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مێژووى گۆران و سەرهەڵداوى شیعر بە زارى گۆران
صامان عیزەصیً صەعضوون
زاهکۆي چەرمىو -کۆلێژي پەروەرصە و زمان -بەش ى زمان و ئەصەبى کىرصي.
صیار مەرصان مدەمەص
زاهکۆي چەرمىو -کۆلێژي پەروەرصە و زمان -بەش ى زمان و ئەصەبى کىرصي.

پوختە
ثىێژیىەوەکە بەعێکە لە بەعەکاوى هامەي ماصحەرەکەمان بە هاوي (پێگەي مەالي جەباري لە
عیعري کىرصیضا) ،ئەم بەعە صەرەثایەکە بۆ هاصاهضوى زار و زمان و عیعر و ئەصەب و مێژووي
گۆران کە چەهضیً عاعیري هاوصاري گەلەکەمان بەم زارە عیعریان هىوصیىە و گەهجیىەیەکى
صەوڵەمەهضە بۆ مێژووي ئەصەبى کىرصي ،چىهکە هەهضێک لە لێکۆڵەراوى ئەصەبى کىرصي پێیان
وایە صەرەثاي مێژووي ئەصەبى کىرصي بەم زارە صەصتى پێکرصووە ،ئەصەبى زاري گۆران ڕۆڵێکى
گەورە و گرهگى گێڕاوە لە صەوڵەمەهض کرصن و بە زیىضووي هێغخىەوەي زمان و فەرهەهگ و
ئەصەب کلحىر و ڕۆعيبیري کىرصي ،صەرەثاي صەرهەڵضاوى ئەصەبى زاري گۆران صەگەڕێحەوە بۆ
پیػ صەرهەڵضاوى ئاینى ئیضالم کە لە هىصراوي ئاینى کۆوى زەرصەعد و صواثریػ هىصراوە
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ئایىییەکاوى یارصاهەوە صەرچاوەي گرثىوە ثا گەیغحىوە بە كۆهاػێک کە بە كۆهاغى گەیغخىە
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زاوەن ثایبەثمەهضي و گرهگى زۆیەجى کە جیاي صەکاثەوە لە ئەصەبى زارەکاوى ثري زماوى کىرصي.
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پێشەکی:
ئەصەبى کىرصي بە چىار زار هىوصراوە ،بە زارەکاوى (گۆران و لىڕ و
کرماهجى صەروو و کرماهجى زىاروو) ،ثۆمارکراوە عیعر و ئەصەبى هەریەک
لەم زاراهەظ زاوەن صیماو ثایبەثمەهضي زۆیەجى و لە هاویغیاهضا ئەصەبى
زاري گۆران زاوەن پێگەیەکى بەرزو ثایبەثە ،کە ڕۆڵێکى گەورە و گرهگى لە
هاصاهضوى زمان و ئەصەب و کلحىر و ڕۆعيبیري و مێژووي کۆوى کىرصیضا
گێڕاوە ،هەر ئەم گرهگییەظ بۆثە هۆکاري ئەوەي گرهگى و بایەخى زیاثري پێ
بضرێد و لێکۆڵیىەوەي ثایبەجى لە بارەوە ئەهجام بضرێ.
گرفتى توێژیىەوە
مێژووي عیعري زاري گۆران لە ڕووي صەرهەڵضان و صەرەثاکاوى ئەم ئەصەبە
جۆرێک لە ثەم و لێڵى ثێضایە.
ئاماهجى توێژیىەوە
ئاماهجى ثىێژیىەوەکە گەیغخىە بە صەرئەهجامێکى ڕاصحیى لە بارەي گۆراهەکان
بە جۆرێک ئەوە ڕوهبکاثەوە کە گۆراهەکان کێن و مێژوویان چۆن بىوە و
عىێنى هیغحەجێبىون و عیعر و ئەصەبى ئەم زارە کەي و چۆن صەري
هەڵضاوە و عێىەزارەکاوى ئەم زارە کاماهەن و لێکۆڵەران چیان لە بارەوە وثىوە.
گرهگى توێژیىەوە
ئەم ثىێژیىەوەیە گرهگى و بایەخى زۆي هەیە بۆ لێکۆڵەران لە ڕووي ثیغک
زضخىەصەر ئەو كۆهاػە مێژووییە گرهگەي کە ئەصەبى گۆران ثیایضا صەري
هەڵضاوە.
میتۆدى توێژیىەوە
میحۆصي بەکارهاثىو بۆ ئەم ثىێژیىەوەیە بریحییە لە (میحۆصي وەصفى
عیکاري).
پەیکەر توێژیىەوە
ئەم ثىێژیىەوەیە لە صوو بەظ پێکهاثىوە کە زۆي لە چەهض بابەثێکى گرهگضا
صەبیيێحەوە لە بەش ى یەکەمضا باش لە (هاوي گۆران ،مێژووي گۆران ،عىێنى
هیغحەجێبىووى گۆران) کراوە ،لە بەش ى صووەمضا باس ى زار و زماوى گۆران و
صەرەثاي صەرهەڵضاوى عیعریى بە زاري گۆران)کراوە .کە ثیایاهضا ثیغک
زراوەثە صەر هەر یەک لەو باصاهەو بە عێىازێکى ڕوون و صوور لە ئاڵۆزي
بابەثەکاوى زراوەثە بەر باش و لێکۆڵیىەوە ،لە کۆثایغضا ئەو ئەهجاماهەي پێى
گەیغحىویً زراوهەثە ڕوو.
مێژووى گۆران و سەرهەڵداوى شیعر بە زارى گۆران
بەش ى یەکەم:
گۆراهەکان :زمان و ئەدەب و جوگرافییان:
گۆراهەکان ،وەک بەعێکى ڕەصەوى هەثەوەي کىرص ،زاوەن زمان و ئەصەب
وکلحىر و صىىري هیغحەجێ بىون و زاري ثایبەت بە زۆیاهً ،بە صرێژایى
مێژووی بىوهیان گۆراهەکان زسمەجى زاک و هیغحمان و زمان و ئەصەب و
کلحىري کىرصییان کرصووە ،لەو پێىاوەعضا هەوڵ و كىرباوى زۆریان صاوە،
ئەم بەعەي هەثەوەي کىرص ،چەهضیً کەصایەجى بەثىاها و زاها و
کەڵەعاعیري هاوصاریان ثیاصاهەڵکەوثىوە و بەرهەمەکاهیان ڕەهگضاهەوەي
باروصۆخى ژیاوى کۆمەڵگاي کىرصیین ،ئەوەي پێىیضحە لێرەصا بیزاهین ئەوەیە،
کە مێژووي گۆران چۆن بىوە و عیعر و ئەصەبى زاري گۆران چۆن
كۆهاػەکاوى پێغىثري بڕیىە و گەیغحىوە بە لىثکە؟ هەروەها لە هاو و عىێً

و ئایین و ئەو بەرهەماهەي لە پاعیان بەجێماون بەثایبەجى لە بەرهەمى
ئەصەبییان بکۆڵیىەوە ،بۆئەوەي بگەیً بە ڕاصتى زیاثر لەبارەي گۆراهەکان و
ئەصەبەکەیان و زاهیاري زیاثر لە بارەیاهەوە بەصەصد بسەیً.
عەرەفساوى بەصلیس ى ،کە بە یەکەم مێژووهىس ى کىرص صاصەهرێ لە
عەرەفىامەصا ،کە مامۆصحا هەژار بۆ صەر زماوى کىرصي وەریگێڕاوە ،صەڵێد:
"گەلى کىرص چىرا للً کرماهج و گۆران و لىڕ و کەلهىڕ"(.عەرەفسان:٦٠٠٢ ،
 .)٣٨کەواثە عەرەفساوى بەصلیس ى هەثەوەي کىرصي بۆ چىار کۆمەڵە صابەظ
کرصووە و گۆراوى لە ڕیسي کىرص صاهاوە ،واثا گۆراهەکان بەعێکً لە هەثەوەي
کىرص.
هاوى گۆران:
لێرەصا پێىیضحە ئەوە ڕوهبکرێحەوە ،کە ئایا ڕەچەڵەکى وعەي گۆران لە
چییەوە هاثىوە و صەرەثا چى بىوە ،لەم بارەیەوە میىۆڕصکى ئەم بابەثەي
ڕوهکرصۆثەوە و صەڵێد:
"وعەي گۆران صەرەثا (گەبران) بە واثاي زەڵکاوى زەرصەعتى (گەوران)
گۆران ،هەروەها هاوي هۆزایەجى (گاوبارەکان) (گاورەکان) (گىرەکان) (گۆران)
گىراهە لە هەرصوو كۆهاغى ئاڵىگۆڕصا صەبێ ئەم صوو وعەیە ،خىهجەي
(گۆران)یان بىوبێد ،بەاڵم لە کـۆثایــضا ،صەبً یـازىص مەیـلى ئـەوەیـان هـ ــەیـ ــە
ببن ب ــە گ ــىوران"( .میىۆڕصکى.)٩٤١ :٦٠٠٢ ،
ئەم وعەیەي صوایى (گۆران) ،بێگىمان ئاماژە بە ئاگرپەرصتى و وەرگیراوى
ثایبەجى وعەي گۆران لە (گەبران) صەکات ،بەاڵم "بە ثێپەڕبىووى کات ،بەش ى
جۆربەجۆري هۆزە کىرصەکان صاب و هەریتى ئەو گۆراهە ثازە-هێىاهەیان
وەرگرت و کۆچى گەرمێن و کىێضحاهیان لەگەڵ کرصن ،ئاکامى ئەو کارە بىو
بەوەي کە ئەمڕۆ ئەو بەهاو گۆراهاهەي زەهاب و جىاهڕۆ صوو عيضىري
جیاوازیان ثێضا بەصي ئەکرێ :بەش ى کىرص کە لە هەمىویان صىوى و
مىصڵماهً بە کرماهجى زۆیان صەصوێً ،لەگەڵ بەش ى بىەچەک (گۆران) کە
زۆربەیان (عەلى اللهى) و لە باري بڕواوە هامىصڵماهً و بە گۆراوى كضە
صەکەن"( .عێش عەبضوملىئمین.)٧٤٥ :٦٠٩٠ ،
لە ئەهجامى ثىێژیىەوەکەي (میىۆڕصکى) ئەوەي صەرزضحىوە و صەڵێد" :هاوي
هۆزەکە گۆران ،لەصەرچاوە صەرەثاییەکاوى ئیضالمضا ،وەک جەبارەق /
جەورەكان  /گۆراهان هاثىوە"(.میىۆڕصکى" .)٩٢٦ :٦٠٠٢ ،میىۆڕصکى پێى
وایە کە (الجاباركە) و (الجىركان) یەک هۆزن کەچى مضعىصي بە صوو هۆزي
جیاواز لە یەکتر صایىاون ،لەمەظ ثرصىاکتر هەوڵیضاوە گۆران لە کىرص
صاببڕێد بە میللەثێکى جیاواز صایبيێد ،هەروەک صەڵێد :لىڕ و گۆران  -لە
بابەت زمان و بىچیىەوە لە کىرص جیایە و گۆراهەکان بە زماهێک كضە صەکەن
کە ئێراهییە ،بەاڵم کىرصي هییە! بەاڵم لەگەڵ ئەمەعضا میىۆڕصکى هەهضێک
ڕاصتى پێکاوە ،صەملاهضویەجى کە (الجىركان)ي هاو صەرچاوە عەرەبییەکان
هەر گۆراهً ،ئەوەي جێگاي باصە لە صەرچاوە عەرەبیەکاهضا (الجىركا)
هاثىوە یەکێکە لە هۆزەکاوى کىرص و هاصراو و بەهاوباهگً بە للێک لە چـىار
لـ ــلە صەرەکیەکەي زمـ ــاوى ک ــىرصي صاصەهـ ــرێد"( .زرار .)٧٦-٤٣ :٦٠٠٣ ،صێر
هێنري راولیيضۆن لە بیرەوەریەکاوى زۆیضا لە صاڵى  ٩٣٤٤ئەوە
پەصەهضصەکات ،کە "کەلهىڕ صەرهە و صەرثەهگ یان بەجێهێغحىوە هاوي گۆران
یان بە زۆیاهەوە بەصحىوە کە پێغتر بە وەرزێراوى کىرص صەگىثرا بۆ ئەوەي
لە عەعیرەثەکاهیان جیا بکەهەوە ،بەاڵم گۆراهەکاوى صەصەي صەهەم ،بە
هۆزێکى عەڕاوى هاصراون گەلێک جێگەي گىماهە ئەو زەڵکە وەرزێڕاهەي
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کىرصصحان ،کە هاوي گۆران/گىوران یان لەصەرە هەمىویان پ ـ ــەیىەهـضي
ڕاصحەوزۆیان ل ــەگـ ــەڵ هۆزي گ ــۆراهضا هـ ــەبىوبێ"( .میىۆڕصکى:٦٠٠٢ ،
.)٩٧٠
وعەي گۆران ،جگەلەوەي باصکرا چەهض واثایەکى ثریص ى هەیە ،لێرەصا ئەم
واثایاهە باش صەکەیً:
" -٩بە زۆربەي زۆري جىثیاران صەڵێن گۆران.
 -٦گۆران یەکێخیەکى زێاڵیەجى کىرصەواري پێک صێنێ"( .فىئاص.)٧ :٩١٥٢ ،
هەر صەبارەت بە واثاي وعەي گۆران ئەم واثایاهەش ى هەیە "چیاوغین،
مىعە صەمە ،ڕێگر ،گۆڕان ،گۆڕەپاوى لەعکر ثیا کۆبىوەوە ،گىرصان=واثاي
ئازا صەگەیەهێد ،گەبران ،گۆڕاوە بۆ گاوران ،جا ،گۆران ،یاوى ئاگر ،گۆران
هیچ هییە بێجگە لە بیچمى ئاڵىگۆڕکراوي وعەي کىرص"( .هاصي.)١٥ :٦٠٦٠ ،
لەگەڵ ئەوەي ڕایەکان ئاماژە بۆ ئەوە صەکەن ،کە صەرەثاي وعەکە لە
گاورەوە گۆڕاوە بۆ گۆران ،بەاڵم ڕاي پێچەواهەظ هەیە ،کە پێى وایە ئەم
ڕاوبۆچىهە هەڵەیە لەم بارەیەوە وثراوە" :وعەی (گاوران) لە وعەی
(گابران)ەوە هاثىوە و پەیىەهضیەکە ڕووهە بەاڵم ئەو وعەیە لەگەڵ وعەی
گۆران جیاوازن و یەک هاو هین ،ئەگەر بەپێى ئەو بۆچىوهە بىایە ئەوا هاوی
گۆران پێػ ئیضالم بىووی هەصەبىو لەبەر ئەوەی هسیکی صوو هەزار صاڵ
لەمەوبەر لە صەرچاوەی یۆهاهیضا ئاماژە بە (میض و گۆران و صەرەپەڕەیی)ەکان
کراوە الی یۆهاهیەکان بە (گىران) باصکراون و ئەوەی کە صەیضەملێىێد
ئەواهە هەر گۆراهً ئەوەیە (صەرەپەڕەیی) ئەو کاثە لەالیەن یۆهاهیەکاهەوە
هاوەکەیان ثەرجىمە کراوە بە ماهـ ـ ــای (مل پەڕێً)"( .صۆران.)٦٠٦٠ ،
" هاوی گۆران له صهرصهمهواوی زۆر وۆهضا ،واثه صهوروبهری  ٤٠٠پ.ز
لهالیهن صترابۆن ،مێژووهىوش و جىگرافیازاوی یۆهاوی ،باصیىراوه و به
عێىهی (وىوراههوان) ،ههروهن وثىیهجی :ههثهوهیهن ،لهوالی
ئهرمهوضحاههوه ،هسیك له (وىوراههوان و ماصهوان)ـهوه صهژیان .وعهی
گۆراهیػ پێىهاثىوه له وعهیهوی صهربهزۆ (گۆر ،گۆور ،گهوره ،گۆره)
لهگهڵ پاعبههضی (ان)ی وۆهرصههوهی (مۆرفۆلۆژی)صا ،ئهم وعهیهمان
صهصحضهههوێد .ماڵپەڕي (كاصر زاصە) باڵویکرصۆثەوە ،هەهضێک لە
مێژووهىصان وعەي گۆران یان بە وعەي (گاور) زاهیىە هەرچەهضە ئەمەظ
ثەواو هەصەملێنراوە و ڕاوبۆچىوى جیاواز هەیە ،کە پێى وایە گۆران لە گاورەوە
هەهاثىوە بە بەڵگەي ئەوەي گۆراهەکان پێػ زایین و ئاینى گاور هەبىون و
باش کراون.
مێژووى گۆران:
کاجێ باس ى هەثەوەیەک یان کۆمەڵ و هۆزێک لە هاو هەثەوەیەکضا صەکرێد،
بێگىمان ئەو هەثەوە یان ئەو هۆزە زاوەن مێژوویەکى ثایبەت بە زۆیەجى ،کە
صەبێحە هەوێنى هاصاهضن و ئاعکراکرصوى الیەهەکاوى ژیاوى لە ماوەیەکى
صیاریکراوصا ،هەثەوەي کىرصیػ زاوەوى مێژوو و زمان و ئەصەب و کلحىري
ثایبەت بە زۆیەجى و لە هاو هەثەوەکەعضا هۆزەکان زاوەوى مێژوویەکى
جیاواز و ثایبەثً ،گۆراهیػ یەکێکە لە هۆزە گەورەکاوى کىرص ،کە چەهضیً
زاها و هاوصار و عاعیري صیاریان ثێضا هەڵکەوثىوە.
صاڵى  ٩٣٦٠کاجێ (جیمط کلۆصیۆش ڕیچ) هاثۆثە کىرصصحان ئەوەي بۆ
ئاعکرا بىوە ،کە لە هاو هۆزەکاوى بڵباش صا کۆمەڵێ زەڵک هەن جىثیار و
بەرصەصد و چەوصاوەن ،بە چاوێکى هسم وەک کۆیلە صەیر صەکرێً ،بۆي
صەرکەوثىوە ئەم چیىە لە هەمىو هاوچەکاوى کىرصصحاهضا هەن و ئەماهە

هەصەر بە زێڵێکً و هەصەر بە ثیرەیەکً ،زەڵکى هاو زێڵەکاوى ثر بە کاڵو
صپى یا گۆران هاویان صەبەن ،ئەم هاوەي صواییان هازهاوي ڕاصحەكیىەي
زەڵکى صىەیە و زێڵەکان بۆ ثىاهج و گاڵحە پێکرصن وزەڵکى ثرصىۆک بەکاري
صێنن( .ڕیچ .)٩٧٧ :٦٠٩٦ ،بەاڵم لە ئێضحاصا واثاي وعەي گۆران هەمان ئەو
واثایەی کۆمەڵگاي جاراوى صەرەبەگایەجى هاگەیەهێد ،بەڵکى بۆ هاوهێىاوى
هۆزێک بەکارصێد ،ئێضحا لە جیاجى ئەوەي بەو جۆرە زەڵکاهە بىثرێ گۆران،
پێیاهضەوثرێ مضکێن ،لە ڕاصحیغضا هاوي مضکێن ،لەالیەن کۆمەڵگاي
صەرەبەگەوە بەصەر جىوثیار و عىاهە هەژارەکاهضا صەپێىضراوە.
صکحۆر زرار ثۆفیم لە کحێبى هۆز و صەصەاڵثە هۆزەکییە کىرصییەکاوى چاخى
هاوەڕاصحضا باس ى ئەوەي کرصووە ،کە (بابۆوى) ثیرەیەکى هۆزي گۆراهً و
صەڵێد" :بابۆوى ثیرەیەکى هۆزي جىركان (گۆران)ي گەورەن ،وەکى
صەرصەکەوێد صەرۆکایەجى هەمىو گۆران لەو ثیرەیە بىوە ،کە لە ڕاصحیغضا
پێغەواي ئەو ثیرەیەظ بىوە و هاوي ابى الفرج البابىوى بىوە ،لە صاڵى ٤٩٥ک
٩٠٦٢ /ز بەهۆي هاکۆکییەک لە هێىان زۆي و لە هێىان أبى مىصىري
فەرماهڕەواي (میر عالء الضولة کىڕي کاکەویە)ي  -یەک لە میرەکاوى کاکەویە -
بەصەر عاري عابىر زىاصتى صىىري هاوچەکاوى صەصەاڵجى گۆران کىژرا،
بەمەظ پیاواوى گۆران هەڵضاهەوە ثۆڵە بکەهەوە ،گەورە و گچکەیان هاثىە
مەیضان و واڵثەکەیان ثااڵهکرص"( .زرار.)٨٨ :٦٠٩٠ ،
"لە صەوروبەري صاڵى ٩٨٤٨/ ٥٤٤ز زاهاي میضري عهاب الضیً العمري
زغحەیەکى بەهرخى هۆزە کىرصەکاوى  -بەگىێرەي صەرچاوەکان پێکهێىا،
هاوبراو عەرخەکەي زۆي بە گۆران صەصد پێ صەکات و صەڵێد :لە کێىەکاوى
هەمەصان و عارەزوور ،هەثەوەیەکى کىرص کۆبۆثەوە کە بە کىوراوى
(الکىراهییە) ئاماژەیان بۆ صەکرێد ،زەڵکێکى صلێر و جەهگاوەرن و لە صەرباز و
وەرزێر پێکهاثىون (جىض و رعیە) ،لە عىێيێک صەژیً کە هاوي راوصد الامیر
مدمضە و عىێيێکى صیکەظ بە هاوي صەرەثەهگ .صەرۆکێکیان هەیە هاوي
ئەمیر مدمضە ،پێىج هەزار کەصً و لە هاویاهضا کێغەو جیاوازي هییە".
(میىۆڕصکى،)٩٧١ :٦٠٠٢ ،کۆمەڵێک هىصەرو لێکۆڵەر لەبارەي هۆز و
ثیرەکاوى کىرص لێکۆڵیىەوەیان کرصووە ،یەکێک لەواهە مدەمەص مەرصۆخى
کىرصصحاهییە ،بەم جۆرە (گۆران)ي بە ثیرەیەک صاهاوە و صەڵێد" :صىەصان-
ئەماهەظ بریحین لە صواهسە بىەماڵە (چاالوي ،صالیان ،گىزاي ،بەرازي،
صیمەوەهض ،صىورەوەهض ،ثکاوەهض ،ثفەهگچى ،خەهاضر زاوى) س ێ ثیرەکەي
ثریان لىڕ و جاف و گۆراهە-ەکـە (ئـاماصىەهــض ،صارزـۆ ،بـێ و مغخیان) پــێ
صەڵێ ــً"( .مدەمەص مەرصۆخى ،)٩٦٤ :٦٠٠٥ ،لێرەصا گۆران بە یەکێک لە
ثیرەکاوى هۆزي (صىەصان) صاهراوە.
مێژووهىصە ئەوروپییەکان ،کە صەرصاوى هاوچەکاوى گۆراهیان کرصووە،
گۆراهیان کرصووە بە چەهض بەعێکەوە و لە بارەیاهەوە صواون ،گۆراهەکان بە
زماوى کىرصي زاري گۆراوى صوواون ،هەیاهە ڕەچەڵەکی زۆیان لە بیرچۆثەوە،
هازاهً کە گۆراهً ،وهکراوون ،یان زۆیان وهکرصووە ،هىصەرە ئەوروپییەکان
لە باس ى هاو و مێژوو و زاري عىێنى هیغحەجێبىووى ئەم هۆزە صوواون،
هەهضێکیان وەک :میىۆڕصکى ،ڕاولیيضۆن ،ک.ڕیحەر ،ک.هاصاهگ ،صۆئاهە،
جضۆکۆڤضکى ،ئیڤاهۆڤ ،صیروصئیزصي یەزصي ،مێجەرصۆن...هحض هەریەک
لەماهە لە گۆعەیەکەوە باس ى گۆراهیان کرصووە ،هەهضێکیان گۆراهیان
برصۆثەوە صەر یۆهاوى کۆن و ماصەکان و هەهضێکیػ گۆراهیان بە جىلەکە
زاهیىوە هەروەها مێژووي گۆراهەکاهیان بە صوو هەزار صاڵ کۆهتر زاهیىە.
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(هاصي ،)٩٠٠-١١-١٣ :٦٠٦٠ ،ئەگەر صەرهجى ڕاوبۆچىوى ئەوروپاییەکان
بضەیً صەبیىین هەر یەکێکیان لە گۆعە هیگایەکەوە باس ى گۆراهیان بەپێى ئەو
گەڕان و بیىین و زىێىضهەوەي ئەو هىصراواهەي لە بەرصەصخیاهضا بىوە
کرصووە.
جوگرافیا و شوێنى هیشتەجێبوووى گۆران:
ي
ڤالصمیر فیىصورڤیچ میىۆڕصکى کىرصهاس ى ڕووس ى ،کە بە چڕ باس ى گۆران
و عىێً و مێژوو.....هحض کرصووە ،لە باس ى جىگرافیاي گۆراهەکاهضا صەڵێد:
"گۆران هاوي هۆزێکى صەرەکییە ،کە چیاکاوى باکىري هێىان بەػضا و
کرماعاوى لە هسیک چۆمى صیروان (صیالە)لە باکىر ،کرصۆثە عىێنى زۆي.
ئەم هاوچە هاکىرصییە بە هۆي بەرزاییەکاوى هەوراماهەوە :هەوراماوى لهۆن،
بەرەو ڕۆژئاواي زهجیرە بەرزەکەي زاگرۆش و هەروەها هەوراماوى ثەزد،
بەرەو ڕۆژهەاڵجى ئەو هاوچاهە ،صرێژەپێضەصات"( .میىۆڕصکى،)٩٤٢ :٦٠٠٢ ،
"هاوەهضێکى صیکەي گۆران  -کە بە عێىەي ئاصایى صواهەي صەرثەهگە ،بریحییە
لە (صەرهە) (صەرهەک) ،کە کەوثۆثە الي ڕۆژهەاڵجى صاڵەهىو لە صۆڵى زیمکان،
هاثىاهرێ عىێنى ئەم هاوە ،لە (راوصد)صا هەڵبگیرێ و ڕاصد وەک پرصیارێکى
بێ وەاڵم صەمێىێحەوە بەاڵم صوور هییە ئاماژەیەک بێد بە صاهیغحىاوى للى
ڕۆژهەاڵجى ثري گ ــۆران"( .میىۆڕصکى ،)٩٢٠-٩٧١ :٦٠٠٢ ،هەورامان لە
چەهض بەعێک پێکضێد ئەواهیػ :هەوراماوى ثەزد ،لهۆن ،ژاوەڕۆ ،گاوەڕۆ،
هـ ـەورامان بـ ـ ـە گغتى صەبێد بە صوو بەش ى ص ـ ـەرەکى ،هەوراماوى ل ـهۆن و
هـ ـەوراماوى ثەزد( .عىمەر.)٦٦٦ :٦٠٩٤ ،
"جیا لەو صوو ثاكمە صەرەکییە ،لە صوو هاوچەي صابڕاوي صیکەعضا بە
(گۆران)ي كضە صەکرێ :پاوە لە یەکێ لە صۆڵەکاوى للێکى بچىکى باعىوري
چۆمى صیروان و کەهضۆڵە لە صەرچاوەکاوى ڕووباري باهیان و ڕووبەرە
وێراهەکاوى عاري کەوهاراي صیىەوەر ئەو عىێىەي وا لەگەڵ گاماصیاب صا
یەک صەگرهەوە ،لە باجەاڵهیػ ،کە کەوثۆثە باکىوري مىصڵ و خەوضەي
ڕووباري زىصەر بە عێىە زماهێکى هسیک كضە صەکرێ ،هەمان هۆز لە زەهاب
و لىڕصحاوى باکىوریضا صەبینرێ ،صوورثر لەواهە بەرەو ڕۆژئاوا ،ئەواهەظ واي
پێیان صەوثرێ زازا و لە عێىەي ڕاصحەكیىەي زۆیضا صیملى یە ،هاوچەیەکى
گەلێک بەرفراواهیان صاگرثىە کە کەوثۆثە هێىان صیجلەو عىێنى باصاهەوەي
فىرات بەرەو باعىري ڕۆژئاوا و هەروەها مەڵبەهضي هێىان مىوظ و
ئەرزەهجان بە هەمىو هاوچەي صەرصیمەوە"( .میىۆڕصکى.)٩٤٢ :٦٠٠٢ ،
صەربارەي هۆزي گۆران یاكىت لە کحێبى معجم البلضان عاري خەلىان بە
عىێنى هیغحەجێ بىهیان صاصەهێد ،بەاڵم املضعىصي لە  ١٧٢ز هاوچەي مىصڵ
و صەوروبەري چیاي جىصي بۆ ئەم هۆزە صەصخىیغاهضەکات ،ئەمەظ
جیاوازییەک لە عىێنى هیغحەجێبىووى ئەم هۆزە صروصحضەکات ،بەاڵم لە
صەرەثاصا ڕۆژئاواي هەرێمى چیاکان ،جا لە خەلىان بێ ،یازىص لە هاوچەکاوى
هێىان هەمەصان و عارەزوور هیغحەجێبىوهە و بە گۆران هاصراون( .ثارا،
 .)٩١٥ :٦٠٩٧جىگرافیاي گۆران هاوچەکاوى صەرثەهگ بە صرێژایى ثا صەگاثە
هاوچەي کرماعان صەگرێحەوە ،بە عێىەیەکى ڕوهتر ئەو هاوچاهەي کـ ـ ـە
ئەمبەرو ئەوبەري ڕێـ ـ ـ ـگاي گغتى هێىان زاهەكین و ک ـ ـرماعان صەگرێحەوە.
(مدەمەص.)٥٧ :٩١٣٤ ،
صکحۆر مارف زەزهەصار بەم جۆرە باس ى صىىري جىگرافى گۆراهەکان صەکات و
صەڵێد" :گۆران هۆزو ثیرە و کۆمەڵێکى ئەهحۆگرافییە لە زەڵک لەگەڵ
کرماهج و لىڕ هەثەوەي کىرص پێکضێنن ،گۆران وەک زاراوە بۆ کۆمەڵێک

عەعرەت و یەکێتى عەعرەت بەکارصەهێنرێ ،ئەم زەڵکە لە صامەهەکاوى
عاخى زاگرۆش صەژیً لەو عیىاهەي لە چیاکاوى الي باکىري ڕێگاي بەػضا و
کرماعان صەبىەوە .هەروەها لەم هاوچاهەظ ژیاوى کۆچەري و هیغحەجێى
صەبەهە صەر :لەصەر ڕووباري صیروان و هاوچە جیاوازەکاوى هەرصوو
هەورامان ،هەوراماوى لهۆن لە ڕۆژئاواي ئەو زهجیرە عازە و هەوراماوى
ثەزد لە ڕۆژهەاڵجى ئەو زهجیرە عازە"( .مارف.)٩٩-٩٠ :٦٠٠٦ ،
لە مەریىاهەوە ثاکى صیروان ،هەورامان و ڕۆژئاواي صیاربەکر بە ئىرفە و
زەرپىوت و صەرصیم زازا ،کە عاري صەرصیم گەورەثریً عاري ئەم
عێىەزارەیە ،پەیىەهضي و لێکچىهێکى زۆري لەگەڵ زاري گۆراهیضا هەیە ،وەک
عێىەزارێکى صەرەکیى و پیرۆز یەکەمجار لەالیەن عەلەوییەکاهەوە پارێساراوە،
هەرچۆن گۆراهیػ لەالیەن یارص ــاهـ ــەکـ ــان و هـ ــەورامییەکـ ــاهەوە پـ ــارێـ ـساراوە و
ڕێـ ــسي لێگیراوە( .عەبضولىاخیض .)٣٧ :٦٠٩٩ ،مێژووهىس ى عەرەبى ئیضالمى
عىمەري ،کە باس ى مێژووي کىرصەکان لە هاوچە جیاجیاکان صەکات بەم
عێىەیە لەصەر گۆراهەکان صواوە" :ئەو بە (کىران) هاویان صەبات،
لەبەرئەوەي هەپیتى (گ) و هە (ۆ) لە عەرەبیضا هین صەڵێد ثایفەیەکیان هەیە
لە عازەکاوى هەمەصان و عارەزوور پێیان صەگىثرێ گۆران ،ئەماهە
هەمىویان لە هاوچەیەکضا هیغحەجێن گۆران کە پێى صەوثرێ ڕیاوەصد
(ریاوصد)ي ئەمیر مدەمەص ،وە عىێنى صووهەمیان پێى صەوثـرێ صەرثەه ــگ و
ئــەمیرەکـەیان ئــەمـیر مـ ــدمەصە"( .صۆران .)٨٩٨ :٦٠٩٨ ،ئەو هاوچاهەي
عىمەري ئاماژەي پێضاوە هەمان ئەو هاوچاهەن ،کە گۆراهەکان ئەمڕۆ ثیایضا
هیغحەجێن ،بەش ى عارەزووري صەکەوێحە بەري عێراق و بەش ى هەمەصاوى
صەکەوێحە بەري ئێراهەوە.
زێض و هیغحماوى گۆراهەکان لەصەصەکاوى هاوەڕاصحضا ،ئەگەرچى بە ورصي
صەصىیغان هاکرێً ،بەاڵم بە پغد بەصتن بە صەرچاوەکان لە صەرثەهگى لى-
ئەڵىەهض ،پاوە ،کرماعان ،ماهیضەعد ،کەهگاوەر ،عاپىور زىاصد ،هاوچە
عازاوییەکاوى زىارووي عارەزوورصا بىون ،صەبارەت بە ثیرە و هۆزەکاوى
گۆران ئەوەهضە زۆر بىون ،کە مێژووهىس ى کىرص عەرەفساوى بەصلیس ى هاوي
هەهضێکیاوى هەهێىاوە ،بەاڵم ئەوەي ثا ئێضحا ئاعکرایە هاوي صوو ثیرەیە:
 -٩ثیرەي بابۆوى ،کە لە (کەهگاوەر) و صەوروبەري بىوە.
 -٦ثیرەي كىهى یان کىهى لە کرماعاهً ،ئەگەرچى ئیبن فەیسواڵي عىمەري
ئاماژە بۆ صوو ثیرەي ثر صەکات بێ ئەوەي هاویان بهێنێ ،لە عەرەفىام ـ ـەصا
ئێلەکـ ـاوى صیامەصىري و چەهگى زەهگىە بـ ــە ه ــەژاص لە هۆزي گۆراهً( .زرار،
.)٧٦-٤٣ :٦٠٠٣
لە بابەجى واڵجى گۆران ،صکحۆر زرار ثۆفیم بەم عێىەیە هىصیىیەجى "زهض.
خصیري( ،؟) عهرزووري ،محیلج؟ ،هىرمسیار ،أمیىاص(؟) ،مملىي( ،مملى)،
گىهضي مەملێ كەزاي چەمچەماڵ–کەرکىک–یػ لەواهەن ،کێز  -کالوى،
زکتى ،کراوى ،کلکیري ،هى ،جمغکساک (ئەمەظ كەاڵو عارۆچکەیەکە لە
صیاربەکر) عربکیرلى (عىێيێکە لە صیاربەکر) .لەگەڵ بیضحى چـ ـ ـ ـىار هـ ـ ـۆزي
صیکە ل ـ ـ ـ ـە كەرەباغ کە عەرەفسان هاوەکاوى ئاعکرا هەکرصوون"( .زرار،
.)٦٥٠ :٦٠٩٠
بە هەمىو ئەو جىثیار و گىهضوغیىاهەي گەرمیان و عارەزور و مەریىان،
صەرەڕاي جیاوازي ڕەچەڵەک و هۆز و زێڵەکاهیان وثراوە گۆران.
(هەوعیروان )٥٧ :٦٠٩٧ ،لە کاجى هاوهێىان و باصکرصوى هۆزو ثیرە گەورەکاوى
کىرص لەالیەن میرزا عکرەللا صيىضجى هاوي هۆزي گۆران هاثىوەو صەڵێد:

Page 207

Journal of the University of Garmian 8 (3), 2021

"ه ـ ـۆزي گـ ـ ـ ـۆران کـ ـە زۆربەیان لـ ـ ـە کـ ـ ـرماعان و کـ ـ ـىرصصحاهـى ئێران
هیغحەجێن"( .میرزا عکرەللا .)٧٤ :٦٠٠٢ ،مێجەر صۆن لەبارەي هۆزە
کىرصییەکاهەوە صواوە و باس ى لە هۆزي گۆران و مەڵبەهضي هیغحەجێ بىووى
ئەم هۆزە کرصووە ،لەو زغحەیەي صایىاوە لە ژمارە  ٩٣صا هاوي گۆران
هاثىوە و صەڵێد :ئەو هۆزە صەرەکیاهەي کە لە صىىري ثىرکیا و ئێران صەژیً
بەزۆیان صەڵێن کىرماهج ،کىرصماهک ،بە واثاي کىرص ،کە ثیرەکاوى (گەهىارە،
بازیاوى ،هەرزي ،ئۆلخامى ،بىیاوى ،کەلەهسەهجیري ،كاصر میروەیس ى ،ثێغایى)
و ثیرەي بچکۆلەي صیکە ،عىێنى هیغحەجێبىوهیاوى بـ ـ ــە ڕووي ڕۆژئ ــاواي
ه ـ ــەرێمى ک ــرماعان ه ـ ــاوبرصووە( .مێجەر.)٩٠٢-٩٠٨ :٦٠٠٥ ،
عىێنى صاهیغحىاوى گۆراهەکان هاوچەیەکى بەریً صەگرێحەوە ،کە زۆي لە
صىىرەکاوى هێىان (ئێران ،عێراق ،ثىرکیا ،ئازەربایجان....هحض) صەبیيێحەوە،
واثا گۆراهەکان لە یەک هاوچەي صیاریکراو هیغحەجێ هەبىون بەڵکى
باڵوبىهەثەوە بە صىىري واڵثاهضا ،ڕەهگە ئەمەظ بەهۆي هەواري گەرمیان و
کىێضحاوى گۆراهەکاهەوە بىبێد ،کە بژێىي ژیان واي لێکرصون کە بەو جۆرە
باڵوببىەوە.
بەش ى دووەم:
زارى گۆراهەکان:
مێژووهىش عەرەفساوى بەصلیس ى لە عەرەفىامەصا باس ى زماوى کىرصي و
زارەکاوى کرصووە و صەڵێد" :کىرص لە باري کۆمەاڵیەجى و زاراوەوە صەبىە چىار
بەظ :کرماهج و لىڕ و کەلهىڕ و گۆران"( .عەرەف زان.)٩٠٠ :٦٠٠٢ ،
زارەکاوى زماوى کىرصي بۆ چەهض زارێکى صەرەکیى صابەعضەبً ،کە زاري گۆران
یەکێکە لە چىار زارە صەرەکییەکەي زماوى کىرصي ،ئەو کىرصاهەي ،کە لە
هێىان چیاکاوى هەورامان  -لە باکىر  -و ڕێگاي هاثىچۆي  -كەصري عیریً -
کرماعان صەژیً و هیغحەجێ بىون( .فىئاص ،)٧ :٩١٥٢ ،هەروەها زاري
(گۆران)ي بۆ ئەم عێىە زاراه ــە صاب ــەعکــرصووە (گۆراوى ڕەصەن ،ه ـ ـەورامى،
باجـ ـەاڵوى ،زازاي)( .فىئاص.)٤٩-٨١ :٦٠٠٣ ،
گۆران وەک زارێکى صەرەکیى ،بە چەهض عێىەیەک صەرصەکەوێ و لەڕووي
جىگرافییەوە ئەم عىێىاهە پێى صەصوێً :هەورامان و هۆزەکاوى کەهىڵەي
هسیک کرماعان و زێڵەکاوى گۆران و باجەاڵن و صىجاوي و کىرصەکاوى زازاي
باکىري ڕۆژئاوا و هـ ـ ـ ـەهضێ ه ـ ـ ـۆزي ک ـ ـ ـاکەیى هاوچەي صاكىق و ه ـ ـ ـەهضێ لـ ـە
زێڵەک ـ ـاوى زەهگىەي هسیک کفري (C.J Edmonds, 1957: 10) .هەرچەهضە
بیروڕاي جیاواز لەم بارەیەوە صەبارەت بە زارەکاوى زماوى کىرصي هەیە ،بەاڵم
هەوڵضەصەیً بگەڕێیىەوە صەر ئەو صەرچاواهەي ،کە باصیان لە زارەکاوى
زماوى کىرصي بەگغتى و زاري گۆران بە ثایبەجى کرصووە ،ثۆفیم وەهبى
گۆراوى بەزارێکى صەرەکى صاهاوە زاري گۆراهیص ى بۆ چىار عێىەزار
صابەعک ــرصووە ئـ ــەواهیػ :هـەورامى ،زەهگىە ،کاکـەیى (م ــاچۆ) ،باجەاڵوى.
(زەرێ )٩٦ :٦٠٠٧ ،عێش مدەمەصي زاڵ گۆراوى بەزارێکى صەرەکى صاهاوە،
کە زاري گۆراوى ل ـ ـە ه ـ ـاو کۆمەڵەي کـ ـ ـرماهجى هاوەڕاصد پۆلێىکرصووە،
(ئەهىەر ،)٦٧٠ :٦٠٩٣ ،لێرەصا ثۆفیم وەهبى و عێش مدەمەصي زاڵیػ ،زازا
بەزارێکى صەربەزۆ صاصەهێن و جیاي صەکەهەوە لە پۆلە زاري گۆران لەکاثێکضا
زازاظ عێىەزارێکى گۆراهە ،عێش مدەمەصي زاڵ ،باس ى عێىە زاري هەورامى
هەکرصووە ،کە "هۆرامى ،وەجار و کىرە و ثىزمى ڕەصەوى گۆراهە"( .عاصل،
" .)٣٢ :٦٠٠٣عێىەزاري هەورامى ،کە لە صیالێکتى گۆراهە ،بۆ ماوەیەکى زۆر

زماوى ئەصەب و ڕامیاري و کۆمەاڵیەجى و بیروباوەڕي ئاینى بىوە لە هەرصوو
میروغینى ئەرصەاڵن و باباهضا و لە صىجار و صاكىق و ثاوغ و زەهگىە و ثەکیەي
كەرەصاغ (چىارعار) مۆرکى عێىە زاري هەورامییان پێىە صیارە ،بەاڵم ئێضحا
عێىەزاري هـ ـ ـ ـەورام ـ ـ ـى بەرثەصک ک ـ ـراوەثەوە بۆ صىىرێکى جىگرافى
صیاریکراو"( .عیزەت.)٤٩ :٦٠٠٢ ،
خەبیبىڵاڵي ثاباوى لە باس ى زارەکاوى زماوى کىرصي گۆراوى بە یەکێک لە
زارەکان صاهاوە ،صواثر باس ى ئەوە صەکات ،کە زاري گۆران چەهض چڵێکى
بچىکتري لێ صەبێحەوە ،وەک (هەورامى ،زازا ،ماچۆ)و صەڵێد :ئەم زارە لە
هاوچە جیاوازەکاوى وەک (هەورامان ،ژاوەرۆ ،کەهضۆڵە ،پاوە ،جىاهڕۆ ،لە
ثىرکیاظ صەرصیم ،ئەرزهجان ،وان ،ئەرز ڕۆم)و چەهـض بـ ــەعــێکــى بــچىک ــى
ک ــىرصصحاه ــى عێ ـراق گ ــره ـ ـگ ــى پـ ـێ ـ ــضەصرێ( .خەبیبىڵاڵ،)٤٢٧-٤٢٤ :٦٠٩٠ ،
ئەوڕەخماوى خاجى مارف زماوى کىرصي صابەش ى صوو کۆمەڵە کرصووە
ئەواهیػ( :کرماجى ژووروو و کرماهجى زىاروو) ،زاري (گۆران)ي لە کۆمەڵەي
کرماهجى زىاروو صاهاوە( .ئەوڕەخمان ،)٩٠ :٩١٥٤ ،صضیم بۆرەکەیى لە
صابەعکرصوى زارەکاوى زماوى کىرصي گۆراوى وەک زارێکى صەرەرکى صاهاوە و
زاري گۆران بۆ ئەم عىێىاهە صابەعضەکات( :هەوراماوى ثەزد ،هەوصىوص،
پاوە ،لە ئیران .ثەوێڵە ،بیارە ،لە عێراق .هەهضێ لە هۆزەکاوى گۆران و
هەوعار و زاهەكین و زەهگىە و صیامەوضىور) لە ئێران و عێراكضا بەم زاراوەیە
صەصوێً ،ئەم زاراوەیەظ بریحییە لە عێىەکاوى( :هەوراماوى ثـ ـەزد ،ل ـهۆوى،
ژاوەرۆیى)( .صضیم.)٦٥-٦٢ :٦٠٠٣ ،
هەهضێک لە هىصەراهیػ لە صابەعکرصوى زارەکاوى زماوى کىرصي لە جێگەي
زاري گۆران ئاماژەیان بە عێىەزاري هەورامى کرصووە وەک جێگرەوەي زاري
گۆران ،وەک ئەم صابەعکرصهە :زاري کرماهجى زىارو ،زاري کرماهجى ژوورو،
زاري هـ ـ ــەورامـ ـ ـ ــى ،زاري ل ـىڕي( .کامیل و کىرصصحاوى و صاصق و خەمە ئەمین،
 ،)٧-٤ :٩١٣٥ئەمەظ هەگىهجا و هەڵەیە ،چىهکە هەوارمى عێىەزارە هەک
زارێکى صەربەزۆ ،صرایڤەر لە باس ى زاري گۆراهضا صەڵێد :زازاي لە هاوچەي
صەرصیم ،زارێکى کرماهجى هییە بەڵکى زارێکى ڕەصەوى گۆراهە ،ب ـ ـ ـەاڵم ه ـ ـ ـەهضێ
وعەي زاري کـرماهجى ثێکەڵ بىوە و زمـاوى ف ـارصیػ کـاري ثێىەکرصووە(G.R. .
Driver, 1992: 505).
مدەمەص ئەمین زەکى بەگ صەڵێد :زازایى ،لە زاري صەیلەمى ئەکا و عێىەزاري
هەورامیػ واكیعەن زۆر لە زازایى هسیکە ،پێ صەچێ ئەم صوو كۆڵەي کىرص بە
هۆي عەڕوعۆڕي م ـ ـ ـەػۆلەوە لەی ـ ـەکتر جیا بىبێخىەوە و جێگای ـ ـ ـان گۆڕیبێ ب ـ ـ ـۆ
ئ ـ ـەم صوو واڵثـ ـ ـە( .مدەمەص ئەمین .)٦٠٦ :٦٠٠٧ ،ثایەر صضیم زاري
(گۆران)ي لە هاو زاري کرماهجى زىارووصا ڕیسکرصووە ،بەاڵم عێىەزاري زازایى
بە زارێکى صەربەزۆ لەكەڵەمضاوە( .خىصێن ،)٧٧ :٦٠٠٧ ،هىصەر لەم
صابەعکرصهەصا گۆراوى بە یەکێک لەزارەکاوى کرماهجى زىاروو صاهاوە ،بەاڵم
زۆربەي صابەعکرصهەکان گۆران بە زارێکى صەرەکیى یا صەربەزۆ صاصەهێن،
هەک زارێک لە زارەکاوى کرماهجى زىاروو ،صکحۆر بەکر عىمەر عەلى و م.
عێرکۆ خەمە ئـ ـ ـەمین زاري گـ ـ ـۆراهیان بە زارێ ـ ـ ـکى صەربەزۆ صاهاوە( .بەکر و
عێرکۆ ،)٩٩ :٦٠٠٥ ،فازڵ ئىصلیان گۆراوى بەزارێکى زماوى کىرصي زاهیىە،
کە ئەمیػ چەهضیً بنزاري لێضەکەوێحەوە لەواهە( :هەورامى ،زازاکى ،لەکى،
عەبەک و باجەاڵن و کاکەیى)( .فازڵ ،)٣١ :٦٠٩٧ ،ئێضمۆهس باس ى زاري
(گۆران)ي کرصووە و هەروەها زازاش ى وەک زارێکى صەربەزۆ صاهاوە ،کە زاري
(گــۆران)ي صـەر بە کىرصصحاوى ئــێران و عێراق و زازاظ صەر بـەکىرصصـحـاوى
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ثىرکـیا لەكـەڵـەمضاوە( .ئەیىب ،)٤٩-٤٠-٨١-٨٣ :٦٠٩١ ،مدەمەص ئەمین
هەورامى لەباس ى زارەکاوى زماوى کىرصي زاري (گۆران)ي وەک زارێکى
صەربەزۆ صاهاوە و چەهض وەچە زارێکیص ى لێ صەبێحەوە لەواهە (ه ـ ـ ـەوراماوى،
لىڕي ،باجەاڵوى ،زازاي)( .مدەمەص ،)٢٣ :٩١٣٩ ،پیحەر لی ـ ــرر زارەکـ ــاوى
گ ـ ــۆران و زازای ـ ــى ب ـ ــە صوو زاري صەربەزـ ـ ــۆ صاهـ ــاوە( .زبیر ،)٩٠٨ :٩١٣٤ ،بەاڵم
زۆربەي لێکۆڵەران ئەوەیان پغد ڕاصحکرصۆثەوە ،کە عێىەزاري زازا یەکێکە
لە عێىەکاوى زاري گۆران.
مدەمەص ڕەزا بەهاصور لە باس ى زارەکاوى زماوى کىرصي گۆران و زازاي بە صوو
زاري صەربەزۆ صاهاوە ،کـ ـ ــە ئەمیػ لـ ـ ــە جیاجى گـ ـ ــۆران هەورام ـ ـ ــى
بەکارهێىاوە( .صەجاص ،)٩٦٨ :٦٠٩٧ ،مەکەهسي لە باس ى زارەکاوى زماوى
کىرصي زارەکاوى زازا و گۆراوى هەزضحۆثە هاو گروپەکاوى زماوى کىرصي( .زەرێ،
 ،)٩٨ :٦٠٠٧مەکەهسي زارەکاوى گۆران و لىڕي زضحۆثە صەرەوەي پۆلێنى
زماوى کىرصییەوە ،لە یەکێک لە لێکۆلیىەوەکاوى پێیان صەڵێد صوو زماوى
ئێراوى ،کە بە هەڵە بە کىرصي صاهراون ،ئەمەظ واي لە ڕۆژئاواییەکان
کرصووە بە هەڵەصا بچً و زۆرجار ثێکضتى گۆراهەکان بسرێىە ڕیسي زماهە
فارصییەکاهەوە( .صۆران.)٨٩٦ :٦٠٩٨ ،
لەگەڵ ئەوەي گۆراهەکان بەعێکى ڕەصەوى هەثەوەي کىرصن و زاري گۆران
بەعێکە لە زماوى کىرصي ،بەاڵم هەهضێک لە زماهەوان و ڕۆژهەاڵثىاصان
بەهەڵە ئەم زارەیان لە صەرەوەي زماوى کىرصي صاهاوە و بە زارێکى هسیک لە
زماوى فارس ى لە كەڵەمیان صاوە ،ب.ڤ .میللیر زاري هاوچەکاوى (زەهگىە،
کەلهىڕ ،کرماعان ،صىە) ،کە ئاعکرایە کىرصن ئەو وەک گروپێکى ثایبەجى
جیایان صەکاثەوە و هاویان لێ صەوێ زارەکاوى کىرصي  -فارس ى ،هاعساهرێ
لەصەر چ بەڵگە و هۆکارێک ئەمەي کرصووە ،ئەمەظ هەعارەزایى ئـ ــەم
زماهەواهـ ــە هیغاهضەصات لە زارەک ـ ــاوى زمـ ــاوى ک ـ ــىرصي( .کىرصۆیێڤ:٩١٥٨ ،
 ،)١٣میىۆڕصکى لە صوو کاجى جیاوازصا صوو ڕاي جیاوازي لەصەر زاري گۆران
صەربڕیىە کە لە صاڵى  ٩١٩٧پغحگیري ئەوە صەکات ،کە گۆراهەکان کىرصن،
بەاڵم لە صاڵى  ٩١٦٧ڕاي زۆي گۆڕي بەوەي گۆراهەکان کىرص هین و بەڵکى
ثىزمێکى ئێراهیان هەیە( .میىۆڕصکى.)٩٣٩ :٦٠٠٣ ،
بۆچىوى ئەم زماهەوان و ڕۆژهەاڵثىاصاهە صەبارەت بەوەي زاري گۆران
بەعێکە لە زماوى فارس ى هەڵەیە و لەگەڵ ڕاصخیضا هاگىهجێ ،چىهکە لە
چەهضیً بەڵگەي هىصراو و صەقى عیعریضا ئەم بۆ چىوهە ڕەثضەکرێحەوە ،بۆ
بەرپەرچضاهەوەي ئەم بۆچىوهاهە بەڵگەیەکى صەقى عیعري (زاهاي كىباصي)
کە صەبارەت بە زماوى کىرصي بە عێىەزاري گۆران وثىویەجى صەزەیىەڕوو،
کە صەڵێد:
ڕاصحەن مەواچەن فارس ى عەکـ ـ ـ ــەرەن
کىرصي جە فارس ى بەڵ عیریً ث ـ ـ ــەرەن
پەي چێػ هە صەوران ئى صهیاي بـەصکــێػ
مەعلىمەن هــەرکەش بە زواه ـ ـ ــى وێػ( .زاهاي كىباصي.)٩٤٨ :٦٠٩٢ ،
ڕاصحە کاریگەري ئەصەبى فارس ى لەصەر زاها زۆر بىوە ،عیعري فارس ى جێگاي
صەرهجى بىوە ،ئەوەظ ڕاصخیەکە و زاها هەي عارصۆثەوە ،بەڵکى بە
عاهازییەوە ڕێس لە هیزامى گەهجەوي و جامى صەگرێد و ئەمان بەصەرچاوەي
عکاوى ثىیيێتى زۆي صەزاوێ ،بەاڵم کاریگەرییەکە صىىرصار بىوە و
هەگەیغحىوە بەو ڕاصەیەی بەرهەمەکاوى زۆي بە فارس ى صابڕێژێ( .خەکیم،
 ،)٩٨ :٦٠٠٢ئەو زماهەي زاها بە عیریىتري لە كەڵەمضاوە بە زاري گۆراوى

هىوصراوە ،کەواثە عێىەزاري گۆراوى بە عیریىتر لە فارس ى صەهاصێيێد،
ئەگەر زاري گۆران صەر بە زماوى فارس ى بىایە بێگىمان زاهاي عاعیر صاوى
پێضا صەها ،لێرەصا زاها زۆر بە ڕوووى ئەو جیاوازییە پیغان صەصات ،کە لە
هێىان زماوى کىرصي و زماوى فارصیضا هەیە ،زاها هەر بە عێىەزاري گۆران
باس ى عیرینى زماوى کىرصي کرصووە و زماوى کىرصي لە زماوى فارس ى پێ
عیریىترە.
فەقێ كاصري هەمەوەهضي صەڵێد:
چىن فارس ى بى (پەه ـ ـ ـ ــض خەکیمان)
بە لەفظ کىرصي ک ـ ـ ــەرصم ثەرجىمان
صا چىن مً ئەصڵم صیىف ئەکـ ـ ـراصەن
هەرگەش بە ئەمثال وێػ زاث ــر عاصەن( .فەقێ كاصر.)٨٩ :٩١٣٠ ،
فەقێ لێرەصا صەڵێد لەبەرئەوەي پەهضي خەکیمان ئەصڵى فارس ى بىوە ،مً
گۆڕیمە صەر زماوى کىرصي ،چىهکە مً ئەصڵم لە چەعنى کىرصە و هەمىو
کەصێکیػ بە هاوچەعنى زۆي صڵغاصە ،لێرەصا جیاوازي هێىان زماوى
کىرصي عێىەزاري گۆران و زماوى فارس ى بە ڕووى صەرصەکەوێ ،کە گۆران
بەعێک هییە لە فارس ى ،واثا گىمان لەوەصا هییە ،کە زاري گۆران بەعێک
بێد لە زماوى فارس ى ،بەڵکى ئەو زماهەوان و ڕۆژهەاڵثىاصاهە ،یازىص ئەواهەي
پێیاهىایە گۆراهەکان کىرص هین لەم باصەصا بە هەڵەصاچىون.
صکحۆر مارف زەزهەصار بەم جۆرە باس ى زاري گۆراهەکان صەکات و صەڵێد:
کاکەییەکان (ئەهلى هەق ،عەلى ئیالهى و یارصان) عارەزووریان کرص بە صەر
زەمینى پیرۆزیان وە زاري گۆران بە زماوى ئایىییان ،لەو صەرصەمەصا زماوى
عیعر لە عارەزوورصا (گۆران)ي بىو ،هەروەها عەعیرەت و هۆزەکاوى
گەرمیان و صەوروبەري کەرکىک و کفري و زاهەكین و كەراغ و زێى صیروان،
وەکى عەعیرەثەکاوى زەهگىە و جەباري و عىان و بیباوى و هى صیکە لە ثیرەي
گۆران بىون ،ئەماهە ئەصەبى کالصیکى هىصرا و میللیى هەهىصراوي زۆیان
هەبىو بە زاري گۆران ،زاري گۆراوى زاري كضەکرصن و هىوصینى هەمىو ئەو
هۆزاهە بىو ،کە لەو هاوچە جىگرافییە صەژیان ،هەروەها لە زاري گۆراهضا
مەصەلەي زارە بچىوکەکان و ڕەهگضاهەوەیان لە ئەصەبضا ڕوهتر و ئاعکراثر
صەکەوێحە بەرچاو ،واثا ئێمە عیعري کىرصي بە زارە بچىوکەکاوى زاري گۆران
صەبیىین( .مارف.)٩٦-٩٩ :٦٠٠٦ ،
کۆمەڵێ زار و عێىەزار هەیە ،کە زازا لە کىرصصحاوى ثىرکیا و گۆران لە
کىرصصحاوى عێراق و ئێراهضا ،زازا زماوى كضەکرصهە لە هاوچەي صیاربەکر و
ئازەربایجان ،گۆراهیػ لەهاو کاکەیی و ثاوغ و هەهضێ هۆزي زەهگىە لە هسیک
کفري و باجەاڵوى هسیک زاهەكین صا باڵوە ،لە ئێران-یػ صا ،هۆزە
هەورامییەکان لەصەر هەرصوو صیىي زهجیرە چیاي زاگروش لە ڕۆژئاواي
صىەوە باڵوصەبىەوە لەگەڵ صراوصێکاوى زىاروویاهضا لەصەر ڕێگاي کرماعان
و صلطاهیە ثێکەڵ بەیەک صەبً و (گ ـ ـ ـ ـۆران)ي عێىە صلێماوى و ئـ ـ ـەرصەاڵهیان
ل ـ ـ ـێ پێکضێد( .زبیر ،)٩٩٤ :٩١٣٤ ،صەرصەماهێک ثەنها بە زاري گۆران وثراوە
زماوى کىرصي ،صەرچاوەکان باش لەوە صەکەن ،کە زماوى کىرصي زاري
(گۆران)ي زارێکى کۆهە و بۆیە زماوى صینى و ئەصەبى و ڕۆعيبیري کىرص بىوە
هەک ثەنها الي ئەرصەاڵهییەکان کە لە ٩٦٨ي کۆچى صام ــەزراوە ب ـ ـ ــەڵ ـ ــکى
صەگ ــەڕێحەوە ب ـ ـ ــۆ زەمـ ــەهێکى کـ ــۆهـ ــى صەوري ئـ ـ ــاڤێض ــحا( .عبضالرزاق:٦٠٠٧ ،
.)٩٣٩
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"صیالێکتى گۆران بەهۆي کۆمەڵێ هەلىمەرج و فاکحەرەوە ،لە هیىەي صووەمى
صەصەي چىارصەهەمى زاینى بىوە بە زماوى ئەصەبى عیعري هاوچەیەکى فراواوى
کىرصصحان"( .مەخەمەص ،)٩٠٧ :٦٠٠٣ ،زاري گۆران ثا صەصەي هۆزصە
بڕیکرصووە و بىوە بە زماوى عیعر لە هەمىو ئەو هاوچاهەي ،کە ئەکەوهە
باعىري ڕۆژهەاڵجى زێى بچىوکەوە ،لە ک ـىرصصحاوى عێراق ثا صىە و
کـ ـرماعان لە ک ـ ـىرصصحاوى ئێران( .مەخەمەص.)٩٠٧ :٦٠٠٣ ،
گرهگى و بایەخى زاري گۆراوى لە زماوى کىرصیضا ،لە ئاصد بایەخى هیچ زارێکى
ثري ئەم زماهە هییە و لە هی گغخیان زیاثرە ،ڕاصحە هەرکام لە زارەکاوى زماوى
کىرصي ڕوویەکى هەیە و بایەزێکى ثایبەجى ئەصاجێ ،بەاڵم کە بەراورصي ئەم
ڕوواهە و ئەم بایەزە ئەکەیً بۆمان صەرەکەوێ هى زاري گۆراوى لە هیى
ئەواوى ثر گەلێ زیاثرە ،بەاڵم بەهۆي ئەو باروصۆزەي کىرص پێیضا ثێپەڕیىە ئەم
زارە کەمتریً بایەخى پێ صراوە ،ئەم زارە چەهضیً صەصە زماوى ئەصەبى
میروغینى ئ ـ ـەرصەاڵن بىوە و وەک زم ـ ـ ـ ـاهێکى ئ ـ ـ ـەصەبى بەعێکى زۆري هاوچەکاوى
کـ ـ ـىرصصحاوى گرثۆثەوە( .عێش عەبضوملىئمین.)٩٩ :٦٠٩٠ ،
ئەم زارە لە مەال پەرێغاهەوە بۆ ماوەي هسیکەي  ٧٠٠صاڵ زماوى ئەصەب و
ڕۆعيبیري هاوچەکە بىوە و ڕۆڵێکى گەورەو کاریگەري لە ئەصەبى کىرصیضا
هەبىوە ،کە ثا ئێضحاظ گرهگى و بایەخى زۆي لەصەصخىەصاوە ،هەرچەهضە
هەهضێ ثێبینى هەڵە صەبیىین ،کە زماهەوان و مێژووهىصاوى ڕۆئاواي بە
هەڵەصا برصووە و بەصەریاهضا ثێپەڕیىە و هەهضێکیان زاري گۆراهیان
لەصەرەوەي زماوى کىرصي صاهاوە ،بەاڵم هەر زوو لەالیەن کەصاوى بیاهییەوە
بەرپەرچى هەڵەکاهیان صراوەثەوە ،زۆربەي ئەو بیاوى و زماهەوان مێژووهىش و
عاعیر و ڕۆژهەاڵثىاش و هىوصەرە هاوصاراهەي لە بارەي زماوى کىرصي و
زارەکاوى ئەم زماهەیان هىصیىوە زاري گۆراهیان بە یەکێک لە صەرەکیتریً
زارەکاوى زماوى کىرصي صاهاوە.
سەرەتاى سەرهەڵداوى شیعرى گۆران:
پۆلێىکرصوى مێژووي ئەصەبى کىرصي بەپێى زارەکان بەصەر چىار ڕێچکەي
ئەصەبى صابەظ صەبێد ،کە بریحین لە ئەصەب بە زاري (لىڕ ،گۆران ،کرماهجى
ژوروو ،کرماهجى زىاروو-کىرصي هاوەڕاصد) ،صواي صەرهەڵضاوى ئەصەبى
هەریەک لەم زاراهە بەچەهض كۆهاػێکضا ثێپەڕیىن ،ئەو كۆهاػاهەظ بە
كۆهاػەکاوى صەرهەڵضان و گەعەصەهضن و گەیغتن بە لىثکە و الوازبىون و
پىکاهەوە و هەهضێکجار بە لەهاوچىووى ئەو عێىە ئەصەبیاثە و صەرهەڵضاوى
عێىازێکى هىێتر صەصحپێضەکاثەوە.
هىصینى کىرصي بە زاري (گۆران)ي صەگەڕێحەوە بۆ ڕۆژگارێکى صێریً و
ڕابىورصویەکى کۆن ،ثا ئێضحا صەرەثاي هىصین بە زاري گۆران بە ثەواوي ڕون
هەبۆثەوە ،ثەهاهەت هەهضێکیان ل ـ ــە ب ـ ــەر زۆر کـ ــۆوى مۆرک ــى فۆلکلۆریان پێىە
صی ـ ــارە( .مدمىص ،)٧ :٩١٣١ ،صەصەاڵجى ئایینى و صیاس ى و کارگێڕي هاوچەکان
بىوەثە هەوێنى صەرهەڵضاوى ئەصەبیاثێک بە صیالێکتى هاوچە صیاریکراوەکە،
لەبەرئەوەي صواي صەرهەڵضاوى صەصەاڵجى صیاس ى و کارگێڕي ،بسوثىەوەیەکى
ڕۆعيبیري و ئەصەبى و هىهەریص ى بەصواصا صێد ،وەک صەرزان و پێىیضحییەک
بۆ ثەواوکرصوى ئەم ژێرزاهە ،بۆ همىوهە میروغینى ئەرصەاڵن زاري هاوچەیى لە
بىارە جیاجیاکاهضا بەکارهێىاوە ،کە عێىەي گۆراهە ،ئەمەظ کاریگەري
بـ ــەصەر صەرهــەڵــضان و گـ ــەعەصەه ـ ــضوى ئەصەبیاجى گ ـ ــۆراهەوە ه ـ ـ ــەبىوە.
(ڕێبىار.)٢٧-٢٤ :٦٠٦٠ ،

مامۆصحا عەالصیً صەجاصي مێژووي ئەصەبى کىرصي صابەظ صەکات بەصەر
صوو كۆهاغى گرهگضا ئەواهیػ:
 -٩كۆهاغى پێػ ئیضالم :ئەمیػ ئەکرێد بە س ێ بەعەوە:
 صەوري کۆن :لە زۆر کۆهەوە ثا ٨٨٩ي پ ز. صەوري کسبىوى ئەصەب :لە ٨٨٩ي پ ز ثا ٦٦٢ي ز. صوەەمین صەوري کۆن لە ٦٦٢ي ز ثا ٢٧٠ي ز. -٦كۆهاغى صواي ئیضالم :ئەمیػ صەکرێد بە صوو بەعەوە:
 لە صەصەي ٥ي ز ثا صەصەي ٩٥ي ز. لە صەصەي ٩٥ي ز ثا ئەمڕۆ( .عالءالضیً.)٥-٢ :٩١٥٣ ،ئەصەبى زاري (گۆران) یػ صەکرێد بە صوو بەش ى صەرەکییەوە ئەواهیػ
ئەصەبى پێػ ئیضالم و صواي ئیضالم ،ئەصەبى ئەم زارە بە کۆهتریً ئەصەبى
کىرصي صاصەهرێد لەڕووي صەهەڵضاهەوە ،کە صەرەثاکەي صەگەڕیحەوە بۆ
پێػ صەرهەڵضاوى ئایینى ئیضالم.

ئەدەبى گۆران – پێش ئیسالم:
صەصەکان گەواهیضەري ئەوەن ،کە بەڵگە و پەڕاوە مێژوویەکان واي پیغان
صەصەن کىرص لەگەڵ ماصەکاهضا لەگەڵ گەالوى ثرصا لە زهجیرە چیاکاوى
کىرصصحاوى ئێضحا هیغحەجێ بىون ،بێگىمان هەورامان ،کە بەعێکە لە
گۆران لە ڕەوجى زمان و ئەصەبیاجى کىرصیضا پغکێکى صیاري هەبىوە.
یەکەمین پەرثىوک ،کە بە زماوى کىرصي هىصراوە ،لەالیەن زەرصەعحەوەیە،
کە هاوي هاوە ئاڤێضحایە ،ئەم پەڕاوە ،پەڕاوێکى ئایىییە ،صەبێ بە بىاػەي
ئەصەبى کىرصي صاهرێ ،ئایینى زەرصەعد هەر ئەو ئاییىەیە ،کە لە پێػ
ئیضالمەثیضا کىرص و فارش و گەالوى ثریػ بڕوایان پێ بىوە و لەصەري
ڕۆیغحىون ،جگە لە پەڕاوي ئاڤێضحا گەلێ پەڕاوي ثریػ بە زماوى پەهلەوي
ماوهەثەوە ،کە ئەم زماهە لە زارەکاوى لىڕ و گۆران و لەکییەوە هسیکە
پەیىەهضییەکى پحەو لەهێىاهیان هـ ــەیـ ــە و هاثىاهین لــە زماوى کىرصي
جیابکەیىەوە( .صضیم" ،)٦٣-٦٥ :٦٠٠٣ ،ئەوەي ڕوون و ئاعکرایە لە پێػ
صاهاثنى ئیضالمضا هۆهراوە بە زماوى کىرصي هۆهراوەثەوە ،وە هۆهراوەي
کىرصي صەري بە گەلێک صەرگاصا کرصووە زۆر عىێنى صیىە ،هامیلکەي گاثاکان
کە بەعێکە لە پەرثىکى ئاڤێضحا هەمىوي بە هەڵبەصتى هیجایى (بڕگەیى)
وثراوە کە ئیضحاظ ئەم جۆرە هەڵبەصحاهە لەهاو کىرصا باون ،بە ثایبەجى
هەڵبەصتى صە هیجایى لە ئاڤێضحاصا زۆر صەبینرێ و هۆهەراوى کىرصیػ
زۆربەي هۆهراوەکاهیان لەصەر هیجا هۆهیىەثەوە"( .صضیم.)٨٥ :٦٠٠٣ ،
هىرمسگان و پیرعالیار 1ئەو صوو هاوەن ،کە لە ئەصەبیاجى گۆراهضا هابێ لەبیر
بکرێً و بەصەریاهضا ثێپەڕیً ،چىهکە لە زۆر صەرچاوە و بەڵگەهامەصا ئەمان
بە صەرەثا و بىاػەي ئەصەبى گۆران صاصەهرێً ،لە صەرچاوە مێژوویەکاهضا
هىرمسگان بە زاوەوى کۆهتریً صەكە عیعري ئەصەبیاجى گۆران صاصەهرێ ،کە
وەک بەڵگە ماوەثەوە( .عاصل" ،)٦٩ :٩٨١٦ ،هـ ــىرمسگان بـ ــە پێ ـ ــگەو بىەماي
صەرهەڵضاوى عیع ــري کـ ــىرصي صەژمێرصرێ"( .عاصل ،)٩٦٢ :٦٠٠٣ ،پیرعالیار
یەکێکە لە  ١١پیرەکەي هەورامان ،کە لەهێىان زەڵکى بە ثایبەجى عیعري
)1

یەکەم شاعیري کىرد ،بە ناوي (پیر شالیار)ەوە ناسراوە ،لە سەدەي دەهەمدا ژیاوە( .ا.م

مینتیشا.)١٩ :٩١١١ ،
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هەورامان پێگەو پیرۆزي زۆي هەیە ،بە وثەي هەهضێک لە مێژووهىوصان
پیرعالیار هاوڕێ و هاوەڵى زەرصەعد بىوە و کحێبەکەش ى پیغاوى هەمىو
کەش هەصاوە( .عاصل" ،)٦٣-٦٥ :٩٨١٦ ،پیر عالیار پیاوێکى صاها و زاها و
عاعیر و بە ماریفەت بىوە ،کحێبێکى لێ بەجێ ماوە بە هاوي (ماریفەت و پیري
عالیار) کـ ـە لە هاویضا پەهض و ئامۆژگاري و مەعریفەجى بە عێىەي عیعر
وثىوە"( .هەیاش.)٩٩٠ :٦٠٦٠ ،
هەرچەهضە صەكە ععرییەکەي هىرمسگان زۆر جێگەي عک و گىماهە و
لەالیەن هەهضێک لە هىصەران و ئەصیباهەوە صەكە عیعرییەکەي هىرمسگان
پغتڕاصد هەکراوەثەوە و صاوى ڕاصتى پێضا هاهێن ئەویػ بەهۆي صژیەکى لە هاو
عیعرەکە و هەروەها زماوى عیعرەکە هىێیە و کۆن هییە...هحض ،لەو
هىصەراهەي کە گىماهیان لە صەكەعیعرییەکەي هىرمسگان هەیە وەک:
ص.جەمال هەبەز ،ص.جەمال ڕەعیض ،مامۆصحا فاروق خەفیض ،مامۆصحا
ئەخمەص عەریفى ،مامۆصحا خەصەن مەخمىوص خەمە کەریم ،مامۆصحا
عبضالرزاق عبضالرخمً ،ص.فرصەت مەرعى...هحض.
لە كۆهاغى صواي ئایینى زەرصەعد ،ئایینى یارصان صەبێحە پاڵپغحییەکى
گەورەي عیعر و ئەصەبیاجى گۆران ،کە بۆ ماوەیەکى زۆر عاعیراوى گۆران
پەیڕەوي (ئەصەبى یاري) ٩یان کرصووە ،یارصان چەهض هاوێکى ثریص ى بۆ
بەکارصێنن لەواهە :کاکەیى ،ئەهلى خەق ،عەلى ئیالهى ،بەاڵم عىێىکەوثىاوى
ئەم ڕێچکەیە بە گغتى پێیان باعە بە یاري و یارصان هاو بهێنرێً ،کحێبێکى
پیرۆزیغیان هەیە بە هاوي صەرەهج ـام و ب ـ ـە کەاڵم-کەاڵمى زەزاهەظ هاوي
صێنن( .ئەیىب ،)٩٧-٩٤ :٦٠٠٢ ،یارصان وەک ئایيێکى کۆوى مێژوویى
پەیڕەوکەراوى لە هاوچە جیاوازەکاوى کىرصصحان و ئێراهضا باڵوبىهەثەوە و
زمـ ـ ـاوى كضەک ـ ـرصهیان لە کـ ـ ـۆهضا ماچۆ بىوە ،کـە ثا ئێضحاظ ک ـ ـاکەییەک ـ ـان
پێـ ـ ـى صەصوێً( .هاعم و هەرصەوێڵ ،)٤٣ :٩١٣٧ ،عاعیراوى صەصەي  ٣ثا ٩٤ي
زاینى زۆرثریيیان بریحین لە ڕابەران و پەیڕەوکەراوى ئەصەبى یاري ،کە زۆربەي
عیعرەکاهیان زىاهاصین لە ڕچى زىاهاصیضا ل ـ ـە یەکتر پەیڕەویان کرصووە ل ـ ـە
ه ـەهضێ واث ـ ـ ـ ـا و هاوەڕۆکـ ـضا لەیەکـ ـ ـەوە هسیکـً( .صضیم.)٤٤ :٦٠٠٣ ،
ئەصەبیاجى یارصان گەورەثریً کاریگەري لەصەر ئەم ڕەوثە عیعرییە هەبىوە،
هەر ئەمەعە واي کرصووە ئایینى یارصان بەیەکێک لە هۆکارەکاوى زۆر ماهەوە
و بەرصەوامى عیعر و ئەصەبیاجى زاري گۆران صابنرێ ،ئەصەبى ئایینى یارصان
بەعێکى گەورەیە لە ئەصەبیاجى گۆران.
ڕێىڕەچەي یارصان  -ئەهەلى خەق  -عەلى ئیالهى ،ڕێىڕچەیەکى ئایىییە و
پەیڕوکەراوى لە کىرصصحاهضا زۆرن ،وەک هاوچەکاوى کەرکىک ،صاكىق،
زاهەكین ،هەهضێ عەبەکى مىصڵ ،هـ ـ ــەڵـ ــەبجە ،ع ـ ـ ـارەزوور ،کـ ــەالر،
صلێماوى ،کـ ــرماعان ،هــەمـ ــەصان(...ئەیىب.)٩٥٨-٩٥٦-٩٥٩ :٦٠٩٣ ،
ڕێبەراوى ئاینى یارصان زۆرن ،بەاڵم  ٧لەوان ڕۆڵێکى صەرەکییان لە
پەرەپێضاوى ئایینى یارصان و ئەصەبى گۆراهضا هەبىوە ،ئەواهیػ -٩ :بهلىل
ماهى لە هیىەي صەصەي ٣ي زاینى  -٦بابا صرهىگ صەوصاوى لە صەصەي ٩٠ي
زاینى  -٨خضین بً مضعىص کىرصي هاصراوە بە عازۆعینى لىڕصحاوى یا
مىبارک عاي عەلەوي لە صەصەي  ٩٠و ٩٩ي زاینى  -٤صەیض ئیبراهیم
عەلەوي یا بابا هاوش صەرگەجى بابا هاوش جاف لە صەصەي ٩٩ي زاینى -٧

)٩

مەبەست لە (ئەدەبً یاري) ئەدەب و شیعرە ئاینییەکانً یارسانە.

صان صەهاک برزهجى ص ــىڵـ ــحان ئیض ــداقى بـ ــەرزهـ ــجى ل ـ ـ ــە صەصەي  ٩٦و ٩٨ي
زاینى( .عاصل.)٦١-٦٣ :٩٨١٦ ،
ئەدەبى گۆران – لە سەردەمى ئیسالم و دواى ئیسالم:
لەصواي صەرهەڵضاوى ئاینى پیرۆزي ئیضالمیػ ئەصەبى كىثابساهەي گۆران
بەرصەوام بىوە و لە پەرەصەهضن و گەعەي زۆي هەوەصحاوە ،بەڵکى هەهگاوي
زیاثري بەرەوپێشچىوى هاوە ،ئەصەبى زاري گۆران لە صەرصەمى ئیضالمیغضا
بەرصەوام بىوە وەک وثراوە :لەوکاثەي گەمارۆي عاري عاپىري صرابىو
لەالیەن صىپاي مىصڵماهاهەوە ،مىصڵماهان جەهگیان ئەکرصو صاوایان
لەزەڵکى صەکرص یا مىصڵمان بً ،یا جسییە بضەن ،ئەواهیػ صەیان وت :هە
مضلماهبیم هە گسید صهیم – بص ى اومکەش ى کاما برهیم .واثا هە مىصڵمان
ئەبین و هە جسیەظ ئەصەیً برۆن بگەڕیىەوە مەککە ثا ئێمەظ ڕزگار بین،
مضحەوفى كەزوینى ئەم بەیحەي بە پەهلەوي هاوبرصووە ،وە لە ڕاصخیضا ئەم
بەیحە :گۆراوى -لىڕییە ،ئەمە زۆي بەڵگەیە بۆ ئەوەي کــە لــە صەرصەمى
ئیضالم و پێػ ئیضالمضا ئەصەبى کـىرصي گۆراوى ه ــەبىوە( .مدەمەص:٦٠٠٠ ،
.)٩٢٨
هاوچەي گۆراهەکان هەمیغە ،مەڵبەهضي ئایینى و کلحىریى کىرصي بىوە،
کحێبەکەي پیرعالیاري زەرصەعتى ماریفەت و پیرعالیار ثا ئێضحاظ لە
هەوراماهضا پارێسراوە ،ثا صەرصەمێکى زۆریػ صواي باڵوبىهەوەي ئیضالم،
زەڵکى ئەم هاوچەیە پەیڕەوي ماریفەثەکەي پیرعالیاریان کرصووە ،ئیضالم
صاڵى  ٣٤٦ي کۆچى لەم هاوچەیەصا باڵوبۆثەوە ،لە صەرێکى ثرەوە مەڵبەهضي
ئایینى ئەهلى هەكەکاهە ،صەرەهجام صروصي صینى یارصان بە زاري گۆراوى
هىصراون و پەرصێىەر و مەزاري باوە یاصگاریػ کەوثىهەثە ئـ ـەم ه ـ ـاوچەیە.
(ئەهىەر ،)١٢ :٦٠٠٣ ،صەرەهجام کحێبى ئایینى یارصاهەکاهە ،کە لە عەظ
بەظ پێکضێد ئەواهیػ :بارگە بارگە ،صەورەي خەوثەواهە ،صەورەي چلحەن،
گلێم و کۆڵ ،صەورەي عابضینى جاف ،ورصە صەرەهجام  -کىرثەي صەرەهجام.
(ئەیىب ،)٦٤ :٦٠٩٩ ،لە هاوەڕاصتى صەصەي صووەمى کۆچیضا گەلێ عاعیر و
بىێژ هەڵکەوثىون ،کە عیعریان بە زاري (گۆران)ي هۆهیىەثەوە ،بەاڵم
بەهۆي ثەهگ و چەڵەمەي ڕۆژگارەوە زۆربەي عىێىەوارەکاهیان ثیاچىون و
هەماوهەثەوە ،لە صەوروبەري صەصەي صووەمى کۆچیضا ڕێ و ڕەوعد و ڕێبازي
یاري لە هاو کىرصەواریضا بە ثایبەت لە لىڕصحان و هەوراماهضا ،بىجى صاکـ ــىثا
و پاعـ ــان بـ ــە زۆربـ ــەي هـ ــاوچەکـ ــاوى ثـ ــري ک ــىرصصحاهضا باڵوبىوەوە( .صضیم،
" ،)٤٤-٤٨ :٦٠٠٣ثێکضتى عیعري گۆران کۆهتریً ثێکضحە لە ئەصەبى
کىرصیضا ،یازىص بە واثایەکى ثر صەثىاهین بلێین صەرەثاي مێژووي ئەصەبى
گۆران بە عیعر صەصتى پێکرصووە"( .عاصل ،)٤٥ :٩٨١١ ،کەواثە ئەوەي زۆر
گرهگە ئاماژەي پێ بکرێد ئەوەیە ،کە صەقى ئەصەبى گۆران کۆهتریً صەكە
لەڕووي مێژووییەوە واثا صەرەثاي صەقى هىصراوي ئەصەبى کىرصي لەم
كىثابساهەیەوە صەصتى پێکرصووە.
"کۆهتریً عیعري کىرصي کە بۆ پتر لە هەزارو صوصەص ص ـ ـاڵ ئەگەڕێحەوە ب ـ ـە
صیالێکتى گۆراهییە کـ ـە عیعري باڵىوڵى ماهـ ـى یە"( .عێش عەبضوملىئمین،
" ،)٩٩ :٦٠٩٠ثێکضتى هۆهراوەي عێىەي گۆراوى ،کۆهتریً ثێکضحە لە وێژەي
کىرصیضا ،یازىص بە واثایەکى ثر صەثىاهین بڵێین :صەرەثاي مێژووي وێژەي
کىرصي بە هۆهراوەي عێىەي گۆراوى صەصحیپێکرصووە ،ئەگەر چىاریىەکاوى
بابا ثاهیري هەمەصاوى ٩٠٩٠-١٨٧ز بسەیىە ئەوالوە ،کە بە عێىەیەکى
کىرصي ئێراوى هاوچەیى ثێکەاڵو یا بە عێىەي لىڕي هىصراوهەثەوە"( .خىصێن،
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" .)٦٦ :٦٠٠٤عیعري ئاینى و لیریکى (ػىائى) لە زاري گۆراهضا کۆهتریً زماوى
عیعري کىرصییە لە صەصەکاوى هاوەڕاصد پەیضا بىوە و لە بەرزي و هسمیضا
بىوە ثا صەرەثاي صەصەي بیضحەم"( .مارف ،)٩٧١ :٦٠٠٩ ،ئەوەي صەربارەي
صەرەثاي عیعري گۆران بەرصەصحە صروصي ئایینى کاکەییەکان و مەال
پەرێغاهە ،کە بە صەرەثاي عیعر و ئەصەبى کىرصي صاصەهرێد و بە زاري
گۆران هىصراون.
لەبارەي صەرەثاکاوى ئەصەبى هىصراوي کىرصي هەوعیروان مضحەفا صەڵێد:
"هەهضێ لەواهە زەریکى هىصیىەوەي مێژووي ئەصەبى کىرصیً پێیان وایە
ئەصەبى کىرصي بە لەهجەي گۆران پێػ ئەصەبى کىرصي بە لەهجەکاوى ثر
صەصتى پێکرصووە ئەمەظ لەبەر صوو هۆ یەکەمیان باباثاهیر بە کىرصي و
ڕوباعییەکاوى بەصەرەثاي ئەصەبى کىرصي صائەهێن ،صوەمیان کەالمە
صیيیەکاوى ئەهلى خەق بە لەهجەي گۆران هۆهراوهەثەوە"(.هەوعیروان،
.)٦٦٣ :٦٠٩٦
ڕەهگە هەثىاهرێ کۆهتریً ثێکضتى عیعري هىصراو بە زاري گۆران صیاري بکرێ،
چىهکە هەهضێک مەال پەرێغان ،هەهضێک صروصەکاوى کاکەییەکان ،بەصەرەثا
صائەهێن ،ئەگەر هەرکام لەماهە صەرەثا بێد هێغحا ثێکضتى كىثابساهەي
ئەصەبى گۆران یەکێکە لە کۆهتریً ثێکضتى عیعري هىصراوي کىرصي.
(هەوعیروان ،)٦٨٥ :٦٠٩٦ ،جگە لە صەصخىىوس ى ئەصەبیى ،کحێبى ئایینى
کۆهیػ بەم صیالێکحە هەیە و ئەو بەرهەماهەي صەصەي چىارصەیەمیػ لە
ئاصخێکى هىهەري بەرزصان و زماهەکەیان پێغکەوثىوە ،صەثىاهرێ بىثرێد ،کە
زاري گۆراوى زۆر پێػ صەصەي چىارصەیەم زماوى ئەصەب بىوە( .ئەهىەر،
 ،)٦٨-٦٦ :٦٠٩٣زاري گۆران لەصەصەي صەیەمى زایینى ڕەهگە پێػ ئەوەظ
کحێبى ماریفەت و پیرعالیاري زەرصەعتى پێ هىصرابێ کە لە بارەي ئایینى
زەرصەعحەوەیە ،صواي ئەویػ کحێبى صەرەهجامى پێ هىصراوە کە لە هاو
زەڵکضا بە صروصي یارصان هاصراوە کحێبى ئاینى ئەهلى خەق"( .ڕەكیب،
.)٥١-٥٣ :٦٠٠٧
زۆربەي زۆري ئەو صەرچاواهەي لە بارەي صەرەثاي ئەصەبى کىرصییەوە
هىصراون لە کۆن و هىێضا ئاماژە بەوە صەکەن ،کە عیعري کىرصي زاري
گۆران صەرەثاي صەصحپێکرصوى صەگەڕێحەوە بۆ صروصە ئایىییەکان صواثر
هەهگاو بە هەهگاو گەعەصەکات و بەرهەمەکاوى بۆ عیعر و چیرۆک و
صاصحان ...گەعەپێضەصات عیعري ئەم زارە ثا صەرهەڵضاوى عیعر بە زاري
هاوچەي بابان بەرصەوام صەبێد ،صواي صەرهەڵضاوى عیعري زاري هاوچەي
بابان ،زاري عیعري گۆران بەرەو الوازبىون و پىکاهەوە صەڕوات و زاري
عیعري هاوچەي بابان صەبێحە پێغەهگى بىاري ئەصەب و هىصین.
شیعرى زارى گۆران – دواى ئیسالم بەسەر حەوت قۆهاغدا
دابەشدەبێت ،عادل محەمەد پوور بەم شێوەیە قۆهاغەکاوى
دابەشکردووە:
كۆهاغى یەکەم :یەکەمین عیعري بڕگەیى بە زاري گۆراوى و ڕەوجى
پارێسگاریکرصن لە ثىزمى زماوى ئاواز ،صۆز و ئاوازي صەهگ و عێىە زار ،لە
صەرەثاي هێرش ى عەرەب بۆ ئێران .كۆهاغى صووەم :ڕەوجى عیعري یارصان و
(فهلىیات صوو بەیتى) ٩بە زاري گۆران؛ ڕوکەش ى ئاینى-ئەصەبى عیعري بڕگەیى
گۆران و صەرکەوثنى مەال پەرێغان ،ئەم ڕەوثە لە هیىەي صووەمى صەصەي ٣
)٩

مەبەست لە (فهلىیات) جۆرێکً تایبەتً دوو بەیتییە.

ي زاینى ثا صەصەي  ٩٥ي زاینى .كۆهاغى صێیەم :بێضاراوى؛ صەرکەوثنى ثىاها،
کێػ و پێکەوەبەصتن و ئاوێحە بىووى عیعري بڕگەیى گۆران و جێگیربىووى
ڕەوجى ئاواز لە صەصەي ٩٥ي ز ثا صەصەي ٩٣ي زاینى ،كۆهاغى چىارەم:
صەیضي هەورامى؛ بەرصەوامى و گۆڕاهکاري لە ڕەوجى ئاواز و صروصخبىووى
ڕوزضاري عیعري گۆران لە صەصەي  ٩١ي زاینى ،كۆهاغى پێىجەم :مەولەوي
ثاوەگۆزي؛ پێکەوە بەصتن و ئاوێحە بىون لە فۆرم و هاوەڕۆک لە صەصەي ٩١
و  ٦٠ي زاینى ،كۆهاغى عەعەم :كۆهاغى صواي مەولەوي ،عاعیراوى صواي
مەولەوي و عىێً کەوثىاوى لە صەصەي  ٦٠ي زاینى و صواثر ،كۆهاغى
خەوثەم :ڕەوجى گۆڕاهکاري و ثێکەاڵوبىون لە صروصد بىووى ڕوزضار و
هاوەڕۆکى عیعري گۆران( .عاص.)٩١ :٩٨١٦ ،
لە كۆهاغى صووەمضا ڕوزضاري عیعري (فهلىیات) و هاوەڕۆکى عیعري لە ژێر
کاریگەري ئاینى (یارصان)صا بىو ،ئەم ئایىەظ کاریگەری لەصەر ئەصەبیاجى
گۆران هەبىوە.
ئەهجام:
 -٩گۆراهەکان پێکهاثەیەکى زێاڵیەجى بىون ،مێژووي بىوهیان صەگەڕێحەوە بۆ
پێػ زایین ،هسیکەي صوو هەزار صاڵ بەر لە ئێضحا ،هاوي گۆران لەگەڵ
میضەکاهضا لە صەرچاوە کۆهەکاوى یۆهاهضا ئاماژەي پێضراوە.
 -٦عىێنى هیغحەجێبىووى گۆراهەکان هاوچەیەکى بەریً صەگرێحەوە کە زۆي
لە صىىرەکاوى هێىان (ئێران ،عێراق ،ثىرکیا ،ئازەربایجان )...صەبیيێحەوە.
 -٨زاري گۆران یەکێکە لە صەرەکیتریً زارەکاوى زماوى کىرصي ،زاري گۆران
صابەظ بىوە بەصەر عێىەزارەکاوى (گۆران ،هەورامى ،زازا ،لەک ،عەبەک،
باجەاڵن ،کاکەیى-ماچۆ ،زەهگىە ،)...ئەم زارە لە مەال پەرێغاهەوە بۆ ماوەي
هسیکەي پێىج صەص صاڵ زماوى ئەصەبى و ڕۆعيبیري هاوچەکە بىوە و
گەیغحىوە بە هەهضێک هاوچەي صووري وەک کەرکىک و زاهەكین و هاوچەي
صەرصیم لەثىرکیا.
 -٤صەرهەڵضاوى عیعري زاري گۆران صەگەڕێحەوە بۆ پێػ صەرصەمى ئیضالم ،
هەرصوو ئاینى زەرصەعد و ئاینى یارصان ڕۆڵێکى بەرچاویان لە گەعەصەهضوى
عیعر و ئەصەبیاجى زاري گۆراهضا گێڕاوە و بىەڕەثێکى گرهگى عیعر و ئەصەبى
زاري گۆراهً.
لیستى سەرچاوەکان:
کتێب:
 -٩ئەهىەر ،كاصر جاف  ،)٦٠٠٣( .چەهد وتارێکى کوردهاس ى .چاپساهەي
عڤان ،چاپى صێیەم ،صلێماوى.
 -٦ئەهىەر ،كاصر مدەمەص ،)٦٠٩٣( .لیریکاى شاعیرى گەورەى کورد
مەولەوى .چاپى چىارەم ،هاوەهضي باڵوکراوەي ئەهضێغە ،صلێماوى.
 -٨ئەوڕەخمان ،خاجى مارف ،)٩١٥٤( .چى لەبارەى زماوى کوردی-یەوە
هووسراوە .بەػضا.
 -٤ئەیىب ،کىێسا ڕۆصحەم ،)٦٠٠٢( .یارسان .چاپ :باڵوکراوەي مەڵبەهضي
ڕۆعيبیري هەورامان ،ئۆفیس ى كاهیع ،صلێماوى.
 -٧ئەیىب ،کىێسا ڕۆصحەم ،)٦٠٩٩( .هەورامان .چاپى صێیەم ،چاپساهەي
کۆرصۆهیا ،باڵوکراوەي مەڵبەهضي ڕۆعيبیري هەورامان ،صلێماوى.
 -٢ا.م میيحیغا ،عڤیلى ،)٩١١١( .کورد .وەرگێڕاوى عیزەصیً مضحەفا
ڕەصىول ،چاپساهەي وەزارەجى ڕۆعيبیري ،صلێماوى.
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 -٥بەکر ،عىمەر عەلى .عێرکۆ ،خەمەئەمین ،)٦٠٠٥( .زار و شێوەزار،
چاپساهەي چىارچرا ،صلێماوى.
 -٣ثارا ،مدمض صەعتى ،)٦٠٩٧( .کورد و هاوچە کورد وشیىەکان لە کتێبى
(معجم البلدان)ى یاقوت حەمودى .چاپساهەي ثەفضیر ،هەولێر.
 -١خىصێن ،مدەمەص عەزیس ،)٦٠٠٤( .یاقووت و زوومڕوتى کوردیى .بەرگى
صووەم ،چاپساهەي عڤان.
 -٩٠خىصێن ،مدەمەص عەزیس ،)٦٠٠٧( .سەلیقەى زماهەواوى و گرفتەکاوى
زماوى کوردیى ،چاپساهەي کارۆ ،صلێماوى.
-٩٩خەبیبىڵاڵ ،ثاباوى ،)٦٠٩٠( .هاوهەتەوەیى کورد و ماد .وەرگێڕاوى جەلیل
گاصاوى ،چاپى صووەم ،چاپساهەي ڕۆژهەاڵت ،صلێماوى.
 ٩٦خەکیم ،مەال صاڵح ،)٦٠٠٢( .یوسف و زڵێخا .چاپساهەي وەزارەجى
پەروەرصە ،هەولێر.
 -٩٨ڕێبىار ،مدمض مەالزاصە ،)٦٠٦٠( .تیۆرى ئەدەبى .هاوەهضي ئاوێر بۆ چاپ
و باڵوکرصهەوە ،هەولێر.
 -٩٤ڕیچ ،کلۆصیۆش جەیمط ،)٦٠٩٦( .گەشتىامەى ڕیچ بۆ کوردستان.
وەرگێڕاوى مدەمەص خەمە باقى ،چاپى چىارەم ،چاپساهەي زاوى ،صهۆک.
 -٩٧ڕەفیم ،عىاوى ،)٦٠٠٩( .چەهد بابەتێکى زمان و ڕێسماوى کوردى.
چاپساهەي وەزارەجى ڕۆعيبیري ،هەلێر.
 -٩٢زبیر ،بالل اصماعیل ،)٩١٣٤( .مێژووى زماوى کوردى .وەرگێڕاوى یىصف
رؤوف على ،صار الحریة للطابعە-بؼضاص.
 -٩٥زرار ،صضیم ثۆفیم ،)٦٠٠٣( .چەهد لێکۆڵیىەوەیەک دەربارەى مێژووى
کورد لەسەدەکاوى هاوەڕاستدا .چاپساهەي زاوى ،صهۆک.
 -٩٣زرار ،صضیم ثۆفیم ،)٦٠٩٠( .هۆزو دەسەاڵتە هۆزەکییە کوردییەکاوى
چاخى هاوەڕاست .وەرگێڕاوى ئضریط عەبضواڵ مضحەفا ،صەزگاي چاپ و
باڵوکراوەي هاوصەر ،هەولێر.
 -٩١زەرێ ،یىصىپۆڤا ،)٦٠٠٧( .شێوەى سلێماوى زماوى کوردى .وەرگێڕاوى
کىرصصحان مىکریاوى ،لە باڵوکراوەکاوى کۆڕي زاهیاري کىرصصحان ،هەلێر.
 -٦٠صضیم ،بۆرەکەیى ،)٦٠٠٣( .مێژووى وێژەى کوردى .بەرگى یەکەم،
چاپى صووەم ،بەڕێىەبەرایەجى گغتى کحێبساهە گغحییەکان ،هەولێر.
صۆران ،خەمەڕەظ ،)٦٠٩٨( .،کورد کێیە .لەهضەن.
 -٦٩عێش عبضالىئمین ،مەرصۆخى ،)٦٠٩٠( .کەشکۆڵە شیعرێکى کوردى
"گۆراوى" .وەرگێڕاوى ئەهىەر صىڵحاوى ،چاپساهەي بىکەي صضیم صاڵح ،ژیً،
صلێماوى.
 -٦٦عەرەفسان ،بضلیس ى ،)٦٠٠٢( .شەرەفىامە .وەرگێڕاوى مامۆصحا هەژار،
چاپى صێهەم ،صەزگاي چاپ و باڵوکراوەي ئاراش ،هەولێر.
 -٦٨عبضالساق ،عبضالرخمان ،)٦٠٠٧( .سەربوردێکى هەورامان و
سەرداهێکى تەوێڵە .چاپساهەي مەهارەت-ثاران.
 -٦٤عألالضیً ،سجاصي ،)٩١٥٣( .دەقەکاوى ئەدەبى کوردى .چاپساهەي
کۆڕي زاهیاري کىرص ،بەػضاص.
 -٦٧عىمەر ،زضر زضر ،)٦٠٩٤( .میروشینى ئەردەاڵن .چاپساهەي خاجى
هاعم ،هەولێر.
 -٦٢عیزەت ،فەثاح خەمە صاڵح ،)٦٠٠٢( .هەورامان .صەهحەري
لێکۆڵیىەوەي صتراثیجى کىرصصحان ،صلێماوى.

 -٦٥عەبضولىاخیض ،مىعیر صزەیى ،)٦٠٩٩( .زارە کوردییەکان .چاپساهەي
پاک ،هەولێر.
 -٦٣فازڵ ،ئىصلیان ،)٦٠٩٧( .هاسىامەى زماوى کوردى .صىیض.
 -٦١فىئاص ،جەمە زىرعیض ،)٦٠٠٣( .زماوى کوردى و دیالێکتەکاوى.
صەزگاي چاپ و پەزص ى صەرصەم ،صلێماوى.
 -٨٠کاروان ،عىصمان زەیات ،)٦٠٩٢( .دیواوى خاهاى قوبادى .باڵوکراوەي
عىان ،صىە.
 -٨٩کامل ،خەصً .کىرصصحاوى ،مىکریاوى .صاصق ،بهائەصصیً .خەمە ئەمین،
هەوراماوى ،)٩١٣٥( .زارە کوردییەکان .مطبعة جامعة صالح الضيً.
 -٨٦کىرصۆیێڤ ،)٩١٥٨( .هەهدێ بیر و باوەڕى هەڵە لە بارەى زمان و
مێژوى کوردەوە .وەرگێڕاوى ئەوڕەخماوى خاجى مارف ،چاپساهەي کۆڕي
زاهیاري کىرص.
 -٨٨مارف ،زەزهەصار ،)٦٠٠٩( .مێژووى ئەدەبى کوردى .بەرگى یەکەم،
چاپساهەي وەزارەجى پەروەرصە ،هەولێر.
 -٨٤مارف ،زەزهەصار ،)٦٠٠٦( .مێژووى ئەدەبى کوردى .بەرگى صووەم،
چاپساهەي وەزارەجى پەروەرصە ،هەولێر.
 -٨٧مدمىص ،اخمض مدمض ،)٩١٣١( .دیواوى ئەوڕەحمان بەگى بابان.
چاپساهەي زەمان ،بەػضاص.
 -٨٢مدەمەص مەرصۆخى ،کىرصصحاوى ،)٦٠٠٥( .مێژووى کورد و کوردستان.
وەرگێڕاوى عەبضولکەریم مدەممەص صەعیض ،چاپى صووەم ،چاپساهەي
چىارچرا ،صلێماوى.
 -٨٥مدەمەص ،صاڵح ئیبراهیمى ،)٦٠٠٠( .زاهایاوى کورد .چاپساهەي
ئەهضێغە ،صەكس.
 -٨٣مدەمەص ،ئەمین هەوراماوى ،)٩١٣٩( .زارى زماوى کوردى لە تراووى
بەراوورد دا .صار الثلافة واليغر الکرصیة-بؼضاص.
 -٨١مدەمەص ،ئەمین هەوراماوى ،)٩١٣٤( .کاکەیى .چاپساهەي خىاصذ،
بەػضاص.
 -٤٠مدەمەصئەمین ،زەکى بەگ ،)٦٠٠٧( .سەرجەمى بەرهەمى محەمەد
ئەمین زەکى بەگ .چاپساهەي عڤان ،ژیً ،صلێماوى.
 -٤٩مێجەر ،صۆن ئىـ بى ،)٦٠٠٥( .چەهد سەرهجێک دەربارەى هۆزەکاوى
کوردستاوى خواروو .وەرگێڕاوى هەجاجى عەبضواڵ ،چاپساهەي بىکەي صضیم
صاڵح ،ژیً ،صلێماوى.
 -٤٦میرزا عکرەللا ،صيىضجى ،)٦٠٠٢( .هۆز و تیرە و تایفەى کورد لە
کوردستاوى ئەردەاڵن .وەرگێڕاوى ئەهىەر صىڵحاوى ،چاپساهەي بىکەي صضیم
صاڵح ،ژیً ،صلێماوى.
 -٤٨میىۆڕصکى ،)٦٠٠٢( .میىۆڕسکى و کورد .وەرگێڕاوى ئەهىەر صىڵحاوى،
چاپى صووەم ،چاپساهەي وەزارەجى پەروەرصە.
 -٤٤میىۆڕصکى ،ڤالصمیر ف ،)٦٠٠٣( .ڤالدمیر ف میىۆڕسکى .وەرگێڕاوى ئازاص
عىبێض صاڵح ،چاپساهەي وەزارەجى ڕۆعيبیري ،هەولێر.
 -٤٧مەخەمەص ،ئەخمەص صەعیض ،)٦٠٠٣( .کەرکوک و بساڤى شیعرى
کوردى .چاپ و پەزص ى صەرصەم ،صلێماوى.
 -٤٢مەال عبضالکریم ،مضرش .فاثذ ،عبضالکریم ،)٩١٣٠( .کۆمەڵە شیعرى
فەقێ قادرى هەمەوەهد .چاپساهەي کۆڕي زاهیاري عێراق ،بەػضاص.
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 -٤٥هەوعیروان ،مضحەفا ئەمین ،)٦٠٩٦( .بەدەم ڕێگاوە گوڵچىین .کحێبى
یەکەم ،بەرگى یەکەم ،چاپساهەي الضار العربیة للعلىم-هاعرون ،بیروت،
لبىان.
 -٤٣هەوعیروان ،مضحەفا ئەمین ،)٦٠٩٧( .بەدەم ڕێگاوە گوڵچىین .کحێبى
یەکەم ،بەرگى صووەم ،چاپساهەي الضار العربیة للعلىم-هاعرون ،بیروت،
لبىان.
 -٤١هاصي ،بەهمەوى ،)٦٠٦٠( .پەیامى هەورامان .چاپى پێىجەم.
 -٧٠ئەیىب ،کىێسا ڕۆصحەم ،)٦٠٩٣( .گەوهەرى ژمارەیەک لە تێکست و
دەستىووسەکان.
 -٧٩ئەیىب ،کىێسا ڕۆصحەم ،)٦٠٩١( .گۆران  -وەک زماهێکى ئەدەبى .چاپى
صووەم ،بەڕێىەبەرایەجى گغتى کحێبساهە گغحییەکان ،هەلێر.
گۆڤار:
 -٩ڕەكیب ،صەلیم ثەها ،)٦٠٠٧( .مەصحىرەي ئەرصەاڵوى .گۆڤارى ڕامان.
 ،٩٠٦ل .٥١-٥٣
 -٦صەجاص ،جەهاهفەرص ،)٦٠٩٧( .زماوى کىرصي و عێىە زارەکاوى .گۆڤارى
ڕامان ،٦٩٧ .ل .٥١-٥٣
 -٨عاصل ،مدەمەص پىور ،)٦٠٠٣( .هىرمسگان صەرەثاي صەرهەڵضاوى
لیریکاي هڤیضاري کىرص .گۆڤارى ڕامان ،٩٦١ .ل .٩٦٢
 -٤عاصل ،مدەمەص پىور ،)٦٠٠٣( .ئازێزگەي جىگرافیایى – مێژوویى زواوى
کىرصي و پێىەهضي ئەهضامى هۆرامى – زازایى و ئازەري کۆن .گۆڤارى ڕامان.
 ،٩٨٠ل .٣٨
 -٧فىئاص ،خەمە زىرعیض ،)٩١٥٢( .گۆران کێن .گۆڤارى بەیان ،٨٤ .ل .٧.
 -٢هاعم ،کاکەیى ،هەرصەوێڵ ،کاکەیى ،)٩١٣٧( .ڕۆعىایی یەک بۆ مێژوو.
گۆڤارى کاروان ،٨٣ .ل .٤٣
 -٥هەیاش ،کاکەیى ،)٦٠٦٠( .پیرعالیاري زەرصەعتى ،کىلحىوري صێرینى
کىرصەواري .گۆڤارى ڕامان ،٦٥٨ .ل .٩٩٠
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ئیىگلیزى:
C.J. Edmonds. (1957), Kurds turds turks and Arabs, London. -٩
G.R. Driver (1922), studies in kurdish History,B.S.O.S, London. -٦
فارس ى:
 -٩عاصل ،مدمض پىور ،)٩٨١٦( .طرح؛ جریان شىاس ى شعر کردى هورامى
از ابتدا تا بە امروز .چاپساهە وغر اخضان ،تهران.

Page 214

