شةو الى

(مةحوى)

روانينيَكى ئيستيَتيكيانة
هيَمن عومةر خؤشناو

سةرةتا
ئيستيَتيك و شيعر لة زؤر الوة سةرضاوةكانيان بؤ يةكرت دةطةرِيَتةوةو هةندىَ جاريش تيَكك دةطييَك
بة ثيَى جؤرى تيَرِوانينةكان بةرامبةر ثيَناسةكردنى هةردوو ضكةمك ضكون ة بكة تيَةكةرِبوونى ككا
طؤرِان ككارى بةسككةر تيَتةي ككتنى ضككةم ة ئةدةبييككةكان دا هككاتووةو لككةو سككؤنتةيةوة رةوانبيَك يى
َةخانةى ئةدةبياتى كؤن دادةنرىَ تةواو ثيَناسكةكانى جكوانى لكة
كالسي ى كة بة بناغةو بنةوانى بال
خؤيدا بةرجةستة ناكا بةو ثيَيةى ئةوةندةى بايةخ بة وشة ئاراي ك و ثيَ ااتكةى ويَنكةكان دةدا
َتةرايى و ناوةرِؤك
َناطرىَ .بة مانايةكى تر خةريك بوون بة عةقل
ئةوةندة هةستى جوانى لةخؤيدا هةل
زؤر جار بوارى تةواو نادا و جك ََ بكة جوانييكةكانى تكر لكةا دةككا  .دةتكوانو هكةردوو ضكةم ى
سيستةمى رةوانبيَ ى و سيستةمى جوانيناسى لة دوو الوة ليَك هكاويَر ب كةي بكةوةى يةككةميان
َككةوة دامككةزراوةو ثرةنسككيةى ويَنككةيى و بنةمايككةكى ككؤرمى
(لةسككةر بناغةيككةكى لؤجيككك و عةقل
لةخؤطرتووة كة كارى هونةرى بةو ثيَيكةى السكاي ردنةوةى سرووشكتة لةخؤيكدا بةرجةسكتة دةككا
هةرضى دووةميانة كة سيستةميَ ى تازةى مةعريفيية تةنيا لةسكةر ثرةنسكيةى هةسك ككردن بكة
جوانى كار دةكا كة ئةمةش يةكةمو كليلى ضيَ وةرطرت لة هونةرة بةو ثيَيةى خةيالَ لة هكةموو
( 1 )1
كؤ و ثيَوةندةكانى عةقلَ ئازاد دةبيَ ).
ئةم ت َيرِوانينةى سةرةوة مةرج نيية لةطكة َل هكةموو سكةردةمةكان ككؤك بيَك ضكون ة قؤناغكةكانى
ئيستيَتيك لة ريَرِةوى ميَ وودا طؤرِانى بةسةرهاتووةو بةطويَرةى تيؤريايكةكانى تايبكة بكةم زانسكتة
َاانيا دةضةسكةىَ بةتايبكةتى بيورِاككانى
َم ئةمةى وترا زياتر بةسةر رؤشنتةرةكانى ئكةل
طؤرِاوة بةال
ئةلسةندةر باومتارت (1762 -1714ز) كة يةكيَ ة لة تيؤريستة ناسراوةكانى بوارى ئيَسكتيتيك
َتةرايى و جوانيناسكييةكى هونكةرى .بؤيكةش ليَكرةدا
ء ئةو ديواريَك دةخاتة نيَوان لؤجي يَ ى عةقل
َى هيَنانةوةى ئةم بيورِايةمان دا ضون ة نزي رتي بيورِايكة ككة بةنديوارييكةكى لةطكةلَ دةقكى
هةول
شيعرى هةبي .
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َاانى نزيكك لكةو سكةردةمة و نزيكك لكةو بيورِايكة قسكة لكةبارةى
هةروةها (كان )ى ةيلةسو ى ئةل
الساي ردنةوةى سرووش و مةسةلةى رؤح و مةسةلةى سوودو ضكيَ ككردووةو بكة هكةموويان دةقكى
َينةوة كة دواجار ريَتاخؤش ةر دةب بؤ دؤزينةوةى
شيعرى و جوانييةكانى دةخةنة بةر تي ى ليَ ؤل
جوانيى لةناو بةرهةمة هونةرى و ئةدةبييةكاندا بةتايبةتى دةقة شيعريية كالسي ييةكانى كورد.
بة راى بؤمتارت ( Baumgartenئيَستيَتيك زانستى زانينى هةس ء تيؤرى هونكةرة جوانكةكان و
تيؤرى زانينى سادةو هونةرى بيكردنةوةية لة جوانى)( 2)2كةوابوو ليَرةوة هةس كردن و طرنتكى دان
َكة ككة
بة هةسكتى مكرؤك ككةم تكا زؤر ثيَنكةوانةى ديكوة شكاراوة بك َى هةسكتةكةى لؤجيكك و عةقل
كالسيستةكان هةمي ة بانتةشةيان بؤ دةككرد ضكون ة دةشك َى هكةردووكيان يكةكبترن بكؤ ئكةوةى
َم بيكردنةوة
بيكردنةوةيةكى تةندروس بةرهةم بيَن ضون ة بيكردنةوةكة لة ريَى عةقلَ دةبيَ بةال
لة جوانى هةستيش لةطةلَ خؤى ثةل يَ ى كردةكة دةكا كة دواتر بةرةو كاملَ بوون دةضىَ.
بة جيابوونةوةى عةقلَ و هةستيش ةلسة ة وةك داثؤشةرى ضةم ةكان بةهايةكى ئةوتؤى نكاميَنىَ
َكة
َى ئةقل
بةو ثيَيةى خودى بؤمتارت (ئةو هيَزةى كة جةخ لةسةر لؤجيك دةكا كة هيَكزى بكاال
لةطةلَ ئةو هيَزةى كة جةخ لةسةر ئيستاتي ا دةكا كة هيَزى نزمى هةستة كردنى بة دوو بةشى
( 3 )3
هيَزى زانو كة بة لؤجيك دةطةينة هةا و بة ئيستيَتي اش دةطةينة هونةر)
كةواتة تام و ضيَ وةرطرت لة دةقيَ ى ئةدةبى دةبىَ بكةهؤى ئيسكتيَتي ةوة بيَك و بكة ثيَوةرةككانَ
َيكةكان ضكون ة ثيَكوةرة
دةتوانرىَ بةها جوانةكانى دةقةكة دةستني ان ب رىَ نةك بكة ثيَكوةرة عةقل
َنى كردةى بيكردنةوة.
َيةكان هةس بةرهةم ناهيَن بةَل و هةستةكان دةبنة هؤى جوال
عةقل
لة ذيَر رؤشنايى تيَرِوانينةكانى (كان و بؤمتارت ) شةو وةك دياردةيةكى سرووشكتى طكةردوون لكة
َى بةدةستايَنانى بةها
دةقى (شةو كةسىَ ثرسيوية لة خؤدةرخستنى )...مةحوى شيدةكةينةوةو هةول
جوانييةكانى دةدةي .

شةو و ثيَوةرةكانى جوانى و ناشيينى

َم بة شيَوةيةكى ط تى
بيَتومان جوانيى وةكو ضةم يَك لة كةسيَ ةوة بؤ كةسيَ ى تر دةطؤرِيَ بةال
لة ضةند روويةكى ط تيدا هاوبةش لةبةرهةندىَ زؤربةى شتةكان بة تيَرِوانينكة ط كتييةكة حكوكاى
جوانى يان ناشيينى بةسةردا دةسةثىَ ئةمة لة بةرهكةمى ئةدةبيكدا لكة شكتيَ دا جكودا دةبيَتكةوة
ئةويش بريتيية لة كردةى داهيَنان بة هؤى داهيَنانكةوة جوانييكةكان ثوخك دةبنكةوةو ضكرِبوونةوةى
تيَرِوانينة جوانى ئاميَزةكان زؤرجار داهيَنان دةخولقيَن و دووبارة دةبنةوة جوانييةكى ثوخترت.
 2سةرضاوةى ثيشوو
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َى
لة راستيدا (ئيَستيَتيك مادةم زانستى زانينى هةستةكانة و ئاماجنيش ليَى طةي تنة بة ثلةى كةمال
ئةو هةستة ئةمة بكؤ خكؤى جوانييكة هكةر ككةمء كورِييكةكيش لكةم هةسك كردنكة بريتييكة لكة
( 4 )4
ناشيينى)
َى ئكةو هةسكتة لةاليكةك ككردةى داهيَنكان
َدان بؤ ثلكةى ككةمال
كةوابوو طرن ة لة هةر شتيَ دا هةول
َك جكوان
دروس دةكا و لةاليةكى تر جوانيى دةخاتة روو .بؤية دةشىَ ئةو شتةى الى هةستى خكةل
َم الى شاعي جوان بيَ بكةو ثيَيكةى
نيية ضون ة ئةو خةَل ة بة ئةزموونى كةمالَ تينةثةرِيون بةال
َة ضيَ و بارة تايبةتييةكةى ضيَ هةية.
لةناو ئةو طةي نت بة كةمال
ليَرةدا ضةم ى (شةو) ئةطكةر ثيَنكةوانةكةى وةربتكري لكة ميَك وودا (رؤذ) جكوانى و مةسكةلةى
سوودطةياندنى لةخؤدا بةرجةستة كردووة بكة ثيَنكةوانةوة لكة ئكةدةبياتى كالسكي دا شكةو هيَاكاى
َك بة ط تى شكةو
تاري ى و ناخؤشى و بيهيَنانةوةى قةبرو شتة ترسناكةكانة ئةمة بة ثيَوةرى خةل
ناشيينى و رؤذ جوانى بةخ ة .كةواتة ثيَويستاان بةوةية نايَنكى شكةو ئاشك را ب كةي بكؤ ئكةوةى
بتككوانو جوانييةكككةى بدؤزينككةوة .بككةم ثيَيككة دةشكىَ وةك هاوشككانى ثيَناسككةكة كككة تيككؤرى زانككو-
مةعريفةية بةو تيؤرو تيَرِوانينةوة مةعريفةى كةسيَك بؤ هةس كردن بة جوانى لكة خكةَل يَ ى تكر
جودا بيَ ئةمةش ثيَوةريَك لة خؤيدا بةرجةستة دةكا كة (ثيَوةر دانان بؤ برِيكار ككارى كةسكيَ ة
كة بة ريَى سامانى زانينةوة لة جةماوةر جيا دةبيَتةوة)( .5)5بؤية دةكرىَ هةسك ككردن بكة جكوانى
لةاليةن شاعييَ ةوة بؤ شاعييَ ى تر جكودا بيَك بكة طكويَرةى ئكةزموون و تيَتةي كنت و سكامانة
َكانى سرووش و دةروروبةر و هونةر.
َبوونةوة لة بةها باال
مةعريفييةكةى و قوول
الى مةحوى باس ردنى شةو بة مةبةستى بةرهةمايَنانيى رةوانبيَك ى و دةسك رةنتينكى نييكة لكة
ةساحة و بةالغة وةك ئةوةى هةندىَ شاعي جوانى رةوانبيَ ي و هونةرةكانيان مةبةسك بكووة
بؤ ويَنة ني اندانى طةردوون لة ضاوى كةسيَ ى وةك (حاجى قادر) لة ئةجنامى رامان و تيَف رينيكةتى
َم ئةمكة ثيَويسكتى بكة
لة سينى و نجان و قاوةيةك كة ئةمةش بؤ خؤى ني اندانى جوانييةكة بةال
ئةزموون و كاملَ بوونى رؤح نيية وةك حاجى دةىلَ:
قاوةضى بةزمى ئةتؤ دونياية سينى ئامسان
ئا تابى زةر ة نجانى مةهة قاوةيى شةوة
ليَرةدا دونياو ئةوةى لةناو دونيا هةية بة ئامسان و رؤذ و مانط و شةو بة قاوةضى و سينيى و نجان
و ذيَر نجان و قاوةكة شوبايَنراوة كةوابوو تةنيا رامانة لة دميةنيَك و هةس كردنكة بكة ويَ نكوونى
َ ى جوان نيية ئةم نايَنى و شاراوةيَ
َم بةالى مةحوى جوانيى شةو كة الى خةل
ئةم دوو شتانة .بةال
 4استطيقا الشعر ،سةرضاوةى بيشوو
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جوانييةكةى لة تيَرِوانينى ترةوة دةبينىَ كة هةموويان لة بةرةجنامى ضيَ و هةس كردن بة ئكةزموونى
َنةى خودةوة سةرضاوةيان طرتووة .وةك دةَلىَ:
كامال
شةو كةسىَ ثرسى لة خؤ دةرخستنى ثةروانة شةو
ئةو وتى :ناتيَتةي توو! تةجرةبةى مةردانة شةو
دةرخستنى نايَنييةك بؤ ني اندانى جوانييةك لة قوولَ بونةوةية لة دياردةي ثرسياركردن لة هكةبوونى
ثةروانة لة شةوداو ون بوونى لة رؤذدا كة شاعي بؤ شتيَ ى طرنتى دةطيَرِيَتةوة كة ثيَى واية جوانى
شةو لةوةداية كة كاتى تةجرةبةى مةردانة ضون ة ئةطةر رؤذ سةرضاوةيةك بيَك بكؤ ذيكانى هكةموو
َك ئةوا بؤ جوانى عةشق و خؤ دؤزينةوة لة ضوارضيَوةى ضيَ ى مةردانة شةو هكةموو ككةل لكة
خةل
َب اردووة بؤ سوتان لة دةورى مؤم ئةوا بة هةمان شيَوة
َ و وةك ضؤن ثةروانة شةوى هةل
خؤناطرىَ بةل
ئةوةى بيةويَ جوانيى مةردايةتى تاقى ب اتةوة دةبىَ لة شةودا تاقى ب اتةوة.

ئيَستيَتي ى دةا و وشةى شةو

َم
لةم دةقةى مةحويدا ئةطةر بة ديوة سادةكةى ليَى برِوانو وشكةى (جكوان جكوانى) نكةهاتووة بكةال
ئيستيَتي ةكة لة ناوةرِؤكةكةيداية كة خويَنةر بةرةو رووى جوان ارى و رةوانبيَ ى بكوونى دةا نابكا
ئةوةندةى ثةل يَ ى دةكا بؤ طةي نت بة نايَنيةكانى شةو ئةمة بةرةو ئةو رايةى كان -مان دةبا
كة بةهؤى هةستةوة لة بابة تيَبتةي و بةو تيَرِوانينة ثيَويستة ((هةس بؤ جكوانى (واتكا هةسكتى
َكيَم جوانكة ئكةوا هؤشسكامبوونةكةى خكؤم
ناس رت)ء ضيَ ى ضكاك لةيكةكرتى جياكريَنةوة...ئةطكةر بل
رادةطةيةمن بةَل و هاوكا دةبيَ م كة ئؤب يَ تةكة طةرةكة ئةوانيدي ةش هؤشسام ب ا )) ( 6)6ليَرةوة
سةرسامبوونى خويَنةر بة دةقةكةى مةحوى لة ئةجنامى ئةو وةرضةرخانةية كة لة زةينكى خويَنكةردا
ثيَ بينى نةكراو بوو و نةدةبوو روويدابا ضون ة لة هؤشى هةموومان و كلتوورى هةموومانكدا شكةو
ئةو بةها جوانييةى نية .يان بة واتايةكى تر بنةماى داهيَنانى دةقةكةى مةحوى لة ضؤنيةتى تيَرِوانو
و دروس كردنى جوانى و بيكردنةوة جوانةكةيةتى بؤ شةو بةتايبة ئةطةر لة سةرتاثاى شكيعرةكة
وردبينةوة.
لةناو ئةو دةقةى مةحوى دا بةتايبةتى و دةقةكانى تكرى بةط كتى هونكةرة رةوانبيَ ييكةكان هيَنكدة
خؤيان ني ان نادةن ئةوةندةى هةس و تيَرِوانينةكانى مةحوى ديَنة بةر ديدةى خويَنةر ئةمة لةطةلَ
ئةو برِواية يةكدةطريَتةوة كة ثيَى واية (ويَنة ئيستيَتي ييةكان و –ئةو شكيَوازة داهيَن ارييكة -هكي
َ و ئةمة هةسنت سؤزن روانيكن  7)7( )....بؤيكة
ثةيوةندييةكى بة رةوانبيَ ى -ريتؤري ا -نيية بةل
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َبوةشكيَنينةوة ككة
ئةطةر لكةم دةقكةى مكةحوى وردبينكةوة ئةطكةر بنكةماى ككيَش و سكةرواش هةل
بنةمايةكى طرنتى ؤرِمى بةرهةمايَنانى دةقى شيعريية ئةوا دةقةكة وةك هةس و مةعريفةيةك و
دةربرِينيَ ى ثرِ ئةزموون خؤى ني ان دةدا كة طةرةكيةتى بال لة ني اندانى ئةزموونى ذيان لةطكةلَ
شةودا ب ا و ويَناكردنى ئةو كاتانةى كة خةَل ى تر بة بىَ سامانى مةعريفيةوة لة شكةويان روانيكوةو
ئةم /شاعييش بة سامانيَ ى لةب نةهاتووى حسيَب دةككا ككة دواتكر نايَنييكةكانى جكوانى ليَكوة
بةرهةم ديَ .

ئيستيَتي اى شةوء سةرضاوةى جوانييةكانى تر

ئةطةر كةسيَ ى وةكو (ئة التون) جوانى بؤ بيسنت و بينو طةرِاندبيَتةوةو لة هكةموو هةسكتةوةرةكانى
َك بةهؤى بينينةوة هةس بة جوانى يان
زياتر بؤ ئةم دوانة تةرخان كردبىَ ( 8)8ئةوا بةم ثيَوانةية خةل
ناشيينى شةو دةكا لةو ريَتايةوة بة كةمى دةرِواننة شةو ضون ة لة ريَى بينينكةوة جوانييكةكان
لةناو تاري ايى شةودا ون دةب و خودى شةويش لةبةر تاري ييةكةى دةبيَتة هؤى شكاردنةوةى رؤح و
جةوهةرةكةى ليَرةدا (مةحوى) هةس بة رؤح و بيكردنةوةيةكى ناوازة دةككا بكةوةى تاري كايى
َم لة راستيدا جوانييةكةى لةوةداية كة
شةو ئةطةر بة ضاوى بينينى ئاسايى ثيَنةوانةى رؤشنايية بةال
بؤ خؤى تاري ةو بةهؤى ئةو تاري ايية مانط و ئةستيَرةكان دةدرةوشيَنةوة:
هةر سيابةختانى عي قة مةزهةرى نوورى هودان
شةونةبىَ ئةستيَرة مةستوورن بةكةم مةرِوانة شةو
ئةوانةى بةهؤى دةردى عي قةوة ضارةو بةختيان رةش بووة ئةوانة لة شةواندا نوورى هيدايةتيان تيَدا
ديار دةدا لةطةلَ ئةوةشدا ئةوانةى بة كةم دةرِواننة شةو نازان كة نايَنى و جكوانى شكةو لةوةدايكة
َك بة ضاوى ئاسايى سةر
ئةطةر شةو نةبىَ ئةستيَرةكان دةرنةدةكةوت  .كةوابوو با لة خودى خؤيدا خةل
َم لة جةوهةردا شةو دةضيَتةوة ناو تيؤريكاى سكوود طةيانكدن ئةمكةش لكةو
بةكةمى ىلَ برِوانىَ بةال
روانتةيةوة شةو ئةم سوودةى بةخ يوة كة ئةستيَرة دةردةككةون واتكة بكةهاى جكوانى ئةسكتيَرة لكة
خودى خؤيدا نيية ئةوةندةى لة بوونيةتى لة كاتى شةوان ضون ة لة رؤذدا ئةستيَرة هي بةهايكةكى
نابيَ :
َاة ثؤشة نورى ئةهلى جةوهةر دةركةو َى
بؤية زول
سةيرى حةققى كةن لةسةر ئةم ماه و ئةستيَرانة شةو
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ئةطةر لة رؤذدا كةسة خاوةن رؤشناييةكان نةتوان دةرب كةون ئكةوا ككات َي ى تكر هةيكة ككة ككاتى
شةوانة شةو بةرطى تاري ى لةبةر دةكا بؤ ئةوةى ببيَتكة مةيكدانيَ ى تكر و ئكةو كةسكانةى شكياوى
رؤشنو لةو تاري اييةدا ببينريَ بؤيةش شةو حةقى بةسةر مانط و ئةستيَرة هةية.
كةواتة ئةطةر بة ثيَوةرة بينيينيةكة بؤى برِوانرىَ كة بينو بةشيَ ة لة ثيَنج هةستةكة ئكةوا جكوانى
شةو نةبيَ ناكرىَ ضاكةكة بؤ خودى ئةو ضةم انة بتةرِيَنريَتةوة كة خاوةنى رؤشكناي ضكون ة لكة
تاري يدا نةبىَ ئةوانة بةهايان نية.
لةاليةكى تر رؤذ وةك ئاويَنةيةك ديوى دةرةوةى مرؤكةكان ني كان دةدا ئكةوا لكة شكةودا كردةككة
ثيَنةوانة دةبيَتةوة ضون ة شةو دونياى رؤح دةخاتة بةر تي ى جوانى بؤية جوانيى و سوودى شةو
لةوةداية كة كردةوةى طوناهباران دةشاريَتةوة بةهؤى تاري ييةكةيةوة ئةطةر رؤذ بياخناتةروو ئكةوا
َك بكدا واتكة هيَكزى
َدةيةك و نايةوىَ طوناه كة ديويَ ى ناشيينى ية ني انى خكةل
شةو دةبيَتة دال
َى ناشيينى كة رؤذة زالَ دةبيَ :
َى جوانى كة شةوة بةسةر هيَزى زال
زال
ئةم سيارؤزيى منة ثؤشيوية عةيبى كةسان
َى طونةه ارانة شةو.
ئاش ارة سةترى ئةحوال
َك ني ان بدا ئةوا دةبىَ ثكةناو ثةسكيويَك
ئةطةر طوناه و عةيب لة رووكةشدا ناشيينيى لةناو خةل
هةبيَ ئةم ناشيينية لة خؤ بتريَ بة مانايةكى تر ئكةو دةردى ئكةوي و ئكةوي داران ككة لكةناو
َتةدا بة شيَ و نابوو و خراث بةرجةستةبووة ئةوا لة حةقيقةتدا ئةطةر ثةناطةيكةك دةسك
كؤمةل
ب ةويَ تةنياو تةنيا خودى شةوة لة خؤيان دةطرىَ .لةبةر هةندىَ هةتا دونيا ماوةو هةتا دةطةي بكة
رؤذى حةشر جوانييةكى شاراوة هةية ئةو جوانيية لة تاري يكدا خكؤى دةنويَنيَك ككة ثةردةثؤشكى
طوناه و شتة ناشيينةكانة و لةطةلَ ئةوةشدا هكاودةم و هكاودةردى عاشقاني كة .كةواتكة ئةطكةر لكة
رووكةشدا ناشيينييةكان دةرب ةون ئةوا ئيَستيَتيك جةوهةرو رؤح دةخويَنيَتةوةو دونياى نكاوةوة ككة
َتاية كة ئكةوان رؤح و
َك و كؤمةل
دونيايةكى ثةناانة ثرِة لة جوانى و ثيَنةوانةى بيو ئارِاستةى خةل
ناوةرِؤك نابين و هةموو شتةكان لة سوود و ضيَ و رووكةشدا بة جوان دادةنيَ :
نةبووة نابينى لة شةو مةحرةمرتىَ تا رؤذى حةشر
ثةردةثؤشة هةمدةمة هةمدةردى عوش اقانة شةو
وةك ضؤن مةحرةمةكان تكا مكردن لةيكةكرت دانكابرِيَ بكة هكةمان شكيَوة شكةو الى سكؤ ييةكان بكة
مةحرةميَك دانراوةو هةمي ةو هةموو كا جيَتاى رازو نايَنييةكان و هاودةم و هاودةردى ئةوانةيكة
َ و ئاويَتةيةكى رؤحى ئكةو ئكاويَزان
َم ئاويَتةيةكى جةستةيى نا بةل
كة لةطةلَ شةو ئاويَتة دةب بةال
بوونةى كة تا حةشر لةيةكرت جودا نابنةوة.
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َدارو يداكار
شةو وةك دل

ليَرةدا شةو لة قالب و ثيَناسة ئاساييةكةى تةواو خؤى دادةبرِيَ بةوةى دةطاتة قؤناغى كاملَ بوون
ليَرةدا مرؤك  /شاعي لةناو خودى هاوكيَ كةكانى شكةو و رؤذ بةهايكةكى نييكة ئةوةنكدةى جكةخ
كراوةتةوة سةر ناسينيَ ى شةو وةك ضواندنى بة كةل بة واتاى ئةوةى جكوانى و ئيَسكتيَتي ى شكةو
َدارى تيَنةثةرِىَ كة دةبىَ لةم خؤشةويسكتييةدا
بةهايةكى ئةوتؤى نيية ئةطةر بة قؤناغى ئةوي و دل
َم ئكةوة خكةَل ى
َك جوان و ثرِ بةرهةمكة بكةال
خؤى ب اتة قوربانى ئةطةر رؤذ هةروةك ضؤن الى خةل
ئاسايو كة وا تيَدةطةن لة راستيدا لةث ئةم تيَتةي تنة دةبىَ بيكردنةوةو روانينيَ ى تر هكةبيَ
َم
ئةويش ئةوةية كة شةو ماوةيةك ناو خؤيدا و لةناو ئيستيَتي دا بةهاكانى خؤى ثةخش دةكا بةال
َدارةكةى خؤيدا دةبيَك لكة ئيَكوارةوة تكا بكةيانى.
دواتر لةم حالةتة دةطاتة ترؤثك و لة ضاوةرِوانى دل
سةرةجنام شةو خؤى دةكاتكة قوربكانى تكةنيا بكؤ ئكةوةى رؤذ خكؤى دةروكا كةواتكة جتكة لكة واتكا
ةرهةنتيةكةى نةمانى شةو و هاتنى رؤذ خودى ئكةم كردةيكةو بكةم تيَرِوانينكة ئيسكتيَتي اى شكةو
َنكدنى بكيو هكزرى خويَنكةر /وةرطكر لكة
دةخاتة ثلةى رؤح و بيكردنةوةيةكى هةس ئكاميَز بكؤ جوال
ضوارضيَوةى بةهاكانى دةقدا:
َىَ هةر رؤذ هةال
َ
شةو هةموو شةو ضاوةرِيَية رؤذ هةل
مةحوة سةرتاثا لةبةر ثيَيا يداكارانة شةو
ليَرة بةدواوة طوتارى مكةحوى وةككو شكاعي دةطكؤ ِر َى بكةوةى تكا ئيَسكتا لكة ضوارضكيَوةى وةسكفدا
دةخواليةوة ليَرةوة طوتارةكة روو لة خةَل ى تكر دةككا و شكةو دةكاتكة ننونةيكةكى ثةرسكنت لكةو
سؤنتةيةى بؤ تيَتةي نت لة جؤرو ضؤنيةتى ثةرسنت .شاعي لةنيَو هةموو منونةكانى دةوروبةردا (شةو)
دةكاتة ثيَوةرو منونةيةكى هةرة راس و دروس بؤ ئةوةى ئيَسكتيَتيك و رةونكةقيَك بكة ثةرسكتنةكة
َ و خار ئةجنام بدا دةبىَ واز
بدا بة جؤريَك دةيةوىَ بَلىَ :ئةوةى بيةوىَ ثةرستنى تةواو ء بىَ خل
َتة هةنتاو دةنيَ بةوةى ككة
لة رؤذ بيَنيَ لةم تيَرِوانينةوة ثيَنةوانةى نةري و جوانيةكانى كؤمةل
َةتى و قوربانيدان و يكداكارى تيَكدا نييكة لةبةرهةنكدىَ
َك ثةرسنت ئةجنام دةدا بة شيَوةى روال
خةل
جوانرتي منونة ديَنيَتةوة كة هةر كاتيَك رؤذ دةردةكةوىَ هةر زوو شةو خؤى دةكاتة قوربانى كةوابوو
وةك ئةم منونةية مرؤكةكان ئةطةر ثةرستنى راستةقينة ئةجنام بدةن دةبىَ بة ثكةناانى خؤيكان ب ةنكة
قوربانى ثةرستنةكةيان:
خودثةرستينة لة شةو يَرى ثةرسنت ب كة خؤر
هةر ديارى دا بة دةورى سةريةدا قوربانة شةو
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ئيَستيَتي ى يقة و سوتان بؤ يةكرتى

َ و ئكةم
َكدارو خكؤ قورباني كةرة بكؤ رؤذ بكةل
جوانى و ئيَستيَتي ى شةو هةر تةنيا ئةوة نةبوو كة دل
َةتيةكةى بة ثةناانى هكةر كاتيَكك
مومارةسةية بةردةوام دةبىَ واتة ئةو ثةرستنة دوور لة شيَوة روال
رؤذ دةردةكةوىَ ئةم خؤى بة قوربان دةكا بةمة تامء ضيَ ى ئياان دةضيَ ىَ واتة تكا نةطةيتكة ثلكةى
قوربانيدان ئةم جوانى و ئيَستيَتي يية تام و ضيَ ى نابيَ دواتر قؤناغى لوت ة دىَ ئةويش لةناو ئةو
قوربانيدانة سوتانة ئةم سوتانةش لة ئةجنامى يقة و جيابوونةوة دروس دةبىَ ضكون ة رةنتكى
َتادا رةنتيَ ى ترسناك بيَ و بة شيَوةى ئاسايى ليَكى دةرِوانكرىَ وةك
رةش ئةطةر لة نةري و كؤمةل
َم الى شاعي جوانييةكةى لةوةداية لةتاوى يقةتى رؤذةوة شةو دةروونى رةش
هةر رةنتيَ ى تر بةال
بووة.
ليَرةدا مةحوى لة شيَوازة سةرسكورهيَنةرةكةى (مةولكةوى) نزيكك دةبيَتكةوة بكةوةى ليَ نكواندنى
وةرطةرِا (الت بية املقلوب) دةسازيَنىَ كة لةم شويَنةدا ثلةو قورسايى دةربكرِي و ئيَسكتيَتيةكة بكةرز
َةو قوربانيدانى شةو شكةوو رةشكايى
دةبيَتةوة دواى ئةم هةموو وةسف و طرنتيدانة بة ثيَ ااتةو نال
شةو بةخؤى (واتة شاعي) دةضويَنىَ ئةمةش ثيَنةوانةى روانينة باوةكةى كالسكي ة ككة خؤيكان بكة
سرووش و دةوربةر دةشوبااند:
مةولةوى دةَلىَ:
َم ثةشيَوةن
هةر ماهىَ نةوبؤ حال
ضوون هيالل شيَوةى ئةبرِؤى تؤش ثيَوةن
يان لة شويَنيَ ى تر دةىلَ:
طولَ ضون رووى ئازيز نةزاكة ثؤشان
وة راوان ضوون سةيل ديدةى م جؤشان
مةحويش سةبارة بةمة دةَلىَ:
يقةتى رؤذة دةروونى كردة داغيَ ى سيا
وةك منى سةودا زةدة ئاتةش زةدةى هيجرانة شةو
َتةرِاوة بكة هكةمان
كةواتة وةك ضؤن لة ياقى رؤذدا شةو دةروونى بؤتة داغيَ ى رةش و رةش هةل
شيَوة مةحويش لةدةردى هيجرةتةوة وةك شةوى بةسةرهاتووةء لة دوورى يارةكةى ئاطرى تيَبةربووة.
َ و لة هةموو رؤذيَ دا دووبارة دةبيَتةوة
ئةم هيجرة و ياقةش تةنيا يةك جار نيية لة ذيانيدا بةل
ضون ة بة دوبارةبوونةوةى ئكةم ياقكة شكةو مؤرِككة عادةتيةككةى خكؤى ثيَكوة دةل ك َى و دةبيَتكة
َووز بة هةمان شيَوة كة رؤذ
تاري ستان بةو مانايةى وةك ضؤن م يارم ىلَ جيابؤتةوةو بوومةتة خةل
َووزستان:
نةميَنىَ جياان دةبيَتة خةل
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طةر ياا ئاطر هةموو رؤذىَ لة جةرطى بةرنةدا
َستانة شةو
بؤ هةموو شةو تية دلَ سينةى زوخال
ئةم ديَرة شاعي بة زؤر دةيةوىَ ئيَستيَتي ى بةبةردا بربِىَ بةوةى خويَنةر وا هةس دةكا شاعي لكة
َم هكةر زوو ديَريَ كى تكرى
روانينةكانى خؤى ثةشياان دةبيَتةوة كة رؤذى ال باشرت بيَ لة شةو بةال
َة ليَى تيَنةطا روونرت مةبةسكتةكةى خكؤى ضكرِ دةكاتكةوة
بةدوادا دةهيَنىَ و بؤ ئةوةى خويَنةر بة هةل
بةوةى كة:
َى بؤ نادةم بةسةر رووناكييا
تيةطى وا ةزل
مةن ةئى ئيزهارى جيلوةى ةيزى سبحةينانة شةو
َى تاري ى نةدةم بةسةر رووناكيدا؟ خؤ سةرضاوةى دةركةوتنى رؤشنايى سبةينان تةنياو تةنيا
بؤ ةزل
َوةستة لةسكةر كردنكة
شةوة واتة شةو سةرضاوةى بةرهةمايَنانى رؤذة .ئةم ئيستيَتي اية جيَتاى هةل
بةوةى رةنتيَ ى تاريك و ترسناك ببيَتة هؤى بةرهةمايَنانى رؤشنايى يكان ناشكيينى ببيَتكة هكؤى
بةرهةمايَنانى جوانى بة مانايةكى تر روانينى سؤ ييانة بريتييكة لكةوةى هكةردووكيان لةيكةكرتةوة
َيَ :
بةرهةم ديَ  .خواجة عبداهلل انصارى دةل
((ثاكى و بىَ خةوشى بؤ ئةو خوايةى كة روونكاكى رؤذى لكة شكةوى تاريكك بةرهكةمايَنا و تكاري ى
شةواني ى لة روناكى رؤذ ثةيدا كرد(.))9)9
لة شويَنيَ ى تردا ئةم روانينةى مةحوى ضرِتر دةبيَتةوة بةوةى كة رؤذ مةس و سةرخؤشة بكةيانيان
َةطيَرِيَك وةرطرتووة:
َةى شةرابى لة دةستى ثيال
سووضى شةوة كة ثيال
شةو دةبىَ بادةى لة دةستى ساقييةك وةرطرتبىَ
ئةم سبةينيَية لة مةشريق ديَتة دةر مةستانة رؤذ..ال 138

َوة و نياز
شةو و ئيَستيَتي اى خةل
رةنتة ليَرةوة لةو بنةماية نزيك ب ةوينةوة كة ئيَستيَتيك بة سكوود و ضكيَ ةوة طكرىَ دةدا ضكون ة
َتاو ككاتى
الى سؤ ييةكان سووديَ ى ئياانى و ضيَ يَ ى رؤحى لة شةودا هةية جتكة لكةوةى مكةنزل
دةرخستنى رازو نيازةكانة بةمةش لكة رووثامكايى و لكة نةريتكة باوةككة دةضكيَتة دةرء سكؤ ى لكة
حالةتيَ دا دةيةوىَ لة بىَ هةس و خوستى دونياو لة تاري ى شةوان و لكةو كاتكةى خكةَل ى تكر لكة
شيينى خةوداية ئةم رازى دلَ واتة روو و بة ليقاى رؤحى دلبةرةكةى شكاد بيَك كةوايكة مكةحوى
َىَ مةطةر هةر لة تاري ى شةوان و لة بيَدةنتييةكةى ريَتا بكدرىَ ئكةهلى رازو نيكاز واتكة
دةيةوىَ بل
 9فرهنط اصطالحات عرفانى ،فرزين سجادى ،ص 497
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َوةتتاى كةسكة
َيان بؤ يةكرت ب ةنةوة ضون ة ئةو كاتانة بة شكةو ناسكراوة شكةويش خكةل
َداران دل
دل
تايبةتةكانة .ليَرةدا شةو وةك بونياديَ ى زةمانى (ككاتى) ئةرككة ةرهةنتيةككةى ون ككردوةو بؤتكة
َوة :
َيَك بيَ يان شويَنيَك بيَ بؤ خةل
بونياديَ ى شويَنى وةك ئةوةى شةو مال
هةر لة تاري ى شةواية رىَ درىَ ئةهلى نياز
َوةتتةهى خاصانة شةو
رازى دلَ ئيف ا ب ةن خةل
كةواتة كا و شويَنةكة ئةوةندة طرنتة شاعي نايتؤرِيَتةوة بة رؤذ و بة رؤشنايى و بة جكوانيى رؤذ
ضون ة لةم شويَ و لةم كاتةدا (يار) دةدؤزريَتةوةء ئالَء طؤرِى رؤحةكان بة ئةجنام دةطكا  .بؤيكة لكة
قةسيدةيةكى تر دةَلىَ:
ماهةكةم ئةم ةو شوكر ثرتةو انى خانةية
قة لة دةرطا دةردةضم طةر بيَتة سةر ئةم بانة رؤذ..ال139
َم لةم ككا و شكويَنةدا يكار -ماهكك رؤشكنايى
كةوابوو ئةطةر شةو تاري ةو ضاو دونيا نابينىَ بةال
دةبةخ ىَ و شؤا و رةونةقى لة رؤذ دةبكرِىَ و حكةوجيَى رؤذ نابيَك و رؤذ بيَتكة سكةربانيش بةاليكدا
َاانان لةو
ناضيَ  .ليَرةدا ئةطةر بتةريَينةوة بؤ كلتوورى كؤنى مرؤكايةتى بةتايبةتى ئةزموونى مسول
ت َيرِوانينةدا دةطةينة ئةو ئةجنامةى كة رؤذ(خكؤر) ثكيؤزى خكؤى هكةبووة بةتايبكةتى ئةطكةر نزيكك
ب ةويَتةوة لة مرؤك ئةمةش بة شيَوةى خكوازةيى دةبيَك و لكة قسكةو طو تكاردا زؤر بكةكارهاتووة.
ثيَغةمبةر(د.خ) كة داواى ليَ را واز لة بانتةوازةكةى بايَنىَ بؤخكةَل ى قكورةيش ئامكاذةى بكةوةدا
ئةطةر رؤذ وةنة دةستى راستم و مانتيش وةنة دةستى ضةثم واز لةو ثةيامة ناهيَنم(.10)10
َاان بوونى بريتى بوو لةوةى ككة رؤذ هكا ء
يان ئةبوبةكرى سدديق لةو خةونةيدا كة بووة هؤى مسول
كةوتة سةر زةوى و ئةويش لةباوةشى كرد.
ئةمانة لة خةوندا بيَ يان لة راستيدا دةسةمليَن خؤشةويستييةك بؤ خؤر هةية لة مانكاى ذيانكةوةو
َةتيان نةويستوةو ئةو شتانةى ناشيين
َم سؤ يةكان دونياى جوانيى باوو روال
رؤشنايى بةخ يندا بةال
َك ئةوان بؤ مةسةلةى رؤح و ضيَ ى تايبةتى سووديان ىلَ بينيوةو بؤية بةاليانةوة جوانى تيكدا
الى خةل
َ و بوونةتكة عاشكقى
بةرجةستة بووة .ويَرِاى ئةوةى ئةوان هةر تةنيا حةزيان بة شةو نكةكردووة بكةل
شةويش:
َيبى شةو عاشقان:
تيَبتة بؤ ضى بة جان تال
نيوةشةو بوو وةعدةطاهى هاتنى جانانة شةو

“10يا عم ! وهللا لو وضعوا الشمس في يميني  ,و القمر في يساري ,على أن أترك هذا األمر حتى يظهره هللا أو أهلك فيه ما تركته“
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ليَرةدا ئيَستيَتي اى ضاوةرِوانى بةرجةستة دةبيَ بةوةى ئةم خؤشةويستى و يداكاريية بؤ شكةو لكة
شويَ و كاتيَك دا دةطاتة لوت ة كة لة نيوةى شةوداية واتة عاشقبوون بة شةو ليَكرةدا نايَنييةككةو
َدارانة.
َيَنى هاتنى دل
جوانييةكةى دةردةكةويَ كة طف ء بةل

َى شةو بةسةر رؤذ
ديسان ةزل

َة تى هةموو تيَرِوانينةكانى دةيةوىَ بَلىَ نةك هةر لةبةر ئةوة شةو طرنتى تايبكةتى
مةحوى بؤ ثال
َيَنكةكان و شكويَنى
َدارانةو ككاتى هكاتنى طفك و بةل
َوةتتةهى دل
هةية كة رؤذ بةرهةم دةهيَنىَ و خةل
َ و نايَنييةكى طةورةى تيَداية كة تا ئيَستا كةل نكايزانىَ
دةرخستنى رازو نايَنييةكانة....هتد بةل
ئةويش ئةوةية دةبىَ نايَنييةك هةبىَ كة بؤضى ميعراج و شةوى قةدرو بكةرا تايبكة ككراون بكةم
كاتى شةوةو نةبةخ راون بة رؤذ:
هيَندة صاحيَب سيِرِة (ميعراج) و شةوى (قةدر) و (بةرا )
خاصةجاتى ئةونء مومتازة بةم ئةسرارانة شةو
كةواتككة نككةك هككةر الى مرؤكككة تايبةتككةكان ئةوانككةى ثيَنككةوانةى بككاو بيدةكةنككةوةو جككوانى لككة
َ و ضون ة طوتارى شةو طوتاريَ ى تايبةتكةو ثكرِة لكة نايَنكى و
ناشيينةكانةوة بةرجةستة دةكةن بةل
طوتارى رؤحة واتة جةوهةريَ ة وردبوونةوة ليَى و كةشف ردنى ئةو نايَنيانة ئةزموون و قوربانى دان
و يداكارى دةوىَ يان تيَتةي نت لةو جوانيية ماندوبونَ دةوىَ لةبةرهةنديَش خوا بةرا و ميعكراج
و قةدرى بةخ يوةتة شةو نةك رؤذ.

ئيَستيَتي ى طةوهةرةكانى شةو
مةحوى دةيةوىَ بَلىَ ئةو روانينةى كة ثيَى واية شةو ترسناكةو هةر كةل خؤى ىلَ بكدا رووبكةرووى
مةترسى دةبيَتةوة ئةمة راس نيية و شةو وةك دةريايةك وايةو ئةو دةرياية ثرِة لكة دورِو طةوهكةرى
َم
مةعريفة هةركةسيَ يش بيةويَ ئةم طةوهةرانة بدؤزيَتةوة دةبىَ خؤى لكةو دةريايكة بكدا بكةال
َ و جوانى تام و ضيَ ى رؤحى دةبينىَ:
مةترسى خن انى نييةو ناخن ىَ بةل
َيب بة دورِرِى مةعريفة كؤكردنة
هةركةسىَ تال
ثرِ لة دوورِ دةريايةكى بىَ مةهلةكةى خن انة شةو
ئةوةى داواى شةو و دورِو طةوهةرةكانى ب ا دةبىَ بناليَنىَ بؤ ئكةوةى رؤذى ىلَ بكةديار ب كةويَ
َينكة ثةرسكتنيَ ى
َ و رؤذى مةجازى واتة طةي نت بة ليقكاى خكودا ئكةم نال
رؤذى بةرجةستة نا بةل
َك بؤيةشككة بةرهككةم و
َةتيككةكانى خككةل
رؤحككى بةرجةسككتة دةكككا ثيَنككةوانةى ثةرست ككة روال
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َيَنىَ تكا سكةحةر
سةرةجنامةكةي ى جياواز دةبيَ بةوةى هةر كةسيَك بةم ئةزموونة تيَةةرِىَ و بنكال
ئةوا وةك خدر ئاوى حةيا و نةمرى بةدةس ديَنىَ نةمرى لة جكوانى و ضكيَ و جةوهكةرو رؤح وةك
َدا دؤزييةوة بة هةمان شيَوة طةي نت بكة نكةمرى رؤح و
ضؤن خدر ئاوى حةياتى لة تاري اييةكى قوول
َو و ئازارو زةمحةتيةكان بربِيَ :
ضيَ بينو دةبىَ بة تاري ايى شةودا طوزةر ب او نال
وةك (خزرِ) ئاوى حةياتى ةيزى حةا عا يَتيية
َنة شةو.
ئةو خودا ثيَداوة (مةحوى)! تا سةحةر ناال
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ئةجنام
 -1جوانيى دةا لةوةداية زيندويَتى ببةخ ىَ ئةم زيندويَتييةش لة دةقى ككراوة بةرهكةم ديَك
بةو واتايكةى دةقكى تكاك واتكا كوشكتنى دةا رادةطةيكةن َي و دةقكى رةواتكاش جكوانى و
زيندويَتى ثيَدةبةخ ىَ .شةويش الى مةحوى دةشىَ زؤرتكري خويَندنكةوةى بكؤ ب كرىَ و لكة
هةموو خويَندنةوةكان بةهاو جوانيى ىلَ وةدةس دةهيَنرىَ.
َ و
 -2شةو الى مةحوى هةر تةنيا جوانييةكى تةجريدى نيية يان تاكة جوانييةك نييكة بكةل
جواني ة بؤ سةرضاوةكانى ترى وةك رؤذ بةمةش سةروضكاوةكة لكة جكوانيى شكةودا ثكةرش
دةبيَ بؤ جوانيةكانى تر.
َكةتااميَزيَء ئارِاسكتة
 -3شةو الى مةحوى ئيستيَتي اى رؤح و جةوهةرة واتة ثيَنةوانةى روال
باوةكةية.
 -4ضيَ ى رؤحى و سوودى ئياانى لة شةودا بةرجةستة بكووةو بةمكةش جوانييكةكانيان لكةم دوو
َو دةبيَتةوة.
تةوةرةوة ثةرش و بال
َوة بكةو ويَناكردنكة
َقوال
 -5ئيستيَتي اى ئةم دةقكة لكة ئكةزموونى تايبكةتى شكاعيةوة هكةل
َة رؤحى و ئةو روانينة دانسقانة بوونكة
تايبةتييةى شاعي بؤ شةو هةيةتى و هةموو ئةو جول
كةرةستةيةكى ثتةو بؤ بيى جوانى.
 -6هةس وةك بنةمايةكى ئيَستيَتي ى لةم دةقةدا بة روونى ديارة بةوةى هةستيَ ى تايبكة
بة سرووشتى شةو و رؤذ و دونياى تايبةتى شةو خويَنةريش لةطةلَ شاعي دةبةنة جياانيَ ى
ثرِ لة ئيستيَتيك.
 -7رووخسار( ؤرم) كة بكةالى هةنكدىَ تويَك ةران رةطكةزيَ ى طرنتكى هاتنكة كايكةى جوانييكة
بةتايبةتى لة سيحرو نايَنى دةنطء ئاوازدا دووبارةكردنةوةى وشكةى شكةو لكةناوديَرةكان و
كردنى بة ثاش سةروا لة كؤى دةقةكةدا ضيَ يَ ى جوانى ترى بة دةقةكة بةخ يوة.
َوة و رازدةرخسنت و دؤزينةوةى طةوهةرةكانى شكةو نكاوةرِؤكيَ ى بكةهيَزيان
 -8ناوةرِؤكى خةل
بةخ يوةو جوانييةكيان بةبةر بةرطى ناوةرِؤكدا كردوة.
َودةكاتكةوة بكيى ئيسكتيَتي ى
 -9لةناو سوتان و يقكةتيش دا ككة ناخؤشكى و ترسكناكى بال
بةرجةستة دةبيَ بةتايبةتى لة قوربانيدان بؤ طةي نت بة رؤشنايى و لة سوتان و مانكدوبوون
و بيى يداكارانةدا ضيَ و بةهاى رؤح دةدؤزريَتةوة.
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سةرضاوةكان:
بة كوردى:
 -1ديوانى مةحوى مةالعبدال رميى مدرل و حمةمةدى مةالكةريم ضكاثى سكيَيةم انت كارا
كردستان 1385
 -2ريَبةرييةك بؤ ئيستيَتيك ئاتياارى طيتاكان -زيفكةر وةرطيَرِانكى ككاوة جكةالل كتيَبكى
َوكردنةوةى سليَاانى 2009
هةنار-ضاث و بال
بة عةرةبى:
 -3استتتتطيقا الشتتتعر فيييي األ يييس الفلسيييفيع لعليييم لميييا الشيييعر عبكككدالعزيز بومسكككاوىل
انرتني http://www.aljabriabed.net/n15_11busamhuli.htm
 -4علم اجلاال عند ابى حيان التوحيدى ومسائل يف الف د.عفيف بانسى بغداد ،مطبع ثنيان1972 ،
 -5فلسفة الجمال ،د .أميرة حلمتى مطتر ،دار الشتؤون الثقافيتة العامتة ( أالفتاق عربيتة) بغتداد
والهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،بدون سنة الطبع.

بة ارسى:
 -6رهنط اصطالحات وتعبياتى عر انى سيد جعفر سجادى ضاث ضاارم 1378ه.ش

ێبين ي ئ مهل لێڵييەوينهوليه له كەنفرانس ي انسييت انڵييە ن ييە له ياكوور كورد ييتان ێوێنييەراولتهول كه له
رۆژان  2012/9/7-6هڕێولچوو ،دواتريش له كتێب كەنفرانس هاته چاپ كردن.
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