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 جياوازى لةنيَوان نويَكردنةوة و نويَطةرى لةشيعري كورديدا
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 زانكؤي طةرميان، كؤليَجي ثةروةردةى بنةرِةت،  بةشي زمانى كوردي
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 ثوختة

ئةم تويَذينةوةية كةناونيشاني )جياوازى لةنيَوان نويَكردنةوة و نويَطةرى لةشيعري كورديدا(ية، هةولَدةدات لة 
ضوارضيَوةى ضةمكةكاني شيعري نويَدا هةريةك لة زاراوةى )نويَكردنةوة( و )نويَطةري( لةشيعري كورديدا، بةمةبةستى 

لةرةخنةى ئةدةبي كوردي و  رِةخنةى ئةدةبي رِؤذئاواييدا خباتة بةر باس  دةرخستين تايبةمتةندي و جياوازي هةردوو زاراوةكة
 و ليَكؤليَنةوة. لةتويَذينةوةكةدا رِيَبازي شيكاريي رِةخنةيي و هةلَبذاردني دةق ثةيرِةوكراوة. 

ي نيَوان ئةدةب و ثالني تويَذينةوةكة لةثيَشةكي و دةروازة و دوو تةوةر و ئةجنام ثيَكهاتووة: لةدةروازةدا باسي ثةيوةند
واقيع كراوة، لةطةأل تيشك خستنةسةر ميَذووى نويَكردنةوةى شيعر. تةوةرى يةكةم, لةذيَر ناونيشاني )نويَكردنةوة لةشيعري 
كورديدا(ية و تةرخانكراوة بؤ تاوتويَكردني ضةمك و زاراوةى نويَكردنةوة لةشيعرى كورديدا، بةثيَي تايبةمتةندي ئةو دةقة 

ضنةخانةى نويَكردنةوةوة. تةوةري دووةم، لةذيَر  ناونيشاني )نويَطةري لة شيعري كورديدا(يةو تيَيدا تيشك شيعرييانةى دة
خراوةتة سةر زاراوة و ضةمكي نويَطةري و طرفتةكانى لةشيعري كورديدا. لةكؤتاييدا ئةو ئةجنامانةمان خستووةتةرِوو، كة 

 تويَذينةوةكة بةدةسيت هيَناون.

 شيعري يدةق، زاراوة، شيعري كورديدا نويَطةرى لة، شيعري كورديدا لة نويَكردنةوة:  كليلي ووشةكان

 ثيَشةكي

كانيانةوة ةشاعريان لةرِيَي بةهةم .خاوةن ميَذوويةكي دوورودريَذة و لةئةدةبياتي جيهانيدا دياردةيةكي مرؤيي طرنطةشيعر 
ميَذووي هةلَكشاني شيعر  ريطةري طةورة لةبواري جوانكاريي نووسني و كاريطةري هزري لةكؤمةلَدا دروست بكةن.توانيويانة كا

ثؤليَن كراوة: )شيعري كؤن( و  قؤناغبؤ دوو  ئةدةبني بةخؤوة بينيوة و بةشيَوةيةكي طشيت بةثيَي كات و شويَن طؤرِانكاري فراوا
و  ، لةم نيَوةندةشدا ضةند زاراوةيةك بةرهةمهاتووننبةندي وردتر لةخؤ دةطرقؤناغانة ثؤليَن)شيعري نويَ(, هةريةك لةم 

تويَذةراني ئةدةبي بةخؤوة سةرقاأل كردوون، بةآلم ، كة ةزاراوةى )نويَكردنةوة( و )نويَطةري( بةشيَكن لةو زاراوانهةريةك لة
لةنيَو تويَذينةوةكانى ئةدةبي كورديدا ضةمك و سنوري هةردوو زاراوةكة بةرِووني دةستنيشان نةكراون, لةم سؤنطةيةوة 
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)نويَكردنةوة( و كة بريتيية لة ليَكدانةو و شيكردنةوةى زاراوة و ضةمكي  ،ناونيشان و سنوورى تويَذينةوةكة دياريكراوة
 .)نويَطةري( لةشيعري كورديدا

رِةوينةوةى تةمومذي و ليَلَي لةضةمك و ثيَناسةكردني هةريةك لةزاراوةى )نويَكردنةوة( و  ئةم تويَذينةوية هةولَيَكة بؤ
،بؤ ئةم شيعري كورديداردنةوة و دياريكردني سنووري هةردوو ضةمكةكة لةجياك، هةروةها )نويَطةري( لةئةدةبي كورديدا

 .مةبةستةش تيشك خراوةتة سةر ئاوازي شيعري

ةخنةيي و هةلَبذاردني دةق بةثيَي ثيَويسيت تويَذينةوةكة يَبازى شيكاريي رِبؤ بةدةستهيَنانى ئاماجنةكانى تويَذينةوةكة رِ
 ثةيرِةوكراوة.

ةم دوو زاراوةية لةرِيَي زمانة ، بةثلةى يةكةم دةطرِيَتةوة بؤ ئالَؤزى خودي زاراوةكان، بةوةى ئطرفيت تويَذينةوةكة
رِؤذئاواييةكانةوة هاتونةتة ناو زماني كوردي. زاراوةكان لةخودي زمانة رِةسةنةكانيشدا خاوةني كؤمةلَيَك طريَ و ئالَؤزين، 

ى ضونكة تيَكةأل بةفةلسةفة و ئايدؤلؤجيا و ضةمكي ئازادي و طؤرِنكاريية واقيعييةكان بوونةتةوة، ئةمةش وايكردووة لةكات
وةرطيَرِان و نووسينى تويَذينةوةكاندا بةشيَك لةبةهاى رِاستةقينةي زاراوةكان لةدةست بدريَت، ئةم بارةش لةيةك كاتدا بووة 

 بةطرفت و، لةهةمان كاتدا بووة بةهاندةر بؤ ئةجنامداني تويَذينةوةكة.

باسكردني  يةكةم،دوو باسى تيؤري ثيَكديَت: لة دةروازة، بةم شيَوةية: تويَذينةوةكة لة دةروازةيةك و دوو تةوةر ثيَكديَت
، تةوةرى يةكةمهةروةها تيشكيَك بؤ سةر ميَذووى نويَكردنةوةى شيعر.  . باسي دووةم،ثةيوةندي نيَوان ئةدةب و واقيع

بةثيَي  ى شيعرى كوردينويَكردنةوةبةناونيشاني )نويَكردنةوة لةشيعري كورديدا(ية و تةرخانكراوة بؤ تاوتويَكردني 
، لةذيَر  ناونيشاني )نويَطةري لة شيعري تةوةري دووةم .يبةمتةندي ئةو دةقة شيعرانةى دةضنةخانةى ضةمكي نويَكردنةوةوةتا

 و طرفتةكانى ضةمكةكة. هةروةها نويَطةري لةشيعري كورديدا كورديدا(يةو تيَيدا تيشك خراوةتة سةر زاراوة و ضةمكي
 خراوةنةتةرِوو. ئينطليزىو كورتةيةك لة تويَذينةوةكة بة زمانى لةكؤتاييدا طرنطرتين ئةجنام و سةرضاوةكان 

 دةروازة

 كاريطةري واقيع لةسةر ئةدةب.  يةكةم/

يَك بةخودي نووسةران و خويَنةراني مرؤظهةموو  طرةئةدةب وةكو بةرهةميَكي مرؤيي لةذيَر كاريطةري واقيعدا دةبيَت، ب
ةبن، بةآلم كاريطةرييةكة بةثيَي )كات( و )شويَن( دةطؤرِيَت، بةواتايةكي ديكة ئةدةبيشةوة هةمووان لةذيَر كاريطةري واقيعدا د

ئةدةب بةثيَي بةرةوثيَشضووني رِةوتي ذيان هةر لةكؤنةوة تاوةكو رِؤذطاري ئةمرِؤمان, ض لةرِووي بابةتةوة ياخود لةرِووى 
هةموو )نويَيةك( ماناي ةوة رِوويداوة، بةآلم ))انكاري طةورةرةى بةسةردا هاتووة و نويَكردنتةكنيكى نووسينةوة بيَت, طؤرِ
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جيابوونةوةى تةواوةتي نيية لةكةلةثوور، بةلَكو ضاكرتة كة بوتريَت هةر نويَيةك، بازدانيَكة بةسةر كؤن و لةهةمان كاتيشدا 
 .و سةرِةرِاي بانطةشةي هةنديَك رِيَباز بةآلم ئةدةبي نويَ دابرِاو نيية لة ئةدةبي كؤن i((داهيَنانيَكي طشتيية

بريتيية لةنويَكردنةوةى  جؤري يةكةمئةوةى جيَطةى تيَبينيكردنة ئةوةية كة طؤرِانكاري لةئاسيت ئةدةبدا دوو جؤري هةية. 
بة وةرضةرخاني هزري و ئايدؤلؤجي لةطةأل طؤرِانكاري لة لةئاست بابةت و ثةيامي ئةدةبي، ئةم طؤرِانكاريية بةسرتاوةتةوة 

و جيهانبيين نةتةوةيةك طؤرِانكاري بةسةردا هات، ياخود  و سياسي ثيَداويستييةكانى ذياندا، واتة هةركاتيَك باري رِؤشنبريي
ي لةبابةت و ثةيامدا دةبيَت بذيَوي و باروطوزةراني ذيانى خةلَك طؤرِا و دياردةى تازة هاتة ناو كؤمةلَةوة, ئةوا طؤرِانكار

لةئاست  بريتيية نويَكردنةوة جؤري دووةمبةثيَويسيت، هةربؤية نووسةران بابةتة تازةكان دةكةن بة ثةيامي ئةدةبي خؤيان. 
قالَب و ياسا ئةدةبييةكان، ئةم جؤرةيان ثةيوةستة بةشيَوازى نووسني و تةكنيكةكاني ئاراستةكردني دةقةوة، بةآلم طؤرِانكاري 

ةم حالَةتةياندا بؤ نووسةر قورسرتة تاوةكو بابةت، هؤكاري طؤرِانكاري لةم ئاستةدا زياتر ثةيوةستة بةكرانةوةى ئةدةبى ل
 كة.ةناوخؤيي لةبةرامبةر ئةدةبي بيَطانة لةطةأل طؤرِانكارييةكانى خودي واقيع

اعريان طازندةى خؤيان جؤريَك بةشيَك لةشفؤرمةلةكردني ئةدةب لةهةردوو ئاسيت ثةيام و فؤرمدا بةيةكةوة طريَدراون، بة 
امةكانيان بةو شيَوةيةى كةخؤيان و ياساكاني شيعري كردؤتةوة كة رِيَطر بوون لةبةردةم ئاراستةكردني ثةي قالَبئاراستةى 

ةى ( دةلَيَت: ))نويَكردنةوةى فؤرمي هونةري و ياريكردن ثيَي لةضوارضيَوعلي البيترييمةبةستيان بووة، لةم رِووةوة )
بةجؤريَك ئةو باوةرِة بآلوبووة كة فؤرمى بةكارهاتوو لةشيعري  خةمي شاعرية تازة و نويَخوازةكان،طؤرِانكارييةكاندا بووة بة

، ئةم بريكردنةوةية لةالى iiعةرةبي كؤندا بةربةست بووة لةبةردةم نويَكردنةوةى ناوةرؤكي شيعري و قولَبوونةوة تيَيدا((
 )هةلَبةسيت دةروون(دا دةلَيَت: شيعري ووة، بؤ منوونة )طؤران( لةنووسةراني كورديش طةآللَة ب

 هةرضةن ئةكةم، ئةو خةيالَةى ثيَي مةستم،   بؤم ناخريَتة ناوضوارضيَوةى هةلَبةستم

 iiiليَـــكدانةوةى دةروون، قســــةى زمـــامن:   بؤضي وةها دوورن لة يةك؟ نــــــازانـــم
 

لةدةستداني واتا دةبيَت، لةثاأل ئةوةشدا قاليَب و ديارة طواستنةوةى ضةمكى زةيين بؤ سةر زمان بؤخؤي تووشي طرفت 
زارشيت لةدياردةكة بؤ جؤانكاري بة )نازامن( طوشيعري طرفتيَكي ديكةى طواستنةوةكة دةبيَت، هةربؤية )طؤران(ى شاعري 

 كردووة.

كانييةوة طؤرِانكاري جةوهةري بةخؤيةوة دةبينيَت ياسا كؤنةكانى ئةدةب بارتةقاي كاتيَك ذياني تازة بةهةموو رِةهةندة
ئةوطؤرِانكاريانة نابن, بؤية ثيَداضوونةوة بةو ياسانة دةبيَت بة ثيَويسيت، ضونكة ))ناكريَ واقيعي تازة خةلَق بكريَ و 

، ivقيعيَكي ثيَشوو بةكارهاتووة و ئةمرِؤ بةزيَنراوة((بدوزريَتةوة بةهةمان ئةوكةرةستة و شيَوازانة كة ثيَشرت بؤ كةشفكردني وا
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ئةمةش ئةوةمان بؤ رِووندةكاتةوة كة مرؤظ بة خودي نووسةران و خويَنةراني ئةدةبيشةوة ثيَويستة لةطةأل بةروثيَشضووني واقيع 
 خؤيان نويَ بكةنةوة.

، بةواتايةكي ديكة رِاستة ئيَمة لة يع بكريَترِةضاوي واق بةشيَوةيةكي بابةتييانة كةباس هاتة سةر واقيع ئةوة ثيَويستة
ذياني سةردةمدا دةذين و ضةندين كةناأل و رِايةلَي ثةيوةندي لةنيَوان طةالني جيهان بونيادنراوة و تارِادةيةكي فراوانيش 

ى لةزؤريَك نزيكايةتى لةنيَوان ذياني كؤمةلطا جياوازةكاندا دروست بووة، بةآلم لةطةأل ئةوةشدا تايبةمتةندي و جياواز
لةكايةكاني ذيان لةنيَوان نةتةوة و طةلة جياوازةكاندا بةدي دةكريَت، هةرئةمةش واي كردووة هةندنيَك لةو دياردانة، 
بةدياردة ئةدةبييةكانيشةوة، بةثيَي جياوازي ذينطةيان ليَكدانةوة و خويَندنةوةى جياوازيان بؤ بكريَت، ئةم جياوازييةش لة 

 بةرِووني دةبينريَتةوة. ضةمكي )نويَكردنةوة(دا

 دووةم/ تيشكيَك بؤ سةر ميَذووى نويَكردنةوةى شيعر

ووى كاتةوة بؤ قؤناغ و سةردةمى خؤي دةبيَت بةدةقيَكي سةردةميانة و دةكريَت بة دةقي نويَ و هةموو دةقيَكي ئةدةبي لة رِ
ة بووة، ئةمةش وامان ليَ دةكات بلَيَني هةموو هاوضةرخ ناوبربيَت، واتا شيعريَكي )نالي( بؤ كات و سةردةمي خؤي نويَ و تاز

ووى كاتةوة تازة بةرهةم هيَنراوة، دةقيَك لة سةرةتاي بةرهةمهيَنانييةوة دةبيَت بة دةقيَكي نويَ، بةو واتايةي ئةو دةقة لة رِ
يَكي نويَ و سةردةمييانة ووى بونيادي هونةري و ثةيامةوة بةرهةمبةآلم مةرج نيية هةموو دةقيَكي ئةدةبي تازةبةرهةمهاتوو لةرِ

 بيَت.

نويَكردنةوة ثرؤسةيةكي بةردةوامة، ))لةشيعري كورديدا هةر لةشاعرية سةرةتاييةكانةوة تاكو ئيَستا ئةم نويَكردنةوةية 
واتة هةر لةطةلَ بووني ئةدةبدا ئةم ثرؤسةية بووني  ،vهةبووة، هةر قؤناغيَك لةطةلَ قؤناغةكةى ثيَش خؤي جيابووة((

ةر ئةم ثرؤسةيةش واي كردووة كة ئةدةب ببيَت بةخاوةني ياساي ئةدةبي و هونةريي تؤكمة و كاريطةر، بةوةى قؤناغ هةبووة، ه
بة قؤناغ شاعري و نووسةراني ئةدةب هةولَي دووبارة تازكردنةوةى ياسا و دةستوورةكاني شيعر و ذانرةكاني ديكةى ئةدةبيان 

مةكانيان ثيَشكةش بكةن، بةم ثيَية نويَكردنةوة بريتيية لة هةلَوةشاندنةوة و داوة، تا لة فؤرم و شيَوازيكي ديكةدا بةرهة
 ياسا و داب و نةريتةكاني شيعر، بة ياساو بنةماي ديكة. ، يان تةواويهةمواركردنةوةى بةشيَك

 (مةالي جزيري)و  (تاهريي هةمةدانية باب)هةر يةك لة شاعرياني وةكو  دةركةوتينميَذووي ئةدةبياتي كورديدا لةطةلَ لة
هةريةك لةو  ،هاتؤتة ئاراوة (بة طويَرةي ئةو سةردةمانةي خؤيان)... ، شيعري تازة  (طؤران)و  (نالي)و  (ئةمحةدي خاني)و 

رِووبةرِوويان بؤتةوة، يان بة هؤي ئةو هؤكارة ناوةكي و دةرةكيانةي كاريطةرييان  ية لةئةجنامي ئةو بارودؤخةانشاعري
و شتيَك بيَننة ئاراوة كةسةرةرِاي هةبووني خالَي  ئةجنامبدةنطؤرِانكاري لة شيعردا جؤريَك لة وانيويانةهةبووة، ت وةبةسةريانة

 ودي و جياواز لةخؤبطريَت. ، ضةند تايبةمتةندييةكي خداهاوبةش لةطةلَ ثيَشرت
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ؤخؤي دةبيَت بةخالَي بةهيَز و ئةوةى جيَطةى تيَبينيكردنة ئةندازة و رِيَذةى نويَكردنةوة جياوازة، ريَذةى نويَكردنةوةش ب
داني( نويَكردنةوةى لةئةدةبي كورديدا ئةجنام داوة، بةوةى ةكاريطةري بؤ خودى شاعري، بؤ منوونة )بابةتاهريي هةم

توانيويةتى ياساكاني شيعري كالسيكي ئيسالمي  )بابة تاهري(لةسةردةمي )هةمةداني(دا شيعري ميللي بةزماني كوردي باو بووة، 
اني كوردي )لورِ(دا ثةيرةو بكات، هةروةها )ئةمحةدي خاني( داستانة شيعري بؤ ئةدةبياتي كالسيكي كوردي بةسةر زم

بةرهةمهيَناوة، ئةمةش بؤ خؤي دةضيَتة ذيَر ضةتري نويَكردنةوةوة ، كةواتة هةر لةكؤنةوة ثرؤسةى نويَكردنةوة لةئةدةبدا 
 بووني هةبووة و هةر بةردةواميش دةبيَت.

 لةشيعرى كورديدا نويَكردنةوة ةم:تةوةرى يةك

 ثرؤسةى نويَكردنةوةى شيعر بةثيَي ئةندازة و رِيَذةكةى جؤراوجؤرة و دةتوانني لةدوو كؤمةلَةدا كؤيان بكةينةوة:

 يةكةم/ نويَكردنةوةي بةشةكي: واتة شاعري لة يةكيَك يان زياتر لة ياسا و نةريتة باوةكان الدان ئةجنام بدات.

نويَكردنةوةي طشيت: واتة شاعري دةستبةرداري ياسا و نةريتة باوةكانى شيعر ببيَت و لةجيَطةياندا ياسا و بنةماى دووةم/ 
 ديكة جيَطري بكات.

كاركردنة لةسةر جؤري دووةمي نويَكردنةوة، واتة نويَكردنةوةى طشيت.  ةئةوةى ئيَمة لةم تويَذينةوةيةدا مةبةستمان
يةكةجمار طةالني رِؤذئاوا توانيان نويَكردنةوةى طشيت لةئاسيت شيعردا ئةجنام بدةن،  ؤلةميَذووي ئةدةبي جيهانيدا ب

بةجؤريَك سةرةتاكاني ئةو ثرؤسةية لةطةلَ دةركةوتين رِيَبازي رِؤمانتيكي لةكؤتاييةكانى سةدةى هةذدةيةم و سةرةتاكاني 
اني، بةكؤنرتين قوتاخبانةى ئةدةبي رِؤمانتيكي لة سةدةي نؤزدةيةمدا دةستثيَدةكات، لةو نيَوةندةشدا )قوتاخبانةى ئةلَم

و دواتر نويَكردنةوة  بوو بةدياردة،  viلةشاري جينا داميةزراند( 1798ئةوروثادا دةذميَردريَت، لؤديظيط تيك لةسالَي 
انةش بةزجنرية كة رِةطورِيشةى ئةو طؤرِانكاريي ،هةلَبةتة ئةم ثرؤسةية دةرئةجنامي زةمينةسازى واقيعيي ذياني ئةوروثا بوو

دةطةرِيَنةوة بؤ دةركةوتين ضاثةمةني كةلةئةجنامدا رِيَنسانسي ليَبةرهةمهات و ثاشان سةردةمي رِووناكبريي و دواتر سةردةمي 
 نويَي شيعري ليَكةوتةوة.

 هةنديَ لةجياوازييةكاني سةردةمي كؤن و سةردةمي نويَ ثةيوةست بةشيعر:

ي )كؤمةلَباوةرِي(دا، دياردةى الساييكردنةوة باوبووة، بؤية دووبارةكردنةوةو لةسةردةمي كؤندا، لةذيَر كاريطةري بري
بة ياساكاني ئةدةبيشةوة كة لة  رييتضاوليَكةري بةثريؤزى تةماشا دةكرا، ئةمةش بوو بةمايةى ئةوةى هةر ياسا و داب و نة

، ئةم برية زياتر لةسايةي هةذموونى دةسةآلتي كؤنة)ثيَشينان(وة هاتبوون، بةبةرز و ثةسةندكراوى دووبارة ثةيرِةو بكريَنةوة
لةذيَر دياردةى )تاكباوةرِي( باوبووة، هةربؤية لةم  داسةردةمي نويَلة، بةآلم ئايين و دةسةآلتي سياسييةوة بةرهةمهاتووة

وو رِةهةندةكاني, قؤناغةدا الدان و ياخيبوون بوون بةدروشم، ئةمةش بوو بةمايةي ياخي بوونيَكي نيمضة رِةها لةرِابردوو بةهةم
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...، لةئةجناميشدا نووسةراني ئةدةب بةطشيت و شاعريان بةتايبةتي يوةك دابونةريتى كؤمةآليةتي، ئاين، هونةر، ئةدةب
 سةربةستييةكي فراوانيان بةدةستهيَنا لةئاسيت بونيادناني ثةيامي دةق و شيَوازي نووسنةوةى دةقدا.  

شيَوازى نويَ بةكاربهيَينَ و داهيَنان بكات و قالَبةكؤنةكان تيَكبشكيَينَ،  نووسةرى سةردةمي نويَ هةميشة هةولَدةدات
هةروةها لةبةرامبةردا خويَنةرانيش لة دووبارببوونةوةى شيَواز و قالَيب كؤن بيَزار دةبن و ئارةزوومةندن بابةتي نويَ و شيَوازي 

 يانةوة جوان بوون ئةطةر نامؤش بن.نويَ تاقيبكةنةوة، بؤية ثةنايان بؤ دةقة نويَباوةكان دةبرد و بةال

 (Modernization التجديد /نويَكردنةوة )

لةنيَو رِةخنةى ئةدةبي كورديدا ضةند زاراوةيةك بةرامبةر بة)نويَكردنةوة( بةكارهيَنراوة. )يادطار رِةسوأل( ئاماذة بةوة 
)جتديد( لةبةرامبةري دانراوة و  اوةى( و زماني عةرةبيش زارInnovationةكاندا زاراوةي )يدةكات كةلةزمانة ئةورثي

( بناسيَنني كة ئيَمة زاراوةى Innovation -دةلَيَت : دةمانةويَت ضةمكي )جتديد ثيَناسةى جياجياى بؤكراوة،دواتر
كردنةوةى )سيماكاني تازة بريتيية لة . ئةمة لةكاتيَكدا ناوبراو ناونيشاني تويَذينةوةكةىviiتازةطةرميان بؤ بةكارهيَناوة

، واتة هةردوو زاراوةى )تازةطةري( و )تازةكردنةوة( بؤ دياردةكة بةكاردةهييَنَ، ئةمةش (دا1932-1898شيعري كوردي 
تيَكةلَكردنيَكي رِوونة، ضونكة )تازةطةري يان نويَطةري( دياردةيةكي ديكةى ئةدةبي هاوضةرخة و جياوازة لة نويَكردنةوة يان 

 تازةكردنةوة.

دةلَيَت: ضةمكي نويَكردنةوة لةزمانى كورديدا ضةمكيَكي فراوانة. ضةندين زاراوة لةخؤ دةطريَ، وةكو  )حسيَن غازى(
)نويَكراوة، نويَخوازى، تازةكردنةوة(، ئةم وشانةش هةموو بؤ يةك مةبةست بةكاردةهيَنريَن، هةروةها لةزمانة 

( يان بةكارهيَناوة و لة حداثةدوو وشةى )جتديد( و )ةكاندا و لة ويَذةى عةرةبيشدا ضةمكي جياوازى هةية، هةريئةوروثاي
. بةوردبوونةوة لة وتةكاني viii(  بةكار دةهيَنريَنInnovation( و)Modernismزمانى ئينطليزيشدا هةردوو وشةى )

 - ثةحدا( و نويَطةري )Innovation -)حسيَن غازي( ئةوةمان بؤ رِوون دةبيَتةوة كةهةردوو زاراوةى نويَكردنةوة )التجديد 
Modernism ( ئاماذةن بؤ يةك دياردة، بةجؤريَك هةريةك لة زاراوةى )نويَكراوة، نويَخوازى، تازةكردنةوة( دةشيَ بؤ هةمان

ئةمة ئاويَتةكردنة لةنيَوان هةردوو زاراوةى )نويَكردنةوة( و )نويَطةري(, ضونكة نويَكردنةوة،  ديسانةوة، نهيَنريَبمةبةست بةكار
 نةريتةكاني و داب و ياسا ، يان تةواوىبةشيَك هةمواركردنةوةى و هةلَوةشاندنةوة اذةمان ثيَكرد بريتيية لةوةك لةثيَشرتدا ئام

ديكة. لةاليةكي ديكةوة )حسيَن غازي( زاراوةى )نويَخوازي( وةكو هاوواتاي )نويَكردنةوة( باسي دةكات،  بنةماي ياساو بة شيعر،
زاراوةي )نويَكردنةوة(، ضونكة )نويَكردنةوة( لةسةر بنةماي رِابردوو دامةزراوة، واتة ئةمةش ديسانةوة يةكانطرينيية لةطةأل 

، ixشتيَكي كؤمنان هةبيَت و دواتر خبريَتةبةر ثرؤسةى تازةكردنةوة، بةمةش دةوتريَت تازةبوونةوة واتا )كؤنى دةسكاري كراو(
)هاوضةرخيَيت( ديَت، بةم جؤرة بةكارهيَنانى زاراوةكة لةالي واتايةكي فراوانرتي هةية و بةواتاي  ( نويَخوازيبةآلم زاراوةى )
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زاراوةكانى )نويَطةري( و )نويَخوازي( و  دةلَيَت:  لةزمانى ئةمرِؤي رِةخنةى كورديدا، هةنديَ جار لةثالَ )ثريبالَ(يش دةبينريَت و
 .xزاراوةى ديكةش بةكارديَن: مؤديَرنيتة و مؤديَرنييتَ )تازةطةري(،

( كة كرداري ناوةكةية و لة ةوة )فةرهاد ثريباأل( دةلَيَت: )نويَكردنةوة( يان )تازةكردنةوةاراوةى نويَكردنسةبارةت بة ز
 (، واتة:Moderniswrفةرةنسيدا بريتيية  لة مؤديَرنيزيَ )

 بةخشيين شيَوةيةكي تازةتر كة لةتةكنيكي ئةمرِؤييةوة وةرطريابيَ. -

 .xiكانخؤطوجناندن لةطةلَ بةكارهيَنانة هاوضةرخة -

وشةى )تازةتر( بؤ بةراوردكردن هاتووة، واتة تةكنيكي كؤن هةلَدةطرييَت و تةكنيكي تازةتر دةخريَتة جيَطاي، بةجؤريَك 
 ، ئةمةش ليَكدانةوةيةكي ثةسةند و تؤكمةية بؤ واتاي نويَكردنةوة.طوجناو بيَت لةطةأل سةردةمي تازةدا

)رةوتى نويَطةري لةشيعري كورديدا( دةلَيَ: وةكو رِاي تاكةكةس  :نيشان)حسيَن مةمحود كةالري( لةتويَذينةوةيةكدا بةناو
( نويَطةري دابنيَني، ثاشان دةلَيَ: كيَشةى ئيَمة ئةوةية تاوةكو ئيَستا )ئةكادميا(يةكمان نيية، هةموو التحديثبؤ زاراوةى )

دروست  وةتة كايةوة، ئةمةش طرفتيَكى زؤرهاتولةسةرى كؤك و طرد بني و رزطارمان بيَت لة راي تاكةكةسي، بؤية فرة زاراوةيي 
 . xiiدةكات

/ جتديد( دابنريَت، ئةطةرضي )كةالري( ثيَشمان  حتديث)كةالري( ثيَشنياز دةكات زاراوةى )نويَطةري( بةرامبةر بة )
ةستوو دةكةويَ بةوةى بؤضووني تاكةكةسي طرفيت زؤر لةبواري زاراوةدا دروست دةكات، بةآلم بؤضووني تاكةكةسى ثشت ب

بةبةلَطة و سةملاندن كاريَكي خراث نيية بؤ يةكالييكردنةوةى طرفيت زاراوةكان، لةم سؤنطةيةوة زاراوةى )نويَطةري( يان 
بةثيَي ثالني / جتديد(، ئةم باسةش  حتديث( نةك )حداثة)تازةطةري( بة زاراوةيةكي ثةسةند دةزانني بؤ دياردةى )

/ جتديد( زاراوةى )نويَكردنةوة( يان  حتديثرِووندةبيَتةوة، هةروةها سةبارةت بة ) لة تةوةري دووةمدا زياتر تويَذينةوةكة
 )تازةكردنةوة( بة ثةسةندترين دةزانينني. 

كةيدا، كة بةناونيشاني )دةنطى ثريةميَرد  xiiiئةوةى جيَطةى تيَبينيكردنة )حمةمةد فازيل مستةفا( لة)دكتؤرانامة(
يةكةمي تةرخانكردووة بؤ باسكردني ميَذووى نويَخوازي لةئةدةبي رِؤذهةآلتدا، بةآلم  لةبزووتنةوةى شيعري كورديدا(ية، بةشي

ناوبراو خؤي بةدوورطرتووة لة ناساندني زاراوةكاني )نويَخواز( و )نويَكردنةوة(، بةلَكو زياتر خؤي سةرقاأل كردووة 
 شيعري كوردي و شيعري رِؤذهةآلتيدا، هةروةكضؤنؤناغي نويَخوازي لة بةرِاوبؤضووني نووسةران لةسةر ميَذووي دةسثيَكردني ق

زاراوةى )نويَخواز( زياتر سيماي وةسف بةسةريةوة زالَة، ئةطةر لةبواري ئةدةبدا بةكاري بهيَنني مةبةستمان لة نووسةريَكة كة 
وة( يان )نويَطةري( لة نةي ئةدةبي نويَ و تازة هةية، هةربؤية ئةطةر شاعرييَك سيماكاني )نويَكردشيَوازويسيت لةسةر بابةت و 

كاني رِةنطبداتةوة دةتوانني ثيَي بلَيَني شاعرييَكي نويَخوازة، لةم رِووةيشةوة )هةذاري موكرياني( دةلَيَت: )خواز( بةرهةمة
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 ، واتا داواكاري و ئارةزوومةندي هةية بؤ دياردةي نويَ لة ئةدةبدا، هةربؤيةxivثاشطريَكة بةكار ديَت بؤ داواكةري و ئارةزوكاري
زاراوةى )نويَخواز( طشتيرتة، بةآلم هةريةك لة زاراوةكانى )نويَكردنةوة( و )نويَطةري( سيماي وردبوونةوة و تايبةمتةندي 
هةلَدةطرن، بؤ منوونة كة دةلَيَني )ئةدةب( واتايةكى طشيت تر دةبةخشيَ لةوةى بلَينَي )شيعر( يان )ضريؤك(. بةهةمان شيَوة 

بدلواحيد( دووبارة بووةتةوة و زاراوةى )نويَخوازي( بةكاردةهيَنيَت و دةلَيَ: ثيَويستة لةسةر ئةم حالَةتة لةالى )ئازاد عة
 شاعريي نويَخواز... لة هةر دةقيَكي ئةدةبيي نويَ، دوو مةبةستى ثيَكةوة طريَدراو بةرجةستة بكات:

 يةك: ثةياميَكي تازة، بةشيَوازيَكي تازة.

 .xvكي نويَرتدوو: طوتنيَكي نويَ بةشيَواز و تةكني

 حممد)ئةمةش ئةوةمان بؤ دةردةخات كة زاراوةى )نويَخواز( زياتر هةلَطري واتاي هاوضةرخيَيت ئةبةخشيَ، لةم رِووةيشةوة 
 الى لة دةلَيَت: دا(واملعاصر والتجديد احلداثة مصطلح بني ساخنة لقضية هادئة مناقشة احلداثة) كتيَيب لة( عريف خضر

 نويَكردنةوة و( modernity) هاوضةرخيَيت  لةزاراوةى هةريةك لةنيَوان كراوة ئاويَتةكاري نووسةراندا و رةخنةطر لة زؤريَك
(modernization )نويَطةرى و (modernism)، نويَطةري بة بةرامبةر بيانييانة زاراوة ئةو رةخنةطران لة بةشيَك بةوةى 

. كةواتة )نويَخوازي( xviدةكريَت بةدي زاراوانةدا لةو يةك هةر لةنيَوان فراوان جياوازييةكي راستيدا لة بةآلم بةكاردةهيَنن،
واتاي )هاوضةرخيَيت( لةخؤ دةطريَت و هةردوو ضةمكي )نويَكردنةوة( و )نويَطةري( لةذيَر ضةتري )نويَخوازي( جيَطايان 

ي لةنيَوان زاراوةكانيش بةدي دةكريَت ، لةاليةكي ديكةوة كةمتازؤر جياوازهةردوو زاراوةكة دةبيَتةوة، بةدةر لةجياوازى ضةمكي
لة رِةخنةى ئةدةبي رِؤذئاوا و رِةخنةى ئةدةبي كورديدا، ضونكة ))زةمينةى سةرهةلَداني بريي نويَخوازي و ثةرةسةندني، هةروةها 

جياواز بووة لة نويَخوازي وآلتي ئيَمة.  –بةحوكمي جياوازبووني ئةوروثا و كوردستان  –ناوةرِؤكي ئةو نويَخوازيية لة ئةوروثادا 
كةواتة ئيَمة دةبيَ بةشيَوةيةكي جياواز ميَذووي نويَخوازميان خبويَنينةوة: نةك خؤمان و ميَذوومان باويَينة ناو قاليَب هةمان 

ذةمان بؤ كرد ، بةتايبةتى جياوازى لةنيَوان )نويَكردنةوة(دا، ياخود رِوونرت وةك ثيَشرت ئاماxviiنويَخوازيَتيي ئةوان((
)نويَكردنةوةى طشيت(، ضونكة زجنريةى بةرةوثيَشضووني  قؤناغةكاني ميَذووى كوردستان جياوازة لة ئةوروثا، بةتايبةتى 

 ئةوةى ثةيوةستة بةقؤناغي )رِووناكبريي( و )ئازادي(يةوة.

ة بريي نويَخوازي بة زجنرية ئةطةر تةماشاي قؤناغةكاني ميَذووى نويَي ئةوروثا بكةين، ئةوةمان بؤ رِوون دةبيَتة ك
بةرهةمي قؤناغي بوذانةوة )رِيَنسانس( و دواتر رِووناكبريي )رِؤشنطةر(ية كة دواتر دياردةى ئازاد بوون و دروستبووني مرؤظي 

و  دونيايي و تاكطةري ليَ بةرهةمهات، ثاشان ئةو دياردةية طواسرتايةوة بؤ ناو ئةدةب، بةآلم ئةو زجنرية ميَذوويية لة واقيع
ئةدةبي كورديدا بةهةمان شيَوة و زجنرية نةبووة، رِوونرت ئةوةية ذينطةى تاكي كوردي بةقؤناغي رِووناكبريي كرداريدا 
تيَنةثةرِيوة، بةتايبةتي ثيَش دةركةوتين قؤناغي ئةدةبي نويَي كوردي، هةرطيز تاكي كورد نة ئازادي هاوشيَوةي ئةوروثاي 

كبريي فيعليدا تيَثةرِيوة، ئةوةى كة هةية ضةند ئةدةيبيَك كة بةثةجنةى دةستيَك بةخؤوة بينيوة نةبة قؤناغي رِوونا
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 طةلةكةمانلةمنوونةى شاعريي طةورةى  ،دةذميَردريَن دةركةوتوون و هةولَيانداوة ئاسيت هؤشياريي مرؤظى كورد بةرز بكةنةوة
ردي و عةرةبيدا كة نويَكردنةوة لةئةدةبي كو يَككات )حاجي قادري كؤيي(، ئةم بؤضوونة بؤ ئةدةبي عةرةبيش رِاستة، هةربؤية

هاوشيَوةى ئةدةبي ئةوروثي ئازادي لة ثةيام  ناتوانني شاعريامنانةمي جيهانيدا وةكو دياردة دةردةكةويَت،لة دواي جةنطي يةك
ييةكان وةرطيَرِتة ناو وةى ئةورث، تةنانةت ضةمكي )شيعري ئازاد( نةيتوانيوة ئازادي هاوشيَةنثيَرِةو بك ةكانيانو قاليَب شيعر

ضونكة ))هؤنراوةى سةربةست لةئةدةبي كوردي هاوضةرمخاندا بةهةمان ضةمك بةكاردةهيَنريَت كة )نازك ، شاعريانةوة بةرهةم
املالئكة( بةكاريهيَناوة واتة ئةو هؤنراوةيةي كةخؤي لةضوارضيَوةي بةييت دوو ديَرِي دةرباز كردووة و ذمارةى ثيَيةكاني 

 .xviiiوة بؤ ديَرِيَك دةطؤرِيَ لة هةمان كاتيشدا دةستبةرداري قافية نابيَت((لةديَرِيَكة

بريتيية لة هةلَوةشاندنةوةو هةمواركردنةوةى  ردكةواتة ضةمكي نويَكردنةوة بةثيَي بةرهةمي دةقي شيعري شاعرياني كو 
لة  ،ة طوجناوبوون لةطةأل سةردةمي تازةياسا و بنةما شيعرييةكاني كالسيكي ئةدةبي كوردي و داناني ياساي ديكة لةجيَطةيان ك

زمان و كيَش و سةروا و بابةتةوة هةر لةكؤنةوة لة ئةدةبياتي رِؤذهةآلتيدا وتةكةى )قدامة بن جعفر( دووبارة دةكريَتةوة  رِووي
ةرواي تيَدا وةكو بنةمايةكي سةرةكي شيعر، لةم رِوانطةيةوة تيشك دةخةينة سةر دةقيَكي شيعري )نالي( و ياساكاني كيَش و س

دةستنيشان دةكةين، )مارف خةزنةدار( دةلَيَت: ))نالي ثيَرِةوى شيعري كالسيكي ئيسالمي كردووة لةرِووي كيَشةوة، هةموو 
شيعرةكانى بةبةحري عةرووزى كيَشاوة، لةوانة بةشي هةرة زؤري غةزةلةكاني لةسةر كيَشي هةزةج و هةنديَ لةوة كةمرت 

 ةمةل و قافيةى يةكطرتوو، لةشيعري نالي:، منوونةى كيَشي رxixِرِةمةلن((

 ا نةبووتا فةلةك دةوري نةدا، ســـةد كةوكةبي ئاو

 ا نةبووكةوكةبي ميهري موبارةك، تــةلعةتي ثةيد

 تا نةطريا ئامسان و، تــــــــــــةم وآلتي دانةطرت

 xxا نةبووطوأل ضةمةن ئارا نةبوو، هةم ليَوي غونضة و

 فاعيالتن         فاعلن       فاعالتن          فاعالتن  

بةشيَك لةياساكاني شيعري كالسيكي لةسةر دةسيت )حاجي قادري كؤيي( دةطؤردريَت، ئامانج لةم كارةى )حاجي( 
 طةياندني واتاو مةبةستةكانة بةشيَوةيةكي سادة و ساكار بةخويَنةر:

 تا رِيَك نةكةون قةبيلي ئةكــــــــراد

 ئابــــــــــــــادهةروا دةبنة خةرابة 

 ئةنواعي ميلةل لة طةورة تا ضــــووك
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 خةملَيوة مةماليكي وةكو بـــــــــــووك

 يةك بةرطن و يةك زوبان و يةك رِةنط

 بيَ غةيبةت و عةيب و عار و بيَ دةنط

...... 

 هةر كوردن ئةطةرضي باكي مــــةردن

 xxiثامالَي زةمانة ميسلي طــــــــــةردن

( برِطةيي خؤمالَي و جووت سةروا، دةكاتة بونيادي كيَش و 10نةوةى بابةت، )حاجي( كيَشي ثةجنةى )جطة لة تازةكرد
ضونكة نويَكردنةوة لةئةدةبي كورديدا لةسةردةمي بوذاندنةوةى بريي نةتةوايةتيدا طةشةى كردووة، واتة ئةو كاتةى  سةروا،

ها شاعرييَك دةركةوتيبَ، هةر بؤية ))هةر نويَكردنةوةيةك طرنطيدان بةبريي نةتةوايةتي بووة بة دياردة نةك لةالي تةن
كوردستان لة  بارودؤخي .xxiiلةبوارة جياجياكاني ذياندا، بةتايبةتي شيعر، بةندة بةشيَواز و ثلةى ثةرةسةندني كؤمةلَةوة((

ةي بةسةر كؤمةلَطةدا كؤتاييةكاني سةدةي نؤزدةهةم و سةرةتاي سةدةي بيستةمدا لة ئةجنامي ئةو هؤكارة ناوةكي و دةرةكيان
، ئةدةب بة شيَوةيةكي طشيت و شيعريش بة تايبةتي ئةوةي بةركةوت كة وي كؤمةلَيَك طؤرِانكاري بووةوةهاتن رِووبةرِو

ةو عري ئبؤية دةبينني سةرةتاي طؤرِانكاري لةشي بكيَشيَ، ةلةو بارودؤخة تازةية بكات و ويَنايةكي ئةو سةردةم ةطوزراشتيَكي تاز
 تةةووشاعريان رِوويان كرد تر وردة وردةدواكةمرتيش لةئاسيت فؤرمدا بووة، بةآلم بووة و  داناوةرِؤك ئاستىياتر لةماوةيةدا ز

 .كةوترةد داديكور لةئةدةبي فؤرِمي شيعري و، لةمةوة قؤناغيَكي تازةي شيعر لةئاستى تازةكردنةوة

)ثريةميَرد( زؤربةى هةرة زؤري ياساكاني شيعري كالسيكي  دوابةدواي )حاجي(، )شيَخ نوري شيَخ سالَح( و )رِةشيد نةجيب( و
هةلَدةوةشيَننةوة و لةجيَطةياندا بنةما هونةرييةكاني شيعري فؤلكلؤري كوردي و شيَوةزاري طؤران دةكةن بةجيَطرةوةيان، بةآلم 

ةكجاري دةستبةرداري لةسييةكاني سةدةي بيستةيةمدا لةسةر دةسيت )طؤران( ئةو مؤديَلة لةشيعر دةطات بةلوتكة و بةي
 دةلَيَت: )جوانى بيَ ناو(دا ياساكاني شيعري كالسيك دةبيَتةوة، بؤ منوونة )طؤران( لة

 ــــــــالَي ثرشنطي نيطا كالَــقذ كالَي ليَو ئ

 ةكةى سةر طؤنا نةختيَك ئالَـئةى كضة جوان

 ئةى كضة مةندةكةى بــــــة دةنطي ضثة دوو

 نةطرتووطةندةمووي دةم و ضاو مةضةك هةلَ
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 ئةى ئةندام ورديلةى نةرمـؤلَةى ئيسك سوك

 xxiiiئةى بةرطي ساكارت دلَطريتــــــر لةهي بووك

و زماني ثاراوي كوردي دةكاتة بنةماى تازةي شيعرةكاني، ثاشان دةست بؤ  كيَشي برِطةيي خؤمالَى طؤران جووت سةروا و  
نووسينةوةى )شيعري ئازاد( دةبات، بةآلم هاوشيَوةى شاعرياني طةالني رِؤذهةآلت )عةرةب(، بةثيَي ياساي )ثيَ / تةفعيلة( و 

ؤناغي دواي رِيَبازي كالسيك لةشيعري ثابةندبوون بة قافييةوة شيعري ئازاد بونياد دةنيَت، سةرةرِاي ئةوةى شاعرياني ق
كورديدا، ضةند جاريَك هةنطاو بؤ ثيَشةوة و نويَكردنةوةى شيعري دةنيَن، بةآلم داهيَنانةكانيان هةر لة ضوارضيَوةى نويَكردنةوة 

 مةزريَنن.  دةميَنيَتة، بةو ثيَيةى قالَب و ياساى ئةدةبي كؤن هةلَدةوةشيَننةوة و قالَب و ياساي ديكة لةجيَطايان دادة

 نويَطةري لةشيعري كورديدا تةوةري دووةم/

لة قؤناغةكانى سةردةمي نويَي ئةدةبدا ضةند قؤناغيَكى ئةدةبي ثؤليَن دةكريَن، لة ديارترينيان قؤناغي )ئةدةبي نويَ( و 
بةو واتايةى هةرسيَ ضوارضيَوةى )ئةدةبي نويَ(، انة دةكةونة . ئةم قؤناغ)ئةدةبي هاوضةرض( و )ئةدةبي ثاش هاوضةرخييَت(

قؤناغةكة ثلةبةنديي قؤناغيَكي فراواني ئةدةبني بةناوى )ئةدةبي نويَ(وة. بةثيَي قؤناغةكانى ئةدةبي نويَ ضةند زاراوةيةك 
)نويَكردنةوة( و )نويَطةري(ن و لةئةدةبي طةالني جيهاندا هةريةكةيان خاوةن ماناي  كانىبةرهةمهاتوون لةديارترينيان زاراوة

رِةخنةيني تايبةتن، واتا هةريةك لةو زاراوانة بؤ سنووري تايبةتي ئةدةبي بةكاردةهيَنريَن، لةطةأل بوونى هةنديَ  ئةدةبي و
تةمومذي و ئاويَتةكاري، بةآلم ئةوةى لة رِةخنةى ئةدةبي كورديدا بةدي دةكريَت ئةم دوو زاراوةية )نويَكردنةوة/ شيعري نويَ( و 

ةمرِؤش لةاليةن بةشيَك لةرِةخنةطرانةوة ئاويَتةكاري لةنيَوانياندا دةكريَت و بطرة هةنديَجار )نويَطةري/ شيعري هاوضةرخ( تا ئ
بؤ يةك واتا و مةبةست وةري دةطرن، هةلَبةتة ئةطةر )نويَكردنةوة و نويَطةري( بؤ ئةدةبي نويَ )نويَ و هاوضةرخ( بةكاربهيَنريَت 

ر زانسيت نابيَت, هةر لةم سونطةيةوة تيشك دةخةينة سةر ثؤليَن بةندي بةآلم لةطةأل ئةوةشدا زؤ ،تارِادةيةك شياو دةبيَت
 ميَذوويي و ئيستاتيكي شيعري كوردي، بةم شيَوةيةى خوارةوة:

 / كالسيك )دووبارةكردنةوةى ياساي تؤكمة( يةكةم/ شيعري كؤن

 ةتةوايةتى()دووبارةكردنةوةي ياسا بةثشت بةسنت بة ساماني ن دووةم/ شيعري نويَ: )أ( شيعري نويَ

 )الدان لةياساي تؤكمة و جيَطري و داهيَنانى بةردةوام()ب( شيعري هاوضةرخ                          

 xxiv(Modernity / احلداثةنويَطةري )

النيَي نيَوان كؤن نويَطةري لةدايكبووي هزرى رِؤذئاواية، لةنيَو ملمالنيَي سياسي، هؤشياري، كؤمةآليةتي و ئابوري لةطةأل ملم
 بووة، )هيمداد حوسيَن( دةلَيَ ئةم ضةمكة لةسةر دوو بنةما دامةزراوة:و نويَ لةدايك
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 هةموو بةهايةك شاياني طؤرِان و دؤخ سةندنة، مرؤظ ثيَويستة خؤي لةطةلَدا بطوجنييَنَ. -1

اديكالَيانة و ثيَشكةوتين ثرؤسةى رِةتبوون لةقؤناغي رِابردوو، هةتا ئيَستاش كاكلَي ئةم بؤضوونة ثيَكديَنيَت، بةرةو طؤرِاني رِ -2
 .xxvكؤمةأل

هةروةها لةباسي زاراوةكاني ئةدةبي نويَدا، )هيمداد حوسيَن( ئاماذة بةوةدةكات كة لةزمانة ئةوروثييةكان و زماني 
عةرةبيشدا ضةمك و مةبةسيت هةنديَ لةو زاراوانة لةيةكرت جياوان، بةآلم لةطةأل ئةوةشدا هةر خودي خؤي دةلَيَ: نويَطةري، 

. ئةم بؤضوونة دذيةكى و ئاويَتةكاريي xxviخوازي، نويَبوونةوة، تازةطةرايي...هتد، هةموو ئةم شيَوانة يةك مةبةست دةثيَكننويَ
ئةو جياوازيانة ضني لةو دوو زمانة و بةرواورديان بكات بةزمانى  كة وةك لةوةى رِوونيانبكاتةوة ،بؤ زاراوةكان دروست كردووة

 كوردي.

لةطؤرِانكاري و رِةتبوون لة رِابردوو دةبينيَتةوة، ئةم بريؤكةية تارِادةيةكي فراوان )نويَكردنةوة( كرؤكي )نويَطةري( خؤي 
تيَدةثةرِيَنيَت، ضونكة لةرِووي دةركةوتنيشةوة )نويَطةري( دواى )نويَكردنةوة( كةوتووة، بةوةى ثرؤسةى )نويَكردنةوة( هةر 

شيعر خؤي تؤكمةتر  ةديكراوة و لةرِيَي نويَكردنةوةوةكي بةرهةمي شيعريدا بلةطةأل بووندا هةبووة، لةشيعريشدا لةطةأل دةسثيَ
, تاوةكو طةيشتووة بة لوتكة لة شيعري كالسيكدا، بةم ثيَية بوونياساكانى بةرزترو كردووةتةوة و بةهاي ئيستاتيكي 

تووترة و ئاست و ثلةى ياخيبوونيش تيَيدا نويَكردنةوة بؤ خؤي دةبيَت بة جؤريَك لةياخيبوون، بةآلم )نويَطةري( برييَكي ثيَطةيش
بةرزتر و باآلتر بووةتةوة، ئةم ياخيبوونة فراوانة لة ئةدةبي رِؤذئاوادا لةطةأل يةكةم رِيَبازي ئةدةبيدا خةملَيوة كة ئةويش 

تا دةطاتة رِيَبازي رِيَبازي )رِؤمانتيك(ة، ثاشان لةطةأل دةركةوتين رِيَبازةكانى تردا ياخيبوونةكة طةشةى كردووة، بةجؤريَك 
)سورياليست(، ياخيبوونةكةش دةطات بةلووتكة، بؤخؤي ياخيبوون ثةيوةندييةكي تؤكمةى بة بةرزبوونةوةى ئاسيت هؤشياري 
و ضةنديَيت ئازادي تاكةوة هةية، هةر ئةمةش واي كردووة جياوازي بةدي بكريَت لةنيَوان )نويَكردنةوة( لة شيعري كوردي و 

ى مرؤظبة شاعري و خويَنةريشةوة جياواز بووة لة واقيعي ذينطةيي  مرؤظي كورد، ضونكة واقيعي ذينطةي شيعري رِؤذئاواييدا
رِؤذئاوايي، بةتايبةتي لةهةردوو اليةني ياخيبوون و ئازادييةوة، بةوةى لةقؤناغي شيعري نويَي كورديدا لةدواي جةنطي 

 مرؤظي كورد )مرؤظي رِؤذهةآلتي(  يت هؤشياري و ئازاديييةكةمي جيهاني تاوةكو كؤتايي شةستةكاني سةدةي بيستةم ئاس
بةمرؤظي ياخي، هةر ئةمةش واي كردووة شاعريامنان هاوشيَوةى  اكيَكي ياخي بةرهةم بهييَنَ و بيبَنةطةيشتووةتة ثلةيةك كةت

ئةدةبي كورديدا، بةوةى ئازاد، بةلَطةش بؤ ئةم باسة دؤخي )شيعري ئازاد(ة لة لةرِابردوو شاعرية عةرةبةكان نةتوانن خؤيان
توانيويةتي سنووري ديَرِ تيَكبشكيَينَ، بةآلم نةيتوانيووة لة)ثيَ / تةفعيلة( و قافية خؤي رِزطار بكات، بؤ منوونة )طؤران( 

 لةشيعري )يار(دا، دةلَيَت:

 (2يار، يار! )

 (5شريين لةجنةوالر! )
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 (3ضاوم رِوا, )

 (3سةبرم سوا، )

 (5هيَزم ىلَ برِا، )

 (4+4هاتي، دةرنةكةوتي، )هةر نة

 (4بؤضي توخوا؟ )

 xxvii (2+5)يار، يار شريين لةجنةوالر!

، بة xxviii)ثرؤسةيةكة جةوهةري داهيَنانة( وةكو ميتؤديَك كة رِؤذئاواييةكان بانطةشةى بؤ دةكةن كةواتة ضةمكي )نويَطةري(،  
نويَطةري ئةبةستيَتةوة بة )خوديةت(ةوة،  ( نويَطةري بةطرنطرتين ثرسي فةلسةفة دادةنريَ،هةروةهاHegelهيطلَ )بؤضوونى 

 تادةركةوتين )شيعري ئازاد( لةئةدةبي كوريدا. بةم ثيَية xxixكة لةسةر دوو ضةمكى سةرةكي دامةزراوة ئازادي و بريكردنةوة
شيعري ئازاد لةئةدةبي عةرةبيدا ))لة ثةجناكانى سةدةي بيستةمدا ثرؤسةكة دةضيَتة خانةى نويَكردنةوةوة، ضونكة )

ةواوي شيَوةى طرت، ديارتريين ئةو شاعريانةى ))كؤتةكانى شيعري كالسيكييان شكاند و شيعري ئازاديان داهيَنا، بريتني لة بةت
، هةروةها بةبؤضووني )دلَشاد عةلي(، xxx(...هتد((1964-1926( و بةدر شاكر سةيياب )2007-1923نازك مةالئيكة )

، xxxiةكةي رِةنطي )شيعري سةربةست(ى لة ئةدةبي كورديدا رِشت(()رِيَطاي خةبات(ديالن ))لةثيَش هةموو ئةو شاعريانةوة بة 
هةمي )شيعري ئازاد(يان خستووةتة نيَو ئةدةبي كوردييةوة و ئةم رهةر لةم مةيدانةدا طؤران و هاورِيَكاني بةكؤمةلَيَك دةق، بة

و تارِؤذطاري ئةمرِؤمشان لةاليةن شاعريانةوة  جؤرة لة شيعر، واتة )شيعري ئازاد( دواي ساآلني حةفتاكاني سةدةي بيستةم
عةبدولآَل ثةشيَو( وةكو دةنطيَكي نويَ و هاوشاني شاعرياني طروثي )كفري( و  )رِوانطة(ييةكان ثشيت ثيَدةبةسرتيَت،بؤ منوونة )

 لة ذمارة يةكي )طؤظاري رِوانطة(دا لة شيعريَكيدا بة ناونيشاني )سيَ نامةى كورت(، دةلَيَ:

 (4.. )مخؤشةويست

 (4+  4)  بسووتيَنة ،نامةكامن

 (4+  4)   بؤت نووسيوم ،ئةو هؤنراوةى

 (5+  3)  سيَدارةى بؤ دامةزريَنة

 (4.. )دلَطري مةبة

 (4+  4)  نةك تؤ.. ثياويش ..لةالى ئيَمة
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 (4+  4)   وشةيةكي بالَدارولةسةر 

 xxxii  (4  +4)ئةدريَ لة دار قؤلَ بةست ئةكريَ،
 

( لة زمانى Modernismeدةلَيَ: هةر لةم زاراوةشةوة )مؤديَرنيزم  (نويَطةري )فةرهاد ثريباأل سةبارةت بة زاراوةى
( لة زمانى ئينطليزى داتاشراوة كة ئيَمة )نويَطةري( و )نويَخوازي( و )مؤديرنيتة( و Modernismفةرةنسي و )

. لةبارةى ضةمك و واتاي)نويَطةري(دا، )ثريبالَ( ثشت بة قامووسي )الرووس(ي xxxiii)تازةطةري(مان ليَوة دروست كردوون
 ، ئاوها باسي ليَوةكراوة:927فةرةنسي دةبةسيتَ: لة الثةرِة 

 طةرِان بةدواى ئةوةى هاوضةرخة. -

 .xxxivبةخشيين شيَوةيةكي تازةتر كة لةتةكنيكي ئةمرِؤييةوة وةرطريابيَ -

، بةآلم نةيتوانيوة ( لةزمانى كوردي دةستنيشان كردووةنويكردنةوة( و )نويَطةريلةرِووى زاراوةوة )ثريباأل( بةوردي )
لةرِووى ضةمك و ناساندنةوة ئةو جياكاريية بةئةجنام بطةيةنيَ، بةلَطةش ئةوةية كة ئةو دوو خالَةي سةرةوة بؤ باسكردني 

لةاليةكي ديكةوة )ثريباأل( لةشويَنيَكي تردا دةلَيَت: دةهيَنيَتةوة، ئةمة لةاليةك،  )نويَكردنةوة( و )نويَطةري( هةردوو زاراوةكة
بةآلم مؤديَرنيزم ميتؤد و فةلسةفةيةكي  ,))تازةكردنةوة و نويَطةرايي كردةوةيةكي ديناميك و بةردةوام لةكؤنةوة هةر هةبووة

ةمة لةكاتيَكداية خودي , ئxxxvلةئةوروثاوة بةرةو الى نةتةوةكاني رِؤذهةآلت هاتووة(( ،دوواي سةدةي رِيَنسانسي ئةوروثاية
 نويَطةري لة بةرامبةر مؤديَرن دادةنيَت. ،)ثريباأل( لة قسةكاني ثيَشووتريدا

 )شنؤ حمةمةد مةمحوود(، لةماستةرنامةكةيدا بةناونيشاني )رِؤلَي سوارةى ئيلخاني زادة لةنويَطةري شيعري كورديدا(

xxxviة.و ثيَناسةى نويَطةري نةكردوو ، بةهيض شيَوةيةك باسي ضةمك 

)لوقمان رِةئوف( سةبارةت بة نويَطةري لةشيعردا دةلَيَ: ))شيعري مؤديَرنةى كوردي، شيعريَكة بةتةواوى زمان، ويَنة, رِيتم, 
، بةم ثيَية نويَطةري xxxviiجياوازة، ض وةك رِابردوو، ض وةك خودي شيعري شاعريةكانى مؤديَرنة(( يبري, شيَواز, جؤرايةتى شيعر

بردووةوة بةدةست هاتيبَ، ئةمةش بانطةشةى رِاستةقينةى بريي ابةربةست و ياسايةكي ئامادةكراو كة لةرِرِةها بوونة لةهةموو 
نويَطةريية، كة بةنارِاستةوخؤيي و وردي )لوقمان رِةئوف( لةشيعري كورديدا دةستنيشاني كردووة، كةواتة )نويَطةري( لةشيعردا 

ةسةر رةتكردنةوةى ياسا كؤنةكان و نويَكردنةوةى بةردةوام دةكات، بؤية لة ضةمكيَكة لةدايك بووي بريي رؤذئاواية، كة جةخت ل
ريَي ئةم ضةمكة نويَيةوة ضيرت ئةدةب ثةيرِةوى ياسا و دةستووري تؤكمة و ئامادةكراو ناكات, هةربؤية دةتوانني بلَيَني هةموو 

  ية.ةك بؤ خؤي دةبيَت بة نويَكردنةوة، بةآلم بةثيَضةوانةوة رِاست نينويَطةريي
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دةستبةرداربوون لةياسا باو و ئامادةكراوةكان، واي لةشاعريي نويَطةر كردووة بةثلةى يةكةم فؤكس خباتة سةر زمان، 
شيعري نويَطةري لةسةر ئةوة دامةزراوة زمان لةسروشيت هاوبةشي رِةها مةش واي لةبةشيَك لةرِةخنةطران كردووة بلَيَن: ))ةئ

، ئازادى بةو ماناية نا كة ياساشكيَين بةبيَ بةرنامةيي ئةجنامبدريَت، بةلَكو xxxviiiكةكةسي((بكات و بيطؤرِيَ بؤ ئامرازيَكي تا
و باسةكان، بةبيَ ئةوةى هيض  بابةتو  كاني ئيستاتيكادارِيَذةري بنةما شاعري ئازاد دةكريَت بؤ ئةوةى خودي خؤي بيبَ بةياسا

داهيَنان، بةواتايةكي ديكة كرايةوة، كةبةردةوام بيَت لة داشاعري بةرِووي دةرطاةمةش ار و رِةقيبيَكي بةسةرةوة بيَت، بجؤرة فش
، ضونكة xxxix))دةستبةرداربوونيان لةبنةما كؤنةكاني شيعر لةسةر بريوباوةرِي داهيَنةرانةى نووسةرةكانةوة دامةزرابوو((

لةسةر نويَكردنةوة  ردنةوةى بؤ رِةخسيَنراوة كةنويَكشاعريي نويَطةر لة رِوانطةى بنةما رِةخنةييةكانةوة دةرفةتي ئةوة
، ئةم ثرؤسةيةش لةشيعري رِؤذئاوادا لةهةنطاوى يةكةمدا xlمؤديَرنة بةردةوام باز بةسةر نويَدا دةدات((ئةجنامبدات، واتا ))

 دةركةوت. لة )شيعري ئازاد(دا رِةنطيدايةوة و ثاشان بةضرِي لة )ثةخشانةشيعر(دا

يةمدا دايهيَناوة،  17ثابةندي كيَش و قافية نابيَت، الظؤنتني لة سةدةي ( ئةو شيعرةية كة ))Free verseشيعري ئازاد )
( لةطةأل دةركةوتين قوتاخبانةى سومبوليزم، كة ثشت 1886بةآلم سةردةمي زيَرِيين شيعري ئازاد لة فةرةنساي )

ثيَشرت ئاماذةمان ثيَدا . وةكو xliبةطوجناندني دةنطةكان دةبةسيتَ لةجياتي قافية، هةروةها بةرِيتم لةجياتي كيَش((
(ى ئينطليزي و Free Verseبةست لةئةدةبي كورديدا طةليَ جياوازة لةو ضةمكةى لة هةردوو زاراوةى )ر))ضةمكي شيعري سة

(Vere Libreى فةرةنسي دةطةيَنن، ضونكة شيعري سة)بةسيت كوردي دةست بةرداري كيَش و قافية نةبووة((رxlii ئةمةش ،
 . هيَنرا دؤخةى ئةم جؤرة شيعرةى لةئةدةبي كورديدا تيَدا بةهةمدةطةرِيَتةوة بؤ ئةو بارو

لةطةأل دةركةوتين )ثةخشانة شيعر( قؤناغي رِاستةقينةى )نويَطةري( لةشيعري كورديدا دةستثيَدةكات، ميَذووى ئةم 
لةطةأل دةركةوتين  ،دةطةرِيَتةوة قؤناغةش لة ئةدةبي كوردي بؤ كؤتايي ساآلني شةست و سةرةتاي حةفتاكاني سةدةي بيستةم

ت، بةآلم ثيَشرت وةكو دياردة ردةكةويَوةكو دياردة لةئةدةبي كورديدا دة (دا )ثةخشانة شيعر(رِوانطة)و طروثي  (كفري)طروثي 
 بةهيض شيَوةيةك )ثةخشانة شيعر( لةئةدةبي كورديدا بةرهةمنةهاتووة.

كردني بةها  طران دروستكردووة لةدةستنيشانثةخشانة شيعر دذي قاليَب ئامادةكراوة، ئةمةش ئةستةمي بؤ رِةخنة
جوانكاريي و رِةخنةييةكان لةنيَو دةقةكة، ))ئيَمة بةدلَنياييةكى تةواوةوة ناتوانني دةستنيشاني ضامةي ثةخشان بكةين دوور 

، ئازادي xliii(لةثيَكهاتةكانى ناوةوةى و بةرِيَطايةكى رِووكةشي لةبةرئةوةى ضامةى ثةخشان ملكةضي "بنةما ئامادةكان" نيية(
لةثيَش كةماتيكيةتةي شيعر لةاليةك، و ئةو سيست بةدةسيت هيَنا دا شاعريلةضوارضيوةى ضةمكةكاني نويَطةريكةو رِةهايةتي 

يَت: ))دوو مةترسي هيَشتا ( كرد بل1945َ-1871واي لة نووسةرى فةرةنسي )ثؤل ظالريي  ادةكر ى نويَطةري ثيادةقؤناغ
 ، كةواتة هةردوو قؤناغةكة بةدةر نني لةطرفت و باشة.xlivو ئاذاوة(( هةرِةشةن بؤ سةر جيهان سيستةم



 جملة جامعة كرميان                                 Journal of Garmian University                   طؤظاري زانكؤي طةرميان      

334 |                                acadj@garmian.edu.krd                       Vol.5, No.3 (July, 2018) 

هةذدةيةم ثةخشانة شيعر خؤي  لةئةدةبي رِؤذئاوادا، ))تاوةكو سةدةي سةبارةت بة ميَذووي دةكةوتين ثةخشانةشيعر
ةرواش ثيَويسنت بؤ شاعري بةوة ناسراوبووة كة شيعر هةلَدةبةسيتَ و كيَش و س، ضونكة بةلَطةنةويستة كةئاراستة نةكردوة

ساآلني حةفتاكانى سةدةي رِابردوو ميَذووي رِاستةقينةى ئةم كؤتايي شةستةكان و ، لة ئةدةبي كورديشدا xlvشيعر((
ئاوا و ذ، لةطةأل ئةوةى بةشيَكي فراواني خالَي هاوبةش لةنيَوان نويَطةري لةرِةخنةى رِؤكةية، ئةوةى جيَطةى تيَرِامانةدياردة

ي دةكريَت، بةآلم ديسانةوة كؤثي رِاستةوخؤي نويَطةري رِؤذئاوايي نيية و بطرة خاوةن ضةند رِةخنةى كوريدا بةد
 تايبةمتةندييةكة. 

لةطؤظاري رِزطاريدا بآلوكردؤتةوة، هؤنراوةيةكي  1969)سامان عيزةدين( دةلَيَ: ))لةتيف يةكةم شيعري خؤي سالَي 
بآلوبوونةوةى يةكةمني كؤمةلَة شيعري ضاثكراوي هةروةها )حمةمةد بةكر( دةلَيَ: ،  xlviدامالَراو بووة لةكيَش و سةروا((

بووة، ثاشان  xlvii((دا1970)ثةخشانة شيعر(ي كوردي لة ديواني )خوا و شارة بضكؤلةكةمان(ي )لةتيف هةلَمةت( لةسالَي 
و بآلوبوونةوةى  25/4/1970لة  وةxlviiiلةطةأل جارِداني يةكةمني بةياننامةى ئةدةبي لةاليةن نووسةراني طروثي )رِوانطة(

بةرهةمي شاعرياني قؤناغةكة لة طؤظاري رِوانطة و بةشيَك لةو شاعريانةى لة دةرةوةى طروثة ئةدةبييةكانةوة شيعريان 
بآلودةكردةوة، بة قؤناغي دةركةوتين شيعري نويَطةري لةئةدةبي كوردي دةستنيشان دةكريَ، كة تيَيدا ثةخشانة شيعر بوو بة 

كي باو و زؤربةى شاعرية الوةكاني ئةو قؤناغة لةرِيَي كاريطةري شاعرياني عةرةبةوة، بةنارِاستةوخؤيي كةوتبوونة ذيَر دياردةية
 لةتيف هةلَمةت( لةشيعري )خوا و شارة بضكؤلةكةمان( دةلَيَ:كاريطةري ئةدةبي رِؤذئاواوة، بؤ منوونة )

 (16سيَبةريَك لة ئاوازةى ئةنديَشةى دلَماية  )

 (6بةهيواوة ئةبيينَ  )خةو 

 (8وةك ئاو ثيَئةكةنيَ  )

 (10بؤ خؤشةويستييةكي بيَ كؤتا  )

 (11كة لة دلَي شاخةكانا نووسراوة )

 (10من هةميشة لةطةشتيَك ئةطةرِيَم )

 (8مبطيَرِيَتةوة بؤ الى تؤ )

 (9هيَشتا ديوارةكان هةر بةرزن )

 (10هيَشتا زجنريةكان هةر ئةستوورن  )
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 (11لةباي شةوداية ) طيانة نامةكامن

 xlix  (9)وريابة باران تةرِي نةكات

لةم دةقةى سةرةوةدا وةك لة ذمارةى برِطةكانى ديَرِةكاندا دةردةكةويَت، دةبينريَت شاعري ثابةندي كيَشى شيعري كوردي 
وةك لةشيعري ستووني،  نابيَت، هةروةها ثابةندي )ثيَ / تةفعيلة(ش نابيَت، بؤية ئةم شيعرة كيَشي دةرةكي تيَدا بةدي ناكريَت

ياخود شيعري ئازاددا هةية، هةربؤية ))كةباسي شيعري بيَكيَش دةكريَ، ثةخشانةشيعر وةكو منوونةيةكي ديار خؤي 
 ، كةواتة ئةم شيعرة دةضيَتة خانةى ثةخشانة شيعرةوة و تيَيدا شاعري ثشيت بة رِيتمي ناوةوة بةستووة.lدةردةخات((

اوي كيَش و سةروا و ثشت بةسنت بةتوانا تايبةتييةكان وةكو ثرؤسةيةكي نويَطةري لةنيَو رِةهابوون لةقالَيب ئامادةكر
 بةشيَكي شيعرةكاني )شيَركؤ بيَكةس( يةكيَك لةرِابةراني شيعري نويَطةري ئامادةية:

 قةلَةم لة رِةطةزى نيَرة و ميَبازيشة.

 بؤية ليَرة، كة كضي جوان شاعري بوو

 ةختقةلَةم حةز ئةكات زؤرترين و

 لةنيَو ثةجنةكانيدا مبيَنيَتةوة.

 بةآلم طةليَ جار ئةو قةلَةمة ميَبازانة

 شولَي ليَ هةلَئةكيَشن و

 كضة شاعريةكانيش ناضار ئةبن

 بةجيَيان بيَلَن!

 ئةى نابينن بةشي زؤري ئةو شيعرانة

 ئةو وةختةى بآلو ئةبنةوة

 liوةك تةواو نةكرابن وةهان!

ثابةندي ياساى ئامادةكراو و بؤماوةيي شيعري كوردي نةبووةتةوة، وةكو ئةوةى ثيَش ساآلني )شيَركؤ بيَكةس( لةم شيعرةدا 
حةفتاكان، ياخود ثيَش جةنطي يةكةمي جيهاني لةئةدةبي كورديدا ثيادةدةكرا، ئةم شيَوازة لةذيَر كاريطةري ضةمكي )نويَطةري( 

نداية، شاعريي نويَطةر ئةوةية كة)ثريؤزييةكان(ى زمان و بةرهةمهاتووة، ضونكة ))وزةى نويَطةري لةطؤرِانكاري و ياخيبوو



 جملة جامعة كرميان                                 Journal of Garmian University                   طؤظاري زانكؤي طةرميان      

336 |                                acadj@garmian.edu.krd                       Vol.5, No.3 (July, 2018) 

، ئةم ياخيبوونةش لةجيهانبيين بريمةنداني رِؤذئاوادا رِةنطيانداوةتةوة و دواتر liiطوزارشتكردنة هةستيارةكان تيَكدةشكيَينَ((
عةقلَ دادثةروةرانةترين : دةلَيَ (Descartesطواسرتاوةتةوة بؤ ناو كايةكاني ذيان بة ئةدةبيشةوة، بؤ منوونة )ديكارت / 

، بةواتايةكي تر )ديكارت( ئةيةويَ ئةوة رِابطةيةنيَ كةعةقأل مولَكي خودي تاكة و ملكةض liiiشتيَكة لةنيَوان خةلَكدا دابةشكراوة
. نويَطةري و بريي نويَطةري liv)فرة عةقالنييةت لةطرنطرتني ثايةكاني بريي نويَطةريية(نيية، ئةمةش ئةوة دةردةخات كة

ةتى رِةخساند، كة بةثيَي توانا زةينييةكاني خودي شاعري ياساكاني رِيَكخستين ئاوازي شيعر بةرهةمبهيَنريَت، وةكو دةرف
 لةهؤنراوةكةى )شيَركؤ(دا دةبينريَتةوة.

لةطةأل هةموو ئةو ئازاديية رِةها و بيَئةندازةيةي ضةمكي نويَطةري بؤ شاعري فةراهةمي دةكات،كةضي كؤسث و طرفت بؤ 
شيعر و شاعري و رِةخنةطريش دروست دةكات، ضونكة يةكيَك لةبةربةستةكاني )ثةخشانةشيعر(  بريتيية ))لةنةبووني  خودي

دلَةرِاوكيَ بؤ  ثيَوةري رِةخنةيي بؤ دةستنيشانكردني ئةجمؤرة نووسينة، بةمةش لةكاتي رِووبةرِوو بوونةوةي ثةخشانةشيعردا
ة بؤخؤشكراوة بريتيية لة ئازادييةكةى فراوان و ئازادكردني تةواوةتى شاعري لة هةر رِةخنةطر دروست دةكات، ضونكة ياساى رِيَط

، ئةمةش ماناي بيَياسايي ناطةيةنيَ، بةلَكو بةو ماناية ديَت كة شاعري بيبَ بةبةرهةمهيَين ياساكانى lvقالَبيَكي ئاوازةيي((
 زمان و ئاوازي شيعرةكة.

طةري بريتيية لة ))دةرهيَناني شيعر لةشيَوة كؤنةكةى و رِةهاكردني بةرةو لةرِوانطةى تويَذنةوة لةضةمكةكاندا، نويَ
، ئةم ضةمكةش لةشيعري كورديدا بةثيَي شيكارييةكاني lviئاسؤيةكى بةرين، كةتيَيدا خةيالَي فراواني شاعري مةلةلةدةكات((

ودي ثةخشانةشيعريش لةنيَو تويَذينةوةى تويَذينةوةكة زياتر لةثةخشانةشيعردا رِةنطدةداتةوة، ئةوةى جيَطةى تيَبينيكردنة خ
رِةخنةى ئةدةبي كورديدا وةكو ثيَويست كار لةسةر تايبةمتةندي و ضةمكةكةى نةكراوةتةوة، بةتايبةتي جياكردنةوةى لةطةأل 

 )شيعري ئازاد(دا. 

  و رِاسثاردة: ئةجنــــــام

فؤرِم و شيَوازي نووسيندا قورسرت بووة لةضاو بابةت و لةميَذووي ئةدةبدا نويَكردنةوة و داهيَنان و طؤرِانكاري لةئاست  .1
 ناوةرؤكدا.

لةرِووي زاراوة و ضةمك و ثيَناسةوة )نويَكردنةوة(ى شيعر، خاوةن تايبةمتةندي خؤيةتي و جياوازة لة)نويَطةري(،  .2
 تةنانةت لة ئةدةبيَكةوة بؤ ئةدةبيَكى ديكةش دةطؤرِيَن.

بنةماي شيعريية بةياسا و بنةماي ديكة، واتا جاريَكي تر ياسا و بنةماكان جيَطري نويَكردنةوة ثرؤسةى طؤرِيين ياسا و  .3
دةكريَن و دووبارة دةكريَنةوة. لةئةدةبي كورديدا قؤناغي شيعري طؤران و هاورِيَكاني، بة)شيعري ئازاد(يشةوة ضةمكي 

 نويَكردنةوة بةسةرياندا ثةيرِةو دةبيَت.
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ن لةدووبارةكردنةوةى ياسا و بنةماي تؤكمة و جيَطري، ئةم بريؤكةية لةسايةي نويَطةري هةولَدانة بؤ خؤرِزطاركرد .4
بانطةشةكاني رِةهايةتي مرؤظ و جارداني ئازادي تاكةكةسييةوة  بةرهةمهاتووة. لةئةدةبي كورديدا نويَطةري تارِادةيةكي 

 زؤر لةدةقي )ثةخشانةشيعر(دا بةرجةستة بووة.

 دنةوة، بةآلم مةرج نيية هةموو نويَكردنةوةيةك نويَطةري بيَت.هةموو نويَطةرييةك دةبيَت بةنويَكر .5

لةطةأل هةموو ئةو ئازاديية رِةها و بيَئةندازةيةي كة ضةمكي نويَطةري فةراهةمي دةكات، كؤسث و طرفت بؤ خودي شيعر و  .6
 شاعري و  رِةخنةطر دروست دةكات.
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 الكوردي الفرق  بني التجديد واحلداثة يف الشعر

 امللخص

هذا البحث يسعى اىل دراسة مصطلحي التجديد واحلداثة من خالل مفاهيم الشعر احلديث لغرض تبيان اخلصائص والفروق 

بني املصطلحني يف النقد االدبي الكوردي والنقد االدبي االوروبي. وقد اعتمد يف البحث منهج النقد التحليلي واختيار النص 

اىل االهداف مت تقسيم البحث اىل مقدمة ومدخل ومبحثني، باالضافة اىل النتائج اليت توصل اليها الشعري. ولغرض الوصول 

البحث. ففي املدخل مت شُرح العالقة بني االدب والواقع مع تسليط الضوء على تاريخ جتديد الشعر. اما املبحث االول فقد خصص 

الثاني تسلط الضوء على مفهوم ومصطلح احلداثة واشكالياته يف لشرح مفهوم ومصطلح التجديد يف الشعر الكوردي، واملبحث 

 الشعر الكوردي.

 

Abstract 

This research is entitled "The difference between Modernization and Modernity in 

Kurdish Poetry". This research attempts to discuss each terms of modernization and 

modernity in Kurdish poetry via the concepts of modern poetry, with the aim of 

revealing the characteristics and differences of each terms in Kurdish literary criticism. 

In this research, the literary analysis curriculum and choosing text had been used. In 

order to achieve the aims of the present research, the researcher has divided this research 

to: preface, entrance, two sections and the result. In the entrance, the relation between 

the literature and reality with shedding the light on the history of poetry modernization 

has been discussed. The first section is specialized for discussing the modernization 

Kurdish poetry according to those text characteristics which are belong to the 

modernization concept. In the other hand, the second section deals with the concept of 

modernity and the problems of the concept in Kurdish poetry. 

 


