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سێیەم  :ڕێبازى ڕیالیزم لە ئەدەبى ئەوروپیدا :

ا -چەمك و مانای ریالیزم :

وشەى ریالیزم بەماناى واقیعى بنەچەو ڕەسەن دێت واتا قوتابخانەى واقیعبینى  ,لەراستیدا
وشەى ریالیزم بە درێژایى مێژوو بەماناى جیا جیا هاتووەو تەنها هەرئەو مانایە نییە
كەواتاى واقیعگەرایی دەگەیێنێت ؛ لە فەلسەفەى ڕێبازەكاندا وشەى ریالیزم هەراو هۆریایەكى
زۆرى درووستكرد  ,لەسەر ئەوەى كە دەڵێت ( :ئایا جیهانى دەرەوە خۆى وەك وجوود
هەیە یان بوونى تەنها لەناو مێشكى مرۆڤدا هەیە)  ,ئەو كەسانەى كە بڕوایان بە جیهانێكى
سەربەخۆ هەبوو پێیان دەوتن (ڕیالیستەكان)  ,بەاڵم ئەوانەى وایاندەزانى (ئەوەى كەهەیە)
واتە شتەكان لەنێو زیهن ومێشكى مرۆڤدا هەیە  ,بۆیە پێیان دەوتن (ئایدیالیستەكان)  ,ئەم
جیاوازیەى نێوان ئەم دوو كۆمەڵەیە هەر لەئەدەبدا نەبوو ,بەڵكو لە هونەریشدا ڕەنگى دایەوە
 ,چونكە ریالیزم واتە رێبازى گفتوگۆو نووسین لە بارەى واقیعى كۆمەاڵیەتى  ,بەاڵم
ریالیزمى ئایدیالیزم تەنها بریتییە لە خەیاڵى شاعیرانە لە نووسین وگوتندا .
پێناسەی ڕیالیزم لە ئەدەبدا  :بەو واتایە دێت كەهەموو بابەتێكى فیكرى چارەسەرێكى
بابەتیانەى كێشەكانى ژیانى مرۆڤ بكات و ئەم چارەسەریە وێنەكێشێكى وردو قووڵ و
لەبارى واى تیابێت نووسەر خۆى لەدەرەوەى بابەتدا بدۆزێتەوە  ,یان ئەو واقیعەى وەك
ڕاستییەك لە بوونى سروشت و مرۆڤەوە سەرچاوەى گرتبێت ؛ لێرەدا دەتوانین بڵێن مانای
ریالیزم وەک لەو نامەیەی كە (بیلینسكى) بۆ (گۆگۆڵ)ى ناردووەو تێیدا رێنمایی دەكات و
ماناکەی ڕووندەكاتەوە دەردەکەوێت  ,کە تیایدا هاتووەو دەڵێت ( :ژیان بەو شێوەیەى كە لە
دەوروبەرتە بینوێنەو مەیڕازێنەوە واتە دووبارە دروستى مەكەرەوە  ,ژیان لەسەر شێوەى
راستەقینەى خۆى نیشان بدەو لە کالوڕۆژنەى چاوى خەڵكەوە بڕوانە ژیان  ,نەك لەپشت
چاویلكەى ڕەش و تاریكییەوە .
ریالیزم لەهونەردا  :ئاوازێكە بۆ مرۆڤایەتى دەگوترێت و هەڕەمێكە بەرەو پێشەوەی دەبات و
ڕەنگدانەوەى ڕاستیەكانى ژیانى كۆمەاڵیەتى خەڵكە  ,هونەرمەند تێیدا دەژیت
ب-زاراوەى ڕیالیزم( :)Realismeبەپێى قامووسى الروسى فەرەنسى ,ل( )1186لە دوو
وشە پێكهاتووە ریال( + )Realیزم(  , )ismeكە دەكاتە (حاڵەتى بینینى واقیع بەو شێوەیەی
كە هەیە)  ,لە بوارى ڕەخنەسازیدا  :واتە ئەو قوتابخانە ئەدەبى و هونەریەى كە سروشت
وواقیع وەك خۆى پێشكەش دەكات بێ ئەوەى بیڕازێنێتەوە .
ڕیالیزم لەڕووى شێوەوە  :ڕیالیزم بایەخ بە زمان وشێوەى ئاخاوتنى ئاسایى خەڵك

دەدات  ,واتە ڕەنگدانەوەى شێوەكانى ئاخاوتنى خەڵك وەك ئەوەى كە هەیە .

لەڕووى زمانەوە  :دەبێ زمانەكەى دووربێت لەوشەى زەقى بریقەدارو شێوەى بەالغى ,

هەروەها وردو پڕماناو گونجاو بێت ولەگەڵ بارودۆخدا بگونجێت .
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ج -جۆرەكانى ریالیزم  :ریالیزم لەوشەى (واقیع)ەوە هاتووەو دووجۆرە :

ا  :ڕاستەقینە  :بەو مانایەى كە بابەتەكان وەكخۆی لەبووندا هەن و بەڕاستگۆیى و
ئەمانەتەوە باس بكرێن  ,واتا وەسفكردنى شتە ڕاستیەكان وەكخۆى  ,كە دانەیەكى ترى
واقیع وەكو وێنەیەكى فۆتۆكۆپى بابەتە ئەسڵییەكە بەرجەستە دەبێت .
ب  :هونەرى  :بریتییە لە داهێنانێكى بەرجەستەیى بۆ ڕووداوێكى ڕاستەقینە  ,بەاڵم مەرج
نییە دەقاودەق وەكخۆى بێت  ,هەرچەندە بابەتەكەى لەواقیعەوە وەرگرتبێ  ,دەكرێ
ڕووداوەكە لە چوارچێوەكەى خۆى نەمێنێتەوە بەوەى كە نووسەرى ڕیالیزم هەندێكجار لە
جۆرى ڕووداوەكە كەم دەكاتەوە یان زیادەى دەخاتەسەر  ,بەجۆرێك السایى بابەتە
ئەسڵیەكە دەكاتەوەو شێوازى گێڕانەوەكەشى دەگۆڕێت  ,واتە ڕیالیزم وێنەكێشانێكى
داهێنەرانەیەو بنەماكانى واقیعى ژیانى مرۆڤ لە چوارچێوەیەكى ئەدەبیدا بەرجەستە دەكات ,
نووسەرى ڕیالیزمى كەسێكى داهێنەرە نەك وێنەکێش .
د -مێژووى سەرهەڵدانى ڕیالیزم :

وشەى ڕیالیزم وەك زاراوە بۆ یەكەمجار لەساڵى ()1843و لەالیەن ڕۆماننووسى فەرەنسى
(شامپفلۆرى) بەكارهات  ,ئەمەش لە بەیاننامەیەكدا بەناونیشانى مانیفێستى ڕیالیزم كە تێیدا
دەڵێت  :سیفەتى ریالیست دەدرێتە پاڵ من  ,پاش ئەو ڕۆماننووسى فەرەنسى (دورانتێ)
وشەى ڕیالیزمى بەكارهێناو ,دوای ئەویش نیگاركێش (گۆستاڤ كۆربێ) لەساڵى( )1855لە
شێوەى واقیعدا ()realite Nى بەكاریهێنا  ,كە كردبوویە دروشمى سەردەرگاى پێشانگایەكى
شێوەكارى خۆى  ,لەساڵى ( )1856یش لەالیەن (دورانتێ و هاورێکانی) گۆڤارێك بەناوى
ڕیالیزم دەركراو تیایدا بە توندى هێرشیان كردەسەر پەرناسییەكان و ڕۆمانسیەكان .

ه -قۆناغەكانى ڕیالیزم لە ئەوروپا :

لە ئەوروپادا ڕیالیزم بەسەر سێ قۆناغ تێپەڕدەبێ  :ڕیالیزمى سەردەمى ڕێنیسانسی سەدەى
( , )16-15ڕیالیزمى سەردەمى ڕۆشنگەرى سەدەى( , )18-17ڕیالیزمى ڕەخنەگرانەى
سەدەى ( )19؛ بەبۆچوونى مێژوونووسانى ئەدەب مێژوەكەى بۆ سەردەمى ڕێنیسانس
دەگەڕێتەوە  ,بەاڵم ڕیالیزم وەک رێبازێک خۆی لەساڵى (1843ز) بوو كە مانیفێستێكى بۆ
ڕاگەیێندراو بووبە ڕێبازێك بۆ ئەوەى نووسەرو هونەرمەندان لەسەرى بڕۆن .
لە چارەگى دووەمى سەدەى نۆزدەو لەیەك كاتدا ڕۆمانسیەت دوو دوژمنى سەرسەختى بۆ
پەیدا بوو ئەوانیش (ڕیالیزم وپەڕناسیزم) بوون  ,كە هەردووكیان لەیەككاتدا پێیان وابوو
دەبێ دارو پەردووى خەیاڵبازى ساویلكانەى ڕۆمانسیەت لەبن هەڵتەكێندرێن  ,ئەم دوو
ڕێبازە خۆشیان دژى یەكتریش بوون  ,لە دواى چەسپاندنى ریالیزم لە ئەوروپا قۆناغەكانیش
ئەمانە بوون :
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ا -ڕیالیزمى ڕەخنەگرانە  :ئەم رێبازە واقیعى ژیانی مرۆڤ وكۆمەڵگای بەشێوەی ڕەخنە

گرانە دەخستە بەرچاوو الیەنە خراپەكانى كۆمەڵ ومرۆڤایەتى لە چوارچێوەیەكى ڕەخنەییدا
پێشان دەدا  ,بەتایبەتى ڕەخنەگرتن لەچینى دەسەاڵت دارو حكومەت  ,لە ئاكامدا وای
لەخوێنەر دەكرد كە بیرلە دۆزینەوەى چارەسەرێك بۆ گرفتەکانى ناو بەرهەمەكان بكاتەوە .
لەڕووسیا  :گۆگۆڵ و هەندێ لە بەرهەمەكانى لیۆ تۆلستۆى و باسترناك و ئیلیا ئیهرەنبێرگ
سەربەم ڕێبازە بوون  ,ڕەخنەگرانى ڕووس ڕۆڵێكى دیاریان لە تیۆریزەكردنى بنەماكانى ئەو
ڕێچكەیەدا هەبوو  ,ئەدگارەكانى ئەم قۆناغەش ئەمانە بوون :
-1گەڕانەوە بۆواقیعى سروشتى  :واتە ئاوێتەكردنى خواستەكانى مرۆڤ وبنەماكانى گۆڕان ,
بۆیە (هینری دێ بلزاك) لەسەر ناوى (كۆمیدیاى یەزدانی)یەكەى دانتى كۆمەڵەى سەد
ڕۆمانەكەى خۆی بە ناوى (كۆمیدیاى مرۆڤایەتى) ناوناوە .
 -2بێالیەنى نووسەر  :نووسەرى ڕیالیزم كەسێكى گەواهیدەرە لەسەر ڕووداوەکانى نێو
كۆمەڵگا  ,بەاڵم كەسێكى بێالیەنەو چ ببینێت ئەوە دەگێڕێتەوە .
 -3شیكردنەوەى دیاردە كۆمەاڵیەتییەكان :مەبەست لە دۆزینەوەى هۆكارو ئەنجامەكانى هەر
دیاردەیەكى كۆمەاڵیەتیە كە ڕۆژانە ڕوو دەدەن و تاكەکان كارىپێ دەكەن  ,ڕیالیزمییەكان
ئەو دیاردانە بەبنەماکانی  :ئایینى ومێژوویى وئابوورى ورامیارییەكانەوە گرێ دەدەن ,
ڕەنگە هەندێكجار یاساكان بە پێچەوانەى خواستەكانى كۆمەڵ بن  ,بەاڵم نووسەر ئەو
یاسایانە لەگەڵ ئاواتەكانى تاكەكەسیدا دەگونجێنێ  ,ئەویش ڕەخساندنى واقیعە لەگەڵ مرۆڤ
ب -ڕیالیزمى سۆشیالیزمی  :بە (ڕیالیزمى نوێ)ش ناودەبرێت  ,ئەو قۆناغە بەرپەرچ

دانەویەك بوو دژی کالسیزم وڕۆمانسیزم  ,سەرهەڵدانى سۆشیالیزم تێڕوانینێكى فەلسەفى
بوو بۆ سەرجەم بەشە مەعریفییەكان  ,لەو سەردەمەدا بایەخێكى زۆر بە ئەدەبى ڕیالیزمى
دەدراو هەوڵ دەدرا كێشەكانى كۆمەڵ وچینەكانى گەل بخرێتەڕوو  ,چونکە قۆناغى یەكسان
كردن و دەربڕى خواستەكانى چینى کرێکاران و جوتیاران بوو ,
ئەدگارەكانى ئەم قۆناغەش ئەمانەن :
-1لەواقیعێكى هەستپێ كراوەوە بابەتەكانى دەخاتەڕوو  ,ئەمە لەئەنجامى تێگەیشتنى بنیاتى
كۆمەڵگاو فاكتەرى كاریگەر لەڕەوش وملماڵنێى فیكریەوە سەری هەڵداوە .
 -2ئەدیبى ڕیالیزم پێشەنگى كۆمەڵە  ,بەو پێیەى كە وشیارییەكى تەواوى لە كێشەو گرفتە
كۆمەاڵیەتییەكانیدا هەیە .
 -3ڕیالیزمییەكان لە بۆچونێكى ماركسیەوە دەڕواننە كێشەو خواستەكانى كۆمەڵ و
دەیانوێت بە ڕوویەكى دادپەروەرانە چارەسەرى هەموو كێشەکان بكەن .
 -4ڕیالیزم تەنها كێشەكان ناخاتەڕوو  ,بەڵكو پڕۆسەى شیكارییان بۆ دەكات و هۆكارە
كاریگەرییەكانیش دەستنیشان دەكات .
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پاش شۆرشى ئۆكتۆبەرى ساڵى()1917ی روسیا ڕیالیزمى سۆشیالیزمی بە هەموو واڵتانى
ئەوروپادا باڵوبۆوە  ,تا لەنیوەى یەكەمى سەدەى بیستەمدا بەیەكجارى لە ئەدەبیاتى جیهانیدا
جێى خۆى کردەوە .
ڕابەرانى ئەو قۆناغەش ئەمانەن :
 (بیلینسكى1848م) دامەزرێنەرى قوتابخانەى (زانستى ئیستاتیكاى ڕیالیزمى)بوو چیرنشفسكى (1889م)  ,نامەیەكى بەناونیشانى (زانستى ئیستاتیكا) نووسیوە .ج -ڕیالیزمى شۆڕشگێڕانە  :لەگەڵ كۆتاییهاتنى جەنگى یەكەمى جیهان  ,بزاڤى رزگاری
خوازى نەتەوەكانى ڕۆژهەاڵتى ئاسیاو ئەفەریقا دژبە داگیركەران وواڵتە زلهێزەكان سەری
هەڵدا  ,ژێرخانى ئابوورى واڵتە بندەستەكان بەجارێك داڕووخا بوو  ,دەسەاڵتى مەرکەزی و
چەوساندنەوەى گەالن گەیشتبووە لوتكەو لەالیەن گەالنەوە قبووڵ نەدەكرا  ,هەروەها
سەرخانى كۆمەڵگا ژێردەستەكانیش بەو ڕەوشە كاریگەر بوون  ,بۆیە ئەدەبیش لەم الیەنەدا
بێبەرى نەبوو  ,چونکە شاعیران لە شیعرەكانیاندا كێشەو داخوازیەكانى نەتەوەكانیان
دەخستە ڕوو  ,لەهەمانكاتدا شاعیران ببوون بە پێشڕەوى گەالن وشیعرەكانیان بەمەشخەڵى
رزگاریخوازیى  ,بەوجۆرە ئەدەبێكى تر هاتەكایەوە كە پێى دەگوترا ڕیالیزمى شۆڕشگێرانە .

و -هۆكارەكانى سەرهەڵدانى ڕیالیزم :

 -١لەئەنجامى الوازى ڕۆمانتیكیەت  ,وەك بەرپەرچدانەوەو قووڵبوونەوەى ڕۆمان تیكییەكان
لە نێو خەیاڵ و پشتگوێخستنى هۆش وبیر  ,ڕیالیزم سەریهەڵدا .
 -2پێشكەوتنى زانست وداهێنانەكانى بوارى بایۆلۆژیاو سروشتناسى و بۆماوەیى هۆكارێكى
ترى دەركەوتنى ئەم رێبازە بوو .
 -3کالسیزم ورۆمانسیزم تاڕادەیەك كۆمەاڵنى خەڵكیان پشتگوێ خستبوو  ,چونکە بابەتە
كانیان بانگەشەبوو بۆ چینى بۆرژواو ئەرستۆكراتى  ,بۆیە سەرهەڵدانى ڕیالیزم وەاڵم
دانەوەیەک بوو بۆ خواستەكانى جەماوەرو چینى ژێر دەستەکان .

ی -تایبەتییەكانى ڕێبازى ڕیالیزم :

 -1مەوزوعیەت وكۆمەڵخوازى .
 -2فەرمانڕەوایەتى بیرو بیرى زانستى
 - 3ڕۆچوون بەناو دەرووندا .
 -4فەرمانڕەوایەتى ڕۆمان .
 - 5پەرەپێدانى بیرى ئازادى وتاكباوەڕى لەپێناو كۆمەڵدا .
 -6هاوچەرخایەتى .
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ی -ا  :خاسیەتەكانى ڕێبازى ریالیزم :

 - 1بە تێڕوانینێكى گشتى و هەمەاڵیەنى لە ژیانى مرۆڤ دەڕوانێت  ,واتا هەردوو اڵیەنى
خودى و بابەتى لەبەرچاو دەگرت بە چاك و خراپییەوە .
 -2ڕیالیزم مرۆڤ وەكو بوونەوەرێكى خودى سەیر ناكات  ,بەڵكو وەك بوونەوەرێكى
داگیركەر لە ژیان و كۆمەڵ سەیر دەكات .
 -3ژینگەو بارودۆخى كۆمەاڵیەتى ودەوروبەر كارلە دیاردەكانى ژیانى ڕۆژانەى كەسەکان
دەكات وجۆرى پەیوەندیەكانى لەگەڵ دەوروبەر دیار دەكات .
 -4ڕیالیزم پاڵەوان وادەردەخات كە لەسەرەتادا ئاساییەو پاشان گەش دەكات و
دەردەكەوێت نەك وەك کالسیزم وڕۆمانسیزم كە پاڵەوان ئامادە دەكات .
 -5ئەو جیهانەى ڕیالیزم باسیدەكات بوونى بابەتی هەیەو لەو بوونە دەكۆڵێتەوەو
كاردانەوەى بەسەر دەوروبەردا دەردەخات نەك بەشێوەی خەیاڵى دوور لە واقیع .
- 6الى ئەدیبەكانى ڕیالیزمى ڕەخنەگرانە مەبەست لەهونەرەو شتەكان خۆیان دەربارەى
خۆیان دەدوێن و تەنیا كارێكى هونەرى بەجێدێڵێ و پاشان ئەو بەرهەمە خۆى لە خۆیدا لە
خزمەتى سیاسەت و كۆمەڵدا دەدۆزێتەوە یان نا .
 -7ڕەگەزى سەرەكى ئەدەب الى ڕیالیزمیەكان پەخشان بوو  ,بەتایبەتى هونەرى ڕۆمان ,
شیعر ئەوەندە گرنگی پێ نەدەدرا بەڵكو زیاتر چیرۆك وشانۆگەریی بوو.
 -8ئەگەرچى ڕیالییزمى ڕەخنەگرانە بابەتەكانى لە ناخى ژیانى چینەكانى كۆمەڵەوە
وەردەگرێ  ,بەاڵم هاوكات بابەتى میتافیزیكى و مێژوویشیان فەرامۆش نەكردبوو .
 -9فرە بابەتى الى ڕیالیزمییەكان لە ئەنجامى ئەوەوە بوو  ,كە لە هەموو چینەكانى كۆمەڵدا
شارەزا بن و بیانخەنە ڕوو  ,بۆیە پاڵەوانەكان هەمەچەشنە بوون .
 -10لەڕووى ڕوخسارەوە نووسەرانى ڕیالیزم هەوڵیاندەدا بەزمانێكى پاراوڕەوان گوزارشت
لەواقیع بكەن  ,بۆ ئەمەش شێوازو دەستەواژەى دوورلە هەڵچوونیان بەكار دەهێنا .

ک -رابەرانى رێبازی ریالیزم :

لەفەرەنسا  :بۆ یەكەمجار لە ساڵی ( )١٨٤٣لەالیەن رۆماننووس (شامپفلۆرى) زاراوەى
ریالیزم بەكارهات  ,پاشان (مۆرگێ ودۆرانتێ) بە نووسینەكانیان چەسپاندیان  ,ئینجا (هینرى
دێ بێلزاك وهینرى ستاندال وئیمیل زۆاڵو فلۆبێرو ستیڤ ماالرمێ و ئۆجین سۆو جیدى
مۆپاسان وئەلیكسەندەر دوماس) هاتن زیاتر پەیڕەویان لە ناوەڕۆك و بنەماكانی كردوو
باڵویان كردەوە .
لە ئینگلتەرا ( :چارلز دیكنزو بڕۆنتى و ثاكرى) ,
لە رووسیا ( :گۆگۆڵ ولیۆتۆلستۆى و دیستۆڤسكى ومەكسیم گۆركێ مایاكۆفسكى).
لە ئەڵمانیا ( :ئەلفرێد مایسنەر) ڕۆڵی لە باڵوكردنەوەى ئەم رێبازەدا هەبوو .
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ریالیزم لە ئەدەبى كوردیدا :

ا  :چەمك و پێناسەى ریالیزمى كوردى :
ریالیزم ئاوێنەی ژیانە  ,هەر هونەرمەندێک یان نووسەرێک بە چەشنێک ئەو ژیانە پیشان
دەدات  ,بەاڵم هونەرمەند یان نووسەری راستەقینە ئەو کەسەیە کە هونەرو بەرهەمەکەی بە
خەڵک دەبەستێتەوە  ,ئاوێنەی خەباتی درێژی خەڵکە لە پێناوی ئازادی و خۆشی ژیاندا دژی
چەوساندنەوە بەهەر چەشنێک بێت  ,ئەگەر پێناسەیەک بۆ ریالیزم بکەین دەبێ بڵێین :
ریالیزم  :بریتییە لەو هونەرو ئەدەبەی کە ژیان وکۆمەڵ بەهەموو دیمەن و واتای قوڵ و
بەرینیەوە بە چاوی ئەم هونەرمەندە یان نووسەرو شاعیرە پیشان دەدات

ب  :مێژووى سەرهەڵدانى ڕیالیزم لە ئەدەبی كوردیدا

:

بەبۆچوونى ڕەخنەگران ومێژوونووسانى ئەدەب  ,مێژووى سەرهەڵدانى رێبازى ریالیزم لە
ئەدەبى كوردیدا  ,بۆ كۆتاییەكانى سااڵنى سییەكان دەگەڕێتەوە  ,بەاڵم پاش جەنگى دووەمى
جیهان وەك قوتابخانەیەكى سەربەخۆ كە شادەمارەكانى بەسترا بوون بە ژیانى گەلى كوردو
سامانى نەتەوەیی ورەگەزە ریالیستیەكانیەوە بە تەواوى جێگیربوو ,پاشان توانی پشت بە
ئەدەبیاتى نەتەوەكانى تریشەوە ببەستێت .

ج  :هۆكارەكانى سەرهەڵدانى :

بێگومان دەركەوتن وسەركەوتنى ریالیزم لەدواى جەنگى دووەمى جیهان شتێك نییە لە
خۆیەوە هاتبێت و نەبەسترابێت بەبارى كۆمەاڵیەتى وئابوورى وڕامیارى كوردستان و
ناوچەكەوە  ,بەڵكو بارى ئەو سەردەمەى جیهانیش كاریگەرى تەواوى كردبووە سەر ئەو
كێشەیەو ئەنجامەكەى  ,هەڵگیرسانى جەنگى دووەمى جیهان وایكرد زۆربەى ڕۆشنبیران و
خوێندەواران و خەڵكی ئاسایی زیاتر بەرەو بیروباوەڕى شیوعییەت بچن  ,کە زۆر بەخێرایى
لەعێراق وباشورى كوردستان باڵوببێتەوەو ببێتەهۆی پشتگیریكردن وهاندانى خەڵكى هەژارو
كەم دەرامەت بە تایبەتی لەالیەن ئەو كەسانەى نووسەرو رۆشەنبیرو شیوعى بوون ,
ناوەڕۆكى بەرهەمەكانیان زیاتر لە خزمەت چینى كرێكارو جوتیاراندا بوو .
هۆكارە دەرەكییەكانى سەرهەڵدانى ئەم ڕێبازەش :
 -١سەركەوتنى بەرەى سۆشیالیزم ودیموكراسى لەجەنگى دووەمى جیهان و باڵو بوونەوەى
بنەماكانى یەكسانى ودادپەروەرى بەگشتى لەجیهان و الى میللەتانى ڕۆژ هەاڵتى ناوەڕاست
وژێردەستەكان بەتایبەتى زۆرتر ریالیزمیان چەسپاند .
 -٢بەدەستهێنانى سەربەخۆیی لەالیەن چەند واڵتێكى وەك  :هیندستان و ئیندۆنیسیا.
 -٣كشانەوەى سوپاى داگیركەرى بێگانە (فەرەنسا) لە سوریاو لوبنان .
 -٤سەركەوتنى چینى كرێكار لە ڕۆژهەاڵتى ئەوروپاو چیندا  ,کە بووە هۆى پێكهێنانى
بەرەیەكى مەزنى سۆشیالیزمى .
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هۆكارە ناوەخۆییەكانیش ئەمانە بوون :
 -١گەلى كورد لەعێراق  ,لەئەنجامى جموجۆڵى سیاسییەوە چەند حیزب و بەرەیەك دروست
بوون كە ئامانجیان ڕزگاركردنى كوردستان بوو  ,وەک ( :كۆمەڵەى هیوا) لە ساڵی (, )١٩٤٢
بۆیە نووسەران و رۆشنبیرانى كورد هەوڵیانداوە لەڕێگەى نووسینەكانیان ئەم بارە سیاسییە
دەر بخەن .
 -٢هەڵگیرساندنى شۆڕشى بارزان لەساڵی ( )١٩٤٥-١٩٤٣بە سەركردایەتى (شێخ ئەحمەد) ,
كە لەالیەن حكومەتى ئەوكات دامركێندرایەوە .
 -٣پەیڕەوكردنى سیستەمى دەرەبەگایەتى لەالیەن ئینگلیزەكان  ,كە بژێوى خەڵك لەوکاتدا
زیاتر لەسەر كشتوكاڵ بوو.
 -٤دروستبوونى كۆمارى كوردستان لە ساڵی ( )١٩٤٦-١٩٤٥لەشارى مهاباد  ,دوایى بەپالن
گێڕانى ڕوسیاو شاى ئێران كۆمارەكە ڕوخێندرا .
 -٥ڕاپەڕینى کرێکارانی کۆمپانیای نەوتی باکوور لەناوچەى گاورباغى كەركوك لە ساڵی
( )١٩٤٦بەسەركردایەتى کرێکارە شیوعییەكان .
 -٦ڕاپەڕینی (وەسبە)ی كانونى دووەمی ساڵی ( )١٩٤٨لەسەرتاسەرى عێراق  ,لەالیەن
قوتابیانی پەیمانگاو کۆلێژەکانی شاری بەغداو شارەکانی تری عیراق ,کە زۆربەیان ئەندامانی
حزبی شیوعی عیراقی بوون  ,پاشان حزبەکانی تریش بەشدارییان تێداکرد .
 -٧راپەرینی جوتیارانی دەشتی هەولێر لە دژی ئاغاکانی دزەیی لە ساڵی( )١٩٥٣بە بەشداری
جوتیارانی زیاتر لە ( )١٢٩گوند  ,کە زۆربەیان لەسەر بیروباوەڕی شیوعی بوون .
 -٨بەرپابوونى شۆڕشى ئەیلول و هەڵگیرسانى شەڕ دژى كورد لە ساڵى( )١٩٦١و پەیوەندی
كردنى زۆربەى سەركردە شیوعیەكانى كورد بە شۆڕشەكە .
بۆیە دەتوانین بڵێین ساڵى ( )١٩٧٠-١٩٤٥بە قۆناغێکی سیاسى گەشى كوردستان دادەنرێت ,
ئەمەش لە بەرهەمە شیعرییەكان و نووسراوەکاندا ڕەنگى داوەتەوە .

د  :روخسارو ناوەرۆك و بنەماكانى ریالیزمى كوردى :
ڕوخسارى ئەدەبیاتی ئەم سەردەمە رەخنەگرتنە لە دواكەوتوویی ژیانى گەلى كوردو پاڵ بە
گەلەوە دەنێت كە دواكەوتوویەکەی چارەسەر بكات .
وەك كامیرایەك وێنەى ئەو بارە سیاسی و كارە نابەجێ و دوژمنکارانەی ڕژێمى ئەوكاتیان
دەخستە روو  ,لەگەڵ دەرخستنی جیاوازى چینایەتى كۆمەڵى كوردەواری بەتایبەتى لەدواى
شۆرشى (14ى تەمووزى , )1958كە ببووەهۆى باڵوبوونەوەى هەژارى و دوا كەوتوویی ,
شاعیران و نووسەرانى كورد هەوڵیانداوە بابەتى ( :هەژارى وبرسییەتى وگرانى و دزى)
بخەنە ڕوو  ,هەروەها بایەخیان بە چەوساندنەوەى ئافرەت داوە وەك :
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ا -دەستبردن بۆ نامووسى ئافرەتان و بە زۆر بەشوودانیان ومارەكردنى كچان لەخۆیان و
كوڕەكانیان بەزۆر ,
ب -نیشاندانى ئازایەتی ئافرەتانى كورد وەك شۆرشگێڕو خەباتكار لەپاڵ پیاوان و بەشداری
كردنیان لەدژایەتی داگیركارى بێگانە ,
ج -نیشاندانى جیاوازى چینایەتى نێوان جوتیارو دەرەبەگ وشێوەى زوڵم وزۆردارى و
چەوساندنەوەى جوتیاران لەالیەن ئاغاکانیان  ,وەك دەستگرتن بەسەر زەوى وزارو موڵك
وماڵیان
د -دەرخستنى مافى كرێكاران وەك چینێكى مافخوراوى ناو كۆمەڵگاو ژیانى كۆڵەمەرگى
ئەوان ,
ه -وێناكردنى خەباتى نەتەوەى كورد لە پێناو بەدیهێنانى مافى نەتەوایەتى خۆی و ئەو گەل
ومیللەتە ژێردەستانەى كە هاوشێوەى ئەون لە ناوچەكەداو لە جیهانیشدا كە بەشێكن لە
خەباتى ڕەواى ئادەمیزادى ئەو سەردەمە بەرامبەر بەكۆنەپەرستى وسەرمایەدارى  ,ئەمەش
خۆى لە ئازادى وسەربەستى و سەربەخۆیدا دەبینێتەوەو لەالیەن شارەزایانەوە بە شیعری
سیاسی ناو دەبرێت .

ه  :گرنگترین رابەرانی ریالیزم و بەرهەمەكانیان :
لە بوارى شیعردا :

گۆران وبێكەس و ئەحمەد موختار بەگى جاف  ,بەختیار زێوەرو موفتى پێنجوینى و شێخ
سەالم وعبدالواحد نورى و محەمەد حوسێن بەرزنجى و محەمەد ساڵح دیالن و كامەران
موكرى و حەسیب قەرەداخى و عەلى فەتاح دزەیى و ئەحمەد هەردى و مارف بەرزەنجى و
رەئووف دڵدارو ئەحمەد دڵزارو كەریم شارەزاو قەدرى جان و جگەرخوێن وقانع و هێمن
موکریانی و هەژار موکریانی و حەقیقى وخاڵەمین و سەید كاملى ئیمامى و زۆرانى تر .

لە بوارى چیرۆكدا :

(جەمیل صائب -لەخەوما) ( ,ئەحمەد موختار جاف  -مەسەلەى ویژدان – یان چۆن بووم
بەخانەدان) ( ,شاكر فەتاح  -بووك و خەسوو  ,مدیر بەگ  ,دەستپاكى  ,سەرێكى هەیەو
هەزارسەودا) ( ,حەسەن قزلچى  -پێكەنینى گەدا) ( ,پیرەمێرد -دوانزە سوارەى مەریوان) ,
(عالءالدین سججادى  -هەمیشە بەهار) ( ,ئیبراهیم ئەحمەد (بلە)  ,كوێرەوەرى  ,ژانى گەل ,
درك و گوڵ) .

شیعری کوردی لە قۆناغى ( )١٩٧٠-١٩٤٥دا :

شیعرى نوێی کوردی ئەم قۆناغە بە ڕیالیزمیش ناو دەبرێت  ,یاخود شیعری بەرگریى  ,بە
شێوەیەكى گشتى كۆمەڵێك ڕووداو هەبوون وایانكرد کە كاریگەرییان لەسەر گۆڕینى
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ناوەرۆکی شیعری کوردی لە ڕۆمانسیزمەوە بۆ ڕیالیزم هەبێت  ,ئەمانەش كارێكى وا ئاسان
نەبوو لەم سەردەمەدا  ,بەتایبەتی جیهان بەسەر دوو بەرەى جیاوازو دژ بەیەك دابەش
ببوون  :بەرەى ڕۆژهەاڵت (سۆشالیست /شیوعییەت) و بەرەى ڕۆژئاوا (سەرمایەدارى) كە
كوردستانى باشووریش لەم ملمالنێیە بێبەش نەبوو  ,لەم ماوەیەدا شیعرى نوێ و پەخشانى
هونەرى لەسەرپێ وەستان و بوون بەنەریت  ,شیعرە کالسیکیەكەش هەندێک جار وەكخۆى
مابووەوەو هەندێکجار تێكەڵ بە(شیعرى نوێ) ببوو ,ئەمە جگە لەوەی شاعیران قاڵبى كۆنیان
بۆ مەبەستى كۆمەاڵیەتى وسیاسى بەكاردەهێنا  ,ئەم دیاردەیە لە ئەدەبى كوردیدا  :شیعرى
نوێ وپەخشانى هونەرى و تێكەڵكردنى كۆن و نوێ بوونەتە هۆى ئەوەى كە ئەدەبى كوردی
هەنگاوى زیاتر بەرەو پێشەوە بنێت  ,ئەو شاعیرانەى كە بەرهەمەكانیان لە ڕۆمانسیزمەوە
بۆ ڕیالیزم گواستۆتەوە ئەمانەن :
 -١گۆران  -٢ ,پیرەمێرد  -٣ ,عبدالرحمن بەگى بابان  -٤ ,شێخ نورى شێخ صاڵح -٥ ,
ڕەشید نەجیب  -٦ ,بەختیار زێوەر  -٧ ,ئەحمد هەردى  -٨ ,كاكەى فەلالح  -٩ ,ع  .ع .
شەونم  -١٠ ,محمد على مەدهۆش  -١١ ,محمد صاڵح دیالن -١٢ ,حەسیب قەرەداغى -١٣ ,
كامەران موكرى  -١٤ ,نورى وەجدى  -١٥ ,صاڵح هەژار  -١٦ ,ئەبوبەكر هەورى و زۆری
تر  .لە هەولێریش  :على فەتاح دزەیى  ,شێخ نورى شێخ جەالل  ,مەالمەسعود بێبەش ,
پیرباڵ مەحمود  ,مەدحەت بێخەو  .لە كۆیەش  :زەكى ئەحمەد هەنارى  ,كەریم شارەزا ,
ئەحمەد دڵزار  ,سامى عەواڵو هی تر بوون .
شاعیرانى ئەم قۆناغە دەكرێن بە دووبەشەوە  -١ :پەیڕەوانى شیعرى کالسیکى كۆن .
 -٢پەیڕەوانى شیعرى نوێ و نوێخوازى لە ئەدەبى كوردیدا .
یەكەمیان  :زۆرتر بایەخیان بە نوێكردنەوە دەدا لەچوارچێوەى شیعرى عەرووزى و ئەدەبى
ئیسالمى  ,دووەمیش  :بەگشتى بایەخیان پێدەدرێ چونكە شتى تازەو لەمەوپێش نەبوو ,لە
ڕووى ڕوخسارو ناوەڕۆكەوەش شتیان هێناوەتە ناو ئەدەبى كوردیەوە .
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چوارەم  :رێبازى پەڕناسیزم لە ئەدەبى ئەوڕوپیدا :

ا  :چەمكى پەرناسیزم :

لە ئەفسانەى یۆنانیدا ناوى كێوێكە كچى زیۆس خوداى جوانى بووە  ,لەگەڵ براكانى (ئەپۆڵۆ)
گوایە لەوێدا ژیاون  ,شاعیرانى ئەم قوتابخانەیە زیاتر بایەخیان بەناخى شیعر داوە .

ب  :مێژووی سەرهەڵدانی پەرناسیزم :

رێبازى پەرناسیزم لەگەڵ ریالیزم لەیەككاتدا سەریان هەڵدا  ،ئەویش لە كۆتاییەكانى نیوەى
یەكەمى سەدەى نۆزدە بوو  ,هەروەها پەرناس وریالیزم هەردووكیان دژى رۆمانسییەت
بوون  ,هەر خۆشیان دژى یەكتربوون ؛ پەرناس ماناى ( :هونەر بۆ هونەر یان لە پێناو
هونەر) دەدا  ,بەاڵم ریالیزم بە ماناى ( :ئەدەب بۆ گشت  ,یان ئەدەب لە پێناو كۆمەڵ و
مرۆڤ)دا بوو  ,لەهەمانكاتدا رێبازى سیمبۆڵیزم سەریهەڵداو زۆرانبازێى لەگەڵ هەردوو
رێبازەكەى پێشووتردا دەكرد  ,ئەگەرچى دواى ئەوان بەچەند ساڵێكى كەم پەیدا ببوو  ,واتە
لەسەرەتاكانى نیوەى دووەمى سەدەى نۆزدەو بەتایبەتى لەسااڵنى ( )1860بەدواوە سەری
هەڵدا  ,بۆنموونە لەساڵى( )1866كۆمەڵە شیعرێك لەپاریس بەناوى (پارناسى هاوچەرخ) لە
چاپدرا  ,كە بریتى بوو لە هەڵبژاردە یەك لە شیعرەكانى (ستیڤان ماالرمێ)و(لۆكۆنت دولێل)
و (سوللى پرۆدۆم) و(هیریدا) و(فرانسوا كۆپیێ) و(ڤێرلین)  ,كۆبوونەوەى ئەم شاعیرانە
كاتێك بوو كە بەسەرەتاى سەرهەڵدانى ئەم رێبازە دەزانرا  ,بەاڵم پاش ماوەیەك (ماالرمێ)
و (ڤێرلین) لێیان جیابوونەوەو بوون بەڕابەڕانى سیمبۆلیزم .

ج -پێناسەى پەرناسیزم :

رێبازێكى شیعرییە پاش الوازبوونى رۆمانسیزم وەك بەرپەرچدانەوەیەك بەرامبەر بە
زێدەڕۆیی شاعیرە رۆمانسییەکان لە بەرجەستە كردنى هەستوسۆزو دەرخستنى خودى تاكە
كەسى سەریهەڵدا  ,چونکە گەیشتبووە رادەیەك كە شاعیرە رۆمانسییەكان هەموو شتێكیان
لەدەرەوەى خودى خۆیان وسۆزى كەسایەتى ڕەتدەكردەوە  ,هەربۆیە لەرووى روخسارەوە
 :ئەوەندە گوێیان بەتەكنیكى شیعر نەدەدا  ,بەڵكو توانا كانیان لەپێناو بەرجەستەكردن و
وڕوژاندنى رۆح و عاتیفەدا خستبووە گەڕ .

د -زاراوەى پەرناسیزم :

وشەى پەرناس وشەیەکە بۆ چیایەك دەگەڕێتەوە كە دەكەوێتە شارى ئەتیناى یۆنانى كۆن ,
ئەوكاتەى كە شاعیرانى كۆن لەسەدەى ( 6و)7ى پێشزاین لە ئەشكەوتێكى ناو ئەو چیایەدا
كۆدەبوونەوەو باسى سروشت وجوانى وهەستوسۆزو خۆشەویستییان بۆ یەكتر دەكردو
گفتوگۆو بەدواداچوونیان لەبارەیەوە دەكرد  ,پاشان بەو شاعیرانە گوتراوە شاعیرانى چیاى
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پەرناسى  ,ئیتر لەسەدەى نۆزدەدا جارێكێ تر ئەم دیاردەیە لەفەرەنسا دووبارە بویەوە ,
واتە رێبازى پەرناسیزم لە فەرەنسا سەرى هەڵدایەوە .
ه  -كرۆنۆلۆژیای پەرناسیزم و رابەرانى )1880 -1860( :
 -1لەساڵى (( -)1829فیكتۆر هۆگۆ) پێش ئەوەى ئەركى رۆمانسییانە بگرێتەبەر بنچینە
سەرەتایەكانى (هونەر بۆهونەر)ى پەڕناسى داڕشت  ,وەك لە كتێبى (رۆژ هەاڵتییەكان -
 )1829دا دەردەكەوێت .
 -2لەساڵى(1832و )1834شاعیرى ئەڵمانى(تیۆفێل گۆتێ) دوو كتێبى شیعرى باڵو كردەوە
بە ناوى ( :ئەلبێڕنۆس) و (مەدمۆزێڵ دوى مۆپان) كە زەمینەیان بۆ سەرهەڵ دانى رێبازى
پەرناسى (هونەر بۆ هونەر) خۆشكرد .
 -3بۆچوونە ئیستاتیكیەكانى (شارڵ بۆدلێر) كەلە ساڵى( )1868باڵوبۆتەوە دژى
رۆمانسییەكانە  ,ئەمانەش بوونەتە هاندەرێك وپڕەنسیپێك بۆ پەیدابوونى پەرناسیزم و
پاشان چەسپاندنى سیمبۆلیزم  ,وەك  :لە (گولەكانى خراپە )1857و (پەخشانە شیعرەكان
)1866-1861دا بەرچاو دەکەوێت .
 -4شاعیرى پەرناسى (لۆكۆنت دوى لێل) لەساڵى( -1852چەند شیعرێكى كۆن)و لە ساڵى
(1862شیعرە كێویەكان /شیعرە دڕندەكان)ى باڵوكردەوە کە یارمەتیدەرى چەسپاندنی
پەڕناسى بوو .
 -6لەساڵى( )1866یەكەم كتێبى هاوبەش لەالیەن کۆمەڵێک لە نووسەرە پەرناسەكان
باڵوكرایەوە  ,كە تێیدا مانیفێست وڕوونكارییان لەگەڵ بوو  :تیایدا قوتابخانەى پەرناسیان
وەک رێبازێکی نوێ ڕاگەیاند .

و  -ئەدگارەكانى پەرناسیزم :

 -1بایەخدان بە فۆرمى ئیستاتیكى دەقى شیعرى و پشتگوێ خستنى ناوەڕۆك .
 - 2گرنگى دان بە ریتم و مۆزیكى شیعریى .
 -3ڕەنگدانەوەى زاتیەتى شاعیرو زێدەرۆیى لە سۆزو عاتیفەى تاكەكەسى .

ماویەتی
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