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 خاني ئةمحةدي الي ةتدةولَ و زمان و ناشيؤناليسم
 ابراهيم عمر حممد

 كوردي ئةدةبي و زمان لة رماجيصتيَ
 
 
 

 صةنيثَي
 واْيينِستَي و ٓدْةوةخوَي هوبةَي ْيية، ئاضإ هةنازَي طوَإبَي ئةدةب ضةَهةناْي ية وضةَهَي ٖةز باضهسدْي     

 طسْطي هياليةَْي نسدووتةوةثِس هيخةَي شؤزي بؤشاييةني ئةدةبيض دةطةي،  تَي ونةََي تاوةنو ،  دةوَي جياواشي
 نايةناْي يةشؤزبةي ٖةبووة بةزضاوي يؤَيِز و نسدووة جيٗإ َيًًةتاْي ٖةَوو بة شؤزيصي هيخصَةتَي ذياْيصة،

 . ذياْدا
 ٖةية بةيةنةوة ثتةويإ ثةيوةْدييةني نة ئةدةبةوة وةيضوازضَي وَْي تةدةنةوَي نة ضةَهاْةي يةو هةيةنَي     

 .تدةبيٓسَي و دزاوةثَي شؤزطسْطي شاعرياْدا عسيةتة،نةيةشَيدةوَي و شَإ ْةتةوةو َةضةيةي ،ئةويض
 ٪ريٓةوةنةتوَي ْاوْيصاْي ١ ــ ٠

( خاْي ئةمحةدي الي ةتدةوَي و شَإ و ْاضيؤْاييصّ)ديازة يةْاوْيصاْةنةيةوة ٖةزوةنو ريٓةوةيةتوَي ئةّ     
 عسةناْيدايةشَي  بةزضاو وةيةنينةبةشَي خاْي الي ْةتةوايةتي اليةْي وويبؤخطتٓةِز ئةنادميياْةية هيَيٖةوَي

 .داوةتةوة ةْطيِز
 ٪  توَيريٓةوةنة ٖةَيبرازدْي ٖؤنازي ٢ ــ ٠

 ،بةالّ ْةتةوايةتي اليةْي يةْاويصياْدا خاْي هياليةَْي ةْدض يةضةز نساوٕ ريٓةوةتوَي وَينؤَةَي ٖةزجةْدة
 .نسدوة داطري عسةناْييةشَي شؤزي هيبةشَي ْةتةوايةتي ٖةضيت هدآةدزاوةتةوة،يةناتَييَي جدي يئاوِز

 ٪توَيريٓةوةنة ضٓوزي ٣ ــ ٠
نة ِزةٖةْدى ضياضييإ ٖةية و تةواوى ئةو  ية ديواْى ئةمحةدى خاْيدا، تةْيا ئةو شيعساْة وةزطرياوٕ،     

 شيعساْةى نة ْاوةِزؤنى ضياضي تَيدا بةدى ْانسَيت، فةزاَؤط نساوٕ و منوْةى شيعسى يَي وةزْةطرياوٕ.
 ٪توَيريٓةوةنة ِزَيباشي ٤ ــ ٠

 خبةيٓة بؤبابةتةنة عسيشَي منوْةي تواْيوَاْة ٓيضشوَي يةشؤز و انتيهييةثِس و تيؤزي هيباشَيَيِز باشةَيِز ئةّ     
 .ووِز
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 ٪توَيريٓةوةنة طسفتةناْي ٥ ــ ٠
 نةٖاتٓة طسفتاْةط طريو طسفت،ئةو طريو صيثَي يةٖاتٓة ْيية بةدةز ريٓةوةيةىتوَي ٖةز ْوضيين طوَإبَي     

 .ويطتثَي شةَةْي و نات ْةبوْي ٖةزوةٖا بابةتة ئةو يةضةز بوو ويطتثَي اوةيضضةز ،نةَي ُةئَي بةزدةَي
 ٪توَيريٓةوةنة بةشةناْي ٦ ــ ٠

 ٖةضيت ثةيدابوْي و خاْي ، ْاضيؤْاييصّ)  ةوٖاتو وثَي تةوةزةيةى ةْدض و ضةزةني هييةبةشَي توَيريٓةوةنة    
 ةتدةوَي و شَإ طسْطي نوزديداو يةئةدةبياتي ْةتةوايةتي ٖةضيت ثةيدابوْي،  رووييةوةََي وييةِز ْةتةوايةتي

 .نسدوة خاْيُإ الي
 

 يةنةّ بةشي
 ٪خاْي ئةمحةدي و ْاضيؤْاييصّ ١ــ١

 طةزدووْةدا يةّ َسؤظةنإ نة دةنات،دةضتجَي ؤذةوةِز يةو ْاضيؤْاييصّ ٓاضةيثَي و ضةَو بة ضةبازةت     
 بووٕ نةزت نةزت ئةو يةدواي بووٕ، تاقِ تاقِ و نةزت نةزت جيٗاْةدا بةّ دزوضتبووْيإ يةدواي دزوضتبووٕ،

 طةوزة خواي ٖةزوةنو ٖةية خؤي ْةتةوايةتي ٖةضيت و تايبةمتةْدي وتاقَُي و نةزت ٖةز بووْة تاقِ تاقِ و
 نَِّإ ٌاُفاَزَعَتِل َلاِئَبَقًَ اٌّبُعُش ِهاُكَنِلَعَجًَ َُثِنُأًَ ٍسَكَذ ِنِم ِهاُكَنِكَلَخ انَِّإ اُسالنَّ اَوٍَُّأ اٍَ٪ ))تدةفةزَوَي ثريؤشدا قوزئاْي ية
 ٖازيهازي بؤ ٖةَوو نسدووة بؤ ئاَاذةي طةوزة خواي نة ٖؤشاْةط، و قةبيًة ئةو  ١ ((ِهاُكَكِتَأ ِىاللَّ َدِنِع ِهُكَمَسِكَأ

ٍَ طةناْةنؤَةَي ، ٖةية طةناْداؤَةَيـــن وإيةَْي نة جياواشيياْةي ئةو ٖةَوو بووْي ضةزبازي دا يةنرتي يةطة
ٍَاِتِى ًَِمِن))٪ تدةفةزَوَي اْداــــقوزئ سيـــت هيَٓيشوَي ية طةوزة وايــــخ ٖةزوةى ًَاِت َخِلُل َآ  ًَاِخِتَلاُف ًَاِلَأِزِض السََّنا
ٌَاِنُكِه َأِلِسَنِتُكِه ٍَاٍت َذِلَك ِفُ ِإنَّ ًََأِل  ضةزةتاي ية ٖةز َسؤظ ُةيئَي٪ نيَيبًَ تدةنسَي بؤية(  ٢ ) 2((ِلِلَعاِلِننَي َلَآ

 يةنةَإ ٖةز نــة وايــاْهــسدووة، طجياواشييـاْة ئةو يــةدايهبووئ، جيـــاواشي وَينـؤَةَي بة يةدايهبوومناْةوة
 ٖةضيت ض ،  تبَي خؤشةويطيت ٖةضيت ض ٖةضتة ئةو ، دا يةنرتي بةزاْبةز ية تٖةبَي جياواشَإ هيٖةضتَي

 بؤية داوةتةوة، ةْطيِز ثًةيةى يثَي بة ٖةزيةنة دواتس ت،بَي ثةزوةزي ْيصتيُإ ٖةضيت ض،  تبَي ْةتةوايةتي
 ٖةية وا ٖي ضةواْةشةوةثَي بة اّبةَي صة،بةَٖي شؤز ْةتةوايةتي ٖةضيت نةضَيو نوزدا ويةَْي ٖةز دةبيٓني شؤزجاز
 بة بةزاْبةز نةضةناْة ٖةضيت ْاضيؤْاييصّ يإ ،بووٕ ْةتةوةيي صتسة،بةَٖي ثةزوةزي ْيصتيُإ ٖةضيت
 طةنةينؤَةَي ْاو هيخةَي بؤ َسؤظة خؤشةويطيت)) بووْيض ْةتةوايةتي ْيصتيُاْةنةيإ، و خؤيإ طةينؤَةَي
 ٣((خؤي ديشَي و ْيصتيُإ بؤ َسؤظة خؤشةويطيت ثةزوةزيض ْيصتيُإ خؤي،

                                               
 .١٣ ئايةتي احلحسات، ضوزةتي ثريؤش، قوزئاْي 1
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 ةْطداْةوةيِز ضياضيية ايةتينؤَةَي ئايدؤيؤذياي طتييةوةْشا ووييةِز)) ْاضيؤْاييصّ تسةوة يةاليةني     
 يةضةز ْةتةوةيية ةتيدةوَي و ضةزبةخؤيي ؤذةيثِس طسيٖةَي وةوةيةَْي و طةيةنؤَةَي ذياْي ديازيهساوي هيقؤْاغَي
 ٤((ْةتةوة خاني
 ٖةية ضةزبةخؤيإ ةتيدةوَي نة ْةتةواْةي ئةو ٖةية، ةتةوةدةوَي بة صيبةَٖي ثةيوةْدييةني ْاضيؤْاييصّ     

 ةتيدةوَي خاوةٕ ياخود ْيية ةتيإدةوَي نة ْةتةواْةي، ئةو ضةواْةوةثَي بة اّبةَي صة،بةَٖي تياياْدا ْاضيؤْاييصّ
 ْاضيؤْاييصَي طسفيت طتائَي تا نة ْةتةواْةي، يةو هةيةنَي نوزد نة صة،َٗيبَي تياياْدا ْاضيؤْاييصّ ْني خؤيإ
 ية تٖةشبَي بووْي طةيينؤَةَي ٖةضيت ئةطةز نوزد ضةزبةخؤوة، هيةتَيدةوَي ْةبووْي بةٖؤي ٖةية

 ضسوشيت ذونُي بة نوزدي ْاضيؤْاييصَي)) بؤية ٖاتووة بةضةزدا اْيطؤِز تس هيضةزدةََي بؤ هةوةضةزدةََي
 طةشةي و ةجوَي بؤ ضٓوزي و ذياوة تيادا نوزدي ْائاضاييةي بازودؤخة ئةو و ْاضيؤْاييصّ خودي

 بؤ نة بهات،يَي فهسييإ ثسضيازي و تةوةبجسضَي َةضةية ٖةْدَي ية تواْيويةتي نةَرت داْاوة ْاضيؤْاييصَةنةي
 تايبةتي طسْطي ثسضيازاْة بةو اَداْةوةوةَي طةدانؤَةَي بٓياتٓاْي دؤخي ية وْاضيؤْاييصََي و ْائاضايي دؤخي
 داَةشزاوة ثايةناْي صبووْيبةَٖي و بةٖانإ طةشاْةوةي بؤ نسدٕ شةَيٓةضاشي ية هٔبةشَي و ٖةية خؤيإ

 ٥((ْيصتيُاْييةنإ
 و سْيتةيةَؤدَي بةزٖةَي واتة. ْاوةْدة ضيين بووْي يةدايو و ثيصةضاشي شيشؤِز بةزٖةَي ْاضيؤْاييصّ     
 طةشةنسدٕ بؤ ْاضيؤْاييصّ نةواتة. ْاضيؤْاييصَة بةزٖةَي ْوَي واْيينبةِز ْةتةوة. تَٓيدَي بةزٖةّ ةتدةوَي

 ضبةزةوثَي و تَٓيْاضَي طةشة ؤشدائاَي دؤخي ية ٖةية ئاضاييةوة هيدؤخَي و ئازاّ ٖةوايةني و نةط بة ويطيتثَي
 ويةَْي يخؤجَي يةنةيةني ية بسيتيية ْةتةوة٪ ))تَيدةَي ْةتةوة خودي يةبازةي( ضتايني) دةبيٓني بؤية تْاضَي

 يةنبووْي ويةَْي ضايهؤيؤذية هٗاتةيثَي و ئابوزي ذياْي خاى، شَإ، خاوةْي داوة، بةخؤي طةشةي رووداََي
 ويةَْي ةتةدةوَي دزوضتهسدْي ئايدؤيؤجياي ْاضيؤْاييصّ نةواتة ، ٦((دةنةوٕ وةدياز دا( فةزٖةْط) نةيتوز
 داوةٖةَي ضةزي ْاويدا ية نة طةيةية،نؤَةَي ئةو طةياْدْي ئاَاْخ بة ئاَادمي و دةداتضةزٖةَي طةدانؤَةَي

 ئةوا طةيةنؤَةَي ئةو تْةبَي ضةزبةخؤ ةتيدةوَي خاوةْي ئةطةز جا طةية،نؤَةَي ئةو خؤشطوشةزاْي بةَةبةضيت
 نوزددا ويةَْي ئةوة نة ، داية ضاالني ية بةزدةواّ ضةزبةخؤ هيةتَيدةوَي دزوضتبووْي ٓاوييةثَي ْاضيؤْاييصَةنةي

 داخواشييةناْي و َاف بة طةيصتٓة ْاضيؤْاييصَةنةشي ئاَادمي. داوةتةوة ةْطيِز ئاشهسا و ووِٕز وةيةنيبةشَي
 هيةتَيدةوَي خاوةْي نة ْةتةواْةي ئةو اّبةَي نوزدضتإ، ةتيدةوَي دزوضتبووْي تايبةتيض بة نوزد طةيي

 ئةو تانةناْي َايف ٓاْيبةديَٗي و يطةْدةَي صتينْةَٖي و دادثةزوةزي بؤ ناز ْاضيؤْاييصَةنةيإ ضةزبةخؤٕ
 و ْيصتيُإ بٓةَاناْي يةضةز ْاضيؤْاييصَيض طوَإبَي ٖةية، بووْي ُاْيائةَي ية ئةوةي وةى دةنات، طةيةنؤَةَي
 ةينؤَةَي ضَي ةتدةوَي و ْيصتيُإ طة،نؤَةَي)) واية يثَي( ئةبسيصةَي اعةبدوَي) دةنات، ناز طةنؤَةَي و ةتدةوَي

                                               
 .١٧ٍ ،٢٠٠٩ يةنةّ، بةزطي نوزدي، ْاضيؤْاييصَي طوتازي قةزةداخي، عةتا 4
 .١٣١ٍ ،٢٠٠٩ ٖةويَيس، يةنةّ، ضاثي ِزؤذٖةَيات، ضاثداْةي نؤَةَيطة، و ْاضيؤْاييصّ بيٓانسدْةوةي ثسضي عةيي، ئةبوبةنس 5
 .١٨ٍ نسدٕ، بةعةزب ْاضيؤْاييصّ عةبداٍ، ْوزي عةبداٍ 6
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 (81٥2) كانونى يةكةمى (،٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥81)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 ةتدةوَي و ْيصتيُإ و طةنؤَةَي بووْي بةبَي ْاضيؤْاييصّ نةواتة  ٧((طةيةنٔنؤَةَي ٖةز ْاضيؤْاييصَي ضةزةني
 .تْابَي ضةزبةخؤي هيبووَْي
 بة بؤيةشة ٖةز دةنات نوزد طةيي داخواشييةناْي ية طوشازشت نوزدي ْاضيؤْاييصَي نة بصاْني ئةوة تدةبَي     

 خودي ية نسدٕ طوشازشت بؤ فيهسي هيضيُبويَي تةدةبَي طةيةىنؤَةَي ٖةز ْاضيؤْاييصَي( ))شيفس) بؤضووْي
 ةْطيِز ية جياواشتس هيةْطَيِز بة و تدةثؤشَي تس ذاْي ية جياواش هيبةزطَي نة و،بةجؤزَي طةنةنؤَةَي

 ٨((تَٓيدةْوَي خؤي دي طةناْينؤَةَي ْاضيؤْاييصَي
 دةناتةوة جياي و ٖةية خؤي تايبةمتةْدي طةيةىنؤَةَي ٖةز ْاضيؤْاييصَي نسا، بؤ ئاَاذةي ٖةزوةى بؤية     

 ٖةزوةٖا ُاْيئةَي طةيي ْاضيؤْاييصَي ية جياواشة ةْطيضفةِز طةيي ْاضيؤْاييصَي دةوزوبةزي، طةناْينؤَةَي ية
 بة دةشَي هداطةيَي ٖةز ويةَْي ْاضيؤْاييصّ و عةزةب طةيي ْاضيؤْاييصَي ية جياواشة نوزديض طةيي ْاضيؤْاييصَي

 ٪خوازةوة وةيةيشَي بةّ دةزبهةوَي َاْا دوو
 سدةضتذَي طةيةنينؤَةَي نة تبَي ناتاْةدا يةو ئةوةط ت،بَي ٖةقدواشي يةنطاْي و ئاشادي واتاي ٖاو تدةشَي. ١)) 

 .دةنات خةبات دا ئاشادي ٓاوييةثَي و داطرينسدٕ و ضتةّ دذي ية
 بؤ و داطرينةز يإ ، ضةزدةضت طةيةنينؤَةَي وناتَي،  تبَي ةطةشثةزضيتِز و ضتةّ و ٓيصّشؤفَي َاْاي تدةشَي. 2

 ئايدؤيؤذياي دزاوضَي طةينؤَةَي ثةالَازي يإ طةينؤَةَي طةدايةتي ضةوضاْةوةي يإ،  داطرينسدٕ بة رةدإدزَي
  ٩((تبةنازدَي ْاضيؤْاييصّ

 و طةٍ ٖةَإ بؤ ٖةز و ية خودي تٖةبَي طةيةىنؤَةَي و طةٍ ٖةز ْاضيؤْاييصَي نة ت،دةزدةنةوَي يةوةوة     
،  بهةئ جيٗإ طةناْينؤَةَي ضةيسي ئةطةز بؤية دةنات، طةنؤَةَي يةٖةَإ طوشازشت تةوة،َيدةطةِز طةنؤَةَي

 ووْهسدْةوةيإِز خؤيإ طةنةينؤَةَي خاضيةتي يبةثَي داوةٖةَي ضةزي وياْدايةَْي ْاضيؤْاييصّ وناتَي دةبيٓني
 ٖةز ٖةٕ شَإ قوتاخباْةي ضَي نة دةبيٓني، بهةئ ئةوزوثي طةينؤَةَي ضةيسي ئةطةز بؤية،  داوة يةضةز

 ٪نسدووة ْاضيؤْاييصَيإ ٓاضةيثَي وبةجؤزَي يةنةيإ
 و ْةذادي ْصيهايةتي ضيطتةَي ت،دةبةضتَي ٖاوبةط شَاْي و ينٖاوخوَي و ْةذاد و ةىةضةَيِز بة ثصت٪ يةنةّ))

 ١٠((ْةتةوايةتي طسوثي ٓةزيْاضَي بة دةنات ينٖاوخوَي
 يتيةنَي تايبةمتةْدي و ٖاوْةذاد و ٖاوشَاْي بٓةَاي يةضةز ْاضيؤْاييصّ نة ت،دةزدةنةوَي ٓاضةيةوةثَي يةّ     
 ْاضيؤْاييصَةنة نة طةيةندا،نؤَةَي ٖةز ويةَْي ٖةية بؤضووٕ يةى بة ويطيتثَي و دةنات ئيض ْةتةوةيي يةى
 ئةوزوثي طةينؤَةَي ية ئةويض نة ٖةية، تسيض قوتاخباْةيةني داوة،ٖةَي ضةزي تيايدا تايبةتي وةيةنيبةشَي
 شؤزي شؤزبةي٪ ))نة واية ْاضيؤْاييصَةوة يةبازةي بؤضووْيإ َازنطة، قوتاخباْةي ئةويض داوةٖةَي ضةزي

 ٓاضةنسدْيثَي بؤ بوو ضةْتةز طةنؤَةَي ئةوناتة ئةوزوثي طةينؤَةَي ضوْهة طة،نؤَةَي بؤ تةوةَيدةطةِز شتةنإ

                                               
 .٢٦ٍ ،٢٠٠٧ ٖةويَيس، ،١٥١ ذَازة ثَيصهةوتٔ، طؤظازي َوَهيٓة، نوزدي يةنطستووي شَاْي ئايا ٖةزني، ظاحل 7
 .٢٤ٍ ،٢٠٠٤ ضًَيُاْي، ِزةْخ، ضاثداْةي نوزدي، ْاضيؤْاييصَي و ْاضيؤْاييصّ عةيي، جةعفةز 8
 .١٦ٍ ،٢٠٠٨ ضَييةّ، ضاثي تيصو، ضاثداْةي ْاضيؤْاييصّ، و نًتوز ضابري، ِزةفيل 9

 .١٢٠ٍ نؤَةَيطة، و ْاضيؤْاييصّ بيٓانسدْةوةي ثسضي عةيي، ئةبوبةنس 10
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 طةنؤَةَي نة ت،دةطةيةَْي ئةوة ٓاضةيةثَي ئةو ١١((شتووةداياِْس بٓةَايةط ئةو يةضةز ٖةز ْاضيؤْاييصّ،
 ئةو ئاَادمةناْي بؤ و دي تةَٓيدَي طةيةنؤَةَي ئةو داخواشي ْاضيؤْاييصَيض و ْاضيؤْاييصَة ضةزضاوةي

 .نازدةنات طةيةنؤَةَي
     ٍَ  ئاَاذةي ويطتةثَي نة ٖةية، ئةوزوثي تسي قوتاخباْةيةني ووِز خطتُاْة نة قوتاخباْاْةي ئةو ٖةَوو يةطة

 ثًةي بة٪ ))َٔيدةَي نة ْاضيؤْاييصّ واية بؤضووْيإ قوتاخباْةية ئةو ية، ةْطيفةِز قوتاخباْةي ئةويض ، بهةئ بؤ
 ذيإ بةيةنةوة بؤ طةنؤَةَي تانةناْي ٖاوبةشي ئازةشووي و ويطت بووْي بٓضيٓةي يةضةز جةخت يةنةّ

 قوتاخباْةية ئةو طصتييةناْي ةًََٖي سةيبةطوَي دةبٔ ثةيوةضت طةنؤَةَي بة خؤيإ ويطيت بة تانةنإ داَةشزاوة،
 الي ةتةدةوَي ئةضاضةنةي` ْةتةوايةتي ئريادةية، و ويطت بة ثةيوةضت هوبةَي ْيية، شَإ بة طةبووٕنؤَةَي

 ١٢((ةْطييةنإفةِز
 باضي وا تس بؤضووْةناْي و قوتاخباْة ضةزجةّ وةى دةبيٓني بهةئ قوتاخباْةيةط ئةو ضةيسي ئةطةز     

 بةَةبةضيت و دةداتٖةَي ضةز ْاويدا ية نة ،  دي تةَٓيدَي طةيةنؤَةَي ئةو داخواشي نة نسدووة، ْاضيؤْاييصَيإ
 صةْطثَي بة ةتةدةوَي ئةو ضايةي سيةذَي طةيةنؤَةَي ئةو تانةناْي َايف ٓاْيبةديَٗي دواتس و ةتدةوَي بة طةيصنت
 وةيةنيبةشَي تانةنةس ئاشادييةناْي و َاف ٓاْيبةديَٗي بؤ ناز ْاضيؤْاييصّ طصيت وةيةنيبةشَي نةواتة دةشأْ،
 .طةنؤَةَي خؤشطوشةزاْي بةَةبةضيت دةنات طصيت وةيةنيبةشَي طةنؤَةَي و تايبةتي

 ٪رووييةوةََي ووييةِز ْةتةوايةتي ٖةضيت ثةيدابووْي  ٢ــ١
 جيٗاْي ديازدةيةنـــي وةى( ْاضيؤْاييصّ) طةيينؤَةَي بريي روويََي و ثةيدابووٕ و دإضةزٖةَي بة ضةبازةت     

 ضياضيي يةبوازي بةتايبةتي َسؤظ و طصيت وةيةنيبةشَي طةنإنؤَةَي ذياْي يةضةز ةْطداْةوةيِز و ثةزةضةْدْي و
 دةنات، برية ئةو داْيضةزٖةَي باضي وبةجؤزَي و ٖةزيةنة يةضةزة، ٖةَةاليةْي و جياواشي ابريوِز دا ئةدةبي و

 و نات ية ٖةزيةنةياْدا ويةَْي ْةتةوايةتي ٖةضيت نة تةوةَيدةطةِز ْةتةواْة ئةو ْوضةزاْي بؤ جياواشييةط ئةو
 نة تدةبَي دابةط بةزةدا دوو بةضةز بريوبؤضووْاْة ئةو طصيت وةيةنيبةشَي داوة،ٖةَي ضةزي هداضةزدةََي

 ٪بهةئ بؤ ئاَاذةيإ خوازةوة وةيةيشَي بةّ تدةنسَي
 َسؤظةوة، بة ثةيوةضتة و ضسوشتيية ديازدةيةني ْةتةوايةتي ٖةضيت٪ ))نة واية يإثَي ْوضةزإ ية وبةشَي     
 ١٣((بووة طةوزة ْاخيدا ية ٖةضتةط ئةو بووة دزوضت َسؤظايةتي طةينؤَةَي نة ضةزدةَاْةي يةو ٖةز
ٍَ و ٖةية َسؤظةوة بريي بة اضتةوخؤيِز ثةيوةْدي هةٖةضتَي ْةتةوايةتي ٖةضيت      ٌَ و بووٕ طةوزة يةطة  ناَ

 ْةتةوايةتي ٖةضيت نيَيبًَ تدةنسَي نةواتة ت،َٓيدةضَي ثةزة و دةنات طةشة ٖةضتةط ئةو َسؤظةنة بووْي
 تَيدةَي( نؤٖٔ ٖاْص) بازةوة يـــةّ تةوة،َيدةطةِز َسؤظ ذياْـــي ضةزةتاناْـــي بؤ و ٖةية سييندَي روويةنيََي
 بة وخةَي صيبةَٖي دةضتطستين ية تدةنسَي بةدي داتَي ْةتةوايةتي ٖةضيت تؤوي ضاخةناْي راييدزَي بة رووََي))

 طبؤضووْة ئةو ١٤((يَندةْوَي خؤي ٖةياْبووة ديازيهساودا هيَُيٖةزَي ية اتةيدةضةَي ئةو و ْةزيت و داب و شةوي

                                               
 .١٢١ٍ ثَيصوو، ضةزضاوةي 11

 .١٢٦ٍ ثَيصوو، ضةزضاوةي 12
 .٤٠ٍ ،٢٠١٢ ٖةويَيس، يةنةّ، ضاثي ضياضةت، و ْاضيؤْاييصّ فاتح، َوذةَةد 13

 .٣٥ٍ نوزدي، ْاضيؤْاييصَي و ْاضيؤْاييصّ عةيي، جةعفةز 14



 خاْي ئةمحةدي الي دةوَيةت و شَإ و ْاضيؤْاييصّ
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 دزوضت ضةزةتاي ية ٖةز و تدادةْسَي نؤْةنإ ديازدة ية ويةنَي بة ْةتةوايةتي ٖةضيت نة دةناتةوة، ووِٕز ئةوة
ٍَ بووْي  دا ؤذاْةيِز نسدةوةناْي نازو ية و بووة طةوزة يدايةطةَي ٖةضتةط ئةو طةناْةوةنؤَةَي و ٖؤش و نؤَة

 نة خؤيإ تايبةتي شوْاضي و طةنإنؤَةَي َاْةوةي و ثازاضنت بؤ بووة طسْط هيٖؤنازَي و داوةتةوة ةْطيِز
 .ٓةوةدةْاضسَي بةٖؤيةوة

 طتائَي وةيةيشَي بةو نة ْةتةوايةتييةي، ٖةضتة ئةو دزوضتبووْي ضةزةتاي روويََي ْوضةزإ ية تس هيبةشَي     
 داوةتةوة ةْطيِز وةيةىبةشَي طةيةندانؤَةَي ٖةز ويةَْي نة دةبةضتٓةوة، نساو ديازي هيضةزدةََي و نات بة ٖةية

٪ نة واية يإثَي بازةيةوة يةّ و بيٓيووة يَي ضوديإ خؤي ٖةضيت يبةثَي و ٖةزيةنة و تدةنسَيثَي ٖةضيت و
 ئةوزوثا، بؤ تةوةَيدةطةِز داْيضةزٖةَي روويََي و َسؤظة ٖصزي ٓساويبةزٖةََٗي ديازدةيةني ْاضيؤْاييوّ))

 وَينؤَةَي و ووياْداِز دا( ١٨٧٥-١٤٥٧) اْيضاَي وإَْي يةَاوةي اْهازيياْةيطؤِز ئةو ٖةَوو دةزةدماَي ية ئةوةط
 ٓايةَٖي...فةزٖةْطي و ضياضيي و ايةتينؤَةَي و ئابوزي ذياْي جؤزبةجؤزةناْي بوازة ية يصةييِز اْهازيطؤِز

ٍَ ٖةز و َسؤظةنإ خواضيت بة بوو جيٗإ جياجياناْي ْاوضة ية ديازدةيةط ئةو نايةوة،  طةيةىنؤَةَي و نؤَة
 و بريؤنةية ئةو طسيٖةَي بووة خؤي ينشوَي و نات بة شياو َيهاْيصَي بة و وووخطازَيِز ية وواشَيشَي و جؤز بة
 ١٥((بوو ئاَادمةناْي طصتاْدْي و بٓةَاناْي اونسدْةوةيبًَ يٖةوَي ية

 بؤ تةوةَيدةطةِز ضةزضاوةنةي ديازدةيةى وةى ْاضيؤْاييصّ نسد بؤ ئاَاذةَإ نة ت،بَي بؤضووْة ئةو يبةثَي     
 ئةوزوثا نة ناتةي، ئةو ضتةَي سيةذَي ويطتووياْة ئةوزوثا طةالْي ناتاْةي ئةو بةتايبةتي ئةوزوثا طةالْي
 بؤ ٖةبووة ْةتةواْة ئةو يةضةز نازيطةزي وةبسدْةطَيبةِز خساث ئةو دةبسا، وةَيبةِز خساث وةيةنيبةشَي

 .ْةتةوايةتي بريي داْيضةزٖةَي
 وناتَي ٓٓةوةَيدةطةِز( ١٨٠٦) يضاَي)) بؤ ضةزةتانةي و ْاضيؤْاييصّ داْيضةزٖةَي َيرووْووضإ ية تس هيٖةْدَي     

( ١٨٧٩) يضاَي ةْطيفةِز شيشؤِز بؤ هيصيإٖةْدَي و دةنسد ُاْيئةَي طةينؤَةَي باْطةواشي( ْيتضة)
 ١٦((ٓٓةوةَيدةيطةِز

 بريي داْيضةزٖةَي يةضةز اضتةوخؤيِز نازيطةزييةني ةْطيفةِز شيشؤِز نة دةخات، دةزي بؤضووْة ئةو     
( باثري عًي) بازةيةوة يةّ ٖةز اوبؤتةوة،بًَ ديهةدا طةالْي بةْاو ثاشإ و ٖةبووة( ْاضيؤْاييصّ) ْةتةوةيي
 وةنو ْةتةوايةتي ٖةضيت داْيضةزٖةَي ضةزةتاي٪ ))تَيدةَي ْةتةوايةتي بريي داْيضةزٖةَي بة ضةبازةت
( ؤضؤِز جاى جإ) نة ةْطافةِز شيشؤِز ووداْيِز ثاط ناتي بؤ تةوةَيدةطةِز ايةتينؤَةَي و ضياضيي هيَيبريوباوةِز

 َسؤظ تدةبَي نة ئةوةي يةضةز نسد داطسيثَي شؤز ضوْهة ت،دادةْسَي ْةتةوايةتي ثةياَي طسيٖةَي يةنةَني بة
 يينِسشَي ضاخي بة ْؤشدةيةّ ضةدةي ية بؤية بضةضجَي خؤيةوة ئاوي و خاى و ْيصتيُإ بة توْدي بة شؤز

 ١٧((ْاودةبات

                                               
 .٤٧ٍ ،٢٠٠٣ ضًَيُاْي، ،(ى.ٕ.ي) ٖؤشيازي بريو َةنتةبي بًَاونسدْةوةي ،(١٩٣٩-١٨٨٠) نوزدي ْاضيؤْاييصَي ضةعيد، عةشيص ٖيوا 15

 .٤٨ٍ نوزدي، ْاضيؤْاييصَي و ْاضيؤْاييصّ عةيي، جةعفةز 16
17 ٍَ ٍَ، ْوزي عةبدا  .١٧ٍ نسدٕ، بةعةزب ْاضيؤْاييصّ عةبدا
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 و يؤْاْييةنإ ضـــةزدةَــــي بــــؤ تةوةَيدةطــةِز ْـاضيؤْـاييصّ٪ ))تَيدةَي ٖةية تسيض بؤضووْــــي ٖـــةزوةٖا     
( ْاضيؤْاييصّ) ْةتةوايةتي ٖةضيت داْيضةزٖةَي يةبازةي جياواشةوة اِز ٖةَوو ئةو بووْي بةٖؤي  ١٨((شهطجري
 بهةئ بؤضووْاْة ئةو ضةيسي ئةطةز يةبةزئةوةي بهةئ، ديازي بابةتة ئةو بؤ ديازيهساو روويةنيََي ْاتواْني
 ْةتةوةيي بريي داْيضةزٖةَي٪ ))طصيت وةيةنيبةشَي دةنات طةيةىنؤَةَي و ضةزدةّ بؤ ئاَاذة ٖةزيةنة دةبيٓني

ٍَ  يبريوباوةِز و ضؤش و ٖةضت يَنمبَي َسؤظيض تا ٖةبووة َسؤظدا ذياْي روويََي سيٓرتئدَي ضةزةتاناْي يةطة
 ْيصإ َسؤظايةتي و طةنؤَةَي روويََي سيٓرتئدَي ْةتةوايةتي ٖةضيت و باوةِز بؤية ت،َٓيدةََي ْةتةوايةتي

 نة تةوةَيدةطةِز ناتة ئةو بؤ يصةنةيِز و ةطِز و ٖةية نؤْي روويةنيََي ْةتةوايةتي ٖةضيت نةواتة   ١٩((دةدات
ٍَ َسؤظةنإ ٍَ نؤَة  ْةتةوايةتييةوة بريي داْيضةزٖةَي يةبازةي ٖةز تسةوة يةاليةني بووٕ، تاقِ تاقِ و نؤَة

 ٢٠( ((١٧٨٠) يضاَي بؤ تةوةَيدةطةِز ْةتةوايةتي ضةزةتاي٪ ))تَيدةَي( ٓإَيِز)
 طةيصتيٓة( ْاضيؤْاييصّ) ْةتةوةيي بريي داْيضةزٖةَي دةزبازةي بؤضووْاْةي و جياواشي ئةو ٖةَوو نؤي ية     
 ناتةوة ووييةِز اّبةَي ئةوزوثا، بؤ تةوةَيدةطةِز ْةتةوةيي بريي داْيضةزٖةَي ضةزةتاي٪ نيَيبًَ نة ئةدماَةي ئةو

 و داٖةَي ضةزي ناتةدا يةّ ْةتةوةيي بريي نيَيبًَ و بهةئ ديازي وَيضاَي ضةْد يإ وَيضاَي بةتةواوي ْاتواْني
 روويََي ْةتةوايةتي بريي داْيضةزٖةَي نة ت،ْاطةيةَْي ئةوة ئةوةط اّبةَي اوبؤوة،بًَ تسدا طةالْي بةْاو دواتس
 يةضةز بؤضووْةنإ ضةزجةّ وو،خسايةِز وةيةىشَي بةضةْد يةضةزةتادا ئةوة و ٖةية روويََي هوبةَي ت،ْةبَي
 طةالْي بةْاو وةيةوَي و ةْطافةِز نساويض بةديازي و ئةوزوثا بؤ تةوةَيدةطةِز برية ئةو ضةزضاوةي نة نؤنٔ ئةوة
 .اوبؤوةبًَ ئةوزوثادا تسي

 ٪نوزديدا ئةدةبياتي ية ْةتةوايةتي ٖةضيت ثةيدابووْي ٣ــ١
 ئةوة ويطتةثَي نوزديدا ئةدةبياتي ية بهةئ ْةتةوايةتي ٖةضيت ثةيدابووْي بؤ ئاَاذة ئةوةي ضثَي     

 اوبؤضووْـــيِز جيٗإ ئةدةبياتـــي روويََي شيوةي بةٖــةَــإ نــوزديض ئةدةبياتي روويََي، نة  ووخبةيٓةِز
 نيَيبًَ تدةنسَي ياخود واْطةيةنةوةِز ية و ْوضةزة ٖةز ْةتةوةيي، بريي داْيبةضةزٖةَي  ضةبازةت ٖةية جياواش
 ٪ووخبةيٓةِز بؤضووْاْة يةو وٖةْدَي سةدايَي تدةنسَي بؤية نسدووة، باضيإ ضةزضاوةيةى بةضةْد بةضنت بةثصت

 ْوضيٓةوةي ضثَي٪ ))بؤ تةوةَيدةطةِز ْةتةوةيي بريي داْيضةزٖةَي ضةزةتاي واية يثَي( ْةبةش جةَاٍ)     
 َةال ةناْيٖةوَي و يةّضَي َوزادي تإضوَي و عومساْي ةتيدةوَي و( ١٥٩٩-١٥٣٧) ضةعدةدئ جواد بةنةينتَي

 ْؤشدةدا ضةدةي يةنةَي ْيوةي ية هسدووة،دةضتيجَي ٖةذدةوة ضةدةي ية تَيدةشًَ ٖةزوةٖا بةدييطي، ئيدزيطي
 ٢١((هدساوَيِز ضةندازاْي خةباتي ثًةي طةيصتووةتة
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 خاْي ئةمحةدي الي دةوَيةت و شَإ و ْاضيؤْاييصّ
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (،٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥11)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 ٖةية سييندَي و نؤٕ روويةنيََي نوزديصدا ويةَْي ْةتةوايةتي ٖةضيت ثةيدابووْي نة دةزدةخات، ئةَة ئةوة     
 َريْصيٓاْة، و َري ئةو ضةزدةَي بؤ ٓٓةوةَيدةطةِز ضةزةتانةي رووْوضإََي و ْوضةزإ ية وٖةْدَي وبةجؤزَي ، 

 وةَيبةِز ْاوضاْةيإ ئةو ضةزةتايي وةيةنيبةشَي نوزدضتإ جياجياناْي ْاوضة ية بووٕ إذونُِس وؤذطازَيِز نة
٪ تَيدةَي ْةتةوةيي بريي داْيضةزٖةَي بة ضةبازةت( طلئؤَي ؤبةزتِز) بةتايبةت تسيض ْوضةزي وٖةْدَي و بسدووة

 يةبةزاْبةز( ١٨٣٩) يضاَي ية عومساْي شهطيت دواي نة ةدإ،باوةِز يةو نوزد ثةزوةزاْي ْيصتيُإ ية ٖةْدَي))
 ٢٢((تَٓيدامبةشزَي ضةزبةخؤ هينوزدضتاَْي داوة يٖةوَي بةدزخإ َيطس ثاشاي عًي حمُد ينوِز ثاشاي ئيرباٖيِ

 بؤ تةوةَيدةطةِز نوزددا ويةَْي ْةتةوايةتي ٖةضيت داْيضةزٖةَي بة ضةبازةت بؤضووْاْة ئةو شؤزي ٖؤي     
 هييةضةزدةََي نوزد ئةطةز٪ نيَيبًَ تدةنسَي. نوزدي ضةزبةخؤي نياْي ْةبووْي و نوزد سدةضتةيذَي بةزدةواَي

 شؤز تواْيبا مبإ يةواْةية بوواية صزاوثازَي ْوضيين رووََي بواية، ضةزبةخؤ ةتيدةوَي و نيإ خاوةٕ نساودا ديازي
 تسيض ْوضةزي بهةئ، ديازي ْةتةوايةتي بريي داْيضةزٖةَي روويََي ياخود داْيضةزٖةَي ضةزدةَي ئاضاْي بة

 يةو و نوزددا ويةَْي تةتةوةيي ٖةضيت داْيضةزٖةَي بة ضةبازةت دةنةٕ بةدزخإ َري يؤَيِز بة ئاَاذة نة ٖةية،
 تْابَي بٓيات ْةتةوةيي ةٖةْديِز َةوداو نة نةضة يةنةَني بةدزخإ َري٪ ))تَيدةَي نة واية، بؤضووْي بازةيةوة

 ية ٖةبووة يؤَيِز بةدزخإ َري نةواتة  ٢٣((طستووة خؤي يجَي رووداََي ية نوزد ْاضيؤْاييصَي باوني وةنو و
 نوزدةوة بةالي اّبةَي ت،بووبَي ضةزةتايض ةٖةوَي ئةو ئةطةز نوزددا، ويةَْي ْةتةوايةتي ٖةضيت بسدْي ضبةزةوثَي

 ْةتةوايةتي ٖةضيت داْيضةزٖةَي دةزبازةي جياواشة بؤضووْي ٖةية تس ْوضةزي ٖةْدَي بايةخة، طايجَي ٖةز
 يبنتَي ية باس و دةنةٕ نوزدي روويََي ْوضيٓةوةي ةناْيٖةوَي بؤ ئاَاذة)) هيإبةشَي و نوزددا ويةَْي
 ٢٤((دةنةٕ( ١٦٠٤-١٥٤٣) يضاَي بةدييطي ةفداْيشةِز ةفٓاَةيشةِز
 ٖةضيت نسدْي ديازي و دةزخطنت ية اِسطَي طسْطي هيدةوزَي بةدييطي ةفداْيشةِز ةفٓاَةيشةِز نةواتة     

 بؤ بةدييطي ةفداْيشةِز نؤشصي)) نوزد ْوضةزاْي ية وشؤزَي بؤية. نوزددا طةينؤَةَي ويةَْي ْةتةوايةتي
  ٢٥((نوزدييةنإ َريْصيٓة و ذهووَةت وإيةَْي بةتني بةزةيةني هةوةْاْيثَي و ضياضيي يتيةنَي داَةشزاْدْي

 نؤْدا ية تدادةْسَي طسْطةنإ ةٖةوَي ية ويةنَي بة بةدييطي ةفداْيشةِز يٖةوَي اضتييةِز ئةو بؤ طةبةَي بة دةنةٕ
 ية تس هيٖةْدَي نوزددا ويةَْي ةْطداْةوةيِز و ْةتةوايةتي ٖةضيت بسدْي ضبةزةوثَي بؤ رووييةوةََي ووييةِز

 ئةمحةدي شيٓةنةي و َةّ بؤ ْةوةِسدةطَي نوزديدا ئةدةبياتي ية ْةتةوايةتي ٖةضتـــي ثةيدابووْي ْوضةزإ
 ْاضيؤْاييصَي بصوتٓةوةي بريي ْاوني بة خاْي ئةمحةدي شيين و َةّ ْوضيين يضاَي واتة شاييين ١٦٩٥)) خاْي

 وةيشَي بةٖةَإ نوزددا ويةَْي ْةتةوايةتي ٖةضيت داْيضةزٖةَي نة دةزدةخات، ئةوة ئةوةط واتة  ٢٦((نوزدي
 ضةزةتاي تسيض رووْوضاْيََي ية ٖةْديو ٖةزوةٖا ٖةية، سييندَي و نؤٕ روويةنيََي جيٗإ تسي طةناْينؤَةَي

 شاعريي يةنةَني نة( ١٧٠٦-١٦٥٠) خاْي ئةمحةدي٪ ))ضةزدةَي بؤ ْةوةِسدةيطَي ْةتةوةيي بريي داْيضةزٖةَي
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ابساٖيِ عُس حمُد  
 

 

 (٥1٥)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (،٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 تةنسدبَي شيين و َةّ خاْي تدةشَي ضوْهة ت،ْابَي بٓيات نوزدي طةينؤَةَي طوتازي ضةزةتاي نة نوزدة،
 ووييةِز خاْي ةناْيٖةوَي ٢٧((نوزد طةينؤَةَي و ايةتينؤَةَي ْاٖةَوازي ذياْي ية نسدٕ طوشازشت بؤ بةٖاْةيةى

 بؤ و نوزددا ويةَْي ْةتةوايةتي ٖةضيت بسدْي ضثَي بةزةو و دةزخطنت بؤ طسْطٔ ٖةويي ئةدةبييةوة و رووييََي
 .نوزدي يةنطستووي هيةتَيدةوَي بة طةيصنت ئةوةط

٪ تَيدةَي( ةباْيتاَي جالٍ) نوزددا ويةَْي ْةتةوايةتي ٖةضيت داْيضةزٖةَي بة ضةبازةت ٖةزوةٖا     
 بووٕ دزوضت ضةزةتاي وةى نوزد طةينؤَةَي شطازيِز بصوتٓةوةي ضةزةتاييةناْي وةبةشَي نوزدي ْاضيؤْاييصَي))
 ديازدةيةى وةى ةتةناْيواَيِز وزدة وزدة دواتس داوة،ٖةَي ضةزي ْؤشدةدا ضةدةي يةنةَي يةْيوةي دةزنةوتٔ و

 عومساْييةنإ دذي نوزديض خةباتي وبةجؤزَي ديازبوو وةثَي ٖؤشيازي ةْطداْةوةيِز نة ت،دةزدةنةوَي ووْيبةِز
 ٢٨((طست بةخؤوة ْاضيؤْاييطتاْةي ضسوشيت

     ٍَ  ْةتةوايةتي ٖةضيت دةزنةوتين و دإضةزٖةَي دةزبازةي ووِز خطتُاْة نة بؤضووْاْةي، ئةو ٖةَوو يةطة
 نؤْة، روويةنيََي خاوةٕ جيٗإ طةالْي و طةنؤَةَي باقي وةنو نوزديض نة دةزنةوت، ئةوة نوزددا ويةَْي

 (.ْاضيؤْاييصّ) ْةتةوايةتي ٖةضيت داْيضةزٖةَي بة ضةبازةت
     ٍَ  نيَيبًَ و بهةئ ديازي ديازيهساو هيَيضاَي جيٗإ تسي طةالْي روويََي ٖةزوةى ْاشتواْني نة ئةوةي يةطة
 .طةيصتووة يوتهة بة ةشداضاَي يةو و داوةٖةَي ضةزي نوزددا ويةَْي ْاضيؤْاييصّ بريي ةداضاَي يةّ

 ٪ْةتةوةيي شيعسي و خاْي ٤ــ١
 ضؤشي و خؤشةويطيت رووََي راييبةدزَي َةيٓةتييةوة دةزدو ٖةَوو ئةو بيٓيين بةٖؤي شاعريإ اضتيدايةِز     

 شاعريإ ية واي ْيصتيُإ خؤشةويطيت يوة،دةزبِس شيعس بة جؤزةنإ ية وبةجؤزَي ْيصتيُاْةنةيإ بؤ خؤيإ
 و ْةتةوايةتي ٖةضيت بووْي دوذَٔ، بووْةوةي ووووبةِزِز بؤ نازيطةز هيضةنَي بة بهةٕ شيعس نة نسدووة،

 .بووة شاعريامنإ طسْطي هينازَي َسؤظدا ْاخي ويةَْي ثةزوةزي ْيصتيُإ
 ثةزوةزي ْيصتيُإ و ْةتةوايةتي ٖةضيت دزوضتهسدْي ية تْةَابَي نازيطةزييةي ئةو شيعس ؤدايةَِس ئةطةز     
 شيعسي بؤية ْيصتيُإ، بؤ خؤبةختهسدٕ ية و طياْفيدايي ية ٖةبوو ضةزةني نازيطةزي بوو وضةزدةَاَْي ئةوا

 طةنؤَةَي بؤ ات،وَي خاني و دشَي بؤ ْيصتيُإ، بؤ خؤشةويطتيية و ضؤش ييندةزبِس٪ ))ية بسيتيية ْةتةوةيي
 ٢٩((شيعسي شَاْي بة طةنؤَةَي ئاشازةناْي و ضئَي ييندةزبِس ٖةزوةٖا

 بؤ نازيطةزيض هيضةنَي بؤتة و يوةدةزبِس شيعس شَاْي بة طةيةنةيإ ئاشازةناْي و ضئَي شاعريإ ٖةزضةْدة     
 نة يةوةي ٖةية جياواشي شيعسي شَاْي بة ْيصتيُإ بؤ خؤشةويطيت و ضؤش ييندةزبِس ضوْهة بةزاْبةزةناْيإ،

 .تدةنسَي يةضةز طوشازشيت نة ؤذاْة،ِز ئاضايي و ضادةيي قطةي بة
 ية وبةجؤزَي و ْوضيوة ْةتةوةييإ شيعسي باضي نالضيهيض شاعرياْي نة ت،بضَي يةبري ئةوةمشإ تْابَي     

 ية ئافسةت و ضسوشت جواْي و خؤشةويطيت ٖةضيت شياتس اّبةَي يوة،دةزبِس خؤيإ ٖةضتةي ئةو جؤزةنإ
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 .٢١٢ٍ نوزدي، ْاضيؤْاييصَي و ْاضيؤْاييصّ عةيي، جةعفةز 28
 .٩٨ٍ  نوزديدا، شيعسي ية تاشةنسدْةوة و ثةشَيو عةشيص، ئيرباٖيِ شةزَني 29



 خاْي ئةمحةدي الي دةوَيةت و شَإ و ْاضيؤْاييصّ
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 نازيطةزي سذَي نةوتووْةتة نةَرت نة بؤئةوةي تةوة،َيدةطةِز ٖؤنازةنةي ئةوةط داوةتةوة، ةْطيِز شيعسةناْيإ
 و ِشوَي نازيطةزي سذَي نةوتووْةتة شياتس هةزةوةْوَي شاعرياْي اّبةَي ُةنإ،ذَيِز ضةوضاْدْةوةي و داطرينةزإ

 نازيطةزي ئةوةط نة ْيصتيُإ ية دووزخطتٓةوةيإ و ئاشازداْيإ و طستٔ و ةتإدةوَي ضةوضاْدْةوةي
 و ْيصتيُإ خؤشةويطيت باضي و ٕدةزبرِب شيعس بة خؤيإ ٖةضتةناْي تواْيوياْة ضةزو نسدووةتة اضتةوخؤيِز

 ْةيإ اّبةَي دةزبةدةزييإ، و ئةشهةدمة و ئاشاز ٖةَوو ئةو ايضةزةِز وبةجؤزَي بهةٕ باثرييإ و باب ديشَي
 ٖةضتة ئةو تبَي وٖةزضؤَْي توْيوياْة و بهةٕ يةبري ييإَٓداَي و بووٕ يةدايو ينشوَي هيضضاتَي بؤ تواْيوة
 ًَْٔةَٖي دايو ْيصتيُاْي ية ئاذاوة و شةِز و دووبةزةني و مِز داوة يإٖةوَي بدةٕ، طةيةنةيإ و طةنؤَةَي ثيصاْي

ٍَ بؤية. بهةٕ ئاوةدا بةو وئاوَي و  خاْي ئةمحةدي ٖةضتةي ئةو شيعسي منووْةيةني ضةْد بة دةدةئ ٖةو
 .ووخبةيٓةِز ْيصتيُإ و طةنؤَةَي بة بةزاْبةز

 ٪خاْي ئةمحةدي الي شَإ طسْطي ٥ــ١
 نةبابةتي،  تدةزدةنةوَي بؤَإ ئاشهسايي و ووٕبةِز بهةئ خاْي ئةمحةدي عسةناْييش ضةيسي ئةطةز    

 ئاضتةي ئةو تا و داوة نوزدي بةشَاْي تةواوي طسْطي و داتةوة ةْطيِز دا يةشيعسةناْي نوزدي ْاضيؤْاييصَي
 دةزدةخات ْةتةوايةتي ٖةضيت بةزشي ئةَةط تس، شَاْةناْي ية ْةبووة نةَرت ٖيضي خاْي الي نوزدي شَاْي

 .بهةٕ يؤَةشي ئةَة يةضةز ْةبووة طسْط الي و بووة بةنوزدي ْوضيٓةناْي شؤزبةي  بةتةٖةَي خاْي، الي
 ْةتةوةنةي و نوزدي بةشَاْي شاْاشي ضؤٕ نة تدةزدةنةوَي بؤَإ بهةئ خاْي شيعسةي ئةّ ضةيسي ئةطةز     

 ٪تَيدةَي و دةنات
 ئةنساد نو رتْٔةبَي وخةَي تا

 بٓياد و ئةظٌ بَي َةعسيفةتٔ بَي
 نبنتَي خودإ َيًٌ ئةْواعي
 نبذطَي بَي تةَْي نسَاْخ

 نسَاْخ نو ْةبني ْةشةز ئةًٖي ٖةّ
 ٣٠(٣٠)  ئازَاْخ خؤ بؤ ذ ْةنسٕ عصل
 زووذي نة دةنات، َيًًةتدا يةذياْي شَإ يؤَيِز بةطسْطي ٖةضت خاْي بهةئ شيعسة ئةّ ضةيسي طةز     

 واش هإًَُالَْي داْيضةزٖةَي بةٖؤي َيًًةتةنةي بوو خةزيو نة نسد بةوة ٖةضيت شوو خاْي بؤية ْةتةوةية،
 شَاْي تةْةبَي ْةتةوةيي شَاْي ئةوناتةي تا تبَي ضةزنةوتوو تْاتواَْي ثةزوةزدة ضوْهة ٓٔ،بَي خؤيإ يةشَاْي
( عةزبي نوزدي) بضوني فةزٖةْطي ناتَي بيٓيةوة، اْدآَداَي ية داْةوةيئاوِز ية خؤي ئةَةط ْوضني، و ئاخاوتٔ

 و عيبادات ت،بَي ئاضإ ال سبووْيإفَي نسدازي) ئةوةي بؤ( بضوى ْةوبةٖازا) تدةَْي ْاوي و تدادةَْي بؤ يإ
 نةشَإ تدةزدةنةوَي بؤَإ يةَةوة٣١ (تَٓيبٓاضَي ثَي نوزدي بةشَاْي ئيطالَيإ يبريوباوةِز و ئائ ةنةناْينؤَي

 نةئةَةط فهسةوة، ووييةِز ٖةَيض بةشةزييةوة وييةِز َسؤظدا،ٖةّ بريي يةضةضجاْدْي ٖةية نازيطةزي يؤَيِز
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 شاعريامنإ ْوضةزوو الي ٖةية،بةتايبةت خؤي َةْدي تايبةت و طسْطي طةيةىٖةزنؤَةَي بؤتانةناْي
 .خاْي ئةمحةدي يةْاويصياْدا

 ٪خاْيدا ئةمحةدي يةبريي دةضةَيات و دةوَيةت طسْطي ٦ــ١
 ضوْهة ضةزةنييةنإ، بٓةَا ية هةيةنَي اتدةضةَي ديازة ت،بهسَي ةتدةوَي ضةزةنيةناْي بٓةَا ية باس ئةطةز      
 خؤي ٗاتوييَي بة خاْي ية، ْي َاْايةني ٖيض اْدٕاثةِزِز اتدةضةَي و ضةزؤى وةى ونةضاَْي ٖةبووْي بَي ةتدةوَي

 يةبووْي نةباضي خؤي شازةشاي و ئةشَوٕ بة نسدووةو ةتدازيدةوَي بٓةَاناْي بووْي نازيطةزي بة دةزني
 ئاَادماْة ئةو ٓاْةديَٖي ضةزةني بةضةزضاوةيةني ضياضي اتيدةضةَي دةنات، يخؤَاَي هيَريْصيَٓي يإ ةتدةوَي

 تبتواَْي نة دةنات، دادطةز و طؤشدَي ضةزنسدةيةني بووْي بؤ ئاَاذةي ٖؤْساوةدا  شؤز ية ت،ٖةزوةىدةشاَْي
 بووْي شطازِز بؤ ْةتةوةنةي زةضي فسياد تةببَي و بهات نوزدضتإ جوطسافياي ضٓوزي و وخةَي يةَايف بةزطسي
 ٖةزوةى تدةشاَْي ئاَادماْة ئةو ضةزةني بةبةْةَايةني يتيةنَي و يةطستووي طاْة،بَي داطرينةزي و ِشوَي يةدةضت

 ٪ تَيدةَي
 ئيتيفاقةى ٖةبواَة طةزدَي

 ئٓكيادةى َة بهسا اهِسظَي
  تةَاَي عةجةب و عةزةب و ؤِّز

  غوالَي دنس َةزا ذ ٖةَيإ
 ةتدةوَي و دئ نسَة د تةنُيٌ

 ذيهُةت و عًِ َة دنس تةذعيٌ
 ٣٢ نةَاالت خودإ بووٕ و تةَيص

 ْةبواية واْياْداَْي ية ًَُالَْي و ْانؤني و ابإٖاوِز نوزد طةيي ئةطةز دةنات ئةوة بؤ ئاَاذة سةدايَي خاْي     
 و عةجةّ و ؤِّز) َيًًةتاْي تةواوي بهسداية،ئةوا خؤَإ ابةزايةتيِز هةوةثَي ضاشةنإ ضازةْوس بابةتة يةضةز
 و شاْطت خاوةٕ دةبؤية نوزد ٖةزوةٖا دادةَةشزاْد، نوزدي ةتيدةوَي و نوزد اَيغوَي دةبووْة هةوةثَي( عةزةب

 . ذيهُةت و فةيطةفة و َةعسيفةت و عيًِ
 طةالْي و،نة خوديية ويطيت وجازَي دةنات، صهةطثَي ْانؤى ضوْي بؤ دوو دةنات ةتدةوَي باضي نة خاْي     
 و يةنطستٔ ويطيت نة ضةواْةثَي ئاوةذوو ٓةينسدووة،وَي خوزاو َاف و بةط بَي نوزدي نسدووة دةضت اباَي دي

 ئةوا تبَي دايو ية يةنطستٓةوة ويطيت ئةطةز اّبةَي شازاوةية، و بصز و ْادياز هداطةيَي يةْاو نة يةنطستٓةوةية،
 .دةطات خؤي بةَايف طةٍ و َطؤطةزة ةتدةوَي

 ٪ تَيدةَي و تةوةدةبيَٓي ةتدادةوَي ْةبووْي ية نوزد َةيٓةتي خاْي
 تفاقٔ بَي ٖةَيصة هعةثَي يةو

 شيكاقٔ و زوود تةَة ب دائيِ
 ئيتيفاقةى َة ٖةبواية طةزدي

 ٣٣ ئيتيفاقةى َة نسا ب بهسا هساظَي
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 خؤشي ٖةز ؟ْةبَي ةتيدةوَي نوزد دةبَي بؤ دةثسضَي نسدطاز نازي ية يَنضوزدةََي ضةزي سةدايَي خاْي واتا   
 بووْي بٓةَاناْي ٖةَوو دةْا وامناْدايةَْي ية ْي وهةوتَٓيَيِز خؤَإ ُةئَي طةز َيدةَي و داواتةوة خؤي اَيوةَي

 .تبَي َةيٓةت بةط و ةتدةوَي بَي نسدووة واي نوزد بةدبةخيت اّ،بةَي تيايداية ةمتإدةوَي
 نة تةوةَيِسدةطَي دوذَٓإ يةاليةٕ ةتدةوَي بؤْةبوْي ضياضي تسي هيٖؤنازَي ضةْد خاْي تسةوة يةاليةني   
 ٪تَيدةَي
 دةضازٕ وإ ب عةجةّ و زؤّ ئةظ

 نٓازٕ ضاز ٍ ٖةَي نسَاْخ
 نسَاْخ قةبيًي تةزةفإ ٖةزدوو

 ٣٤ ئازَاْخ نسْية قةشا تريي بؤ
 و فازس ،ية ٖاتووة دا بةضةزي نة دةضتةيةي سذَي ئةو نوزد نة دةنات بؤ ئةوةَإ باضي ووْيِز بة خاْي واتا   

 ٖةز خاوةْي نوزد ٖةزناتَي نوزد بؤ وإ وذةضازَي ،وةنو دةوزةداوة نوزديإ ٖةَوواليةى ،ية توزى و عةزةب
 ْيصاْةي بة نسدووة نوزديإ و بةشاْدؤتةوة دايإ صاْةَٖي ئةو ساخَي بوذاوةتةوة و بووة قبيًةيةى و ٖؤش و ضوثا

  تريةناْيإ
 بةتاقة ،ضوْهة ْاخات طوَي ثصت ئاَاْخ طةيصتٓة ضازةي طةَيِز  دةنات ةتدةوَي داَةشزاْدْي باضي نة خاْي      

 ضةى ضوثاو و ثازاضنت طايَيبةِز ضوثاية و ضةى َةبةضيت( شري) سةدايَي نة دةشاْي َةبةضت طةيصتٓة طةيَيِز
 . يوةبِس دةزي ٖوْةزيةناْي شانازة بة دا شيٓةنةي و َةّ ية نة ئاَاْخ، بة بطات دةتواَْي ْةتةوةنةي

 ضةزنسدةي نوزد ئةطةز واية صيثَي و دةنات ضةزنسدة باضي ةتدادةوَي بووْي دزوضت يةباضي خاْي       
 تدةزدةنةوَي بؤَإ بهةئ نوزد بازودؤخي ضةيسي طةز دةبوو، خؤي ايئاَي و ةتدةوَي خاوةْي طتا،ئَي ٖةبوواية

 ٪ تَيدةَي شاعري ٖةزوةنو بووئ ثةزوتةواشةيي ئاوازةيي توشي ضةزنسدةيي بَي يةئةدماَي نة
 شاٖةى ثاد َة ٖةبواية َة دَي طةز
 ٖةى نوال خودي بديا اليل

 تةختةى بووي ذ ببوا تةعني
 بةختةى بوَة ذ دبوو ظة شاٖس

 تاجةى بووي ذ ببوا ذ ببوا ذاظٌ
 جةى زةوا ذي َة بوو د ئةيبةتة

 َةيةتيُإ ٍ دنس غةخموازي
 ٣٥ئيُإ ية دةضت ذ دةزَي تيٓاْة

 هُإةواجَيِز ُةئَي بصاْيباية،ئةوا تةخيت و شايةٕ بة ٖةبواية،خؤي ثاشايةنُإ ُةئَي ئةطةز واتة     
 .ٓادةزدةَٖي دوذَٓإ دةضت ية ُةي،ئَي دةنسد ُةئَي ية دةبوو،غةخمؤزشي
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 بةشايةْي دةنات،نوزد َيًةتةنةي تةباي و يصييةنِس باضي نوزديةنةي ية ْاييصَي ْاضؤ برية بة خاْي     
 طةيةي ئةو ،ضوْهة تيايداية ةتيدةوَي بة بووٕ َةزجةناْي و ٖةٍ ٖةَوو ضوْهة دةشاَْي ةتدةوَي بووْي دزوضت

 . دةزبةدةزة و ئاوازة ٖةَيصة ْية ةتيدةوَي نة
 بةجَي جَي دةنسدةوة يَي بريي نة خاْي بريةي ئةو ،ئةطةز نسدووة نوزدي ئيُجساتؤزيةتي ٖصزي خاْي     

 .دةبوو خؤي ئيُجساتؤزيةتي خاوةْي نوزد َيًًةتي بباية،ئةوا
 ثس ديواْي ضةز بيداتة وشةو بيهاتة داية ٖصزي ية ئةوةي تواْيوويةتي دا شيٓةنةي و َةّ ية خاْي    

 بووْي دزوضت اليةْةناْي طصت تواْيويةتي دا( شئ و َةّ) ية و نوزديةنةي ية ْةتةوايةتي جةوٖةزي
 بةبَي نوزد نة بداتةوة نةضاْة ئةو اَيوةَي و بربَي دةز دوذَٔ ية تسضإ ئايين،بَي ةتيْةتةوةي،دةوَي ةتيدةوَي)

 . دةدةٕ ةّقةَي ية ْةشإ و َةعسيفةت
 ئةنساد نو رٕيَي ْة خةيل دا

 ٣٦ بوْياد و ئةضٌ بَي َةعسيفةتٔ بَي
 اّبةَي ٖةية، خاَةي  نوزد نة دةنات نوزدي ةتيدةوَي بووْي دزوضت بؤ طسْط ئاَاذةيةني سةدايَي خاْي    

 ضوثايةني بةبَي نوزدي ةتيدةوَي دةْا ٖةية بووْي و ثايةدازة ةتدةوَي ٖةبا ضوثا طةز نةواتة ية ْي ضوثاي
 . تْابَي دزوضت ْيصتيُاْي يةنطستووي

 يةضةز خاْي بريي يةبةزئةوةي ا،ئاَي و ةتدةوَي و شَإ بؤ خاْي واْيينِستَي و بري يةضةز بةنوزتي ئةَة     
 .تدةطسَيٖةَي شياتس و فساواْة شؤز ْةتةوةيي بابةتي
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 ئةدماّ

 ٪خوازةوة اضتياْةيِز و ئةدماّ ئةّ طةيصتيٓة ريٓةوةيةداتوَي ئةّ ْوضيين يةنؤتايي   
 ضوْهة خاْي ئةمحدي بؤ تةوةَيدةطةِز نوزديدا يةشيعسي ْاضيؤْاييصَي بريي داْيضةزٖةَي ضةزةتاي .١

 .بداتةوة ةْطِز داتَي ضياضيي نةبريي ْية يةبةزدةضت شيعسميإ هيدةقَي ٖيض شاعرية ئةّ ضثَي
 بةو وخةَي ٖؤشيازنسدْةوةي و خةبات جؤشداْي و يةٖاْدإ ْةتةوةيي شيعسي طصيت وةيةنيبةشَي .٢

 ضثَي بةزةو طةيةنةي ويطتويةتي بةزدةواّ، نة  تبطةيةَْي َةبةضتةنةي دةنات بؤ طةشةيْبا شاعري بريةي
 ديازي بؤ ضازةي طاَيِز ناتيصدا يةٖةَإ ْيصاْهسدووةو دةضت ْةتةوةنةي يةناْينوِز و نةّ و ْاتةواوي و تبضَي

 .نسدووٕ
 يقوَي هييةشاََي ييندةزبِس ادةيةِز بةو يوةودةزبِس خؤي طةيةنةي وَيةتيَةشَي ةوإِز و اضتِز شاعري .٣

 .تبَٓي بةالوة َةيٓةتيةناْي و خةّ و تةديَٓيبَٗي ئاواتةناْي ئازةشوو تدةيةوَي نةضؤٕ نسدووة، َسؤظايةتي
 .تدوابَي نوزدضتإ جيؤثؤيةتيهي و قةوَي ئةَين يةضةز نةضة يةنةّ خاْي .٤
 بؤئةوةي بؤنسدووة نازي و تاوداوة خؤي ئةضجي بوازةشدا يةّ داوةو نوزدي بةشَاْي بايةخي شؤز خاْي .٥

 .ٓٔبَٗي بةنازي ذيإ بوازةناْي يةٖةَوو و ْةنةٕ فةزاَؤط خؤيإ شَاْي ْةتةوةنةي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ابساٖيِ عُس حمُد  
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 املًدغ    

 خانُ، الصعس يف ًإنعكاساتوا الكٌمَْ تناًل البحث، هرا هٌعنٌان( خانُ أمحدِ عند ًالدًلْ ًاللغْ الكٌمَْ)     
 :حماًز من ًاخلامتْ املكدمْ إلُ إضافْ البحث ًٍتكٌن اإلنعكاسات، هري سَنات عن ٍبحث املنطلل هرا ًمن

 اجلانب من الكٌمُ احلس ًظوٌز ًخانُ، الكٌمَْ) عن ًالتطبَكَْ النظسٍْ الناحَْ من البحث تناًل      
 لتأٍَد الصعسٍْ باألمثلْ ًجئنا ،(خانُ عند ًالدًلْ اللغْ أهنَْ الكٌزدٍْ، األدبَات يف الكٌمَْ ًظوٌز التأزخيَْ،
 إلُ الكٌزدِ الصعس يف الكٌمُ الفكس ظوٌز عٌدّ هُ اليت خاللى، من إلَوا تٌصلنا اليت النتائج ًأهه املٌضٌع،
 ٍنسُ ال كُ ًالدًلْ باللغْ ًإهته السَاسُ، الفكس تناًل قبلى الصعسِ النص أِ لدٍنا لَس ألنى خانُ، أمحدِ
 .اجلانب هرا قٌمنا

 
 .خانُ الكَادِ، السلطْ، الدًلْ، اللغْ، الكٌمَْ،: املفتاحَْ الكلنْ
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            Abstract 

     (Nasionalism, language and state by Ahmadi Khany) is the tittle of    
the present study in which we tried to speak about nationalism and 
nation and their reflection in Khany's poems and from this respect the 
study deals with the facies of this reflection. Besides the preface and 
conclusions, the study onsists of main part and some other chapters . 
   The present study speaks theretically and practically about 
(nationalism, Khany, the emergence of nationalism sense historically, the 
emergence of nationalism in Kurdish literature and the importance of 
language and state by Ahmady Khany). At the same time, some poets 
are presented as examples for supporting the topics. The most 
prominent conclusions that the researche chieved are that the beginning 
of the emergence of nationalism in Kurdish poetry returns to Ahmay 
Khany, since we cannot find any other poets before which reflect 
poletical notion clearly. Moreover, Khany was very interested in 
language and the state inordr that his nations do not neglect these 
aspects . 
  
Key words:  Nation, language, the state, the power, the leader, Khany. 

 
 

 


