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 شيعر و مةجهول
 

 تةيب جةبار                                                                                      
ئةم رستةية لة  .دةوترَيت و دةنوسرَيت زؤر  الي كورد و عةرةب شيعر كةشفى مةجهولة ، ئةم رستةية 

ردي . وشةى شيعر ، لة زمانى كوردييدا دوو وشةى سَي وشةى عةرةبي ثَيكهاتووة ، بةَلام بة داِرشتنَيكى كو
َلبةست كةمرت بةكاردةهَينرَيت بةرامبةر هةية ، ئةوانيش " هونراوة و هةَلبةست "ن. ئَيستا هونراوة زياتر و هة

راهاتووة  دا، ضونكة هةموو خةَلكى كورد لةطةَل ئةو وشةية.ئَيمة لةطةَل ئةوةداين هةر وشةى شيعر بةكاربهَينرَيت
  .وروبةريش هةمان وشة بةكاردةهَيننهةروةها ميللةتاني دة .َييدةطاو ت

 زمانى كوردييدا ، كةشف بة واتاى دؤزينةوة ياخود ئاشكراكردن دَيت ، مةجهوليش واتا ناديار و لة         
ينةوةى هةست ثَينةكراو .رستةكة بة كوردي دةبَيتة " هونراوة دؤزينةوةى ناديارة " ياخود بَلَيني " شيعر دؤز

ةم نوسينةدا ، ل ةبي زياتر لةسةر دةمى خةَلكة ، ئَيمةلةبةر ئةوةى وشةى شيعر و وشةى مةجهوىل عةرناديارة " .
شيعر دؤزينةوةى مةجهولة " . ئَيمة ئةم رستةية ، واتا رستةكة دةبَيتة " دةهَيننيكة بةكارهةردوو وشة عةرةبيية

  .ة كؤتايي نوسينةكةدا دةيسةملَينني، كة لبةَلكو شتَيكى ترة !يةيو شيعر دؤزينةوةى مةجهول ن بة راست نازانني
 انئةم نوسينةي ئَيمة، بةشَيكة لة زجنريةيةك نوسني لةسةر هونةري شيعر، هةروةها ِرا و بؤضووني خؤم         

ناسةي هةندَي ثَي رةدا زؤر باسي هونةري شيعر ناكةين، بةَلام حةزدةكةينلَي ،لةسةر ئةو هونةرة. لةبةر ئةوة
، مانايةك . عةرةب دةَلَي: )شيعر قسةيةكة كَيش و سةرواي هةيةبكةين جياجياي شيعرتان ثَيشكةش

( دةَلَي: )شيعر قورئاني شةيتانة(. هةروةها دةَلَين: ) شيعر ابو العالء املعري(. شاعريي عةرةب )دةطةيةنَيت
ية، شيعر وةرطَيِراني بَيدةنطيية، شيعر فريشتة شيعر جريوةي ضؤلةكةية، شيعر كةالميوشة،  شانة بةوَينةكَي

لةناو هةمووياندا ثَيناسةي  ناسانة جوانن بؤ شيعر، بةَلام ئَيمةزماني جومبازة...........هتد(، هةموو ئةم ثَي
 ال جوانرت و ثةسةندة. انموشة( شانة بة)شيعر وَينةكَي

مةجهول و  دؤزينةوةىر مةجهول و ئةم نوسينةى ئَيمة زياتر قسة كردنة لةسة سةرةكي مةبةستى          
 ثةيوةندي مةجهول بة شيعرةوة . 

لةطةَل مةجهولدا   ضِرىمامةَلةى بةردةوام يان ثضِر ث دةذي وةوة لةطةَل مةجهولدا مرؤظ لة رؤذى ثةيدابووني        
ة مرؤظ لةسةرةتاي بة بَي مامةَلة كردن لةطةَل مةجهولدا هةَلناكا و ئاسودة نابَيت. بةِراي ئَيمهةبووة و هةية .

  ثةيدابوونيةوة تاكو ئةمِرؤ لةطةَل ضوار مةجهولدا مامةَلة دةكات، ئةمانةي خوارةوة ضوار مةجهولةكةن:
مةعريفةي مرؤظ  مةجهولي ئةفسانةيي : ئةفسانة بةشَيكى طرنطى مةعريفةى مرؤظة بة درَيذايي مَيذوو..1         

ةكايةت و ضريؤكانة دةطرَيتةوة كة لة اليةن خوداوةند ياخود ئةفسانة ئةو ح بة ئةفسانة دةسيت ثَيكردووة،
ئةجنام دةدرَيت ، بةَلام هيض لةو حةكايةت و ضريؤكانة ناتوانرَيت لة  َيتةوة ياخوددةوتر ثاَلةواني خورافييةوة

ي مةجهولي انواقيعدا جَيبةجَي بكرَيت و راستيةكةى بسةملَينرَيت ، لةبةر ئةوة ئةفسانة كؤمةَلَي رووداو و ثاَلةو
ةَلي و ترساندن و عيربةت ياخود بؤ طوَي راي ،هَيناوة بؤ روونكردنةوةى دياردة و راستىهةية ، مرؤظـ بةكاري

وةك ئاذةَل و  نري خةياَلى بئيرت ئةو ثاَلةوانانة زيندةوة وةرطرتن، هةروةها بؤ خؤشنودي و ئاسوودةيي ِروحي.
ز كة دةسةَلاتى رادةبةدةريان هةية لة بةِرَيوةبردن وطؤِرينى ياخود خوداوةند و كةسايةتى جياوا ،دار و درةخت

هةندَيكيان  خةَلكانَيكالى  ولي دةمَينَيتةوة و كةشف ناكرَيت.جهة. ئةفسانة هةر بة مداسروشتذياني مرؤظ و 
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بة بةَلام هةندَيك ئةفسانةش هةية ثريؤزن و طوَي رايةَلى دةبن ، الى خةَلكي تريش دةقي جوان و ضَيذبةخشن . 
 ت ثووكاونةتةوة و دةثووكَينةوة. مةجهولي ئةفسانةيي بةرهةمي خةياَلة.ثَيي بةرةوثَيش ضوونى زانس

)زةميين بَيت يان  مةجهولي ئاييين : مةجهوىل ئايينى ، ئةو شتة مةجهوالنة دةطرَيتةوة كة لة ئاييندا.2         
وةك ) بةهةشت ، دؤزةخ ،  روح ، شةيتان ، جنؤكة ، مرؤظ رؤذانة مامةَلةى لةطةَلدا دةكات  ،كراوةاسي ب ئامساني(

كراوة و ناويان  لة كتَييب ئايينيدا باسيان ثردي سريات ، ذياني ثاش مردن ............. هتد ( ئةم مةجهوالنة
ى كةكانةئةم مةجهولة ئايينيانة يةكَيكن لة كؤَل، نهاتووة و ثريؤزن ، الى خةَلكى باوةِردار بوونيان هةية و ناديار

ةكةن بؤ ِرَيكخستين ذيان مامةَلةي تةواويان لةطةَلدا د ،هةموو مرؤظ بة طشيت، باوةِرداران بة تايبةتي باوةِرداري.
و هةَلسوكةوتي ِرؤذانةيان، هةروةها بؤ طوَيِرايةَلي و ترساندن و عيبادةت و دَلخؤشي و ئاسوودةيي  و طوزةران

شف كردنيان . هةروةها تا ئَيستا زانست نةيتوانيوة هيض نابَيت مرؤظ خؤى لة قةرةيان بدات بؤ كة ِروحي.
 هيضناتوانَيت  ،رؤذيشنة ئَيستا و نة دوا ،زانست ،كيان لة بارةوة كةشف بكات ، ئَيمة لةو باوةِرةداينشتَي

 .نعةقَل و خةياَل بةرهةمي مةجهولي ئاييينئايني و ةر بة ثريؤز وناديار دةمَيننةوة. ه ت،شتَيكيان لة بارةوة بَلَي

: مةجهوىل ماددى ئةو مةجهوالنةية كة لة سروشت و مرؤظدا بونيان هةية ،  (ماددى) زانسيت مةجهوىل.3         
بة هةموو ثَيكهاتة و   ، جةستة و دةروونى مرؤظ ةوةيثَيكهاتة و دياردةكانيبة هةموو  سروشتوةك ) 

و مرؤظةوة بونيان  سروشتبوونى ةرةتاى ثةيدالة س ، مادديانة ديار و ناديارن ( . ئةم مةجهولةةوةيدياردةكاني
تاكو  تاى ثةيدابوونيةوةةمرؤظةوة ناديار بووة ، مرؤظ لة سةر نيسبةتوانيان بة هةية ، بةَلام ثَيكهاتة و بؤندى نَي

  ى بةشَيكيانوانبؤندى نَيتى ثَيكهاتة و ةتوانيويامةَلةى وردى لةطةَلياندا كردووة، م ، لة رَيطاى زانستةوة،ئَيستا
و قابيلى  ثريؤز نني مادديانة بدؤزَيتةوة و ئاشكراى بكات و لة خزمةتى مرؤظدا بة كاريان بهَينَيت . ئةم مةجهولة

 ،، هةروةها لة رَيطاى زانستةوة توانراوة نكردنةوةدروست و دؤزينةوة و هةَلوةشاندنةوة و جارَيكى تر لَيكدانةوة
بة دةورى خؤر بؤ بكرَيت ، وةك ضؤن جاران وايان دةزاني  ةوانةيانثَيضجياواز وتةفسريى  ،زؤر هاوكَيشة و دياردة

هات و لة رَيطاى  ز(1642 – 1564طاليلي ) طاليلؤئةستَيرةناس و فةيلةسويف ئيتاَلي  زةويدا دةسوِرَيتةوة ، بةَلام
جاران وِرَيتةوة ، هةروةها ردا دةسؤزانستةوة تواني ئةو هاوكَيشةية راست بكاتةوة كة زةوى بة دةورى خ

لة رَيطاى ئامَيرَيكى ، بةَلام ئَيستا ة شتَيكى مةجهول و حةرام دةزانراكردنى رةطةزى منداَل لة زطي دايكدا بدياري
 دؤزينةوةى سةرضاوةكاني ماددة وهةروةها  .بكرَيتةطةزى منداَل دياريسونار(ةوة ، دةتوانرَيت رسادةى وةك)

مرؤظ و ديراسة  دةروونىةوةى ئةندامةكانى لةشى مرؤظ و دؤزين ،دياردةكانى سروشت ثَيكهاتةكاني، هؤكاري
بة  ،مرؤظ دةروونى و جةستة و سروشتئةم مةجهوالنةى  . بةَلامو ضارةسةرى نةخؤشي بؤ دؤزينةوة ،كردنيان
وردة وردة لةطةَل رةوتى بةرةوثَيشةوة ضوونى زانستدا  ،و ثريؤز نني ان و جارَي زؤربةيان كةشف نةكراونمليارةه

كةشفي سروشت و  .سوديان لَي وةردةطريَيت مرؤظ وئارامي طوزةرانى و ئاسودةييكرَين و بؤ خؤشكةشف دة
بةَلام لة بواري داهَيناني . ووني مرؤظ بةرهةمي عةقَل و زانسنتجةستة و دةر لةطةَل كةشفي ثَيكهاتةي ثَيكهاتةي

  خةياَل دةوري سةرةكي دةبينَيت. ،دازانستي

: من لَيرةدا تةنها قسة لةسةر مةجهول لة شيعردا دةكةم، مةجهول لة  )شيعر( يهونةر مةجهوىل.4           
  بةشةكاني تري ئةدةب و بةشةكاني هونةردا جَيدةهَيَلم بؤ نوسةر و هونةرمةندي ئةو بابةتانة.

 مةجهولَيكة ثةيوةندى بة  مةجهوىل ،كة بابةتى سةرةكى ئةم نوسينةى ئَيمةية مةجهوىل شيعرانة            
ية ، شاعري لة رَيطةى ية و لة طةردونيشدا بوونى نية ، مةجهولَيكة ثريؤز نييةوة نيينى و ماددييئاي ئةفسانةيي و
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 ،ئةم مةجهولة بةكاربهَينَيتة يخةياَلةوة دروستى دةكات ، مةجهولَيكة تايبةتة بة شاعري خؤى ، كةسي تر بؤى ني
خؤى و تةنها الى خؤى ثريؤزة ، مةجهولَيكة لة  ت دةبَيت بةدةخيوَلقَينَيت تايبة ضونكة ئةو مةجهولة كة شاعري

لة  ، راستة شاعريةرجةستة دةبَيت و ضَيذ دةبةخشَيتين شاعري و وةرطردا بزةيتة دي ، بةَلكو لة ةواقيعدا ناي
َيت ، بة نى مرؤظ وةردةطرودةرو روةها جةستة وسوود لة ماددة و دياردةى سروشت هة ِرَيطاي هةستةوة

ِرَيطةي خةياَلةوة  ي بؤندي تازة لةنَيوان شيت هةستثَيكراوي سروشت و ذياني مرؤظدا، لةدروستكردن
ثَيشكةمشان دةكات،  بةرجةستة و ئاشنا يي وَينةي شيعرانةعي دروستدةكات، بةشَيوةيسروشتَيكي تازةي ناواق

 . مةجهولي هونةري )شيعر( بةرهةمي خةياَلة.كة بةنيسبةت ئَيمةي وةرطرةوة وَينةي تازة و ضَيذبةخشن
                                                    *  *  * 

بؤ مةجهولي ئةو ضوار بوارةي سةرةوة، زؤرمان هةية بةَلام ئَيمة لة  ،و شيكردنةوةي هَينانةوةي منونة         
ية، لةبةر ئةوة هَينانةوةي منونة و شيكردنةوةي انةن لةم نوسينة زياتر مةجهولي شيعرسةرةوة ومتان مةبةستما

نة و شيكردنةوةي مةجهولَيكي بؤ مةجهولي ئةفسانةيي و ئاييين و زانسيت هةَلدةطرين بؤ هةلَيكي تر، ئَيستا منو
 تان بؤ دةهَينينةوة.شيعرانة
 :بانةوة( دةَلَي لة شيعري )ِرَيبوارَيكي بةربةري بة تةثوتؤزي بيا ي شاعريدالوةر قةرةداغي          
 دَيمة بانَيذةكة)          
 دادةنةومةوة و           
 بة ضرثةيةك كة بةسةر بةفرةكةدا دةخليسكَي           
 بةزوبانَيكي تةثوتؤزاوي كة خؤيشم تَيي ناطةم           
 .(1) (ِرَيبواري بةربةري بانط دةكةم           

ةيةتي، لة ضةند جووَلةيةك ثَيكهاتووة و بة ضةند وَينةيةك دةريرِبيوة، لة ئةم كؤثلة شيعرة، كة شاعري خؤي بكةرةك
دَيِري يةكةم و دووةم و ثَينجةمدا، سَي جووَلة و سَي وَينة هةية، وَينةكان ئاسايني، وةرطر بة ئاساني وَيناي دةكا 

 و وةريدةطرَيت. 
 دَيمة بانَيذةكة           
 دادةنةومةوة و           

           ................................... 
           ................................... 
 ِرَيبواري بةربةري بانط دةكةم.           

 ثيادةيان دةكةين، وَينةي ئاسايني، ِرؤذانة ، جووَلة وذة( و )دانةوينةوة( و )بانط كردن()هاتن بؤ بانَي        
دةكةين. بةَلام قوَلايي بابةتةكة و داهَينان لة كؤثلة شيعرةكةدا لة جووَلة و وَينةي دَيِري دةيانبينني و هةستيان ثَي

تةواوي ثَينج دَيِرةكة  ارةمداية. وة نةبَي دَيِري يةكةم و سَييةم و ثَينجةم ِرؤَليان نةبَي، ضونكةسَييةم و ضو
 َلة و وَينةي كؤثلة شيعرةكة تةواو دةكةن.وبةيةكةوة، جو
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ة دَيِري سَييةمدا وَينةيةكي مةجهوملان ثَيشكةش دةكات )بة ضرثةيةك كة بةسةر بةفرةكةدا دةخليسكَي(، ل        
ةم كَيش و ضرثة دةنطة، دةبيسرتَي، بةَلام نابينرَي و كَيشي نيية، شاعري واي وَينا كردووة، هةم دةبينرَي و ه

ارةوة و بةسةر بةفري بةردةم باَلةخانةكةدا هةية، كاتَي ضرثةكة لة دةمي دةردةضَي و دةكةوَيتة خو قةبارةي
الي وةرطر زؤر  لة واقيعدا نايةتة دي، شاعري دروستيكردووة، ،مةجهولة ية. دروست ئةم وَينةدةخليسكَي

 سةرسامكةر و ضَيذبةخشة.
خؤيشم زوبانَيكي تةثوتؤزاوي كة  لة دَيِري ضوارةمدا شاعري وَينةيةكي تري مةجهوملان ثَيشكةش دةكا )بة        

عري خةسَلةتي تةثوتؤزاوي يش دةبيسرتَي بةَلام نابينرَي، شادةنطة، دةنط ،قسةكردن-زمان-تَيي ناطةم(، زوبان
ان قةت ئةو خةسَلةتةي نةبووة و مكة ئةمة دوورة لة واقيعةوة، ضونكة ز وةك بَلَيي دةبينرَيت، ان،مداوة بة ز

قسةكردن بدرَيت، وةك زماني نةرم ياخود زماني -انمر بة زوةريناطرَيت، دةكرَيت لة واقيعدا هةندَي خةسَلةتي ت
توند، بةثَيي بةرزي و نزمي تؤن و ضِري دةنطي ئاخاوتن. بةَلام هةرطيز خةسَلةتي تةثوتؤزاوي وةرناطرَيت، 

، كة لة دةميش هاتة دةرةوة لة هةوادا نابينرَيت ةوة دةردةضَي و تةثوتؤزاوي نييةضونكة دةنط نابينرَيت، لة دةم
لة  انةكةماكوو بزانني تةثوتؤزي لَي نيشتووة ياخود نا. داهَيناني شاعري لةوةداية بة طؤريين خةسَلةتي زت

 كردني وَينةيةكي مةجهول، كة الي وةرطر سةرسامكةر و ضَيذبةخشة.و دروست نةبينراوةوة بؤ بينراو و قةبارةدار 
زوباني تةثوتؤزاوي(، خةسَلةت و بؤندي ئاساييان ئةم دوو وَينةية )خليسكاني ضرثة بةسةر بةفردا( و )        

تَيكشكاندووة و خةسَلةتي تازة و بؤندي تازةيان دروست كردووة، شيت ناباويان كردووة بة باو، ئةم دوو وَينةية 
ين وةرطردا سةرسامي دروست دةكةن و بة ي داهَينةر دروسيت كردوون. لة زةيلة واقيعدا بوونيان نيية، شاعري

 رجةستة دةبن.ضَيذةوة بة
 ئةم دوو وَينةية بةرهةمي خةياَلي مرؤظن، خةياَلدانَيكي كارا و داهَينةرانةي شاعري دروسيت كردوون.       
ئةم دوو وَينةية تايبةتن بة شاعري دالوةر قةرةداغي، هي كةسي تر نيية، هةردووكيان الي شاعري ثريؤزن،        

كة موَلكي خؤيني، ثَيش ئةم كةسي تر دروسيت نةكردوون. هةقي خؤشييةتي شانازييان ثَيوة بكات، ضون
 وةرطريش دةتوانَيت بة ثريؤز وةريان بطرَيت، ئةطةر وةرطرَيكي بةسةليقة بَيت و خةياَلدانَيكي كاراي هةبَيت.

، دةركةوت كة شيعر كةشفي مةجهول نيية كردوومانة لةسةر كؤثلة شيعرةكة بةثَيي ئةو شيكردنةوةيةي        
ة سةرةوة ومتان(، بةَلكو دروستكردني مةجهولة. ضونكة ئةو دوو وَينةية لةو كؤثلة شيعرةدا وَينةي )وةك ل

كردوون، نةك ئةوةي لة  مةجهولي دروستكراون، لة واقيعدا بوونيان نيية، خةياَلداني شاعريَيكي داهَينةر دروسيت
هاتيَب كةشفي  ي شاعريدوون، دالوةرسروشت ياخود ذياني مرؤظدا هةبووبن، تا ئَيستا كةس هةسيت ثَي نةكر

 كردبن.
  *  *  * 

زؤر جار دةوترَيت شاعري ثةيامبةرة، منيش دةَلَيم، بةَلَي واية. بةَلام بة مةرجَي ئةو شاعرية شاعريَيكي        
 ينت وَينةي مةجهول دروستبكات، لة زةيِرةسةن بَيت، خاوةن خةياَلدانَيكي كارا و داهَينةرانة بَيت، بتوانَي

، شيت باو بطؤِرَيت بؤ ناباو، شيت ناباويش ت، نةك وَينةي ئاَلؤز و ِرةق و تةقوةرطردا بة ئاساني بةرجةستة ببَي
بطؤِرَيت بؤ باو. دروستكردني بؤندي تازة لةنَيوان شيت هةستثَيكراوي سروشت و ذياني مرؤظدا، كارَيكي ئاسان 

هةموو ئةو ثةيامبةرانةي بةدرَيذايي  مةندي داهَينةر.َيت، جطة لة شاعري و هونةرنيية و بة هةموو كةس ناكر
ميذوو بة نةمري ماونةتةوة، ئةو ثةيامبةرانةن كة مةجهوليان دروستكردووة، بؤ هةر مةبةست و مةرامَيك بَيت، 
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ثةيامةكةي خؤي لةِرَيطاي دةقي ئةفسانةيي و حةكايةت و وَينةي مةجهولةوة طةياندووة، خؤي و ثةيامةكةي بة 
دةقي ئةفسانةيي و حةكايةت و وَينةي مةجهول  وةونةتةوة. بةَلام ئةو ثةيامبةرانةي نةيانتوانينةمري ما

 دروستبكةن، خؤيان و ثةيامةكانيان لةبريكراون، مةطةر لة كتَييب مَيذوودا باسبكرَين.
مان بؤ بنوسَيت ثِر شاعريي ئةمِرؤ ئةركَيكي قورسي لةسةرة، كة دةبَيت ِرؤَلي ثةيامبةر ببينَيت، شيعرَيك          

بَيت لة وَينةي مةجهول و ثةيامي خؤي بطةيةنَيت، بة ثَيضةوانةوة حسابي شاعريي ثةيامبةر و ثةيامداري بؤ 
 ناكرَيت و لةبريدةضَيتةوة.

مةجهولي ئةفسانةيي و مةجهولي ئاييين ماون و كاري خؤيان دةكةن و بةردةوامن، لة هةموو جيهاندا            
ثابةندن ثَييانةوة و ثةيِرةويان دةكةن. بةَلام الي هةندَي خةَلكيش كاَل بوونةتةوة، الي هةندَي  خةَلكَيكي زؤر

 كةسيش برييان لَيناكرَيتةوة. 
ئةمِرؤ بةهؤي ثَيشكةوتين زانست و تةكنةلؤجياوة، دروستكردني ئةفسانةي تازة و هاتنةكايةي ئاييين            

بَلَيني مةحاَلة. مةجهولي ئةفسانةيي و ئاييين، هةزاران ساَلة هةن، دةقي خؤيان تازة، كارَيكي زةمحةتة و دةتوانني 
شتَيكي ئاسايي و  خةريكة ببنة وانني بَلَينيطؤِرانكارييان بةسةردا نايةت، دةتوةرطرتووة و بةكاردةهَينرَين و 

انداية، زانست و تةكنةلؤجيا ذيان بةردةوام لة طؤِر ، بةَلام ثريؤزن، خةَلكانَيكي زؤر ثَييانةوة ثابةندن.سادة
دةكات، بؤية مرؤظ ثَيويسيت بة  ي زيادِرؤذ بة ِرؤذ هةست بة نامؤبوون ي ئةمِرؤ،مرؤظ بةردةوام لة ثَيشكةوتنداية،

، بةردةوام ثَيويسيت بة مةجهولي ، وةك لة سةرةوة ومتان بةبَي مةجهول هةَلناكا و ناسرةوَيمةجهولي تازةية
و  كة هةميشة مةجهولي شيعرانة ،ئاسوودةيي روحي. ئةركي شاعري و هونةرمةندة تازةية بؤ ضَيذ وةرطرتن و

هةست  ،هةتي نامؤيي كةمبكاتةوة ياخود لَيي ِرزطار ببَيت ثةتي بؤ مرؤظ دروستبكةن، تاكو تازةي انةيهونةريي
 بكات و روحي ئاسوودة بَيت. و دَلخؤشي  بة ئارامي
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