(وێژەی جیهانی) لە ڕەهەندی
زمانی نەتەوەیی و ڕەخنەی
ئەدەبییەوە

هادی حەبیبی
(بۆکان)

کورتەی وتار:
ڕاســتییەکەی ئــەو ڕێبــازەی کــە ئاکامەکــەی
گەیشــتن بــە لووتکــە و بــوون بــە وێــژەی جیهانییە،
هەمــان ڕێبــازە کــە بــە فەرهەنگــی نەتەوەیــی و
فۆلکلــۆر و کەلەپــووری گەلەکانــدا تێدەپــەڕێ،
ئــەم پەیڤــە واتــای ئەوەیــە کــە ئەدەبــی جیهانــی،
بێگومــان ڕیشــەی لــە بایەخــی هــزری و فەرهەنگــی
نەتەوەکانــدا هەیــە ،پاشــان بــە کەرەســتەی
(زمان)ـــەوە لــە قۆناغــی زارەکــی بــوون دەردەچــێ
و وەک پاژێــک لــە ئەدەبیاتــی نووســراوەیی و دوای
ســەرکەوتن و وەرگرتنێکــی فرەالیەنــە ،دەبێتــە
وێــژەی جیهانــی ،ئــەم وتــارە هــەوڵ دەدا بــە
لێکۆڵینــەوە لــەو بابەتــە و بــە هێنانــەوەی چەنــد
نموونــەی ســەرکەوتوو لــەم شــێوازە ،تیشــک بخاتــە
ســەر چۆنیەتــی تێپەڕیــن لــە قۆناغــی ناوچەییــەوە
بــۆ قۆناغــی جیهانیبوونــی ئــەم مۆدێلــە لــە
ئەدەبیــات:
چەمکە کلیلییەکان:
وێــژەی جیهانــی ،هــزر ،نــۆم چۆمســکی،
مۆدێرنیتــە ،ڕۆالن بــارت ،چیڕۆکــی پاڵەوانیەتــی،
شــوناس ،دەقــی ئەدەبــی.
ســەرەتا :دەق و داهێنانــی ئەدەبــی ،هونەرێکــی
کارامــە و بایەخێکــی هزرییــە کــە ســەرچاوەکەی
بــۆ هێــزی فیکــر و ڕاســتییەکەی بــۆ خەیاڵــی
داهێنەرەکــەی دەگەڕێتــەوە .بــە واتایەکــی دیکــە
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داهێنــەر بــە هێــزی خەیاڵــی و هزریــی خۆیــەوە،
لــە شــتگەلی ئاســایی و دیمەنــی بــاو و بەرچــاوی
دەوروبــەری ،شــکڵی مۆدێــرن و جیــاواز دەخوڵقێنێ
و بــەو بۆنەیــەوە پێوەندییەکــی تــازە لــە نێــوان
خــۆی و جیهانــی دەوروبەریــدا ســاز دەکا ،لــە
تەعبیرێکــی جیــاواز و لــە ڕوانینێکــی بەرفراوانتــردا،
هەنــگاوی پێشــکەوتووانە هەڵدێنێتــەوە و بیــری
جیــاواز ســاز دەکات و ســامانێکی هــزری بــە موڵکی
ئەدەبیــی نەتەوەکــەی زیــاد دەکا .وێــژە (وەک
تیــوری) و خاوەنــی هــەر بەرهەمێکــی خەیاڵکــرد
(وەک بــە کــردەوە دەرهێنــەری وێــژە) دیــاردە
سروشــتییەکانی کۆمەڵگەمــان بــە جیلوەیەکــی
تــازەوە دێننــە پێــش چــاو و نهێنییــەکان ئاشــکرا
دەکــەن و وێــڕای ســازکردنی شوناســی ئەدەبــی،
زانســتێکی نــوێ لــە مەعریفــەت و جیهانی هەســتیی
دەخەنــە ڕوو ،کەوابــوو خەیــاڵ و دەســەاڵتی هزریــی
نووســەر ،یــان (شــاعیر) ســەرەتا ڕازی دانوســتان
و پێوەنــدی نێــوان خــۆی لەگــەڵ بابەتگەلــی
دەوروبەریــدا ئاشــکرا دەکا و دواتــر گیــان بــە بــەر
هەمــوو ئــەو وێنــە هەســت بزوێنانــەدا دەکا کــە
ڕوح و هەســتیان تەنیوەتــەوە ،ســەرجەمی ئــەو
ڕاســتییانەش بــە بۆنــەی کەرەســتەی زمانــەوە دێنە
بەرهــەم .سروشــتییە کــە زمانــی شــاعیر جیــاوازە
لــەو زمانــەی کــە پســپۆڕێک بابەتێکــی زانســتی
پــێ ڕوون دەکاتــەوە ،یــان جیــاوازە لــەو زمانــەی
کــە مێژووزانێــک قۆناغێکــی مێژوویــی پــێ تاووتــوو
دەکا ،بێجگــە لــە جیاوازیــی زمانــی ،لــە کەڵــک
وەرگرتنــی زمانێکــی شــاعیرانەدا هــەم خــودی واژە
ڕۆڵــی خــۆی هەیــە ،هەمیــش بــواری ئاهەنگینــی
ســەرجەمی ئــەو واژانــە خاوەنــی گرنگایەتییەکــی
تایبەتــن ،ڕاســتییەکەی زمانــی شــیعر ،پێکهاتەیەک
لــە مانــا و مۆســیقایە ،واتــا هــەم مەبەســتێک
دەپێکــێ و هــەم وەک پارچەیــەک مۆســیقا،

خانی

ڕیتمێکــی ڕێکوپێــک و کێشــدار بــە دەســتەوە دەدا.
.)27
).
27 ::1375
(میرصادقــی1375 ،
زمــان بــە گشــتی بــۆ کەســی شــاعیر و داهێنــەر
کەرەســتەیەکی ناتــەواوە و گەلێــک بۆشــایی
تایبــەت بــە خــۆی هەیــە ،ڕاســتییەکەی ئــەوە
شــاعیرە کــە بــە داهێنــان و ڕچەشــکاندنی هــزری و
مانایــی و ڕێزمانییــەوە ،زمــان دەوڵەمەنــد دەکات و
::1376
دەیگەیەنێتــە ئاســتێکی ئیدیــال( .طاهبــاز1376 ،
 .)162هەرچەنــد نابــێ لــە گشــتییەتی زمانــدا ئــەم
.)162
تیورییــەی نــۆم چۆمســکی لــە بیــر بکــرێ کــە پێــی
وایــە « :کەڵــک وەرگرتنــی ڕاســتەقینە لــە زمــان،
لــە هەقیقەتــدا زۆرجــار ڕەگەزگەلێــک لــە زەیــن/
مێشــک دەگرێتــەوە ،کــە لــە ئاســتی لێهاتوویــی
زمــان تێدەپــەڕێ ،هــەر بۆیــە ئــەوەی وێــژەر
دەریدەبــڕێ ،یــان دەرکــی دەکا ،ڕاســتییەکەی بــە
تەنیــا دەســکەوتی تایبەتمەندییەکانــی لێهاتوویــی
.)120
).
120 ::1377
(زمــان) نییــە»( .چامســکی1377 ،
دیــارە ئــەم بۆچوونــەی نــۆم چۆمســکی،
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خوێندنەوەیەکــی زانســتییانەیە بەرانبــەر بــە
زمــان و زانســتی وەک ڕێزمــان و تەکنیکــی
زمانــی و زمانناســی و دەســتووری زمــان لــە خــۆ
دەگــرێ ،ڕێــک ئــەم بۆچوونــە لــە خوێندنــەوەی
هونەرییانــەش بەرانبــەر بــە زمانــدا هــەر هەیــە و
وەک پێشــتر ئامــاژەی پــێ کــرا ،زمانــی شــاعیر
جیــاوازە لــەو زمانــەی کــە پســپۆڕێک بابەتێکــی
زانســتی پــێ ڕوون دەکاتــەوە .بــەو جیاوازییــەی کە
لــەم ڕوانگەیــەدا (واتــا :خوێندنــەوەی هونەرییانــە
بەرانبــەر بــە زمــان) زەرفییەتــە هونەرییەکانــی
زمــان بــە تایبــەت لــە بــواری جوانناســیدا گەلێــک
بەرچاوتــرن و زۆرجاریــش زیاتــر هەســت پــێ
دەکرێــن .ئــەو هەمــوو قوتابخانــە ئەدەبییــەی کــە
بــە درێژایــی مێــژوو لــە نێــو هونــەری نەتــەوە
جۆراجۆرەکانــدا ســەری هەڵــداوە ،هەمــووی هــەر
دەســکەوتی بەرهەمــی خوڵقێنــراو بــووە .بەرهەمێک
کــە لــە کاتــی ئەفراندنــدا ،خــودی داهێنەرەکــەی
تەنیــا و تەنیــا بــە الیەنــی هەســت (حســی)ی و
هونەرییــەوە هۆندوویەتییــەوە ،نــەک بــە الیەنــی
میتــودی و زانســتییەوە.
بوونــی قوتابخانــە ڕەخنەییەکانیــش هــەر ئــەو
ڕاســتییە دەســەلمێنن کــە بەرهەمــی وێــژەی
جیهانــی ،هــزری دوای خــۆی و داهاتــووی بــەرەو
مۆدێلێــک لــە ڕەخنــەی ئەدەبــی هــان داوە
کــە دواتــر لــە مێــژووی کــردەی ڕەخنــەدا وەک
قۆناغێکــی تایبــەت ســەیر کــراوە و مســۆگەر بــووە.
ئــەوەی بەردەنــگ بــە نــاوی قوتابخانــە ،یــان بزاڤــی
(ڕەخنــەی نــوێ) دەیناســێ ،ڕاســتییەکەی هــەر لــە
شۆڕشــی مەزنــی فەڕەنســییەوە بگــرە تــا ئێســتا،
ئــەوە دەســکەوتی تێکۆشــان و چەمــک باوەڕیــی
ڕەخنەگرانێکــی وەک میشــل .دۆ .مۆنتنــی تــا
مارســێل پرۆســتە ،کــە بە خوێندنــەوەی بنەمایی لە
ئەدەبیاتــی نەریتــی ،ڕێگەیــان بــۆ پێداچوونــەوە لــە

بەســتێنی فەلســەفەی نــوێ خــۆش کــردووە ،ڕۆالن
بــارت ڕەخنــەی واتایــی (تەئویلــی) کــە لــە خۆیــدا
ڕەنگدانەوەیــەک لــە هێرمۆنۆتیکــە ،بــە ڕوانگــەی
گرنگــی ســەردەمی خــۆی وەک ئێگزستانسیالیســم،
مارکسیســم ،ڕەوانــکاوی و دیاردەناســییەوە گــرێ
دەداتــەوە و بــەو بۆنەیــەوە ڕەخنــە لــە پێوەنــدی
لەگــەڵ قوتابخانــە فەلســەفییەکاندا مانــا دەکاتەوە.
.)66 ::1377
).
(بــارت1377 ،
لــەم ســەردەمە لــە ڕەخنەنووســیی فەڕەنســیدا،
ژان .پــۆل .ســارتر خەریکــی ڕەخنــەی فەلســەفی
ئێگزستانسیالیســم و لۆســیەن گۆڵدمــەن ســەرقاڵی
ڕەخنــەی کۆمەڵناســی ،هەروەهــا ژێــرژ پولــە خــۆی
بــە دیاردەناســییەوە مانــدوو دەکا( .ڕەخنــەی
نــوێ) وردبوونــەوە لــە چییەتــی دەقــە و ڕۆالن
بــارت ئــەم بیرمەندەیــە کــە ڕەخنــەی ئەدەبــی بــە
هاوتــەراز لەگــەڵ بەرهەمــی ئەدەبــی ،هەروەهــا
ڕەخنەنــووس بــە هاوشــانی نووســەر ،یــان داهێنــەر
 .)35بــارت لــە مــاوەی
.)35 ::1393
دادەنــێ( .شمیســا1393 ،
بیســت و پێنــج ســاڵ تەمەنــی ئەدەبــی خۆیــدا،
نوێنــەری هەمــوو ئــەو ڕاســتییانە بــووە کــە لــە
هزریــی ڕەخنەیــی ،هەروەهــا لــە زانســتی زمانناســی
فەڕەنســیدا بــە قۆناغێکــی مۆدێــرن پێناســە کــراوە.
 ،)248ئەگەرچــی نابــێ ئــەو
،)248 ::1390
(تادیــە1390 ،
ڕاســتییەمان لــە بیــر بچــێ کــە دەق لــە هەقیقەتــی
خۆیــدا ،وەک کانیاوێکــی بێگــەرد ،یــان وەک
ئاوێنەیــەک دەچــێ و هــەر بەردەنگێــک بــە پێــی
داشــتە و پاشــەکەوتی زانســتی و هزریــی خۆیــەوە
لێــی دەڕوانــێ و بــە پێــی پێویســت بەهــرەی لــێ
وەردەگــرێ ،دەنــا دیســان هــەر بــە وتــەی بــارت،
ئێمــە لــە هــەر چەشــنە نیزامێکــی وەک مارکسیســم
و فۆرمالیســمەوە بگــرە تــا پێکهاتەخــوازی و
ڕەوانــکاوی و هــەر جــۆرە نیزامێکــی فیکریــی دیکە،
بێتــو بمانــەوێ گرێــی بدەینــەوە بــە دەق ،ئــەوە
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تەنیــا توانیومانــە یــەک ،یــان چەنــد ڕاڤــەی گونجــاو
لــە باقــی ڕاڤەکانــی دیکــە بــە دەســتەوە بدەیــن.
کەوابــوو دەق ڕێــی تێدەچــێ کەســی بەردەنــگ،
یــان نووســەر ،یــان ڕەخنەگــر بــە شــێوازی خــۆی
لێــی بڕوانــێ و گرنــگ ئەوەیــە کــە جــۆری ئــەم
ڕوانینــە ،ڕوانینێکــی بــە ئــاکام گەیشــتوو بــێ .بــە
واتایەکــی دیکــە ڕوانینێکــی مۆدێــرن و جیــاواز لــە
ڕابــوردوو بــێ ،لــە بــەر ئــەوەی کــە (مۆدێــرن
بــوون) لــە واتــای خۆیــدا نەســەلماندنی بایەخــە
هزرییەکانــی دوێنــێ ،تەنانــەت ئەمڕۆشــە ،بــارت
کاتــی خــۆی جەختــی لــە ســەر ئــەو ڕاســتییە
کردبــوو کــە (مۆدێــرن بــوون) ،یانــی ئــەوەی
بزانیــن چ شــتگەلێک ئیتــر بــۆ ئەمــڕۆ ناگونجێــن.
.)273
).
273 ::1377
(احمــدی1377 ،
جەخــت لــە ســەر (ئەوڕۆیــی بــوون) لــە خۆیــدا،
بنەمــای مۆدێرنیتــە بــوو ،کــە بــارت ژیانــی هونــەری
و هزریــی خــۆی لــە ســەر دانــا ،یــان لــە ڕەخنــەی
(واســاختی)دا کــە بــۆ خوێندنــەوە و لێکۆڵینــەوەی
ژاک دریــدا دەگەڕێتــەوە و لــە کۆتایــی دەیــەی
1970دا کاریگــەری زۆر بەرچــاوی لــە ســەر ڕەوتــی
1970دا
ئەدەبیاتــی جیهانــی دانــا ،لــە هەقیقەتــی خۆیــدا
ئەزمــوون و ملمالنێــی نێــوان ئایدۆلــۆژی و بایەخــە
هزرییەکانــی نێــو چوارچێــوەی دەقــە.
ڕاســتییەکەی دەرفەتێکــە بــۆ دەرکــی ئــەو
ئایدیۆلۆژییانــەی کــە بــە تایبــەت لــە دوو بزاڤــی
(مارکسیســم و فێمینیــزم)دا ڕوونکــەرەوەی
ئەزموونەکانــی مرۆڤــن و لــە زمانــی مرۆڤــدا بــە
 .)406هــەر
.)406 ::1387
کار هاتــوون( .تایســن1387 ،
کامــەی لــەو قوتابخانــە ڕەخنەییانــە کــە بێگومــان
بنەمایەکــی بەهێــزی فەلســەفییان تێدایــە ،ئــەوە
ئەرکیــان ســازکردن و بــە دەســتەوەدانی شوناســە
لــە نێــو دەقــی ئەدەبیــدا ،لــە بنچینــەدا خــودی
فەلســەفەش لــە چاخــی بۆرژوایــی و لــە نێــوان دوو

تاقمــی دژوازدا ،بــەردەوام لە هەڵکشــان و داکشــاندا
بــووە ،پرســیاری بنەڕەتــی ئــەو دوو تاقمــە جیاوازە
ئــەوە بــووە کــە ئەزموونــی هەســت پێکــراو ،یــان
ئاوەزێــک کــە یــەک بڕیــارە بــە ســەر هەمووانــدا
دەبڕێتــەوە (عقــل تعمیــم بخشــندە – عەقلــی
گشــتگیر) ،ئاخــۆ دەتوانــێ داهێنــەر و پێکهێنــەری
شــوناس ،هەروەهــا ڕوونکــەرەوەی لێبڕاوانــەی ئــەم
ڕێچکەیــە بــێ؟ ئــا لێرەدایــە کــە ئــەو دوو تاقمــە
جیــاوازە لــە وەاڵمدانــەوەدا ،هــەرکام ڕێبــازی خــۆی
لــەوەی دیکــە جیــا دەکاتــەوە .تاقمــی هــەوەڵ
فەیلەســووفی ئەزموونگــەرای وەک (ژان الک)ـــە
کــە جەخــت لــە ســەر کــردەی ئەزمــوون دەکا و
تاقمــی دووەمیــش ئاوەزخوازیــی وەک دیــکارت تــا
(هیگڵ)ـــە ،کــە وەاڵم بــۆ ســەلماندنی مەنتیقــی و
تێڕوانینــی ڕوون و جیاوازیــی ئــاوەز دەگەڕێننــەوە.
.)84
).
84 ::1384
(نــواک1384 ،
ئەگــەر ســەرنج بدەیــن ،خاڵــی گرنــگ ئەوەیــە
کــە ئامانــج یەکــە و ئەویــش هەمــان دۆزینــەوە
و ســازکردنی شوناســە ،بــەاڵم بــڕوا و شــێوازی
بۆچــوون و لــە کۆتاییــدا ئــەوە ڕێبازەکانــن
کــە لەگــەڵ یەکتــردا جیــاوازن ،ئەســڵێکی کــە
هەمــوو کات بــۆ زەقکردنــەوەی شــوناس لــە
دەقــدا پێویســتە ،ئەســڵی بــێ الیەنانــە و بــێ
الیەنگرانەیــە لــە ڕووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ دەقــی
ئەدەبیــدا ،وەک چــۆن لــە ڕەخنــەی دیاردەناســیدا
ئــەوەی کــە بایەخــە هزرییەکانــی ئــەم شــێوازە
لــە ڕەخنــەی ئەدەبــی لــە ســەر ســاغ بووەتــەوە،
ئــەوە هەمــان ئەســڵی بــێ الیەنانەیــە .لــەم شــێوازە
ڕەخنەیــەدا ،دەبــێ ڕەخنەنــووس خــۆی لــە چنــگ
پشــتگیری و الیەنگــری تایبــەت دەربــاز بــکا و
بــە هاودڵــی تــەواوەوە لەگــەڵ جیهانــی بەرهەمــی
ئەدەبیــدا تێکــەڵ بــێ و لەوپــەڕی ســەرنجدا و
لەوپــەڕی بــێ الیەنــی و بــە دوور لــە هــەر جــۆرە
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دەمارگرژییــەک ،ئــەوەی لــە نێــو دەقــی ئەدەبیــدا
دەیبینــێ ،ســەرلەنوێ دایبڕێژێتــەوە( .ایگلتــون،
 .)83خاڵــی هاوبەشــی وێــژەی جیهانــی کــە
.)83 ::1380
1380
بنەمــای ئــەم وتــارەی لــە ســەر ســاغ بووەتــەوە،
نەتەوەیــی بوونــی ئــەم شــێوازە لــە ئەدەبیاتــە،
واتــا هــەم ڕەگــەزی ســەرەکی لێــرەدا حەماســەیە و
هەمیــش لــە قۆناغــی هەوەڵــدا بــە زمانــی گەلەکــەی
خــۆی نووســراوەتەوە ،پاشــان دوای ســەرکەوتنێکی
گشــتی لــە الیــەن جەمــاوەری خەڵکــەوە ،وەک
شــاکارێکی جیهانــی دەنگــی داوەتــەوە و ناســراوە.
کاتــی خــۆی ویلیــام فۆکنــەر ســەلماندی کــە
جیهانیبوونــی بەرهەمێــک لــە ڕەهەنــدی خۆماڵیــی
بوونــی ئــەو بەرهەمــەوە تێدەپــەڕێ .دوو شــاکاری
گــەورەی جیهانــی (ئیلیــاد) و (ئۆدیســە) وەک
بەشــێک لــە ناســراوترین حەماســە و چیڕۆکــی
پاڵەوانــی تایبــەت بــە واڵتــی یۆنانــی کۆنــن ،کــە
پێشــینەیەکی ســێ هــەزار ســاڵەیان لــە مێــژووی
ئــەو واڵتــەدا هەیــە .ئــەو دوو مەنزوومەیــە بــە
زمانــی یۆنانــی کــۆن و لــە الیــەن هۆمێــر شــاعیری
گــەورەی یۆنانــەوە نووســراونەتەوە .دیــارە یۆنانــی
کــۆن ،تەنانــەت بــەر لــە (ئیلیــاد و ئۆدیســە)ش
هــەر خاوەنــی وێــژەی مەنــزووم بــووە و وێدەچــێ
وێــژەری ســەرەتایی ئــەم شــێوازە ئەدەبــە ،هەمــان
ڕاهیــب ،یــان کەســی ڕەبەنــی تەرکەدنیــا بووبــێ
کــە خەڵکــی یۆنــان پێیــان دەڵــێ (ئائۆئیــدۆس)
و ئــەم وشــەیە لــە زمانــی ئەمــڕۆی فەڕەنســیدا
.)40
).
40 ::1380
(ئائێــد)ی پــێ دەکوتــرێ( .هومــر1380 ،
ســەرچاوە و دەســپێکی جیهانیبوونــی ئــەم
بەرهەمــە ،ڕاســتییەکەی بــۆ فەرهەنــگ و زمانــی
خۆماڵــی و فۆلکلــۆر و مێــژووی یۆنانــی کــۆن
دەگەڕێتــەوە و لــەو دیمەنــەوە (ئیلیــاد و ئۆدیســە)
وەک شــاکارێکی جیهانــی ،لــە الیــەن سەرانســەری
نەتەوەکانــی دیکــەوە وەرگیــراون .یــان (شــانامە)

ی فیردەوســی لــە زمــان و فەرهەنگــی ئێرانیــدا
شــاکارێکی کــەم وێنــەی ئەدەبییــە .پاژێــک
لــە شــانامە لــە هەقیقەتــدا ڕووداوی خەیاڵــی و
چیڕۆکــی بــە تەمەنــن ،کــە هــەر لــە ســەردەمی زۆر
کۆنــەوە سنگاوســنگ لــە ڕابــوردووەوە بــە خەڵکــی
ئێســتا گەیشــتوون ،پاژێکــی تــری ئــەم کتێبــە
بەنرخــە ،بەســەرهاتی بنەماڵــە و خانزادەکانــی
ئێرانــە کــە لــە قوناغێکــی زۆر کۆنــی مێژووییــدا
لەگــەڵ هیندییــەکان بــە یەکــەوە ژیــاون ،بــۆ
ســەلماندنی ئــەم پەیڤــەش نــاوی پاڵەوانــی وەک
جەمشــید ،فەرەیــدوون ،کاوس و کەیخوســرەو هــەم
لــە نووســراوە کەونینەکانــی ئێــران وەک (ئاوێســتا)
دا هاتــوون و هەمیــش لــە یادداشــتە مێژووییەکانــی
هینــدی وەک (ڕیــگ ودا) ئاماژەیــان پــێ کــراوە.
.)23
).
23 ::1378
(فردوســی1378 ،
فیردەوســی خــۆی لــە هەنــگاوی یەکەمــدا ئێرانــی
بــووە و شــانازی بــە ئێرانــی بوونــی خۆیشــی
کــردووە و ئامانجــی لــە نووســینەوەی (شــانامە)
ش زیندووکردنــەوەی زمــان و فەرهەنگــی ڕەســەنی
واڵتەکــەی بــووە ،بــە ڕوانینێکــی (واســاختی) لــە
شــانامە ،بۆمــان دەردەکــەوێ کــە فیردەوســی
کێشــەی نێــوان ئایدیۆلــۆژی زاڵ لــە الیــەک و لــە
الیەکــی دیکەشــەوە بایەخــە هــزری و میللییەکانــی
نەتــەوەی فارســی بــە ئەوپــەڕی خــۆی گەیانــدووە و
بڕیــاری کۆتاییشــی وەهــا داوە کــە فــارس ،وێــڕای
وێرانگــەری و تــااڵن و بــڕۆی بێگانــە و دەســتدرێژی
داگیرکــەر بــۆ ســەر واڵتەکەی ،هەنووکــەش خاوەنی
ژیارێکــی درەوشــاوە و مێژوویەکــی پڕشــنگدارە کــە
بــۆ سەرانســەری نەتەوەکانــی دیکــە نموونــە و
سەرمەشــقە .جیهانیبوونــی ئەم بەرهەمەش دیســان
لــە تانوپــۆی پەیڤــی بەنــرخ و هزریــی شــاعیرانەی
فیردەوســییەوە – کــە زایەڵــەی هەمــان فەرهەنــگ
و ئەدەبــی کۆنــی ئێرانییــە  -ســەری هەڵــداوە و لــەو
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ڕەهەنــدەوە ،بوونــی خــۆی بــە بەردەنگــی ئەدەبــی
جیهانــی ســەلماندووە.
نموونــەی تــر لــەم چەشــنە ئەدەبیاتــە( ،مــەم و
 )1706شــاعیر و عارفــی
)1706 - 1650
زیــن)ی خانــی ((1650
جیهانــی و بەناوبانگــی کــوردە .ئەحمــەدی خانــی
بە بۆنەی (مەم و زین)ـــەوە ،هەروەها ئاشــکراترین
نموونــەی خەبــات و ڕاپەڕینــی نەتەوەیــی کــورد لــە
کۆتایــی ســەدەی حەڤــدەدا بــە دەســتەوە دەدا ،ئەو
ڕاســتییەش بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە کــە شــاعیر لــە
قۆناغــی هەوەڵــدا ،ڕەنــج و ئــازاری نەتــەوەی خــۆی
بــە باشــی هەســت پــێ کــردووە ،وێــڕای ژیــان
لەگــەڵ ئــەو ئــازارەدا ،ڕێــگای چــارە و ڕزگاری
گەلــی کوردیشــی دەستنیشــان کــردووە.
 .)203خانــی سەوداســەر لــە
.)203 ::1396
(خانــی1396 ،
مرۆڤایەتــی و خوداناســین و نیشــتمانپەروەریدا
قــاڵ بــووە و ڕەنجــی دەربــەدەری و هەڵوەداییشــی
بــە نرخــی هۆنینــەوەی مــەم و زیــن ،بــە گیــان
و ڕوح قەبــووڵ کــردووە .لــە کوردســتانێکی پــڕ
لــە خــان و ئاغــا و میــر و بــەگ و چەکمــەڕەق،
لــە کوردەوارییەکــی کــە بــە هــەزاران پیــر و مــەال
و بوێــری وای تێدابــووە کــە هەریەکــی خــۆی بــە
نــۆ مانــگای زاو نەگۆڕیوەتــەوە ،هەرگیــز هەســتیان
بــە هــۆرەی تــورکان نەدەکــرد ،کەچــی لــەو نــاوەدا
مەالیــەک لــە قوژبنــی مزگەوتێکــدا لــە شــاری
بایەزیــد ،کــە بیرێــک لــە خــۆی دەکاتــەوە ،هەیاران!
مــن خــۆم دەزانــم لــە نیزامــی و جەاللەدینــی
ڕۆمــی کەمتــر نیــم و چەپێکــم دەبــەر فیردەوســی
و ســەعدیدا نییــە ،بــۆ کــەس لــە مــن ناپرســێ؟
بــۆ ناوێــرم الی کــەس بڵێــم منیــش شــتێکم؟ پێــم
دەڵێــن کــوردی و کورتــی! بەڵــێ کورتــم! بــەاڵم
بۆیــە کورتــم ،چونکــە گەلەکــەم دەســتی کورتــە؛
چونکــە هیــچ پەنــا و پەســیوێکمان نییــە ،چونکــە
کەســمان نییــە نرخــی هونــەر و کردەوەمــان بزانــێ،

ئەگەریــش بــاوەڕ ناکــەن ،ئــەوە مــن مــەم و زینێــک
دەهۆنمــەوە کــە هــەزاری وەک لەیــل و مەجنــوون
و شــانامە و مانامــە بــە تۆزیشــی ڕانەگەن(.خانــی،
 .)27لــەم پاژەشــدا خانــی وەک هۆمێــر و
.)27 ::1389
1389
فیردەوســی ،بــە بۆنــەی (مــەم و زین)ـــەوە وێــژەی
کــوردی لــە ئاســتی ســنوورەکانی کوردســتان
تێدەپەڕێنــێ و دەیکاتــە وێژەیەکــی جیهانــی کــە
وەک ئامــاژەی پــێ کــرا ،لــە هــەر ســێ نموونەکــەدا
ئــەوە کەڵکەڵــەی هــزری و ئــازاری دەروونــی و
خەمــی نیشــتمانییە کــە شــاعیر وەهــا لــێ دەکا
وێــڕای تۆمارکردنــی دەردە نەتەوەییەکانــی ،ئــەدەب
و گەالنــی دیکــەی جیهانیــش لــە دۆخــی خــۆی
تێبگەیەنــێ و بــەو بۆنەیــەوە لــە کێبەڕکێــی وێــژەی
جیهانیــدا ،قســەیەکی باشــی هەتاهەتایــی بــۆ کوتــن
پــێ بــێ.
ئەنجامــی توێژینــەوە :ئەدەبیاتــی جیهانــی بــە
هەمــوو تێــم ،یــان نێوەرۆکێکــی وەک حەماســە،
دڵــداری ،ئایینــی ،یــان هــەر بابەتگەلێکــی
دیکــەوە ،بێجگــە لــەوەی لــە دەســپێکی خۆیــدا
دەســکەوتی هــزری تاکــی کۆمەڵگــەی مرۆڤــە ،لــە
هەنــگاوی دواتریشــدا گرنــگ ئەوەیــە لــە الیــەن
هەمــوو مرۆڤەکانــەوە بــە هــەر ڕەنــگ و زمانێکــی
ئاخاوتنــەوە ،کەڵکــی لێ وەردەگیــرێ و گەلێک جار
دەبێتــە سەرمەشــق بــۆ کــەس ،یــان نەتەوەیەکــی
کــە کەمتریــن پێوەندیــی هــزری ،یــان تەنانــەت
جوگرافــی بــەو بەرهەمــەوە نییــە ،کەوابــوو ڕەگەزی
بنەڕەتــی پێوەنــدی لــەم جــۆرە ئەدەبیاتــەدا،
چەمکــی مــرۆڤ و بابەتــی مرۆڤایەتییــە .ڕۆمیــۆ و
جولێــت بــێ ،یــان شــیرین و فەرهــاد ،مــەم و زیــن
بــێ ،یــان لەیلــی و مەجنــوون ،ئەوە ڕەگــەز ڕەگەزی
ئەویــن و دڵدارییــە ،ئاکامیــش خەبــات و گیانبازی و
فیداکارییــە ،ماژینــۆ بــێ ،یــان دمــدم ،ئــەوە ئامانــج
پاراســتنی بایەخــی نەتەوەیــی و ئینســانییە ،بۆیــە
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لــەم شــێوازە ئەدەبییاتــەدا مــرۆڤ حــەز و بریــا و
ئاواتەکانــی خــۆی ،بــە باشــی دەبینێتــەوە و لەگــەڵ
هــەر مرۆڤێکــی نیشــتەجێی ئــەم گــوێ هــەردەدا،
هەســت بــە ئازارێکــی هاوبــەش دەکا.

 ،)1378غمنامەی رســتم
 )١٢فردوســی ،ابوالقاســم ((،)1378
(()١٢

و ســهراب (شــاهنامە :برگزیــدەی رســتم و ســهراب)،

انتخــاب و شــرح :جعفــر شــعار و حســن انــوری ،تهران،

نشــر قطــرە ،چــاپ بیســتم.

 ،)1396مــەم و زیــن ،بــە انضمــام
 )١٣خانــی ،احمــد ((،)1396
(()١٣

تحلیــل و بررســی ،مترجــم و شــارح :ســعدالە مجیــدی

سەرچاوەکان:

 ،)1375بــا صبــح دمــان
 )١میرصادقــی ،میمنــت ((،)1375
()١

(برگزیــدەی شــعر معاصــر ایــران ،از مشــروطیت تــا

انقــاب) ،تهــران ،انتشــارات ســخن.

(عــەوداڵ) ،بــوکان ،انتشــارات زانکــو.

 ،)1389مەم و زین ،وەرگێڕانی
 )١٤خانی ،ئەحمەد ((،)1389
(()١٤

هەژار بە موکریانی ،سلێمانی ،پەخشانگای ئازادی.

 ،)1376پــردرد کوهســتان
 )٢طاهبــاز ،ســیروس ((،)1376
()٢

(دربــارەی زندگــی و هنــر نیمــا یوشــیج) ،تهــران،
زریــاب.

 ،)1377زبــان و مســائل دانــش،
 )٣چامســکی ،نــوم ((،)1377
()٣

ترجمــەی علــی درزی ،تهــران ،انتشــارات آگاە.

 )1377نقــد و حقیقــت ،ترجمــەی
 )٤بــارت ،روالن (()1377
()٤

شــیرین دخــت دقیقیــان ،تهــران ،نشــر مرکــز.

 ،)1393نقــد ادبــی (ویراســت
 )٥شمیســا ،ســیروس ((،)1393
()٥

ســوم) ،تهــران ،نشــر میتــرا.

 ،)1390نقــد ادبــی در قــرن
 )٦تادیــە ،ژان ایــو ((،)1390
()٦

بیســتم ،ترجمــەی مهشــید نونهالــی ،تهــران ،نیلوفــر.
 ،)1377معمــای مدرنیتــە ،تهــران،
 )٧احمــدی ،بابــک ((،)1377
()٧

.).)1382
نشــر مرکــز ،چــاپ ســوم (اســفند 1382

 ،)1392نظریەهــای نقــد ادبــی
 )٨تایســن ،لیــس ((،)1392
()٨

معاصــر ،ترجمــەی مازیــار حســین زادە و فاطمــە

حســینی (ویراســتار :حســین پاینــدە) ،تهــران ،نــگاە
امــروز ،حکایــت قلــم نویــن.

 ،)1384فلســفەی تجربەگرا (از الک
 )٩نواک ،جرج ((،)1384
()٩

تــا پوپــر) ،ترجمــەی پرویــز بابایی ،تهــران ،آزادمهر.

 ،)1380پیشــدرآمدی بــر
 )١٠ایگلتــون ،تــری ((،)1380
(()١٠

نظریــەی ادبــی ،ترجمــەی عبــاس مخبــر ،تهــران ،نشــر
مرکــز.

 ،)1380ایلیــاد ،ترجمــەی ســعید نفیســی،
 )١١هومــر ((،)1380
(()١١

تهــران ،شــرکت انتشــارات علمــی فرهنگــی.
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