووﻧﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ ﻧﻮﺳﮫر ﺑﮫﯾﺎن دەﻛﺎ ،ﺑﮫواﺗﺎﯾﮫﻛﯽ ﺗﺮ “دەﻗﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ
داﺗﺎﺷﯿﻨﯽ ﺟﮫﺳﺘﮫﯾﮫﻛﮫ ﺗﮫﻧﮭﺎ ﺑﮫھﺮەﻣﮫﻧﺪاﻧﯽ دەق و ﺧﺎﻟﻘﮫﻛﺎﻧﯽ دەق دەزاﻧﻦ ﺋﮫم ﺟﮫﺳﺘﮫﯾﮫ ﭼﮫﻧﺪ ﺋﮫﺳﺘﮫم و
دژوارە ،ﭼﻮﻧﻜﮫ ﻧﺎﻛﺮێﺖ دەﻗێﻚ داڕێﮋﯾﻦ ﺋﺎﮔﺮی ﮔﮫش و ﺑﺎوەﺷێﻚ ﺑﺎی ﺋﮫﻓﺴﺎﻧﮫو ﭼﮫﻧﺪﯾﻦ ﻛﮫرەﺳﺘﮫی
ﻣﻮﻋﺎﻧﺎت و ھﮫڵﭽﻮون و ﻋﺎﺗﯿﻔﮫ و ﺧﯚﺷﮫوﯾﺴﺘﯽ ﭘێ ﻧﮫﺑﯽ ،ﻟﮫ دارﺷﺘﮫﯾﮫﻛﯽ ﻓﯚﻛﯚﯾﺎﻧﮫ دەق دەﺑێﺘﮫ ﻛﯚڵﮫﮔﮫی
داﻣﮫزراوەﯾﮫﻛﯽ ﭘﺮ ﻟﮫ ﻧﮭێﻨﯽ ،ﻛﮫ ھﮫر ھﮫﻣﻮوﯾﺎن ﺧﯚﯾﺎن ﻟﮫ ﺟﮫﺳﺘﮫﯾﮫﻛﺪا دەدۆزﻧﮫوە ،ﻛﮫ ﺑﮫھﺮەﻣﮫﻧﺪی دەق
ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﯿﯿﮫﺗﯽ”)دەﺷﺘﯽ ،2013 ،ل .(434ﺑﮫم ﺟﯚرە دەﻗﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ ﺟﮫﺳﺘﮫﯾﮫﻛﯽ ﺗﺎﯾﺒﮫت ﺑﮫﺧﯚی ھﮫﯾﮫ ،ﻛﮫ ﻟﮫ
دﯾﻮی دەرەوەﯾﺪا ڕووﺧﺴﺎر و ﺋﮫدﮔﺎری ﺗﺎﯾﺒﮫت ﺑﮫﺧﯚی ھﮫﯾﮫ و ﻟﮫ دﯾﻮی ژوورەوەی ﺋﮫم ﺟﮫﺳﺘﮫﯾﮫﺷﺪا
ﻧﺎوەرۆك و ﻣﮫﺑﮫﺳﺖ و ﺋﮫرك و ﭘﮫﯾﺎم ﺋﺎﻣﺎدەﯾﮫ ،ﺟﮕﮫ ﻟﮫﻣﮫ دەﻗﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ ڕەھﮫﻧﺪی زاﻧﯿﺎری و ﻣﮫﻋﺮﯾﻔﯿﺸﯽ
ھﮫﯾﮫ ،واﺗﺎ ﺟﮫﺳﺘﮫﻛﮫ ھﮫر ﺗﮫﻧﯿﺎ ﻟﮫ ڕەھﮫﻧﺪە دەرووﻧﯽ وﺳﺎﯾﻜﯚﻟﯚژﯾﯿﮫﻛﺎن ﭘێﻚ ﻧﺎﯾﮫت ،ﺑﮫڵﻜﻮ ﭘﺮۆژەﯾﮫﻛﯽ
ﻣﮫﻋﺮﯾﻔﺶ ﻟﮫ ﻣێﺸﻜﯽ ﺋﮫم ﺟﮫﺳﺘﮫﯾﮫدا ﺑﻮوﻧﯽ ھﮫﯾﮫ “دەﻗﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ ﺑﺮﯾﺘﯿﯿﮫ ﻟﮫ ﻛﯚﻣﮫڵێﻚ ﻣﮫﻋﺮﯾﻔﮫی ﻣﺮۆﯾﯽ،
ﻛﮫ زاﻧﯿﺎری ﺋﮫدەﺑﯽ و ﻣﮫﻋﺮﯾﻔﮫی ﻣێﮋووﯾﯽ و دەرووﻧﯽ و ﻛﯚﻣﮫ�ﯾﮫﺗﯽ و ڕاﻣﯿﺎری ﻟﮫﺧﯚدەﮔﺮێﺖ ،ﻧﮫك
ھﮫر ﺋﮫم زاﻧﯿﺎرﯾﯿﺎﻧﮫ ﺑﮫڵﻜﻮ زاﻧﯿﺎری ﺋﺎﺑﻮری و زاﻧﺴﺘﮫﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮﯾﺶ ﻟﮫﺧﯚدەﮔﺮێﺖ”)اﺑﺮﯾﺮ ،1995 ،ص.(12
واﺗﮫ دەﻗﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ ﺑﻮوﻧﯽ ﻣﮫﻋﺮﯾﻔﮫﯾﮫﻛﯽ ﮔﮫورەی ﺗێﺪا ﺑﮫدی دەﻛﺮێﺖ ﻟﮫ ھﮫﻣﻮو ڕووﯾﮫﻛﮫوە ،ﺑﯚﯾﮫ دەﺗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑڵێﯿﻦ ،ﻛﮫ “دەﻗﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ وەك ﺣﺎڵﮫﺗﯽ ﻛﮫرﻧﮫﭬﺎڵێﻚ واﯾﮫ ،ﻛﮫ ڕۆﺷﻨﺒﯿﺮﯾﯿﮫﻛﺎﻧﯽ ﺗێﺪا ﻛﯚ دەﺑێﺘﮫوە و ﺗێﻜﮫڵﯿﺎن
دەﺑێﺖ”)ﺋﮫﻣﯿﻦ ،2013 ،ل ،(39دەق ﻟﮫ ﻧﺎو ﺑﺎزﻧﮫی ﺋﮫدەب و ھﻮﻧﮫردا ،ﺑﮫﭘێﯽ ﺗﯿﯚرە ﺋﮫدەﺑﯽ و ﺋﺎراﺳﺘﮫ
ڕەﺧﻨﮫﯾﯿﮫﻛﺎن ،ﻓﺮە ﺑﻨﯿﺎﺗﮫ و ﺑﮫھﯚﯾﮫوە ﭼﺎوەڕواﻧﯽ ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﮔﮫورەی ﻟێ دەﻛﺮێﺖ ﻟﮫ ڕووی ﻣێﮋووی و
ﻛﯚﻣﮫ�ﯾﮫﺗﯽ و ﺋﺎﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،دەق ﻟﮫو ﭼﻮارﭼێﻮەﯾﮫدا ﺑﮫ ﺋﮫرﻛێﻜﯽ زۆر ﻓﺮاوان ھﮫڵﺪەﺳﺘێﺖ ،ﻟﮫﺑﮫر
ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪی ﺋﮫدەب ﺑﮫژﯾﺎن و ﻣﺮۆﭬﮫوە“ ،ﺑﺎﺑﮫﺗﯽ دەﻗﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ ھﮫﻣﻮو دﻧﯿﺎﯾﮫ ،دﻧﯿﺎش ﮔﮫﻟێﻚ ﺑﮫرﯾﻨﮫ
و ھﮫﻣﻮو ﻣﺮۆڤ و ژﯾﻨﮕﮫ و دەووروﺑﮫری ﻣﺮۆڤ دەﮔﺮێﺘﮫوە ،دەرێﯽ ﻣﺮۆڤ و ﻧﺎوەوەی ﻣﺮۆڤ
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دەﮔﺮێﺘﮫوە ،ﺋﮫدەب ﻣﺮۆڤ و ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪﯾﯿﮫﻛﺎﻧﯽ ﻣﺮۆڤ ﻟﮫﮔﮫڵ دﻧﯿﺎدا دەﻛﺎت ﺑﮫ ﺑﺎﺑﮫت و ﻧێﻮەرۆﻛﯽ
ﺧﯚی”)ﻋﺎرف ،2009 ،ل .(109ﺑﮫم ﺷێﻮەﯾﮫ ﻟﮫژێﺮ ڕۆﺷﻨﯿﺎی ﺟﯚرﯾﯿﮫﺗﯽ دەﻗﯽ ﺋﮫدەﺑﯿﺪا ،ﺧﺎﺳﯿﮫت
وﭘێﻮەرەﻛﺎﻧﯽ دەﻗﯿﺶ ﺋﺎراﺳﺘﮫﯾﮫﻛﯽ ﺗﺎﯾﺒﮫت ﺑﮫ ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ و ھﻮﻧﮫری وەردەﮔﺮن ،ﺑﯚ ﭼﮫﻣﻜﯽ دەﻗێﺘﯽ
ﻟﮫو ﺑﺎزﻧﮫﯾﮫدا ﺟﮫﺧﺖ ﻟﮫ ﭘێﻮەرە ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ دەق دەﻛﺮێﺘﮫوە ،دﯾﺴﺎن دەﻗﯽ ﺋﮫدەﺑﯿﺶ ﺑﺎزﻧﮫﯾﮫﻛﯽ ﻓﺮاواﻧﮫ و
ڕووﺑﮫرێﻜﯽ زۆر ﮔﮫورە ﻟﮫ ﺧﯚﯾﺪا ﻛﯚدەﻛﺎﺗﮫوە ،ﻛﮫ ھﮫﻣﻮو ژاﻧﺮە ﺋﮫدﺑﯿﯿﮫﻛﺎن دەﮔﺮێﺘﮫوە ،دەﻗﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ ﺑﮫ
ھﮫردوو ﺟﯚری ﻧﻮﺳﺮاو ﻧﮫﻧﻮﺳﺮاوەوە ،ﻟﮫ ﺟﯚری ﺋﮫدەﺑﯽ ﻧﻮﺳﺮاوﯾﺸﺪا ﺑﮫ ھﮫردوو ﻟﻘﯽ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮ و دەﻗﯽ
ﭘﮫﺧﺸﺎﻧﮫوە ،ﻟﮫ ﭼﮫﻧﺪﯾﻦ ژاﻧﺮی ﺟﯚراوﺟﯚر ﭘێﻜﺪێﻦ ،ﻛﮫ ھﮫر ﯾﮫﻛﮫﯾﺎن ﭘێﻮەری ﮔﺸﺘﯽ ﻟﮫ ﺑﺎزﻧﮫی دەق و
ﭘێﻮەری ﺗﺎﯾﺒﮫت ﻟﮫ ﺑﺎزﻧﮫی دەﻗﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ و ﭘێﻮەری ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﯽ ﺗﺮﯾﺶ ﻟﮫ ﺑﺎزﻧﮫی ژاﻧﺮﯾﯿﮫﺗﯽ ﺧﯚی وەردەﮔﺮێﺖ
و ﺑﮫﻣﮫش ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫی دەﻗێﺘﯽ و ﺟﯚری ژاﻧﺮێﺘﯽ ﺧﯚی دەﺳﮫﻟﻤێﻨێﺖ.
ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروو ﻟﮫ ژێﺮ ڕۆﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘێﻮەرە ﮔﺸﺘﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ دەﻗێﺘﯽ
ﭘێﻮەرە ﮔﺸﺘﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ دەق ،ﺑﻮون ﺑﮫ ﺑﻨﮫﻣﺎ ﺑﯚ ﺟﯿﺎﻛﺮدﻧﮫوەی دەق و ﻧﺎدەق ،ﺋﮫم ﭘێﻮەراﻧﮫ ﻟﮫ ﺑﺎزﻧﮫی ﮔﺸﺘﯽ
دەق دەﺳﻮڕێﻨﮫوە ،دوور ﻟﮫ ﭘێﻮەرە ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﯿﯿﮫﻛﺎن ﻟﮫﻧﺎو ﺑﺎزﻧﮫی ژاﻧﺮێﻜﯽ دﯾﺎرﯾﻜﺮاوی ﺋﮫدەب .ﺋﮫم ﭘێﻮەراﻧﮫ،
ﺑﮫر ﻟﮫ ﭘێﻮەری ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﯽ ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫی دەﻗﺒﻮون ﺑﮫ ﭼﺎﻻﻛﯿﯿﮫﻛﯽ دەرﺑڕاو دەﺑﮫﺧﺸﻦ ،دواﺗﺮ ﭘێﻮەری ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﯿﺶ
دێﺘﮫ ﭘێﺸﮫوە ﺑﯚ ﺑﮫﺧﺸﯿﻨﯽ ﻓﯚڕم و ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫی ﺟﯚری دەق و ﺧﺎﺳﯿﮫﺗﮫﻛﺎﻧﯽ دەق ﻟﮫ ﺑﺎزﻧﮫﯾﮫﻛﯽ دﯾﺎرﯾﻜﺮاودا.
دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻟﮫ ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا ﺑﮫﭘێﯽ ﭘێﻮەرەﮔﺸﺘﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ دەق ،ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫی دەﻗێﺘﯽ وەردەﮔﺮێﺖ ،ﻟﮫ ﻧﺎو
ﺑﺎزﻧﮫی دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮﯾﺸﺪا ﺟﯿﺎﻛﺎری و ﭘێﻮەری ﺗﺎﯾﺒﮫت ﺑﮫ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﺧﯚی ھﮫﯾﮫ ،ﺗﯿﯚری ﺋﮫدەﺑﯿﺶ زﯾﺎﺗﺮ
ﺟﮫﺧﺖ ﻟﮫ ﭘێﻮەرەﮔﺸﺘﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ دەق و ﭼﻮارﭼێﻮەی ﮔﺸﺘﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی دەﻛﺎﺗﮫوە و ﭘێﻮەرە زۆر ورد
و ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ دەﻗێﻜﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﺑﯚ ﺑﻮاری ڕەﺧﻨﮫی ﺋﮫدەﺑﯽ ﺑﮫﺟێﺪێڵێﺖ.ھﮫﻣﻮو ﺋﮫو ﭘێﻮەرە ﮔﺸﺘﯿﯿﺎﻧﮫی ،ﻛﮫ
ﺑﯚ دەﻗﺒﻮون ﻟﮫ ﻻﯾﮫن ﺗﯿﯚرﯾﺴﺖ و زاﻧﺎﻛﺎﻧﮫوە ﺟﮫﺧﺘﯽ ﻟﮫﺳﮫر ﻛﺮاوەﺗﮫوە ،ﻟﮫ ﺋﮫدەﺑﯽ ھﮫﻣﻮو ﻧﮫﺗﮫوە و
ﺳﮫردەﻣێﻜﺪا ﺑﮫدی دەﻛﺮێﺖ ،ﺑﮫ ﭘێﯽ ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﻤﮫﻧﺪی ژﯾﻨﮕﮫی دەق ﻟﮫ ھﮫﻣﻮو ڕوێﻜﮫوە ،دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻟﮫ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا ،ھﮫڵﮕﺮی ھﮫﻣﺎن ﺋﮫو ﭘێﻮەراﻧﮫﯾﮫ ،ﻛﮫ ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫی دەﻗێﺘﯽ ﺑﮫ دەق دەﺑﮫﺧﺸﻦ ،ﺋﮫﻣﮫش
ﻛﺎﺗﯽ دەردەﻛﮫوێﺖ ،ﻛﮫ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻮردی ﻟﮫم ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫﯾﮫدا ﺑﮫ ﺗﮫرازووی ﺋﮫم ڕەﮔﮫزو ﭘێﻮەراﻧﮫ
ﻛێﺸﺎﻧﯽ ﺑﯚ دەﻛﺮێﺖ ،ﻛﮫ ﺧﯚی دەﺑﯿﻨێﺘﮫوە ﻟﮫ "ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ زﻣﺎن و ﺑﻨﯿﺎﺗﮫ ھﻮﻧﮫرﯾﯿﮫﻛﺎن و ﻣﮫﺑﺴﺖ و دەﻻﻟﮫﺗﯽ دەق
و ﮔﻮﻧﺠﺎن و دەﻗﺌﺎوێﺰان و ﭼێﮋی دەق و ڕەﮔﮫزەﻛﺎﻧﯽ ﺋﮫدەب و ﺟﮫﻣﺴﮫرەﻛﺎﻧﯽ ﭘﮫﯾﻮەﺳﺖ ﺑﮫ دەق...،ﺗﺎد".
ﺋﮫﮔﮫر ﻟﮫ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروو ﺑڕواﻧﯿﻦ ،ﺑﮫﭘێﯽ ﭘێﻮەری دەرﺑڕﯾﻦ ،ﻛﮫ ﻓﯚڕم و وێﻨﮫﯾﮫﻛﯽ ﻣﺎددی
ﺑﮫ دەق دەﺑﮫﺧﺸێﺖ ،ﺋﮫوا دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروو ﺷێﻮازی دەرﺑڕﯾﻦ و ﺟﯚری ﺧﯚ
ﺑﮫرﺟﮫﺳﺘﮫﻛﺮدﻧﯽ ﺗﺎﯾﺒﮫت ﺑﮫﺧﯚی ھﮫﯾﮫ ،ﺑﮫﭘێﯽ ﺋﮫم ﭘێﻮەرە ﻟﮫ ڕێﮕﮫی ﺑﮫﻛﺎرھێﻨﺎﻧﯽ وﺷﮫﻛﺎﻧﮫوە،
ﭼﻮارﭼێﻮەﯾﮫﻛﯽ ﺑﮫرﺟﮫﺳﺘﮫ ﺑﯚ دەﻗﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ دروﺳﺖ دەﺑێﺖ ،ﻛﮫ "ﭬﺎﻧﺪاﯾﻚ" ﺑﮫ ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ ڕووﻛﮫش
دەﯾﺒﮫﺳﺘێﺘﮫوە و "ﻟﯚﺗﻤﺎن"ﯾﺶ ﺋﮫم ﺑﮫﺷﮫ ﺑﮫدەرﺑڕﯾﻦ ﯾﺎن ﺷێﻮازی دەرﺑڕﯾﻦ دادەﻧێﺖ ،ﺋﮫم دەرﺑڕﯾﻨﮫش ﺑﮫ
ھﯚی ھێﻤﺎ زﻣﺎﻧﯿﯿﮫﻛﺎن ﺋﮫﻧﺠﺎم دەدرێﺖ ،ﺑﮫﭘﯽ دواﻟﯿﺰﻣﯽ "زﻣﺎن" و " ﺋﺎﺧﺎوﺗﻦ"ی ﺳﻮﺳێﺮ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮﯾﺶ
ﭼﺎﻻﻛﯿﯿﮫﻛﯽ دەرﺑڕاوە ،ﺑﮫھﮫﻣﺎن ﺷێﻮەی ﺋﺎﺧﺎوﺗﻦ )ﻛﯚدی زﻣﺎﻧﯽ دەرﺑڕی ﻓﻜﺮەﻛﮫﯾﮫ ،ﻛﺮدارێﻜﯽ
ﺳﺎﯾﻜﯚﻟﯚﺟﯽ ﯾﺎرﻣﮫﺗﯿﺪەری ﺗﺎﻛﮫ ﺑﯚ دەرﺧﺴﺘﻨﯽ ﺋﮫو ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪﯾﯿﺎﻧﮫ ﻟﮫﺳﮫر ﺋﺎﺳﺘﯽ دەرەوە( )ﻣﺤﻤﺪ،2008 ،
ل .(52دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻟﮫ ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا ﻟﮫ ڕێﮕﮫی ﻛﯚدی زﻣﺎﻧﯽ و ﺑﮫﻛﺎرﺑﺮدﻧﯽ وﺷﮫ و ڕاﻧﺎو و
ﺟێﻨﺎوەﻛﺎن و ﻛﮫرەﺳﺘﮫﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮی زﻣﺎن دەوەﺳﺘێﺖ و ﺧﯚی وێﻨﺎ دەﻛﺎت ،ﺋﮫﻣﮫش دەﺑێﺘﮫ ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ ڕووﻛﮫش و
ﻛﮫ ﻟﮫ ﭼﺎﻻﻛﯽ ﺑﮫﻛﺎرھێﻨﺎﻧﯽ وﺷﮫ و ﻛﮫرەﺳﺘﮫی ﺗﺮ ﮔﻮزارﺷﺖ ﻟﮫ دەﻗێﺘﯽ ﺧﯚی دەﻛﺎت ،ﺑﮫ�م ﺋﮫم
ﭼﺎﻻﻛﯿﯿﮫش ﻟﮫ ﻣﮫرج و ﻗﺎڵﺒﯽ ھﻮﻧﮫری و ﺋﯿﺴﺘﺎﺗﯿﻜﯽ دەدرێﺖ .ﺑێﮕﻮﻣﺎن دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻟﮫ ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ
ﺧﻮاروودا وەك ﭼﺎﻻﻛﯿﯿﮫﻛﯽ ھﻮﻧﮫرﯾﯿﮫ ،ھﮫڵﮕﺮی ﺑﻨﯿﺎﺗێﻜﯽ ڕێﺰﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﺒﮫت ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﮫﺗﮫوەﻛﮫی ﺧﯚﯾﮫﺗﯽ
ﻟﮫڕووی ﺋﮫﻧﺘﺮۆﭘﯚﻟﯚژﯾﯿﮫوە ،ﻛﮫ ﻟﮫ ژێﺮ ﻛﺎرﯾﮕﮫری ھﯚﻛﺎرە ﻛﯚﻣﮫ�ﯾﮫﺗﯽ و ﺳﺎﯾﻜﯚﻟﯚژی و ﻻﯾﮫﻧﮫ
ﺋﯿﺴﺘﺎﺗﯿﻜﯿﯿﮫﻛﺎن ﭘﺮۆﺳﮫی ﮔﻮزارﺷﺘﻜﺮدﻧﯽ ﺑﺎﺑﮫﺗێﻚ ﺑﻨﯿﺎت دەﻧێﺖ ،ﻛﮫ ﺋﮫﻣﮫش دەﺑێﺘﮫ ڕەﮔﮫز و ﭘێﻮەرێﻜﯽ ﺗﺮ
ﺑﯚ ﻣﮫﺳﮫﻟﮫی دەق ،ھﮫروەك ﺋﯿﺮﯾﻚ ﺋﮫﻧﻜﻔﯿﺴﺖ ﺑﯚ دەﻗﺒﻮون ﺋﺎﻣﺎژەی ﺑﮫم ﺑﻨﯿﺎﺗﮫ ڕێﺰﻣﺎﻧﯿﯿﮫ ﻛﺮدووە ﻟﮫﮔﮫڵ
ﺳﯿﺴﺘﮫﻣﯽ ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪی ﻧێﻮاﻧﯿﺎن ڕﺳﺘﮫﻛﺎن  ،ﻛﮫ ﺧﯚی ﻟﮫ ﺋﺎﺳﺖ و ﻟﻘﮫ ﺋﺎﺳﺘﮫﻛﺎﻧﯽ زﻣﺎﻧﺪا دەﺑﯿﻨێﺘﮫوە ،ھﮫر ﻟﮫ
ﺑﻮوﻧﯽ دەﻧﮕﮫوە ﺑﮕﺮە ﺗﺎ دەﮔﺎﺗﮫوە ﺋﺎﺳﺘﯽ ڕﺳﺘﮫ و ﺳﯿﺴﺘﮫﻣﯽ ڕێﺰﻣﺎﻧﯽ ﻧێﻮاﻧﯿﺎن و ﻛﮫرەﺳﺘﮫﻛﺎﻧﯽ ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪی
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ﻛﺮدن ،ھﮫر ﭼﮫﻧﺪە ﺋﮫم ﺑﻨﯿﺎﺗﮫ ڕێﺰﻣﺎﻧﯿﯿﮫ ﻟﮫ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﺑﮫ ﺋﺎﺳﺎﻧﯽ ﺧﯚی ﺑﮫدەﺳﺘﮫوە ﻧﺎدات و دەﻛﮫوێﺘﮫ
ژێﺮ ﺣﻮﻛﻤﯽ ھﮫﺳﺘﯽ ﺋﯿﺴﺘﺎﺗﯿﻜﺎی ﺷﺎﻋﯿﺮ و دووﭼﺎری ﺗێﻜﺸﻜﺎن و ﻻداﻧﮫ ﺟﯚرﺑﮫﺟﯚرەﻛﺎن دەﺑێﺘﮫوە ،ﭼﻮﻧﻜﮫ
ﺑﮫﻛﺎرﺑﺮدﻧﯽ زﻣﺎن ﻻی ﺷﺎﻋﯿﺮ دۆﺧێﻜﯽ ﺗﺎﯾﺒﮫت ﺑﮫ ﺷﯿﻌﺮﯾﮫت وەردەﮔﺮێﺖ ،ﻛﮫواﺗﮫ “ ﺋﮫﮔﮫر ﻣﺮۆﭬﯽ
ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﮫﻧﯿﺎ ﺗﻮاﻧﺎی ڕەﺳﮫﻧﺎﯾﮫﺗﯽ ﺗێﺪا ﺑێ ،ﺋﮫوا ﺷﺎﻋﯿﺮ دوو ﺗﻮاﻧﺎی دراوەﺗێ ،ﺗﻮاﻧﺎی ڕەﺳﮫﻧﺎﯾﮫﺗﯽ ﻛﮫ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﮫﻛﮫ ﻟﮫ ھﮫﻣﻮو ﺋﺎﺧێﻮەرێﻜﺪا ھﮫﯾﮫ ،ﻟﮫ ﭘﯿﺎدە ﻛﺮدﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎی ﯾﺎﺳﺎﻛﺎﻧﯽ زﻣﺎﻧﮫﻛﮫوە دێ ،ﺗﻮاﻧﺎی داھێﻨﺎن،
ﻛﮫ ﺑﮫزۆری ﻟﮫ ﺷﺎﻋﯿﺮدا ھﮫﯾﮫ ﻟﮫ ﺑﮫزاﻧﺪﻧﯽ ﯾﺎﺳﺎﻛﺎﻧﯽ زﻣﺎﻧﮫوە دێ .....،ﺑﯚ ﺋﮫوەی ﻟﮫ ڕەﺳﮫﻧﺎﯾﮫﺗﯿﯿﮫوە ﺑﮕﮫﯾﻨﮫ
داھێﻨﺎن دەﺑێ زۆر ﺑﮫوردی ھﮫڵﮫی ڕێﺰﻣﺎﻧﯽ و واﺗﺎﯾﯽ و ﻓﯚﻧﯚﻟﯚژی ﻟﮫ "ﻻدان" و ﺑﮫزاﻧﺪن"ی ﯾﺎﺳﺎ
زﻣﺎﻧﯿﯿﮫﻛﺎن ﺟﯿﺎ ﺑﻜﮫﯾﻨﮫوە .ﺋﮫﻣﮫش ﺑﮫوە دەﻛﺮێﺖ ﺑﺰاﻧﯿﻦ "ﻻدان" و "ﺑﮫزاﻧﺪن" ﺑﯚ ﻣﮫﺑﮫﺳﺘێﻜﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ دەﺑێ
واﺗﮫ ﮔﺮﻧﮕﯿﯿﮫﻛﯽ ﺗێﺪاﯾﮫ و ﺷﺎﻋﯿﺮ ﭼﺎك ﺋﺎﮔﺎدارﯾﯿﮫﺗﯽ دەزاﻧێﺖ ﺑﯚ وەھﺎ دەﻛﺎت .ھﮫرﭼﯽ ھﮫڵﮫی ڕێﺰﻣﺎﻧﯽ و
ڕێﻨﻮﺳﯽ و واﺗﺎﯾﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯿﮫ ﺷﺎﻋﯿﺮ ﻟێﯽ ﺑﮫ ﺋﺎﮔﺎ ﻧﯿﯿﮫ و ﺑﮫ ﻣﮫﺑﮫﺳﺖ ﻧﮫی ﻛﺮدووە” )ﻓﺘﺎح ،2010،ل
 403ـ  .(404واﺗﺎ ﻻدان و ﺗێﻜﺸﻜﺎﻧﺪن و ﺑﮫزاﻧﺪﻧﯽ زﻣﺎن و ﻣﮫﺳﮫﻟﮫﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮی وەك ﻣﯿﺘﺎﻓﯚڕ و ﺋﯿﺪﯾﯚم و
ﺋﯿﻜﯚﻧﯚﻣﯽ ﻟﮫ زﻣﺎﻧﺪا ،دەﺑﻨﮫ ﺑﮫﺷێﻚ ﻟﮫو ﺑﻨﯿﺎﺗﮫ ﻗﯚڵﮫی ،ﻛﮫ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ھﮫﯾﮫﺗﯽ و ﻟﮫ زﻣﺎﻧﮫواﻧﯿﺪا دەق
ﻟﮫﺳﮫری دەوەﺳﺘێﺖ و ﮔﺮﻧﮕﯽ ﭘێﺪەدات .ﻟﮫ ﭼﻮارﭼێﻮە ﮔﺸﺘﯿﯿﮫﻛﮫﯾﺪا ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻮردی ﻟﮫم ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫﯾﮫدا ،ﺋﮫو
ﺑﻨﯿﺎﺗﮫ ﻗﻮڵﮫی ھﮫﯾﮫ ،ﻛﮫ ﭬﺎﻧﺪاﯾﻚ ﺋﺎﻣﺎژەی ﭘێ ﻛﺮدووە ،ﻛﮫ ﺧﯚی ﻟﮫﭼﮫﻧﺪﯾﻦ ﺗﮫوەری وەك " زﻣﺎن و
دارﺷﺘﻨﮫوەی زﻣﺎن و ﺷێﻮاز ،ﺧﺴﺘﻨﮫڕووی دەق ﻟﮫ ﻧﺎوﻧﯿﺸﺎﻧﮫ ﺳﮫرەﻛﯽ و ﻻوەﻛﯿﯿﮫﻛﺎﻧﺪا" دەﺑﯿﻨێﺘﮫوە ،ﺋﮫم
ﺑﻨﯿﺎﺗﮫ ﻟﮫ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا ،ﺟﯿﺎﻛﺎری و ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﻤﮫﻧﺪی وەردەﮔﺮێﺖ ﺑﮫ ﭘێﯽ ﺳﺮوﺷﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ
دەرﺑڕﯾﻦ و ﯾﺎﺳﺎ ﻓﮫرھﮫﻧﮕﯽ و ڕێﺰﻣﺎﻧﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﺒﮫت ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻮردی.دوای ﺑﮫرﺟﮫﺳﺘﮫﺑﻮوﻧﯽ دەﻗﯽ
ﺷﯿﻌﺮی ﻟﮫ ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروو ﺑﮫھﯚی ھێﻤﺎ و داﻧﮫ زﻣﺎﻧﯿﯿﮫﻛﺎن ﻟﮫ ﭘڕۆﺳﮫی دەرﺑڕﯾﻨﺪا و ﺑﮫﺟﯚرێﻚ ،ﻛﮫ
ﺧﺎوەﻧﯽ ﺑﯿﻨﺎﺗێﻜﯽ ڕێﺰﻣﺎﻧﯿﯿﮫ ،ﭘێﻮەرێﻜﯽ ﺗﺮی دەق دێﺘﮫ ﭘێﺸﮫوە ،ﻛﮫ ﺑﺮﯾﺘﯿﯿﮫ ﻟﮫ ﺑﻮوﻧﯽ دەﻻﻟﮫت و ﻟێﻜﮫوﺗﮫی
ﻣﮫﺑﮫﺳﺘێﻜﯽ دﯾﺎرﯾﻜﺮاو ﻟﮫ ﭘﺮۆﺳﮫی دەرﺑڕﯾﻦ و ﺑﮫرﺟﮫﺳﺘﮫﺑﻮوﻧﯽ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮﯾﺪا ،ﻛﯚی ﭘڕۆﺳﮫی
ﺑﮫرﺟﮫﺳﺘﮫﻛﺮدﻧﮫ ڕێﺰﻣﺎﻧﯿﯿﮫﻛﮫ ﺑﯚ ﮔﮫﯾﺎﻧﺪﻧﯽ دەﻻﻟﮫت و ﮔﻮاﺳﺘﻨﮫوەی ﻣﮫﺑﮫﺳﺘێﻜﮫ ﻟﮫ ﺷﺎﻋﯿﺮەوە ،واﺗﮫ ﻓﯚڕﻣﯽ
دەق ﻛﮫ ﺑﮫھﯚی ﻛﯚدەﻛﺎﻧﯽ زﻣﺎﻧﮫوە ﺑﮫرﺟﮫﺳﺘﮫﺑﻮوە و ﺑﯿﻨﺎﺗێﻜﯽ ڕێﺰﻣﺎﻧﯽ ھﮫﯾﮫ ،ھﮫر ﺑﮫﻣﮫ ﻧﺎوەﺳﺘێﺖ ﺑﮫڵﻜﻮ
ﮔﻮزارﺷﺖ ﻟﮫ ﻣﮫﺑﮫﺳﺖ و دەﻻﻟﮫﺗێﻚ دەﻛﺎت ،ﺑﮫﻣﮫش دەق ﻟﮫ ڕێﮕﮫی ﺋﮫم ﭘێﻮەر و ﺑﻨﯿﺎﺗﺎﻧﮫوە ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﻤﮫﻧﺪی و
ﺧﺎﺳﯿﮫﺗﯽ ﺧﯚی وەردەﮔﺮێﺖ ،ﺋﮫم ﺧﺎﺳﯿﯿﮫﺗﺎﻧﮫش ﻓﯚڕﻣﮫﻛﺎﻧﯽ دەﻗﯿﺎن ﻟﮫﯾﮫﻛﺘﺮ ﺟﯿﺎﻛﺮدەوە و ﺗﺎ ﺑﻮون ﺑﮫ ﻓﯚڕم
و ژاﻧﺮێﻜﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ دﯾﺎرﯾﻜﺮاو ،ﻟﮫ ژێﺮ ڕۆﺷﻨﺎﯾﯽ ﺋﮫﻣﮫدا ﺑﮫﺷێﻮەﯾﮫﻛﯽ ﮔﺸﺘﯽ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻟﮫ ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ
ﺧﻮاروودا ﻣﮫﺑﮫﺳﺖ و دەﻻﻟﮫﺗێﻚ ﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﻛﯚدەﻛﺎﻧﯽ زﻣﺎن ﺑﺎردەﻛﺎت و ﺑﮫڕێﮕﮫﯾﮫﻛﯽ ڕﯾﺰﻣﺎﻧﯿﺪا
دەﯾﺎﻧﮕﻮازێﺘﮫوە ،ﺋﮫﻣﮫش ﭘێﻮەری ﮔﺸﺘﯿﻦ ﺑﯚ ﺑﮫﺧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫی دەﻗێﺘﯽ ﺑﮫ ﭘڕۆﺳﮫی دەرﺑڕﯾﻦ .واﺗﮫ
ﻟﮫدەﻗﺪا ،زﻣﺎن ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫی دەق و دەﻗﺒﻮون دﯾﺎری دەﻛﺎت ،ﻧﺎﻟﯽ وەك داﻣﮫزرێﻨﮫری ﺋﮫم ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫﯾﮫ ﺋﮫم ﻛﺎرە
ﺋﺎﺳﺎن دەﻛﺎت و زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻮردی و ﺋﺎﺳﺘێﻜﯽ ﺑﮫرزی ﺋﮫم زﻣﺎﻧﮫ ﺑﯚ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﺑﮫﻛﺎردێﻨێﺖ ﻟﮫ ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ
ﺧﻮاروودا .ھﮫروەﻛﻮ ﺧﯚی ﺋﺎﻣﺎژەی ﭘێ دەﻛﺎت و دەڵێﺖ:

طﮭﺒﻌﻰ ﺷﮫﻛﻜﮫر ﺑﺎری ﻣﻦ ،ﻛﻮردی ﺋﮫﮔﮫر ﺋﯿﻨﺸﺎ دەﻛﺎ
ﺋﯿﻤﺘﯿﺤﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﮫ ﻣﺔﻗﺼﻮدى ،ﻟﮫ "ﻋﻤﺪا" وا دەﻛﺎ
ﺗﺎدەﮔﺎﺗﮫ......
ﺷﯿﻌﺮی ﺧﮫڵﻘﯽ ﻛﮫی دەﮔﺎﺗﮫ ﺷﯿﻌﺮی ﻣﻦ ﺑﯚ ﻧﺎزﻛﯽ؟!
ﻛﮫی ﻟﮫ دﯾﻘﻘﮫﺗﺪا ﭘﮫﺗﻚ دەﻋﻮا ﻟﮫﮔﮫڵ ھﮫودا دەﻛﺎ؟! )ﻧﺎﻟﯽ ،دﯾﻮان ،ل  106ـ(107
ﺑﮫﻛﺎرھێﻨﺎﻧﯽ زاری ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروو ﻟﮫ ﺑﮫرھﮫﻣﮫ ﺷﯿﻌﺮﯾﯿﮫﻛﺎﻧﯽ ﻧﺎﻟﯿﺪا ،ﺑﻮو ﺑﮫﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫی دەق ﻟﮫم ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫﯾﺪا ﺑﯚﯾﮫ
ﭘﮫﯾڕەواﻧێﻜﯽ زۆری ﺑﯚ ﭘﮫﯾﺪا ﺑﻮو ،ھﮫروەھﺎ ﺑﺎڵﯽ ﺑﮫﺳﮫر زۆرﺑﮫی ﻧﺎوﭼﮫﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮدا ﻛێﺸﺎ.دواﺗﺮ ﺑﻮاری ﺑﮫردەواﻣﺒﻮون و
ﭘﮫرەﭘێﺪاﻧﯽ ﺑﯚ ﺧﮫڵﻜﺎﻧﯽ دوای ﺧﯚی وا� ﻛﺮد) ،ﻟﮫﺳﮫر دەﺳﺘﯽ ﻧﺎﻟﯿﺪا ﺷﯿﻌﺮ ﭼﮫﻛﮫرەو ڕەﻧﮓ و ڕوﺧﺴﺎرێﻜﯽ ﺗﺮی
ﻛﻮﻟﺘﻮری و ﻛﯚﻣﮫ�ﯾﮫﺗﯽ و دەرووﻧﯽ ﺑﮫﺧﯚوە دەﮔﺮێﺖ ،ﺑﯚ ﭘﺎﺷﺘﺮ دەﺑێﺘﮫ ﯾﮫﻛێﻚ ﻟﮫ ﻛﯚﻣﮫڵﮫﻛﮫ و ھﯿﻤﮫ ﭘﺘﮫوەﻛﺎﻧﯽ زﻣﺎن و
ﺋﮫدەﺑﮫﻛﮫی( )ﻧﺎدر ،2014 ،ل .(106ﻧﻮﺳﯿﻨﯽ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻮردی و دﯾﺎﻟێﻜﺘﯽ ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروو ،ﺑﻮوە
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ھﯚﻛﺎری ﺑﮫر ﭘﺎﻛﺮدﻧﯽ ﺑﺎرودۆﺧێﻜﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ و ڕۆﺷﻨﺒﯿﺮی ﻟﮫ ﻧﺎوﭼﮫﻛﮫدا ،دﯾﺎرە )ﻧﺎﻟﯽ ﻟﮫو ﺑﺎوەڕەداﺑﻮو ﻛﮫ زﻣﺎﻧﯽ
ﻛﻮردی ﻟﮫو ﭘﻠﮫو ﭘﺎﯾﮫداﯾﮫ ﻛﮫ دەﺗﻮاﻧﺮێﺖ ﺷﯿﻌﺮی ﺑﮫرزی ﭘێ ﺑﻮﺗﺮێﺖ( )ﻛﺎﻛﯽ ،2008 ،ل .(46دوور ﻛﮫوﺗﻨﮫوە ﻟﮫ
زﻣﺎﻧﮫ ﺑﯿﺎﻧﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ وەك "ﻋﮫرەﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﻮرﻛﯽ" ،ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫی دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻮردی ﮔﯚڕی ﻟﮫ ڕواﻧﮕﮫی ﺗﯿﯚری
ﺋﮫدەﺑﯿﯿﮫوە ،ھﺎوﻛێﺸﮫی ﺋﮫدەب ﺑﮫﻣﮫ ﮔﯚڕان و ﺑﺎزداﻧﯽ ﮔﮫورەی ﺑﮫﺳﮫردا دێﺖ ،ﺑﮫﻛﺎرھێﻨﺎﻧﯽ زﻣﺎن ھﮫوێﻨﯽ
ﺳﮫرھﮫڵﺪاﻧﯽ دەق و ﺟﯚرە ﺟﯿﺎوازەﻛﺎﻧﯽ دەق و دەﻻﻟﮫﺗﯽ ﻧﻮێﯿﮫ ﻟﮫﻧﺎو دەﻗﺪا ،ﻟﮫ داﯾﻜﺒﻮوﻧﯽ دەﻗﯿﺶ ﺳﻮدێﻜﯽ زۆر ﺑﮫ زﻣﺎن
و ﻛﻠﺘﻮوری ﻧﮫﺗﮫوە دەﮔﮫﯾﻨێﺖ ،ﻟﮫﮔﮫڵ ﺋﮫوەی ،ﻛﮫ ﻧﺎﻟﯽ ﺑﮫھﯚی ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ دەق ﺑﮫزﻣﺎﻧﯽ ﻛﻮردی دووﭼﺎری ڕەﺧﻨﮫ
ﻟێﮕﺮﺗﻦ ﺑﯚﺗﮫوە ،ﻟﮫو ڕۆژﮔﺎرەی ﻛﮫ ﻧﺎﻟﯽ ﺗێﯿﺪا ژﯾﺎوە ﻧﻮﺳﯿﻨﯽ ﺷﯿﻌﺮ ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﯚی ﺑﮫ ﻻوازی ﻟﮫ ﻗﮫڵﮫم دراوە ،ھﮫر
ﺑﯚﯾﮫ ﺋﮫم دەﻗﮫی ﺳﮫرەوە وە�م و ﺑﮫرﭘﮫرﭼﺪاﻧﮫوەی ﺷﺎﻋﯿﺮە ﺑﯚ ﺋﮫو ڕەﺧﻨﺎﻧﮫی ﺳﮫﺑﺎرەت ﺑﮫم ﺑﺎﺑﮫﺗﮫ ﺋﺎراﺳﺘﮫی ﻛﺮاوە،
دواﺗﺮ زۆری ﻧﮫﺑﺮد ﺋﮫم ﻛﺎرەی ﺷﻮێﻨﯽ ﺧﯚی ﮔﺮت و ﭘﮫﯾڕەوەی ﻟێﻜﺮا ،ﺷﺎﻋﯿﺮی ﺗﺮ ﺑﮫھﮫﻣﺎن زﻣﺎن دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی
ﻧﻮێﯽ ﭘێﺸﻜﮫش ﻛﺮد ،ﺑﮫﺟﯚرێﻚ ﺋﮫم زﻣﺎﻧﮫ ﭼﻮوە دۆﺧﯽ ﺑﮫرﮔﺮی ﻟێ ﻛﺮدن و ﺷﺎﻧﺎزی ﭘێﻮە ﻛﺮدن ،ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧﮫ ﻣﺴﺘﮫﻓﺎ
ﺑﮫﮔﯽ ﻛﻮردی دەڵێﺖ.:
ﻛﻮردی ﻣﮫﺳﺘﯽ دەردی ﺑﺎدەی ﻋﯿﺸﻘﮫ ،وێﺮدی ﻧﻈﻤﻰ ورد
دەردی ھﯿﺠﺮە ﮔﮫر ﺑﮫ ﺣﮫرﻓﯽ ﻛﻮردی ھﮫر ﯾﺎری دەﻛﺎ

)ﻛﻮردی ،دﯾﻮان ،ب ،1ل(61

ﻣﮫڵێﻦ "ھﯿﺠﺮی" ﻟﮫ زێﺪا ﻛﻮردﯾﯿﮫ ،ﺑﯿﻠﻼ ﻟﮫ ﺣﮫﺷﺮﯾﺸﺎ
ﺑﮫ ﻛﻮردی " ﻛﻮردی" دەﻋﻮاﭼﯽ ﺣﮫﻗﯽ ﻛﻮردە و ھﮫر ﺋﮫﯾﺴێﻨێ )ﻛﻮردی ،دﯾﻮان ،ب ،2ل(251
ﺋﮫم ﺑﮫرﮔﺮی ﻛﺮدﻧﮫ ﻟﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻮردی و ﺋﺎﻣﺎژە ﻛﺮدن ﺑﮫ ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﺑﮫزﻣﺎﻧﯽ داﯾﻚ ،ﻟﮫ ﻻی ﻣﮫﺣﻮﯾﺸﺪا
دەﺑﯿﻨﯿﻦ ،ھﮫروەك دەڵێﺖ.:
ﻛﻮردی زوﺑﺎﻧﯽ ﺋﮫﺻﻠَﻤﺔﮔﮫر ﺗﮫرﻛﯽ ﻛﮫم ﺑﮫﻛﻮل
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ﺑﯚ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﮫﻛﻮﻟﻠﯽ ﺋﮫﻣﻦ دەﺑﻤﮫ ﺑێ وەﻓﺎ
دوری ﻣﮫﺑﯿﻨﮫ ﺗﯚ ﻟﮫ ﻛﮫرﯾﻤﯽ ﺑﮫھﺎﻧﮫﺟﯚ
)ﻣﮫﺣﻮی ،دﯾﻮان ،ل(11

ھﮫرﭼﯽ ﻛﮫ ﻛﻮردە ﭘﺎﻛﯽ ﺑﺒﮫﺧﺸێ ﺑﮫ )ﺑﻮﻟﻮەﻓﺎ(

ﻣﮫﺣﻮی ﻟﮫم ﺷﯿﻌﺮەدا ﺋﺎﻣﺎژە ﺑﮫزﻣﺎﻧﯽ ﻛﻮردی دەﻛﺎت وەك زﻣﺎﻧﯽ داﯾﻚ ،ﻛﮫ ﻧﻮﺳﯿﻨﯽ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﺑﮫزﻣﺎﻧﯽ
ﻓﺎرﺳﯽ و وازھێﻨﺎﻧﯽ ﻟﮫ زﻣﺎﻧﮫ ﺋﮫﺳڵﮫﻛﮫ ،ﻛﮫ زﻣﺎﻧﯽ داﯾﻜﮫ ﺑﮫﺧﻮوﯾﮫﻛﯽ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﻟﮫﻗﮫڵﮫم ﺋﮫدات ،ﺑﯚﯾﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻮردی
ﺑﮫھﮫﻣﺎن ﺷێﻮەی ﺑﯿﺮﻛﺮدﻧﮫوەی ﻧﺎﻟﯽ ﻻی ﻣﮫﺣﻮﯾﺶ زﻣﺎﻧێﻜﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ و ﮔﻮﻧﺠﺎوە ﺑﯚ ﺑﮫرھﮫﻣﮭێﻨﺎﻧﯽ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی،
ﺋﮫﻣﮫش ﺑﯚ ﭼﮫﻣﻜﯽ دەق و ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫ و ﭘێﻮەرﻛﺎﻧﯽ دەق ﮔﺮﻧﮕﯿﯿﮫﻛﯽ زۆری ھﮫﯾﮫ ،ﭼﻮﻧﻜﮫ ﺗێڕواﻧﯿﻨﯽ ﺗﯿﯚری ﺋﮫدەﺑﯽ
ﻟﮫﭼﻮارﭼێﻮەی ﺋﮫو زﻣﺎﻧﮫوەﯾﮫ ،ﻛﮫ دەﻗﮫ ﺷﯿﻌﺮﯾﯿﮫﻛﮫی ﻟﮫﺳﮫر ﺑﯿﻨﺎ ﻛﺮاوە .ﺋﮫم ﺋﺎﻣﺎژەﻛﺮدﻧﮫ ﺑﮫ زﻣﺎن و زﻣﺎﻧﯽ ﻧﮫﺗﮫوە ﻻی
ﺣﺎﺟﯽ ﻗﺎدری ﻛﯚﯾﯽ زۆر ﺑﮫھێﺰ و ﺑﮫ ﺗﯿﻨﺘﺮ دەردەﻛﮫوێﺖ ،ھﮫروەك دەڵێﺖ:
ﺷﮫﺑﯿﮭﯽ ﺟﯚڵﮫ ﻛﮫ ڕازی ﻧﮫﺑێ ،ﺑﮫ ﺳﮫردڕی ﺧﯚی
)ﺣﺎﺟﯽ ،دﯾﻮان ،ل(37

ﻣﮫڵێﻦ ﻓﮫﺻﺎﺣﮫﺗﯿﻜﻮردی ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺎﮔﺎ

ﻣﮫﻓﮭﻮﻣﯽ دوو ﺣﮫدﯾﺴﯽ ﺻﮭﺤﯿﺤﻢ ﻟﮫ ﺑﮫﯾﺘﮫﻛﺎ
ﺟێ ﻛﺮدەوە ﻧﮫزەر ﺑﻜﮫ ﻛﻮردی و ﻓﮫﺻﺎﺣﮫﺗﯽ

)ﺣﺎﺟﯽ ،دﯾﻮان ،ل(57

ﺋﮫﮔﮫر ﻛﻮردێﻚ ﻗﺴﮫی ﺑﺎﺑﯽ ﻧﮫزاﻧﯽ
ﻣﻮﺣﮫﻗﻘﮫق داﻛﯽ ﺣﯿﯿﺰە ﺑﺎﺑﯽ زاﻧﯽ

)ﺣﺎﺟﯽ ،دﯾﻮان ،ل(58

ﺑﯚ ھﮫﻣﺎن ﻣﮫﺑﮫﺳﺖ ﺣﮫﻣﺪی ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﺧﯚی ﻟﮫ دێڕێﻜﺪا ﺑﮫﯾﺎن دەﻛﺎت و دەڵێﺖ.:
ﮔﻮڵ ﻟﮫﺑﮫرﮔﯽ ﺳﮫوزی ﺧﻮﯾﺪا ﻧﺎﺳﻚ و ﺷﯿﺮﯾﻨﺘﺮە
ﺑﯚﯾﮫ ﻓﯿﻜﺮی ﻧﺎزﻛﯽ ﺣﮫﻣﺪی ﺑﮫ ﻛﻮردی ﺑێﮋرا

)ﺣﮫﻣﺪی ،دﯾﻮان ،ل(230
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ﻣﮫﺳﮫﻟﮫی زﻣﺎن و زﻣﺎﻧﯽ داﯾﻚ و ﺑﮫﻛﺎرھێﻨﺎﻧﯽ ﻟﮫ ﺑﻮارە ﺟﯿﺎﺟﯿﺎﻛﺎﻧﯽ وەك ﻗﺴﮫﻛﺮدن و ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﺟﮫﺧﺘﯽ
ﻟﮫﺳﮫر ﻛﺮاوەﺗﮫوە ،ﭼﻮﻧﻜﮫ )ﺣﺎﺟﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻟێﻜﯚڵﯿﻨﮫوە ﺋﮫوەی ﺑﯚ ڕوون ﺑﻮوﺗﮫوە ،ﻛﮫ ﺑﻨﺎﻏﮫی ﻗﮫ�ی ﻛﮫﺳﺎﯾﮫﺗﯽ ﻧﮫﺗﮫوە
زﻣﺎﻧﮫ ،وە ھﮫﻣﻮو دەﺳﻜﮫوﺗﮫﻛﺎﻧﯽ ﺑﮫرھﮫﻣﯽ ﻧﮫﺗﮫوە ﺑﮫ زﻣﺎن دەﭘﺎرێﺰرێ( )ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر ،2012،ل .(265ھﮫرﭼﮫﻧﺪە
زﻣﺎن ﻻی ﺣﺎﺟﯽ ﭘﮫﯾﻮەﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﯚزی ﺷﺎﻋﯿﺮ ﺑﯚ ﻧﮫﺗﮫوە و ﻟﮫ ﭼﻮارﭼێﻮەی ﺧﯚﺷﮫوﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺸﺘﯿﻤﺎﻧﮫوە ﺟﮫﺧﺘﯽ ﻟﮫﺳﮫر
ﻛﺮاوەﺗﮫوە ،ﺑﮫ�م ﻟێﻜﮫﺗﮫی ﺋﮫﻣﮫ ﺑﮫرھﮫﻣﮭێﻨﺎﻧﯽ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮﯾﯿﮫ ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﮫﺗﮫوە.
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ﺋﮫم ﻣﮫرج و ﭘێﻮەراﻧﮫی ،ﻛﮫ "دﯾﺒﻮﮔﺮاﻧﺪ" ﺑﯚ دەﻗﯿﯿﮫﺗﯽ دەق ﺧﺴﺘﯿﯿﮫڕوو ،ﻛﮫ ﺑﺮﯾﺘﯿﻦ ﻟﮫ" :ﺑﮫﯾﮫﻛﮫوﻧﻮﺳﺎن ،ﮔﻮﻧﺠﺎن،
ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﯿﯿﮫﺗﯽ ،ﭘﮫﺳﮫﻧﺪی ،ھﮫڵﻮێﺴﺖ ،دەﻗﺌﺎوێﺰان ،ڕاﮔﮫﯾﺎﻧﺪن " دواﺗﺮ ﺑﻮون ﺑﮫ ﺑﻨﮫﻣﺎ و ﭘێﻮەری ﮔﺸﺘﯽ ﺑﯚ ﭼﮫﻣﻜﯽ دەﻗێﺘﯽ
ﻟﮫ ﺑﺎزﻧﮫ ﮔﺸﺘﯿﯿﮫﻛﮫﯾﺪا ،ھﮫرﯾﮫﻛﮫ ﻟﮫم ﭘێﻮەراﻧﮫش ﻟﮫ ﭼﮫﻧﺪﯾﻦ ﻟﻖ و ﭘێﻮەری ﺑﭽﻮﻛﺘﺮ و ﺗﮫوەری ﺗﺮ ﭘێﻚ دێﻦ.ﺋﮫﮔﮫر ﻟﮫﺳﮫر
ﺑﻨﮫﻣﺎی ﺋﮫم ﭘێﻮەراﻧﮫ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروو ﺑﻜێﺸﯿﻦ و ﺑﮫ دوای ﺋﮫو ﻣﮫرج و ﺑﻨﮫﻣﺎﯾﺎﻧﮫدا ﺑﮕﮫڕێﻦ ﻟﮫ دەﻗﯽ
ﺷﯿﻌﺮی ﺋﮫم ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫﯾﮫدا ،ﺋﮫوا ﺑﮫھﯚی ﺑﻮوﻧﯽ ﺋﮫم ﻣﮫرج و ﭘێﻮەراﻧﮫ ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫی دەﻗێﺘﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮارووﻣﺎن
ﺑﯚ دەردەﻛﮫوێﺖ ،ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧﮫ ھﮫر ﯾﮫﻛﮫ ﻟﮫ ﭘێﻮەرەﻛﺎﻧﯽ "ﺗﻮﻧﺪوﺗﯚڵﯽ و ﮔﻮﻧﺠﺎن" ﻛﮫ ﭘﮫﯾﻮەﺳﺘﻦ ﺑﮫ ﺧﻮدی دەﻗﮫوە ﻟﮫ
ﺷﯿﻌﺮەﻛﺎﻧﺪا ﺑﮫرﺟﮫﺳﺘﮫﯾﮫ ،ﻧﮫك ھﮫر ﺑﮫرﺟﮫﺳﺘﮫﯾﮫ ﺑﮫڵﻜﻮ ﺋﮫم ﭘێﻮەراﻧﮫ ﺑﻨﯿﺎت و ھﯚﻛﺎری ﺑﮫرﺟﮫﺳﺘﮫﻛﺮدﻧﯽ ﺋﮫم
ﺷﯿﻌﺮاﻧﮫن ،ﺑﻨﮫﻣﺎی "ﺗﻮﻧﺪوﺗﯚڵﯽ ﯾﺎن ﺑﮫﯾﮫﻛﮫوﻧﻮﺳﺎن" ﻟﮫ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا ﻟﮫم دۆﺧﺎﻧﮫدا دەردەﻛﮫون
ﺷێﻮازی ﺧﺴﺘﻨﮫڕووی دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮەﻛﮫ ﻟﮫڕووی ﻓﯚڕم و ﺟﯚری ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﺋﮫدەﺑﯿﯿﮫﻛﮫی ،ﻛﮫ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﺧﯚی ﺟﯚرێﻜﯽ
ﺋﮫدەﺑﯽ دﯾﺎرﯾﻜﺮاوە ﺑﮫو ﭘێﯿﮫش ﺋﮫم ژاﻧﺮەش ﻟﮫم ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫﯾﮫدا ﻟﮫ ﭼﮫﻧﺪ ﺟﯚر و ﻗﺎڵﺒﯽ دەرﺑڕﯾﻨﯽ ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﺪا ﺧﯚی دەﺑﯿﻨێﺘﮫوە،
ھﮫر ﻟﮫ ﺟﯚرەﻛﺎﻧﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻟﮫ ڕووی ﻧﺎوەرۆﻛﮫوە ﺑﮕﺮە وەك ﺷﯿﻌﺮی "ﻟﯿﺮﯾﻜﯽ و داﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﺎﻧﯚﯾﯽ و ﻓێﺮﻛﺮدن" ﺗﺎ
ﺟﯚرەﻛﺎﻧﯽ ﺷﯿﻌﺮ ﺑﮫﭘێﯽ ﻓﯚڕم و ﻗﺎﻟﺒﮫﻛﺎﻧﯽ دەرﺑڕﯾﻦ وەك "ﻏﮫزەل و ﻗﮫﺳﯿﺪە و ﭼﻮارﯾﻦ و ﻣﻮﻟﮫﻣﮫع و ﭘێﻨﺞ ﺧﺸﺘﮫﻛﯽ و
ﻣﻮﺳﺘﮫزاد ...ﺗﺎد" ﺑﮫ ﺗێﺒﯿﻨﯽ ﻛﺮدن ﻟﮫ ڕوﺧﺴﺎرو ﻧﺎوەرۆﻛﯽ ﺷێﻮازی دەرﺑڕﯾﻨﯽ ھﮫر دەﻗێﻚ ﻟﮫ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ
ﺧﻮاروودا ﺋﮫوەﻣﺎن ﺑﯚ ڕوون دەﺑێﺘﮫوە ،ﻛﮫ دەﻗﮫ ﺷﯿﻌﺮﯾﯿﮫﻛﮫ ﺧﺎوەﻧﯽ ﺟﯚر و ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫﯾﮫﻛﯽ ﺗﺎﯾﺒﮫت ﺑﮫﺧﯚﯾﮫﺗﯽ ،ﺑﻮوﻧﯽ ﺋﮫم
ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫﯾﮫش ﭘێﻮەرە ﺑﯚ دەﻗێﺘﯽ ،ھﮫروەھﺎ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻟﮫ ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا ﺑﻨﮫﻣﺎی ﺧﺴﺘﻨﮫڕووی ﭼﺎرەﺳﮫری ﻛێﺸﮫ
و ﺑﺎﺑﮫﺗێﻜﯽ دﯾﺎرﯾﻜﺮاوی ﺗێﺪاﯾﮫ ،ﺑﮫﺟﯚرێﻚ ﺷﺎﻋﯿﺮ ﻟﮫ ڕێﮕﮫی ﭘڕۆﺳﮫی ﺷﯿﻌﺮﻧﻮوﺳﯿﻨﮫوە ﻛﯚد و داﻧﮫﻛﺎﻧﯽ زﻣﺎن ﺑﮫﻛﺎر
دێﻨێﺖ ﻟﮫ ﭘێﻨﺎو ﺧﺴﺘﻨﮫڕووی واﺗﺎ و ﭼﺎرەﺳﮫری ﺑﺎﺑﮫﺗێﻜﯽ دەرووﻧﯽ و ﻛﯚﻣﮫ�ﯾﮫﺗﯽ و ھﺰری ،ھﮫروەك ﭬﺎﻧﺪاﯾﻚ دەڵێﺖ:
)ﻛﯚﻣﮫڵﮫ ڕﺳﺘﮫﯾﮫك ،ﮔﮫر ﻟﮫ ﺑﺎﺑﮫﺗێﻚ ﻧﮫدوێ زەﺣﻤﮫﺗﮫ ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪی ﻟﮫ ﻧێﻮاﻧﯿﺎﻧﺪا ﭘﮫﯾﺪا ﺑﺒێ و ﺑﮫم ﺟﯚرە ﻧﺎﺑێﺘﮫ دەق(
)اﻟﺼﺒﯿﺤﻲ ،ل .(80واﺗﮫ ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪی واﺗﺎﯾﯽ ﻟﮫ ﻧێﻮان ﯾﮫﻛﮫ دەرﺑڕاوەﻛﺎﻧﯽ زﻣﺎن ﭘﺘﮫوی و دەﻗێﺘﯽ ﺑﮫ دەرﺑڕﯾﻦ دەﺑﮫﺧﺸﺖ،
دەﺑێﺖ ﻟﮫ ھﮫر دەﻗێﻜﺪا ﺋﮫم ﺑﻨﮫﻣﺎﯾﮫ ﺧﻮێﻨﮫر ﺑﮫرەو ﭼﮫﻗﯽ ﺑﺎﺑﮫﺗێﻚ ﺑﮫرێﺖ ،ﺋﮫﮔﮫر ﺳﮫﯾﺮی دەﻗێﻜﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻟﮫ ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ
ﺧﻮاروودا ﺑﻜﮫﯾﻦ دەﺑﯿﻨﯿﻦ ،ﺋﮫم ﺷﯿﻌﺮە واﺗﺎﯾﮫﻛﯽ ھﮫڵﮕﺮﺗﻮوە ،ﺑﯚﻧﻤﻮوﻧﮫ ﺑﺎﺑﮫﺗێﻜﯽ وەك ﺧﯚﺷﮫوﯾﺴﺘﯽ ﻟﮫ ڕێﮕﮫی وﺷﮫ و
ڕﺳﺘﮫﻛﺎﻧﮫوە ﻧﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮێﻨﮫری دەدات و ھﮫﺳﺘﯽ ﺧﻮێﻨﮫرﯾﺶ ﺑﮫرەو ﺋﮫو ﺋﺎراﺳﺘﮫﯾﮫ دەﺑﺎت .ھﮫر ﻟﮫ ﭼﻮارﭼێﻮەی ﭘێﻮەری
ﭘﺘﮫوی دەق ﺟﮫﺧﺖ ﻟﮫﺳﮫر ﭼﯚﻧﯿﯿﮫﺗﯽ ﺧﺴﺘﻨﮫڕووی دەق ﻟﮫ ڕووی ﺑﮫش و ﭘێﻜﮭﺎﺗﮫوە دەﻛﺮێﺖ ،ﻛﮫ ﭼﯚن ﻣﮫﺑﮫﺳﺖ و واﺗﺎ
ﭘﻠﮫ ﺑﮫﭘﻠﮫ ﺑﮫﺳﮫر ﺑﮫﺷﮫﻛﺎﻧﯽ دەﻗﺪا داﺑﮫش دەﺑێﺖ ،ﻟﮫ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا داﺑﮫﺷﺒﻮوﻧﯽ واﺗﺎ و ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﯽ
ﺷﺎﻋﯿﺮ دەﺑﯿﻨﯿﻦ ،ﻛﮫ ﺑﮫﺳﮫر ﻟﮫﺗﮫ دێﺮ و دێﺮی ﺷﯿﻌﺮەﻛﺎﻧﮫوە داﺑﮫﺷﻜﺮاوە ،ﺑﮫﺟﯚرێﻚ ،ﻛﮫ ﻟﮫ ﻟﮫﺗﮫ دێڕێﻜﮫوە دەﺳﺖ ﭘێ
دەﻛﺎت ﺑﯚ ﻧﯿﻮە دێﺮ و ﺑﯚ دێڕی ﺗﮫواو ﺗﺎ دواﯾﯽ دەﮔﺎﺗﮫ ﺑﮫش و دێڕی ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ ،ﻟﮫ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻼﺳﯿﻜﯽ ﻛﻮردﯾﺪا دێڕی
ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ ،ﻛﮫ ﻧﺎﺳﻨﺎوی ﺷﺎﻋﯿﺮی ﺗێﺪاﯾﮫ ﺑﮫزۆرى ڕۆﻟﯽ ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ ﭘێ ھﺎﺗﻨﯽ واﺗﺎ دەﺑﯿﻨێﺖ ﻟﮫ ﻛﯚی دەﻗﮫ ﺷﯿﻌﺮەﻛﮫدا.
ﺧﮫڵﻘﯽ ﻛﮫ ھﮫﻣﻮ ﻛﻮدەﻛﻦ و ﺑﮫﺳﺘﮫ زوﺑﺎﻧﻦ،
)ﻧﺎﻟﯽ ،دﯾﻮان ،ل(657

ﺑﺎ ﺑێﻦ و ﻟﮫ "ﻧﺎﻟﯽ" ﺑﺒﯿﮫن ﺷﯿﻌﺮی ﺳﮫﻟﯿﻘﯽ
ﻟﮫﭼﻨﮓ ﻏﮫم ﺻﮭﯿﺪە "ﺳﺎﻟﻢ" وەك ﻛﮫﺑﻮوﺗﮫر
ﻟــــﮫدڵﯿﺎ ﻣﯿـــــــﺨﻠﮫﺑﯽ ﺷـــــــــﺎھﯿﻨﮫ ﺑێ ﺗﯚ

)ﺳﺎﻟﻢ ،دﯾﻮان ،ب ،2015 ،2ل(728

دڵ ﻟﮫ ﺋﯿﺪراﻛﯽ ﺣﮫﻗﯿﻘﮫت ﺑێ ﺑﮫﺷﮫ ﺑێ داﻏﯽ ﻋﯿﺸﻖ
"ﻣﮫﺣﻮﯾﺎ" داﻧﺎ دەﺑێ ﺑﮫم ﭼﺎوە ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﻜﺎ

)ﻣﮫﺣﻮی ،دﯾﻮان ،ل(19

ھﮫروەك ﻟﮫم دێڕاﻧﮫی ﺳﮫرەوەدا دەﺑﯿﻨﯿﻦ ،ﺑﮫﺷێﻮەﯾﮫﻛﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﻟﮫدەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻼﺳﯿﻜﯽ ﻛﻮردﯾﺪا ،ﻧﺎﺳﻨﺎوی ﺷﺎﻋﯿﺮ ﺑﯚ
دوا دێڕ ھﮫڵﮕﯿﺮاوە ،ﻛﮫ ﺋﮫﻣﮫ ڕۆڵﯽ دواﯾﯽ ﭘێ ھێﻨﺎﻧﯽ دەﻗﮫﻛﮫی ﺑﯿﻨﯿﻮە ،ﻛﮫ ﺧﯚی ﻟﮫﺧﯚﯾﺪا ﺋﮫﻣﮫ ﺧﺴﺘﻨﮫڕووی واﺗﺎ و
The Journal of

Mesopotamian Studies

Periodical Journal for Kurdish, Arabic and Syriac Studies
Vol. 3/2 Summer 2018

پ.د .نەوزاد وقاص سعیدــ م .ڕێبوارمحمداسامعیل

ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮ دەﺳﮫﻟﻤێﻨێﺖ ﻟﮫ دێڕ و ﺧﺎڵێﻜﯽ دەﻗﮫﻛﮫدا ،ﻛﮫ ﺧﺎڵﯽ ﺳﮫرەﺗﺎی دەﻗﮫ ،ﺑﮫﻣﮫش ھﮫر دەﺑێﺖ ﻟﮫ دێڕو ﺧﺎڵێﻜﯽ
ﺗﺮی دەﻗﯿﺸﺪا ﺑﮫ ﻛﯚﺗﺎ ﺑێﺖ .ﺑﮫم ﺟﯚرە دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻮردی ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﻤﮫﻧﺪی دەﺳﺘﭙێﻚ و ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ دەﻗﯽ ﻟﮫﺧﯚ ﮔﺮﺗﻮوە ،ﻟﮫﮔﮫڵ
داﺑﮫﺷﺒﻮوﻧﯽ ﻣﮫﺑﮫﺳﺖ و واﺗﺎ ﺑﮫﺳﮫر ﺗﯚﭘﯚﮔﺮاﻓﯿﺎی دەﻗﮫﻛﮫدا ،ﺋﮫوەی ﺟێﮕﮫی ﺋﺎﻣﺎژە ﺑﯚ ﻛﺮدﻧﮫ ﺋﮫوەﯾﮫ ،ﻛﮫ ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﻤﺎن ﻟﮫ
واﺗﺎی دەق ﺑﺮﯾﺘﯿﯽ ﻧﯿﯿﮫ ﻟﮫو ﺗێڕاﻧﯿﯿﻨﮫ ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﯿﯿﮫی ﮔﯚران ﺑﯚ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﯚﻧﯽ ﻛﻮردی وەك ﺳﮫرﺑﮫﺧﯚی ﺑﮫﯾﺘﮫﻛﺎن ﻟﮫ واﺗﺎدا،
ﻛﮫ ﮔﯚران ﻟﮫ وﺗﺎرەﻛﮫی ﺧﯚﯾﺪا ﺑﮫﻧﺎوی )ﻛﯚﻧﯽ و ﺗﺎزەﯾﯽ ﻟﮫ ھﮫڵﺒﮫﺳﺘﺎ( ﺋﺎﻣﺎژەی ﭘێ ﻛﺮدووە ،ﺑﮫڵﻜﻮ ﺑﺮﯾﺘﯿﯿﮫ ﻟﮫو ﮔﻮﺗﺎرەی
ﺷﺎﻋﯿﺮ ﻟﮫ ﺑﮫش و ﭘێﻜﮭﺎﺗﮫی دەﻗێﻜﺪا ﻟﮫ ڕێﮕﮫی ﺑﮫﻛﺎرھێﻨﺎﻧﯽ زﻣﺎﻧﮫوە ﺑﮫرﺟﮫﺳﺘﮫی دەﻛﺎت ،ﻣﮫﺑﮫﺳﺖ و ﺑﺎﺑﮫﺗﮫ ﻋﮫﻗڵﯽ و
دەرووﻧﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮ ﻟﮫ ڕێﮕﮫی وﺷﮫﯾﮫك ﯾﺎن دێﺮﯾﻚ دەﺳﺖ ﭘێ دەﻛﺎت و ﻟﮫ ﺷﻮێﻨێﻜﯿﺶ ھﮫر دەﺑێ ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ ﭘێ ﺑێﺖ
ﻟﮫﮔﮫڵ ﻛﻮﺗﺎﯾﯽ ھﺎﺗﻨﯽ دەﻗﮫﻛﮫدا ﮔﻮﺗﺎرەﻛﮫش ﺧﯚی ﺑﮫﯾﺎن دەﻛﺎت ،ﮔﻮﺗﺎر و ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﮫﻛﮫ ﺑﮫﺳﮫر ھﮫﻣﻮو ﺗﻮﺧﻢ و داﻧﮫﯾﮫﻛﯽ
زﻣﺎﻧﯽ داﺑﮫش دەﺑێﺖ.
ﭘێﻮەری ﮔﻮﻧﺠﺎﻧﯿﺶ ،ﻛﮫ ﭘﮫﯾﻮەﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﮫﻣﺴﮫری دەﻗﮫوە ﻟﮫ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا ﻟﮫ ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ و
ڕەھﮫﻧﺪەﻛﺎﻧﯽ ﭘﮫﯾﻮەﺳﺖ ﺑﮫ زﻣﺎن و ﺳﯿﺴﺘﮫﻣﯽ ڕێﺰﻣﺎﻧﯽ و ﺋﺎﻣﺮازەﻛﺎﻧﯽ ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪی دەردەﻛﮫوێﺖ ،ﺑﮫﺷێﻮەﯾﮫﻛﯽ ﮔﺸﺘﯽ
ﻣﮫﺑﮫﺳﺖ ﻟﮫﭘێﻮەری ﮔﻮﻧﺠﺎن و ﮔﻮﻧﺠﺎﻧﯽ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻟﮫم ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫﯾﮫدا ﺧﯚی دەﺑﯿﻨێﺘـﮫوە ﻟﮫ ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪی ﻧێﻮان
ﻛﮫرەﺳﺘﮫﻛﺎﻧﯽ زﻣﺎن و ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪی وﺷﮫ و ڕﺳﺘﮫ و ﺑﮫش و ﭘﺎرﭼﮫﻛﺎﻧﯽ دەق ﺑﮫ ﯾﮫﻛﺘﺮﯾﯿﮫوە ،ﺋﮫم ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪﯾﯿﮫش ﭘﺘﮫوی ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ
دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی دروﺳﺘﻜﺮدووە ،ﺋﮫم ﮔﻮﻧﺠﺎن و ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪﯾﯿﮫش دروﺳﺖ دەﺑێﺖ ﻟﮫ ڕێﮕﮫی ﺋﺎﻣﺮازەﻛﺎﻧﯽ ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪی و
ﺋﺎﻣﺮازەﻛﺎﻧﯽ ﻟﻜﺎﻧﺪﻧﯽ ﭘﺎرﭼﮫﻛﺎﻧﯽ دەق و ﺋﺎﻣﺮازەﻛﺎﻧﯽ ﮔﻮاﺳﺘﻨﮫوە و ﺟﯿﮕﯚڕﻛێ و ﻛﻮرﺗﻜﺮدﻧﮫوە و ﺋﺎﺑﻮوری ﻛﺮدن و
ﺋﺎﻣﺮازەﻛﺎﻧﯽ ﮔﮫﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﮫش و ﭘﺎرﭼﮫﻛﺎﻧﯽ دەق ،ﺋﮫم ﺗﮫوەراﻧﮫی ﭘێﻮەری ﮔﻮﻧﺠﺎﻧﯽ دەق ﺳﮫرەڕای ﺋﮫوەی ﺑﻨﯿﺎﺗێﻜﯽ
زﻣﺎﻧﯽ دەﮔﺮێﺘﮫوە ،ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪﯾﺸﯿﺎن ﺑﮫ ﻧﺎوەرۆك و ﺑﺎﺑﮫﺗﮫﻛﺎﻧﯽ ﻧﺎو ڕواﻧﺒێﮋﯾﯿﮫوە ھﮫﯾﮫ ،ﭼﻮﻧﻜﮫ ھﮫﻣﻮو ﺋﮫم ﺗﮫوەراﻧﮫ ﻟﮫ ﻧﺎو
دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا ﻣﻠﻜﮫچ دەﺑﻦ ﺑﯚ ﺑﮫرﮔﯽ ﺋﮫدەﺑﯿﯿﮫت و ﺧﺴﺘﻨﮫڕووﯾﮫﻛﯽ ﺋﯿﺴﺘێﺘﯿﻜﻰ و ﺑﮫﻻی ﺷﯿﻌﺮﯾﯿﮫت
و وێﻨﮫی ھﻮﻧﮫری و ڕەواﻧﺒێﮋﯾﺪا دەﺷﻜێﻨﮫوە.
ﺑﮫ ﭘێﯽ ﭘێﻮەرەﻛﺎﻧﯽ ﺑﮫﯾﮫﻛﮫوە ﻧﻮﺳﺎن و ﮔﻮﻧﺠﺎن ،ﻛﮫ ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪی ﺋﺎﺳﯚﯾﯽ زﻣﺎن دەﮔﺮێﺘﮫوە ،ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروو
ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫی دەﻗێﺘﯽ وەردەﮔﺮێﺖ ،ﻟﮫﺑﮫر ﺋﮫوەی ﻟێﺮەدا ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮەﻛﺎن ﻟﮫ ڕﯾﮕﮫی ﯾﺎﺳﺎ ﻓﮫرھﮫﻧﮕﯽ و ﺳﯿﺴﺘﮫﻣﯽ
ڕێﺰﻣﺎﻧﯽ و وﺷﮫﺳﺎزﯾﯿﮫوە دروﺳﺘﺒﻮوە ،ھﮫروەھﺎ دەق ﭘﺎﺑﮫﻧﺪە ﺑﮫ ﺑﻨﮫﻣﺎ واﺗﺎﯾﯿﮫﻛﺎﻧﯽ وەك ﺑﻮوﻧﯽ ﺟﯚرێﺘﯽ دەق و
ﺑﺎﺑﮫﺗﯿﺒﻮوﻧﻰ دەق و ﺧﺴﺘﻨﮫڕووی واﺗﺎ و ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ ﭘێﮭێﻨﺎﻧﯽ واﺗﺎ ،ﻟﮫ ﻓﯚڕﻣێﻜﯽ ھﻮﻧﮫری و ﺋﯿﺴﺘﺎﺗﯿﻜﯿﺪا.
ﭘێﻮەرەﻛﺎﻧﯽ ﻣﮫﺑﮫﺳﺖ و ﭘﮫﺳﮫﻧﺪێﺘﯽ دوو ﭘێﻮەری دەرەﻛﯽ دەﻗﻦ و ﻟﮫ ﺟﮫﻣﺴﮫری دەق دووردەﻛﮫوﻧﮫوە ،دوور ﻟﮫ
ﻧﺎوەوەی دەق ﺑﻨﮫﻣﺎ ﺑﯚ دەﻗێﺘﯽ ﺑﮫرھﮫم دێﻨﻦ ،ﻣﮫﺑﮫﺳﺖ ﻟﮫ ﭘێﻮەری ﻣﮫﺑﮫﺳﺘێﺘﯽ ﺋﮫو ﺑﺎﺑﮫت و ﻣﮫﺑﮫﺳﺖ و ﭘﮫﯾﺎﻣﮫﯾﮫ ،ﻛﮫ
ﺷﺎﻋﯿﺮ ﻟﮫ ڕێﮕﮫی ﺳﯿﺴﺘﮫﻣێﻜﯽ زﻣﺎﻧﯽ و ﻓﯚرﻣێﻜﯽ دﯾﺎرﻛﺮاوەوە دەﯾﮫوێﺖ دەرﺑڕێﺖ ،واﺗﮫ ﺋﮫو ﻧﺎوەرۆك و ﺑﺎﺑﮫﺗﮫی ،ﻛﮫ
دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮێﻚ ﻟﮫﺧﯚی دەﮔﺮێﺖ ﺑﺮﯾﺘﯿﯿﮫ ﻟﮫ ﮔﻮﺗﺎر و ﭘﮫﯾﺎﻣﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮێﻚ ،ﻛﮫ ﺧﯚی ﻟﮫ ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﯽ ﺟﯚراوﺟﯚردا دەﺑﯿﻨێﺘﮫوە،
ﻛﮫ دەﺷێﺖ ﺷﺎﻋﯿﺮ ﺋﺎﮔﺎﯾﯿﺎﻧﮫ ﯾﺎن ﺑێ ﺋﺎﮔﺎﯾﯿﺎﻧﮫ ﻟﮫ دەﻗﮫ ﺷﯿﻌﺮﯾﯿﮫﻛﮫﯾﺪا ﻣﮫﺑﮫﺳﺘێﻜﯽ ﺳﺎﯾﻜﯚﻟﯚژی و ﺳﯚﺳﯿﯚﻟﯚژی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ھﮫﺑێﺖ ،ﺋﮫم ﭘێﻮەرە ﻟﮫ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا ،ﻟﮫ ﺑﺎﺑﮫﺗﯽ دەق و ﻧﺎوەرۆﻛﯽ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮﯾﺪا ﺧﯚی
ﺑﮫرﺟﮫﺳﺘﮫ دەﻛﺎت ،ﺑﺎﺑﮫﺗﯽ دەق ﯾﮫﻛﮫی ﻟﮫﺧﯚ ﮔﺮﺗﻨﯽ ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮە ،ﻛﮫ ﺑﺮﯾﺘﯿﯿﮫ ﻟﮫ ﭘﮫﯾﺎم و ﻧﯿﺎزی ﻋﮫﻗڵﯽ و دەرووﻧﯽ
ﺑﮫﺟﯚرێﻚ دوای ﺋﮫوەی ﺷﺎﻋﯿﺮ ﻣﮫﺑﮫﺳﺘێﻜﯽ دﯾﺎرﯾﻜﺮاو ﻟﮫ ﭼﮫﻧﺪ ﺑﯿﺮ و ﺑﯿﺮۆﻛﮫﯾﮫك ﺑﺎردەﻛﺎت و ﺋﮫﻣﮫش ﻟﮫ ﺑﺎﺑﮫﺗێﻚ و
ﻓﯚڕﻣێﻚ ﺑﮫرﺟﮫﺳﺘﮫ دەﻛﺎت ﻟﮫ ڕێﮕﮫی زﻣﺎﻧﮫوە ،ﺑﯚﯾﮫ ﻣﮫﺑﮫﺳﺖ ﺣﻮﻛﻢ ﺑﮫﺳﮫر ﺟﯚر و ﺷێﻮازی دەﻗﺪا دەﻛﺎت ،واﺗﮫ
)ﺑﺎﺑﮫت ھﯚﯾﮫﻛﯽ ﺳﮫرەﻛﯿﯿﮫ ،ﻛﮫ ﺟﯚری ﺷێﻮاز دەﺧﺎﺗﮫڕوو ،ﻟێﺮەدا ﺑﺎﺑﮫت ﺋﮫو ﭼﻮارﭼێﻮە و ھﻮﻧﮫرەﯾﮫ ،ﻛﮫ ﺷﺎﻋﯿﺮ و
ﻧﻮوﺳﮫر ﺑﮫﻛﺎری دێﻨﻦ ﺑﯚ وێﻨﺎ ﻛﺮدن و ﮔﻮزارﺷﺘﻜﺮدن ﻟﮫو ﺑﯿﺮۆﻛﮫ و ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﺎﻧﮫی ،ﻛﮫ ﻟﮫ دەرووﻧﯿﺪا ﺑﻮوﻧﯿﺎن ھﮫﯾﮫ(
)ﺷﺎﯾﺐ ،1966 ،ص .(54ڕواﻧﯿﻨﮫ ﺗﯿﯚری و ڕەﺧﻨﮫﯾﯿﮫﻛﺎن ﺑﯚ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻟﮫ ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا ،ﺑﯚ دوو دﯾﻮەﻛﮫی
دەﻗﮫ ،ﻛﮫ ﺑﺮﯾﺘﯿﯿﮫ ﻟﮫ ڕوﺧﺴﺎری دەق و ﻧﺎوەرۆﻛﯽ دەق ،ﺑﺎﺑﮫﺗﯽ دەق ﭘﮫﯾﻮەﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﺎوەرۆﻛﯽ دەﻗﮫوە ،ﻛﮫ ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﯽ
ﺷﺎﻋﯿﺮی ﻟﮫﺧﯚ ﮔﺮﺗﻮوە ،ﺑﯚﯾﮫ ﻣﮫﺑﮫﺳﺖ وەك ﭘێﻮەری دەﻗێﺘﯽ)ﻛﺎرﯾﮕﮫری ﻟﮫﺳﮫر ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ دەق و ﺷێﻮازەﻛﮫی ھﮫﯾﮫ،
ﭼﻮﻧﻜﮫ ﻧﻮوﺳﮫر ﺑﮫ ﺷێﻮەﯾﮫﻛﯽ دﯾﺎر دەﻗﮫﻛﮫی ﺑﻨﯿﺎت دەﻧێ و ﺋﮫو ﺷێﻮازە ﮔﻮﻧﺠﺎوە زﻣﺎﻧﯿﯿﮫ ھﮫڵﺪەﺑﮋێﺮێ ،ﻛﮫ ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﮫﻛﮫی
ﺑێﻨێﺘﮫﺟێ()اﻟﺼﺒﯿﺤﻰ ،ل.(94ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮ ھﮫروەك ﺑﺎﺑﮫﺗﯽ دەق دﯾﺎری دەﻛﺎت ﺑﮫھﮫﻣﺎن ﺷێﻮە ﺑڕﯾﺎر ﻟﮫﺳﮫر
ﺟﯚرێﺘﯽ ﺷێﻮاز دەدات و ﮔﯚڕان ﻟﮫ ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ دەق دروﺳﺖ دەﻛﺎت ،ﺋﮫﻣﮫش ﺑﻮوﻧﯽ ﭘێﻮەری ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﮫ ﻟﮫ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی
ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا ،ﻟﮫﺑﮫر ﺋﮫوەی ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮ وەك ﻣﮫرج و ﭘێﻮەرێﻚ دەﺑێﺖ ﺋﮫو ﺗﯿﻦ و ﺑﻨﮫﻣﺎﯾﮫی ھﮫﺑێﺖ ،ﻛﮫ
ﺧﯚی ﻟﮫ ﺑﺎﺑﮫﺗﯽ دەﻗﮫﻛﮫدا ﺑﺘﻮێﻨێﺘﮫوە و ﻛﺎرﯾﺶ ﻟﮫ ﺷێﻮاز و ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ دەق ﺑﻜﺎت ،ﻛﯚی ﭘڕۆﺳﮫی دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻟﮫ ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ
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شیعری كوردی ،لە ڕوانگەی پێوەرەكانی دەقێتی
بە منوونەی دەقی شیعری لە كرمانجی خواروودا

ﺧﻮاروودا ،ﻟێﻜﮫوﺗﮫی ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﮫ ﺟﯚرﺑﮫﺟﯚرەﻛﺎﻧﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮی ﻛﻮردە ،ﺑﯚﯾﮫ ﺷﺎﻋﯿﺮ ﻟﮫم ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫﯾﮫدا ﺑﯚ ﺋﮫو ﺑﺎﺑﮫﺗﮫی ،ﻛﮫ
ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﮫﻛﮫی ﺗێﺪا ﺑﮫﯾﺎن دەﻛﺎت زﻣﺎن و ﺷێﻮاز و ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺷﯿﻌﺮ و وﺷﮫ و زاراوە و ھﻮﻧﮫری ﺗﺮی ﭘﮫﯾﻮەﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﻮێﻜڵﯽ
دەق ھﮫڵﺪەﺑﮋێﺮێﺖ و دواﺗﺮ ھﮫڵﺒﮋاردﻧﯽ ھﮫﻣﻮو ﺋﮫﻣﺎﻧﮫ ﻟﮫﮔﮫڵ ﺑﺎﺑﮫﺗﮫﻛﮫ ﺟﯚری دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی و ﺋﺎﺳﺖ و ﺷێﻮازەﻛﮫی
دﯾﺎری دەﻛﮫن.
ﺑﺎﺑﮫت و ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮ ﻟﮫ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا ،ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫ و ﻓﯚڕم ﺑﮫ دەق دەﺑﮫﺧﺸێﺖ و زۆرﺟﺎر ﺑڕﯾﺎر
ﻟﮫﺳﮫر ﺟﯚرێﺘﯽ ژاﻧﺮەﻛﮫش ﺋﮫدات ،ھﮫروەھﺎ )ھﯚﻛﺎر و ﺑﻨﺎﻏﮫی ﻟێﻚ ﺟﯿﺎﻛﺮدﻧﮫوەی ﺟﯚری دەﻗﮫﻛﺎﻧﮫ ﻟﮫ ﯾﮫﻛﺘﺮی وەك
دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮ و ﭘﮫﺧﺸﺎن ،ﺋﮫم ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﮫ ﺷﯿﻌﺮﯾﯿﺎﻧﮫی ،ﻛﮫ ﻟﮫ دڵ و دەروون و وﯾﮋداﻧﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮەوە ھﮫڵﺪەﻗﻮڵێ ﺳﯚزێﻜﯽ
ﺧﮫﺳﺘﯽ ﺗێﺪا ﺋﮫﺑﯿﻨﺮێ و ﻟﮫ ﭼﻮارﭼێﻮەی ﺑﺎﺳﮫﻛﺎﻧﯽ "ﺧﯚﺷﮫوﯾﺴﺘﯽ ،ڕق ،ﺗﺮس و ﺑﺎوەڕ ،ﭼﺎﻛﮫ و ﺧﺮاﭘﮫ" دەﺳﻮڕێﺘﮫوە ﺑﮫ
ﺷێﻮەی ﺟﯚراوﺟﯚر ﺧﯚی دەﻧﻮێﻨێ ھﮫر ﻟﮫ ﺋﮫﻧﺠﺎﻣﯽ ﺋﮫم ﮔﯚڕاﻧﮫ ﺑﺎﺑﮫﺗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﺗﺮ ھﺎﺗﮫﻛﺎﯾﮫوە( )رﺳﻮل،ل 27ـ .(28ﻟﮫ
ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻮردﯾﺪا ﻣﮫﺑﮫﺳﺘێﻜﯽ ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﯽ و دﯾﺎری ﻛﺮاوی وەك دڵﺪاری ،ﻛﮫ ﭘﮫﯾﻮەﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﻜﯚﻟﯚﺟﯿﺎی ﻛﮫﺳێﺘﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮەوە،
ﻟﮫ ﻗﺎﻟﺒێﻜﯽ ﺷﯿﻌﺮی وەك ﻏﮫزەل ﯾﺎن ﯾﺎن ﭘﺎرﭼﮫ ﺷﯿﻌﺮێﻜﯽ ﻟﯿﺮﯾﻜﯽ ﭼﮫﻧﺪ ﻛﯚﭘﻠﮫﯾﯽ ﺧﯚی ﺑﮫﯾﺎن دەﻛﺎت ،ﺑﯚﻧﻤﻮوﻧﮫ ﺋﮫﮔﮫر
ﺳﮫﯾﺮی ﻏﮫزەﻟێﻜﯽ وەك ﺋﮫﻣﮫی ﺧﻮارەوە ﺑﻜﮫﯾﻦ ،ﻛﮫ ﻣﺴﺘﮫﻓﺎ ﺑﮫﮔﯽ ﻛﻮردی دەڵێﺖ:
ﭼێﺸﺘﻢ ﺋﮫﻣڕۆ ژەھﺮی ﻣﺎر و ڕووﺣﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﻢ ﻧﮫھﺎت
زەﺧﻤﯽ ﻛﯚﻧﮫم ھﺎﺗﮫ ژان و ﻣﮫرھﮫﻣﯽ ﺑﺮﯾﻨﻢ ﻧﮫھﺎت
ﺗﺎدەﮔﺎﺗﮫ......
ﻛﮫوﺗﻤﮫ ﻧﺎو ﻧﮫزع و ﻏﮫم ﺧﺴﺘﻤﯿﮫ ﺣﺎڵﯽ ﻏﮫر ﻏﮫرە
)ﻛﻮردی(ﺑێ ﻛﮫس ﺧﯚم ﻟﮫ ھﯿﭻ ﻻﯾێ ﺳﮫدای ﺷﯿﻨﻢ ﻧﮫھﺎت )ﻛﻮردی ،دﯾﻮان ،ب ،1ل(115
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ﺋﮫم دەﻗﮫ ﺑﺎﺑﮫﺗێﻜﯽ دڵﺪاری و ﺋﮫوﯾﻨﯽ ﻟﮫﺧﯚی ﮔﺮﺗﻮوە و ﺷﺎﻋﯿﺮ ﭘﮫﯾﺎم و ﻣﮫﺑﮫﺳﺘێﻜﯽ دەرووﻧﯽ ھﮫﯾﮫ ،دەﯾﮫوێﺖ
ﮔﻮزارﺷﺖ ﻟﮫ ﺣﺎڵﮫﺗێﻜﯽ ﺳﺎﯾﻜﯚﻟﯚژی ﺗﺎﯾﺒﮫت ﺑﮫﺧﯚی ﺑﻜﺎت ،ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﺋﮫم ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﮫش زﻣﺎﻧﯽ دەرﺑڕﯾﻨﯽ ﺗﺎﯾﺒﮫت ﺑﮫﺧﯚی
ھﮫﯾﮫ و ﻗﺎﻟﺐ و ھﻮﻧﮫرەﻛﺎﻧﯽ دەرﺑڕﯾﻦ و ڕﯾﺘﻢ و وﺷﮫ و زاراوەﻛﺎﻧﯽ ﮔﺮێﺪراون ﺑﮫ ﺳﯚز و ھﮫﺳﺘﯽ ﺋﯿﺴﺘﺎﺗﯿﻜﺎﯾﯿﮫوە،
ﺑﮫﻣﮫش ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ دەق دەﻛﮫوێﺘﮫ ژێﺮ ﺑﺎری ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮ ،ﺑﮫ�م ﺑﯚ ڕووداو و ﺑﺎﺑﮫﺗﯽ زۆرﺗﺮ و ﻓﺮاوﻧﺘﺮ ھﮫروەھﺎ ﺑﯚ
ﻓﺮە ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﯽ و ﻧﯿﺎزی ﺟﯚراوﺟﯚر ،ﺷﺎﻋﯿﺮ ﻓﯚرم و ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺗﺮی ﺋﮫدەﺑﯽ و ﺷﯿﻌﺮی وەك ﻗﮫﺳﯿﺪەﯾﮫك ﯾﺎن داﺳﺘﺎن
ﺑﮫﻛﺎردێﻨێﺖ ﺑﯚ ﮔﻮزارﺷﺘﻜﺮدن ﻟﮫو ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﮫ ﺟﯚرﺑﮫﺟﯚراﻧﮫی ،ﻛﮫ ﻟﮫﻻی ﮔﮫ�ڵﮫ ﺑﻮوە ،ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧﮫ ﺋﮫﺣﻤﮫدی ﺧﺎﻧﯽ ﺑﯚ
ﻣﮫﺑﮫﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی )ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ،ﻛﯚﻣﮫ�ﯾﮫﺗﯽ ،دەرووﻧﯽ( ﻓﯚڕﻣﯽ داﺳﺘﺎن ﺑﮫﻛﺎردێﻨێﺖ ﻟﮫ داﺳﺘﺎﻧﯽ "ﻣﮫم و زﯾﻦ"دا،
ﺧﺎﻧﯽ ﭼﮫﻧﺪﯾﻦ ﮔﻮﺗﺎر و ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﯽ ﻟﮫﭘﺎڵ ﺋﮫم داﺳﺘﺎﻧﮫدا دەرﺑڕﯾﻮە ،ﺑﯚﯾﮫ دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﺷﺎﻋﯿﺮ ﻟﮫ ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا ﺑﯚ
ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﯽ ﺟﯚراوﺟﯚر و )ﻓﯿﻜﺮی ،ﻛﯚﻣﮫ�ﯾﮫﺗﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ،ﺑﺎﺑﮫﺗﯽ ﺗﺮ( ﭘﮫﻧﺎ ﺑﯚ ﻓﯚڕﻣﯽ ﻗﮫﺳﯿﺪە دەﺑﺎت ﺑﮫوەی
ﻣﮫﯾﺪاﻧﯽ ﺋﮫم ﻓﯚڕﻣﮫ ﻓﺮاواﻧﮫ ڕووﺑﮫرێﻜﯽ زۆرﺗﺮ ﺑﯚ ﺷﺎﻋﯿﺮ دەﺳﺘﮫﺑﮫردەﻛﺎت ﺗﺎ ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﯽ ﺧﯚی ﺗێﺪا ﺑﮫﯾﺎن ﺑﻜﺎت ،ﺑﯚ
ﻧﻤﻮوﻧﮫ ﻟﮫم ﻗﮫﺳﯿﺪەﯾﮫدا ﻛﮫ ﻧﺎﻟﯽ دەڵێﺖ:
ﺋــﮫی ﺳﺎﻛﯿﻨﯽ ڕەﯾﺎﺿﻰ ﻣــﮫدﯾﻨﮫی ﻣـﻮﻧﮫووەرە
ﻟــﻮطﻔﻰ ﺑﻜﮫ ،ﺑﻔﮫرﻣـــﻮ :ﻣـﮫدﯾﻨﮫی ﻣﻨﮫو ،وەرە
َ
ﺗﺎ دەﮔﺎﺗﮫ ........
ڕۆژی ﺟﮫزا ڕەﺟﺎ ﺑﻜﮫ ﺑﯚ "ﻧﺎﻟﯽ"ی دەرﺑﮫدەر
ﭼﯚن ﻟﮫم ﺟﯿﮭﺎﻧﮫ ﮔﻮﻧﺎھﯽ ﮔﮫﻟێ زۆر و ﺋﮫﻛﺜﮭﺮة

)ﻧﺎﻟﯽ ،دﯾﻮان ،ل(415

ﻟﮫم ﻓﯚڕﻣﮫدا ،ﻛﮫ ﻗﮫﺳﯿﺪهﯾﮫ ﻟﮫﺑﮫر ﺋﮫوەی ﻟﮫ ڕووی ﭼﮫﻧﺪﯾﯿﮫوە ﮔﯚڕان ﺑﮫﺳﮫر ژﻣﺎرەی دێڕەﻛﺎﻧﺪا ھﺎﺗﻮوە ،ﺑﯚﯾﮫ ﻟﮫدەﻗﮫﻛﮫدا
ﺷﺎﻋﯿﺮ ﭼﮫﻧﺪﯾﻦ ﻧﯿﺎز و ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﯽ ﺧﯚی دەردەﺑڕێﺖ و دەﻗﮫﻛﮫ ﺳﯚزێﻜﯽ ﻗﻮوڵﯽ ﺋﺎﯾﻨﯽ ﺗێﺪاﯾﮫ ھﮫﻣﻮو ﺑﺎﺑﮫﺗﮫﻛﺎﻧﯽ وەك
"وەﺳﻒ و ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺷﺎﻧﺎزی و ﺋﺎﻣﯚژﮔﺎری و ﺋﺎﯾﻨﯽ ...ﺗﺎد" ﻟﮫﺧﯚی دەﮔﺮێﺖ و دەﻗێﻜﮫ زاﻧﯿﺎرﯾﯿﮫﻛﯽ زۆری ﺗێﺪا
ﺑﮫرﺟﮫﺳﺘﮫ ﻛﺮاوە .ﺑﯚﯾﮫ ﺷﺎﻋﯿﺮ وا دەﺑﯿﻨێﺖ ﻛﮫ زۆری ﺳﯚز و ﻓﺮاواﻧﯽ واﺗﺎو ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﮫﻛﺎﻧﯽ ﻟﮫ ﻏﮫزەﻟێﻜﺪا داﻧﺎﻧﯿﺸێﺖ و
ﭘﮫﻧﺎ ﺑﯚ ﻓﯚڕﻣﯽ ﻗﮫﺳﯿﺪە دەﺑﺎت .ﯾﺎن زۆرﺟﺎر دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﻛﺎﺗێﻚ ﺷﺎﻋﯿﺮێﻚ ﭘﮫﯾﺎﻣێﻜﯽ زاﻧﺴﺘﯽ ھﮫﯾﮫ و دەﯾﮫوێﺖ زاﻧﺴﺘێﻚ
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ﺑﮕﻮازێﺘﮫوە ،ﻛﮫ ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﯽ ﺳﮫرەﻛﯽ ﻓێﺮﻛﺮدﻧﮫ ،ﺋﮫﻣﮫ دەﭼێﺘﮫ ﭼﻮارﭼێﻮەی ﺷﯿﻌﺮی ﻓێﺮﻛﺮدن ﺑﮫھﯚی ﺋﮫم ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﮫ
ﮔﯚڕان ﺑﮫﺳﮫر دەق و ڕەﮔﮫزەﻛﺎﻧﯽ ﻧﺎو دەﻗﮫ ﺷﯿﻌﺮﯾﯿﮫﻛﮫدا دێﺖ ،ﺷﺎﻋﯿﺮ ﻟﮫم ﺟﯚرەدا ﺑﯚ ﮔﻮزارﺷﺘﻜﺮدن ﻟﮫم ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﮫ
زاﻧﺴﺘﯿﯿﮫ ،ﻟﮫ ڕەﮔﮫز و ﺑﻨﮫﻣﺎی ﺳﯚز دووردەﻛﮫوێﺘﮫوە .ﺑﯚﻧﻤﻮوﻧﮫ ﺋﮫﺣﻤﮫدﯾﯿﮫﻛﮫی ﺷێﺦ ﻣﺎرف و ﺷﯿﻌﺮەﻛﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮەﻣێﺮد و
ﮔﯚران و ﺷﺎﻋﯿﺮاﻧﯽ ﺗﺮ ،ﻛﮫ ﺑﯚ ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﯽ ﻓێﺮﻛﺮدﻧﯽ ﺑﺎﺑﮫﺗﯿێﻜﻰ زاﻧﺴﺘﻰ ﻧﻮﺳﺮاون.
ﭘﮫﺳﮫﻧﺪێﺘﯽ وەك ﭘێﻮەرێﻜﯽ ﺗﺮی دەق ،ﻟﮫ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا ﺗێﺒﯿﻨﯽ دەﻛﺮێﺖ ،ﭼﻮﻧﻜﮫ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی
ﺋﮫم ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫﯾﮫ ﺋﮫو ﺧﺎﺳﯿﮫﺗﮫی ﺗێﺪاﯾﮫ ،ﻛﮫ ﻛﺎر ﻟﮫ ھﮫڵﻮێﺴﺘﯽ وەرﮔﺮ و ﺧﻮێﻨﮫر ﺑﻜﺎت ،واﺗﺎ ﺋﮫو دەق و ﺑﮫرھﮫﻣﮫی ﻛﮫوا
ﻟﮫ ﻻﯾﮫن ﺷﺎﻋﯿﺮێﻜﮫوە ﺧﺮاوەﺗﮫڕوو ،ﺟێﮕﺎی ﻗﺒﻮوڵ و ددان ﭘێﺪاﻧﺎن و ﺗێڕاﻣﺎﻧﯽ وەرﮔﺮە ،وەك ورووژێﻨﮫرێﻚ دەﺑێﺘﮫ
ھﯚی ورووژاﻧﺪﻧﯽ ﺧﻮێﻨﮫرو وەرﮔﺮ ،ﺋﮫﻣﮫش ﺑﻮوﻧﯽ ﭘێﻮەری ﭘﮫﺳﮫﻧﺪێﺘﯿﯿﮫ ،ڕێﮋەی ﻛﺎرﯾﮕﮫرﺑﻮون و ﺋﺎوێﺘﮫ ﺑﻮوﻧﯽ
وەرﮔﺮﯾﺶ ﻟﮫ دەﻗﮫﻛﮫدا ﻟﮫﺳﮫر دوو ﺑﻨﮫﻣﺎی ﺳﻮود و ﭼێﮋی دەق ﭼڕدەﺑێﺘﮫوە ،ﭘﮫﺳﮫﻧﺪێﺘﯽ واﺗﮫ ﺋﺎوﯾﺘﮫﺑﻮوﻧﯽ وەرﮔﺮ
ﻟﮫﮔﮫڵ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﺑﮫھﯚی ﯾﮫﻛێﻚ ﻟﮫم دوو ﺑﻨﮫﻣﺎﯾﮫ ﯾﺎن ھﮫردووﺑﻨﮫﻣﺎ ،ﺑێ ﮔﻮﻣﺎن دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻮردی ﻟﮫم
ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫﯾﮫدا دﻧﯿﺎﺑﯿﻨﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮی ﻟﮫ ﺧﯚ ﮔﺮﺗﻮوە و ھﮫرﭼﮫﻧﺪە ﺋﮫﮔﮫر دەﻗﮫﻛﮫ دەﻗێﻜﯽ ﺧﻮدی و ﻟﯿﺮﯾﻜﯿﺶ ﺑێﺖ ،ﺋﮫوا ھﮫر
ﺑﺎرﮔﺎوﯾﯿﮫ ﺑﮫ ﻣﮫﻋﺮﯾﻔﮫ و ڕۆﺷﻨﺒﯿﺮی ﺷﺎﻋﯿﺮەوە و ﺗﺎﺑﻠﯚی ﺑﮫﺧﺸﯿﻨﯽ زاﻧﯿﺎری ﺟﯚراوﺟﯚرە ،ﻟﮫم ﺋﺎراﺳﺘﮫﯾﮫدا دەﻗﯽ
ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروو ﺳﻮودی ﻛﻠﺘﻮری و ﻓﮫرھﮫﻧﮕﯽ و ﺑﮫﺧﺸﯿﻨﯽ زاﻧﯿﺎری ھﮫﯾﮫ ﺑﮫﭘێﯽ ﺑﺎرﮔﺎوی ﺑﻮوﻧﯽ دەق ﺑﮫ
ﺑﯿﺮﻛﺮدﻧﮫوە و ﺧﮫﯾﺎڵ و زاﻧﯿﺎری و ژﯾﻨﮕﮫی ﺷﺎﻋﯿﺮ ،دۆﺧێﻜﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ و دﻧﯿﺎﺑﯿﻨﯽ و ڕۆﺷﻨﺒﯿﺮﯾﯿﮫك ﺑﮫ وەرﮔﺮ دەﺑﮫﺧﺸێﺖ.
ﺋﮫم ﺳﻮود ﺑﮫﺧﺸﯿﻨﮫ ﺑﻨﮫﻣﺎﯾﮫﻛﮫ ﺑﯚ ﭘﮫﺳﮫﻧﺪێﺘﯽ دەق .دواﺗﺮ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻟﮫ ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا ،ﺑﮫھﯚی ﺑﻮوﻧﯽ
ﺋﯿﺴﺘﺎﺗﯿﻜﺎی دەق و ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ ھﻮﻧﮫری و ڕەھﮫﻧﺪەﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮی ﭘﮫﯾﻮەﺳﺖ ﺑﮫ ﺷﯿﻌﺮ و ھﮫﺳﺘﯽ ﺋﯿﺴﺘﺎﺗﯿﻜﯽ وەرﮔﺮ ،ﭼێﮋ ﺑﮫ
ﺧﻮێﻨﮫر دەﺑﮫﺧﺸێﺖ ،ﺋﮫﻣﮫش دەﺑێﺘﮫ ﺑﻨﮫﻣﺎﯾﮫﻛﯽ ﺗﺮ ﺑﯚ وەرﮔﺮ ﺗﺎ ﻗﺒﻮڵﯽ دەق ﺑﻜﺎت ،ﻟﮫﺳﮫر ﺑﻨﮫﻣﺎی ﭘێﻮەری ﭘﮫﺳﮫﻧﺪێﺘﯽ
دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروو ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫی دەﻗێﺘﯽ وەردەﮔﺮێﺖ ،ھﮫرﭼﮫﻧﺪە ﺋﮫﻣﮫ ﭘﮫﯾﻮەﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﺟﮫﻣﺴﮫری وەرﮔﺮی
دەﻗﮫوە ﻟﮫﺳﮫر ﺑﻨﮫﻣﺎی ﺳﻮود و ﭼێﮋ ﺋﯿﺴﺘﯿﺠﺎﺑﮫی ﺑﯚ دەﻗێﺘﯽ دەق دەﺑێﺖ.ﺋﮫﮔﮫر ﺳﮫﯾﺮی دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻮردى ﺑﻜﮫﯾﻦ ﻟﮫ
ژێﺮ ﺧﻮﯾﻨﺪﻧﮫوەی ھﮫر ﯾﮫﻛﮫ ﻟﮫ ﭘێﻮەرەﻛﺎﻧﯽ "ڕاﮔﮫﯾﺎﻧﺪن ،ھﮫڵﻮێﺴﺖ و دەﻗﺌﺎوێﺰان"دا ،ﺋﮫو ﻣﮫرج و ﭘێﻮەراﻧﮫی دەق ﻟﮫ
ﺷﯿﻌﺮی ﺋﮫم ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫﯾﮫدا ﺑﮫ ﺋﺎﺷﻜﺮا دەﺑﯿﻨﺮێﻦ ،ﺑﯚﻧﻤﻮوﻧﮫ ﭘێﻮەری ڕاﮔﮫﯾﺎﻧﺪن ،ﻛﮫ ﭘﮫﯾﻮەﺳﺘﮫ ﺑﮫ ڕێﮋەی ﺋﮫو زاﻧﯿﺎرﯾﺎﻧﮫی
دەﻗێﻜﯽ دﯾﺎرﯾﻜﺮاو ﺑﮫ وەرﮔﺮی دەدات ،ﻟﮫﮔﮫڵ ﭼﯚﻧﯿﯿﮫﺗﯽ ﺑﮫرﺟﮫﺳﺘﮫﺑﻮوﻧﯽ زاﻧﯿﺎری ﻟﮫ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮﯾﺪا ،دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی
ﻛﻮردى ،ھﮫڵﮕﺮی ڕێﮋەﯾﮫﻛﯽ زۆرە ﻟﮫ زاﻧﯿﺎری و ﭘﮫﯾﺎﻣﯽ ﺟﯿﺎﺟﯿﺎی ﺷﺎﻋﯿﺮی ﻟﮫ ﺧﯚ ﮔﺮﺗﻮوە ،ﻟﮫو ﺳﮫردەﻣﮫدا ﺷﺎﻋﯿﺮ
ﺧﺎوەن ﮔﻮﺗﺎر و ﺋﺎﺳﺘێﻜﯽ ﺑﮫرزی زاﻧﺴﺘﯽ و ڕۆﺷﻨﺒﯿﺮی ﺑﻮوە ،واﺗﮫ )ﺷﺎﻋﯿﺮاﻧﯽ ﺋﮫم ڕۆژﮔﺎرە ﻟﮫﺑﮫر ﺋﮫوەی
ﺧﻮێﻨﺪەواری ﺑﺎﺷﯿﺎن ھﮫﺑﻮوە ﻟﮫ زاﻧﺴﺘﮫﻛﺎﻧﯽ ﺋﮫو ﺳﮫردەﻣﮫ و زۆر ﭼﺎك ﻟﮫ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻼﺳﯿﻜﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﮫوی "ﻋﮫرەﺑﯽ،
ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﻮرﻛﯽ ،ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﯽ" ﮔﮫﯾﺸﺘﻮون ،ھﮫر ﻟﮫﺳﮫر ڕﯾﮕﮫ و ﺷﻮێﻦ ﺗﺎﻗﯿﻜﺮدﻧﮫوەﻛﺎﻧﯽ ﺋﮫو دەﺳﮕﺎﯾﮫ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻮردی
ﻧﻮێﯿﺎن داﻣﮫزراﻧﺪ( )ﺧﮫزﻧﮫدار ،ب ،3،2010ل .(54ﺑﮫھﯚی ﺋﮫوەی ﺷﯿﻌﺮ ﭘێﺶ ﭘﮫﺧﺸﺎن ﻛﮫوﺗﻮوە ،ﺑﯚﯾﮫ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی،
ﺋﮫرﻛﯽ دەﺑڕﯾﻨﯽ ﻣﮫﻋﺮﯾﻔﮫ و ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﯽ ﺟﯚراوﺟﯚری ﺷﺎﻋﯿﺮی ﺑﯿﻨﯿﻮە ،ﮔﻮزارﺷﺖ ﻟﮫ ﺑﺎرودۆﺧﯽ دەرووﻧﯽ و
ﻛﯚﻣﮫ�ﯾﮫﺗﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮ و ژﯾﻨﮕﮫ و ڕووداوەﻛﺎﻧﯽ ﺳﮫردەﻣﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮ دەﻛﺎت و ھﮫروەھﺎ ﺋﮫرﻛﯽ ﺟﯚراوﺟﯚری دەرووﻧﯽ و
ﻛﯚﻣﮫ�ﯾﮫﺗﯽ و ﺋﺎﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻨﯿﻮە ﻟﮫو ﺳﮫردەﻣﮫدا ،ھﮫر ﺋﮫﻣﮫﺷﮫ ،ﻛﮫوا ﭘێﻮەری "ھﮫڵﻮﯾﺴﺖ" ﺟﮫﺧﺘﯽ ﻟﮫﺳﮫر
دەﻛﺎﺗﮫوە.
ﺑﺎﺑﮫﺗﯽ وەرﮔﺮﺗﻦ و ﻛﺎرﺗێﻜﺮدن و ﺗﻮاﻧﮫوەی دەﻗﮫﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﻟﮫ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا ،ﻛﮫ ﺧﯚی ﻟﮫ
دەﻗﺌﺎوێﺰاﻧﺪا دەﺑﯿﻨێﺘﮫوە ،ﺋﮫﻣﮫ زۆر ﺑﮫ زەﻗﯽ ھﮫﺳﺘﯽ ﭘێ دەﻛﺮێﺖ ﻟﮫ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻮردی و ﻟﮫ ﺋﮫدەﺑﯿﺎﺗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ
ﺧﻮاروودا ،ﺑﮫھﯚﻛﺎری ﺋﮫوەی ،ﻛﮫ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻣﮫﺣﻜﻮم ﺑﻮوە ﺑﮫ داﺑﮫﺷﻜﺮدن و ھﮫژﻣﻮوﻧﯽ دەﺳﺘﮫ�ﺗﯽ و�ﺗﺎﻧﯽ دراوﺳێ
ﺑﮫﺳﮫرﯾﯿﮫوە ،وای ﻛﺮدووە زﻣﺎن و ﻛﻠﺘﻮور و ﺋﮫدەﺑﯿﺎﺗﯽ ﺋﮫم و�ﺗﺎﻧﮫ ﺑێﺘﮫ ﻧﺎوەوە و ﻛﺎر ﻟﮫ ﺷﺎﻋﯿﺮەﻛﺎن ﺑﻜﺎت ،ﺋﮫﻣﮫ
ﻟﮫﻻﯾﮫك ،وەرﮔﺮﺗﻨﯽ ﺋﺎﯾﻨﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﺶ ﻟﮫ ﻻﯾﮫﻛﯽ ﺗﺮ ،ﻛﮫ وای ﻛﺮدووە ﺧﻮێﻨﺪن ﺑﻜﮫوێﺘﮫ ﺣﻮﺟﺮەی ﻣﺰﮔﮫوﺗﮫﻛﺎن و
زاﻧﺴﺘﮫ ﺷﮫرﻋﯽ و ﺑﺎﺑﮫﺗﮫﻛﺎن ﺑﮫزﻣﺎﻧﯽ ﻋﮫرەﺑﯽ ﺑﺨﻮێﻨﻦ ،ﺑﮫﻣﮫش ﺷﺎﻋﯿﺮی ﻛﻮرد ﺷﺎرەزاﯾﮫﻛﯽ زۆری ﻟﮫ زﻣﺎن و
ﺋﮫدەﺑﯿﺎﺗﯽ ﻋﮫرەﺑﯽ دەﺳﺖ ﺧﺴﺘﻮوە ،واﺗﮫ)ﺧﻮێﻨﺪەواری ﻛﻮرد ﺗﺎﻛﻮ ﺳﮫرەﺗﺎﻛﺎﻧﯽ ﺳﮫدەی ﺑﯿﺴﺘﮫم ڕۆﺷﻨﺒﯿﺮﯾﯿﮫﻛﮫﯾﺎن
ﻋﮫرەﺑﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺑﻮوە و ﻛﺘێﺒﮫﻛﺎﻧﯽ زاﻧﺴﺘﯽ ﺋﮫو ﺳﮫردەﻣﮫ ﺑﮫزﻣﺎﻧﯽ ﻋﮫرەﺑﯽ ﺑﻮون ...،ﺋﮫدەﺑﯿﺎﺗﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﭘﻠﮫی ﯾﮫﻛﮫم
ﻛﺎرﯾﮕﮫری ﺑﮫﺳﮫر ﺋﮫدەﺑﯿﺎﺗﯽ ﻛﻮردﯾﺪا ھﮫﺑﻮوە و ﺑﮫ ﭘﻠﮫی دووەم زﻣﺎن و ﺋﮫدەﺑﯽ ﻋﮫرەﺑﯽ دێﺖ ،ﺷﺎﻋﯿﺮاﻧﯽ ﺋﮫو
ﺳﮫردەﻣﮫ ھﮫﻣﻮوﯾﺎن ﻣﮫﻻ ﺑﻮون و ﻋﮫرەﺑﯿﯿﮫﻛﯽ ﭼﺎﻛﯿﺎن زاﻧﯿﻮە ،ﺗﻮاﻧﯿﻮﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫو ڕۆﺷﻨﺒﯿﺮﯾﯿﮫ ﻋﮫرﺑﯿﯿﮫ ﺋﮫدەﺑﯽ ﻛﻮردی ﭘێ
ﻣﻮﺗﻮرﺑﮫ ﺑﻜﮫن ،زاراوە ھﮫﻣﮫﺟﯚرەﻛﺎﻧﯽ زﻣﺎن و ﺋﮫدەﺑﯽ ﻋﮫرەﺑﯽ ﻟﮫ ﺋﮫدەﺑﯿﺎﺗﯽ ﻛﻮردی ﺑﮫﻛﺎرﺑﮭێﻨﻦ()ﺷﻮان،2014 ،
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ل 185ـ  .(186ﺋﮫﻣﮫش ڕاﺳﺘﮫﺧﯚ و ﻧﺎڕاﺳﺘﮫوﺧﯚ ﻛﺎری ﻟﮫ ﻛﯚﮔﺎی ﻋﮫﻗڵﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﺷﺎﻋﯿﺮی ﻛﻮرد ﻛﺮدووە ،وای
ﻛﺮدووە ﻣﺎدە و ﺗﻮﺧﻤﯽ ﺷﯿﻌﺮی و ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺷﯿﻌﺮ و ﻣﮫﺑﮫﺳﺖ و دەﻻﻟﮫت و وێﻨﮫی ﺷﯿﻌﺮی ﺋﺎوێﺘﮫی دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮەﻛﺎﻧﯿﺎن
ﺑێﺖ ،واﺗﮫ دەﻗﯽ دەرەﻛﯽ و ڕھﮫﻧﺪەﻛﺎﻧﯽ ﻟﮫ دەﻗﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮەﻛﺎﻧﺪا ﺑﺘﻮێﺘﮫوە .ﺋﮫم ﺗﻮاﻧﮫوەی دەق ﻟﮫ ﻧﺎو دەﻗﮫ ،ﻛﮫ ﺧﯚی ﻟﮫ
دەﻗﺌﺎوێﺰاﻧﺪا دەﺑﯿﻨێﺘﮫوە ،وەﻧﮫﺑێﺖ ﺳﯿﻔﮫﺗێﻜﯽ ﻧﮫرێﻨﯽ ﺑێﺖ ﺑﯚ دەق ،ﺑﮫڵﻜﻮ ﺣﺎڵﮫﺗێﻜﯽ ﭘﯚزەﺗﯿﭭﮫ ﺑﯚ دەق و ﻟﮫﮔﮫڵ ﺳﺮوﺷﺘﯽ
دەق دەﮔﻮﻧﺠێﺖ و ﭘێﻮەرێﻜﯿﺸﮫ ﺑﯚ دەﻗێﺘﯽ.ﺑﮫ�م ﻛﮫ ﻟﮫ ﺳﻨﻮوری دەﻗﺌﺎوێﺰان و ﻛﺎرﯾﮕﮫری ﺋﮫدەﺑﯽ دەرﭼﻮو ﺑﮫھﯚی
ﻻﺳﺎﯾﯿﯿﻜﺮدﻧﮫوەﯾﮫﻛﯽ ڕووﺗﯽ ﺑﺎﺑﮫت و ﺑﯿﺮو وێﻨﮫی ھﻮﻧﮫری و زاڵﻜﺮدﻧﯽ ﺋﮫزﻣﻮوﻧﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮێﻜﯽ ﺗﺮ ﺑﮫﺳﮫر ﺋﮫزﻣﻮوﻧﯽ
ﺷﯿﻌﺮ ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ ﺧﯚﯾﺪا ،ﺑﮫﻣﮫ دەﻗﯽ ﺑﮫرھﮫﻣﮭﺎﺗﻮو ﻟﮫژێﺮ ﺋﮫم ﺑﺎرەدا ھﮫر ﻟﮫ ﺑﻨﺎﻏﮫڕا ﺑﮫھﺎ و ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫ دەﻗێﺘﯽ ﺑﮫو ﺋﺎراﺳﺘﮫﯾﮫ
دەﺧﺎﺗﮫڕوو ،ﭼﻮﻧﻜﮫ ﻟﮫﺑﺮی ﺋﮫوەی دەﻗﯽ ﻛﯚن ﻟﮫ ﺋﮫزﻣﻮون و دەﻗﯽ ﺧﯚﯾﺪا ﺑﺘﻮێﻨێﺘﮫوە ،ﺋﮫوا دەﻗﯽ ﺧﯚی ﻟﮫ دەﻗێﻜﯽ ﻛﯚﻧﺪا
دەﺗﻮێﻨێﺘﮫوە .ﺑﮫﺷێﻮەﯾﮫﻛﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﺋﮫﮔﮫر ﺳﮫﯾﺮی دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻮردی ﺑﻜﮫﯾﻦ ﺑﮫﭘێﯽ ﺋﮫم ﺑﻨﮫﻣﺎﯾﮫ ،ﺋﮫوا ﻟﮫ زۆر ﻗﯚﻧﺎغ و
ﻻی زۆر ﺷﺎﻋﯿﺮ ﺋﮫم دۆﺧﮫﻣﺎن ﺑﯚ دەردەﻛﮫوێﺖ ،ﻛﮫ ﺑﺮﯾﺘﯿﯿﮫ ﻟﮫ ﺗﻮاﻧﮫوەی دەق و ﺋﮫزﻣﻮوﻧﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮی ﻛﻮرد ﻟﮫ ﻓﯚڕم و
ﺑﯿﺮ و وێﻨﮫی ھﻮﻧﮫری دەﻗێﻜﯽ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﯾﺎن ﺋﮫزﻣﻮوﻧێﻜﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮی ﺑﯿﺎﻧﯽ ،ﺋﮫم ﻻدان ﻟﮫ دەﻗﺌﺎوێﺰاﻧﮫش ﭘﮫﯾﻮەﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﻛﯚﻣﮫڵێﻚ
ھﯚﻛﺎرەوە ،وەك زاڵﺒﻮوﻧﯽ ﻛﻠﺘﻮر و ﺋﮫزﻣﻮوﻧﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑﮫ ڕێﮋەﯾﮫﻛﯽ ﻓﺮاوان ﺑﮫﺳﮫر ﺋﮫدەﺑﯽ ﻛﻮردﯾﯿﮫوە ،ﺑﯚﯾﮫ
دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻮردی ﻟﮫ زۆر ﺣﺎڵﮫﺗﺪا و ﻻی زۆر ﺷﺎﻋﯿﺮی ﻛﻮرد ﺳﻨﻮری دەﻗﺌﺎوﯾﺰان دەﺑﮫزێﻨێﺖ و ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫی دەﻗێﻜﯽ
ﺳﮫرﺑﮫﺧﯚی ﭘﮫﯾﻮەﺳﺖ ﺑﮫ ﺑﺎرودۆﺧﯽ ﺳﺎﯾﻜﯚﻟﯚژی و ﺳﯚﺳﯿﯚﻟﯚژی ﺷﺎﻋﯿﺮ وەرﻧﺎﮔﺮێﺖ.ﺗﯿﯚری ﺋﮫدەﺑﯽ ﻟﮫو ﺑﺎرودۆﺧﮫی
دەق ﻗﻮوڵﺪەﺑێﺘﮫوە ،ڕێﮋەی ﭘﮫﯾﻮەﺳﺖ ﺑﻮوﻧﯽ دەق ﺑﮫ ژﯾﻨﮕﮫ و ﺳﮫردەم و ﺋﮫزﻣﻮوﻧﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮ ﻟﮫ چ ﺋﺎﺳﺘێﻜﺪاﯾﮫ ،ﻟﮫم
ڕواﻧﮕﮫﯾﮫوە ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫی دەق ﺑﮫ ﺑﮫرھﮫﻣێﻜﯽ ﺷﯿﻌﺮی دەﺑﮫﺧﺸێﺖ ،ﯾﺎﻧﯿﺶ ﺑﮫ ﭘێﭽﮫواﻧﮫوە ﺑﮫھﯚی ﺗﻮاﻧﮫوەی ﻛﮫﺳێﺘﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮ
ﻟﮫ وێﻨﮫ و ﺑﯿﺮو ﺋﮫزﻣﻮوﻧﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮێﻜﯽ ﺗﺮ ،وﻧﺒﻮون و ﺑێ ﺷێﻮازی ﺑﮫرھﮫم دروﺳﺖ دەﺑێﺖ و ﺑﮫﻣﮫش ﺋﮫم ﺑﮫرھﮫﻣﮫ ﻟﮫ
ﭘێﻮەری دەﻗێﺘﯽ دوور دەﻛﮫوێﺘﮫوە.ﺋﮫﻣﺎﻧﮫ ﭘێﻮەری ﮔﺸﺘﯿﻦ ﺑﯚ ﺋﮫوەی ﺑﮫرھﮫﻣێﻚ ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫی دەﻗﺒﻮون وەرﺑﮕﺮێﺖ ،ﻛﮫ ﻟﮫ
ﻻﯾﮫن زۆر زاﻧﺎ و ڕەﺧﻨﮫﮔﺮ و ﺗﯿﯚرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮاری ﺋﮫدەب ﺟﮫﺧﺘﯽ ﻟﮫﺳﮫر ﻛﺮاوەﺗﮫوە ،ھﮫروەھﺎ ﺳﮫرەڕای ﺋﮫواﻧﮫ زۆر
ﻣﮫرج و ﭘێﻮەری ﺗﺮﯾﺶ ﺑﯚ ﭼﮫﻣﻜﯽ دەق و دەﻗﺒﻮون ،ﻟﮫ ﻻﯾﮫن ڕەﺧﻨﮫﮔﺮان و ﺗﯿﯚرﯾﺴﺘﺎﻧﯽ ﺋﮫدەﺑﯿﯿﮫوە ﭘێﺸﻜﮫش ﻛﺮاوە،
ھﮫﻣﻮو ﺋﮫواﻧﮫ ﭼﮫﻧﺪ ﺧﺎﺳﯿﯿﮫت و ﭘێﻮەرێﻜﯽ ﮔﺸﺘﯿﻦ ﺑﯚ ﻓﯚڕم و وﺟﻮدی دەﻗێﺘﯽ ﭼﻮﻧﻜﮫ ﻧﺎﻛﺮێﺖ ھﮫﻣﻮو ﺋﮫم ﭘێﻮەراﻧﮫ
ﺑﮫﺳﮫر ﯾﮫك ﺟﯚرە دەﻗﺪا ﻓﮫرز ﺑﻜﺮێﻦ ،ھﮫﻣﻮو ﺟﯚرە دەﻗێﻚ ﻣﻠﻜﮫچ ﻧﺎﻛﺎت ﺑﯚ ھﮫﻣﻮو ﭘێﻮەر و ڕەﮔﮫز و ﻣﮫرﺟێﻜﯽ
دﯾﺎری ﻛﺮاوەوە ﺑﯚ ﺋﮫوەی ﺑﮫھﺎی دەﻗێﺘﯽ ﺧﯚی ﺑﺴﮫﻟﻤێﻨێﺖ .ﺑﮫﭘێﯽ ﺋﮫم ﭘێﻮەراﻧﮫی ﺳﮫرەوە ،ﻛﮫ ﻟﮫ ﺑﻨﮫﻣﺎ ﮔﺸﺘﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ دەق
دەڕواﻧێﺖ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروو ﻣﻮﻟﺰەﻣﮫ ﺑﮫ ﭘێﻮەرەﻛﺎن و ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫی دەﻗﺒﻮون وەردەﮔﺮێﺖ .ﺗﯿﯚری ﺋﮫدەﺑﯽ ﺋﮫﻣﮫ
ﻟﮫ ﻗﻮوڵﺒﻮوﻧﮫوە ﻟﮫ دەﻗﮫﻛﺎﻧﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا ﺑﮫدەﺳﺖ دێﻨێﺖ ،واﺗﮫ ﻟﮫ ھﮫﻧﺎوی ﻟﮫﺑﮫرھﮫﻣﯽ داھێﻨﺮاودا ﻧﮫك
دەﺳﺘﻮوری ﺗﯿﯚری ،ﭼﻮﻧﻜﮫ ﺧﯚی ﺷﺎﻋﯿﺮاﻧﯽ ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروو ﻟﮫﺳﮫر ﺋﮫم ﭘێﻮەرە ﮔﺸﺘﯿﺎﻧﮫی دەق ﺷﯿﻌﺮﯾﺎن
ﻧﮫﻧﻮوﺳﯿﻮە ،واﺗﮫ وەﻛﻮ ﻧﮫﺧﺸﮫﯾﮫﻛﯽ ﺋﮫﻧﺪازەی ﺋﮫم ﭘێﻮەراﻧﮫﯾﺎن ﻟﮫ ﻻ ﻧﮫﺑﻮوە ﺗﺎ ﺑﯿﻨﺎی دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻟﮫﺳﮫر ﺑﻜﮫن ﺑﮫڵﻜﻮ
ﺋﮫم ﭘێﻮەراﻧﮫ ﻟﮫ ﺣﺰووری دەﻗﮫﻛﺎﻧﮫوە وەرﮔﯿﺮاون.
ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروو ﻟﮫ ژێﺮ ڕۆﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘێﻮەرە ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ دەﻗێﺘﯽ
ﺗێڕواﻧﯿﻨﯽ ﺗﯿﯚری ﺋﮫدەﺑﯽ ﺑﯚ ﺟﯚرێﻜﯽ دﯾﺎرﯾﻜﺮاوی دەق ،وەﻛﻮ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﺗێڕواﻧﯿﻨێﻜﯽ دﯾﺎرﯾﻜﺮاو و ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﮫ،
ﻟﮫﺳﻨﻮری ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﻤﮫﻧﺪﯾﯿﮫ ھﻮﻧﮫرﯾﯿﮫﻛﺎﻧﯽ دەﻗﯽ ﺋﮫدەﺑﯽ و ﺧﺎﺳﯿﯿﮫﺗﮫﻛﺎﻧﯽ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی دەوەﺳﺘێﺖ ،ﺗێﺒﯿﻨﯿﯿﮫ ﺗﯿﯚری و ﭘێﻮەرە
ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ ﻟﮫو ﭼﻮارﭼێﻮە دﯾﺎرﯾﻜﺮاوەدا ﭘێﺸﻜﮫش دەﻛﺎت .ﺗﯿﯚری ﺋﮫدەﺑﯽ ﻟێﺮەدا ﺑﮫدوو ﺋﺎراﺳﺘﮫ ﺗێڕواﻧﯿﻨﯽ ﺧﯚی
دەﺧﺎﺗﮫڕوو ،ﺗێڕواﻧﯿﻨﯽ ﯾﮫﻛﮫم ﻟﮫﺳﮫر ﺧﻮدی دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮﯾﯿﮫ ،واﺗﮫ ﺟﯚر و ﻓﯚڕﻣێﻜﯽ دﯾﺎرﻛﺮاوی ﻧﺎو ﺋﮫدەب ،ﺑﮫوەی ﻛﮫ
دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﺑﮫ ﺷێﻮەﯾﮫﻛﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﻟﮫ ھﮫﻣﻮو ﺣﺎڵﮫﺗێﻜﺪا ﻣﮫرج و ﭘێﻮەری ﺷﯿﻌﺮﯾﯿﺎﻧﮫی ﺧﯚی ھﮫﯾﮫ ،ﺋﮫم ﻣﮫرج و
ﭘێﻮەراﻧﮫش ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫی ﺷﯿﻌﺮﺑﻮون ﺑﮫ دەﻗێﻚ دەﺑﮫﺧﺸﻦ .ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧﮫ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﺑﮫ ﺧﺎﺳﯿﯿﮫﺗﮫ ﮔﺸﺘﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ ،ﻟﮫ دەﻗێﻜﯽ
ﺗﺮی وەك ﭘﮫﺧﺸﺎن ﺟﯿﺎدەﻛﺮێﺘﮫوە ،ﻛﮫ ﺧﯚی ﻟﮫ ھﻮﻧﮫرە ﺷﯿﻌﺮﯾﯿﮫﻛﺎﻧﯽ وەك )زﻣﺎﻧﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﯾﺎن ﺷﯿﻌﺮﯾﯿﮫت ،ﻗﺎﻟﺐ ،ﻛێﺶ
و ﺳﮫروا ،وێﻨﮫی ﺷﯿﻌﺮی ،ﻻدان ،ﺋﯿﺴﺘﺎﺗﯿﻜﺎ ،ھﻮﻧﮫرەﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮی ﺑﻨﯿﺎدی ﺷﯿﻌﺮی....ﺗﺎد( دەﺑﯿﻨێﺘﮫوە .ﺗێڕواﻧﯿﻨﯽ دووەﻣﯿﺶ
ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﺳﯿﮫت و ﭘێﻮەرەﻛﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﺒﮫت ﺑﮫ ﺷﯿﻌﺮی ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروو ،ﻛﮫ ﺑﮫﭘێﯽ ﺷﻮێﻦ و ﺳﮫردەم و
ﺑﺎرودۆﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻛﯚﻣﮫ�ﯾﮫﺗﯽ ﮔﯚڕاﻧﯽ ﺑﮫﺳﮫر داھﺎﺗﻮوە ،ﻟێﺮەدا ﺟﯚرێﺘﯽ و ﭼﯚﻧێﺘﯽ و ﭼﮫﻧﺪێﺘﯽ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﺋﮫم
ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫﯾﮫ دەﺧﺎﺗﮫڕوو ،ھﮫروەھﺎ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروو چ ﺟﯚرە ﺟﯿﺎﻛﺎری و ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﻤﮫﻧﺪی و ﺧﺎﺳﯿﮫﺗێﻜﯽ
ﺑﮫدەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﺑﮫﺧﺸﯿﻮە؟ چ ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫﯾﮫك ﺑﯚ دەق ﭘێﺸﻜﮫش دەﻛﺎت؟
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ﺳﮫﺑﺎرەت ﺑﮫ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ،ﺋﮫوا دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺑڵێﯿﻦ ،ﻛﮫ ﭘێﻨﺎﺳﮫ و ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫ و ﭘێﻮەرو ﺧﺎﺳﯿﮫﺗﯽ ﺗﺎﯾﺒﮫت ﺑﮫﺧﯚی ھﮫﯾﮫ ،دەﻗﯽ
ﺷﯿﻌﺮی ھﮫﻣﻮو ﺋﮫم ﭘێﻮەر و ﻣﮫرج و ﺧﺎﺳﯿﮫﺗﺎﻧﮫ ﺑﮫﺳﮫر ﺑﮫرھﮫﻣێﻜﺪا ﻓﮫرز دەﻛﺎت ،ﺑﯚ ﺋﮫوەی وەﻛﻮ دەﻗێﻜﯽ ﺷﯿﻌﺮی
ﻗﺒﻮڵﯽ ﺑﻜﺎت و ﺑﯿﺨﺎﺗﮫ ﻧﺎو ﺑﺎزﻧﮫی ﺷﯿﻌﺮ ﺑﻮوﻧﮫوە .ﺟﺎ ﺋﮫو ﭘێﻮەر و ﺧﺎﺳﯿﮫﺗﺎﻧﮫ ﺑﮫﺷێﻮەﯾﮫﻛﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﻟﮫدوو ڕەھﮫﻧﺪی
ﺳﮫرەﻛﯿﯿﺪا ﺧﯚی دەﺑﯿﻨێﺘﮫوە ،ﻛﮫ ﺑﺮﯾﺘﯿﻦ ﻟﮫ ﻧﺎوەرۆك و ڕوﺧﺴﺎری ﺷﯿﻌﺮی .ھﮫرﯾﮫﻛﮫ ﻟﮫ ڕەﺧﻨﮫی ﺋﮫدەﺑﯽ و ﺗﯿﯚری
ﺋﮫدەﺑﯽ ،ﺑﮫرھﮫﻣﮫ ﺋﮫدەﺑﯿﯿﮫﻛﺎن ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺋﮫم دوو ڕەھﮫﻧﺪە ﻗﮫﭘﺎن دەﻛﮫن و ﻣﯚری ﺷﯿﻌﺮﺑﻮوﻧﯽ ﻟێ ﺋﮫدەن .ﺋﮫم دوو
ڕەھﮫﻧﺪەش ﺳﯿﻔﮫﺗﯽ ﺟێﮕﺮﯾﺎن ﻧﯿﯿﮫ و ﺑﮫﭘێﯽ ﺳﮫردەم و ژﯾﻨﮕﮫ و ﺑﺎرودۆﺧﮫﻛﺎن ﺗﺎزە ﺑﻮوﻧﮫوە و ﮔﯚڕاﻧﯿﺎن ﺑﮫﺳﮫردا
دێﺖ.دﯾﺎرە ﻧﺎوەرۆك و ڕوﺧﺴﺎری دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻟﮫ ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا ،ﺑﮫ درێﮋاﯾﯽ ﻣێﮋووی ﺋﮫم ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫﯾﮫ،
ﮔﯚڕاﻧﯽ ﺟﯚراوﺟﯚری ﺑﮫﺳﮫردا ھﺎﺗﻮوە ،ﺋﮫم ﮔﯚڕاﻧﺎﻧﮫش ﺑﯚ ﺳﮫردەم و ﺷﻮێﻦ و ﺑﺎردۆﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﯾﻨﯽ و
ﻛﯚﻣﮫ�ﯾﮫﺗﯽ و ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﻤﮫﻧﺪی ﻛﮫﺳﺎﯾﮫﺗﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮ دەﮔﮫڕێﺘﮫوە .ھﮫروەھﺎ ھﯚﻛﺎرە دەرەﻛﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ وەك ﺋﮫدەﺑﯿﺎﺗﯽ ﻧﮫﺗﮫوە
دراوﺳێﯿﮫﻛﺎﻧﯿﺶ ﻛﺎری ﻟﮫم ﮔﯚڕاﻧﻜﺎرﯾﺎﻧﮫدا ﻛﺮدووە ،واﺗﮫ ﭘﮫﯾﻮەﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﺎرودۆﺧﯽ ژﯾﻨﮕﮫﯾﯽ ﻛﮫﺳﮫﻛﺎن و ﻧﺎوﭼﮫﻛﮫ و
دەرووﺑﮫری ﻟﮫ ھﮫﻣﻮو ڕووێﻜﮫوە ،ھﮫروەﻛﻮ ﻋﮫزﯾﺰ ﮔﮫردی دەڵێﺖ“ :ﮔﯚڕاﻧﯽ ژﯾﺎن ﺑﮫرھﮫﻣﯽ ﻧﻮێ دەﺧﻮﻟﻘێﻨێ ،ھﮫر
ﺑﮫرھﮫﻣﯽ ﻧﻮێﺸﮫ ڕوﺧﺴﺎر ﺑﯚ ﺧﯚی ﺋﮫدۆزێﺘﮫوە”)ﮔﮫردی ،1974 ،ل .(106ڕوﺧﺴﺎرو ﻧﺎوەرۆك ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪﯾﮫﻛﯽ
داﻧﮫﺑڕاوﯾﺎن ﺑﮫﺳﮫر ﯾﮫﻛﺘﺮەوە ھﮫﯾﮫ ،ﻧﺎوەرۆك و ﺟﯚری ﺑﺎﺑﮫت ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﻓﯚڕﻣێﻜﯽ دﯾﺎرﯾﻜﺮاوە ﺑﯚ ﺧﯚ ﺑﮫﯾﺎن ﻛﺮدن،
ﺑﮫﻣﮫش ڕوﺧﺴﺎری دەق ﺑﮫﺳﺘﺮاﺗﮫوە ﺑﮫھﮫڵﻮﻣﮫرج و ﻧﺎوەرۆﻛﯽ دەﻗﮫوە ،ﻟﮫﺑﮫر ﺋﮫوە “ﺟﮕﮫ ﻟﮫ ﻧﺎوەرۆك ﺧﯚﯾﮫوە ھﯿﭻ
ﻻﯾﮫﻧێﻜﯽ ﺗﺮ ﻣﺎف و دەﺳﺘﮫ�ﺗﯽ ﺋﮫوەی ﻧﯿﯿﮫ ،ﻛﮫ داوای ﺟﯚرە ﺷێﻮە و ڕوﺧﺴﺎرێﻜﯽ ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﯽ ﺑﻜﺎت”)ﮔﮫردی ،ل.(106
ﮔﯚڕاﻧﯽ ژﯾﺎن ﺑﮫ ﺷێﻮەﯾﮫﻛﯽ ﮔﺸﺘﯽ و ھﯚﻛﺎرە ﺟﯿﺎﺟﯿﺎﻛﺎن دەﺑێﺘﮫ ھﯚی ﮔﯚڕاﻧﯽ ﺑﺎﺑﮫﺗﮫﻛﺎﻧﯽ ڕۆژ و ﻧﺎوەرۆﻛﯽ ﻧﻮێ ﺑﯚ
دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﭘێﺸﻜﮫش دەﻛﮫن ،ﺑﮫﻣﮫش ﮔﯚڕاﻧﯽ ڕوﺧﺴﺎری دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮ دێﺘﮫﻛﺎﯾﮫوە.ﻟﮫ ﺳﮫرەﺗﺎی ﺋﮫم ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫﯾﮫ ،ﻛﮫ
زﯾﺎﺗﺮ ﺑﮫ ﻗﻮﻧﺎﻏﯽ ﻛﻼﺳﯿﻜﯽ ﻛﻮردی دەﻧﺎﺳێﻨﺮێﺖ ،ﻟﮫ ﻣێﮋووی ﺋﮫدەﺑﯽ ﻛﻮردﯾﺪا ڕوﺧﺴﺎر و ﻧﺎوەرۆﻛﯽ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی
ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﮫ و ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﻤﮫﻧﺪی ﺧﯚی وەردەﮔﺮێﺖ .ﺋﮫم ڕوﺧﺴﺎروو ﻧﺎوەرۆﻛﮫش ،ﻟﮫ ﺳﮫرەﺗﺎی ﺳﮫدەی ﻧﻮزدەھﮫﻣﮫوە دەﺳﺖ ﭘێ
دەﻛﺎت ﺗﺎ دوای ﺟﮫﻧﮕﯽ ﯾﮫﻛﮫﻣﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ و ﻧﻮێﺒﻮوﻧﮫی ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻮردی ﻟﮫ ﻻﯾﮫن )ﭘﯿﺮەﻣێﺮد ،ﺷێﺦ ﻧﻮری ﺷێﺦ ﺳﺎﻟﺢ،
ﮔﯚران.....،ﺗﺎد( ،ﻛﮫ ﺑﮫ ﺷﯿﻌﺮی ﻧﻮێﯽ ﻛﻮردی ﻧﺎودەﺑﺮێﺖ ،دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻟﮫ ھﮫﻣﻮو ﻗﯚﻧﺎﻏﮫﻛﺎﻧﯽ ﺋﮫم ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫﯾﮫدا،
ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﻤﮫﻧﺪﯾﯿﮫ ﮔﺸﺘﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮﯾﺎن ھﮫﯾﮫ ،ﻟﮫ ﺑﻮوﻧﯽ "ﻛێﺶ و ﺳﮫروا ،ﺟﻮاﻧﻜﺎری ھﻮﻧﮫری  ،ﺋﯿﺴﺘﺎﺗﯿﻜﺎ،
ﭼێﮋ.....،ﺗﺎد" ،ﺑﮫ ﺷێﻮەﯾﮫﻛﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ ھﻮﻧﮫری و ﭘﮫﯾﺎﻣﺪاری .ﺑﮫ�م ﻟﮫ ﺟﯚری ﻛێﺶ و ﺳﮫروا و ﻓﯚڕم و زﻣﺎﻧﯽ
ﺷﯿﻌﺮی و ێﻨﮫی ﺷﯿﻌﺮی و ﻣﮫﺑﮫﺳﺖ و ﭘﮫﯾﺎﻣﺪارﯾﺪا ﺑﮫ ﭘێﯽ ﻗﯚﻧﺎﻏﮫﻛﺎن ﺟﯿﺎوازﯾﯿﺎن ھﮫﯾﮫ .ﺑﻮوﻧﯽ ﺋﮫم ﺟﯿﺎوازﯾﯿﺎﻧﮫﺷﮫ ،ﻛﮫ
ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻼﺳﻜﯽ ﻛﻮردی و ﺷﯿﻌﺮی ﻧﻮێﯽ ﻛﻮردی دروﺳﺖ ﻛﺮدووە ﻟﮫ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا .ﺑﯚ
ﻧﻤﻮوﻧﮫ ڕوﺧﺴﺎرو ﻧﺎوەرۆﻛﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻼﺳﯿﻜﯽ ﺟﯿﺎﻛﺎری ﺧﯚی ھﮫﯾﮫ ،ﻟێﺮەدا دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻟﮫ ڕووی ﻧﺎوەرۆﻛﮫوە
ﭘﮫﯾﺎم و ﻣﮫﺑﮫﺳﺘێﻜﯽ دﯾﺎری ﻛﺮاو ﻟﮫﺧﯚی دەﮔﺮێﺖ ،ﻛﮫ ﺧﯚی ﻟﮫ ﺑﺎﺑﮫﺗێﻜﯽ دەرووﻧﯽ ﯾﺎن ﻛﯚﻣﮫ�ﯾﮫﺗﯽ ﯾﺎن ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﯾﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ دەﺑﯿﻨێﺘﮫوە ،زﯾﺎﺗﺮﯾﺶ ﻧﺎوەرۆﻛﯽ دەق ﻟﮫم ﻗﯚﻧﺎﻏﮫدا ﻟﮫ ﺑﺎﺑﮫﺗێﻜﯽ دەرووﻧﯽ وەك ﺧﻮﺷﮫوﯾﺴﺘﯽ ﭼڕﺑﻮوەﺗﮫوە،
“ﻛﺎری ﺷﯿﻌﺮی ﺋﮫم ﺳﮫردەﻣﮫ دەﺑڕﯾﻨﯽ ھﮫﺳﺘﯽ دڵﺪارﯾﯿﮫ ،ﺑﯿﺮی ﻓﮫﻟﺴﮫﻓﯽ ﻗﻮوڵ و ﺧﮫﯾﺎڵﯽ ﻧﺎﺳﻚ ﺋﺎوازی ڕەوان
ﺷﯿﻌﺮەﻛﮫ ﺟﻮان دەﻛﮫن ...،ﻛﮫواﺗﮫ ﺑﺎﺑﮫﺗﯽ دڵﺪاری و ﺋﮫوﯾﻨﺪاری ﺑﺎﺑﮫﺗﯽ ﺳﮫرەﻛﯽ ﺑﻮو”)ﺳﮫﻋﯿﺪ ،2017 ،ل .(28واﺗﮫ ﻟﮫم
ﻗﯚﻧﺎﻏﮫدا دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻟﮫ ڕووی ﻧﺎوەرۆﻛﮫوە زﯾﺎﺗﺮ ھﮫﺳﺘﯽ ﺗﺎﻛﮫ ﻛﮫﺳﯽ و ﺑﺎﺑﮫﺗێﻜﯽ وﯾﮋداﻧﯽ ﺑﮫﯾﺎن ﻛﺮدووە ،ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﯽ
ﺷﺎﻋﯿﺮ ﻧﯿﺸﺎﻧﺪاﻧﯽ دۆﺧﯽ دەرووﻧﯽ ﺧﯚﯾﮫﺗﯽ ﺑﮫھﯚی ﺧﯚﺷﮫوﯾﺴﺘﯽ ﯾﺎرەوە دووﭼﺎری ﺑﻮوە ،ﺑﮫ ﺷێﻮەﯾﮫك )ﺷﺎﻋﯿﺮان وا
ﺧﯚﯾﺎن ﻧﯿﺸﺎن ﺋﮫدەن ﻟﮫ ﯾﺎرەﻛﮫﯾﺎن دوورن و ھﮫرﮔﯿﺰ دەﺳﺘﯿﺎن ﻧﺎﮔﺎﺗﮫ ﮔﮫردەﻧﯿﺎن .ﺋﮫم ﺟﯚرە ﺷﯿﻌﺮە ﮔﮫﻟێ زۆرﺗﺮن ﻟﮫو
ﺟﯚرە ﺷﯿﻌﺮاﻧﮫی ﮔﮫﺷﺒﯿﻨﯽ دەﭘﮋێﻨﻦ ،ﻟﮫﮔﮫڵ ﺋﮫوەﺷﺪا ﺋﮫو ڕاﺳﺘﯿﯿﮫ ﺑﮫرﭼﺎو دەﻛﮫوێ ،ﻛﮫ ﺑﮫ ﺷێﻮەﯾﮫﻛﯽ ﺟﻮان ﺑﺎس ﻟﮫ
ﻧﺎڕێﻜﯽ ﻛﯚﻣﮫڵ دەﻛﮫن و ﺑﯿﺮ ﻟﮫ ﻧﯿﺸﺘﯿﻤﺎن دەﻛﮫﻧﮫوە و ڕق ﺑﮫراﻣﺒﮫر دوژﻣﻦ ﻧﯿﺸﺎن ﺋﮫدەن()ﺧﮫزﻧﮫدار ،ب ،3ل.(58
ﺑﮫ�م ﺋﮫﻣﮫ ﺑﮫ واﺗﺎی ﺋﮫوە ﻧﯿﯿﮫ ،ﻛﮫ ﻧﺎوەرۆﻛﯽ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻼﺳﯿﻚ ﺑﺎﺑﮫﺗﮫﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮی ﻟﮫ ﺧﯚی ﺑﺎر ﻧﮫﻛﺮدووە ،ﺑﮫڵﻜﻮ ﺑﮫ
ﺷێﻮەﯾﮫﻛﯽ ڕێﮋەﯾﯽ زۆرﺑﮫی ﺑﺎﺑﮫﺗﮫﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮی وەك )ﺷﺎﻧﺎزی ،ﺋﺎﯾﻨﯽ و ﺳﯚﻓﯿﮕﮫری ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ،وەﺳﻒ ،دﻟێﺮی و
ﻗﺎرەﻣﺎﻧێﺘﯽ ،ﺧﯚﺷﮫوﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺸﺘﯿﻤﺎن....ﺗﺎد( ﺗێﺪا دەﺑﯿﻨﺮێﺖ ،ﺑﮫ�م ﺧﺴﺘﻨﮫڕووی ھﮫﻣﻮو ﺋﮫم ﺑﺎﺑﮫﺗﺎﻧﮫ ﻟﮫ ﺷێﻮەﯾﮫﻛﯽ ﺗﺎﯾﺒﮫت و
ﻟﮫ ﺑﮫرﮔێﻜﯽ زۆر ﻣﮫﺟﺎزی و ﻧﺰﯾﻚ ﻟﮫ ﺋﮫﻓﺴﺎﻧﮫداﯾﮫ .ﺑﮫ واﺗﺎﯾﮫﻛﯽ ﺗﺮ )ﺑﮫھﺎ ھﻮﻧﮫرﯾﯿﮫﻛﺎﻧﯽ ﺳﮫردەﻣﯽ دەرەﺑﮫﮔﯽ ﺳﮫر
دەﻓﺘﮫرﯾﺎن ﭘﺎڵﮫوان ﭘﮫرﺳﺘﯽ ﺑﻮو ،ﭘﺎڵﮫواﻧﯽ ﺑﺎﺑﮫﺗﯽ ھﮫڵﺒﮫﺳﺖ ﺳێ ﻛﻮﭼﻜﮫی ﯾﺎرو ﻣﯿﺮ و ﭘﯿﺮ ﺑﻮو( )ﮔﯚران،1961 ،
ل .(5ھﮫﻣﻮو ﺑﺎس و ﻧﺎوەرۆﻛﮫﻛﺎن ﺑﮫ دەووری ﺋﮫم ﺳێ ﺗﮫوەرەﯾﺪا دەﺧﻮﻻﻧﮫوە ،ھﮫروەﻛﻮ ﮔﯚران دەڵێﺖ ﻟﮫ دەرﺑڕﯾﻨێﻜﯽ
ﻣﯿﺴﺎﻟﯿﺪا ﺧﯚی ﺑﮫرﺟﮫﺳﺘﮫ دەﻛﺮد .ﻟﮫ ڕووی ﻧﺎوەرۆﻛﮫوە ﺋﮫم ﺧﺎﺳﯿﮫﺗﺎﻧﮫ ﻟﮫدەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﺋﮫم ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫﯾﮫ ﺑﮫدی دەﻛﺮێﻦ.
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ڕوﺧﺴﺎری دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻼﺳﯿﻜﯽ ﻟﮫ ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا ،ﻟﮫﺳﮫر ﺑﻨﮫﻣﺎی ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﻤﮫﻧﺪی ڕوﺧﺴﺎری ﻧﮫﺗﮫوە
ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ و�ﺗﺎﻧﯽ دراوﺳێﺪا دەوەﺳﺘێﺖ ،ﺑﮫﺷێﻮەﯾﮫﻛﯽ ﺗﺮ )ﺷﺎﻋﯿﺮاﻧﯽ ﺋﮫو ڕۆژﮔﺎرە زۆر ﭼﺎك ﻟﮫ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻼﺳﯿﻜﯽ
ﺋﯿﺴﻼﻣﮫوی "ﻋﮫرەﺑﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﻮرﻛﯽ ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﯽ" ﮔﮫﯾﺸﺘﻮون ،وا ﺑﻮو ھﮫر ﻟﮫﺳﮫر ڕێﮕﮫ و ﺷﻮێﻦ ﺗﺎﻗﯿﻜﺮدﻧﮫوەﻛﺎﻧﯽ
ﺋﮫو دەﺳﮕﺎﯾﮫ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻮردی ﻧﻮێﯿﺎن داﻣﮫزراﻧﺪ( )ﺧﮫزﻧﮫدار ،ب ،3ل .(54واﺗﮫ ﺧﺎﺳﯿﯿﮫت و ﭘێﻮەرەﻛﺎﻧﯽ ڕوﺧﺴﺎری
ﺷﯿﻌﺮی ﺋﮫم ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫﯾﮫ ﻟﮫ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی دەرەﻛﯿﯿﮫوە ھﺎﺗﻮون .ﺑﮫ�م دواﺗﺮ ﺟێﮕﺎی ﺧﯚﯾﺎن ﻟﮫ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻮردﯾﺪا ﮔﺮﺗﻮوە،
ﺗﺎ ﺑﻮون ﺑﮫ ﺑﻨﮫﻣﺎ و ﭘێﻮەر ﻟﮫم ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫﯾﮫدا ﺑﯚ ﻧﻮﺳﯿﻨﯽ ﺑﮫرھﮫﻣﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﺗﺮ ،ﻛﮫ ﺋﮫﻣﮫش ﻟﮫﺳﮫر دەﺳﺘﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮەﻛﺎﻧﮫوە
ﺑﻮوە .واﺗﮫ )ﺷﺎﻋﯿﺮە ﮔﮫورەﻛﺎﻧﯽ وەك ﻧﺎﻟﯽ و ﺳﺎﻟﻢ و ﻛﻮردی ...،ﺑﮫ ﺗﻮاﻧﺎ و ﺳﮫﻟﯿﻘﮫﯾﮫﻛﯽ ﮔﮫورەوە ڕەﻧﮓ و ﺑﯚ و
ﺑﮫراﻣێﻜﯽ ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﯿﺎن ﺑﮫ ﺑﮫرھﮫﻣﮫ ﻛﻼﺳﯿﻜﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯿﺎن داوە ،ﺑﻠﯿﻤﮫﺗﺎﻧﮫ ﻣﺎﻣﮫڵﮫﯾﺎن ﻟﮫﮔﮫڵ وﺷﮫ و زﻣﺎن و وێﻨﮫ ﺷﯿﻌﺮﯾﯿﮫﻛﺎن
ﻛﺮدووە( )ﺣﮫﻣﮫ ﻛﺮﯾﻢ ،1986،ل .(10ﺷﺎﻋﯿﺮەﻛﺎﻧﯽ ﺳﮫر ﺑﮫم ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫﯾﮫ ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ دەﻗﯿﺎن ﻟﮫﺳﮫر ﻣﮫرج و ﭘێﻮەرەﻛﺎﻧﯽ
ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻼﺳﯿﻜﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ڕۆژھﮫ�ت داﻣﮫزراﻧﺪووە ،ﻟﮫﺑﮫرﮔێﻜﯽ ﻛﻮردﯾﺪا ،واﺗﮫ دوای ھﺎﺗﻦ و وەرﮔﺮﺗﻨﯽ
ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﻤﮫﻧﺪﯾﯿﮫ دەرەﻛﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ ڕوﺧﺴﺎری دەق ،ﺷﺎﻋﯿﺮەﻛﺎن ﺑﮫ ﭘێﯽ ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﻤﮫﻧﺪی ﺗﺮی ﭘﮫﯾﻮەﺳﺖ ﺑﮫﺳﺮوﺷﺘﯽ زﻣﺎن
و ﻛﻠﺘﻮری ﻛﻮردﯾﯿﺎن ﺧﺴﺘﻮوەﺗﮫ ﺳﮫر ﺗﺎڕادەی ﮔﻮﻧﺠﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﺒﮫﻣﮫﻧﺪﯾﯿﮫ دەرەﻛﯿﯿﮫﻛﺎن ﻟﮫﮔﮫڵ ﺳﺮوﺷﺘﯽ زﻣﺎن ﺑﯚ ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ
ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻮردی.ﺋﮫﮔﮫر ﻟﮫ ڕەھﮫﻧﺪەﻛﺎﻧﯽ ڕوﺧﺴﺎری دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﺋﮫم ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫﯾﮫ وردﺑﯿﻨﮫوە ،دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﻤﮫﻧﺪﯾﯿﮫﻛﺎﻧﯽ
ڕوﺧﺴﺎری ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻼﺳﯿﻜﯽ ﻟﮫ ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا ،ﻟﮫڕووی ﺗﯚﭘﯚﮔﺮاﻓﯿﺎ و ﻗﺎڵﺒﯽ دەﻗﮫوە ﺧﯚی )ﻟﮫ" ﻏﮫزەل،
ﻗﮫﺳﯿﺪە ،ﭼﻮارﯾﻦ ،ﺗﺎك ،ﻣﻮﺳﺘﮫزاد ،ﻣﻠﻤﻊ ،ﺗﮫرﻛﯿﺐ ﺑﮫﻧﺪ ،ﺗﮫرﺟﯿﻊ ﺑﮫﻧﺪ ....ﺗﺎد" دەﺑﯿﻨێﺘﮫوە ،ھﮫروەھﺎ ﻟﮫ ڕووی وێﻨﮫی
ﺷﯿﻌﺮی و ﺑﮫﻛﺎرھێﻨﺎﻧﯽ ھﻮﻧﮫرە ﺟﯚرﺑﮫﺟﯚرەﻛﺎﻧﯽ ڕەواﻧﺒﯿﮋی و ﻛێﺸﯽ ﻋﮫرووزی ﻋﮫرەﺑﯽ و ﯾﮫﻛێﺘﯽ ﺳﮫروادا
ﭘﮫﯾڕەوی ﺷﯿﻌﺮی ڕۆژھﮫ�ﺗﯿﺎن ﻛﺮدووە ،ﻟﮫ ڕووی زﻣﺎﻧﯿﺸﮫوە ﺷﺎﻋﯿﺮەﻛﺎن زﻣﺎﻧێﻜﯽ ﻛﻮردی ﺗێﻜﮫڵ ﻟﮫ وﺷﮫ و
زاراوەی "ﻋﮫرەﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﻮرﻛﯽ"ﯾﺎن ﺑﮫ ﻛﺎردەھێﻨﺎ()ﺣﻮﺳێﻦ ،2007 ،ل .(59ﭘﺎﺷﺎن ﻟﮫ ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ ﻧﻮێﻜﺮدﻧﮫوەی
ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻮردﯾﺪا ،دوای ﺟﮫﻧﮕﯽ ﯾﮫﻛﮫﻣﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﮔﯚڕاﻧێﻜﯽ ﺗﺎ ڕادەی ڕﯾﺸﮫﯾﯽ ﻟﮫ ڕوﺧﺴﺎر و ﻧﺎوەرۆﻛﯽ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی
ڕووﯾﺪا ،ﻛﮫ ﻟﮫ ڕەھﮫﻧﺪێﻜﯽ ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ دەﻗﮫوە دەﺳﺘﯽ ﭘێ ﻛﺮد ،ﺗﺎ ھﮫﻣﻮو ﺑﻨﯿﺎت و ﭘێﻜﮭێﻨﮫﻛﺎﻧﯽ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﮔﺮﺗﮫوە .ﺑﮫھﯚی
ڕووداوەﻛﺎﻧﯽ ﺟﯿﮭﺎن و دروﺳﺘﺒﻮوﻧﯽ ﺷﮫﭘﯚﻟﯽ ﮔﯚڕاﻧﻜﺎری ﻟﮫ ﻧﺎوﭼﮫﻛﮫدا ﻟﮫﮔﮫڵ ﻛﯚﻣﮫڵێﻚ ھﯚﻛﺎری ﺗﺮی ﻧﺎوەﺧﯚﯾﯽ و
دەرەﻛﯽ ،ڕوﺧﺴﺎرو ﻧﺎوەرۆﻛﯽ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻟﮫﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا ،ﻛﮫوﺗﮫ ژێﺮ ﺑﺎری ﮔﯚڕاﻧﻜﺎرﯾﯿﮫ ﺟﯿﺎﺟﯿﺎﻛﺎن،
ﺑﮫﻣﮫش ﻧﺎوەرۆﻛﯽ دەق ﻟﮫم ﻗﯚﻧﺎﻏﮫدا دەﻻﻟﮫﺗﯽ ﻛﯚﻧﯽ ﺑﮫﺟێﮭێﺸﺖ و ﮔﻮزارﺷﺘﯽ ﻟﮫ زۆر ﻻﯾﮫﻧﯽ ﺗﺮی ژﯾﺎﻧﯽ ﻣﺮۆڤ ﻛﺮد.
ﻣﮫﺑﮫﺳﺖ و ﭘﮫﯾﺎﻣﯽ ﻧﻮێ ھﺎﺗﻨﮫ ﻧﺎو دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﺋﮫم ﺳﮫردەﻣﮫ.
ﻟﮫ ڕووی ڕوﺧﺴﺎری ﺷﯿﻌﺮﯾﺸﮫوە ﺑﮫ ﺷێﻮەﯾﮫﻛﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﺑﮫرەو ﺧﯚﻣﺎڵﯽ ﺑﻮون ھﮫﻧﮕﺎوی ھﮫڵﮭﺎﻧﯽ ،ﺋﮫم ھﮫﻧﮕﺎوەش ﻛێﺶ
و ﺳﮫروا و ﻗﺎڵﺐ و زﻣﺎن و وێﻨﮫی ﺷﯿﻌﺮﯾﺸﯽ ﮔﺮﺗﮫوە .ﺋﮫﻣﮫش ﺑﮫھﯚی ﺗﻮاﻧﺎ و ﺷﺎرەزاﯾﯽ و دەﺳﺖ ﭘێﺸﺨﮫری ﭼﮫﻧﺪ
ﺷﺎﻋﯿﺮێﻜﯽ وەﻛﻮ " ﭘﯿﺮەﻣێﺮد و ﺷێﺦ ﻧﻮری و ﮔﯚڕان"ڕووﯾﺪا ،ﺑﮫﺟﯚرێﻚ )ﺷێﻮازی ﺷﯿﻌﺮی ﺷﯿﺦ ﻧﻮری ﺷﯿﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﮫ
ﺳﯿﯿﮫﻛﺎن ﺑﮫدواوە ڕﺳﻜﺎو دەرﻛﮫوﺗﻨﯽ ﺑﮫﺧﯚوە ﺑﯿﻨﯽ ،ﭘﺎﺷﺎن ﮔﯚران ﺑﮫ ﯾﺎرا و ھﯚﺷﻤﮫﻧﺪﯾﯿﮫ ﺷﯚڕﺷﮕێڕاﻧﮫﻛﮫﯾﮫوە ﺷێﻮەی
ﻛﯚﻧﯽ ﺗێﻜﺸﻜﺎﻧﺪ و ﺑﮫ ﺑﯿﺮ و ﻣﮫﻋﺮﯾﻔﮫﻛﮫﯾﮫوە ،ﻛﮫ ﺋﺎﮔﺎی ﻟﮫ ﮔﯚڕاﻧﻜﺎرﯾﯿﮫﻛﺎﻧﯽ ﺷﯿﻌﺮ و ﺑﺎرو ڕەوﺷﯽ ﺋﮫو ﺳﮫروﺑﮫﻧﺪەی دﻧﯿﺎ
ﺑﻮو ،ﺳﮫرﻟﮫﻧﻮێ دوور ﻟﮫ ﻗﺎڵﺒﮫ ﻧﮫﮔﯚڕەﻛﺎﻧﯽ ﻛێﺸﯽ ﻋﮫرووز ﺑﻮﻧﯿﺎدێﻜﯽ ھﺎوﭼﮫرﺧﺎﻧﮫی ﺑﯚ ﺳﺎزاﻧﺪووە()ﻧﺎدر،
ل.(108ﺑﮫﭘێﯽ ﺗﯿﯚرەﻛﮫی "ﻛﺎرڵ ﻣﺎرﻛﺲ" ﻟﮫﮔﮫڵ ھﮫر ﮔﯚڕاﻧﻜﺎرﯾﮫك ﻟﮫ ژێﺮﺧﺎﻧﯽ ﻛﯚﻣﮫڵﺪا ،ﺋﮫوا ﺳﮫرﺧﺎﻧﯽ ﻛﯚﻣﮫڵﯿﺶ
ﮔﯚڕاﻧﻜﺎری ﺑﮫﺧﯚﯾﮫوە دەﺑﯿﻨێﺖ ،ﻛﺎﺗێﻚ ﻧﻮێﺒﻮوﻧﮫوە و ﮔﯚڕاﻧﻜﺎری ﻟﮫ ﺑﺎرودۆﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻛﯚﻣﮫ�ﯾﮫﺗﯽ ڕوودەدات ،ﺋﮫوا
ﺋﮫم ﻧﻮێﺒﻮوﻧﮫوە و ﮔﯚڕاﻧﮫ ﺑﮫﺳﮫر ﺋﮫدەب و ھﻮﻧﮫرﯾﺸﺪا دێﺖ ،ﺑﮫم ھﯚﯾﮫﺷﮫوە دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﺧﺎﺳﯿﯿﮫت و ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﻤﮫﻧﺪی ﻧﻮێ
وەردەﮔﺮێﺖ ،ﺑﻨﯿﺎدی دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﮔﯚڕاﻧﯽ ﺑﮫﺳﮫردا دێﺖ ،ڕەﮔﮫزە ﺋﮫدەﺑﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ وەك "ﺑﯿﺮ ،ﺧﮫﯾﺎڵ ،ﺳﯚز ،ﻓﯚڕم" ﺑﮫ
ڕێﮋەی ﮔﯚڕا و ﺑﮫﺷێﻮازێﻜﯽ ﺗﺮ دەق ﺑﯿﻨﺎ دەﻛﮫن و ﺑﮫ ڕێﮋە و و ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﺎواز ﻟﮫ دەﻗێﻜﺪا ﺧﯚﯾﺎن ﺑﮫرﺟﮫﺳﺘﮫ دەﻛﮫن،
ﺑﮫﻣﮫش ﺗﯿﯚری ﺋﮫدەﺑﯽ ﺑﮫ ﺗێڕواﻧﯿﻨﯽ ﺧﯚی ﺑﯚ ﺧﺎﺳﯿﯿﮫﺗﮫ ﻧﻮێﯿﮫﻛﺎﻧﯽ دەق ،ﭘێﻮەری ﻧﻮێ ﺑﯚ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﺋﮫو ﺳﮫردەﻣﮫ
دێﻨێﺘﮫ ﺑﮫرھﮫم .ﺑﯚﯾﮫ ﺋﮫم ﮔﯚڕاﻧﻜﺎرﯾﯿﺎﻧﮫ ﻟﮫدەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا ،ﻟﮫم ﻗﯚﻧﺎﻏﮫدا ﺑﻮوە ھﯚی ﭘێﺸﻜﮫش ﻛﺮدﻧﯽ
ﭘێﻮەری ﻧﻮێ ﺑﯚ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻧﻮێﯽ ﻛﻮردی.
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ﺋﮫﻧﺠﺎﻣﮫﻛﺎن
 .1دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻮردی ﻟﮫم ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫﯾﮫدا ،ﺋﮫو ﺑﻨﯿﺎﺗﮫ ﻗﻮڵﮫی ھﮫﯾﮫ ،ﻛﮫ ﻟﮫ ﭘێﻮەری ﮔﺸﺘﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ دەق
ﺋﺎﻣﺎژوەی ﭘﯿﻜﺮاوە ،ﻛﮫ ﺧﯚی ﻟﮫﭼﮫﻧﺪﯾﻦ ﺗﮫوەری وەك) :زﻣﺎن ،ﭘﮫﯾﺎﻣﺪاری ،ﺑﺎﺑﮫت و ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮ،
ﺑﮫﯾﮫﻛﮫوە ﻧﻮﺳﺎن و ﮔﻮﻧﺠﺎن ،ڕاﮔﮫﯾﺎﻧﺪن ،ھﮫڵﻮێﺴﺖ ،دەﻗﺌﺎوێﺰان ،ﭘﮫﺳﮫﻧﺪێﺘﯽ...ﺗﺎد( ،دەﺑﯿﻨێﺘﮫوە ،ﺋﮫم ﺑﻨﯿﺎﺗﮫ
ﻟﮫ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا ،ﺑﮫ ﭘێﯽ ﺳﺮوﺷﺘﯽ ژﯾﻨﮕﮫی ژﯾﺎﻧﯽ ﻛﯚﻣﮫ�ﯾﮫﺗﯽ و ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ و ڕۆﺷﻨﺒﯿﺮی و
ﻛﻠﺘﻮری ﺟﯿﺎﻛﺎری و ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﻤﮫﻧﺪی وەردەﮔﺮێﺖ و ﺑڕﯾﺎر ﻟﮫﺳﮫر ﺟﯚرێﺘﯽ ژاﻧﺮەﻛﮫش دەدات.
 .2دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻮردی ﻟﮫم ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫﯾﮫدا ،ﺳﮫرەڕای ﻛﺎرﯾﮕﮫری ﺋﮫدەﺑﯿﺎﺗﯽ ﻧﺎوﭼﮫﯾﯽ ﺑﮫﺳﮫرﯾﮫوە،
ﺧﺎوەﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎﺗێﻜﯽ ﺗﺎﯾﺒﮫت ﺑﮫ ﺧﯚﯾﮫﺗﯽ ،ﺋﮫو ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﻤﮫﻧﺪﯾﯿﮫش ﻟﮫ زﻣﺎﻧﯽ دەرﺑڕﯾﻨﮫوە دەﺳﺖ ﭘێ دەﻛﺎت ،ﭼﻮﻧﻜﮫ
زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻮری ﺧﺎوەﻧﯽ داﻧﮫی ﻓﮫرھﮫﻧﮕﯽ و ﯾﺎﺳﺎ ڕێﺰﻣﺎﻧﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﺒﮫت ﺑﮫ ﺧﯚﯾﮫﺗﯽ ،ﺷﺎﻋﯿﺮی ﻛﻮرد ﭘﮫﯾﺎم
و ھﮫﺳﺖ و ﺳﯚز و دﻧﯿﺎﺑﯿﻦ و دەﻻﻟﮫت و ھﮫﺳﺘﯽ ﺟﻮاﻧﻨﺎﺳﯿﯿﺎﻧﮫی ﺧﯚی ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻮردی
ﺑﮫرﺟﮫرﺳﺘﮫﻛﺮووە .ﺋﮫم زﻣﺎﻧﮫش ﺳﺮوﺷﺘێﻜﯽ ﻧﮫﺗﮫوەﯾﯽ ھﮫﯾﮫ و ﺋﮫم ﺳﺮوﺷﺘﮫش ﺳﺮوﺷﺘێﻜﯽ ﻧﺎوﭼﮫﯾﯽ ﺑﮫ
دەﻗﯽ ﻛﻮردی ﺑﮫﺧﺸێﻮە.
 .3دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻟﮫ ھﮫﻣﻮو ﻗﯚﻧﺎﻏﮫﻛﺎﻧﯽ ﺋﮫم ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫﯾﮫدا ،ﭘێﻮەری ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﯽ و ﺧﺎﺳﯿﯿﮫﺗﯽ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی
ﺧﯚی ھﮫﯾﮫ ،ﻟﮫ ﺑﻮوﻧﯽ ڕەھﮫﻧﺪەﻛﺎﻧﯽ "زﻣﺎن ،ﻛێﺶ و ﺳﮫروا ،ﺟﻮاﻧﻜﺎری ھﻮﻧﮫری  ،وێﻨﮫی ﺷﯿﻌﺮی
ﺋﯿﺴﺘﺎﺗﯿﻜﺎ ،ﭼێﮋ.....،ﺗﺎد" ،ﺑﻮون و ﺟﯚری ﺋﮫم ڕەھﮫﻧﺪاﻧﮫ ﺑﮫ ﭘێﯽ ﻗﯚﻧﺎﻏﮫﻛﺎن ﺟﯿﺎوازﯾﯿﺎن ﺗێﺪا ﺑﮫدی دەﻛﺮێﺖ،
ھﮫر ﺑﻮوﻧﯽ ﺋﮫم ﺟﯿﺎوازﯾﯿﺎﻧﮫﺷﮫ ،ﻛﮫ ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻼﺳﻜﯽ ﻛﻮردی و ﺷﯿﻌﺮی ﻧﻮێﯽ ﻛﻮردی دروﺳﺖ
ﻛﺮدووە ﻟﮫ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا.
 .4ڕوﺧﺴﺎری دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻼﺳﯿﻜﯽ ﻟﮫ ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا ،ﻟﮫﺳﮫر ﺑﻨﮫﻣﺎی ﺗﺎﯾﺒﮫﺗﻤﮫﻧﺪی ڕوﺧﺴﺎری
ﻧﮫﺗﮫوە ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﯿﮫﻛﺎﻧﯽ و�ﺗﺎﻧﯽ دراوﺳێﺪا دەوەﺳﺘێﺖ ،واﺗﮫ ﺧﺎﺳﯿﯿﮫت و ﭘێﻮەرەﻛﺎﻧﯽ ڕوﺧﺴﺎری ﺷﯿﻌﺮی ﺋﮫم
ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫﯾﮫ ﻟﮫ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی دەرەﻛﯿﯿﮫوە ھﺎﺗﻮون .ﺑﮫ�م دواﺗﺮ ﺟێﮕﺎی ﺧﯚﯾﺎن ﻟﮫ ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻮردﯾﺪا ﮔﺮﺗﻮوە،
ﺗﺎ ﺑﻮون ﺑﮫ ﺑﻨﮫﻣﺎ و ﭘێﻮەر ﻟﮫم ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﮫﯾﮫدا ﺑﯚ ﻧﻮﺳﯿﻨﯽ ﺑﮫرھﮫﻣﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﺗﺮ .ﭘﺎﺷﺎن ﻟﮫ ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ
ﻧﻮێﻜﺮدﻧﮫوەی ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻮردﯾﺪا ،دوای ﺟﮫﻧﮕﯽ ﯾﮫﻛﮫﻣﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﮔﯚڕاﻧێﻜﯽ ﺗﺎ ڕادەی ڕﯾﺸﮫﯾﯽ ﻟﮫ ڕوﺧﺴﺎر
و ﻧﺎوەرۆﻛﯽ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ڕووﯾﺪا ،ﻛﮫ ﻟﮫ ڕەھﮫﻧﺪێﻜﯽ ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ دەﻗﮫوە دەﺳﺘﯽ ﭘێ ﻛﺮد ،ﺗﺎ ھﮫﻣﻮو ﺑﻨﯿﺎت و
ﭘێﻜﮭێﻨﮫﻛﺎﻧﯽ دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﮔﺮﺗﮫوە.
 .5ﺑﻨﯿﺎﺗﯽ ﭘﮫﯾﺎﻣﺪاری دەﻗﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﻟﮫ ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروودا ﺑﮫ ﭘێﯽ ﻗﯚﻧﺎﻏﮫﻛﺎن دەﮔﯚرێﺖ ،ﻟﮫ ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ
ﺷﯿﻌﺮی ﻛﻼﺳﯿﻜﺪا ،ﻟﮫ ڕووی ﻧﺎوەرۆﻛﮫوە زﯾﺎﺗﺮ ھﮫﺳﺘﯽ ﺗﺎﻛﮫ ﻛﮫﺳﯽ و ﺑﺎﺑﮫﺗێﻜﯽ وﯾﮋداﻧﯽ ﺑﮫﯾﺎن ﻛﺮدووە،
ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮ ﻧﯿﺸﺎﻧﺪاﻧﯽ دۆﺧﯽ دەرووﻧﯽ ﺧﯚﯾﮫﺗﯽ ﺑﮫھﯚی ﺧﯚﺷﮫوﯾﺴﺘﯽ ﯾﺎرەوە دووﭼﺎری ﺑﻮوە ،ﻟﮫﭘﺎڵ
ﺋﮫم ﻧﺎوەرۆﻛﮫﺷﺪا ،ﺑﺎﺑﮫﺗﮫﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮی وەك )ﺷﺎﻧﺎزی ،ﺋﺎﯾﻨﯽ و ﺳﯚﻓﯿﮕﮫری ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ،وەﺳﻒ ،دﻟێﺮی و
ﻗﺎرەﻣﺎﻧێﺘﯽ ،ﺧﯚﺷﮫوﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺸﺘﯿﻤﺎن....ﺗﺎد( ﺗێﺪا دەﺑﯿﻨﺮێﺖ ،ﺑﮫ�م ﻟﮫ ﺷﯿﻌﺮی ﻧﻮێﺪا ،ﭘﮫﯾﺎﻣﺪاری دەق ﺑﺎﺑﮫت و
ﻣﮫﺑﮫﺳﺘﯽ ﺗﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻛﯚﻣﮫ�ﯾﮫﺗﯽ و ﺑﺎﺑﮫﺗﮫﻛﺎﻧﻰ ﺗﺮى ﻣﺮۆﭬﺨﻮازی ﻟﮫ ﺧﯚ دەﮔﺮێﺖ.
ﺳﮫرﭼﺎوەﻛﺎن
ﺳﮫرﭼﺎوە ﻛﻮردﯾﯿﮫﻛﺎن
ﻛﺘێﺒﮫﻛﺎن
ﺑﺎﯾﺰ :د .ھﮫڵﻤﮫت ،2013 .دەﻗﺎوێﺰان ﻟﮫ ڕۆﻣﺎﻧﯽ دواھﮫﻣﯿﻦ ھﮫﻧﺎری دوﻧﯿﺎی ﺑﮫﺧﺘﯿﺎر ﻋﮫﻟﯿﺪا ،ﭼﺎﭘﯽ ﯾﮫﻛﮫم،
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮫی ﺷﮫھﺎب ،ھﮫوﻟێﺮ.
ﺑﮫرزﻧﺠﯽ :ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻗﺎدر ،2009 .ھﻮﻧﮫری دراﻣﺎ ڕاﻣﺎﻧێﻚ ﻟﮫ دراﻣﺎی ﻛﻮردی ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮫی ﻛﮫﻣﺎل ،ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ.
ﺣﺎﺟﯽ ﻗﺎدری ﻛﯚﯾﯽ ،1986 :دﯾﻮان .ﻟێﻜﯚڵﯿﻨﮫوە :ﺳﮫردار ﻣﯿﺮان و ﻛﮫرﯾﻢ ﻣﺴﺘﮫﻓﺎ ﺷﺎرەزا ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮫی ڕۆﺷﻨﺒﯿﺮی ﻻواﻧﯽ
ﻛﻮردﺳﺘﺎن ،ﺑﮫﻏﺪا.
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اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺒﻼﻏﻲ
ﻧﻘﺪ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث
ّ
ّ
*

ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺠﺮاح.د

Amer Al-Jarah**
اﻟﻤﻠ ّﺨﺺ
ّ ﻻ ﺷﻚﱠ
 وھﺬا ﻣﻄﻠﺐٌ ﻣﻠ ﱞﺢ ﻓﻲ ظﻞ، وﻻ ﺑﺪّ ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺳﺮارھﺎ,أن اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﻦ أھ ِ ّﻢ أﺳﺮار ﺟﻤﺎل اﻟﻜﻼم
 ھﺬا ﻏﯿﺮ ﻣﺎ ﻟﺤﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﻒ ﻗﯿﺎﺳًﺎ إﻟﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺒﻼﻏﺔ,اﺧﺘﻼف اﻵراء ﺣﻮﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﺪّ اﻟﺘﻌﺎرض
. وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﯾﻦ وﺗﺎﺑﻌﯿﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ،وﻋﻠﻮﻣﮭﺎ
 وذﻟﻚ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ وﺿﻌﮭﺎ, إﻟﻰ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﺑﺘﺪا ًء،ﻲ
ّ  وﻓﻖ ﻣﻨﮭﺞ وﺻﻔ،ﻟﻘﺪ رأﯾﻨﺎ أن ﻧﻌﻤﺪ
 ﺛ ّﻢ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻠﻔﻆ, ﺛ ّﻢ ﺑﺒﯿﺎن ﺻﻔﺎت اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻹﻓﺮاد واﻟﺘﺄﻟﯿﻒ,اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻟﮭﺎ
. وﻣﻦ ﺛ َ ّﻢ ﻧُﻨﮭﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺨﺎﺗﻤﺔ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻓﯿﮭﺎ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﯿﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺑﺪﻗّ ٍﺔ.واﻟﻤﻌﻨﻰ
.ﻲ
ّ  اﻟﺘﺮاث اﻟﺒﻼﻏ، اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﻧﻘﺪ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ

ÖZET
Arap Belağatı Geleneğinde Fesahat Kritiği
Şüphe yok ki, ifadede ölçü ve estetik (fesahat) söz güzelliğinin en önemli
sırlarından biridir ve bu sırların açığa çıkarılması gerekir. Konuya ilişkin birbiriyle
tamamen zıt farklı görüşler olmakla birlikte fesahat kavramına netlik kazandırmak
ısrarla talep edilen bir şeydir. Belagat ve ona dair bilim dallarını ele alan
araştırmalara nispeten bu konu özellikle de geç dönem edebiyatçılar ve onların
modern dönemdeki takipçileri tarafından ihmal edilen ve yeterince hakkı
verilmeyen bir konudur.
** Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü, Arap Dili ve Kültürü,
dr.alshbli82@gmail.com
. ﻣﺎردﻳﻦ- ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎردﻳﻦ أرﺗﻮﻛﻠﻮ- اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠّﻐﺎت اﳊﻴّﺔ-* أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

د.عامر الجراح

Bu makalede betimleyici usule uygun olarak öncelikle erken devir Arap
edebiyatçılarının tanımlarını zikrederek fesahat kavramına açıklık kazandırmaya
çalıştık ve ardından fasih kelamın özelliklerini kelime-cümle ve lafız-mana ile
ilişkileri bağlamında ele aldık. Sonra da fesahat kavramının anlam çerçevesini
daha belirgin hale getirmek için mukayese üslubuna başvurarak makalemizi
sonlandırdık.
Anahtar Kavramlar: Edebi Eleştiri, Fesahat, Arap Belagatı.

ABSTRACT
Criticism of Eloquence in the Arab Rhetorical
Heritage
There is no doubt that eloquence is the best of the secrets of beauty. Indeed, this is
an urgent request in the time of differences which reach to a contrast and in
addition to the injustice comparing to the studies that take eloquence and its
sciences which was tackled by those late researchers and their followers.
We have not seen that, according to descriptive analysis, we should consider firstly
the concept of eloquence by mentioning the limits set by the ancients and then
state the qualities of eloquence in relation to the duality of individuals and
composing then its relation to the duality of enunciation and meaning.
And then finish the search with a conclusion aiming a comparative manner in order
to set the concept of eloquence precisely.
Keywords: Criticism, Eloquence, Rhetorical Heritage.

ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ:
) ،(1
ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﻣﻌﺎن
ﺗﺪ ّل ﻛﻠﻤﺔ )ﻓﺼﺎﺣﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﻈﮭﻮر أو اﻹظﮭﺎر ,واﻟﺒﯿﺎن أو اﻹﺑﺎﻧﺔ وھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ّ
) (2
ﻲ )ت466ھ( ) ,(3
اﺻﻄﻼﺣﯿﺔ ,إن ﺑﻐﯿﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻋﻨﺪ أﺑﻲ ھﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮ ّ
ي )ت395ھ(  ،واﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟ ّ

ﻋﺮف اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ﻛﻼم ﺳﺎﺑﻘَﯿﮫ ﺑﻘﻮﻟﮫ" :اﻟﻔﺼﯿﺢ ﻣﻦ
وإن ﺑﺘﺼﺮﯾﺢ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ )ت637ھ( اﻟﺬي ّ
ظﺎھﺮا ﺑﯿّﻨًﺎ؛ ﻷﻧﮫ ﻣﺄﻟﻮف اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ,وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺄﻟﻮف اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻷﻟﻔﺎظ ھﻮ اﻟﻈﺎھﺮ اﻟﺒﯿّﻦ ,وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن
ً
َ
ﻟﻤﻜﺎن ﺣﺴﻨﮫ")  .(4ﻓﺄﺿﺎف إﻟﻰ اﻟﺒﯿﺎن واﻟﻈﮭﻮر ﺷﺮطﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﻟﺤﺴﻦ .ھﺬا ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨّﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﯿّﺰت
ﻲ ﻟﻠﺒﻠﯿﻎ – ﯾﺮﯾﺪ
اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ ,أﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺧﺮى ,ﻓﻨﺒﯿّﻦ أن اﻟﺠﺎﺣﻆ )ت255ھ( ﻗﺪ ذﻛﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻌﺘّﺎﺑ ّ
) (5
اﻟﻌﺮب ﺣﺎﺟﺘَﻚَ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺼﯿﺢ – ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ" :ھﻮ ﻣﻦ أﻓﮭﻤﻚ ﺣﺎﺟﺘﮫ"  .وزاد ﻣﻮ ّ
ﺿ ًﺤﺎ أﻧﮫ ﻋﻨﻰ "إﻓﮭﺎﻣﻚَ
َ
ٌ
ﻏﺮو ﻓﻲ ذﻟﻚ ,ﻓﮭﻮ ﯾﺠﻌﻞ
رﺋﯿﺲ ﻟﻠﻔﺼﺎﺣﺔ ,وﻻ
ﺷﺮط
ﻣﺠﺮى ﻛﻼم اﻟﻌﺮب اﻟﻔﺼﺤﺎء")  .(6ﻓﺎﻹﻓﮭﺎم ﻋﻨﺪه
ٌ
َ
"ﻣﺪار اﻷﻣﺮ واﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ إﻟﯿﮭﺎ ﯾﺠﺮي اﻟﻘﺎﺋﻞ واﻟﺴﺎﻣﻊ إﻧﻤﺎ ھﻮ اﻟﻔﮭﻢ واﻹﻓﮭﺎم")  .(7وﻣﺎ ﻛﺘﺎﺑﮫ )اﻟﺒﯿﺎن واﻟﺘﺒﯿﯿﻦ(
إﻻ ﺧﻄﻮة ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ درب ﺗﺄﺻﯿﻞ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ .وﻧﺸﯿﺮ إﻟﻰ ّ
أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﯾﺘﺠﻠّﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺈﯾﻀﺎح

ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻹﻓﺮاد واﻟﺘﺄﻟﯿﻒ ,وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ،وھﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺒﯿّﻨﮫ.

اﻟﻌﺴﻜﺮي :ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ؛ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺸﻌﺮ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي ,وﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ,اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ,ﺻﻴﺪاـ ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ،
 - 1اﻧﻈﺮ :أﺑﻮ ﻫﻼل
ّ
ﺻﺤﺤﻪ وﻋﻠّﻖ ﻋﻠﻴﻪ :ﻋﺒﺪ اﳌﺘﻌﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪي ,ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺒﻴﺢ 1953م ،ص .60-59واﺑﻦ
2006م ،ص .14واﺑﻦ ﺳﻨﺎن
ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔّ ،
اﳋﻔﺎﺟﻲّ :
ّ
اﻟﻌﻠﻮي :اﻟﻄﺮاز
ﲪﺰة
اﺑﻦ
و
.
90
ص
،
1
ج
م،
1999
ﺑﲑوت
ﺻﻴﺪا
ﻳﺔ،
ﺮ
اﻟﻌﺼ
اﳌﻜﺘﺒﺔ
اﳊﻤﻴﺪ،
ﻋﺒﺪ
اﻟﺪﻳﻦ
ﳏﻴﻲ
ﳏﻤﺪ
ﺗﺢ:
اﻟﺸﺎﻋﺮ،
و
اﻟﻜﺎﺗﺐ
اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ﰲ أدب
ّ
ﻣﺼﻮرة ﻋﻦ دار اﻟﻜﺘﺐ
اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻷﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ وﻋﻠﻮم ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻹﻋﺠﺎز ،ﻗ ّﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻌﺔ :إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳋﻮﱄ ,اﳍﻴﺌﺔ ّ
ّ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺼﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ,اﻟﻘﺎﻫﺮة 2009م ,ﻧﺴﺨﺔ ّ
اﳋﺪﻳﻮﻳﺔ1914 ,م ،ج ،1ص.103
اﻟﻌﺴﻜﺮي :ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ؛ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺸﻌﺮ.14 :
 - 2اﻧﻈﺮ :أﺑﻮ ﻫﻼل
ّ
ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ.60-59 :
 - 3اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
اﳋﻔﺎﺟﻲّ :
ّ
 - 4اﺑﻦ اﻷﺛﲑ ,ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ﰲ أدب اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺸﺎﻋﺮ.92/1 :
 - 5اﳉﺎﺣﻆ :اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ ،ﲢﻘﻴﻖ وﺷﺮح :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون ,دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ,اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ) ،د.ت( ،ج ،1ص.161
 - 6ﻧﻔﺴﻪ.162/1 :
 - 7ﻧﻔﺴﻪ.76/1 :
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البالغي العر ّيب
نقد الفصاحة يف الرتاث
ّ

اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻹﻓﺮاد واﻟﺘﺄﻟﯿﻒ:
أطﺒﻖ اﻟﺒﻼﻏﯿﻮن اﻟﻌﺮب ﻗﺪﯾ ًﻤﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺗُﻌﺪّ ﺻﻔﺔً ﻟﻠّﻔﻆ ،ﻟﻜﻨﮭﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا :أھﻲ ﺻﻔﺔ ﻟﻠّﻔﻆ ﻣﻔﺮدًا أم
ﺻﻔﺔ ﻟﮫ ﻣﺮ ّﻛﺒًﺎ؟! و ّ
اﻟﺤﻖ ّ
أن اﻷﻗﻮال ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺒﺎﯾﻨﺖ ﻛﻤﺎ ﺳﯿﻈﮭﺮ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻨﺎ اﻵﺗﻲ.
أو ًﻻ :ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻤﻔﺮدة
ّ
ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻤﻔﺮدة إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ :اﻷول ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر دﻻﻟﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﯿﮭﺎ ,واﻵﺧﺮ
ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻦ دون اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ .أ ّﻣﺎ اﻷول ﻓﯿﻨﺒﻐﻲ ﻟﺒﯿﺎﻧﮫ أن ﻧﺘﻜﻠّﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗ َ ُﺤ ْﻮل دون
اﻟﻔﮭﻢ ﻣﻊ أﺧﺬ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺒﺤﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ,ﻓﺎﻟﻔﮭﻢ واﻟﺤﺴﻦ ﻣﻦ أﺟﻠﻰ ﺷﺮوط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ داﺋﺮة
اﻟﺨﻼف ،ﻛﻤﺎ ﺗﺒﯿّﻦ آﻧﻔًﺎ ،وﻻ ﻧﻨﺴﻰ أن ﻧﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن ﻣﺴﺄﻟﺘﻲ :اﻟﻔﺼﺤﻰ واﻟﻠﮭﺠﺎت ،واﻟﻌﺼﺮ واﻟﺰﻣﺎن ،ﻓﻤﺎ
ھﻮ ﻓﺼﯿﺢ ﻓﻲ زﻣﺎن ﻗﺪ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ آﺧﺮ .ﻟﻨَﻌُﺪْ
وﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط ﻋﻦ اﻟﺠﺎﺣﻆ ,وھﻲ:
ْ
) (10
) (9
) (8
ّ
ﻲ)  .(11وﻧﺒﯿّﻦ أن ﺣﯿﻠﻮﻟﺘﮭﺎ دون اﻟﻔﮭﻢ ﻣﺄﺗﯿّﺔ ﻣﻦ اﺗﺼﺎﻓﮭﺎ ﺑﻌﺪم اﻟﺒﯿﺎن
اﻟﻠﱡﻜﻨﺔ  ,واﻟﻌُﺠﻤﺔ  ,واﻟﻠﺤْ ﻦ  ,واﻟ ِﻌ ّ
ﻟﺨﻠ ٍﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎن ,وذﻟﻚ ﻣ ّﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻤﺘﻜ ِﻠّﻢ ,أو ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أو أﺻﻮﻟﮭﺎ ,وذﻟﻚ ﻣ ّﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠّﻖ
ﺑﺎﻟﻜﻼم .وﻣ ّﻤﺎ ﯾﺤﻮل دون اﻟﻔﮭﻢ أﯾﻀًﺎ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺮى اﻟﺠﺎﺣﻆ ،أن ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻔﻈﺔ وﺣﺸﯿﺔ ﻏﺮﯾﺒﺔ ) ّ ,(12إﻻ أن ﯾﻜﻮن
ﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس")  .(13وﯾﺮى أن ﻓﻲ اﻟﻐﺮاﺑﺔ ﺑﻌﺪًا ﻋﻦ
ﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﯾﻔﮭﻤﮫ اﻟﻮﺣﺸ ّ
اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ أﻋﺮاﺑﯿ�ﺎ ﺑﺪوﯾ�ﺎ ,ﻓﺎﻟﻮﺣﺸ ّ
ً
ﻣﻨﻜﺮ ،ﯾﻨﺎﻓﺮ اﻟﻄﺒﻊ ,وﯾﻨﺒﻮ ﻋﻦ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﻔﮭﻮم ,ھﻮ
اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ)  .(14ﻓﺎﻟﻐﺮﯾﺐ,
ٌ
) (15
ﻲ ]ﻣﻦ
اﻟﺴﻤﻊ  .وﻣﻨﮫ ﻣﺎ ذﻛﺮه ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ )ت337ھ( ﻣﻦ ﻗﻮل أﺑﻲ ﺣﺰام ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث اﻟﻌﻜﻠ ّ
اﻟﻤﺘﻘﺎرب[:
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ﺳﮭﺎ
ﺗﺬ ّﻛﺮتُ ﺳﻠﻤﻰ وإھﻼ َ

ُ
أﻧﺲ
ﻄﺮؤ ْه) .(16
واﻟﺸﻮق ذو َﻣ َ
ﻓﻠﻢ َ

ﻲ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﺎ ﯾﻜﺮھﮫ ﺳﻤﻌﻚ ,وﯾﺜﻘﻞ ﻋﻠﯿﻚ
وﻻﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ رأي ﻓﺮﯾﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ؛ ﯾﻘﻮل" :ﻻ ﺗﻈﻦ أن اﻟﻮﺣﺸ ّ
ﯾﺨﻒ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﻚ وﻻ ﺗﺠﺪ ﺑﮫ ﻛﺮاھﺔ ,وﺗﺎرة ﯾﺜﻘﻞ
اﻟﻨﻄﻖ ﺑﮫ ,وإﻧﻤﺎ ھﻮ اﻟﻐﺮﯾﺐ اﻟﺬي ﯾﻘ ّﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ,ﻓﺘﺎرة
ّ
ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﻚ وﺗﺠﺪ ﻣﻨﮫ اﻟﻜﺮاھﺔ")  .(17ﻓﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻷول ﻗﻮل اﻟﻔﺮزدق ]ﻣﻦ اﻟﻄﻮﯾﻞ[:
ﺷﺠﱠــﺔً
ﺳــﻚَ َ
َوﻟَ ْﻮﻻَ َﺣــ َﯿﺎ ٌء ِزدْتُ َرأْ َ
8

9

ت َ
ظﻠﱠ ْ
ﺳ ِﺒ َﺮ ْ
ـــــﻮا ِﻧﺒُ َﮭﺎ ﺗ َ ْﻐ ِﻠﻲ
ِإذَا ُ
ـــﺖ َﺟ َ

– اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ .162/1 :واﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻋﺒﺪ رﺑّﻪ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ :اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﻳﺪ ،ﺗﺢ :ﻣﻔﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﻗﻤﻴﺤﺔ ,دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ,اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،ﺑﲑوت1983م ،ج،2
ص .307ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮازي� :ﺎﻳﺔ اﻹﳚﺎز ﰲ دراﻳﺔ اﻹﻋﺠﺎز ،ﲢﻘﻴﻖ ودراﺳﺔ :ﺑﻜﺮي ﺷﻴﺦ أﻣﲔ ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ١٩٨٥ ،م ،ص.89
اﻟﻌﺴﻜﺮي :ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ؛
اﻟﻌﺴﻜﺮي":أﻓﺼﺢ اﻷﻋﺠﻤﻲ إذا أﺎﺑن ﺑﻌﺪ أن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳُﻔﺼﺢ وﻳُﺒﲔ" .أﺑﻮ ﻫﻼل
 اﳉﺎﺣﻆ :اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ .163/ 1:وﻗﺎل أﺑﻮ ﻫﻼلّ
ّ
ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ.83 :
ﺳﻨﺎن:
اﺑﻦ
اﻧﻈﺮ:
ﺎﺑﻟﻔﺼﺎﺣﺔ.
ﻞ
ﲣ
ﺑﻴﺔ
ﺮ
اﻟﻌ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺸﻌﺮ .14 :ورأى اﺑﻦ ﺳﻨﺎن أن اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻏﲑ
ُ
ّ
ّ

ﺟﺎر� ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻋﺮاب واﻟﻠﻐﺔ" .ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ :ﻧﻘﺪ
 – 10اﳉﺎﺣﻆ :اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ .163/1 :ورأى ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ أن "ﻣﻦ ﻋﻴﻮب اﻟﻠﻔﻆ أن ﻳﻜﻮن
ً
ﻣﻠﺤﻮ� ً
ﺟﲏ ,أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ :اﳋﺼﺎﺋﺺ ،ﲢﻘﻴﻖ:
اﻟﺸﻌﺮ ،ﲢﻘﻴﻖ وﺗﻌﻠﻴﻖ :ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ
ﺧﻔﺎﺟﻲ ,اﳉﺰﻳﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ,اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ2006 ،م ،ص .149واﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ّّ
ّ
ﻋﻤﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ وأﻇﻬﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ
ﻋﱪ
إذا
اﻟﻠﺤﺎن
ﺢ
":ﻓﺼ
اﻟﻌﺴﻜﺮي
ﻫﻼل
أﺑﻮ
وﻗﺎل
.
5
ص
،
2
ج
م.
1952
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﻣﺼﺮ,
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر ,دار اﻟﻜﺘﺐ
ّ ُ
ّ ّ
ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ .83-82 :وﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮازي� :ﺎﻳﺔ اﻹﳚﺎز ﰲ دراﻳﺔ اﻹﻋﺠﺎز:
اﻟﺼﻮاب دون اﳋﻄﺄ" ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ؛ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺸﻌﺮ .14 :واﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﺳﻨﺎنّ :
ّﺎﻛﻲ :ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ,ﺿﺒﻄﻪ وﻛﺘﺐ ﻫﻮاﻣﺸﻪ وﻋﻠّﻖ ﻋﻠﻴﻪ :ﻧﻌﻴﻢ زرزور ,دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت ,اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ1987 ،م ،ص.416
 .145واﻟﺴﻜ ّ
ِ
وﻓﺼﻠﻪ
ﻘﻪ
ﻘ
ﺣ
وﻧﻘﺪﻩ،
وآداﺑﻪ
اﻟﺸﻌﺮ
ﳏﺎﺳﻦ
ﰲ
اﻟﻌﻤﺪة
اﻧﻈﺮ:
اﻟﺘﺄﺧﲑ.
و
ﺎﺑﻟﺘﻘﺪﱘ
اﻟﻜﻼم
ﺗﻌﻘﻴﺪ
ﰲ
ﻲ
اﻟﻌ
اﱐ
و
اﻟﻘﲑ
رﺷﻴﻖ
اﺑﻦ
وﺟﻌﻞ
.
176
/
1
ﺒﻴﲔ:
اﻟﺘ
و
 - 11اﳉﺎﺣﻆ :اﻟﺒﻴﺎن
ّ
ّ
ّ ّ
وﻋﻠّﻖ ﺣﻮاﺷﻴﻪ :ﳏﻤﺪ ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ,دار اﳉﻴﻞ ،ﺑﲑوت -ﻟﺒﻨﺎن ,اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ1981 ،م ،ج ،1ص.260
12
اﻟﻘﺢ؛ ﻓﺘﻠﻚ وﺣﺸﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ
اﰊ ّ
– اﻧﻈﺮ :اﳉﺎﺣﻆ :اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ .144/1 :وﻳﺮى اﺑﻦ رﺷﻴﻖ أﻧﻪ "إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﺧﺸﻨﺔ ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺔ :ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ إﻻ اﻟﻌﺎﱂ اﳌﱪز ،واﻷﻋﺮ ّ
إن وﻗﻌﺖ ﻏﲑ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ،وأﺗﻰ ﻬﺑﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻓﺮﻫﺎ ،وﻻ ﻳﻼﺋﻢ ﺷﻜﻠﻬﺎ" .اﻟﻌﻤﺪة ﰲ ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺸﻌﺮ وآداﺑﻪ وﻧﻘﺪﻩ.266-265/2 :
 – 13اﻧﻈﺮ :اﳉﺎﺣﻆ :اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ.144/1 :

 – 14اﻧﻈﺮ :ﻧﻔﺴﻪ.378/1 :
15
ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ .77 :واﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ
– اﻧﻈﺮ :ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ :ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ .149:واﺑﻦ رﺷﻴﻖ :اﻟﻌﻤﺪة ﰲ ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺸﻌﺮ وآداﺑﻪ وﻧﻘﺪﻩ .265/2 :واﺑﻦ ﺳﻨﺎنّ :
ﰲ أدب اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺸﺎﻋﺮ.181/1 :
ِ
ﺲ ﰲ اﻟﻀﺤﻚ أَﺧﻔﺎﻩ .وذو ﻣﻄﺮؤﻩ :ذو ﻣﻔﺎﺟﺄة.
ﻠ
َﻫ
أ
و
ﻓﺘﻮر
ﻓﻴﻪ
ﺿﺤﻚ
:
ﻼس
ﻫ
ﻹ
ا
و
.
149
اﻟﺸﻌﺮ:
 – 16اﻧﻈﺮ :ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ :ﻧﻘﺪ
َ
ْ ُ
ْ َ
 – 17اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ﰲ أدب اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺸﺎﻋﺮ.180/1 :
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ﻲ ِ َو ِ ّ
اﻟﻄ ْﻔ ِﻞ
ﺗ ُ ِﺸ ْﺒﮫُ َوﻟَ ْﻮ ﺑَﯿْﻦَ ِ
اﻟﺨ َﻤﺎ ِﺳ ّ

ﺷ ََﺮ ْﻧﺒَﺜَﺔٌ ﺷ َْﻤ َ
ﻄﺎ ُء َﻣ ْﻦ ﯾَ َﺮ ﻣﺎ ﺑِ َﮭﺎ

ﻓﻘﻮﻟﮫ )ﺷﺮﻧﺒﺜﺔ( ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻮغ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ ,وھﻲ ھﮭﻨﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻜﺮھﺔ")  ,(18وﺟﻌﻞ
ﺷﺮا ]ﻣﻦ اﻟﻄﻮﯾﻞ[:
ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﻮل ﺗﺄﺑّﻂ �
َﯾ َ
ﻈ ﱡﻞ ِﺑ َﻤ ْﻮ َﻣﺎةٍ َوﯾ ُْﻤﺴِــﻲ ِﺑﻐَــــــﯿ ِْﺮھَﺎ

ﺸﺎ َو َﯾ ْﻌ َﺮ ْو ِري ُ
َﺟ ِﺤﯿ ً
ﺴﺎ ِﻟ ِﻚ
ﻮر ْاﻟ َﻤ َ
ظ ُﮭ َ

ﻓﺈن ﻟﻔﻈﺔ )ﺟﺤﯿﺶ( ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﻨﻜﺮة اﻟﻘﺒﯿﺤﺔ ,وﯾﺎ � اﻟﻌﺠﺐُ ! أﻟﯿﺲ أﻧﮭﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ )ﻓﺮﯾﺪ( وﻓﺮﯾﺪ ﻟﻔﻈﺔ ﺣﺴﻨﺔ
ﺷﺮا ﻣﻠﻮ ٌم ﻣﻦ وﺟﮭﯿﻦ
راﺋﻘﺔ ,وﻟﻮ ُوﺿﻌﺖ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﯿﺖ ﻣﻮﺿﻊ )ﺟﺤﯿﺶ( ﻟﻤﺎ اﺧﺘﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ وزﻧﮫ .ﻓﺘﺄﺑّﻂ �
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻊ :أﺣﺪھﻤﺎ :أﻧﮫ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻘﺒﯿﺢ .واﻵﺧﺮ :أﻧﮫ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﮫ ﻣﻨﺪوﺣﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻓﻠﻢ ﯾﻌﺪل
) (19
ﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﮭﻢ ،ﯾﻔﺎرق اﻟﻔﺼﺎﺣﺔَ.
ﻲ اﻟﻘﻠﯿﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ,اﻟﺜﻘﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻊ ,اﻟﻌﺼ ّ
ﻋﻨﮫ" ﻓﺎﻟﻮﺣﺸ ّ
ﺛ َ ّﻤﺔ ﻣﺎ ﯾﻔﺎرق اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻛﺬﻟﻚ ,وھﻮ اﻟﻤﺸﺘﺮك) (20؛ أي أن ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻌﻨﯿَﯿﻦ ﻻ ﯾُﻌﺮف أﯾﱡﮭﻤﺎ
اﻟﻤﺮاد؛ ﻻﻧﻌﺪام اﻟﻘﺮﯾﻨﺔ ,وﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻌﯿﺒﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ "ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻨﯿﯿﻦ أﺣﺪھﻤﺎ ﯾُﻜﺮه ذﻛﺮه ,وإذا
وردت وھﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﮭﺎ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻗﺒُﺤﺖ ,وذﻟﻚ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﮭﻤﻠﺔ ﺑﻐﯿﺮ ﻗﺮﯾﻨﺔ ﺗﻤﯿّﺰ ﻣﻌﻨﺎھﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﺢ,
ﺼ ُﺮوهُ
ﻓﺄ ّﻣﺎ إذا ﺟﺎءت وﻣﻌﮭﺎ ﻗﺮﯾﻨﺔ ,ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﯿﺒﺔ؛ ﻛﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﻓَﺎﻟﱠﺬِﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮاْ ِﺑ ِﮫ َو َﻋ ﱠﺰ ُروهُ َوﻧَ َ
ﻧﺰ َل َﻣﻌَﮫُ أ ُ ْوﻟَـﺌِﻚَ ُھ ُﻢ ْاﻟ ُﻤ ْﻔ ِﻠﺤُﻮنَ { ]اﻷﻋﺮاف [157:أﻻ ﺗﺮى أن ﻟﻔﻈﺔ )اﻟﺘﻌﺰﯾﺮ( ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
َواﺗﱠﺒَﻌُﻮاْ اﻟﻨﱡ َ
ِي أ ُ ِ
ﻮر اﻟﱠﺬ َ
ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻈﯿﻢ واﻹﻛﺮام ,وﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮب اﻟﺬي ھﻮ دون اﻟﺤﺪّ ,وذﻟﻚ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﮭﻮان ,وھﻤﺎ ﻣﻌﻨﯿﺎن
ﺼﺖ ﻣﻌﻨﺎھﺎ ﺑﺎﻟﺤﺴﻦ ,وﻣﯿّﺰﺗﮫ
ﺿﺪان ,ﻓﺤﯿﺚ وردت ﻓﻲ ھﺬه اﻵﯾﺔ ﺟﺎء ﻣﻌﮭﺎ ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﺎ وﻣﻦ ﺑﻌﺪھﺎ ﻓﺨ ّ
ﻋﻦ اﻟﻘﺒﯿﺢ")  .(21وﯾﺮى اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ أن اﻟﻘﺮﯾﻨﺔ ﻗﺪ ﺗﺠﻲء ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ﻓﺘﻮﺟﺐ ﻗﺒﺤﮫ وﻟﻮﻻ ﻣﺠﯿﺌﮭﺎ ﻟﻤﺎ اﺳﺘُﻘﺒﺢ,
ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺮﯾﻒ اﻟﺮﺿﻲ ]ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻞ[:
ﻲ ﺑﺄ َ ْن أ َ َراكَ َوﻗَ ْﺪ َﺧﻼَ
أَﻋ ِْﺰ ْر َﻋﻠَ ﱠ

َﻋ ْﻦ َﺟﺎﻧِﺒَﯿْﻚَ َﻣﻘَﺎ ِﻋﺪُ اﻟﻌُ ﱠﻮا ِد) .(22

ّ
إن اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﻐﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻤﻔﺮدة إذا اﺗّﺼﻒ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻵﻧﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ,ﻓﻜﺬﻟﻚ ﯾﺴﺘﻐﻠﻖ ﻓﻲ
ّ
واﻟﺤﻖ أن اﻟﻤﻌﺎظﻠﺔ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻻ ﻣﻔﮭﻮم
ﺣﺎل اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ إذا اﺗّﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﯿﺪ أو ﺳﻮء اﻟﻨﻈﻢ أو ﻣﺎ ﯾُﺴ ّﻤﻰ )اﻟﻤﻌﺎظﻠﺔ(,
واﺣﺪ؛ ﻓﻘﺪاﻣﺔ ﯾﻘﻮل]" :اﻟﻤﻌﺎظﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم[أن ﯾﺪﺧﻞ ﺑﻌﻀﮫ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﮫ وﻣﺎ ھﻮ ﻏﯿﺮ ﻻﺋﻖ ﺑﮫ ،وﻣﺎ
أﻋﺮف ذﻟﻚ إﻻ ﻓﺎﺣﺶ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮل أوس ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ]ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺴﺮح[:
ﻧﻮاﺷﺮھﺎ
ﻋﺎر
وذاتُ ٍ
ُ
ھﺪم ٍ

ﺼ ِﻤﺖُ ﺑﺎﻟﻤﺎءِ ﺗﻮﻟﺒًﺎ ﺟﺪﻋﺎ
ﺗُ ْ

) (23
ﻲ )ت392ھ( ﻓﺴ ّﻤﺎھﺎ اﻟﻔﺼﻮل واﻟﺘﻘﺪﯾﻢ
ﻓﺴ ّﻤﻰ اﻟﺼﺒ ّ
ﻲ :ﺗﻮﻟﺒًﺎ ،وھﻮ وﻟﺪ اﻟﺤﻤﺎر"  .أ ّﻣﺎ اﺑﻦ ﺟﻨّ ّ
واﻟﺘﺄﺧﯿﺮ)  ,(24واﺳﺘﺸﮭﺪ ﺑﺒﯿﺖ اﻟﻜﺘﺎب ]ﻣﻦ اﻟﻄﻮﯾﻞ[:

اﻟﻨﺎس إﻻ ﻣﻤﻠﱠ ًﻜﺎ
وﻣﺎ ﻣﺜﻠُﮫ ﻓﻲ
ِ

ﻲ أﺑﻮه ﯾﻘﺎرﺑُ ْﮫ
أﺑﻮ أ ُ ِ ّﻣﮫ َﺣ ﱞ

وﯾﻈﮭﺮ أن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن )ت466ھ( اﺗﻜﺄ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺎ ﻋُﺮف ﻋﻨﺪ ﻏﯿﺮه ﺑﺎﻟﻤﻌﺎظﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻹﺧﻼل
) (25
ي )ت395ھ( ﻓﻘﺪ ﻏﻠّﻂ ﻗﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺪّ اﻟﻤﻌﺎظﻠﺔ ﻣﻦ
ﺑﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺗﺴﻤﯿﺔً واﺳﺘﺸﮭﺎدًا  ,وأ ّﻣﺎ أﺑﻮ ھﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮ ّ
ﱠ
ﺳ ّﻤﻲ اﻟﻜﻼم ﺑﮫ إذا
ﻓﺎﺣﺶ اﻻﺳﺘﻌﺎرة؛
"ﻷن اﻟﻤﻌﺎظﻠﺔ ﻓﻲ أﺻ ِﻞ اﻟﻜﻼم إﻧﻤﺎ ھﻲ رﻛﻮب اﻟﺸﻲء ﺑﻌﻀﮫ ﺑﻌﻀًﺎ ،و ُ
18
اﻟﺸﺠﺔ اﻟﻐﻠﻴﻈﺔ اﻟﱵ ﺗﻐﻠﻲ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ،وﺗُﺸﻴﺐ اﻟﺼﺒﻴﺎن ﳌﻨﻈﺮﻫﺎ.
ﺚ :اﻟﻐﻠﻴ ُ
– ﻧﻔﺴﻪ .183/1 :واﻟﺸَﱠﺮﻧْـﺒَ ُ
ﻆ .واﻟﺒﻴﺘﺎن ﰲ ﻬﺗﻮﻳﻞ ّ
 – 19ﻧﻔﺴﻪ .181/1 :اﳌ ْﻮﻣﺎةُ :اﳌﻔﺎزةُ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﳌﻠْﺴﺎء.
َ
َ
َ
 – 20ﻧﻔﺴﻪ .201/1 :وﲰّﺎﻩ ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ )اﳌﻄﺎﺑﻖ( اﻧﻈﺮ :ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ.139 :

 - 21ﻧﻔﺴﻪ.202-201/1 :
22
ﳓﻮي ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﲝﺴﺐ اﳌﺼﺪر ,وﻫﻮ ﻧﺼﺐ )ﻣﻘﺎﻋﺪ( ,واﻟﺼﻮاب رﻓﻌﻬﺎ.
– اﻧﻈﺮ :ﻧﻔﺴﻪ .202/1 :ورد ﺧﻄﺄ ّ
 – 23ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ :ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ .151 :اﻟﻨﱠﻮ ِاﺷﺮ :ﻋﺮوق ﺎﺑﻃﻦ اﻟﺬراع.
24
ﺟﲏ :اﳋﺼﺎﺋﺺ.392/2 :
– اﺑﻦ ّّ
ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ.125 :
 – 25اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
اﳋﻔﺎﺟﻲّ :
ّ
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ّ

ﻟﻢ ﯾُﻨﻀﺪ ﻧﻀﺪًا ﻣﺴﺘﻮﯾًﺎ ،وأُرﻛﺐ ﺑﻌﺾ أﻟﻔﺎظﮫ رﻗﺎب ﺑﻌﺾ ،وﺗﺪاﺧﻠﺖ أﺟﺰاؤه ،ﺗﺸﺒﯿ ًﮭﺎ ﺑﺘﻌﺎظﻞ اﻟﻜﻼب
ﻛﻼم ﻓﻲ ﻛﻼم ،وإﻧﻤﺎ ھﻮ ﺑﻌﺪٌ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺎرة")  .(26وأ ّﻣﺎ اﺑﻦ
واﻟﺠﺮاد]...ﻓﺘﺴﻤﯿﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺗﻮﻟﺒًﺎ[ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻤﺪاﺧﻠﺔ
ِ
رﺷﯿﻖ ﻓﯿﻘﺪّم ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻋﺪﯾﺪة ,ﻓﯿﻘﻮل" :زﻋﻢ ﻗﻮم أن اﻟﻤﻌﺎظﻠﺔ ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﺤﺮوف وﺗﺮاﻛﺒﮭﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻋﯿﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻌﺐ
ﺑﻦ زھﯿﺮ ﻗﻮﻟﮫ ]ﻣﻦ اﻟﺒﺴﯿﻂ[:
ﻋﻮارض ذي َ
ظ ْﻠ ٍﻢ إذا اﺑﺘﺴ َﻤ ْ
ﺖ
ﺗﺠﻠﻮ
َ

ﻛﺄﻧﱠﮫُ ُﻣﻨﮭ ٌﻞ ﺑﺎﻟﺮاحِ ﻣﻌﻠﻮ ُل

وﻋﺎب اﺑﻦ اﻟﻌﻤﯿﺪ ﺣﺒﯿﺒًﺎ ﻟﻘﻮﻟﮫ ]ﻣﻦ اﻟﻄﻮﯾﻞ[:
ﻛﺮﯾ ٌﻢ ﻣﺘﻰ أﻣﺪﺣْ ﮫُ أﻣﺪﺣْ ﮫُ واﻟﻮرى

ﻣﻌﻲ ،وﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻟـ ْﻤﺘُﮫُ ﻟـ ْﻤﺘُﮫُ وﺣﺪي

ﺑﺎﻟﺘﻜﺮﯾﺮ ﻓﻲ أﻣﺪﺣﮫ أﻣﺪﺣﮫ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺎء واﻟﮭﺎء ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ،وھﻤﺎ ﻣﻌًﺎ ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﺤﻠﻖ ،وﻗﺎل :ھﻮ
ﺧﺎرج ﻋﻦ ﺣﺪ اﻻﻋﺘﺪال ،ﻧﺎﻓﺮ ﻛﻞ اﻟﻨﻔﺎر ،ﺣﻜﻰ ذﻟﻚ ﻋﻨﮫ اﻟﺼﺎﺣﺐ ﺑﻦ ﻋﺒّﺎد .وزﻋﻢ آﺧﺮون أﻧﮭﺎ ﺗﺮﻛﯿﺐ
اﻟﺸﻲء ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺿﻌﮫ ،ﻛﻘﻮل اﻟ ُﻜﻤﯿﺖ ﺑﻦ زﯾ ٍﺪ ]ﻣﻦ اﻟﺒﺴﯿﻂ[:
ـــﻮرا ﻣﻨــــﻌّﻤﺔً ﺑﯿﻀًﺎ ﺗﻜ ﱠﻤ َﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺪﱠ ﱡل واﻟﺸﻨَﺐُ
وﻗﺪ رأﯾﻨﺎ ﺑﮭﺎ ُﺣ ً
وھﺬا اﻟﺒﯿﺖ ﻣ ّﻤﺎ ﻋﺎﺑﮫ ﻋﻠﯿﮫ ]اﻟﺸﺎﻋﺮ[ﻧﺼﯿﺐ ،وﻣﺜﻠﮫ ﻋﻨﺪي ﻗﻮل أﺑﻲ اﻟﻄﯿّﺐ ]ﻣﻦ اﻟﺨﻔﯿﻒ[:
ﻏﺪاﺋﺮھﺎ اﻟﺮﯾـ  ...ـ ُﺢ
ﯾﺤﻤ ُﻞ اﻟﻤﺴﻚَ ﻋﻦ
ﺐ ﺑَﺮو ِد") .(27
وﯾﻔﺘﺮ ﻋﻦ ﺷﻨﯿ ٍ
ُ
ِ
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ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯿﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ھﻮ ﻣﺎ ﯾﺪ ّل ﻋﻠﻰ ﺳﻮء اﻟﻨﻈﻢ ,أي ﻣﺎ ﯾﺘﺪاﺧﻞ ﻓﯿﮫ اﻟﻜﻼم ﻓﯿﺤﻮل دون ﻓﮭﻤﮫ,
ظﻠﺔ ,واﻟﻤﻌﺎ َ
أ ّﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻣﻔﮭﻮ ًﻣﺎ ﻓﻼ ﯾُ َﻌﺪﱡ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻤﻌﺎ َ
ظﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ﻗﺒﺢ وﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ,ﺑﯿﺪ ّ
أن
�
ﻲ ﻋﺪّه ﻣﻦ ﺑﺎب ﺷﺠﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ" ,وﻣﺆذﻧًﺎ ﺑﺼﯿﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺗﺨ ّﻤﻄﮫ ,وﻟﯿﺲ داﻻ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﻟﻐﺘﮫ أو
اﺑﻦ ﺟﻨّ ّ
(
28
)
ٌ
ﺷﺮط ﻻ اﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﮫ ﻟﺪى اﻟﺒﻼﻏﯿﯿﻦ
ﻗﺼﻮره ﻋﻦ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻮﺟﮫ اﻟﻨﺎطﻖ ﺑﻔﺼﺎﺣﺘﮫ"  .وﯾﺒﺪو أن ﻓﮭﻢ اﻟﻜﻼم
ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻗﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن" :ﻗﺪ وﻗﻊ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﺘﻰ ﻟﻢ ﯾُﻔﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺷﻲ ٌء ﻛﺎن ﻗﺒﯿ ًﺤﺎ")  .(29وﻧﺸﯿﺮ
إﻟﻰ أن اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ وﺻﻒ اﻟﻤﻌﺎظﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ)  ,(30وﻣﯿّﺰھﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻈﯿﺔ.
أﻣﺎ وﻗﺪ ﺗﺒّﯿﻦ ﻣ ّﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻜﻼم ﻓﻲ ﺣﺎﻟَﻲ اﻹﻓﺮاد واﻟﺘﺄﻟﯿﻒ ﻣﺸﺮوطﺔ ﺑﺎﻟﻔﮭﻢ ,وﺟﺐ أن ﻧﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن
اﻷﻓﮭﺎم ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ,ﻛﻤﺎ أن اﻟﻜﻼم ﻧﻔﺴﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﮭﻢ ,وأن اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن ذوا ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯿﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﮭﻢ,
ّ
واﻟﺤﻖ أن ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﯾﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻠﮭﺠﺎت اﻟﺘﻲ ُﺣﺼﺮت اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺮﯾﺶ؛ ﯾﻘﻮل
ﺛﻌﻠﺐ" :ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﺮﯾﺶ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻦ ﻋﻨﻌﻨ ِﺔ ﺗﻤﯿﻢ ,وﻛﺸﻜﺸ ِﺔ رﺑﯿﻌﺔ ,وﻛﺴﻜﺴﺔ ھﻮازن ,وﺗﻀﺠّﻊ ﻗﯿﺲ,
وﻋﺠﺮﻓﯿﱠﺔ ﺿﺒﱠﺔ ,وﺗ َْﻠﺘ َﻠﺔ ﺑَ ْﮭﺮاء] ...وﯾﺮى أﻧﮫ[ ﯾﺠﺐ أن ﯾ ِﻘﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ,وأن ﯾﺘﺨﯿﱠﺮ ﻣﺎ ھﻮ أﻗﻮى وأﺷﯿﻊ ﻣﻨﮭﺎ,
إﻻ أن إﻧﺴﺎﻧًﺎ ﻟﻮ اﺳﺘﻌﻤﻠﮭﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺨﻄﺌًﺎ ﻟﻜﻼم اﻟﻌﺮب ,ﻟﻜﻨﮫ ﻛﺎن ﯾﻜﻮن ﻣﺨﻄﺌًﺎ ﻷﺟﻮد اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ .ﻓﺄ ّﻣﺎ إن اﺣﺘﺎج
ﻲ ﻋﻠﯿﮫ") ّ .(31إﻻ أﻧﻨﺎ ﻧﺮى أن ذﻟﻚ ﻗﺮﯾﺐٌ ﻣ ّﻤﺎ أوردﻧﺎه
إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ ِﺷ ٍ
ﻌﺮ أو ﺳﺠﻊ ,ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻨﮫ ﻏﯿﺮ َﻣﻨﻌ ّ
ﻲ ,ﻓﻜﻞ ﻟﮭﺠﺔ أھﻠﮭﺎ أﻋﺮف ﺑﮭﺎ ,ﻓﮭﻲ ﺗﻔﺎرق اﻟﻔﺼﺤﻰ ,ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻗﺮﯾﺐٌ ﻣﻦ
ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﺠﺎﺣﻆ ﻋﻦ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮﺣﺸ ّ
ﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻔﺼﯿﺢ ﻣﺮﻓﻮﺿًﺎ.
ﻟﮭﺠﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﺎﻣﯿّﺔ؛ إذ ﯾﻜﻮن إﯾﺮاد اﻟﻌﺎﻣ ّ
أ ّﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻵﺧﺮ :أي ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻦ دون اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ,ﻓﯿﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺻﻔﺎت اﻟﺤﺴﻦ
وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﮭﻢ ,وﻣﻦ أھ ّﻤﮭﺎ ﺻﻔﺘﺎن :أن ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﯿّﺔ ،وﺣﺴﻨﺔ اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ.
اﻟﻌﺴﻜﺮي :ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ؛ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺸﻌﺮ.149 :
 – 26أﺑﻮ ﻫﻼل
ّ
 – 27اﺑﻦ رﺷﻴﻖ اﻟﻘﲑواﱐّ :اﻟﻌﻤﺪة ﰲ ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺸﻌﺮ وآداﺑﻪ وﻧﻘﺪﻩ .265-264/2 :اﻟﻈَﻠْﻢ :اﳌﺎء اﳉﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﺜـﱠ ْﻐ ِﺮ ,وﻳﻘﺎل أَﻇْﻠَﻢ اﻟﺜـﱠ ْﻐ ُﺮ إذا ﺗَﻸْﻷَ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﳌﺎء اﻟﺮﻗﻴﻖ ﻣﻦ ﺷﺪﱠة
ﱠل :ﺣﺴﻦ اﳊﺪﻳﺚ وﺣﺴﻦ اﳌﺰح واﳍﻴﺌﺔ .واﻟﺸﱠﻨَﺐ :ﺑـﺮد اﻟ َﻔ ِﻢ واﻷ ِ
ﺑَِﺮﻳﻘﻪ .واﻟﺪ ﱡ
ﳐﺘﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﺮون وﻓﻴﻪ
َﺳﻨﺎن .وﺷﻨﻴﺐ ﺑﺮود :ﻓﻢ أو أﺳﻨﺎن ﺎﺑردة ﻋﺬﺑﺔ .وﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺸﻨﺐ ﻣﻊ ّ
ُ َْ ُ
َْ
اﻟﺪل ّ
ﻣﻌﺎﻇﻠﺔ.
28
ﺟﲏ :اﳋﺼﺎﺋﺺ.394/2 :
– اﺑﻦ ّّ
ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ.262 :
 – 29اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
اﳋﻔﺎﺟﻲّ :
ّ
 – 30اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ﰲ أدب اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺸﺎﻋﺮ.219/2 :
 – 31ﻧﻔﺴﻪ.11/2 :
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 -1أن ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﯿّﺔ ﺣﯿﺚ ﻧﺼﺎدف ھﮭﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﻛ ٍّﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﺣﻆ وﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎھﺮ ﻛﻼ ًﻣﺎ ﻋﻠﻰ ھﺬه
اﻟﺼﻔﺔ ﻣﻊ اﺧﺘﻼﻓﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮة ,ﻓﺎﻷول ﯾﺮى أﻧﮫ "ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻠﻔﻆ ﻋﺎﻣﯿ�ﺎ ﺳﺎﻗ ً
ﻄﺎ ﺳﻮﻗﯿ�ﺎ")  ,(32أ ّﻣﺎ ﻓﻲ
ﻲ ﻓﻠﻢ ﯾﺸﺘﺮط ھﺬا اﻟﺸﺮط ,اﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﯾﺘﮫ ﺑﺎﻟﻔﮭﻢ واﻟﺒﯿﺎن؛ إذ ﯾﺮى أن ﻓﻲ اﻷﻣﺮ
ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﺎﻣ ّ
ﻌﺘﻤﺮ ,وﻓﯿﮭﺎ أن "اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﯿﺲ
اﻟﻌﺎﻣ
ﻣﻨﺪوﺣﺔ ﻣﺎدام اﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻲ ﻣ ّﻤﺎ ﯾُﻔﮭﻢ ,وﯾﻨﻘﻞ ﻟﻨﺎ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ ﺑِ ْﺸﺮ ﺑﻦ اﻟ ُﻤ ِ
ّ
ّ
ﯾﺸﺮف ﺑﺄن ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ,وﻛﺬﻟﻚ ﻟﯿﺲ ﯾﺘﻀﻊ ﺑﺄن ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ,وإﻧﻤﺎ ﻣﺪار اﻟﺸﺮف
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮاب وإﺣﺮاز اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﺎل وﻣﺎ ﯾﺠﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺎم ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎل")  ,(33ﺛ ّﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﻠﺤﻆ أﻧﮫ
ﻲ ﺑﻌﺪ أن رﻓﻀﮫ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻔﮭﻮ ًﻣﺎ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺳّﺴﮫ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻤﻌﻨﻰ ﯾﻘﻮل ﻣﺘﺎﺑﻌًﺎ:
ﯾﺸﺘﺮط ﻹﯾﺮاد اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺎﻣ ّ
) (34
ﻲ"  .أ ّﻣﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎھﺮ ﻓﯿﺮى أن ﻣﻦ ﺷﺮوط رﺟﻮع اﻻﺳﺘﺤﺴﺎن إﻟﻰ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ
ﻲ واﻟﺨﺎﺻ ّ
"وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺎﻣ ّ
ﺳ ْﺨﻔَﮫُ ﺑﺈزاﻟﺘﮫ ﻋﻦ
ﻏﯿﺮ ِﺷ ْﺮكٍ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﯿﮫ ،وﻛﻮﻧِﮫ ﻣﻦ أﺳﺒﺎﺑ ِﮫ ودواﻋﯿﮫّ ،أﻻ ﯾﻜﻮن "ﻋﺎ ّﻣﯿ�ﺎ ﺳﺨﯿﻔًﺎ] ،وﺟﻌﻞ[ ُ
) (35
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻠﻐﺔ ،وإﺧﺮاﺟﮫ ﻋﻤﺎ ﻓﺮﺿﺘْﮫ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺼﻔﺔ ،ﻛﻘﻮل اﻟﻌﺎﻣﺔ أ ْﺷﻐَﻠﺖَ واﻧﻔﺴﺪ"  .ﻓﺎﻟﺠﺎﺣﻆ
ﻲ )ت471ه( ﯾﺸﺘﺮط ﻟﮫ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮫ أﺻﻞ
ﻲ اﻟﻔﮭﻢ ﻣﻨﻄﻠﻘًﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﺗﮫ اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ ,واﻟﺠﺮﺟﺎﻧ ّ
ﯾﺸﺘﺮط ﻟﻠّﻔﻆ اﻟﻌﺎﻣ ّ
ً
ﻲ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺬي
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ وﻗﻮاﻧﯿﻨﮭﺎ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﺗﮫ اﻟﻨﺤﻮﯾﺔ .وﻧﻨﺘﻘﻞ ﻟﻠﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺎﻣ ّ
ً
أﻣﺜﺎﻻ ,وﻣﻨﮭﺎ "ﻗﻮل أﺑﻲ ﺗﻤﺎم ]ﻣﻦ اﻟﺒﺴﯿﻂ[:
ﯾُﻌﺪّ -وھﺬا رأﯾﻨﺎ -ﻣﺆﺳّﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ,ﻓﻨﺠﺪه ﯾﻀﺮب ﻟﺬﻟﻚ
ﺣﺮ ﺻﻔﺤﺘِ ِﮫ
ﺟﻠﯿﺖَ واﻟﻤﻮتُ ﻣﺒ ٍﺪ ﱠ

وﻗﺪ ﺗﻔﺮﻋﻦَ ﻓﻲ أﻓﻌﺎﻟ ِﮫ اﻷﺟ ُﻞ
) (36

ّ
ﻓﺈن )ﺗﻔﺮﻋﻦ( ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﺳﻢ ﻓﺮﻋﻮن .وھﻮ ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ"

ﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
 .ﺛ ّﻢ ﯾﺄﺗﻲ اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ ﻟﯿﻔ ّ

ﻲ" ﯾﻨﻘﺴﻢ ﻗﺴﻤﯿﻦ:
ﻣﺒﯿّﻨًﺎ أن اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺒﺘﺬل اﻟﻌﺎﻣ ّ
داﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ُوﺿﻊ ﻟﮫ ﻓﻲ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ ,ﻓﻐﯿّﺮﺗﮫ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ وﺟﻌﻠﺘﮫ �
اﻷول :ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ �
داﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ
آﺧﺮ ,وھﻮ ﺿﺮﺑﺎن :اﻟﻀﺮب اﻷول ﻣﺎ ﯾﻜﺮه ذﻛﺮه ﻛﻘﻮل أﺑﻲ اﻟﻄﯿّﺐ ]ﻣﻦ اﻟﻄﻮﯾﻞ[:
ﺼ ْﺮ ِم
ﻲ ِﺑﺎﻟ ﱠ
أَذَاقَ ْاﻟﻐ ََﻮاﻧِﻲ ُﺣ ْﺴﻨُﮫُ َﻣﺎ أذَاﻗَﻨِﻲ َو َﻋ ّ
ﻒ ﻓَ َﺠﺎزَ اھ ﱠُﻦ َﻋﻨِّ َ
ﻓﺈن ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻔﻈﺔ )اﻟﺼﺮم( ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻠﻐﺔ ھﻮ اﻟﻘﻄﻊ .ﯾﻘﺎل )ﺻﺮﻣﮫ( إذا ﻗﻄﻌﮫ ,ﻓﻐﯿّﺮﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ,وﺟﻌﻠﺘﮭﺎ داﻟﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤ ّﻞ اﻟﻤﺨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﺤﯿﻮان دون ﻏﯿﺮه ...وأﻣﺎ اﻟﻀﺮب اﻟﺜﺎﻧﻲ :وھﻮ أﻧّﮫ ُوﺿﻊ ﻓﻲ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ
ﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻓﺠﻌﻠﺘﮫ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ �
داﻻ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮه ,إﻻ أﻧّﮫ ﻟﯿﺲ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﺢ وﻻ ﻣﺴﺘﻜﺮه .وذﻟﻚ ﻛﺘﺴﻤﯿﺘﮭﻢ اﻹﻧﺴﺎن )ظﺮﯾﻔًﺎ(
ﻣﺨﺘﺺ
إذا ﻛﺎن دﻣﺚ اﻷﺧﻼق ,ﺣﺴﻦ اﻟﺼﻮرة أو اﻟﻠﺒﺎس ,أو ﻣﺎ ھﺬا ﺳﺒﯿﻠﮫ )واﻟﻈﺮف( ﻓﻲ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ
ّ
ﺑﺎﻟﻨﻄﻖ ﻓﻘﻂ ...ﻓﻐﯿّﺮﺗﮫ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﺑﮫ ,وﻣ ّﻤﻦ ﻏﻠﻂ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻊ أﺑﻮ ﻧُ َﻮاس ﺣﯿﺚ ﻗﺎل ]ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻊّ
اﻟﺒﺴﯿﻂ[...:
َوﻗَﺎ َل ھــــــــــــﺬَاكَ َوﺟْ ـــــــــ ُﮭﮫُ ِﻟﻲ

ِﻟ ﱠ
ف َواﻟ ُﺤــــﺴ ِْﻦ َو ْاﻟ َﻜ َﻤﺎ ِل
ﻠﻈ ْﺮ ِ

]...و[اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻤﺎ اﺑﺘﺬﻟﺘﮫ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ وھﻮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﻐﯿّﺮه ﻋﻦ وﺻﻔﮫ ,وإﻧﻤﺎ أ ُﻧﻜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻷﻧّﮫ ﻣﺒﺘﺬل ﺑﯿﻨﮭﻢ,
ﺻﺔ .ﻓﻤ ّﻤﺎ ﺟﺎء
ﻻ ﻷﻧّﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﺎ ُوﺿﻊ ﻟﮫ ...إﻧﻤﺎ ھﻮ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺴﺨﯿﻔﺔ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ﺳﻮاء ﺗﺪاوﻟﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ أو اﻟﺨﺎ ّ
ﻣﻨﮫ ﻗﻮل أﺑﻲ اﻟﻄﯿّﺐ اﻟﻤﺘﻨﺒّﻲ ]ﻣﻦ اﻟﻄﻮﯾﻞ[:
ﺻﯿﺎ َح اﻟﻠﱠﻘَﺎ ِﻟﻖ
ﺼﻰ ﻓِﯿﮭﺎ ِ
ﺳ ْﯿ ِﻔﯿﱠﺔٌ َرﺑَ ِﻌﯿﱠﺔٌ ﯾَ ِ
َو َﻣ ْﻠ ُﻤﻮ َﻣﺔٌ َ
ﺼﯿ ُﺢ اﻟ َﺤ َ
ﻓﺈن ﻟﻔﻈﺔ )اﻟﻠﻘﺎﻟﻖ( ﻣﺒﺘﺬﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﺟﺪ�ا")  .(37ھﻨﺎ ﯾﺒﺪو اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ ﺷﺎر ًﺣﺎ ﻻﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎھﺮ ﻣﻌًﺎ,
ً
ﻣﺒﺘﺬﻻ
ﻲ
ﻏﯿﺮ أﻧﮫ أﻋﺎد ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻷﻣﻮر وﺗﻔﺼﯿﻠﮭﺎ ﺑﺰﯾﺎدة أﻣﺜﻠﺘﮭﺎ .وﺟﻤﻠﺔ اﻟﻘﻮل أﻧﮫ ﯾﻨﺒﻐﻲ ّأﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺎﻣ ّ
ﺳﻮﻗﯿ�ﺎ ﺳﺎﻗ ً
ﻄﺎ ﺳﺨﯿﻔًﺎ ﺿﻌﯿﻔًﺎ.
 – 32ﻧﻔﺴﻪ.144/1 : :
 – 33اﳉﺎﺣﻆ :اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ.136/1 :
 – 34اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ.136/1 :
 – 35اﳉﺮﺟﺎﱐّ ,ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ :أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﻗﺮأﻩ وﻋﻠّﻖ ﻋﻠﻴﻪ :ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ,ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳌﺪﱐ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة -دار اﳌﺪﱐ ,ﺟﺪة 1992م ،ص.6
ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ.78 :
 – 36اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
اﳋﻔﺎﺟﻲّ :
ّ
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 -2أن ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻔﻈﺔ ﺣﺴﻨﺔ اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ ,وھﺬا اﻟﺮأي ﻓﯿﮫ أﻗﻮال:
 ﯾﻘﻮل اﻟﺠﺎﺣﻆ" :أﺟﻮد اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺎ رأﯾﺘﮫ ﻣﺘﻼﺣﻢ اﻷﺟﺰاء ,ﺳﮭﻞ اﻟﻤﺨﺎرج ,ﻓﯿﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ أﻧﮫ أﻓﺮغ إﻓﺮا ًﻏﺎ ﺟﯿﺪًا,
وﺳﺒﻚ ﺳﺒ ًﻜﺎ واﺣﺪًا ,ﻓﮭﻮ ﯾﺠﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺴﺎن ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺪھﺎن")  .(38وﯾﻘﻮل" :أ ّﻣﺎ ﻓﻲ اﻗﺘﺮان اﻟﺤﺮوف
ﻓﺈن اﻟﺠﯿﻢ ﻻ ﺗﻘﺎرن اﻟﻈﺎء وﻻ اﻟﻘﺎف وﻻ اﻟﻄﺎء وﻻ اﻟﻐﯿﻦ ,ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ وﻻ ﺑﺘﺄﺧﯿﺮ ,واﻟﺰاي ﻻ ﺗﻘﺎرن اﻟﻈﺎء وﻻ
اﻟﺴﯿﻦ وﻻ اﻟﻀﺎد وﻻ اﻟﺬال ,ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ وﻻ ﺑﺘﺄﺧﯿﺮ ,وھﺬا ﺑﺎب ﻛﺒﯿﺮ ،وﻗﺪ ﯾُﻜﺘﻔﻰ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﻘﻠﯿﻞ ﺣﺘﻰ ﯾﺴﺘﺪل ﺑﮫ ﻋﻠﻰ
اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ إﻟﯿﮭﺎ ﯾُﺠﺮى") .(39
ﯾﺸﯿﺮ اﻟﺠﺎﺣﻆ إﻟﻰ ﻗﻀﯿﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﺟﺪ�ا ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وھﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎرج وﺗﺒﺎﻋﺪھﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﻌﺪّ ذات ﺑﺎل ،ﺗﻼﺣﻢ اﻷﺟﺰاء واﻟﺴﺒﻚ ،ﻓﮭﻨﺎ إﺷﺎرة ﻣﺒّﻜﺮة وﻣﮭﻤﺔ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎق.
ﺳ ُﮭﻠﺖ ﻣﺨﺎرﺟﮫ ،ﻛﺎن أﺳﮭﻞ ُوﻟﻮ ًﺟﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻤﺎع،
 ﯾﻘﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺪ رﺑّﮫ" :ﻛﻠﻤﺎ اﺣﻠﻮﻟﻰ اﻟﻜﻼم وﻋﺬُب وراق و ًَ
وأﺧﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻮاه ،ﻻ ﺳﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺒﺪﯾﻊ ﻣﺘﺮ َﺟ ًﻤﺎ ﺑﻠﻔﻆ ُﻣﻮﻧﻖ ﺷﺮﯾﻒ ،ﻟﻢ
اﺗﺼﺎﻻ ﺑﺎﻟﻘﻠﻮب،
وأﺷﺪَ
ّ
ّ
ﯾَﺴ ِْﻤﮫ اﻟﺘﻜﻠﻒ ﺑﻤﯿﺴﻤﮫ ،وﻟﻢ ﯾُﻔﺴﺪه اﻟﺘﻌﻘﯿﺪ ﺑﺎﺳﺘﮭﻼﻛﮫ ،ﻛﻘﻮل اﺑﻦ أﺑﻲ ﻛَﺮﯾﻤﺔ ]ﻣﻦ اﻟﺴﺮﯾﻊ[:
ﻗَﻔﺎه وﺟﮫٌ واﻟﺬي وﺟﮭﮫُ

ﻣﺜ ُﻞ ﻗَﻔﺎه ﯾُﺸﺒﮫ اﻟﺸﻤﺴﺎ

ﻓﮭﺠّﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺘﻌﻘّﺪ ﻣﺨﺎرج اﻷﻟﻔﺎظ .وأﺧﺬه اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ھﺎﻧﺊ ﻓﺄوﺿﺤﮫ وﺳ ّﮭﻠﮫ ,ﻗﺎل ]ﻣﻦ اﻟﺨﻔﯿﻒ[:
ﱠ
اﻟﻮﺟﻮه ُﺣﺴﻦُ ﻗَﻔﺎﻛَﺎ") .(40
ﺑﺰ ﺣُﺴﻦَ ُ

ﺑﺄﺑﻲ أﻧﺖَ ِﻣﻦ ﻏﺰا ٍل ﻏَﺮﯾﺮ

ﻓﯿﺸﯿﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ رﺑﮫ إﻟﻰ أن ﺗﻌﻘّﺪ ﻣﺨﺎرج اﻷﻟﻔﺎظ واﺳﺘﮭﻼﻛﮭﺎ ﯾﺠﺮﺣﺎن اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ,وھﺬه إﺷﺎرة ﻣﮭﻤﺔ.
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 ﯾﻘﻮل ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ :ﻣﻦ "ﻧﻌﺖ اﻟﻠﻔﻆ أن ﯾﻜﻮن ﺳﻤ ًﺤﺎ ،ﺳﮭﻞ ﻣﺨﺎرج اﻟﺤﺮوف ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻌﮭﺎ ،ﻋﻠﯿﮫ روﻧﻖاﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺎﻋﺔ")  .(41ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎرج ﻓﮭﻤﻨﺎھﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻛﯿﻒ ﯾﻜﻮن اﻟﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺎﻋﺔ .إﻧﮫ ﻛﻼم
ً
ﺗﻔﺼﯿﻼ.
ﯾﺤﺘﺎج
ﻲ ":اﻟﺘﻼؤم ﻧﻘﯿﺾ اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ,واﻟﺘﻼؤم ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺤﺮوف ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ ...وأ ّﻣﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ ﻓﯿﮫ
 وﯾﻘﻮل اﻟﺮ ّﻣﺎﻧ ّﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﺨﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺸﺪﯾﺪ ,أو اﻟﻘﺮب اﻟﺸﺪﯾﺪ ...واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻼؤم ﺣﺴﻦ اﻟﻜﻼم ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻊ ,وﺳﮭﻮﻟﺘﮫ
) (42
ﯾﻌﻮل ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ ,وﺗﻘﺒّﻞ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻤﺎ ﯾﺮد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺼﻮرة وطﺮﯾﻖ اﻟﺪﻻﻟﺔ"  .إﻧﮫ ّ
وﯾﻨﻮه إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ وأﺛﺮ اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ وھﺬا ﺗﻨﻮﯾﮫ ﻣﮭﻢ.
اﻟﺬوق ّ
ي" :ﯾﺴ ّﻤﻰ اﻟﻜﻼم اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﺼﯿ ًﺤﺎ ﺑﻠﯿﻐًﺎ إذا ﻛﺎن واﺿﺢ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﺳﮭﻞ اﻟﻠﻔﻆ ،ﺟﯿﺪ
 ﯾﻘﻮل أﺑﻮ ھﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮ ّاﻟﺴﺒﻚ ،ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻜﺮه ﻓﺞّ ،وﻻ ﻣﺘﻜﻠّﻒ وﺧﻢ ،وﻻ ﯾﻤﻨﻌﮫ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻻﺳﻤﯿﻦ ﺷﻲء ،ﻟﻤﺎ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ إﯾﻀﺎح اﻟﻤﻌﻨﻰ
وﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﺤﺮوف")  .(43ﻧﻠﻤﺢ أﻧﮫ ﺟﻤﻊ آراء ﺳﺎﺑﻘﯿﮫ ﻛﻠّﮭﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ.
ﻲ" :ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺎ ﺗﺘﻘﺎرب ﺣﺮوﻓﮫ أو ﺗﺘﻜﺮر ﻓﺘﺜﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺴﺎن ،ﻧﺤﻮ ﻗﻮل اﺑﻦ
 ﯾﻘﻮل اﺑﻦ رﺷﯿﻖ اﻟﻘﯿﺮواﻧ ّﺑﺸﺮ ]ﻣﻦ اﻟﺨﻔﯿﻒ[:
ﯾﻀﺮھﺎ -واﻟﺤﻤﺪُ �ِ -ﺷﻲ ٌء
ﻟﻢ
ْ

ْ
ﻧﻔﺲ ذھﻮ ُل
ﻧﺤﻮ
ِ
ﻋﺰف ٍ
واﻧﺜﻨﺖ َ

ﻓﺈن اﻟﻘﺴﯿﻢ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﯿﺖ ﺛﻘﯿﻞ ﻟﻘﺮب اﻟﺤﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻦ ،وﻗﺮب اﻟﺰاي ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻦ ,وﻗﺎل آﺧﺮ:
 – 37اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ﰲ أدب اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺸﺎﻋﺮ.199-198-197-196/1 :
 – 38اﳉﺎﺣﻆ :اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ.67/1 :
 – 39ﻧﻔﺴﻪ.69/1 :

 – 40اﺑﻦ ﻋﺒﺪ رﺑّﻪ :اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﻳﺪ.241/6 :
 – 41ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ :ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ.65 :
42
اﻟﺮﻣﺎﱐّ :اﻟﻨﻜﺖ ﰲ إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن ,ﺿﻤﻦ ﺛﻼث رﺳﺎﺋﻞ ﰲ اﻹﻋﺠﺎز ﺣ ّﻘﻘﻬﺎ وﻋﻠّﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ :ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻒ ﷲ ،وﳏﻤﺪ زﻏﻠﻮل ﺳﻼّم ،دار اﳌﻌﺎرف ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،
– ّ
١٩٦٨م ،ص.96-94
اﻟﻌﺴﻜﺮي :ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ؛ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺸﻌﺮ.15-14 :
 – 43أﺑﻮ ﻫﻼل
ّ

The Journal of

Mesopotamian Studies

Periodical Journal for Kurdish, Arabic and Syriac Studies
Vol. 3/2 Summer 2018

د.عامر الجراح

وﻟﯿﺲ ﻗﺮب ﻗﺒﺮ ﺣﺮب ﻗﺒﺮ

ﻗﻔﺮ
وﻗﺒﺮ ﺣﺮب ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ٍ
ﻓﺘﻜﺮرت اﻷﻟﻔﺎظ ،وﺗﺮدّدت اﻟﺤﺮوف"
ّ

) (44

ﻲ ﻟﻠﺘﻜﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ.
 .أﺿﺎف اﻷﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒ ّ

ﻲ :ﻣﻦ ﺷﺮوط ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻤﻔﺮدة" أن ﯾﻜﻮن ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻣﻦ ﺣﺮوف
 وﯾﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟ ّﻣﺘﺒﺎﻋﺪة اﻟﻤﺨﺎرج] ...وأن ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻔﻈﺔ ذات[ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻊ اﻟﺒﻌﺪ ]ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎرج[ ...وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ھﺬا
اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺔ اﻻﺷﺘﻘﺎق ,ﻓﯿﺤﺴﻦ أﯾﻀًﺎ ...ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﻠﺘﮭﺎ أو ﺑﺴﺒﺒﮭﺎ ,وﻣﺜﺎل
ﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ رﺳﺎﺋﻠﮫ) :ورﻋﻮا ھﺸﯿ ًﻤﺎ ﺗﺄﻧّﻔﺖ روﺿﮫ(
ﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑ ّ
ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﯾُﺨﺘﺎر ﻗﻮل أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠ ّ
ّ
ﻓﺈن )ﺗﺄﻧّﻔﺖ( ﻛﻠﻤﺔ ﻻ ﺧﻔﺎء ﺑﺤﺴﻨﮭﺎ؛ ﻟﻮﻗﻮﻋﮭﺎ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺬي ذﻛﺮﺗﮫ ,وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮل أﺑﻲ اﻟﻄﯿﺐ اﻟﻤﺘﻨﺒّﻲ ]ﻣﻦ
اﻟﻄﻮﯾﻞ[:
ت اﻷﺣﺪا ُج ﻓﻮق ﻧﺒﺎﺗِ ِﮫ
إذا ﺳﺎر ِ

ﺗﻔﺎو َح ﻣﺴﻚُ اﻟﻐﺎﻧﯿﺎ ِ
ت ورﻧﺪُهُ
) (45

ﻓﺈن )ﺗﻔﺎوح( ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﻦ"

 .وﯾﻘﻮل" :أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﻏﯿﺮ ﻛﺜﯿﺮة اﻟﺤﺮوف ,ﻓﺈﻧﮭﺎ

ﻣﺘﻰ زادت ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻗﺒﺤﺖ وﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ وﺟﮫ ﻣﻦ وﺟﻮه اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ .وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل
أﺑﻲ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﺔ ]ﻣﻦ اﻟﻄﻮﯾﻞ[:
ﻓﺈﯾﺎﻛ ُﻤﻮ أن ﺗﻜﺸﻔﻮا ﻋﻦ رؤو ِﺳﻜ ْﻢ

أﻻ ّ
ﺴ ُﮭ ﱠﻦ اﻟﺬواﺋﺐُ
إن ﻣﻐﻨﺎطﯿ َ
) (46

)ﻓﻤﻐﻨﺎطﯿﺴﮭﻦ( ﻛﻠﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺿﯿﺔ ﻟﻤﺎ ذﻛﺮﺗﮫ"

.

ﻓﮭﻮ ﯾﺮى أن ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﻦ ﺗﺄﻟﯿﻔﮭﺎ ،وﺣﺴﻦ ﺗﺄﻟﯿﻔﮭﺎ ﯾﻜﻮن ﺑﻘﻠّﺔ اﻟﺤﺮوف وﺗﺒﺎﻋﺪ اﻟﻤﺨﺎرج.
 ﯾﻘﻮل اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ ":ﻣﻦ أوﺻﺎف اﻟﻜﻠﻤﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ أﻗ ّﻞ اﻷوزان ﺗﺮﻛﯿﺒًﺎ ,وھﺬا ﻣﻤﺎ ذﻛﺮه اﺑﻦ ﺳﻨﺎنﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ,ﺛﻢ ﻣﺜّﻠﮫ ﺑﻘﻮل أﺑﻲ اﻟﻄﯿﺐ اﻟﻤﺘﻨﺒّﻲ]ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻞ[:
ّ
ﻛﺮام ﻣﻨﮭ ُﻢ
اﻟﻜﺮام ﺑﻼ
إن
ٍ
َ

ب ﺑﻼ ﺳﻮﯾﺪاواﺗِﮭﺎ
ﻣﺜ ُﻞ اﻟﻘﻠﻮ ِ

وﻗﺎلّ :
إن ﻟﻔﻈﺔ )ﺳﻮﯾﺪاواﺗﮭﺎ( طﻮﯾﻠﺔ ,ﻓﻠﮭﺬا ﻗﺒﺤﺖ .وﻟﯿﺲ اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮه ,ﻓﺈن ﻗﺒﺢ ھﺬه اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ
طﻮﻟﮭﺎ ,وإﻧﻤﺎ ھﻮ ﻷﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻗﺒﯿﺤﺔ ,وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ -وھﻲ ﻣﻔﺮدة -ﺣﺴﻨﺔ ,ﻓﻠﻤﺎ ﺟﻤﻌﺖ ﻗﺒﺤﺖ ,ﻻ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﻄﻮل .واﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻧﮫ ﻗﺪ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ أﻟﻔﺎظ طﻮال ,وھﻲ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺣﺴﻨﺔ ,ﻛﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
�ُ{ ]اﻟﺒﻘﺮةّ [137:
ﻓﺈن ھﺬه اﻟﻠﻔﻈﺔ ﺗﺴﻌﺔ أﺣﺮف ...واﻷﺻﻞ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﺎ أذﻛﺮه :وھﻮ أن
ﺴﯿَ ْﻜ ِﻔﯿ َﻜ ُﮭ ُﻢ ّ
}ﻓَ َ
ﻲ ,ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ) :ﻋﺬب( و)ﻋﺴﺠﺪ(ّ .
ﻓﺈن ھﺎﺗﯿﻦ
ﻲ ,وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺑﺎﻋ ّ
اﻷﺻﻮل ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ﻻ ﺗﺤﺴﻦ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛ ّ
ﻲ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﻓﺈﻧﮫ ﻗﺒﯿﺢ ,وﻻ ﯾﻜﺎد ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻨﮫ ﺷﻲء
اﻟﻠﻔﻈﺘﯿﻦ إﺣﺪاھﻤﺎ ﺛﻼﺛﯿّﺔ واﻷﺧﺮى رﺑﺎﻋﯿّﺔ ,وأﻣﺎ اﻟﺨﻤﺎﺳ ّ
ﺼ ِﻠﻖ( وﻣﺎ ﺟﺮى ﻣﺠﺮاھﻤﺎ ...وﻣ ّﻤﺎ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب أن ﺗُﺠﺘﻨﺐ اﻷﻟﻔﺎظ
ﺻ ْﮭ َ
ﺣﺴﻦ ,ﻛﻘﻮﻟﻨﺎَ ) :ﺟﺤْ َﻤ َﺮش( و) َ
اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﺮوف ﯾﺜﻘﻞ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﮭﺎ ,ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ طﻮﯾﻠﺔ أو ﻗﺼﯿﺮة .وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻣﺮئ اﻟﻘﯿﺲ ﻓﻲ
ﻗﺼﯿﺪﺗﮫ اﻟﻼﻣﯿّﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻄﻮال ]ﻣﻦ اﻟﻄﻮﯾﻞ[:
ﻣﺴﺘﺸﺰراتٌ إﻟﻰ اﻟﻌﻼ
ﻏﺪاﺋﺮهُ
ُ
ِ

ﺳ ِﻞ
ِ
ﺗﻀ ﱡﻞ اﻟﻤﺪارى ﻓﻲ ﻣﺜﻨ�ﻰ و ُﻣﺮ َ

ﻓﻠﻔﻈﺔ )ﻣﺴﺘﺸﺰرات( ﻣﻤﺎ ﯾﻘﺒﺢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ؛ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺜﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺴﺎن ,وﯾﺸﻖ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﮭﺎ ,وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ طﻮﯾﻠﺔ ,ﻷﻧﺎ
)ﻣﺴﺘﺸﺰرات( ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻠﻔﻈﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﺛﻘﻞ وﻻ
ﻟﻮ ﻗﻠﻨﺎ )ﻣﺴﺘﻨ ِﻜﺮات( أو )ﻣﺴﺘﻨ ِﻔﺮات( ﻋﻠﻰ وزن
ِ
ﻛﺮاھﺔ")  .(47وﯾﻘﻮل" :وﻣﻦ أوﺻﺎف اﻟﻜﻠﻤﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺒﻨﯿّﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺎت ﺧﻔﯿﻔﺔ ﻟﯿﺨﻒ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﮭﺎ ...وﺑﺨﻼف
ذﻟﻚ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ,ﻓﺈﻧﮫ إذا ﺗﻮاﻟﻰ ﻣﻨﮭﺎ ﺣﺮﻛﺘﺎن ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة اﺳﺘُﺜﻘﻠﺖ ...واﻋﻠﻢ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﻮاﻟﯿﺖ ﺣﺮﻛﺔ
ﺛﻘﻼ ﻛﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰَ } :وﻟَﻘَﺪْ أَﻧﺬَ َرھُﻢ ﺑَ ْ
اﻟﻀ ّﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻔﺎظ ,وﻟﻢ ﯾﺤﺪث ﻓﯿﮭﺎ ﻛﺮاھﺔ وﻻ ً
ﺎر ْوا ﺑِﺎﻟﻨﱡﺬُ ِر{
ﻄ َ
ﺸﺘَﻨَﺎ ﻓَﺘ َ َﻤ َ
 – 44اﺑﻦ رﺷﻴﻖ اﻟﻘﲑواﱐّ :اﻟﻌﻤﺪة ﰲ ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺸﻌﺮ وآداﺑﻪ وﻧﻘﺪﻩ.261/1 :
ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ.69-68-67-66 :
 – 45اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
اﳋﻔﺎﺟﻲّ :
ّ
 – 46ﻧﻔﺴﻪ.95 :
 – 47اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ﰲ أدب اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺸﺎﻋﺮ.205-204/1 :

The Journal of

Mesopotamian Studies

Periodical Journal for Kurdish, Arabic and Syriac Studies
Vol. 3/2 Summer 2018

170

البالغي العر ّيب
نقد الفصاحة يف الرتاث
ّ

ﺳﻌُ ٍﺮ{ ]اﻟﻘﻤﺮ ,[47:وﻛﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰَ } :و ُﻛ ﱡﻞ َ
ﺷ ْﻲءٍ
ﺿ َﻼ ٍل َو ُ
]اﻟﻘﻤﺮ ,[36:وﻛﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :إِ ﱠن ْاﻟ ُﻤﺠْ ِﺮ ِﻣﯿﻦَ ﻓِﻲ َ
ﻓَ َﻌﻠُﻮهُ ﻓِﻲ ﱡ
اﻟﺰﺑ ُِﺮ{ ]اﻟﻘﻤﺮ .[52:ﻓﺤﺮﻛﺔ اﻟﻀ ّﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﺘﻮاﻟﯿﺔ ,وﻟﯿﺲ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺛﻘﻞ وﻻ ﻛﺮاھﺔ ,وﻛﺬﻟﻚ
ورد ﻗﻮل أﺑﻲ ﺗ ّﻤﺎم ]ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﺪ[:
ﺲ
ـــــــــﺲ ودﻣــــــﻮ ٌ
ﻧَﻔَ ٌ
ع ﻟﯿـــﺲ ﺗ ُﺤﺘ َﺒ ُ
ُ
ﺲ ﯾﺤـــــــــــــﺘﺜﱡﮫُ ﻧَﻔـ َ
ﻋ ُ
س
وﻣﻐــــــــــــــــــﺎن ﻟﻠﻜﺮى دُﺛ ُ ٌﺮ
ُ
ﻄ ٌﻞ ﻣﻦ ﻋــــﮭ ِﺪ ِه د ُُر ُ
ٍ
ﺷ َﮭ ْ
ﺮت ﻣﺎ ﻛﻨﺖُ أﻛﺘُﻤﮫ
َ

س
ﻧﺎطﻘﺎتٌ ﺑﺎﻟﮭﻮى ُﺧ ُﺮ ُ

ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻛﯿﻒ ﺟﺎءت ھﺬه اﻷﻟﻔﺎظ اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﻀﻤﻮﻣﺎت ﻛﻠﮭﺎ ,وھﻲ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺣﺴﻨﺔ ﻻ ﺛﻘﻞ ﺑﮭﺎ وﻻ ﯾﻨﺒﻮ اﻟﺴﻤﻊ
ً
ﻋﻨﮭﺎ ،وھﺬا ﻻ ﯾﻨﻘﺾ ﻣﺎ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﯿﮫ؛ ّ
ﻣﺴﺘﺜﻘﻼ ﻓﺈذا ﺷﺬّ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺷﻲء
ﻷن اﻟﻐﺎﻟﺐ أن ﯾﻜﻮن ﺗﻮاﻟﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻀ ّﻢ
) (48
ﯾﺴﯿﺮ ,ﻻ ﯾﻨﻘﺾ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﻘﯿﺲ ﻋﻠﯿﮫ" .
 وﯾﻘﻮل اﻟﻘﺰوﯾﻨﻲ" :أﻣﺎ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻤﻔﺮد ﻓﮭﻲ ﺧﻠﻮﺻﮫ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺮ اﻟﺤﺮوف ...ﻓﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ﻣﻨﮫ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻧﺎﻗﺘﮫ ,ﻓﻘﺎل :ﺗﺮﻛﺘﮭﺎ
ﺑﺴﺒﺒﮫ ﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺴﺎن وﻋﺴﺮ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﮭﺎ ﻛﻤﺎ روي أن أﻋﺮاﺑﯿ�ﺎ ُ
ﺗﺮﻋﻰ اﻟﮭﺨﻊ .وﻣﻨﮫ ﻣﺎ دون ذﻟﻚ ﻛـ)ﻣﺴﺘﺸﺰر( ﻓﻲ ﻗﻮل اﻣﺮئ اﻟﻘﯿﺲ ]ﻣﻦ اﻟﻄﻮﯾﻞ[:
ﻣﺴﺘﺸﺰراتٌ إﻟﻰ اﻟﻌﻼ
ﻏﺪاﺋﺮهُ
ُ
ِ
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ﺳ ِﻞ ") .(49
ﺗﻀ ﱡﻞ اﻟ ِﻌ ُ
ِ
ﻘﺎص ﻓﻲ ﻣﺜﻨ�ﻰ و ُﻣﺮ َ

أن ﺛ ّﻤﺔ ﻣﻦ رأى ّ
ﻣ ّﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺒﯿّﻦ ّ
أن ﻣﻜﻤﻦ ﺣﺴﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﮭﺎ ,وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺒﺎﻋﺪ ﻣﺨﺎرج
ﺣﺮوﻓﮭﺎ ﺑﺤﺴﺐ أﻏﻠﺐ اﻵراء ,وأﺿﺎف اﺑﻦ ﺳﻨﺎن إﻟﻰ ﺻﻔﺔ اﻟﺒﻌﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻦ دون
أن ﯾﻮﺿّﺤﮫ ,ورأى ﺑﻌﻀﮭﻢ أن ﺣﺴﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻋﺘﺪال ﻣﺨﺎرج ﺣﺮوﻓﮭﺎ؛ أي ﻻ ﻗﺮب ﺷﺪﯾﺪ وﻻ ﺑﻌﺪ ﺷﺪﯾﺪ ,ﺑﯿﻨﻤﺎ
رﻓﺾ اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺎﻟﻤﺨﺎرج ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﺴﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻓﺼﺎﺣﺘﮭﺎ؛ ﻓﺬھﺐ إﻟﻰ ّ
أن "ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ ھﻲ
اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﺑﺤﺴﻦ ﻣﺎ ﯾﺤﺴﻦ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ,وﻗﺒﺢ ﻣﺎ ﯾﻘﺒﺢ")  .(50وﻗﺎل" :ﻟﻮ أراد اﻟﻨﺎظﻢ أو اﻟﻨﺎﺛﺮ أن
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎرج اﻟﺤﺮوف ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻟﻔﺎظ ,وھﻞ ھﻲ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة أو ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ,ﻟﻄﺎل اﻟﺨﻄﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﻋﺴﺮ,
وﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﯾﻨﻈﻢ ﻗﺼﯿﺪًا ,وﻻ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﯾﻨﺸﺊ ﻛﺘﺎﺑًﺎ ,إﻻ ﻓﻲ ﻣﺪة طﻮﯾﻠﺔ ﺗﻤﻀﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﯾﺎم وﻟﯿﺎل ذوات
ﻋﺪد ﻛﺜﯿﺮ")  .(51ﻛﻤﺎ ﺗﺒﯿّﻦ ّ
أﻗﺮ
أن ﻟﻌﺪد ﺣﺮوف اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺳﮭ ًﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺼﺎﺣﺘﮭﺎ وﺣﺴﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ,ﻓﺎﺑﻦ ﺳﻨﺎن ّ
ذﻟﻚ ,ورأى ّ
أن ﺣﺮوف اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺘﻰ زادت ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻗﺒﺤﺖ وﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ وﺟﮫ ﻣﻦ
ّ
وﺟﻮه اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ .ﺑﯿﻨﻤﺎ ذھﺐ اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺤﺴﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﺻﻮل اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻻ ﻋﺪد ﺣﺮوﻓﮭﺎ ,وأﻗﺎم اﻟﺪﻟﯿﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺬھﺒﮫ ﺑﺬﻛﺮ آﯾﺎت ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺮ اﻟﺤﻜﯿﻢ ,ورأى ّ
ﻲ وﻓﻲ ﺑﻌﺾ
أن اﻷﺻﻮل ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ﻻ ﺗﺤﺴﻦ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛ ّ
ُ
ّ
ّ
ﻲ ﻓﺮآه ﻗﺒﯿ ًﺤﺎ ,ﻋﻠﻰ أﻧﮭﻤﺎ رﻏﻢ اﺧﺘﻼﻓﮭﻤﺎ ﯾﺠﻤﻌﺎن ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻠﻤﺔ إذا أ ِﻟﻔﺖ ﻣﻦ ﺣﺮوف
ﻲ ,وأ ّﻣﺎ اﻟﺨﻤﺎﺳ ّ
اﻟﺮﺑﺎﻋ ّ
ﺛﻘﯿﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﯿﺤﺔ ,وﯾﺰﯾﺪ اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ ّ
أن اﻟﺤﺮﻛﺎت ﺗﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ إذا اﺳﺘُﺜﻘﻠﺖ.
ﺛﺎﻧﯿًﺎ :ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ
ﺑﻌﺪ ذﻛﺮ ﺷﺮوط ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻤﻔﺮدة ,وﺟﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺷﺮوطﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ ,وﺗﻠﻚ ﻓﻲ ﺣﺴﻦ
ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻟﺠﻤﻞ وﻋﺪم ﺗﻨﺎﻓﺮھﺎ وﺳﮭﻮﻟﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﻖ ,وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻠّﻒ ,واﻟﺠﺎﺣﻆ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟﺘﻼﺣﻢ وﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎرج ,ﻓﯿﺮى أﻧّﮫ" إذا ﻛﺎن اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺴﺘﻜﺮھًﺎ ,وﻛﺎﻧﺖ أﻟﻔﺎظ اﻟﺒﯿﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻻ
ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻟﺒﻌﺾ ,ﻛﺎن ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ أوﻻد ّ
ً
اﻟﻌﻼت ,وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﯿﺲ ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ إﻟﻰ
ﯾﻘﻊ ﺑﻌﻀﮭﺎ
ﺟﻨﺐ أﺧﺘﮭﺎ ﻣﺮﺿﯿ�ﺎ ﻣﻮاﻓﻘًﺎ ,ﻛﺎن اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪ إﻧﺸﺎد ذﻟﻚ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺆوﻧﺔ ...وأﺟﻮد اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺎ رأﯾﺘﮫ ﻣﺘﻼﺣﻢ
اﻷﺟﺰاء ,ﺳﮭﻞ اﻟﻤﺨﺎرج ,ﻓﺘﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ أﻧّﮫ أُﻓﺮغ إﻓﺮا ً
ﺳﺒﻚ ﺳﺒ ًﻜﺎ واﺣﺪًا ,ﻓﮭﻮ ﯾﺠﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺴﺎن ﻛﻤﺎ
ﻏﺎ واﺣﺪًا و ُ
 – 48ﻧﻔﺴﻪ.208-207-206/1 :
ﺧﻔﺎﺟﻲ ,اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﱰاث ,اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ1993،م ،ج ،1ص-22-21
اﻟﻘﺰوﻳﲏ :اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﺷﺮح وﺗﻌﻠﻴﻖ وﺗﻨﻘﻴﺢ :ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ
 – 49اﳋﻄﻴﺐ
ّ
ّ
 .23ﰲ اﻟﺪﻳﻮان :اﳌﺪارى ﻻ اﻟﻌﻘﺎص .اﻧﻈﺮ :دﻳﻮان اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ,دار اﳌﻌﺎرف ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ,اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ) ,د.ت( ،ص.17
 – 50اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ﰲ أدب اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺸﺎﻋﺮ.173/1 :
 – 51ﻧﻔﺴﻪ.173/1 :
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ﯾﺠﺮي اﻟﺪھﺎن")  .(52ﻓﺜﻘﻞ اﻟﻤﺨﺎرج ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻗﺒﯿﺢ ﻓﻲ أﻓﺮاد اﻟﻜﻠﻤﺎت ,ﻗﺒﯿﺢ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﯿﻔﮭﺎ ,ﻛﻤﺎ رأﯾﻨﺎ آﻧﻔًﺎ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ
ﻋﺒﺪ رﺑّﮫ ﺣﯿﻦ ﺑﯿّﻦ ﻛﯿﻒ ھﺠّﻦ اﺑﻦ أﺑﻲ ﻛَﺮﯾﻤﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺘﻌﻘﯿﺪ ﻣﺨﺎرج اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ]ﻣﻦ اﻟﺴﺮﯾﻊ[:
ﻣﺜ ُﻞ ﻗَﻔﺎهُ ﯾُﺸﺒﮫُ اﻟﺸﻤﺴﺎ

ﻗَﻔﺎه وﺟﮫٌ واﻟﺬي وﺟ ُﮭﮫُ

ورأﯾﻨﺎ ﻛﯿﻒ ﺟﻌﻞ أﺑﻮ ھﻼل اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ وﺟﻮدة اﻟﺴﺒﻚ وﻋﺪم اﻟﺘﻜﻠّﻒ ,وﻛﯿﻒ ﺟﻌﻠﮭﺎ اﺑﻦ رﺷﯿﻖ
ﺗﻜﺮرھﺎ ,وﺑﯿّﻦ أن "ﻟﻠﺘﻜﺮار ﻣﻮاﺿﻊ ﯾﺤﺴﻦ ﻓﯿﮭﺎ ،وﻣﻮاﺿﻊ ﯾﻘﺒﺢ ﻓﯿﮭﺎ،
ﻓﻲ ﺗﺒﺎﻋﺪ ﻣﺨﺎرج اﻟﺤﺮوف وﻋﺪم ّ
ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﯾﻘﻊ اﻟﺘﻜﺮار ﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎظ دون اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،وھﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ دون اﻷﻟﻔﺎظ أﻗﻞ ،ﻓﺈذا ﺗﻜﺮر اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺟﻤﯿﻌًﺎ ﻓﺬﻟﻚ اﻟﺨﺬﻻن ﺑﻌﯿﻨﮫ")  ,(53ﺛﻢ ذﻛﺮ ﺷﺮو ً
طﺎ ﻟﺘﻜﺮار اﻷﻟﻔﺎظ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ,وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﺮﺟﻊ اﺑﻦ
ﺳﻨﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔّ ,إﻻ أﻧﮫ اﺳﺘﺤﺴﻦ اﻟﺘﻜﺮار ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮﻗّﻒ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﯿﮫ ,وﺗﻤﺜّﻞ
ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻘﻮل اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ]ﻣﻦ اﻟﻄﻮﯾﻞ[:
"ﻓﺄﻧــﺖ أﺑﻮ اﻟﮭﯿـــﺠﺎ ﺑْﻦ ﺣﻤــﺪانَ ﯾﺎ اﺑْﻨﮫُ ﺗﺸـــــــﺎﺑَــــــﮫَ ﻣــــــــﻮﻟﻮدٌ ﻛــــــــﺮﯾ ٌﻢ وواﻟــــﺪُ
ٌ
ُ
ٌ
ٌ
ٌ
وﺣــﻤـــﺪانُ
ﻟﻘـــﻤﺎن وﻟﻘــــﻤﺎنُ راﺷﺪُ.
وﺣــﺎرث
ﺣـــﺎرث
وﺣــــﻤﺪون
ﺣﻤـــﺪون
]وﻗﺎل [:ﻟﯿﺲ ھﺬا اﻟﺘﻜﺮار ﻋﻨﺪي ﻗﺒﯿ ًﺤﺎ؛ ﻷن اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻻ ﯾﺘ ّﻢ إﻻ ﺑﮫ ,وﻗﺪ اﺗﻔﻖ ﻟﮫ أن ذﻛﺮ أﺟﺪاد
اﻟﻤﻤﺪوح ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻖ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺣﺸﻮ وﻻ ﺗﻜﻠّﻒ؛ ّ
ﻷن أﺑﺎ اﻟﮭﯿﺠﺎء ھﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺣﻤﺪان ﺑﻦ ﺣﻤﺪون اﺑﻦ
اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﻟﻘﻤﺎن ﺑﻦ راﺷﺪ ...ﻓﻠﻤﺎ ﻋﺮض ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻜﺮار ﻣﻌﻨﻰ ﻻ ﯾﺘ ّﻢ إﻻ ﺑﮫ ﺳﮭﻞ اﻷﻣﺮ ﻓﯿﮫ وﻛﺎن اﻟﺒﯿﺖ
ﻣﺮﺿﯿ�ﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻜﺮوه ,وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﺗﻜﺮار ﯾﺠﺮي ھﺬا اﻟﻤﺠﺮى")  .(54وﯾﺮى اﺑﻦ ﺳﻨﺎن "أن
ﯾﺠﺘﻨﺐ اﻟﻨﺎظﻢ ﺗﻜﺮر اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻟﻜﻼم ]...ﺟﺮﯾًﺎ ﻋﻠﻰ[ ﺗﺠﻨﺐ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ,ﺑﻞ
ھﺬا ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ أﻗﺒﺢ")  .(55أ ّﻣﺎ اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ ﻓﺮأى ّ
أن ﺣﺴﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺪھﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎظﻠﺔ )اﻟﻠﻔﻈﯿﺔ(
وﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺮة ,وﯾﺮى ّ
"أن ھﺬﯾﻦ اﻟﻨﻮﻋﯿﻦ أﺻﻼ ﺳﺒ ِْﻚ اﻷﻟﻔﺎظ ,وﻣﺎ ﻋﺪاھﻤﺎ ﻓﺮع ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ,وإذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﻨﺎﺛﺮ
) (56
ﻛﺜﯿﺮا" .
أو اﻟﻨﺎظﻢ ﻋﺎرﻓًﺎ ﺑﮭﻤﺎ ,ﻓﺈن ﻣﻘﺎﺗﻠﮫ ﺗﺒﺪو ً
ﯾﺨﺘﺺ ﺑﺄدوات اﻟﻜﻼم ﻧﺤﻮ ﻣﻦ ,وإﻟﻰ,
ﻓﺎﻟﻤﻌﺎظﻠﺔ اﻟﻠﻔﻈﯿﺔ ﻋﻨﺪه "ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﻗﺴﺎم  # :اﻷول ﻣﻨﮭﺎ
ّ
وﻋﻦ ,وﻋﻠﻰ ,وأﺷﺒﺎھﮭﺎ ,ﻓﺈن ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺴﮭﻞ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﮫ إذا ورد ﻣﻊ أﺧﻮاﺗﮫ ,وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺴﮭﻞ ,ﺑﻞ ﯾﺮد ً
ﺛﻘﯿﻼ
ﺼﮫ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻚ .ﻓﻤ ّﻤﺎ ﺟﺎء ﻣﻨﮫ ﻗﻮل أﺑﻲ ﺗﻤﺎم ]ﻣﻦ اﻟﻄﻮﯾﻞ[:
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺴﺎن ,وﻟﻜ ٍّﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﯾﺨ ّ
راﺣﺖ ﺑﻨﺎ أرﺣﺒﯿّﺔٌ
ْ
إﻟﻰ ﺧﺎﻟ ٍﺪ

ﻣﺮاﻓﻘُﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﻦ
ﻛﺮاﻛﺮھﺎ ﻧُ ْﻜﺐُ
ِ

ﻓﻘﻮﻟﮫ )ﻣﻦ ﻋﻦ ﻛﺮاﻛﺮھﺎ( ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﻟﻤﺘﻌﺎظﻞ اﻟﺬي ﯾﺜﻘﻞ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﮫ ...وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻗﻮل أﺑﻲ ﺗﻤﺎم أﯾﻀًﺎ
]ﻣﻦ اﻟﺒﺴﯿﻂ[:
ﻛﺄﻧّﮫ ﻻﺟﺘﻤﺎعِ اﻟﺮوحِ ﻓﯿﮫ ﻟﮫ

ﺟﺴﻤﮫ رو ُح
ﻓﻲ ﻛ ِّﻞ ﺟﺎرﺣ ٍﺔ ﻣﻦ
ِ

ﻓﻘﻮﻟﮫ )ﻓﻲ( ﺑﻌﺪ ﻗﻮﻟﮫ )ﻓﯿﮫ ﻟﮫ( ﻣ ّﻤﺎ ﻻ ﯾﺤﺴﻦ وروده...
 #اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎظﻠﺔ اﻟﻠﻔﻈﯿﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺘﻜﺮﯾﺮ اﻟﺤﺮوف ,وﻟﯿﺲ ذﻟﻚ ﻣ ّﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻜﺮﯾﺮ اﻷﻟﻔﺎظ وﻻ
ﺑﺘﻜﺮﯾﺮ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ...وإﻧﻤﺎ ھﻮ ﺗﻜﺮﯾﺮ ﺣﺮف واﺣﺪ أو ﺣﺮﻓﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﻔﻈﺔ ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ اﻟﻜﻼم اﻟﻤﻨﺜﻮر أو
اﻟﻤﻨﻈﻮم ,ﻓﯿﺜﻘﻞ ﺣﯿﻨﺌ ٍﺬ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﮫ ,ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل ﺑﻌﻀﮭﻢ ]ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺰ[:
ﻗﻔﺮ
ب
وﻗﺒﺮ ﺣﺮ ٍ
ُ
ﺑﻤﻜﺎن ٍ
ٍ

ﻗﺒﺮ
وﻟﯿﺲ
ﻗﺒﺮ ﺣﺮ ٍ
ب ُ
َ
ﻗﺮب ِ

ﻓﮭﺬه اﻟﻘﺎﻓﺎت واﻟﺮاءات ﻛﺄﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺘﺎﺑﻌﮭﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ ,وﻻ ﺧﻔﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﻞ ...
 – 52اﳉﺎﺣﻆ :اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ.67-66/1 :
 – 53اﺑﻦ رﺷﻴﻖ اﻟﻘﲑواﱐّ :اﻟﻌﻤﺪة ﰲ ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺸﻌﺮ وآداﺑﻪ وﻧﻘﺪﻩ.74-73/2 :
ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ.114-113 :
 – 54اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
اﳋﻔﺎﺟﻲّ :
ّ
 – 55ﻧﻔﺴﻪ.107 :
 – 56اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ﰲ أدب اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺸﺎﻋﺮ.316/1 :
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ّ

 #اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎظﻠﺔ  :أن ﺗﺮد أﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﯿﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﯾﺘﺒﻊ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﻌﻀًﺎ ,ﻓﻤﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ
ﻲ ﻓﻲ أﺑﯿﺎت ﯾﺼﻒ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﻤﻌﺔ ,وﻓﯿﮭﺎ
ﻣﺎض وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ,وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ .ﻓﺎﻷول ﻛﻘﻮل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷر َﺟﺎﻧ ّ
ﻣﻌﻨﻰ ھﻮ ﻟﮫ ﻣﺒﺘﺪع ,وﻟﻢ ﯾﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﻏﯿﺮه ,وذﻟﻚ أﻧﮫ ﻗﺎل ﻋﻦ ﻟﺴﺎن اﻟﺸﻤﻊ :إﻧﮫ أﻟﻒ اﻟﻌﺴﻞ وھﻮ أﺧﻮه اﻟﺬي
ﻓﺮﻗﺖ ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻨﮫ ,وإﻧﮫ ﻧﺬر أن ﯾﻘﺘﻞ ﻧﻔﺴﮫ ﺑﺎﻟﻨﺎر أﯾﻀًﺎ ﻣﻦ أﻟﻢ اﻟﻔﺮاق ,إﻻ
ُرﺑﻲ ﻣﻌﮫ ﻓﻲ ﺑﯿﺖ واﺣﺪ ,وإن اﻟﻨﺎر ّ
أﻧﮫ أﺳﺎء اﻟﻌﺒﺎرة ﻓﻘﺎل ]ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻞ[:
ُ
اﻟﺤﻮادث ﺑﯿﻨﻨﺎ
ﺖ
ﻓﺮﻗ ِ
ﺑﺎﻟﻨﺎر ّ
ِ

وﺑﮭﺎ ﻧﺬرتُ أﻋﻮدُ أﻗﺘ ُﻞ روﺣﻲ

ﻓﻘﻮﻟﮫ ) ﻧﺬرت أﻋﻮد أﻗﺘﻞ( ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎظﻠﺔ ]اﻟﻤﺸﺎر[ إﻟﯿﮭﺎ .أ ّﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺮد ﻋﻠﻰ ﻧﮭﺞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ,
ﻓﻜﻘﻮل أﺑﻲ اﻟﻄﯿﺐ اﻟﻤﺘﻨﺒّﻲ ]ﻣﻦ اﻟﺒﺴﯿﻂ[ :
ﺳ ِّﻞ أ َ ِﻋ ْﺪ
ﻗﻄﻊ ِ
أ َﻗِ ْﻞ أ َﻧِ ْﻞ أ َ ِ
اﺣﻤ ْﻞ َﻋ ِّﻞ َ

ﺻ ِﻞ
دن ُ
ﺶ ﺑُ ﱠ
ِز ْد ُھ ﱠ
ﺳ ﱠﺮ ِ
ﺶ ﺗﻔﻀّﻞ أ َ ِ

ﻓﮭﺬه اﻷﻟﻔﺎظ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﺻﯿﻐﺔ واﺣﺪة ,وھﻲ ﺻﯿﻐﺔ اﻷﻣﺮ ,ﻛﺄﻧﮫ ﻗﺎل) :اﻓﻌﻞ اﻓﻌﻞ ...ھﻜﺬا إﻟﻰ آﺧﺮ اﻟﺒﯿﺖ(
ﺗﻜﺮﯾﺮا ﻟﻠﺤﺮوف إﻻ أﻧﮫ أﺧﻮه ,وﻻ أﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﻤﮫ ,وھﺬه اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﺘﺮاﻛﺒﺔ
وھﺬا ﺗﻜﺮﯾﺮ ﻟﻠﺼﯿﻐﺔ ,وإن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ
ً
ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ,وﻟﻮ ﻋﻄﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﻮاو ﻛﺎﻧﺖ أﻗﺮب ً
ﺣﺎﻻ...
 #اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎظﻠﺔ  :وھﻮ اﻟﺬي ﯾﺘﻀ ّﻤﻦ ﻣﻀﺎﻓﺎت ﻛﺜﯿﺮة ,ﻛﻘﻮﻟﮭﻢ) :ﺳﺮج ﻓﺮس ﻏﻼم زﯾﺪٍ( وإن زﯾﺪَ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﯿﻞ) :ﻟﺒﺪ ﺳﺮج ﻓﺮس ﻏﻼم زﯾﺪ( وھﺬا أﺷﺪّ ﻗﺒ ًﺤﺎ وأﺛﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺴﺎن ,وﻋﻠﯿﮫ ورد ﻗﻮل اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻚ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻣﻔﺘﺘﺢ ﻗﺼﯿﺪة ﻟﮫ ]ﻣﻦ اﻟﻄﻮﯾﻞ[:
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ﺣﻤﺎﻣﺔَ ﺟﺮﻋﺎ ﺣﻮﻣ ِﺔ اﻟﺠﻨﺪ ِل اﺳﺠﻌﻲ ﻓﺄﻧ ِ
ﺖ ﺑﻤﺮأى ﻣﻦ ﺳﻌﺎدَ وﻣﺴﻤﻊِ
 #اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎظﻠﺔ أن ﺗﺮد ﺻﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ واﺣﺪ ,ﻛﻘﻮل أﺑﻲ ﺗﻤﺎم ﻓﻲ ﻗﺼﯿﺪﺗﮫ اﻟﺘﻲ
ﻣﻄﻠﻌﮭﺎ ]ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺴﺮح[:
اﻟﺤﻤﻰ إﻟﻰ َﻋﻘَ ِﺪ ْه
ﺐ ِ
ﻣﺎ ِﻟﻜﺜﯿ ِ

]ﻣﺎ ﺑَﺎ ُل َﺟ ْﺮﻋﺎﺋِ ِﮫ إﻟﻰ َﺟ َﺮ ِد ْه[

ﻓﻘﺎل ﯾﺼﻒ ً
ﺟﻤﻼ:
ﻖ إذا ﻣﺎ اﺳﺘﺤ ﱠﻢ ﻣﻦ ﻧَ َﺠ ِﺪ ْه
ِ
ﺑﺎﺑﻦ َﺧﺮﻗﺎ َء ﻛﺎﻟـ......ـ َﮭﯿ ِ
ﺳﺄﺧﺮ ُق اﻟ َﺨﺮقَ ِ
ْ
ﺻﻠﺐُ اﻟﻘَﺮا ﻟﻮ ُﺣﻚﱠ ﻣﻦ َﻋﺠْ ﺒِ ِﮫ إﻟﻰ َﻛﻨَ ِﺪ ْه
ُﻣﻘﺎﺑَ ٌﻞ ﻓﻲ اﻟ َﺠﺪﯾ ِﻞ ُ
ﺗﺎﻣـــــــ ِﻜـــ ِﮫ ﻧَـــ ْﮭــــــــ ِﺪ ِه ُﻣــــــــﺪَاﺧَـــﻠـِــــــــــ ِﮫ
ِ

ــﻮﻣ ِﮫ َﻣ ْ
ـــﻠّـــ ِﮫ أﺟــُـــــــ ِﺪ ْه.
ﺤـــﺰﺋــ ِ ِ
َﻣﻠــــﻤــ ُ ِ

ﻓﺎﻟﺒﯿﺖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎظﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻠﻊ اﻷﺳﻨﺎن دون إﯾﺮادھﺎ"

) (57

 .ﻓﺎﻟﻤﻌﺎظﻠﺔ ھﻨﺎ ﺗﺮﻛﯿﺒﯿﺔ ،وإن ﺳ ّﻤﺎھﺎ ﻟﻔﻈﯿﺔ،

ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﺬي ﺗﺘﺠﻠﻰ أﺷﻜﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﺟﮭﺘﯿﻦ ھﻤﺎ اﻟﺘﻌﺪّد واﻟﺘﻜﺮار.
أ ّﻣﺎ اﻟﻤﻨﺎﻓﺮة ﻓﮭﻲ ﻟﻔﻈﯿﺔ وﺗﺮﻛﯿﺒﯿﺔ ،وﺣﻘﯿﻘﺘﮭﺎ "أن ﯾﺬﻛﺮ ﻟﻔﻆ أو أﻟﻔﺎظ ﯾﻜﻮن ﻏﯿﺮھﺎ ﻣ ّﻤﺎ ھﻮ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎھﺎ أوﻟﻰ
ﻓﺈن اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎظﻠﺔ ّ
ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ .وﻋﻠﻰ ھﺬا ّ
أن اﻟﻤﻌﺎظﻠﺔ ھﻲ اﻟﺘﺮاﻛﺐ واﻟﺘﺪاﺧﻞ ,إ ّﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎظ أو ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ...وھﺬا اﻟﻨﻮع ﻻ ﺗﺮاﻛﺐ ﻓﯿﮫ ,وإﻧﻤﺎ ھﻮ إﯾﺮاد أﻟﻔﺎظ ﻏﯿﺮ ﻻﺋﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻌﮭﺎ اﻟﺬي ﺗﺮد ﻓﯿﮫ .وھﻮ ﯾﻨﻘﺴﻢ
ﻗﺴﻤﯿﻦ :أﺣﺪھﻤﺎ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ,واﻵﺧﺮ :ﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﺘﻌﺪدة .ﻓﺄ ّﻣﺎ اﻟﺬي ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻮاﺣﺪة,
ﻧﺜﺮا أو ﻧﻈ ًﻤﺎ .وأ ّﻣﺎ اﻟﺬي ﯾﻮﺟﺪ
ﻓﺈﻧﮫ إذا أورد ﻓﻲ اﻟﻜﻼم أﻣﻜﻦ ﺗﺒﺪﯾﻠﮫ ﺑﻐﯿﺮه ﻣﻤﺎ ھﻮ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎه ,ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ً
ّ
ﺻﺔ؛ ﻷﻧﮫ ﯾﻌﺴﺮ ﻓﻲ
ﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ,ﻓﺈﻧّﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺒﺪﯾﻠﮫ ﺑﻐﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ,ﺑﻞ ﯾﻤﻜﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻨﺜﺮ ﺧﺎ ّ
اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮزن .ﻓﻤ ّﻤﺎ ﺟﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻗﻮل أﺑﻲ اﻟﻄﯿّﺐ اﻟﻤﺘﻨﺒّﻲ ]ﻣﻦ اﻟﻄﻮﯾﻞ[:
ُﺒﺮ ُم
وﻻ ﯾُﺤﻠَ ُﻞ
ُ
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ھﻮ ﯾ َ

اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ھﻮ ﺣﺎﻟ ٌﻞ
ُﺒﺮ ُم
ُ
ﻓﻼ ﯾ َ

ﻓﻠﻔﻈﺔ )ﺣﺎﻟﻞ( ﻧﺎﻓﺮة ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻌﮭﺎ ...,وﻟﻮ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻮﺿًﺎ ﻋﻨﮭﺎ ﻟﻔﻈﺔ )ﻧﺎﻗﺾ( ﻓﻘﺎل:
ﻧﺎﻗﺾ
ﻓﻼ ﯾﺒﺮم اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ھﻮ
ٌ

وﻻ ﯾﻨﻘﺾ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ھﻮ ﯾﺒﺮم

 – 57اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ.314-307/1 :
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ﻟﺠﺎءت اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻗﺎرة ً ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﻠﻘﺔ وﻻ ﻧﺎﻓﺮة ...وأﻧﺸﺪ ﺑﻌﺾ اﻷدﺑﺎء ﺑﯿﺘًﺎ ﻟﺪﻋﺒﻞ وھﻮ:
وھﻮ ﯾَﺨﻠُ ُﻖ
ﺷﻔﯿ َﻌﻚَ
ْ
ﻓﺎﺷﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻮاﺋﺞِ إﻧّﮫ ﯾﺼﻮﻧُﻚَ ﻋﻦ ﻣﻜﺮوھِﮭﺎ َ
ﻧﺎﻓﺮا ,وﺗﻠﻚ اﻟﻔﺎء اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ) :ﺷﻔﯿﻌﻚ
ﻓﻘﻠﺖ ﻟﮫَ :ﻋ ُﺠﺰ ھﺬا اﻟﺒﯿﺖ ﺣﺴﻦ ,وأﻣﺎ ﺻﺪره ﻓﻘﺒﯿﺢ؛ ﻷﻧﮫ ﺳﺒﻜﮫ ﻗﻠﻘًﺎ ً
ﻓﺎﺷﻜﺮ( ﻛﺄﻧﮭﺎ رﻛﺒﺔ اﻟﺒﻌﯿﺮ ,وھﻲ ﻓﻲ زﯾﺎدﺗﮭﺎ ﻛﺰﯾﺎدة اﻟﻜﺮش ...وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ وﺻﻞ ھﻤﺰة اﻟﻘﻄﻊ ,وھﻮ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻦ ﺟﺎﺋﺰات اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﻮز ﻓﻲ اﻟﻜﻼم اﻟﻤﻨﺜﻮر ،وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻄﻊ ھﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ ،ﻟﻜﻦ وﺻﻞ ھﻤﺰة
اﻟﻘﻄﻊ أﻗﺒﺢ ﻷﻧّﮫ أﺛﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺴﺎن ...وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ أن ﯾﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮﺻﻮف واﻟﺼﻔﺔ ﺑﻀﻤﯿﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪّم
ذﻛﺮه ...وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ أﯾﻀًﺎ أن ﺗﺰاد اﻷﻟﻒ واﻟﻼم ﻓﻲ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ وﯾُﻘﺎم اﻟﻀﻤﯿﺮ ﻓﯿﮫ ﻣﻘﺎم اﻟﻤﻔﻌﻮل ...وﻣ ّﻤﺎ
ﺟﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﺘﻌﺪّدة ﻗﻮل أﺑﻲ اﻟﻄﯿّﺐ ]ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻞ[:
ﺴﻚَ ﻟﻢ ْ
ﯾﻘﻞ ﻟﻚَ ھﺎﺗِﮭﺎ
ﻻ ﺧ َْﻠﻖَ أﻛﺮ ُم ﻣﻨﻚَ إﻻ
ٌ
ﻋﺎرف ﺑﻚَ را َء ﻧﻔ َ
ﻓﺈن َﻋ ُﺠﺰ ھﺬا اﻟﺒﯿﺖ ﻧﺎﻓﺮ ﻋﻦ ﻣﻮاﺿﻌﮫ ,وأﻣﺜﺎل ھﺬا ﻓﻲ اﻷﺷﻌﺎر ﻛﺜﯿﺮ")  .(58ﻓﺎﻟﻤﻌﺎظﻠﺔ اﻟﻠﻔﻈﯿﺔ ﻋﻨﺪه ﻣﺘﺄﺗّﯿﺔ
يّ ,إﻻ أﻧﮫ زاد ﻓﻲ
ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﺬي ﺳﺒﻘﮫ إﻟﯿﮫ اﺑﻦ رﺷﯿﻖ واﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪّد ﻓﻲ ذﻛﺮ اﻟﺒﺎب اﻟﻨﺤﻮ ّ
ﺗﻔﺼﯿﻠﮫ ﺑﺄن ذﻛﺮ ﻣﺠﯿﺌﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﺮوف واﻷﻓﻌﺎل واﻷﺳﻤﺎء .أ ّﻣﺎ اﻟﻤﻨﺎﻓﺮة ﻓﺠﻌﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب ﻋﺪم وﺿﻊ اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺿﻌﮭﺎ ,وھﺬا ﻣﺎ ذُﻛﺮ ﻋﻨﺪ ﻛﺜﯿﺮ ﻣ ّﻤﻦ ﺳﺒﻘﮫ ﻛﻤﺎ ﺗﺒﯿّﻦ ,وزاد ﺑﺒﯿﺎن ّ
أن اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ إذا ﺟﺎء ﻓﻲ ﻟﻔﻈﺔ واﺣﺪة أﻣﻜﻦ
ﺻﺔ ،وﻗﺪ ﻻ ﺗﺒﺪو اﻟﺤﺪود واﺿﺤﺔ ﺗﻤﺎ ًﻣﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻠﮭﺎ ﺑﻐﯿﺮھﺎ ,أ ّﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻓﻼ ﯾﻤﻜﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ ﺧﺎ ّ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎظﻠﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎظ ،إﻻ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﺣﺘﻮاء اﻟﻤﻌﺎظﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪد واﻟﺘﻜﺮار.
أن اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻀﺮوب اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻹﻓﺮاد واﻟﺘﺮﻛﯿﺐ ﺗﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ّ
واﻟﺤﻖ ّ
أن
ً
اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺗﻘﻮم ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻔﺘﻲ اﻟﻮﺿﻮح واﻟﺤﺴﻦّ ،
وأن ﻓﮭﻢ اﻟﻤﻌﻨﻰ ھﻮ ﺛﻤﺮة اﻟﻮﺿﻮح ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ
ﺗﻜﻮن ﺛﻤﺮة اﻟﺤﺴﻦ ھﻲ ﺧﻔﺔ اﻟﻜﻼم اﻟﻤﻨﻄﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺴﺎن ،وﺧﻔﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮع ﻋﻠﻰ اﻷذن.
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اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺤﺪود ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻗﺒﻞ أﺑﻲ ھﻼل ﻓﺎﺻﻠﺔً ,ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﻠﻔﻆ ُﻣﻤﯿ ًﱠﺰا ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺣﯿﻦ اﻟﻜﻼم
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ,وآﯾﺔ ذﻟﻚ أﻧّﻨﺎ رأﯾﻨﺎ ﻛﯿﻒ ﻟﻤﺲ اﻟﺠﺎﺣﻆ ﻓﻲ اﻟﻐﺮاﺑﺔ -وھﻲ ﻣﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ -ﺑﻌﺪًا ﻋﻦ
اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ,وﻛﺬﻟﻚ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎھﺮ ﻣ ّﻤﺎ ﯾﺨ ّﻞ ﺑﺤﺴﻦ اﻟﻠﻔﻈﺔ وﻓﺼﺎﺣﺘﮭﺎ ,واﻟﻐﺮﯾﺐ أﻧﮫ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﻮاري
اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ِﺷ ْﺮكٍ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﯿﮫ)  ,(59وﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺎ ﻗﯿﻞ ﻧﺬﻛﺮ أﺑﺮز أﻗﻮال اﻟﺒﻼﻏﯿﯿﻦ ﻓﯿﮫ:
 -1اﻟﺠﺎﺣﻆ :ﻟﻢ ﯾﻤﯿّﺰ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﺬﻟﻚ رأى اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ﻛﺎﻟﺒﻼﻏﺔّ ,إﻻ أﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﺆﺛﺮ
ﻲ،
ﻲ واﻟﻌﺮﺑ ﱡ
اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ أﺣﯿﺎﻧًﺎ ,وﻧﺠﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ":اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻣﻄﺮوﺣﺔٌ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﯾﻌﺮﻓﮭﺎ اﻟﻌﺠﻤ ﱡ
ﻲ ،وإﻧﱠﻤﺎ اﻟﺸﺄنُ ﻓﻲ إﻗﺎﻣ ِﺔ اﻟﻮزن ،وﺗﺨﯿﱡﺮ اﻟﻠﻔﻆ ،وﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﻤﺨﺮج ،وﻛﺜﺮة اﻟﻤﺎء،
ي
َ
واﻟﺒﺪو ﱡ
واﻟﻘﺮوي ،واﻟﻤﺪﻧ ّ
) (60
وﺟﻨﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﱠﺼﻮﯾﺮ" ,
ﺿ ْﺮب ﻣﻦ اﻟﻨﱠﺴﺞ،
ٌ
وﻓﻲ ﺻﺤﱠﺔ اﻟﻄﺒﻊ و َﺟﻮدَة اﻟﺴﱠﺒﻚ ،ﻓﺈﻧﻤﺎ اﻟﺸﻌﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔٌ ،و َ
ّ
ﯾﺴﺘﺤﻖ اﺳﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﺴﺎﺑﻖ
وأﺣﯿﺎﻧًﺎ أﺧﺮى ﻛﺎن ﯾﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﺗّﺤﺎدھﻤﺎ .ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ":ﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻜﻼم
) (61
ﻣﻌﻨﺎه ﻟﻔﻈﮫ ,وﻟﻔﻈﮫ ﻣﻌﻨﺎه ,ﻓﻼ ﯾﻜﻮن ﻟﻔﻈﮫ إﻟﻰ ﺳﻤﻌﻚ أﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎه إﻟﻰ ﻗﻠﺒﻚ"  .وﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ" :أﺣﺴﻦ
اﻟﻜﻼم ﻣﺎ ﻛﺎن ...ﻣﻌﻨﺎه ﻓﻲ ظﺎھﺮ ﻟﻔﻈﮫ ...ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺷﺮﯾﻔًﺎ ,واﻟﻠﻔﻆ ﺑﻠﯿﻐًﺎ ,وﻛﺎن ﺻﺤﯿﺢ اﻟﻄﺒﻊ ,ﺑﻌﯿﺪًا
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻜﺮاه ,وﻣﻨﺰھًﺎ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻼل ,ﻣﺼﻮﻧًﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻠﻒ ,ﺻﻨﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﺻﻨﯿﻊ اﻟﻐﯿﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﺔ
اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ") .(62

 – 58اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ .320-316/1 :اﻟﻔﻌﻞ )راء( ﻓﻴﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻜﺎﱐ ،وأﺻﻠﻪ )رأى(.
 – 59اﻧﻈﺮ :اﳉﺮﺟﺎﱐّ ,ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ :أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ.6 :
60
اﳊﻠﱯ وأوﻻدﻩ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ,اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ1965 ،م ،ج ،3ص.132-131
– اﳉﺎﺣﻆ :اﳊﻴﻮان ،ﲢﻘﻴﻖ وﺷﺮح :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون ,ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ّ
اﻟﺒﺎﰊ ّ
 – 61اﳉﺎﺣﻆ :اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ.115/1 :
 – 62ﻧﻔﺴﻪ.83/1 :
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نقد الفصاحة يف الرتاث
ّ

 -2اﺑﻦ ﻋﺒﺪ رﺑّﮫ :ﻟﻢ ﯾﺘﻜﻠّﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ,إﻧﻤﺎ رأى ّ
أن اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺒﺪﯾﻊ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﻟﻔﻆ
ﺷﺮﯾﻒ وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺘﻜﻠّﻔًﺎ أو ﻣﻌﻘّﺪًا ,اﺳﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻮب ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮل اﻟﺠﺎﺣﻆ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
 -3ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ :ﺗﻜﻠّﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻮت اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ وﻋﯿﻮﺑﮭﻤﺎ ,وﻟﻢ ﯾﺘﻜﻠّﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ.
ي :أول ﻣﻦ ﻣﯿّﺰ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ ,وﻋﻠّﻘﮭﻤﺎ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ,ﻓﺮأى ّ
"أن اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ
 -4أﺑﻮ ھﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮ ّ
ّ
ﺗﻤﺎم آﻟﺔ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﮭﻲ ﻣﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ؛ ّ
ﻷن اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ دون اﻟﻤﻌﻨﻰ ،واﻟﺒﻼﻏﺔ إﻧﻤﺎ ھﻲ إﻧﮭﺎء
) (63
اﻟﻤﻌﻨﻰ إﻟﻰ اﻟﻘﻠﺐ ﻓﻜﺄﻧﮭﺎ ﻣﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ" .
ﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ,وﻓﺎﺿﻞ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ,ﯾﻘﻮل " :اﻟﻠﻔﻆ ﺟﺴﻢ،
ﻲ :ﻣ ّﻤﻦ ﻓ ّ
 -5اﺑﻦ رﺷﯿﻖ اﻟﻘﯿﺮواﻧ ّ
وروﺣﮫ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،وارﺗﺒﺎطﮫ ﺑﮫ ﻛﺎرﺗﺒﺎط اﻟﺮوح ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ :ﯾﻀﻌﻒ ﺑﻀﻌﻔﮫ ،وﯾﻘﻮى ﺑﻘﻮﺗﮫ ...ﺛﻢ ﻟﻠﻨﺎس ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪُ
آراء وﻣﺬاھﺐ :ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﺆﺛﺮ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﯿﺠﻌﻠﮫ ﻏﺎﯾﺘﮫ ووﻛﺪه ،وھﻢ ﻓﺮق :ﻗﻮم ﯾﺬھﺒﻮن إﻟﻰ ﻓﺨﺎﻣﺔ
اﻟﻜﻼم وﺟﺰاﻟﺘﮫ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺬھﺐ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺗﺼﻨّﻊ ،ﻛﻘﻮل ﺑ ّ
ﺸﺎر ]ﻣﻦ اﻟﻄﻮﯾﻞ[:
إذا ﻣﺎ ﻏﻀﺒﻨﺎ ﻏﻀﺒﺔً ﻣﻀﺮﯾّﺔً

ْ
ﻗﻄﺮت دﻣﺎ
اﻟﺸﻤﺲ أو
ﺣﺠﺎب
ھﺘﻜﻨﺎ
ِ
َ

إذا ﻣﺎ أﻋــــﺮﻧﺎ ﺳﯿّﺪًا ﻣـــﻦ ﻗﺒـــﯿﻠ ٍﺔ
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ﻨﺒــــﺮ ﺻـــﻠّﻰ ﻋﻠـــــــــﯿﻨﺎ وﺳــــــــﻠّـﻤﺎ
ذُرى ﻣ
ٍ

وھﺬا اﻟﻨﻮع أد ّل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة ،وأﺷﺒﮫ ﺑﻤﺎ وﻗﻊ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﻻﻓﺘﺨﺎر ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ُﻣﺪح ﺑﮫ اﻟﻤﻠﻮك ﯾﺠﺐ أن
ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﺤﺖ ,وﻓﺮﻗﺔ أﺻﺤﺎب ﺟﻠﺒﺔ وﻗﻌﻘﻌﺔ ﺑﻼ طﺎﺋﻞ ﻣﻌﻨﻰ إﻻ اﻟﻘﻠﯿﻞ اﻟﻨﺎدر :ﻛﺄﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ھﺎﻧﺊ
وﻣﻦ ﺟﺮى ﻣﺠﺮاه ...وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ذھﺐ إﻟﻰ ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻌُﻨﻲ ﺑﮭﺎ ،واﻏﺘ ُﻔﺮ ﻟﮫ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺮﻛﺎﻛﺔ واﻟﻠﯿﻦ اﻟﻤﻔﺮط:
ﻛﺄﺑﻲ اﻟﻌﺘﺎھﯿﺔ ،وﻋﺒﺎس ﺑﻦ اﻷﺣﻨﻒ ،وﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﮭﻤﺎ ...وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﺆﺛﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﯿﻄﻠﺐ ﺻﺤﺘﮫ ،وﻻ
ﯾﺒﺎﻟﻲ ﺣﯿﺚ وﻗﻊ ﻣﻦ ھﺠﻨﺔ اﻟﻠﻔﻆ وﻗﺒﺤﮫ وﺧﺸﻮﻧﺘﮫ :ﻛﺎﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ ،وأﺑﻲ اﻟﻄﯿﺐ ،وﻣﻦ ﺷﺎﻛﻠﮭﻤﺎ ...وأﻛﺜﺮ
اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﯿﻞ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﺳﻤﻌﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺬّاق ﯾﻘﻮل :ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻤﺎء :اﻟﻠﻔﻆ أﻏﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺛﻤﻨًﺎ ،وأﻋﻈﻢ ﻗﯿﻤﺔ ،وأﻋﺰ ﻣﻄﻠﺒًﺎ؛ ﻓﺈن اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ طﺒﺎع اﻟﻨﺎس ،ﯾﺴﺘﻮي اﻟﺠﺎھﻞ ﻓﯿﮭﺎ واﻟﺤﺎذق،
وﻟﻜﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻷﻟﻔﺎظ ،وﺣﺴﻦ اﻟﺴﺒﻚ ،وﺻﺤﺔ اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ") ّ .(64إﻻ أﻧّﮫ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺑﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ.
ﻲ :أﺧﺬ ﻛﻼم أﺑﻲ ھﻼل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ,واﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ,ﻓﻘﺎل ":اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ
 -6اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟ ّ
اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ,أن اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻰ وﺻﻒ اﻷﻟﻔﺎظ ,واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ وﺻﻔًﺎ ﻟﻸﻟﻔﺎظ ﻣﻊ
اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ")  .(65وﯾﺮى أن اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ "ﻧﻌﺖ ﻟﻸﻟﻔﺎظ إذا ُوﺟﺪت ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط ﻋﺪة ,وﻣﺘﻰ ﺗﻜﺎﻣﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط
ﻓﻼ ﻣﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﺎﺣﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﻟﻔﺎظ ,وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻘﺴﻂ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻒ ,وﺑﻮﺟﻮد أﺿﺪادھﺎ
ّ
اﻻطﺮاح واﻟﺬ ّم ,وﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻗﺴﻤﯿﻦ :ﻓﺎﻷول ﻣﻨﮭﺎ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮادھﺎ ﻣﻦ
ﺗﺴﺘﺤﻖ
ﱠ
ُ
ﻏﯿﺮ أن ﯾﻨﻀﻢ إﻟﯿﮭﺎ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ وﺗﺆﻟﻒ ﻣﻌﮫ ,واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻣﻊ
واﻟﺤﻖ أن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن رﺳﻢ ﻟﻨﻔﺴﮫ ّ
ّ
ﺧﻄﺔ ﻧﻮﺿﺤﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻵﺗﻲ:
ﺑﻌﺾ") .(66

اﻟﻌﺴﻜﺮي :ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ؛ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺸﻌﺮ.14 :
 – 63أﺑﻮ ﻫﻼل
ّ
 – 64اﺑﻦ رﺷﻴﻖ اﻟﻘﲑواﱐّ :اﻟﻌﻤﺪة ﰲ ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺸﻌﺮ وآداﺑﻪ وﻧﻘﺪﻩ.127-124/1 :
65
ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ.60 :
– اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲّ :
 – 66اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ.66-65 :
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اﻟﱰﺗﻴﺐ

اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ

اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ

اﻟﺼﻔﺤﺎت

)( 1

اﻟﻠﻔﻈﺔ اﳌﻔﺮدة.

ﻓﺼﺎﺣﺔ

101-66

)( 2

اﻟﻠﻔﻈﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ دون اﺷﱰاﻛﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﻌﲎ.

ﻓﺼﺎﺣﺔ

124-107

)( 3

اﻟﻠﻔﻈﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ واﻟﱵ ﺗﺸﱰك ﻣﻊ اﳌﻌﲎ.1

ﻓﺼﺎﺣﺔ

241-124

)( 4

اﻟﻠﻔﻈﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ واﻟﱵ ﺗﺸﱰك ﻣﻊ اﳌﻌﲎ.2

ﻓﺼﺎﺣﺔ وﺑﻼﻏﺔ

275-241

)( 5

اﳌﻌﺎﱐ ﻣﻔﺮدة ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ.

ﺑﻼﻏﺔ

327-276

إن اﻟﻘﺮاءة اﻟﻔﺎﺣﺼﺔ ﺗﺒﯿّﻦ ﻣﺪى اﻟﺨﻠﻂ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﯿﮫ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ,ﻓﮭﻮ ﺗﺎرة ً ﯾﺠﻌﻞ "اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻰ
وﺻﻒ اﻷﻟﻔﺎظ ],ﯾﻤﯿّﺰھﺎ ﻣﻦ[ اﻟﺒﻼﻏﺔ ] اﻟﺘﻲ[ ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ وﺻﻔًﺎ ﻟﻸﻟﻔﺎظ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ")  ,(67وﺗﺎرة ً أﺧﺮى
ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ "ﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﺎﻧﻔﺮادھﺎ واﺷﺘﺮاﻛﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ")  .(68ﻋﻠﻰ أﻧﻨﺎ رﻏﻢ ذﻟﻚ اﻟﺨﻠﻂ ﻧﻤﯿّﺰ ﻓﻲ
ﺗﺨﺘﺺ ﺑﮭﺎ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ,وھﻲ اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻤﻔﺮدة واﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﺷﺘﺮاك ﻣﻊ
اﻟﺠﺪول ﻣﻨﻄﻘﺘﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠّﺘﯿﻦ :اﻷوﻟﻰ
ّ

ﺗﺨﺘﺺ ﺑﮭﺎ اﻟﺒﻼﻏﺔ ,وھﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻔﺮدة ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ؛ أي اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻤﻌﻨﻰ؛ أي اﻟﺮﻗﻢ ) (1و) ,(2واﻷﺧﺮى
ّ
ﯾﺴﻮﻏﮫ أﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ﯾﻜﻮن
) .(5أ ّﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻓﻤﻮﺿﻊ إﺷﻜﺎل وﺧﻠﻂ؛ وﻟﻌﻞ ﻣﺎ ّ
ً
ﺳﮭﻼ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﺘﻨﻈﯿﺮ ,وإذا ﻣﺎ دﺧﻠﻨﺎ اﻟﻤﺠﺎل اﻹﺟﺮاﺋﻲ وﺟﺪﻧﺎ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻋﺎﺟﺰﯾﻦ ﻋﻨﮫ ,أو أن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟـ ّﻤﺎ
) (69
رأى أن "اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﺨﺘﺎر"  ,وذﻛﺮ وﺟﻮھًﺎ ﺗﺨ ّﻞ ﺑﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺑﺄن
ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻗﺒﺢ اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ ,اﻟﺘﻔﺖ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺒﺎب ,وﻟﻢ ﯾﻠﺘﻔﺖ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﺷﺘﻤﺎﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ ,وﻣﻦ ﺛ َ ﱠﻢ
اﻧﻀﻮاؤھﺎ ﺗﺤﺖ وﺟﻮه اﻟﺒﻼﻏﺔ ,ﺛ ّﻢ إﻧﮫ ﺑﻌﺪ ﺣﯿﻦ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺟﻮه اﻧﺘﺒﮫ ,ﻓﺠﻌﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺒﺎھﮫ ﻣﻦ ﺷﺮوط
ّ
اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ,
واﻟﺤﻖ إن ﻣﺎ ذّﻛﺮ ﺟﻤﯿﻌًﺎ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳّﺴﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه .ﻓﺎﻟﻮﺟﻮه اﻟﺘﻲ
ُ
وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻹﺷﻜﺎل ,ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﻌﻮت اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ إذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ زاوﯾﺔ ﺣﺴﻦ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻷﻟﻔﺎظ,
وﺗﻜﻮن ﻣﻦ أوﺻﺎف اﻟﺒﻼﻏﺔ إذا ﻣﺎ ﻧُﻈﺮ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ ,وﻻ ﺧﻠﻂ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﻻ إﺷﻜﺎل
"إذ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻼﻏﺔ ]ﻋﻨﺪه[ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وزﯾﺎدة") .(70
اﺣﺪا؛ وﻻ ﻋﺠﺐ ,ﻓﻜﺘﺎﺑﻪ ﻳُﻌ ّﺪ
 -7ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮازي :ﻳﺬﻫﺐ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﰲ ﺟﻌﻞ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﺷﻴﺌًﺎ و ً
ﻣﺴﺘﺒﻌﺪا اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﺗﻘﺘﺼﺮ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ
اﳊﻖ أﻧﻪ ﳚﻌﻞ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻧﻌﺘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ
ً
ﺗﻠﺨﻴﺼﺎ ﻟﻜﺘﺎﰊ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ) :اﻷﺳﺮار( و)اﻟﺪﻻﺋﻞ( ,و ّ
ً

ﻋﻠﻰ ﲡﻤﻴﻞ اﻟﻜﻼم وﺗﻜﻤﻴﻠﻪ .وﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺬاﺋﻪ ﺧﻄﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﻳﻨﻔﺮد ﰲ ﺑﺴﻂ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻧﻌﻮت اﳌﻌﺎﱐ

ﻣﺴﻤﻴﺎﻬﺗﺎ أو ﻣﻦ
دون اﻷﻟﻔﺎظ ,وﻋﻠّﻞ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺑﻜﻼم ﻃﻮﻳﻞّ ,
ﻧﻠﺨﺼﻪ ﺄﺑن اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻔﺎظ ﰲ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ّ

دو�ﺎ ,ﻟﻮﺟﺐ ّأﻻ ﺗُﻌ ّﺪ اﻻﺳﺘﻌﺎرة واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ أﺑﻮاب اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ,وﻟﻜﺎن اﻟﺘﺤ ّﺪي ﺑﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻘﺮآن -ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ

ﻛﻼﻣﺎ
ﻣﻔﻴﺪا
اﻷﻟﻔﺎظً -
ﺎﺑﻃﻼ؛ ﻷن اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢ ,وﻟﻜﺎن إﻋﺠﺎزﻩ ﻻ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻗﺮآن؛ ﻷﻧﻪ إﳕﺎ ﻛﺎن ً
ﻣﻨﻈﻮﻣﺎ ً
ﻗﺮآ� ﻟﻜﻮﻧﻪ ً
ً
ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ ,ﻻ ﻟﻜﻮﻧﻪ أﻟﻔﺎﻇًﺎ ,وﻟﻜﺎﻧﺖ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﺴﺎﻗﻄﺔ – ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻋﻦ اﳊﺮوف اﳌﺘﻨﺎﻓﺮة-
ﻓﺼﻴﺤﺔً؛ ﻷن أﻛﺜﺮﻫﺎ ﺑﺮيء ﻋﻦ اﳊﺮوف اﳌﺘﻨﺎﻓﺮة ,وﻟﻜﺎﻧﺖ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﱰادﻓﺔ – ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ-
 – 67ﻧﻔﺴﻪ .60 :واﻧﻈﺮ :اﳉﺪول ) (1و).(2
 – 68ﻧﻔﺴﻪ .275 :واﻧﻈﺮ :اﳉﺪول ) (2و).(3
 – 69ﻧﻔﺴﻪ.105 :
 – 70ﻧﻔﺴﻪ.275 :
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ّ

ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ وﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ؛ ﻷن اﻷﻟﻔﺎظ ﺗﺘﻔﺎوت ﰲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ,وﻗﺪ ﺗﺘﻌﺎرض ,وﻟﻜﺎن اﳉﺎﻫﻞ ﺎﺑﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎرﻓًﺎ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ,وﻟﺰاﻟﺖ ﺻﻔﺔ
اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻦ اﳌﺘﻜﻠّﻢ ,وﻫﻲ ﺎﺛﺑﺘﺔ ﻟﻪ ,ﻷن ﺛﺒﻮت ﺻﻔﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ ﰲ ذاﻬﺗﺎ ﺗُﻠﻐﻲ اﻋﺘﺒﺎر اﳌﺘﻠ ِّﻔﻆ ,وﻻﺣﺘﺎج اﻟﺘﻠّﻔﻆ ﺎﺑﳌﻔﺮدات
إﱃ روﻳّﺔ وﻓﻜﺮة؛ ﻷن اﻟﺘﻜﻠّﻢ ﺎﺑﻟﻜﻼم اﻟﻔﺼﻴﺢ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﻤﺎ ,وﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ,وﻻﻧﺘﻔﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﻈﻢ ,ﻷن ﰲ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﺎﺣﺔ

اﳌﻔﺮدات ﻳﻌﲏ أ�ﺎ ﻓﺼﻴﺤﺔ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﺮد ,وﻟﺜﺒﺘﺖ ﻓﺼﺎﺣﺘﻬﺎ ﰲ أي ﻣﻜﺎن ﺗﺮد ﻓﻴﻪ ,وﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ .ﰒّ ﻧﺮاﻩ ﻳﻄﺮح ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﺆ ًاﻻ
اﻟﺸﻖ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﺆال ﺄﺑن ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﺄﺗﻴّﺔ ﻣﻦ
ﺑﺪﻳﻬﻴًّﺎ ,وﻫﻮ ﳌﺎذا ﻳﻘﻮﻟﻮن :ﻟﻔﻆ ﻓﺼﻴﺢ ,وﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻣﻌﲎ ﻓﺼﻴﺢ؟ ﻓﻴﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ّ

اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﱐ ,وﻳﺮى – رادًّا ﻋﻠﻰ ﻣﻦ رأى ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ﰲ ﺳﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ
دﻻﻟﺘﻪ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻻ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ)اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ( ,ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻐﻔﻞ ﻋﻦ ّ
ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ -أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻏﲑ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ ﻗﻮة اﻟﺒﻴﺎن ,وﻳﺮى أن أﻗﻮى ﺷﺒﻬﺔ ﺗﺮد ﻋﻠﻰ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﳌﻌﲎ,

ﻫﻲ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻠﻔﻈﲔ :أﺣﺪﳘﺎ ﻓﺼﻴﺢ ,واﻵﺧﺮ رﻛﻴﻚ ,وﳚﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺄﺑن دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ
دﻻﻟﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ ,ﺑﻞ دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ آﺧﺮ ,ﻛﻤﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﺎرة واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ واﺠﻤﻟﺎز) .(71
 -7اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :ﻳﺘﺒﻊ أﺎﺑ ﻫﻼل واﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻋ ّﺪ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻧﻌﺘًﺎ ﻟﻠّﻔﻆ ﻻ اﳌﻌﲎ ,وﻳﻌﻠّﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ وﺟﻬﲔ :اﻷول ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﻌﺪ أن
ﻳﺬﻛﺮ أﻟﻔﺎﻇًﺎ ﻣﺜﻞ) :اﳌ ْﺰﻧَﺔ( و)اﻟ ِّﺪ ْﳝﺔ( و)اﻟﺒُﻌﺎق( ":ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻷﻣﺮ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﳌﻌﲎ ,ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ُ
ﲣﺺ اﻟﻠﻔﻆ دون اﳌﻌﲎ .وﻟﻴﺲ ٍ
ﻟﻘﺎﺋﻞ ﻫﻬﻨﺎ أن ﻳﻘﻮل :ﻻ ﻟﻔﻆ
أ�ﺎ
ﻋﻠﻤﻨﺎ
ﻛﺬﻟﻚ,
ﻳﻜﻦ
ﱂ
ﺎ
وﳌ
ﻗﺒﻴﺢ,
وﻣﻨﻬﺎ
ﺣﺴﻦ
ﺳﻮاء :ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﺎ
ّ
ّ
ﺧﺼﺼﺖ اﻟﻠﻔﻆ ﺑﺼﻔﺔ ﻫﻲ ﻟﻪ ,واﳌﻌﲎ ﳚﻲء ﻓﻴﻪ
إﻻ ﲟﻌﲎ ,ﻓﻜﻴﻒ ﻓﺼﻠﺖ أﻧﺖ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ؟ ﻓﺈﱐ ﱂ أﻓﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ,وإﳕﺎ ّ
وﺷ ُﺮف ﻓﻬﻮ ﺷﺮﻳﻒ,
وﺿﻢ اﻟﻌﲔ ,ﳓﻮ َﻛ ُﺮم ﻓﻬﻮ ﻛﺮﱘَ ,
ﺿﻤﻨًﺎ ً
وﺗﺒﻌﺎ .اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ :أن وزن ﻓﻌﻴﻞ ﻫﻮ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﻓَـﻌُﻞ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻔﺎء ّ

ﺼﺢ ﻓﻬﻮ ﻓﺼﻴﺢ ,واﻟﻠﻔﻆ ﻫﻮ اﻟﻔﺎﻋﻞ
وﻟَﻄُﻒ ﻓﻬﻮ ﻟﻄﻴﻒ ,وﻫﺬا ﻣﻄّﺮد ﰲ ﺎﺑﺑﻪ ,وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈن اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻔﺼﻴﺢ ﻫﻮ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﻓَ ُ
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) (72
وﻓﺮق ﺑﲔ اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ,وﻋﻠّﻠﻪ ,ﻓﺮأى أن اﻟﺒﻼﻏﺔ "ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ
ﻟﻺﺎﺑﻧﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ ,ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ّ
ﳐﺘﺼﺔ ﺑﻪ" ّ .

واﳌﻌﲎ ,ﺑﺸﺮط اﻟﱰﻛﻴﺐ ,ﻓﺈن اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻻ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ,وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ؛ إذ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﺻﻒ

ﻛﻼﻣﺎ")  .(73وﻳﺮى أن
ّ
ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﲎ اﳌﻔﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﻢ ً
اﳌﺨﺘﺺ ﺎﺑﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﻫﻮ اﳊﺴﻦ ,وأﻣﺎ وﺻﻒ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ّ
ﻣﻔﺮدا وﻣﺮّﻛﺒًﺎ ,وذﻟﻚ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﺣﲔ ّﺑﲔ أﻧﻪ ُﳛﺘﺎج ﰲ ﺄﺗﻟﻴﻒ اﻟﻜﻠﻤﺎت "إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء :اﻷول ﻣﻨﻬﺎ:
اﻟﻠﻔﻆ
ﺻﻔﺔ
ﺗﻜﻮن
اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ
ً
�ﻓﺮا ﻋﻦ ﻣﻮاﺿﻌﻪ ...اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻐﺮض
اﺧﺘﻴﺎر اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻔﺮدة ...اﻟﺜﺎﱐ :ﻧﻈﻢ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻊ أﺧﺘﻬﺎ اﳌﺸﺎﻛﻠﺔ ﳍﺎ؛ ﻟﺌﻼ ﳚﻲء اﻟﻜﻼم ﻗﻠ ًﻘﺎ ً

اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻪ ...ﻓﺎﻷول واﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﳘﺎ اﳌﺮاد ﺎﺑﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ,واﻟﺜﻼﺛﺔ ﲜﻤﻠﺘﻬﺎ ﻫﻲ
اﳌﺮاد ﺎﺑﻟﺒﻼﻏﺔ") .(74

"أوﳍﺎ :أ�ﺎ ] أي
 -8ﳛﲕ ﺑﻦ ﲪﺰة
أﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﻜﻠّﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺎﺑﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ ,ﻓﺠﻤﻊ أرﺑﻌﺔ آراء ﺣﻮﳍﺎ ّ
ّ
اﻟﻌﻠﻮي :ﻳُﻌ ّﺪ ّ
اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ[ ﻣﻦ ﻋﻮارض اﻷﻟﻔﺎظ ﳎﺮدة ﻻ ﺎﺑﻋﺘﺒﺎر دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﱐ ,وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﻛﻼم اﺑﻦ اﻷﺛﲑ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ) اﳌﺜﻞ
اﻟﺴﺎﺋﺮ( ,ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎل :إن اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﺪرﻛﺔ ﺎﺑﻟﺴﻤﻊ ,وﻟﻴﺲ ﻳُﺪرك ﲝﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ إﻻ اﻟﻠﻔﻆ ,ﻓﻠﻬﺬا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻴﻪ .وﺎﺛﻧﻴﻬﺎ :أن
اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻋﻮارض اﳌﻌﺎﱐ دون اﻷﻟﻔﺎظ ,وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺮﻣﺰ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺮازي ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )�ﺎﻳﺔ اﻹﳚﺎز( ,ﻓﺈﻧﻪ زﻋﻢ أن
اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﺪﻻﻻت اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻻ ﻏﲑ ,ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺼﺪ ,وﻻ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ .وﺎﺛﻟﺜﻬﺎ :أن
ﲨﻴﻌﺎ,
ﻣﺴﻤﻴﺎﻬﺗﺎ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ...وراﺑﻌﻬﺎ :أن ﺗﻜﻮن اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮﻳﻦ ً
اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ﺎﺑﻋﺘﺒﺎر دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ّ
ﻣﺴﻤﻰ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﻓﺼﺎﺣﺔ ,وﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ ﳜﺎﻟﻒ اﳌﺬﻫﺐ
ﲨﻴﻌﺎ ,ﻓﻴﻜﻮن اﻷﻣﺮان ً
ﻓﺘﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة ﳍﻤﺎ ً
ﲨﻴﻌﺎ -أﻋﲏ اﳌﻌﺎﱐ واﻷﻟﻔﺎظ -ﻣﻦ ّ
71
ازي� :ﺎﻳﺔ اﻹﳚﺎز ﰲ دراﻳﺔ اﻹﻋﺠﺎز 96 :وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
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ﻣﺴﻤﻰ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ,ﻟﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر
اﻟﺜﺎﻟﺚ ,ﻓﺈن ﻫﺆﻻء ﺟﻌﻠﻮا اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﻣﺪﻟﻮل ﻟﻔﻆ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ,واﻟﺬﻳﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﺟﻌﻠﻮا اﻟﻠﻔﻆ ﻫﻮ ّ

اﻟﻀﻢ واﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻻ ﻏﲑ ,ﻓﻬﺬا ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﻣﺪﻟﻮل ﻟﻔﻆ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ,وﻓﺎﺋﺪة إﻃﻼﻗﻪ ,واﳌﺨﺘﺎر ﻋﻨﺪ�
اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ّ
ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻧﺸﲑ إﻟﻴﻪ ,وﻫﻮ أن اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻋﻮارض اﻷﻟﻔﺎظ ,ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺎﺑﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻄﻠﻖ اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻘﻂ ,وﻟﻜﻦ ﺎﺑﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﳌﻔﺮدة
ﲨﻴﻌﺎ ,ﻣﻄﻠﻖ اﻷﻟﻔﺎظ ودﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ّ
دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ,ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻷﻣﺮﻳﻦ ً
وﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ وﺟﻮﻩ ﺛﻼﺛﺔ ,أوﳍﺎ :ﻗﻮﻟﻪ -ﺻﻠّﻰ
واﳌﺮﻛﺒﺔ ,وﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺣﻜﺎﻩ اﺑﻦ اﳋﻄﻴﺐ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻴﺎنّ ,
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ »:-إن ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن
ﻟﺴﺤﺮا«)  .(75واﻟﺒﻴﺎن ﻫﻮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ؛ ﻷن اﻟﺒﻴﺎن ﻫﻮ اﻟﻈﻬﻮر ,وذﻟﻚ ﻻ ﻳُﺴﺘﻌﻤﻞ إﻻ ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ,
ً

ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن
ﳝﺠﻬﺎ اﻟﺴﻤﻊ ,وﻳﻨﺒﻮ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻄﺒﻊً ,
وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ؛ ﻷ� ﻟﻮ ﱂ ﻧﻌﺘﱪ ذﻟﻚ ﻟﻜﺎﻧﺖ اﻷﻟﻔﺎظ ﳑّﺎ ّ

)ﺳﺤﺮا( ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ُﳛ ّﲑ اﻟﻌﻘﻮل
ﻓﺼﻴﺤﺎ ,وﻣﺮادﻩ -ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم -ﺑﻘﻮﻟﻪ:
ﺳﺤﺮا ,ﻓﺈذن ﻻ ﺑ ّﺪ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻷﻣﺮﻳﻦ ﰲ ﻛﻮن اﻟﻜﻼم
ً
ً
ﺗﻜﻮن ً

ﰲ ﺣﺴﻨﻪ وروﻧﻘﻪ ودﻗّﺔ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ,وﻋﻦ ﻫﺬا ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ :ﻓﺼﺎﺣﺔ اﳌﻨﻄﻖ ﺳﺤﺮ اﻷﻟﺒﺎب .وﺎﺛﻧﻴﻬﺎ :أ�ﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﰲ اﻟﻮﺻﻒ ﻛﻼم ﻓﺼﻴﺢ,
دل
ﻓﺪل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠّﻘﺎت اﻷﻟﻔﺎظ ,وأن ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ إﳕﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺎﺑﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ّ
وﻣﻌﲎ ﺑﻠﻴﻎ ,وﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻣﻌﲎ ﻓﺼﻴﺢّ ,
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﳌﻌﲎ ورﺷﺎﻗﺘﻪ ,وﰲ ﻫﺬا دﻻﻟﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻋﺘﺒﺎر اﻷﻣﺮﻳﻦ ﰲ ﻓﺼﻴﺢ اﻟﻜﻼم ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ .وﺎﺛﻟﺜﻬﺎ :أ� ﻧﺮاﻫﻢ ﰲ
ﻳﻔﻀﻠﻮن ﻟﻔﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻈﺔ ,وﻳﺆﺛﺮون ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﰲ اﳌﻌﲎ ,وﻣﺎ ذاك ّإﻻ ﻷن إﺣﺪاﳘﺎ أﻓﺼﺢ ﻣﻦ
أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻛﻼﻣﻬﻢ ّ
ﻓﺪل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻠّﻖ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ إﳕﺎ ﻫﻮ ﺎﺑﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺬﺑﺔ ,واﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﻴﺒﺔ ,أﻻ ﺗﺮى أ�ﻢ اﺳﺘﺤﺴﻨﻮا ﻟﻔﻆ اﻟﺪﳝﺔ ,واﳌﺰﻧﺔ,
اﻷﺧﺮىّ ,

واﺳﺘﻘﺒﺤﻮا ﻟﻔﻆ اﻟﺒﻌﺎق ,ﳌﺎ ﰲ اﳌﺰﻧﺔ واﻟﺪﳝﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻗّﺔ واﻟﻠﻄﺎﻓﺔ ,وﳌﺎ ﰲ اﻟﺒﻌﺎق ﻣﻦ اﻟﻐَﻠَﻆ واﻟﺒﺸﺎﻋﺔ ,وﳑّﺎ أُﻏﺮق ﰲ اﻟﻠ ّﺬة واﻟﺴﻼﺳﺔ ﻗﻮﻟﻪ
ﺗﻌﺎﱃ ﰲ وﺻﻒ ﺧﺮوج اﻟﻘﻄْﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﺤﺎب  ﻓَـﺘَـَﺮى اﻟ َْﻮ ْد َق ﳜَُْﺮ ُج ِﻣ ْﻦ ِﺧ َﻼﻟِِﻪ] اﻟﻨﻮر [43:ﻓﺄﻳﻦ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻗﻮل اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ ﰲ ﻫﺬا
اﳌﻌﲎ ]ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ[:
ِ ِ
ﻓﺄﻟﻘﻰ ﺑﺼﺤﺮاء اﻟﻌﺒﻴﻂ ﺑَ َ
ﻌﺎﻋﻪُ

ِ
اﻟﻌﻴﺎب اﳌﺨ ﱠﻮِل[
]ﻧﺰول اﻟﻴﻤﺎﱐ ذي
َ

ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﺒﻌﺎع ﻣﻦ اﻟﻐﻠﻆ واﻟﺒﺸﺎﻋﺔ دﻻﻟﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻣﻦ
ﻋﻤﺎ ّ
ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻮدق واﻟﺒﻌﺎع ,ﻓﺎﺧﺘﺼﺎص اﻟﻮدق ﺎﺑﻟﺮﻗّﺔ واﻟﻠﻄﺎﻓﺔ ّ
ْ
ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻦ زﻋﻢ أن اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﺘﻌﻠّﻘﻬﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﻏﲑ ﻓﻘﺪ أﺑﻌﺪ ,ﻓﺈن اﻷﻟﻔﺎظ ﻻ
أن اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ راﺟﻌﺔ إﱃ اﻟﻠﻔﻆ ﻷﺟﻞ دﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻩّ ,

ﻓﺄﻣﺎ إذا ﺧﻠﺖ ﻋﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻼ وﻗْﻊ ﳍﺎ ﲝﺎل ,وﻏﺎﻟﺐ
ذوق ﳍﺎ وﻻ ﳝﻜﻦ اﻹﺻﻐﺎء إﱃ ﲰﺎﻋﻬﺎ ّإﻻ ﻷﺟﻞ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎّ ,

وﺗﺒﻌﺎ ﻟﻸﻟﻔﺎظ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ ,وأﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻣﻦ زﻋﻢ أن ﻣﺘﻌﻠّﻖ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ
ّ
ﻇﲏ أﻧﻪ ﻻ ﺑ ّﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﳌﻌﲎ ,ﺧﻼ أﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﺿﻤﻨًﺎ ً

ﻣﺮ
اﳌﻌﺎﱐ ﻓﻘﻂ ,ﻛﻤﺎ ﺣﻜﻴﻨﺎﻩ ﻋﻦ اﺑﻦ اﳋﻄﻴﺐ ,ﻓﺈن اﳌﻌﺎﱐ إﳕﺎ ﺗﻮﺻﻒ ﺎﺑﻟﺒﻼﻏﺔّ ,
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻓﺈ�ﺎ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻷﻟﻔﺎظ ﻛﻤﺎ ّ
ﲨﻴﻌﺎ ,اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ ,ﻋﻠﻰ أن إﻃﻼق اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪﳘﺎ ,وﻳﻜﻮن
ﺑﻴﺎﻧﻪ ,وﻋﻠﻰ اﳉﻤﻠﺔ ﻓﺈن أراد أﻧﻪ ﻻ ﺑ ّﺪ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻷﻣﺮﻳﻦ ً

ﺗﺒﻌﺎ ﻓﺎﳋﻼف ﻟﻔﻈﻲ ,وإن أراد أن إﻃﻼق اﺳﻢ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ إﳕﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮادﻩ ,ﻓﻬﻮ ﺧﻄﺄ ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ,
اﻟﺜﺎﱐ ً
ﳜﺺ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ") .(76
ﻓﻬﺬا ﻣﺎ أرد� ذﻛﺮﻩ ﻓﻴﻤﺎ ّ

ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻔﻆ أو اﳌﻌﲎ ﲟﻨﺄى ﻋﻦ اﳋﻼف ،وﻟﻌﻠﻨﺎ ﰲ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻣﺎ ﻛﻨّﺎ ﻗﺪ
ﺳﺮ ذﻟﻚ اﳋﻼف ،وﻣﻦ ﰒّ ﻧﺒﺴﻂ اﻷﻣﺮ،
أﺻﻠﻨﺎﻩ ﺳﺎﺑ ًﻘﺎ ﻣﻦ أ ّن اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﲢﺘﻤﻞ ﻣﻌﻨﻴﻲ اﻟﻮﺿﻮح واﳊﺴﻦ ً
ﻣﻌﺎ ﻧﺼﻞ إﱃ ﻓﻬﻢ ّ
ﻓﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺻﻔﺔ ﻟﻠّﻔﻆ ﺎﺑﻋﺘﺒﺎر دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﺴﻦ ،وﺻﻔﺔ ﻟﻠﻤﻌﲎ ﺎﺑﻋﺘﺒﺎر دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻮح ،ووﺟﺐ أن ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ

 – 75اﻟﺒﺨﺎري :اﳉﺎﻣﻊ اﳌﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳌﺨﺘﺼﺮ ﻣﻦ أﻣﻮر رﺳﻮل ﷲ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -وﺳﻨﻨﻪ وأ�ﻣﻪ = ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،ﺗﺢ :ﳏﻤﺪ زﻫﲑ ﺑﻦ �ﺻﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮ،ط 1دار
ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة )ﻣﺼﻮرة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﺈﺑﺿﺎﻓﺔ ﺗﺮﻗﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ( 1422ﻫـ ،رﻗﻢ اﳊﺪﻳﺚ.5146
اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻷﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ وﻋﻠﻮم ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻹﻋﺠﺎز.132-128/1 :
اﻟﻌﻠﻮي ,ﳛﲕ :اﻟﻄﺮاز
 – 76اﺑﻦ ﲪﺰة
ّ
ّ
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البالغي العر ّيب
نقد الفصاحة يف الرتاث
ّ

اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺎﺑﳊﺴﻦ واﻟﻮﺿﻮح ،واﻣﺘﻴﺎزﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ؛ ﻓﻨﻘﻮل :إن اﳊﺴﻦ واﻟﻮﺿﻮح ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻳﺘﺄﺗّﻴﺎن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻻ
اﻟﱰﻛﻴﺐ.

179

ﺧﺎﺗﻤﺔ
ّ
ﺗﻌﺮض ﻟﮫ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﯾﺘﻮﻗّﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﯿﯿﺰات ﻋﺪﯾﺪة ﻟﻢ ﯾﻨﺘﺒﮫ ﻟﮭﺎ أﺟﺪادﻧﺎ اﻟﻘﺪﻣﺎء
اﻟﺬي
اﻹﺷﻜﺎل
ﻞ
إن ﺣ
ّ
ﺣﯿﻦ ﺣﺪﯾﺜﮭﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ,وﺟﺐ ھﮭﻨﺎ ﻟﻔﺖ اﻷﻧﻈﺎر إﻟﯿﮭﺎ ,وﻟﻌ ّﻞ أھ ّﻤﮭﺎ ﻋﺪم ﺗﻤﯿﯿﺰھﻢ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ
ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻨﺜﺮ ﺑﺄﻧﻮاﻋﮫ ,ﻓﻨﻈﺮوا إﻟﻰ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻧﻈﺮة ﺷﻤﻮﻟﯿﺔ ,وھﺬا أوﻗﻌﮭﻢ ﻓﻲ ﺧﻼف
ﻛﺒﯿﺮ؛ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﯿﻦ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن واﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ ﺣﻮل اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ ,واﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ رأﯾﻨﺎ آﻧﻔًﺎ،
أ ّﻣﺎ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻏﻔﻞ ﻋﻨﮫ أوﻟﺌﻚ ﻓﮭﻮ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﯿﻦ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﮭﺎ ﻓﻲ
ﺳﯿﺎق اﻟﻜﻼم ,وﺑﯿﻦ ﻓﺼﺎﺣﺘﮭﺎ ﻓﻲ أﺛﻨﺎﺋﮫ ,ھﺬا ﻏﯿﺮ ﻋﻼﻗﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﮭﻢ وﺑﺎﻟﺤﺴﻦ ,أو ﺑﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﻔﻆ
ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﺷﺘﺮاﻛﮫ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻨﻰ ,وﺑﺎﺷﺘﺮاﻛﮫ ﻣﻌﮫ ,ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ اﺳﺘﺸﻌﺮ ذﻟﻚ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﻟﻢ ﯾﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﮫ ﻓﻲ
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ,وﺗﻤﯿﯿﺰه ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ∗  .وﻟﻌﻞ اﻟﺨﻠﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ -ﻛﻤﺎ ﺗﺒﯿّﻦ ﺳﺎﺑﻘًﺎ -آ ٍ
ت
ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر دﻻﻟﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﯿﮭﺎ وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﯿﺎق ,وھﺬا ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﯿﮫ أرﺑﺎب اﻟﺒﻼﻏﺔ
ﺟﻤﯿﻌًﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺎﺣﻆ ﺣﯿﻦ أﺷﺎر إﻟﻰ ﺳﺒﻚ اﻟﻜﻼم وﺗﺄﻟﯿﻔﮫ ,وﻧﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺘﻔﺖ إﻟﻰ ذﻟﻚ,
ﻟﻜﻨﮫ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺪر ًﻛﺎ ﻷﺑﻮاب اﻟﺒﻼﻏﺔ ,ﻓﻄﺎﻟﮫ ذﻟﻚ اﻟﺨﻠﻂ ,وﻧﺸﯿﺮ أﯾﻀًﺎ إﻟﻰ أن ﻓﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺮازي ﻣﯿّﺰ
دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ)اﻟﻤﻌﺠﻤﯿﺔ( ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ)اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ( ,ﻟﻜﻨﮫ أرﺟﻊ ﻛﻞ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ
اﻟﺒﻼﻏﺔ؛ إذ رأى أن اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﺷﻲء واﺣﺪ.
وﺛ ّﻤﺔ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻣﮭ ﱞﻢ ،وھﻮ أن اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻨﻈﯿﺮ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ،ﻓﻨﻈﺮﯾ�ﺎ
اﻟﺒﻼﻏﺔ وﺻﻒ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ّ
أن اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﺻﻒ ﻟﻸﻟﻔﺎظ ،وﺣﯿﻦ ﻧﻘﺮأ اﻟﻨﺼﻮص ﻧﺠﺪ أﻧّﮭﻤﺎ
ﺗﺘﺪاﺧﻼن؛ ﻓﺒﻼﻏﺔ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﺗﺘ ّﻢ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ،وﻓﺼﺎﺣﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﯿﮭﺎ
وﻻ ﺗﻨﻔﻚّ ﻋﻦ ﺳﯿﺎق اﻟﻌﺒﺎرة وﻣﻌﻨﺎھﺎ ،وھﻜﺬا ﺗﺪﺧﻼن ﻣﻌًﺎ ﻓﻲ ﻟﺤﻤﺔ واﺣﺪة ،وھﻜﺬا ﻧﻔﮭﻢ ﻛﯿﻒ اﺧﺘﻠﻂ
ﺷﺄﻧﺎھﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼﻏﯿﯿﻦ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻷھﻢ ھﮭﻨﺎ ھﻮ رﺑﻂ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺑﺪﻻﻟﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺘﻲ اﻟﺤﺴﻦ
واﻟﻮﺿﻮح ،وﺗﻌﻠّﻖ ﺣﺎﻟﺘﯿﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻹﻓﺮاد واﻟﺘﺮﻛﯿﺐ ،وﺑﯿﻦ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺘﯿﻨﻚ اﻟﺼﻔﺘﯿﻦ؛ ﻓﺎﻷﻟﻔﺎظ إذا
ﻛﺎﻧﺖ واﺿﺤﺔ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ وﺣﺴﻨﺔ ﻏﯿﺮ ﺛﻘﯿﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺴﺎن أو اﻵذان ﻓﮭﻲ ﻓﺼﯿﺤﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن ﻓﻲ
اﻟﺘﺮاﻛﯿﺐ.
أن ﺻﻔﺘﻲ اﻟﻮﺿﻮح واﻟﺤﺴﻦ ﺗﻨﻄﺒﻘﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻄﺒﻘﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ،ﻏﯿﺮ أنّ
ورأﯾﻨﺎ أﯾﻀًﺎ ّ
اﻧﻄﺒﺎﻗﮭﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ أﺻﻞ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ ،وھﻮ أﻣﺮ ﺻﻮﺗﻲ أو ﻧﺤﻮي ﻏﺎﻟﺒًﺎ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ّ
أن
اﻧﻄﺒﺎﻗﮭﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﺻﻞ .وﯾﺒﻘﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺑﺮز ﻟﻠﺒﻼﻏﯿﯿﻦ ھﻮ ﻓﻲ
طﺮﯾﻘﺔ ﺗﻨﺎوﻟﮭﻢ اﻟﻤﻔﮭﻮم؛ إذ ﻻ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﺷﻮاھﺪھﻢ إﻻ ﻣﺎ ﻓﺎرق اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻛﺎن ﯾُﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﮭﻢ ﻋﻜﺲ
ذﻟﻚ.
ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﺤﺚ
 اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ ،ﺿﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦ :اﻟﻤﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ أدب اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﯿﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ ،ﺻﯿﺪا– ﺑﯿﺮوت 1999م.
 اﻣﺮؤ اﻟﻘﯿﺲ :دﯾﻮان اﻣﺮئ اﻟﻘﯿﺲ ,ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ ,دار اﻟﻤﻌﺎرف ,اﻟﻘﺎھﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﺨﺎﻣﺴﺔ) ،د.ت(.
 اﻟﺒﺨﺎري :اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻣﻦ أﻣﻮر رﺳﻮل ﷲ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ -وﺳﻨﻨﮫ وأﯾﺎﻣﮫ=ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،ﺗﺢ :ﻣﺤﻤﺪ زھﯿﺮ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮ ،دار طﻮق اﻟﻨﺠﺎة )ﻣﺼﻮرة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﯿﺔ
ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺗﺮﻗﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ( ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ1422 ،ھـ.
∗

ﻟﻌﻞ
 ّﻓﺮق اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﲔ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻔﺮدة ,واﳌﺆﻟّﻔﺔ ﲟﺎ ﳛ ّﺪد ﺷﺮوط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ,ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻜﻠّﻢ ﰲ أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻩ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ,و ّﺧﺺ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺎﺑﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ,وأن أﺳﺲ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ راﺳﺨﺔ إذّاك ,وﱂ ﳚﻤﻊ ﺷﺮوط ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﻔﻈﺔ اﳌﻔﺮدة وﻻ اﳌﺆﻟّﻔﺔ ﲢﺖ ﻣﺒﺪأي:
ذﻟﻚ راﺟﻊ إﱃ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺪ ّ
اﳊﺴﻦ؛ أي اﻋﺘﺒﺎر اﳌﺒﲎ وﺣﺪﻩ ,واﻟﻔﻬﻢ؛ أي اﻋﺘﺒﺎر اﳌﻌﲎ أو اﳌﻌﲎ ﻣﻊ اﳌﺒﲎ .ﻛﻤﺎ ﺑﻴّﻨﺎ آﻧ ًﻔﺎ ,وﻧﻔﺲ اﻟﻜﻼم ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ اﻷﺛﲑ.
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 اﻟﺠﺎﺣﻆ ,أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن: اﻟﺒﯿﺎن واﻟﺘﺒﯿﯿﻦ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺷﺮح :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﺪ ھﺎرون ,دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ,اﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﺜﺎﻧﯿﺔ) ،د.ت(.
ﻲ وأوﻻده ,اﻟﻘﺎھﺮة،
اﻟﺤﻠﺒ
ﻲ
اﻟﺒﺎﺑ
ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﻣﻄﺒﻌﺔ
ھﺎرون,
ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺴﻼم
ﻋﺒﺪ
وﺷﺮح:
 اﻟﺤﯿﻮان ,ﺗﺤﻘﯿﻖّ
ّ
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ1965 ،م.
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Plansaziya Zimanî li Dîyasporayê
Plansaziya Korpûs û ya Prestîjê ji bo Kurdî*
Nivîskar: Salih AKIN**
Wergera ji Ingilizî: Şehmuz KURT***
ABSTRACT
The socio-political situation of Kurdish in the Middle-East has been largely
unfavourable for the development of a standard language and related prestige.
This, in turn, led the members of the Kurdish diaspora in Europe countries to take
charge of the issues of language policy and planning of their language without
relying on governmental support. As examples of diasporic language planning
achievements, I will describe and discuss two initiatives based in France and
Sweden respectively. With their contributions they have been providing work that
is normally carried out by language academics- i.e., institutions with state support.
In the case of a people without a state, the tasks of standardising and promoting a
language is even more complexs. My paper will provide some insight into this
huge enterprise.

KURTE
Rewşa civakî û siyasî ya zimanê kurdî di Rojhilata Navîn de rê li ber pêşvebirina
zimanekî standard û pêkhatina prestîja zimanî digire. Ev rewşa taybet li welatên
Ewropayê berê endamên dîyasporaya kurdan da pirsgirêkên siyasî û plansaziya
zimanê xwe. Wek nimûneya plansaziya zimanî ya li diyasporayê, ez ê mînaka du
komxebatan teswîr û nîqaş bikim ku li Fransayê û Swêdê pêk hatine. Kiryarên
herdu komxebatan bi encamên xwe ve dişibin kiryarên ku bi normalî ji aliye
akademîyan, bi gotineke din, ji aliye dezgehên dewletê ve tên birêvebirin. Di rewşa
miletekî bê dewlet de, standardkirin û pêşvebirina zimanî karekî pirr zehmet e.
Meqaleya min dê van xebatên bêhempa vekole.

Destpêk
Kurdî ji malbata zimanên Hînd-Ewrûpî ye û dikeve nava koma zimanên Îranî ku
ji gelek zimanên modern ên wekî farisî, belûcî, tacîkî û osetî pêk tê. Zimanê
kurdî li çar dewletan –Îraq, Sûriye, Îran û Tirkiye- ji aliyê 35 mîlyon kesan ve tê
axaftin.
Li van hemû dewletan, rewşa siyasî ya kurdan gelek xirab e ji bo geşedena
zimanê(n) kurdî yê(n) standart. Tenê li herêma Kurdistana Îraqê, van salên
dawiyê kurdî statûyeke zimanê fermî bi dest xist- anku bi qebûlkirina
makezagoneke nû li Cotmeha 2005an; kurdî êdî bûye zimanê perwerde,
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bazirganî û rêveberiyê. 1 Kurd li Sûriyeyê tenê ji sala 2012an pê ve tevlî pergala
perwerdeyê bûne, piştî kurdan li bakur-rojhilatê Sûriyeyê desthilatdariya axa
xwe wergirtin. Lê li Îranê kurdî hêj jî ji her cûre statûya siyasî û sazûmanî bêpar
e; kurdî ne li dibistanên dewletê ne jî li yên taybet nayê hînkirin. 2 Li Tirkiyeyê,
rewş piçekê tevlîhevtir e ku em ê paşî li ser rawestin. Bi kurtasî, kenarîbûn û
nebûna dezgehên neteweyî bûne sedem ku kurdî awayekî pir-zaravayî pêk bîne;
zaravayên sereke jî Kurmancî, Soranî, Goranî û Kirmanckî (anku Zazakî) ne.
Li van hemû dewletên ku li jor behsa wan hate kirin, di peywendên cuda cuda
yên pişaftin û qedexeya zimanî de, berdewamiya zimanî û standardizasyon, bi
kurtasî pirsgirêka plansaziya zimanî ji bo kurdî ji her tiştî girîngtîr bûye. Lewma
plansaziya zimanî piştevaniya rewşenbîr, lêkolîner, nivîskar û rojnamevanan
wergirt ku piraniya wan hatibûne nefîkirin û li welatên rojavayê Ewrûpayê,
Emrîkayê û Qanadayê dîyaspora ava kiribûn. Li nefîyê hejmareke komxebatan
hatin avakirin da ku plansaziya zimanî bête nîqaşkirin û destpêkirin. Jixwe hema
ew plansazîyên zimanî yên dîyasporayî ne ku di vê xebata min de dê bêne
pêşkêşkirin û nirxandin.
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Ez dê ewil dabeşkirina zimanî (linguistic classification) û rewşa sosyolengûîstîk
(sociolinguistic stuation) ya kurdî bi ser mînakên Kurmancî û Kirmanckî/Zazakî
re pêşkêş bikim. Paşî ez dê nêrîneke giştgir bidim li ser plansaziya giştî ya
zimanî (language planning on general) û du aliyên wê yên girîng; plansaziya
korpûs (corpus) û plansaziya prestîjê (prestige). Ez dê bi xebatên du
komxebatên bingehdîyasporayî nêzîkî mijarê bibim: Semînera Kurmancî û
Grûba Xebatê ya Vateyî. Herdu jî ji wan kêm hewldanan in (heke bi tenê nebin)
ku bêyî piştgiriya hikûmetî barê standartkirina zimanî wergirtine ser milên xwe.
Ev yeke rê dide van pirsan: Xebatên plansaziya zimanî li dîyasporayê bêyî
piştgiriya hikûmetî çawa tên birêvebirin? Stratejiyên bingehîn ên van herdu
komxebatan çi ne? Encamên van xebatan li Kurdistanê û dinyayê çawa tên
belavkirin. Bandorên van xebatan çi ne li ser pêşveçûnên dî yên kurdî û herwiha
li ser axêverên vî zimanî? Analîzên min dê li ser weşan û materyalên edîtorî û
online yên herdu komxebatan û herwiha li ser stratejiyên belavkirina van
xebatan ava bibin.
Dabeşkirina Zimanî Kurmancî û Kirmanckî
Kurmancî zaraveyeke kurdî ye û ji koma zimanên bakur-rojavayê Îranê ye. Ew
li rojhilat û başur-rojhilatê Tirkiyê, û herwiha li bakur-rojavayê Sûriyê û
Ermenîstanê tê axaftin. Dîsa ji aliye kurdên bakurê Îraqê û rojavayê Îranê jî tê
* Akın, S. “Language Planning in the Diaspora: Corpus and Prestige Planning for Kurdish” Wiener
Jahrbuch für Kurdische Studien 2017/5 –Sprache-Mıgration und seine Diaspora amd. Katharine Brizic
û yên dî.(Cih?)- (Weşanxane?)rr.159-175.
** Dr., Zanîngeha Rouenê, Fransa
*** Lêkolîner, Zanîngeha Mardîn Artukluyê
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axaftin. Zaravaya Kurmancî bi erdnigariya xwe ya berfireh û hejmara axêverên
xwe ve li hemû parçeyên Kurdistanê tê axaftin.
Kirmanckî/Zazakî jî ji koma zimanên bakur-rojavayê Îranê ye. 3 Li gorî
Malmîsanij 4, Kirmanckî li danzde bajarên rojhilat û başûr-rojhilatê Tirkiyê tê
axaftin, bi taybetî li Bîngol, Dêrsim, Dîyabekir, Elezîz. Hejmara axêveran ji
milyonekê heta du milyon kesan in.
Pirsgirêka zimanî ya derbarê nêzîkiya Kurmancî û Kirmanckî/Zazakî di heman
demê de pirsgirêkeke tevlîhev a siyasî, çandî û nasnameyî ye. Li gorî hin
lêkolîneran, Kirmanckî/Zazakî zimanekî cuda ye û Kirmanc cuda ne ji kurdan. 5
Wek nîşanker, piştevanên vê tezê ji bo Kirmancan peyva Zaza bi kar tînin, û ji
zimanê Kirmanckî re jî dibêjin Zazakî. Bi giştî li gorî vê tezê Kirmanc/Zaza di
eslê xwe de ji Xoresana Îranê hatine û li Rojhilat û Başûr-rojhilatê Tirkiyeyê bi
cih bûne. Digel peyvdanka hevbeş a Kurmancî û Kirmanckî/Zazakîyê, li gorî vê
tezê cudahiyên rêzimanî û fonolojîk Kirmanckî/Zazakiyê dikin zimanekî
serbixwe. 6
Lê bele li gorî lêkolînerên dî, Kurmancî û Kirmanckî/Zazakî herdu jî zaravayên
heman zimanî, anku kurdî ne. Bo mînak Komxebata Kurmanckî/Zazakî ya
navborî Kirmanckî/Zazakiyê wek zaravayekî kurdî dihesibîne. Li gorî
piştevanên vê teze peyva Zazakî naveke ku ji derve hatiye danandin; berevajiyê
wê Kirmanc bixwe li şûna Zazakî, navê Kirmanckî 7 bi kar tînin. Ev nav bixwe jî
têkiliyeke nêzîk nişan dide di navbera Kurmancî û Kirmanckî de. Wêdetir, gelek
Kirmanc xwe wekî Kurd pênase dikin û wek encama avakirina nasname û
aîdîyetê ew di nav tevgera Kurdî de cih digirin ên ku mafên zimanî û mafên dî
diparêzin. Lewma digel aliyên zimanî û ji wan cudatir, guncavtir e ku mirov
Kirmanckî/Zazakiyê wek zaravayekî kurdî bihesibîne. 8
Rewşa Sosyolenguîstîk a Kurmancî û Kirmanckî
Kurmancî û Kirmanckî herdu jî herî zêde li nav sînorên Tirkiyeyê tên axaftin. Lê
belê, siyasetên pişaftin û qedexeyê yên ku ji sala 1923an, anku ji damezirandina
Dewleta Tirkî pê ve hatine sepandin, ziyaneke mezin dayîne van zaravayan di
geşedan û bikaranîn û mekanîzmayên derbasbûna navber nifşan de. Gelek li cih
e ku mirov li vê derê behsa mînakên hewldanên qirkirina zimanî (linguistic
ethnocide) û glattophagia bike. 9Amrazên fermî, siyasî, aborî, zimannasî û civakî
hatine bikaranîn da ku kurdiyê dûr bixin ji çarçoveyên civakî-çandî û siyasî yên

3

Blau 1989; Paul 1998.
Malmîsanij 1996:3-4.
5
Kaya 2010; Keskin 2010.
6
Selcan 2001.
7
An jî li gorî herêmê Kirmançî, Kirdkî, Kirdice, Dimilkî û Dimilî jî tên bikaranîn; bnr. Lezgîn 2009,
Malmîsanij 1996.
8
Ji vir pêda ez dê peyva Kirmanckî bi kar bînim ji bo Zazakî, Kirdkî, Dimilkî wek ku ji aliye Komxebata
Kirmanckî/Zazakî di Rastnûştişa Kirmanckî (Rastnivîsa Kirmanckî) 2009: 18 de hatiye pêşniyazkirin.
9
Calvet 1988.
4
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geşedana navxweyî û derveyî, ragihandina neteweyî û navneteweyî û herwiha
bikaranîna rojane.
Tirkiyeyê ji salên destpêka 2000î pê ve di pêvajoya tevlîbûna Yekîtiya
Ewrûpayê (YE) de siyaseta tepiskar a zimanî sist kiriye. Qedexeya axaftina bi
kurdî rakir, sala 2004an destûr da hînkirina taybet a Kurmancî û Kirmanckî û di
Kanûna Paşî ya sala 2009an de bi navê TRT-6, qenaleke televîzyonê ya dewletî
vekir ji bo weşana bi Kurmancî û Kirmanckî. Wêdetir, ji sala 2012an pê ve bi
rêya projeyeke ceribînê 10 hînkirina Kurmancî û Kirmanckî di pergela
perwerdeya dewletî de eleqeyeke zêde pêk anî ji bo hînbûna van zaravayan, lê
bele ew tecrûbe gelek sînordar e: Xwendekar hefteyê tenê du saetan dersa kurdî
dibinin, mamoste bêperwerde ne û materyalên hînkirinê jî têrê nakin. 11Bi kurtî
wisa dîyar e ku hikûmata tirkî naxwaze kurdî li dibistanan bê hînkirin. Dema
daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî jê tête kirin, Alîkarê Serokvezirî Bülent
Arınç di sala 2012an de wiha got “Nabe ku perwerdeya bi kurdî hebe, ji ber ku
kurdî ne zimanî şaristaniyê ye”. 12 Diyar ev peywenda dilnexwaz armanc dike rê
li ber derbasbûna navbernifşî ya Kurmancî û Kurmanckî bigire û zindîbûna
zimanî kêm bike. 13
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Ji havîna 2015an pê ve, hikûmeta tirkî siyaseta xwe ya piralî bi dawî anîye û li
Kurdistanê vegeriyaye siyaseta xwe ya tepisandinê. Hewldana darbeya leşkerî
ya 15 Tîrmeha 2016an rewşa mafên mirovan hêj xirabtir kirine. Paqijiya mezin 14
a berdewam bandorê li hemû aliyên civakê dike û dibe xetereyeke mezin ji bo
demokrasiya li welatî. Hemû geşedanên erênî yên ku sala 2001an pêk hatine,
hatin rawestandin. Gelek profesor û lêkolînerên qada perwerdeya mamosteyên
zimanê kurdî ji wan zaningehan hatine avêtin ku navendên herî girîng in di
perwerdeya mamosteyên zimanên kurdî de.
Wek ku li jorî jî hatî behskirin: Ev peywenda qedexeya derbasbûna zimanî ji
nifşekî bo nifşekî dî û nebûna perwerdeya bi zimanê kurdî li Tirkiyeyê,
pirsgirêka perwerdeya zimanî û plansaziya zimanî hêj girîngtir dike ji bo
dîyasporaya kurdî ya li Ewrûpayê.
Plansaziya Zimanî: Nêrîneke Giştî
Siyaseta zimanî (language policy) û plansaziya zimanî (language planning)
derbarê bikaranîn û statûya zimanî de du xebatên têkildar îfade dikin ku gelek
caran li şûna hev têne bikaranîn.
Mirov dikare siyaseta zimanî wekî “komeke tercîhên hişmend ên derbarê
têkiliyên ziman(an) û jiyana civakî de” 15 pênase bike. Lewma ev têgeh
10

Bnr. Derince, di vê Hejmarê de.
Akın û Araz 2014.
12
CNN Turk, 07 Sibat 2012.
13
Çaglayan 2014.
14
Marcou 2016.
15
Calvet 1996:154-155.
11
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armancên giştîtir ên zimannasî, siyasî û civakî yên bingeha pêvajoya plansaziya
zimanî îfade dike. Raweya siyaseta zimanî, îdeolojî û têkiliyên hêzî yên civata
axêver dihewîne. Nêrînên berê– bo mînak ya Haugen- kurteya siyaseta zimanî
wisa dide;
[…]xebata amadekirina rastnivîs, rêziman û ferhengên
pîvanî ji bo rêberiya nivîskar û axêverên ji civateke axêver a
ne-homojen. 16
Armanca vê zehmetkêşiya aşkere ya bikaranîna zimanî ew e ku bandorê bike li
ser erk, şêwaz, wergirtin û bikaranîna ziman û zaravayên zimanê civateke
axêver.
Plansaziya Zimanî, berevajiyê vê yekê sepandina pratikî ya siyaseteke zimanî
ye. Ew bi piranî ji xebatên fermî yên dewletî yên derbarê hilbijartin û
pêşvebirina ziman(ên) yekgirtî yên rêveberiyê pêk tê. Plansaziya zimanî
hewldanên hevgirtî yên kesayet, kom an jî saziyan in ji bo bandora li ser
bikaranîn û/an jî pêşvebirina zimanî. Derbarê qonax, amraz û aliyên plansaziya
zimanî çend modelên cuda derketine meydanê. Modela Haugen a klasîk ji bo
plansaziya zimanî ji çar qonaxan pêk tê: Hilbijartina zimanî [language selection]
(avakirina siyaseteke zimanî), kodkirin [codification] (avakirina ziman û
edebiyateke standart, lêhûrbûn [elaboration] (pêşveçûna erkî ya berdewam a
zimanekî), û sepandin [implementation] (pêkanîn û piştevaniya her sê qonaxên
dî). 17 Çarçoveya Hornberger 18 ya têkûzdar pîçekê cudatir e û qonaxeke dî li ser
plansaziya zimanî zêde dike, plansaziya zimanwergertinê (hînbûna zimanî), ev
yeke bi rêzê ve li ser plansaziya statûyeê (anku bikaranîna zimanî) û plansaziya
korpusê (anku xebata li ser pergala zimanî) ava dibe. Baldauf jî qonaxeke dî li
ser zêde dike ku derbarê prestîja zimanî û plansaziya îmajê ye 19; bi kurtasî,
kategorîyên wî ev in: Plansaziya statûyê (derbarê civakê), plansaziya korpûsê
(derbarê zimanî bi xwe), plansaziya zimanî di perwerdeyê de (derbarê
zimanwergirtinê), û plansaziya prestij û îmajê (derbarê îmajê).
Binbeşên li jêrî dê herdu girîngtirîn aliyên plansaziya zimanî, anku plansaziya
korpus û plansaziya prestîjê bide nasîn.
Plansaziya Korpûsê wek Plansazi Zimanî
Plansaziya korpûsê pêvajoya bandorkirinê ye li ser şêwaza zimanî 20 û rêvebirina
guherînên li ser awayê zimanî ye. Berfirehkirina bêjeyan, hêsankirina qeydên
zimanî, nûkirina rastnivîs û bilêvkirinê û çêkirina materyalên zimanî wek
ferheng, lîsteyên bêjeyan hwd. bi piranî guherînan pêk tînin. Plansaziya korpusê

16

Haugen 1959 vgz.Hornberger 2006.
Kendall 2000:2014.
18
Hornberger 2006.
19
Baldauf 2005.
20
Hornerger 2006.
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bi aliyên zimanî –anku yên navxweyî- ve girêdayî ye û ji du qonaxan pêk tê:
Kodkirin û lêhûrbûn.
Kodkirin sepandina awayekî nivîskî ye li ser standarda hilbijartî. Berhema
sereke ya vê qonaxê bilêvkirin, rêziman, ferhengên pîvanî ne. Kodkirina bixwe
jî li ser sê jêre-qonaxan ava dibe: Nivîsekirin [graphisation] (hilbijartin û
pêşvebirina pergaleke nivîsînê), rêzimanîkirin [grammatication] (biryara li ser
rêzik/pîvanên rêzimanê), bêjebarkirin [lexicalisation] ( hilbijartin û pênasekirina
lodeke guncav a bêjeyan).
Lêhûrbûn termînolojî û geşedana stîlî a zimanekî kodkirî ye da ku ew ziman
daxwazên ragihandinê yên jiyana modern û teknolojiyê bi cih bîne. Qada wê ya
bîngehîn hilberîn û belavkirina têgehên nû ye. Lêhûrbûn di serî de ji xebatên
barkirina hêmanên nû yên bêjeyî li ser zimanekî û berfirehkirina wateya bêjeyên
heyî ye, da ku ew bikare daxwaza qadên nû yên bikaranîn û teknolojiyên nû bi
cih bîne. Lêhûrbûn bi giştî li ser du kategoriyan dabeş dibe: Nûkirina têgehî
(terminological modernisation) û geşedena stilî (stylistic development).
Geşedanên bêjeyî yên wekî lêhûrbûna têgehên taybet ji bo rêjeyeke berfireh a
peywendan, nûkirina têgehî pêk tînin. Armanca geşedanên stîlî jî hilberîna civîn
û çavkaniyên stilî ye ji bo qeydên taybet ên zimanekî. 21
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Plansaziya Prestîjê wek Plansaziya Zimanî
Haarmann plansaziya prestîjê wek aliyekî plansaziya zimanî dibîne ku xebatên
plansaziya statû û korpûsê pêk anîbin. 22 Plansaziya prestîjê lê digere da bandorê
li ser helwestan bike ku digel qebûla axêver û ne-axêveran, îmaj û bikaranîna
zimanekî pêşve bibe. Li gorî Haarmann plansaziya prestîjê di serî de girêdayî
saziyên dewletî û komên xebatê ne, lê bi wan ve sînordar nîne. Axêver û
çapemenî jî dikarin bibin lehengên pêşvebirina zimanî. Dibe ku pêşvebirina
zimanî bi gelek awayan be (pirtûkçe, ferheng, anîklopedî û hwd.) û li gelek astan
pêk bê (ji asta dewletî bigire heta asta axêveran), lê belê wisa dîyar e ku gotar
(discourse) bixwe jî xwedî rolekî biryarkar e. Plansaziya prestij û îmajê pêwîstî
bi plansaziya bingehîn heye ku qanihkirin lê gelek bandordar e; îqna bixwe jî
pêwîstî bi lêhûrbûn û stratejiyên gotarî heye. Gotar –axaftinên siyasî û gotara
medyayî- dikarin temsil û darazan ji qadên dî derbasî zimanî bikin, bi vî awayî
dikarin ji bo bikaranîna zimanekî taybet li ber axêveran rêyan vekin an jî bigirin.
Bi kurt û kurmancî, plansaziya korpûs û prestîjê bi du aliyên plansaziya zimanî
yên ji hev cuda lê bi hev re têkildar in. Heke prestîja zimanekî ya nizm be, ne
mimkun e ku plansaziya zimanî (anku peyvên nû, endîşeyên stilî û hwd.)
bandorê li ser axêveran bike. Her çi plansaziya korpûsê ye, dibe ku ew ji bo
bikaranîna zimanekî rêveker û rêhêsankar be û di dawiyê de îmajeke nû bide
zimanekî û axêverên wî.
21
22

Kaplan û Baldauf 1997.
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Plansaziya Zimanê kurdî: Du Komxebatên li Dîyaporayê
Herçend kurd pitir li “welatên xwe” Tirkiye, Îran, Sûriye û Îraqê niştecih bin jî,
xebatên plansaziya zimanê kurdî ewil li dîyasporayên Ewrûpayê dest pê kirin.
Peydabûna dîyasporayekê li Ewrûpayê diçe heta salên 1960î, dema hejmareke
maqûl a kurdên ji Tirkiyeyê gehiştine Elmanya, dewletên Benelux, Awûstûrya,
Swîsre û Fransayê. Ew para pitir di Çarçoveya Piralî ya Koça Xebatê –ILO(Multiliteral Framework on Labour Migration) de wek xebatkarên koçer hatin. 23
Helbet geşedanên siyasî xwezaya van koçan veguherand. Piştî Şoreşa Îslamî ya
1979an li Îranê, Darbeyê Leşkerî yê 1980an li Tirkiyeyê, şerê domdirêj û
xwînrêj ê Îran û Îraqê, û sefera qirkirina kurdên li Îraqê (Helebçe) pêlên mezin
ên penaberên siyasî yên kurd gehiştin Ewrûpa û Emrîkaya Bakur. Li gor
texmînên Enstîtûya Kurdî ya Parîsê, 24 herî kêm 1.5 mîlyon kesên ji dîyasporaya
kurdan li ser parzemîna Ewrûpayê hene û herî zêde li Elmanya, Fransa,
Holanda, Awûstûrya û Brîtanya Mezin dimînin. Ji sala 2011an pêve şerê
navxweyî yê Sûriyeyê û ji sala 2015an pêve geşedanên siyasî yên nû li
Tirkiyeyê, koça berdewam a ber bi Ewrûpayê ve dîsa zêde kirine.
Peydabûna dîyasporayê 25 ji nêz ve, ewil girêdayî civateke xwedî îddîa û
hişmendiya nasnameyeke “etnîk” an jî neteweyî ye; ya duyem girêdayî
peydabûna saziyên fikrî û çandî yên civakî ye; ya sêyem jî bi gelek awayên rast
û xeyalî ve girêdayî têkilîyên navneteweyî yên civakî ye digel xak an jî welatê
bingehîn. 26 Çi bi awayê torên civatî, komên xebatê, an jî awayên dî yên
tevgerînê bin, ev hersê şert bi awayekî aşkere li civatên kurd ên li Ewrûpayê tên.
Bo mînak pîrozkirina Newrozê, bêguman yek ji demên herî balkêş ên van
tevgeran in. Wan trawmayên giştî yên wekî komkûjiya Helebçeyê, Îraq (1988) û
berxwedanên giştî yên wekî parastina Kobanê, Sûriya (2014) ya li hember êrişên
DAÎŞê ava kirin. Di ser da endamên dîyaporayê bi mayînên kêm zêde
berdewam ve têkiliyên nêzîk danandin di gel welatê bingehîn.
Ji nava potansiyelên dîyasporayekê ya herî bandordar ew e ku ew dikare bibe
çavkaniya geşedanên zimanî û edebî. Wek ku Scalbert-Yucel ji bo dîyasporaya
kurd a li Swêdê nişan dide, dibe ku edebiyat ji nava koçberan derkeve- di
mînaka Kurmancî de: Rewşenbîr, rojnamevan, nivîskar û mamosteyên ji
darbeya leşkerî ya 1980an reviyayî, bi kurdî pirtûk, roman nivîsîn û hinek
rojname derxistin. 27
Du saziyên hevçerx, Komxebata Kurmacî ya bi navê Semînera Kurmancî û
Komxebata Kirmanckî ya bi navê Grûba Xebatê ya Vateyî nûnerên herî
bandordar ên plansaziya zimanê kurdî ya li dîyasporayê ne. Herdu hewildan jî
ilhama xwe ji birayên Bedirxanî, Celadet û Kamûran digirin, wan jî Kurmancî li
23

ILO 2016.
Enstîtûya Kurdî ya Parîsê 2017a.
25
Ji bo nîqaş û pênasêyên kûr ên têgeha dîyasporayê bnr. Sheffer 1993; Bruneau 2004.
26
Bruneau 2004: 23-24.
27
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koçberiyê, di salên 1930î 1940î de li Sûriye û Lûbnanê nûjen kiribû. Serkeftina
herî bilind a birayên Bedirxanî latînîzekirina elfabeya kurdî bû di sala 1932an
de, û berbelavkirina wê elfabeya nû bi rêya kovara Hawarê. Ew yekemîn
plansaziya zimanî ya dîyasporayî bû ku ji salên salên 1930î 1940î pê ve bû ajo û
model bo çalakiyên komxebatên Kurmancî û Kirmanckî.
Komxebata Kurmacî ya bi navê Semînera Kurmancî li Parîsa Fransayê ye û
girêdayî Enstîtûya Kurdî ya Parîsê ye ku li sala 1983an hatiye avakirin.
Enstîtûya Kurdî ya Parîsê saziyeke çandî ye ku bûye sitargeha rewşenbîr û
hunermendên kurd digel pisporên Rojavayî yên xebatên kurdî. Armancên vê
enstîtûyê ev in: Berdewamkirina zanîna kurdî û dîroka wê li nav civata kurd;
alîkarî ji bo entegrasyona koçberên kurd digel welatên wan ên Ewrûpî; û
pêşvebirina zanîna civakî derbarê kurdî, rewşa wê ya sosyopolîtîk û axêverên
wê. Piştî deh salên xabata wek saziyeke bê-qezenca maddî, bi qirareke ku ji
aliye Serokwezîrê Frensî ve di 2yî Adara 1993yan de hatiye îmzekirin Enstîtûya
Kurdî ya Parîsê wek saziyeke wisa hat nasîn ku ji bo berjewendiyên civakê
dixebite. 28
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Her çi Komxebata Kirmanckî ya bi navê Grûba Xebatê ya Vateyî ye, ew ji aliye
komeke lêkolîner, zimannas û nivîskarên Kirmanckî-axêv ve – bi navkirina
Lezgîn 29 ve “îdealîstên xwebexş”- sala 1996an li Stokholma Swêdê hate
avakirin.
Berê xebatên herdu komxebatan jî li nava dîyasporaya kurdî ya li Ewrûpayê
dihatine birêvebirin. Digel pêvajoya demokratîkbûna li Tirkiyeyê û mizakereyên
têketina Yekîtiya Ewrûpayê, lêkolînerên ku li Tirkiyeyê diman jî bûne endamên
herdu komxebatan, paşî jî hinek civînên komxebatan li Tirkiyeyê jî hatine
lidarxistin.
Piraniya endamên herdu komxebatan li Swêdê dijîn, jixwe ew welat bûye warê
pitiriya rewşenbîrên kurd ên ku piştî darbeya leşkeri ya 1980an ji Tirkiyê bi darê
zorê hatine koçberkirin. Şanzde endamên Semînera Kurmancî hene, lê
Komxebata Kirmanckî xwedî çarde endaman e. Ji her çar parçeyên Kurdistanê
mamoste, rojnamevan, nivîskar (Mehmet Uzun jî endamekî berê bû) û
xebatkarên zimanî wek endam di nava komxebatan de cih digirin. Hemû endam
herî kêm sê-zimanî an jî çar-zimanî ne û ji hemiyê girîngtir xwedî zanîn û
axaftineke baş a Kurmancî û Kirmanckî ne.
Endamên komxebatan nayêne hilbijartin û girêdayî çi saziyên neteweyî nînin.
Piraniya endamên herdu komxebatan berî koçberiya xwe çalakvanên siyasî bûn
û tevlî çalakiyên nasîna ziman û çanda kurdî bûbûn. Çalakiyên wan ên siyasî
yên li welatên wan ên eslî veguherîne çalakiyên dîyasporayî ji bo parastina
zimanî. Meşrûbûn û otorîteya endamên komxebatan digel gelek tiştên dî ji
tecrûbeyên wan ên bere, yên li welatên eslî tên.
28
29
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Herdu komxebat salê du caran civînên yek-hefteyî yên dirêj li dar dixin. Di her
civînê de endam, encamên xebatên xwe yên li ser mijarekê peşkeş dikin ku berê
ji aliye wan ve hatiye diyarkirin. Piştî pêşkeşî û nîqaşan, xebat têne çapkirin.
Endamên komxebatan wek xwebexş dixebitin û ji bo tevkariyên xwe çi
alîkariyên maddî wernagirin. Ew salê du hefteyan ji betlaneya xwe vediqetînin ji
bo tevlîbûna komxebatan.
Civîna ewil a Komxebata Kurmancî sala 1987an li Katalonyayê, bi piştgiriya
Hikûmeta Katalonyayê hate lidarxistin. Komxebata Kirmanckî jî civîna xwe ya
ewil sala 1996an li Stokholmê li dar xist.
Digel pêvajoya azadiyê ya salên 2000î li Tirkiyeyê, endamên herdu komxebatan
bi awayekî rêkûpêk hatûçûne Tirkiyeyê û rê li ber civînên li Tirkiyeyê vebû ( bo
mînak civîna 53yêm a Komxebata Kurmancî, Hezîrana 2014an li bajarê Cizîrê
yê dîrokî û çandî hat lidarxistin). Komxebata Kirmanckî ji sala 2003an pêve
civînên xwe bi taybetî li Tirkiyeyê li dar dixe (bo mînak civîna 25em, sala
2014an li Bîngolê hate lidarxistin). Wêdetir, şaredariyên kurdan ên li Tirkiyeyê
jî mêvandariya civînên van herdu komxebatan kirin, bo mînak şaredariyên
Dêrsîm, Bazîd, Mêrdîn û Diyarbekirê.
Di gel civînên li dewletên Ewrûpayê û li Tirkiyê, Komxebata Kurmancî ji aliyê
Hikûmeta Herêmî ya Kurdistanê jî salên 2002, 2007, 2016 û 2017an hate
mêvankirin. Navneteweyîbûna civînan alîkariya saziyî jî bi xwe re tîne û digel
wê jî meşrûbûnê zêdetir dike ji bo çalakiyên komxebatan û endamên wan ên
siyaseta zimanî û plansaziya zimanî.
Armancên herdu komxebatan ên ku li jorî hatine behskirin gelek in, lê li dora
danasîn û pêşvebirina kurdî kom dibin. Pêşgotina bîst hejmarên ewil ên Kovara
Kurmancî wisa behsê xebatên Komxebata Kurmancî dike:
Kurmancî ku zimanê rojane yê hejmareke mezin a kurdan e,
digel Dîyasporaya Kurdî ya li Ewrûpayê û li Tirkiyeyê
hatiye qedexekirin û li Sûriye, Îran û Îraqê ji pergela
perwerdeyê hatiye derxistin, di dawiya sedsala 20an de,
pêwîstî bi hewldanên sabîtkirina gencîneya bêjeyan
(thesaurus), standartkirina bilêvkirin û rêzimanê, venûkirina
bêjeyan da ku bikare îhtiyacên axêverên xwe îfade bike di
hemî qadên jiyanê de, lê bi taybetî di medya û perwerdeyê
de. Ev peywireke gelek giran e ku ji bo miletekî dewletdar,
di rewşên asayî de ji aliye akademiyekê bê bicihanîn. Lê di
mînaka taybet a kurdan de ku demeke dirêj e ji dewletê
bêpar in, peywireke wihareng, incax li Dîyasporayê, li
Ewrûpaya demokratik dikare bê bicihanîn. 30
Niha jî em ê cih bidin daxuyaniyeke din ku ji aliye Komxebatan Kirmanckî ve di
Pêşgotina Ferhengê Kirmanckî/Zazakî – Tirkî de hatiye bicihkirin:

30
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Kirmanckî gelek kêm hatiye nivîsîn û di zimanê nivîskî de
zêde pêş ve neçûye. Herçend di van salên dawî de
hejmareke nivîskarên vî zaravayî derketibin jî, ew bi
Kirmanckîya herêma xwe dinivîsin, heta hin caran bi
devoka gundê xwe. Zimanê edebî hewceyî bikaranîna
awayên berbelav û pêvajoyeke standartkirinê ye. Tenê karen
micid û domdirêj dikarin xwe bigehînin vê armancê. 31
Ev armancên giştgir di pratîkê de çawa hatine bidestxistin? Van her du
komxebatan gelek xebat bi encam anîne, lê tenê lîsteyeke bijare dikare li vê derê
bê peşkeşkirin.
Plansaziya Zimanê Kurdî: Plansaziya Korpûsê
Derbarê plansaziya korpûsêya Kurmancî û Kirmanckî de xebatên wan
komxebatan xwedî sê qadên bingehîn in: Hilbijartin (collection), berhevkirin
(compilation) û arşîvkirina bêjeyan; venûkirina bêjedankê (modernisaztion of
lexicon); û yekkirina rastnivîs û termînolojiyê.

194

Armanca hilbijartin, berhevkirin û arşîvkirina bêjeyan avakirina gencîneyeke
bêjeyan û çêkirina ferhengên giştî yên mijarî ne. Hem Komxebata Kurmancî
hem jî ya Kirmanckî ewil li ser çavkaniyên nivîskî yên bêjeyan rawestan û ji
metnên dîrokî peyv derêxistin da ku wateyên esas biparêzin. Di serî de
ferhengoka feylesof, nivîskar û mamosteyê kurd Ehmedê Xanî (ya bi navê
Nûbara Ehmedê Xanî) ji aliyê Komxebata Kurmancî ve bo vê armancê hate
bikaranîn. Ew ferhengoka Ehmedê Xanî ku di sala 1680yan de hatiye nivîsîn,
xwedî cihekî girîng e di dîroka ferhengnasiya kurdî de, ew wek yekemîn
ferhenga vî zimanî tête zanîn. 32 Herwisa neata alim û şaîrê sedsala 15an Mela
Ehmedê Batê, anku Mewlûda Bateyî 33 jî ji aliye van komxebatan hate bikaranîn
ji bo dîyarkirina berdewamiya nerîta dewlemend a zimanê xwe. Dîsa dîwana
nivîskar, şaîr û sûfî Melayê Cizîrî jî daxilî xebata zehmet a hilbijatina bêjeyan
dibû. Bi van xebatan ve armanc tenê venûkirina zimanî nebû, lê nîşandayîna
kevinbûna zimanê kurdî bû. Lewma ew hewldan di heman demê de bersivên
wan gotarên li Tirkiyeyê bûn ku digotin “Kurdî ne ziman e”.
Ji bilî çavkaniyên bingehîn- bo mînak ferhengên kevin- komxebatan wek
çavkaniyeke serkeftî a edebî ji rojnameyên ewil ên bi kurdî jî mefa wergirtin.
Bêjeyên mijarî ji van rojname û kovaran hatine hilbijartin: Hawar (kovara ewil a
bi rênivîsa latînî ku ji aliyê birayên Bedirxanî ve di navbera salên 1932-1943an
li Şamê hatiye derxistin), Ronahî (dîsa ji aliyê birayên Bedirxanî ve di navbera
salên 1942-1944 de hatiye weşandin), Roja Nû (ji sala 1978an pêve hate
weşandin).
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Digel çavkaniyên çapkirî, çavkaniyên devkî û folklorik jî hatine vekolîn. Bo
mînak, endamên komxebatan stranên dengbêjan tomar kirin û ji stranên wan
bêje hilbijartin. Hinek endaman anket çêkirin da ku ji hemû qadên zimanî
bêjeyan hilbijêrin, hinek ji wan ev in: Îfadekirina dijûnan, îbadetan, navên
badana simbêlan, navên endamên laşen mirov û heywanan, navên nexweşiyên
mirov û heywanan, çandinî, giyanasî û hwd. Herwisa li Mêrdîn, Qerejdax,
Botan, Êrîvan, Bêdlîs, Wan, Qulu, û Selmasê li ser taybetmendiyên bêjeyî yên
devokan jî anket hatine çêkirin. Bi xêra hemû çavkaniyên li vê derê hatine
nasandin, çi devkî çi nivîskî, ji serdemên bere heta serdema nû, hindî ji desten
wan hat, van komxebatan hewil da ku bêjeyan hilbijêrin, kom bikin û arşiv
bikin.
Venûkirina bêjedankê di qada plansaziya korpûsê de kategoriya duyem a karen
komxebatan e. Adaptasyon û hilberîna bêjeyên nû ji bo piştevaniya geşedana
zimanekî dikevin nava vê kategoriye. Herwisa tesbîtkirina pêwîstiya axêveran di
qadên nû yên ragihandinê de wekî aborî, hatûçû, kozmetîk, teknolojiyên
ragihandinê (IT) û kompîter, dadwerî, leşkeri, siyaset, rojnamevanî, bîrkarî,
kîmyagerî û hwd. çêbû. Xebatên venûkirinê ev in:
•
•
•

Çêkirina peyvên nû li ser kokên heyî: bo mînak, peyva
peyarêk ji “peya” û “rê” hatiye çêkirin.
Deynwergirtina peyvan ji zimanên dî û adaptasyona wan
li gorî awayê fonetîka Kurmancî û Kirmanckî: Bo mînak
garaj (garage) û vîlla (villa).
Wergera wateyê, li vê derê hêmanên semantik ên
têgehan rasterast têne wergerandin, wekî: e-name (email), e-pirtûk (e-book), binawe (submarine), asayîşo
pêroyî (general safety), hwd.

Yekkirina rastnivîs û termînolojiyê kategoriya dawî ya xebatên plansaziya
korpûsê ye ku li vê derê dê bête behskirin. Armanc pênasekirin û avakirina
termînolojiyên yekgirtî ye ji bo zelalkirina ragihandinê û herwisa jêkfehmkirina
di navbeyna zaravayên kurdî, bi taybetî di qadên teknolojî û zanistê de.
Komxebata Kurmancî (Semînera Kurmancî) li ser mijarên rastnivîsî gelek xebat
kirine. Komxebatê standarda navên bajaran jî weşandin ku bere hatibûn
tirkîkirin; Bidlîs, Çewlîg, Dêrsîm, Dîyarbekir, Riha, Semsûr, Xarpêt. Herwisa
Komxebata Kurmancî li ser termînolojiya rêzimanê jî disekinî. Kovara
Kurmancî 34 hejmareke lîsteyên têgehên rêzimanê weşandin, bo mînak: Termen
rêzimanî, dengdar, dengdara dirêj, dengdara kurt, bêdeng, dudeng, kite, yekkite,
dukite, sêkite, kitandin. Vê komxebatê bere xwe da têgehên zimannasiyê jî. Di
hejmarên 50 û 51 yên Kurmancî de du lîsteyên têgehên zimannasiyê hatine
weşandin. Hinek ji wan ev in: Duziman, duzimanî, duzimaniya kesane,
duzimaniya tam, malbata zimanan, şîfreguhertin, yekziman, zaravanas,
zaravanasî.
34
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Komxebata Kirmanckî (Grûba Xebatê ya Vateyî) xebatên xwe yên li ser rêzikên
rastnivîsê sala 2005an wekî pirtûk bi navê Rastnuştişê Kirmanckî/Zazakî li
Stenbolê dane çapkirin. Îro ew pirtûk bûye referansek ji bo rastnivîsa Kirmanckî
û xêra wê digehe avabûna zimanê edebî. Mirov dikare wê wekî tevkariya herî
baş a Komxebata Kirmanckî bibîne li ser vejandina zaravayê Kirmanckî.
Plansaziya Zimanê Kurdî: Plansaziya Prestîjê
Zimanê kurdî herdem di bin pestiyeke siyasî û civakî bû ji aliyê zimanên serdest
ve; ji ber wê pestiyê gelek peyv derbasî kurdî bûne. Ya rast deynkirinên peyvan
diyardeyeke berbelav e di kontakta zimanan de. Dîsa jî neyeksaniya têkiliyên
hêzî û nebûna perwerdeyê, zimanê kurdî kiriye “zimanekî deynker” ê taybet. Îro
kurdîyê hejmareke zêde ya peyvan ji zimanên erebî, farisî, tirkî û ermenî deyn
wergirtîne. Di ser da jî hejmareke peyvên deynwergirtî di nav zimanê kurdî de
heliyane, lewma axêver nizanin ku ew bi peyvên deynwergirtî diaxivin. 35 Ji ber
peydabûna perwerdeyê, zêdebûna weşanên kanalên televizyon û radyoyên
taybet û dewletî û pêvajoya standartkirinê bêjeyên pakxwaz ên kurdî belav kirin,
lê gelek axêverên kurdî ji bêjeyên deynwergirtî aciz bûn û hewl dan wan di
axaftinên xwe yên rojane de bi kar neyînin. Ev rewşa hanê ji nezanîna kokên
bêjeyan tê – bo mînak hin caran axêver xwe ji peyvên “bingeh tirkî” dûr dixin,
lê ew bêje di eslê xwe de “bingeh Îranî” derdikeve.
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Lewma Komxebata Kurmancî li ser peyvên kurdî yên ku ji zimanên ermenî,
rûsî, yûnanî, frensî hatine wergirtin gelek weşan kirin da ku koka peyvên
deynwergirtî yên kurdî bêne tesbîtkirin. Gelek civîn jî hatine li dar xistin (bo
mînak, civîna li ser peyvên Kurdî-Îranî di zimanên cîran de). Hinek ji wan
civînan li ser peyvên Kurdî-Îranî yên di tirkî de bûn. Hinek xebatên dî jî li ser
pênasekirina peyvên Kurdî-Îranî yên ji erebî û yûnanî bûn. Digel pênasekirina
peyvên Kurdî-Îranî di tirkî, erebî û yûnanî de Komxebata Kurmancî bêjeyên
mewcut ên kurdî dan ber zimanên kevin ên îranî yên wekî avestî, partî û pehlevî
jî. Gelek lîsteyên peyvan hatine weşandin da ku têkiliyên bêjeyî yên di navbera
kurdî û zimanên Îranî de bête dîtin. Bi vî awayî, bi reya nîşandana kokên kevin
ên kurdî, têkilî û danûstandinên digel zimanên dî yên Îranî, komxebatan hewl
dan ku li ser prestîja kurdî û di encamê de li ser helwestên li hember kurdî
bixebitin.
Plansaziya Zimanê Kurdî: Belavkirina Encaman
Komxebata Kurmancî (Semînera Kurmancî) encamên xebatên xwe li ser
malpera Enstîtûya Kurdî ya Parîsê wek ferhengeke serxetê diweşîne. Herwisa
encam di Kovara Kurmancî (salê du hejmar) de jî têne weşandin. Mirov dikare li
ser malpera enstîtûyê xwe bigehîne hemû hejmarên vê kovarê û wan daxîne. 36
Ferhengên serxetê wergera peyvan hêsan dikin di navbera kurdî, tirkî, frensî û
35
36
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ingilîzî de. 37 Cildê yekem ku ji bîst hejmarên ewil (ji sala 1987 heta 1996an) pêk
dihat di sala 1999an de hate weşandin digel îndeksên ji bo hemû zimanên
navborî; cildê duyem ku ji çil hejmarên dawiyê pêk tê di sala 2010an de hate
amadekirin. 38 Wêdetir Ferhenga kurdî-frensî (Dictionnaire kurde-français) di
sala 2017an de ji aliye Enstitûya Kurdî ya Parîsê hate weşandin, tê de 85.000
bêje hene. 39 Ev berfirehtirîn ferhenga kurdî-frensî ku di salên 1970yî de ji aliyê
Kamûran Bedirxan ve hatibû destpêkirin, ji serfiraziyên Komxebata Kurmancî
gelek xêr dît.
Bi heman awayî, Komxebata Kirmanckî (Grûba Xebatê ya Vateyî) encamên
xebatên xwe di Kovara Vate de weşandin. Kovara Vate li Stokholmê dest bi
weşanê kir, piştî hejmara 20an pê ve (2003) li Stembolê tête weşandin. Wêdetir
Komxebata Kirmanckî bi zaravayê Kirmanckî ferheng û pirtûkan jî amade dike:
Ferhengê Tirkî-Kirmanckî/Zazakî 40, Ferhengê Kirmanckî/Zazakî-Tirkî 41,
Ferhengê Îdyomê Kurdkî/Kirmanckî/Zazakî 42, Dersên Zimanî yên
Kirmanckî/Zazakî bi Raveya Tirkî 43.Weşanxaneya Vateyê ku wek weşanxaneya
Komxebata Kirmanckî tête zanîn, heta niha 35 roman, heşt pirtûkên çîrokên
zarokan, û çar pirtûkên ceribînê bi zaravayê Kirmanckî çap kirine. Hemû pirtûk
û ferheng korpûseke zimanî ya girîng ava dikin ji bo Kirmanckî.
Armanca van xebatan beriya her kesî pisporên zimanê kurdî ne, bo mînak
zimannas, mamoste û çalakvan, rojnamevan, nivîskar û wergêr in. Hejmareke
zêde ya ferheng û pirtûkên rêzimanê, weşanên van komxebatan wek çavkaniya
sereke bi kar tînin. 44 Bi xêra xebatên van pisporan vêca bikarhênerên ne-pispor
jî xwe digehînin encamên xebatan.
Herdu komxebat weşanên xwe bi elfabeya latînî dikin. Ev yeke nişan dide ku ev
komxebat girîngiyeke mezin didin axêver û lêkolînerên ku vê elfabeyê bi kar
tînin. Jixwe herdu komxebat jî bi taybetî bi elfabeya latînî diweşînin. Elfabeyên
erebî û kirîlî ku ji aliyê kurdên li Îran, Îraq û dewletên Yeketîya Sovyetê ya berê
dijîn, qet nayên bi kar anîn. Heta niha wisa diyar e ku kurdên li Tirkiye û
Sûriyeyê, ku bi piranî elfabeya latînî bi kar tînin, koma armanca sereke ne ji bo
van xebatan.
Encam
Gotara min li ser du pêşengên plansaziya zimanê kurdî yên li dîyasporayê hûr
dibe: Komxebata Kurmancî (Semînera Kurmancî) û Komxebata Kurmanckî
(Grûba Xebatê ya Vateyî). Xebatên van saziyên dîyasporayê li ser plansaziya
korpûs û plansaziya prestîjê kom dibin, plansaziya prestîjê pêtir ji aliyê
37
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Komxebata Kurmancî ve tê rêvebirin. Bi destnîşankirina dîrokîbûna kurdî û
peyvên wê yên ku bi deyn dayîne zimanên dî, ev komxebat hewl dide ku îmaja
kurdî bilind bike û wê bigehîne asta ziman û dîrokên têkildar û cîran.
Herdu komxebat jî ewil li dîyasporayê hatine rêvebirin, lê dûrbûna wan ji
Kurdistanê, nebûna bandora li ser perwerdeyê û nebûna bandora rasterast li ser
bikaranîna zimanî asteng bûn li hemberî şamilbûna komxebatê. Piştî ji van
kêmasiyan haydar bûn, herdu komxebatan civînên xwe yên vê dawiyê li
herêmên kurdîaxêv li dar xistin da ku xwe bêtir bigehînin axêverên zimanê
kurdî.
Lê dîsa jî nirxandina tevkariyên komxebatan li ser bikaranîna kurdî li
dîyasporayê hewceyî bêtir lêkolînên derbarê pirsên veguhastina navbernifşî û
zindîtiya zimanî ye. Digel astengiyên li vê derê hatine behskirin, dîsa jî herdu
komxebatên Kurmancî û Kirmanckî bûyîne otorîteyên zimanî ku ji saziyên
kurdan û tevgerên çalakvan rûmetê dibinin, û ji bo gelek lêkolînên li ser kurdî
wek referans û çavkaniyên sereke têne dîtin.
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Kitap Değerlendirmesi | Book Review

KİTAP DEĞERLENDİRMESİ

Ordîxanê CELÎL, Celîlê CELÎL, Zargotina Kurda,
Înstîtûta Kurdzanîyê-Wien, Wien, 2014.
Malbata Celîlan di warê çanda
kurdî de gelek xebat kirine.
Bavê malbatê Casimê Celîl
yek ji wan kesên pêşî bû ku li
Ermenistanê bingeha xebatên
çanda kurdan danîbû û
berpirsyarê demekê yê şaxa
kurdî bû di Radyoya Êrîvanê
de. Xanima Rizgo û hevjînê wê Casimê Celîl zarokine wisa pêgihandine ku
mîna zanîngeheke kurdî berhem afirandine. Ji her çar zarokan kurê mezin,
Ordîxanê Celîl, fîlologek bû ku di zanîngehan de serokatiya kursiya kurdnasiyê
kiriye. Celîlê Celîl dîroknasek e ku di warê dîroka siyasî ya kurdan de gelek
berhem dane. Cemîla Celîl etno-muzîkologek e ku heta nuha tu kesan hindî wê
di warê stran û awazên kurdî de xebat nekirine. Xwişka biçûk Zîna Celîl
edebiyatnasek e ku ji kurdî ji bo zimanên wek rûsî, almanî, lehî gelek werger
kirine û xizmeta danasîna çanda kurdan kiriye.
Vê malbata kurdologan xebata herî zêde û demdirêj di warê berhevkirin,
senifandin û çapkirina keresteyên folklora kurdî de kiriye. Ev xebata ezamet a bi
navê Zargotina Kurda herçend li ser navê Ordîxanê Celîl û Celîlê Celîl hatibe
çapkirin jî, encama karê vê malbatê ye weku di pêşgotinê de hatiye diyarkirin.
Înstîtuta Kurdzanîyê-Wienê (ÎKW) barê çapkirina vê xebatê hilgirtiye. Xebat bi
berfirehiya xwe di dîroka folklora kurdî de xebata herî mezin e ku bi tevahî ji 25
cildan pêk tê û bi rengekî ensîklopedîk e. Ji hêla demê ve encama xebateke
zêdeyî 60 salan e. Herwiha ji hêla herêmên ku berhevkerî li wan hatiye kirin jî
xebata herî berfireh e. Seheya berhevkirinê herêmên kurdan ên nav sînorên
dewletên Tirkiye, Sûriye, Îran, Iraq, Ermenistan, Gurcistan, Azirbêcan,
Qazaxistan û Qirxizîstanê ye.Wek rêbaza berhevkirinê an dengê zarbêjan
(dengbêj, çîrokbêj, stranbêj) hatiye tomarkirin an jî li wan hatiye guhdarkirin û
gotinên wan hatine nivîsandin.
Parek ji berhemên folklorîk ên di vê xebatê de li Sovyeta berê bi herfên kîrîlî
hatibin çapkirin jî, piraniya wan cara pêşî tên çapkirin. Janrên folklorê yên ku li
25 cildan hatine dabeşkirin bi vî awayî hatine rêzkirin: 1. Êpîk û dastan 2.

Osmanlı Devleti ve Kürtler

Stranên dîrokî yên şeran û mêraniyê 3. Stranên evîndariyê/dilan 4. Dilok,
heyranok, dûrik û manî 5. Stranên şînê û xemgîniyê 6. Stranên dîlan û govendan
7. Cengname û rostemî 8. Beyt û dewrêşoka 9. Qewl û beytên êzdiyan 10. Çîrok
11. Çîrçîrok û çîvanok 12. Hûmor, anêkdot 13. Fabêl 14. Gotinên pêşiyan 15.
Îdyom, biwêj 16. Stranên kar û xebatê 17. Parêmêlogiya û yên mayîn.
Hatiye diyarkirin ku hin janrên folklorîk yên wek stranên şînê, dewrêşoka, beytserhatiyên îslamê û sofiyan, qewl û beytên êzdiyan, cengname û rostamî, stranên
rîtuel, dîdarok û edebiyata zarokan cara pêşîn di vê xebatê de hêjayî baldariyê
bûne û cihê xwe di xebatê de girtine.
Heta nuha ji 25 cildên plankirî 5 cild hatine çapkirin ku ev cildên 1, 2, 3, 9, 10
in. Her sê cildên pêşî ji êpîk û dastanan re, cildên 9an û 10an ji çîrok û
çîvanokan re hatine veqetandin. Di nav berhemên berhevkirî de yên pir naskirî jî
hene û yê zêde nenaskirî jî. Heman berhem bi varyantên xwe yên cuda jî cih
digirin ku ev yek ji bo xebatên li ser folklorê derfeta wê yekê dide guhertin bên
dîtin ku li gor herêm, zayend, temen û derdora zarbêjî peyde dibin.
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Di pêşekiya her cildekê de nivîsarên zanistî yên derbarê janrê di cilda
mewzûbehs de hene. Hin gotar û nivîsarên aydî kesên din jî hene, ne ku tenê
daneran nivîsîne. Di paşkoka her cildekê de di beşê “nivîsarnasî” de agahiyên
cihê berhevkirina berhemê, navê zarbêj, heger berê hatibe çapkirin agahiyên
çapkirinê û agahiyên cihê arşîva tomara deng hene. Herwiha kurtejiyana zarbêj,
ferhenga peyvên biyanî û kêmnas, navrêzka nîgaran û foto-album hene. Xebat bi
wêneyên kesan, û wêne û nexşeyên deverên berhevkirinê hatiye
dewlemendkirin. Di paşkoka hin cildan de çîrok û serpêhatiyên bi zarbêjan re
hatine vegotin ku vê yekê rengekî zindî daye xebatê. Herwisa Cemîla Celîl ji bo
hin stranan nota nivîsîne ku vê yekê pirhêliya xebatê bihêz kiriye.
Dema em ji hêla zimên vê lê binerin, hatiye îdiakirin ku axaftina zarbêjan bêyî
destkariyekê hatiye veguhastin ku ev yek hem qaîdeyeke bingehîn e ji bo karên
zanista folklorê û hem derfetê dide ev berhem wek keresteyên zimannasiyê jî
bên bikaranîn. Bi armanca ku axaftina her zarbêjî ji hêla fonetîk ve bi awayekî
rast bê dayîn alfabeya Celadet Alî Bedirxan bi zêdekirina herfên ç’[tʃˁ], e’ [ʕ], h’
[ħ], k’ [kh], p’ [ph], r’ [r], t’ [th], ẍ [ɣ] hatiye bikaranîn. Ji hêla rênivîsê ve di
mijarên wek cuda-nivîsîn, pêve-nivîsîna hin hêmanên zimanî de, qebûlên
berbelav û zal hatibana tetbîqkirin, wê xwendina xebatê hêsantir bûya.
Halê hazir bidestxistina vê xebata giranbuha ku mirov dikare wê wek
ensîklopediya folklora kurdî bi nav bike, hinekî zehmet e. Hêvî ew e ku her 25
cild wek plankirî bên çapkirin û belavkirin da ku her kurd bikare jê sûd wergire.
Ümran ALTINKILIÇ
Lêkoler, Zanîngeha Mardin Artukluyê
Enstîtuya Zimanên Zindî yên li Tirkiyeyê
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Yayım İlkeleri
Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye’de Yaşayan Diller
Enstitüsü tarafından çıkarılan JMS (The Journal of
Mesopotamian Studies), Kürt, Arap ve Süryani dili kültürü
ve edebiyatları alanlarındaki bilimsel nitelikli çalışmalara
yer veren hakemli bir dergidir. Bahar ve Yaz sayıları
olmak üzere yılda iki defa yayımlanır. Yayımlanacak
yazılarda bilimsel araştırma ölçütlerine uygunluk, alana
bir yenilik getirme ve başka yerde yayımlanmamış olma
şartı aranır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler,
yayımlanmamış olmak şartıyla kabul edilebilir.
Yazıların Değerlendirilmesi
• Dergimize gönderilen yazılar, öncelikli olarak yayın
kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir.
İlkelere uygun bulunanlar, iki hakeme gönderilir.
Yazarlar, hakemlerin önerilerini dikkate alıp gerekli
düzeltmeleri yaparlar; fakat katılmadıkları noktalara
itiraz etme hakkına sahiptirler.
• Gönderilen telif makaleler, Editör Kurulu tarafından
incelendikten sonra değerlendirilmek üzere “kör
hakem” yöntemiyle konunun uzmanı iki hakeme
gönderilir. İki hakemin görüş ayrılığı durumunda,
üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur. Makale, en az
iki hakemden olumlu rapor gelmesi halinde yayımlanır.
Hakem raporları yazara gönderilerek karar bildirilir.
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• Hakemlerden biri veya her ikisi, “düzeltmelerden sonra
yayımlanabilir” görüşü belirtirse, gerekli düzeltmelerin
yapılması için makale yazara gönderilir. Düzeltme
yapıldıktan sonra hakemlerin uyarılarının dikkate
alınıp alınmadığı hakem veya Editör Kurulu tarafından
değerlendirilir. Ayrıca yazarların, hakemler tarafından
belirtilen görüşlere itiraz etme hakkı bulunmaktadır.
Yapılan itirazlar editör kurulu tarafından görüşülüp
uygun bir karar alınır.
• Yayımlanmasına karar verilen yazılar, sayfa düzenlemesi
yapıldıktan sonra pdf formatında yazarlara gönderilir.
Yazar son okumayı yapar ve gerekli düzeltmeleri metin
üzerinde işaretleyerek dergiye geri gönderir.
• Yayımlanmayan yazılar iade edilmez ve yazılardaki
görüşlerin yasal sorumluluğu yazarlarına aittir.
• Yayımlanan yazılar için yazardan dergiye veya dergiden
yazara herhangi bir ücret ödenmez.
• Yayın aşamasında yazılar üzerinde esasa yönelik
olmayan küçük düzeltmeler Editör Kurulu tarafından
yapılabilir.
• Yayımlanan yazıların yayım hakları MAÜ Türkiye’de
Yaşayan Diller Enstitüsü’ne devredilmiş sayılır. Bu
devir, sanal ortamı da kapsar.
Yayım Dili
• JMS’nin yayım dili Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce
ve Süryanicedir. Ancak her sayıda, dergide yer alan
çalışmaların en az yarısının Kürtçe ve onun çeşitli
lehçelerinde yazılmış olması ilke olarak benimsenmiştir.
Dergiye gönderilecek yazıların akademik dil
kullanımıyla ilgili her türlü kusurdan arınmış olması
gerekir.
Yazım Kuralları ve Sayfa Düzeni
• Yazılar A4 boyutunda kâğıda, MS Word veya uyumlu

programlarla yazılmalıdır. Yazı karakteri olarak Times
New Roman kullanılmalıdır. Yazılar 12 punto ve 1.5
satır aralığıyla yazılmalı, sayfalar numaralandırılmalıdır.
Makalelerin uzunluğu 5.0008.000- sözcük arasında
olmalıdır. Özel yazı karakterleri kullanılmamalı,
transkripsiyon işaretleri varsa bununla ilgili dokumanlar
ulaştırılmalıdır.
• Yazarın adı, soyadı, unvanı, görev yaptığı kurum ve
e-posta adresi mutlaka belirtilmelidir.
• Makalenin başlığı içerikle uyumlu olup koyu harflerle
yazılmalı ve 15 sözcüğü geçmemelidir.
• Makalenin başında, en fazla 200 ila 250 sözcükten
oluşan bir özet yer almalıdır. Özet, hem makalenin
orijinal dilinde hem de İngilizce olarak yazılmalıdır.
İngilizce özet kısmında makalenin ismine de yer
verilmelidir. Özetlerin altında genelden özele doğru
sıralanmış 5 ila 8 sözcükten oluşan anahtar sözcükler
bulunmalıdır.
• Başlıklar koyu harflerle yazılmalıdır. Uzun yazılarda ara
başlıkların kullanılması okuyucu açısından yararlıdır.
Ana başlıkların, 1., 2., ara başlıklarınsa, 1.1., 1.2., 2.1.,
2.2 şeklinde numaralandırılması tavsiye edilir. Ana ve
ara başlıkların tümü (ana bölümler, kaynaklar ve ekler)
koyu harflerle yazılmalıdır.
• Metin içindeki vurgulanması gereken ifadeler, “tırnak
içinde” gösterilir, eğik veya koyu karakter kullanılmaz.
Hem “tırnak içinde” hem eğik veya hem koyu hem eğik
yazmak gibi çifte vurgulama yapılmaz.
• Bölüm ve paragraf başlarında girinti uygulanmaz.
• Yazılarda kullanılan çizim, grafik, resim ve benzeri
malzemeler JPEG ya da GIF formatında olmalıdır.
Görsel malzeme ve ekler gerektiğinde e-posta yoluyla
ayrıca ulaştırılmalıdır.
Kaynak Gösterimi
• Dipnot ve kaynakların yazımı konusunda, yöntem
bakımından kendi içinde tutarlılık şarttır. Uzun yapıt
(kitap, dergi, gazete vb.) adları eğik, kısa yapıt (makale,
öykü, şiir vb.) adları ise “tırnak içinde” yazılır. Ayrıca
dipnotların yalnızca metne alınamayan ek bilgiler için
kullanılması önerilir:
• Bir yapıtın derleyeni, çevireni, yayıma hazırlayanı,
editörü varsa künyede mutlaka gösterilmelidir.
• Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak
gösterilmesinde, yazarı, başlığı ve yayım tarihi
belirtilmiş olanlar kullanılır. Ayrıca künye bilgilerinde
parantez içinde erişim tarihi belirtilmelidir.
• Ulaşılabilir kaynaklarda ikincil kaynak kullanımından
kaçınılmalıdır.
• Atıf yapılmayan çalışmalara Kaynaklar kısmında
kesinlikle yer verilmemelidir.
• Kaynaklar metnin sonunda, yazarların soyadına göre
alfabetik olarak yazılmalıdır. Eserlerin yayınevleri
açık şekilde ve makalelerin bulunduğu sayfa aralıkları
belirtilmelidir.
• Alıntı yapma ve kaynak göstermede Apa 6 yöntemi
kabul edilmektedir.
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