
ڕۆڤار، باڵوكراوەیەكی ڕۆشنبیرییە 

هەر ژمارەی تایبەتە بەداهێنەرێكی کورد

دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم 

ك دەریدەكات
گ جارێ

دوو مان

٨١ ژمارە  
رۆڤار



سەرپەرشتیار
ڕەووف بێگەرد

بەڕێوەبەری نووسین
هەورامان وریا قانع

گرافیک دیزاین 
ئارام عەلی

تایپێست
ئارام مەحموود

ناونیشان
سلێمانی- شاڕێی سالم

دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم

www.serdem.net

پەیوەندیكردن بەڕۆڤارەوە لەڕێگەی 
ئیمێڵی 

Rovar.sardam@gmail.com
Rovar.facebook.com

چاپخانەی 
دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم

نرخ: 1000دینار



پێڕست

                                                                                                        
ژیانی مەولەوی                                                                                                     محەمەد عەلی قەرەداغی

مەولەوی تازەگۆزی و موزیك و گۆرانی ئاینییەكانی كورد                                            محەمەد حەمە باقی
ئاوڕدانەوەی شیعری مەولەوی لە چەند دێڕێكی غەزەلێكیدا                                       عەبدوڵاڵ قەرەداغی

ئیستێتیكای دەربڕین لە هۆنراوەكانی مەولەوی تاوەگۆزیدا                                         لهۆن قادر
مەولەوی وەك شاعیرێكی ناتورالیزم                                                                       حەكیم مەال ساڵح
مەولەوی: شاهی نەقشبەندی شیعری كوردی                                                          هومایۆن ساحێب

بوون الی مەولەوی                                                                                               د. سەبوور عەبدولكەریم
ژیان وەك چەمكی ژیان الی مەولەوی                                                                     شكار

تێڕوانینی مەولەوی بۆ سروشت بە پێی وەرزەكانی ساڵ                                            كوردستان ڕەزا ساڵح
مەولەوی تاوەگۆزی- بیبلیۆگرافیا و پێڕستی لە كتێبی كوردیدا 2010/1935                  بوار نوورەدین

٦
15
2٨
3٤
٤0
٤5
٤٨
5٤
5٦
٦٤



وەك ستافی ڕۆڤار، بە باشمان زانی ئەم ژمارەیە تەرخان بكەین بۆ شاعیری گەورەو 
مەزن مەولەوی. كاتێ بۆ ڕاپەڕاندنی ئەم كارە، پەیوەندیمان بە هەندێ نووسەرەوە كرد، بە 
تایبەتی ئەوانەی مەولەوی ناسن و لە بورای تەسەوف و سۆفیگەریدا شارەزاییان هەیەو 
مەولەوی  لەسەر  چ  لێكۆڵینەوەیان،  و  نووسین  پێشتر  و  بوارەن  ئەو  دیاری  قەڵەمێكی 
و چ لە بواری تەسەوفدا هەبووە، خۆشحااڵنە بە گەرم و گوڕییەكی بێ وێنەوە، بەدەم 
داواكارییەكەمانەوە هاتن و هەریەكەی لە ئاستی خۆی، بە كۆمەڵێك وتارو لێكۆڵینەوەی 
ئەم  ڕەهەندی شیعری  هەندێ  تیشكخستنە سەر  و  مەولەوی  لەسەر شیعرەكانی  تازە، 

شاعیرەمان، بەشداریان كرد.
كە  دەبێت  ئاشكرا  ال  ڕاستییەی  ئەو  ژمارەیە،  ئەم  بابەتەكانی  خوێندنەوەی  بە  خوێنەر 
مەولەوی یەكێكە لە شاعیرە هەرە هەست ناسكەكانی كوردو شیعرەكانی پڕن لە ئاواز و 
سازو مۆسیقا. هەروەها خوێنەر بۆی دەردەكەوێت كە مەولەوی چ شارەزاییەكی قووڵی 
بەكاریهێناون و  لە شیعرەكانیدا  هەبووەو زۆر سەركەوتووانە  ئامێرەكانی مۆسیقادا  لە 

كردونی بە بەشێكی زیندوو لە جەستەی شیعرەكانیدا.
"ڕۆڤار"  الپەڕەكانی  ژمارەی  ئەوەیە  ئەویش  بكەین،  خاڵێك  بە  ئاماژە  پێویستە  لێرەدا 
دیاریكراوە و ناكرێت لەو مەودایە تێپەڕێت. بۆیە هەندێجار بە ناچاری پێویست دەكات 
ئەو  مەرجەی  بەو  دەستمان،  دەگاتە  كە  بكەینەوە  كورت  درێژانە  وتارە  لەو  كەمەكێك 
كورت كردنەوەیە كار نەكاتە سەر سیاق و ڕەوتی نووسینەكەو كار نەكاتە سەر مەبەستی 
لە ڕاستیدا  ئامانجەكەی دروست نەكات.  لە  ئاڵۆزی  سەرەكی نووسینەكە و ناڕوونی و 
هەندێ لە نووسینەكان، زۆر لەوە بەرفراوانترە كە بكرێ لە چاپ كراوێكی وەك ڕۆڤار 
باڵوبكرێتەوە، ئەو نووسینانە بۆ خۆیان پرۆژەی كتێبن و تەنها لە كتێبدا حەقی تەواوی 
خۆیان وەردەگرن. ئێمە پێمانخۆش بوو، تەواوی ئەو نووسینانە بێ كورت كردنەوە، باڵو 
ئێمە  پێدا  ئاماژەمان  وەك  نەدەكرا، چونكە  ئەوە  ڕادەیەك  تا  بەداخەوە  بەاڵم  بكەینەوە، 

پەیوەستین بەو شێوەیەی كە ڕۆڤار لەسەری بەردەوام بووە. 
كورت  ناچاریدا  لە  وتارەكانیان  ڕەنگە  كە  دەكەین  بەڕێزانە  لەو  لێبوردن  داوای  لێرەوە 

كرابێتەوە.

بەڕێوەبەری نووسین

سەروتار
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دیار بوو ژماره یه کی )ڕۆڤار( بۆ مه وله وی ته رخان کرا بوو، 
داوام لێ کرا به شداریی تێدا بکه م. به پێخۆشحاڵییه وه  

داواکه م په سه ند کرد.
له م هه له دا موژده ی ئه وه  به  خوێنه ران و شه یدایانی 
به رهه می به رز و ناسکی مه وله وی ده ده م که  به پێی 
توانای خۆم کارێکم بۆ دیوانی مه وله وی ئه نجام داوه ، 
به  لێکۆڵینه وه یه کی نوێوه  له  دوو به رگدا پتر له  هه شتا 
پارچه  شیعری باڵونه کراوه ی مه وله وی له م کاره  تازه دا 
باڵونه کراوه ی  فارسی  نامه ی   )١٣( هه روه ها  هه یه ، 

مه وله وی و گه لێ شتی دی.
ده که وێته   خودا  یارمه تیی  به   دیوانه که   ئه وکاته   تا 
ڕوون  پێ  خوێنه رانی  چاوی  و  کوردی  کتێبخانه ی 
ده بێته وه  لێره دا به  گوڵبژێرێک له  پێشه کی دیوانه که  

به شداری ئه م ژماره ی )ڕۆڤار( ده که م.

كوڕی  عەبدوڕڕەحیمی  ناوی  مەولەوی 
شیعری  نازناوی  تاوگۆزییە1  سەعیدی  مەال 
بە  خەڵكدا  لەناو  )مەعدووم(ە،  و  )مەعدوومی( 
)مەولەوی( ناوبانگی دەركردووە. لە بنەماڵەیەكی 
كە  پشت،  چەند  تا  باوباپیری  و  بووە  مەالزادە 
بەوردیی نەزانراون، مەالبوون. رشتەی پشتیان 

دەگەڕێتەوە سەر )پیرخدری شاهۆ(.
گوندی  لە  )1806ز(  1221ك  ساڵی  مەولەوی، 
سەرشاتەی خوارووی سەر بە كوردستانی عێراق 
لەدایك بووە. سەرەتای خوێندنی، وەك قورئانی 
پیرۆز  و كتێبە وردەكان، لە الی باوكی خوێندووە، 
ئەو  خوێندنی  فەقێ  و  عادەتی  بە  ئەوە  دوای 
سەردەمە، بۆ بەدەستهێنانی زانستی زیاتر رووی 

لە مەدرەسە بەناوبانگەكانی كوردستان كردووە.

مەولەوییەكەی  دیوانی  بەرگی  لەسەر  بڵێم:  ئەوە  دەبێ    1

گوێم  نزیكەوە  لە  من  بەاڵم  )تاوەگۆزی(  نووسراوە  مودەڕیس  مامۆستای 
یەك  و  گرتووە،نەك  مەولەوی  زێدی  سەرشاتەی  ناوچەی  كەسانی  بۆ 
دوان، یان جارو دووجار، هەموویان دەڵێن )تاوگۆزی( لە یەك كەسی ئەو 

ناوچەیەم نەبیستووە بڵێ، )تاوەگۆزی(.

ژیانی 
مه وله وی

محهمهدعهلیقهرهداغی
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مەولەوی  زانراون  و  دیارو  كە  شوێنانەی  ئەو   
دەست  وا  دەكرێ  گەڕاوە،  پیایاندا  خوێندن  بۆ 
پێبكرێت كە لە سەرەتاوە چووەتە شاری پاوەی 
سەر  )چۆڕ(ی  چووەتە  دواتر  هەورامان  و، 
و  )سنە(  شاری  چووەتە  لەوێوە  بەمەریوان  و، 
بووە،  خوێندن  خەریكی  )وەزیر(دا  مزگەوتی  لە 
دوای ئەوە رووی لە شارۆچكەی )بانە( كردووە 
بەدەستهێنانی  بەخوێندن  و  لەوێ  ماوەیەكیش  و 
زانستەوە سەرگەرم بووە، دوای ئەوە رووی لە 
شاری سلێمانی كردووە و لە مزگەوتی گەورەی 
شێخ  پایەبەرز،  زانای  لەخزمەت  سلێمانی  و 
دوای  وەرگرتووە.  زانستی  نۆدێیدا  مەعرووفی 
ئەوە رووی لە شارۆچكەی هەڵەبجە كردووە و لە 
مزگەوتی جامیعەی هەڵەبجەدا، الی مەال صادقی 
عەبدوڵاڵی  شێخ  موستەعیدی  باش  تەوێڵەیی، 
قەاڵی  بەرەو  لەوێیشەوە  خوێندوویە.  خەرپانی، 
خزمەت  لە  ماوەیەك  و  رۆیشتووە  جوانڕۆ 
مامۆستا مەال محەمەدی قازیدا خوێندوویەتی  و لە 

خزمەتیدا فێری زانست بووە. 
لە سەردەمی  بۆ جاری دووەم  و  لەوێوە  پاشان 
ئەردەاڵندا  والیی  قولیخانی  رەزا  فەرمانڕەوایی 
االحسان(  مزگەوتی)دار  لە  سنەو  چووەتەوە 
دووبارە  لەوێوە،  خوێندوویەتی.  ماوەیەك 
ئەمجارەیان  كردووەتەوە،  سلێمانی  لە  رووی 
عەبدوڕڕەحمانی  مەال  مامۆستا  خزمەتی  لە 
نۆتشەیی، موفتیی سلێمانی  و مامۆستای مزگەوتی 
مەڵكەندیدا، بوخچەی داناوە و گۆپاڵی لێ فڕێداوە 
و  كردووە  تەواو  خوێندنی  دواقۆناغەكانی  و 
عەبدوڕڕەحمانی  مەال  مامۆستا  لەخزمەتی 

نۆتشەییدا ئیجازەی مەالیەتیی وەرگرتووە.
مەولەوی پاش ئیجازەوەرگرتن، سەرەتا لە گوندی 
چروستانەی سەر بە قەزای هەڵەبجە بووە بە مەال. 
بیاوێڵەی  گوندی  چووەتە  ئەوە  دوای  ماوەیەك 
سەر بە هەمان قەزا. ماوەیەكیش دوای ئەوە رووی 
تیرەی  لە  خەڵكەكەی  كە  )گونە(  دێی  كردووەتە 
نەورۆڵیی سەر بەهۆزی مورادیی بوون. پاش ئەو 
ماوە خزمەتەی لەو دێهاتەدا بە زانست  و ئیسالم، 
گەڕاوەتەوە بۆ ناوچەی تاوگۆزی زێدی باوباپیرانی 

 و لەوێ پێشەوایی ئایینی  و سەرۆكایەتی رۆحانیی 
 و سیاسیی ناوچەكەی وەك باوباپیرانی گرتووەتە 
دەستكورتی  و  نەدارایی  و  تەك  لە  دەست  و 
ژیانی كووڕی ناوچەكەدا، بێ ئەوەی منەتی كەس 
هەڵبگرێ، خەریكی دەرسوتنەوە بووە و بۆ خۆی 

ژیانی فەقێكانی دابین كردووە.
بااڵی  پلەی  بەهۆی  ئەوەدا،  تەك  لە  مەولەوی 
رێزی  جێگەی  وێنەیەوە،  بێ  ئەدەبی  زانستی  و 
پاشای  مەحموود  پاشا و  محەمەد  وەك  پیاوانی 
جاف  و، بارام بەگی مورادی  و، عەلیئەكبەرخانی 
حەبیبوڵاڵخانی  ئەردەاڵنی  و،  شەرەفولمولكی 
باوەجانی  و ... كەسانی دی بووەو شانازییان بەوەوە 
كردووە، مەولەوی رێگەیان بدات خزمەتێكی بكەن 
پیرۆزی  بەمایەی  لەمەولەوی،  نزیكایەتییان   و 
زانیوە. بەاڵم ئەم رازیی نەبووە -نەك بۆ خۆی- 
لە  شتێ  فەقێكانیشی  مەدرەسە  و  و  حوجرە  بۆ 
تاهیری  سەید  مامۆستا  وەربگرێت.  كەسێكیان 
باوەڕپێكراوم  كەسی  لە  ئەفەرموێ:  هاشمی 
جووتی  گا،  بە  خۆی  مەولەوی  كە  بیستووە 
كردووە و، زەویی خۆی تۆ و كردووە و، دواییش 
ناو و هەر  هێناویەتییە  خۆی درەوی كردووە و 
و،  كردووە  دابین  فەقێكانی  ژیانی خۆی  و  بەوە 

وابووە، ئەو بەری رەنجەی كورتی هێناوە و 
بەشێكی ساڵەكەی بە بەڕوو بەسەربردووە.

گەورەپیاوان  و  بووە  كاتێكدا  لە  ئەمە 
بەرپرسانی وەك  فەرهاد میرزا )معتمد الدوله(

بچێتە  لێكردووە  داوایان  خۆیان  دی  كەسانی  و 
ئەو  ئەردەاڵنی  پایتەختی  سنەی  وەك  شوێنێكی 
زانست  بژی  و  بەئاسوودەیی  زۆر  سەردەمەو 

باڵوبكاتەوە.
خێزانومناڵیمەولەوی

مەولەویمان  بنەماڵەی  پاشماوەی  لە  ئەوەی 
بیستووە ئەوەیە كە مەولەوی تاقە ژنێكی هێناوە و 
ئەو ژنەیش )عەنبەرخاتوون(ی خوشكی )ئەكرەم( 
چەند  لە  بووە  یەكێ  كە  بووە  ئەفغانی  ناوی 
كردووە  كۆچیان  خۆیانەوە  لەواڵتی  ئەفغانییه ک 
باباندا  پاشای  پەنای  لە  بابان  و  كوردستانی  بۆ 

خۆیان گرتووەتەوە.
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خۆش  و  باش  و  عومرێكی  مەولەوی 
عەنبەرخاتوون  لەگەڵ  پڕخۆشەویستیی 
كە  دەرئەكەوێ  بەوەدا  ئەمەش  بەسەربردووە. 
چاوی  لەپێش  دنیا  عەنبەرخاتوون،  مردنی  بە 
مەولەویدا تاریك بووە و، گەلێ پارچە شیعری 
كە  وتووە  الواندنەوەیدا  لە  پڕسۆزی  ناسكی 
خۆشەویستی  و  شیعری  نموونەی  بەرزترین 

الواندنەوەن لە ئەدەبی كوردیدا.
مەولەوی لە عەنبەر خاتوون چەند كوڕو كچی 

بووە. كوڕەكانی ئەمانەن:
ژنی  و  گەورەبووە  كە  محەمەدی  سەیید   -1
هێناوە، بەاڵم لە ژیانی مەولەوی خۆیدا، بە گەنجی 

مردووە و لە دێی )گونە( بەخاك سپێرراوە.
ئەم شێخ محەمەدە تاقە كوڕێكی بووە كە ناوی 
محەمەد سەعید بووە و وەچەی لێ كەوتووەتەوە.
2- شێخ محەمەد: كە ئەمیش گەورە بووە و ژنی 
هێناوە، بەاڵم بە گەنجیی مردووە و كوڕێكی لێ 
هەروا  ئەمیش  بووە.  عەلی  ناوی  كە  بەجێماوە 

وەچەی لێ كەوتووەتەوە.
3- سەیید عەبدوڵاڵ: كە زۆر ژیاوە و چەند ژنی 

هێناوە و گەلێ وەچەی لێ كەوتووەتەوە.
ژنهێنان  لە  بەر  بەگەنجی  كە  هیدایەت:   -4

مردووە.2
یەكێكیان  مەولەوی  كوڕانەی  ئەم  وەچەی  لە 
ناوی شێخ عەبدوڵاڵ و خوێندەوار و ئەدەبدۆست 
بووە. لە كەشكۆڵی عەبدولقادردا كە یەكێكە لە 
سەرچاوەكانی ئەم لێكۆڵینەوەیە خەتی ئەو 

شێخ عەبدوڵاڵیە هەیە.

پاشاو عەبدوڵاڵ و مەولەوی
عەنبەرخاتوون

بەهۆی  عەنبەرخاتوون  خانەوادەی 
ئەفغانستان  لە  رووداوێكەوە، 
گەیشتوونەتە  هەڵكەنراون  و 
میرانی  پەنای  لە  كوردستان  و 
خوشكی  حەساونەتەوە.عەنبەرخاتوون  باباندا 
ئەكرەم خانی ئەفغانی بووە، ئەكرەم خان لەناو 

2  بڕوانە: یادی مەردان، 379/2.

لە  كوردستان  هاتوونەتە  كە  ئەفغانییانەدا  ئەو 
هەموویان دیارتر بووە.عەنبەرخاتوونی خوشكی، 
عەبدوڵاڵ  بووە.  هەڵكەوتوو  شۆخ  و  ئافرەتێكی 
ویستوویەتی  زانیوە،  بەوەی  بابان  پاشای 
ئەم  بۆ  بخوازێ.  خۆی  بۆ  عەنبەرخاتوون 
مەبەستە مەولەوی ناردووە بۆ الی ئەكرەم خان 

بۆ خوازبێنی.
خان  و  ئەكرەم  الی  دەچێتە  مەولەوی  كە 
ژن  من  دەڵێ:  خان  ئەكرەم  دەدركێنێ،  باسەكە 
تۆ  نەدەكرد  بڕوام  پاشاو  عەبدوڵاڵ  بە  نادەم 
-واتە مەولەوی- بۆ داوای وا بێیت بۆ الی من. 
ئەكرەم  دەدەیت؟  بەكێی  ئەی  دەڵێ:  مەولەوی 
ئەوا  بهاتایەیت  خۆت  بۆ  ئەگەر  دەڵێ:  خان 
بۆ  دەگەڕێتەوە  مەولەوی  دەدایتێ.  عەنبەرخانم 
دەگێڕێتەوە.  بۆ  باسەكەی  پاشا و  عەبدوڵاڵ  الی 
عەبدوڵاڵ پاشا تووڕە دەبێت  و سوێند دەخوات 
كە نەهێڵێ عەنبەرخاتوون شوو بكات بە كەس. 
مەولەوی دەڵێ: بە منیش؟ عەبدوڵاڵ پاشا دەڵێ: 
بۆ تۆ دەستەاڵتم نییە  و ئەگەر بیدەن بە تۆ، خۆم 
بەرگیشی بۆ دەكەم. بەم شێوە مەولەوی دەبێ 

بەهاوسەری عەنبەرخانم.3

رشتەوبنەچەیمەولەوی
سەرچاوەكان رشتەی پشتی مەولەوی دەگێڕنەوە 
بۆسەر مەال ئەبوبەكری موصەننیف  و لەویشەوە 

بۆ سەر پیرخدری شاهۆ.
مەولەوی  پشتی  دوو  یەك  سەرچاوانەدا  لەو 
نووسراون، بەاڵم بەپێی شەجەرەیەكی بنەماڵەی 
پشتگیریی  مۆرو  دەستدایە  و  لە  كە  مەولەوی 
رشتە  ئەو  پێوەیە،  گەورەپیاوانی  زانایان  و 
باپیرانی  باو  ناوی  زیاتر  دیارە  و  روونتر 
مەولەوی ئاشكرایە، بۆیە وەك ئەو شەجەرە لە 
ناوی مەولەوی خۆیەوە تا سەر مەال ئەبوبەكری 
وەك  لەوەوالش  دەنووسم  و  موصەننیف 
مەال  بنەماڵەی  رشتەی  كە  وایە  شەجەرە  ئەو 

ئەبوبەكری موصەننیفی تێدا تۆمار كراوە:
سەیید  كوڕی  عەبدوڕڕەحیم،  مەال  سەیید 

3  ئەم باسەم لە دەمی سەید موحسینی تاوگۆزی وەرگرت.
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سەیید  كوڕی  شەریف،  سەیید  كوڕی  سەعید، 
كوڕی  جان،  یوسف  سەیید  كوڕی  مەحموود، 
سەیید جەمالەدین،كوڕی سەیید كەمالەدین، كوڕی 
مەال یوسف جان، كوڕی سەید حەسەنی ناسراو 
سەید  كوڕی  موصەننیف،  ئەبوبەكری  مەال  بە 
كوڕی  جان،  یوسف  سەیید  كوڕی  هیدایەتوڵاڵ، 

سەیید یەعقووب جان..
كاتب،  حامیدی  مەال  خەتی  بە  شەجەرە  ئەم 
ئەو  زانایانی  لە  گەلێ  مۆری  و  نووسراوەتەوە 

سەردەمەی بەسەرەوەیە.
دەقی شەجەرەكە درێژە و لێرەدا نەگونجا.

 
كۆچیدواییمەولەوی

هەشتا  نزیكی  تەمەنێكی  ئەوەی  پاش  مەولەوی 
ساڵی بە سەربەرزی  و مەردانە، بەاڵم بە ژیانێكی 
كولەمەرگی  و پڕ لە سەختی  و دژواری  و نەبوونی 
 و برسێتی  و نەدارایی بەسەربرد، گیانە بەرزە پڕ 
داو  باڵی  لە شەقەی  بەرزەفڕ  ناسكەكەی  هەستە 
دنیا  ئەوەی  بێ  رووسووری  بەسەربەرزی  و 
لەكەداری بكات گەڕایەوە بۆ بارەگای پەروەردگار 

 و بەهەشتی بەرینی ئەو.
لە هۆی كۆچی دواییەكەیدا دەگێڕنەوە:

دۆستێكی  لە  سەرخۆشیكردن  بۆ  ))جارێكیان   
نزیكی  گەڕانەوەدا  لە  كە  )پریس(،  بۆ  ئەڕوات 
)هانەسوورە( ئەبێتەوە بە جڵەوڕاكێشی واڵخەكەی 
ئەڵێ: من چاوم نابینێ، دارتوویەك لەسەر رێگەمان 
لقێكی الری هەیە رێگەكەی گرتووە، كە گەیشتینە 
الی پێم بڵێ با سەرم دانەوێنم. وا رێ ئەكەوێ كە 
ئاگاداری  نابێ  بیری  لە  كابرا  ئەو شوێنە  ئەگەنە 
پشتا  بە  دارەكەداو  بە  ئەدا  بكا، مەولەوی سنگی 
ئەشكێ.  پشتی  واڵخەكەی  و  لە  خوار  ئەكەوێتە 
كۆچی  هیجریدا  1300ی  لە  ئەوەدا  ئەنجامی  لە 
دوایی ئەكا  و لە گۆڕستانی )ئەصحابە( لە نزیكی 

)سەرشاتە( ئەی سپێرن بە خاك((4

عەبدولكەریمی  مەال  بڕوانە:  مەولەوییەوە  ژیانی  بارەی  لە    4
مودەڕیس، دیوانی مەولەوی، چاپی یەكەم، بەغدا، لە چاپخانەی )بە ئۆفسیت 

چاپكراوەی كوردستان(.
چاپخانەی  بەغدا،  مەردان،  یادی  مودەڕیس،  عەبدولكەریمی  هەروەها:مەال 

كۆڕی زانیاری، بەرگی دووەم، ل: 362 

ئەوەندە هەیە -وەك لەمەوال روونی دەكەمەوە- 
مەولەوی لە مانگی شەوالی ساڵی )1299( ی ك دا 

كۆچی دوایی كردووە.5

هاوەاڵنیمەولەوی
مەولەویدا  شیعرەكانی  دابەشكردنی  لە  وەك 
بەئاشكرا دیارە، شیعر نامە، یان نامەی شیعری، 
بەشێكی گەورە و سەرەكیی دیوانی مەولەوییە . 
هاوەاڵن  دۆستان  و  بۆ  نامە  كە  روونە  ئەوەیش 
لەو هەموو  بەاڵم  دەبێت.  هاوەاڵندا  لە وەاڵمی   و 
كەم  كەسێكی  چەند  مەولەویدا،  شیعرییەی  نامە 
وەك  كەمتر  -لەوانیش  زانراون  و  ناسراوو 

نووسیم- نامەیان دیارە...
دەگونجێ لە ڕیزی هاوەاڵنی مەولەویدا، ال بەالی 
چەند جۆرە كەسایەتیدا بكرێتەوە، كە هەر یەكەیان 
بەشێوەیەك لە شێوەكان پێوەندیی پێیانەوە بووە 
سوودی  ژیانیدا  الیەنەكانی  لە  الیەنێك  لە  و، 
لێوەرگرتوون، یان كاریگەرییان لە رووی زانستیی 

 و ئەدەبیی  و ئایینییەوە بەسەرییەوە بووە.
لە  مودەڕیس  عەبدولكەریمی  مەال  مامۆستا 
)یادی مەردان(دا ناوی )20( كەسێك لە دۆستانی 
مامۆستا  بەاڵم  نووسیوە.  بەتێكەڵی،  مەولەوی، 

مەولەوی  هاوەاڵنی  بابەتیانەتر  تاهیر  سەید 
ڕیزكردووە و شتێكی لەسەر نووسیون. لەبەر 
رۆشنایی هەردوو سەرچاوەكەو ئەو زانیارییە 

دەستمخستوون،  بارەوە  لەم  خۆم  تازانەدا،كە 
باسی هاوەاڵنی مەولەوی دەنووسم:

بووە  شاعیر  زاناو  )داخی(:  عەبدوڵاڵی  شێخ   -1
و، دۆست  و خۆشەویستی مەولەوی بووە، نامەی 
شیعرییان بۆ یەكتر ناردووە. دوای كۆچی دوایی 
ئەدیبانەی  بەسۆزو  شیوەنێكی  داخی  مەولەوی، 
صدیقی  د.محەمەد  نووسینی  بەپێی  كردووە.  بۆ 
موفتیزادە، دەبێ )داخی( خەڵكی خەرپانی بووبێت، 
بەو پێیەش، دوور نییە لە نەوەی شێخ عەبدوڵاڵی 

خەرپانی یان خزمی بووبێت.
هەروەها:دەستخەتی )ها/1( ی دەستخەتی مامۆستا سەید تاهیری هاشمیی.

میهرەجانی  مەالكەریم،  محەمەدی  بەرهەمی،  ژیان  و  مەلەوی:  هەروەها: 
مەولەوی، ساڵی 2000.

5  بڕوانە: دەستخەتی )ش( دەستخەتی حەسەنی شەریف ئابادی.
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كۆماسی: شاعیری  بەگی  ئەحمەد   -2
گەورە و ناودار و هاوفەردی مەولەوی، 
مەولەوی هەركات لە دیوانەكەیدا ناوی 
)خاڵۆ(ی هێنابێت، بەزۆریی، مەبەستی 

ئەم شاعیرە بووە.
3- شێخ یوسفی نۆسمەیی: ئەم پیاوە 
بووە،  وەڵەدبەگی  بەگزادەكانی  لە 
ئەمیش  بۆ  لە شیعرەكانیدا،  مەولەوی 
پارچە  لە  بەكارهێناوە. یەكێك  خاڵۆی 
شیعرە جوانەكانی مەولەوی لە باسی 

راوو شكاردا بۆ ئەم پیاوەیە.
شاعیرانەی  لەو  یەكێكە  بولبول:   -4
نامەیان بە شیعر بۆ مەولەوی ناردوە. 
ئەم شاعیرە، شاعیرێكی تەڕدەست  و 
كچێكی  تەمای  بە  بووە.  شیعرسوار 
ئەم  ئەوەی  پێش  بووە،  مەولەوی 
كچەكەی  مەولەوی  بكات،  باسی 
بەشوو داوە، دوایی بولبول باسەكەی 
و  دركاندووە  مەولەوی  بۆ  شیعر  بە 

مەولەویش وەاڵمی داوەتەوە.
شیعری  بەیاضه كانی  لە  لەیەكێك 
مەال  ناوی  بولبول  دەڵێ:  مەولەویدا، 
دێتە  ئەوە  لەمەوە،  بووە.  رەحیم 
پێشەوە، دەبێ مەال رەحیمی نەجاڕیی 

كە مەولەوی نامەی بە شیعر بۆ نووسیوە 
هەر ئەم بولبولە بێت یان كەسێكی جیاوازبێت؟
ئەمەیش باسێكە دەبێ چاوەڕوانی داهاتوو 

بین بۆی.6
عەبدوڵاڵ  كوڕی  بەگی  یوسف   -5
ئەم یوسف  بەیانیی:  بەگی شەرەف 
میر  بەگی   عەزیز  برای  بەگە 
پیاوێكی  كە  بووە،  )میرپنج(  پەنج 
مەولەوی  و  بووە  جوانخاس 
دۆستایەتیی لەگەڵ خۆی  و باوكیدا 
بووە. زیاتریش لەبەر ئەوە كە كچی 
عەبدوڵاڵ بەگ خێزانی شێخی سیراجەدین بووە.

ئەدیبەكانی  شاعیرو  هاوەڵە  لە  دی  یەكێكی   -6
شێخ  نازناوی  )بولبول(  دەفەرموێ:  مودەڕیس  مامۆستای    6

حەسەنی سازانی بووە.

فەخرولعولەما  صاڵحی  محەمەد  مەال  مەولەوی 
بووە: ئەم پیاوە لە بنەماڵەی مەردۆخییەكانە، لە 
لقی ناوچەی )بێڵەوار( و، لەو تاقمە شێخانە بووە 
كە لە دێی )دەژن( دانیشتوون. ئەم پیاوە شاعیر 
بووە و، مامۆستای مودەڕیس لە یادی مەرداندا 

چەند پارچە شیعری باڵوكردووەتەوە.
7- مەال مەحموودی دشەیی: ئەم زاتە، ئینسانێكی 
دنیا  لە  دەست  خواپەرست  و  پیاوچاك  و  زۆر 
شۆردوو بووە. هەر لەبەر ئەم رەوشتانەی بووە 
كە شێخی سیراجەدین كردوویەتی بە مامۆستای 

گەلێ لە كوڕەكانی. 
8، 9، 10، 11- مامۆستای مودەڕیس ناوی چوار 
لە هاوەاڵنی مەولەوی بەیەكەوە هێناوە كە ئەم 
شێخ  موهاجیر،  عەبدولقادری  شێخ  زاتانەن: 
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كوڕانی  وەسیمی  شێخ  و  نەسیم  شێخ  جەسیم، 
مودەڕیسی  تەختەیی،  سەعیدی  محەمەد  شێخ 
لە  ئەمانە  كە  سنە،  دارولئیحسانی  مەدرەسەی 
بنەماڵەی  لە  عەلالمەن  و  ئەحمەدی  شێخ  نەوەی 

مەردۆخین.
دارولئیحسانی  مزگەوتی  لە  مەولەوی  كە  كاتێ 
سنە فەقێ بووە لە سەفەری دووەمیدا بۆ سنە بۆ 
خوێندن، بووە بە هاوڕێ   و دۆستی ئەم برایانە  و 

دۆستایەتییان تا دوایی هەر بەردەوام بووە.
12- یەكێكی تر لە دۆستان  و هاوەاڵنی مەولەوی، 
شێخ  خەلیفەی  زاتە  ئەم  سازانییە:  موئمین  شێخ 
رێز  زۆری  مەولەوی  و  بووە  بەهادین  محەمەد 
بەم  شیعرێكیا  پارچە  سەرەتای  لە  و،  لێگرتووە 

جۆرە قسەی لەگەڵ ئەكات:
نەتیجەی پاكدین، شێخ سازانی!

خاس وەتەن نەتۆی دەروون سازانی
پیاوە  ئەم  یاروەیس:  مەحموودی  حاجی   -13
جاف  پاشای  مەحموود  مەسرەفداری  وەكیل  و 
لەگەڵ  پتەوی  دۆستایەتییەكی  مەولەوی  بووە. 
پیاوەدا بووە، وەختێ عەبدوڕەحمانی كوڕی  ئەم 
بە گوللەی وێڵ كوژراوە،  ئەم حاجی مەحموودە 
ئەو  كردووە،  بۆ  بەسۆزی  شینێكی  مەولەوی 
شینەی مەولەوی بۆ كوڕی مەحموودی یاروەیس 
كە )65( بەیتە درێژترین پارچە شیعری كوردیی 

مەولەوییە.
14- مەال فەتاحی جەباری: ئەم پیاوەیش شاعیرێكی 
دیوانەكەی  گۆرانە،  زاراوەی  سەر  ناسكی 
جەبار  تێداچوون،  شیعرەكانی  كۆنەكراوەتەوە، 
باڵوكردبووەوە،  لە شیعرەكانی  هەندێك  جەباری 
لەم دواییانەدا هەندێ لە شیعرەكانیم دەستكەوت، 
لە بەرگی حەوتەمی كەشكۆڵی كەلەپووری ئەدەبی 

كوردیدا باڵومكردنەوە.
هاوچەرخی  شاعیرێكی  زاتەیش  ئەم  نیزام:   -15
مەولەوی  بۆ  نامەی  شیعر  بە  و  بووە  مەولەوی 
وەاڵمی  شیعر  بە  هەر  مەولەویش  و  نووسیوە 
داوەتەوە، شیعری هەردوكیان لە دیوانی مەولەویدا 

لە چاپی مامۆستادا باڵوبووەتەوە.
ناوی  بە  بوو  ئاماژە  كرا،  باس  ئێرە  تا  ئەوەی 

شاعیران  و  لە  مەولەوی،  هاوەاڵنی  دۆستان  و 
ئەدیبان و پیاو ماقوواڵن، وەك مامۆستایان: سەید 
طاهیر هاشمی لە دەستخەتی )ها/1( دا و مامۆستای 

مودەڕیسیش لە یادی مەرداندا نووسیویانە. 
دەستخەتی  بەیاض  و  پشكنینی  دوای  منیش 
زیاترو وردبوونەوە لە شیعرەكان ناوی دووسێ 
هاوەڵی دیكەی مەولەویم لە شاعیران  و ئەدیبان 

بۆ دەركەوتووە، لێرەدا باسیان دەكەم:
16- سەودایی: شاعیرێكی هاوچەرخی مەولەوییە، 
بە  مەولەویش  و  ناردووە  مەولەوی  بۆ  نامەی 
نامەی شیعری، وەاڵمی داوەتەوە. یەكەم جار لە 
بەرگی هەشتەمی بووژاندنەوەی مێژووی زانایانی 

كورددا ئاماژەم بۆ ئەم مەبەستە كردووە.
مەولەویشدا،  دیوانی  نوێیەی  لێكۆڵینەوە  لەم 
مەولەویم  باڵونەكراوەی  شیعری  پارچەیەك 
و  نووسیوە  ئەم سەوداییەی  بۆ  كە  دۆزیوەتەوە 

سەرەتاكەی ئاوایە: 
»حسب االشارەی سەودایی كامڵ«.

 17- مەحزوون: ئەمیش شاعیرێكی هاوچەرخی 
گۆڕ  ئاڵ  و  شیعرییان  نامەی  و  بووە  مەولەوی 

كردووە و، مەولەوی پارچە شیعری: 
»بڵێسەی ئایر نە دڵ خێزاوە«...ی بۆ ئەم پیاوە 

نووسیوە.
18- زەهاویی: نازانم زەهاویی كێیە، ئەوەندە 
هەیە لەو پەخشانانەدا كە لە پاڵ چەند پارچە 

زەهاویی  بۆ  ئاماژەی  نووسیومە،  شیعرێكیدا 
ناوێك كردووە و دەنووسێ: بنێرن با زەهاوییش 
كە  بووە  شوێنانە  و  جێگە  ئەو  بۆ  دیارە  بێت، 
مەولەوی  و هاوەاڵنی تێدا كۆبوونەتەوە و لەوانەیە 
بووبێ بە كۆڕێكی ئەدەبیی بااڵ، چونكە باس باسی 

خوێندنەوەی شیعرەكانی مەولەوییە.
لە  جار،  دوو  یەك  كە  پریسیی:  ئەحمەد   -19
كام  هیچ  بەاڵم  هاتووە،  ناوی  مەولەویدا  دیوانی 
ڕیزی  لە  هاشمی  مودەڕیس  و  مامۆستایان،  لە 

هاوەڵەكانی مەولەویدا، باسیان نەكردووە.
 20- خەلیفە كەیخەسرەو: بەپێی دوو پارچە شیعر 
مەولەویدا  و  كەیخەسرەو  خەلیفە  نێوانی  لە  كە 
هاوەاڵنی  لە  یەكێك  دیارە،  وا  كراون،  ئاڵوگۆڕ 
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سەردەمی پیریی مەولەوی بووە، كە دوور نییە، 
هاوەڵییەتییە،  ئەو  بووە،  پیریی  هاوەڵی  وەك 

درێژەپێدراوی كاتی گەنجێتیشیان بووبێت.
كە  مەولەوی  شیعرەكەی  پارچە  سەرەتای 
وەاڵمی پارچە شیعرێكی خەلیفە كەیخەسرەوی 

پێ دەداتەوە، ئەمەیە:
خاڵۆیسەردەفتەرنازكخەیااڵت!

دێباجەیكیتاوساحێبكەمااڵت!

ناوی  ستوودەیش  ئیبراهیمی  سەیید  مامۆستا 
)10( كەس لە هاوەاڵنی مەولەوی نووسیوە، كە 
نووسیومن،  من  نین،  ئەمانەدا  ناو  لە  سیانیان 

ئەوانەیش بریتین لە:
21- شێخی سازانی: ئەمە دوور نییە هەر شێخ 

موئمینی سازانی بێت.
ئەمەیش  )مەحرووم(:  یان  مەحروومی   -22
لە شاعیرە هاوچەرخەكانی مەولەوی  و  یەكێكە 
ئەم  شیعری  تا  مەولەوی  بۆ  ناردووە  شیعری 
بەراورد  )خانا(دا  شیعری  لەگەڵ  –مەحرووم-ە 
بكات، مەولەویش بە پارچەی )نەوباوەی خەیاڵ( 

داوەریی لە نێوانیاندا كردووە.7
23- حاجی شێخ حسەینی هەزاركانیانی:

مەال  ئەم  نازانم  قەڵوەزەیی:  فەتاحی  مەال   -24
مەال  یان  جەبارییە  فەتاحی  مەال  هەر  فەتاحە 

فەتاحێكی دییە!8
ناوی  باقییش،  حەمە  حەمەی  مامۆستا   -25
تەك  لە  كە  هێناوە  لەوانە  كەسێكی  چەند 
كردووە،  ئاڵوگۆڕ  نامەیان  مەولەویدا 
لەوانە: شێخ عەبدوڕڕەحمانی داخی، 
)دەبێ هەڵەبێت  و راستەكەی شێخی 
حەسەنی  شێخ  داخییە(  عەبدوڵاڵی 
سازانی )بولبول(، )ئەمەیش هەڵەیە 
 و بولبول ناوی مەال رەحیمە(. مەال 
7   ئەمە ئەگەر هەر یەك )مەحرووم( یان )مەحروومی(مان هەبێ ، 
ئەوە دەبێ  ئەم )مەحروومی(یە بێ  كە ناوی میرزا عەبدوڵاڵی كوڕی میرزا 
ئەحمەدی پاوەیی )رەمال(ە. ئەم میرزا عەبدوڵاڵیە ساڵی 1310ی ك كۆچی 

دوایی كردووە.
یەكەم.  بەرگی  هەورامان،  كەشكۆڵی  ئەمینی.  ڕەشیدی  محەمەد  )بڕوانە: 

هەولێر، 2012، ل: 76.(
 71 كرد، سقز، شهریور  مولوی  بزرگداشت  كنگره ء  بڕوانە:     8

انتشارات صالح الدین أیوبی)ارومیە(، چاپ، اول.

رەحیمە  مەال  )ئەمیش  نەجاڕ  عەبدوڕڕەحمانی 
نەك مەال عەبدوڕڕەحمان(9

26- مەال چراخ.
27- زێبا خانم: من لە دیوانی مەولەویدا نامەی 

)مەال چراخ( و )زێبا خانم(م نەدیوە.10
مەولەوی  دەرەدزانی:  عەبدولقادری  شێخ   -28
نامەی پەخشانی فارسی  و شیعری كوردیی بۆ 

نووسیوە و، لەم لێكۆڵینەوەدا دەیبینن.
29- شێخ مستەفای سەقزیی: مەولەوی شیعری 

بۆ ناردووە، لەم دیوانەدا نموونەی هەیە.
شێخ  باپیری  قزڵباڵقی،  یەحیای  شێخ   -30
محەمەدی قزڵباڵقی كە ساڵی 1229 لەدایك بووە 
وساڵی 1293ی كۆچی لە دونیا دەرچووە، لەگەڵ 

مەولەویدا پێوندەییەكی نزیكی بووە.
ئەم شێخ یەحیا لە كۆتایی عەقیدەی مەنضوومەی 
فارسیی مەولەوییەوە -كە دەبێ )الفوائح( بێت- 
ئەمە  كە  نووسیوە  مێژووەكەی  فارسی  بە 

كوردییەكەیەتی:
تەواو بوو نووسینەوەی عەقیدە فارسیەكەی   ((
دونیادا،  هەردوو  لە  ئێمە  سەروەری  و  گەورە 
سەید عەبدوڕەحیمی مەشهوور بە مەولەوی لە 
خزمەتیدا، سایەی لەسەر ئێمە هەر بەردەوام بێ  
 و بەرەكەت  و فائیدەشی بە ئێمەش بگا، لە گوندی 
جانەوەرە، بە دەستی یەحیا كوڕی خوالێخۆشبوو 
نووسینەوەی  لە  قزڵباڵقی.  عەبدوڵاڵی  شێخ 
خۆشەویستم،  برای  دوو  شیعرانەدا،  ئەم 
جانەوەرەیی  عەزیزی  شێخ  ئیسماعیل  و  شێخ 

یارمەتییان داوم، لەساڵی 1289 دا((11
برای  كوردستان،  قازیی  فەتحوڵاڵی  مەال   -31
نامەی بۆ مەولەوی نووسیوە و  شێخولئیسالم، 

مەولەویش وەاڵمی داوەتەوە.
32- شێخ مەحموودی موفتیی هەڵەبجە، كوڕی 

شێخ عەبدوڵاڵی خەرپانی:
ناوی شێخ مستەفای كوڕیم خستە  ناوە و  ئەم 
بوەستم:  عاستیاندا  لە  كەمێك  ئەوەی  بۆ  ئێرە، 
شێخ  خزمەتی  لە  فەقێتی  بە  كە  مەولەوییەك 
ماوەیەك  بووبێت  و،  خەرپانیدا  عەبدوڵاڵی 

9   سەرچاوەی پێشوو.
10  سەرچاوەی پێشوو، ل:497.

11  بڕوانە: دیداری مەولەوی.
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خوێندبێت  خەرپانیدا  مەدرەسەی  لە  دەرسی 
كۆڕو  هاودەمی  گیانیی  و  هاوەڵی  دواتریش   و، 
كۆمەڵ  و دیوەخانی موفتیی بووبێت  و، دیوەخانی 
و  شیعر  خوێندنەوەی  جێگەی  موفتیی  ماڵی 
رۆشنبیرانی  ئەدیب  و  الیەنی  لە  هەڵسەنگاندنی 
سەرچاوەكان  كەچی  بووبێت،  سەردەمەوە  ئەو 
ئەو  كە  نەبێت،  لێی  ئاگایان  یان  بن،  بێدەنگ  لێی 
بنەماڵە و دیوەخانەكەیان لە سەردەمی مەولەویدا 
بووە،  ناوبانگێكیان  چ  بوون  و  ناسراو  چەند 
دەبێ هاوەاڵنی مەولەوی لە كەسانی نەناسراو و 
كەمناسراو چەند بن  و، چەند كەس هاوەڵی بووبن 

كە ئێمە ئێستە هیچیان لە بارەوە نازانین؟!

دانراوەكانیمەولەوی
موناسبی  شوێنێكی  كە  ئەوە  بەر  لە  زاتە  ئەم 
نەبووە تیا بحەسێتەوە و رێگایەكی شك نەبردووە 
گوزەران  و ژیانی خۆی بە رێكوپێكی لێوە دابین 
بووە  گواستنەوەدا  لە  ژیانی  وەختی  زۆر  بكا و 
هیچ  ئەبوو  تر،  شوێنێكی  بۆ  شوێنێكەوە  لە 
نووسراوێكی لە پاش بەجێ نەمایە، كەچی لەگەڵ 
ئەوەشدا، گەلێ كتێبی بەنرخی نووسیوەو زۆریان 
كە  بەجێماوە  لێ  شیعریشی  دیوانێكی  ماون  و، 
گەلێ  بە  نووسراوەتەوە  و  لێ  زۆری  نوسخەی 

ناوچەی كوردستانا باڵوبووەتەوە.
بە  دا   1935 ساڵی  لە  یەكەمجار  دیوانە  ئەم 
بۆ  شیعر،  بە  وەرگێڕانیدا  لەگەڵ  دووبەرگ 
دیالێكتی كرمانجیی خواروو لە الیەن پیرەمێردەوە 
مامۆستای  دووەمیش  جاری  باڵوكراوەتەوە، 
باڵوی   1961 ساڵی  لێكدانەوەوە  بە  مودەڕیس 

كردووەتەوە.

مەولەوی جگە لە دیوانەكەی ئەم دانراوانەی هەیە:
1- كتێبێكی كوردی، بە شیعر، لە بارەی عەقیدە  و 

بیروباوەڕی ئیسالمەوە.
مامۆستای   – نەكراوە  چاپ  هێشتا  كتێبە  ئەم 
مودەڕیس ئەفەرموێت:- من خۆم نوسخەیەكیم لە 

الیە. بەاڵم ئێستە هەواڵی ئەم نوسخە نازانرێت.
كوردی،  شیعری  بە  مەرضییه:  عەقیدەی   -2

لەبارەی عەقیدەی فیرقەی ئەشعەرییەوە كە دوو 
مامۆستای   1988 ساڵی  زیاترەو،  بەیت  هەزار 

مودەڕیس بەلێكدانەوەوە چاپی كرد.
3- )الفوائح( بە زمانی فارسی، ئەم كتێبە لە ساڵی 
بە  مودەڕیس  مامۆستای  كۆششی  بە  1995دا 
لێكدانەوەوە، چاپكرا. شایانی باسە، نوسخەی ئەم 
كتێبەم بە خەتی مەولەوی خۆی لە )الدار الوطنیە 
چاپكردنی  كاتی  لە  و  دۆزییەوە  دا  للمخطوطات( 
كراو سوودی  بەراورد  مامۆستادا  لێكدانەوەكەی 

باشی لێوەرگیرا.
4- نامیلكەیەكی لەبارەی ئیسباتكردنی دروستیی 
تەریقەتی  ئادابی  لە  یەكێكە  كە  )راطبه(وە 
نەقشبەندی. ئەم نامیلكە بە فارسییە، نوسخەیەكی 
هەیە  جەعفەر  شێخ  كوڕی  حەیدەری  شێخ  الی 
ئەم  دائەنیشێ.  )سەیدصادق(  الی  دێیەكی  لە  كە 

نامیلكە تا ئێستە چاپ نەكراوە.
بەناوی  5- كتێبێكی بە شیعری عەرەبی رەجەز، 
بارەی  لە  )2031( شیعرە  كە  هەیە  )الفضیلە(ەوە 
زانستی ئوسووڵی دینەوە. ئەم كتێبە كتێبێكی زۆر 
محەمەد  شێخ  فەرمانی  بە  مەولەوی  بایەخدارە. 
خۆیدا  ژیانی  سەردەمی  لە  و  دایناوە  بەهادین 
زۆر خوێنراوە. مامۆستای مودەڕیس شەرحێكی 

كردووە بە ناوی )الوسیلە فی شرح الفظیلە( 
بە  كتێبەی  ئەم  1972ز  1392هـ  ساڵی  و 

قەوارەی )819( الپەڕە چاپكرد.
6- مامۆستا ئەفەرموێ: لە خوالێخۆشبوو سەیید 

عەبدوڕەحمانی عازەبانیم بیستووە ئەیفەرموو: لە 
دی  كتێبێكم  نەجمەدیندا  شێخ  خزمەتی  لە  بیارە 
بە  شتی  گەلێ  بوو  مەولەوی(  )خاطیراتی  ناوی 
سوودی لە بارەی مەولەوییەوە تیا بوو. ئەبێ ئەم 
كتێبە فەوتابێ وا شوێنەواری لەهیچ الیەكەوە دیار 

نییە.
بە  مەولەویم  بچكۆلەی  نامیلكەیەكی  منیش   -7
ساڵی  یەكەمجار،  دۆزییەوە،  كوردی  هۆنراوەی 
1977 لە كۆڕی زانیاری كورد، چاپم كرد. دواتر 
دۆزییەوە و ساڵی  دەستخەتیم  دیكەی  نوسخەی 
1993 لە ژمارە 130ی گۆڤاری رۆشنبیری نوێدا 

باڵومكردەوە.



پەخشانی  كتێبێكی  لە  بەشێك  هەروەها   -8
كوردیی مەولەویم دۆزییەوە لە بەرگی هەشتەمی 
باڵومكردەوە،  زانایاندا  مێژووی  بووژاندنەوەی 
ئەم پەخشانە وەك ئەوە وایە كە مەولەوی خۆی 
كتێبی عەقیدەی مەرضییه كوردییەكەی خۆی، كە 
بە هۆنراوەیە، كردبێ بە پەخشان، بەاڵم تا ئێستە 

لەو ئەندازەیە زیاتر لە دەستدا نییە.
9- زوبدەی عەقیدە: كتێبێكی هۆنراوەی شیعری 
لە بارەی عەقائید و زانستی كەالمەوە،  كوردییە 
ساڵی 2000 بەكۆششی حەمەصاڵحی حاجی مەال 

محەمەدی گەاڵڵەیی باڵوكرایەوە.
ناوی  هاشمی،  طاهیری  سەید  مامۆستا   -10
تەریقەتی  ئوصووڵی  لە  نامیلكەیەكی 
نەقشبەندییەدا بە فارسی دێنێ،نازانم هەر 
یان  رابطه(یە  )اثبات  نامیلكەی  مەبەستی 

شتێكی ترە؟
مەولەوی،  فارسییەكانی  نامە  منشآ ت:   -11
مامۆستا  حەسەنی  كاك  الیەن  لە  نوسخەیم 
 )26( دەستكەوت،  هاشمییەوە  تاهیری  سەید 
 ،1386 ساڵی  تێدایە.  مەولەوی  فارسی  نامەی 
)توریوری(  حەسەنی  شێخ  عەبدوسەالمی 

نووسیویەتییەوە.
سلسلەی  رجال  به  مولوی  نامه ء  توسل   -12
شیخ. أحمد  كاك  حضرت  تا  یه  قادر  طریقه ی 
یەكەم  كە  مەولەوییە  دیكەی  دانراوێكی  ئەمەش 
جار من دۆزیمەوە و دواتر دامە خزمەتی جەنابی 
و  مودەڕیس  عەبدولكەریمی  مەال  –مامۆستا 
باڵویان  الفوائح(ەوە  )فوائد  كتێبی  كۆتایی  لە 

كردەوە.12

 

یەكەم،  بەرگی  كورد،  زانایانی  مێژووی  بوژاندنەوەی  بڕوانە:    12
ل:239.

شرح  در  مدرس  عبدالكریم  مال  تألیف  الفوائح.  فوائد  بڕوانە:  هەروەها 
منضومه ء فوائح، تألیف حضرت استاد معنوی عبدالرحیم معدومی مشهور بە 

مولوی. بغداد 1416 م 1995 هـ ص:371.



محەمەدحەمەباقی

سەرنج : ئەم وتارە پوختەیەكی چڕكراوەی كتێبێكی گەورەی ئامادەی چاپە، بەناوی: 
خوێندنەوەیەكی تازەی مەولەوی تاوەگۆزی

)1(
     موزیك و گۆرانی بە گشتی و موزیك بە تایبەتی لە شیعری مەولەوی تاوەگوزی )1806 ـــ 1882ز(
دا، دیاردەیەكی ئەوەندە زەق و بەرچاوە، كە دەتوانین بڵێین نەك هەر لەناو زنجیرەی شاعیرانی دیالێكتی 
)گۆران(دا، بەو ئەندازەیە ئاوەڕی لێنەدراوەتەوە، بەڵكو الی شاعیرانی دیالێكتە جیاوازەكانی تری كوردیش، 
بەو چەندایەتی و هوشیاریی و ڕێز و شكۆیەوە، باس لە موزیك و گۆرانی نەكراوە. لەم رووەوە كەم شیعر 
و قەسیدەی مەولەوی هەیە، ئاماژەی بە موزیك و ئامێرەكانی موزیك نەكردبێ . ئامێرەكانیش ئەوەندە 
ورد و شارەزایانە باس دەكات، مەگەر هەر ئەو كەسانە بیزانن، كە بە تایبەتی لە بوارێكی موزیكدا كاریان 

كردبێ ، یان ڕاستەخۆ خۆیان یەكێك لە ئامێرەكانی موزیكیان ژەندبێ .
     ئەم تایبەتمەندییەی مەولەوی تاوەگۆزی، لەو كاتانەدا ئاشكراتر دەردەكەوێ ، كە بۆ ئەم مەبەستە 
بەراوردێك لە نێوان شیعری مەولەوی و شیعری شاعیرانی هاودیالێكت و هاوسەردەم و هاوناوچەكەی 
خۆی، وەك نموونەی: ئەحمەد بەگیكۆماسی و مەال مستەفای بێسارانی دا بكەین، كە ئەگەرچی  ئەوانیش 
وەك مەولەوی لە هەمان كەش و هەوای كۆمەاڵیەتی و ئابووریدا ژیاون و دۆستایەتی بەتین و نامەی 

مەولەوی تاوەگۆزی و
موزیك و گۆرانی 
ئایینەكانی كورد
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شیعرییش لە نێوانیاندا هەبووە، بەاڵم ئاماژەكانی 
ئەوان بۆ موزیك و گۆرانی، نەك هەر بە ئەندازەی 
ئاستەمێك  بە  بەڵكو  نییە،  مەولەوی  ئاماژەكانی 
هەست بە بوونی هەندێ  وردە ئاماژە بۆ موزیك 
و گۆرانی دەكەین.. ئەمە لە كاتێكدا كە دیالێكتی 
گـۆران،خۆی لە خۆیدا جۆرە ئاواز و ترپە )ئیقاع(
ێكـی مـوزیكی زۆر شـیرین و شاراوە، لە هەوێن 
 ، حەشارداوە  خۆیدا  واژەكانی  دووتوێی   و 
شێوەزارێكیشە ، هەر دەڵێی لە بنەڕەت و بناواندا 
بۆ ئەوە دروست بووە، تا شیعری پێ  بنووسرێ . 
ناو  ئاوازانەی  هەوێنی  ئەم  ئاوێتەبوونی  بۆیە 
ئەو  لەگەڵ  دیالێكتە،  ئەم  واژەكانی  هەناوی 
هەموو ئاماژە جوانانەی مەولەوی دا بۆ موزیك 
و گـۆرانی، ئەوەندەی تر جوانیی و شیرینیی بە 
هەردووكیان  بە  و  بەخشیوە  مەولەوی  شیعری 
و  ترپە  لە  كردووە  پڕ  )مەولەوی(یان  شیعری 
تاڤگە و شەپۆڵی لە بن نەهاتووی ئاوازی موزیكی 

شیعر.
     بۆ گەڕان بە شوێن هۆیەكانی ئەم تایبەتمەندیی 
ئێمە  كە  دا،  مەولەوی  شیعری  جیاوازییەی  و 
و  موزیك  ڕەگەزی  لە  بریتییە  و  مەبەستمانە 
گۆرانی، با لە سەرەتاوە بە شوێن كەرەسەكانی 

ئەم ڕەگەزەدا بگەڕێین و بەسەریان بكەینەوە.
     مەولەوی لە بواری ناوهێنانی موزیكدا، ناوی 
ئامێرەكانی:دەف، سەمتوور، چەنگ، نەی، روباب، 
كە  دینێ ،  چەنگ...  چل  تار،  كەمانچە،  تەموورە، 
لەسەردەمی  ئامێرانە  لەم  هەندێ   دەزانین  وەك 
رمێن و برەوی ئایینی )زەرتوشت( لە كوردستان 
دا بە كاربراون، بە تایبەتیش:چەنگ، چل چەنگ، 
سەمتوور، كە بێگومان )مەولەوی(ش لەگەڵ 
هەر  بۆیە  دەزانێ ،  راستییە  ئەم  ئێمەدا 
دەوڵەتی  رۆژگاری  موزیكژەنانی  لە 
ساسانی )227 ـــ 633ز(، كە پەیڕەوی 

ئایینی زەرتوتشیان كردووە، 
ناوی بەنامێترین جووتە موزیكژەنی 

وەك نەكیسا و باربەد دێنێ :
كەفبدەلەدەف،پەنجەتلەرووی

نەی
وێنەیباربەد،بەزمئارایكەی

نەكیسائاسا،دەسدەروەسەمتوور
دەفونەیوچەنگ،باوەروەحزوور1 

ئایینی  هاتنی  تا  زەرتوشت،  ئایینی  بەاڵم       

كوردستان  ناو  بە  باڵوبوونەوەی  و  ئیسالم 
)651ز(دا، پەیڕەوكراوە و دواتر كە هەر لەالیەن 
دەوڵەتی  ئیسالمەوە،  ئایینی  دەسەاڵتدارانی 
و  ڕیبەران  لە  زۆر  ئیتر  لەناوبراوە،  ساسانی 
مووغەكانی ئایینی زەرتوشتی، خۆیان لە ناوچە 
دوای  و  قایمكردووە  دا  هەورامان  سەختەكانی 
تێپەڕبوونی رۆژگارێكی درێژ، ئاڵۆگۆڕیان بەسەر 
ئایینی زەرتوشت دا هێناوە و ئایینێكی تریان لـێ  
یارسان   = هەق  ئەهلی  ئایینی  بە  كە  پێكهێناوە، 
ئایینەكەیشیان،  رێسای  و  بەرنامە  و  ناسراوە 
لە كتێبێكی تایبەت بەم ئایینە، بە زمانی كوردی 
)دیالیكتی گۆران و كرمانجی خواروو(، بە ناوی 
سەرئەنجام، بە شیعری دوو بەیتیی )مەسنەوی( 
بەیتییەكانی  دوو  شیعرە  كێشی  كە  داناوە، 
و  هیجا   = پەنجە  كێشی  لە  بریتییە  سەرئەنجام 
دواتریش سەرلەبەری شاعیرانی دیالیكتی گۆران، 

هەر بە هەمان كێش شیعریان نووسیوە . 2
هەق  ئەهلی  ئایینەی  بەم  سەبارەت  ئێمە  ئەوەی 
میراتگرێكی  وەك  و  مەبەستمانە  یارسان   =
ئایینی زەرتووشت هاتە كایەوە و لە ناوچەكانی 
لە هەرێمەكانی  دواتر  هەڵداو  هەوراماندا سەری 
وتیشمان  و  باڵوبۆوە  لوڕستاندا  و  كرماشان 
ئایینی  وەك  ئایینەش،  ئەم  پەیڕەوكارانی 
سرووتو  لە  )مـوزیك(یان  ئامـێری  زەرتوشت، 
ترادیسیۆنەكانی خواپەرستیی خۆیاندا، تێكەڵ ڕاز 
موزیك  ئەمانیش  الی  بۆیە  دەكرد،  سكااڵیان  و 
پێكهاتەی  پیرۆزی  كۆڵەگەیەكی  و  هەوێن  بووە 

ئایینەكەیان.
     بەاڵم مەولەوی تاوەگۆزی، لەگەڵ ئەوەشدا، كە 
بە زێد و جوگرافیا و )شێوەزار(یش، لەناوجەرگەی 
قەڵەمڕەوی پێڕەوانی ئەم ئایینەی )ئەهلی هەق = 
یارسان(یشدا، نییە و وەك موسڵمانێكی بیروباوەڕ 
قایم و تۆكمە و پەیڕەوكار و  تەنانەت خەلیفەیەكی 
بەرجەستە و درەوشاوەی ڕێبازی نەقەشبەندی، 
سەر بە ڕابەری ناسراو: شێخ عوسمانی تەوێلە: 
شێخی سیراجەددین )1780ـــ 1866ز( و زانیاریی 
ئیسالمیدا  فیقهی  لە  زۆریشی  شارەزاییەكی  و 
المرضیە  العقیدە  وەك:  كتێبی  چەندان  و  هەیە 
و  دڵبەستەبوون  كەچی  ...هەیە،  و  الفضلیە  و 
بنەما  بە  سەراسیمە بوونێكی سەیر و ئاشكرای 
هەیە،  هەق(وە  ئایینە)ئەهلی  ئەم  الیەنی  گەلـێ   و 
كە هیماكانی ئەم سەراسیمەیی و دڵبەستەبوونەی 
بەم الیەنانەوە، لە شیعرەكانیدا ڕەنگیان داوەتەوە، 
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ئەم  بەرچاوی  و  بنەڕەتیی  الیەنێكی  ئەوەی  وەك 
گیان(   = جێگەگۆڕكێی)رۆح  بە  بڕوای  ئایینە، 
هەیە، لە جەستەیەكی مردووەوە، بۆ جەستەیەكی 
یان:   ،) )تناسخ3  واتە:  زیندوو،  دایكبووی  لە  تازە 
)دۆنادۆن(هەیە و ماناشیان بە روونیی ئەمەیە كە 
هەموو بوونەوەر و ئەفرێنراوەكانی ئەم گەردوونە، 
رۆحیان لەبەردایە و ئەم )رۆح(ەش، نامرێ  و دوای 
مردنی جەستەیان، دووبارە و سەرلەنوێ  رۆحیان 
تردا  جەستەی  بەبەر  تردا،  سەردەمی  و  كات  لە 
مرۆڤەوە  بە  پێوەندی  ئەوەندەش  و  دەكرێتەوە 
ئەوا  بێت،  پاك  و  چاك  مرۆڤەكە  ئەگەر  هەبێ ، 
رۆحی بەبەر جەستەی گیانلەبەر و مرۆڤی چاك و 
پاكی دواتردا دەكرێتەوە و پێچەوانەكەشی، هەروا 

دەكەوێتەوە.
لە  ئاوڕی  شیعریدا،  هەندێ   لە  مەولەوی       
فەلسەفەی ئەم ئایینە داوەتەوە، وەك نموونەی ئەم 
دوو پارچە شیعرەی كە لە هەردوو شیعرەكەدا، لە 
زمانی پارچە شووشەیەكی شكاوەوە بۆ مەولەوی 
بووی  )تناسخ(  بە  رۆحی  چیرۆكی  و  دەدوێن 
خۆیان، بۆ مەولەوی دەگێڕنەوە، كە چۆن لە پارچە 
بەردێكەوە، بوونەتە شووشە و دواتریش كراونەتە 
پەرداخ )لێوان(، كە ئەمە سەرەتا و چەند بەیتێكی 

هەریەكە لەو دوو شیعرەیە*:

)1(
روێفكربەختسیاییوێممەكەرد:

پەیچێشهەرپەستییپەرێمنئاوەرد!
یارانگشتكەیفوەش،سەفافراوان
یەكیەكوەئەعالیمەقامانیاوان

گردسەرشارمەی،لەقانماوە
هەرمنبەستەیخاك،چەمئەودماوە
جەوفكرەدابیم،یەكهاودەردوێم

رێزەبلوورێقەدیمشداپێم
ئاماوەجواو،رێزەیقەدیمساڵ
بەزوبانحاڵفەسیحتەرجەقاڵ

وات:منسەنگێبیم،كەفتەیهەواران
بێقەدروقیمەت،ناڕەوایشاران4

 
)2(

نەتیــــجەیپاكدین،شێخسازانی
خــــاسوەتەننەدڵ)مەعدووم(سازانی
پەرســــامحسباالمر،گوزەشتەیئەحواڵ
جـــــواودارێزەیشـــیشــــەیقەدیمساڵ

زەرفێبیــــــم،نــــەتۆیوەختشامەوە
چــــــونستـــــارەیسوبح،مەدرەوشامەوە
پەیگواڵوپاشییونەشئەیبەزم)كەی(

گاپڕگواڵوبیم،گاسەرشارمەی5
       

جگە لەم الیەنە، مەولەوی الیەنێكی تری شانازیی 
یارسان(ی   = هەق  )ئەهلی  ئایینی  پێڕەوانی 
رابەرانی  بە  شانازیكردنیانە  كە  بەسەركردۆتەوە، 
لەو  یەكێكیش  خۆیانەوە.  كۆچكردووی  و  گەورە 
حەوتەوانە(دا،  )فریشتەی  لەپلەی  كە  رابەرانەیان، 

دایدەنێن )باوەیادگار(ە .
)سەیید  ئایینی  نازناوی  )باوەیادگار(،        
لە  بەرزنجی سەرانەیی(یە، كە  ئەحمەدی عەلەوی 
سەدەی حەوتەمی كۆچیدا ژیاوە و  ساڵی )795ك 
لەنگ  تەیمووری  لەشكری  بە دەستی  ـــ 1392ز(، 
هەق،  ئەهلی  ئایینی  پێڕەوانی  الی  و  كوژراوە 
یەكێكە لە فریشتەكانی )هەفتەن(، یان )حەوتەوانە( 
و گڵكۆیەكەی لەسەر چیای )داڵەهۆ(ی )سەرانە(یە 

و مەزاری پیرۆزی ئەهلی هەقەكانە .6
     بۆ ئەوەش خوێنەری هێژا هەندێك زانیاریی 
ئایینی  حەتەوانە(ی  )فریشتەكانی  بارەی  لە 
بنەمای  بڵێین:  دەبێ   هەبێ ،  هەق(ەوە  )ئەهلی 
هەق( )ئەهلی  ئایینی  سیستەمی  لە  سەرەكی 
لە  یەك  دەركەوتنی  بە  باوەڕبوون  لە  بریتییە  دا، 
 )Divinite( خودایەتی  یەك)بەرودوا(ی  دوای 

خۆی  وەكو  هەر  كە  جیهان(،  )پاشای  یان   ،
دەمینێتەوە و تەنیا )پۆشاكەكانی(، یان:)دۆن = 
don(ەكانی، یەك لە دووی یەك دەگۆڕدرێن 

و دەتوانین هەندێ  لەوانە بژمێرین:
دەورەی   ،Cycle:دەورە یەكەمین       
ئەزەلە:Pretemite، ئەوەی خاوەندگار، كە چوار 
فریشتەی لە دەوورە: جوبرایل، میكایل، ئیسرائیل 

و عیزرائیل.
عەلی  مورتەزا  ئەوەی  دەورە:  دووەمین       
كە  ئیسالم(یە،  خەلیفەی  چوارەمین  ــ  عەلی   =
فریشتەكانی بریتین لە: دەستەیەك لە موسڵمانانی 
و  نۆچیر  محەمەد،  قەمبەر،  ناسراو:سەلمان، 

دواتریش فاتیمە.
     وەك سەرنج دەدەین لەم دەورەیەدا شوێن و 
پلە و پایەی مەزنایەتیی )عەلی( دەردەكەوێ ، كە لە 

پلەی یەكەمیانە.
     سێیەمین دەورە: بریتییە لە دەورەی )شاخوشین(، 
هەمەدانی  تاهیری  بابا  لە:  بریتین  فریشتەكانیشی 
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فەقێ   كاكە ڕەزا، كۆرێ   بوزرگ،  بابا  )شاعیر(، 
و مامەد جەالل.

دەورەی  لە:  بریتییە  دەورە:  چوارەمین      
داوود،  بەیاوەریی:بنامین،  )سوهاك(،  سوڵتان 
پیرمووسێ ، مستەفا داوودان، خاتوون  دایرێ ، 
كە هەندێ  جاریش )خاتوون رەزبار(، یان: )دایە 

رێزبار = دایە رەمزیار( شوێنی دەگرێتەوە.
ڕۆڵی  فریشتانە،  لەم  یەك  هەر  هەڵبەتە       
تایبەتی خۆیان هەیە و بەپێی پرنسیبەكانی ئەهلی 
ئەو  وردەكارییەكانی  كە  كراون،  دیاری  هەق 
پرەنسیب و زانیارییانە، بۆ ئەم بابەتەی ئێمە، لە 
مەبەستمان دوور دەخاتەوە، بۆیە دەگەڕێمەوە 
مەولەوی  دەڵێم:  و  مەبەستەكەمان  كرۆكی  بۆ 
لەسەر  سۆزی  بە  و  كۆڵ  بە  زۆر  شیعرێكی 
)باوەیادگار(  خودی  بۆ  و  )باوەیادگار(  گۆڕی 
نووسیوە ، كە ناوەڕۆكی شیعرەكەی مەولەوی، 
پایەی  پلەو  لەبارەی  قووڵی  زانیاریی  ئەوەندە 
و  )حەوتەوانە(  و  )دۆنادۆن(  و  )باوەیادگار( 

هەندێ  لە فریشتەكانی حەوتەوانە و بە تایبەتیش 
نیشانەی  كە  تێدایە،  عەلی(  مورتەزا  )عەلی:  
لە  )مەولەوی(یە،  شارەزایانەی  زۆر  پاشخانێكی 
ئاوەڕدانەوەی  لەبەرئەوە  هەقەوە.  ئەهلی  بارەی 
بەسەركردنەوەی  و  )باوەیادگار(  لە  مەولەوی 
لەالیەن  هەق،  ئەهلی  مەزنەی  كەسایەتییە  ئەم 
ئاوەڕدانەوەیەكی  لەالیەكەوە  )مەولەوی(یەوە، 
ئایینە  لەم  یە  مەولەوی  هۆشیارانەی  ئەوپەڕی 
كوردییە و لەالیەكی تریشەوە كرانەوە و دیالۆگێكی 
موسڵمانە،  شاعێرێكی  تاقانە  خوێندەوارانەی 
كە  خۆیدا،  نەتەوەكەی  تری  ئایینێكی  لەگەڵ 
ئەمە نەك هەر بۆ شاعێرێكی موسڵمانی ئەو 
سەردەمە، بەڵكو بۆ نزیكەی )150( ساڵ 
زیاتر بەر لە ئێستا، زۆر ئەستەم بووە، 
لەالیەن  ئایینە  ئەم  دەزانین  وەك  كە 
و  بیرتەسك  موسڵمانانی  لە  زۆر 
دەمار گرژ و تەنانەت خوێندەواران 
و  كراوە  دژایەتی  و شاعێرانیشەوە 
تانە و تەشەری زۆریان لێدراوە.خۆ 
شیعرەی  ئەو  بۆنەیەدا  لەم  ئەگەر 
ڕەزای  شێخ  گەورە:  شاعیری 
تاڵەبانی )1831 ـــ 1910ز(مان بە یاد بێتەوە، كە 
دا،  مەولەوی  شیعرەی  ئەم  ڕۆژگاری  لەهەمان 
دژی پێڕەوانی ئەهلی هەق )كاكەیی( نووسیویەتی 
و چ سووكایەتییەكی بە پیرۆزییەكانی ئەم ئایینە 

كردووە7 ، یان شاعیرێكی سەر بەهەمان )رێباز و 
شێخ و پیر( ی مەولەوی، وەك )مەحوی: 1832-
لە  یەكێك  بە  توانج و سووكایەتیی  1906ز(، كە 
رەمزە پیرۆزەكانی پێڕەوانی ئەهلی هەق، واتە : 
ئەم  كە  دەزانین  ئەوسا   ،8 دەكات  رێزبار(  )دایە 
بۆ  بگرە  و  رۆژگارەدا  لەو  مەولەوی،  شیعرەی 
ئێستاش، وەڕسوڕانێكی چەند نوێیە لەم بوارەدا، 
)باوەیادگار(.  بۆ  مەولەوی  ئەم شیعرەی  چونكە 
بیرۆكەیەكی  و  شیعریی  رووداوێكی  هەروا 
كە  تایبەتی  بە  نییە،  راگوزارییانە  و  سۆزداریی 
دەردەكەوێ ،  شیعرەكەدا  لەناوەڕۆكی  وەك 
مەولەوی لە تەمەنێكی تەواو كامڵ و پێگەیشتوودا  
لەگەاڵ رۆحی )باوەیادگار(دا دەدوێ ، كە هەر لەم 
تەمەنی پیریی و كامڵبوونەیدا، نامەیەكی بۆ شێخ 
كوڕی  1358ك(ی  ـــ   1278( حیسامەددین  عەلی 
نامەكە  ناوەڕۆكـی  و  نووسیوە  بەهائەدین  شێخ 
لە زۆر رووەوە گـرنگە و تیایدا زۆر بە شكۆوە 
تا  دەكات،  حیسامەددین  عەلی  شێخ  لە  داوا 
هاواری )حەزرەتی عەلی( بكات و لە هەمان كاتدا 
نزیك  میتۆلۆگیا  لە رەمز و جیهانی  شێخ عەلی، 

دەكاتەوە:
ناد علیا مضهر العجـــــائب

تجده عونا لك فی النوائــب 9

 ئەم ئاماژە كردن و خۆبەستنەوەیەش بە جیهانی 
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میتۆلۆژیایەوە، ناچێتە خانەی وەرگەڕان لە رێبازی 
ئایینی، بەڵكو بڕوابوونە بە یەكێتی ئایین و یەكێتی 
ئایینەكان، كە الی زۆربەی سۆفیگەلی گەورە، باو 
بووە. ئەوانە بە گیانی دەمارگیریی و تەعەسووبەوە 
)هادی  نەكردووە.  خۆیان  بیروباوەڕی  سەیری 
العلوی( سەبارەت بەم هەڵوێستەی ئەم سۆفییانە 

و بە تایبەت )أبن العربی( دەنووسێ :
)أن عقیدە المسلم و الیهودی و النصرانی سوا ء(10 
العربی(  )أبن  بۆچوونەی  لەم  كەسێكیش  ..گەر 
تاوەگوزی( )مەولەوی  لە  ناتوانێ   قەت  تێنەگات، 
یاروەیس  مەحموود  بۆ:حاجی  كە  تێبگات،  یش 

دەنووسێ :
)چە گونە حتی خودم از گبر و یهودی بهتر نمیدانم( 11
جوولەكە  و  گاور  لە  خۆم  من  چون  ئەی   : واتە 

كەمتر نەزانم!؟
هەڵوێستەیان  ئەم  مەزنیش  سۆفیگەلی  زۆرینەی 

بەرامبەر ئایینەكانی تر هەبووە.
بۆ  مەولەوی  شیعرەكەی  كە  لەبەرئەوەش       
باوەیادگار، وردەكاریی و زانیاریی زۆری لەبارەی 
ئایینی )ئەهلی هەق( ەوە تێدایە، بۆیە پێمان باشە 

هەموو شیعرەكە بەرچاوی خوێنەران بخەین:

سەرشـــــارصەهبایبەزمموناجات
مەلجەیئیلتیجایئەربابحاجات

جایرجایجەرگەیپادشاودەروێش
بارەگاوپەنا،پەیبێگانەوخوێش12

ئـــــــاهوویخوتەنییفەیضئیالهی
نافــــەینافراهی،جەمەه،تاماهی

شكۆفەیوەشبۆیرەیحانەیرەسوول
نەوباوەینەمام،گهیبهی)بەتوول(
ســـــــەروسایەدار،نیشاندەیوەلی
یەعــــــــــنییادگار:مورتەزاعەلی
وەرەوزەتاناهەرنووروارانبۆ

تادەفعزوڵمەت،دیدەییارانبۆ
هــەوایســــایەتان،هەرمەمدوودمانۆ

سەبوونبوردەیجورم،نەكزەرەرسانۆ
ناپوختەكارییوشەرمەسارییمن
خەجڵەتغەفڵەت،گوناهكارییمن

كەفتەنوەهەمدا،یەندزۆرئاوەردەن
روویرجام،وەپایبارەگاتكەردەن

تۆچونجەئەوالدئەمجادمەوالی
پەیرجاوەجا،پەیهیممەتئەوالی

زاریوزكارییوزویرییكەردم

وەبارگەیپاكتپەنائاوەردم
ئامام،سەرنیاموەبارەگاوە

غەریو،مووسفید،وەروویسیاوە
تەن:مەعصییەتبار،دەروون:پڕجەدەرد

دیدە:تەڕ،لەب:خوشك،دڵ:گەرمنەفەس:سەرد
هایچەندپلەیسەخت،هانەرێمەدا

جەڕوویئیلتیفات،بدیەپێمەدا
بەڵكمجەڕوویئەوئیلتفاتەوە
مەوالمحارزبۆ،وەنەجاتەوە

دەسشایمەردان،مەدەدكارمبۆ
پلە:ئەوپلە،ئەو:دەسوارمبۆ

مەعصییەتنییەن،چونهیچصەدمەتێ
خەیلـێمەلوولم،یاپیر!هیممەتێ

هیممەتتباعیپرستگاریبۆ
یاربۆ،دیاربۆ،یادگاریبۆ 13

                         

بارەگای  و  وتمان:مەزار  پێشتریش  وەك 
)باوەیادگار(، لەسەر چیای )داڵەهۆ(یە و ئەم زنجیرە 
مەولەوی،  جوگرافیای  و  زێد  لە  زۆر  چیایەش، 
بۆ  و  دوورە  )تاوەگۆری(یەوە  ناوچەی  واتە:لە 
)مەولەوی( وەك  سااڵچووی  بە  و  پیر  تەمەنێكی 
یش، كە خۆی لەم شیعرەدا، باسی )ریشی سپی( 
زۆر  ماندووبوونێكی  دوای  دەبێ   كردووە،  خۆی 
)باوەیادگار(،  گڵكۆی  زیارەتی  توانیبێتی  دژوار، 

لەسەر كێوی زۆر بەرزی)داڵەهۆ( بكات.. كەچی 
وەك لە نموونەی شیعری تری مەولەوی دا 
لەگەڵ  قووڵی  ئەوینێكی  مەولەوی  دەبینین: 
ئایینی  گرنگەكانی  مەزارە  و  پیرۆز  شوێنە 

نموونە  لەو  وەك  و  هەبووە  هەق(دا  )ئەهلی 
شیعرییانەیدا بە دیاردەكەوێ ، مەولەوی نەك هەر 
زۆرینەیانی  زیارەتی  و  ویستوون  خۆشی  تەنیا 

كردووە، بەڵكو شیعریشی بۆ وتوون.
و  پیرۆز  شوێنە  گرنگترین  و  زۆرترین       
زیارەتگەكانی ئایینی ئەهلی هەق، لە ناوچە شیرین 
و جوان و لەهەمانكاتدا، زۆر سەختەكانی )رێژاو(
دان و لە نزیك و دەوری گوندی )رێژاو(یش، چەند 
پیران،  یاران،  وەك:زەردە،  هەن  دڵگیر  گوندێكی 
قیبلەی  وەك  )زەردە(،  گوندی  ئەمانەدا  لەناو   ..
پیڕەوانی ئەهلی هەقە و بە درێژایی ڕۆژانی هەفتە، 
سەردانی  دەستە،  دەستە  زیارەتكاران،  ڕێچكەی 

دەكەن.
     مەولەوی ناوی ئەو چەند گوندەی بە جۆرێك 
ئەوەی  وەك  گونجاندوون،  شیعرێكیدا  بەیتە  لە 



مەولەوی
رۆڤار
20

هەریەكەیان بەشێك بن لە ئەندامەكانی جەستەی 
خۆی و دیدەكانی و فرمێسكی چاوی و روخساری 

خۆی:
دیدەم:)رێژاو(ە،روخسارم:)زەردە(ن

جەداخ:)یاران(،)پیران(مكەردەن 14

الی  رەگەزانەی  ئەو  ناوهێنانی  بواری  لە  هەر 
و  پیرۆز  زۆر  هەق(،  )ئەهلی  ئایینی  پێڕەوانی 
ئامێری  سەرەكیترین  ناوی  مەولەوی  گرنگن، 
موزیكیی ئەهلی هەق دێنێ ، كە ئامێری )تەموورە(
یە و هەوێن و بنەمای ئایینی ئەهلی هەقە و هەموو 
كۆمەاڵیەتییان،  و  ئایینی  سرووتگەلی  و  بۆنە 
ئامێری  بە  هەر  لە)جەمخانە(كانیاندا،  و  ماڵ  لە 
ئەو  هەمان  بە  و  دەدەن  ئەنجام  )تەموور(ەوە 
ناوەشەوە، ناوی دێنێ ، كە ئێستا خودی پێڕەوانی 

ئەهلی هەق، هەر پێی دەڵێن:
تەموورە15 

لوولەیتەراویح،وەشوەشمدۆدەنــــگ
بێئاهەنگەن)تار(،)تەموورە(یئاهەنگ
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   ئـەم پەنجەرە كردنەوە و ئاسۆ بەرین روانینەی 
ئایینەكانی تری جیا لە  مەولەوی تازەگۆزی، بۆ 
لە  فراوانتر  بۆ  جوگرافیایەكی  ئیسالم و  ئایینی 
گەڕان  هەموو  ئەو  و  خۆی  زێدی  جوگرافیای 
هەرێمە  لەو  مەولەوی،  بەرباڵوانەی  سەردانە  و 
بـەرینەدا، گەلــێ  تیرۆژی رووناك و پرشـنگداریان 
لەسەر شیعری مەولەوی كردۆتەوە و فەرهەنگی 
دەوڵەمەندتر  )مەولەوی(یان  شیعری  واژەگەلی 
كردووە و لە هەمانكاتدا لە خەم و خۆزگەی 
بۆتەوە،  نزیك  فراوانتریش  جەماوەرێكی 
كە زۆرینەی ئەو جەماوەرە بە گشتی 
و جەماوەری پیڕەوانی )ئەهلی هەق( 
بە تایبەتی، كە لە دێرزەمانەوە )لەبەر 
زۆرهۆ، كە ئێرە جێی نییە( تەنگیان 
پێ  هەڵدەچنرا و پەراوێز دەخران و 
دەیانزانی  كاتێ   دەچەوسێنرانەوە، 
سەروەرییە  و  پیرۆزیی  لە  هەندێ  
لە  خۆیان  گەمارۆدراوەكانی 
بە  هەستیان  دەبینییەوە،  دا  مەولەوی  شیعری 
بەسەركردنەوە و نیمچە ئابڵووقە لەسەر البردن 
و رێزلێنان و شانازیی بەخۆوە كردنەوە دەكرد و 
باوەشی رێز و گەرمیان بۆ شیعرەكانی مەولەوی 

دەكردەوە و وەك خۆراكێكی گیانیی بۆ شیعری 
هێشتا  رووەوە  لەم  دەنواڕی.  )مەولەوی(یان 
و  كۆڕ  لە  كە   ، بووە  ژیاندا  لە  خۆی  مەولەوی 
كۆمەڵ و قەڵەمڕەوی خۆیاندا، رمێن و برەویان 
بە شیعری مەولەوی دەدا و هەندێ  جاریش )تاكە 
بەیت( و هەندێ  شیعریان دەكردنە سۆز و سروود 
و لە مەقامی بەناوبانگی )قەتار = گاتا(ی تایبەت 
بە پێڕەوانی )ئەهلی هەق(دا جێگەیان دەكردنەوە 
بەردەوامە(16    هەر  نەریتە  ئەم  ئێستاش  تا  )كە 
چاوێكی  بە  دەكرد  وایان  ئەمانەش  هەموو  و 
تایبەتی و رێزەوە، بۆ خودی )مەولەوی( بنواڕن، 
لەو سەردانە  لە زۆر  كە نووسەری ئەم دێرانە، 
هەق  ئەهلی  ناوچەكانی  بۆ  خۆمدا،  مەیدانییانەی 
دا،  هەق  ئەهلی  پێڕەوانی  لەگەڵ  دیدارم  و   17
)مەولەوی(،  بە  سەبارەت  راستەوخۆ  هەمیشە 
لێم بیستوون، كە پلەوپایەی مەولەوی و تەنانەت 
)عەنبەرخاتوون(ی هاوسەریشی، وەك بەشێك لە 
خۆیان ئەژمار دەكەن و بە پێودانی ئەو نازناوی 
بە  دادەنێن،  خۆیانی  رابەرەكانی  بۆ  )باوە(یەی 
)مەولەوی(یش دەڵێن: باوە مەولەوی و بە )عەنبەر 

خاتوون(یش دەڵێن:دایە عەنبەر!.

)2(
     بەاڵم وەك پێشتر وتمان ئەو ئامێرانەی موزیك، 
تایبەتیش:چەنگ،  بە  دێنێ ،  ناویان  مەولەوی  كە 
لە  تار...كەمتر  سەمتوور،  كەمان  چەنگ،  چل 
هەق  ئەهلی  پێڕەوانی  جوگرافیای  سنووری 
)جوانڕۆ(شدا  مەولەوی  ناوچەكەی  خودی  و 
لە رۆژگاری دەسەاڵتی  دەبرێن و زۆرتر  بەكار 
دەوڵەتی ساسانی و زۆر پێشتریشدا بەكاربراون، 
لەسەر  مەولەوی  زانیارییەكانی  تر:  بەواتایەكی 
موزیك و ئامێرەكانی موزیك، هەر تەنیا لە ڕێگەی 
ئەو خۆشەویستیی و دۆستایەتییەوە نەبووە، كە 
موزیكەكەیاندا  و  هەق  ئەهلی  پێڕەوانی  لەگەڵ 
ئەو  وتمان(  پێشتر  )وەك  چونكە  هەیبووە، 
ئامێرە موزیكەی كە ئێستا پێڕەوانی ئەهلی هەق 
لە  و  پیرۆزە  الیان  زۆر  گشتی،  شێوەیەكی  بە 
دەربڕینی  بۆ  خۆیاندا،  ماڵەكانی  لە  و  جەمخانە 
دەبەن،  بەكاری  ئایینیان  راز و سۆز و سكااڵی 
كە  تەمیرە(یە،   = )تەموورە  ئامێری  هەر  زۆرتر 
هەر بە تەنیا دەژەندرێ  و بە دەمیشییەوە كەاڵم 
= شیعر دەخوێندرێ . لە كاتێكدا ئەو چەند ئامێرە 
بە  مەولەوی  هێنان،  ناومان  پێشتر  موزیكەی 
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تا  سێ ،  جار  هەندێ   كە  دەكات،  باسیان  جۆرێك 
چوار ئامێر پێكەوە و وەك تیپێكی موزیك، لە كۆڕ 

و كۆنسێرتێكی موزیكیدا بەشداربن:

)1(
شیعروێمتەنخوای)سەمتوور(ســـــــازێ

لێدەرسا)نەیچی(!هەرئارێشگـــــــازێ
چنگپێكۆنەجەرگنەغمەیســـــازەكەت

بەرارۆتۆتۆ،میقرازگازەكــــــــــــەت
سادەروێش!كــــەفێبدەنەرووی)دەف(

گیانمونتەزیرەنپەرێرێــــــــزەیدەف
)موغەننی(!لێدەر،یەكئیمشەوســــازان
بەشقیئەوكەسە،تۆشئــــــــاواتوازان 18

باتی  لە  خۆم  شیعرەكانی  شمشاڵژەن!  واتە:ئەی 
ئامێری سەمتوور، بە شمشاڵ بژەنە! با هەر ژێیەكی 
)سەمتوور(ەكە، وەكو گازێك وابێ ، بۆ دەركێشانی 
لە  چنگ   ، سازەكەت  نەغمەی  و  جەرگم  ریشەی 
جەرگم گیر بكات و چین چین وەك گازی مقەست، 

دەری كێشێ .
     دەروێش! تۆش لەپی دەستت بۆ )دەف(ەكەت 
ببە و رۆحم چاوەنواڕی لەرینەوەی ئەو ئەڵقانەن، 

كە بە كەمەی دەفەكەوەن.
ئیمشەو   ! )موغەننی(  گۆرانیبێژ  ئەی  تۆش       
بۆ  ئەوینی من،  بكە، چونكە  بۆ ساز  ئاهەنگێكمان 

كەسێكە، بە ئاواتی گۆرانی وتنی تۆوەیە.

)2(
موغەننی!كۆكەر:سازانتوەهــــــــەم

)سەمتوور(ێ،)تار(ێ،وەهەمكەرەجـەم
)نەیچی(!سالێدەر،قەزاتوەماڵـــــم

دەمێدەروە)نەی(،دەروونزوخاڵـــــم
هۆشێدەر،هامفەرد!سازانبســــــازە

بااڵتوەكااڵیخەمـــــــــــانبوورازە
باوەرە،بســــاتتەمـــــــامتەیاركە

شەوخەفتەنشووم،بەژارماركـــــــــە
قەزایپەنجەكەتدەكلــــەمنكەفێ

خەیلـێعاجزم،ســــالێدەر:)دەف(ێ19

ئامێرەكانی  گۆرانیبێژ!  واتە:ئەی 
تەك  بخەرە  )تار(ەكەت،  و  موزیكات:)سەمتوور( 
ماڵم  لە  دەردت  شمشاڵژەن!  ئەی  تۆش  و  یەك 
سووتاوم  بنێ ،  شمشاڵەكەتەوە  بە  دەم  بكەوێ ، 

خۆتدا  بەبەر  هۆش  خەڵووز،  بە  ببم  خەریكم  و 
بێنەوە و ئامێرەكانی موزیك، بۆ بەكارهێنان لە پاڵ 
یەكدا دابنێ  و ئامادەی بەكارهێنانیان ببە و بااڵت 
پێویستی  بدوورەوە.  بەیەكەوە  لەگەڵ كااڵی خەم 
و كەرەسەكانـی رابواردن ئامادە بكە و خەوم لـێ  
بە  و  بدات  بەرم   ، خەوە شوومە  ئەم  با  بزڕێنە، 

ئاوازی دەفەكەت، دڵ بە جۆش بێت.

)3(
ئاوازەیمەینەت،نەدەروونســــــــــەدتەرز

چون)چلچەنگ(وەچنگ،خەمـانبییەنبـــەرز
بێهۆشییجەهۆش،كــــــــەمفامییجەفــام

وەهەزارمەقام،مــــــــــــــدەرانجەفــام
سا)نەیچی(!دەخیل،بێدێرودرەنــــــــــگ
موتریب!فیداتبام،)نەی(باوەروەدەنــــــگ
كەفبدەنە)دەف(،پەنجەتنەڕووی)نـــــەی(

وێنەی)باربەد(،بەزمئارای)كـــــــــــــەی(
)نەكیسا(ئاسا،دەسدەروە)ســـــــــەمتوور(

)دەف(و)نەی(و)چەنگ(،باوەروەحــــــزوور
)چلچەنگ(نەسەرچەنگ،پەنجەتدەرقــەرار

وەهەزاردەسان،بنوازمئەمجــــــــــــــــار
وێتبەحەقیقەت،مەستبكەرجەمـــــــــەی

سازانبســـــــــــــــازە،پەیواوەیالیوەی
كەفبدەرنە)دەف(،)چەنـــگ(بــاوەروەنەی

هیچمەواچۆ:كەی!توخوداســــــــــــــادەی
بەوئاوازبەرز،خاسبكــــــــــــــــەررازان

بەعەشقئازیز،نــــــــــــــــازكئەندازان 20
     واتە:ئاوازی كوێرەوەریی لە دەروونمدا، 
بەسەد جۆر سەریان هەڵداوە و وەك دەنـگی 

چل چەنگ، دەنـگی )خەم(م لـێ  بەرز دەبێتەوە و 
بێهۆشیی لـە هۆشمدا و كاڵ و كرچیم وەك دەنگی 
ئەو )مەقام(ە بە سۆزانەی دڵ لەت لەت دەكەن، بە 
هەزار جۆر مەقام، ئازارم دەدەن. لەبەرئەوە كاكی 
تۆش  و  بژەنە  شمشاڵەكەت  خێراكە  شمشاڵژەن! 
كاكی گۆرانیبێژ! دەستم دامێنت، تۆش هەر خێراكە، 
ئەی دەفژەن و گۆرانیبێژ  بم، تۆش  بە قوربانتان 
)نەكیسا( و  )باربەد(  هەروەك  شمشاڵژەن!  و 
سەردەمی  بەناوبانگی  موزیكژەنی  جووتە  ی 
كەیخوسرەو  بۆ  ئاهەنگیان  و  بەزم  كە  ساسانی، 
دەژەند،  )سەمتوور(یان  و  موزیك  و  دەكرد  ساز 
هەمووتان  بە  و  ببە  )سەمتوور(ەكەت  بۆ  دەست 
ئامێرەكانی:دەف و نەی و چەنگ و چل چەنگ و 
سەمتوور بهێننە مەیدانەوە و دەستەكانتان بكەن بە 
هەزار دەست و سازەكانتان بژەنن و هەرگیزیش 
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هەر  و  بكەین  ژەندەن  بە  دەست  مەڵێن:كەی 
ئائێستا بە دەنگی ئاوازی بەرز، دەست پێبكەن و 
بە یادی ئەوینی یاری ناسك و نازدارەوە، رازی 

دڵتان بجۆشێ .
)4(

پێمدەرتاپەردەییەخكەردەمبووگـەرم
موتریب!وە)پەردە(ی)روباب(،بێشـەرم
فیداتبام)نەیچی!(،كەســـمهەرتۆنی

حەكیمزامانكۆنەوهــــــــــەمنۆنی
لێدەرمەقامێ،دڵبــــــــارۆئەودەرد

ئازیزساڵمەت،منهاكۆچـــــــەمكەرد21
     واتە:سۆزێكی وا گەرمم بدەرێ ، تا پەردەی 
گەرم  جەستەم،  شەختەبووی  بە  و  سەهۆڵ  بە 
بێت و بتوێتەوە. لەبەرئەوە ئەی كاكی گۆرانیبێژ! 
ئامێری )روباب(ەكەت، بەبێ  شەرمیی كۆك بكە 
و تۆش ئەی كاكی شمشاڵژەن! كە لە جێی هەموو 
كەسێكمیت و شارەزای زامی كۆنە و تازەم هەر 
تۆیت، تۆش مەقامێكی وا بژەنە، تا ئەم دەردەم 
لە بن دەربهێنێ . ئەوسا ئیتر هەرچیم بەسەردێت، 
با بەسەرم بێت، هەر یار سەالمەت بێ ، قەیناكە،.

)5(
یا:وەلوەلەی)دەف(،شــادەروێش!جۆشێ

بەوسەدایریشەیدڵئاشـــــــــــناوە
یا:جۆش)سەمتوور(،موتریب!خـــرۆشی

چەنیئەیدووفەرد،حەســرەتمەعناوە22
     واتە:ئەی دەنگ و ئاوازی شای دەروێشان! بەو 
دەنگە خۆشەتەوە، كە لەگەڵ رەگ و ریشەی 
ئەی  تۆش  دەنگ.  وەرە  ئاشنایە،  دڵمدا 
گۆرانیبێژ  سەمتووری  و  ساز  جۆشی 
بەیتە  دوو  ئەم  لەگەڵ  )موتریب(! 
شیعرەمدا هاوارێ  بكە، كە باسی راز 

و دەردی دڵم دەكەن.
)6(

ساقی!مەی،هەیداد،)موغەننی!(،
)چەنگ(ێ

موتریب! فەریاد، های )نەیچی!(
ئاهەنـــــگێ

گەرمییمەی،نەواوكـــــزەی)دەف(و)نەی(
تێكەڵبۆچـــــــــــــەنیزایەڵەی:وەیوەی23

واتە: ساقی ! تۆ مەی بێنە، تۆش گۆرانیبێژ! دەنگ 
لە )چەنگ(ەكەت بهێنە، تۆش شمشاڵژەن! با هاوار 

و ناڵە لە شمشاڵكەتەوە هەڵسێ . با گۆرانیبێژیش 
ئاهەنگێك ساز بكات. تا بە هۆی گەرمیی مەی و 
كزەی دەنگی )دەف(ەوە، كە تێكەڵ بە یەك دەبن، 

هاوار و گریانێك لە رۆحمدا دروست بكەن.
)7(

بڕیانتای)روباب(قافیەخوانیم
نەمەندەنتاقەتعیبارەتزانیم

دەمەیهەناسەیگەرم)تار(ەكەم
نەكوورەیدەروونپڕجەخارەكەم
ئایردانحوجرەیدڵەیپڕدەردم

سۆچنانكتاومەجموعەیفەردم24

هەر بەمجۆرە، جاروباریش داوا لە موزیكژەن و 
موتریب )موغەننی( دەكات، هەمان ئەم سازانەی 

بە تەنیا بۆ بژەنن:

موتریب!ســـازەكەت،ئۆفچوەشتەرزبی
ئەمجاریشوەكدەنگمـەجلیسهەربەرزبی

تاكوورەیزاریمبڵێسەســــــــــــــانۆ
داخلوایوێم،جەدڵنمــــــــــــــانۆ25

موتریب!یەكارەن؟مەرسیاســــــــەنگی!
من:بەیحــــــــاڵەوە،تۆ:وەبێدەنگیی!26

موتریب!مەقامێ،دەردمناچـــــــــارەن
ســــــــــاقیا!جامێ،دوستئینتیزارەن27

هایموغەننی!)تار(،حەنجەرەیوەشتەرز
وەسەرپەنجەیناز،باوەرۆئەولــــــەرز28

زرنگەیسەدایســــــاز،جەریشەیئەعزام
)كەمانچە(دەستوور،ماوەرۆمەقــــــــام29

)سەمتوور(ســــــــینەم،وەزایەڵەیبەرز
مەژەنۆنەوایدووریت،وەســـــــــەدتەرز30

شەمعشامشووم،ماتەمهۆرگریـــــــــــا
تایتەل)ســــــەمتوور(شادیوزەوقبڕیا31

لەرزەیریشەیدڵ،)ســــەمتوور(یدەستوور
وەزنتەبع)تار(،پڕسۆزەی)ســـــەمتوور(32

لوولەیتەراویح،وەشوەشمــــــدۆدەنگ
بێئاهەنگەن)تــار(،)تەموورە(یئاهەنگ33

بۆ  مەولەوی،  ئارەزووی  دەدەین  سەرنج  وەك 
موزیك  ئامێرانەی  ئەم  بیستنی  و  ئامادەبوون 



23رۆڤار

موزیك  كۆنسێرتێكی  وایە  ئەوە  وەك  پێكەوە، 
هەوا  و  كەش  ئەم  سازكردنی  كە  بكرێت.  ساز 
)موزیك(ییەش، زۆرتر لە كەش و هەوای )موزیك(
یی و سۆزی ئایینی پێڕەوانی تەریقەتی شاعیر و 
عارف و حەكیمی بەناوبانگ و خاوەنی مەسنەوی 
واتە  رۆمی،  جەاللەددینی  مەوالنا  دووبەیتی:   =
كە  دەچێ ،  ـــ1273ز(   1207( بەڵخی  مەولەوی 
پێڕەوانی ناوبراو، بەم كەش و هەوایە دەڵێن:سەماع 
بیستن،   = سەماع  لە  مەبەستیشیان  و  بیستن   =
لە  كە  )موزیك(انەیە،  ئاوازی  ئەو  بیستنی  هەر 
ترادیسیۆن و بۆنەكانی ئایینی دا، بەكاریان دەبەن.
لەم  رۆمی،  مەولەوی  تەریقەتی  پێڕەوانی       
)مەسنەوی  شیعرە  خوێندنەوەی  لەگەڵ  بۆنانەدا، 
= دووبەیتی(یەكانـی مەوالنا جەاللەدینی رۆمـی دا، 
ئاوازی خۆش و شادیی موزیك دەگرن  لـە  گوێ  
و بە دەم گوێگرتنی ئەو ئاوازانەوە، دەست و پەل 
رادەوەشێنن و )سەما(یشی لەگەڵدا دەكەن. كە ئەم 
پەسند  موسڵمان  زانایانی  لە  هەندێ   الی  نەریتە، 

نییە. 
بە  سەر  خۆی  تاوەگۆزی،  مەولەوی  بەاڵم       
رەنگە  رێبازەش  ئەم  و  بووە  نەقشبەندی  رێبازی 
)سماع(  بە  رێگەی  كە  بێت،  سۆفی  رێبازی  تاكە 
بكەن.  دەنگیی  بەبێ   كۆڕەكەیان  دەبێ   و  نەدابێ  
كەچی مەولەوی تاوەگوزی بێ  پەروا و بێ  گوێدانە 
)سەماع( نەریتی  ئەم  موسڵمانانەی  ئەو  بیروڕای 
نەریتی  هەمان  بە  نییە،  پەسەند  بەالوە  ەیان 
مەولەوی بەڵخی، كە رێگەی بە )سماع( داوە و  لە 
)خانەقا(كانیاندا، سەما و گۆرانیی و بە كارهێنانی 
ئامێری موزیك، رێگەی پێدراوە، داوا لە گۆرانیبێژ 
)موغەننی( دەكات، تا كەش و هەوای )سەماع(ی بۆ 

سازبكەن:
)8( 

گۆشـەیمزگیدەیر،گۆشـەیمزگیدەیر
هانا)موغەننی!(،یادتبۆوەخـــەیر

جەكۆنچریكەیجــــــەالیزەنگروح
)سەماع(شپەیمانمداســـــەدفتوح

بەوالبەروەسواس)35(حـــــــەواس
وەكزەیگیانسۆز،مەقامەكەی)راس36(37

لە  هاوار  و  مزگەوتێكدا  سووچی  لە  وام  واتە: 
ئەو  كوا  بەخێر،  دەڵێم:یادت  و  دەكەم  گۆرانیبێژ 
و  دێت  رۆحەوە  زەنگوڵەی  كەالی  چریكەیەت، 
)سەماع = بیستن(یشی، سەد پەیمان و سەركەوتن 
و  البەرە  دڵەڕاوكەیەم  ئەم  و  وەرە  دەبەخشێ . 

بەكزەی مەقامی )راست( گیانم بتوێنەوە.
     لەگەڵ داواكردن و تكای مەولەوی تاوەگۆزی 
دا، لە موتریب و موغەننی و موزیكژەن، هاوكات 
هەمیشەش داوایان لێدەكات، تا بە دەم گۆرانی چڕین 
و موزیكژەندنەوە، شیعرە )دووبەیتی = مەسنەوی(
بۆ  مەقامەكانیاندا  و  گۆرانی  لە  خۆیشی  یەكانی 

بكەن بە هەوێن:
)9(

شیعروێمتەنخوای)سەمتوور(سـازێ
لێدەرسا)نەیچی(!هەرتارێشگازێ38

واتە:لە باتی سەمتوور و نەی = شمشاڵ و دەف، 
لەگەڵ  و  موزیك  ئاوازی  بكەنە  شیعرەكانی خۆم 

گۆرانیدا بەكاریان بهێنن.

)10(
سادەیسانەیچی!ریشـــــەیدڵكــــــــــەرپەی
تالیمدەرئەیفـــــــــــەرد،وەنەزمەكەی)نەی(:
ئیمشــەووەهەرحاڵ،شـــــــــــەووەرۆژبەروون

ئەیخوا!سامەرگێ،ســـەحەرچیشكــــــەروون39 
واتە:ئادەی شمشاڵژەن! ریشە و بەندی دڵم بچڕە و 
بە دەنگی شمشاڵ، ئاواز بۆ ئەم تاكە بەیتە شیعرەی 
خۆم )بەیتی دواتر( دابنێ ، كە دەڵێ :هەرچۆنێ  بێ  
خوا  بەرەبەیانیش  و  دەكەمەوە  رۆژ  ئیمشەو، 

كەریمە و خۆی دەزانێ  چی دەكات.
)11(

نەیچی!منپەنجەیپایناڵـەمسـفتەن
تۆ،دەیچونتەئسیروەناڵـــەتجفتەن

چەندفەرد)مەعدووم(،دەرووننەوەیدا
باوەرجەتەنخوایناڵــــەوە)نەی(دا 40

واتە:كاكی شمشاڵژەن! من پەنجەی هاوار و ناڵینم 
سووتاوە و ناڵەم ناڕوات، بەاڵم ناڵەی تۆ، لەگەڵ 
كاركردندا جووتە، دەی ئەم چەند بەیتە شیعرەی 
مەعدووم )كە نازناوی شیعریی خودی مەولەوی 

یە(، بكەن بە ئاواز و بە شمشاڵیش بیانژەنە.
)12(

پەنجەتبـەونەغمەیبینوەتینەوە
باوەرەئەی:بەیـــــت،وەحەزینەوە41

سەر  بخە  پەنجەكانت  شمشاڵژەن!  واتە:كاكی 
شمشاڵەكەت و بە هەموو هێز و تینتەوە، ئەم بەیتە 

شیعرەی خۆم بە غەمناكی یەوە بۆ بژەنە.

)13(
موغەننی!تەنخوایمنوەنــــەوایێ
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وەیچەند)فەرد(ەوە،هۆردەرسەدایێ   42
واتە: ئەی گۆرانیبێژ! لە جیاتی من، ئەم چەند بەیت 
)فەرد(ە شیعرەی خۆم بە دەنگی بەرز بۆ بخوێنە.

)14(
موتریب!یەكارەن،مەرســـــیاسەنگی؟
منبەیحاڵــــەوە،تۆوەیبێدەنگیی؟
جەتەنخواینەیبەزم،خەموەیالنەوە

هۆردەرئەیچەند)فەرد(،وەدیالنەوە 43
بەم  من  كارێكە!  چ  ئەمە  گۆرانیبێژ!  واتە:ئەی 
و  وشك  وا  بەردیت،  دەڵێی  تۆش  و  حاڵەوە 
)فەرد(ە  بەیت  چەند  ئەم  تكایە  وەستاویت!  رەق 

شیعرەی خۆم بۆ بكە بە مەقامی )دیالن( و..
)15(

لەرزەیریشەیدڵ،)سەمتوور(یدەسـتوور
وەزنتەبعتار،پڕسـۆزەی)سـەمتوور(

واچە:بەومەقــــــــــامئەلـواناتەوە
هەیداد،هەیبێداد،)مەعدووم(واتەوە44

واتە:ساتوخوا كاكی گۆرانیبێژ! مەقامێكم بۆ بڵێ ، 
كە  دڵەكەم،  ریشەی  لەرینەوەی  مایەی  بە  ببێ  
هەمیشە وەك ئامێری سەمتوور دەنگی لێوە دێت 
و ئاوازەكەیشی لەو ئاوازانە دەچێ ، كە بە ئامێری 
تار دەژەندرێن و پڕ بێ  لەو جۆش و سۆزەی كە 

لە ئامێری )سەمتوور(دا هەستی پێدەكرێ . 
)16(

یاوەلوەلەی)دەف(،شـادەروێشجۆشێ
بەوســـــــــەدایریشەیدڵئاشناوە

یاجۆش)سـەمتوور(،موتریب!خرۆشێ
چونئەیدوو)فەرد(،حەسرەتمەعناوە 45

واتە:ئەی دەنگ و ئاوازەی شای دەوێشان، بەو 
دەنگە خۆشەی خۆتەوە، كە لەگەڵ ریشەی دڵدا 
ئاشنایە، دڵ بهێنە جۆش و كوڵ. تۆش ئەی 
سەمتوور،  ئامێری  خرۆشی  و  جۆش 
خۆمەوە  )فەرد(ەی  بەیت  چەند  بەم 
مانای  لە  هەموویان  كە  بخرۆشە، 

حەسرەتدا كەیلن.
)17(

بێ دەرد كـــــــەردەن، سـام سامان
دەوا

موغننی!دادەی،وەناڵـــــــــەینەوا
حەنجەرەی بەو )فەرد(، ئەی بوانە

بـەرز
تامینایفەلەكباوەرۆئەولـــــــەرز 46

واتە:دەردێكی وام گرتووە، دەرمانی نییە و مرۆڤ 
سام وبیم لەمجۆرە دەردانە دەكات. ئادەی كاكی 

)فەرد(ە شیعرەی من، بە  !. ئەم بەیت  گۆرانیبێژ 
چریكەیەكی ئەوندە بەرز بچڕە، تا بەڵكو قوببەی 

گەردوون بلەرزێت.
لە  داوا  كە  نموونانەدا،  ئەمجۆرە  لەبواری  هەر 
ـــ موتریب( دەكات، تا فەرد  گۆرانیبێژ )موغەننی 
)بەیت(ە، شیعرەكانی خۆی بە ئاواز و مەقامەوە 
جوانترمان  لەمانە  تری  نموونەیەكی  بخوێنن. 
نیشاندەدات. لەم نموونەیەدا لەالیەكەوە زانیاریی و 
شارەزاییەكی زۆری مەولەوی، لەبارەی موزیك و 
لەالیەكی تریشەوە توانای مەولەوی لەوێناكردنی 
موزیكی  ئامێری  بە  تایبەت  هونەریی  تابلۆیەكی 
تار، كە تەنیا لە نیو تاكە بەیتی شیعرێكیدا، زۆر 
لە  خۆی:)مەولەوی(مان  بااڵی  و  جەستە  خێرا، 
بۆ  تار،  و  كەمان  )موزیك(یی  ئامێرێكی  شێوەی 
و  تەنگ  كە  بااڵیەك،  بەاڵم  دەكات.  بەرجەستە 
ژیان،  گرانەكانی  و  قورس  كارەساتە  و  چەڵەمە 
لە  و  چەماندبێتەوە  بااڵیان  و  كردبێ   ماندوویان 
و  پیرۆزیی  و  لە خوشەویستان  زۆر  دەستدانی 
بەدی نەهاتنی خەونە سەوزەكانیش، چاوەكانیان 
نەبڕاوەی  و  بەردەوام  فرمێسك رشتنێكی  فێری 
چۆڕاوگەیەكی  و  پلووسك  تاڵە  شێوەی  وەك 
بۆ  روخسارەوە  لە  و  كردبێ   روون  و  باریك 
دەڵێ :كارەساتە  خۆی  وەك  بڕژێ ..یان  بەرپێ  
چۆڕاوگە  فرمێسكە  ئەم  ژیان،  دڵتەزێنەكانی 
كردبێ ،  )كۆك(  مەولەویان  چاوی  بەستووەی 
)وەك  موزیكدا  زانستی  لە  )كۆك(  واژەی  كە 
كە  دەیزانن  كەسانە  ئەو  هەر  وتمان(  پێشتریش 
لە  یان  ژەندبێ ،  موزیكیان  راستەوخۆ،  خۆیان 

بواری زانستی موزیكدا كاریان كردبێ .
     ئالێرەدا، خاوەنی ئەم بااڵ چەماوە فرمێسك رێژە 
كۆك كراوە:مەولەوی، داوا لە گۆرانیبێژ )موتریب 
وەك  چەماوەكەی،  بااڵ  تا  دەكات  موزیكژەن(  ـــ 
پلووسكە فرمێسكەكانیشی،  تاڵە  تار و  ئامێرێكی 
وەك )ژێ (یەكی كۆك كراوی )تار(ەكە لەبەرچاو 
بگرێ  و بكەوێتە ژەنینی ئەم جەستە بە تار بووە..
و  شاعیرانە  دەسەاڵتی  و  سەلیقە  بڵێم  دەبێ   كە 
ئەم  لەوێناكردنی  مەولەوی،  هونەرمەندانەی 
جەستەیەی كوێرەوەرییەكانی ژیان، كردیانە تار 
بە  خێرا،  زۆر  شیعرێكدا،  بەیتی  نیوە  تاكە  لە  و 
و  بااڵتر  لەوە  زۆر  هێنا،  خەیاڵمانی  بەرچاوی 
درێژ  رستە  چەند  بەم  من  كە  بووە،  توناتر  بە 
و پشووە سوارانەمەوە )لەگەڵ داوای لێبووردنم 
تەقەلالی  بتوانم  مەولەوی(،  بەرزی  گیانی  لە 



25رۆڤار بۆ  یە،  وێنە شیعریی  ئەو  لێكدانەوەی  نەزۆكانەی 
خوێنەران راڤە بكەم، لەكاتێكدا مەولەوی هەر تەنیا 
لە ساتە وەختێكی زۆر كورت و تەنانەت لە ماوەی 

چاوتروكاندنێكدا وتوویەتی:
)18(

موتریب!یە)كەمان(بااڵیخەموەردەم
یە)تارئەسرین(،خەم)كۆك(ئاوەردەم

ســادەیتەنخوایمن،وەیدەمدەردەوە
لێدەرنەوایێ،وەیچەندفـــــەردەوە47

پەراوێزەکان:

1 دیوانێكی دەستنووسی هێشتا چاپنەكراوی مەولەوی )الی 
خۆم(.

بارگە  حەوتەوانە،  بەرگ:دەورەی   6 لە  سەرئەنجام:بریتییە   2  
بارگە، گلیم و كول، دەورەی چل تەن، دەورەی عابدین، وردە 

سەرئەنجام.

واژەی  جیاتی  لە  هەق(،  )ئەهلی  پەیڕەوانی  بارەیەوە  لەم   3  
)دۆنادۆن(  یان:  پۆشیی(،  وەك:)پۆشاك  تری  واژەی  )تناسخ(، 
یش بەكاردەبەن، كە )دۆنادۆن(، لە )دۆن(ی توركییەوە هاتووە 
و هەمان مانای )پۆشاك( دەگەیەنێ . لەم ڕوانگەیەوە پێڕەوانی 
ئەم ئایینە پێیان وایە )خوا(ش بۆ خۆی پۆشاكی خۆی دەگۆڕێ  
لەم  زانیاریی  زیاتر  بۆ  دەردەكەوێ .  مرۆڤدا  شێوەی  لە  و 
لە  و.  هەق،  ئەهلی  دەربارەی  باسێك  بنواڕە:چەند  بارەیەوە، 
هەولێر،  موكریانی،  چاپەمەنی  عەبدوڵاڵ،  فەرنساییەوە:د.نەجاتی 

2005، الپەڕە157.

و  لێكدانەوە  و  لیكۆڵینەوە  و  كۆكردنەوە  مەلەوی،  )دیوانی   4  

مەزاری مەولەوی
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بەغداد،   ، مودەڕیس  عەبدولكەریمی  مەال  نووسینی:  لەسەر 
چاپخانەی نەجاح 1961ز، الپەڕە256(

 5 )دیوانی مەولەوی، ل42(

 6 بۆ زیاتر زانیاریی لەم بارەیەوە، بنواڕە:

     ـــ چەند باسێك دەربارەی ئەهلی هەق. سەرچاوەی پێشتر 
باسكراو. الپەڕە )44 ـــ 47(.

      ــــ مكری، دكتر محمد:تحقیق دربارەی یكی از پنچاقهای 
انزلە(در  )قبالەی  هجری  دهم  قرن  از  كردستان  تاریخی 
ـــ 256. )ئەم زانیارییە  مجلەی اسیایی پاریس، 1963،ص229 
بیری  مامۆستا:مێژووی  وەرگیراوە:جەعفەر،  لەم سەرچاوەیە 
كوردی، لە باڵوكراوەكانی مەكتەبی بیر و هوشیاری )ی.ن.ك(، 

چاپی یەكەم، سلێمانی/2009، ل204تا 210.

شیعری  درێژترین  تاڵەبانی  ڕەزای  شێخ  شیعرەكەی    7
 )59( كە  بەیت،   )60( لە  بریتییە  و  دیوانەكەیەتی  سەرلەبەری 
بەیتیان كوردییە و تاكە بەیتی سەرەتای شیعرەكەش بە زمانی 

توركی و عەرەبییە و ئاوا دەست پێدەكات:
بابان باشندە بر باگمان یشیل وار
      امام القوم فی تقسیم شلوار

بۆ زیاتر ئاگاداربوون لەم شیعرەی شێخ ڕەزا، بنواڕە:دیوانی 
پیاچوونەوەی  كاكەڕەش،  ئومێد  تاڵەبانی،  ڕەزای  شێخ 
چاپی  سلێمانی،  هاوسەر،  پرۆژەی  چاپەمەنی  )حەمەبۆر(، 

دووەم)2005(، الپەڕە )97 ـــ 111(.

  8 وەك نموونەی ئەم دوو بەیتەی مەحوی، كە لە ل26 ول 
327ی دیوانەكەیدایە : 

 1- دنیا بە حیلە، مەیلی بە ئەبنای ئەگەر ببێ 
    ئەم )دایە رێزبار(ە، بەفرزەندی شوو دەكا

2- ئەكدەشی خینزیر و سەگ، مەعجوونی بەنگ و خەندەریس 
داكی دایە )رێزبار(یی، بابـــــــــــی )بابی(یقەحبەباب.

9  مودەڕیس، مەال عەبدوڵكەریم، یادی مەردان، بەرگی 
كورد(،  )دەستەی  عێراق  زانیاری  كۆری  دووەم، 
 ،1983 بەغدا  عێراق،  زانیاری  كۆڕی  چاپخانەی 

ل427.
10 العلوی، هادی:مدارس صوفیە، دمشق،1997، 

ص82.

یادی  عەبدوڵكەریم،  مەال  مودەڕیس،   11  
سەرچاوەی  )هەمان  دووەم،  بەرگی  مەردان، 

پێشوو( ل470.

 12 مەولەوی دڵنیایە كە جگە لە كورد ، كەسانی 
تری سەر بەنەتەوەكانی تریش، زیارەتی گڵكۆی )باوەیادگار( 

دەكەن. 

 13 )دیوانی مەولەوی الپەڕە )288 ـــ 291(.

 14 دیوانی مەولەوی الپەڕە )288 ـــ 291(.

15  لە كاتێكدا دراوسێكانی قەڵەمڕەوی ئایینی ئەهلی هەق، بە 
تنبوور...هتد.  تەنبیور،  تەمیر،  تەنبیر،  ناوی تری وەك:تەمیرە، 

ناوی دەبەن.

 16 لەم بوارەدا لە جێی خۆیدایەتی نموونەیەك لەم بارەیەوە 
بەیادی خوێنەران بهێنمەوە، كە خوالێخشبوو: سەیید ئەحمەدی 
عەبدولكەریمی  مامۆستا  نەمر:  زانای  جەنابی  بۆ  عازەبانی، 

مودەڕیسی گێڕاوەتەوە: 
     سەیید حەسەنی موفتی، داوای حەبیبە خانمی كچی شێخ 
عەلی عەبابەیلێ  دەكا و دەیدەنێ . كە لە )سلێمانی( یەوە دەڕۆن 
بووك،  باوكی  عەلی  شێخ  بووكدا،  شوێن  بە  عەبابەیلێ   بۆ 
حەبیبە  لەگەڵ  نییە  كەسم  من  مەولەوی  دەلێ :  بەمەولەوی 
ئێمە،  ماڵی  بە  نییە  ترم  تۆ مەحرەم  لە  بۆ سلێمانی و  بینێرم 

لەگەڵی بڕۆ. ئەویش لەگەڵ بووك دەڕوا.
     لە رێگادا بە عادەتی برا زاوا، دەست دەكەن بە گۆرانی 
وتن: یەكێ  لە كۆمەڵەكە ناوی حەمەی ئامین بووە، دەنگی زۆر 
خۆش بووە، دەست دەكا بە قەتار و ئای ئای وتن بە شیعری 
بەر خۆشیی  لە  واڵغەوە  بە سواری  مەولەوی  مەولەوییەوە. 
لەحاڵی  بەجۆرێ   و  دەیگرێ   جەزبە  ئامین،  حەمەی  دەنگی 
و  دادەبەزن  خەڵكەكە  خوارەوە.  دەكەوێتە  دەردەچێ ،  تەبیعی 
راستی دەكەنەوە و سواری واڵغەكەی دەكەنەوە و لە )حەمەی 
ئامین(یش تووڕە دەبن، دەڵێن: خەتای تۆ بووە، وا مەولەوی 

كەوتە خوارەوە. 
     )حەمەی ئامین( یش دێ  بەالی مەولەوییەوە، پێی دەڵێ : ) 
قوربان! بۆچی وات پێهات ؟ . خۆ من هەر شیعرەكانی خۆتم 
دەخوێندەوە! (. ئەویش دەڵێ : ) كوڕە! كەی شیعری من ئەوەندە 
خۆش و بەتەئسیرە؟ بە خوا خەتای »ئاواز«ەكەی تۆ بوو ...( 
     بۆ زیاتر زانیاریی لەم بارەیەوە بنواڕە: مودەڕیس، مەال 
عەبدولكەریم، یادی مەردان، بەرگی دووەم، چاپخانەی كۆڕی 

زانیاری عێراق، بەغدا 1983، ل376 . 

و  نووسین  خەریكی  كە  )1993ز(،  هاوینی  و  بەهار    17
ئامادەكردنی كتێبی )مێژووی موزیكی كوردی(بووم.

لەسەر  و  لێكدانەوە  و  كۆكردنەوە  مەولەوی،  دیوانی   18  
چاپخانەی  بەغدا،  مودەڕیس،  عەبدولكەریمی  نووسینی:مەال 

)النجاح(، ساڵی )1961ز(، الپەڕە )3 ـــ 4(.

 19 دیوانی مەولەوی، سەرچاوەی پێشتر باسكراو، الپەڕە )20 
ــــ 21(.

مەولەوی  نەكراوی  چاپ  هێشتا  دەستنووسی  دیوانێكی   20  
)الی خۆم(، الپەڕە )89 ـــ 90(.

21 دیوانی دەستنووسی هێشتا چاپ نەكراوی مەولەوی )الی 
خۆم(، الپەڕە )112(.

22 دیوانی مەولەوی، الپەڕە )70(.



27رۆڤار

23 دیوانی مەولەوی، الپەڕە )95(.

24 دیوانی مەولەوی، الپەڕە )194(.

25 دیوانی مەولەوی، الپەڕە )430(.

26 دیوانی مەولەوی، الپەڕە )276(.

27 دیوانی مەولەوی، الپەڕە )236(.
 28 دیوانی مەولەوی، الپەڕە )268.(
 29 دیوانی مەولەوی، الپەڕە )243(.
 30 دیوانی مەولەوی، الپەڕە )242(.
 31 دیوانی مەولەوی، الپەڕە )284(.
 32 دیوانی مەولەوی، الپەڕە )330(.
 33 دیوانی مەولەوی، الپەڕە )394(.

اصطالت  بنواڕە:فرهنگ  بارەیەوە،  لەم  زانیاریی  پتر  بۆ   34
 .)223 ـــ  صص:)225  تالیف:سجادی،  عرفا ء،  تعبیرات  و 

هەروەها:فرهنگ دهخدا، جلد9، صص:)13749 ـــ 13750(.

 35 ئەو وشەیە جێگەكەی چۆڵ بووە.

 36 راس:مەبەست لە مەقامی )راست(ە.

)الی  مەولەوی  نەكراوی  چاپ  هێشتا  دەستنووسی  دیوانی   37
خۆم(، الپەڕە )111(.

سەرنج:
)نالی( و )مەحوی(ش لە بارەی )سەماع(ەوە، ئەم دوو بەیتەیان 

هەیە:
1ـــ )سەماع(ە، گەردشی عیشقە، حەقیقەت

 لە سۆفی و رەقسی تەقلیدی، نەما باس )نالی،233(.
2 ـــ )سەماع(ی سازی عیشق و رێگە بۆ پاڕانەوەت )مەحوی(

لەبەر قاپی طەلەب بێ ، گوێ :دەبێ  كەڕ بێ ، زوبانت:الڵ
                                                 )مەحوی،204(.

 38 دیوانی مەولەوی،الپەڕە )4(.
39  هەمان سەرچاوە، الپەڕە )23(.
40  هەمان سەرچاوە، الپەڕە )25(.

41  هەمان سەرچاوە، الپەڕە )216(.

 42 هەمان سەرچاوە، الپەڕە )227(.

53  هەمان سەرچاوە، الپەڕە )276(.

44  هەمان سەرچاوە، الپەڕە )330(.
 45 هەمان سەرچاوە، الپەڕە )70(.

 46 دیوانی دەستنووسی هێشتا چاپ نەكراوی مەولەوی )الی 
خۆم(، الپەڕە )110(.

 47 دیوانی مەولەوی، الپەڕە )535 ـــ536(.
     سەرنج: هەڵبەتە ئەو )فەرد ـــ بەیت( شیعرانەی مەولەوی 
مەبەستێتی، لە دوای ئەم دوو بەیتەوەن و ئێمە تەنیا مەبەستمان 

ئەم دوو بەیتە بوو، كە پێوەندییان بە موزیكەوە بوو.

تێبینی:

ئهموتارهیکاکمحهمهدحهمهباقیگهلێکلهوه
فراوانوگشتگیرترهکهئێمهلێرهدائهمبهشهمان
لێباڵوکردهوه.چونکهباسلهگهلێککهرهسهی
شیعرهکانیدا له مهولهوی که دهکات موزیکا سازو
داوای به ئێمه دهکات. باسیان و هێناون ناوی
لێبوردنهوهلهکاکمحهمهدلهبهردرێژیوتارهکه
بهشهی ئهم تهنیا توانیمان ڕۆڤار مهودایکهمی و
کتێبێکی له که ئهوه هیوای به و باڵوبکهینهوه

دانسقهدابکهوێتهبهرچاویخوێنهران.
ڕۆڤار



عەبدوڵاڵقەرەداغی
     لەو شیعرانەدا كە ئاژەڵێك ، یان تەنانەت شتێك، سەرگوزەشتەی خۆی یان هی دیكە دەگێڕێتەوە 
و دەشبێتە نیمچە مامۆستایەك، كە هەم بە " شیعری فێركاری – الشعر التعلیمی " و هەم بە " شیعری 
نوێنكاری – الشعر التمثلی " ناسراوە، جۆرە چەقبەستوویی و السایی كردنەوەیەك بەدی دەكرێ ، كە 
ئەم  بەاڵم  ببینێ ،  داهێنەرانەدا  كارێكی  ئاستی  لە  ئەوەی خوێنەر خۆی  مایەی  ببێتە  دەتوانرێ   كەمتر 
شیعرە دڵگیرەی مەولەوی، كە لێرەدا بە نیازم هەڵوەستەی لە ئاستدا بكەم، پڕ بە پێستی وشە دڵگیرە 
و، هەم لە ڕووی شێوە – الیەنی جوانیگەری – و هەم لە ڕووی ناوەڕۆك مەبەستەوە شتێكی تازە 
و دڵخواز دەخاتە ڕوو و شایانی ئەوەیە هەڵوەستەیەك، الیەنی كەم، لە ئاستی ئاراستە گشتییەكەی و 
چەند بەیتێكیدا بكرێ  و، ڕۆڵە داهێنەرانەكەی بەرجەستە بكرێ . ئەو شیعرە غەزەلی ) 1 ر ( یە كە بە 

سكااڵ كردن لە دەست بەختی ڕەشی خۆی بەم بەیتە دەست پێ  دەكا:

ڕوێفكـــــــــــربەختســــــــیایوێـــــــــممەكـــــــــــەرد:
پـــــــەیچێشهــــــەرپەســـــــــــتیپــــــەرێمنئاوەرد؟

د. مەولەوی، 1ر1 ل 270

مەولەوی

ئاوڕدانەوەی
شیعریمەولەوی
لەچەنددێڕێكی

غەزەلێكیدا)١(
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ئەم  نوێنكاریی  دیاری  هەرە  تایبەتمەندیی       
كراوەتە  ئەوەی   – بابەتەكەی  كە  ئەوەیە  غەزەلە 
رێكەوت  بە  كە   ،  – وەرگرتن  لێ   پەند  مایەی 
لەالیەن برادەرێكیەوە پێشكەشی كراوە، ئەوەیە كە 
بە زمانی ئاسایی نەهاتۆتە گۆ، بەڵكو بە زمانی حاڵ 
) 2 (، كە پتر لەگەڵ ناوەڕۆكی گشتیی شیعرەكەدا 
كە  تێدەگەیەنێ   خوێنەریش  ئێمەی  و  دەگونجێت 
بەخۆداچوونەوەوە،  پرۆسەی  ڕێگەی  لە  شاعیر 
خۆیە،  كردنی  چاودێری  پرۆسەی  گرنگترین  كە 
بیرۆكەی خستنەگەڕ – توضیف – ی شیعرییانەی 

بابەتەكەی بۆ هاتووە.
     شیعرەكە بە " لەخۆبیركردنەوە " دەست پێ  
دەكات و ڕامانە لەوەی چۆن لە دۆست و هاوەاڵنی 
دوا كەوتووە، بە شێوەیەك كە ئەوان پێگەیشتوون 
و لە خولگەی شیاوی خۆیاندان و بەوەش شادمانن 
و ئەم وێڵ و سەرگەردان. ئەمە تەنها لەو كاتەدا 
لە كۆڵی بۆتەوە كە دۆستێكی " هاودەردی " پارچە 
شووشەیەكی  زۆر بچووكی پێ بەخشیوه  و، بە 
گێڕانەوەی سەرگوزەشتەی خۆی، دەرگای ڕزگار 
بوونی بۆ شاعیر لەو هەلومەرجە نالەبارەی ئاوەاڵ 

كرد، چۆن؟
     گریمانەی دەروونیی شاعیر ئەوەیە كە مەبەست 
لەو دیارییە چارەسەری كێشەكەیەتی، لە ڕاستیشدا 
كێشەكە،  مەسەلەیە:  ئەم  الیەنەكانی  سەرجەمی 
دۆستە هاودەردەكە، شووشە زۆر بچووكە كۆنەكە 
تێكڕا  دەم،  بە  نەك  حاڵ  زمانی  بە  كردن  قسە  و 
خواستراون بۆ گەیاندنی ئەو مەبەستەی شاعیر كە 
لە چەند دێڕی داهاتوودا ڕوون دەكرێتەوە، بەڵگەی 
ئەمەش ئەوەیە كە لە چوارەمین و پێنجەمین بەیتدا 
باس لە كێشەكەی خۆی دەكات، بێ  ئەوەی ئاماژە 
 – بكات  لە شووشەكە  پرسیارێك  هیچ جۆرە  بۆ 
ئەو   ،  – بووە  حاڵ  زمانی  هی  پرسیارەكە  واتە 

وەاڵم دەداتەوە:

جـــەوفكـــرەدابیـــمیەكهامــــــــدەردوێــــــــــــم
رێـــــزەبلـــــــوورێقەدیمـــــــشداپێــــــــــــــــــم

ئامـــــــاوەجـــــواوڕێــــــــــزەیقەدیـــــــمســــاڵ
بەزوبـــانحــــاڵفەســـــیحتـــەرجـــــــــەقـــــاڵ

ڕەوانتر بوونی " زمانی حاڵ " لە قسەی ڕاستەوخۆی 
ڕۆژانە " قاڵ " ئاماژەیە كە " جیهانی مەعنا "، یان 
هی   " حاڵ  زمانی   " كە  صۆفیگەری،  ئەزموونی 
ئەوێیە، مەبەستە و كاراترە لە جیهانی فیزیكی – 
مادی – ی ژیانی ڕۆژانە. ئەمەش گرنگترین خاڵی 

سیستماتیكیی لێكدانەوەی غەزەلەكەیە . 
سەرەتا  ئەم  هەمان  لەسەر  خاڵ  دووەمین       
برادەرەی  ئەو  دەنرێ .  بنیات  سیستماتیكییەوە 
شووشە زۆر بچووكە كۆنەكەی بە شاعیر بەخشیوە 
بە " هامدەرد – هاودەرد – هاوڕاز – مەحرەمی ڕاز 
" ناوی دەبات. دەكرێ  تەنها " هامدەرد – هاودەرد 
هەمان  پێشتر،  ئەمیش،  بڵێین  و  وەربگرین  ەكە   "
ئەو گازنەدەیەی پێشووی " مەولەوی " ی لە حاڵی 
خۆی هەبووە و ئەو شووشە " ڕێز – ورد – زۆر 
بچووك " ە فریای ئەم كه وتووە و زانیویەتی چەند 

كارایە، بۆیە بەو " هاودەرد " ەی بەخشیوە.

     سێیەمین خاڵ و جەوهەری ترینیشیان ئەوەیە 
هاودەرد   " جۆرە  هەر  وردەش  شووشە  ئەو  كە 
بە  و  بوارەدا  لەم  ئەزموونە  خاوەن  واتە   ، ێكە   "
گوتەی خۆی ، بەردێكی بێ  نرخی هەوارێكی چۆڵ 

و نەشیاوی بوون لە نێو شاراندا بووە : 

منســــــــەنگێبیمكەفتـــــــــەیهـــــــــــەواران
بێقــــــــــەدروقیمـــــــــــەتناڕەوایشــــــــــــــاران

بەاڵم ئەو بارەی خۆی فەرامۆش نەكرد و، دیارە 
بۆی دەركەوتووە پرۆسەی خۆڕزگار كردن بەندە 
بە  بوون  پابەند  بۆ  بڕیاری خۆیەوە  بە ویست و 
هەڵگرتنی  و  خۆی  تایبەتی  هەلومەرجی  گۆڕینی 
ئەو  بەاڵم  گۆڕینە،  ئەو  قورسی  ئێجگار  باری 
لە دەرەوەی خۆیەوە جێبەجێ  دەكرێت  پرۆسەیە 
و، شاعیر هێزی پرۆسەكە بە " پیك – چەكووشی 
گەورەی بەرد شكێن " و خودی پرۆسەكەش بە " 

كووورەی ئوستادان " ناو دەبات:

گرتـــــــمنەگـــــەردەن،بێبــــاكوشــــــــــادان
بـەاڵیپیكســـــــــــــەختكوورەیئوســــــــتادان
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وردەکاریی گەورەی " مەولەوی " لێرەدا پێشنیاز 
شووشە  زمانی  لە  هەڵبەت  تاقیگەیەكە،  كردنی 
 " گۆڕین:  پرۆسەی  بەجێهێنانی  بۆ  وردەكەوە، 
تەریقەتە  عورفی  لە  وردتر،  لەوش  و،   " كوورە 
 " بۆ  دەگمەنەیە  ئاوڕە  ئەو  صۆفییەكانەوە، 
تاپۆداری " ی ئەو كوورەیە لە الیەن " ئوستادان 
بەكارهێنانی  هۆی  بە  كە  ەوە،   " مامۆستایان   –
دەبێ    " ئوستاد   " بۆ   " الجمع   – كۆ   " شێوازی 
" ەكان بێت و،  " ڕێبەر – مورشید  لە  مەبەست 
بوونی " مورشید " یش الی پەیڕەویكارانی هەموو 
بڕینی  لە  مورید  یارمەتیدانی  بۆ  تەریقەتەكان، 
قۆناغە سەختەكانی ئەزموونی صۆفیگەری زۆر 
دەڵێ :  بوارەدا  لەم  و، زمانی حاڵیشیان  پێویستە 
شەیتان  ئەوا  نەبێت،  ڕێنوێنی  ڕێبەری  ئەوەی   "

ڕێبەرێتی، الحفنی 1412هـ ، 288 
پرۆسەی  گەیاندنی  ئەنجام  بە  بۆ  كەواتە:       
گۆڕین، شووشەكە دەبوو، وەكو خۆی ڕایگەیاند، 
نە  گرتم   "  : ئەست  بگرێتە  پرۆسەكە  سەختیی 
" ی  بەاڵ   " بەرگەی  بە خۆشییەوە  و   " گەردەن 
مامۆستایانی  كوورەی  قورسی  پیكی  لێدانی 
بگرێت، بەاڵم ئایا ئەم ئامادەییە هیچی لێ  سەوز 
جیاوازیشدا:  ئاستی  دوو  لە  گۆڕا  بەڵێ   بوو!؟ 
ڕووكار: بریتی بوو لە ورد بوون، جۆش خواردن 
و توانەوە . ناوەڕۆك، بریتی بوو لە گۆڕانی بەها 

و وەدەستهێنانی پلەو پایەی بەرز:

وردبیــــــــم،جۆشــــــــــــــــموەرد،تاویامــــــــــــەوە
تــــــاوەروتبـــــــــــەیبـــــــــــەرزســـەرنیامـــــــــەوە

بەیتە  ئەم  " ی دووەمین بەشی  تا   "
پایە  و  پلە   " ئەوەی  بۆ  ئاماژەیە 
بەرز "ەكە دەرەنجامی ڕاستەوخۆی 
گۆڕانی ڕووكارەكەیە كە بریتییە لە 
ڕەوتی  واتە  مامۆستایان،  پیككاریی 
گۆڕانەكە لە " چەندایەتی " یەوە بۆ " 
چۆنایەتی "، لە " شێوە " وە بۆ " ناوەڕۆك " بووە 
 " پرۆسەی  گۆڕانە.  ئاسایی  ڕەوتی  ئەمەش  و، 
توانەوە " كە لە وشەی " توامەوە – تاویامەوە " دا 

چڕ كراوەتەوە، پێویستترینە لە بواری ئەزموونی 
بۆ  سەركەوتووانە  زۆر  شاعیر  و  صۆفیگەریدا 
ئەم شوێنەی هەڵبژاردووە. لێرەدا " خود " ئۆباڵی 
ئەم  سەرەتای  لە  كە  ئەستۆدایە  لە  بارەی  ئەو 
غەزەلەوە مایەی گازەندەی شاعیر بوو. لە هەر 
بەخۆداچوونەوەیەكی بواری صۆفیگەریدا هەموو 
ئۆباڵێك تەنها دەخرێتە ئەستۆی " خود – النفس " 
ەوە، واتە كەسی دیكەی پێ  تۆمەتبار ناكرێت، بۆیە 
دەبێ  گۆڕینیش لەوێوە دەست پێ  بكات. هەن لە 
باللە  ئایەتی پیرۆزی: }کیف تکفرون  لێكدانەوەی 
و کنتم أمواتا فاآحیاکم، البقرە 28 {، واتە " چۆن 
كفر دەكەن – نكووڵی لە یەكتایی خوا دەكەن – لە 
كاتێكدا دڵنیان لەوەی مردوو بوون و ئەو ئێوەی 
بووژاندەوە " دا دەڵێ : " بە مانەوەی خود – نفس 

– تان مرد بوون، القشیری ) ؟ ( 1 / 73  ".
     هێشتا چەند خاڵێكی گرنگی دیكە هەن ناتوانرێ  
فەرامۆش بكرێن. شاعیر لە ڕێگەی وەدەستهێنانی 
باس  شووشەكەوە،  الیەن  لە  بەرزەدا،  پایە  ئەو 
" جۆش   ،  " بوون  ورد   " دەكات:  قۆناغ  لە سێ  
خواردن " و " توانەوە "، ئایا ئەمە بێ  هۆ دانراوە ؟ 
خاسیەتەكانی  پێیانوایە  گەورە صۆفییان  نەخێر. 
و  ڕەوشت  كردەوە،   " سیانن:  خوا  بەندەكانی 
حاڵەكانیان " و فەنا بوونیان لەو خاسیەتانە واتە 
 .102  ،  2005 القشیری  خراپییەكانیان،  البردنی 
لە   – الفناء    – توانەوە   " بە  دیكەش  صۆفیی 
خود و خەسڵەتەكان و كردەوەكان، اإلستانبولی 
) ؟ ( 1 / 143 " ناوی دەبات. مانەوی " خود " 
لە  بیرنەكەرەوە  و  دنیایی خواز  ئارەزووی  ێكی 
خۆشەویستی ڕەها هەر كردەوەیەكی هەبێ  هەر لە 
ڕێگەی دنیاخوازیدا دەبێت، كەچی ئەوەی بییەوێ  
ڕێگەی یەكتاخوازی – عیشقی حەقیقی – بگرێتە 
بەر ئەوا " بایەخ تەنها بە خودا دەدات، الشرقاوی 
 ( ڕۆژهەاڵتناس  گەورە  وەكو   .)  228  ،  1987  (
 Nicholson, Reynoldئالن رینولد   ، نیكڵسن 
Alleyne 1868 – 1945 ( ڕایگەیاند: " بەرزترین 
پلەكانی توانەوە – الفناء – توانەوە – فەنا – یە 
كە   ،)  144  ،1422  ( نیكولسون  خوادا،  زاتی  لە 
شاعیرە  پێشنیازكراوی  قۆناغی  دوا  بە  بەرانبەر 
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 ،  – تاویامەوە   – توامەوە  وردەكە:  شووشە  بۆ 
واتە فەنای حاڵە بە گوتەی ) قوشەیری، ابو القاسم 
عبدالكریم بن هوازن 376 – 465 هـ (. جەوهەری 
گەورە  تێكڕای  الی  وەكو  توانەوەیەش،  ئەم 
صۆفییان لە یەكتاپەرستییەوەیە، چونكە لەم بارەدا 
هیچی  بەوالوە   – خودا   – یەك  لە   " كە صۆفی: 
دیكە نابینێ ، ئەوا خۆی نابینێ ، الغزالی ) ؟ ( 4 / 
246 " و " هەست بە  هیچ شتێك لە پەیوەستەكانی 
خۆی ناكات،  التهانوی ) 1996 ( 2 / 1291 ". لە 
یەوە،   "  epistemology زانین   تیۆری  ڕووی 
كۆچكردووی 311  یعقوب،  أبو   ( بەالی سووسی 
پرۆسەی   " زانستێكە  خۆشەویستی  یەوە   ) ؟  ك 
لە  ئەگەر  نابێ   دروست   – تێیدا   – خۆشویستن 
بینینی خۆشەویستییەوە بەرەو بینینی خۆشەویست 

نەڕۆن، الطوسی ) 1380 هـ ( 80 ". 
     

شاعیر  بەاڵم  وە،   " توانەوە   " نیسبەت  بە  ئەمە 
پێشتر " ورد بوون – ورد بیم " ی بۆ شووشەكە، 
ڕامان   ، باسكردووە  دیكەی  گۆڕانێكی  هەر  پێش 
پیك  بۆ ڕوون دەكاتەوە كە  ئەوەمان  لەو گۆڕانه  
/ ی وەستا سەرەتا دەسەاڵتی هێندە لەو بەردە – 
پێش بە شووشە بوونی – سەندۆتەوە كە توانای 
كار و كاردانەوەی نەماوە. پێشتر قوشەیری باسی 
لە كردەوەكان كردووە، هی دیكەش لەبارەی ئەم 
پەكخستنە لە كردەوە دەڵێ : " خوا كاری بۆ بەڕێوە 
دەبات، الكالباذی 1427 هـ ، 90 " و ) اإلستانبولی، 
البروسوی  الخلوتی  مصطفی  بن  حقی  إسماعیل 
1063 – 1137 ك ( ش بە ئەركی هەر صۆفی – 
سالك – ێكی دەزانێ  لەو خەسڵەتانە ڕزگاری ببێت 
كە بە " كۆیلەیی بوونەوەران، اإلستانبولی ) ؟ ( 3 
/ 465 "، بەالی قوشەیری / شەوە هەر قۆناغێكی 
فەنا بە پلەیەكی زانینی ڕاستییەكان و بە ئاستێكی 
 " پەیوەستە:  ەوە   – معشوق   – یار  دەركەوتنی 
پلەیەكی زانینی ڕاستییەكان وەدەست  ئەگەر هەر 
بێت، بەو ڕادەیە بەشۆكەیەكی فەنا بۆ ئەو كەسە 
دێتە ئاراوە كە " دەركەوتن – تجلی " بۆ ڕەخساوە 
ڕوون  باشتر  داوە  ڕووی  ئەوەی  پاشتریش  و، 
 .557  /  2 ) ؟   ( القشیری  دەبێتەوە و زاڵ دەبێ ، 

دیارەكانی  پیاوە  لە  هێندێك  بۆچوونی  بەپێی 
صۆفیگەری، " خود " لەم قۆناغەدا كە شاعیر 
هێشتا  دەریبڕیوە،   " بیم  ورد   " داڕشتنی  بە 

دزێوەكانی  ڕەوشتە  لە  هێندێك  و  بێزراوە   "
ماون " و تا ئاوەهاش بێت، ئەوا ئەگەرچی سایەی 
نەك  بەاڵم  دەكەوێ ،  بەر  هەر  خودای  ڕەحمەتی 
وەك ئەو " خود " ەی لە خراپە و دزێوییەكان پاك 

بۆتەوە، اإلستانبولی ) ؟ ( 6 / 199.
     ئەوەی شاعیر بە " جۆشم وەرد – جۆشم خوارد 
" یش دەری دەبڕێ ، ئەگەرچی بە ڕواڵەت هێندێك 
جیاوازەكانی  مانا  بەهۆی  چاو  پێش  دێتە  ئاڵۆز 
فەرهەنگی  لە  ەوە   " جۆش   " وشەی  خودی 
كواڵن،   " كە  فارسیدا،  و  كوردی  زمانی  هەردوو 
هەڵچوونی ناخ، جووڵەی توند تێكەوتن و تەنانەت 
گۆڕانی ناخ " یش بە خۆوە دەگرێ ، كە پێ  دەچێ  
مەبەستی " زمان حاڵ " ی شووشەكە " جووڵەی 
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بێت، ئەمەش   " ناخ  تێكەوتن و گۆڕانەكەی  توند 
 " لەدەستدانی خەسڵەتی ئاسایی و نەخوازراوی 
إسماعیل  أبو  الهروی،   ( خواجەی  كە  ە   " خود 
عبدالله ااڵنصاری، 396 – 481 ك ( بە " چوونە 
ناو نامۆیی، الهروی  1408 هـ ، 7 ( ناوی دەبات 
و، بە " نەمانی بینینی داخوازی و زانین و هەستی 
– الوجود العینی – لە ڕێگەی وەالوەنانیان، ه. س. 

128 " پێناسەی دەكات.  
    مەبەستی بەندە هەر هێندە بوو لەو غەزەلە، 
كە  نەكرێ   فەرامۆش  ڕاستییە  ئەو  دەشبێ  
مەسەلەی " فەنا " یەكێكە لە مەسەلە گرنگەكانی 
تەریقەتی  و،  سەرەتاكانەوە  لە  صۆفیگەری 
لە  بووە  یەكێك  مەولەوی  كە  / ش،  نەقشبەندی 
داوەتێ ،  گەورەی  زۆر  بایەخێكی  موریدەكانی، 
باڵە جیاوازەكانی  لە مێژووی ملمالنێی ناوخۆی 
دیارەوە  خەڵكانێكی  الیەن  لە  ئیسالمیدا،  بیری 
كراوەتە  توندی  هێرشی  و  لێكدراوەتەوە  خراپ 
سەر، بەاڵم گەورە پیاوێكی سەلەفیی وەكو ) إبن 
تیمیە، أبو العباس أحمد بن عبدالحلیم 661 – 728 
ك، 1263 – 1326 ز ( پێی وایە "ئەو حاڵەتانەی 
مردن یا بوورانەوە یا شێتی یا مەستی یا فەنای 
هەست  كە  ڕادەیەی  ئەو  تا  دەكەوێتەوە،  لێ  
و  بن  ڕەوا  هۆیەكانیان  ئەگەر  ناكات،  خۆی  بە 
دووریان  نەتوانن  و  بن  ڕاستگۆ  خاوەنەكانیان 
چاكەیانەی  بەو  خواستراون  ئەوا  بخەنەوە، 

كردوویانن، إبن تیمیە ) ؟ ( 24.      

      
       
       

          پەراوێزەكان
   ) 1 ( ناچار بووم بۆ ئەم پارچە 
شیعرەی مەولەوی وشەی " غەزەل 
" بەكار بێنم. لە ڕاستیشدا لە ڕووی 
سەروای هەر بەیتێكەوە پتر لە " دوو 
بەیتی – مثنوی " دەچێت و كێشی بڕگەیی: بیست 
بڕگەیی ) دە بڕگەیی بۆ هەر نیو بەیتێك ( تێیدا 
بەكار هێنراوە، كە ئەمیان لەگەڵ شێوەی ئاسایی 

یەك  لە  پەیڕەوی  تێیدا  كە  ناگونجێ   غەزەل 
بەكار  و  غەزەلەكە  بەیتەكانی  هەموو  سەروایی 
هێنانی كێشی عەرووزی عەرەبی دەكرێت. بەاڵم 
لەو ڕووەشەوە لە دووبەیتی ) مثنوی ( ی ئاسایی 
ژمارەی  كە  دەبنەوە  جیا   ) قصیدە   ( چامە  و 
بەیتەكانی هەر شیعرێك پتر لە نێوان ) 5 تا 21 ( 
بەیتە، ئەمیان ) 21 ( بەیتە. شایانی گوتنە كە لە 
ڕووی پێوەرە جوانیگەرەكانەوە پتر پێم باشە ئەم 

جۆرە شیعرە هەر بە ) غەزەل ( ناو ببەم.
یان  ناخ،  نائاسایی  ( زمانی حاڵ: زمانی   2 (    
زمانی " حاڵ لێ  هاتنی صۆفییانە "، كە لە هەردوو 
حاڵەتدا زۆر سنووردارە و تەنها ئەو كەسانە لێی 
هاوبەشن.  ئەزموونەكەدا  و  بوار  لە  كە  دەگەن 
بە بۆچوونی بەندە، سەركەوتوویی مەولەوی لەم 
خاڵە هەستیارەدا نەك تەنها لە پێكەوە گونجانی 
لە  پتر  بەڵكو  بابەتەكەدایە،  الیەنەكانی  هەموو 
ڕووی  لە  هەم  چونكە  كردنیدایە،  سنووردار 
صۆفیگەریدا  ئەزموونی  لە  قۆناغە  بەم  گەیشتن 
 ( مەسەلەی  تێگەیشتنیشیەوە،  ڕووی  لە  هەم  و 
ناتوانرێ   ئەم شیعرەیە،  ( كە چەقی  بەقا  فەنا و 
لە سنوورێكی كراوەدا مامەڵەی لەگەڵ بكرێ . لە 
ئەزموونی صۆفیگەریدا زۆر سەختە مرۆڤـ بگاتە 
ئەم قۆناغە و، هەر ئەو مەسەلەیەش دەبێتە مایەی 
ئەوەی تەنانەت پەیڕەویكارانی ئەو ڕێچكەیەش بە 
تەواوی لەو چەمكە و لە تایبەتمەندییەكانی فەنای 
خەسڵەت – الصفات – و كردەوە – االفعال – و 

خود – الذات – بگەن.

            ســـــــەرچاوەكان 

الدین أحمد  العباس تقی  أبو   ) ) ؟  تیمیە  إبن     
الدكتور  لها  قدم  الفقرا ء،  و  الصوفیە  الحرانی، 
محمد جمیل غازی، دار المدنی للطباعە و النشر و 

التوزیع، جدە، مطبعە المدنی، القاهرە.
   إبن عجیبە ) ؟ ( أحمد بن محمد بن المهدی بن 
عجیبە الحسنی اإلدریسی، البحر المدید، دار الكتب 
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العلمیە، بیروت.
الفدا ء إسماعیل  ابو  المولی    ) ) ؟     اإلستانبولی 
حقی بن مصطفی الخلوتی، روح البیان المعروف ب 

– تفسیر حقی - ، دار الفكر، بیروت، ط1. 
   التهانوی ) 1996 م ( محمد علی، موسوعە كشاف 
و  إشراف  و  تقدیم  الفنون،  و  العلوم  إصطالحات 
دحروج،  علی  د.  تحقیق:  العجم،  رفیق  د.  مراجعە: 
الخالدی،  . عبدالله  : د  العربیە  إلی  الفارسی  النص 
الترجمە ااڵجنبیە : د . جورج زیناتی، مكتبە لبنان 

ناشرون، بیروت.
الموسوعە  عبدالمنعم،  د.   ) هـ   1412  ( الحفنی     
الصوفیە، أعالم الصوفیە و المنكرین علیه و الطرق 

الصوفیە، دار الرشد، القاهرە.  
   الشرقاوی ) 1987 م ( د. حسن، معجم ألفاض 
الصوفیە، مۆسسە مختار للنشر و التوزیع، القاهرە، 

ط1.
   الطوسی ) 1380 هـ ( أبو نصر السراج، اللمع فی 

التصوف، حققه و قدم له و خرج أحادیثە: 
د. عبدالحلیم محمود و طه عبدالباقی سرور، لجنە 
القاهرە،  الحدیثە،  الكتب  دار  الصوفی،  التراث  نشر 

دار المثنی، بغداد.
بن  محمد  بن  محمد  حامد  ابو   ) ؟   ( الغزالی     
محمد، إحیا ء علوم الدین، مع تخریج الحافظ العراقی 

لاڵحادیث، دار المعرفە، بیروت.
   القشیری، أبو القاسم عبدالكریم بن هوازن:

       ) 2005 هـ (، الرسالە القشیریە، وضع حواشیه: 
خلیل المنصور، دار الكتب العلمیە، بیروت، ط3. 

      ) ؟ (، لطائف اإلشارات – تفسیر - ، تحقیق: 
للكتاب،  العامە  المصریە  الهیئە  البسیونی،  إبراهیم 

القاهرە، ط 3.
   الكالباذی ) 1427 هـ ( أبو بكر محمد، التعرف 
الحبیب  یوحنا  د.   : تقدیم  التصوف،  أهل  لمذهب 

صادر، دار صادر، بیروت، ط2 .
   مەولەوی ) 1384 ه. ش، 2005 ز ( عبدالرحیم بن 
سعید، دیوانی مەولەوی، كۆكردنەوە و لێكۆڵینەوە 
و لێكدانەوە و لەسەر نووسینی: مەال عبدالكریمی 
مدرس، باڵوكەرەوەی كوردستان، سنندج – سنە 

-، چ 3.

الصوفیە  الن،  الرنولد   ) هـ   1422 ( نیكولسون     
فی اإلسالم، ترجمه و علق علیه: نورالدین شربیە، 

مكتبە الخانجی، القاهرە، ط2. 
أبو إسماعیل عبدالله بن   ) الهروی ) 1408 هـ     
الكتب  دار  السائرین،  منازل  ااڵنصاری،  محمد 

العلمیە، بیروت، ط 1.

         



لهۆنقادر

بێگومان شیعر لە پێناسێكی دا، بریتییە لە دەربڕینی جوان، مەولەوی شاعیریش بە تێڕامان لە هۆنراوەكانی 
چەندین ڕه هەندی ئیستێتیكایی بااڵ بەدی دەكەین لە هەردوو ڕووی ناوەڕۆك و ڕووخسارەوە.

دوالیزمی دژیەك )Binary opposition(، لە هەمان كاتدا كە میتۆدێكە بۆ ڕاڤەو شیكاريی دەق، بەهەمان 
شێوە ستایل و شێوازێكی ڕەسەن و هاوچەرخی دەربڕینی دەقە. مەولەوی زۆر هونەرمەندانەو كارایانە 
ئەم شێوازه ی یاخود هونەری دەربڕینەی بەكارهێناوە لە هۆنراوەكانی دا، بە گشتی كۆی هۆنراوەكانی 
خاڵی نییە لە چەشن و جۆرەكانی دوالیزمی دژیەك. بەداخەوە ناوەندی لێكۆڵینەوەی ئەدەبی كوردی 
هێندە نامۆیە بەم بابەتە كە دەتوانم بڵێم ئەمە یەكەمین لێكۆڵینەوەیە لەم گۆشە نیگایەوە بۆ خوێندنەوەی 

مەولەوی

ئیستێتیكایدەربڕین
لەهۆنراوەكانی

مەولەویتاوەگۆزیدا
)دوالیزمیدژیەكوەكنموونە(
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وەك  كە  دەكات  ناچارمان  ڕاستیەش  ئەم  )دەق(. 
دەستپێك و سەرەتایەك، سەربوردێكی زۆر خێرای 
نموونەی  وەك  پاشان  بكەین،  دژیەك(  )دوالیزمی 
پراكتیكی لە هۆنراوەكانی مەولەوی دا ئاماژەی پێ 

بدەین.

:)Binaryopposition(دوالیزمیدژیەك
هەموو  بە  دەربڕین  هونەرێكی  وەك  ڕەوانبێژی، 
و  ڕەسەن  ستایلە  لە  یەكێكە  جۆرەكانییەوە، 
دێریینەكانی نێو كایەی ڕۆشنبیری و ئەدەبی ئەم 
ناوچەیەو لەو چوارچێوەیەشدا بابەتی )تضاد(. دژ 
یەك، یەكێكە لە هونەرەكانی رەوانبێژی، بەاڵم ئەم 
دژیەك.  )تضاد(  لە  فراوانترە  زۆر  ئێمە  بابەتەی 
 ، )تضاد  زاراوەكانی  سەرجەم  دژیەك،  دوالیزمی 

تناقض ، پارادۆكس، تقابل ...( دەگرێتە خۆی.
* تقابل: واتە بەرامبەر بوونی دوانەیەك.

كۆكردنەوەیان  پێكەوە  كە  سیفەت  دوو  تضاد:   *
هەردووكیشیان  وەالنانی  بەاڵم  بێت،  نەگونجاو 
گونجاو بێت وەكو )ڕەش و سپی(، ناكرێت شتێك 
بێت  )ڕەش(  نیگاوە  گۆشە  لەیەك  كاتداو  لەیەك 
هیچكامیشیان  دەگونجێ   بەاڵم  بێت،  )سپی(یش  و 

نەبێت.
* تناقض: واتە دوو سیفەت كە ناكرێت پێكەوە كۆ 
بكرێنەوەو ناشكرێت پێكەوە وەال بخرێن )النقیضان 
ژیان(،  و  )مردن  وەكو  یرتفعان(،  وال  یجتمعان  ال 
هەردوو  هەڵگری  كاتدا  یەك  لە  شتێك  ناكرێت 

سیفەتەكە بێت و ناشكرێت هیچكامیان نەبێت.
دوو  كۆكردنەوەی   :)Paradox( پارادۆكس   *
پارادۆكس..  دەگوترێت  پێی  ناكۆك  چەمكی 
پێچەوانەی  لە  بریتییە  بڵێین:  دەتوانین  هەروەها 
)باو(.. بە ڕەچاوكردنی ئەو ڕوونكردنەوە كورتەی 
دوالیزمی  چەشنەكانی  لەسەر  كرد  باسمان  كە 
دژیەك:  »دوالیزمی  بڵێین:  دەتوانین  دژیەك 
دژیەك  زادەی  فیكرییە،  و  زمانەوانی  سیستمێكی 
بوونە بەشێوەیەكی تیۆری و ئامانج لێی دەرخستن 

و ڕوونكردنەوەی دژیەكێكە بەرامبەر دژەكەی«.
هێنانەوەی  پێكەوە  لۆژیكییەوە  لەڕووی  بەگشتی 
ئەم  هەر  بەاڵم  نەگونجاوە،  دژیەك  سیفەتی  دوو 
)ئەدەب(دا  لە  نەگونجاوە،  )لوژیك(دا  لە  كە  بابەتە 
هونەرێكی دەربڕین و داهێنانێكی ئەدەبی  و هونەری 

چێژبەخشە، بەتایبەتی لە ئەدەبیاتی عیرفان دا.

دوالیزمیدژیەكومەعریفە: دوالیزمی دژیەك 

كایەكەی  هەرسێ   سەرەكی  بنەڕەتی  بنەماو 
مەعریفەیە. واتە )سیولۆجیا - الهوت(، )فەلسەفە(، 
و  )چاكە  هێزی  دا  )ئاینناسی  كایەی  لە  )عیرفان(. 
خراپە( و )ڕووناكی و تاریكی( و )شەیتان و مرۆڤ( 
بنەمای چییەتی ئایینە ئاسمانی و زەمینییەكانن، لە 
فەلسەفەی كالسیك و هاوچەرخیشدا )جەدەلییەت(
فەلسەفەیەو  بنەڕەتی  بابەتی  دژەكان،  نێوان  ی 
عیرفانیش بە هەموو مۆدێلەكانییەوە لە بوداوە تا 
عیرفانی جولەكەو كریستیان و چەشنە جیاوازەكانی 
و  )ضاهر(  دژیەكەكانی  بابەتە  ئیسالمی،  عیرفانی 
واتە  جیاوازی خۆی،  خاڵی  بە  كردوون  )باطن(ی 
بابەتی  بڵێین  بەشەدا  لەم  دەمانەوێت  بەگشتی 
مەعریفی  قووڵی  ڕەهەندێكی  دژیەك  دوالیزمی 
هەیەو كەوتنەوەی الی مەولەوی چ وەك بابەتێكی 
لە  هەروا  دەربڕین  هونەرێكی  وەك  چ  و  فیكری 

خۆوە نییە.

بەهایئەدەبیدوالیزمیدژیەكوگرنگیئەم
بابەتەلەئەدەبیاتیعیرفانیدا:

عبدالكریم  د.  پێناسەی  ئەو  بەشەدا  لەم  ڕەنگە 
ئەدەبیاتدا،  »لە  دەڵێت:  كە  بێت  بەس  سروش 
دوالیزمی دژیەك، وەك دەربڕینێكی هونەرمەندانە، 
بۆ چەمكی  دەرهاویشتەیەكی زەینی مرۆڤ  وەك 
هێزی  دەرئەنجامی  لە  و  دژیەك  دوالیزمی 

كاردانەوەی دوالیزمی دژیەك، لە پێناو دەربڕینی 
ئەندێشە ناسك و وردەكانی شاعیراندا، سوود 
دەرهاویشتە  هونەرمەندانەو  دەربڕینە  لەم 
جوانكردنی  بۆ  وەرگیراوە،  هێزە  و  زەینی 

چۆنیەتی دەربڕین و دەقی ئەدەبی...«
چێژ  ئەدەبی  سنعەتێكی  »ئەمە  دەڵێت:  هەروەها 
كە  لەوەدایە  دەڵێی  هەر  نهێنیەكەشی  و  بەخشە 
ڕۆڵی  لۆژیكە..  و  نەریت  پێچەوانەی  دەربڕینێكە 
هەڵكشانی  ئەدەبیدا  دەقی  لە  دژیەك  دوالیزمی 

سەرسوڕمان و چێژە لە گوێگردا«.
بكەم  بەوەش  ئاماژە  لێرەدا  دەزانم  پێویستی  بە 
كە دوالیزمی دژیەك بنەمای پێكهێنەری تێڕوانینی 
زۆر قوتابخانەی هاوچەرخی ئەدەبی و زمانەوانییە 
وەك )دی مۆسێر، فۆرمالیسەكان، بونیادگەراكان، 

سوریالیزمەكان.. هتد(.
لە  دژیەك  دوالیزمی  بابەتی  ڕەنگدانەوەی 
ئەدەبیانی عیرفان دا وەك بابەت و هەروەها وەك 
چونكە  دەردەكەوێت،  ڕوونتر  دەربڕین  چۆنیەتی 
بە  پێویستی  ئاڵۆزە  هێندە  عیرفان  بابەتی  خودی 
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هەروەها  و  دەربڕینی  بۆ  هەیە  هونەری جیاواز 
دوانە  لە  باسكردنە  عیرفانی  مەعریفەی  خودی 

دژیەكەكانی بوون و ژیان.

دوالیزمیدژیەكوسەرنجێكیئێستێتیكیانە: 
دۆزینەوەی  هەوڵی  لە  بەردەوام  مرۆڤ  زەینی 
دیاردەكاندا،  نێوان  لە  گونجاندایە  و  پەیوەندی 
نێوان  لە  تەنانەت  دیاردەكاندا،  هەموو  لەنێوان 
)فیل و مێروولە(، )ڕووناكی و تاریكی(.. هتد. بە 
كورتی گونجاندن و پەیوەست كردنەوە، یەكێكە 

لە هۆكارەكانی جوانی...
جۆرە  »هەر  )خانلری(:  دكتۆر  گوتەی  بە 
دوانەیەك  دانانی  بەرامبەرییەك  و  گونجاندن 
پارچە  دیاردەو  نێوان  لە  بەراوردكردن،  بۆ 
یەكیەتی  و  یەكبوون  لە  جۆرێك  جیاوازەكاندا، 
بە  بردن  پەی  دەرئەنجام  كە  دەكات  دروست 
ئاسانتر  و  خێراتر  جیاوازەكان،  بەشە  هەموو 
دەكات و هەمان هۆكار دەبێتە مایەی هەستكردن 

بە ئارامی و چێژ وەرگرتن«.
گونجاندن  لە جۆرەكانی  هونەرەكانی جوانكاری 
و پێكەوە ڕێكخستن و هاوئاهەنگی زۆرن، بەاڵم 
ئەوەی لەم لێكۆڵینەوەیەدا، ئێمە وەك نموونەیەكی 
بااڵی ئێستێتیكایی باسی لێوە دەكەین دوالیزمی 
چەند  بە  لێرەدا  كە  جۆرەكانیەتی،  و  دژیەك 

تەوەرەیەك ئاماژەی پێ  دەكەین:
ڕوانگەی  لە  دژیەك  دوالیزمی  رۆشنگەری:   *
گەورەترین  بابەتەكاندا،  دیاردەو  ناسینەوەی 
هۆكارەكانی  لە  یەكێك  بنەڕەتدا  لە  هەیە.  ڕۆڵی 
ناسینی دیاردەكانی جیهان، ناسینی دژەكەیەتی. 
بۆ نموونە ئەگەر )تاریكی( نەبوایە )ڕووناكی( 
هیچ مانایەكی نەبوو، یاخود ئەگەر )مەرگ( 

نەبوایە )ژیان( هیچ بەهایەكی نەبوو.
هاوكێشەی  تاوەگۆزی  مەولەوی 
كە  دەخاتەڕوو،  ژیان  و  بوون 

پێكهاتەیەكە لە دژەكان و دەڵێت:
حەیات جە زوڵمات جیا نمە بۆ
كاوە وەبێ  بەرگ سیا نمە بۆ

واتە: ئاوی حەیات )وەك لە ئەفسانەی 
كۆنیشدا هاتووە( لە زوڵماتدایە، واتە 
لە ناو چەندین پلەو قۆناغی تاریكیدایە، )میسك(

یش كە بۆنی خۆشە لە كیسەیەكی ڕەش دایە.
ڕوونكردنەوەی  بۆ  شاعیر  ڕوانگەوە،  لەم 
دەخاتە  بابەتەكان  خودی  سەرەتا  بابەتەكان، 

چونكە  دەكات،  دژەكەی  بە  ئاماژە  پاشان  ڕوو، 
بە  بابەتێك  هەموو  خوێنەر(  )یاخود  گوێگر 
وێنەی  دوو  و  دەبینێت  دژەكەیەوە  تەنیشت 
ڕوون، یەكێكیان ئەرێنی و ئەوی دیكەیان نەرێنی 
دەتوانێت  دەرئەنجام  دەردەكەوێت،  زەینیدا  لە 
بدات  بڕیار  بكاتەوەو  لەوانە  بیر  ئاسودەیی  بە 
یاخود  شاعیر  بێت  بەوە  پێویستی  ئەوەی  بەبێ  
نووسەر لە بری ئەو بڕیار بدات یان ئامۆژگاری 
بكات یاخود فەرمانی بەسەردا بكات، لەبەرئەوەی 
هونەری دوالیزمی دژیەك دەبێتە مایەی ئەوەی كە 
مرۆڤ خۆی بڕیار بدات و دەرفەتی بیركردنەوە 
و هەڵسەنگاندن و گەیشتنە دەرئەنجامی پێ  بدات.

* ئاسوودەیی: ئامادەبوونی دیاردەیەك لە زەینی 
دەبێتە  بوون(،  )دژیەك  بنەمای  لەسەر  مرۆڤدا 
بە  )دژەكەی(،  ئامادەكردنی  و  بانگهێشت  هۆی 
دروست  پەیوەندی  مرۆڤ  زەینی  تر  واتایەكی 
ئەم  دژەكەیدا.  و  دیاردەیەك   نێوان  لە  دەكات 
پەیوەندی دروستكردنە ئەگەر )نوێ ( بێت مایەی 
لە  بیر  كاتێك  نموونە  بۆ  ئاسودەییە،  و  شادی  
ئەوە  ئەگەری  دەكەینەوە،  )مێشوولە(  بچووكی 
هەیە كە وێنەی )فیل( لە زەینماندا دروست ببێت.

چەندین  هۆنراوەیەكیدا  لە  تاوەگۆزی  مەولەوی 
دوالیزمی دژیەكی ڕیزكردووە و دەڵێت:

یەكێوەن جە الم شادی و رەنجووری  
كەیفی و بێ  كەیفی و نزیكی و دووری  

وەشی و ناوەشی تەفاوت زانۆ  
مەاڵ نەزانۆ هەر پەلێ  شانۆ  

مەیل و قین هەردوو هەر جە شەخسێوەن  
جەریمە و خەاڵت شێوەی كەسێوەن  

دەتوانێت  دژیەك  دوالیزمی  كردنەوە:  *جەخت
جۆرێك لە جەخت كردنەوە بێت.

مەولەوی تاوەگۆزی دەڵێت:
زیا بینایم، نوری چەمانم  

سەرمایەی حەیات، دین و ئیمانم  
)سەرمایەی ژیان كە ماددەیەو سەرمایەی قیامەت 
كە دین و ئیمانە، هەردووكی جەختكردنەوەیە بۆ 

خۆشەویستی(.
مەدیە وە تۆمار كردەی ویەردەم  

بدیە وە زەردیی روخسار ئاوەردەم  
)مەدیە( و )بدیە( یاخود )ویەردەم( و )ئاوەردەم(، 

دوالیزمی دژیەكن بۆ جەختكردنەوە.
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* بەرجەستەكردنوڕوخساربەخشینبەسۆزو
چەمكەكان:

و  ڕۆشنكردنەوە  وێڕای  دژیەك  دوالیزمی 
توانای  واتاكان  و  چەمك   خستنەسەر  تیشك 
بەرجەستەكردن و ڕووخسار بەخشینی هەیە و ئەم 
ڕۆڵەش لە ڕوانگەی ئیستێتیكاوە، گرنگترین ڕۆڵ و 

دەرئەنجامە.
مەولەوی تاوەگۆزی لە هۆنراوەیەكدا هەموو بابەت 
دواتردا  بەیتی  نیوە  لە  دەروونیەكان  حاڵەتە  و 

بەرجەستە دەكات  و دەڵێت:
منشەوێناڵەمجۆشئاوەردەبۆ  

سەگیئاسانەتبێداركردەبۆ           
 )ناڵەی من و خەوتنی سەگی ئاسانەت(

یاناستەبۆسەیلدیدەم،نەفەسێ  
نەسیمگەردپاتبەرۆپەیكەسێ           

)سەیلی دیدەی من و گەردی پای تۆ(

جەمینتزەحمەتنیگامكێشابۆ
كەفیپاتوەخاردیدەمئێشابۆ  

)جەمینت زەحمەتی نیگان، كەفی پات و خاری دیدەم(

دەربڕینێكی سەرسوڕمان، هێنانەكایەی  *
چاوەڕواننەكراوولەناكاو:

ئێستێتیكا  زانایانی  و  فەیلەسوف  لە  هەندێ  
ئەدەبی  دەقی  بەهای  و  جوانی  كە  لەوباوەڕەدان 
ڕۆڵی  ڕاستیدا  لە  سەرسوڕماندایە.  سازدانی  لە 
ورووژاندنی  پارادۆكس،  و  دژیەك  دوالیزمی 
سەرسوڕمانە لە ڕێگەی پشت بەستن بە بابەتێكی 

ناتەباو جیاواز لەگەڵ نەریتی باو  و لۆژیك.
مەولەوی تاوەگۆزی دەڵێت:

هیچ كەس نەواچۆ وە فەرهاد رەندەن  
نەقش شیرینش نە رووی سنەگ كەندەن  

وەك رێزان دەس با وەر جە گیان سەندەن  
كێ  ئەڵماس نە رووی دیدەی وێش شەندەن  

ناڕاستەوخۆ   دەربڕینێكە  شیعر  ناڕوونی:   *
واتایەی  بەو  ناڕوونی  ناڕوونییە،  هەڵگری  و 
نادات  واتا  سانایی  بە  خێرا  و  ڕاستەوخۆ  و  كە 
هۆشیاری    بە  پێویستی  بۆیە  هەر  بەدەستەوە، 
ورد و تیژبینی هەیە كە دەرئەنجام خۆشی  و چێژ 

دروست دەكات.
مەولەوی تاوەگۆزی دەڵێت:

های نە فەرقش هەن ئەو سەداو تەئسیر  
تا ئەو الوناو ئەو مەزەو ئەو شیر  

هەر تفڵی بێ  شك نەی بێشك خەفتەن  
جەی دایە بڕیان بەو دایە جفتەن  

لێرەدا باسی دوو بێشكەیە كە یەكەمیان بێشكەی 
ژیانەو دووەمیان قەبرە وەك بێشكە.

* دووڕەهەندیبوون: دوالیزمی دژیەك یەكێكە 
دوو  كە  دەربڕیندا  لە  داهێنانەی  و  نوێگەری   لەو 
ڕەهەند دەداتە گوتەو دەربڕین، الیەن و ڕەهەندێكی 
ئاسانی  بە  سەرسوڕمانە  و  مایەی  كە  گوتەكە 
ئەو  دووەمی  ڕەهەندی  بەاڵم  نییە،  باوەڕ  جێگای 
ئەمەش  و  گرتووە  لەخۆی  ڕاستییەكی  گوتەیە، 

مایەی سەرسوڕمانە.
بۆ نموونە وەكو »تاریكتر شدن از چراخان« واتە 
ڕووكەشەوە  واتای  لەڕووی  چراخان  لە  تاریكتر 
لە  ناوگۆڕ  تەنیایی  چۆن  كە  دژیەكە  هەڵەیەو 
نییە؟!.  تاریك  چراخان  چونكە  تاریكترە،  چراخان 
بەاڵم ئەو ڕەهەندەی كە دوالیزمی دژیەك، زەینمان 
ڕەهەندی  بكەینەوە و  بیر  زیاتر  دەكات  ناچار 
ڕاستەقینەی هۆنراوەكە بدۆزینەوە كە ئەم تاریكییە، 
تاریكی باو  و ڕووكەش نییە، بەڵكو تاریكی دڵەكانە 

ڕووناك  چراخانیش  بە  تاوان  دەرئەنجامی  كە 
نابێتەوە.

دژیەكدا  دوالیزمی  لە  بەگشتی  كوڕتبڕی:   *
كە  گووتەیەك  واتە  بەدیدەكرێت،  كورتبڕی 

بەدەربڕین كەمەو بەاڵم واتایەكی زۆر دەگەیەنێت، 
بۆ نموونە ئەو هۆنراوەی مەولەوی تاوه گۆزی كە 
بۆ مەرگی )عەنبەر خاتوون(ی خێزانی گوتوویەتی 
لەو چامەیەدا چەندەها سیفەتی بەرامبەر و دژیەكی 

داوەتە پاڵ )ئەو( و )من(، دەڵێ :
شورای عاشوران دیسان بەزمش بەست  
)موحەرەم( ئاما )مەحرەم(شی نەدەست  

ئەو خەریك نە چۆڵ شاری عەدەمدا  
من نە )كەربەالی( سارای ماتەمدا  

ئەو )یەزید(ی مەرگ وە ئەسیر بەردە  
من زادەی )زیاد( خەم یەخسیر كەردە...  

دەربڕینی جۆری جوانترین پارادۆكس: *
خەیاڵی وێناو بەرهەمی و دژیەك دوالیزمی
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ئیستێتیكیانە:
جۆرەی  ئەو  باسی  لە  كدكنی(  )شفیعی  دكتۆر 
بەرامبەریەك  و  هێنان  كە  دژیەكدا،  دوالیزمی 
زەمینەو  لەسەر  دژیەكە  وێنەی  دوو  دانانی 
پارادۆكس(  )وێنەی  بە  خەیاڵ،  بەرهەمی  وەك 
دەكات:  پێناسەی  بەمجۆرە  و  دەكات  ناوزەدی 
ئەو  پێكهاتەی  ڕووی  دوو  كە  »وێناكردنێكە 
وێنە زەینییە، لەڕووی تێگەیشتن و واتاوە، وەك 
پێچەوانەی  و  دەوەستنەوە  بەرامبەر  دژیەكێك 

یەكدی دێنەوە«.
هاوكێشەی  ڕاستی  لە  تاوه گۆزی  مەولەوی 
یاسایەكی  كە  وەرگرتن(  پاداشت  و  )چاكەكردن 
ناعادەتی  وێنەیەكی  خواییە،  دادپەروەرانەی 

دادەتاشێ  و دەڵێت:
یا خەلیل، دەخیل كێ  عادەت كەردەن  
تۆشە وە دەرگای كەریمان بەردەن؟  

لە دژیەك دوالیزمی ڕەنگدانەوەی هۆكانی
هۆنراوەكانیمەولەویتاوهگۆزیدا:

خۆیەوە  كاری  دەستپێكی  لە  شاعیر  بێگومان 
تا  نییە  پێشوەختی  مەرجی  و  پێشوەخت  قاڵبی 
دەربڕینی  شێوازێكی  یاخود  هونەرێك  ڕەچاوی 
دیاریكراو بكات، بەڵكو دواتر ئێمە مامەڵە لەگەڵ 
ئەنجامەكەیدا دەكەین كە بابەتەكانی دەربڕین و 

كەرەسەكانی چین و نرخیان بۆ دادەنێین.
دوالیزمی دژیەك چ وەك هونەرێكی دەربڕین و 
چ وەك هۆی نرخ بۆدانان  و خوێندنەوەی دەق، 
هەیەو  ڕەهەندی  فرە  بایەخێكی  و  گرنگی 
وەك لە ڕابردوودا باسمان كردووە ڕەگ 
لە زۆر كایەی مەعریفی و  و ڕیشەی 
دا  لۆجیكی  و  پیۆلۆجی  و  فەلسەفی 

هەیە.
مەولەوی  بری  لە  ناتوانین  ئێمە 
ئەو  وەاڵمدەرەوەی  تاوەگۆزی 
دوالیزمی  بۆچی  كە  بین  پرسیارە 
ئەگەر  بەاڵم  بەركارهێناوە،  دژیەكی 
هەوراز و نشێوەكانی ژیانی تایبەتی 
ئەم شاعیرە بزانین و بەچاوێكی كراوە و تیژەوە 
لە هۆنراوەكانی وردو قووڵ ببینەوە لە ناوەڕۆك 
بەو  هەست  ئەوكات  دەربڕینەكانی،  چۆنیەتی  و 
دوالیزمی  ڕەنگدانەوەی  كە  دەكەین  ڕاستییە 

دژیەك لە هۆنراوەكانیدا تەنها ڕووكارو وەاڵمێكی 
سادە هەڵناگرێ ، بەڵكو چەندین هۆ بۆ ئەم كارە 

هەن كە بە بڕوای ئێمە هەندێكیان ئەمانەن:
زۆروردیلەبیركردنەوەدا،قووڵیبیركردنەوە،

بابەتیچێژبەخشن:
ئەمانە سێ  تایبەتمەندی زۆر دیارن، وەك شوناسی 
خواستبێتیان  شاعیرە،  دوو  ئەم  كە  هەربابەتێك 
بیكەنە بابەتی هۆنراوەكانیان. بابەتەكانی ئەم دوو 
بەجۆرێك  مرۆڤانەن،  عیرفانی  ئاسمانی  شاعیرە 
ڕادەكێشن  بابەتەكەیان  بۆالی  سەرنجی خوێنەر 
لەگەڵ  دەكەن،  قووڵی  ڕامانێكی  تووشی  كە 
زۆر  بابەتەكاندا  بوونی  گەردوونیی  و  گەورەیی 
چێژبەخشن، چونكە لە ئەنجامدا باسی حەقیقەتی 

ژیان و مرۆڤن.
مەولەوی تاوەگۆزی دەڵێت:

نەك چەنی خەیاڵ قیبلەم بسازی  
دەخیل تەن خەستەن وە جیاش نازی  

واتە: نەكەی لەگەڵ خەیاڵكردنی خۆشەویستەكەم 
كە وەكو قیبلەم وایە، ڕێكبكەویت، واتە تۆ لەگەڵ 
ڕێككەویت و  خۆشەویستەكەمدا  خەیاڵكردنی 
دامێنتم،  دەستەو  نەكەی،  بەجێبهێڵیت،  جەستەم 

جەستەم ماندووە و نەخۆشە بەجێمنەهێڵیت.
هۆنراوەكاندا  سەرجەم  لە  دەكرێت  ئەوە  تێبینی 
كە یەكەمیان خستنەڕووی دووجۆر تەواف بوو، 
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دوومیان دووجۆر ناسینەوە كە ناسینەوەی ماددی 
الله( بوو، دواجار  و ڕۆحی و زەوقی )سالك إلی 
باسی  كە  تاوه گۆزی  مەولەوی  هۆنراوەیەی  ئەم 
ڕێككەوتن  و چوونە پاڵ خەیاڵ دەكات كە ئەگەری 
بەجێهێشتنی جەستەی تێدایە، بەگشتی  و چەندین 
چوارچێوەی  لە  بیركردنەوە،  لە  ورد  زۆر  بابەتی 
وەرگیراوە  دژیەك  دوالیزمی  لە  دەربڕیندا سوود 
)چ وەك وشەو چ وەك دەربڕین و وێنە( بۆ جوانی 

و چێژداری دەربڕین و گەیاندنی وێنە و واتا.
* فرەییلەبڕوچەشنیوێنەكانیخەیاڵدا:

لە هۆنراوەكانی ئەم دوو شاعیرەدا، هەست بەوە 
دەكرێ  لە یەك سات و لە هۆنراوەیەكدا لەبەردەم 
چەندین وێنەی خێراداین كە بە زەینماندا تێدەپەڕن، 
چەندین وێنە كە هەندێكیان دەربڕدراون و هەندێكی 
تریان تەنها دەبێت تێیان ڕامێنین ئەگەرنا عەقڵ و 

خەیاڵیش بێ  توانایە لە ڕاڤەكردنیان.
مەولەوی تاوه گۆزی دەڵێت:

خێلخانەی مەینەت یەند ئاماوشییەن  
وەسەفحەی دڵدا سۆهان ساو بییەن  

واتە: كاروانی مەینەت ئەوەندە هاتوچۆی كردووە 
بەسەر تەختی دڵما، وەك چەقۆی ساف بووی لە 
ڕاگیر  بەاڵ  پێی  و  هاتووە  لێ   چووەوەی  هەسان 

نابێ  پێیەوە.
بكەین؟  وێنای  چۆن  چییە؟  عیشق  حەیاتی  ئاوی 
ئاوێنەی  ماددیەكانمانەوە؟  يەکە  ناو  بكرێتە  چۆن 
بكەین؟  شەوانەی  ڕاڤەی  چۆن  چییە؟  بەرەبەیان 
چۆن وێنای مردووەكان بكەین كە بە كفنەكانیانەوە 
سەما دەكەن؟ چۆن وێنای ئەو دڵە بكەین كە وەك 

بەردی چەقۆ تیژكەر وایە؟
گەورەیان  مەبەستی  وێنانە  ئەم  هەموو  كۆی 
دژیەك  دوالیزمی  دەربڕیندا  لە  كە  پشتەوەیە  لە 
بۆ  دەربڕینە  هونەری  واتاترین  پڕ  و  جوانترین  
وێنەكانی  ڕەنگی  ڕەنگاو  و  فرەیی  واتە  شاعیر، 
زەین و خەیاڵ لە ڕێگەی دوالیزمی دژیەكەوە وەك 
هونەرێكی دەربڕین، ساناتر و جوانتر دەكەوێتەوە.
ناسازی و جەمسەری دوو و دوانەیی *
)بەڕووكەشدیاری(،پێكهاتەیبوونوخودی
و جڤات و هەبوون یاساكانی و سرووشت

مرۆڤەكانن:
ژیاندا  لە  گشتی و  بە  دروستكراوەدا  جیهانە  لەم 
دوانەیی  گوزارەی  و  بابەت   چەندین  بەتایبەتی 
ئەوانە  دەرئه نجام  كە  دەكەون  بەرچاو  دژیەك 
چۆنیەتی  لە  ژیانن  و  یاسای  و  ڕەش  خودی 

دەگێڕن،  بنچینەیی  ڕۆڵی  بیركردنەوەماندا  ژیان و 
بیركردنەوە و دەربڕینی هەردوو شاعیرەكەشمان 
لە دەرەوەی ئەم چوارچێوەیە نییە، بەڵكو پەیبردنە 
جۆراو  شێوازی  بە  دەربڕینیەتی  و  ڕاستییە  بەو 

جۆر و جیاواز، هەر بۆ نموونە:
مەولەوی تاوه گۆزی دەڵێ :

حەیات جە زوڵمات جیا نمەبۆ
كاوە وەبێ  بەرگ سیا نمەبۆ

واتە: سروشتی ژیان بەوجۆرەیە كە ئاوی حەیات 
ناسۆریەكان  قبوڵكردنی  بەبێ   و  تاریكیدایە  لە 
نابێت، هەروەكو چۆن میسكی بۆنخۆش لە بەرگ  

و كیسێكی ڕەشدایە:
مەولەوی لە دێڕە هۆنراوەیەكی دیكەدا دەڵێ :

گوڵ عادەتشەن بێ  خار نمەبۆ  
گەنج رەویەشەن بێ  مار نمەبۆ  

دڕك  بەبێ   وایە  سروشتی  عادەت  و  گوڵ  واتە: 
نابێت، گەنجینەی زێڕو زیو، هەمیشە بەجۆرێكە كە 

مار بەسەریەوە پەپكەی كردووە.

تێبینی:
ئەم بابەتە، ئاماژەیەكی زۆر خێرایە بە ناوەڕۆكی 
لە  ماستەر  نامەی  وەك  كە  لێكۆڵینەوەی  ئەو 
زانكۆی سلێمانی پێشكەشم كرد بەسەرپەرشتیاری 
بەم  بەهیوام  كە  قادر(  انور  )د.  بەڕێزم  مامۆستا 

نزیكانە ئەم كتێبە چاپ بكرێت.



حهکیممهالساڵح

مێژووی  الپه ڕه کانی  و  هونه رییه کان  و  ئه ده بی  ڕێبازه   لێکۆڵه رانی  و  ئه ده بییه کان  زاراوه   قامووسی 
ئه ده بیات، به م شێوه  پێناسه ی ئه و قوتابخانه یه مان بۆ ده که ن.

ناتۆرالیزم: وشه  دوانه یه کی التینییه  به واتای سروشتخواز، له  نیوه ی دووه می سه ده ی 19دا له  واڵتی 
فه ره نسا،   به  ڕابه رایه تی ئه میل زۆال )1840 – 1902( سه ریهه ڵداوه.

 دوای تێگه شتنمان له و قوتابخانه  و ژیانی دامه زرێنه ره که ی، ده چینه  سه ر دوو خاڵ.
یهکهم: ژیانی زۆال و مه وله وی )1806 – 1885( هێنده  لێک دوور نین و ده بنه  کوڕی سه رده مێک، 

به اڵم ئه وه ی تێدایه  کاتێ زۆال هاتۆته  دنیاوه ، مه وله وی له  به رهه م به خشیندا بووه .
دووهم: قسه  له سه ر تایبه تمه ندیه کانی قوتابخانه ی ناتۆرالیزم و شیعره کانی مه وله وی ده که ین. مێژووی 
ئه ده بی ئه وروپی چه ند خاڵێکی وه ک به رنامه ی کاری ئه و ڕێبازه  دیاری کردووه ، که  ئێمه  وه ک ئه وه ی 
به راوردی بکه ین له گه ڵ هونه ری مه وله ویدا ئه م خااڵنه یان لێ هه ڵده بژێرین، مه به ست ئه وه یه  نه چووینه ته  

سه ر هه موو خاڵه کان.

مەولەوی

مهولهوی
وهکشاعیرێکی
ناتۆرالیزم
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خاڵییهکهم: سروشت بخرێته  نێو چوارچێوه ی 
ئه ده به وه .

مه وله وی به  جوانی ئه م کاره ی ئه نجام داوه  له  تافی 
له وه ی  جگه   ده بینین  ڕایگرتووه .  هونه ردا  به رزی 
وه رزه که ی ساڵ  چوار  هه ر  بۆ  گه وره ی  شیعری 
هه یه  و گه لێکی زۆر وێنه ی جوانی به کامێرای هزر 
لێگرتوون، چه ندین شیعریشی که  بۆ شێخه که ی یا 
هاوڕێکانی یا الواندنه وه  نووسیونی، که چی تێیاندا 
تابلۆی جوانی سروشتی تێهه ڵکێش کردوون. شیعر 
نووسین بۆ به هاری سه وز پۆش و پایزی ڕه نگا و 
ڕه نگ هیچ کاتێ به  ئه ندازه ی ئه وه  هونه ریان تێدا 
نییه  که  شیعر بۆ هاوینی وشک و برینگ و زستانی 
خۆمان  له به رئه وه   بنووسرێ.  کڕێوه   و  تووش 
پایزی  و  به هار  بۆ  که   شیعرانه ی  له و  الده ده ین 

نووسیون. ئه مه  نموونه ی تابلۆیه کی بۆ زستان.

زوسانهنوهیڕهنگوهگهردوونپاوان
گێجیایلوولگێچکڵێڵهیکاوان
بهناباشیبورجبهرزهدیاران

سفیدکاریکهردتاقچهیموغاران
چشرینزهڕگهرتۆفیههوایسهرد
گۆشوارهنهگۆشینهونهمامانکهرد
پهیدیهنبااڵیمهحبووبیبێگهرد

یهخئایینهگرت،ئهمچارشێوئاوهرد.
دیوانل278

ئه مه ش نموونه یه ک له سه ر وه رزی هاوین.

هامن،هامنوارگهرمیشجۆشئاوهرد
فهزایبهزمنهزمنهوگواڵاڵنبهرد
بووڵوهیانهیجهمنهوگواڵاڵنشهند
چهمهنبێنهوایناڵهیبولبولمهند
تایبهڕهزایشهنگفهسایموغاران
شێوناچونزوڵفتهعزییهداران

ها،کاوان،کاواندڵچوندڵڕێشان
ههڕدانوهسهرداپهیوێشان

دوورییتئایروستوهیانهکهیمن
یانییانهیدڵوێرانهکهیمن

ههوائایریین،سهروهختئایریین
دڵهئایریین،بهدبهختئایریین

وهیگشتئایرهوهخهیاڵمخامهن
بهختمناپوختهنفاممنهفامهن
وهیپڵێسهوهگهردمباقییهن
وادهیئایریینبادهیساقییهن
بهشڤیپییاڵهیمهستیچاوهکهت
بهوپهشێوییچینپایکاڵوهکهت
بابهیمهیبهڵکمئایریمهستیی

سۆچنۆیهکسهرخاشاکیههستیی.ل522

ژیان  بۆ  ئه ده ب  بابه تێکی  هه موو  دووهم:  خاڵی
ده ست ده دات.

باسه مان  ئه م  شاعیری  دیوانی  که   له مباره یه وه  
بابه ته .  فره   دیوانه که ی  ده بینین  ده خوێنینه وه،  
پیاوان،  گه وره   پیاهه ڵدانی  و  ڕێزگرتن  وه کو: 
کوێستانه وه ،  و  به گه رمیان  کوردستان  سروشتی 
نامه ی شیعریی، ته سه وف، شینگێڕی، زانسته کانی 
سه رده می خۆی، هزر و ئایدیا، شیعری ئیسالمیانه  
میعراج،  و  ڕه مه زان  باسی  و  موناجات  له شێوه ی 

هه ندێک شیعری داشۆرین.

خاڵیسێیهم: پیشاندانی گرفت و خه وشه کانی 
ناو کۆمه ڵگا.

پاشا  ئه م  دیوانه که ی  له خوێندنه وه ی 
ده بینین  ئه وه   فراوان  به شێوه یه کی  شاعیره ماندا 

و  کورد  جوانییه کانی  له سه ر  ده ستی  زۆرتر  که  
کوردستان داناوه . به اڵم هه ندێ جاریش له شێوه ی 
داشۆریندا ده ستی خستۆته  سه ر دیارده  و که سه  
به یتانه   ئه م  نموونه   بۆ  کۆمه ڵگا.  ناو  دزێوه کانی 

به سه ر ده که ینه وه .
* دزهکهیزههاوزاووزۆکهردن

ئاوهردهن. وێش پهی دز حهو دزێ ههر   
ل254

* منجهخێڵخانهیمهینهتپاماڵم
کۆنبهینهتدارێپهرسۆئهحواڵم.ل130.

* ئهوسائهزانامبهختهکهمشهڕبی
عێلهکهمهامڕایعێلیسهگوهڕبی.ل59
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* ئهرزهلیلیدهست)بێشهرتان(نهبوون
کهیمهبۆمهیلتفهرامۆشکهروون؟ل19

* جهبێکهسیوێمتۆمکهردهنوهکهس
نهبهکهسشیاینهبهنیمهکهس.ل158

خاڵیچوارهم: هێنانه  ناوه وه ی چه ند ڕێگه یه کی 
زانستی بۆ ناو ئه ده ب.

له م ڕووه وه  مه وله وی به شێوه ی هونه ری به رز 
کردۆته   خۆی  ڕۆژگاری  زانسته کانی  له   هه ندێ 
شیعر و له م بواره شدا گره وی خۆی بردۆته وه . 

به رهه مه کانیشی بریتین له :
1- العقیده  المرضیة به شێوه زاری جاف که  داگری 

2452 به یته  شیعره .
2- الفظیله  به زمانی عه ره بی 2031 به یته .

3- الفوائح به زمانی فارسی 527 به یته 
مه به ستیان  زانست  بۆ  ناتۆرالیزمه کان  دیاره  
مه وله ویش  ئه وه یه   گرنگ  به اڵم  نوێیه ،  زانستی 
زانستی  ئیتر  کردووه ،  پژێن  شیعر  زانستی 
که   ناگۆڕێ  له وه   هیچ  بووبێ  کالسیکیش 
به سه رکه وتوویی ده ستی بۆ ئه وکاره ش بردووه  
ئه وه شی  هه ر  و  بردۆته وه   تێدا  گره وی  و 
زانستی  به رهه می  له ڕووی  بووه .  له به رده ستدا 
شیعردا  له ناو  دیتوه   شتی  هه ندێ  نوێشه وه ، 

جێگه ی کردوونه ته وه  وه ک: 

جهزبهیئاهینمدهماخدانپهرداخ
یاتاخ. وه کهردهن جام تۆی )میقناتیز(

ل452

یا:پۆسیکووسیگۆشنمکێشانکهمکهم
ئهمسهرهوسهرهن)دووربین(هکهیچهم.

ل477

یا:بێجارهوهتایزوڵفتگیربیهن
هانهپای)تهل(داجواوشنیهن.

ل84
تهل=تهلهگراف

یا له باره ی زانستی پزیشکییه وه  ده ڵێ:
شنهفتمدووربالهیلزوکامشهن
دیشواریبااڵینهونهمامشهن

ههنارهکهیدڵپڕجهدانهیئێش
پیشییایکوورهیناریعهشقیوێش
بهمهودایموژگانسۆراخشکهرۆ

وهگهرمیینیشاندهماخشدهرۆ.
ل322.

و  هه اڵمه تیه تی  یا  بیستوومه   دووربێ  واته : 
بااڵی تازه  هه ڵچووی دووچاری گرفتاریی بووه . 
و  ئێش  دانه ی  له   پڕیه تی  که   دڵم  هه ناره که ی 
له ناوی ته نووری ئاگری عه شقی خۆیدا بیپیشێنێ، 
پاشان به  تیغی برژانگی کونی تێبکا و بۆنه که ی 

هه ڵمژێ چاک ده بێته وه . پزیشکی کالسیکی.
یا ده ڵێ:ئهرگێروووهکامکافوورمکهمکهم
ئاوقهفاڵیوێشمهپێکۆدهردهم. 

ل452

به ده ممه وه   بگرم  کافوور  تۆزێ  ئه گه ر  واته : 
ئه وه نده  گه رم دادێت خێرا خوێنی ده ماری پشت 

ملی به رده بێ.
یا:ئهنفیهکهیگهردرایدهردمههوا
مهکهرۆدهماخئهفالتووندهوا.

ل452

“ئه نفیه  = بڕنووتی. تۆز بچێ به  لووتی هه رکه سێکدا 
ده ردی  ڕێگه ی  تۆزی  بخات،  نه خۆشی  له وانه یه  
من هه وا ده یکات به  لووتی ئه فالتوونی حه کیمدا 
و چاره سه ری ده کات” بڕنووتی: ده رمانێکی کۆنه  

و به کارهێنراوه “.
ناومان  که   زانستانه ی  ئه م  هه ر  مه وله وی  ئیتر 
بردن له  به رده ستدا بووه  و توانیویه تی بیانخاته  
چوارچێوه ی شیعره وه ، زانستی کالسیک و نوێ 
له  دنیادا هه بووه ، گرنگ ئه وه یه  زانست به  جوانی 

له  شیعری مه وله ویدا ڕه نگی داوه ته وه .
مه به ستی  به   ده ربڕین  ئازادی  پێنجهم:  خاڵی

دروستکردنی کۆمه ڵگه ی کراوه .
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ڕێبازی  له گه ڵ  گیان  و  دڵ  به   شاعیره مان  ئه م 
نێوان  ناکۆکی  له   نه قشبه ندیدا بووه ؛ که چی گوێی 
ئه م ڕێبازه  و ڕێبازی قادری یا تاڵه بانی خه واندووه ، 
عه بدولڕه حمانی  شێخ  بۆ  شیعری  ده بینین  ئه وه تا 
خالسی تاڵه بانی و شێخ حه سه نی مه والناوی قادری 
پارچه   به   نه وه ستاوه   به وه شه وه   بگره   نووسیوه ، 
شیعرێکی هه ژده  به یتیی باس له  هیمه ت و شکۆمه ندی 
باوه  یادگاری یه که م پیاوی یارسانییه کان – ئه هلی 
حه ق ده کات. واته  پابه ندبوون و گیرسانه وه ی به  
ده ربڕینی  ئازادی  ڕێگه ی  نه قشبه ندییه وه   ڕێبازی 
ژیانی  له سه روبه ندی  مه رجێ  به   لێنه گرتووه . 
قادری  و  نه قشی  که   ده زانین  ئه وه   مه وله ویدا 
چه ند ناکۆک بوون، چاره نووسی مه والنا خالید و 
له الیه   ئه وه شمان  ده زانین،  هێشتنی  جێ  سلێمانی 
ئازار  چه ند  نه قشبه ندییه ت  به   سه ر  )مه حوی(  که  

دراوه .

تێپهڕاندنلهناتۆرالیزمهکان
شاعیرانی ئه و قوتابخانه یه  که  ئاوڕیان له  سروشت 

داوه ته وه  هیچ کامێکیان وه ک مه وله وی نه یانتوانیوه  
سروشت  هۆگری  ئه وه نده   یا  بکه ن،  له خۆیان  وا 
بن ڕۆحی خۆیان تێکه ڵ به  ڕه گه زه کانی سروشت 
بکه ن. واته  مه وله وی هه ر ئه وه  نییه  که  به  کامێرای 
هزر وێنه ی جوانی سروشتی بۆ گرتبین، به ڵکو له  
گه لێ شوێندا وه ها له گه ڵ ئه و ڕه گه زانه دا ده دوێ 
دا  له گه ڵ  قسه یان  سروشت،  له   ئه ندامێک  ده بێته  
به سه ریاندا  ده دا  فه رمان  ده یانالوێنێته وه ،  ده کا، 
به یتانه   ئه م  با  له مباره یه وه   ده کات.  ڕێنوێنیان  و 

به سه ربکه ینه وه :

1-پایززهڕ،یهخجام،چارشێوێههیتهم
دێرهنسوارهننهوعروسیخهم.ل276

2-نهسیمپهنجهیپاتئهرسهردییکێشان
برارهشنهتۆیدڵدهروونڕێشان.ل538

3- مالن،سهربهزان،کۆساران،ههردان
بێشهرتانجهداخوهفاتانمهردان

چێشهنئارایشسهرتاوهدامان
مهوخاڵۆموهعهزمسهیرتانئامان.ل141

4- نهسیمبهسبویهروهکۆساراندا
وهسهنشانایوهڵگوهدیاراندا.ل142

5- مهشنیهچینچینچنوورنهکاوان
توخواماتهمبهرهاژهیوهفراوان.ل141

له گه ڵ  ئێمه   و  هه ن  دیکه ش  نموونه ی  دیاره  
له الی  ئه گینا  بووین،  بابه ته که ماندا  چڕکردنه وه ی 
الپه ڕانه مان  ئه م  ته نیا  و  کتێبێکه   باسه   ئه م  خۆم 
داوای  بێگه رد  ڕه ئوف  کاک  چونکه   ڕوو،  خسته  
له   ده گرێ  له خۆ  وتارێ  ڕۆڤاره که مان  که   کرد 
پێنج الپه ڕه ی A4 تێنه په ڕێت. بۆیه  داوای لێبوردن 
ده که م و الی خۆم وایه  که  به کورتی و به کوردی 

مه به ستی خۆمم گه یاندووه . 





هومایۆنساحێب

پەنجەرەیناز:
ناساندووە، هەورامی و زەنگەنەو  بە كەسی هەموومان  مەولەوی خۆشەویستی هەموانە، چوون خۆی 
باجەاڵن، لە لووڕ و جاف و گۆران و تەواوی كورد بە شارنشین و دێ نشینەوە، خێاڵنی بەرەوخوار 
و بەرەوژووركەر، كوردستان بە گەرمیان و كوێستانیەوە، مەیخانەكانی حەقیقەت بە خانەقا و تەكیە و 
جەمنشینانی جەمەوە. میران و ڕەمزەكانی دەسەاڵت، بە بابان و ئەردەاڵن و الیەنگرانی مەزهەبیی بە سونەو 
شیعەوە. ساڵ بە چوار وەرزی خۆیەوە. ئەو ماڵ و كەپری خۆی لەوسەرە ڕێییە كردووە. هەركەسێ بەرەو 
مەنزڵی یار بكەوێتە ڕێ، ئەو فەرمووی لێ دەكا و بە بادەی نەشئەبەخش گەرویشی تەڕدەكات. چونكە 
ئەو لە هەركوێ عەشق نەمی دابێ، ڕەگێكی شیعری خۆی ناوەتە ئەو گڵە، هەر لەبەر ئەوەشە شیعری 
ئەو زەرد نابێ  و هەموومان بووینەتە ئاودێری ئەو گوڵە. مەرز و بوومی شیعری مەولەوی لەسەردەمی 
ژیانی خۆیەوە تا بە ئێستا دەگات، نیشتمانێكی دڵڕفێن و شیرین بووە. گەشت بۆ ئەو نیشتمانە مرۆڤ 
هەرێمی شیعری  هاونیشتمانی  بوونەتە  ئەوانەی  ناكات، زۆرن  تەركی  بە  هەرگیز حەز  و  دەكات  كەیل 
مەولەوی. كەشكۆڵ و بەیازەكانی شیعری مەولەوی الی هاوفەرد و خۆشەویستانی سەردەمی خۆی یان 
نەوەی یەكەمی دوای خۆی، تەنیا تۆماركردن و هەڵگرتنی شیعرەكان بووە، كە مەزنترین كارێ بووە، 
سەدەی  دووەمی  لەدەیەی  مەولەوی  شیعری  خۆشەویستی  نەوەی  لەناوبچن.  شیعرەكان  نەیهێشتووە 

شاهینەقشبەندی
شیعریكوردی

مەولەوی
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بیستەمەوە لەدایك دەبێت و تا بە ئێستا دەگات 
بۆ  بەئەمەكدایە،  نەوەی  خستنەوەی  هەوڵی  لە 

خزمەتی شیعری مەولەوی.
و  بچمەوە  مەولەویناساندا  بەكاری  نامەوێ 
باسكردووە،  درێژی  بە  ئەوەم  پێشتر  چوون 
بەڵكو نیازمە لە پەنجەرەی نازی خۆیەوە بڕوانمە 
سەر وەچەكڵەی ئەم پرسانە. مەولەوی و عەشق 
و ژن و پیرو ژیان و مردن و عرفان. مەولەوی 
مەولەوی  مەعنەوییەكان.  و  ماددی  دەسەاڵتە  و 
بۆ  داهێنان.  بەهەشتەكانی  و  خودا  و  ڕۆح  و 
پەنجەبازی هەموو ئەمانەش مەولەوی و زمان و 
تێگەیشتنەكان بۆ هەڵسوكەوتی ئەو لەگەڵ زماندا. 
بەردەوام  لە  ئێمەیە   بێزارنەبوونی  هۆیەكانی 

خوێندنەوەی شیعری مەولەوی.
مەولەویوعەشق:

لە  مەولەوی  چەمكەیە  ئەو  عیشق  یان  عەشق 
و  )نووسین(  ئەدەبی  ژیانی  ئەزموونی  تەواوی 
یەكەمین  كردوویەتیە  خۆیدا  كۆمەاڵیەتی  ژیانی 
كارو بگرە تەنیا كاری خۆی. ئەو پێی وایە هاتن 
و لە دایكبوونی ئێمە، بێجگە بۆ عەشق هیچی تر 
نییە، ئەوانەی بێجگە لە عاشقی كارێكی تر ئەنجام 
هەردەم  كە  عاشقانن  دەمرن،  ئەوانە  دەدەن 
زیندوون و تەنیا مەیلی لەیالیە ئەوانە بە نەمری 
تەواوی  و  ژیان  خودی  مەولەوی  دەهێڵێتەوە. 
بوونەدا  لەم  خۆی  پەیوەندییەكانی  و  هۆكار 
دەكاتە نۆكەر و خزمەتكاری ئەو عیشقە. ئەو بۆ 
هێشتنەوەی عیشق لە هەمان دۆخی نەگۆڕیی و 
و  هۆكارەكان  گۆڕینی  هەوڵی  خۆیدا  هەرساتی 
ژیانكردن دەدات، دەپێكرێ و دەمرێ و لەدایك 
سەر  دەخاتە  ڕۆح  ئەو  دەژێتەوە.  و  دەبێت 
ئەو ڕێیەو بەڕێی دەكات، جەستە دەدات 
و  بێپەی  دەریا  و  تاوێر  و  تاش  بە 
بگاتە  ڕۆح  ئەوەی  بۆ  ناپەیاوەكاندا، 
هەوار، چەندین خۆراك هەڵدەگرێت، 
و  میوزیك  بەهێزترینیان،  و  بەتین 
ئامێرە سازەكانی دڵ و بادەو شەرابی 
گۆزەیە.  خەستی  دوردی  و  زواڵڵ 
پەیوەندییەك  دیاردەو  هەرجۆرە 
یادخەرەوەی  دەبێتە  ئەودا  لەژیانی 
عەشق و بەمیتۆدی ئەوین دەڕوانێتە شتەكان. لە 
خودایە. كە  گەورەترینیان  تا  شتەوە  بچوكترین 
)گۆرەوییەكی شڕ، پارچەیەك شووشەی شكاو، 
گەردی گۆزەیەك، عەباو دەسماڵ و وەنەوشەو..

هتد(. كەبابی دۆستێ، خوێی بیردەخاتەوە. خوێ 
بۆ خۆشەكردن و هەڵگرتنی عەشق. بۆ كوالنەوەی 
بە  خەیاڵدانە  هەردەم  بۆ  زام  كوالنەوەی  زام، 

خاوەنی تیر، ئەویش دەبێتەوە بە لەیالپەرستی.
 

  نامەوكەبابتوەمەعدوومیاوا
ئەوشنەڕوویچەمئێدوەدەمساوا

  گەرددەردئێشدەروونبەردەوە
عەشقەكەیقەدیمتازەكەردەوە

بنیشێ.  هەرشتێ  لەسەر  گەرد  تۆز و  كاتێ 
دەیشارێتەوەو كۆنی دەكات و ناهێڵێت بەتەواوی 
خۆی دەرخات. دەردی ئێش الی مەولەوی تۆزی 
ونكردووە،  تازەییەكەی  هەردەم  و  نیشتووە  لێ 
و  دەرد  لەسەر  تۆز  الدانی  نابێت!  ئەمەش 
نوێ  جارێكیتر  ئێش(  )دەردی  دیارخستنەوەی 
كە  ستراتیژەی  بەو  مەولەوی  بوونەوەیەتی. 
زام(  ئێش،  بە)خوێ،  دەكات  پەیڕەوی  هەردەم 
)تعمیر( بۆ دەرد دەكات. چوون شتێ كە خوێی 
قابیلیەتی  نابێت  و  خراپ  و  ناگەنێ  پێوەبكرێت 
تازەییەكەی دەمێنێتەوە! دەردی عیشق تا ناسۆر 
و بە ئێش و بێ ئارام بێت تا بێدەوا و بێ هەتوان 
بێت، عاشق گەرمتر و سەرحاڵ ترە. بۆیە هەمیشە 
تەماعی بە دەردی زۆر  و ئێش  و سوێ بوونەوە 
مەعشوقن،  زیاتری  مەرحەمەتی  ئەمانە  زیاترە، 
بێتام. خوێ  چونكە ئێشی زام: هەم كەمەو هەم 
ئێشەكە خۆشتردەكات. دەردی عیشق دەگەیەنێتە 
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ئاستی تەماعەكانی عاشق و دەبێتە دەرمان. 
هیچ  بە  سەختیەكان  نێوەندەدا  لەو  هەمیشەش 
الوە،  ناخاتە  بوونێك  هەپرون  هیچ  و  دەزانێت 
تەنانەت  هەیە.  عەشقی  هێشتنەوەی  كەڵكی  مادام 
و  دۆست  بۆ  عەشقیشدا  وانەی  وتنەوەی  لە  ئەو 
قوتابیە  بۆ  دەدات،  بەرگەگرتن  هۆشداری  یارانی 
بۆنی  هێشتا  كوێتانە؟  لە  دەڵێت  یەكەمینەكان 

شەمامەی عەشقتان نەكردووە!
هەاڵیهەیماچیگیرتنەوەردەن
بۆیشەمامەیئێشعەشقتنەكەردەن

وا  زاراوەی  مەولەوی  وەك  كەسیتر  باوەڕناكەم 
ژان  بۆ  )ئەرێنی(  مانای  بە  پڕ  و  جوان  و  ناسك 
و ئێشی عیشقی هاتبێ بەخەیااڵ )شەمامەی ئێشی 
عیشق( هەڵگری جوانی و لەهەمانكاتدا ناسكی و لە 
هەمووی گرنگتر بچوكییە. ئەم سەرنجە لەشیعری 
مەولەویدا بە ئاسانی دەدۆزرێتەوە و كەم شیعری 
لەكۆتایی  دانەگرتبێ.  باسە  لەم  چاوێكی  هەیە 
هەمووشیاندا دەگەینە ئەو ئەنجامەی عەشق ئایەتی 
جیاكردنەوەی مردوان و زیندوان و بەهەشتیی و 
ئەو  الی  عەشق  پیرییە،  و  گەنجی  و  دۆزەخییان 
پێ  فەصڵی  و  وەصڵ  هاوكێشەی  هاوهێزییەكە 
یەكسان دەكات. هەموو گەرمیان و كوێستانەكان 
لەو  مەولەویدا  شیعری  لە  بەهاران  و  پاییز  و 
چەمكەوە مەلەی مانا دەكەن. بەبێ یار بەهار پایز 
و نزیكی دوورییە و كوێستان گەرمێن و بەهەشت 
دۆزەخ و ژیان مردنە، بوون و نەبوونی یارە ماناو 

بەها بە هەمووشتەكان دەدات.
بوونەتە  ئەودا  ئەزموونی  لە  فەصڵ(  و  )وەصڵ   
شیعری  ناوەڕۆكی  بایەخی  و  باس  محوەری 
شیعری  كەرەسەی  و  زاراوە  هێنانی  ئیتر  ئەو، 
نێو  زاراوەكانی  هەڵهێنجانی  و  لەسروشت 
ئەو  تانوپۆی  بوونەتە  خۆی  خودی  سروشتی 
كاركردنی  خزمەتی  لە  دژەكان  تەواوی  باسەو 
وەصڵ و فەصڵدان. هەردووكیشیان الی مەولەوی 
ئەم  و  یارن  حەرەمی  جوانەكانی  خزمەتكارە 
بۆ  ئیتر  گرتووە.  بەفەصڵەوە  زیاتری  ئولفەتی 
خزمەتی عەشق هەمیشە مەودای فیراق و دووریی 
و  سەرنج  عاشقان  دەكۆشێ  دەخوڵقێنێت.  لەیار 
چاوبازییان لەسەر فەصڵ بێت. جواترین شیعری 
كە بەم خاڵە بخۆن و بەم حاڵە سەرحاڵ بن، ئەو 
دۆستانیدا  و  وئازیز  یار  لەدووری  شیعرانەن 
وتوونی. بۆیە نابینین لە سروشتی شیعرێكدا تەنیا 
شوێنێك، لەساڵدا وەرزێك و لەباڕی عرفانیدا بادەو 

پێكێك و لە تەریقەت و ڕەچەیەكدا پیرێك و ..هتد 
تردا.  ئەوانی  دابێ بەسەر  نازی  تاقانە و  كردبێتە 
عەشق  پەیوەستی  شتەكان  هەموو  مانای  بەڵكو 
دەكات و بۆ دەستی ڕاست و چەپی ئەو سوڵتانەی 
عەشقیش لە فەصل و وەصڵی ڕوانیوە. لە هەركات 
و دۆخێكدا كامیان مەسەلەكانی ئەوینی گەرمتر و 
بە جۆشتر كردبێت، لەو ساتەدا لە زمانی شیعری 
لە  گرنگە  بەرئەوە  لە  جێیگرتووە.  ئەوەیان  ئەودا 
لێكۆڵینەوەدا مژنی مەولەوی بە شیعرەوە بناسین. 
تەنانەت بەهرە نەبردن و بێبەش بوونی مەولەوی 
بەو  پەیوەندی  شادەكان  ساتە  بۆنەو  خۆشی  لە 
نشینگەی فەصڵەو بێزووی شیعری عەشقەوە هەیە، 
بەشێكە  كە  كوێستانكردن  و  گەرمیان  نموونە  بۆ 
لەژیانی ئێڵی جاف لە شیعری مەولەویدا زۆر بە 
هەردەم  و  نەوەستان  بۆ  گرتووە،  جێی  جوانی 
شادی  و  وەسڵ  و  دابڕان  و  دووریی  ئەزموونی 
دەگەڕێتەوە. ئەو دۆستەی زۆرجار لە موناسەبەی 
ژیانی  لە  دەچێت  و  دێت  مەولەویدا  شیعری 
شوناسی  مەولەویدا  سەردەمی  كۆمەاڵیەتیانەی 
ناسراو نییە، هەمان ئەو یار و دۆستە هەڵبژاردە 
خۆیانە.  عارفەكان  دەروونی  و  ناخ  ناو  نزیكەی 
تەنانەت ئەو نامە شیعریانەش زۆرجار هەستێكی 
ویژدانیی و پاڵنەرێكی موناجاتیانەیان گرتووەتەخۆ. 
ئەگەر ئەم ئەزموونی شوێن گۆڕكێیەی دۆستانی 

ڕاستییە،  دابڕانە  و  مەودا  بەو  مەولەوی 
ئەو  بەهێزی  پەیبردن  ناگەینە  نەخوێنینەوە، 
مەولەوی  ئەدەبی  دڵی  كە  هاوێژراوەی  تیرە 
شیعری  دەماندوەتە  تەڕی  چكەی  و  سمیوە 

شیعرانەدا  جۆرە  لەم  لەڕاستیدا  بۆنەكانەوە. 
كوێستان  و  و  خوار-گەرمیان  و  ژوور  )سەرەو 
شەماڵ و زەالنەكان( هی ناو سروشت و دەروونی 
خودی شاعیرن بەمەرامی تەعبیركردن لە«فاصڵەو 
عارفان  خۆشەویست  دۆستی  و  یار  فراق«ی 
مەولەوی  بە كورتی  لەخۆیاندا خەلقیان كردوون. 
لەكوێستانی  ئەوە دۆست  لەگەرمیانە،  كاتێ خۆی 
دۆست  ئەوكاتەش  دەكات  و  نیشتەجێ  شیعرا 
كوێستانی  كێوەكانی  بە  خۆی  ئەو  گەرمیانە  لە 
تەمەنای  شیعرانەشدا  لەو  دەگەڕێت،  شیعرەوە 
مەرگیەتی و ئیزرائیل نایەت، هەر بۆ ئەوەیە وەصڵ 
بخاتە الوەو فەصڵ بەرقەرار بێت، چونكە دیسان 
ئەو مەلەكە دەكاتە عاشقی گیان و بۆ ئەوەی گیان 
و ئەو فریشتەیە پێك نەیەن، مردن دووردەخاتەوە.



د.سەبوورعەبدولكەریم)شكار(

)بوون( الی مەولەوی، هەندێ  جار وەك واتای )بوون(ی دەرەوەو فیزیكی بەكاردێت و هەندێ  جاریش 
بەمانای )بوون(ی مرۆڤ، وەك ئەوەی كە هەیە بەكاردێت و هەروەك هەندێ  جار بەمانای )بوون(ی 
مرۆڤ وەك ئەوەی، كە پێویستە هەبێ  و پێبگات بەكاردێت. ئەو لە شیعرەكانیدا زۆرتر وشەی )وجود( 

و )هەستی( بۆ زاراوەی )بوون( بەكارهێناوە.
هەبوو هەر خودایە، بوون و بوونەوەران سەرچاوەگرتوو و سێبەری ئەون

سەرەتا مەولەوی لەڕێگەی بەدیهێنەری بوونەوە سەیری بوون دەكات، ئەمەش لەم دوو بەیتەی ئەم 
تێكستەوە دەردەكەوێ :

مەوجودهەرتۆنی،ماسیواسایە     ئەیگردمەوجودێجەتۆگرتمایە
پەیشناساییطهوورێوەتكەرد١ پەنهانبیتەنها،وەحدەتتمەوجوەرد

1    دیوانی مەولەوی، ل31.

بوون الی 
مەولەوی
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لە بەیتی یەكەمدا مەولەوی وەك عارفان و عارفانی 
فەلسەفی بەتایبەتی، سەبارەت بە هەبوون باوەڕی 
ژیانی  كە  ڕاستەقینەیە،  هەبووی  »شتێك  وایە 
دەرەوەی  لە  بوونی  كە  ئەوەشی  بێت،  خۆیدا  لە 
خۆیەوە هاتبێت، ئەوە بوونێكی زیادكراو )اظافی(یە 
– نەك لە خۆیدا بێت –. حەق – خودا – هەبوویەكە 
لە خۆیدا بۆیە زیندووە، ژیانیشی ژیانێكی تەواوەو 
دروستكراوەكانیش  هەموو  پێیناگات.  مردن 
هەبوویەكن لە خوارووی خوداوەو ژیانیان جگە لە 
ژیانێكی زیادكراو هیچی تر نیە، بۆیە فەناو مردن 
پێیاندەگات«2 . هاوكات وەك وادەردەكەوێ ، دوور 
نیە كاریگەری فەلسەفەی ئیسالمیی بەتایبەتی ئەو 
ئەفالتون  بە  بوون  كاریگەر  كە  فەیلەسوفانەی 
لەسەر مەولەویش هەبێت3 ، لە دێڕی دووەمیشدا 
بەتەواوی ئەو ئایدیا عرفانیەش، كە عارفان باوەڕیان 
بە   – دروستكراوەكان  دەركەوتنی  جیلوەو  وایە، 
مانایەكی تر دروستكردنی دروستكراوەكان – بۆ 

ناساندن و ناسینی ئەوی پەنهان و نادیارە.4
بوون و  تردا  تێكستێكی  لە  ئەو  هەروەها 
دروستكراوەكان، بە بەڵگە لەسەر جێدەستی خودا 

دەزانێ :
 باعثوجوودجەماەتاماهی 

دەلیلاثباتصنعئیالهی5 
بەیتە  بەو  شیعرەوە  ئەم  سەرەتای  لە  هەر  بۆیە 
هاتنە  بەهۆی  خوداو  ڕوودەكاتە  دەستپێدەكات و 
بوونی لە مانگ )ئاسمان(ەوە تا ماهی )ژێردەریا(
ئەوانەش – دروستكراوەكانی  ناودەبات و هەر  ی 
جێدەستی  لەسەر  بەڵگە  بە   – خۆی  دەستی 

پەروەردگار دادەنێت.
بە  دان  دەكات و  گفتوگۆ  خودادا  لەگەڵ  دواتر 
ناشایستەیی و گوناهباریدا دەنێت و خۆی بە عادەت 
گرتوو بە گوناه و بخۆرەوەی ژەهری بێ  ڕەحمەتی 
كە  دەزانێ ،  حەقیقەت  ڕێگەی  لەیادچووی  خوداو 
یادی بۆ مەحبوبی حەقیقی – خودا – نیە، كە لێرەدا 

بەیتێك دێت، كە جێگەی لەسەروەستانە:
 موطنئەصڵیتنەخاترلوان  

مێخمۆبەتتنەڕوویخاككوان6 

2 د.عبدالمنعم الحفنی، معجم مصطلحات الصوفیە، پێناسەی 
ژیان الی سۆفیەكان، ل84.

3بڕوانە: بەشی یەكەم، پاری دووەم، بیروڕای )فارابی(، ل53.
4    بڕوانە: بەشی یەكەم، پاری سێهەم، ل67.

5    دیوانی مەولەوی، ل61.

6    دیوانی مەولەوی، ل63.

لە  مرۆڤ  ژیانی  وایە  باوەڕی  مەولەوی  لێرەدا 
كاتێكی ترو نیشتمانێكی ترەوە دەستپێدەكات، بۆیە 
بە خۆی – هاوكات بە ئێمەی مرۆڤی هاوڕەگەزی 
دەڵێت – كە نیشتمانی راستەقینەت – كە مەبەست 
جیهانی رۆحەكان و بەر لە هاتنە نێو ژیانی دونیایە7 
– كە نیشتمانی ڕاستەقینەی مرۆڤەو چارەنووسی 
لەبیرچووەتەوەو   – دەگەڕێتەوە  جیهانە  ئەو  بۆ 
داكوتاوە،  دونیادا  خاكی  لە  مێخی خۆشەویستیت 
كە كاتیە، نەك هەمیشەیی و نیشتمان بێت. كەواتە 
مەولەوی جیهانەكەی تر – نەك جیهانی دونیا – بە 

نیشتمانی راستەقینەی مرۆڤ دەزانێت.

لە تێپەڕاندنی ئەو )بوون(ەدایە،  بوونی ڕاستەقینە 
هەبێ   پێویستە  كە  )بوون(ەی،  ئەو  بۆ  هەیە،  كە 
پارچە  لەگەڵ  شیعرێكدا  دیالۆگە  لە  مەولەوی 
بوونی  بەراوردكردنی  لەمیانەی  شوشەیەكداو، 

خۆی بە بوونی ئەو، دەڵێت:
1.یارانگشتكەیفوەش،صەفافراوانیەك

یەكوەئەعالیمەقامانیاوان
 2.گردسەرشارمەیلەقانماوە

هەرمنبەستەیخاكچەمئەودماوە!
 3.ئاماوەجواوڕێزەیقەدیمساڵ

بەزوبانحاڵفەصیحتەرجەقاڵ
4.منسەنگێكبیمكەفتەیهەواران


بێقەدروقیمەتناڕەوایشاران
5.گرتمنەگەردەنبێباكوشادان

بەاڵیپیكسەختكوورەی 
ئوستادان

 6.وردبیمجۆشموەردتاویامەوە
تاوەڕوتبەیبەرزسەرنیامەوە

   7.عالەمێتازەدیمهوەیدابی
شەخسێعەجیوتەرجەمنپەیدابی

الیقوە 8.بیمبەبلوورێپڕجەصەفاونوور
صوحبەتبەزمسەلموتوور
9.گاجای)ماءالورد(عەترعەبیربیم
بۆبەخشدەماخشاتاوەزیربیم

10.جەوبێقیمەتیوەقیمەتیاوام


پڕاوپڕە  ئەمەش  وایلێكداوەتەوەو  مدرس  م.      7
ئەوە  بۆ  عارفاندا،  فەرهەنگی  لە  كە  مانایەی،  ئەو  لەگەڵ 
دانراوە. بڕوانە: د.سید جعفر سجادی، فرهنگ اصطالحات 

عرفانی، ل788.
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وەپایەیڕوتبەیعالیسەرساوام
11.دەورەیدووبارەیڕایحەقهەركەس
بۆیباخچەیئەبەدمەیۆنەبینیش دیش
 12.جەوبۆنۆئەونوورهەاڵیتاقییەن
نەڕێزەیمندابەرقشباقییەن

 13.مەعدوومیسەرشاربەزمدڵڕێشی
تاتۆیچچونیارانتەصدیعنەكێشی

  14.نەگریوەگەردەنچیهانەڕێتدا
پانەنیەیبەسەروجوودوێتدا

 15.كەیمەشینەسیلكیارانهەمدەم
كەیڕوتبەیعالیمەوینیوەچەم

 هەركەستولددوبارەشنییەن .16
ئەڵبەتسەعادەتستارەشنییەن

 هانەئەشكەنجەیپەستیینەنگەدا .17
تامەنزڵگێرۆنەسایسەنگەدا8 

 – )بوون  مانایەی  بەكارهێنان و  ئەم  وادەزانین 
وجود( لەم تێكستەدا یەكێكە لە مانا قوڵ و گرنگەكانی 
الی مەولەوی. چونكە بەكارهێنانەكەی دەكەوێتە 
ناوبەند – كۆنتێكست – ێكی سیستیماتیكەوە كە 
پەیوەندییان  نەك  شیعرەكە  بەیتەكانی  هەموو 
گەشەكردنێكی  بە  بەڵكو  هەیە،  بەیەكەوە 
دەڕوات و  بەرزدا  هونەری  مەعریفی و  ئۆرگانیی 
ڕەنگە بتوانین بێ  زیادەڕەوی بڵێین یەك بەیەكی 
 – پێكەوە  تێكستەكە  كۆی  وێڕای   – بەیتەكان 
بەهەرحاڵ  لێكدانەوەیە.  لەسەروەستان و  شایانی 
مەولەوی بەگشتی لەم شیعرەدا لە بوونی خۆی 
ڕازی نیەو دەیەوێ  لەو بوونەی كە تێیدایە بەرەو 
لە  وجودیەكان  زمانی  بە  بڕوات،  نوێ   بوونێكی 
بوونەوە بۆ ماهیەت یان بوونی خوازراوەوە بۆ 
بوونی ڕەسەن بڕوات.9 ئەو دەڵێت: ڕۆژێك 
بیرم لە بەختی ڕەشی خۆم دەكردەوە، كە 
بۆچی تەنها هەر نوشوستی و نزمی بۆ 
من دەهێنێ ؟ ئەو نوشوستی و نزمیەش 
زیاتر لەوەدا دەبینێ  كە، ئەو – بەیتی 
هەموو  یاران   :  – دووەم  و  یەكەم 
دیدارو  )مەی(  هەموویان  گەیشتن! 
لیقای یاریان نۆشكرد، مەست بوون 
ئیالهیی، كەچی من هەر  بە عیشقی 
مانەوەیە  مەبەستی   – خوارەوەم  لە 
یان  مەعنەویەتدا  پێگەیشتنی  پلەی  لە  نزمی  بە 
نەبێت  من  تەنها   ،  – دونیادا  ژیانی  لە  مانەوە 

8    دیوانی مەولەوی، ل256 – 259.
9    بڕوانە: چەمكی ژیان و مردن لە فەلسەفەدا، ل63 بەدواوە.

بەستراوم بە خاكەوە. مەولەوی لێرەدا كە شوشە 
عەترێك دەدوێنێت و ئەویش بە زمانی حاڵ وەاڵمی 
بیانووی  بە  مەبەستیەتی  دواجار  كە  دەداتەوە، 
شوشە عەترەكەوە بەیانی پێداویستیەكانی بڕینی 

مەقامەكانی بوون و عیشق بكات. فەلسەفەی ئەو 
ئەوەیە ڕێگەی سلوككردن و تەیكردنی ڕێمان پێ  
خۆت  بتوانیت  ڕێگەیەوە  لەم  كە  بدات،  پیشان 
هەیە  خۆیدا  لە  كە   – هەیە  كە  ئەوەی  ببڕیت، 
لە  پێویستە  كە  بەوەی،  بگەیت  تا  تێپەڕێنێت،   –



51رۆڤار

زمانی  بە  شوشەكە  لێرەوە  هەبێت.  تۆدا  خودی 
حاڵ هاتە قسە – بەیتی سێهەم و چوارەم و پێنجەم– 
و  لەو شاخ  بووم،  نرخ  بێ   بەردێكی  من  وتی:  و 
كێوە كەوتبووم، بەاڵم ئەوكاتەی بە دڵشادی و بێ  
پیك  بەر  ناڕەحەتی   ، دەڵێ–  شوشەكە   – ترس 
دان و خستنە كوورەی وەستایانم – كەوا دەزانین 
بەردەست  پەروەردەكردنی  ئازارەكانی  بۆ  هێمایە 
پیرو مامۆستا مەعنەویەكان – قوبوڵكردو – بەیتی 
 – وردبووم  پیكەكەیان  بە   – دەهەم  تا  شەشەم 
نەما  تێكشكاو  بوو  بەرد  كە  یەكەمم  بوونی  واتە 
– و لە كورەكەدا كواڵم – كە وادەزانین هێمایە بۆ 
پێگەیشتن  سەختەكانی  قۆناغە  و  گۆڕان  سەختی 
پایەیەكی  گەیشتمە  تا  عرفاندا.  مەعنەویەت و  لە 
بینیم  كە،  بوو  ئەوە  بڵندەش  پایە  ئەو  كە  بڵند، 
جیهانێكی نوێ  – جیاواز لە جیهانی )بوونی( كۆنم 
لەنێو  پەیدابوو كەسێكی نوێ  و سەرسوڕهێنەر   –
)من(دا پەیدابوو و بووم بە شوشەیەكی پرشنگدارو 
ڕوناكی وا، كە شایانی سەلم و توور – كە دوو پاشا 
بوون – بم – كە هێمایە بۆ مرۆڤە گەورەكان وەك 
یارانی مەولەوی كە لە بەیتی یەكەمدا باسیكردن – 
بۆیە واملێهات، جارجار گواڵویان تێئەكردم و بۆنی 
خۆشم ئەدا بە لووتی پاشاو وەزیرانداو بەم جۆرە، 
لەو بێ  بەهاییەی جارانەوە – كە لە بوونی كەرەستە 
خاویمدا كە بەرد بووم و ئەو قۆناغانەم نەبڕیبوو 
تری  مانایەكی  یان  بەهادار.  شتێكی  بە  بووم   –
وادەزانین ئەوەیە، كە ئەو دەڵێت، من بەهای خۆم 
لە بێ  بەهاییدا دۆزییەوە! واتە دانم بە بێ  بەهایی 
خۆمدا ناو ئامادەبووم خۆم بەوپەڕی خاكی بوون و 
بخەمە  خۆدانەنانەوە  بۆ  بەها  و  )منیەتی(  نەمانی 
بەردەست پیك و زەبری مرۆڤە مرۆڤسازەكانەوەو 
بەوەش – بەیتی یانزەو دوانزە – سوڕی دوبارە 
بڵندەكان  پلە  گەیشتە  سەرم  و  بینی  لەدایكبوونم 
 – دەڵێت  ئەو   – هۆیەوە  بۆنەوەو  بەو  بۆیە،  و 
ئەگەرچی ئێستا شكاوم – واتە ئەگەر پیریش بم و 
الواز – هێشتا مێشكی ئەو دوبارە لەدایكبوونەوە 
تێمدا ماوەو بریسكە دەداتەوە. دواتر راستەوخۆ – 
دیارە بە زمانی حاڵ – بەیتی سیانزە تا حەڤدە – 
ئامۆژگاری مەولەوی دەكات و دەڵێت: تا تۆش وەك 
)من – یارانی خۆت( زەحمەت و سەختی كوورەی 
وەگەردەن(  )نەگری  تۆش  تا  و  نەبینی  مەعنەوی 
بەیتی  لە  قسەی شوشەكەیە  دەربڕینی  هەمان   –
)5(دا – واتە قەبوڵی نەكەیت ئەو سەختیانەی كە 
لەو ڕێگایەدا هەیەو پێ  نەنێی بەسەر بوونی خۆتدا 

پێنەگەیشتوویت و  كە  یەكەمە  بوونی  مەبەستی   –
بە  گەیشتن  لە  بەر  گیانلەبەری  عارفان  زمانی  بە 
مرۆڤی10 - و )منیەتی( ئەو قۆناغەت تێنەپەڕێنی و 
دەست لە خۆت هەڵنەگری و لێی بڵندتر نەبیتەوە، 
ئەوا، كەی دەچیتە ڕیزی یارانت و چۆن پایەی بڵند 
بە چاوی خۆت دەبینی؟ چونكە، تا جاری دووەم 
ئەوا  نەبیتەوە،  لەدایك   – تر  هەركەسێكی  تۆ و   –
بەوەش  و  لێهەڵنایەت  خۆشبەختیت  ئەستێرەی 
هەمان   – پەستی  ئازاری  لە  ئەوا  وانەكەیت،  گەر 
وشەی بەیتی یەكەمی دیوانەكە – واتە نزمیدا، كە 
بەوجۆرە  گۆڕ  دەچیتە  ئەمری و  تا  نەنگیە  مایەی 
مەولەوی  شیعرەكەی  دواجار  واتە  دەمێنیتەوە. 
پێمان دەڵێت بەر لە گەیشتنمان بە گۆڕی مردنی 
مەعنەوی  گۆڕی  لە  خۆمان  دەبێت  ڕاستەقینە، 
لەدایكبوونی  بەرەو   – نەگۆڕان  و  مردوویی   –

دووەم و بە مرۆڤبوونی راستەقینە رزگار بكەین.

لە یاخیبوون ڕێگەی پیرێك )زەڵم( سروشت
بوونیساختەوەبۆبوونیڕەسەن

بە  سەرەتاكەی  كە  شیعرێكیدا،  لە  مەولەوی 
وەسفی سروشت و هاتنی بەهار – لە بەیتی 7-1 
لەنێو  بەیتی حەوتەوە،  لە  بەاڵم  دەستپێدەكات،   –
باسكردنی دیمەنەكانی سروشتی بەهارەوە، لەگەڵ 
دەكەوێتە   – كارەكتەرێك  وەك   – زەڵم  چەمی 

شوێنكاتەوە  سروشت و  باسكردنی  لە  گفتوگۆ و 
ئەنتۆلۆژی و  بەرەو سەروو شوێنكات و شتە 

قوڵەكان دەڕوات و پێی ئەڵێ:
1.چەنیجەهەستیوێتتەواساییت

چەنیجۆشعەشقمەجنوونئاساییت 
 2.بدیەچۆنهۆردانوەنامونەنگدا

بێپەروامدۆوینشوەڕوویسەنگدا
 3.هایساقی!هەاڵیسەرمایەیخامی

نمەدۆموەدەسڕاینێكنامی
4.باوەرەوەشوەشسادەیهەیپەیكەی

تافقەڵوەزەیسافشیشەیمەی
 5.مەوجمبنچینەشبدۆوەهەمدا

هەستیمدۆوەبەردهەردعەدەمدا11 
دووەم  یەكەم و  بەیتی   – لێبێت  ماشەڵاڵت  واتە 

10وادەزانین ئەم مانایە حافزی شیرازی بە ڕوونی دەریبڕیوە كە دەڵێت:
رندی أموزو كرم كن كە نە چندان هنرست  

تا حیوانی ننوشد می و انسان نشود
بەرگی  حافز(،  غەزەلەكانی  )شەرحی  ڕاز  مەحرەمی  عەنەبی،  ئەكرەم  بڕوانە: 

دووەم، ل269.
11    دیوانی مەولەوی، ل468 – 469.



بێزاربوون و  لەو   – دەستخۆشیلێكردنە   –
جۆشی  لە  كە  خۆت،  )بوون(ی  لە  یاخیبوونەت 
عەیبەت  واتلێهاتووە  مەجنونیتەوە  وەك  عەشقی 
بیری  ئەمە   – ناتۆرە  ناوو  لە  الوەو  خستوەتە 
پەروا  بێ   ناترسی و   – مەالمەتیە12  سۆفیگەری 
خۆت دەدەی بەو تاش  و بەردە – واتە كۆسپەكانی 
 – زەڵم  دیمەنەی  ئەم  شاعیر  لێرەوە  دا.   – ڕێ  
سروشت و شوێنكات – بەرەو مەسەلە قوڵەكانی 
دەبات و ڕوودەكاتە ساقی –  سەروو شوێنكاتی 
خودا – و پێی دەڵێ – بەیتی سێهەم تا پێنجەم 
– ئەی ساقی – خودایە – من هێشتا – خامی – 
پێنەگەیشتن – كە الی عارفان بۆ ئەوانە بەكاردێت 
كە لە سەرەتای ڕێگادان و پێیان نەخستوەتە دۆڵی 
مەعنەوییەوە.13  تێگەیشتنی  پێگەیشتن و  عشق و 
 – باش  ناوبانگی  ناوو  ڕێگای  دەست  نامداتە 
واتە ناوباشیی عرفانی نەك ناوبانگی دونیایی – 
هەڵگرتووەو  كەی  بۆ  خۆت  تۆ  ساقی  دە  بۆیە، 
شوشەی  سافی14   تاڤگەی  لە  زووكە  دەسا 
تا  بەربدەرەوە  بۆ  )مەی(م  تاڤگەی  مەیەكەتەوە، 
یاخی  و  عەشق   – مەی  تاڤگەی  قەڵبەزەو  بەو 
بوون و مەعنەویەت – منیش وەك زەڵمم لێبێت و 
تاش  بە  بدات  )بوون(م  بنچینەی  شەپۆلەكانی، 
بە  بدات  )بوون(م  خۆمدا  خودی  نێو  بەردی  و 
تاش و بەردی عەدەمدا – جیهانی نابەرجەستەو 
سروشتی  جیهانی  پشتەوەی  فراوانی  و  ئەزەلی 

مادی15  –.
)بوون(ی  لە  بەڕوونی  لێرەدا  مەولەوی  كەواتە 
خۆی ناڕازیەو دەیەوێ  لە )بوون(ەوە بۆ )هەبوون( 
لەالیەن  دروشمەكەی  كە  سۆفیگەرییە،  ڕێبازێكی  مەالمەتی      12
 – السالمە  ترك  )المالمە  بە  قەسار(ە  )حەمدونی  كە  دامەزرێنەكەیەوە 
مەالمەتی بریتیە لە وازهێنان لە سەالمەتی(، واتە ئەوان تەنها بایەخ بە حەق 
– خودا – دەدەن و گوێ  بە خەڵك نادەن، تا ئەوەندەی كە خەڵك لۆمەیان 
خودا  بۆ  كاردا  لە  ڕاستگۆیی  و  )اخالص(  پوختی  لەپێناوی  ئەوان  دەكات. 
و  خواپەرستی   – خەڵكەوە  بەپێچەوانەی  كە  دەیانەوێ   هەوڵدەدەن و  زۆر 
كردارە باشەكانیان بشارنەوەو كردارە ناباشەكانیان – یان هەندێ  جار واش 
نیشانبدەن – دیار بێت تا لە ڕوپامایی و ستایشی خەڵك بەدووربن. بڕوانە: 
د.سید صادق گوهرین، شرح اصطالحات تصوف، جلد 10، 1383 – 2002، 
سجادی،  جعفر  د.سید  هەروەها  ل353-351.  تهران،  زوار،  انتشارات  چ1، 

فرهنگ اصطالحات عرفانی، ل742.
13    بڕوانە: د.سجادی، فرهنگ اصطالحات عرفانی، ل338.

14    )سافی( و )سەفا( الی عارفان بەمانای البردنی ژەنگی پیسی و 
مەولەوی  وادەزانین  لێرەدا  كە  ل519.  د.سجادی،  دێت.  داڵن  لە  تاریكی 
مەبەستی لەو مەیەیە، كە عەشقی دەداتێ  و مەستی دەكات و بێباكی دەكات 

لە ژەنگی ڕوپامایی و عەیبەو ترسان لە خەڵك و وەك زەڵمی لێدەكات.
لە  مردن  و  ژیان  بڕوانە:  عارفان،  الی  )عەدەم(  مانای  بۆ      15

سۆفیگەری و عرفانی ئیسالمیدا، ل70.

وەك عارفان دەڵێن بڕوات و هەر ئەمەش – خۆدان 
بە دارو بەردا كە تێكوپێكدانی سروشتی یەكەمی 
هەوڵدانە  ئیختیاریەو  مردنی  خۆیدا  لە   – ئەوە 
بۆ گەیشتن بە لەدایكبوونێكی تر، كە ئەوەش بە 

گەیشتن بە جیهانی عەدەم دەبێت.





د.سەبوورعەبدولكەریم)شكار(

شاعیر لە چەند تێكستێكدا باس لە ژیان دەكات، بەبێ  ناوهێنانی ژیان و بە ناڕاستەوخۆ ئەوە دەردەبڕێت، 
پێدەگەێنێ  و دواتر  تێپەڕگەیە. ژیان، مەمكە، مرۆڤ  )ژیان گوزەرو  پێكهاتوون:  لەمانە  كە چەمكەكانی 
یاریەكە، دواجار دەبێ  مرۆڤ بیدۆڕێنێ !. ژیان مەیخانەیە. ژیان كاتێكە بۆ مرۆڤ  دەیبڕێتەوە!. ژیان 
بڵێسەی مەستیی مەعنەوی ڕووناكی دەكاتەوە. دۆست ژیانە، دەركەوتنی  تاریكەو  دیاریكراوە. ژیان 

ڕۆژو بژێوییەو دیارنەمانی تاریكی و پشووە(.
لە دیدی مەولەوییەوە، ژیان گوزەرو شوێنی تێپەڕینە، كە مرۆڤ لێوەی خۆی دەدات بە دەست   
پیاڵەیەك مەیمان  لە دەستی )ساقی(دایە، كە  بێت، چارە  ئاسانتر  تێپەڕینەش  ئەو  بۆئەوەی  مەرگەوە، 

بداتێ ، تا بە مەستییەوە خۆمان بسپێرین بە مەرگ!:
جامێوەدەسنێین،دەسوەسەرەوە1  دێرەنبائێمەیچنەیگوزەرەوە  

ئەو لە تێكستێكی تردا، جارێكی تر ژیان بە گوزەرو شوێنی تێپەڕین، بەاڵم شوێنێكی تێپەڕینی تەسك 
دەزانێ ، كە هەر ئەوەندەت زانی ئەجەل و مردن وەك سمی ئەسپ دێتە سەرت!:

هەركاتێزانایئەجەلسمكۆكەرد!2  نەیگوزەرگایتەنگبازاڕچەپگەرد
ئەو، كە ژیان وەك )شوێن( بە گوزەرو تێپەڕگە دەبینێ ، وەك )كات(یش، دووبارە بەوەی دەبینێ ، كە 

1    دیوانی مەولەوی، ل280.
2    سەرچاوەی پێشوو، ل460.

ژیان 
الی مەولەویوەك چەمكی ژیان 
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وەك  ئێستاش  تێپەڕیندایەو  گوزەرو  لە  بەردەوام 
رابردوو لە تێپەڕیندایە:

 حاڵماچیئاساهانەگوزەردا  
مقیممسافرڕەنگنەسەفەردا3 

مەمكێكە  ژیان  مەولەوییەوە،  دیدی  لە   
مرۆڤ و  بە  دەدات  شیر  دونیادا  بێشكەی  لە  كە، 
قۆناغی  لە  خۆی  نابێ   مرۆڤ  بەاڵم  پێیدەگەێنێ ، 
شیر خواردن و مناڵیدا بهێڵێتەوەو لەوە بێئاگابێت، 
كە ڕۆژێك كاتی بڕانەوەی لە شیر – مردن – دێت:

هەرطفلێبێشكنەیبێشكخەفتەن  
جەیدایەبڕیانبەودایەجفتەن

بۆیە دەبێت بێداربێتەوەو دەست لە خۆاڵ و یاریكردن 
هەموو  شاعیرو   – ئەویش  بزانێ   دەربهێنێ  و 
مرۆڤەكان – كاتی بڕانەوەی لە شیری ژیان دێت:
 وەسخاكبازیكەربێداربەرئامان  

بڕیانەوەیتۆیچسەروەختشئامان!4 
ئەو لە بەیتی یەكەمی هەمان تێكستدا، هەمان )تێمە 
– theme( دەردەبڕێتەوەو ژیان و دونیا لەڕووی 
كە  دەبینێ ،  بێشكەیەكی سوڕاوە  وەك  )كات(ەوە، 
تاڵی دەسڕازو پێچانەوەكەی لە خەم هۆنراوەتەوە. 
ناكرێ  ئێمە لەم بێشكەی ژیانەدا تا سەر بێئاگایانە 
بژین و گەورە نەبین و پەنجەی بێئاگایی وەك منداڵ 

ببەین بە دەمماندا!:
نەیگەهوارەیدەورتایدەسرازەخەم
تاكەیسەرئەنگوشتغەفڵەتنەتۆیدەم!5 

وەك  قەزا  قەدەرو  وایە،  باوەڕی  ئەو   
بۆئەوەی  دەكات  ئامادە  خۆی  كە  قومارچیەكە، 
مرۆڤ بدات بە دۆڕاندن و ئەوەی كە هەیەتی – 

كە ژیانیەتی – لێبستێنێ :
 قەزاوەقومارنەپایباختمەن  

قامەتحەڵقەبەستوەختتاختمەن!6 
ئەگەر  ژیان  مەولەوییەوە  دیدی  لە   
ئەوا  تێدابێت،  مەعنەوی  مەی  ساقی و  عرفان و 
مەستی و  بە  مرۆڤ  ئەوكات  مەیخانەو  بە  دەبێ  
تەنانەت  ناخۆشەكانی  ساتە  دەژی و  تێیدا  خۆشی 
بەخۆشی   – مردن   – ژیان  بەجێهێاڵنی  ساتی 
تا  دەكات،  ئارەزووی مردن  بەڵكو  بەسەردەبات و 

ئەم مەیخانەیە7  ئەمیشی تێدا نەمێنێت!:
3    سەرچاوەی پێشوو، ل292.
4    سەرچاوەی پێشوو، ل430.
5    سەرچاوەی پێشوو، ل427.

6    دیوانی مەولەوی، ل428.

7    مەولەوی، كە باوەڕی وابوو ژیان ئەگەر مەستی مەعنەوی تێدا 
بێت، ئەوا مەیخانەو خۆشیە، لێرەوە )خانەقا(ش وەك شوێنی ئەو مەستبوونە، 

تەمامەنبەراتقەبچوحەواڵەم  
دێرەنكەرەمكەربدەرپیاڵەم
تاهیممەتوازوووەیەكپەیمانە 

خاڵیبۆجێمەیچگۆشەیمەیخانە!8 
یەكێك  بە  باوەڕی  موسڵمانێك  وەك  ئەو   
لە پرەنسیپە سەرەكیەكانی ئایین هەیە، كە ئەویش 
باوەڕی  پرەنسیپەشدا  ئەو  لەنێو  قەزایەو  قەدەرو 
لەسەر  بڕیاری  پێشوەخت  خودا  كە  هەیە،  بەوە 
بەیەكی  یەك  ژیانی  بەگشتی و  ژیان  سنورداری 
مرۆڤەكان – كە لە خاڵێكدا كۆتایی بێت – بەتایبەتی 

داوەو خودا بە نوسەری ئەزەلیی، ئەمە دەزانێت:
سیاهەیدەفتەرمیرزایئەزەلەن  

زیادیونوقسانڕزقوئەجەلەن9 
لە ئایدیای شاعیردا، ژیان تاریكەو مرۆڤ   
پێویستیی بە مەستی مەعنەوی هەیە، تا لە ناخیدا 
لە  مەعنەویەوە،  چراو  ئەو  بەهۆی  بدات و  بڵێسە 
ون  بدۆزێتەوەو  ڕێگە  ژیانیدا  تاریكی  دەشتی 
نەبێ  و بتوانێ  بگاتەوە بە مەنزڵ  و جێگەی خۆی – 

ژیانەكەی تر – :
جەتۆقەهقەهە،جەپیاڵەمەی

جەساقیهادەی،جەئێمەبابەی!

 شەرارەیمەستییمەیبەرشۆمنەدڵ
وەوچراخەوەیاوونوەمەنزڵ10 

لە دیدی شاعیردا دەركەوتنی دۆست – كە عارف و 
زانایە لە مزگەوتدا – لە سبەیناندا مایەی ژیان و 
ئازار  دۆستە   – مەعنەوی  بژێوی   – بژێوی 
ئێواراندا  لە  ئاوابوونی  چەشتووەكانیەتی و 

دەركەوتنی  بە  چ  واتە  حەسانەوەیانە،  مایەی 
یان دیارنەمانی ژیان لەودایە:

  طلووعوغرووبصوبئێوارانەن  
مەعاشوسەباتدەردەدارانەن11 

دەفنت نە پەهلووی مەیخانە كەردەن  بە مەیخانە ناودەبات: 
)دیوان، ل53(

8    دیوانی مەولەوی، ل472.
9    سەرچاوەی پێشوو، ل424.
10    سەرچاوەی پێشوو، ل471.
11    سەرچاوەی پێشوو، ل495.
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سروشت و وه رزه کانی:
له  دیوانه که ی مه وله وی )24( غه زه ل هه ن که  بۆ سروشتی کوردستان و هه ڵسوکه وتی مرۆڤی کورد و 
ده وروبه ری وتراون که  حه وت غه زه لی به هارین و دووانیان پاییزه  غه زه لن بۆ هه ریه کێک له  وه رزه کانی 

هاوین و زستان غه زه لێکی نووسیوه .
وهرزیبههارلهدیدیمهولهوی:

هاوتای  تر  وه رزه کانی  به   کردووه   تێکه ڵکێشی  خۆی  ڕازاندنه وه ی  بۆ  سروشت  که   وه رزێکه   به هار 
خشڵی ڕازاوه  که  به یاقوتی گرانبه ها ئه ڕازێنرێته وه ، بۆیه  هه ر که س به شێوازێک وه سفی به هار ده کات 
و  وتووه   بۆ  شیعریان  زۆر  تا  که م  شاعیران  هه موو  که   کوردستان  به هاری  سروشتی  خۆی،  الی 
که ره سته کانی ئه م سروشته  جوانه یان به کارهێناوه  بۆ مه به سته  شیعره کانی خۆیان، به اڵم وه ک ڕێژه  
له ناو شاعیران که م و زۆری هه یه ، شاعیری گه وره ی کورد مه وله وی به ڕێژه یه کی زۆر شیعری بۆ 
نووسیوه  و شیعره کانی مه وله وی گه رچی به  دیمه ن ڕازاونه ته وه  بۆ سروشت، به اڵم له پشته وه  چه ندین 
خوێندنه وه ی تر هه ڵئه گرن، واتا مه رامه کانی تری به  جلوبه رگی سروشت داپۆشیوه ، به تایبه ت که  خۆی 

مه وله وی تێڕوانینی 
بۆ سروشت به پێی وه رزه کانی ساڵ
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شێواز  به یه ک  ته نها  ناکرێت  بۆیه   بووه،   سۆفی 
خوێندنه وه یان بۆ بکرێت.

دیمه ن  به   گه رچی  مه وله وی  غه زه له کانی  به هاره  
وه سفی سروشت ده که ن، به اڵم له  الیه ک ده توانین 
به  الواندنه وه  و له  الیه کی تره وه  که  ئه م شیعرانه ی 
له ناو  بکه ین،  دیاری  هێناوه   پێک  یاری  بااڵی 
نموونه یه ک  ئێمه   به هارییه ،  غه زه له   حه وت  ئه و 

ده هێنینه وه ، وه ک:

بهرزانهیاللتاروهروانقهراردا
غوڕڕهیشارشۆرداڵندیاردا

نهسیموهبۆیچینچنووریڕوویههرد
سوب“صباحالخیر”دهماخدڵکهرد
جهپرژهیشهونمنهتۆیپهردهوه

نهرگسمهسمهسچهموهاڵوکهردهوه
سهوزهوهستهنئهوچهمهندهسدهس
گواڵنجاموهدهسبولبوالنسهرمهس

مهنعممهکهردێگرانهندهردم
ئهرشێویابۆقافیهیفهردم1

دڵی  خه ڵک  هه موو  به هاردا  له   له وه یه   مه به ستی 
دڵی  له   ئه و خۆشییه   مانگی خۆشییه   واتا  خۆشه  

خه ڵکیدا دیاری داوه  وه  به ئاسانی ده بینرێت.
بێگومان ڕۆژانی ئاسایی که سێک مه رحه بات ده کات 
له  به هاردا بۆنی گوڵه کان به یانی باشت لێ  به اڵم 
باسی  یه که مدا  به یتی  له چوار  گشتی  به   ده که ن، 
وه کو  پێنجه م  به یتی  له   به اڵم  ده کات،  سروشت 
هه واڵ گه یاندنێک باسی دڵی خۆی ده کات ده ڵێت: 
ئه گه ر قافییه ی به یتم شێوا و ناڕێک بوو ئه وا شیعر 
و ناخی من خه مباره  له به ر ئه وه یه  گله یم لێ مه که ن، 
ئاماژه یه  به تاک و ته نهایی  هه روه ها وشه ی فه رد 
شاعیر، له وه  ده چێت له دوای مه رگی هاوسه ره که ی 
ئه م غه زه له ی هۆنیبێته وه،  چونکه  له به یتی شه شه م 
و حه وته مدا گله یی له  به ختی خۆی ده کات و به ختی 
خۆی به و زه وییه ی که  وشکه  و هیچی لێ ناڕوێت 
سه وزه ی  ده ڵێت  که   گله ییه که ی  و  ده شوبهێنێت 
سه وزه ی  به اڵم  ڕوا،  و  بوو  شین  که س  هه موو 
نابێت و گوڵی هه موو که س  ئاواته کانی من شین 

ڕواوه  گوڵی من نه بێت.
لێکدانه وه که ی  موده ڕیس  عه بدولکه ریمی  مه ال 
و  خاکدایه   له ناو  من  گوڵی  که   واکردووه  

سه رده رناهێنێت.
ئه مه ش له گه ڵ بۆچوونی ئێمه  یه ک ده گرێته وه  که  
مه وله وی،  دیوانی  موده ڕیس،  عه بدولکه ریمی  مه ال  لێکۆڵینه وه ی    1

چاپی پێنجه م، چاپخانه ی کوردستان، سنه ندج، 1378 هه تاوی، ل92

که سێک مرد بێگومان زیندوو نابێته وه  له م دونیایه  
و ناتوانێت بگه ڕێته وه  بۆ ژیانی ئاسایی واتا وشه ی 
بۆ  نیشانه یه   ئه مه   ئه م ژیانه   بۆ  نه گه ڕانه وه   خاک 
به یتی  له   ئه وه ی خێزانه که ی مردووه  و هه روه ها 

هه شته م ده ڵێت:
فهریادجهشۆرهیئهرزچارهیمن
ههرسهوزهیمورادمننادیارهن

دادجهههوایشوومبهدستارهیمن
ههرنهوگواڵڵهیمننهپێوارهن

یاوهلوهلهیدهفشادهروێش،جۆشی
بهوسهدایڕیشهیدڵئاشناوه

یاجۆشسهمتوورموتریب،خرۆشی
چهنیئهیدووفهردحهسرهتمهعناوه 2

و  زریکه   دێت،  زریکه   به واتای  وه لوه له   وشه ی 
له   ڕوو  مه وله وی  بێگومان  به گریانه وه ،  هاوارێک 
یاری  و  خۆی  نێوان  دووری  ده کات  خۆی  دڵی 
ئه وه نده  خه می له  دڵی دروست کردووه  که  به  ده نگی 
به رز هاوار و نااڵنه وه  ده کات، وه ک ده روێشێک بۆ 
دڵی  له تاو  واتا  ده گری  و  ده پاڕێته وه   چۆن  خوا 
برینداری و دووری له  خۆشه ویسته که ی ده روێش 
یار  بێگومان  یاری  وه سڵی  بۆ  ده پاڕێته وه   ئاسا 
زیندوو نابێته وه  و ئه م وه سڵه  واتا له  ژیانی ئه و 

دنیایا چونکه  ڕوو له  دڵی خۆی ده کات و ده ڵێت:

یاجۆشسهمتوورموتریب،خرۆشێ
چهنیئهیدووفهردحهسرهتمهعناوه 3

بکه ،  هاوار  و  بگری  کوڵ  به   ژه نیار  ئه ی 
چونکه  ناڵه و هاوارت وه ک ئامێری سه متوور 
وایه  هاوار بکه  و بڵێ بۆچی ده بێت ئه م دوو 

بینینی  حه سره تی  به   و  ته نیابن  خۆشه ویسته  
و  بردووه   ناو  ژه نیار  به   خۆی  شاعیر  یه کترن؟ 
ناڵه و هاوار و گریانی خۆی به  مۆسیقای ئامێری 
سه نتور ناو بردووه  و به خۆی ده ڵێت: با ئه م گریانه  
ئه وه نده  به رده وام بێت ئه وه نده  فرمێسک بڕێژه  تا 
وه کو تۆوی ئاره زووی دڵم سه وز بێت، واتا تا خوا 
نزاو پاڕانه وه م قبوڵ ده کات، به ڵکو خۆشه ویسته که م 
ڕووی خۆی بنوێنێت و ده رکه وێت، بێگومان ئه م 
به یه ک گه یشتن و بینینی یار زیندووبونه وه ی یار 

نییه .
به اڵم  پێدا،  ئاماژه مان  له سه ره وه   وه ک 
شی  وا  به یته ی  ئه م  موده ڕیس  عه بدولکه ریمی 
ڕووی خۆی  گووڵ  له به ره به یانا  )که وا  کردۆته وه  

2  مه ال عه بدولکه ریمی، دیوانی مه وله وی، ل91
3  سه رچاوه ی پێشوو، ل92
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بنووێنێت(4 ئێمه ش هه مان ڕامان هه یه  به اڵم نه ک 
شاعیر  مردنی  به   به ڵکو  یار  به زیندووبونه وه ی 
له  به ره به یان داو گه یشتنی به  وه سڵی یار. به اڵم 
دکتۆر ڕه ئووف عوسمان ده ڵێت: “ئه م شیعره ی، 
مه وله وی به بۆنه ی مردنی کوڕه که ی وتویه تی(5، 
به اڵم ئه مه  له گه ڵ بۆچوونی ئێمه دا یه ک ناگرێته وه  

له به ر چه ند هۆکارێک:
که   دێت  ته نها  و  تاک  به واتای  فه رد   .1
پێچه وانه که ی جووته  مرۆڤ له  ژیانیدا که  
هاوسه رگیری ده کات جووته  به  نه مانی 
و  تاک  یان  فه رد  به   ده بێت  الیه کیان 
ته نها وه ک شاعیر ئاماژه ی پێداوه  که  
هه رگیز ئه م وشه یه  بۆ منداڵ به کار 

نایه ت.
نه ک  ئافره ته   بۆ  گوڵ  وشه ی   .2
و  کالسیکی  ئه ده بی  له   نێرینه ،  بۆ 
بۆ  گوڵ  وشه ی  هه رگیز  ڕۆمانتیکی 

کوڕ به کار نه هاتووه  و نایه ت.
4  مه ال عه بدولکه ریمی موده ڕیس، دیوانی مه وله وی، چاپی پێنجه م، 

چاپخانه ی کوردستان، سه نه ندج، 1386 هه تاوی، ل93
چاپخانه ی  ئه ده بی،  ڕه خنه ی  بۆ  ئاسۆیه ک  ڕه ئووف عوسمان،    5

وقف الحدیسه ، به غداد،2011، ل223

3. وه سڵ و گه یشتن بۆ کوڕ و باوک نابێت، به ڵکو 
وشه ی وه سڵ بۆ یاره  که  شاعیر له  دێڕی کۆتایی 
ئاماژه ی پێ داوه  بۆ یاره که ی که  هاوسه ره که یه تی.

وهرزیهاوینلهدیدیمهولهوی:
ته نها  نه   بلیمه ته   هێنده   شاعیرێکه   مه وله وی 
بۆ  به کارهێناوه   سروشتی  که ره سته کانی 
هاوینیشی  سروشتی  خۆی،  خه مه کانی  هاوتای 
له  قرچه ی گه رمای هاویندا  بێبه ش نه کردووه  و 
هه ژێنه رمان  و  کاریگه ر  زۆر  تابلۆی  چه ندان 
و  دڵ  هاوتای  وه رزه   ئه م  و  ده نه خشێنێت  بۆ 
هێنده   گه رما  ده کات،  خۆی  قه رچۆڵی  ده روونی 
گوڵزاری  و  خونچه   و  چیمه ن  ڕاده به ده ره   له  
هه ڵپڕووکاندووه ، له  هه مان کاتیش دا ژیله مۆی به  
بولبولیش  چریکه ی  وه شاندووه ،  داڵندا  هێالنه ی 
له  هیچ الیه که وه  نابیسترێت و مه وله وی به ر له  

هه موان هاوار ده کات و ده ڵێت:
هامن،ها،منوار،گهرمیشجۆشئاوهرد

فهزاینهزمبهزمنهوگواڵاڵنبهرد6
بۆچوونی  هه مان  هه ورامی  عوسمان  به ڕێز 
درێژه   و  هه یه   عه بدولکه ریمی  مه ال  مامۆستا 
ئه ویش  و  مامۆستایه   بۆچوونه که ی  پێده ری 

ده ڵێت: که  بۆ وه رزی هاوینی وتووه .7
به ڕێز عه لی شێخ عومه ر قه ره داخی له  )مه وله وی 
وه ک  هه ر  لێکدانه وه که ی  سروشته که ی(دا  و 
بۆ  که   عه بدولکه ریمه   مه ال  لێکدانه وه که ی 
دیوانه که ی کردووه  که  گوایه  باسی وشک بوونی 
گوڵ له  وه رزی هاوین و قڵیشانی زه وی به هۆی 

بێ ئاوییه وه یه  8
به  بۆچوونی ئێمه  ده بێت کاره ساتێک ڕوویدابێت 
شێوه یه   به و  که   کردووه   شاعیر  له   کاری  که  
وه سفی گه رمای هاوینی کردووه  و هاوتای دڵ و 
ده روونی خۆی کردوه،  چونکه  له  به یتی دووه مدا 
هه موو  ماڵی  به   وه شاندوه   خۆڵه مێشی  ده ڵێت: 
کالسیک  ئه ده بی  له   گواڵڵه   بێگومان  گواڵڵه کان، 
واتای  به   جه م  هه روه ها  ئافره ت،  بۆ  هێمایه   دا 
هه موو دێت، لێره دا گواڵڵه  به  تاک نه هاتووه  به ڵکو 
که   ئه وه ی  بۆ  ئاماژه یه   ئه مه   که   هاتووه   کۆ  به  

6  مه العه بدولکه ریمی موده ڕیس، دیوانی مه وله وی، ل528
7  عوسمان هه ورامی، چه ن وێنه یه کی گه شته  وه رزی ناخی 
ڕۆشنبیری  وه زاره تی  چاپخانه ی  سلێمانی،  میهره جانی  مه وله وی، 

سلێمانی، 2000، ل90
8  عه لی شێخ عومه ر قه ره داغی، مه وله وی و سروشت، چاپخانه ی 

کۆڕی زانیاری کورد، به غداد، 1978، ل25
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دێڕی  نیوه   له   چونکه   دابێت،  ڕووی  کاره ساتێک 
دووه م دا ده ڵێت:

بووڵوهیانهیجهمنهوگواڵاڵنشهند
چهمهنبێنهوایناڵهیبولبولمهند9

مه ند، وه ک وشه یه کی سه ربه خۆ به واتای بێده نگ 
مامۆستا  بۆچوونه که ی  له گه ڵ  ئێمه   واتا  که   دێت 
لێره دا  چونکه   موده ڕیسین،  عه بدولکه ریمی 
مانه وه ،  بولبول  ناڵه ی  و  ئاواز  بێ  مێرگه کان 
ده شتایی و مێرگ کپ و بێ ده نگه  له  ئاواز و ناڵه ی 

بولبول، به اڵم ئه م بێ ده نگییه  بۆچی؟
دواتر  به یته کانی  هاتنی  به   ته واو  واتای  بێگومان 

ڕوون تر ده بێت، له  به یتی سێیه م ده ڵێت:
تایبهڕهزایشهنگنهسایموغاران
شێوناچوونزوڵفتهعزێهداران10

بێگومان وێنه یه کی زۆر جوانی دروست کردووه  که  
به  )ڕه زه ی( به  پرچ و زوڵفی ئافره ت شوبهاندووه ، 
به اڵم ئه و ئافره تانه ی که  ته عزێدار بوونه  چۆن قژی 
خۆیان ده ڕننه وه  به هه مان شێوه  لێره ش ئاماژه ی 
خه ریکی  کۆ  به   ئافره تان  واتا  کردووه،   کۆ  به  

شیوه ن کردنن.
له  به یتی چواره مدا ده ڵێت:

ها،کاوان،کاواندڵچووندڵرێشان
ههردانوهسهرداههردانپهیوێشان11

بۆ  هێمایه   چیا  کوردیدا  ئه ده بی  له   بێگومان 
که سێکی مه زن و ده سه اڵتدار، یاخود حکومه ت 
ده سه اڵتداری سه رده م. لێره دا پرسیارێک دێته  
ئاراوه  که  ئاخۆ چ کاره ساتێک قه وما بێت که  

شاعیر به و شێوه یه  وه سفی سروشتی کردووه ؟ 
بۆچی چیاکان قووڕ ئه ده ن به سه ر خۆیان؟

تیا  مه وله وی  چه رخه ی  و  سه ده   له و  بێگومان 
کۆتایی  تاوه کو   1800 سه ره تای  له   واتا  ژیاوه ، 
1800 زاینی چوار میر نشینی کوردی له ناوچوون، 
موکریان،  )ئه رده اڵن،  میرنشینه کانی  ئه وانیش 

سۆران، بابان( بوون.
میرنشینی بابان له  ساڵی 1850 یان 1851 له ناو 

چووه .
وه ک  و  پاشگردێت  وه ک  مه ند  بێدار  نامه ی جه مال  به پێی وشه     9
وشه یه کی سه ربه خۆش دێت ئه گه ر وه ک پاشگر بچێته  سه ر هه ر ناوێک ئه وه  
به  واتای  ئاوه ڵناو ئاسا، به اڵم ئه گه ر وه ک وشه یه کی سه ربه خۆ هات  ده بێته  

مه نگ دێت.
مه ال عه بدولکه ریمی موده ڕیس، دیوانی مه وله وی، ل528

10  سه رچاوه ی پێشوو، ل529
11  سه رچاوه ی پێشوو، ل529
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له ناوچووه    1858 ساڵی  له   سۆران  میرنشینی 
که  به دڵنیاییه وه  له ناوچوونی ئه و میرنشینه  وای 
بۆ  شیعره ی  ئه م  که   نه کردووه   مه وله وی  له  
بهۆنێته وه ، چونکه  دوور بووه  له  مه ڵبه ندی ژیانی 

مه وله وی.
میرنشینی موکریان له سه رده می نه صره دین شای 
قاجاڕ له ناو چووه ، میرنشینی ئه رده اڵن له  ساڵی 
بۆ  شیعره ی  ئه م  له وانه یه   له ناوچووه ،   1867
ئه رده اڵن  یان  بابان  میرنشینه کانی  له ناوچوونی 

وتبێت.
و  ده سه لمێنێت  ئه وه   شاعیر  ژیانی  به ڵگه کانی 
“مه وله وی  ده ڵێت:  عوسمان  ڕه ئووف  دکتۆر 
ئاینی  پیاوانی  له گه ڵ  کۆمه اڵیه تی  په یوه ندی 
به   پیاوانی  و  خۆی  سه رده می  شاعیرانی  و 
ده سه اڵتی وه ک )ئه حمه د پاشا و عه بدواڵ پاشای 
پاشای جاف و  پاشا و حه مه   بابان و مه حمود 
مه حمودی یاروه یس و ڕه زا قوڵی خان و غواڵم 
والی  ئه رده اڵنی  خانی  کوڕی خه سره و  شاخانی 

سنه (12 هه بووه 
که   مێژوویانه ی  سه رچاوه   ئه و  به پێی  هه روه ها 
له گه ڵ  مه وله وی  پێداوه   ئاماژه یان  له سه ره وه  
دۆستایه تی  په یوه ندی  بابان  پاشای  ئه حمه د 
زۆر به هێزی هه بووه،  ئه مه  به پێی نووسینه کانی 
)محه مه د مه ال که ریم(13 وه  هه روه ها دیوانه که ی 

شاعیر. 14
ئه گه ر شاعیر په یوه ندییه کی گه رمی له گه ڵ ئه حمه د 
ساڵی  له   پاشا  ئه حمه د  هه بوبێت،  بابان  پاشای 
میرایه تی  ته ختی  له سه ر  -1844ز(  )1260هـ 
لێک  شاعیر  ته مه نی  ئه گه ر  الچووه ،    بابان 
بده ینه وه  به رامبه ر ئه م مێژووه ، ئه وا شاعیر 
له و سه رده مه دا،  بووه   38 ساڵ  ته مه نی 
مه وله وی  له سه ر  کردووه   کاری  ئه مه  
یان ئه گه ر بۆ له ناوچوونی میرنشینی 
ساڵی  له   که   وتبێت  ئه مه ی  بابان 
ئه وه   پێهاتووه،   کۆتایی   )1850(
بووه ،  ساڵ   )44( شاعیر  ته مه نی 
ئاشکرا  به   مه وله وی  چی  ئه گه ر 
نییه ،  نه ته وه یی  هۆنراوه یه کی  هیچ 
ئه و  که   وایه   بۆچوونمان  ئێمه   به اڵم 
چاپخانه ی  ئه ده بی،  ڕه خنه ی  بۆ  ئاسۆیه ک  ڕه ئووف عوسمان،    12

وقف الحدیسه ، به غداد، 2011، ل75
13  محه مه د مه ال که ریم، گه شتێک به  ژیان و شیعری مه وله وی دا، 

مهیره جانی مه وله وی، چاپخانه ی الزمان، 1988، ل 218
14  مه ال عيبدولکه ریمی موده ڕیس، دیوانی مه وله وی، ل11

کوردییه کانی  میرنشینه   که   به دبه ختییه ی 
تێکه وتووه  و یه ک له دوای یه ک قڕیان تێکه وتووه  
و کاریگه ری هه بووه  له سه ر شاعیر و به تایبه تیش 
ده توانین  ئه مه ش  بابان،  میرنشینی  له ناوچوونی 
بیکه ین به  به ڵگه  بۆ ئه وه ی که  مه وله ویش شیعری 
به شێوازی  به اڵم  وتووه ،  نه ته وه یی  و  نیشتمانی 
شیعریان  سالم  و  نالی  چۆن  وه ک  هه ر  خۆی. 
ئه میش  بابان وتووه،   له ناوچوونی میرنشینی  بۆ 
به هه مان شێوه  کاری لێ کردووه  و شیعری بۆ 

وتووه .

وهرزیپایزلهدیدیمهولهوی:
کێشانی  )نیگار  ده ڵێت:  قادر  ئه وه نوه ر  د. 
ئیستێتیکی  هونه ری  هێزی  و  سه رکه وتوو 
غه زه له کانی مه وله وی له وه دان که  شاعیر له بری 
تازه  ده هێنێت و  ته قلیدیه  سواوه کان هی  موتیڤه  
له  چوارچێوه یه کی شیعریی به رزدا بیری به رزی 

فه لسه فی و سۆفیانه یان تێدا ده رده بڕێت.
به بۆچوونی د. ئه نوه ر قادر شاعیرانی تر حه زیان 
و  پێنه داوه   بایه خیان  و  نه بووه   پایز  چاره ی  له  
نه کردوه ،  ئه و وه رزه   تایبه تی  به  جوانی  درکیان 
سه رکه وتووی  تابلۆی  هه ندێک  مه وله وی  به اڵم 

له م مه یدانه  هه یه .(15
دیمه نه کانی که  له و غه زه له  پایزانه یدا به  ئه ندێشه ی 
زه رد  گه اڵ  دارستانی  کێشاون،  وێنه ی  به رزی 
کورد  گه وره ی  شاعیری  لیریکای  محه مه د،  قادر  ئه نوه ر    15

مه وله وی، ل121
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هه ڵگه ڕاوه کان، چیا، بای پایزه ی ده شت و کێڵگه ی 
هه ردو الپاڵه کانی فه رشی ئاڵتوونی گه اڵ وه ریوی... 
پیشان داوه . هه روه ها به  خامه یه کی هونه رمه ندانه  
که ژه وه   له   کۆچی  به رز  هونه ری  زمانێکی  به   و 
کوردیان  کۆچه رانی  بوووه وه ی  پێده شت  به ره و 

به ره و کوێستان ڕێگا گرتوویانی نه خشاندووه .
وه ک  پایزدا  سروشتی  وه سفی  له   مه وله وی 
بێبه شی  و  نووسیوه   بۆ  شیعری  تر  وه رزه کانی 
نه کردووه ، ئه گه ر چی دو غه زه لی بۆ پایز نووسیوه ، 
بۆ  گه رچی  تر  غه زه له کانی  له   هه ندێک  له   به اڵم 
که ره سته ی  که چی  نووسیوه ،  تری  مه به ستی 

سروشتی پایزی به کارهێناوه .
)سه ره تای  ده ڵێت:  هه ورامی  عوسمان  مامۆستا 
کزه   ورده   ورده   ڕه نگینه ،  خه زانی  وه رزی 
پایز  پێشه نگی  و  هه ڵده کات  کوێستانه کان  بای 
له سه ردادێت. به رگی سه وز دامێنی سروشت گوڵگون 
هه موو  سیوه یل  ئامێزه ،  خه م  ڕه نگی  و  ڕه نگا  و 
الیه کی ڕشتووه  و لوتکه ی هونه ری بێهاوتای خۆی 
نواندووه ، په لک و پۆی نه و نه مامه کان که وتوونه ته  
به ره   و  ده چن  و  دێن  شه ماڵه وه   به ده م  و  له رزه  
به کااڵی  نه ونه مامه کان،  دامێنی  هه ڵده وه رێنه   به ره  
زێڕباو ئه وه نده ی تر ڕووی زه مینیان ڕازاندۆته وه ، 
هه روه ها مه وله وی هه ر چاو له ڕێیه  به ڵکو دۆستی 

گیانی ده رکه وێت.(16
مه ال  مامۆستا  لێکدانه وه ی  هه مان  ئه میش  که واتا 
شیعره ،  ئه م  بۆ  هه یه   موده ڕیسی  عه بدولکه ریمی 
که سێکی  چ  بۆ  که   ده رنه خستووه   ئه وه ی  به اڵم 
تر  شاعیرانی  ئه گه ر  ده ڵێین  ئێمه   به اڵم  وتووه ، 
گه شبینییه وه   و  به خش  مژده   و  جوان  به دیدێکی 
و  ڕوانیوه   به هاریان  و  سروشت  و  ژیان  بۆ 
دووری  و  خه فه ت  و  خه م  به   پایزیان  سروشتی 
و دابڕان وه سف کردووه،  الی مه وله وی بۆ هه ر 
ده روونی  تێکه ڵی  غه زه له کانی  وه رزه که   چوار 
خۆی کردووه،  له  هه ر چوار وه رزه که  هه ر خه م و 
دابڕانه  و هه ریه کێکیان نهێنییه کی گه وره ی له خۆیدا 

شاردۆته وه،  شاعیر دوو پایزه  غه زه لی هه یه ،
یه که م:

چوونوهڵگشادیمنوایدووریلهیل
وهیشوومبهردئهوههردنهورشتهیسوهیل17

و  خۆی  له نێوان  په یوه ندی  شاعیر  شیعره دا  له م 
دره خت و پایز دروست کردووه ، سارده  بای پایز 
16  عوسمان محه مه د هه ورامی، چه ن وێنه یه کی گه شته  وه رزی ناخی 

مه وله وی، چاپخانه ی وه زاره تی ڕۆشنبیری، 2000، ل92
17  مه ال عه بدولکه ریمی موده ڕیس، دیوانی مه وله وی، ل180

گه اڵی دار ده وه رێنێت و دووری یار گه اڵی شادی 
جوانه ،  زۆر  وێنه یه کی  ئه مه   که   ئه وه رێنێت  ئه م 
دووری یار وه ک ساردی پایزه ، به  هاتنی زستان 
قۆناغی  ده چێته   مرۆڤ  له   جگه   شتێک  هه موو 
به   ده وه ستێت،  گه شه   له   و  مردن  و  بوون  سڕ 
پایزی شوبهاندووه  به   گریمانه یه کی زۆر وه رزی 
خۆی.  الوی  ته مه نی  تێپه ڕبونی  و  پیری  ته مه نی 
و سه ره تای  پایزه   کۆتایی  له م شیعره دا  بێگومان 
زستانه  عاده ته ن که  مرۆڤ ده گاته  دوا وێستگه ی 
لێ  پێشوازی  مه رگ  خۆی  ویستی  به بێ  ته مه ن 
ده کات. به اڵم شاعیر مردنه که ی له به ر دووری له یله،  
واتا له دوای یار هیچ شتێک بۆ من نه ماوه ته وه  که  

به  ئاواتییه وه  بژیم.
له  نیوه  دێڕی دووه مدا به  بای وه یشووم ده ستی 
پێکردووه ، وه یشووم بایه کی سارده و  له  کۆتایی 
باسی  شاعیر  دایه.   زستان  سه ره تای  و  پایز 
دووری له یل ده کات و له یل ناوه  بۆ ئافره ت وه  بۆ 
پیاو به کارنایه ت، هه روه ها له  دیوانه که ی دا ئاماژه  
دۆستێکی  بۆ  غه زه له ی  ئه م  که   کراوه   ئه وه   بۆ 
نه گه ڕاوه ته وه ،  و  کوێستانه   له   که   ناردبێت  جافی 
مه وله وی پایزه  غه زه لێکی تری هه یه  که  ئه ویشی بۆ 
دۆستێکی له  کوێستان نووسیوه ، ده توانین بپرسین 
یان  نووسراوه   تاکێک  بۆ  شیعره که   هه ردوو  ئایا 
بۆ دوو که سی جیاواز؟ ئه ویش به  به راورد کردن 

له گه ڵ شیعری فه سڵی نه و پایزه که ی.

دووه م: 
فهسڵنهوپایزهتازهکهردهنمهیل

شهماڵههرزانکهردڕهشتهینهوسوهیل18
له م شیعره دا سه ره تای ده ستپێکی به یته که  گله یی له  
به ختی خۆی ناکات به ڵکو وه کو داواکارییه ک وایه ، 
که  ئه وا سه ره تای پایزه  بگه ڕێڕه وه ، به  بۆچوونی 
ئێمه  هه ردوو شیعره که  بۆ یه ک که س وتراوه  له به ر 

ئه م هۆکارانه :
فه سڵی نه وپایز واتا سه ره تای وه رزی پایزه  وه  له  
که رد  هه رزان  )شه ماڵ  ده ڵێت  دووه م  به یتی  نیوه  
سه یری  به وردی  ئه گه ر  سوه یل(  نه و  ڕه شته ی 
کۆتایی دێڕه که  بکه ین، ئاماژه ی به وه  داوه  که  ده ڵێت 
که   هاتووه   سوهیل  له ناوی  نهوسوهیل،  ڕشتهی
گه الوێژی خۆمانه ، هه موومان ده زانین ئه ستێره ی 

18  مه ال عه بدولکه ریمی موده ڕیس، دیوانی مه وله وی، ل348
* به پێی فه رهه نگی خردی فارسی وشه ی ڕشته  ئه گه ر ڕۆشته  گۆ بکرێت به  
واتای ڕووناکییه ، به اڵم ئه گه ر به  ڕشته  گۆ بکرێت به واتای ڕست یا زنجیره  

دێت، که  ده شێت به واتای زنجیره ی ئه ستێره کانی کاکێشان بێت.
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گه الوێژ له  سه ره تای پایز ده رده که وێت که  هێشتا 
ده کات  هه ڵ  که   بایه ی  ئه و  بۆیه   گه رمه،   هه وا 
و  فێنک  بایه کی  که   شه ماڵه   بای  وه رزه دا  له و 
ورده   که   به وه ی  ئاماژه یه   ئه مه ش  له سه رخۆیه  

ورده  گه اڵی داره کان لێ ده بێته وه .
مامۆستا عه بدولکه ریمی موده ڕیس له  دیوانه که ی 
هێناوه ،  کراو  ڕه نگ  به واتای  ڕشتهی  شاعیردا
به اڵم چوونکه  شاعیر سوودی له  زمانی فارسی و 
عه ره بیش وه رگرتووه  بۆ هۆنینه وه ی شیعره کانی، 

ئه وا ناتوانین بڵێین ته نها ئه و واتایه  ده دات.
ڕشته  ئه گه ر به واتای ڕست یان زنجیر وه ربگرین، 
مانگاکانی  به  مه به ستی زنجیره ی  ئه شێت شاعیر 
هێنابێتییه وه   دێت  یه ک  له دوای  یه ک  که   ساڵ 
له   که   ئه ستێره کانه   زنجیره ی  مه به ستی  یاخود 
له به راورد  هه روه ها  ئاسماندایه ،  کاکێشانه کانی 
کردنی ده ستپێکی هه ردوو شیعره که  له نیوه  دێڕی 
دووه میان وه یشووم و شه ماڵ هاتووه  که  ئه م دوو 
بایه  دژی یه کن، شه ماڵ بایه کی ئارام به خش و فێنک 
که ره وه یه ، به اڵم وه یشووم بایه کی ساردی بێزارکه ره  
له  کۆتایی پایز و سه ره تای زستان دا هه ڵ ده کات. 
نه وسیوه ل و  له نێوان ڕشته ی  هه روه ها جیاوازی 
چونکه   جیاوازه،   واتاکانیان  سوه یل  نه وڕشته ی 
جارێکیان گرنگی به  ڕیزبوونه که  ده دات ئه ویش له  
نه وڕشته ی سیوه یل واتا ڕیزبوونی تازه ی سوه یل 
ڕشته ی  واتا  نه وسیوه یل  ڕشته ی  تریان  جارێکی 
سیوه یلی تازه  که  ده رکه وتنی ئه ستێره که ی مه به سته  
هه روه ها ڕشته ی نه وسیوه یل تازه  پایز داهاتووه  
ههرزان شهماڵ ده ڵێت:  سه ره تاکه ی  چونکه  
کهرد واتا بای شه ماڵ به  زۆری هه ڵ ده کات.
له  شیعره که ی تری دا ده ڵێت: )وه یشووم 
ڕشته ی سیویل(  نه و  هه رد  ئه و  به رد 
بۆ  ئاماژه یه   وه یشووم  وشه ی 
و  دره نگه   زۆر  پایزێکی  که   ئه وه ی 
سه ره تای زستانه  وه  له به یتی دووه می 

شیعره که دا یه ک شتی نوسیووه :
گێجیسهرکاوانجهسهردهیبینکهل

بۆمهدانچوونبۆیبێوهفاییلهیل19
هه ردوو  که   بڕوایه ی  ئه و  ده مانگه یه نێته   ئه مه ش 
شیعره که  بۆ یه ک که س نووسراوه  نه ک بۆ دوو 

که سی جیاواز.
19  مه ال عه بدولکه ریمی موده ڕیس، دیوانی مه وله وی، ل 180 و 348

وهرزیزستانلهدیدیمهولهوی:
یه که م شاعیری کورد بێت که   “مه وله وی ڕه نگه  
هونه رییه   به وشێوه   کوردستانی  زستانی  تابلۆی 

به رزه  نه خشاند بێت”20
شاعیر به  ئه ندێشه یه کی ورده وه  وێنه ی سروشتی 
و  سه هۆڵبه ندان  وه رزی  له   ڕازاوه ی  و  جوان 
سه ختی ئه و وه رزه مان بۆ ده چنێت. مامۆستا مه ال 
عه بدولکه ریمی موده ڕیس )وا لێکی داوه ته وه  که  
زستانه  تۆف و سه رما که وتۆته  گه ردوون، به فری 
گه یشتۆته   به رزه کان  شاخه   الشانی  باگێژداوی 
ئاسمان، باش وه ستا قه اڵی شاخه  به رزه کان که  
ئه شکه وته کانی  ده رگای  قودره تی خوایه   ده ستی 
به  زه ڕه نگه ر  بووه   سپی کردووه ، هه وای سارد 
نه و  گوێی  کرده   جوانی  چه ند  گواره یه کی  و 
ته مه شاکردنی  بۆ  زستان  تۆفی  و  نه مامه کان 
بااڵی نه ومام سه هۆڵی بۆ گرتووه  له جیاتی ئاوێنه  
و ته می کرددوه  به  چوارشێو.(21 به هه مان شێوه  
مامۆستا  لێکدانه وه ی  هه مان  بۆره که یی  سدیق 
عه بدلکریمی بۆ ئه م شیعره  کردووه .22 عوسمان 
محه مه د هه ورامی هه مان بۆچوونی ئه وانه ی پیش 
خۆی په سه ند کردووه  و وه کو ئه وان لێکدانه وه ی 

بۆ کردووه .23

هه روه ها دکتۆر ئه نوه ر جاف ده ڵێت: “ئه م وێنانه  
وێنه ی ناوازه  و نوێن و وێنه ی له  ژیان هه ڵقواڵون 
نیگارکێشێک  و به شێوه یه کی هونه ری و خامه ی 
کیشراون.”24 ئه وا زستانه  و گه رده لوولی به فری 
و  به رزده بێته وه   و  ده خوات  خول  الپاڵه کان 
به شێوه یه ک که  سه ر له  ئاسمان ده سوێت، شاعیر 
له م شیعره دا وێنه یه کی نه وه ستاوه  و به  جووڵه ی 
ده خاته   جوانیه که ی  و  سروشت  که   کێشاوه  
جوانترین  خوێنه ره وه ،  ڕۆمانسیه کانی  ئه ندێشه  
خشڵه کانی هێناوه  وه ک گواره ی کردوه ته  گوێی 
نه ونه مامه کانه وه  بۆ دیتنی بااڵی خۆشه ویسته که ی 
سه هۆڵ ئاوێنه ی بۆ گرتووه  و ته موو مژیش خۆی 
کردووه  به  چارشێو بۆی. ئه گه ر ته نیا ڕوکه شی 
شیعره که  ببینین شاعیر بوکێکی ناوازه ی دروست 
ئاخۆ  به اڵم  زستاندا،  سروشتی  له   کردووه  
20 ئه نوه ر قادر محه مه د، لیریکای شاعیری گه وره ی کورد مه وله وی، ل125

21  مه ال عه بدولکه ریمی موده ڕیس، دیوانی مه وله وی، ل 292
22  سدیق بۆره که یی، مێژووی وێژه ی کوردی، به رگی یه که م، چاپی 

یه که م، چاپخانه ی چهر تبریز، 1370 هه تاوی، ل520
گه شته وه رزی  وێنه یه کی  چه ن  هه ورامی،  محه مه د  عوسمان    23

ناخی مه وله وی، میهره جانی 2000، ل79
کورد  گه وره ی  شاعیری  لیریکای  محه مه د،  قادر  ئه نوه ر    24

مه وله وی، ل126
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گه وهه ری شاراوه ی ئه م شیعره  چییه ؟ ئه و وشانه  
شیعره که یدا  له ناو  هێما  وه ک  مه وله وی  که   چین 
به کاری هێناوه ؟ بۆچی شاعیر بووکێکی له و وه رزه  
دروست کردووه ، ئایا بووکی سه رده می مه وله وی 
بووه ؟  وااڵ  و  ئاڵ  یان  بووه   سپی  پۆشاکه کانی 

زستان الی شاعیرانی تر چ واتایه کی هه یه ؟
به بۆچوونی ئێمه  بووکی سه رده می کۆن پۆشاکیان 
ئاڵ و وااڵ بووه  و تارایان سوور بووه . هه روه ها 
کۆتایی  شاعیران  زۆربه ی  الی  زستان  له وانه یه  
دابڕان  و  مردن  و  له ناوچوون  و  پیری  و  ته مه ن 
بێت، به اڵم له  الی شاعیرانی تر واتا و فۆڕم یه کیان 
له  الی مه وله وی دوو شتی زۆر  نواندووه ، به اڵم 
ڕووکه شه که ی  به کارهاتووه ،  یه کتری  له   جیاواز 
وه سفێکی نایابی جوانه ، به اڵم ناوه ڕۆک واتایه کی 

قووڵی جیاوازی له ناو خۆیدا حه شارداوه .
گه وهه ره کانی ئه م غه زه له  )به فر، سه هۆڵ، بووک، 
ئاوێنه ،  ته م،  چارشێو،  گوێ،  گواره ،  زێڕ،  چیا، 

ئه شکه وت.. هتد.(
به  هه موو ئه و که ره ستانه ی له سه ره وه  ئاماژه مان 
پێ دا وێنه ی جوان و دانسقه ی دروست کردووه ، 

با بزانین ناوه ڕۆکی شاراوه ی ئه م شیعره  چییه ؟

زوسانهنوهیڕهنگوهگهردوونیاوهن
گێجیایلوولگێجکڵێلهکاوان
بهناباشیبورجبهرزهدیارهن

سفیدکاریکهردتاقچهیموغاران25
که   شیعره   ئه م  له سه ر  هه یه   بۆچوون  چه ندین 

بریتین:
مرۆڤ  به   چیاکان  ئه گه ر  ده کات،  چیا  باسی   .1
مرۆڤه کانه   دڵی  ئه شکه وته کان  ئه وا  بشوبهێنین 
که واته  ئه گه ر چیاکان سپی پۆش بکرێن به  واتای 

کفن دێت و دڵی مرۆڤه کانیش له  لێدان که وتووه .
ئه م بۆچوونانه ش به پێی ئه م دوو دێڕه ی خواره وه  

لێکدانه وه مان بۆ کردووه :
چشیرینزهڕگهرتۆفههوایسهرد
گۆشوارهنهگۆشنهونهمامانکهرد
پهینیگایبااڵیمهحبووببێگهرد

یهخئاینهیگرتتهمچارشێوئاوهرد26

2. باسی مردنه  سه ره تای شیعره که ، به اڵم مردنی 
چ که سێک که  به م شێوه  جوانه  وه سفی کردووه ، 
شاعیر کفنی مردووه که ی کردووه  به  جلی بووکه که  

25  مه ال عه بدولکه ریمی موده ڕیس، دیوانی مه وله وی، ل292
26  مه ال عيبدولکه ریمی موده ڕیس، دیوانی مه وله وی، ل292

و ڕه نگی سپی هێمای کفنه ، وشه ی نه ونه مام بۆ بااڵی 
ئه و ئافره ته ، هه روه ها گواره  که  بۆ ژن به کاردێت 
و چارشێو به  واتای تارای بووکه که  به کارهاتووه ، 
که واته  مردوو چ ژن بێت یان پیاو، به بێ جیاوازی 
کفن ده کرێت، به اڵم له  وێنه ی ئه م شیعره دا شاعیر 
که سی مردووی به  بووک چواندووه ، ئه گه ر که سی 
مردوو پیاو بوایه  هه رگیز ئه و وێنه یه ی بۆ دروست 
نه ده کرد، چونکه  شاعیر به بێ هۆ ئه م وێنه  جوانه ی 
بۆ دروست نه کردووه ، ئه و که سه ی کۆچی دوایی 
کردووه  ئافره ت بووه  بۆیه  مه راسمی کفن کردنی 
ده توانین  هه روه ها  کردووه ،  وێنه   شێوه یه   به م 
و  ده مرێت  که   پاک  ئافره تێکی  به   بیشوبهێنین 
ده بێته  حۆریه کی به هه شت و فریشته کان پێشوازی 
لێده که ن و کۆشکی سپی و ڕازاوه  و ئاوێنه  به ندیان 
بۆ ئاماده  کردووه  تا وه کو له و کۆشکه  نیشته جێ 

بێت.
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وەك )كتێب(، دووبارە چاپ كراونەتەوە، لە هەمان 
كاتدا، پڕۆژەكە تەنیا ئەو كتێبانەی كۆكردووەتەوە 

كە لەبارەی )كورد و كوردستان( نووسراون. 
لە بەرگی سێیەمدا كە تایبەتە بە )ئەدەبی كوردی(، 
شاعیرێكمان  هیچ  دیوانی  و  ڕۆمان  و  چیرۆك 
لێكۆڵینەوە  ئەو  هەموو  لەكاتێكدا  وەرنەگرتووە؟ 
و نووسین و بابەت و وتارانە... تاد، وەرگیراون، 
سەردەمی...  ژیان،  شیعر،  بە:  پەیوەندییان  كە 
شاعیرانی كوردەوە هەیە، چونكە كاتێك لێكۆڵینەوە 
كوردەوە  چیرۆكنووسێكی  یان  شاعیر  لەبارەی 
و  دیارە  بەرهەمەكانیان  تاڕادەیەك  دەكرێت، 
كارئاسانییەكە ئەمەیە كە ئایا چی و كێ  و كەی و 

چۆن؟ لەبارەیانەوە نووسراوە... 
پڕۆژەكە،  تەواوی  هەروەك  بیبلیۆگرافیایەدا،  لەم 
ساڵێكیشدا،  هەر  لە  و  ساڵ  بەپێی  كتێبەكان 
هەروەها  ڕیزكراون.  كوردییەكان  )تیپ(ـە  بەپێی 
بەپێچەوانەی بیبلیۆگرافیا سەرەكییەكە، ناونیشانی 
كتێبەكانیش بەپێی ڕێنووسی ئێستا نووسراونەتەوە. 
بە پێویستمان نەزانی هەموو ئەو سەرنج و تێبینییانە 
بیبلیۆگرافیاكانی  ئامادەكردنی  لە  كە  بنووسینەوە، 
زانیاریی  لەپێناوی  پێكردوون،  ئاماژەمان  پێشتردا 
زۆرتر لەبارەی پڕۆژەكە و شێوازی بیبلیۆگرافیاكە، 
خوێنەر دەتوانێ  بگەڕێتەوە بۆ ژمارەكانی پێشتری 
كوردی-  كتێبی  بیبلیۆگرافیای  هەروەها:  )ڕۆڤار(، 
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چاپ: یەكەم، چ: سلێمانی، ش: سلێمانی، ژس:؟، س: 
1935، ل:1-231، ق:15×22

ناوەرۆك:
كرد؟/  چاپ  چۆن  مەولەویمان  دیوانی  دیباچە- 
نه مرێ   ئادەمیزاد  مەولەوی كێیە؟/ هۆنراوەكان.../ 

بە هەموو دڵخوازێك ئەگات.

پێكەوە/  مەولەوی-  ڕۆحی  و  مەولوی  دیوانی   .2
جڵدی دووەم

ناوەڕاست:  كرمانجی  بۆ  گۆڕینی  و  كۆكردنەوە 
پیرەمێرد 

سلێمانی، ژس:؟، س:  ژیان، ش:  چ:  یەكەم،  چاپ: 
1935، ل:231- 410+ 9، ق:15×22

ناوەرۆك:
بێ   كۆتاییەكی  هۆنراوەكان.../  هەوەسكاری/ 

ناونیشان/ فەهرەستی هەردوو بەرگ.

و  الهوت  شاعیرانی  شای  مەولەوی-   .3
چەرخی  لە  كورد  خۆشەویستیی  و  زانایی 

نۆزدەهەمدا
نووسین: أ.ب.هەوری

ژوروو-  كاروباری  وەزارەتی  یاریدەی  بە 
بەڕێوەبەرایەتی خوێندنی گشتیی كوردی چاپكراوە
چاپ: یەكەم، چ: كاكەی فەلالح، ش: سلێمانی، ژس: 

؟، س: 1972، ل:65، ق:14×22
ناوەرۆك:

سەرەتا/ یەكەم: مەولەوی كێیە؟/ دووەم: وردەكاری 
خاتوو  و  مەولەوی  سێیەم:  قووڵ/  گوزارەی  و 
عەنبەری خێزانی/ چوارەم: مەولەوی و فەلسەفە/ 
پێنجەم: مەولەوی و هۆنراوەی چیرۆكی/ شەشەم: 
و  مەولەوی  حەوتەم:  نەی/  و  مەی  و  مەولەوی 

هەڵپەركێ  و ڕەشبەڵەك/ سەرچاوەكان.

4. مەولەوی و سروشت
نووسین: عەلی شێخ عومەر قەرەداخی
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لە چاپكراوەكانی كۆڕی زانیاری كورد 
چاپ: یەكەم، چ: كۆڕ، ش: بەغدا، ژس: 1672، س: 

1978، ل:44، ق:17×24
ناوەرۆك:

لەناو  )سرووشت(  لەسەر  لێكۆڵینەوەیەك 
شیعرەكانی )مەولەوی(دا/ فەرهەنگۆك.

مەرزییەی((ی  ))عەقیدە  لە  هەڵبژاردەیەك   .5
مەولەوی

عومەر  شێخ  بابەعەلی  لێكۆڵینەوە:  و  لێكدانەوە 
قەرەداخی

بە یارمەتی ئەمانەتی گشتیی ڕۆشنبیری و الوان 
چاپكراوە

چاپ: یەكەم، چ: ئیرشاد، ش: بەغدا، ژس: 1326، 
س: 1985، ل:158، ق:17×23

ناوەرۆك: 
ژیانی  لە  كورتەیەك  وەك:  ناونیشانی  هەندێ  
چۆن  لێكۆڵینەوەیەم  ئەم  خولیای  مەولەوی/ 
سەریان  چۆن  موعتەزیلەكان  سەر؟/  كەوتە 
كەالمدا/  زانیاریی  لە  مەولەوی  خولی  هەڵدا؟/ 
بنەڕەتی  المرضیە(/  )العقیدة  كتێبی  پێڕستی 
هەڵبژاردنی نموونەكان/ سەرچاوەكانی مەولەوی 
سەر  هاتنە  ڕاستیدا/  لەگەڵ  سووڕانەوەی  و 
لە  مەولەوی  دوانی  شێوازی  و  مەبەست 

هۆنراوەكەیدا.../ پێڕست.

6. میهرجانی مەولەوی
ئامادەكردن: محەممەدی مەال كەریم

و  ڕۆشنبیری  دەزگای  باڵوكراوەكانی  لە 
باڵوكردنەوەی كوردی- گۆڤاری ڕۆشنبیری 
چاپ: یەكەم، چ: الزمان، ش: بەغدا، ژس: 

751، س: 1989، ل:256، ق:16×24
ناوەرۆك: 

نەریمان/  مستەفا  پێشەكی: 
مەولەوی/  میهرەجانی  بەرنامەی 
مستەفا  موسڵح  مامۆستا  وتاری 
مەولەوی:  سۆفیگەریی  ئەلجەاللی/ 
و  مەولەوی  نەقشبەندی/  ئەمین 
عەبدولكەریم/  فاتح  عەقیدەكانی: 
مەولەویدا:  خەیاڵی  ئاسۆی  بە  گەشتێك 
مەولەوی:  شاعیرێتیی  حەبیب/  ئەمین  محەممەد 
و  بەرهەمی  مەولەوی  عوسمان/  ڕەئووف 
شتێك دەربارەی سروشت: د.عیزەددین مستەفا 

ڕەسووڵ/ تاوێك لەگەڵ ستایش و فه لسه فه  كانی 
مەولەویدا: خەسرەو جاف/ كێشەی پاكژبوونەوە 
مەوالی  بۆ  ئاشنا/  ئومێد  مەولەویدا:  شیعری  لە 
هەندێ   قەرەداخی/  مەولەوی: حەسیب  شاعیران 
كامیل  مەولەوی:  خۆشەكانی  سەرگوزەشتە  لە 
ژیر/ لە یادی میری شاعیران مەولەویدا: عوسمان 
محەممەد هەورامی/ باسكەمەلەیەك لە نێو دەریای 
شیعری مەولەویدا: مەحموود زامدار/ گەشتێك بە 
ژیان و شیعری مەولەویدا: محەممەدی مەال كریم.

مەولەوی  كورد  گەورەی   شاعیری   لیریكای    .7
1806-1882 – )بە دیالێكتی گۆرانی( 

نووسین: ئەنوەر قادر محەممەد
چاپ: یەكەم، چ: ؟، ش: ستۆكهۆڵم، ژس: ؟، س: 

1990، ل:283، ق:14×20
ناوەرۆك: 

گۆرانەكان-  یەكەم:  بەشی  پێشەكی/  ناوەرۆك/ 
و  ژیان  دووەم:  بەشی  ئەدەبیات/  و  زمان 
بەشی  مەولەوی /  زانستیی   و  ئەدەبی   بەرهەمی  
لیریكی   بابەتی   ژانر-  مەولەوی-  دیوانی   سێیەم: 
بەشی  ئیستێتیكییەكانی /  و  هونەری   الیەنە  و 
و  مەولەوی   شیعری   سەرچاوەكانی   چوارەم: 
تەئسیری  لیریكای  شیعری  كوردی / سەرئەنجام/ 

سەرچاوەكان.
 ISBN: تێبینی: ژمارەی سپاردنی نییە و كۆدی

4-0288-630-91 وەرگرتووە.

ناسیدا-  مەولەوی  لە  عیشق  ڕیسالەی   .8
پەیجۆییێك لە ڕوانگەكانی بیروباوەڕی عارف و 
عەبدولڕەحیمی  سەیدا  كورد  ناوداری  شاعیری 
مەولەوی تاوەگۆزی )قدس سره الشریف( لەگەڵ 

شەرحی گوڵچنینێك لە غەزەلەكانی
نووسین: سۆران سنەیی 

باڵوكردنەوەی  ناوەندی  باڵوكراوەكانی  لە 
ئینتیشاراتی  كوردی-  ئەدەبی  و  فەرهەنگ 

سەاڵحەددینی ئەییووبی
چاپ: یەكەم، چ: ؟، ش: ورمێ - ئێران، ژس: ؟، س: 

1370 )1991(، ل:586، ق:16×22
ناوەرۆك: 

پێش وتار/ پێرستی پارچە شیعرگەلی شەرحكراو/ 
پێرستی بابەتەكان/ هەندێ  بابەتی وەك: ناسنامەی 
ئەو  مەولەوی/  زانستیی  كارنامەی  مەولەوی/ 
ساڵ و شوێنە وا تێیدا كۆچی دوایی ئەكات/ ئەو 
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شوێنە وا تەرمەكەی بە سینەی خاك سپێردراوە/ 
مەولەوی/  ئایینییەكانی  و  ئەدەبی  بەرهەمە 
كارەساتە ناخۆش و دڵتەزێنەكانی ژیانی مەولەوی/ 
و  مەولەوی  مەولەوی/  هۆنراوەگەلی  بابەتەكانی 
تەریقەت/ خانەقا- سۆفی/ چلەكێشی یا چلەنشینی/ 
پەیوەندی مەولەوی لەگەڵ پیرەكانی/ مەولەوی و 
فەلسەفەی ڕەسەنایەتی و ئیسالەتی وجوودی خوا/ 
چەند سەرگوزشتە و بەسەرهاتی ژیانی مەولەوی/ 
شادی  و  شادیگەرایی  كورتكراوەكان/  نیشانە 
پارێزه رانی  مەولەوییەوە/  ڕوانگەی  لە  دۆستی 
تەجرەبە و زانستی پێشینان لە شیعری مەولەویدا/ 
شادی  و  خەم  مەولەوییەوە/  ڕوانگەی  لە  عیشق 
لە  ژیان  فەلسەفەی  مەولەوییەوە/  ڕوانگەی  لە 
ڕوانگەی مەولەوییەوە/ جیهان و ویژدانی ئاگاداری 
و  بەهار  مەولەوییەوە/  ڕوانگەی  لە  مرۆڤایەتی 
مەولەوییەوە/  ڕوانگەی  لە  ئینسان  و  سروشت 
پێكانی دوو یان چەن نیشانە بە تیرێك لە شیعری 
مەولەویدا/ ڕەند و ڕەندیی لە ڕوانگەی مەولەوییەوە/ 
نزیكی  مەولەوییەوە/  ڕوانگەی  لە  جوانپەرستی 
عاشق و مەعشووق لە ڕوانگەی مەولەوییەوە/ هەور 
مەولەویدا/  شیعری  لە  هەروەها  وە  فۆلكلۆر،  لە 
و  شایی  وەسفی  مەولەویدا/  شیعری  لە  قەقنەس 
لە  ژنان  خشڵی  مەولەویدا/  شیعری  لە  زەماوەند 
شیعری مەولەویدا/ ئەلسەت و ئەزەل لە شیعری 
مەولەویدا/  شیعری  لە  خەیاڵی  ناسك  مەولەویدا/ 
قافڵە  كوردستاندا/  لە  جۆرەكانی  و  شكار  و  ڕاو 
و كاروان لە كوردەواریدا/ مەولەوی و مۆسیقای 
مۆسیقا/  ئامێرەكانی  یا  سازەكان  عیرفانی/ 
مەولەوی و جوانكارییەكانی شیعری/ ڕەسەنایەتی 
پاش وتار/ چەند  لە شیعری مەولەویدا/  هونەری 
موكریانی/  د.كوردستان  پێویست:  وشەیەكی 

پێڕستی بەرهەمەكانی نووسەر.

9. ڕۆحی مەولەوی
ناوەڕاست:  كرمانجی  بۆ  گۆڕینی  و  كۆكردنەوە 

پیرەمێرد 
محەممەد  چاپكردنەوە:  سەرپەرشتی  و  پێشەكی 

حەمەباقی
لە باڵوكراوەكانی ئینتیشاراتی محەمەدی لە سەقز

چاپ: سێیەم، چ: ؟، ش: سەقز- ئێران، ژس:، س: 
1993، ل:215، ق:14×21

ناوەرۆك:
ناوەرۆكی  هەمان  حەمەباقی /  محەممەد  پێشەكی : 

هەر كتێبی ژمارە 1 و 2ی هەیە.
دەست  كتێبەمان  ئەم  دووەمی  چاپی  تێبینی: 

نەكەوتووە.

10. مەولەوی- لێكۆڵینەوە، پشكنین، شیعری
نووسین: حەكیم مەال ساڵح

لە باڵوكراوەكانی ناوەندی باڵوكردنەوەی فەرهەنگ 
و ئەدەبی كوردی- ئینتیشاراتی سەاڵحەددین

چاپ: یەكەم، چ: ؟، ش: ورمێ - ئێران، ژس: ؟، س: 
1376 )1997(، ل:231، ق:17×24

ناوەرۆك: 
پێڕست/ پێشەكییەكی كورت/ هەندێ  بابەتی وەك: 
هونەری  سەرچاوەكانی  مەولەوی/  ژیانی  باری 
لەسەر  مەولەوی  كارتێكردنی  مەولەوی/  شیعری 
مەولەوی  خۆی/  دوای  و  هاوچەرخی  شاعیرانی 
و ڕەخنەی ئەدەبی/ ئەو هەواڵنەی كە بۆ خزمەتی 
بەرهەمەكانی مەولەوی دراوە/ ئەو سەرچاوانەی 
كۆمەڵێك  پشكنین/  وەرگیراوە/  لێ   سوودیان  كە 
و  شیكردنەوە  و  مەولەوی  هۆنراوەكانی  لە 

باسكردنیان...

11. زوبدەی عەقیدە- دیاری میهرەجانی مەولەوی
نووسین: مەولەوی

حاجی  حەمەساڵح  ڕێنووسكردن:  و  ئامادەكردن 
مەال محەممەد گەاڵڵە

لە باڵوكراوەكانی بەڕێوەبەرێتیی گشتیی چاپ 
و باڵوكردنەوە- و. ڕۆشنبیری

چاپ: یەكەم، چ: و- ڕۆشنبیری، ش: سلێمانی، 
ژس: 476، س: 2000، ل:321، ق:15×20

ناوەرۆك:
پێشەكی: عەبدوڵاڵ قەرەداخی/ پێشەكی ئامادەكار/ 
بەرامبەر  الپەڕەیەكی  دوو  )هەر  عەقیدە  زوبدەی 
دەستخەتەكەیە  الپەڕەیەكی  وێنەی  یەكیان  یەكتر 
بە  كە  ساخكردنەوەكەیەتی،  دیكەیان  ئەوی  و 
پەراوێزیش شیكردنەوە و لێكدانەوەیان بۆ كراوە...( 

12. میهرەجانی مەولەوی
ئامادەكردن و باڵوكردنەوە: بەڕێوەبەرێتیی گشتیی 

چاپ و باڵوكردنەوە- و. ڕۆشنبیری
چاپ: یەكەم، چ: و- ڕۆشنبیری، ش: سلێمانی، ژس: 

476، س: 2000، ل:321، ق:15×20
ناوەرۆك:

ناوەرۆك/ زوبدەی عەقیدە و میهرەجانی مەولەوی: 
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پێشەكییەك:  سۆڵەیی/  عەبدولكەریم  محەممەد 
ژیان  مەولەوی-  ڕەسووڵ/  مستەفا  د.عیزەددین 
دوو  كەریم/  مەال  محەممەدی  بەرهەمی:  و 
مستەفا  د.عیزەددین  مەولەوی:  بۆ  تر  وشەی 
گەورەمان  شاعیری  میهرەجانی  بۆ  ڕەسووڵ/ 
جاف/  قادر  د.ئەنوەر  سلێمانی:  لە  مەولەوی 
مەولەوی:  ناخی  گەشتەوەرزی  وێنەیەكی  چەند 
بۆ  دەرگایەك  هەورامی/  محەممەد  عوسمان 
ڕەئووف  مەولەوی:  هۆنراوەكانی  لە  تێگەیشتن 
شیعرەكانی  ناو  لە  هێماسازی  عوسمان/ 
مەولەویدا: حەمەكەریم هەورامی/ چەند الیەنێكی 
مەولەوی  شیعرەكانی  و  ژیان  لە  كۆمەاڵیەتی 
مەولەوی  حەكیم  قادر/  د.ئیبراهیم  تاوەگۆزیدا: 
بۆ  )شەپۆل(/  ئیبراهیمی  ساڵح  محەممەد  كورد: 
میهرەجانی مەولەوی: ڕەحیم لوقمانی/ مەولەوی 
لەگەڵ  ساتێ   باجەالن/  ئیبراهیم  گەرمەسێر:  و 

مەولەویدا: حەمەڕەشید ئەمینی.

13. میهرەجانی مەولەوی
بەڕێوەبەرێتیی  باڵوكردنەوە:  و  ئامادەكردن 

گشتیی چاپ و باڵوكردنەوە- و. ڕۆشنبیری
سلێمانی،  ڕۆشنبیری، ش:  و-  چ:  دووەم،  چاپ: 

ژس: 467، س: 2000، ل:279، ق:16×22
ناوەرۆك:

بڕوانە  هەیە  یەكەمی  چاپی  ناوەرۆكی  هەمان 
كتێبی پێشتر.

تەنیا  نەكراوە،  دووەم  چاپی  بە  ئاماژە  تێبینی: 
لەبەر  كە  نووسیوە  بۆ  تێبینییان  2دا،  الپەڕە  لە 

بایەخی كتێبەكە، چاپیان كردووەتەوە.

كورد  گەورەی   شاعیری   لیریكای    .14
)مەولەوی 1806-1882( – بە دیالێكتی 

گۆرانی 
نووسین: ئەنوەر قادر محەممەد

و  چاپ  دەزگای  باڵوكراوەكانی  لە 
پەخشی سەردەم

چاپ: ؟، چ: سەردەم، ش: سلێمانی، 
ل:283،   ،2001 س:   ،272 ژس: 

ق:14×20
ناوەرۆك:

و  زمان  گۆرانەكان،  یەكەم:  بەشی  پێشەكی/ 
بەرهەمی  و  ژیان  دووەم:  بەشی  ئەدەبیان/ 
سێیەم:  بەشی  مەولەوی/  زانستیی  و  ئەدەبی 

الیەنە  و  لیریكی  بابەتی  ژانر،  مەولەوی،  دیوانی 
دووبەیت/  فەرد/  ئیستێتیكییەكانی/  و  هونەری 
شین/  و  الواندنەوە  لیریكی/  وەسپی  غەزەل/ 
لیریكای شەخسی/ شیعری موناسەبەت/ شیعری 
ئایینی/ مەی/ نامەی شیعری/ هەندێ  لە خەسیەتە 
هونەرییە تایبەتییەكانی لیریكای مەولەوی/ بەشی 
و  مەولەوی  شیعری  سەرچاوەكانی  چوارەم: 
تەئسیری لیریكای لە شیعری كوردی/ مەولەوی و 
شیعری بە دیالێكتی گۆرانی نووسراو/ مەولەوی و 
شیعری كالسیكیی فارسی/ مەولەوی و سۆفیزم/ 
دیالێكتی  شاعیرانی  و  مەولەوی  بوون/  یەكێتیی 

كرمانجیی خواروو/ سەرئەنجام/ سەرچاوەكان.
تێبینی: چاپی یەكەم نووسراوە و دووەمە، چاپی 
سێیەمیشی هەیە كە لە ناوەرۆكدا كەمێك جیاوازن، 
كە ناوەرۆكی چاپی سێیەم، بۆ ئەم چاپە دانراوە.

15. مەولەوی 
نووسین: محەممەدی مەال كەریم

لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی 
ئاراس

چاپ: یەكەم، چ: و- پەروەردە، ش: هەولێر، ژس: 
306، س: 2001، ل:62، ق:14×21

ناوەرۆك:
مەولەوی/  بەرهەمی   مەولەوی/  ژیانی   سەرەتا/ 



69رۆڤار

دیوانی  مەولەوی/ كۆڵینەوە لە شیعری  مەولەوی / 
شیعری   بابەتی   مەولەوی/  كوردیی   شیعری  
سۆزی  بە كوردیی  مەولەوی/ سۆنێت لە شیعری  
بە  شیعری   پێوەندی   مەولەوی   ژیانی   مەولەویدا/ 
یەكگرتووی   ڕێنووسی   پەراوێزەكان/  ژیانییەوە/ 

كوردی )دەزگای ئاراس( .

16. لێكۆڵینەوەیەك لەسەر دیوانی مەولەوی
نووسین: محەممەد حیجازی

لە باڵوكراوەكانی دەزگای ڕۆشنبیری گۆران
؟، س: 1382  ؟، ش: سنە، ژس:  یەكەم، چ:  چاپ: 

)2003(، ل:73، ق:14×20
ناوەرۆك:

پێنج  و  ئەو چل  لەسەر  لێكۆڵینەوە  یەكەم:  بەشی 
حەكیم  كاك  مەولەویەوە  ناوی  بە  كە  شیعرە 
لەسەر  لێكۆڵینەوە  دووەم:  بەشی  هێناویەتی/ 
هەڵەكانی دیوانی مەولەوی/ بەشی سێیەم: باسێك 
بەشی  )ص.بۆرەكەیی(/  مەولەوی  دیوانی  لەسەر 
)م.ئەلف-  لەسەر دیوانی مەولەوی  چوارەم: باس 

ئەردەاڵنی( و كەڵك و یارمەتییەكانی. 
تێبینی: ژمارەی سپاردنی نییە و كۆدی 1- 2777- 

ISBN:964 -06 وەرگرتووە.

17. لیریكای  شاعیری  گەورەی  كورد مەولەوی – 

بە دیالێكتی گۆرانی )هەورامی(
نووسین: ئەنوەر قادر محەممەد

لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
چاپ: سێیەم، چ: سەردەم، ش: سلێمانی، ژس: ؟، 

س: 2007، ل:283، ق:17×23
ناوەرۆك: 

بۆ ناوەرۆكی ئەم كتێبە، بڕوانە كتێبی ژمارە 11

18. مەولەوی  و تەقینەوەی  زمان
نووسین: حەكیم مەال ساڵح

لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی 
ئاراس 

چاپ: یەكەم، چ: ئاراس، ش: هەولێر، ژس: 1505، 
س: 2008، ل:152، ق:14×22

ناوەرۆك:
مەالی   نێوان  لە  خەواتر  تەوارودی   سەرەتایەك/ 
جزیری  و مەولەویدا/ مەولەوی و  تەقینەوەی  زمان/ 
ئاوڕدانەوەی  كەلەپوور/ مەولەوی  و  مەولەوی  و 
پیاچوونەوەیەكی  وتارەكەی  كاك محەممەدی  مەال 
كەریم/ مەولەوی  و شاعیری  وێنەی  جوان/ واتای  
مەولەویدا/  دیوانی   لە  وشە  هەندێ   ڕاستەقینەی  
پاشكۆ/  عەرەبی /  بە  مەولەوی   نامەیەكی   چەند 

پێڕست.

مەولەوی  الی  نامە  و  نامە  ئەدەبیاتی   .19
تاوەگۆزی

نووسین: حەسەن نازدار
ژس:  سلێمانی،  ش:  سایە،  چ:  یەكەم،  چاپ: 

1505، س: 2010، ل:118، ق:15×20
ناوەرۆك:

وەك:  بابەتی  هەندێك  چییە؟/  نامە  دەستپێك/ 
ڕێگاكانی گەیاندنی نامە/ جۆرەكانی نامە/ نامە لە 
مەوالنا/  هاوەاڵنی  الی  نامە  كوردیدا/  ئەدەبیاتی 
نامە الی مەولەوی تاوەگۆزی/ نامە عەرەبییەكانی 
پاشكۆ:  نووسینە/  ئەم  سەرچاوەكانی  مەولەوی/ 

نامەی پێغەمبەر )د.خ(/ مەزاری مەولەوی.

20. دیداری مەولەوی
ئامادەكردن و باڵوكردنەوە: وەزارەتی ڕۆشنبیری 
و  ڕۆشنبیری  گشتیی  بەڕێوەبەرێتی  الوان-  و 

هونەر
چاپ: ؟، چ: ؟، ش: سلێمانی، ژس: 1805، س: 2010، 

ل:299، ق:15×20
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ناوەرۆك:
مەولەوی:  شیعرەكانی  ناسینی  جوانی  پێرست/ 
دوای  بە  گەڕان  پوور/  عوسمان  كەلسووم 
شیعرەكانی مەولەویدا: د.عەبدولوەهاب عەبدوڵاڵ/ 
عەلی  محەممەد  مەولەوی:  بۆ  نوێ   كارێكی 
عادل  خودئاگایی:  وێنەی  مەولەوی  قەرەداخی/ 
لە )سەر شاتە(ی ڕەقەنەوە بۆ  محەممەد پوور/ 
)وەكناباد(ی ئەشق: جەلیل عەباسی/ خوێندنەوەی 
غەمبار/  كەمال  شاعیرێكی...:  وەك  مەولەوی 
حەمەكەریم  خەمە:  و  ئازار  شاعیری  مەولەوی 
دونیابینی  لە  عەشق  چەمكی  هەورامی/ 
مەی  كاریگەری  مورادی/  ڕەفعەت  مەولەویدا: 
كوورش  مەولەوییەوە:  الوی  ساقی  هەرمانۆ  و 
لەسەر  ڕابردوو  شاعیرانی  كاریگەری  ئەمینی/ 
مەولەوی  ئەمین/  حەمەڕەشید  و...:  مەولەوی 
شاعیر و دانا و زانا و...: د.عاسی عەبدولكەریم/ 
مەال  دێڕێ :  چەند  لەسەر  سەرپێیی  لێكدانەوەی 
مەولەوی:  لەسەر  كورتەیەك  نووری/  موئمین 
خەسارشناسی  خوێندنەوەی  نەقشبەندی/  نادر 
لە شیعری مەولەویدا: ڕەئووف مەحموود پوور/ 
عەبدە  محەممەد  هۆرامان:  بۆ  سیمفۆنیایەك 
ئەمین/ مەولەوی و بنەماڵەكانی عیلم و زانست: 

سەباح حسەینی/ چەند بەڵگەنامەیەك.

شیعرەكانی  لە  پاكژبوونەوە  كێشەی   .21
مەولەویدا- لێكۆڵینەوە
نووسین: ئومێد ئاشنا

ل:11،  ؟،  س:  ؟،  ژس:  ؟،  ش:  ؟،  چ:  ؟،  چاپ: 
ق:15×20

ناوەرۆك: 
هیچ ناونیشانێكی تێدا نییە و بەم شێوەیە 
باسێكی  كورتە  لە  پێدەكات:  دەست 
كە  نابێتەوە  ئەوە  جێگای  وەهادا، 
سۆفیەتی  جۆربەجۆرەكانی  پێناسە 
و بابەتی سۆفیەتی خۆی بنووسین، 
سەرچاوەی  بارەیەوە  لەم  چونكە 
زۆر،  و  پوخت  و  دەوڵەمەند 
كێشەی  سەر  دێینە  ڕاستەوخۆ 
لە  ڕەنگدانەوەی  و  پاكژبوونەوە 

شیعرەكانی مەولەویدا.../ سەرچاوەكان.

22. مەولەوی و پەخشانی كوردی
ئامادەكردن: حەكیم مەال ساڵح

چاپ: یەكەم، چ: سەنتەری كوردۆنیا، ش: سلێمانی، 
ژس: 1689، س: 2010، ل:78، ق:14×21

ناوەرۆك:
هونەر  گۆرانی/  شیعری  قوتابخانەی  پێشەكی/ 
بەخشین بە شێوەزاری جاف/ چەند هۆنراوەیەك/ 

فەرهەنگۆك.

23. نامەی شیعری لە شیعرەكانی )مەولەوی(دا
نووسین: دارا محەممەد عوسمان

گشتیی  بەڕێوەبەرێتی  باڵوكراوەكانی  لە 
ڕۆشنبیری و هونەر

س:   ،1690 ژس:  سلێمانی،  ش:  ؟،  چ:  ؟،  چاپ: 
2010، ل:252، ق:15×21

ناوەرۆك:
پێڕست/ پێشەكی/ بەشی یەكەم: تەوەری یەكەم: 
نامەی شیعری لە ئەدەبی گەالندا/ تەوەری دووەم: 
نامەی ئاسایی و نامەی شیعری/ بەشی دووەم: 
تەوەری یەكەم: ژیان و بەرهەمەكانی مەولەوی/ 
تەوەری دووەم: ئەو نامە شیعرییانەی بۆ مەولەوی 
بۆ  نامەوە  یەكەم  لە  سێیەم:  تەوەری  هاتوون/ 
)مەال محەممەدی  بۆ  نامەی هەمووی  دوانزەیەم 
چەند  نووسیوە،  عەرەبی  زمانی  بە  مینبەری( 
تەوەری  بەشی سێیەم-  نامانە/  لەو  نموونەیەك 
فارسی/  زمانی  بە  مەولەوی  نامەكانی  یەكەم: 
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تەوەری دووەم: هەژماركردنی نامەكانی بە زمانی 
فارسی/ تەوەری سێیەم: ڕیزبەندی نامەكانی )ا-ی( 
پەراوێزەكان/  شیعرییە/  نامەی   90 ژمارەیان  كە 

سەرچاوەكان.
دووەمبیبلیۆگرافیا

ناوەرۆكی لە تاوەگۆزی( )مەولەوی پێڕستی
كتێبیكوردیدا١939-20١0

زۆر  دەوری  لە  واڵتی-  وە  سلێمانی  تاریخی   -1
قەدیمەوە تا ئەووەلی ئیحتیالل )1918م(

یەكەم،  چاپ:  زەكی،  ئەمین  محەممەد  نووسین: 
چ: النجاح، ش: بەغدا، ژس: ؟، س: 1939، ل:294، 

ق:16×21
مەال  سلێمانی...:  واڵتی  مەشاهیری  ناوەرۆك: 

عەبدولڕەحیم )مەولەوی(

ئەدەب،  مێژوو،  كوردی-  ئەدەبی  مێژووی   -2
زانیاری 

چ:  یەكەم،  چاپ:  سەجادی،  عەالئەدین  نووسین: 
مەعاریف، ش: بەغدا، ژس: ؟، س: 1952، ل:634، 

ق:15×20
كوردی/  ئەدەبی  لە  دووەم  دەوری  ناوەرۆك: 
بۆچ  كورددا/  لە  هەڵبەست  )شیعر(/  هۆنراوە 
هۆنراوە بە شێوەی هەورامی وتراوە؟: مەولەوی.

3- ئەدەبی كوردی و لێكۆڵینەوە لە ئەدەبی كوردی 
چ:  یەكەم،  چاپ:  سەجادی،  عەالئەدین  نووسین: 
مەعاریف، ش: بەغدا، ژس: ؟، س: 1968، ل:348، 

ق:17×24
ناوەرۆك: وردبوونەوەیەك لە هۆنراوەی كوردی: 

مەولەوی.
یەكەم  لە  و   1968 ساڵی  بەرگ  لەسەر  تێبینی: 

الپەڕەدا ساڵی 1967 نووسراوە؟

هەڵبەستی  و  بەسەرهات  شاعیران-  باخچەی   -4
41 بوێژی كورد

عەبدولعەزیم  نووسین:  لەسەر  و  كۆكردنەوە 
ماوەتی - عەبدولقادر ساڵح، چاپ: یەكەم، چ: ژین، 
ش: سلێمانی، ژس: ؟، س: 1970، ل:163، ق:15×22
ناوەرۆك: كورتەی ژیان و نموونەی بەرهەمی 41 

شاعیری كورد...: مەولەوی 1806- 1882 

5- دەقەكانی ئەدەبی كوردی

چاپكراوەكانی  لە  سەجادی،  عەالئەدین  نووسین: 
كۆڕ، ش:  چ:  یەكەم،  كورد، چاپ:  زانیاری  كۆری 

بەغدا، ژس: 1199، س: 1978، ل:220، ق:17×24
ئەدەبییەوە/  لە دەقی  ناوەرۆك: بەهۆی باسكردن 

مەولەوی/ مەولەویی هۆنەر/ مەولەویی سۆفی. 

6- پێناسی  بەشێكی  شاعیرانی  كورد- بەسەرهات 
و ژیانی )42( شاعیری ناوداری كوردە

چ:  یەكەم،  چاپ:  عەدۆ،  ئەسعەد  نووسین: 
 ،1980 س:   ،519 ژس:  بەغدا،  ش:  ئەلحەوادیس، 

ل:55، ق:15×22
ناوەرۆك: مەولەوی .

دووەم/  بەشی   كوردی -  ئەدەبیی   تێكستی    -7
زمانی  بەشی  ئاداب  كۆلیجی  سلێمانی  زانستگای 

كوردی.
عارف،  لە  نووری   د.محەممەد  نووسین: 
باڵوكراوەكانی زانكۆی سلێمانی، چاپ: یەكەم، چ: 
ز-سلێمانی، ش: سلێمانی، ژس: 693، س: 1981، 

ل:358، ق:16×23
ناوەرۆك: بەشی  سێیەم: تێكستی  هۆنراوەی  كۆن 

بە شێوەی  گۆرانی / مەولەوی.

شێخە  دووەم/  بەرگی  مەردان-  یادی   -8
نەقشبەندییەكانی هەورامان و هەندێ لە مورید 

و مەنسووبە دیارەكانیان.
لە  مودەڕیس،  عەبدولكەریمی  مەال  نووسین: 
چاپ:  كورد،  زانیاری  كۆڕی  چاپكراوەكانی 

یەكەم، چ: كۆڕ، ش: بەغدا، ژس: 827، س: 1983، 
ل:668، ق:17×24

ناوەرۆك: یادی سەیید عەبدولڕەحیمی مەشهوور 
بە مەولەوی )كۆمەڵێك بابەت و نامە و وەسیت و 

...تاد(

9- بنەماڵەی زانیاران
مودەڕیس،  عەبدولكەریمی  مەال  نووسین: 
چاپ:  قەرەداخی،  عەلی  محەممەد  ئامادەكردن: 
یەكەم، چ: شەفیق، ش: بەغدا، ژس: 640، س: 1984، 

ل:632، ق:17×24
عەبدولڕەحیمی  سەیید  بنەماڵەی  ناوەرۆك: 
مەولەوی/ نامەی شێخی سیراجەدین بۆ مەولەوی/ 
مەولەوی/ شیعری  بۆ  كاتب  مەال حامیدی  نامەی 
مەال حامید بە بۆنەی مردنی مەولەوییەوە/ دەقی 
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شەجەرەی مەولەوی. 

جیهانی  لە  كورد  زانایانی  ژیناوەری   -10
ئیسالمەتی یا گەنجینەی فەرهەنگ و زانست

ئیبراهیمی محەممەدی  نووسین: محەممەد ساڵح 
تاران،  ش:  مهارت،  چ:  یەكەم،  چاپ:  )شەپۆل(، 

ژس: ؟، س: 1363 )1984(، ل:886، ق:17×23
ناوەرۆك: مەولەوی تاوەگۆزی/ بۆ مەولەوی و 

پارچە شیعرێك. 

نەقشبەندیی  ڕێبازی  چییە؟  تەصەووف   -11
كارێكی  چ  تەسەووف  كامەیە؟  تەسەووفدا  لە 
كوردی؟  وێژەی  وێزەی  سەر  كردووەتە 
فەرقی  هاتووە؟  كەیەوە  لە  و  چۆن  تەسەووف 
فەلسەفە و تەسەووف چییە؟ فەرقی تەسەووفی 

ئیسالمی وه  تەسەووفی بەر لە ئیسالم چییە؟ 
نووسین: ئەمین شێخ عەالئەدین نەقشەبەندی، بە 
یارمەتی ئەمیندارێتی گشتیی ڕۆشنبیری و الوان 
ش:  ئەلحوڕییە،  دار  چ:  یەكەم،  چاپ:  چاپكراوە، 
بەغداد، ژس: 1664، س: 1985، ل:559، ق:17×24
لە  تەسەووف  كاری  هەشتەم:  بەشی  ناوەرۆك: 
ئەدەبی كوردیدا/ سەید عەبدولڕەحیم )مەولەوی( 

لە  نەتەوەیی  هۆنراوەی  و  ژیر  كامیل   -12
هەڵوێست و ڕەخنەدا- لێكۆڵینەوەی ئەدەبی

مینا  چ:  یەكەم،  چاپ:  ب.هەندرێن،  نووسین: 
)ڕۆنیۆ(، ش: بەغدا، ژس: 984، س: 1985، ل:158، 

ق:17×24
خاڵۆخاڵۆكەی  لە  ئاوڕدانەوەیەك  ناوەرۆك: 
مەولەوی و ژیر، یان ژیر ئاواتەكەی مامۆستا 
نەجمەدین مەالی هێنایە دی/ ڕۆشناییەك 
لەسەر خاڵۆی مەولەوی و خاڵۆ خاڵۆی 

ژیر.

13- ئەدەبی كوردی
لە  عومەر،  فازیل  فریاد  نووسین: 
كوردی  خوێندنی  باڵوكراوەكانی 
ش:  ؟،  چ:  دووەم،  چاپ:  بەرلین، 
ل:180،   ،1986 ؟، س:  ژس:  بەرلین، 

ق:15×21
ناوەرۆك: مەولەوی.

چاپی  نووسراوە  دووەم  چاپی  لە  وەك  تێبینی: 
یەكەمی لە ساڵی 1976 لە سلێمانی چاپكراوە، كە 

دەستمان نەكەوتووە. هەروەها ژمارەی سپاردنی 
 ISBN: 3-923446-27-6 كۆدی  و  نییە 

وەرگرتووە.

كوردی-  ئەدەبی  كەلەپووری  كەشكۆڵی   -14
بەرگی سێیەم

لە  قەرەداخی،  عەلی  محەمەد  نووسین: 
و  ڕۆشنبیری  دەزگای  باڵوكراوەكانی 
دار  چ:  یەكەم،  چاپ:  كوردی،  باڵوكردنەوەی 
 ،1986 س:   ،1243 ژس:  بەغدا،  ش:  ئەلحوڕییە، 

ل:314، ق:17×24
ناوەرۆك: مەولەوی.

15- ڕێبازی  ڕۆمانتیكی  لە ئەدەبی  كوردیدا
نووسین: خورشید ڕەشید ئەحمەد، لە باڵوكراوەكانی 
كوردی،  باڵوكردنەوەی  و  دەزگای  ڕۆشنبیری 
چاپ: یەكەم، چ: ئەلجاحیز، ش: بەغدا، ژس: 698، 

س: 1989، ل:368، ق:17×24
شێوەی   ئەدەبیاتی   سێیەم:  بەشی   ناوەرۆك: 

گۆران/ مەولەوی.

16- گەنجینەی فەرهەنگ و زانین
)شەپۆل(،  ئیبراهیمی  ساڵح  محەممەد  نووسین: 
چاپ: یەكەم، چ: ؟، ش: تاران، ژس: ؟، س: 1992، 

ل:150، ق:17×23
ناوەرۆك: حەكیم مەولەوی كورد.

17- مێژووی وێژەی كوردی- نووسراوی 1
لە  زادە(،  )سەفی  بۆرەكەیی  سدیق  نووسین: 
باڵوكراوەكانی ئینتیشاراتی )ناجی( لە بانە، چاپ: 
یەكەم، چ: چهر تبریز، ش: تەورێز، ژس: ؟، س: 

1375 )1996(، ل:560، ق:17×24
ناوەرۆك: هۆنەرانی دەوری ئەردەاڵن: مەولەوی.

لە  كورد  زانایانی  مێژووی  بووژاندنەوەی   -18
ڕێگەی دەستخەتەكانیانەوە- بەرگی یەكەم 

نووسین: محەممەد عەلی قەرەداخی، چاپ: یەكەم، 
 ،1998 س:   ،140 ژس:  بەغدا،  ش:  وەمیز،  چ: 

ل:392، ق:17×23
ناوەرۆك: عەقیدەكانی مەولەویی/ خاڵۆ شەهاب و 

خاڵۆ مەولەویی و خاڵ.

19- ڕاوە گزنگ- ڕەخنە و لێكۆڵینەوەی ئەدەبی
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باڵوكراوەكانی  لە  حەمەباقی،  محەممەد  نووسین: 
ڕۆشنبیری، ش:  چ:  چاپ:،  ڕۆشنبیری،  وەزارەتی 

هەولێر، ژس: 280، س: 1998، ل:147، ق:16×23
ناوەرۆك: مەولەوی! یان گەڕانەوە بۆ سەرچاوە.

20- كەشكۆڵی حاجی مەحموودی یاروەیس
نووسین: حاجی مەحموود یاروەیس، لێكۆڵینەوە و 
ساخكردنەوە: عوسمان محەممەد هەورامی، چاپ: 
 ،1998 78، س:  ژس:  سلێمانی،  بابان، ش:  چ:  ؟، 

ل:226، ق:16×22
ناوەرۆك: مەولەوی.

21- ئەنتۆلۆگیا
تر،  ئەوانی  و  كەریم  مەال  محەمەدی  نووسین: 
عارف،  خەبات  سەرپەریشتیكردن:  و  ئامادەكردن 
باڵوكردنەوەی  و  چاپ  بنكەی  باڵوكراوەكانی  لە 
ڕەسەن، چاپ: یەكەم، چ: ؟، ش: ستۆكهۆڵم، ژس: 

؟، س: 1999، ل:190، ق:16×23
ناوەرۆك: مەولەوی- ژیان و بەرهەمی: محەمەدی 

مەال كەریم.
 ISBN كۆدی  و  نییە  سپاردنی  ژمارەی  تێبینی: 

6-1-972549-91 وەرگرتووە.

22- زریزەی زێڕین
لە  )شەپۆل(،  ئیبراهیمی  ساڵح  محەمەد  نووسین: 

باڵوكردنەوەی  و  چاپ  دەزگای  باڵوكراوەكانی 
ئاراس، چاپ: یەكەم، چ: و-پەروەردە، ش: هەولێر، 

ژس: 227، س: 1999، ل:166، ق:16×23
ناوەرۆك: شیعری مەولەوی.

23- مەحموود پاشای جاف 1846- 1921
نووسین: ئومێد ئاشنا، چاپ: یەكەم، چ: بینایی، ش: 
سلێمانی، ژس: 116، س: 1999، ال: 36، ق:16×20

و  مەولەوی  كۆتایی:  و  دووەم  بەشی  ناوەرۆك: 
مەحموود پاشا.

لە  كورد  زانایانی  مێژووی  بووژاندنەوەی   -24
ڕێگەی دەستخەتەكانیانەوە- بەرگی سێیەم

یەكەم،  قەرەداخی، چاپ:  نووسین: محەمەد عەلی 
بەغداد، ژس: 612، س: 2000،  ئەلخەنسا، ش:  چ: 

ل:400، ق:17×24
چوارینەیەكی  مانای  ڕاستكردنەوەی  ناوەرۆك: 

مەولەوی.

25- بارانی سلێمانی- بەرهەمی باڵونەكراوە و لە 
یادكراوی محەمەد ساڵح دیالن

ئامادەكردن:  دیالن،  ساڵح  محەممەد  نووسین: 
چاپ  دەزگای  باڵوكراوەكانی  لە  ئاشنا،  ئومێد 
و-  چ:  یەكەم،  چاپ:  ئاراس،  باڵوكردنەوەی  و 

 ،2001 477، س:  هەولێر، ژس:  پەروەردە، ش: 
ل:144، ق:14×20

لێكۆڵینەوەی  دووەم:  بەشی  ناوەرۆك: 
ئەدەبی/ شاعیری گەورە مەولەوی/ مەولەویی 

ڕۆمانتیك.

26- پیرەمێرد و پێداچوونەوەیەكی نوێی ژیان و 
بەرهەمەكانی- بەرگی یەكەم

لە  ئاشنا،  ئومێد  لێكۆڵینەوە:  و  كۆكردنەوە 
باڵوكردنەوەی  و  چاپ  دەزگای  باڵوكراوەكانی 
ئاراس، چاپ: یەكەم، چ: و- پەروەردە، ش: هەولێر، 

ژس: 314، س: 2001، ل:424، ق:16×23
ناوەرۆك: مەولەوی.

 1936/5/16  –  1935/10/24 ڕووناكی   -27
یەكەمین گۆڤاری كوردیی شاری هەولێر

لە  موكریانی،  د.كوردستان  ئامادەكردن: 
باڵوكردنەوەی  و  چاپ  دەزگای  باڵوكراوەكانی 
ئاراس، چاپ: یەكەم، چ: و-پەروەردە، ش: هەولێر، 
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ژس: 148، س: 2001، ل:44+ 218، ق:20×27
مەال  وەك:  بابەتی  هەندێ   ژ6-  ناوەرۆك: 

عەبدولڕەحیم مەولەوی: حسێن حوزنی.

لە  كورد  زانایانی  مێژووی  بووژاندنەوەی   -28
ڕێگەی دەستخەتەكانیانەوە- بەرگی چوارەم

نووسین: محەمەد عەلی قەرەداخی، چاپ: یەكەم، 
 ،2002 س:   ،87 ژس:  بەغداد،  ش:  الخنساء،  چ: 

ل:400، ق:17×24
شێخی  كەشكۆڵی  دەستخەت/  وێنەی  ناوەرۆك: 
كۆماسیی/  و  مەولەوی  شیعری  حیسامەدین/ 

پارچەیەك شیعری مەولەوی.

كوردی-  ئەدەبی  كەلەپووری  كەشكۆڵی   -29
بەرگی پێنجەم- كەشكۆڵی عەبدولفەتاح

لە  قەرەداخی،  عەلی  محەممەد  نووسین: 
باڵوكردنەوەی  و  چاپ  دەزگای  باڵوكراوەكانی 
ش:  پەروەردە،  و-  چ:  یەكەم،  چاپ:  ئاراس، 
هەولێر، ژس: 239، س: 2002، ل:،295 ق:16×23

ناوەرۆك: مەال ڕەحیمی تایجۆزیی )مەولەوی(

30- گۆران- نووسین و پەخشان و وەرگێڕانەكانی
لە  ئاشنا،  ئومێد  ڕێكخستن:  و  كۆكردنەوە 
باڵوكردنەوەی  و  چاپ  دەزگای  باڵوكراوەكانی 
ش:  پەروەردە،  و-  چ:  یەكەم،  چاپ:  ئاراس، 

هەولێر، ژس: 10، س: 2002، ل:173، ق:14×21
ناوەرۆك: مەولەوی  و شیعری  موناسەبات.

31- یادكردنەوەی ئەستێرە گەشاوەكانی ئەدەب 
و هونەر

نووسین: مارف ناسراو، لە باڵوكراوەكانی 
و  چاپ  گشتیی  بەڕێوەبەرێتیی 

باڵوكردنەوە- و.ڕۆشنبیری
چاپ: یەكەم، چ: و- ڕۆشنبیری، ش: 
 ،2002 س:   ،139 ژس:  سلێمانی، 

ل:200، ق:17×24
ناوەرۆك: مەولەوی 1806- 1882

32- پەیدابوونی ڕەخنەی ئەدەبی لە 
شیعری كالسیكی كوردیدا تا جەنگی گێتی یەكەم
لە  ئامێدی،  یاسین  عەبدوڵاڵ  نووسین: 
باڵوكردنەوەی  و  چاپ  دەزگای  باڵوكراوەكانی 
ش:  پەروەردە،  و-  چ:  یەكەم،  چاپ:  ئاراس، 

هەولێر، ژس: 289، س: 2003، ل:120، ق:15×21
لە  ئەدەبی  ڕەخنەی  سێیەم:  بەشی  ناوەرۆك: 
یەكەمی  نیوەی  لە  كوردیدا  كالسیكی  شیعری 

سەدەی نۆزدەم/ مەولەوی.

33- خەرمان- شارا- تۆماری تەمەن- ئەرشیف 
3

ئەزمەڕ،  یەكەم، چ:  نووسین: كەریم زەند، چاپ: 
ل:620،   ،2003 س:   ،175 ژس:  سلێمانی،  ش: 

ق:17×24
ناوەرۆك: مەولەوی/ ڕێبازگەی مەولەوی.

34- سەرجەمی بەرهەمی حەسەن قزڵجی
ئامادەكردن:  قزڵجی،  حەسەن  نووسین: 
موحسین قزڵجی، سەرپەرشتی: سدیق ساڵح، لە 
باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم، 
ژس:  سلێمانی،  ش:  سەردەم،  چ:  یەكەم،  چاپ: 

134، س: 2003، ل:540، ق:20×29
ناوەرۆك: 3- وتار و ڕەخنە و لێكۆڵینەوە: ئەمە 

ناهەقییە لە )مەولەوی( كراوە.

مێژووی ئەدەبی كوردی- بەرگی سێیەم/   -35
نووسینەوەی  پڕۆژەی  هێنانەدی  بەرهەمە  ئەم 
تا  سەرەتاوە  لە  كوردییە  ئەدەبی  مێژووی 
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ناوەڕاستی سەدەی بیستەم0 
باڵوكراوەكانی  لە  خەزنەدار،  د.مارف  نووسین: 
چاپ:  ئاراس،  باڵوكردنەوەی  و  چاپ  دەزگای 
یەكەم، چ: و- پەروەردە، ش: هەولێر، ژس: 282، 

س: 2003، ل:440، ق:17×24
ناوەرۆك: بەشی بیست و یەكەم: مەولەوی/ ژیانی 
مەولەوی/ دیوانی شیعری مەولەوی/ بەشی بیست 
و دووەم: گەشتێك لە گوڵزاری دیوانی مەولەویدا/ 
باوەڕ و بینین/ دڵداری و سروشت/ خۆشەویستی 
و مرۆڤایەتی/ فرمێسك و زام/ مرۆڤ و كردەوە/ 

ئێش و ئازار.

بۆ شیعری  تێڕوانینێك  36-خەیاڵ و ڕۆح- چەند 
كوردی

باڵوكراوەكانی  لە  نووسەرێك،  چەند  نووسین: 
یەكەم،  چاپ:  سەردەم،  پەخشی  و  چاپ  دەزگای 
چ: سەردەم، ش: سلێمانی، ژس: 602، س: 2004، 

ل:456، ق:14×20
ناوەرۆك: شاییەكەی مەولەوی و چەند سەرنجێكی 

بەراوردكاری: عەبدولڕەزاق بیمار.

كوردی  عەقیدەی  ئیمان-  عەقیدەی   -37
»لوببەلعەقایید« كۆنترین دەستنووس: 1818/3/21 
شارەزووری  خالید  كورتكردنەوە:  و  كۆكردنەوە 
و  ئاشناكردن  خالید(،  )مەوالنا  نەقشبەندی 
لێكۆڵینەوە: بابی اللۆ )كەمال ڕەئووف محەممەد(، 
لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی 
ئاراس، چاپ: یەكەم، چ: و- پەروەردە، ش: هەولێر، 

ژس: 159، س: 2004، ل:335، ق:16×23
دانان  ئیمان-  عەقیدەی  سێیەم:  بەشی  ناوەرۆك: 
و نووسینی لە نێو كورددا/ سەرەقەڵەمە نامەیێكی 

كوردیی )مەولەوی(

38- لێكۆڵینەوەكانی هەشتەمین فێستیڤاڵی گەالوێژ
و  ئەدەبی  بنكەی  باڵوكردنەوە:  و  ئامادەكردن 
ڕووناكبیریی گەالوێژ، چاپ: یەكەم، چ: سان، ش: 

سلێمانی، ژس:، س: 2004، ل:130، ق:21×29
ڕەگەزی ڕەسەنایەتی مۆسیقای  نەغمە  ناوەرۆك: 
شیعری بڕگەیی و ناسككاری پڕۆسەی بزاوتوویی 

لیریكای مەولەوی: عادل محەممەد پوور.

39- مێژووی بیری كوردی
نووسین: مامۆستا جەعفەر )فازیل كەریم ئەحمەد(، 

بیروهۆشیاری  مەكتەبی  باڵوكراوەكانی  لە 
)ی.ن.ك(، چاپ: یەكەم، چ: ؟، ش: سلێمانی، ژس: 

832، س: 2004، ل:182، ق:20×28
ناوەرۆك: چەپكێك لە گوڵزاری مەولەوی.

40- مێژووی هۆزی جاف و ژیانی تیرەكانی
لە  حەسەن،  عەزیز  مەحموود  نووسین: 
ڕاگەیاندنی  و  چاپەمەنی  ناوەندی  باڵوكراوەكانی 
چ: خاك، ش: سلێمانی، ژس:  یەكەم،  خاك، چاپ: 

562، س: 2004، ل:252، ق:16×22
كورد-  پایەبەرزی  و  گەورە  شاعیری  ناوەرۆك: 

مەولەوی.

41- یاقووت و زمڕووتی كوردی- ئایین و فەلسەفە 
)بەرگی دووەم(

نووسین: حسێن محەممەد عەزیز، لە باڵوكراوەكانی 
باڵوكردنەوە-  و  چاپ  گشتیی  بەڕێوەبەرێتی 
و.ڕۆشنبیری، چاپ: یەكەم، چ: شڤان، ش: سلێمانی، 

ژس: 651، س: 2004، ل:223، ق:15×20
و  ئایین  كوردی/  هۆنراوەی  هەوێنی  ناوەرۆك: 

فەلسەفە/ كۆمەڵێك شاعیری كورد: مەولەوی.

سەرجەمی  واڵتی-  وە  سلێمانی  تاریخی   -42
بەرهەمی محەمەد ئەمین زەكی بەگ- سێیەم بەرگ
نووسین: محەممەد ئەمین زەكی بەگ، ئامادەكردن: 

ژین،  بنكەی  باڵوكراوەكانی  لە  ساڵح،  ڕەفیق 
چ: شڤان، ش: سلێمانی، ژس:  دووەم،  چاپ: 

907، س: 2005، ل:265، ق:16×23
ناوەرۆك: هەمان ناوەرۆكی چاپی یەكەمی هەیە، 

بڕوانە كتێبی ژمارە یەك.

پڕ  ژیاننامەی  بە  گەشتێك  لە وشە-  باخێك   -43
شكۆی پیرەمێرددا

لە باڵوكراوەكانی  نووسین: مستەفا ساڵح كەریم، 
یەكەم،  چاپ:  سەردەم،  پەخشی  و  چاپ  دەزگای 
چ: سەردەم، ش: سلێمانی، ژس: 220، س: 2006، 

ل:269، ق:14×20
الی  )مەولەوی(  خۆشەویستی  و  ڕێز  ناوەرۆك: 
دۆستایەتی  شاعیران/  نێوان  ڕازی  پیرەمێرد/ 

قەڵەم/ مەولەوی و ئێمە و مەوالنای ڕۆمی.

44- تۆماری تەمەن – 7 ئایینستان- ئایین و باوەڕ 
و كوردستان- النكەی پەیامبەران
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نووسین: كەریم زەند، چاپ: یەكەم، چ: ئزمڕ ، ش: 
سلێمانی، ژس: 950، س: 2006، ل:394، ق:17×24

ناوەرۆك: ڕێبازگەی مەولەوی.
45- خوێندنەوەیەكی تازەی هەڵبەستی كوردی

باڵوكراوەكانی  لە  بیمار،  عەبدولڕەزاق  نووسین: 
چاپ:  ئاراس،  باڵوكردنەوەی  و  چاپ  دەزگای 
یەكەم، چ: و-پەروەردە، ش: هەولێر، ژس: 661، 

س: 2006، ل:229، ق:15×21
چەند  و  مەولەوی   شایییەكەی   ناوەرۆك: 

سەرنجێكی  بەراوردكاری .

شیعردا-  ماناكانی  دوای  بە  گەڕان   -46
خوێندنەوەی هەڵبژاردەیەك لە شیعری كوردی.

باڵوكراوەكانی  لە  قەرەداخی،  عەتا  نووسین: 
دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم، چاپ: یەكەم، 
چ: حەمدی؟، ش: سلێمانی، ژس: 460، س: 2006، 

ل:276، ق:16×23
ناوەرۆك: ترسی )مردن و ئەفسانەی ئاوی حەیات( 

لە شیعری )وادەی سفیدەی...(ی )مەولەوی(دا.

47- مودەڕیسنامە- مامۆستا مەال عەبدولكەریمی 
مودەڕیس- سەربوردێك لە ژیان و ماندوبوونی 

گەورە زانای كورد
ئەحمەد،  ئەبوبەكر  ئاوات  ئامادەكردن: 
پێداچوونەوە: محەممەدی مەال كەریم و م.سەاڵح 
عەبدولقادر، لە باڵوكراوەكانی ناوەندی ڕاگەیاندنی 
ژس:  سلێمانی،  ش:  ئارا،  چ:  یەكەم،  چاپ:  ئارا، 

818، س: 2006، ل:87، ق:14×21
ناوەرۆك: ڕۆڵی مەال عەبدولكەریمی مودەڕیس 
بەرهەمەكانی  ڕاڤەكردنی  و  ناساندن  لە 

مەولەویدا.

بەرگی دووەم-  یادی مەردان-   -48
هەورامان  نەقشبەندییەكانی  شێخە 
مەنسووبە  و  مورید  لە  هەندێ  و 

دیارەكانیان
عەبدولكەریمی  مەال  نووسین: 
باڵوكراوەكانی  لە  مودەڕیس، 
سنە،  كوردستان-  »باڵوكردنەوەی 
چاپ: دووەم، چ: ؟، ش: ئێران، ژس: ؟، س: 1385 

)2006(، ل:668، ق:17×24
ناوەرۆك: هەمان ناوەرۆكی چاپی یەكەمی هەیە 

بڕوانە كتێبی ژمارە هەشت.

 ISBN: تێبینی: ژمارەی سپاردنی نییە و كۆدی
2-89-7638-964 وەرگرتووە.

ئەدەبی و ڕووناكبیری  فێستیڤاڵی  یەكەمین   -49
)ناوەندی ڕووناكبیریی هەڵەبجە(- كۆی سەرجەم 
یەكەمین  لێكۆڵینەوەكانی  و  چیرۆك  و  شیعر 

فێستیڤاڵی ناوەندی ڕووناكبیریی هەڵەبجە.
ئامادەكردن و باڵوكردنەوە: ناوەندی ڕووناكبیریی 
هەڵەبجە، چاپ: یەكەم، چ: شەهید ئازاد هەورامی، 
ل:304،   ،2006 س:  ؟،  ژس:  كەركووك،  ش: 

ق:16×24
شیعری  لە  تەسەوف  ڕەهەندی  ناوەرۆك: 

)مەولەوی(دا: ئەنوەر عەرەب.

50- ئەندێشە جوانەكانی ڕۆح لە شیعری كوردیدا.
باڵوكراوەكانی  لە  حەسەن،  ڕەئووف  نووسین: 
سلێمانی،  باڵوكردنەوەی  و  چاپ  بەڕێوەبەرێتی 
چاپ: یەكەم ، چ: ڕوون، ش: سلێمانی، ژس: 865، 

س: 2007، ل:164، ق:14×20
لە  گەوهەرێك  چەند  ورشی  ورشە  ناوەرۆك: 

هەناوی دوو شیعرنامەی )مەولەوی(دا.

51- شێوە و ناوەرۆك- كۆمەڵێك لێكۆڵینەوە لە 
ئەدەبی كوردی.

نووسین: ئومێد ئاشنا، لە باڵوكراوەكانی دەزگای 
چ:  یەكەم،  چاپ:  ئاراس،  باڵوكردنەوەی  و  چاپ 
 ،2007 س:   ،1147 ژس:  هەولێر،  ش:  ئاراس، 

ل:247، ق:16×23
شیعرەكانی  لە  پاكژبوونەوە  كێشەی  ناوەرۆك: 

مەولەویدا.

52- لە میحرابی ئەدەبدا- چەند لێكۆڵینەوەیەكی 
ئەدەبی.

باڵوكراوەكانی  لە  بەرزنجی،  د.سەباح  نووسین: 
ڕۆژنامەی كۆمەڵ، چاپ: یەكەم، چ: چوارچرا، ش: 
سلێمانی، ژس: 904، س: 2007، ل:82، ق:16×22
ناوەرۆك: چەند ئاماژەیەكی كەالمی فەلسەفی و 
ڕۆڵی  )مەولەوی(دا-  بەرهەمەكانی  لە  عیرفانی 
و  ناساندن  لە  مودەڕیس  عەبدولكەریمی  مەال 

ڕاڤەكردنی بەرهەمەكانی مەولەویدا.

و  )سروشت  كوردی  زمڕووتی  و  یاقووت   -53
جوانی(- بەرگی سێیەم
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نووسین: حسێن محەممەد عەزیز، چاپ: یەكەم، چ: 
سیما، ش: سلێمانی، ژس: 433، س: 2007، ل:317، 

ق:14×20
ناوەرۆك: زستان- لە هۆنراوەی چەند شاعیرێكدا: 
مەولەوی/ بەهار- لە هۆنراوەی چەند شاعیرێكدا: 
مەولەوی/ هاوین- لە هۆنراوەی چەند شاعیرێكدا: 
هۆنراوەی چەند شاعیرێكدا:  لە  پاییز-  مەولەوی/ 

مەولەوی.
 ISBN: كۆدی  سپاردن  ژمارەی  لە  جگە  تێبینی: 

1-8-970560-91 وەرگرتووە.

54- ئەلبوومی  كەشكۆڵ- بەرگی یەكەم
لە  قەرەداخی،  عەلی   محەممەد  نووسین: 
یەكەم،  چاپ:  كوردی،  ئەكادیمیای   باڵوكراوەكانی 
 ،2008 س:   ،1141 ژس:  دهۆك،  ش:  خانی،  چ: 

ل:346، ق:17×24
ناوەرۆك: مەولەوی .

لە  كورد  زانایانی  مێژووی  بووژاندنەوەی   -55
ڕێگەی دەستخەتەكانیانەوە- بەرگی هەشتەم.

لە  قەرەداخی،  عەلی  محەممەد  نووسین: 
باڵوكردنەوەی  و  چاپ  دەزگای  باڵوكراوەكانی 
ئاراس، چاپ: یەكەم، چ: ئاراس، ش: هەولێر، ژس: 

1085، س: 2008، ل:398، ق:16×23

دووەم/  مەولەوی  و  یەكەم  مەولەوی  ناوەرۆك: 
پەخشانی  بە  مەولەوی  دانراوێكی  دۆزینەوەی 
كوردی/ نامە و مۆر و ئیمزای مەولەوی/ مەولەوی 

و پەخشانی كوردی.

56- بەرەو جیهانی شیعریی چەند شاعیرێك
نووسین: كەمال غەمبار، لە باڵوكراوەكانی دەزگای 
یەكەم،  چاپ:  ئاراس،  باڵوكردنەوەی  و  چاپ 
 ،2008 س:   ،1678 ژس:  هەولێر،  ش:  ئاراس،  چ: 

ل:408، ق:16×24
ناوەرۆك: مەولەوی شاعیری ڕەوتی نوێخوازی.

57- چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی
)كەساس  سەعید  ئەحمەد  د.محەممەد  نووسین: 
جەباری(، لە باڵوكراوەكانی بەڕێوەبەرایەتی چاپ 
چاپ:  و.ڕۆشنبیری ،  سلێمانی-  باڵوكردنەوەی  و 
یەكەم، چ: ڕۆمان، ش: سلێمانی، ژس: 2537، س: 

2008، ل:306، ق:16×22
تێكستە  لە  دابڕان  كاریگەریی   -5 ناوەرۆك: 

شیعرییەكانی مەولەویدا.

58- خەزێنە- كۆمەڵە وتار
نووسین: مەال عەبدوڵاڵ ئەحمەدییان )عەلالمە(، لە 
باڵوكراوەكانی نەشری ئیحسان، چاپ: یەكەم، چ: 

مەهارەت، ش: تاران، ژس: ؟، س: 1387 )2008(، 
ل:309، ق:15×21

و  مەولەوی  ئەدەبی:  لێكۆڵینەوەی  ناوەرۆك: 
ئاسەوارەكانی لە دەالقێكی نوێوە.

 ISBN: تێبینی: ژمارەی سپاردنی نییە و كۆدی
5-356-964-978 وەرگرتووە.

كوردییەكان-  هۆنراوە  و  بەیت  دەقنامە-   -59
بەرگی یەكەم

لە  قەرەداخی ،  عەلی   محەممەد  نووسین: 
باڵوكردنەوەی  و  چاپ  دەزگای  باڵوكراوەكانی 
ئاراس، چاپ: یەكەم، چ: ئاراس، ش: هەولێر، ژس: 

1769، س: 2008، ل:،367 ق:16×23
مەولەوی   عەقیدەی   كوردی/   پەخشانی   ناوەرۆك: 

بە پەخشانی  كوردی. 

60- كۆڤارا چیا 
باڵوكراوەكانی  لە  سندی،  د.بەدرخان  ئامادەكرن: 
چاپ:  سپیرێز،  باڵوكردنەوەی  و  چاپ  دەزگای 
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یەكەم، چ: حاجی هاشم، ش: هەولێر، ژس: 988، 
س: 2008، ل:105، ق:15×21

كەریم  حەمە  مەولەوی:  ژمارە2:  ناوەرۆك: 
هەورامی.

تێبینی: ئەم گۆڤارە 2 ژمارەی لێ دەرچووە كە 
یەكەم ژمارەی لە ساڵی 1970 لە شاری هەولێر 

بووە/ ژمارەی دووش لە ساڵی 1971دا بووە.

61- مێژووی  وێژەی  كوردی - بەرگی یەكەم
لە  زادە(،  )سەفی   بۆرەكەیی   د.سدیق  نووسین: 
باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی 
ش:  ئاراس،  چ:  دووەم،  چاپ:  ئاراس، 
هەولێر، ژس: 941، س: 2008، ل:600، 

ق:16×23
چاپی  ناوەرۆكی  هەمان  ناوەرۆك: 
ژمارە  كتێبی  بڕوانە  هەیە،  یەكەمی 

.17

پێداچوونەوەیەكی  و  پیرەمێرد   -62
نوێی ژیان و بەرهەمەكانی- بەرگی 

یەكەم
لە  ئاشنا،  ئومێد  لێكۆڵینەوە:  و  كۆكردنەوە 
باڵوكردنەوەی  و  چاپ  دەزگای  باڵوكراوەكانی 
هەولێر،  ش:  ئاراس،  چ:  دووەم،  چاپ:  ئاراس، 

ژس: 2556، س: 2009، ل:424، ق:16×22
ناوەرۆك: هەمان ناوەرۆكی چاپی یەكەمی هەیە، 

بڕوانە كتێبی ژمارە 26

63- زانایانی پیر خدری- لە بووژاندنەوەی مێژووی 
زانایانی كورد لە ڕێگای دەستخەتەكانیانەوە

پیرخدری-  گەرمكی  حەمید  ئەحمەد  نووسین: 
ئەنوەر كامل گەرمكی پیرخدری، لە باڵوكراوەكانی 
ساداتی  كۆمەاڵیەتی  و  ڕۆشنبیری  مەڵبەندی 
پیرخدری، چاپ: یەكەم، چ: ڕەهەند، ش: سلێمانی، 

ژس: 1481، س: 2009، ل:290، ق:17×24
ناوەرۆك: مەال عەبدولڕەحیم )مەولەوی شاعیر(/ 

مەال محەممەد كوڕی مەولەوی...

64- مێژووی بیری كوردی
نووسین: مامۆستا جەعفەر )فازیل كەریم ئەحمەد(، 
بیروهۆشیاری  مەكتەبی  باڵوكراوەكانی  لە 
)ی.ن.ك(، چاپ: دووەم، چ: حەمدی، ش: سلێمانی، 

ژس: 1305، س: 2009، ل:622، ق:18×25
ناوەرۆك: چەپكێك لە گوڵزاری مەولەوی.

بەرگی  نووسینەكان-  كۆی  وشە-  بارانە   -65
یەكەم نووسینە ئەدەبییەكان

باڵوكراوەكانی  لە  جاف،  حەسەن  نووسین: 
بەڕێوەبەرایەتی گشتیی ڕۆژنامەنووسیی و چاپ 
و-ڕۆشنبیری،  چ:  یەكەم،  چاپ:  باڵوكردنەوە،  و 
ل:424،   ،2010 س:   ،2291 ژس:  هەولێر،  ش: 

ق:16×23
ناوەرۆك: مەولەوی.

66- بەعسیزم و سەركوتكردنی ژیان
باڵوكراوەكانی  لە  مەحموود،  ڕامیار  نووسین: 
كادیران،  پێگەیاندنی  و  هۆشیاری  ئەكادیمیای 
ژس:  سلێمانی،  ش:  حەمدی،  چ:  یەكەم،  چاپ: 

1379، س: 2010، ل:185، ق:15×21
چەمكی  بۆشاییدا-  بەسەر  چەمانەوە  ناوەرۆك: 
مردن الی )مەالی جزیری و مەولەوی و مەحوی(

مەال  دەباتەوە-  نەمری  لە  گرەو  پیاوێك   -67
تایبەت  فێستڤاڵێكی  لە  مودەڕیس  عەبدولكەریمی 
بە كۆمەڵەی ڕووناكبیریی كەركووك ساڵی 2006
نووسین: ساڵح هەلالج، پێداچوونەوە: محەممەدی 
كۆمەڵەی  باڵوكراوەكانی  لە  كەریم،  مەال 
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چاپ:  كەركووك،  كۆمەاڵیەتی  و  ڕووناكبیری 
یەكەم، چ: كارۆ، ش: سلێمانی، ژس: ؟، س: 2010، 

ل:266، ق:15×20
عەبدولكەریمی  مەال  مامۆستا  ڕۆڵی  ناوەرۆك: 
مودەڕیس لە ناساندن و ڕاڤەكردنی بەرهەمەكانی 

مەولەویدا: د.سەباح محەممەد بەرزنجی.

و  كۆمەاڵیەتی  و  ئەدەبی  باسێكی  چەند   -68
لێكۆڵینەوە لە هەندێكیان

ئامادەكردن: عالییە عەبدولكەریم مودەریس، چاپ: 
یەكەم، چ: حەمدی، ش: سلێمانی، ژس: 1462، س: 

2010، ل:82، ق:16×22
ناوەرۆك: لێكدانەوەی دوو نموونە لە شیعرەكانی 

مەولەوی.

69- سۆزی لیریكا لە ئەزموونی شیعری كوردیدا- 
كۆمەڵە وتار

نووسین: عادل محەممەد پوور، لە باڵوكراوەكانی 
چ:  یەكەم،  چاپ:  الوان،  و  ڕۆشنبیری  وەزارەتی 
و-ڕۆشنبیری، ش: هەولێر، ژس: 2468، س: 2010، 

ل:252، ق:14×21
مەولەوی/  لیریكای  ئیماژكاری  ناوەرۆك: 
مەولەوی/  دەقێكی  هونەری  خوێندنەوەی 
گەورە/  لیریكای  دوو  دەسبازی  سەرپەنجەی 
تێبینییەك لەسەر پارچە لیریكایەكی باڵونەكراوەی 
و  هۆرامان  هاوچەرخی  شیعری  مەولەوی/ 

ڕوونكردنەوەیەك.

)ژمارە  یەكەم  ساڵی  نوێ -  ڕۆژی  گۆڤاری   -70
1-6( )نیسان- ئەیلوولی 1960(

لە  ساڵح،  ڕەفیق  ساڵح-  سدیق  ئامادەكردن: 
باڵوكراوەكانی بنكەی ژین، چاپ: یەكەم، چ: شڤان، 
ش: سلێمانی، ژس: 1905، س: 2010، ل:686+20، 

ق:16×23
ناوەرۆك: ژمارە 2 ساڵی 1-: یادی شاعیری نەمر 

)مەولەوی(: نەجمەددین مەال.

بەرگی   /1960  -1954 هەتاو  گۆڤاری   -71
چوارەم- بەشی دووەم )ژمارە 130-115(

ئامادەكردن: سدیق ساڵح، ڕەفیق ساڵح، عەبدوڵاڵ 
د.كوردستان  لێكۆڵینەوە:  و  پێشەكی  زەنگەنە، 
و  ژین  بنكەی  هاوبەشی  پڕۆژەی  موكریانی، 
موكریانی،  باڵوكردنەوەی  و  توێژینەوە  دەزگای 

چاپ: یەكەم، چ: باز، ش: هەولێر، ژس: 577، س: 
2010، ل:3015-3473+51، ق:17×23

كورد(:  )المارتینی  مەولەوی  ژ118:  ناوەرۆك: 
م.ڕەسووڵ.

بەرگی سێیەم/  ئەدەبی كوردی-  مێژووی   -72
نیوەی یەكەمی سەدەی نۆزدەم 1801- 1850

باڵوكراوەكانی  لە  خەزنەدار،  د.مارف  نووسین: 
چاپ:  ئاراس،  باڵوكردنەوەی  و  چاپ  دەزگای 
س:   ،731 ژس:  هەولێر،  ش:  ئاراس،  چ:  دووەم، 

2010، ل:536، ق:15×21
هەیە  یەكەمی  چاپی  ناوەرۆكی  هەمان  ناوەرۆك: 
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دووەم شاعیران

باڵوكراوەكانی  لە  ساڵح،  مەال  حەكیم  نووسین: 
یەكەم،  چاپ:  هەڵەبجە،  یادگاری  بەڕێوەبەرێتی 
 ،2010 1793، س:  سلێمانی، ژس:  دیالن، ش:  چ: 

ل:280، ق:17×24
ناوەرۆك: مەولەوی.


