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ئەحمەدموختار جافئەحمەدموختار جاف
)شاعیری نێرگسی چاو و پەرچەمی زوننار()شاعیری نێرگسی چاو و پەرچەمی زوننار(

ــارای  ــە ئ ــزر و هێنان ــەوەی ه ــە نۆژەنكردن ــە ل ــارای بێجگ ــە ئ ــزر و هێنان ــەوەی ه ــە نۆژەنكردن ــە ل بێجگ
ــە،  ــارەی ئەندێش ــەوەی دووب ــاد نان ــوازی و بنی ــە، نوێخ ــارەی ئەندێش ــەوەی دووب ــاد نان ــوازی و بنی نوێخ
لەگــەڵ خۆیــدا قۆناغگەلــی گرنگــی فەرهەنگــی و لەگــەڵ خۆیــدا قۆناغگەلــی گرنگــی فەرهەنگــی و 
ــە  ــی ل ــە تێكڕای ــە مێژووییــش دەستنیشــان دەكا كــە ب ــی ل ــە تێكڕای مێژووییــش دەستنیشــان دەكا كــە ب
ــی  ــەری و كۆمەاڵیەت ــی جۆراوجــۆری هون ــی ســەر بابەت ــەری و كۆمەاڵیەت ــی جۆراوجــۆری هون ســەر بابەت
و هەڵســەنگاندنی فیكــری و ئاســتی بــەرزی و نزمــی و هەڵســەنگاندنی فیكــری و ئاســتی بــەرزی و نزمــی 
گەلەكــەی دەوری بنەڕەتــی هەیــە، هیــچ ڕەخنەیــەك گەلەكــەی دەوری بنەڕەتــی هەیــە، هیــچ ڕەخنەیــەك 
جیــاواز لــە وێــژە و قوتابخانــەی ئەدەبــی، بەهرەیەكی جیــاواز لــە وێــژە و قوتابخانــەی ئەدەبــی، بەهرەیەكی 
ئەوتــۆ بــە دەســتەوە نــادا و مەبەســتێكی شــیاو ئەوتــۆ بــە دەســتەوە نــادا و مەبەســتێكی شــیاو 
ناپێكــێ، بۆیــە وێــژەی هــەر نەتەوەیــەك، ئاوێنەیەكی ناپێكــێ، بۆیــە وێــژەی هــەر نەتەوەیــەك، ئاوێنەیەكی 
بااڵنوێــن لــە ســەرجەمی خواســتە دەروونییەكانیەتــی بااڵنوێــن لــە ســەرجەمی خواســتە دەروونییەكانیەتــی 
و لــە ئاســتێكی بااڵتــردا كەڵكەڵەیەكــی هاوبەشــە كــە و لــە ئاســتێكی بااڵتــردا كەڵكەڵەیەكــی هاوبەشــە كــە 
ــی  ــەت، چین ــی تایب ــان و فەرهەنگێك ــە زم ــاواز ل ــی جی ــەت، چین ــی تایب ــان و فەرهەنگێك ــە زم ــاواز ل جی
مــرۆڤ لــە هــەر گۆشــەیەكی ئــەم جیهانــەدا لێك گرێ مــرۆڤ لــە هــەر گۆشــەیەكی ئــەم جیهانــەدا لێك گرێ 
ــەی  ــەم واتای ــی ئ ــژە و تەواوكردن ــە درێ ــەوە، ل ــەی دەدات ــەم واتای ــی ئ ــژە و تەواوكردن ــە درێ ــەوە، ل دەدات
كــە  هەیــە  گرنگایەتــی  بابەتــە  ئــەم  كــە ســەرەوەدا،  هەیــە  گرنگایەتــی  بابەتــە  ئــەم  ســەرەوەدا، 
وێــژە هــەر لــە بنەڕەتــدا ڕەهەندێكــە كــە جەمــاوەری وێــژە هــەر لــە بنەڕەتــدا ڕەهەندێكــە كــە جەمــاوەری 
ــەك  ــە ســەر ی ــن كاریگــەری ل ــوە زۆرتری ــەك مــرۆڤ لەوێ ــە ســەر ی ــن كاریگــەری ل ــوە زۆرتری مــرۆڤ لەوێ
دادەنێــن و بەرچاوتریــن دانوســتان لەگــەڵ یەكــدا دادەنێــن و بەرچاوتریــن دانوســتان لەگــەڵ یەكــدا 
پێــك دێنــن، لــە ئاكامیشــدا ئــەم دانوســتانە دەگاتــە پێــك دێنــن، لــە ئاكامیشــدا ئــەم دانوســتانە دەگاتــە 

ــەر  ــار جــاف وەك ه ــەر  ئەحمەدموخت ــار جــاف وەك ه ــار: ئەحمەدموخت ــەی وت ــار:كورت ــەی وت كورت
شــاعیرێكی دیكــەی كــورد، لــە شــیعری نەریتــی شــاعیرێكی دیكــەی كــورد، لــە شــیعری نەریتــی 
كوردیــدا خەریكــە بایەخگەلــی هــزری و ئەدەبــی كوردیــدا خەریكــە بایەخگەلــی هــزری و ئەدەبــی 
تایبــەت بــە چاخــی خــۆی ئەزمــوون دەكا و بــەو تایبــەت بــە چاخــی خــۆی ئەزمــوون دەكا و بــەو 
ــە  ــەو جەرەیان ــگ ل ــەوە گەلێــك پارادایمــی گرن ــە بۆنەی ــەو جەرەیان ــگ ل ــەوە گەلێــك پارادایمــی گرن بۆنەی
شــیعرییە بــۆ بەردەنــگ دەخاتــە ڕوو، نیشــتمان، شــیعرییە بــۆ بەردەنــگ دەخاتــە ڕوو، نیشــتمان، 
ئەویــن و دڵــداری، ناكامــی دەروونی كە ڕاســتییەكەی ئەویــن و دڵــداری، ناكامــی دەروونی كە ڕاســتییەكەی 
وێكــڕا  نەتەوەییــە،  ناكامــی  لــە  وێكــڕا ڕەنگدانەوەیــەك  نەتەوەییــە،  ناكامــی  لــە  ڕەنگدانەوەیــەك 
ــی  ــاری و كۆمەاڵیەت ــی ڕامی ــەری ئەدەبیات ــك هێن ــی پێ ــاری و كۆمەاڵیەت ــی ڕامی ــەری ئەدەبیات ــك هێن پێ
شــاعیرن كــە بــەردەوام لــە گوتــە و هزریــدا دووپــات شــاعیرن كــە بــەردەوام لــە گوتــە و هزریــدا دووپــات 
دەبنــەوە. ئــەم وتــارە هــەوڵ دەدات ئــەم الیەنــە دەبنــەوە. ئــەم وتــارە هــەوڵ دەدات ئــەم الیەنــە 
ئامــاژە پێكراوانــە بەرجەســتە بكاتــەوە و تیشــك ئامــاژە پێكراوانــە بەرجەســتە بكاتــەوە و تیشــك 
بخاتــە ســەر ئــەم پارادایمــە هزرییانــەی كــە لــە بخاتــە ســەر ئــەم پارادایمــە هزرییانــەی كــە لــە 
ئەدەبــی كالســیكی كوردیــدا وەك شــوناس و هــاوكات ئەدەبــی كالســیكی كوردیــدا وەك شــوناس و هــاوكات 
لەگــەڵ ئەوەشــدا وەك شــانازییەكی نەتەوەیــی ســەیر لەگــەڵ ئەوەشــدا وەك شــانازییەكی نەتەوەیــی ســەیر 
دەكرێــن. دەكرێــن. چەمكــە كلیلییــەكان:چەمكــە كلیلییــەكان: هــزر، ئەحمەدموختــار  هــزر، ئەحمەدموختــار 
شــیعری  نیشــتمان،  ئێگزیستانسیالیســم،  شــیعری جــاف،  نیشــتمان،  ئێگزیستانسیالیســم،  جــاف، 

ــن. ــی ئاخاوت ــوردی، زمان ــیكی ك ــن.كالس ــی ئاخاوت ــوردی، زمان ــیكی ك كالس
ســەرەتا:ســەرەتا: قوتابخانــەی زانســتە ئینســانییەكان و  قوتابخانــەی زانســتە ئینســانییەكان و 
لــە ســەرەوەی هەموویانــەوە زانســتی ئەدەبیــات، لــە ســەرەوەی هەموویانــەوە زانســتی ئەدەبیــات، 
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قۆناغــی خودئاگایــی تــاك و هۆشــیاری بــە كۆمــەڵ، قۆناغــی خودئاگایــی تــاك و هۆشــیاری بــە كۆمــەڵ، 
ــی و فەلســەفی  ــی ئەدەب ــەوەی بەرهەم ــە خوێندن ــی و فەلســەفی بۆی ــی ئەدەب ــەوەی بەرهەم ــە خوێندن بۆی
و هونــەری، هەمــوو كات گرنگایەتییەكــی تایبەتــی و هونــەری، هەمــوو كات گرنگایەتییەكــی تایبەتــی 
هەیــە و دەســكەوتێكی پــڕ بایەخــی لــێ دەكەوێتــەوە، هەیــە و دەســكەوتێكی پــڕ بایەخــی لــێ دەكەوێتــەوە، 
ــەوە زەق  ــەو ڕوانگەی ــە ل ــتییەكەی گرنگایەتییەك ــەوە زەق ڕاس ــەو ڕوانگەی ــە ل ــتییەكەی گرنگایەتییەك ڕاس
ــە،  ــەو بەرهەمان ــی ســەرجەمی ئ ــە بوون ــەوە ك ــە، دەبێت ــەو بەرهەمان ــی ســەرجەمی ئ ــە بوون ــەوە ك دەبێت
هەڵوێســتێكی هۆشــیارانە بــە تــاك تاكــی مرۆڤــی هەڵوێســتێكی هۆشــیارانە بــە تــاك تاكــی مرۆڤــی 
كۆمەڵگــە دەبەخشــێ و یەكێــك لــە كاریگەرتریــن كۆمەڵگــە دەبەخشــێ و یەكێــك لــە كاریگەرتریــن 
ڕێبــازە بــۆ ســازكردنی شــوناس و گۆڕانــی بنەڕەتــی ڕێبــازە بــۆ ســازكردنی شــوناس و گۆڕانــی بنەڕەتــی 
پێكهاتــەی هۆشــیاری لــە نێــو كۆمەڵگەدا، دەســپێكی پێكهاتــەی هۆشــیاری لــە نێــو كۆمەڵگەدا، دەســپێكی 
ــت  ــەوە دەس ــە تاك ــان ل ــێ گوم ــۆڕەش ب ــەو ئاڵوگ ــت ئ ــەوە دەس ــە تاك ــان ل ــێ گوم ــۆڕەش ب ــەو ئاڵوگ ئ
پــێ دەكات و هــەر كردەیەكــی مــرۆڤ ڕەوتێكــی پــێ دەكات و هــەر كردەیەكــی مــرۆڤ ڕەوتێكــی 
مێژوویــی هەیــە كــە لــە ڕەوتــی نوێخــوازی و جیــاواز مێژوویــی هەیــە كــە لــە ڕەوتــی نوێخــوازی و جیــاواز 
بیــری خۆیــدا، بەهرەیەكــی بەرچــاو لــە ســەر ئــاكاری بیــری خۆیــدا، بەهرەیەكــی بەرچــاو لــە ســەر ئــاكاری 
داهاتــووی خەڵكــی كۆمەڵگــە دادەنــێ. ئــەم ڕەوتــەش داهاتــووی خەڵكــی كۆمەڵگــە دادەنــێ. ئــەم ڕەوتــەش 
لــە خۆیــدا خاوەنــی دوو پــاژی تەواوكــەرە، یەكەمیــان لــە خۆیــدا خاوەنــی دوو پــاژی تەواوكــەرە، یەكەمیــان 
و  كــۆن  پێكهاتەگەلــی  ســڕینەوەی  و  و فەوتانــدن  كــۆن  پێكهاتەگەلــی  ســڕینەوەی  و  فەوتانــدن 
نەریتییــە، دووەمیشــیان ســاز كردنــی پێكهاتــەی نەریتییــە، دووەمیشــیان ســاز كردنــی پێكهاتــەی 
مۆدێرنــە، بــە بۆنــەی خوڵقاندنــی هاوســەنگییەكی مۆدێرنــە، بــە بۆنــەی خوڵقاندنــی هاوســەنگییەكی 
نــوێ لــە جیهانــی بەربــاوی هــزردا. )گلدمــن، نــوێ لــە جیهانــی بەربــاوی هــزردا. )گلدمــن، 13821382: : 

.).)8787
كەوابــوو پــاژی هــەوەڵ زەروورەتێكــی بنەماییــە و كەوابــوو پــاژی هــەوەڵ زەروورەتێكــی بنەماییــە و 
مــرۆڤ پێویســتە لــە ســەرەتادا پێكهاتەگەلــی نەریتــی مــرۆڤ پێویســتە لــە ســەرەتادا پێكهاتەگەلــی نەریتــی 
بــە تــەواوی بناســێ و لــە هەمــان ڕەهەنــدەوە و هەروەها بــە تــەواوی بناســێ و لــە هەمــان ڕەهەنــدەوە و هەروەها 
لــە پــاش ڕووخــان و ســڕینەوەی ئــەم پێكهاتانــە، لــە پــاش ڕووخــان و ســڕینەوەی ئــەم پێكهاتانــە، 
ئەدەبــی  بخوڵقێنــێ،  تــازە  و  مۆدێــرن  ئەدەبــی پێكهاتــەی  بخوڵقێنــێ،  تــازە  و  مۆدێــرن  پێكهاتــەی 
كالســیكی كــوردی بە گشــتی و شــیعری ئەحمەدموختار كالســیكی كــوردی بە گشــتی و شــیعری ئەحمەدموختار 
جــاف بــە تایبەتــی هەمــوو كات و لــە هەمــوو قۆناغــی جــاف بــە تایبەتــی هەمــوو كات و لــە هەمــوو قۆناغــی 
پــڕ لــە تەنگوچەڵەمــەی ســەرهەڵدان و مســۆگەركردنی پــڕ لــە تەنگوچەڵەمــەی ســەرهەڵدان و مســۆگەركردنی 
خۆیــدا، بــەردەوام خەریكــی نۆژەنكردنــەوەی هــزر و خۆیــدا، بــەردەوام خەریكــی نۆژەنكردنــەوەی هــزر و 
لێــك هەاڵواردنــی بایەخگەلــی پــڕ و پتــەو لــە هزرگەلــی لێــك هەاڵواردنــی بایەخگەلــی پــڕ و پتــەو لــە هزرگەلــی 
كلــۆر و بــێ بەهــرە بــووە، هــەر لــە ســەردەمێكدا كــە كلــۆر و بــێ بەهــرە بــووە، هــەر لــە ســەردەمێكدا كــە 
زمــان و ئەدەبــی كــوردی كەوتووەتــە پەراوێــزەوە، ســێ زمــان و ئەدەبــی كــوردی كەوتووەتــە پەراوێــزەوە، ســێ 
لووتكــەی مــەزن و پێشــەنگی شــیعر و نووســراوەی لووتكــەی مــەزن و پێشــەنگی شــیعر و نووســراوەی 
كــوردی وەك فەقــێ تەیــران، عەلــی حەریــری و مــەالی كــوردی وەك فەقــێ تەیــران، عەلــی حەریــری و مــەالی 

خۆیــان،  شوناســی  بــە  كــە  هەڵكەوتــوون  خۆیــان، جزیــری  شوناســی  بــە  كــە  هەڵكەوتــوون  جزیــری 
پارێزگارییــان لــە زمــان و نووســینی كــوردی كــردووە، پارێزگارییــان لــە زمــان و نووســینی كــوردی كــردووە، 
مــەالی جزیــری لــەو شــاعیرە مەزنانــەی وێــژەی كوردییە مــەالی جزیــری لــەو شــاعیرە مەزنانــەی وێــژەی كوردییە 
كــە سیســتمی كێشــی عــەرووزی و شــكڵی یاســایی كــە سیســتمی كێشــی عــەرووزی و شــكڵی یاســایی 
ســەروای شــیعری نەریتــی عەرەبــی هێناوەتــە نێــو ســەروای شــیعری نەریتــی عەرەبــی هێناوەتــە نێــو 
ــراوەی  ــی شــیعر و هۆن ــە تایبەت ــەوە ب ــی كوردیی ــراوەی ئەدەب ــی شــیعر و هۆن ــە تایبەت ــەوە ب ــی كوردیی ئەدەب
كــوردی، تەنانــەت بــە ناوەرۆكیــش گۆڕیویــە، یــان كــوردی، تەنانــەت بــە ناوەرۆكیــش گۆڕیویــە، یــان 
ــی،  ــان كــە شــاعیری وەك نال ــی، قوتابخانــەی شــیعری باب ــان كــە شــاعیری وەك نال قوتابخانــەی شــیعری باب
ــە  ــە ســالم و كــوردی تێــدا پــەروەردە بــووە و غەزەلــی ل ســالم و كــوردی تێــدا پــەروەردە بــووە و غەزەلــی ل
ــە چەشــنێكی  ــۆزدەدا، ب ــی ســەدەی ن ــی یەكەم ــە چەشــنێكی چارەك ــۆزدەدا، ب ــی ســەدەی ن ــی یەكەم چارەك
شــیعری  قوتابخانــەی  داســەپاندووە،  شــیعری وەســتایانە  قوتابخانــەی  داســەپاندووە،  وەســتایانە 
ــەت  ــە تەنان ــووە ك ــەر ب ــە كاریگ ــەو ڕادەی ــا ئ ــان ت ــەت باب ــە تەنان ــووە ك ــەر ب ــە كاریگ ــەو ڕادەی ــا ئ ــان ت باب
شــاعیری ئەدەبــی بەرخۆدانــی كــوردی )حاجــی قــادری شــاعیری ئەدەبــی بەرخۆدانــی كــوردی )حاجــی قــادری 
كۆیــی( خــۆی لــە بازنــەی ئــەو قوتابخانــە بەبایەخــەدا كۆیــی( خــۆی لــە بازنــەی ئــەو قوتابخانــە بەبایەخــەدا 
دۆزیوەتــەوە، پاشــان شــاعیرانی وەك شــێخ ڕەزا و دۆزیوەتــەوە، پاشــان شــاعیرانی وەك شــێخ ڕەزا و 
مەحــوی هەركامیــان لــە جێــی خۆیــدا، هــزری نێــو مەحــوی هەركامیــان لــە جێــی خۆیــدا، هــزری نێــو 
ــی  ــە تایبەت ــەوە و ب ــیكیان بووژاندووەت ــی كالس ــی ئەدەب ــە تایبەت ــەوە و ب ــیكیان بووژاندووەت ــی كالس ئەدەب
غــەزەل  شــكڵی  بــە  عیرفانــی  نێوەرۆكــی  غــەزەل مەحــوی  شــكڵی  بــە  عیرفانــی  نێوەرۆكــی  مەحــوی 
گوتــووە و گەلێــك پارادایمــی كــەم وێنــەی لــە غەزەلــی گوتــووە و گەلێــك پارادایمــی كــەم وێنــەی لــە غەزەلــی 
ــدا  ــە دواییش ــتەوە داوە، ل ــە دەس ــوردی ب ــی ك ــدا عیرفان ــە دواییش ــتەوە داوە، ل ــە دەس ــوردی ب ــی ك عیرفان

ئەحمەدموختار جافئەحمەدموختار جاف



67 ژ )٣٠٣/ ٣٠٤( ٥/ ١ - ٢/ ٢٠٢٣

هــەر ئــەو قوتابخانــە كاریگــەرە لەالیــەن )حەریــق(ەوە هــەر ئــەو قوتابخانــە كاریگــەرە لەالیــەن )حەریــق(ەوە 
گوێزراوەتــەوە موكریــان و لــە درێــژەی هەمــان ڕێچكــەدا گوێزراوەتــەوە موكریــان و لــە درێــژەی هەمــان ڕێچكــەدا 
ــی بەگــی  ــەدەب، ســەید ڕەشــید، عەل ــی بەگــی شــاعیری وەك ئ ــەدەب، ســەید ڕەشــید، عەل شــاعیری وەك ئ
حەیــدەری و ســەیفولقوزاتی قــازی لــە كوردســتاندا حەیــدەری و ســەیفولقوزاتی قــازی لــە كوردســتاندا 
پێگەیشــتوون، ڕۆڵــی ســەیفولقوزات لــەم بارودۆخەدا بە پێگەیشــتوون، ڕۆڵــی ســەیفولقوزات لــەم بارودۆخەدا بە 
تــەواوی بەرجەســتە دەبێتــەوە و حاشــا لــەم ڕاســتییە تــەواوی بەرجەســتە دەبێتــەوە و حاشــا لــەم ڕاســتییە 
ناكــرێ كــە ســەیفولقوزات شۆڕشــێكی مــەزن لــە زمانــدا ناكــرێ كــە ســەیفولقوزات شۆڕشــێكی مــەزن لــە زمانــدا 
وەڕێ دەخــات و بــە هــۆی داماڵیــن و نیسكەشــۆركردنی وەڕێ دەخــات و بــە هــۆی داماڵیــن و نیسكەشــۆركردنی 
زمانــی شــیعری كــوردی لــە وشــەگەلی نامــۆ و بێگانــە، زمانــی شــیعری كــوردی لــە وشــەگەلی نامــۆ و بێگانــە، 
و  خۆماڵییانــە  و  كوردانــە  تــەواوی  بــە  و قۆناغێكــی  خۆماڵییانــە  و  كوردانــە  تــەواوی  بــە  قۆناغێكــی 
ــوون  ــوردی ئەزم ــی ك ــە زمان ــتایلێك ل ــتییەكەی س ــوون ڕاس ــوردی ئەزم ــی ك ــە زمان ــتایلێك ل ــتییەكەی س ڕاس

دەكات.دەكات.
خاڵێكــی كــە شــیاوی ســەرنجە و جەختــی لــە خاڵێكــی كــە شــیاوی ســەرنجە و جەختــی لــە 
ســەر دەكــەم، ئەوەیــە كــە جیــاواز لــە فــۆڕم و ســەر دەكــەم، ئەوەیــە كــە جیــاواز لــە فــۆڕم و 
شــیعری  قوتابخانــەی  شــیعری،  نوێــی  شــیعری داهێنانــی  قوتابخانــەی  شــیعری،  نوێــی  داهێنانــی 
كێــش و ســەروادار، یــان بــە واتایەكــی دیكــە شــیعری كێــش و ســەروادار، یــان بــە واتایەكــی دیكــە شــیعری 
عــەرووزی، هەمــووكات خاوەنــی بەهــرەی مانایــی عــەرووزی، هەمــووكات خاوەنــی بەهــرەی مانایــی 
كــە  بــووە  فرەڕەهەنــد  و  قــووڵ  نێوەرۆكێكــی  كــە و  بــووە  فرەڕەهەنــد  و  قــووڵ  نێوەرۆكێكــی  و 
ــەدەب و  ــی ئ ــە زمــان، بوون ــزگاری ل ــە پارێ ــەدەب و بێجگــە ل ــی ئ ــە زمــان، بوون ــزگاری ل ــە پارێ بێجگــە ل
ــاوازدا مســۆگەر  ــی جی ــە قۆناغگەل ــوردی ل ــژەی ك ــاوازدا مســۆگەر وێ ــی جی ــە قۆناغگەل ــوردی ل ــژەی ك وێ
ــك  ــە تێكەڵێ ــە ب ــوردووی ئێم ــیعری ڕاب ــردووە، ش ــك ك ــە تێكەڵێ ــە ب ــوردووی ئێم ــیعری ڕاب ــردووە، ش ك
لــە ئەویــن، نیشــتمانپەروەری، عیرفــان، ئاییــن و لــە ئەویــن، نیشــتمانپەروەری، عیرفــان، ئاییــن و 
خەباتــی  ئااڵهەڵگــری  ئینســانییەوە،  خەباتــی بایەخگەلــی  ئااڵهەڵگــری  ئینســانییەوە،  بایەخگەلــی 
ــی  ــورس و قایم ــی ق ــووە و بنچینەیەك ــی ب ــی نەتەوایەت ــورس و قایم ــی ق ــووە و بنچینەیەك ــی ب نەتەوایەت
ــەو هەمــوو  ــە نەریتــی مرۆڤایەتــی پێــك هێنــاوە، ئ ــەو هەمــوو ل ــە نەریتــی مرۆڤایەتــی پێــك هێنــاوە، ئ ل
ــی شــیعری و ســەنعەتە  ــاژ و تەكنیكگەل ــە و ئیم ــی شــیعری و ســەنعەتە وێن ــاژ و تەكنیكگەل ــە و ئیم وێن
ــێ  ــی بەســۆز و ب ــەی دەروون ــەی كــە زایەڵ ــێ ئەدەبییان ــی بەســۆز و ب ــەی دەروون ــەی كــە زایەڵ ئەدەبییان
ئۆقــرەی شــاعیرەكەی بــوون، ڕاســتییەكەی بوونەتــە ئۆقــرەی شــاعیرەكەی بــوون، ڕاســتییەكەی بوونەتــە 
تەواوكــەری ئــەو نێوەرۆكــەی كــە لــە هــزر و ڕۆحــی تەواوكــەری ئــەو نێوەرۆكــەی كــە لــە هــزر و ڕۆحــی 
شــاعیرەوە هەڵقوڵیون، بەرهەمی شــاعیرانی ڕابوردوو شــاعیرەوە هەڵقوڵیون، بەرهەمی شــاعیرانی ڕابوردوو 
خاوەنــی زمانێكــی پــاراو و ڕەســەنی كوردییــە كــە بێ خاوەنــی زمانێكــی پــاراو و ڕەســەنی كوردییــە كــە بێ 
گومــان لــە هزرێكــی بیرمەنــدەوە ســەرچاوەی گرتــووە گومــان لــە هزرێكــی بیرمەنــدەوە ســەرچاوەی گرتــووە 
ــە  ــدا ب ــە قۆناغــی هەوەڵ ــەو هــزرەش ل ــە كــە خــودی ئ ــدا ب ــە قۆناغــی هەوەڵ ــەو هــزرەش ل كــە خــودی ئ
كــوردی بیــر دەكاتــەوە و پەیڤیــن و نووسینیشــی كــوردی بیــر دەكاتــەوە و پەیڤیــن و نووسینیشــی 

ــە. ــی كوردیی ــە ئەقانییەتێك ــەر ب ــە.ه ــی كوردیی ــە ئەقانییەتێك ــەر ب ه

11 - ئەحمەدموختــار جــاف، شــاعیری نێرگســی  - ئەحمەدموختــار جــاف، شــاعیری نێرگســی 
چــاو و پەرچەمــی زوننــار:چــاو و پەرچەمــی زوننــار:

هــەر لــە دەســپێكی ئــەم بابەتــەدا پێویســتە ئــەم هــەر لــە دەســپێكی ئــەم بابەتــەدا پێویســتە ئــەم 
ڕاســتییە بدركێنــم كــە ئەحمەدموختــار جــاف هــاوڕێ ڕاســتییە بدركێنــم كــە ئەحمەدموختــار جــاف هــاوڕێ 
لەگــەڵ شــاعیرانی هاوچەرخیــدا وەك شــێخ ســەالم، لەگــەڵ شــاعیرانی هاوچەرخیــدا وەك شــێخ ســەالم، 
جــاف،  مینــە  ئەخــۆل،  گــۆران،  بێكــەس،  جــاف، فایــق  مینــە  ئەخــۆل،  گــۆران،  بێكــەس،  فایــق 
میــرزا مــارف و...دا بــە گشــتی لــە بــاری كاریگــەری میــرزا مــارف و...دا بــە گشــتی لــە بــاری كاریگــەری 
لــە قوتابخانــەی  لــە قوتابخانــەی مێژووییــەوە زۆرتریــن بەهرەیــان  مێژووییــەوە زۆرتریــن بەهرەیــان 
شــیعری بابــان وەرگرتــووە، هــەر لــە دابــڕان و ســكااڵ شــیعری بابــان وەرگرتــووە، هــەر لــە دابــڕان و ســكااڵ 
و ناكامییــە دەروونییەكانــی شــاعیرەوە بگــرە تــا و ناكامییــە دەروونییەكانــی شــاعیرەوە بگــرە تــا 
ئەشــق و بەرخــۆدان و حەماســە و دادپــەروەری لــەو ئەشــق و بەرخــۆدان و حەماســە و دادپــەروەری لــەو 
ڕەگەزانــەن كــە بــەرە شــیعرییەكانی دوای قوتابخانەی ڕەگەزانــەن كــە بــەرە شــیعرییەكانی دوای قوتابخانەی 
بابانیــان بــە شــێوازێكی هاوســەنگ لەگــەڵ ئازارەكانی بابانیــان بــە شــێوازێكی هاوســەنگ لەگــەڵ ئازارەكانی 
ــە  ــان و چ ل ــتەی زم ــواری كەرەس ــە ب ــە چ ل ــە كۆمەڵگ ــان و چ ل ــتەی زم ــواری كەرەس ــە ب ــە چ ل كۆمەڵگ
بــواری نێوەرۆكــەوە، هــەر هاتــووە و كامڵتــر كــردووە.بــواری نێوەرۆكــەوە، هــەر هاتــووە و كامڵتــر كــردووە.
ئەحمەدموختــار جــاف خــۆی وەك نوێنەرێكــی ئــەو ئەحمەدموختــار جــاف خــۆی وەك نوێنەرێكــی ئــەو 
ــتایلێكی  ــان و س ــە زم ــە ب ــراوە ك ــاژە پێك ــەرە ئام ــتایلێكی ب ــان و س ــە زم ــە ب ــراوە ك ــاژە پێك ــەرە ئام ب
ســاكارەوە هاتووەتــە گۆڕەپانــی شــیعری كوردییــەوە، ســاكارەوە هاتووەتــە گۆڕەپانــی شــیعری كوردییــەوە، 
لــەو كەســایەتییانەیە كــە هــەر لــە دەســپێكدا و وەك لــەو كەســایەتییانەیە كــە هــەر لــە دەســپێكدا و وەك 
ژیانــی تاكەكەســی خــۆی، لــە كەشــی ڕۆشــنبیرانەی ژیانــی تاكەكەســی خــۆی، لــە كەشــی ڕۆشــنبیرانەی 
بنەماڵەكەیــدا پــێ دەگات و بــە كەرەســتەی وێــژەوە، بنەماڵەكەیــدا پــێ دەگات و بــە كەرەســتەی وێــژەوە، 
بــە تایبەتــی لــە شــاری هەڵەبجــەدا كــە كاتــی خــۆی بــە تایبەتــی لــە شــاری هەڵەبجــەدا كــە كاتــی خــۆی 
ــوێ  ــی ن ــە هزرێك ــراوە، ب ــاعیران ناس ــاری ش ــە ش ــوێ ب ــی ن ــە هزرێك ــراوە، ب ــاعیران ناس ــاری ش ــە ش ب
و كارامــەوە دەبێتــە بگێــڕەوە و ڕەخنەگــری بــوار و كارامــەوە دەبێتــە بگێــڕەوە و ڕەخنەگــری بــوار 
ــاری  ــی و ڕامی ــی و فەرهەنگ ــی كۆمەاڵیەت ــاری و بابەتگەل ــی و ڕامی ــی و فەرهەنگ ــی كۆمەاڵیەت و بابەتگەل
ــك  ــە كەڵ ــار ب ــك ج ــا گەلێ ــەو هەروەه ــەی، ئ ــك واڵتەك ــە كەڵ ــار ب ــك ج ــا گەلێ ــەو هەروەه ــەی، ئ واڵتەك
ــی  ــۆفیانە، ئەوین ــی س ــرازی نەریت ــە ئام ــن ل ــی وەرگرت ــۆفیانە، ئەوین ــی س ــرازی نەریت ــە ئام ــن ل وەرگرت
خــۆی دەگەیەنێتــە لووتكــە و بەو بۆنەیەوە مەبەســتی خــۆی دەگەیەنێتــە لووتكــە و بەو بۆنەیەوە مەبەســتی 
هۆشــیارانەی خــۆی دەپێكــێ. ئەحمەدموختــار زۆر هۆشــیارانەی خــۆی دەپێكــێ. ئەحمەدموختــار زۆر 
ــاو  ــاوە، ن ــە كەرەســتەكانی شــیعری كالســیكی هێن ــاو ل ــاوە، ن ــە كەرەســتەكانی شــیعری كالســیكی هێن ل
و وێنــە و دیمەنــی مــۆم و پەروانــەش دیــارە، لــە و وێنــە و دیمەنــی مــۆم و پەروانــەش دیــارە، لــە 
شــیعری تەســەووفدا باســی شــێخی ســەنعان و زوننار شــیعری تەســەووفدا باســی شــێخی ســەنعان و زوننار 
و چەلیپــا وەردەگــرێ و لەگــەڵ ســۆفیاندا بــەرەو و چەلیپــا وەردەگــرێ و لەگــەڵ ســۆفیاندا بــەرەو 
كێــوی تــوور دەڕوا و تەجەلــالی نــوور لــە ڕووی كێــوی تــوور دەڕوا و تەجەلــالی نــوور لــە ڕووی 
دولبــەردا دەبینــێ، بــەاڵم شــارەزایانە وشــە و وێنــە و دولبــەردا دەبینــێ، بــەاڵم شــارەزایانە وشــە و وێنــە و 
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دیمــەن تێــك دەشــكێنێ و ســەرلەنوێ وێنــەی تــازەی دیمــەن تێــك دەشــكێنێ و ســەرلەنوێ وێنــەی تــازەی 
شــاعیرانەیان لــێ دروســت دەكات كــە هونــەری خــۆی شــاعیرانەیان لــێ دروســت دەكات كــە هونــەری خــۆی 
و دەنــگ و ڕەنــگ و بــۆی خۆییــان پێــوە دیــارە. و دەنــگ و ڕەنــگ و بــۆی خۆییــان پێــوە دیــارە. 

ــاف، 20162016: : 3030(.(. ــار ج ــاف، )موخت ــار ج )موخت
كەوابــوو ئەوینــی ســۆفیانە لــە مەبەســتی شــاعیرانە كەوابــوو ئەوینــی ســۆفیانە لــە مەبەســتی شــاعیرانە 
لــە  لــە و پەیــڤ و كەالمــی ئەحمەدموختــار جافــدا،  و پەیــڤ و كەالمــی ئەحمەدموختــار جافــدا، 
ــەڵ  ــاوكات لەگ ــرازێ و ه ــۆی نات ــی خ ــای ڕواڵەت ــەڵ مان ــاوكات لەگ ــرازێ و ه ــۆی نات ــی خ ــای ڕواڵەت مان
ــەری  ــرادەی هون ــە ویســت و ئی ــی ل ــدا كاروانێك ــەری خۆی ــرادەی هون ــە ویســت و ئی ــی ل ــدا كاروانێك خۆی
ــاغ  ــە قۆن ــاغ ب ــە قۆن ــێ ك ــاری دێن ــە دی ــی ب ــاغ و ئەدەب ــە قۆن ــاغ ب ــە قۆن ــێ ك ــاری دێن ــە دی ــی ب و ئەدەب
زیاتــر زەرفییەتــە هزرییەكانــی شــاعیر، بــۆ دەربڕینــی زیاتــر زەرفییەتــە هزرییەكانــی شــاعیر، بــۆ دەربڕینــی 
مەبەســتی قووڵتــر و فــرە ڕەهەندتــر وەدەردەخــات.مەبەســتی قووڵتــر و فــرە ڕەهەندتــر وەدەردەخــات.

22 - نیشــتمان ئۆبژەیەكــی دەروونیكــراو لــە شــیعری  - نیشــتمان ئۆبژەیەكــی دەروونیكــراو لــە شــیعری 
ئەحمەدموختــار جافدا:ئەحمەدموختــار جافدا:

ئەحمەدموختــار  شــیعری  لــە  ئەحمەدموختــار نیشــتمانخوازی  شــیعری  لــە  نیشــتمانخوازی 
ــەوە دەســت پێــدەكات،  ــە بیچمێكــی مرۆڤان ــەوە دەســت پێــدەكات، جافــدا ب ــە بیچمێكــی مرۆڤان جافــدا ب
ئــەوەش كاردانــەوەی بایەخگەلــی ئینســانی هزرێكــی ئــەوەش كاردانــەوەی بایەخگەلــی ئینســانی هزرێكــی 
ــە  ــە تەرزێكــی ڕاســتگۆیانە دەڕوانێت ــە ب ــە هۆشــیارە ك ــە تەرزێكــی ڕاســتگۆیانە دەڕوانێت ــە ب هۆشــیارە ك
ــە الی شــاعیرەوە  ــە الی شــاعیرەوە بارودۆخــی زێدەكــەی، نیشــتمان ب بارودۆخــی زێدەكــەی، نیشــتمان ب
نیشــتمانی تــاك، یــان گرووپێكــی تایبــەت نییــە، نیشــتمانی تــاك، یــان گرووپێكــی تایبــەت نییــە، 
ــەی  ــی كۆمەڵگ ــی مرۆڤ ــاك تاك ــتمانی ت ــو نیش ــەی بەڵك ــی كۆمەڵگ ــی مرۆڤ ــاك تاك ــتمانی ت ــو نیش بەڵك
ــاو  ــە پێن ــاعیر ل ــوازی ش ــەش داخ ــەر بۆی ــوردە، ه ــاو ك ــە پێن ــاعیر ل ــوازی ش ــەش داخ ــەر بۆی ــوردە، ه ك
ئــاوەدان كردنــەوەی واڵتــدا، بەرانبــەر بــە جەمــاوەری ئــاوەدان كردنــەوەی واڵتــدا، بەرانبــەر بــە جەمــاوەری 
خەڵكــی كۆمەڵگەیــە، نیشــتمان لــە شــیعری شــاعیردا خەڵكــی كۆمەڵگەیــە، نیشــتمان لــە شــیعری شــاعیردا 
لــە  لــە ئۆبژەیەكــی دەروونیكــراوە كــە گەلێــك جــار  ئۆبژەیەكــی دەروونیكــراوە كــە گەلێــك جــار 
ســەرچاوە  ئەفالتوونییــەوە  ئەوینێكــی  ســەرچاوە ڕەهەنــدی  ئەفالتوونییــەوە  ئەوینێكــی  ڕەهەنــدی 
دەگرێــت و بــە ناكامــی و دابڕانــەوە كۆتایــی پــێ دێ، دەگرێــت و بــە ناكامــی و دابڕانــەوە كۆتایــی پــێ دێ، 
لــە جــۆری ڕوانگــە و ئاخاوتنی شــاعیردا بە ڕاشــكاوی لــە جــۆری ڕوانگــە و ئاخاوتنی شــاعیردا بە ڕاشــكاوی 
خۆیایــە كــە لــە بابەتــی نیشــتماندا، دیالێكتێكــی خۆیایــە كــە لــە بابەتــی نیشــتماندا، دیالێكتێكــی 
ــە  ــتانە ب ــی ئێگزیستانسیالیس ــانی و بۆچوونێك ــە ئینس ــتانە ب ــی ئێگزیستانسیالیس ــانی و بۆچوونێك ئینس
ــە  ــی دیك ــە واتایەك ــە، ب ــاعیردا زاڵ ــەی ش ــە ســەر گوت ــی دیك ــە واتایەك ــە، ب ــاعیردا زاڵ ــەی ش ســەر گوت
ــا  ــی ئ ــەی پێكهێنان ــری نیشــتمانی شــاعیر، زەمین ــا بی ــی ئ ــەی پێكهێنان ــری نیشــتمانی شــاعیر، زەمین بی
ئــەم تەعبیــرەی ســارتەرە كــە پێــی وایــە: مــرۆڤ چ ئــەم تەعبیــرەی ســارتەرە كــە پێــی وایــە: مــرۆڤ چ 
نییــە، بــەدەر لــەوەی لــە خــۆی بــە دەســتەوەی دەدا. نییــە، بــەدەر لــەوەی لــە خــۆی بــە دەســتەوەی دەدا. 

)ســارتر، )ســارتر، 13801380: : 2929(.(.

ــتنە  ــەم بانگێش ــە و ل ــاژە هونەریی ــەم پ ــاعیر ل ــتنە ش ــەم بانگێش ــە و ل ــاژە هونەریی ــەم پ ــاعیر ل ش
ــتمانەكەی  ــۆ نیش ــی ب ــە تێكڕای ــە ب ــەی ك ــتمانەكەی جەماوەریی ــۆ نیش ــی ب ــە تێكڕای ــە ب ــەی ك جەماوەریی
كــە  بانگێشــتێكە  ئــەوە  ڕاســتییەكەی  كــە دەكات،  بانگێشــتێكە  ئــەوە  ڕاســتییەكەی  دەكات، 
ســەرەتا بــۆ مرۆڤــی نیشــتمانەكەی دەكات و هــەر ســەرەتا بــۆ مرۆڤــی نیشــتمانەكەی دەكات و هــەر 
و  هــزری  زەمینەســازییەكی  دەیكاتــە  و لەوێشــەوە  هــزری  زەمینەســازییەكی  دەیكاتــە  لەوێشــەوە 
ــوو  ــەوەی واڵت، كەواب ــاوەدان كردن ــۆ ئ ــی ب ــوو كردەوەی ــەوەی واڵت، كەواب ــاوەدان كردن ــۆ ئ ــی ب كردەوەی
ــە مانیفێســتی ئەدەبــی و ئامانجــی هزریــی  ــەوەی ل ــە مانیفێســتی ئەدەبــی و ئامانجــی هزریــی ئ ــەوەی ل ئ
یەكەمــی  پلــەی  لــە  جــاف(دا  یەكەمــی )ئەحمەدموختــار  پلــەی  لــە  جــاف(دا  )ئەحمەدموختــار 
گرنگایەتیدایــە، بابەتــی مرۆڤایەتــی و مرۆڤــی كــوردە، گرنگایەتیدایــە، بابەتــی مرۆڤایەتــی و مرۆڤــی كــوردە، 
شــاعیر لــە ســەرجەمی شــیعرە نیشــتمانییەكانیدا شــاعیر لــە ســەرجەمی شــیعرە نیشــتمانییەكانیدا 
لــە ئەنجامــی ئــەو شــێوازە ئاخاوتنــەدا،  لــە ئەنجامــی ئــەو شــێوازە ئاخاوتنــەدا، و هــەر  و هــەر 
بــە شــوێن ســاز كــردن و تەیــار كردنــی فیكــری بــە شــوێن ســاز كــردن و تەیــار كردنــی فیكــری 
ــرۆڤ  ــەوێ م ــە و ســەرەتا دەی ــەی كوردەوەی ــرۆڤ كۆمەڵگ ــەوێ م ــە و ســەرەتا دەی ــەی كوردەوەی كۆمەڵگ
هزرێكــی  كــە خاوەنــی  بگەیەنــێ  قەناعەتــە  هزرێكــی بــەو  كــە خاوەنــی  بگەیەنــێ  قەناعەتــە  بــەو 
هەڵكشــاو و كردەیەكــی ئینســانی و ئەمــەگ ناســانە هەڵكشــاو و كردەیەكــی ئینســانی و ئەمــەگ ناســانە 
بــێ، زێــدی خــۆی بناســێ و ئەوینــداری بــێ، قــەدری بــێ، زێــدی خــۆی بناســێ و ئەوینــداری بــێ، قــەدری 
بگــرێ،  كوردســتان  كێــوی  و  شــاخ  و  بگــرێ، سروشــت  كوردســتان  كێــوی  و  شــاخ  و  سروشــت 
ــە  ــزێ و ب ــان و دڵ بپارێ ــە گی ــی ب ــامانی نەتەوەی ــە س ــزێ و ب ــان و دڵ بپارێ ــە گی ــی ب ــامانی نەتەوەی س
فیــڕۆی نــەدا، لەوانــەش گرنگتــر ئەوەیــە كــە بخوێنێ، فیــڕۆی نــەدا، لەوانــەش گرنگتــر ئەوەیــە كــە بخوێنێ، 
چونكــە خوێنــدن بــۆ »دیفاعی تیغی دوژمــن« عەینی چونكــە خوێنــدن بــۆ »دیفاعی تیغی دوژمــن« عەینی 
»قەڵغــان و ســوپەرە« و بێجگــە لەوەی لــە دیالیەتی »قەڵغــان و ســوپەرە« و بێجگــە لەوەی لــە دیالیەتی 
پەنجــەی جەهــل ڕزگاری دەكات، وێــڕای ئــەوەش لــە پەنجــەی جەهــل ڕزگاری دەكات، وێــڕای ئــەوەش لــە 
بەرانبــەر هێرشــی دوژمنــدا دەیپارێــزێ، جــا كاتێــك بەرانبــەر هێرشــی دوژمنــدا دەیپارێــزێ، جــا كاتێــك 
مــرۆڤ بــەو ڕوانگــە ئارمانییــە گەیشــت، ئــەوكات مــرۆڤ بــەو ڕوانگــە ئارمانییــە گەیشــت، ئــەوكات 
ــە  ــت و ب ــە ســەر نیشــتمانەكەی دادەنێ ــەری ل ــە كاریگ ــت و ب ــە ســەر نیشــتمانەكەی دادەنێ ــەری ل كاریگ
ــی خــۆی، زێدەكەشــی  ــی دەســكەوتە هزرییەكان ــی خــۆی، زێدەكەشــی بوون ــی دەســكەوتە هزرییەكان بوون
ــۆ  ــەوی ب ــی پت ــەرلەنوێ بناغەیەك ــاز دەكات و س ــۆ س ــەوی ب ــی پت ــەرلەنوێ بناغەیەك ــاز دەكات و س س

دادەڕێژێتــەوە.دادەڕێژێتــەوە.

33 - ئاخاوتن بە زمانی خۆماڵی: - ئاخاوتن بە زمانی خۆماڵی:
شــاعیرێك كــە بیــر دەكاتــەوە، لــە حەقیقەتــدا شــاعیرێك كــە بیــر دەكاتــەوە، لــە حەقیقەتــدا 
خەریكــە هاوتــەرازی عاتیفــی بیركردنەوەكــەی بــۆ خەریكــە هاوتــەرازی عاتیفــی بیركردنەوەكــەی بــۆ 
خەڵكــی بەیــان دەكات، شــاعیرانی وەك دانتــی و خەڵكــی بەیــان دەكات، شــاعیرانی وەك دانتــی و 
ــدا  ــە قۆناغێكــی هەســتیاری مێژوویی ــدا شكســپیر كــە ل ــە قۆناغێكــی هەســتیاری مێژوویی شكســپیر كــە ل
خاوەنــی هــزر بــوون، ڕاســتییەكەی ڕاگوێــزەری ئــەو خاوەنــی هــزر بــوون، ڕاســتییەكەی ڕاگوێــزەری ئــەو 
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ــی  ــە و ڕەوت ــە ئەندێش ــە ل ــەن ك ــت و ئیحساس ــی هەس ــە و ڕەوت ــە ئەندێش ــە ل ــەن ك ــت و ئیحساس هەس
گرتــووە.  ســەرچاوەی  خۆیانــەوە  چاخــی  گرتــووە. هــزری  ســەرچاوەی  خۆیانــەوە  چاخــی  هــزری 

.).)263263  : :13931393 )شمیســا، )شمیســا، 
ئــەوەی كــە كاكڵــی پەیــڤ و نهێنییەكانــی دەق ئــەوەی كــە كاكڵــی پەیــڤ و نهێنییەكانــی دەق 
زمانــی  ڕادەگوێــزێ،  بەردەنــگ  مێشــكی  نێــو  زمانــی بــۆ  ڕادەگوێــزێ،  بەردەنــگ  مێشــكی  نێــو  بــۆ 
ئاخاوتنــە. تــی، ئێــس. ئیلیــەت لە مەكتەبــی ڕەخنەی ئاخاوتنــە. تــی، ئێــس. ئیلیــەت لە مەكتەبــی ڕەخنەی 
ئەدەبــی خۆیــدا دەڵــێ: )هــەر شــاعیرێكی گــەورە بــە ئەدەبــی خۆیــدا دەڵــێ: )هــەر شــاعیرێكی گــەورە بــە 
زمانــی چاخــی خــۆی دەدوێ(. )شمیســا، زمانــی چاخــی خــۆی دەدوێ(. )شمیســا، 13761376: : 
9797(، دیــارە مەبەســت لــە خوڵقانــدن و داهێنــان لــە (، دیــارە مەبەســت لــە خوڵقانــدن و داهێنــان لــە 
بەرهەمــی ئەدەبیــدا، ســازكردنی پردێكــی پێوەنــدی و بەرهەمــی ئەدەبیــدا، ســازكردنی پردێكــی پێوەنــدی و 
مســۆگەركردنی پەیڤێكــی هاوبەشــە كــە شــاعیر لەگەڵ مســۆگەركردنی پەیڤێكــی هاوبەشــە كــە شــاعیر لەگەڵ 
ــەوەش  ــاراوە، ئ ــە ئ ــدا دەیهێنێت ــاوەری بەردەنگ ــەوەش جەم ــاراوە، ئ ــە ئ ــدا دەیهێنێت ــاوەری بەردەنگ جەم
بــە واتــای ئیلیــەت، بــە بــێ دۆزینــەوە و بەكارهێنانــی بــە واتــای ئیلیــەت، بــە بــێ دۆزینــەوە و بەكارهێنانــی 
ــەم،  ــە بەره ــان )هاوچــەرخ( نایەت ــی چــاخ(، ی ــەم، )زمان ــە بەره ــان )هاوچــەرخ( نایەت ــی چــاخ(، ی )زمان
ئــەوە هەمــان زمانــە كــە لــە پەیڤینــی ڕۆژانــە و ئــەوە هەمــان زمانــە كــە لــە پەیڤینــی ڕۆژانــە و 
دیالۆگــی خۆماڵــی نێــوان خەڵكــی ئاســاییدا، لــە دیالۆگــی خۆماڵــی نێــوان خەڵكــی ئاســاییدا، لــە 
ئاقارێكــی سروشــتییەوە ســەرچاوەی گرتــووە، زمــان ئاقارێكــی سروشــتییەوە ســەرچاوەی گرتــووە، زمــان 
بــەر لــە هەمــوو شــتێك كردەیەكــە كــە بــە بیســەری بــەر لــە هەمــوو شــتێك كردەیەكــە كــە بــە بیســەری 
دەق ڕادەگەیەنــێ كــە كەســێك خەریكــە دەپەیڤــێ و دەق ڕادەگەیەنــێ كــە كەســێك خەریكــە دەپەیڤــێ و 
ــە  ــگ ل ــان بەردەن ــر، ی ــی وەرگ ــە بوون ــەو پێی ــەر ب ــە ه ــگ ل ــان بەردەن ــر، ی ــی وەرگ ــە بوون ــەو پێی ــەر ب ه
زەروورەتەكانــی تیــوری زمانــە. )تادیە، زەروورەتەكانــی تیــوری زمانــە. )تادیە، 13901390: : 229229(، (، 
ڕۆڵ و بوونــی زمــان تــا ئــەو ڕادەیــە گرنگــە كــە بــواس ڕۆڵ و بوونــی زمــان تــا ئــەو ڕادەیــە گرنگــە كــە بــواس 
))18581858 -  - 19421942( كەســایەتی مرۆڤناســی ئەمریكــی ( كەســایەتی مرۆڤناســی ئەمریكــی 
و یەكێــك لــە پێشــڕەوانی مرۆڤناســی مۆدێــرن و و یەكێــك لــە پێشــڕەوانی مرۆڤناســی مۆدێــرن و 
هەروەهــا ســاپییەر )هەروەهــا ســاپییەر )18841884 -  - 19391939( مرۆڤنــاس و ( مرۆڤنــاس و 
زمانناســی ئەمریكــی بــە جووتــە جەختیــان لــە ســەر زمانناســی ئەمریكــی بــە جووتــە جەختیــان لــە ســەر 
ئــەو بــاوەڕە كردووەتــەوە كــە جیهانــی ئێمــە تــا ئــەو بــاوەڕە كردووەتــەوە كــە جیهانــی ئێمــە تــا 
ڕادەیەكی زۆر، دەســتكرد و ســازكراوی زمانی ئێمەیە، ڕادەیەكی زۆر، دەســتكرد و ســازكراوی زمانی ئێمەیە، 
ــەن  ــە الی ــە زانســتی فەلسەفەشــدا ل ــە ل ــەم ڕوانگەی ــەن ئ ــە الی ــە زانســتی فەلسەفەشــدا ل ــە ل ــەم ڕوانگەی ئ
كەســایەتی وەك ژاك دریداوە پشتڕاســت كراوەتەوە و كەســایەتی وەك ژاك دریداوە پشتڕاســت كراوەتەوە و 
ئــەو فەیلەســووفە بــە ڕاشــكاوی ددانــی پێــدا دەهێنــێ ئــەو فەیلەســووفە بــە ڕاشــكاوی ددانــی پێــدا دەهێنــێ 
كــە زمــان جیهانــی ئێمــە دەســازێنێ. وورف )كــە زمــان جیهانــی ئێمــە دەســازێنێ. وورف )18971897  
بــە  كــە  ئەمریكــی  ناســراوی  زمانناســی  بــە (  كــە  ئەمریكــی  ناســراوی  زمانناســی   )19411941  - -
تــەواوی لــە ژێــر كاریگــەری تیورییەكانــی ســاپییەردا تــەواوی لــە ژێــر كاریگــەری تیورییەكانــی ســاپییەردا 
ــەم  ــەدا ب ــەم گریمانەی ــا ئ ــیكردنەوەی ئ ــە ش ــوو، ل ــەم ب ــەدا ب ــەم گریمانەی ــا ئ ــیكردنەوەی ئ ــە ش ــوو، ل ب

ئامانجــە دەگات كــە زمــان كەرەســتەی دەربڕینــی ئامانجــە دەگات كــە زمــان كەرەســتەی دەربڕینــی 
ڕوانگــە نییــە، بەڵكــو لــە بنەڕەتــدا پێكهێنــەری بــڕوا ڕوانگــە نییــە، بەڵكــو لــە بنەڕەتــدا پێكهێنــەری بــڕوا 
زمانــی  زمانــی (.   .)8686 بۆچوونەكانــە. )صفــویصفــوی، ، 13871387: :  بۆچوونەكانــە. )و  و 
شــیعریی ئەحمەدموختــار جــاف لــە چەشــنی خۆیــدا شــیعریی ئەحمەدموختــار جــاف لــە چەشــنی خۆیــدا 
پێــك هێنــەری ڕوانگەیەكــی نەتەوەییــە كە ســەرجەمی پێــك هێنــەری ڕوانگەیەكــی نەتەوەییــە كە ســەرجەمی 
خولیــا و ناكامییەكانــی شــاعیر لــە هەنــگاوی هەوەڵــدا خولیــا و ناكامییەكانــی شــاعیر لــە هەنــگاوی هەوەڵــدا 
ــۆ  ــردا وەك ك ــی بەرفراوانت ــە جەغزێك ــاك و ل ــۆ وەك ت ــردا وەك ك ــی بەرفراوانت ــە جەغزێك ــاك و ل وەك ت
)كــە هەمــان نەتەوەكەیەتــی( بــۆ بەردەنگــی دەخاتــە )كــە هەمــان نەتەوەكەیەتــی( بــۆ بەردەنگــی دەخاتــە 

ڕوو.ڕوو.
شــاعیر بــە كەڵك وەرگرتــن و بەكارهێنانی زمانێكی شــاعیر بــە كەڵك وەرگرتــن و بەكارهێنانی زمانێكی 
لــە ڕەهەنــدی  بوونــی خــۆی  لــە ڕەهەنــدی خۆماڵــی، خەریكــە  بوونــی خــۆی  خۆماڵــی، خەریكــە 
ڕاوێژییــەوە مســۆگەر دەكات، هــەر لــە بنەڕەتــدا و لــە ڕاوێژییــەوە مســۆگەر دەكات، هــەر لــە بنەڕەتــدا و لــە 
لێكۆڵینەوەكانــی هایدگــەردا ئــەوە هەســتییە كــە لــە لێكۆڵینەوەكانــی هایدگــەردا ئــەوە هەســتییە كــە لــە 
زمانــدا خۆیــا دەبــێ. )پالمــر، زمانــدا خۆیــا دەبــێ. )پالمــر، 13821382: : 170170(. كەوابــوو (. كەوابــوو 
ــی  ــۆری بەكارهێنان ــە ج ــاعیر ل ــتی ش ــوون و هەس ــی ب ــۆری بەكارهێنان ــە ج ــاعیر ل ــتی ش ــوون و هەس ب
 ) )MotifMotif( ــە ــەو هەوێنان ــە و ســەرجەمی ئ ــە )زمانەكەیدای ــەو هەوێنان ــە و ســەرجەمی ئ زمانەكەیدای
كــە بەردەنــگ لــە ڕاوێــژی شــیعریی )ئەحمەدموختــار كــە بەردەنــگ لــە ڕاوێــژی شــیعریی )ئەحمەدموختــار 
جــاف(دا دەیبینــێ، ڕاســتییەكەی ســەلمێنەری بوونــی جــاف(دا دەیبینــێ، ڕاســتییەكەی ســەلمێنەری بوونــی 
ناكامییە دەروونی و نەتەوەییەكانی شاعیرە، ناكامیی ناكامییە دەروونی و نەتەوەییەكانی شاعیرە، ناكامیی 
ــك  ــە ڕاوێژێ ــە و ب ــی شــاعیر، قۆناغــی هەوەڵ ــك دەروون ــە ڕاوێژێ ــە و ب ــی شــاعیر، قۆناغــی هەوەڵ دەروون
لــە ئەوینــی مەجــازی بــەكار دەهێنــرێ. )شمشــێری لــە ئەوینــی مەجــازی بــەكار دەهێنــرێ. )شمشــێری 
بــرۆ(، )دیــدەی مەخمــوور(، )ڕوومەتی گــوڵ ڕەنگ(، بــرۆ(، )دیــدەی مەخمــوور(، )ڕوومەتی گــوڵ ڕەنگ(، 
)زولفەینــی ســیا(، )قامەتــی ســەرو(، )نێرگســی )زولفەینــی ســیا(، )قامەتــی ســەرو(، )نێرگســی 
چــاو(، )پەرچەمــی زوننــار(، )لێــوی لەعــل( و...تــاد چــاو(، )پەرچەمــی زوننــار(، )لێــوی لەعــل( و...تــاد 
لــەو دەســتەواژانەن كــە هــەر جــارەی بــە شــێوازێك لــەو دەســتەواژانەن كــە هــەر جــارەی بــە شــێوازێك 
دووپــات  جافــدا  ئەحمەدموختــار  ئەدەبیاتــی  دووپــات لــە  جافــدا  ئەحمەدموختــار  ئەدەبیاتــی  لــە 
ــە شــیعری  ــاژە ل ــەم پ ــەی ئ ــە ڕاڤ ــەر ل ــەوە، ه ــە شــیعری دەبن ــاژە ل ــەم پ ــەی ئ ــە ڕاڤ ــەر ل ــەوە، ه دەبن
شــاعیردا، ئــەوە ویشــكە ســۆفییە كــە گەلێــك جــار شــاعیردا، ئــەوە ویشــكە ســۆفییە كــە گەلێــك جــار 
دەكەوێتــە بــەر تیــری تانــە و ســەركۆنەی شــاعیر و دەكەوێتــە بــەر تیــری تانــە و ســەركۆنەی شــاعیر و 
تەنانــەت ڕوانگــەی شــاعیر لــەم بەشەشــدا كــە ئەوینی تەنانــەت ڕوانگــەی شــاعیر لــەم بەشەشــدا كــە ئەوینی 
ــە  ــی ویشــكە ســۆفیدا ب ــەڵ خورافات ــە، لەگ ــە مەجازیی ــی ویشــكە ســۆفیدا ب ــەڵ خورافات ــە، لەگ مەجازیی
هیــچ كلۆجــێ دانوویــان ناكوڵــێ، بــە واتایەكــی دیكــە هیــچ كلۆجــێ دانوویــان ناكوڵــێ، بــە واتایەكــی دیكــە 
شــاعیر خەریكــە بــە زمانێكــی خۆماڵــی ئاڵوگۆڕێكــی شــاعیر خەریكــە بــە زمانێكــی خۆماڵــی ئاڵوگۆڕێكــی 
بەرچــاو لــە نیزامــی تەســەووفدا دروســت دەكات، بەرچــاو لــە نیزامــی تەســەووفدا دروســت دەكات، 
دواتــر هــەر لــە ڕەهەنــدی ئــەو ئەوینــە مەجازییــەوە، دواتــر هــەر لــە ڕەهەنــدی ئــەو ئەوینــە مەجازییــەوە، 
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ــش  ــە ئەوی ــی ڕاســتەقینەوە ك ــاو ئەوینێك ــە ن ــش دەچێت ــە ئەوی ــی ڕاســتەقینەوە ك ــاو ئەوینێك ــە ن دەچێت
ناكامیــی گەلەكەیەتــی:ناكامیــی گەلەكەیەتــی:

بێســتوون ئێســتەش كــە وەختــێ اللەیــی لــێ ســەوز بێســتوون ئێســتەش كــە وەختــێ اللەیــی لــێ ســەوز 
ئەبــێئەبــێ

باســی خوێنــی دیــدە و داغــی دڵــی فەرهــاد ئــەكاباســی خوێنــی دیــدە و داغــی دڵــی فەرهــاد ئــەكا  
ــار جــاف، 1398:261398:26(( ــار جــاف، )موخت )موخت

ــوو،  ــی ب ــی نەتەوەی ــە ناكام ــدا ك ــاژی دووەم ــە پ ــوو، ل ــی ب ــی نەتەوەی ــە ناكام ــدا ك ــاژی دووەم ــە پ ل
بێســتوون ســیمبۆلی زێد و فەرهاد ســیمبۆلی ئاشقانی بێســتوون ســیمبۆلی زێد و فەرهاد ســیمبۆلی ئاشقانی 
نیشــتمانە كــە بــە خوێنــی دیــدە و داغــی دڵــەوە لــە نیشــتمانە كــە بــە خوێنــی دیــدە و داغــی دڵــەوە لــە 
پێنــاوی ئــازادی واڵتــدا ســەریان ناوەتــەوە، كەوابــوو پێنــاوی ئــازادی واڵتــدا ســەریان ناوەتــەوە، كەوابــوو 
لــە هــەر دوو ناكامیــی تــاك و كــۆی شــاعیردا، خولیــا لــە هــەر دوو ناكامیــی تــاك و كــۆی شــاعیردا، خولیــا 
بــوون و سەوداســەرییەك بوونــی هەیــە، لەوانــەش بــوون و سەوداســەرییەك بوونــی هەیــە، لەوانــەش 
ــگاو  ــە هەن ــاكارە ك ــی و س ــی خۆماڵ ــر زمانێك ــگاو گرنگت ــە هەن ــاكارە ك ــی و س ــی خۆماڵ ــر زمانێك گرنگت
ــگ  ــۆ بەردەن ــە ب ــەم ناكامییان ــگاو ڕاســتی ئ ــە هەن ــگ ب ــۆ بەردەن ــە ب ــەم ناكامییان ــگاو ڕاســتی ئ ــە هەن ب

ــەوە. ــەوە.ڕوون دەكات ڕوون دەكات
ئەنجامــی توێژینــەوە:ئەنجامــی توێژینــەوە: ئەحمەدموختــار جــاف وەك  ئەحمەدموختــار جــاف وەك 
یەكێــك لــە نوێنەرانــی قوتابخانەی شــیعری كالســیك، یەكێــك لــە نوێنەرانــی قوتابخانەی شــیعری كالســیك، 
شــاعیرێكی ئاشــق پیشــە و سەوداســەری كــوردە كــە شــاعیرێكی ئاشــق پیشــە و سەوداســەری كــوردە كــە 
ــەوە  ــی وردبینان ــەری و ڕوانینێك ــێوازێكی هون ــە ش ــەوە ب ــی وردبینان ــەری و ڕوانینێك ــێوازێكی هون ــە ش ب
دۆخــی فەرهەنگــی و ئابــووری و ڕامیــاری نیشــتمانی دۆخــی فەرهەنگــی و ئابــووری و ڕامیــاری نیشــتمانی 
دەكاتــەوە.  ڕوون  و  خەسارناســی  بــۆ  دەكاتــەوە. كوردمــان  ڕوون  و  خەسارناســی  بــۆ  كوردمــان 
ــە  ــژ ل ــدا لێوڕێ ــگاوی هەوەڵ ــە هەن ــە شــیعری شــاعیر ل ــژ ل ــدا لێوڕێ ــگاوی هەوەڵ ــە هەن شــیعری شــاعیر ل
ــەری و  ــفی هون ــە وەس ــڕ ل ــە، پڕاوپ ــۆز و عاتیفەی ــەری و س ــفی هون ــە وەس ــڕ ل ــە، پڕاوپ ــۆز و عاتیفەی س
ئاشــقانەی دولبــەرە و لــە یــەك ڕســتەدا دەكــرێ ئاشــقانەی دولبــەرە و لــە یــەك ڕســتەدا دەكــرێ 
چیرۆكــی  ناكامییــە،  و  دابــڕان  شــیعری  چیرۆكــی بگوتــرێ  ناكامییــە،  و  دابــڕان  شــیعری  بگوتــرێ 
ئەشــق و لێقەومــان و نامورادییــە. شــیعرێكە كە دەرد ئەشــق و لێقەومــان و نامورادییــە. شــیعرێكە كە دەرد 
و موســیبەت تێیــدا شــەپۆل دەدا، شــاعیر لەگــەڵ و موســیبەت تێیــدا شــەپۆل دەدا، شــاعیر لەگــەڵ 
ئەوەیــدا كــە بــە هونــەری شــیعر و هەروەهــا بــە بیــری ئەوەیــدا كــە بــە هونــەری شــیعر و هەروەهــا بــە بیــری 
نــوێ و پێشــكەوتووی خۆیــەوە، تیشــك دەخاتە ســەر نــوێ و پێشــكەوتووی خۆیــەوە، تیشــك دەخاتە ســەر 
ڕووداوگەلــی فەرهەنگــی و كۆمەاڵیەتــی و ڕامیــاری ڕووداوگەلــی فەرهەنگــی و كۆمەاڵیەتــی و ڕامیــاری 
واڵتەكــەی، لــە هەمــان حاڵیشــدا بــە تــەواوی خاوەنــی واڵتەكــەی، لــە هەمــان حاڵیشــدا بــە تــەواوی خاوەنــی 
زمانێكــی ڕەســەن و ســاكارە، لــە زۆر شــوێندا خۆیایە زمانێكــی ڕەســەن و ســاكارە، لــە زۆر شــوێندا خۆیایە 
ــەت  ــە و تەنان ــتەواژەی عارفان ــەگەل و دەس ــە وش ــەت ك ــە و تەنان ــتەواژەی عارفان ــەگەل و دەس ــە وش ك
ئاشــقانە، بــۆ مەبەســت و بابەتگەلــی حەماســی و ئاشــقانە، بــۆ مەبەســت و بابەتگەلــی حەماســی و 
نەتەوەیــی بــەكار دەهێنــێ و بــەو بۆنەیــەوە گەلێــك نەتەوەیــی بــەكار دەهێنــێ و بــەو بۆنەیــەوە گەلێــك 

تەكنیكــی ئەدەبــی و ئارایــەی هونــەری، لــە گوتــەی تەكنیكــی ئەدەبــی و ئارایــەی هونــەری، لــە گوتــەی 
ــەوە. ــدا بەرجەســتە دەكات ــەوە.شــاعیرانەی خۆی ــدا بەرجەســتە دەكات شــاعیرانەی خۆی
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