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مێژووهىوظيى ئەدەبُاث بە ؼێىەًەوى گؽتى پێىَعتى پۆلێىىشدن و كۆهاػبەهذي گىهجاو
هەًە ،هەوا ڕەهگذاهەوەي ظەسدەم و كۆهاػەواوى ظەسهەڵذان و گۆڕان و پەسەظەهذن و
پێؽىەوجنى ئەدەبُاحى هەجەوەَى هەس گەٌ و هەجەوەًەن بێذ .مُللەجاوى دەوسوبەس و دهُا هەس
ًەهە و ڕێباصێيى جاًبەحى لە هىوظِىەوە و جۆماسهشدوى ئەدەبى هەجەوەَى خۆي گشجىوەجەبەس هە
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ڕەهگذاهەوەي ظشوؼتى پەًذابىون و پەسەظەهذوى ئەدەبُاحى هەجەوەَى جاًبەحى خۆٍاهە .بە
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مێژووهىوظيى ئەدەبى وىسدي ،لە ظەد ظاڵى ڕابشدوودا وۆمەڵێً هەوڵى جاهەهەظيى لەم بىاسەدا
بەدًذەهشێذ هە (مێژووي ئەدەبى وىسدي)ي (مامۆظخا ٌجادي) ؼىێيێيى دًاس و دسەوؼاوەي
هەًە .بەاڵم لەگەڵ هەمىو ئەو هەوڵە گشٍىگ و جاهەهەظُِاهەؼذا ،جاوەوى ئێعخا مێژووهىوظاوى
ئەدەبيى ئێمە ئەو ڕێباص و پۆلُىياسي و كۆهاػبەهذًُە گىهجاو و صاوعتى و ڕاظذ و دسوظخەًان پێڕەو
هەهشدووە ،هەوا لەگەڵ ظشوؼتى ظەسهەڵذان و پێؽىەوجً و پێگەٌؽخنى ئەدەبى هەجەوەًُمان
بێخەوە .ئەم باظە هەوڵێىە بۆ لێيۆڵُىەوە و هەڵعەهگاهذوى ئەو هەواڵهەي لەم بىاسەدا دساون،
هەسوەها جِؽً خعدىەس ظەس مُخۆدێيى گىهجاو و ڕاظذ بۆ جۆماسهشدوى مێژووي ئەدەبى
وىسدًمان.
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پێشەکى:
ئەدەبُاجىاظيى (صاوعتى ئەدەب) لە س ً للى ظەسەوى پێىهاجىوە؛ جُۆسي
ئەدەبى ،ڕەخىەي ئەدەبى ،مێژووي ئەدەبى.
للى ًەهەم (جُۆسي ئەدەبى) ،باط لە چُُەحى و بىەماواوى ئەدەب دەواث ،لە
مەظەلەواوى جاًبەث بە هشۆن و ظشوؼذ و ظەسهەڵذاوى ئەدەب و
دەوۆڵێخەوە.
للى دووەم ،واجە (ڕەخىەي ئەدەبى) ،بشٍخُِە لە وۆمەڵێً جُۆس و مُخۆدي
ڕەخىەَى ظەباسەث بە ؼُىشدهەوە و هەڵعەهگاهذوى بەسهەمەواوى ئەدەب و
دواجش بڕٍاسدان لەظەسٍان.
ئەم دوو للە صاوعخەي ئەدەبُاث ،دوو للى صاوعتى ظخاهذاسد و حيهاهحن .لە
هەمىو ؼىێيێً و الي هەمىو مُللەجاهذا بە هەمان چەمً و پێىەس و
چىاسچێىە پێڕەودەهشێً ،جەنها هەسەظخە و بابەحى لێيۆڵُىەوەوان دەگۆڕێً.
هەسچى پەًىەهذي بە للى ظێُەمى ئەدەبُاجىاظُِەوە هەًە ،هە بشٍخُِە لە
(مێژووي ئەدەبى) ،ئەمەًان الًەهێيى جاًبەجُِە لە لێيۆڵُىەوەي ئەدەبُِذا و
الي هەس گەٌ و هەجەوەًەن ظشوؼذ و ڕێباص و ظُماًەوى جاًبەحى هەًە .واجە
هەس گەٌ و هەجەوەًەن مێژووٍەوى ئەدەبيى جاًبەث بە خۆي هەًە ،هە
بشٍخُِە لە مێژووي ئەدەبى هەجەوەَى ئەو گەٌ و مُللەجە.
بەم پێُە ،مێژووي ئەدەبيى وىسدٌؾ لە هى مُللەجاوى دًىە حُادەبێخەوە و
ڕێباص و ڕێچىەًەوى جاًبەث و ظەسبەخۆ وەسدەگشێذ هە بشٍخُِە لە
ڕەهگذاهەوەي ڕەوث و ڕێڕەوي مێژووي ظەسهەڵذان و گەؼەظەهذن و
بەسەوپێُچىووى ئەدەبُاحى وىسدي.
لەم ڕواهگەًەوە دەخىاصًٍ بپەسژێِىە ظەس جُۆس و مُخۆدەواوى مێژووهىوظيى
ئەدەبى بە ؼێىەًەوى گؽتى و مێژووهىوظيى ئەدەبى وىسدي بە ؼێىەًەوى
ّ
(ٌجادي) لە هخێبە
جاًبەحى ،لەوێؽەوە ڕێباصي مێژووهىوس ى مامۆظخا
هاوداسەهەًذا (مێژووي ئەدەبى وىسدي)ي هەڵذەظەهگێىحن ،لە دواًِؽذا ،بە
مەبەظتى جۆماسهشدوى مێژووي ئەدەبى وىسدًمان بە ؼێىەًەوى ڕێً و ڕەوان و
گىهجاو ،پێؽيُاصي ڕێباصێيى ڕاظذ و دسوظذ و صاوعتى دەهەًً .
جىێژٍىەوەهەمان لە س ً جەوەسي ظەسەهيى پێىذێذ ،هەس جەوەسێىِؾ چەهذ
بڕگە و بابەجێً لەخۆدەگشێذ .بەم ؼێىەًەي خىاسەوە:
لە جەوەسي ًەهەمذا؛ جُۆس و مُخۆدەواوى مێژووهىوظيى ئەدەبى بە ؼێىەًەوى
گؽتى خشاوهەجە بەسباط.
لە جەوەسي دووەمِؽذا ،باط لە مێژووهىوظيى ئەدەبى وىسدي بە ؼێىەًەوى
ّ
(ٌجادي) بە
جاًبەحى هشاوە و هخێبى (مێژووي ئەدەبى وىسدي)ي مامۆظخا
همىوهە وەسگحراوە .
هەسچى جەوەسي ظێُەم و وۆجاًِؽە ،ئەوا پێؽيُاصهشدوى مُخۆدي صاوعتى و
گىهجاو بۆ هىوظِىەوە و جۆماسهشدوى مێژووي ئەدەبى وىسدي خشاوەجەڕوو.
لە وۆجاًِؽذا گشهگترًً ئەو ئەهجاماهە جۆماسهشاون هە جىێژٍىەوەهە
پێُگەٌؽخىوە .ئِىجا لِعتى ظەسچاوەوان و دواجشَؾ پىخخەًەوى جىێژٍىەوەهە
بە صماوى عەسەبى خشاوهەجەڕوو.
ثەوەسي يەكەم
ثيۆس و ميحۆدەكانى مێژوونىوسيى ئەدەبيى بە شێىەيەكى گشتى
 .1مێژوونىوسيى ئەدەبى بە گىێشەي قۆناغە ئەدەبييەكان :بشٍخُِە لە
ڕێباصێيى گێڕاهەوەَى – وەظفيى بۆ مێژووي ئەدەب و كۆهاػەواوى ،بە

گىێشەي ظەسدەم كۆهاػەواوى مێژووي ظُاس ى و وۆمەاڵًەحى هەس گەٌ
و وۆمەڵگاًەن .ئەمە دوو ؼێىەي وەسگشجىوە:
أ .بە پێى قۆناغەكانى مێژووي سياس ى و كۆمەاڵيەجى هەس گەل و
نەثەوەيەك :بە همىوهەي مێژووي ئەدەبى عەسەبى هە بە پێى
كۆهاػەواوى مێژووي ظُاس ى – وۆمەاڵًەحى دەوڵەحى عەسەبى و
ئِعالمى هىوظشاوەجەوە ،بەم ؼێىەًەي خىاسەوە:
 ظەسدەمى حاهُلى.
 ظەسدەمى ئِعالم.
 ظەسدەمى ئىمەوي.
 ظەسدەمى عەبباس ى.
 ظەسدەمى دەوڵەجۆهە و محراًەجُِەوان.
 - ظەسدەمى هىێ( .الفاخىسي)1٥٩١ ،
ب .مێژوونىوسيى ئەدەبى لە شێىەي ساڵنامە (كشۆنۆلۆجى) :ئەمە
جۆماسهشدوى مێژووي ئەدەبە لە وۆهەوە بۆ هىێ و بۆ ئێعخا بە گىێشەي
ظاڵىامە و ڕۆژژمێرەوان وەن ئەوەي الي مێژووهىوظاوى ئەدەبى
وىسدي پێڕەوي لێ هشاوە( ،بەسگەواوى هخێبى مێژووي ئەدەبى وىسدي،
دهخۆس ماسف خەصهەداس ،بە همىوهە) (خەصهەهذاس.)١٠٠٢ – ١٠٠1 ،
 .١مێژوونىوسيى ئەدەبى بە گىێشەي ڕێباص و قىثابخانە ئەدەبييەكان:
ئەم ؼێىەًە لە جۆماسهشدوى مێژووي ئەدەبُاث لەگەڵ ڕێباص و
كىجابخاهەواوى ڕەخىەي ئەدەبى ،لە وۆهەوە بۆ ئێعخاً ،ەن
دەگشێخەوە .واجە ؼُىشدهەوەي هەؼەظەهذن و پەسەظەهذوى
كۆهاػەواوى مێژووَى ئەدەبُاجە پێ بە پێ لەگەڵ گەؼەهشدن و
داهەوجنى ڕێباص و كىجابخاهە ڕەخىەًُەوان لە وێىەي (هالظحزم،
ڕۆماوعحزم ،ڕٍالحزم ،ظُمبۆلحزم ...جاد).
ئەم مُخۆدە لە مێژووهىوس ى ئەدەبُاث صٍاجش لە الي گەالوى ئەوسوپاوە پێڕەوي
لێ هشاوە ،هە هەڵلىاڵوي ظشوؼتى ظەسهەڵذان و پەسەظەهذوى ئەدەبُاحى ئەو
گەالهەًە هە لە ًەن ڕەچەڵەهەوە هاجىون و گەؼەظەهذن و گۆڕان و
پێؽىەوجنى ئەدەبُاجِؽُان جا ڕادەًەوى صۆس چىن ًەن و هاوؼان بىوە
(الخىشٍتي. )٧ ،1٥٥٠ ،
 .١مێژوونىوسيى ئەدەبى بە گىێشەي هىنەسەكانى ئەدەب و ژانشە
ئەدەبييەكان :ئەم ڕێباصە لە مێژووهىوظيى ئەدەبُِذا دوو ڕێگەي
گشجىوەجەبەس:
 .1بەپێى هىنەسەكانى ئەدەب (مێژووي شيعش – مێژووي پەخشان):
ئەم ڕێچىەًە هەسدوو و پەسەظەهذوى هەس للێىُان دەواث .لەهاو
مێژووهىوظاوى ئەدەبى عەسەبُِذا ،ئەم ڕێباصە بەدًذەهشێذ ،لە صێىەي
(د .ؼىقي طُف) لە هەسدوو هخێبە هاوداسەهەًذا (الفً املعشحي في
الؽعش العشبي) و (الفً و مزاهبه في الؽعش العشبي).
 .١بەپێى ژانشە ئەدەبييەكان :ئەم ڕێچىەًە پەًىەظخە بە بيُاحى بەسهەم
و حۆسە ئەدەبُِەوان بە گىێشەي دەسهەوجً و گۆڕان گەؼەهشدهُان
بە ؼێىەًەوى .لێرەدا مێژووي ئەدەبى دەبێذ بە مێژووي وۆي حۆسە
ئەدەبُِەوان و دەسهەوجيُان لە وۆهەوە بۆ جاصە ،لە همىوهەي (لحرًً،
داظخان ،جشاژٍذًا ،ڕۆمان ...جاد) ،هەسوەها باط لە وىێشبىوهەوە و
لەداًىبىووى ژاهشي جاصەػ دەواث ،وەن چۆن ڕۆمان بە محراجگشي
هەكاًەحى فۆليلۆسي و ؼُعشي داظخاهُِذا گشێذەدسێخەوە .لەم

Page 12

Journal of the University of Garmian - Conf-Sajade,2022

بىاسەدا دەظخەًەن لە پعپۆساوى ظۆڤُُەحى وۆن لە هخُبى (جُۆسي
ئەدەب)دا ،مێژووي ئەدەبُاحى حيهاهُان بەم ؼێىەًە جۆماسهشدووە
(عذد مً الباحثحن العىفُِذ.)1٥9٠ ،
 .4مێژوونىوسيى ئەدەبى وەك بەشێك لە سيسحەمى كۆمەاڵيەجى:
ئەمُان وەوى مُخۆدي هاوچەسخى مێژووهىوظيى ئەدەبى دەهاظشێذ و
باهگەؼەي بۆ دەهشێذ ،جُاًذا ئەدەب وەن بەؼێً لە (ظِعخەمى
هىهەسي) پێىاظە دەواث و ئەوَؾ لەپاڵ ظِعخەمگەلێيى وەن
(ئاًىيى و پەسوەسدەَى) هاوواسدەبێذ لە پێىهاجەي (ظِعخەمى
ڕۆؼيبحري) هەس وۆمەڵگاًەن ،ئِىجا لە ئەهجامى گەلەوۆمەهێى
ظِعخەمگەلى دًىەي وەوى (صاوعتى ،ئابىوسي ،ظُاس ى) ،هەس
هەمىوٍان هاوواسدەبً لە پێىهێىاوى ظِعخەمى وۆمەاڵًەحى گؽتى
هەس وۆمەڵگاًەن لە ظەسدەمێيى دًاسٍىشاودا (مىاصان– 14 ،١٠1٠ ،
 ،)١4وەن لەم هێڵياسٍُەي خىاسەوەدا ڕووهىشاوەجەوە:

ڕەخىەگشاهە و وسدبِىاهە ژٍان و بەسهەمى پۆلێً لە ؼاعحراوى وىسدي
جۆماسهشدووە (فُض ى بەگ.)1٥9١ ،
 .١وۆمەڵە ؼُعشي ؼاعحراوى وىسد ،عەبذولىەسٍم هەهضي ،ظلێماوى،
.1٥١9
 .١گىڵذەظخەي ؼىعەساي هاوعەصشم ،عەلى هەماٌ باپحر ئاػا،
ظلێماوى.1٥١٥ ،
 .4ؼُعش و ئەدەبُاحى وىسدي ،ڕەفُم حُلمى ،بەسگى ًەهەم ،بەػذا،
.1٥41
 .٩مێژووي ئەدەبى وىسدي ،عالءالذًً ٌجادي ،بەػذا.1٥٩١ ،
دًاسە هخێبى (مێژووي ئەدەبى وىسدي)ي مامۆظخا (ٌجادي) وەوى ظەسجۆپى
هەمىو واسەواوى پێؾ خۆي دێذ .لە ڕۆژگاس و ظەسدەمى خۆٍذا ڕووداوێيى
مێژووَى گشهگ بىوە لە بىاسي فەسهەهگ و ڕوهاهبحرَى وىسدًذا .ئەگەس بێذ و
لە ئێعخادا و لەبەس ڕۆؼىاَى پێؽىەوجىەواوى ئەدەب و صاوعخذا بە چاوێيى
ڕەخىەگشاهە و صاوعتى هەڵعەهگاهذوى بۆ بىەًً ،ئەوا دەهشێذ وۆمەڵێً
ظەسهج و جێبُنى لەو باسەًەوە بخەًىەڕوو ،بەم ؼێىەًەي خىاسەوە :

ثەوەسي دووەم

ظیعخەمی
کۆمەاڵیەحی

ؼیعش

ڕۆمان

ظیعخەمی صاوعتى

ظیعخەمی
ڕۆؼيبحری

ظیعخەمی ئابىوسی

ظیعخەمی ئایینى

ظیعخەمی
پەسوەسدەیی

ظیعخەمی هىهەسی

ظیعخەمی ظیاس ى

)هىوظحن(ئەدەب

)حىوڵە(ظەما

ؼێىەکاسی

ؼاهۆ

وجاس

هی جش ...

مێژوونىوسيى ئەدەبى كىسدي ،كحێبى (مێژووي ئەدەبى كىسدي)ي
مامۆسحا ّ
(سجادي) بە نمىونە
مێژووهىوظيى ئەدەبى وىسدي ،وەن هەس الًەهێيى دًىەي ژٍاوى
ڕوهاهبحرًُمان ،لەبەس هۆواسگەلێيى مێژووَى و ظُاس ى ،دسەهگ دەظتى
پێىشدووە .دەؼێذ ظەسەجاواوى ظەدەي بِعخەم وەوى دەظخپێيى ڕێىِعاوغ و
ظەسدەمى بىوژاهەوە لە ژٍاوى ڕوهاهبحري وىسدي لە بىاسەواوى (ڕۆژهامەهىوظيى
و لێيۆڵُىەوەي ئەدەبى و ژاهشە ئەدەبُِەوان) بژمێردسێذ .هەوڵەواوى
مێژووهىوظيى ئەدەبى وىسدي بە ؼێىەًەوى پێؽىەوجىو بەم ؼێىەًە
چەهەسەًىشدووە:
 .1لە ظەسەجاوە هخێبى (ئەهجىمەوى ئەدًبان)ي صاهاي بەهشەمەهذ (ئەمحن
فەًضي بەگ 1٥١9 – 19٢٠ /ص) دێذ ،هە لە ظاڵى (1٥١٠ص)دا لە
ئەظخەمبۆڵ چاپ و باڵوبىوەجەوە .ئەمەًان بە هەوڵێيى جا ڕادەًەن
پێؽىەوجىو و پێگەٌؽخىو لەكەڵەم دەدسێذ و جُاًذا بە ؼێىەًەوى
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گۆساوی و مۆظیلا

بەپێى ڕێباصێيى وۆن و جەكلُذي هىوظشاوەجەوە ،ئەوَؾ بە چاولێىەسي
لە هەهذێً هخێب و ؼىێىەواسي دێشٍنى عەسەب و عەحەم لە وێىەي
(طبلاث الؽعشاء ،جزهشة الؽعشاء ،گلضاس ؼاعشان ... ،جاد) .
لەهگەسي باًەخذان لەم هخێبەدا ،صٍاجش خشاوەجە ظەس ؼُعش و
ؼاعحراوى وىسد .بەم واسەػ بەؼێيى گشهگ لە ئەدەبى وىسدًذا
فەسامۆؼىشاوە هە بشٍخُِە لە هىهەسەواوى پەخؽان.
بە ؼێىەًەوى دەظخەبژێش و ئُيخُلائى دەظخەًەن لە ؼاعحراوى (وۆن
و هالظًُ)ي وىسدي هەڵبژاسدووە ،ئِىجا بەپێى ڕێباصي ظاڵىامە (لە
وۆهەوە بۆ هىێ) ڕٍضٍىشدوون .هە هەس حۆسێً لە هاجەباَى و
هەگىهجان لەهێىان كۆهاغ و مۆسوى ؼُعشٍاهذا هەًە .بۆ همىوهە هەس
ًەن لە (بابەجاهحر و مەولەوي) هاچىە ژێش چەجش و چىاسچێىەي
ؼُعشي هالظُيى وىسدًُەوە.
ڕێباصێيى مێژووَى – وەظفيى لەمەڕ ژٍان و بەسهەمى ؼُعشي
ؼاعحرەوان پەًڕەوهشاوە .واجە ،لە گۆؼەهُگاي مُخۆد و ڕەخىەي
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ئەدەبُِەوە بۆ ؼُىشدهەوە و هەڵعەهگاهذوى بەسهەمى ؼاعحرەوان
هەچىوە.
 مێژووەهە صٍاجش وۆهشدهەوەي صاهُاسٍُە لەمەڕ ژٍان و بەسهەمى ئەو
ؼاعحراهە ،هە بە صۆسي لە دًىاهە چاپىشاوەواهُاهذا بەدەظتهاجىون،
هە هەهذێىُان جا ئێعخاػ ژٍاهىامەًان بە دسوظتى و بە جەواوي ظاغ
هەهشاوهەجەوە.
 هخێبى (مێژووي ئەدەبى وىسدي)ي مامۆظخا (ٌجادي) لە دوا
ؼُىشدهەوەدا ،بشٍخُِە لە واسێيى ئُيعيلۆپُذًاَى هەوا وۆمەڵێً
صاوعذ و صاهُاسي لە بىاسەواوى (مێژوو ،حىگشافُا ،صمان ،ئەدەب،
ولخىوس)ي وىسدًذا بەظەس ًەهذا هەڵەهەهشاوە و خشاوەجەڕوو،
بەمەػ بەؼێيى هخێبەهە بىوەجە صاهُاسي و ڕۆؼيبحري گؽتى ،بە بێ
ڕەچاوهشدوى مُخۆدێيى دًاس و صاوعتى و گىهجاو لە جۆماسهشدوى مێژووي
ئەدەبى وىسدًذا.
 دًاسە ئەم ظەسهج و بۆچىوهاهەي ظەسەوە بەظەس هەمىو ئەو هخێب و
بەسهەماهەدا جەجبُلذەبێذ هە لە ماوەي پەهجا ظاڵى دواجشدا و لەژێش
هاوهِؽاوى مێژووي ئەدەبى وىسدًذا چاپ و باڵوبىوهەجەوە ،لە
همىوهەي (مێژووي وێژەي وىسدي)ي ظُذق بۆسەهەَى( ،مێژووي
ئەدەبى وىسدي)ي دهخۆس ماسف خەصهەداس( ،مێژووي ئەدەبى
وىسدي)ي دهخۆس عحزەدًً معخەفا ڕەظىوڵ.
لەگەڵ هەمىو ئەماهەؼذا ،دەبێذ بگىجشێذ هەوا ئەم بەسهەماهە ؼاواسي
ڕۆؼيبحري وىسدًً و دهُاًەن لە ظامان و صەخحرەي چان و هاًابُان لەمەڕ
مێژووي ئەدەبى وىسدًذا گشجىوەجەخۆ ،هە هاجىاهشێذ هەسگحز دەظدبەسداسٍان
بحن ،چىهىە بىاػەًەهُان داڕؼخىوە هە دەؼێذ بە ؼێىەًەوى صاوعتى
مامەڵەًان لەگەڵذا بىشێذ و مێژووي ئەدەبى وىسدًماوى بە ؼێىەًەوى
دسوظذ و گىهجاو لەظەسٍان بيُاجبجرێذ .بەاڵم هاؼێذ چاو لەو ڕاظخُِەػ
بپۆؼحن هە هەمىو ئەم بەسهەماهە لە هەڵبژاسدوى ڕێباصي گىهجاو و صاوعتى بە
مەبەظتى هىوظِىەوە و جۆماسهشدوى مێژووي ئەدەبى وىسدًماهذا ،ظەسهەوجىو
هەبىون.
میخۆدی لێيۆڵیىهوههه
بۆ میخۆدی لێيۆڵیىهوهههمان چههذ میخۆدێىمان بهواسهێىاوه و
پؽخماهبهظخىوه به ؼیىشدههوهی ؼىێنى و ؼیىشدههوهی وهظفی و میخۆدی
مێژوویی.
ثەوەسي سێيەم
ميحۆدي صانستى و دسوست و گىنجاو بۆ نىوسينەوە و ثۆماسكشدنى مێژووي
ئەدەبى كىسدي
ئەدەبى وىسدي هىوظشاو لە پێؽِىە و مێژووي هەصاس ظاڵەي خۆٍذا ،لە چەهذ
كۆهاغ و كىجابخاهەي حُاواصي دووس لە ًەن و دابڕاو پێىهاجىوە .هەس كۆهاػێً
وەوى دوسگەًەوى دووس و لێً دابڕاو لە باسي مێژووَى و حىگشافى و دًالێىذ و
صماوى ؼُعشي جاًبەجمەهذي ئەدەبى و هىهەسٍُەوە ،لە صەمحن و صەماهێيى
جاًبەجذا پەًذابىوە و ظەسي هەڵذاوە .ئەم كۆهاغ و كىجابخاهە ئەدەبُِاهە
ئەگەسچى دووس و لێً دابڕاو و هُچ ًەهێىُان لەظەس بىاػە و وەوى
دسێژەپێذەسي كۆهاغ و كىجابخاهەهەي پێؾ خۆي داهەمەصساوە ،بەاڵم بە
هەمىوٍان ئەڵلەواوى مێژووي ئەدەبيى ًەن گەٌ و هەجەوە پێىذەهێجن ،هە

ئەوَؾ مێژووي ئەدەبيى هەجەوەي وىسدە لە وۆهەوە بگشە جا بەڕۆژگاسي
ئەمڕۆمان ڕادەگاث.
لێرەدا ئێمە بە گىێشەي خىێىذهەوەمان بۆ ظشوؼتى ظەسهەڵذان و
گەؼەهشدن و بەسەوپێُچىووى ئەدەبى وىسدي ،هە ؼُعش پؽيى هەسە
صۆسەهەًەحى ،بە گىێشەي ڕەوحى مێژووَى صەماهە ،مێژووي ئەدەبى وىسدًمان
بەم ؼێىەًە كۆهاػبەهذي دەهەًً:
 .1قۆناغى ئەدەبى كۆنى كىسدي :ئەمە كۆهاغى ًەهەم و دەظخپێيى
ئەدەبى وىسدًُە هەوا مۆسهێيى بێگەسد و خۆماڵى و ڕەظەوى هەبىوە
و لە واسٍگُەسٍُەواوى ئەدەب و ڕۆؼيبحري و ؼاسظخاهُِەحى (عەسەبى و
ئِعالمى) بەدووس بىوە .ئەم كۆهاػە لە دوو لم پێىذێذ:
أ .قىثابخانەي ئەدەبياجى كىسديى باشىوس (لەكى و لىڕي و
كەلهىڕي) ،هە لە وۆجاًُەواوى هەصاسەي ًەهەمى صاًىُِەوە
دەظخپێذەواث .همىوهەي بەسچاوي ئەم كىجابخاهەًە ،بشٍخُِە لە
دوو بەًخُِەواوى بابە جاهحر و پىس فەسەًذون و خەڵياوى جش.
ب .قىثابخانەي ئەدەبياجى ياسسان و گۆسان ،هە دًاسجشًٍ
دەسهەوجەًان لە ظشوودەواوى ئاًُنى ًاسظاهەوە خۆي دەهىێىێذ لە
همىوهەي (هەالمى ًاسظان و هخێبى ظەسەهجام) ،لە ظەدەي
دواهضەهەمى صاًنى جۆماسهشاون ،لە دواي ئەوَؾ ؼاعحراوى وىسدي
هاوچەي گۆسان صەمحن لە (مەال پەسێؽان)ەوە بُگشە لە ظەدەي
ظُاهضە ص چاوسدەي صاًىُِەوە جا بە (ڕەهجىوسي) و (ؼاعحراوى
هەوسامان)ٌؾ ڕادەگاث.
 .١قۆناغى ئەدەبياجى كالسيكيى كىسدي :ئەم كۆهاػە لە هاوەڕاظتى
ظەدەي ؼاهضەهەمەوە و لەژێش جاوي فەسهەهگ و ڕۆؼيبحري و
ؼاسظخاهُِەحى عەسەبى و ئِعالمُُەوە ظەسي هەڵذاوە( .مەبەظذ لە
واسٍگەسي ڕۆؼيبحري و ئەدەبُاحى عەسەبى و فاسس ى و جىسهُُە) .ئەم
كۆهاػە لە مێژووي ئەدەبى وىسدًذا دوو دەوسەي بەخۆٍەوە بُيُىە:
أ .قىثابخانەي ئەدەبى كشمانجى (كىسدي باكىوس) ،لە (مەالي
حضٍشي)ًەوە دەظخپێذەواث بۆ (خاوى ،پڕجەو بەگى هەواسي،
ئِعماعُل باًەصٍذي ...جاد) ،واجە لە ()1٢٠٠ي صاًىُِەوە جاوەوى
ظەسەجاواوى ظەدەي بِعذ دسێژەي هەبىوە.
ب .قۆناغى ئەدەبى بابانى (كىسدي ناوەڕاست) ،لە ظەسەجاواوى
ظەدەي هۆصدەهەمەوە دەظخپێذەواث جاوەوى دەظخپێيى ظەدەي
بِعذ( .هالى ،ظالم ،وىسدي ،هەفعى ،مەال وەظمان ...جاد) بەسەي
ًەهەم و پێؽەهگى ؼاعحراوى ئەم كىجابخاهەًە پێىذەهێجن.
 .١كىجابخاهەي ئەدەبُاحى هىێى وىسدي :ئەمەؼُان بشٍخُِە لە دوو
ؼەپۆلى هىچگەسي لە ئەدەبُاحى وىسدًذا بەم ؼێىەًە:
أ .ؼەپۆلى ًەهەمى هىێگەسي ،لە ظەسەجاي ظەدەي بِعخەم و لە
ئەظخەمۆڵ دوابەدواي حىاڵهەوەي هىێگەسي لە ئەدەبى جىسهُذا
ظەسي هەلذاوە ،بەسەي ًەهەمى ؼاعحراوى پێؽەهگى هىێگەسي
بشٍخحن لە (عبذالحُم ڕەحمى هەواسي ،كاصي صادە معخەفا ؼەوقى،
پحرەمێرد و خەلُل خەًاڵى).
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ب .ؼەپۆلى دووەمى هىێگەسي ،لە باؼىوسي وىسدظخان و لەهێىان
هەسدوو حەهگى حيهاهُذا ،ئەوَؾ هەس بە پێڕەوي لە ئەدەبُاحى
هىێى جىسوى ،لەظەس دەظتى بەسەي دووەمى هىێگەسي لە باؼىوسي
وىسدظخان لە وێىەي (ؼێخ هىوسي ؼێخ ظاڵح و ڕەؼُذ هەحُب و
پحرەمێرد و عبذالشحمً بەگى هفىط و گۆسان)دا چەهەسٍىشدووە و
جاوەوى چاسەگى ظێُەمى ظەدەي بِعتى دسێژە دەهێؽێذ.

(ٌجادي)ٌؽەوە ،بە ڕێچىە و ڕێباصێيى گىهجاو و صاوعتى و دسوظخذا
هەڕۆَؽخىون ،لەگەڵ ئەوەؼذا هەوڵى وۆؼش ى گشهگ و باًەخذاسن.
 .١پێىَعخە هەوڵەواوى هىوظِىەوەي مێژووي ئەدەبى وىسدي دسوظذ و
گىهجاو و صاوعتى ئەوجۆ بێذ هە ڕەهگذاهەوەي ظشوؼتى پەًذابىون و
پەسەظەهذوى ئەدەبەهە خۆي بێذ .لەم ڕووەوە ئێمە دابەؼبىووى
مێژووَى ئەدەبى وىسدي بۆ چەهذ كۆهاغ و كىجابخاهەًەن بە دسوظذ
و گىهجاو دەصاهحن هە لەم جىێژٍىەوەًەدا خشاوەجەڕوو.
سەسچاوەكان
أ .بە صمانى كىسدي
 .1باپحر ئاػا ،عەلى هەماٌ ،1٥١٥ ،گڵذەظخەي ؼعشاي هاوعصشم،
ظلێماوى.
 .١حُلمى ،ڕەفُم ،1٥41 ،ؼُعش و ئەدەبُاحى وىسدي ،بەسگى
ًەهەم ،بەػذا.
 .١خەصهەداس ،ماسف( ،د ،١٠٠٢ – ١٠٠1 ،).مێژووي ئەدەبى وىسدي،
 ٧بەسگ ،چاپى ًەهەم ،دەصگاي چاپ و باڵوهشدهەوەي ئاساط،
هەولێر.
ٌ .4جادي ،عەالءالذًً ،1٥٧1 ،مێژووي ئەدەبى وىسدي ،چاپى
دووەم ،چاپخاهەي مەعاسٍف ،بەػذا.
 .٩فُض ى بەگ ،ئەمحن ،1٥9١ ،ئەهجىمەوى ئەدًبان ،چاپخاهەي
وۆڕي صاهُاسي عحراق ،بەػذا.
 .٢هەهضي ،عەبذولىەسٍم ،1٥١9 ،وۆمەڵە ؼُعشي ؼاعحراوى وىسد،
ظلێماوى.

 .4كۆهاغى ئەدەبُِاحى هاوچەسخى وىسدي :ئەمە كۆهاغى هىێگەسي دووەم
لە ئەدەبُاحى وىسدًذا و هاوؼاوى بضووجىەوەي هىێگەسي لە ئەدەبُاحى
گەالوى هاوچەهە بە جاًبەث (ئەدەبُاحى عەسەبى و فاسس ى) لە چاسەگى
وۆجاَى ظەدەي بِعخەمذا ،دەظخپێذەواث .گشهگترًً ظُما و
دەسهەوجەي ئەم كۆهاػە ئەدەبُِە خۆي لە ظەسهەڵذان و
گەؼەظەهذوى (بضووجىەوەي سواهگە – )1٥٧٠دا دەبُيێخەوە .
 .٩كۆهاغى ئەدەبُاحى وىسدي ظەسدەم :دوابەدواي گۆڕاهياسٍُە
گشهگەواوى حيهان (هەسەظهێىاوى بلۆوى ؼىوسەوي) لەالًەن و ڕاپەڕٍنى
ظاڵى (1٥٥1ص) و هشاهەوەي دەسگاواوى ئەوسوپا بە ڕووي خەڵيى
وىسدظخاهذا لە الًەوى دًىەوە ،ئِىجا چەهەسەهشدن و هاجىەهاوەوەي
ؼەپۆلە ئەدەبُِەواوى ظەس بە ڕێباصي پۆظذ مۆدێشهحزم ،لە وێىەي
ظُمبىلحزم و ظىسٍالحزم و داداًحزم و هاجىسالحزم ، ...ئەدەبُاحى وىسدي
لە دوو كۆڵەوە پێ دەهێخەوە كۆهاػێيى جاصەوە هەوا خۆي لەو جەوژم و
ؼەپۆلە ئەدەبُِە هىێخىاصاهەدا دەبُيێخەوە هەوا لە دەڤەسەواوى
ظۆسان و بادًىاهذا هاجىوهەجە ئاساوە ،بەم ؼێىەًە:
أ .كۆڵى ًەهەم :بشٍخُِە لەو ؼەپۆلە ئەدەبُِە هىێباو و هىێخىاصاهەي
لە دەڤەسي ظۆساهذا پەًذابىون ،لە وێىەي ؼەپۆلە ئەدەبُِەواوى
(جەڵُعُُەوان ،پشۆژە ،وێشان ،صهان ،بضووجىەوەي ئەدەبى جەػشٍبى).
ب .كۆڵى دووەم :ؼەپۆلە ئەدەبُِە هىێخىاصەواوى بادًىان دەگشێخە
خۆي لە وێىەي (گشوپى هىێخىاصي ئاهشێ ،بضوجىەوەي هىێخىاصي
گۆڤاسي پەًڤ ،بضووجىەوەي ئەدەبى هەسوهەس هىێىشن ...جاد).
ئەم پێڕەو و دابەؼىشدهەي لەم جەوەسەدا خعخىوماهەجەڕوو بحر و بۆچىون و
پێؽيُاصي ئێمەًە لە ؼێىەي هەخؽە ڕێگاًەن بۆ سێباص و مُخۆدي كۆهاػبەهذي
و كىجابخاهەواوى ئەدەبى وىسدي لە ڕووي مێژووٍُەوە لە ڕەوحى پەسەظەهذن و
پێؽىەوجيُذا خشاوەجەڕوو ،هەوا لە پێؽِىەي دێشًٍ و مێژووَى و ظشوؼتى
ئەدەبُاحى وىسدي خۆٍەوە هەڵهێىجشاوە و ئێمە لە ڕووي صاوعتى و واكُعى
مێژووٍُەوە بە ڕاظذ و دسوظذ و گىهجاوجشًٍ ڕێباص و مُخۆدي دەصاهحن.
ئەنجام و ڕاسپاسدەكان
 .1مێژووهىوظيى ئەدەبى بە ؼێىەًەوى گؽتى وۆمەڵێً ڕێباص و مُخۆدي
حُاواصي هەًە و بۆ هەس گەٌ و هەجەوەًەن ڕێباص و مُخۆدي جاًبەحى
خۆي هەًە بۆ هىوظحن و جۆماسهشدوى مێژووي ئەدەبُاجەهەي،
هەڵبەجە مەظەلەي مێژووهىوظيى ئەدەبى وىسدٌؾ پێىَعتى بە ڕێباص
و مُخۆدێيى جاًبەث هەًە هەوا لەگەڵ ظشوؼذ و هشۆوى
گەؼەظەهذوى ئەدەبەهەًذا بگىهجێذ.
 .١ئەو هەواڵهەي جاوەوى ئەمڕۆ بە مەبەظتى مێژووهىوظيى ئەدەبى
وىسدي خشاوهەجەسوو بە هەوڵە هاوداسەهەي مامۆظخا

ب .بە صمانى عەسەبى
 .٧الخىشٍتي ،حمُل هصُف( ،د ،1٥٥٠ ،).املزاهب الادبُت ،داس
الؽؤون الثلافُت العامت ،بؼذاد.
 .9طُف ،ؼىقي( ،د ،1٥٢٠ ،).الفً و مزاهبه في الؽعش العشبي،
داس املعاسف ،ط ،٥اللاهشة.
 .٥طُف ،ؼىقي( ،د ،1٥9٠ ،).الفً و مزاهبه في الىثر العشبي ،داس
املعاسف ،ط ،٩اللاهشة.
 .1٠عذد مً البحثحن العىفُِذ ،1٥9٠ ،هظشٍت الادب ،جشحمت :د.
حمُل هصُف الخىشٍتي ،وصاسة الثلافت ،بؼذاد.
 .11الفاخىسي ،حىا ،1٥٩١ ،جاسٍخ الادب العشبي ،بحروث ،لبىان.
 .1١مىاصان ،ولُمان ،١٠1٠ ،ما الخاسٍخ الادبي؟ ،جشحمت :د .حعً
الطالب ،داس الىخاب الجذًذ ،بىؼاصي.

ملخص البحث
الاسحار (عالءالذين ّ
سجادي) و مزهبه في كحابة الحأسيخ الادبي
معألت حُخُص و حعُحن املشاحل الخاسٍخُت ليؽأة و حؼُحر و الخطىس الادبي
بصىسة علمُت صحُحت و صائبت هي مً أولى معخلضماث هخابت و جذوًٍ
الخاسٍخ الادبي ليل ؼعب و ليل أمت .لزا هشي بأن هىان مزاهب و مىاهج
مخخلفت فُما ًخص جذوًٍ و هخابت جاسٍخ لالدب .فعلى ظبُل املثاٌ هشي
مؤسخي جاسٍخ الادب العشبي ًخدبعىن مشاحل الخؼُحر و الخحىٌ للذولت العشبُت و
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.الاظالمُتعبر الخاسٍخ لُعُحن املشاحل و العصىس املخخلفت لخاسٍخ الادب العشبي
فُما ًدبع مؤسخىا الادب الفاسس ي خطى املشاحل و الادواس الاظلىبيى لخعُحن و
 أما الاوسبُىن فلذ دأبىا على جذوًٍ مشاحل.جذوًٍ عصىس الادب الفاسس ي
 و فُما.الخطىس الخاسٍخُت لالداب الاوسبُت بحعب املذاسط و املزاهب الادبُت
ًخعلم باالدب اليىسدي فهىان محاوالث حثِثت خالٌ املائت عام املاطُت في
 و هخاب (جاسٍخ الادب اليىسدي) لالظخار،مجاٌ هخابت جاسٍخ الادب اليىسدي
ّ
 ولىنها ولها حعخبر محاوالث َخصُت،ٌجادي هي احذي أهم جلً املحاوالث
و فشدًت في أحعً الاحىاٌ دون أن جشجلي الى حهىد و محاوالث ممىهجت
علمُت صحُحت و صائبت بما ًيٍجم مع طبُعت املشاحل الخطىسٍت لالدب
.اليىسدي مىز وؽأتها وصىال الى املشحلت الحذًثت و املعاصشة
هزه الذساظت جبحث في مىاهج و طشق جذوًٍ الخاسٍخ الادبي و جخعشض الى
ّ هخاب الاظخار
ٌجادي املزوىس اعاله هىمىرج ملحاوالث جذوًٍ جاسٍخ الادب
 فُما ًبحث الفصل الاخحر في معألت اجباع مىهج علمي مخيامل،اليىسدي
مالئم و صحُح في املعخلبل لىخابت و جذوًٍ املشاحل الخاسٍخُت املخخلفت
.لخاسٍخ الادب اليىسدي
، جاسٍخ الادب اليىسدي، الخاسٍخ الادبي، علم الادب:الكلمات املفحاحية
ّ الاظخار
 املىهج العلمي لىخابت جاسٍخ الادب اليىسدي،ٌجادي

Abstract
Mr. Sajjadi & his method in Historical Literature
In general, literary historian needs to be classified & staged properly
to reflect the contemporary, the stages of the arising out, changes
and the development of national literary of each nation. Each of the
nearby and worldwide nations has taken a specific method to write
and record their national literary which reflects the development of
their national literature. For example, the historians of the Arabian
literature have staged the history of the Arabian literature in a way to
correspond exactly with the stages of the political and social history
of the Islamic Arabian State. Whereas the historians of the Persian
literature have taken a specific method of their own according to the
turn and the formal schools. In the other hand, the historians of the
European literature have recorded the history of the European
nations according to the literary schools and methods. Regarding
Kurdish historical literature, there have been several individual
attempts in the last hundred years. The history of Kurdish literature
of Mr. Sajjadi is a prominent and prosperous one in this regard. But
despite all these important individual attempts, so far, our literary
historians have not applied the methods, classifications, and the
proper and scientific stages. This thesis is an attempt to research and
evaluate the attempts taken in this regard. Also, it focuses on a
suitable and correct method to record our Kurdish historical
literature.
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