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پوختە:
گۆرانییەکانی کار لە چوارچیوەی زانستی فۆلکلۆر دابەش دەبێت .ئامانجی ئەم کارە کۆکردنەوە و
دابەشکردنی گۆرانیی کار لە ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ئێرانە .تیۆرییەکانی زانستی فۆلکلۆر لە
سەر چوار تیۆری مێژوویی-بەراوردی ،نەتەوەخوازی ،دەرون شیکاری و مرۆڤ ناسی دەستە بەندی
دەکرێن .میتۆدی کۆکردنەوەی ئەم کارە لە سێ جۆری کاری مەیدانی (وت و وێژ) ،بەڵگە و کاسێت (نەوار،
شریت) پێکهاتووە .بۆ ئەم مەبەستە گۆرانییەکان لە ناوچەی سنە ،سەقز ،سەرشیو ،هەورامان و مووچش
و کامیارن کۆکراونەتە-وە .گۆرانییەکان دوای کۆکردنەوە و دابەزاندنیان کراونەتە دەق .دوای هەڵسەنگاندن،
دەقی گۆرانییەکانی بە سەر چەن جۆری سەرەکی و الوەکیدا وەک :گۆرانی راو ،گۆرانی وەرزێری(حەوت
جۆر) ،گۆرانی ئاژەڵداری(هەشت جۆر) و دەیان ناویتر دابەشکراون .جۆر و ناوەرۆکی ئەم گۆرانییانە نیشان
دەدەن کە بەشێک لە مێژووی کۆمەاڵیەتی ،داب و نەریت ،پەیوەندی رەگەزی و چینایەتی کۆمەڵگا ..لەم
دەقانەدا رەنگیان داوەتەوە .هەر چەن نووسەر و بێژەری سەرەکی ئەم دەقانە نادیارن ،بەاڵم گەلێ باسی
قووڵی کۆمەڵناسی ،مرۆڤناسی و سیاسیان لە ناخدایە کە پێویستە بیانپارێزین و بە چاوی گەنجی فەرهەنگی
بۆیان بڕوانین.

پهيڤێن سهرهكى :کار ،گۆرانی کار ،ناوچەی کوردنشین.
سەرەتا
گۆرانییەکانی کار لە چوارچیوەی زانستتتتتی فۆلکلۆر جێ
دەگرن .فۆلکلۆر یان زانستتتی گشتتتی رووبەرێکی فراوان
لە زان ست و تیکنۆلۆژی تا پز شکی و ئەدەبیاتی زارەکی
لە خۆ دەگرێ .مۆرکی ستتەرەکی ئەم زانستتتە ئەوەیە کە
نەنووستتتتتتتراوەو و خاوەنی(وەک تاک و کەس) نادیارە،
بەاڵم بە هۆی فاکتۆری زمان لە چوارچێوەی جوگرافی
و نەتەوە و گەلێتتک دەردەکەوێتتت .کوردستتتتتتتتتتان وەک
یەکێک لەو شتتتتتتوێنانەی کە مێژوویەکی دوور و درێژی
شتتتتارستتتتتانیەتی هەیە(اویستتتتیان )١٣٩٩ ،و خاوەنی فرە
بەرهەمی فۆلکلۆری جێگای ستتتتتتەرستتتتتتوونمانە(نیکیتین،
 )1378گۆرانیی کتتاری تتتایبەت بە خۆیشتتتتتتتی هەیە کە
پیویستە وەک بابەتێک لێی ورد بینەوە.
.١

وت وێژ لە گەڵ د،بیهروز چەمەن ئارا

گەرچی کوردەکان وەک نووستتتەری گەلێ کتێبی تورکی
و عەرەبی و فارستتتتتتتیی دەوری گەورەی مێژووی یان لە
ناوچەی نێوئاوان(میزۆپۆتامیا)بینیوە ،جێگای گۆمانە کە
ئەم گەلە هیچی بۆ خۆی نەنووستتتتتتتیبێ و بەرهەمەکانی
هەر بە زارەکی هێشتتتتتتتتبێتەوە .من بۆ خۆم پێم وایە
گەلێک ئاستتتتەواری ئەدەبی و کەلتووری کوردی بە هەر
هۆ بردراون ،توێژەران باستتتتتتتی  ٧٠بەرگ شتتتتتتتانامەی
کوردی بە چوار زاری کوردی(کە ل هۆنی ،هەورا می،
ستتۆرانی و بادینی) لە ئەوروپا و واڵتی ئاڵمان دەکەن()1
و هەر وەها ئەلێن لە شتتتتاری قوم و تەنیا لە کتێبیانەی
ئایەتوڵاڵ مەرعەشتتتتتتتی  ١٥دەنووستتتتتتتی دیوانی مەحوی
هەیە( )2وەک زانراوە فۆلکلۆر گەلێ لتتتتک و پۆی لێ
دەبێتەوە و پێویستتتتە توێژەر جەخت لە ستتتەر یەکێکیان
 .2وت وێژ لە گەڵ شاعیر کامبیز کەریمی
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بکات .ئامانجی ستتتتتتەرەکی ئەم لێکۆڵینەوە کۆکردنەوە و
دەستتتتتتتەبەندی گۆرانی کار لە کوردستتتتتتتانی ئێرانە .ئەم
بەشتتتە وەک پەلێک لە داری فۆلکلۆر ستتتەرنجی کەمتری
لە ستتەر بووە .نەک هەر ئەمە بەڵکوو فۆلکلۆری کوردی
بە گشتتتتتتتتی دوو دژی گەورەی بووە ،یەکەم ئەوەیکە
دەوڵەتتتتتانتی نتتتتاوچە متێتژوو و ئەدەبتی نتووستتتتتتتترا و
ونەنووستتتراوی ئەم گەالنەیان پشتتتت گوێ خستتتتووە و
خۆیتتان لی الداوە و دووهەم ئەوەی کە بەشتتتتتتتێتتک لە
رووناکبیرانی کورد ،فۆلکلۆریان وەک شتتتتتتتتێکی کۆن و
سواو بینیوە و پێیان وابووە ئەمە پێویستە بیرێتە چاڵی
مێژووە .هەر چەن دەزانین بەشتتتتتتتێک لە ئەدەبی مەزنی
دونیا ریشەیان لە ئەدبی فۆلکلۆردایە و نموونەی ئەمانە
" شانامەی" فیردەو سی لە زمانی فار سی و "مەم و زین"
ی " خانی"لە ز مانی کورد یدایە " .مایکت چا یت"کە تیزی
دوکتۆراکەی لە سەر مەم و زین نووسیوە ،دەڵیت پێش
لەم دەقە نووستتتتراوە ،داستتتتتانی مەم و زین دەیان جۆر
گێڕانەوەی دەماودەمی لە ناوچەدا بەردەست بووە .جگە
لەمە ئێمە پێمتتتان وایە ئەدەبی فۆلکلۆر بە گشتتتتتتتتی،
ژێرختتانی فەرهەنگی ئێمەیە و کتتاری گرینتتر لەستتتتتتتەر
فۆلکلۆر" ،لە پێشتتتتتتتدا کۆکردنەوە و دواتر خوێندنەوەی
زانستیی ئەوانە"(بەحری.)١٣٩٩ ،
بەیانی مەسەلە:
گۆرانی کار بەشتتتتتتت ێک لە فۆلکلۆرە .فۆلکلۆر بە ما نای
زانستتتتتی گشتتتتتیە .ئەم وشتتتتەیە "بۆ یەکەم جار لە الیەن
ویلیام جیمز لە  ١٨٤٦بە کار هاتووە .پێش لەمە عەتیقە
ناستتتتتتتانی ئینگلیستتتتتتتی و زمانناستتتتتتتانی ئەڵمانی چەمکی
"عە ت یقەی گشتتتتتتتت تی" یتتتتان بۆ ئەم کە ل یمە بە کتتتتار
هێناوە"(فاضلی.)١٣٨٧:١١٩ ،
فلکلۆر باستتێکی قووڵ و بێ پەیە کە رەگ و ریشتتەی لە
مێژوودایە" .لە راستتتتتتتتیتتتدا مێژووی فۆلکلۆر بە رادەی
متتتێتتتژووی متتترۆڤە"( .)Propp, 1984فتتتلتتتکتتتلتتتۆری هەر
کۆمەڵگایەک تایبەت بە هەمان کۆمەڵگایە .بۆیە فۆلکلۆر
رەنر و بۆی ناسنامە بە خۆوە دەگرێ و لەم روانگەوە،
گرینگی تایبەت پەیدا دەکات .هەر چەن پێویستتتتە بوترێ
کە فۆلکلۆر درگای بە ستتتتتتەر ئاڵ و گۆندا دانەخراوە و
دەگرێ و دەبەخشتتتێ ،لە هەمان کاتدا فۆلکلۆر هەمیشتتتە
رەن گدانەوەی دون یای دەرەوە نییە و جاری وایە تێکەڵ
بە ئەفستتتتتتتانەو خەیاڵ دەبێت ،بە جۆرێک باس دەکرێت
ئەم زانستتتە "خاوەنی دوو بەشتتی روون و شتتاراوەیە و
4- Work song
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دوزینەوەی رووی نەپ ندی ئەم هۆنەرە کاری زا نا یانە
ئەم بەشەیە"(.)Bronner ,2017
" کار" لە باری ما ناوە یانی "پیشتتتتتتتە"و "کردەوە" و پێی
تاریف بە وا تای گۆرینی ماددە لە ری گای وزەوە د ێت.
"کتار" لە قوتتابیتتانەی فکری جیتتاوازدا متانتای جیتتاوازی
هەیە ،جاری وایە بە ما نای فەرهە نر و جاری وایە بە
مانای خولقانی دەستتتتتتتمایە و خزمەت هاتووە(م دفر،
 ،١٦ :١٣٧٧توستتتتتل  .)١٧:1375 ،مەبەستتتتتت لە "گۆرانی
کتتار( " )1ئەو ورتە ورت و ستتتتتتتۆستتتتتتتەکردن و ئەو
گۆرانیانەیە کە لە کاتی کار و بۆ کار و لە بەر خاتری
کار دەوترێن( .)Gioia, 2006,بە واتایێکی دیکانە مەبەستتت
"ئەو گۆرانیانەی کە وەرزێر و کرێکار و بەننا ،مستتتتتگەر
و ئاشتتتەوان...لە کاتی کار و بە مەبەستتتتی حەستتتانەوەی
لەش و گەشتتتتتتکردنەوی رۆب دەی بێژن"(شتتتتتتارباژير ،
.)٧٠-٧١ :١٩٨٥
لە راستتتتتتتتیتتتدا ئەم گۆرانیتتتانە گەلێ رەنگتتتاو رەنتتتر و
بەرفراوانن  .دەلیلی ئەمە جیاوازی زمان و جوگرافی و
جۆری کارە .لە شوێنێک کە دەریا هەیە ،گۆرانی ما سیە
راو و متتاستتتتتتتی فرۆش هەیە ،لە جێگتتایەک کە مەرەزە
دەنوێ ،گۆرانی بۆ برنج هەیە و لە شتتتتتتتوێنێتتک بەنوو
دەکوتری ،گۆرانی بۆ بەنوو کوتتتان(مدمتتدزادە.)١٣٩٦ ،
کە وابوو گۆرانی کتتار ،خەستتتتتتتەەتی نتتاوچە و زمتتان و
فەرهەنتتتتر بە ختتۆوە دەگتترێ .هەر چەن تتتوێتتژەری
پیشتتتتتتتەکۆنەکتتانی شتتتتتتتتتاری ستتتتتتتنە ،کتتاک فەریتتدوون
حستتتێنپەنایی( )١٣٩٥دەڵێت ئاستتتنگەرانی شتتتاری ستتتنە
گۆرانی کاریان نەبووە (لە بەر ئەوەی زۆریان ستتتتتتۆفی
مەرام بوون) بەاڵم ستتتتتتادقی هیدایەت ،نووستتتتتتەرەی بە
ناوبانگی ئێران وتوویەتی" :هەموو پیشتتتەکان ،گۆرانی و
وەهم و بتتتاوەنی تتتتایبەت بە خۆیتتتان هەیە"(هتتتدایتتتت،
.)1334:٤٩
لێکۆڵینەوە و کۆکردنەوەی گۆرانی کار ئەرکێکی بە پەلە
و خێرایە .لە بەر ئەوەی بە هتتاتنی تیکنۆلۆژی ،گەلێتتک
کار و پێشتتتتتتتە ،چیدی بە هێزی مەچەک و باهۆ بەرهەم
نایێن ،مەشتتتتتکە بەرقی جێگەی گاوس و مەشتتتتتکە تاڵی
گرتووتەوە ،ئاستتتتیاوی کارەبای ،جێگای هارە دەستتتتتی،
کۆم باین و تراکتۆر جێ گای درەو و جووت کردن ،هەر
بەم مەنتیقە کە کار نەما ،گۆرانییەکەیشی نامێنێ.
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ئەو شوینە کوردی لێ دەژی هەم لە باری مێژوویییەوە
کەونتتارە و هەم زۆریش بەرین و بەر باڵوە ،لە چوار
واڵت باڵوەی پێکراوە ،لە بەر ئەمتتتانە نووستتتتتتتەر پێی
نەکراوە هەموو گۆرانیە کان کار کۆ ب کاتەوە .هەر بۆیە
بە پێی هەل و مەرجی تتتتایبەتی ،کتتتات و ئتتتابووری،
ئامانجی ئەم لێکۆڵینەوە تەنیا کۆکردنەوەی گۆرانی کار
لە چەن نتتتاوچەێیکی کوردستتتتتتتتتتتانی ئێران بووە .بۆیە
دارماڵی ئەم کارە زۆری بە بەرەوە ماوە و رێگای هەیە
کەس یان کەسانی دیکە ئیشی لە سەر بکەن.
رابردووی لێکۆڵینەوە:
لە راستتتیدا رابردووی ستتەرنجدان بە فۆلکلۆر لە دونیادا
بۆ هیرۆدۆت دەگەنێتەوە .ئەم باستتە بۆ ماوەیەک پشتتت
گوێیرا و دواتر و بە تایبەت دوای رینیستتتتانە ،پەرژان
و پڕدانە ستتتتتتتەر فۆلکلۆر لە ئەورووپتتا پەرەی گرت و
گەشتتتتتتایەوە .باالرد لە ستتتتتتاڵی  ١٧١١دەستتتتتتتی کرد بە
کۆکردنەوەی گۆرانیە کانی خەڵکی لە فەنانستتتتتتتە ،دواتر
گۆتفرید هێردر کە ناستتتیۆنالیستتتتێکی فەرهەنگی ئەڵمانی
بوو ،ستتتتەرنجێکی زۆری دایە فۆلکلۆری ئەڵمانی ،لە بەر
ئەوەی ئەو زمانی بە کوولەکی رۆحی نەتەوەیی دەزانی
و پێی وابوو هەر زمتتانێتتک تەنیتتا دەتوانی رۆحی گەلێ
خۆی بگوازێتەوە .لە واڵتی ئێران لە پێشتتدا خارجییەکان
و دوای شۆنشی مەشرووتە( )١٢٨٥نووسەرانی ئێرانی
بە تایبەت کەستتانی وەک ستتادق هیدایەت ستتەرنجیاندایە
ستتتتتتتەر فۆلکلۆر و خەڵک و دەوڵەتیان بۆ کۆکردنەوەی
هتتتتانتتتتدا(جتت تتفتتری .)١٣٩٩ ،لە نتتتتاوچە کتتوردیتتیەکتتتتان،
ئۆسکارمانی نزیکەی  ١٠٠ساڵ پێشتر( ،بەحری)١٣٩٩ ،
گەلی بەیتی ناوچەی موکریانی کۆکردەوە و پێشتتتتتکەش
بە موزەفەردین شتتتای قاجانی کرد ،دواتر دوکتور قادر
فەتتتتاحی قتتتازی و دوکتور عوبەیتتتدوڵا ئەیوبییتتتان لە
زانکۆی تەورێز چەندین کاریان لە سەر بەیت و پەندی
پێشتتتتتتتنیتتان کۆکردەوە و باڵویتتان کردەوەپرۆفیستتتتتتتۆر
عیزەدین مستتتتتتتتەفتتا()١٩٧٠کتێبێکی بنتتایەیی لە ستتتتتتتەر
فۆلکلۆری کوردی نووستتتتتتتی .لەم ستتتتتتتااڵنەدا دوکتور
ئیستتتماعی شتتتەمە( )١٣٩٣کتێبێکی لە ستتتەر فۆلکلۆر و
م ێژووی کورد نووستتتتتتتی .هتتتتاشتتتتتتتم ستتتتتتتەل ی می و
کەهریزی( )١٣٨٧الیەالیەی دایکانی کورد و لەم سااڵنەی
دواییدا لە ستتنە مامۆستتتا موحەمەد ئەحمەدی( )١٤٠٠لە
مەهاباد مامۆستتتتتتتتا ئەحمەد بەحری( )١٣٩٩مامۆستتتتتتتتا
ستتتتتتتەالب پتایتانیتتانی( )١٣٨١متامۆستتتتتتتتتتا حەیتدەر لوتفی
نیا( ،)١٣٩٤مەزهەر و ئەوانیتر( )١٣٩١و مامۆستتتتا خالید

عەلیزادە( )١٣٩٢لە سەقز بەشێک لە فۆلکلۆری ناوچەیان
کۆکردەوە و لە چاپیان دا.
لە ستتتتتتتەر گۆرانی کار ،کاری تایبەتی نەکراوە ،بەاڵم لە
ستتتتتتتەر گۆرانی کوردی بەگشتتتتتتتتی کار کراوە .دوکتور
موحەمەد موکری(بێ تا) ستتتتتەالب پایانیانی() ئوردییانی
جەلی ( )١٩٧٧مامۆستتتتتا حەفید( )٢٠٠٢موستتتتەنن()٢٠٠٥
مامۆستتتا شتتارباژێڕی() ستتەفیزادە()١٣٧٥کازمی ()١٣٩٥
و و ندلم نت( )٢٠١٦باستتتتتتتی گۆرانی کورد یان کردووە،
موحەمەدزادە ( )١٣٩٦,١٣٩٧دوو وتتتاری زانستتتتتتتتی لە
ستتتتتتتەر گۆرانی کاری کوردی لە دوو گۆ ڤاری زانکۆی
تاران و عەالمە چاپ کردووە .رەنگە زۆر کاری گەورەو
ومەزن لە باشتتتتتتتوور و باکوور کرا بن و ئەمە روونە
کتتاریترێش کراوە کە من نەمتتدیون وبەر دەستتتتتتتتم نە
کەوتوون.
ئەو نووستتتەرانە کە لە ستتتەر ئەدەبی فۆلکلۆری کوردی
کتتاریتتان کردووە لەدوای ختتارجیەکتتان ،کۆردەکتتان بۆ
خۆیان بوون ،نووستتتتتتتەرانی گەلی بە هێز لووتیان بەم
کارەدا نەهێناوە ،نووستتتتتتتەرانی کورد زێدەتر کاریان لە
ستتتتتتەر پەندی پیشتتتتتتنیان و گۆرانی بە گشتتتتتتتی کردوە.
مامۆستا ئەحمەد بەحری کاری کارستانی لە سەر بەیت
کردووە و موحەمتتد ئەحمەدی( )١٤٠٠لە داستتتتتتتتتتان و
ئەف سانەی ناوچەی لەیاخ ،بەالم هێما ژانری وەک دوعا
و جوێن و شتتتتتیوەن ،کاری کەمی لە ستتتتتەر کراوە ،هەر
وەها کار لە ستتتتتتتەر فۆلکلۆری پزشتتتتتتتکی و تیکنۆلۆژی
نەکراوە.
چوارچیوەی تیۆری:
گۆرانی کار لە الیەک لە رێ گای ز مانەوە دەردەکەو ێت،
بە هتتتۆی فتتتتاکتتتتتتتۆری زمتتتتان دەبتتتێتتتتە بتتتتاستتتتتتتتتێتتتکتتتی
کۆمەاڵیەتی(ج فری حستتتتتتتنکلو )١٣٨٦ ،و لە الیێکەوە
بەرهەمێکی کۆمەاڵیەتیە ،لە بەر ئەوەی لە نتتاو کۆمەڵ
دەوترێ ،بۆ کۆمەڵ دەوترێ و لە نتتاو کۆمەڵتتدا متتانتتای
خۆی دەبەخشتتتتێ .گۆرانی کار هەر وەها هاوئاهەنگی و
جوانی تێتتدایە و لەم الوە دەکەوێتە بەشتتتتتتتی هۆنەر و
جوانی ناستتتتتییەوە ،هەر بۆیە دەکرێت هەم لەو تیۆریانە
کەڵتتتتک وەرگرین کە گۆرانی کتتتتار وەک بەرهەمێکی
کۆمەاڵیەتی چتتاو لێتتدەکەن ،هەم لەو تیۆریتتانە ستتتتتتتوود
وەر گر ین کە گۆرا نی کتتتتار وەک بەرهە می هۆنەری
ئەبینن .ئێمە تیۆرییەکانی ئەم ستتتێ بەشتتتە بە خشتتتکەیی
بتتتتاس دەکەین ،هەر چەن کتتتتاری ئێمە لێرەدا تەنیتتتتا
کۆکرنەوە و دەستتتە بەندی کردنی گۆرانییەکانی کارە و
کارمان بە هۆکارو بۆچییەتی بابەتەکە نییە.
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 -1تیۆرییەکانی فۆلکلۆر کە گۆرانی کاریش دەگرێتەوە
 -2تیۆرییەکانی کۆمەڵناسی ئەدەبیات
 -3تیۆرییەکانی هۆنەر
لە راستتتتتتتتیدا گەلێک تیۆری بۆ خوێندنەوەی فۆلکلۆری
هەیە بەاڵم چوار قوتتتتابیتتتانە یتتتان تیۆری گرینتتتر بۆ
خوێندنەوەی فۆلکلۆر لە ئارادایە(دورستتتتتتتۆن).)٢٠٠٧ ،(1
ئێمە لەم بەشەدا بە کورتی باسی ئەم تیۆریانە دەکەین.
 . 1تیۆری مێژوویی_بەراوردی:
کاری بەراورد کاری لە زۆر بواردا دەکرێ و مەنتیقی
گشتتتتتیان دیتنی تۆفیر و وێکچووی دوو بابەتەکەیە .ئەم
تیۆرییە زیاتر باستتتتێکی مێژوویی جوگرافیکی ناوچەیێک
لە تەک نتتاوقەیێکی دیکە بەراوەرد دەکتتات ،ئەم تیۆرییە
زیاتر باسی مەسەلە هاوبەشەکان دەکا و گۆنانکاری و
کارتێکری ئەوان لە ستتتتەر یەکتری روون دەکاتەوە .ئەم
روانگە هەوڵ دەدات کرۆک و ستتتتتتتەرچتتاوەی بتتاستتتتتتتە
هاوبەشەکان بدۆزێتەوە.
 . 2تیۆری نەتەوە خوازانە:
ئەم روانگەیە ،فۆلکلۆر وەک میراتی نەتەوەیی چتتتتاو
لێتتدەکتتات .ئەم بیرە دەڵێتتت ئەوە راستتتتتتتتە کە فۆلکلۆر
باستتتتتێکی هاوبەشتتتتتە ،بەاڵم فۆلکلۆر لە چوار چێوەیێکی
جوگرافی جێدەگرێ و باستتتتی جوگرافی باستتتتی خاک و
نەتەوەیە .ئەم بۆچوونە دەپەرژێتە ستتتتتتتەر فۆلکلۆری
واڵتێکی تایبەت و بە شتتتتتتتێوەی تایبەتی بۆی دەنوانێت.
ئەم روانگە لە هەر واڵتێتتک تتتایبەتمەنتتدی ئەو واڵتە لە
خۆدەگرێ .لەم روانگەیەدا فۆلکلۆر جتتتتاری وایە بۆ
جیاکردنەوە و جاری وایە بۆ رزگاری بە کاردێت .ئەم
روانگە فۆلکلۆر تێکەڵ بە ئتتتایتتتدئۆلۆژی و دەستتتتتتتەاڵت
دەکتتتتات و جتتتتاری وایە وەک پتتترۆپتتتتاگەنتتتتدا کەڵتتتکتتتی
لێوەردەگرێتتتتت .لە مێژووی فۆلکلۆردا واڵتی جیتتتتاواز
کەڵکی جیاوازیان لە فۆلکلۆر وەرگرتووە.
 . 3تیۆری مرۆڤناسی:
چەمکی ستتەرەکی زانستتتی مرۆڤناستتی کەلتوورە .گەلێک
مرۆڤناستتتتتتی مەزن وەک بواس ،مالینۆفستتتتتتکی و رۆس
بنتتدیکتتت فۆلکلۆریتتان وەک بتتابەتی کەلتووری دیوەو و
وەک فەرهەنر خوێندویانەتەوە .مالینۆفستتتتتکی پێی وایە
فۆلکلۆر ستتتوودمەندە(یانی کارایی هەیە) و باستتتکام پیی
وایە فۆلکلۆر رەنگدانەوەی نەفستتی ژیانە .بە گشتتتی ئەم
روانگە پێی وایە فۆلکلۆر ستتتتوودی وەک بەیانی ستتتتۆز،
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تەویری ستتتیاستتتی ،پەیوەندی کۆمەاڵیەتی و ناستتتنامەی
فەرهەنگی هەیە.
 . 4تیۆری دەروون شیکاریك:
لەم روانگەدا فۆلکلۆر خاوەنی دوو بەشتتتتتی ئاشتتتتتکرا و
نەپنتتدییە .بە واتتایێکە روونتر فۆلکلۆر لە دوو بەشتتتتتتتی
هوشتتتتیار و ناهوشتتتتیار پێکهاتووە .بە بڕوای دورستتتتن
فۆلکلۆر پیشتتتتتتتتا ندەری هوشتتتتتتت یاری و ناهوشتتتتتتت یاری
ئێمەیە(.)Dorson ,1975:7
ئەم تیۆرییە لە رۆژگتتتتاری ئەمڕۆدا زیتتتتاتر بە تیۆری
ستتیمبۆلی جنستتی( )2ناستتراوە ،ئەم بۆچوونە ریشتتەی لە
تیۆری فڕۆیتتددایە .فرۆیتتد پێی وایە دەروونی مرۆڤ لە
سێ بە شی یەریزە ،عەقڵ و فەرهەنر پێکهاتووە .کاری
عەق رێک خستتتتتنی داوای یەریزە لە گەڵ فەرهەنگدایە،
یەریزە کە داواکەی لە جێی خۆی و لە کتتتاتی خۆی
جێبەجێ نابێت ،دەخزێتە ناهوشتتتتتتتیارەوە ،ئەم حەزە لە
بەین ناچێت بەلکوو لە ناهۆشتتیار خۆی ماتەدەدا و تەنیا
لە کات ێک کە عە قڵ بە جۆر ێک ستتتتتتتەرگەرم دەبێ یان
ستتەری لێدەشتتێوی خۆی دەردەخات ،ئەو کاتانە بریتین
لە خەو دیتن ،قستتە لە دەم پەنین ،مەستتتی و هیپنۆتیزم.
ئەم تیۆرییە باسی وا بۆ فۆلکلۆر دەگوازرێتەوە کە کاتێ
کۆمەڵگا بەری خواستەکانی دەگیرێ دەچیتە ناهوشیاری
کۆمەڵگا و لە رێگای فۆلکلۆرە و لە شتوێنی خۆی ،خۆی
وە دەر دەختتتتات .بە بڕوای دانتتتتدووس( )2005,395لە
رێگای فۆلکلۆرەوە کەسێک دەتوانی شتێک بدرکێنێ یان
کار ێک ئەن جام بدات کە لە ژ یانی ئاستتتتتتتتای یدا تابۆ و
قەدەیەیە.
 تیۆرییەکانی کۆمەڵناسی ئەدەبیات:ئەم تیۆریانە دەپەرژێنە ستتتەر پەیوەندی نێوانی کۆمەڵگا
و ئەدەبیتتتات .بە واتتتتایێکی روونتر ئەوان پێیتتتان وایە
ئەدەبتتیتتتتات متتتتایە و هەوێتتنتتی ختتۆی لە کتتۆمەڵ وەر
دەگرێ.یانی ئەدەبیات سەر بەخۆ نییە .دیارە ئەدەبیاتیش
کار لە ستتتتەر کۆمەڵ دەکات .هەر چەن ئەمە قستتتتەی لە
ستتتتتتتەر نییە و ئەم پەیوەنتتتدییە دوو الیەنەیە بەاڵم بە
روونی ئەوان ئەدەب یات بە شتتتتتتتتێکی رووەکی و کاری
تاکێتک( تاکە کەس) نابینن .ئەمەش بۆ خۆی رابردووی
هەیە ،مادام دۆستتتتتتتتاڵ ستتتتتتتاڵی  ١٨٠٠ستتتتتتتەرنجی دایە
پەیوەنتتتدی نێوان دامەزراوەی دین و ئەدەبیتتتات ،دواتر
هیپۆلیت تین وتی ستتتتتێ هۆکاری رەگەز ،دەور و بەر و
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زیتتتتاترین کتتتتاریگەریتتتتان لە ستتتتتتتەر ئەدەبیتتتتات هەیە،
مارکستتتتتیستتتتتتەکان بە پەیرەوی لە مارکە ئەدەبیات لە
بەشی سەرخان دادەنێن و ژێر خان بۆ بەشی ئابووری
تەرخان دەکەن(عسکری حسنکلو.)١٣٨٦ ،
ئۆسکار پیتی فەرانسەیی ئەدەبیات وەک کااڵی ئابووری
دەبینێ و بتتاستتتتتتتی بەرهەم هێنتتان و دابەشتتتتتتتکردن و
مەستتترەفکردن دەکات(استتتکارپیت .)١٣٧١ ،کۆمەڵناستتتی
ئەدەبیتتات لە درێژەی رەوتی کتتاری خۆیتتدا لتتک و پۆی
زیاتری لێ دەبێتەوە و بەاڵم ستتتتتتتەرتۆپی ئەوان جۆر
لۆکاچ و لۆسین گۆڵدمن ە.
 تیۆرییەکانی هۆنەر:دوکتور ئەمیر حستتتتتتتێن ئاریانپووە کە کۆمەڵناستتتتتتتێکی
مارکسیستی ئێرانی بووە و کتێبێکی لە سەر کۆمەڵناسی
هۆنەر نووستتتتتیوە و باستتتتتی ستتتتتەرچاوەکانی هۆنەر لە
روانگەی تیۆرییەوە دەکتتا و ئێمەش تەنیتتا ئەمە لێرەدا
باس دەکەین:
" .1تیۆری شتتلیر( )1و ئستتپنستتر( :)2ستتەرچاوەی هۆنەر،
یەریزەی کایەیە.
 .2تیۆری مارشاڵ( :)3هۆنەر بۆ زینەت و سەرنجراکێشی
سەری هەڵداوە.
)
4
(
 .3تیۆری باڵدووین  :ستتتتتتتەر چاوەی هۆنەر جۆشتتتتتتتی
خۆدەرخستنە.
)
5
(
 .4تیۆری النر فیەد  :هۆنەر لە تێکەڵی جۆشتتتتتی کایەو
خۆدەرخستن پێکهاتووە.
)
6
(
 .5تیۆری ئەلکستتتتتتتتتانتتتدیر  :هۆنەر بەهرەی یەریزەی
حەیوانی سازکردنە.
 .6تیۆری فڕۆید( :)7هۆنەر لە دەیەزی جینسی سەرچاوە
دەگرێ.
)
8
(
 .7تیۆری مەکداوێڵ  :ستتتتتتەرچاوە هۆنەر هانیی فیتری
جۆر بە جۆرە.
)
9
(
 .8تیۆری هیرن  :هۆنەر لە ستتتتتتتەرە تاوە بۆ ئەنجتامی
نیازی ژیان پێکهاتووە" (آريانپور.)2 :1354 ،
ئار یان پور جگە لە تیۆری هێرن ،ئەوانی تر بە فشتتتتتتتە
دەزانێ و پێی وایە هۆنەر ستتتتتتتەرچاوەی لە ژیاندایەو و
ستتتتتتتەر چاوەی ژ یانیش ئابووریە ،بە هەر حاڵ ئەم بۆ
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چوونە داشکێنەرانەیە و ژیان ئاڵۆزتر لەوەیە کە بە یەک
قسە هەمووی لێکبدەیتەوە.
میتودۆلۆژی(رەوش ناسی):
ئەم لێکۆڵینەوە لە چوارچیوەی لێکۆڵینەوەی چۆنتتایەتی
جتتێتتتتدەگتترێ .لتتێتتکتتۆلتتیتتنەوەی چتتۆنتتتتایەتتتی لە بەرانتتبەر
لێکۆڵینەوەی چەنتتتدایەتی جێ دەگرێ ،لە کتتتاتێکتتتدا لە
چەندایەتیدا توێژەر بە دوای رەقەم وعەدەد دا دەگەنێ،
لە چۆنتتتتایەتی بە دوای متتتتانتتتتا و بتتتتایەخ و وشتتتتتتتەدا
دەخولێتەوە(مدمتتتدپور ،١٣٩٥ ،حریری .)١٣٩١ ،ئەوەی
کە ئێمە کام بەش بۆ لێکۆڵینەوە هەڵبژێرێن بەستتراوە بە
پرستتتتیاری لێکۆڵینەوەیە .کۆمەڵگای لێکۆلینەوە بۆ کاری
مەیتتتدانی بۆ کۆکردنەوەی گۆرانییەکتتتانی کتتتار ،زیتتتاتر
پاریزگای کوردستتتتتتتتانی ئێران دەگرێتەوە بەاڵم هەندێ
ستتەرچاوە دەپشتتکێندری بۆ ئەوەی هەندێ کاری پرژ و
باڵو بیرێتەوە ستتتتتتتەر گرد و کۆی ئەم خەرمانە .دیارە
ئەم ستتەرچاوانە هەندێکیان لە باشتتوور کار کراون و بە
گۆرانیی ئەوێ رەنگین کراون و هەنتتتتدێکیتتتتان ه یی
پارێزگاکانی تری کوردستانی ئێرانن .بە گشتی شێوەی
کۆکردنەوەی زانیاری ئەم لێکۆڵینەوە سێ جۆر بووە:
 -1لە بەشی یەکەمدا وت وێژ لە گەڵ ئەو کەسانە کراوە
کە گۆرانی کتتار دەزانن و ئتتامتتادەن بوون بۆ ئەم کتتارە
هتتاوکتتاریمتتان بکەن .جگە لە ئتتامتتادەگی بۆ هتتاوکتتاری لە
بتتاری ئەخاقی لێکۆڵینەوە پێویستتتتتتتتت بوو ئیزنیتتان لی
وەرگرین کە ئایا بۆمان هەیە زەبتی کەین یا نا! بۆ ئەم
مەبەستتتتتتتتە گەلێ ناوچەی کوردستتتتتتتتانی ئێران گەناین
(کامیاران ،مووچش ،دیواندەرە ،ستتتتتتتەقز) و لە گەڵ ئەو
ژن و پیاوانە قستتتتتتەمان کرد کە گۆرانی کاریان دەزانی.
هەنتتتدێتتتک هتتتاوکتتتاریتتتان کرد و بەشتتتتتتتێتتتک نەیتتتانکرد.
دەستتتتتتتتەیێکیان ئیزنیاندا دەنگیان بگوازینەوە و هەندێ
نە یان هێشتتتتتتتتت .ئەوانە کە نە یان هێشتتتتتتتتت ئێمە دەقی
گۆرانیەکانمان الی خۆیان نووسی.
 -1ئەو کتیبانە کە باستتتتی گۆرانی بە گشتتتتتی و گۆرانی
کاریان بە تایبەتی کرد بوو ،گەر شتتتتێکمان گیر کەوت،
قۆستتتتتمانەوە و کۆمانکردەوە .ئەم کتێبانە زیاتر باستتتتی
داب و نەریتی بە گشتتتتتتتتی بوون کتێبی تتتاقتتانەمتتان و
تایبەتیمان لە سەر گۆرانی کار دەست نەکەوت.
Alexander1112-freud
cmDougal13Hirn14-

10- Langfeld
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 -2هەندێ گۆرانی کارمان لە شتتتتتریت(نەوار ،کاستتتتتێت)
دابەزاند ،بۆ نموونە دوو گۆرانی "مەشکەژەندن" و "یاڵاڵ
شۆفیر" لە دوو مامۆ ستای بلێمەت فۆلکلۆری و گۆرانی
"رەسووڵ نادری" و "مامۆستا زیرەک" وەرگرتووە.
دوای کۆکردنەوەی ئەو گۆرانییانە کە بە دەنر تۆمارمان
کردبوون ،ستەرلەبەر هەموومان نووستین ،دواتر لە بەر
یەکمان دانان و لە سەر ئەساسی رەوتی پێشوەچوونی
کۆمەڵگا بە سەر چەند تەوەردا دامان بەشین.
لێکدانەوەی بابەت:
دوای ئەوەی گۆرانییەکتتانمتتان کۆ کردەوە ،ئەوانمتتان لە
چەن دەستتتتەی ستتتەرەکی و الوەکیدا دابەشتتتکرد ،لە بەر
ئەوەی هێنتتتانی وردەکتتتارییەکتتتان لەم وتتتتارەدا جێگتتتای
بەرتەستتتتتکە ،لێرەدا ئاکامی کارەکە بە گشتتتتتتی دەخەینە
روو و لە هەر کتتام لە گۆرانییەکتتان وێنە دێنینەوە .بۆ
وێنە یان نموونەی گۆرانیەکان ،جاری وابووە ئێمە تەنیا
یەک دەقمان لە بەر دەستتتتتتتتدا بووە و جاری وایە چەن
دانە ،لەو کاتانە کە چەن نموونە کارمان لە بەر دەستتتتت
بوون ئەم تەویرەمان کرد ،گەر دەقەکان لە یەک چوون
یەک نوسیەمان دانا و گەر جیاواز بوون چەن نوسیە،
جتتتاری وابوو زاراوەو و وەزنی یەک گۆرانی لە دوو
ناوچە زۆر لە یەکتری جیاواز بوون ،هەر بۆیە لە دوو
جۆرمان دانان .بە کورتی گۆرانییەکانی کارمان بە سەر
چەن بەشتتتتتی ستتتتتەرەکی و الوەکیدا دابەشتتتتتکرد و ئەو
گۆرانیانە کە لە ژێر چەتری ئەو چەن جۆرە ستتتەرەکییە
جێگایان نەبووە لە دەستەی پرژ وباڵو ریزمان کردن.
 -1گۆرانی راو:
روونە لە کوردستتتتتان وەک هەر شتتتتوێنێکی دیکە ،ئێمە
یەک جۆر راومتتان نییە و هەر بەم پێیە چەنتتدین جۆر
گۆرانی راومان بۆ راوی جیاجیا هەیە ،بەاڵم دەسکەوتی
ئێمە لەم بەشتتتتتتتە هێ ند فرە نەبوون کە ئەوانیش بکەینە
چەند دەستتتتتتتەوە ،بۆیە هەموومان لەژیر ستتتتتتەر دێڕێی
گۆرانی راو ریز کردن.
 -2گ ۆرانی وەرزێری :کە خۆیتتتان بۆ حەوت جۆری
الوەکی دابەش دەبن:
 -1-2گۆرانی گیا چنین
-2-2گۆرانی زەوی کێاڵن(جووت کردن)
-3-2گۆرانی درەو
-4-2گۆرنی کچان بۆ پیاوانی دروێنەکار
-5-2گۆرانی هارە دەستی
 -6-2گۆرانی هۆلە(خەرمان کوتان)
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 -7-2گۆرانی گیا هەڵونین(بە داس)
 -3گۆرانی ئاژەڵداری و شیرەمەنی کە ئەمەش بە هۆی
بەر باڵوی بۆ هەشت بەش رێکیرا:
-1-3گۆرانی شوانی
-2-3گۆرانی هەوار
 -3-3گۆرانی شیردۆشین
 -4-3گۆرانی بێری
 -5-3گۆرانی ماس فرۆش
 -6-3گۆرانی مەشکە
 .8-3گۆرانی دۆینە
 -8-3گۆرانی ئازاڵە(کچانە)
 -4گۆرانی پێش پیشەسازی(مۆدێڕن)
. -5گۆرانی پرژ و باڵو
لە بەر ئەوەی باستتتتتتتکردن و میناک هێنانەوە بۆ هەموو
گۆرانییەکان لە وتارێکدا جێگای نابێتەوە هەوڵ ئەدین لە
هەر جۆر گۆرانی یەک تا چەن نموونە بهێنینەوە .جاری
وایە گۆرانیێکی وەک راو چەنتتد جۆری هەیە و هەنتتدێ
لە گۆرانییەکان چەندین بەیتن ،بۆیە بە پێی مەنتیقی هەر
کامیان نموونەیان دەخەینە بەردەست.
 -5گۆرانی راو:
راو لە ناوچە کوردنشتتتتینەکان زۆر بەر باڵوە ،ئەم راوە
جاری وایە لە بەر سەرچاوەی ژیانە ،واتە راو بۆ بژێوی
ژیانی رۆژانە دەکەن و جاری وایە راو لە بەر کایەو و
راوراوێنە ،هەندێکی بۆ خواردنە و هەندێکی بۆ پێست و
خوێن نەچیر ،راو هەندێ جار تەنیا بۆ کوشتتتتتتتتن و لە
نێوبردنی ئتتاژەڵە .یتتانی ئێمە لە راوە بەرازەوە راومتتان
هەیە تتتتا راوە دووپشتتتتتتتتتک ،راوی دەڵەک و رێوی بۆ
پێستتتەکەی ،راوی کەڵە کێوی بۆ گۆشتتت و شتتاخەکانی،
راوی بەراز بۆ خۆشتتتتتتتی و جتاری وایە لە بەر ئەوەی
خەڵکی بەرازیان لە ال مزێڕە .ناو جاری وایە بە کۆالرە
و سەوتەیە و جاری وایە بە داوو و هەندێ جار راو بە
تفەنگە و جاری وایە بە ژار ،هەندێ جار ئەمە بە سەگ
و تانجی دەکرێ و هەموویان پاشگری راویان لە سەرە
و ئەم نتتاوانە لە پەیوەنتتدی کۆمەاڵیەتیش بە کتتار دێتتت،
وەک ستتتتتەگە راو ،خووە راو ،لە بەر ئەوەی جۆری راو
حەیوان جۆراو جۆرە ،جاری وایە ئەم کارە بە بێدەنگی
دەکرێ و جاری وایە بە هەرا هوریا ،جاری وایە گۆرانی
لە گەڵدایە ،بۆ وێنە:
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ناوچتتتتتتتتتیتتتتتتتتت تتتتتتتتتان

ئەی

ناوە،

چ

ناوە؟

ناوە

دەشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی

لە

«الجتتتتتتتتتان»ێ

ئەستتتتتتتتتتتتتپتتتتتتتان زیتتتتتتتن کەن ئەی لەیتتتتتتتاوە

تتتتتتتانتتتتتتجتتتتتتیتتتتتت تتتتتتان بەرنە ستتتتتتتتتەر النتتتتتتێ
دەشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتێتتتتتتتتیە

ناوە؟

ئەی

نتتتتتتتتۆبە

ناوی

ناوچتتتتتتتتتیتتتتتتتتت تتتتتتتتتان

چتتتتتتتتتاک

بتتتتتتتتتڕوانە

ئەی

ئەوە

دانتتتتتتتتتتتی

ئەی

ناوە؟

ئەی ناو لە دەشتتتتتتتتتتتتتتتتتی «بتتتتتیتتتتتتتتتتتوێتتتتتن»ێ

ئەستتتتتتتتتتتتتپتتتتتتتان زیتتتتتتتن کەن ئەی لەیتتتتتتتاوە

ئەی تتتتتانتتتجتتت تتتیتتتتان بەرنە ستتتتتتتەر شتتتتتتتتتوێتتتنتتتێ

بەراوێ

ئەی لە النتتتتتتتی هەڵتتتتتتتبستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتێتتتتتتتنتتتتتتتێ

ناوێ؟

پتتتتتتتتارزیتتتتتتتتنتتتتتتتتێ

ستتتتتتتتتتتتەر

ناو

ناوچتتتتتتتتت تتتتتتتتتیتتتتتتتتتان
بتتتتتتتتتتتتۆم

ناوە،
زۆر

ئەی

ناوە،

بتتتتتتتتتتتتانتتتتتتتتتتتتر

ناوچتتتتتتتتتیتتتتتتتتت تتتتتتتتتان

چ
چ

کەنە
ئەی

ناوە

چ

ئەی

ناو

شتتتتتتتتتتتتتتەوێتتتتتتتتتتتیە

گەیشتتتتتتتتتتتتتتتە

ئەستتتتتتتتتتتتتپتتتتتتان زیتتتتتتن کەن (ئەی) لەیتتتتتتاوە

ئەی ختتتتتتۆ بتتتتتتاوێتتتتتتنە ستتتتتتتتتەر زیتتتتتتنتتتتتتێ

ئەی وەرن ستتتتتتتتەیتتتتتری تتتتتتانتتتتتجتتتتتیتتتتت تتتتتان کەن

ئەی لەگەڵ کەروێشتتتتتتتتتتتتکە شتتتتتتتتتتتتیتتتتتتنتتتتتتێ

ئەم گۆرانییە باستتتی راوە کەروێشتتتک بە تانجییە ،دیارە
راوچی یان بە ستتتواری ئەستتتد راو دەکەن ،ئەم نیشتتتان
دەدا کە راو لە زستتان نییە .دیستان دەزانین کەروێشتک

دووی جۆری کەوە و سوورەی هەیە ،راو ،سەر راو و
پتتاناوی هەیە و تەمتتاڵ و تتتانجی و مەرەز و بەزم و
رەزمی خۆی هەیە.

کەروێشتتتتتتتتتتک لە النتتتتێتتتتدایە

ئەی کەوتووە بە بێتتتتدەنگی

بەر ناو هەڵتتتیتتتبستتتتتتتتتتتتتێتتتنە

ئەی با شتتەقەی دە ئاوزەنگی

جتتا بتتا ناومتتان بەتتتاڵ کەین

ئەی بەرزین کەوتە درەنگی

ئێمە ستتتتتتەرنج دەدین کە بە گۆنینی جۆری راو ،جۆری
جوگرافی و رەنگە زاراوەش ریتم و کێشتتتی شتتتێ رەکان
دەگۆنێن ،لە حاڵیکدا گۆرانی پێشتتتتتتوو باستتتتتتی زیاتر لە
ستتتەر راو و رابواردنە و باستتتی دوو دەشتتتتی الجان و

هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتەی

ناوە،

ناوە،

ناوە

(حف د)56:2002 ،
بیتوێن دەکتتات ،دەقی خوارەوە بتتاس دێنێتە بتتاستتتتتتتیی
ئاشتتقی ،ناوی کد دێنی ،باستتی رەشتتە راو دەکات ،دواتر
باسی راوە قورینگی لە دەشتی هەوەتوو دەکات و بۆی
بە پەژارە دەبێت،

ناو

لە

بتتتتتتتتنتتتتتتتتی

پتتتتتتتتردێتتتتتتتتتیە

هەستتتتتتتتتتتپتتتتان زیتتتتن و لەیتتتتاو کەن

تتتتتتاژی نتتتتتاوی «ستتتتتتتتتتتوورمتتتتتێ»یە

بتتتتتتریتتتتتتنتتتتتتانتتتتتتم تتتتتتتیتتتتتتمتتتتتتار کەن

بە دەستتتتتتتتتتتتتتتی یتتتتار «عەیشتتتتتتتتتتێ»یە

ناوە

ناوە

هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتەی

ناوە،

ناوە،

نەشتتتتتتتتتتتتتتتتتتە

ناوکەران

هەستتتتتتتتتتتپتتتتان زیتتتتن و لەیتتتتاو کەن

تتتتتتتتتتتاژیتتتتتتتتتتان

بتتتتتتریتتتتتتنتتتتتتانتتتتتتم تتتتتتتیتتتتتتمتتتتتتار کەن

بە دەستتتتتتتتتتت نتتتاستتتتتتتتتتک و نتتتازدارێ

بتتتتتۆ الی متتتتتاڵتتتتتی یتتتتتارێ چتتتتتووم

لە متتتتتتدتتتتتتاڵتتتتتتی نتتتتتتیتتتتتتوەشتتتتتتتتتەوێ

بە دەستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی متتتتتتوبتتتتتتارەکتتتتتتی

هەڵتتتتتتم ئەستتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتتتتد لە خەوێ

بە گتتتتفتتتتتتتتتێتتتتکتتتتی زۆر شتتتتتتتتتتیتتتتریتتتتن

دەیتتتتتتگتتتتتتوت الوە چتتتتتتیتتتتتتت دەوێ

بە

ختتتتتتتتتاڵتتتتتتتتتت

چتتتتتتاونەش ،دوو متتتتتتاچتتتتتتم دەوێ

ناوە،

ناوە

نووبتتتتتتتتتارێ

لە

گەردنتتتتتتتتتی

هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتەی

ناوە،

ناوە

لە

چەم

بەردەنە

و

کتتتتتتتتتتارێ

چتتتتاوم بە قتتتتونیتتتتنتتتتگتتتتێتتتتکتتتتی کەوت

لە دەشتتتتتتتتتتتتتتەکەی «هەوتتتتتتتتوو»ی

وەگتتتتتتتتتترتتتتتتتتتتتێ

دەمتتتتتتتدا لە گتتتتتتتوێ و گتتتتتتتوارێ

تتتتتتتتتتتفەنتتتتتتتتتتگەکەم
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گتتتتتریتتتتتانتتتتتم هتتتتتات بە هەوەستتتتتتتتتتتت

فتتتتترمتتتتتێستتتتتتتتتتتکتتتتتم هتتتتتاتە ختتتتتوارێ

بتتتتتتتتانتتتتتتتتان

بەهتتتتتتتتتتتارێ

وەک

جتتتتتتتتۆگەلەی

لە

 -5گۆرانی وەرزێری :کە خۆیتتتان بۆ حەوت جۆری
الوەکی دابەش دەبن
-1-2گۆرانی گیا چنین:
کوردستتتتتتتتتتان نتتاوچەی زۆزان و گەرمێنی بەر فراوانی
هەیە ،کانی ستتتتارد و تافی بەرز و و روباری بە خۆن و
گۆمی مەنتتدێ تێتتدایە ،لێواری چۆم و جۆگەڵە ،نواڵەی
کویستتتتتتتتان و تاق جانەی هەڵمووت ،گوڵ و گژ و گیای

وەک

نووبتتتتتتتتتتتاری

زۆری لێ دەنوێن ،ئەم رووەکانە بۆ عەتر و بۆ دەرمان
و بۆ خواردن دەشێن و بۆیە گیاچنین دەبێتە کسمێک و
ژنان و کچان بە تایبەت لە وەرزی بەهار و سەوزەاڵنیدا
بە پا و بێلەوکان ،بۆی دەچن و دەستتتتتتتکەنەی دەکەن.
جاری وایە گۆرانی دەڵێن و هەندێ کەنەت گۆرانی یان
پیا هەڵدەدەن.

دیدەم ستتتتۆستتتتەنخاڵ ،کەوە مەپۆشتتتتە

بتتلتتمتتێ ستتتتتتتەدەرە ،چتتنتتمتتێ وەنەوشتتتتتتتە

وەنەوشتتتتتتتەی وەشتتتتتتتبۆ جە باخانی نۆ

ئتتتاویش وەشبۆیەن ،چون زوڵفەکەی تۆ

بۆی حتت  ،بۆی مێیەک ،مەیۆ دامتتانتتت

پەی کێت دان تەرتیب خاڵ و ستتتتتتتامانت؟

ختتتتاڵێ جە تۆم دی ،یەکێ جە تتتتتاران

یەک جە گوڵستتتتتتۆستتتتتتەن ،جە ال نستتتتتتارا
(م ،روار)1395 ،

ئێمە گەر ستتتتتتەرەنج بدەی ئەبینین ئەم گۆرانیانە هەندێ
نیشتتتتتتانەی تایبەتیان تێدایە ،بۆ وێنە لە دەورانی قەدیما
خەڵک لە باتی جلی رەش ،کەوەیان پۆشتتتتتتتیوە .کەوە یا
شتتتتتین (وەک گۆرانی وەک قومری ستتتتتەر باڵم شتتتتتینە)
ئەوەڵ

ختتتتتتتتار

وێتتتتش کەردەن جتتتتاستتتتتتتتتتووس گتتتتواڵنتتتتی بەهتتتتار

چەمتتتتتتتیتتتتتتتدە

نتتتتتتتازاران پتتتتتتتێتتتتتتتکتتتتتتتان وە بتتتتتتتانتتتتتتتی دیتتتتتتتدە

ستتتتتتتتتتێتتتتهەم گتتتتوڵنەورۆز ستتتتتتتەر هتتتتۆرمەدارۆ

چەنتتتتتی گتتتتترد گتتتتتوڵتتتتتێتتتتتو وەشتتتتتتتتتتتی مەویتتتتتارۆ

چتتتتوارەم ستتتتتتتتتتپتتتتیگتتتتوڵ بەرمەیتتتتۆ جە بتتتتووم

جە تتتتتتتێتتتتتتفتتتتتتی تتتتتتتۆفتتتتتتان زایتتتتتتفە و زەبتتتتتتوون

گتتتوڵ ستتتتتتتتتتۆستتتتتتتەن متتتتاچتتتۆ یتتتتاگتتتیتتتم نستتتتتتتتتتارا

مەر

وەهتتتتتتتتارا

ستتتتتتتتتتوورە لە الی وات نتتتتامتتتتم مەنشتتتتتتتتتتوورا

واردەنتتتتتتیتتتتتتم وەرواو ،هتتتتتتامستتتتتتتتتتتتام چتتتتتتنتتتتتتوورا

دارپەمەیتتتتتتی وات ئەی گتتتتتتوڵە شتتتتتتتتتتتتێتتتتتتتتتتتتتا

دا وەس بتتتتتتدەیتتتتتتدەی تتتتتتتاریتتتتتتفتتتتتتی وێتتتتتتتتتتتتتا

وەهتتتتتارێ مەیتتتتتۆ بتتتتتیتتتتتدی ستتتتتتتتتتتوور و زەرد

هتتتتتتامتتتتتتنتتتتتتی مەیتتتتتتۆ بتتتتتتیتتتتتتدی تتتتتتتۆز و گەرد

نەختتتتتتتتتتتتتی جە نیتتتتتتدتتتتتتان زمتتتتتتانتتتتتتم الڵە

بەتتتتتتتتتاڵە

دووهەم

بە

نەزا

بەرمەیتتتتتتتتۆ

وەنەوشتتتتتتتتتتە

گەردهن

جە

نیشانەی خەمینی و ماتەمینی بوو و ئیستا باوی نەماوە
و ئەمە نەریتێکمان بۆ زی ندوو دەکاتەوە .گۆرانی دواتر
ناوی هەندێ لە گوڵەکانی بەهاری ریز دەکات.

 -2-2گۆرانی زەوی کێاڵن(جووت کردن):
زەوی پێش هتتاتنی تراکتۆر بە پتتاچ ،بە پتتاوێتتڵ(پتتابێتتڵ)،
تەنانەت بە حەیوانی وەک کەر و زیاتر بە گا دەکێەدرا،
گتتا نیشتتتتتتتتانەی دارایی و دەوڵەمەنتتدی بوو بۆیە وەک
هێمایەکی چیناتی و تا رادیەک زەوین داریی لە بەر چاو

280

وەختتتتتتتتتتتتتتتتتێ

بتتتتتتتتاقتتتتتتتتی

بەربەو

گتتتتتتتتوڵەکتتتتتتتتان

ئەوەڵ

جە

الم

بوو ،جووت بە ندە ر ێک بە مانی خاوە نداری زەویە و
دیارە کەستتتتتێک زەوی نەبێت گایشتتتتتی نییە ،بۆیە زەوی
کێاڵن نیشتتتتتتتانەی هیوای ژیانە و ئەمە لە رێ گای گاوە
دەستتتتتتتتەبەر دەبێت ،بۆیە زۆر گۆرانی جووت و کێاڵن،
باسی گای تێدایە و رەنگە ناو و رەنگی گایەکان.

لە هاهای گاجووت تۆزی بن خەرمان

متتتتاچتتتتی لەیتتتتلەکەم بتتتتووە بە دەرمتتتتان

هۆ کتتاکی جووتیتتار! جووتتتت کە بەتتتاڵ

تەرزە ئەبتتتتارێ بتتتتا بتتچتتیتتنەو بتتۆ متتتتاڵ
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هۆ کتتتتاکی جووتیتتتتار! نێگتتتتا نتتتتازانم

نێم پێ نیشتتتتتتتتتان دە ،قەزات لە گیتتتانم

هۆ کاکی جووتیار! جووتت بە گا بێت

تۆوەکەت نازیتتانە ،خەرمتتانتتت گوڵ بێتتت

-3-2گۆرانی درەو:
درەو ختتاڵێکی گەورەی ژیتتانی وەرزیریە ،دیتتارە درەو
زیتتاتر بۆ دروێنەی گەنم و جۆ بە کتتار دەبرێ ،گەنم و
جۆ هۆی بژێوی ماڵ و ژیان بوونە ،لە بەر ئەوەی جۆ
بااڵی نزمتر بوو دروێنەی ستتتتتەخت تر بووە ،بە تایبەت
گەر ئەو جۆیە کڕاڵ بووبێتتتت .دروەی جۆ پێش گەنم

دەکرا و هۆی ئەمە ستتتتروشتتتتتی بوو چونکە جۆ زووتر
پێدەگەیشت ،بەاڵم خۆشی درەوان و بنەماڵە ئەو رۆژە
بوو کە درەوی گەنم تەواو ئە بوو ،ئەو رۆژە کە دروی
گەنم تەواو ئەبوو ،کتتار تەعتیت دەکرا و جەژن دەگیرا،
بە جۆرێک ستتتتپاستتتتگوازاری بوو کە خەلەی ئەو ستتتتاڵ
دابین بووە،

گەنتتتم گەنەجتتتۆ پشتتتتتتتتتتتتتم ژان ئەکتتتتا

ئیزناییتتتت

گەنتتتم گتتتوڵتتتی کتتترد ،جتتتۆ دوورایەوە

قەوڵتتتتتی متتتتتن و تتتتتتۆ هەر نەبتتتتتڕایەوە

دوو کەو لە قەفەس گتتتفتتتتتوگتتتۆیتتتتانە

ئەوانتتتتیتتتتش مەیتتتتلتتتتی متتتتن و تتتتتۆیتتتتانە

ئەوا متتتتانتتتتر هەاڵت دای لە لێتفەکەت

خۆ من هاوستتتتتتتێت نیم بگرم ستتتتتتتێفەکەت

 -4-2گۆرنی کچان بۆ پیاوانی دروێنەکار:
ئەمە لە زۆر جێ بینراوە کاتێ پیاو بۆ کار چووە ژنان
گۆرانیان بۆ خۆیان و منداڵەکانیان وتووە ،ئەمە جارێ
وابووە کە ژنانی ماستتتتتتتی گیر بۆ ئەو پیاوانەیان وتووە

هتتتتاتگە و داوای گیتتتتان ئەکتتتتا

کە چوونەتە قوواڵیی دەریاوە و جگە لە مەترستتی ژیان،
بۆی بووە کە ماستتییان بۆ نەگیرێ ،لە کوردستتتان ژنان
بژێویتتان لە گەنم و ئەویش لە رێگتتای درەو و پیتتاوەوە
دابین بووە بۆیە گۆرانیان بۆ وتووە.

دەستتتتتتتکی داستتتتتتتەکەت ئەگرم لە ئاوێز

دروێنەی پێ بکەی لە دێمی «کتتتتارێز»

دەستتتتتتتکی داستتتتتتتەکەت ئەگرم لە لۆکە

دروێتتتتنەی پتتتتێ بتتتتکە لە جتتتتانە جتتتتۆکە

نێگەی مووچەکەت ئەگرم لە بتتتتاوەش

لەبەر جتتتوانتتتیتتتیەکەت دەبتتتم بە چتتتتاوەش

ئەمبەرم شتتتتتتتتتاخە ،ئەوبەرم شتتتتتتتتتاخە

کتراستتتتتتتتم بتۆ بتکە لە گتوڵتی ئەو بتتتتاخە

تۆ بۆ من چتتتتاکی ،من بۆ تۆ چتتتتاکم

تۆم خۆشتتتتتتتتر ئەوێ ،زیتتتتاتر لە کتتتتاکم

نانتتتک و چۆخەکەت بۆری مستتتتتتتقتتتاڵی

بتتێتتنە بتتۆت بشتتتتتتتتۆم بتتێ ژن و متتنتتتتاڵتتی

-5-2گۆرانی هارە دەستی:
هتتارە دەستتتتتتتتی لە دوو بەردی پێتتک هتتاتووە ،یەکیتتان
کد(جێگیر) و وەستاوەو و ئەوی تریان بە هێزی دەست
دەگەنێ ،هارەی بگەن دەستتتتتتکی داری هەیە و کابان بە
دەستتتێکی دانەوێلە لە چاڵی هارە دەکا و بە دەستتتەکەی
تری هارە دە سوونێنێ ،بە سوونانی هارە گەنم و نۆک
و کونجی دەهاردرێن و بۆ خواردنی جۆر بر جۆر وەک

(پايان انی)١٣٨١ ،
دانە بریشتتتتکە و نەخۆشتتتتەر و قاوێت بە کار دێن .هارە
دەستی زیاتر کاری ژنان و کچان بوو و هەندێ کەنەت
کون و پیاوی ماڵ ئەم کارەیان وەک یاریدەری دەکرد.
دیارە ئەمە کارێک بوو تاقەت بەر ،بۆیە ژنان و کچان
بە بەریەوە گۆرانیتتان دەوت .ئەم گۆرانیتتانە نتتاوەرۆکی
بگۆنیتتان بوو و لە هەنتتدێکیتتانتتدا بۆی رەخنەو گلەیی لە
پیاو و برا و کۆمەڵگای دەهات.

هەی ناکەم ،ناکەم ،براکەم شتتتتتتتوو ناکەم

ئەو پتتیتتتتاوە پتتیتترە ،متتێتتردی پتتێ نتتتتاکەم

تۆ بۆ من چتتتتاکی و من بۆ تۆ چتتتتاکم

تۆم خۆشتتتتتتتتر ئەوێ لە چتتتاوی کتتتاکم

ختتتۆزگە ئەو متتتتارە بتتتیتتتگەستتتتتتتتتتتتتمتتتتایە

بتته پ تتاوی نتتاحتتهز شتتتتتتتووم نتتهكردايتته

لە پشتتتتتتتتت

خوێنم حەاڵڵە ،هتتتاتوو گتتتهر نشتتتتتتتتتتتت

لە ختتۆت دەرمەچتتۆ ،مەڵتتێ متتن جتتوانتتم

تۆ کونە شتتتتتتتازادەی ،من کچە شتتتتتتتوانم

پشتتتتتتتتێن بوومایە ،قە قە
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 -6-2گۆرانی هۆلە(خەرمان کوتان):
خەرمتتان لە دێ بۆ کوتتتانی نۆک و گەنم و جۆ دەگیرا،
گەر بەرهەم کەم بووا یێتتتتت ئەم کتتتتارە بە کوتەک و
داردەس و گەر زیاتر بوایە بە گاگێرە و ستتتەرپەن و بنە

دەکرا و کارێکی توزاوی ،ئاڵۆشتتتتتتتاوی و ناخۆش بوو،
کاری کوتان زۆری دەخایاند ،دەبا کەۆشتتتتتتتیان وەرد
کردبا تا بە باشتتی کا و دان لە یەک جیا ببنەوە ،ئەمەش
گۆرانێێکی خۆی دەخوازی:

هەی شتتتتتیرین و ستتتتتەوزە هەر خۆت یارمی

هەر خۆت یارەکەی وەی وەی وەی ستتەوزە
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی
وەفت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادارمت کول ماڵ ێک هەس
های نە وەک گڕکەتاڵ لە

هەی ستتەوزە ستتەوزە ،ستتەوزەکەی ماڵهکهم

چتتتتاوم تتتتتێ بتتتتونە بتتتتا خەفەت نەختتتتوهم

کتتتتتزەکتتتتتزەتە ختتتتتۆی نتتتتتیتتتتتا بە یتتتتتاڵەو

خۆی نیتتتتا بە کزەی بتتتتاکەی شتتتتتتتەمتتتتاڵەو

بتتتتا ستتتتتتتەر بتتتنتتتمە بتتتتان نەرمتتتی نانەکەی

بتتتتا گتتتتیتتتتانتتتتم دەرچتتتتێ بەر لە گتتتتیتتتتانە

شتتتتتتتەمتتامێ ختتاستتتتتتتە کون بیگرێ وە دەس

(اسماعیلی)١٣٩٢ ،
 7-2گۆرانی گیا هەڵونین(بە داس):
جاری وا بوو گیای وەک لۆ و کەما بە دەس هەڵدەکەنیا
و جتتاری وابوو بە داس هەڵیتتان دەبڕی ،هەنتتدێ جتتار
قناڵشک لە هەرد کۆ دەکرانەوە و ئەم کارە بە کڕوکاش
کتتتتتتۆنە هەواران ئتتتتتتاوەکەی جتتتتتتاری

دڵەکەم بتتتتۆ دڵەکەت بتتتتۆ یتتتتادگتتتتاری

ئەی لەیتتلتتتی لەیتتلتتتی ،لەیتتلتتتم بتتێ نێتتوە

متتتاڵمتتتان بتتتاری کرد الی متتتاڵی ئێوە

قەاڵی مەریتتتتتوان پتتتتتاڵتتتتتم دا پتتتتتێتتتتتوە

قەاڵکەم نمتتیتتتتا پتتتتاڵ بەم بە کتتوێتتوە؟

ئەچتتمە ئەو کتتێتتوە بتتۆ هەروێتتنەی لتتوو

تەعتتتام هید نتتتاکەم بۆ چتتتاییەکەی تۆ

 -5گۆرانی ئاژەڵداری و شیرەمەنی کە ئەمەش بە هۆی
بەر باڵوی بۆ هەشت بەش رێکیرا:
-1-3گۆرانی شوانی:
شتتتتتوان لە دێ دوو ستتتتتێ جۆری بوو .جارێ بۆ مەن و
گاوگوێر و جاری وابوو لە بۆ بەرخەل دەگیرا .شتتتتتتوان
جگە لە گۆجان وچارۆکە نان ،دواشوان و نۆرەییشی لە
گەڵ بوو ،شتتتتتتتوانیی دوو جۆری وەرزی بەهتتتتارە و
زستتتتتانەی بوو و جاری وابوو ئەم دووە پێکەوە دەکرا.
شتتوان زیاتر پیاو و کونە جاهێڵ بوو و وەکوو شتتەرت
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بە ناو با نر بوو ،کڕو کاش کاری خەڵکی هەژار و بێ
جان و مێرگ بوون و بە خۆنایی لە شتتتتوێنێکی گشتتتتتی
ئەم کارەیان دەکرد.

و بەین جگە لە پووڵ ،نتتان و خوری و هەنتتدێ جتتار
شەیرەیێک گیایی لە گەورە مااڵن دەسەند .شوان جاری
وابوو بۆ هەموو دێی دەگیرا و جاری وابوو شتتتتتتتوانی
ماڵێکی تایبەتی یانی شتتتتتتتوانی ماڵە دەوڵەمە ندێ بوو،
شتتتەرتی شتتتوان لە گەڵ ئەم مااڵنە هەندێ ستتتاڵ حەوت
ستاڵ بوو ،لە بەر ئەوەی ستاحێو ماڵ پارەی نەبوو ،یان
شتتتتتتتەن و گێچەڵی دەکرد و بە شتتتتتتتوانی دەوت کد یتتا
خوشکی خۆمت دەدەمێ و نەی دەدا.

ئاوەکەی «زەڵم» ئەنژێتە «ستتتتیروان»

نەحلەت لەو باوکە کد نادا بە شتتتتتتتوان

چتتتاو و نوومەت جوان! برۆ قەیتتتتانی!

من ئەچم بۆ جووت ،تۆ بچۆ بۆ کتتانی

ئەمبەرم شتتتتتتتتتاخە ،ئەوبەرم شتتتتتتتتتاخە

کراستتتتتتتت بۆ ئەکەم لە گوڵی ئەو باخە

شتتتتتتتوانە چکۆلەکەی چاو نە چەرخەوە

چۆن تتتاقەت ئەگری وە الی بەرخەوە؟

چەن جەفام کێشتتتتا ،چەن خاکەستتتتاری؟

بتتتوومە شتتتتتتتتتوانەکەی حەقنتتتتادیتتتتاری
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چەن ستتتتاڵ شتتتتوان بووم بە هەردانەوە

تتتتتۆختتتتی پتتتتێتتتتم نۆیتتتتی بە بەردانەوە

شتتتتتوان بە هەیهەی ،مەن بێ شتتتتتارەزا

ستتتتتتتەر نیگەیتتان گرت جووتێ ئتتامۆزا

جتتوان دانتتیشتتتتتتتتتتتتن وە الی پتتیتترەوە

ئتتتتێتتتتژی کتتتتۆتتتتترە وە زنتتتتجتتتتیتتتترەوە

شتتتوانە ،هۆ شتتتوانە ،شتتتوانێی نەنجەنۆ

بستتتتتتتتێ منتتتداڵ بووم قەولم دا بە تۆ

شتتتتتتتوان بە هەیهەی ،مەن بە کۆنەوە

لەنتتجە هتتتتا وە الی پەلتتکەشتتتتتتتتۆنەوە

-3-2گۆرانی هەوار
ئەم گۆرانییە لەو شتتتتوێنانە دەخوێندری کە لە بەهارو و
هاویندا مەر و بزن دەبەنە هەوار ،ئەم بۆ خۆی لە چوار
چێوەی کار و باری مەنداری دروستتتتتتتت دەبێ ،لە بەر
ئەوەی لەم کۆچەڵ کۆچەدا هەموو خەڵک بار ناکەن و

شتتتتتتتوێنی دیتتتتاریکراواین هەیە .بۆیە خەڵتتتتک لە یەک
دادەبڕێن ،چون هەم هەوارەکان وەک دێ لە پەنای یەک
نین و هەمتریش بڕێتتک لە خەڵتتک لە دێ دەمێننەوە و
هەنتتتتدێ بۆ هەوار دەچن ،ئەم هەوارچوون و هتتتتاتنە
خوارە ،داستان و گۆرانی خۆی لێدەکەوێتەوە.

ئای هەوار هەوار ،دۆس هەوارنشتتتتتتتین

الیتتتتتێ کەرەوە بە دڵتتتتتی حەزیتتتتتن

کۆچکەردەی یتتتتاران خەیلێ ستتتتتتتتەمتتتتا

نتتته ئێشتتتتتتتی دانەن ،نتتته گلی چەمتتتا

دەوار هتتتۆرش دان پتتتتا نتتتیتتتو ختتتتاڵتتتی

هەر متتتتن مەنەنتتتتا هەواری هتتتتاڵتتتتی

وەش نتتیتتتتا هەوار بتتیەن تتتۆز و گەرد

بۆری ستتتتتتتەردەرە خەزان بیەن زەرد
(م ،روار)١٣٩٥ ،

-3-3گۆرانی شیردۆشین:
ئەم گۆرانییە کچان و زیاتر لە کاتی دۆشتتتتتتتینی مانگا و
مەندا دەیتتتانوت ،بتتتاستتتتتتتی ئەم گۆرانییە لە پەستتتتتتتنی
حەیوانەوە دەستتتتتتی پێ ئەکرد و جاری وابوو بە گلەیی
لە

متتتتتتتانتتتتتتتگتتتتتتتاکەم

کتتتتتتتوێستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتتتتتی

لە ماڵ وپیاو و رۆژگار تەواو دەبوو .ژنان پییان وا بوو
هەندێ ئاژەڵ شتتتتیر ئەدزن و بە قەوڵێ شتتتتیردانادەن و
پیویستە بە گۆرانیی شیریان پێ دابەیت ،ئەم گۆرانیە بۆ
مەر و زیاتر بۆ مانگا دەوترا.
ئتتتتتتتتتتتتتاوی

ختتتتتتتتتتتتتواردوویە

شتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتر و دۆی بتتتتتتتۆ کتتتتتتتابتتتتتتتانتتتتتتتی

متتتتتتتانتتتتتتتگتتتتتتتام

پشتتتتتتتتتتتتت نەش و نتتتتتتاوچتتتتتتاو شتتتتتتتتتتتتیتتتتتتنە

قتتتتتتتتتتوربتتتتتتتتتتانتتتتتتتتتتی

متتتتتتتتتانتتتتتتتتتگتتتتتتتتتام
بەدوور

متتتتتتتتتانتتتتتتتتتگتتتتتتتتتای

بتتتتتتتتتتێ

دەفتتتتتتترۆشتتتتتتتتتتتتتتن

«هەمتتتتتتتتتتیتتتتتتتتتتن»ە
لە

شتتتتتتتتتتتتتتاران

لە

ئەیتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتتتتتتاران

و

حتتتتتتتتتتتاڵەکەمتتتتتتتتتتی

نۆنتتتتتتتتتی

ستتتتتتتتتتتەر

ئتتتتتتتتاورگەکەمتتتتتتتتی

بتتتتتتتۆیە پتتتتتتتێتتتتتتتمختتتتتتتۆشتتتتتتتتتتە کەژی بەهتتتتتتتاران

متتتتانتتتتگتتتتا زەرد دەگتتتترێ ستتتتتتتەرچتتتتەتتتتی داران

متتتتتتانتتتتتتگتتتتتتا شتتتتتتتتتتتتێتتتتتتتەکەم کەوتە ئتتتتتتێتتتتتتواران

متتتتتتتتتتتاڵ

شتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتتری

نەنتتتتتتتێ،

نەخشتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتنە

نەنتتتتتتتێ،

بتتتتتتتتتتتنەی

بتتتتتتتتتتتتێ

هەژاران

شتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتر

متتتتتتتانتتتتتتتگتتتتتتتای

کتتتتتتتتتتتتتانتتتتتتتتتتتتتی

زەنتتتتتتتتتر

متتتتتتتانتتتتتتتگتتتتتتتا کتتتتتتتاڵەکەمتتتتتتتی
بتتتتتتتتتۆ

کتتتتتتتتتونەکەمتتتتتتتتتی

بە ختتتتتتێتتتتتتر بتتتتتتێتتتتتتتەوە ئەونۆ لە گتتتتتتانان
(پايان انی)١٣٨١ ،
 -4-3گۆرانی بێری:
ئەو کچتتانە کە دەچوونە مەن دۆشتتتتتتتین بە بێری نتتاو
بانگیان دەرکرد بوو ،ئەم بێریانە دڵیوازی شوان و کون
و کتتتااڵن بوون و زۆریتتتان پیتتتا هەڵکوتوون .یەک لەو

شتتتتتتانەی کە لێرەدا باستتتتتکردنی بێ خێر نییە ئەویە کە
کاتێک شتتتتتێری بێریەک کەم بوو دەیبەخشتتتتتیەوە و ئەم
کارە بە نۆبە دەکرا ،بەو شتتتیر بەخشتتتینە خێری دەوترا،
وەک لە گۆرانیدا بیستووتانە "ئەمڕۆ نۆبە خێریە"...
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لەبەر بتتتتتتێتتتتتتری نتتتتتتێتتتتتتو «زەرزا»یە
خەمتتتتتی ختتتتتۆم نتتتتتێ خەمتتتتتی تتتتتتۆمە
لە دووریتتتتتتتت «ستتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتبەنۆ»مە
نانەمەنێ
بتتتتتتتتتتتتتێتتتتتتتتتتتتتری
لەبەر
خەمتتتتتی ختتتتتۆم نتتتتتێ خەمتتتتتی تتتتتتۆمە
ئەڵتتتتتتتێ هەتتتتتتتتیتتتتتتتو خەم مەختتتتتتتۆ

ستتتتتتتتتیتتنتتگتتیتتتتان کتتتتارگتتی نتتێتتو کەمتتتتایە
نەنتتتتتتتتتتتتتجەنۆمە
خەمتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتارم
مەیەرۆ
جتتتتتتتتتتتوانتتتتتتتتتتتێ
کتتتتتتتتتتتچە
شتتتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتتت دەنۆن بتتتتتۆ الپەنێ
نەنتتتتتتتتتتتتتجەنۆمە
خەمتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتارم
خەوم دیتتتتتتتتوە و هتتتتتتتتی تتتتتتتتتۆمە

(مدمدحسن)١٢٢ :١٩٨٣ ،
شتتتتتتتتەنتتتتتگەبتتتتتێتتتتتری لە نتتتتتاو مەنی

هەڵدەکا باستتتتتتتک بادار و ستتتتتتتپی و تەنی

دادەنتتتتتتتیشتتتتتتتتتتتتتێ لەبەر بتتتتتتتێتتتتتتتری

یەکیەک مەنی ختتتتتتۆی دەژمتتتتتتێتتتتتتری

یەریتتتتتتتب متتتتتتتاوم لەنتتتتتتتاوتتتتتتتتانتتتتتتتا

بتتتتۆی متتتتێتتتتیەک دێ بە کتتتتامتتتتتتتتتانتتتتا؟

گوارەی ئتتتتاڵتوون بە گوێی شتتتتتتتۆنە

تتتتتتۆ ختتتتتوا کتتتتتچتتتتتێ ختتتتتۆت مەگتتتتتۆنە

فەستتتتتتتتتتەتتتتێ دەمتتتتبەن و دەمتتتتنتتتتێتتتتژن

دانێتتتتتتتتتژن

 -5-3گۆرانی ماس فرۆش:
هەندێ شتتتتتتتارو دێ لە کوردستتتتتتتتان بوون کە مەیدانی
ما ست و دۆیان بوو ،بۆ وێنە لە شاری سەقز مەیدانی
بەو ناوە ئیستتتتاش هەر هەیە .ژنانی دێهاتی دەورو بەر،

قەبتتتتتتتتترم

بە

گتتتتتتتتتواڵن

بەیانی زوو ماستتتتتیان دێنا بۆ شتتتتار و دەیان فرۆشتتتتت،
ئەمە بۆ خۆی کتتارێتتک بوو ،ئەمتتانە لە بەر ئەوەی ئتتازا
بوون و بەرچتتتاوی ،جوان چتتتاک و دڵ پتتتاکیتتتان تێتتتدا
هەڵئەکەوت کە خەلکی گۆرانیان بۆ دەوتن.

ئەو دەمەت بتتێتتنتتتته ،بتتیتتنتتێ نتتتتاو دەمتتم
دەبتتتا ستتتتتتتتتتاکن بێ ئەو دڵەی پڕ یەمم
***
ئەو چتتاوە بتتازە (ناستتتتتتتتتتت) بۆ ئەوەنتتدە
جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوانە؟
تتتتتتێتتتتانە
خۆزگەم بەو کەستتتتتتتەی دراوست
لە بۆ نی عە ترت مەستتتتتتتتتتت و حە یرانە
***
ماستفرۆشەکەی نێگای عەلیئاباد
ئەوەندە شیرینە بە وێنەی نەبات
ئەو دڵەم شێتە لە دووری بااڵت
***
ماستفرۆشەکەی نێگای میراوا
ئەمنی شێت کردووە بەو جووتە چاوه
تۆ مەرگی کاکەت جارێ بەر کە بەم الوە
لە تاوی بااڵت هۆشم نەماوە
***
سەرەنێ دەگرم بەو دەلیلەوە
ئەحواڵ دەپرسم بەو زەلیلەوە
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ئەگەر تۆراوی ئاشت دەبینەوە
***
ماستفرۆشەکەی خیابانی کۆنە
خۆی دەلەنگێنێ هەروەکوو سۆنە
من بۆی نەخۆشم قەت ناڵێ چۆنە
هەروەک نێدانە دایمە بە بۆنە
بۆنە)
(خۆش
***

ماستفرۆشەکەی نێگاکەی کۆستە
ئەمنی شێت کردووە بەو چاوە مەستە
مەمکەکەی خڕ کرد هەر پڕ بە دەستە
***
ماستفرۆشەکەی نێگای حەسارە
ئەو بەژنە جوانەی دەڵێی خەڵفە چنارە
ئەو جووتە مەمکەی دەڵێی هەنارە
خۆشە ماچی کەم فێنکی ئێوارە
***
ماستفرۆشەکەی نێگای کولتەپە
ئەو جووتە مەمکەی وەکوو زەردە بە
بمدەرێ ماچی مەردی ئهڵاڵ بە (خودا بە)
***
ماستفرۆشەکەی شارەکەی بۆکان
بەژن و بااڵ نێک جووتێ چاوی جوان
بۆچی دەمکوژی کافرەی بێئیمان؟
چەندەم پێ خۆشە لێم بێ بە میوان
 -6-3گۆرانی مەشکە ژەندن:
ئەم گۆرانییە لە نتتاو گۆرانییەکتتانی کتتاردا زۆر بە نتتاو
بتتتتانگە ،لە بەر ئەوەی ئەم گۆرانییە کە راستتتتتتتتی دا
گۆرانیێەکی ژنتتانەیە و ژنتتان بە یەک کەستتتتتتتی و دوو
کەستتتتتتتی و لە ماڵی خۆیان دەیبێژن ،ئەم گۆرانی دوای

(کاک عابید فیرۆزی لە شاری سەقز( )١٣٩٥بۆی هێنام)
ئەوان کەوتتتووتە دەمتتی پتتیتتتتاوان و ئەوانتتیتتش وتتتوو
یانەتەوە .جاری وایە کەستتتتتتت ێک وەک هۆنەرمە ند "عەبە
دەنژێ" زۆر ئتتتتاستتتتتتتتتتایتتتی ئەمەی وتتتتووە و کەچتتتی
هۆنەرمە ندی بلیمەت "رەستتتتتتتووڵ نادری" وەک ئەوەی
رازێکی ژنانە باس بکات ،دەلێتەوە.

متتێتتری مەشتتتتتتتتکتتێ دەژێتتنتتێ

کتوا ئەستتتتتتتتتتێ ئتتتتاوێ بتێتنتێ؟

هەی متتتاڵە بتتتابم مەشتتتتتتتکێ

هەتتتیتتوە دەستتتتتتتتتتت مەبتتزێتتوە

ئەی مەشتتتتتتتکێ ،مەشتتتتتتتکێ،
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتێ
مەشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتکت
دەستتتتم دەشتتتکێ
بازنەی لە

مەشتتتتتتت ک ێم لە دار هەنتتتتارە

متتتتێتتتتری دەستتتتتتتتتترۆکەی الرە

دایتتتتدا نێتتتتژنەی بتتتتارانتتتتێ

ئەوەڵ متتتتانتتتتگتتتتی بەهتتتتارە

ئەی مەشتتتتکێ ،مەشتتتتکێ ،مەشتتتتکێ

هەی متتاڵە بتتابم مەشتتتتتتتکێ

مەشتتتتتتت ک ێم ز ێڕی نتتتتاودارە

هەڵتتتتتم ئەواستتتتتتتتتتتی ختتتتتوارە

شتتتتۆنەستتتتوارم لێ دیار بێ

نۆنتتی مەشتتتتتتتتکتتێتتم بەهتتتتارە

مەشتتتتتتتتکتتێتتم گەلتتێتتتتک نتتێتتودارە

زاوە مەکتتتتم لتتتتێ دیتتتتارە
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مەشتتتتکەم مەشتتتتکەی مانگایە

مەشتتتتتتتتتتکتتتتێ زۆری تتتتتێتتتتدایە

مێر قۆچتتاخەی دە قۆڵ کرد

دەیتتتتتژێتتتتتنتتتتتێ لە بتتتتتێتتتتتایە

وا کەوتتتتتتتوومە بەیتتتتتتانتتتتتتێ

مەشتتتتتتتتکتتێتتم نتتتتایەتە ژانتتێ

بتتتتۆوە زارەوانتتتتێ

مەشتتتتتتتکێم بێ و داری گوێزە

ئەو گەنتتتتجە زۆر بتتتتزۆزە

بە جوانی خۆت سوێند دەدەم

مەشتتتتتتتکێم بۆ بەێ بە ستتتتتتتۆزە

مەشتتتتکێم مەشتتتتکێی مەنانە

مەبەستتتتتتتتتتتتتتتی متتتتن بتتتتزانە

زۆرزانە

دە بتتتتتتڕۆوە وا بەیتتتتتتانە

شتتتتتتتتتتت

ئەی

هەتتتتتتتتیتتتتتتتوە

(نق از نوار رسول نادری)1387،
مەشتتتتتتتتتتکە مەشتتتتتتتتتتکە مەشتتتتتتتتتتکە ستتتتتتتتتتوورەکە هتتتتانەهتتتتانتتتتە
مەشتتتتتتتتتتتتتتکە ستتتتتتتتتتتتتتوورەکە! ختتتتتتتۆت

ستتتتتتتتتتتتتتتوار

ستتتتتتتتتتتەد

بە

قتتتتتتتتوربتتتتتتتتانتتتتتتتتتە

نەکە یتتتتتتتاختتتتتتتی

ئتتتتاوت بتتتتۆ تتتتتێتتتترم لە ستتتتتتتتتتای گتتتتوڵتتتتبتتتتاختتتتی

مەشتتتتتتتتتتتتتتکە ستتتتتتتتتتتتتتوورەکە! ختتتتتتتۆت نەکە نەختتتتتتتوهش

ئتتتتاوت بتتتتۆ تتتتتێتتتترم لە ستتتتتتتتتتای کتتتتوچتتتتکە نەش

مەشتتتتتتتکە مەشتتتتتتتکە مەشتتتتتتتکە ستتتتتتتوورەکە خۆت نەکە زویر

دۆکەت بتتتتۆ شتتتتتتتتتتووەکەم ،کەرەکەت بتتتتۆ وەزیتتتتر

نتتتتتتتتیتتتتتتتتمەنۆ

ستتتتتتتەمپتتتتاش قتتتتاو ئەکتتتتا ستتتتتتتتتتاحتتێتتومتتتتاڵ نەنۆ

مەشتتتتتتتتتتتتتتکە

گەرمەژەن

)(1

کەفتتتتتتتتتتتتتتتتتمە

 -7-3گۆرانی دۆینە:
ئەم گۆرانییە زۆر باو نییە ،یانیی کەم بیستتتتتراوە ،دۆینە
یەزایێکی گرینگی ژیتتتتانی کوردەواری بووە ،لە بەر
ئەوەی کەرەسەکانی لە گەنمەوە تا گوڵ و گیای عەتری
لە نتتاوچە کۆکراونەتەوە .دۆینە یەزاێیکی فەرهەنگیە لە

(اسماعیلی)١٣٩٣ ،
بەر ئەوەی دروست دەکرێ ،دروستکرانی لە بەر ئەوەیە
کە وشتتتک دەکرێتەوە و کاتی پاییز و زستتتتاندا دیستتتان
دەی خۆستتتتتتتێینو دەی خۆن ،دوینە جگە لە تایبەتمەندی
خۆراکی ،باشتتتیەتی دەرمانی هەیە ،من ئەم گۆرانییەم لە
کتێبی موسەنن وەر گرتووە.

(ها) دۆینە ،دۆینە ،دۆینە

گتتتتا کۆل وە بتتتتارە ،دۆ ینە

دۆینە لە بتتتتان بتتتتاختتتتانی

ستتتتتەگەی نشتتتتتیانە بانی

هەرچتتی چتتیەچ ت

کتتردن

ستتەگەی وە قەوڵ نەکردن

بازە هەڵستتتتتتتا بۆرە گرد

وە نتتتاو دۆینە پۆخەە کرد

(موسهنن)٤٢:٢٠٠٥ ،
 -8-3گۆرانی ئازاڵە(کچانە):
لەو ناوچانەی کە دار و درەخت نییە یان کەمە ،بەهرەی
زیاتر لە حەیوان وەدەگیرێ ،لێرەدا بە روونی مەبەستی
من لە الس و پ شکەڵی ئاژەڵە کە بۆ سووتەمەنی کەڵکی
لتێ وەردەگتیترێ ،ئەم کەڵتتتتك وەرگترتتنە جتتتتاری وایە
دەستتتتکردە وەک رەوتی پاکوت و پێژانی تەپاڵەو کردنی

بە قەالگە و ستتتووتانی لە کاتی پێویستتتتدا و جاری وایە
سروشتیە ،یانی پشکەڵ ،تەرسەقول و الس بە شێوەی
ستتتروشتتتتی و دوای وشتتتک بوونەوەی بۆ دەس ئاگر و
ستتووتەمەنی کەڵکی لێوەردەگیرێ.ئەم گۆرانییە کچان لە
کاتی ئازاڵە چنینەوە وتوویانە.

کدگەل جەم بوونۆ بە دڵ و بە هەوەس
چوون بۆ تەپتتاڵە وه چەپەی گوڵ دەس
دەستتتتتتتتتتی دانەوان بتتتۆ ئتتتتاختتتر تەپتتتتاڵە
ئەوەڵ زیتتتتڕانتتتتدی ،دووهەم زیتتتتڕانتتتتدی
هتتتاواری کەستتتتتتتی کرد لە هتتتامڕاکتتتانی

 .١٥گەرمە ژەن بەو ژەندنە دەوترێ کە ژن یا کابان لە باتی ئاوی سارد،بە ئاوی گەرم مەشکەکە دەژەنێ.
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هامڕا جەم بوونۆ وەک حۆری بەهەشت
شەوقیان ئەخستۆ لە ماڵ و لە دەشت
یەکێکیتتان تیتتا بوو کۆرپەی نەوەختتاڵ
نتتتتامەردی نەکرد هەواڵی برد بۆ متتتتاڵ
هتتتاتە ئەو یتتتاڵە هتتتاواری کرد کتتتاکە
لەوێ

ئەتتتتتۆ هەنا کە

نەوێستتتتتتتتتتی

وتتتی ئەم قتتتتاوە و ئەم بتتتتانتتگە چتتیتتیە؟
هەرچی گوێ شتتتت کەم خێشتتتت من نییە
وتتتتی ئەتتتتۆ هەنا کە ،مەوێستتتتتتتە لەوێ
جتتتتا تتتتیتتتتە بەرۆ لتتتێتتتتت حتتتتاڵتتتی ئەوێ
جفتێ کەوش نەش کتتتارختتتانەی زەهتتتاو
هەر وێنەی بتتاڵتتدار نیشتتتتتتتتە ملی ئتتاو
هتتتتاتتتی پتتتتایتتیتتنتتی نمتتیتتتتاوە بتتێ خەم
نەنگی زەرد بووگە وەک چینی بە قەم
نووە ستتتتتتتەریتتنتتی هتتیتتد دەنتتگتتی نتتیتتیە
وتتتتتی هەی کتتتتچتتتتێ ئتتتتازارت چتتتتیتتتتیە
یەکێکیتتتتان تیتتتتابوو کۆرپەی نەوەختتتتاڵ
تەرمی لێ بوەستتتتتتتین بیوەینۆ بۆ متتتتاڵ
بەستتتتتتتتیتتتانتتتهو بۆی هەرزڵ و تەرواڵ
کەڵەشتتتتتتتتتاخی گرت لە شتتتتتتتلکەی بتتتاڵی
نمنم ئتتتارەق کەفتتتت لە توێتتتڵ و ختتتاڵی
دایکی دەستتتتتتتی برد ئتتتتارەقی ستتتتتتتڕی
کتتتتد بە نەرمتتتتێتتتتکتتتتۆ چتتتتاوی هەڵونی

(اسماعیلی)١٣٩٣ ،
 -5گۆرانی پێش پیشەسازی(مۆدێڕن):
لەو واڵ تانەی کە رەوتی کۆمەاڵیەتی ز یاتر پێش چووە،
گتتۆرانتتی دەورانتتی متتۆدێتتڕن هەیە و دیتتتتارە گتتۆرانتتی
دوامۆدێڕنێش بە دوایدا دێت ،لە بەر ئەوەی کوردستتتان
لە دونیای ستتێهەمە و لە دونیای ستتێهەمەدا ،بۆ خۆی لە
بەشی لە حاڵی بە ناو گەشەدایە ،پیشەسازی نۆژەن لەم
ناوچانە شتتتتتتتکەیان نەگرتووە و لە بەر ئەمەش گۆرانی

کتتاری ئەم بوارە پێش نەکەوتووە ،رەنگە لە کەرکووک
یان شوێنی تر شتیوا الی کرێکارانی نەوت ببێ.
ئێمە گەر ستتتتتتتەیری ئەم گۆرانییەی یەک لە بلیمەتەکانی
ئاوازی کوردی ،مامۆستا حە سەن زیرەک بکەین ،پێمان
دەڵێتتت ت ئەو زەمتتتانە ئەو متتتاشتتتتتتتینگەلە کە هتتتاتوونەتە
کوردستتتتتتتتان "لەندرۆڤیر" و "شتتتتتتتۆڤیرلێت" بوونە کە لە
خۆیتتدا ئەوە دەردەختتات لەو کتتاتەدا ئێران لە گەڵ دوو
واڵتی ئەمریکا و ئینگلیە نێوانی خۆش بووە.

یتتتاڵاڵ شتتتتتتتۆفیر زوو بگە یتتتارم

زوو بتتتتتتگە یتتتتتتاری وەفتتتتتتادارم

لە دووری وی بتتتتتێ قەرارم

بتتتتیتتتتلتتتتا لە گتتتتیتتتتانتتتتم بتتتتێتتتتزارم

بۆی نەنتتتترزەرد و لێوبەبتتتتارم

تێ بکۆشتتتتتتتە زوو نێتتک بیە کتتارم

شتتتتۆفیر ماشتتتتینت «الندرۆڤێر»

تونتتتد لێبیونە ،مەترستتتتتتتە ،بوێرە
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دەی بتتتتتگەرە یتتتتتارم ختتتتتێتتتتترا

بتتتیتتتلتتتا بتتتێ وی زەیتتتنتتتم کتتتوێتتترە

شۆفیر ماشینت «ئۆدرپۆست»ە

پوو ڵم داوە ،ل ێ یونە مەوەستتتتتتتتە

بتتتتتگەرە ئەو چتتتتتاومەستتتتتتتتتتتتە

چتتتتاو بتتتتاز و ئە برۆ پە یوەستتتتتتتتتە

بتتمتتکتتوژێ حەقتتی بە دەستتتتتتتتتە

یتتتتا ڵاڵ شتتتتتتتتۆ فیتر زوو بگە یتتتتارم

شۆفیر ما شینت « شۆڤەرلێت»ە

گتتازی بتتدە دەفڕێ ...دەڵێی شتتتتتتتێتە

یتتتتار وێتتتنەی متتتتایتتتنتتتی کتتتوێتتتتە

تتتتونتتتتد تتتتونتتتتد بتتتڕۆ کتتتتارم پتتتێتتتتە

قەتقەت مەڵێ ئاشتتتتتتت شتتتتتتتێتە

شتتتتتتتۆفیر متتاشتتتتتتتینتتت تەختی کتتارە

تتونتتتتد لتێ بتیتونە الی ئتێتوارە

دڵ بتتتتتۆ ئەو زۆر بتتتتتێتتتتتقەرارە

جووت مەمکی وێنەی هەنتتتتارە

(نق از کاستتتت حستتتن زيرک ،بیتا)

 -5گۆرانی پرژ و باڵو:
لێرەدا ئێمە هە ندێ گۆرانی مان دەستتتتتتتت کەوت کە لە
چوارچیوەی ئەو دەستتتتتتتەگەلە جێگەیان نەدەبووەوە کە
دیتتتاریمتتتان کردبوون ،وەک گۆرانی کتتتاروان ،گۆرانی
ستتتتتتەربازی یان ئیجباری ،گۆرانی ستتتتتتەفەرکردن...یەک
لەوانی قاڵیکردن.
-1 -5گۆرانیی قاڵیکردن:
کوردستتتتتتتتتتان بە هۆی ئەزموونی مەن و متتااڵت داری،
دەستتتتتێکی رەنگینی لە چنینی بەرگن و خۆری و مەرەز
بە گۆرەوی و دۆاڵخ و پاس و هۆن و شۆلەکە تا جاجم
و مەو و قتتتاڵی بووە ،ئەم دەس رەنگینیە نتتتاوبتتتانگی
جیهانی هەیە (لەوانە قاڵی بیجار و هەوشتتتتتتتار و گلیم و
چتتتتاوێتتتکتتتم دێشتتتتتتتتتێ یەکتتتێتتتکتتتم تتتتتانە

عاشتتتتتت یەکێکم ماڵ لە کوێستتتتتتتانە

کراستتتتتەکەت دنیا بۆ کراستتتتتێ ناکەی؟

لە شووە گولەکەت بۆ حاشا ناکەی؟

خوای بانی ستتتتتتتەر کارێ پێم کەردەن

بێزارم لە گیتتتان نازیم وە مەردەن

متتتاڵتتتهکتتتهی بتتتاوکتتتت لتتتهوپتتتهنی دێوه

خوهم کونه کاروانچی پاڵم دا پێوه

من ماڵم بۆ چەس؟ ماڵ ئەنای چەمە؟

عتتتتالەم ئ ی ن ت یزار گوڵەکەی خوهمە

قتتتتاڵی و قتتتتاڵیچە دوو گوڵ لە بتتتتانی

نازدار دانیشێ و چاوجوان لە شانی

هێزی پێم نییە بچمە ستتتتتتتەر یتتتتاڵێ

بتتتتزانتتتتم نتتتتازدار هتتتتا لە چ متتتتاڵتتتتێ

هەر سەرسەراوێ ،دەنر تۆی لێ نەیێ

یتتتاخوا کوێرەو بێ ئتتتاوی لێ نەیێ

دەستتتتتڕەکەی دەستتتتتتت بۆ گوڵی لێتێ

بینێرە بۆ الم ستتتتتتتەبووریم پێ تێ

-2-5گۆرانی کانی:
دێ و ئتتتاوەدانی لە دەوری کتتتانی و ئتتتاو دادەمەزران،
دێهاتەکانی کوردستتتتتتتتان زۆربەیان یەک تا چەن کانیان
بوو ،رەنگە هەنتتتتدێکیتتتتان لە کەنتتتتاری چەم و کتتتتارێز
هەلکەوتبن ،پێش هتتاتنی لوولەکێشتتتتتتتی کجتتان لە کتتانی
ئاویان دەهێنا ،نەک ئەوە لە کانی جلیان دەشۆرد ،جاری
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جاجمی ستتتتتنە) .قاڵیکردن کانێکی ستتتتتەخت و دژوارە و
درێژ خایەنە ،ئەم کارە ز یاتر کچتان و ژ نان و جاری
وایە کونان و پ یاوانیش دەیکەن ،قاڵی ز یاتر لە ماڵەوە
دەکرێ ،زۆر جار شتتوێنی قاڵیکردن تەنر و تروستتک و
تاریک و نماویە ،هەندێ جار کد لە بەر هۆنەر قاڵێکردن
خوازبینی تایبەتی بووە و جاری وابووە لە بەر هۆکاری
ئابووری (قاڵیکردن) بە شتتتتوو نەدەراوە ،جاری وا بووە
تا تەواو کردنی قاڵی ئیجازەی گواستنەوەیان پێ نەداوە،
بۆیە قتتتتاڵی دەیتوانی بۆ کچتتتتان ببێتە گێچەڵ و لە
ژیتتتتانتتیتتتتانەوە بتتپتتێتتچتترێتتتتت ،هەر بتتۆیە کتتچتتتتان بە دەم
قتتتاڵیکردنەوە ،گۆرانیتتتان وتووە و خەم و ئتتتارەزووی
خۆیان دەردەبڕیوە.

وابوو بۆ چتتتتا لێنتتتتان بۆ کتتتتانی تتتتتایبەتی و دوورتر
دەرۆیشتتتن ،ئەم کارە ئەوانی پێکەوە گرێدەدا ،پەیوەندی
کۆمەاڵیەتیان پێکەوە دادەمەزراند ،باستتتتی دێ و دڵیواز
و داوکتتار و رەقیتتب و نتتاحەزیتتان دێنتتایە گۆنێ ،پێکەو
شتتتتتتتۆخی و گلەییتتان دەکرد و جتتاری وابوو گۆرانیتتان
دەوت.
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ختتۆزگتتم بەو كتتوچ ت تتتته كتتورستتتتتتتتی الی كتتتتانتتی

دایتتتتتم نتتتتتازداران دانتتتتت شتتتتتتتتتتتن لتتتتته بتتتتتانتتتتتی

ختتتوا دايتتت تتتتت بتتتگتتترێ بتتتۆ شتتتتتتتەرم و حەيتتتتات

من كەی دەستتتتتتتتم برد بۆ پتتتتا مۆرەی پتتتتات؟

پتتتتتامتتتتتۆرەی پتتتتتاکەت زەنتتتتتگتتتتتیتتتتتانەی نەشتتتتتتتتە

ژن دار و بتتتتێژن بتتتتۆ تتتتتۆ بتتتتێ هتتتتۆشتتتتتتتە

قتتتتیتتتتبتتتتلەی حتتتتاجتتتتیتتتتان هتتتتا لە شتتتتتتتتتتومتتتتالەو

قتتتتیتتتتبتتتتلەی متتتتن هەر تتتتتۆی ال کەرە المەو

کەم بتتتێ و کەم بتتتچتتتۆ لەم دەور و پشتتتتتتتتتتتتتتا

بتتتتتا ختتتتتواکەی عتتتتتالەم نەدەم بە گتتتتتژتتتتتتا

کەم بتتتتتێ و کەم بتتتتتچتتتتتۆ ئەزانتتتتتم جتتتتتوانتتتتتی

ختتتتوا کتتتتێتتتتف ئەویتتتتنتتتتێ بەفتتتتر ئەنتتتتێ بتتتتانتتتتی

ختتتتۆزگتتتتای متتتتن بتتتتوایەم لەجتتتتیتتتتای کتتتتاڵوەکەت

بتتتتتقتتتتتوپتتتتتیتتتتتام لە بتتتتتان زوڵتتتتتفە ختتتتتاوەکەت

قەزات لە گتتتتیتتتتانتتتتم قتتتتاش ئەبتتتترۆ پەیتتتتوەس

دڵەکەم دەربتتتتتتێتتتتتتنە بتتتتتتا نەکتتتتتتا هەوەس

زنەی تەلەفتتتتتتوون نتتتتتتاو شتتتتتتتتتتتتارەبتتتتتتانتتتتتتی

بتتتتۆم دەرهتتتتاتتتتتووه نتتتتۆ ستتتتتتتتتتاڵ زیتتتتنتتتتدانتتتتی

ئاکام:
ئەم لێکۆڵینەوە دەری دە خات کە زۆربەی پیشتتتتتتتە کان،
گۆرانی کاری خۆیان هەیە ،ئەم گۆرانیگەلە جاری وایە
لە الیەن ژنان و جاری وایە لە الیەن پیاوانەوە دەوترێ،
نەک هەر ئەمە بەڵکوو گۆرانیمان پەیدا کرد کە لە الیەن
کچتتتانەوە دەبێژرێ ،هەنتتدێ لەم گۆرانیتتتانە بە تتتاک و
هە ندێک یان بە کۆ دەوترێن ،هە ند ێک لە هەوای ئازاد و
هەندێک لە ناو ماڵی دیوەرژنگدار و بڕیک لە بن کەپر و
ستتتتتتتتابتتاتی زوزانتتان .شتتتتتتتتێکی دیکە کە لەم گۆرانیتتانە
دەردەکەوێت ئەوەیە کە هەندێ بەیتی ئەم گۆرانیانە لە
شتتی ری شتتاعیران وەرگیراون ،بەاڵم هەندێ بەیت هەیە
کە لە چەنتتدین گۆرانی کتتار چەن پتتات بوونەتەوە ،نەک
هەر ئەمە بەڵکوو بەیتی وا هەیە کە گۆرانی ئاشتتتتتقانەوە
بگرە تتتا وێردی مەولوویی خوێنتتدن و الوانتتدنەوە بەر
گوێ دەکەون .ئەم گۆرانیتتانە وەزن و ئتتاهەنگی خۆیتتان
هەیە و لە باری ناوەرۆکەوە گەڵی ناو کێوو و دەرە و
الپتتاڵ و نتتاوی نتتاوداران و ئتتاداب و رەستتتتتتتمی کۆنیتتان
پاراستووە.
ئێمە دەزانین ئەم گۆرانایانە بەرینتر لەمەیە کە ئیستتتتتتتتا
باستتمانکردووە ،وەک زۆر کەستتی پێش من وتوویانە لە
پێشتتدا پاراستتتن و زەبتکردنی ئەم بەرهەمە فۆلکلۆریانە
ئەرکی لە پێشینەن ،دواتر خوێندنەوەی ئەم دەقە نایابانە
کە دەزانم وەک مامۆستا ئەحمەد بەحری دەڵێت "گەنجی
سەر بە مۆرن".
ئەم گۆرانیانە باستتتتتتتی چینایەتی بە هێزیان تێدایە ،ئەو
باستتتتتتتانە کە لە نێوان خان و رەعیەت دەردەکەوتوون،
هەر وەهتتا ئەو بتتابەتتتانە کە لە نێوان ژن و پیتتاو روو
دەدەن و جاری وایە عاشتتتتقانەن و هەندێ جار رەنر و

بۆی زۆڵم و چەوسانەوە بە خۆوە دەگرن .ئەم گۆرانیانە
نتتاوی گەڵێ حەیوان و دەشتتتتتتتتت و بەرزایی و تتتایفە و
عەشتتتتتتتیرەتیان لە خۆ گرتووە و پاراستتتتتتتتوویانە .زمان
دەوری ستتتتتتتەرەکی لەم گۆرانیتتانە هەیە ،ئەم گۆرانیتتانە
هێشتا هەندێ شتی تیایە بۆ ئێمە دیار نین و پێویستیان
بە لێکۆڵینەوە وردبینی و زانستی قوڵتر هەیە،
سەرچاوەکان:

ئەلف .کوردی

ئەحمەدی موحەمەد( )١٤٠٠راستتی ناوچەی لەیاخ ،ستتنە،

کوردستان ناسی.
ئوستتتتتتتکتتارمتتان ش( )٢٠٠٦تدفە مظفریتته ،ترجمتته هیمن،

هەولێر ،موکریانی.
ئیبراهیم عەزیز عومەر( )١٩٨٨هەنتتتتدێ داب ونەریتی

باوی کوردەواری ،بەیدا.
بەحری ئەحمەد( )١٣٩٩گەنجی ستتتتتتتەر بە مۆر ،چوار

بەرگ ،تاران ،مادیار.
پایانیانی سەالب( )١٣٨١کانی مورادان،

بۆره كهي  ،فانووق ( )١٣٦٩ئا مان لهرزا نه( ،ترا نه ها

كرد ) ،بانه ،انتشارات ناج .
حتتهف تتد ،فتتانووق ( ،)٢٠٠٢هتتهڵبژاردهيتتهك لتته گۆران ی

كورد  ،سلێمان  ،سهردهم.
حوستتتتتتێن پەناهی ،فەريدوون ( )١٣٩٤پ شتتتتتتە کۆنەکانی

شاری سنە ،سنند  ،انتشارات دانشگاه کردستان.
شتتتتتتتارباژێڕ  ،عوستتتتتتتمان ( ،)١٩٨٥گهنج نەی گۆران ی

كورد (گنج نه ترانهها كرد ) ،بفداد ،الزمان.
شتتتتتتارباژێڕ  ،عوستتتتتتمان (بیتا) ،ههگبهيهك له گۆران ی

نهسهن كورد  ،بی جا.
شتتێیەڵاڵ دهشتتتهك  ،عومهر ( ،)١٩٩٨داستتتان و گۆران

له فول لۆر كورديدا ،ههولێر ،وهزارهت نۆشنب ر .
جل ت  ،اورديیتتان ( ،)١٩٧٨ستتتتتتتترانتتا زارگوتنتتا كورديتتا،

مترجم ن ش ور مصطف و انور قادر ،بفداد ،مجمع علم .
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( ،)١٩٦٣فول لورا كرمتتتانجتتتا (فول لور

جنتتتد  ،حتتتاج

كرد ) ،رواندز.
لوتفی نیتتا حەیتتدەر ،نتتادرپوور لوقمتتان( )١٣٩٤ئتتاوێنەی

بێگەرد ،چەن بەیتی فۆلکلۆری ناوچەی سەقز ،بێ شوێن،
مەزهەر موفیتتدە ،حیجتتازی فتتاتمە ،لوتفی نیتتا حەیتتدەر،

نادرپوور لوقمان()١٣٩٣دەستتتتتتتێ گوڵ و دەستتتتتتتێ نێرگز ،چیرۆکی
فۆلکلۆری ناوچەی سەقز ،سەقز.
مستەفا رەسوڵ( )١٩٧٠ئەدەبی فۆلکلۆری کوردی ،بەیدا،

دارجاحز.
مدمتتد حستتتتتتتن ،احمتتد ( )١٩٨٣بتتاز بێريتتان ،زنتتدگ و

ترانهها مدمد مامل  ،جلد اول ،بفداد ،الدوادث.
موسهنن ( .)٢٠٠٥هەڵبژاردهيهك له گۆرانیی فۆلکلۆری

ناوچه ئەردەاڵن ،سلێمان  ،ئەن ست تۆ كهلهپوور كورد.
نەواری گۆرانیی حەستتتتتتتەن زیرەک ،مەزهەر ختتالقی و

رەسووڵ نادری.

ب -فارسی

شادرنر.
مدمدپور احمد( )١٣٩٥روش در روش ،تهران ،انت شارات

جام ه شناسان.
مدمدزاده حستتتتین( )١٣٩٦نوع و مدتوی ترانه های کار،

دو فصلنامه دانش های بومی ایران ،سال چهارم ،شماره  ،٧بهار و
تابستان.
مدمدزاده حستتین( )١٣٩٧تدلی مایگان مستتای اجتماعی

در ترانه های کار زنان ،زن در فرهنر و هنر ،دوره ١٠وشماره ،٢
تابستان.
نیکیتن واستتتتتتیلی( )١٣٧٨کرد و کردستتتتتتتان بررستتتتتتی از

دیدگاه ستتیاستتی ،جام ه شتتناستتی و تارییی ،ترجمه مدمد قاضتتی،
تهران ،درایت.
هدایت ،صتتتتتتادق ( )١٣٣٤فولکلور یا فرهنر توده ،تهران،

امیرکبیر.
 -التین:

آريتتانپور ،امیرحستتتتتتتین( )١٣٥٤تدق اجمتتتال

جام هشناسی هنر ،تهران ،انجمن كتاب دانشجويان.
استتتتتتت تتارمتتان ،تدفتته مظفريتته( )٢٠٠٦ترجمتته مدمتتدام ن

ش االسام (هیمن).
اسماعیلی مرضیه( )١٣٩١ترانه های کار منطقه کامیاران.

اویستتتتتیان عبدال لی( )١٣٩٩کرد و کردستتتتتتان در دوران

پیش از تاری  ،سلیمانیه ،سردم.
صتتتتتتتفیزاده ،فاروق()١٣٧٥پژوهشتتتتتتت درباره ترانههای

كرد  ،تهران ،ندا.
ستت یدی شتتاحستتین( )١٣٨٩آوازهای ستترزمین پدری ام،

قم ،امیران.
سلیمی هاشم ،کهریزی ثریا( )١٣٨٧تهران ،آنا.

شمش ا سماعی ( )١٣٩٣فولکلور و تاری کرد ،قم ،مجمع

ذخائر اسامی.
شمە ،صادق( )١٣٧٨نگاه به فرهنر مردم كرمانشان،

تهران ،انتشارات ف ر نو.
حریری نجا( )١٣٩١روش تدقی کیفی ،تهران ،انتشارات

دانشگاه آزاد.
ج فری مد مد( )١٣٩٩در آ مدی بر فولکلور ایران ،چاپ

چهارم ،تهران ،دیبا.
فاضتتتتل  ،ن متالله( )١٣٨٧جزوه جام هشتتتتناستتتتی هنر و

ادبیات ،دانشکده علوم اجتماع دانشگاه عامه طباطبایی ،تهران.
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آواهای کار و تنوع آن در مناط کردستان ایران

چکیده:
ترانه های کار موضوعی است که در چارچوب دانش فولکلور جای می گیرد .هد این تدقی جمع آوری و تقسیم
ترانه های کار در مناط کردنشین کردستان ایران است .نظریه های دانش فولکلور در چهار گروه نظریه تارییی
تطبیقی ،ملی گرایی ،روانکاوی و مردم شناسی قرار می گیرند .روش جمع آوری اطاعات در این تدقی از طری
اسناد ،نوار کاست و مصاحبه میدانی بوده است .اطاعات میدانی از شهرها ومناط سنند  ،سقز ،سرشیو ،اورامان،
موچش و کامیاران گردآوری شده است .ب د از جمع آوری متن ،ترانه های کار در چند گروه اصلی و فرعی تقسیم
شده است مث  :ترانه های شکار ،ترانه های کشاورزی(هفت نوع) ترانه های دامداری(هشت نوع) ...نوع و مدتوی این
ترانه ها نشان می-دهند که بیشی از تاری اجتماعی ،اداب و رسوم ،ارتباطات اجتماعی مث جنسی و طبقاتی  ..در
درون آن ها بازتاب یافته است .اگرجه نویسنده و گوینده این متون ناشناخته مانده-اند و اما حاوی مباحث جام ه
شناسی ،مردم شناسی و علوم سیاسی مهمی هستند که الزمه آن حفظ و حراست از آنها است و نگریستن بدان
مث گنجینه ای فرهنگی است.
¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

كل دواژه :کار ،ترانه کار ،مناط کردنشین.

Work songs and its kind in the Kurdish region in Iran
Abstract:
Work song takes place within the framwork of folklore knowledge.the goal of this study is collect and divide
work song among kurdish reisdual in Iran. The folklore theory include comparativehistorical,nationalism,psychoanalysis and antropolgy.methodology were qualitative approach and data
collected by field interview, document and tape. Work songs collected from sanandaj, Saghez, Kamyaran,
Kamyaran regions. The voice of work song translated to text, then work song divided in two main part
include: Hunting, agriculture (seven type) livestock (eight type) preindustrial and many others. Type and
content of texts show that part of social history, tradition, class and sex relation lies in these texts .however
,the speaker and author of this texts remain unknown but it contain important issues of sociology,antropolgy
and political that necessary to be saved and look like cultural treasure.
Keywords: Work, Work song, Kurdish region
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