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پ شهﮐﯽ:
ماوهيهکی زۆر بوو ئارهزووم بوو نووسراوە کﻼسيکيه ئهدهبييهکانی
جيهان به ﭘ ی کڕۆنۆلۆژيهکهيان کۆکهمهوه و کورته زانيارييهکيان له ﭘهنا
بنووسم .دياره مهبهستم له کار کی ئهوتۆ تهنيا ڕاک شانی سهرنجی ﻻوانی
کورد به مهبهستی دروستکردنی فهرههنﮕۆک کی کﻼسيکی م ژووی ئهدهبی
جيهانيه ،هيوادارم بهو کارە بتوانم يارمهتی به زانياری گشتيی گهلهکهم
بکهم.
لهو رۆژانهدا چاوم به کت ب کی فهرههنﮕی ئا مانی به ناوی کﻼسيکهکانی
ئهدەبی جيهان "دوودن" کهوت و هاتمه سهر ئهو بڕيارە لهو کت به وەك
نموونهيهك که ك وەرگرم و خۆم لهسهر ئهو زانيارييانهی له ئينت رن تدا
لهسهر کارە ئهدەبيهکان ب و کراونهوە زانياری تری ل زياد کهم.
هيوادارم بتوانم به ش وهيهکی ڕ ك و ﭘ ك ئهو کاره به کۆتايی بﮕه ينم.
ههوڵ دهدهم سهردهمی کاتيی ئهو کاره ئهدهبييانه به ﭘ ی کاتی نووسينيان و
ڕ کهوتهکهيان بهدوای يهکتردا ب نم.
ل رەدا به ﭘ ويستی دەزانم دەستخۆشی و سﭘاسی کاك ئهنوەر سو تانی بکهم
که بۆ ئهو کارە هانی داوم ،ﭘ داچوونهوەی بهسهر نووسراوەکاندا کردووە
و هه هکانی بۆ ڕاست کردوومهتهوە .هيوای س مهتی و سهرکهوتوويی بۆ
دەکهم.
ئهم نووسراوهيه وهك زنجيره بابهت ههر حهوتووی بهش کی له ما ﭘهڕی
ڕۆژهه ت  -بۆکان ب و دهب تهوه.

نادر فهتحی )شوانه(،

خاکهل وهی ٢٠١٧ی زايينی ،ئا مان
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سهردهمﯽ ﮐهون "ئهنتيکه" ٢) :ههزار ساڵ پ ش زايين تا  ٥٠٠ساڵ دوای زايين(

حهماسهی گيﻠﮕام ش) "OT Scha naqba imuru" :ئهو ههموو شت کی بينيوە(

حهماسهی گيلگام ش " -"Gilgameschگيﻠﮕام ش وهك يهکهم حهماسهی
مهزنی ئهدهبی جيهان له ئهژمار دێ و هاوکاتيش کار کی ئهدهبيی گرنﮕی
باب ﻠييهکانه و له سهردهمی خۆيدا زۆر ناوبهدەرەوە بووه ،بهتايبهت زانياری
لهسهر شاری ئوروك " 1"Urukو زمانی سۆم رهکان که لهو حهماسهيهدا
باسيان ل وه دهکرێ ،دهخاته بهرچاوی خو نهر .شاری ئوروك کهم تا کورت
وهك ب شکهی ئهدهبياتی جيهان ناسراوه.
گيﻠﮕام ش شای شاری ئوروك بووه له ميزۆﭘۆتاميا که له مابهينی
سا هکانی  ٢٧٥٠و ٢٦٠٠ی ﭘ ش زايين ﭘاشايی کردوه .کورته حهماسهکه،
به ش وازی شيعر سهبارەت به گيﻠﮕام ش به زمانی سۆم ڕی له سهردهمی
س ههمين خانهدانی حاکمانی شاری ئوروك دۆزراوەتهوه .بههۆی ئهو
زانياری و نووسراوانهوه ،شاعير کی سهردهمی بابيﻠييهکان نيزيکهی
 ١٢٠٠ساڵ ﭘ ش زايين به ت که وييهك لهگهڵ زمانی ئاکادييهکان بابهت کی
نووسيوه .دهق کی ئهو نووسراوهيه به ش وازی تهته هی گ ی به ش وە خهتی
بزماری له ﭘهرتووکخانهی ئاشووڕيهکان و شای ئاشوور ئاشووربانيﭘال
) ٦٦٩) (Assurbanipalتا  ٦٢٧ی ﭘ ش زايين( ،دۆزراوهتهوه .يهك له
نووسراوه دۆزراوهکان له ههمان ﭘهرتووکخانه ،نووسهری ئهو نووسراوهيه
به قهشهيهکی ئايينی مهسيحی بهناوی زينﻠهقه ئۆنينی ""Sinleqe-uninni
دهناس ن .
نووسراوهکه نيزيکهی  ٢ههزار ساڵ وون ببوو ،به م له سا ی ١٨٧٢
دا له ﻻيهن جۆرج شميت " "George Smithکهوناراناسی ئينﮕﻠيزييهوه
دۆزرايهوه.
 1ئوروك که ئهمڕۆ "وارکا"ی ﭘ دەگوترێ ،له بيست کيﻠۆميتری ڕۆژهه تی چۆمی فورات له و تی عيراق
ج ی گرتووە.

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

5

www.rojhalat.de / www.bokan.de

بۆ به فهرميکردنی حکوومهتی شای گيﻠﮕام ش لهو سهردهمهدا ،که خۆی
دوو له س به خودا و يهك له س به مرۆڤ زانيوه ،خوداکان يارمهتيدهر ك
به ناوی ئينکيدۆ " "Enkiduيان بۆ کونتڕۆڵ بهسهر کۆمه ﮕای شاری
ئوروكدا بۆ ناردووه که دهب ئاژهڵ  -مرۆڤ بووب  .ئهو فيﮕۆره دهب ته
دۆستی گيﻠﮕام ش و ﭘ کهوە ک شکچی ل رهواری سهدر له لوبنان دهکووژن
و سهدری ﭘيرۆز دهخو ق نن.
گيﻠﮕام ش به فهرمانی ئيشتار" "Ischtarخوای خۆشهويستی ،دەبوايه بۆ
زهماوهندی ﭘيرۆز بﮕهڕ تهوه ئوروك .به م کات دەگهڕ تهوە ،ﭘ شنيارهی
ئيشتار قهبووڵ ناکا و گوێ ل ناگرێ .دوای ئهو ڕووداوه گيﻠﮕام ش و
ئينکيدۆ به جووته له ﻻيهن خوداکانهوە ناچار دهکر ن دژ به گای ئاسمانی
بهشهڕ ب ن .لهسهر بڕياری شوڕای خودايانی د ﭘيس ،ئينکيدۆ دهمرێ.
گيﻠﮕام ش له مردنی ئينکيدۆ زۆر ﭘهش و دهب و خهمی بۆ دهخوا و له ترسی
مردن دهست دهکا به بهخشينهوەی داراييهکهی .له گهڕان بهدوای ژيانی
ههميشهييدا به سهفهر دهچ بۆ ئوتناﭘيشتيم " "Utnapischtimکه تووشی
س و ك دهب  .گ ڕاويهتهوه که هۆی ڕزگاربوونی لهو س وە ،ئهوە بووە،
بهلهم کی به دروستکردن داوە و دوای ڕزگاربوون ،له ﻻيهن خوداکانهوه
ژيانی ههميشهيی ﭘی بهخشراوه.
لهو حهماسهيهدا ،رووداوه قارهمانانهکان بازنهيهك ﭘ ك د نن که دهسﭘ ك
و کۆتايی م ژووهکهی تهنيا له ناو شاری ئوروك دا دەم ننهوە .کارت کهری
ئهو کاره ئهدهبييه و ههوا ی س وهکهی بهڕاشکاوی به کت به ئايينيهکانهوه
دياره .ئهنﮕيزه ياخود ﭘا نهری حهماسهی گيﻠﮕام ش دواتر ،کارت کهريی
لهسهر چ رۆکه کانی داهاتوو داناوه .بۆ و نه ئاسهواری له گ ڕاوهکانی
ههزار و يهك شهو و ه راکﻠ س دا به ڕوونی دهبينر ت.
دوو ههزار ساڵ دواتر ئهو حهماسه مهزنه و سهرد ڕهکهی دووباره بۆ
مرۆڤ خۆشهويست بوونهتهوه و زيندوکراونهتهوه .له ﭘهنا چهند دهقی ئهو
حهماسهيه ئۆﭘ رای گيﻠﮕام زج " (١٩٤٣/٤٤) "Oper Gilgamesjله ﻻيهن
توور رانﮕسترۆم " (١٨٤٤/١٩٤٧) " Ture Rangströmو ڕهوانب ژی
کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان
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گيﻠﮕام ش بهرههمی بوهوسﻼڤ مارتينو ""Bohuslav Martinů
) ،(١٨٩٠/١٩٥٩نمايش دراون و ههروهها له چهندين ڕۆماندا وەك چۆمی
ب قهراخ ،١٩٤٩/٥٠ ،نووسينی هانس ه نری جان ""Hans Henny Jahnn
باسی ل وەکراوە.
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هۆم ر ""Homer
شاعيری يۆنانی ،ر کهوتی له دايکبوون و کۆچی دواييهکهی  ٨سهدە ﭘ ش زايينه ،گومان
دەکرێ که له سميرنا ") "Smyrnaئيزميری ئهمڕۆيی( له دايك بووب  ،مامۆستای
سهردەمی کهون "ئهنتيك" بووە و وەك ﭘ که نهری حهماسی ڕۆژئاوا ناسراوە.

ل کۆ ينهوەی ئهدەبی – بيۆگڕافی له  ٥٠٠ساڵ بهر له زايينهوە
دەستيﭘ کردووە ،به م سهرچاوەکان زانياری دژ و ﭘ چهوانهيان ل ب و
کردۆتهوە .به هۆی شاهيدی زمانهوانی ج ی له دايکبوونی به سميرنا
ناساندراوە .به بۆچوونی دەستهيهک له ﭘشکينهران ،و تهکهی به باکووری
يۆنانی ئاسيای بچووك دانراوە .ج ی مردنيشی دوڕگهی ئيۆس" "Iosبووە
له يۆنان.
ﭘرسيار لهسهر هۆم ر سهبارەت به ژ دەر و سهرچاوەی حهماسه،
دەگهڕ تهوە بۆ سهردەم کی زۆر کۆن .هۆم ر که ئهمڕۆ به خو ق نهری دوو
حهماسهی مهزنی يۆنانی واته ئيﻠياد " "Iliasو ئۆديسه ""Odyssee
ناودارە ،له لووتکهی ئهدەبياتی يۆنانی و ههروەها نهريتی ڕۆژئاواييدا
ج يان گرتووە .ب شك هۆم ر شاعير کی ناودار و مامۆستايهکی نموونهی
سهردەمی کهونارا بووە .له شهشهمين سهدەی ﭘ ش زايين کارە ئهدەبييهکانی
له ﻻيهن شاعيرانهوە له سهراسهری يۆناندا ناسراو بووە و خو نراوەتهوە.
دوو کاری ئيﻠياد و ئۆديسه کارت کهريان لهسهر زمان و هونهری يۆنانی
داناوە.
ئيلياد " " Ilias OT Iliasکاتی ﭘ کهاتنی دووههم نيوەی سهدەی ههشتی ﭘ ش زايين.
يهکهم چاپ  ،١٤٨٨يهکهم چاپ به زمانی ئا مانی  ١٥٤٨به ناوی سهردەمی کهونی يۆنان.

ئيﻠياد وەك کۆنترين کۆمه ه شيعری دنيای ڕۆژائاوا ناسراوە .ئهو کارە
ئهدەبييه نهک ههر ڕەنﮕدانهوەی بير و بۆچوونی شاعيرە ،به کوو
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خو ق نهری شيعری زارەکی بووە له سهردەمی کر تی – مسينی2دا .لهودا
داب و نهريت ڕەنگ و ڕوويهکی تهواو نو ی ﭘی دراوە .حهماسهکه
نيشاندەری باوەڕبهخۆييهکی بهه زی هه س و کهوتی ئينسانييه و ئاماژە به
ئهخﻼقی دروستی ئينسانی له ههنبهر خوداکاندا دەکات.
عينوانی ئيﻠياد له وشهی ئيﻠيۆن " "Ilionوەرگيراوە که دووههم ناوی
شاری ترۆيا ""Trojaيه له ئاسيای بچووك و  ١٢٠٠ساڵ ﭘ ش زايين توونا
کراوە و لهناو چووە .له  ١٥ههزار فهرد ﭘ کهاتووە و  ٢٤ﭘهرتووکی لهخۆ
گرتووە ،چيرۆکی گهمارۆدانی شارەکه دەگ ڕ تهوە و بهربهرەکانی و شهڕی
ن وان يۆنانيهکان و ترۆيا و نا دەکات .تهوەری ئهو ڕووداوە تووڕەيی
ئاخيﻠ س ""Achillsە که شهرکهر کی مهزنی يۆنانی بووە .ئهو چيرۆکه
ت که و که له بابهتی زمانهوانی و ش واز کی نوێ بۆ نووسينی چهشنه
ﭘهخشان کی ئهو سهردەمه .ک شه و دەمهتهقهی ئ ﮕام منون
" "Agamemnonوەك شای مايسنايه دژ به ئاخيﻠ س ،کات ئهو ئامادە نابی
کچی قهشهيهکی مهسيحی که به ديل گيرابوو ،ئازاد بکا.
ئيﻠياد وەك هونهر کی زمانهوانی داڕ ژراوە .تايبهتمهنديی ئهو حهماسهيه
فانتازيای بهه ز ،ڕەوانب ژی ،ﭘ کهينانی هه سوکهوت کی نو ی دراماتيکی،
ههستی ئيمﭘاتی و هاودەردی و ههروەها ههستی ناسکی دەروونی و
جوانييه .هۆم ر لهو کارەيدا و نهيهك له جيهان کی ئينسانی دەنو ن ت به
تايبهت کات ژيانی ئينسان له بارودۆخی شهڕ و ئاشتيدا وەسف دەکا.
ئهرەستوش له فهننی کت بی هونهری شيعر نووسين " 3"Poetikو هۆراز
" "Horazله ئارس ﭘۆيتيکا " "Ars poeticaدا بهسهر حهماسهی هۆميرياندا
هه ﮕوتووە .ههروەها له سهردەمی ر نسانسدا فرانچيسکۆ ﭘ ترارکا
" "Francesco Petrarcaو گيۆوانی بۆکاچيۆ "" Giovanni Boccaccio
باسی تايبهتييان لهسهر کردووە .بۆ ت ئۆری ئهدەبی ئاژاوە و ههراوهوريا
 2سهردەمی کولتووری يۆنانی که به سهردەمی بڕۆنزيش ناوی ل براوە ،له سا ی
 ١٦٨٠ی ﭘ ش زايينهوە ههتا سا ی  ١١٠٠ی ﭘ ش زايين در ژەی بووە.
 3کت ب که ئهرەستو لهسهر هونهر و شيعر له سا ی  ٣٣٥ﭘ ش زايين نووسيويه.
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" 4"Sturm und Drangکارەکانی هۆم ر نموونهيهکی گرنگ بوون .ئيﻠياد
بۆ کاری شانۆيی گهنجينهيهکی بهنرخ بووە .چهندين جار هاتۆته سهر
سهکۆی شانۆ و فيﻠمی ل دروست کراوە.

ئۆديسه " "Odyssee OT Odysseeکاتی ﭘ کهاتنی نيوەی دووی سهدەی ههشتهمی
ﭘ ش زايين .يهکهم چاپ  ،١٤٨٨يهکهم چاپ به زمانی ئا مانی  ١٥٣٧به ناوی "سهردەمی
کهونی يۆنان".

ئۆديسه وەك دووههم بهرههمی کۆنی ئهدەبی ڕۆژئاوا ناسراوە .ئهو کارە
مهزنهش ههر وەك ئيﻠياد بهش وازی شيعری زارەکی بۆ سهردەمی کر تی
– مسينی دەگهڕ تهوە.
ئهو حهماسهيه ﭘ کهاتووە له دوازدەههزار و دووسهد فهرد له ٢٤
ﭘهرتووکدا که وەك گ ڕاوەيهکی ﭘڕ له رووداو گهڕانهوەی بهختهوەرانهی
شا ئۆديسيۆس " "Odysseusبۆ ﻻی ژنهکهی ﭘ ن ﻠۆپ ""Penelope
دەگ ڕ تهوە .ئهو چيرۆکه  ٤٠ڕۆژ دەگر ته بهر خۆ و به ش وازی شيعر و
ﭘهخشان و ئاههنگ ،چيرۆکی ﭘا هوانانه دەگ ڕ تهوە.
ئۆديسه ﭘيکهاتووە له دوو بهشی بهقهرا يهك به ناوی ئۆديسه و گهڕانهوە
بۆ ماڵ .ئهو کارە ئهدەبييه س بازنهی سهرەکی دەستنيشان دەکا :چيرۆکی
گهڕانهوە بۆ ماڵ به ش وەی حيکايهتی کهشتی وەك دەرياگهڕۆک کی ئاوارە،
گهڕانهوەی شايهکی مردوو بۆ و تهکهی و ههروەها چيرۆکی کوڕ ك که
دوای وون بوونی باوکی ،بهدوايدا دەگهڕێ.
ئۆديسه جياوازييهکی مهزنی له ڕوانﮕهی و ناکردنی مرۆڤ لهگهڵ
حهماسهی ئيﻠياد دا ههيه و ﭘهيوەندييهکی نوێ لهگهڵ خوداکان و نا دەکا.
لهو دا بههۆی کامڵ بوونی مرۆڤهوە ،ههند ک تايبهتمهنديی وەك ههستی
خۆڕاگری ،ژيربوون ،فانتازيا کردن ،تهڕدەستی و کاری هونهری ،فريو
دان ،جهفهنگ کردن ،ههستی بهرﭘرسايهتی و ههست به دادﭘهروەريکردن
 4له ژ ر ناوی "ئاژاوە و ههراوهوريا" سهردەم کی ئهدەبی ئا مان دەستنيشان کراوە که
له سا ی  ١٧٦٥تا  ١٧٨٥له ﻻيهن گهنجانی  ٢٠تا  ٣٠سا هوە بهڕ وەچووە.
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له مرۆڤدا و نا دەکرێ .بهوهۆيهوە وەك نموونهيهکی نوێ بۆ ئينسانييهت
سهير دەکرێ.
زمانی نووسينی ئۆديسه ت که و که له زاراوە جۆراوجۆرەکانی يۆنان.
نموونهی شيعريی بۆ و ناکردنی گهڕانهوەی ڕووداوەکان بهکاردەه نر ت.
کاراکترەکان به ش واز کی چهند ﻻيهنه نيشان دەدر ن و ئاخهفتن ﭘ ويستيی
به فهزايهکی مهزن ههيه .له سهردەمی کهوندا گرنﮕايهتييهکی زۆر به
ئۆديسه دراوە و وەك کار کی وەستايانهی زانياريی يۆنانييهکان سهير
کراوە .ههروەها وەك بهرههم کی گهورەی ئهدەبی ناسراوە و ئهرەستوو له
نووسراوەکانيدا وەك نموونهيهکی ئهدەبی باسی ل وە کردووە.
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ئ ﺰۆپ ""Äsop
ئيزۆپ )به يۆنانی ئايسۆﭘۆس( ،شاعيری يۆنانی سهدەی شهشهمی ﭘ ش زايينه و
بۆ يهکهم جار له ﻻيهن هيرۆدۆتهوە باسی ل وەکراوە .گومان دەکرێ له ناوچهی تاراکي ن
" "Thrakienکه له دوڕگهی با کان واته بو غارستان و يۆنانی ئهوڕۆيی هه کهوتووە،
له دايك بووب و له شاری د ﻠفی " "Delphiيۆنان مهحکووم به کوشتن کراوە.

زانياری لهسهر ژيانی ئيزۆپ زياتر له سهرچاوە م ژووييهکان و
ل کۆ ينهوەکاندا دەبينرێ .لهڕ ﮕهی نووسراوەکانی هيرۆدۆت م ژوو
نووسی يۆنانييهوە شو نی لهدايکبوونی ئيزۆپ به تاراکي ن له ڕۆژئاوای
م ديتڕانه ناسراوە .لهسهر دوڕگهی سامۆس " "Samosکۆيﻠهی مرۆڤ ك
بووە به ناوی خانت س " "Xanthesکه دواتر بههۆی ت ﮕهيشتوويی و
ب يمهتيهکهيهوە ئازاد کراوە.
به ﭘ ی سهرچاوەيهکی بيزانسی )ڕۆمی( که لهسهر زانای ڕۆمی
ماکسيمووس ﭘﻼنۆد س " "Maximos Planudesسهدەی  ١٣و ١٤
دراوەتهدەر ،ئيزۆپ له خزمهت ﭘاشای ليدييهکان کروزوس ""Krösusدا
بووە و به فهرمانی ئهو سهفهری کردووە بۆ شاری د ﻠفی له يۆنان .لهوێ
بههۆی سووکايهتيکردن به خه کی شارەکه مهحکووم به کوشتن کراوە و
لهسهر گاشهبهرد کهوە خراوەته خوارەوە.
سهرەڕای ناودار بوونی ئهفسانه يۆنانييهکانی شاعيرانی وەك هزيود
" "Hesiodو ئارشيﻠۆخۆس ") "Archilochosسهدەی حهوتهمی ﭘ ش
زايين( ،ئيزۆپ کارە ئهدەبی و چيرۆکهکانی خۆی ب و کردوە ههروەها
دەستی به گ ڕانهوەی م ژوو له ڕوانﮕهی خۆيهوە کرد .ئيزۆپ وەك
کهسايهتييهکی گرنﮕی شيعری ئهفسانهيی ناسراوە ،و لهو چيرۆکانهدا به
ش واز کی ساکار ئاماژە به خا ه ﻻوازەکانی مرۆڤ دەکات.
شيعری ئهفسانهيﯽ :له سهدەی شهشهمی ﭘ ش زايين ﭘ کهاتوون  ،يهکهم چاپ له سا ی
 ،١٤٧٠چاﭘی يهکهم به زمانی ئا مانی سا ی  ،١٤٧٦سهردەمی ئهنتيکهی يۆنان.
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ئهفسانهکانی ئيزۆپ بههۆی ساکاری و بهکارهينانی زمان کی ڕوون،
ههروەها بههۆی ﭘهيامه ئهخﻼقييهکانيهوە ،ههم ﻻی خه کی ئاسايی و ههم
ﻻی زانايان زۆر خۆشهويست بووە .ڕووی شيعرەکانی له گرووﭘ کی
دياريکراو نهبووە به کوو به گشتی ههموو خه کی گرتۆتهوە.
ئيزۆپ له ڕ ﮕهی کورته چيرۆكی ش وە شيعر سهبارەت به خا ه
ﻻوازەکانی مرۆڤ ،خوو و خدە و ﭘهيوەندايهتی لهگهڵ ئاژە ی قسه ب ژ،
جاروباريش گياو گژ و ل رەوار ،کار کی ڕەخنهگری زۆر ﭘڕ بايهخی
خو قاندووە .خوداکان و مرۆڤ زۆر کهم له چيرۆکهکانی ئهودا دەبينر ن و
له چيرۆکهکانيدا زياتر لهگهڵ ئهم کهسايهتييانه رووبهڕوو دەبينهوە :مشك
و بۆق ،هه ۆ و کۆتر ،ئهسپ و گا ،کهر و سهگ ،ئاسك و کهرو شك،
قشقهڕە و س روو ،ش ر و وشتر ،ماسی ،ر وی و گورگ ،زەردەوا ه و
ئهسﭘ  ،مار و سيسرکه ،مهڕ و بهراز ،کرۆکۆديل و مهيموون ،داری چنار
و داری زەيتوون ،دار ههنجير و دار س و .به م له ﭘهنای ئهواندا جار و
بار ناوی خوداکان و ﭘا هوانهکانيش هاتوون وەك  :زيئوس "،"Zeus
ئاﭘۆلۆن " ،"Apollonئاڤرۆديت " ،"Aphroditeئات نا " ،"Atheneه ﻠيۆس
" ،"Heliosﭘرۆم تيۆس " ،"Prometheusه راکﻠ س "،"Herakles
ه رم س " ،"Hermesتاير زياس " ،"Teiresiasئهفﻼتوون ""Plutos
)دارايی( ،تاناتۆس ") "Thanatosمهرگ( ،ههروەها مرۆڤی ساکار وەك
ڕ بوار ،بازرگان و ﭘياوی ﭘير و مرۆڤی زەرياييش له چيرۆکهکاندا دەوريان
ههيه.
بڕ ك له کهسايهتيی و ئاکتۆرەکان له م ژوودا وەدوای تايبهتمهنديی
نهر نی وەك تهماح ،ئيرەيی ،سﭘ هيی ،چاوچنۆكی و خۆ گهورە بينی
کهوتوون و تهنيا سهرنجی تاقهکهسيی خۆيانيان ﻻ گرنگ بووە و ههو يان
داوە لهسهر حيسابی مرۆڤهکانيتر کارەکهيان بهڕەوﭘ ش بهرن .ههر بۆيهش
بهرەو رووداو ياخود بارودۆخ ك بايانداوەتهوە که نهک ههر به
ئامانجهکهيان نهگهيشتوون ،به کوو زيانيشيان به خۆيان گهياندووە .به م
به ﭘ چهوانه ،هه س و کهوتی نموونه و خۆ قاندنی ﭘهيامی ئهخﻼقی بۆ
مرۆڤ له کۆمه ﮕای ئهو سهردەمهدا ه ندە به نرخ بووە که له قيمهت
نههاتووە.
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چيرۆکهکانی ئيزۆپ يهکهم کاری سهردەمی کهوەنی يۆنانه که به
در ژايی چهندين سهدە له ههموو ئورووﭘادا ب و کراونهتهوە .وەرگ ڕاوی
ﻻتينی ئهو بهرههمانه له يهکهم سهدەی دوای زاييندا له ﻻيهن ﭘ درۆس
" "Phädrusشاعيری ڕۆمييهوە بهڕ وە براوە .ئهو کارە ﭘڕ بايهخانه
ﭘايهيهکی سهرەکيان ﭘ که نا بۆ ههموو چيرۆکهکانی دوای خۆيان و ههروەها
له قوتابخانهکانی سهدەی ناوەڕاستهوە تا سهردەمی مود ڕن که کيان ل
وەرگيراوە .ئهو چيرۆکه ئهدەبييانه کارت کهريان لهسهر زۆربهی
نووسهران و شاعيرانيش داناوە.
شايانی باسه گهل ک چيرۆکی ئهفسانهيی و تانی ڕۆژهه تی ناوين له
زمانی عهرەبی فارسی ،کوردی و تورکيدا ،کارت کهريی ئهو چيرۆکانهی
ئيزۆﭘيان لهسهرە و به تايبهت له زاراوە جياجياکانی زمانی کورديدا گهل ک
چيرۆکی گو ی ئاگردانمان ههن که قارەمانهکانی بريتين له ئاژەڵ و دار و
گيا وگژ .ههروەها ئهنجام وەرگرتنی ئهخﻼقيی کۆتايی چيرۆکهکان
هاوش وەی کارەکانی ئيزۆﭘه .ئهم بابهته زۆری به بهرەوەيه و ج ﮕهی
بهراوردکاری و ل کۆ ينهوەی وردترە.
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س ﺰار ،گايۆز ژۆليۆس ""Caesar, Gaius Iulius
فهرماندە و حاکمی ڕۆمی ،ڕۆژی  ١٠٠ /٠٧ /١٣ﭘ ش زايين له ڕۆم له دايك بووە و
ڕۆژی  ٤٤ /٠٣ /١٥ﭘ ش زايين له شاری فﻠۆرانسی ئيتاليا کۆچی دوايی کردووە
)کوژراوە( .سا ی  ٦٣ی ﭘ ش زايين به ﭘاﭘای ماکسيمۆس هه بژ ردراوە " Pontifex
 ،"Maximusسا ی  ٥٩ﭘ ش زايين بۆته سهرکۆنسول.
)ﭘۆنتيف کس له سهردەمی ڕۆمييهکاندا مرۆڤ کی ﭘيرۆزی ئايينی بووە و ماکسيمۆف
نازناوی کهسايهتييه سياسيهکانی سهردەمی کهون بووە .با ترين مهقامی ئيداريی سهردەمی
کهونی ڕۆم سهرکونسول بووە(.

س زار له بنهما هيهکی ئهشڕافی له دايك بووە .سا ی  ٨٥ی ﭘ ش زايين
بۆە به قهشهی مهسيحی .سا ی  ٦٣ی ﭘ ش زايين وهك ﭘاﭘای ماکسيمۆس
هه بژ ردراوە و سا يک دواتر بهشداری ه زی حکوومهتی کردووە .دوو
ساڵ دواتر لهگهڵ فهرماندەی لهشکر ﭘۆمﭘهيۆس " "Pompeiusزاواکهی خۆی
) ١٠٦تا ٤٨ی ﭘ ش زايين( و کهس کيتر به ناوی م .ليکينيۆس کرازۆس
" ،"M. Licinius Crassusﭘهيماننامهيهکی سياسيان بهستووە که وەك ﭘهيمانی
س کهسه چۆته ناو م ژووەوە .ئهوﭘهيمانه ﭘﻠهی کۆنسوليی له سا ی ٥٩ی
ﭘ ش زايينيدا بۆ به دياری ه نا که بهرزترين ﭘﻠهی ئيداری ئهو سهردەمه
بووە .سا ک دواتر بووە بهرﭘرسی ناوچهکانی وەك گاليا چيزالﭘينا " Gallia
)"Cisalpinaله سهرووی ئيتاليا( ،ئيﻠيريکووم )دالمات ين( " Illyricum
) "(Dalmatienو گاليا ناربۆنئ نزيز ") "Gallia Narbonensisباشووری
فهرانسه(.
کات سهردەمی سهروەرييهکهی بهسهر ئهو ناوچانهدا بهسهر چوو ،و
دەيههويست خۆی بۆ هه بژاردنی سهرکونسول له سا ی  ٤٨ی ﭘ ش زايين
کانديد بکا ،مهجﻠيسی سهنا داوی ل کرد ئهگهر دەست له سهروەری
ناوچهکان هه ﮕرێ و مقامی فهرماندەی نيزاميش وەﻻ بن ت ،دەتوان خۆی
کانديد بکا .هاوکات لهگهڵ بهسهر چوونی کاتی ئيداری س زار
هاوﭘهيمانهکهی واته ﭘۆمﭘهيۆس له ﻻيهن سهناوه به فهرمی ناسرابوو .سا ی
٤٩ی ﭘ ش زايين له چۆمی سهرسنوور ﭘهڕييهوه و شهڕ کی ناوخۆيی
وهڕ خست و بهسهر ﭘۆمﭘهيۆس و سهنادا سهرکهوتوويی نيزامی وهدهسته نا.
س زار وهك حاکم ،نووسهر و ديکتاتۆری ڕۆمی ،يهك له ناسراوترين
کهسايهتيهکانی م ژووی جيهانه .ههوا ی داگيرکردنی ناوچهی گالي ن
)فهرانسه( له سا نی  ٥٨ -٥١ی ﭘ ش زاييندا ،کار کی م ژووييه.
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نهك کت بی شهڕهکه ،که بهناوی "شهڕی گول" ) (Der gallische Kriegب و
بۆتهوه ،به کوو دهستبهسهرداگرتنی ناوچهی گالي ن بووه هۆی ﭘاراستنی
کهسايهتی س زار له م ژوودا .به م له چهند نووسراوەی م ژووی
شهڕهکهش ،که له ﻻيهن خۆيهوه نووسراوه ،نهک ههر سهرنجی مرۆڤی
ڕۆمی ئهو سهردهمهی بۆ ﻻی خۆی ڕاک شا ،به کوو تا ئهمڕۆش سهری
زۆربهی م ژووناسانی بهخۆوه خهريك کردووه.
له ناوهندی باسی کت بهکهدا ،سزار شهڕ و ئاژاوهی سياسی دژ به س ﻠتی
" ،"Keltenبﻠژيکی" "Belgerو هۆز و نهتهوهکانی ئاکويتانيا ""Aquitanier
نيشان دهدا .بهدوای چهند سهرکهوتوويی نيزاميدا س زار باسی نهتهوهی
گالييهکان وهك خه کيکی شۆڕشﮕ ڕ دهکا که به هاسانی مل بۆ ڕۆمييهکان
دانانهو نن .سهير ئهوهيه کات باس له شهڕهکانی دهکا ،بهسهر قارهمانی و
ئازايی دژبهرهکانی دا هه ده ی به م کهمتر باسی ه زهکانی خۆی دهکا .له
لووتکهی بهرزی گ ڕانهوهکانيدا باس لهسهر نهتهوهی گاليا به سهرکردهيی
ورسينﮕتوريکس " "Vercingetorixدهکا که گوشار کی زۆری بۆ ه زی
نيزاميی ڕۆمييهکان ه نابوو.
ئهو کاره ئهدهبييه له ههشت ﭘهرتووك ﭘ کهاتووه .کت بهکان باسی
شهڕهکانی ن وان سا هکانی  ٥٠و ٥١ی ﭘ ش زايين دهکهن که له ﻻيهن
دۆست کی نيزيکی س زار به ناوی ئائۆلوس ه رتيوس " "Aulus Hirtiusهوه
نووسراون .کارهکه له ﻻيهن مرۆڤی سهردهمی خۆيدا ﭘ شوازييهکی زۆری
ل کراوه ،به م له سهدهی ناوهڕاستدا کهمتر خو ندراوهتهوه .لهگهڵ
دەستﭘ کی سهردهمی ڕ نسانس دا ئهو قوتابيانهی ف ری زمانی ﻻتينی دهبوون
که کيان لهو نووسراوانه وهرگرتووه .بههۆی هاسانکاريی زمانهوانيی
کﻼسيکی ئهو ﭘهرتووکانه ،کت ب کی چهشن وشهنامهی ل دروست بووه که
تهنيا له  ١٢٠٠تا  ١٣٠٠وشه ﭘ کهاتووه .ههروهها ئهو کاره ئهدهبييه له
ﻻيهن م ژووناسانی کهونهوه که کی لی وهرگيراوە .به م دهبی ب ين که
بههۆی تهوهری شهڕخوازييهوە ،ڕهخنهيهکی زۆريش ئاراستهی کت بهکه و
نووسهری کراوه.

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان
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ويرژيل "(Publius Vergilius Maro) "Vergil

شاعيری ڕۆمی١٠/١٥ ،ی سا ی  ٧٠ی ﭘ ش زايين له ئاند س " "Andesله
ﭘهنا شارئ مانتو ""Mantuی ئيتاليا له دايك بووه و  ٩ /٢١ی سا ی ١٩ی
ﭘ ش زايين له شاری برينديسی " "Brindisiله ئيتاليا کۆچی دوايی کردووه.
ويرژيل شاعيرئ نهتهوهيی سهردهمی قهيسهری ڕۆمی به ت که وييهك
له هونهری ئهدهبی و زمانهوانی ﭘهيامه ئينسانييهکهی خۆی به مرۆڤ
گهياند .ﭘووبﻠيۆس ويرژيل مارۆ وهك کوڕی مرۆڤ کی ئاسايی به م
دهو همهند هاته جيهان و دايك و باوکی بۆ ﭘهروهده کردنی ئهو ههو کی
زۆريان دا .دوای تهواوکردنی قوتابخانه له شاری کرمونا " "Cremonaبۆ
در ژهدان به خو ندن چوو بۆ شاری ميﻼن "."Mailand
له ن وان سا نی  ٥٥و  ٥٠ی ﭘ ش زايين چوو بۆ شاری ڕۆم و له ژ ر
دهستی ﭘارت نيۆس " "Partheniosکه مامۆستای ئهدهبيات و زمانی يۆنانی بوو
دهستی به خو ندن کرد .له ڕوانﮕهی فهلسهفهوه ويرژيل لهژ ر کاريﮕهريی
بيروباوهڕی ئ ﭘيکووريان " 5"Epikureerبوو و له سا ی ٥٠ی دوای زايين
لهگهڵ نووسراوهکانيان ئآشنا ببوو و ﭘاشان لهگه ياندا نيزيکی ﭘهيدا کرد.
دوای شهڕی فيﻠيﭘی " 6"Philippiکه له نيزيک مهقدوونييه له ن وان
ڕۆمييهکان و ئ کتاويان 7له سا ی ٤٢ی ﭘ ش زايين ﭘ کهات ،ويرژيل
زۆربهی ماڵ و داراييهکهی له دهست چوو.
شيعر و ﭘهخشانهکانی ويرژيل بوونه سيمبول ك بۆ سهردهمی ر نسانس.
چهند له شيعرهکانی باس له سهردهمی شهڕی ناوخۆيی کۆمه ﮕای سا نی
 ٢٩تا ١٩ی ﭘ ش زايين دهکهن .کاره ئهدهبييه گرنﮕهکانی وهك بۆکۆليکا
" ،"Bucolicaگيۆرگيکا " "Georgicaو تيبوول " "Tibullکارت کهرييهکی
ﭘڕبايهخيان لهسهر ئهدهبياتی ئيتاليا بووە.

5
6
7

فيﻠهسۆفی يۆنانی ) ٣٤١تا  ٢٧٠ی ﭘ ش زايين(
شار کی سهردهمی کهوهن بوو ڕۆژهه تی مهقدوونييه
له تاقم ك سهرچاوهکاندا ناوی قهيسهر ئاوگوستوس به ئ کتاويان هاتووه.
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 Aeneis OT Aeneisيهك له گرنﮕترين کاره حيماسيهکانی ويرژيل له
ئهژمار دێ که دهب له ن وان سا نی  ٢٩تا ١٩ی ﭘ ش زاييندا نووسيب تی.
يهکهم چاﭘی سا ی ١٤٦٩ی زايينی بووه و سا ی  ١٥١٥يش به زمانی
ئا مانی له چاپ دراوه .ئهو کت به که گرنﮕترين کاری هونهريی زمانی
ﻻتينييه ،وهك ﭘڕبايهخترين کاری جيهانيی ويرژيل چۆته ناو دنيای
ئهدهبهوه .کت بهکه کارت کهريی و ڕوخسار کی قوو ی ڕهوانی لهسهر
ﭘ که نانی م ژووی ئايين داناوه .ئهو کت به ههر له سهرهتای
ب وکردنهوەيهوه ،بوو به ﭘ داويستييهکی قوتابخانهکانی سهردهمی
ڕۆمييهکان.
لهو نووسراوهيهدا ويرژيل له دوازده ﭘهرتووکدا چارهنووسی ئاينياس
""Aeneisکوڕی ئهفرۆديت و ئ نکسيس له گرتنی ترۆياوه ههتا
سهرکهوتوويی بهسهر توورنووس" "Turnusﭘاشای ئيتاليا دهگ ڕ تهوه .شهش
ﭘهرتووکی يهکهم باسی سهرگهردانبوونی ئاينياس تا گهيشتن به شاری ﻻتيۆم
""Latiumکه ناوچهيهکی ناوهڕاستی ئيتاليايه دهکهن .لهو ناوهدا باس له
شاهزاده خانمی فينيقی دايدۆ " "Didoدەکا که تووشی تۆفان ك له ﭘهنا
زهرياچهی شاری کارتاژ " "Karthagoدێ .ئهو چيرۆکه خۆشهويستييه به
خۆکوژی دايدۆ کۆتايی ﭘ د ت.
شهش ﭘهرتووکی کۆتايی کت بهکه ،وهك ئيﻠيادی هۆم ر ،باس له شهڕهکان
دهکهن .ئهو ﭘهرتووکانه به ههرهسه نان و شکستی دژبهرهکان کۆتاييان ﭘ
دێ .ل ره بهدواوه ڕ ﮕا بۆ دروستکردن و ﭘهرهﭘ دانی شارهکانی ئالبا"،"Alba
و ڕۆم خۆش کرا.
ئهو کاره هونهرييه له سهردهمی خودی شاعيردا ﭘ شوازييهکی زۆری
ل کرا .دواتر ويرژيل له دنيای کهوهندا بووه مهزنترين سيمبول بۆ شيعر
خو قاندن و کارت کهرييهکهی له سهردهمی ڕ نسانسهوه ههتا سهردهمی نو ی
داﭘۆشی.
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ئۆڤيد "ﭘۆﭘﻠيۆس ئۆويديۆس نازۆ" )(Publius Ovidius Naso ،Ovid

نووسهری ڕۆمی ٣ /٢٠ ،ی سا ی ٤٣ی ﭘ ش زايين له سولمۆ ""Sulmo
که ئ ستا به ناوی شاری سولمونا " "Sulmonaدەناسر ت ،له دايك بووه ،و
سا ی ١٧ی دوای زايين له تۆميس " "Tomisکۆچی دوايی کردووه ،که
ئهمڕۆ به ناوی شاری کنستنزا " "Constanzaله و تی ڕۆمانی مهنشووره.
ئۆڤيد له ﭘهنا ويرژيل يهك له با دهست و به دهسه تترين شاعيرانی
ڕۆمييه .له سهردهمی ژيانيشيدا زۆر ناودار بووه و تهنانهت ئهمڕۆش
بههۆی تهبعی شاعيرانهيهوه ناسراوە ،بۆ و نه به ش وەيهکی وهستايانه دوو
چهمکی س کس و ئوستووره ناسی وا ئاو تهی يهکتر کردوون که کهسايهتييه
ئهدەبييهکهی گهياندۆته ﭘﻠهی سهرووی شاعير کی کﻼسيکی ئهدهبی
جيهانی.
ئۆڤيد له بنهما هيهکی دهو همهند هه کهوتووه و له بواری ڕاه نانی
ڕهوانب ژی له شارهکانی ڕۆم و ئات ن دهرسی خو ندووه .بۆ ناسياوی و
ڕاه نانی خۆی لهگهڵ دنيای دهوروبهر سهفهری بۆ ناوچهی سيسيﻠی له
ئيتاليا و ئاسيای بچووك کردووه .کارە ئيدارييهکهی که کهم تا کورت ک به
سياسهتهوه ﭘهيوهندی ههبوو ،فيدای کاره هونهريهکهی کرد و کات سا ی
 ٢ی ﭘ ش زايين له ڕۆم لهسهر کاره هونهريهکهی وهك شاعير ﻻبررا،
چارهنووس ناچار به ناردن بۆ تاراوگهی کرد .قهيسهری ڕۆمی
ئاگوستووس " "Augustusسا ی ٨ی دوای زايين له ﭘهيوهندی لهگهڵ ئهگهری
سووکايهتی به نهوەی بچووکی قهيسهر به ناوی جوليا" "Juliaئۆڤيدی ناردە
شاری تۆمس ی ﭘهنا زەريای ڕەش له سنووری و تی ڕۆمانيا .سهرەڕای
ئهوەی له شاری ڕۆم سکا ی کرد ،وهبهر بهخشينی قهيسهر نهکهوت و تا
کۆتايی تهمهنی له تاراوگهدا مايهوه.
کاره ئهدهبييهکانی ئۆڤيد دهکرێ بهسهر س قۆناخدا دابهش کرێ :قۆناخی
يهکهم شيعر و هۆنراوهی خۆشهويستی )له سا ی ٢٣ی ﭘ ش زايينهوه(،
قۆناخی دووههم کاره مهزنه حيماسيهکانی ) ٢٥٠ڕيوايهت( و سا نامهی
قهسيدهی ف ستيڤاڵ ) ٥تا ٨ی دوای زايين( و ههروهها قۆناخی س ههم
ش عرهکانی وا له ﭘاراوگهدا خو قاندوونی.
کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان
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ئۆڤيد کاره کۆتاييهکانی له تاراوگهدا نووسی ) ٨تا ١٢ی دوای زايين(
که بريتی بوون له شينﮕ ڕی له ﭘ نج ﭘهرتووکدا .ههروهها کت ب ک بهناوی
چوار ناميﻠکه ) ١٢تا ١٦ی دوای زايين(.
ئۆڤيد له بازنهی چيرۆکهکانيدا به چيرۆکی ئهفسانهيی سهردهمی کۆن،
خو قانی دنيا ،کۆبوونهوهی خوداکان و س و دهست ﭘ دهکا و له دووههم
بهشی سهرهکيدا لهگهڵ خوداکان و  -گ ڕانهوهی قارهمانانه )يۆﭘيتر
" ،"Jupiterئاﭘۆلۆ " ،"Apolloﭘ رسئۆس " ،"Perseusتسئۆس "،"Theseus
هرکۆل " "Herkulesو هتد (...در ژەی ﭘ دەدات ،ئينجا ﭘهيوەنديان به شهڕی
ترۆياوه دهدا و به که كوهرگرتن له ئوستوورهی ئيتاليايی و گ ڕاوهکانی
ئاينياس" "Aeneasو چيرۆکی کۆنی ئيتاليايی و ﭘ داهه ﮕوتنی لهڕادهبهدهر
بهسهر ئاگوستوس که له ناوهندی گ ڕاوهکاندايه ،کار کی سياسی -م ژوويی
سهردهم ساز دەکات.
ئۆڤيد مرۆڤ وهك بوونهوهر کی ئهستهم و جۆراوجۆر نيشان دهدا و به
نوکتهی ﭘ کهنين و تهوس و تهشهر ،تام به نووسراوهکانی دهدا ،جارجارهش
چيرۆک کی س کسی هه دهبژ رێ و لهبهرچاوی خو نهری دادەن  .به
گۆڕانی ئاکتهرەکان لهگهڵ ئاژەڵ ،دار ،کانی يان ئهست رە ،ئهفراندن کی
سروشتی بهرب و دەخاته بهرچاو.
ج ی سهرنجه که م ژووی ئهدهبهکهی ئۆڤيد له م تامۆرفوز واته بيچم
گۆڕينی ئهفسانهی سوننهتيدا دەگاته ئهوﭘهڕی بهرزيی خۆی کات له
ئوستوورەکان به داڕشتنی ڕووکار کی ب ﻻيهنه دنيايهك شيعر و
هۆنراوهی سيمبوليک دهخو ق ن  .حيماسهی کهون ل رهدا ل هاتوويی ئايينی
 کولتوورييهکهی لهدهست داوه و مرۆڤ بههۆی ه زی فيزيکييهوه وهكخۆشهويستی ،چاوچنۆکی و ئيرادهوه هيدايهت دهکر ت و سروشت ،ياساکان
و خوو و خده چوارچ وهی ژيان ﭘ کد نن.
کارهکهی ئۆڤيد له ﭘازده ﭘهرتووك ﭘ کهاتووه و ههرکام لهوانيش خاوەنی
حهوسهد تا نۆسهد بهيتی شهش خشتين .ئۆڤيد زياتر له دووسهد و ﭘهنجا
گ ڕانهوهی بيچم گۆڕين بهرههم د ن ت ،که به ﭘ کهاتنی جيهان له
ناڕ کوﭘ کييهوه دهستﭘ دهکا و دەگاته سهرهتای ﭘ کهاتنی ئيمﭘراتۆريهکی ڕ ك
و ﭘ ك .ناوبراو زانستی سيمبۆليك ﭘهره ﭘ دهدا و له ڕ ﮕهی گۆڕينی
کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان
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گ ڕاوهکانی کهون به بيچمی ڕهنﮕاوڕهنگ و به ش وەی شيعر ،بهرههم کی
نوێ دهخو ق ن  .م تامۆرفوز)بيچم گۆڕين( له دوو ههزارهی ڕابردوهوه
کارت کهرييهکی بهرچاويان لهسهر هونهر و شيعرهکانی دوای خۆی داناوه.
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تاسيتوس ،پوبليوس ﮐورنليوس )(Tacitus, Publius Cornelius

ﺗاسيﺗوس يهك له گرنﮕترين کاسايهتی و م ژوونووسهکانی سهردەمی
قهيسهری ڕۆمه .سا ی  ٥٨ی دوای زايين له دايك بووە و له سا ی ١١٧ی
دوای زايين کۆچی دوايی کردووە .بهداخهوە لهسهر ئهو کهسايهتييه
م ژووييه زانيارييهکی زۆر کهم بهدەستهوەيه.
ﺗاسيﺗوس وەك کوڕی شواليه و ﭘار زەر ک له ناوچهی گاليا ب ﻠﮕيکا
" "gallia belgicaله دايك بووە که يهك له س ناوچهی گرنﮕی سهردەمی
ڕۆمييهکان بووە .ژ دەرو چاوگهکهی بووە هۆی هه بژاردنی ڕ ﮕايهکی
دروستی سياسی .له سا ی  ٧٨دا هاوسهريی لهگهڵ کچی سهرکۆنسوول
گنايۆس ژوليۆس ئاگريکۆﻻ " "Gnaeus Julius Agricolaﭘ کيه نا و ئهوەش
دەرەتان کی باشی بۆ چاﻻکی سياسی له ﭘهنا حاکمانی سهردەم بۆ خو قاند.
له سا ی  ٨٨دا وەك ﭘراتۆر و ئهندامی ڕ کخراوەيهکی ئايينی چاﻻك بووە.
ههر وەك بوی دياريکراوە ،بۆ ماوەی چوار ساڵ ﭘيتهختی و تی بهج
ه شتووە و وەك فهرماندار ياخود نو نهری بهدەسه ت له ناوچهکانيتر
خزمهتی کردووە.
له ﭘهنا نووسراوە ﭘڕشانازييه م ژووييهکهی به ناوی گ رﻣانيا ""Germania
که لهسهر م ژووی نهتهوەناسی خه که گ رمانهکانه ،بيوگڕافيی خهزووری
خۆی نووسيهوە و خۆی به تهوەری م ژووييهوە خهريك کردوە.
کت بی گ رﻣانيا Germania OT De origine et situ Germanorum
)لهسهر چاوگه و ج ی ژيانی گ رمانهکان(ی سا ی  ٩٨نووسيويه ،يهکهم چاﭘی سا ی
 ١٤٧٠و چاﭘی دەقه ئا مانييهکهی  ١٥٢٦ی زايينی بووە .ئهو بهرههمه
بچووکه يهکهم نووسراوە و مۆنۆگرافی سهردەمی ڕۆمييهکانه و شاهيد کی
گرنﮕه بۆ چۆنيهتی م ژووی نهتهوە گ رمانهکان .باوکی وەك ﭘار زەر لهو
سهردەمهدا چاﻻك بووە و و دەچ که تاسيتوس ئهو کت بهی لهسهر بنهمای
زانيارييهکانی باوکی ،خهزووری و بازرگانهکانی ناوچه و سهرچاوە
ئهدەبييهکان خو قاندب ت.
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کت بهکه له  ٤٦بهشی بچووك ﭘ کهاتووە و به گشتی بهسهر س بهشی
گهورەدا دابهش کراوە .له بهشی يهك تا ﭘ نج چاوگه و چهشنی نهتهوە
گ رمانهکان و ههروەها بارودۆخی ناوچهکانيان ڕوون دەکر نهوە .بهشی
شهش تا بيست و چوار خۆی به سيستهمی نيزامی ،ئايين ،داب و نهريت
و ياسای گ رمانهکانهوە خهريك دەکا .بهشی بيست و ههشت تا چل و چوار
که زياتر له نيوەی کت بهکه دەگر تهوە ،يهك بهدوای يهكدا بارودۆخی هۆزە
گ رمانهکان ڕوون دەکاتهوە.
و دەچ خۆ ﭘ وە ماندووکردنی به وردی لهسهر داب و نهريت و هه س
و کهوتی خه که گ رمانهکان و هه سهنﮕاندنی ئهر ييان ئهو گومانه
بهدەستهوە بدەن که تاسيتوس ئهو نهتهوەناسييهی زياتر بۆ ڕاه نانی خه کانی
ڕۆمی که لهو سهردەمهدا هه س و کهوتی خۆشﮕوزەران و دوور له ئايينی
يان بووە ،بهکاره ناوە.
له سهردەمی کهون کهمتر ئاماژە به کارەکهی تاسيتوس کراوە .و دەچ
زۆر کارت کهری لهسهر مرۆڤی ئهو سهردهمه دانهناب ت و به ﭘ ی کات
لهبير چووب تهوە .له سهدەی ﭘازدە بهمﻼوە لهگهڵ تهوەری گ رمانناسی
زيندوو بۆتهوە .لهو سهردەمهدا بهش کی بهرچاوی نووسراوەکانی تاسيتوس
که تا ئهو کات وون ببوون ،له ناو ﭘهرتووکخانهکانی کﻠيسادا دۆزرانهوە.
دووههمين فازی زيندووبوونهوەی له سهردەمی هيتﻠ ر له سا ی ١٩٤٥
بووە ،ئهويش بۆ گهورەکردنهوەی نهتهوەی ئا مانی که يهك له خه که
گ رمانهکان بوون و ﭘهسندی هه س و کهوتی وەك :ئازاديخۆازيی ،ئازايی،
وەفاداريی و داب و نهريتی ﭘاك و خاو ن.
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ئاگۆستينۆس ئۆرليۆس )(Augustinus, Aurelius
مامۆستای ﻻتينيی کﻠيسای مهسيحيهکان ،ڕۆژی  ٣٥٤ .١١ .١٣له شاری
تاگاسته )نوميد ن( ") "Tagaste (Numidienکه دەکهو ته باکووری ئهفريقا ،له
دايك بووە و ڕۆژی  ٤٣٠٫٠٨ .٢٨له ناوچهی هيﭘۆ ر ﮕيۆز ) Hippo
 ،(Regiusشار کی قهراخ ئاوی سهردەمی کهوەن ،که ئهمڕۆ ڕۆژهه تی
ئهلجهزاير دەگر تهوە ،کۆچی دوايی کردووە.
ئاگۆستينۆس ئۆرليۆس کوڕی کارمهند کی مامناوەندی شارەوانی بووە
و له شاری تاگاسته ژيانی مندا يی ت ﭘهڕ کردووە .له زانستﮕهی شاری
کارتاژ"Karthago" 8له بواری ئهدەبياتی کﻼسيک و ڕ تۆريک خو ندنی
تهواو کردووه و ههر لهو شارەش وەك مامۆستای ڕ تۆريك و گراماتيك
دهرسی گوتۆتهوه.
ئاگۆستينۆس سا ی  ٣٨٣سهفهری کردوە بۆ ڕۆم و لهو شهوە بۆ مادريدی
ئيسﭘانيا و لهوی وەك مامۆستا و و ژەر کاری کردووە .ئهو خۆی به فهلسهفه
و زياتر به بۆچوونهکانی سيس ر و ئهفﻼتونهوە خهريك کردوە و بۆته
ﻻيهنﮕری ئايينی مانهوی " "Manichäerکه له ئ رانهوە سهرچاوەی گرتبوو.
له سا ی  ٣٨٦ئاگۆستينۆس ما ئاوايی له ئايينی مانی کردووە و
هه ﮕهڕاوەتهوە بۆ سهر ئايينی مهسيحی و سا ی دواتر گهڕاوەتهوە بۆ
باکووری ئهفريقا .سا ی  ٣٩١بۆته قهشهی کﻠيسا و سا ی  ٣٩٥وەك
ئوسقۆفی شاری هيﭘۆ ر ﮕيۆز هه بژ ردراوە .کارە ئهدەبييهکانی له ١١٣
کت ب ٢١٨ ،ناميﻠکه و زياتر له ههزار وتار ﭘ کهاتوون .ئهمڕۆ
ئيعترافاتهکهی خۆشهويستترين نووسراوەکانی ﭘيکد نن .ناوبراو به
بهرههمه بهرگرييهکانی لهسهر و تی خودا کاری سهرەکی و گرنﮕی خۆی
ﭘ که نا که وهك يهکهمين گه هی م ژوويی – فهلسهفهی دنيای مهسيحی
د ته ئهژمار.

8

شار کی گهورە بووە له باکووری ئهفريقا
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ئاگۆستينۆس له ﭘهنا ئامبرۆز) ،9" Ambrosius" (٣٣٩-٣٩٧گر ﮕۆری
يهکهم ) 10"Gregor I "(٥٤٠-٦٠٣و هيرۆنيمۆس )(٤٢٠-٣٤٢
" ،11"Hieronymusوهك باوکی کﻠيسای ﻻتينی واته کﻠيسای ڕۆمی  -کاتۆليکی
هاتۆته حيساب.
نووسينه ئيعترافاتی ئاگۆستينۆس شهڕ و بهربهرەکانی له ن وان ڕەههندی
جهستهيی و رەوانی مرۆڤ و نا دەکهن .ئهوان نيشاندەری خهباتی
کهسايهتييهکی د ڕف نن له گهڵ خۆی و بيۆگڕافييهکهی که خو نهر بهرەو
ڕ ﮕای خودا ر نو نی دەکا .ئهو نووسراوانه م ژووی کهلهبچهکراوی
گۆڕانکارييهکه ،که له گهڕان بهدوای ئاراميی و دۆزينهوەی ڕاستهقينهی
تهواو و کاميل دايه.
نووسينه ئيعترافاتهکهی شايهديی سهردەم ك دەدەن که مرۆڤ ناوی
"سهردەمی ترس"ی لهسهر داناوە و دنيای ڕۆم بهرەو ڕووخان دەبات و
خۆی بهسهر دوو بهشدا دابهش کردووە ،رۆم به هۆی خه که
کۆچکهرەکانهوە ه رشی دەکر ته سهر ،سا ی  ٤١٠له ﻻيهن گۆتن ""Goten
واته ﭘارسهکانهوە داگير کراوە و له سا ی  ٤٠٠واندا هکان "12"Vandalen
به ن و ﭘار زگاکانی ڕۆميياندا ت ﭘهڕ بوون و سا ی  ٤٣٨شاری کارتاژيان
گرتووە .ئايينی مهسيحی بۆته ئايينی فهرمی و حاکمی و تهکه و ج ی
کولتووری قهيسهريی گرتۆتهوە .ستروکتوورەکانی حکوومهتی ڕۆمی
خراونهته ژ ر گوشار و گۆڕانکارييهکی زۆر ،که له ڕوانﮕهی م ژووييهوە
مرۆڤ دەتوان به کۆتايی ﭘ هاتنی سهردەمی کهون دايبنی .لهگهڵ
ئاگۆستينۆس م ژووی ڕووناکبيری و سهردەمی مهسيحی سهدەی ناوەڕاست
دەستﭘيدەکات.

" 9ئامبرۆز"ی مايﻼند ،قهشه و سياسهتوانی ڕۆميی.
" 10گريﮕۆر" ﭘاﭘای مهسيحی بووە.
 11هيرۆنيمۆس مرۆڤ کی ئايينی مهسيحی بووە که وەك مرۆڤ کی ﭘيرۆز و باوکی ئايينی
مهسيحی ناسراوە.
 12وانداڵ خه ک کی ناوچهی گ رمانهکان بوون.
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ئاگۆستينۆس ڕەخنهی زۆر توندی خۆی ئاراستهی ناوەڕۆکی ئهو
ﭘهروەردەيه دەکات که له قوتابخانهکانی ئهو سهردەمهدا دەرس دەدرانهوە،
و به دوور خستنهوە له ڕ ﮕای خودای دادەن  .ههروەها ڕەخنه له نهفسانی
بوون و چ ژی جينسی دەگرێ و به ت ر و تهسهلی لهسهر کارە هه هکانی
چ ژه نهر بۆ جهستهی مرۆڤ دەدوێ و ﭘهيوەندييان دەدا به هه س و کهوتی
هه هی حاکمانی بهڕ وەبهرەوە ،که لهجياتی زياتر ڕ نو نی مرۆڤ بهرەو
ڕ ﮕای خودا و ئايين بکهن ،مرۆڤ بهرەو هه ه کردن و گوناهباری
ڕ نو نی دەکهن .ههروەها به ش وەيهکی سووکانه ،سهردەمی منا ی خۆی
و نا دەکا که ﭘڕ بووە له هه ه و گوناح ،ڕ ﮕای هه هی ڕۆحی و فيکری
خۆی بۆ چوون بهرەو فهلسهفه و ئايينی مانی ڕوون دەکاتهوە.
نووسراوەی ئيعترافاتی ئاگۆستينۆس ت که و کن له هاواری بۆ ڕ ﮕای
خودا و ل کدانهوەی فهلسهفی – ئايينی و بيوگڕافی ١٣ .ﭘهرتووکی ڕوويان
له خودايه و به ش وهيهکی ل زانانه ش واز و حيرفهی نووسهر نيشان دەدەن
که خو نهر خۆی ت دا دەبين تهوە .نووسراوەکانی ئاگۆستينۆس
کارت کهرييهکی قوو يان لهسهر دنيای مهسيحيی ڕۆژئاوا بووە .بههۆی
ﭘهيوەندايهتی هه س و کهوتی فهلسهفی و باوەڕی مهسيحی ،دەکرێ
ئاگۆستينۆس به باوکی ئايينی دابنر ت.
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ه رۆدۆت ""Herodot

ه رۆدۆت ،م ژوونووسی يۆنانی له سا ی ٤٨٥ی ﭘ ش زايين له شاری
هاليکارناسۆس " "Halikarnassosکه ئهمڕۆ به ناوی بۆدروم ""Bodrum
ناسراوە ،هاتۆته دنيا و سا ی ٤٢٥ی ﭘ ش زايين له شاری تۆريوی ""Thurioi
له باشووری ئيتاليا کۆچی دوايی کردووە .ه رۆدۆت سهفهری ناوچهکانی
ئاسيای بچووك ،م زۆﭘوتاميا ،ميسر و زەريای ڕەشی کردووە.
دوای ئهوەی ه رۆدۆت له سهردەمی گهنجيدا شاری له دايکبوونی خۆی
بههۆی ک شهی سياسيهوە بهج ه شت ،چوو بۆ دوڕگهی سامۆس له يۆنان.
لهو وە سهفهری کرد بۆ ئهو و تانهی ئهو سهردەمه له يۆناندا زۆر ناسراو
بوون وەك :ئاسيای بچووك ،م زۆﭘوتاميا ،ميسر ،ليبی و باکووری زەريای
ڕەش.
ه رۆدۆت ماويهکی زۆر له شاری ئات ن ژياوه .بههۆی ه رۆدۆتهوه
نووسينی م ژووی دنيای ڕۆژئاوا دهستﭘ کردووه .کارهکانی کارت کهرييهکی
ئهوتۆيان لهسهر م ژوو نووسينی سهردهمی کهوەن بووه که سيس رۆ
" "Ciceroنووسهری سهردهمی کهوهنی ڕۆمی ئهوی به باوکی
م ژوونووسان ناو ناوه.
م ژوونووسيی سيستماتيکی له ئورووﭘا ،هاوڕێ لهگهڵ "م ژووهکانی
ه رۆدۆت" دهستﭘ دهکات .ئهو کاره يهك له کامﻠترين و کۆنترين کاری
م ژووييه که ههر وهك خۆی به زمانی يۆنانی و ب گۆڕانکاريی ماوهتهوه.
تا ئهمڕۆش ج ی موناقشه و باسه که ئايا ه رۆدۆت لهڕاستيدا ويستويه
م ژووی شهڕی مهزنی ن وان يۆنانيهکان و ئ رانيهکانی )٤٩٩ - ٤٧٨ی
ﭘ ش زايين( بﮕ ڕ تهوه ياخود مهبهستی نووسينی ئتنۆگرافی )قهوم ناسی(
ئهو ناوچانه بووه.
به زاراوهی ئيۆنی هيرۆدۆت ههو ی نووسينی م ژووی شهڕی ن وان
يۆنانی و ئ رانيهکانی داوه که وهچهيهك ﭘ شتر زۆربهی ناوچهکانی يۆنانيان
کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان
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کاول کردووه .يهك له بيرۆکه سهرهکييهکان که به تهواوی کارهکهيهوه
دياره ،دژايهتيی ن وان ئورووﭘا و ئاسيا ،يۆنانی و بهربهرهکان واته مرۆڤی
چيانشين بووه .ه رۆدۆت به دزين و فڕاندنی ئيۆ " "Ioله ﻻيهن فينيقی
" "Phönizierهکان دهستﭘ دهکا و به دزين و ڕاوەڕووتکردنی ئورووﭘا له
ﻻيهن يۆنانيهکانهوه در ژهی ﭘ دهدا .لهڕ ﮕهی ئهو ڕاستييانهوه ه رۆدۆت
ورده ورده بۆچوون ك ﭘهره ﭘ دهدا که بههۆی رهوتی م ژووی خه کهکانهوە
که به بۆچوونی ئهو ،کهم تا کورت ک هه س و کهوتی ئهو خه کانه
کارت کهری لهسهر بارودۆخی ناوچهکه داناوه ،به م سهرهڕای ئازادييان،
لهژ ر ويستی خوداکاندا دهم ننهوه .بهردهوام نيشانی دهدا که بههۆی هه س
و کهوتی هه هی ههرکام لهوان و بهتايبهت بههۆی لهخۆبايی بوون و لووت
بهرزييانهوه که له ﻻيهن خوداکانهوه زۆر به توندی تاوان دهدر ن،
بهدشانسی و بهخت ڕهشی بۆ کۆمهڵ بهدياری د نن.
ه رۆدۆت له کارهکهيدا و ناکردنی رووداوهکانی ڕاستهقينهی م ژوويی
له سهردهمی شا کروزۆس " "Kroisosی ليدييهکان دهستﭘ دهکات ههتا
ﭘ کهاتنی ئيمﭘراتۆری ﭘارسهکان .دوای باسکردن کی ت ر و تهسهل سهبارەت
به گهورهبوونهوه و ﭘهرهسهندنی ئيمﭘراتۆری ﭘارسهکان ،که بووه هۆی
داگيرکردنی ناوچهکانی م زوﭘتاميا ،ميسر و ئاسيای بچووك ،دهگهڕ تهوه
سهر گ ڕانهوهی م ژووی يۆنانيهکان .ئهو گ ڕاوانه له و ناکردنی
خۆڕاگريی يۆنانيهکانی ژ ر دهستی ﭘارسهکان له ئاسيای بچووكهوه ههتا
دهستﭘ کی شهڕی سهرهکی ن وان ﭘارسهکان و يۆنانيهکان دهگر ته خۆ.
ئهو کاره ئهدهبييه له ﭘهنا ڕووداوهم ژووييهکان بهتايبهت بههۆی سهرنجی
ئيتنۆگرافييهکهيهوه که ﭘانتاييهکی گهوری ناوچهکه دهگر تهوه ،باس لهسهر
ڕ سای کاری جوان چاکی ،بڕو ن )ئهو دهرمانهی زك ڕهوان دهکات( ،داب
و نهريتی خواردن و ههروهها له مۆميايکردنی مردووهکانهوه ههتا تاج و
تهختی ﭘاشاکان دهگر تهوه و له گ ڕانهوهی ه چ شت ك چاوﭘۆشی ناکا .له
ن وان ئهو ههوا ه م ژووييانهدا چهندين چيرۆك ،حيکايهت و ئهفسانه
دهگ ڕ تهوه ،به ش وهيهك که نهك ههر زيان ك به کهيفيهته ئهدهبييهکهی
کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان
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ناگه ين  ،به کوو بهرههم کی
م ژوونووسينيی ل دهرد ن .

تهواو

و

کامﻠی

شيکردنهوهی

نووسراوهکانی ه رۆدۆت کارت کهرييهکی مهزنيان لهسهر نووسهرانی
سهردهمی کهوهن داناوه و تا سهدهی نۆزدهش وهك يهك له گرنﮕترين
کارەکانی م ژوويی يۆنان سهير کراوه .دوای سهدهی نۆزده ڕهخنهگرانی
م ژووی زانستی به چاوی گومانهوه سهيری ئهو نووسراوه و چهشنی
م ژوو گ ڕانهوهکهيان کردووه .دواتريش کۆنهناسان بۆچوونهکانی
ه رۆدۆتيان سهبارەت به بابﻠيهکان ،ميسر و سکاکان به ڕاست داناوه .لهو
ناوهدا ههميسان سهلم نراوه که م ژووهکهی ه رۆدۆت لهسهر شهڕی
ﭘارسهکان کهم تا کورت ک له ڕاست دهچ و کارهکهی نهک ههر له
ڕوانﮕهی ئهدهبييهوه ﭘڕ بايهخه ،به کوو وهك سهرچاوهيهکی گرنﮕی
م ژووييش له ئهژمار دێ.

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

29

www.rojhalat.de / www.bokan.de

سهردەمﯽ سهدەی ناوەڕاست )سا ﯽ ٥٠٠ی زايينﯽ(

"نووسهر:نهناسراو"
بيۆلف ئۆت بيۆلف ""Beowulf OT Beowulf
کاتی ﭘ کهاتنی بهرههمهکه سهدهی ) ٨ / ٧؟(ی زاي نی بووە .سا ی ١٨١٥
ئوريﮕينا هکهی له چاپ دراوه و  ١٨٤٠له  ١٩١ﻻﭘهڕهدا به زمانی ئا مانی چاﭘکراوه.

له م ژووی ئهدهبيدا يئۆلف کار کی تايبهتی بووه .ئهو نووسراوهيه تهنيا
کاری ئهدهبيی سهردهمی خۆی بووه که خۆی به گ ڕانهوهی رووداوهکان
ياخود چيرۆکی نهتهوهييهوه خهريك نهکردووه .ﭘهيوهنددانی به و تی
ئينﮕﻠيزەکانهوه تهنيا بهو هۆيهوهيه که تاقه دەستنووسی بهج ماوی له سا ی
ههزاردا له ﻻيهن مرۆڤ کی رۆحانييهوه به زاراوهيهکی کۆنی ئينﮕﻠيزی
نووسراوه و له مووزهی بريتانيا ڕاگيراوه.
ئايا ئهو کاره م ژوويی  -ئهدهبييه له ڕووی ئوريﮕينالهکهيهوه
نووسراوهتهوه يا وهرگ ڕاوهيه؟ چ کهس ك نووسهری ئهو کت به بووه؟ زۆر
ﭘرسياری تريش لهو بارەيهوە له تاريکيدا ماوهتهوه .به م ب شك ئهو کت به
که له  ٣١٨٢د ڕە شيعری دوور و در ژ ﭘ کهاتوه يهك له کۆنترين و
کامﻠترين کۆکراوەی شيعری حهماسی يه له ئوروﭘا.
ئهو ڕاستييه زۆر ج ی سهرسووڕمانه که نووسهرهکهی له ڕوانﮕهی
زمانهوانی و ش وهی نووسينهوە ،که کی له زۆر سهبک و ش وازی جياجيا
وهرگرتووه .بۆ و نه له سهبکی نووسينی ئيرلهندا و سکانديناويا و ههروهها
سهبکی ناوهڕاست و باشووری ئورووﭘا ،بهتايبهت زۆر ڕوونه که سهبکی
ويرژيل و بهرههمه گرنﮕهکهی " "Aeneisکارت کهری لهسهر نووسهری
ئهو حهماسهيه ههبووه.
بهجهرگی و تۆلهرانس به شيعرهکانييهوه دياره و ئيدئالبوونهکهی لهگهڵ
سهردهمی کهون و مهسيحييهتدا ﭘهيوهندی دهدات .له يهکهم بهشی کت بهکهدا
کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان
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باس له ديوانی شای دانمارکی به ناوی هرۆتﮕار " "Hrothgarدهکا .د و ک
به ناوی گر ندل " "Grendelد ته ناو هۆ ی قهسرهکهوه .به هۆی خواردنهوهی
تراويﻠکهيهکهوە ههموو ئهشراف و ک شکچييهکانی ناو قهسرهکه دەکهونه
خهو کی قورس و گرانهوه .دوازده سا ی ڕهبهق ئهو هۆ ه ،ئهو ج ﮕا
لهعنهت ل کراوه ،لهو بارودۆخهدا دهم ن تهوه .ڕۆژ ك له ڕۆژان ،مرۆڤ کی
ئهسپ سواری ب ﮕانه ،کوڕه شازادهيهك به ناوی"بيۆلف" د ته ئهو ناوه.
ته هيهك بۆ د وهکه دادهن و دهستی د وهکه دهﭘهڕ نی ،به م به ب ئهوهی
بتوان بيکووژێ ،گر ندل دهرباز دهب  .دوای ماوهيهك دايکی د وهکه بۆ
تۆ ه ساندنهوهی کوڕهکهی ه رش دهکاته سهر ئهو قهسره .بيۆلف ڕاوهی
دهنی و ههتا ئهو ج يهی ل ی دهژی وهدوای دهکهوێ .لهوێ له ژ ر ئاودا
ئهو دايك و کوڕه د وه به شمشير کی زۆر در ژ دهکووژێ.
ج ی ئاماژە ﭘ کردنه که لهم چهند سا هی دواييدا کورتکراوەيهکی ئهو
حهماسهيه به زمانی ئينﮕﻠيزی بۆ مندا ن نووسراوەتهوە که له ﻻيهن کاك
ئهنوەر سو تانييهوە وەرگهڕاوەته سهر زمانی کوردی و له ﻻيهن بنکهی
چاﭘهمهنی "مانتڕا لينﮕوا"وە له لهندەن وەک کت ب کی دوو زمانهی ئينﮕﻠيزی
و کوردی ب وکراوەتهوە .ناوی کت بهکه بريتييه له" :بيوو ف و چۆنيهتی
شهڕکردنی لهگهڵ گر نداڵ -حهماسهيهکی ئهنﮕﻠۆساکسۆنی".
دووههم بهشی کت بهکه باس له چاﻻکييهکانی ديکهی بيۆلف دهکا .به هۆی
ئازايی و نهترسی ،خه تی دهدر ت و دهگهڕ تهوه بۆ شو نی ژيانی و
لهوێ دهب ته شا .دوای ت ﭘهڕبوونی  ٥٠ساڵ حکوومهتی ﭘڕ له ئاشتی و
ئارامی ،بيۆلف ناچار به شهڕکردن لهگهڵ ههژديهايهك دهکر ت؛
ههژديهاکه نيوهی و تهکهی ل و ران کردبوو .له غار کدا ههژديهاکه
دهکووژێ به م خۆشی بههۆی گازل ﮕرتنی ههژديهاکه و ئهو ڕاستييهوە
که ژار کی زۆر چووبووه لهشيهوه ،دهمر ت.
ﭘشکنين لهسهر ئهو کاره ئهدهبييه تا ئهمڕۆ هيچ به هيچ ئاکام ک
نهگهيشتووە و ڕوون نييه بۆچی تهنيا يهك نوسخه لهو کاره به ج ماوه و
ئهويش هيچ ڕهنﮕدانهوهيهکی له کاره ئهدهبيهکانی دوای خۆيدا نهبووه.
کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان
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مۆرازاﮐﯽ شيکيبوو ""Murasaki Shikibu

مۆرازاکی شيکيبوو نووسهر کی ژنی ژاﭘۆنی بووه که سا ی  ٩٧٨له شاری
کيۆتۆ " "Kyotoلهدايك بووه و سا ی  ١٠١٦کۆچی دوايی کردووه.
مۆرازاکی له بنهما هيهکی ئهشڕافی ژاﭘۆنيدا له دايك بووه .بنهما هکهی له
بواری سياسيدا زۆر چاﻻك بوون و باوکی فهرماندار بووه .له ڕاستيدا ئهو
نووسهره له کاتی خۆيدا بهو ناوه ناسراو نهبووه ،چونکه له سهردهمی
ﭘادشايی "هيان"13دا ئهو کارە به داب و نهريت کی هه ه دانراوه که کچ و
ژن به ناوی بنهما هکهيانهوە ،ناوببر ن .سا ی  ٩٩٨زهماوهندی کردووه و
کچ کيان بووه و سا ی  ١٠٠١م ردهکهی کۆچی دوايی کردووه .ماويهکی
کورت دوای ئهوه که سا هکهی نادياره ،چۆته خزمهت قهيسهری ژاﭘۆن که
ژن ك بووه به ناوی ئاکيکۆ" ."Akikoلهو قۆناغه بهدواوە ئيتر ڕ ﮕای چاﻻکی
ئهدهبی بۆ کراوهتهوه.
م ژووی شازاده گهنجی " "Die Geschichte vom Prinzen Genjiکه
مۆرازاکی له سهرهتای سهدهی يازدهدا نووسيويهتی ت که و که له
گ ڕاوهکانی ديوەخانی قهيسهری له سهدهکانی ناوهڕاستدا .بهش کی
بهرچاوی ئهو کاره ئهدهبييه لهسهر ﭘا هونيی شازاده گهنجی دەگهڕ ت .دايك
و باوکی گهنجی قهيسهر بوون .به ﻻويهتی دايکی مردووه و باوکی لهگهڵ
ژن کيتر زهماوهندی کردووه .شازاده گهنجی دهب لهگهڵ زڕدايکهکهی
نيزيکی کردبی و کوڕ کيان بووب که بۆ ج نشينی قهيسر هه بژ ردراوه.
کارت کهری ئهو نووسراوهيه لهسهر مرۆڤی ئه سهردهمه ئ کجار زۆر
بووه .دياره ئهو کاره تهنيا ڕۆمان ك بووه ،به م ک شهکان ،ﭘهيوهندی و
چﻠۆنايهتی هه س و کهوت و ژيانی بنهما هيهکی ئهشرافی کۆمه ﮕای ئهو
سهردهمهی ژاﭘۆن و نا دهکهن.

 13سهردهمی "هيان" م ژوويهکی کاتييه له ژاﭘۆن که له سا ی  ٧٩٤وە ههتا  ١١٨٥دهگر ته خۆ.
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کت بی مۆرازاکی سهرچاوهيهکی گه ك دهو همهنده لهبواری م ژووی
فهرههنﮕی و مۆنۆگاتاری 14شازادە گهنجی و و ناکردن کی ﭘسۆڕانه و
نيشاندانی و نهيی جل و بهرگ و کهرهستهکانيتر .ههروهها له ڕوانﮕهی
زمانهوانيشهوه ناوهڕۆک کی زۆر به که كی ههيه بۆ ئاخافتنی به ئهدهبانهی
ئهو سهردهمهی ژاﭘۆن .ئهو نووسراوهيه له سهدهی دوازهدا وهك گوناه ک،
تف و لهعنهتی ل کراوه به م له سهدهی  ١٨دا ئهديبی ژاﭘۆنی مۆتووری
نۆريناگا " (١٧٣٠ - ١٨٠١) "Motoori Norinagaوهك دهڕبڕينی ههست کی
ڕاستهقينهی مرۆڤی ژاﭘۆنی ناوبردەی کردووە.

 14مۆنۆگاتاری گ ڕانهوهی تهوهر ک ياخود چيرۆک که به ش وهی کارتۆنی.
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"نووسهر :نهناسراو"
ههزار و يهك شهو "" Tausendundeine Nacht OT Alf Laila waLaila
کاتی ﭘ کهاتنی کت بهکه سهدەی  ١٠ – ١٨ی زايينی بووە ،يهکهم دەقی
ئا مانييهکهی سا ی  ١٨٣٨تا  ١٨٤٠له س کت بدا چاپ کراوە .ﭘهرتووکی
ههزار و يهك شهو نه کۆنترين و نه ههمهگيرتر و کاميﻠترين نووسراوەيه،
به م به د نياييهوە گرنﮕترين کۆکراوەی چيرۆك ،م ژوو و شيعری دنيای
ڕۆژهه ته که له ههموو گۆشهيهکی ئهم جيهانه ناسراب ت .ئهو نووسراوانه
کارت کهريان لهسهر زۆربهی بيرمهندان و شاعران داناوە له شارل
مونتسکيو " " Charles de Montesquieuوە ههتا سهلمان روشدی.
له گ ڕاوەی سونهتييهوە که له ڕ ﮕهی چيرۆکی کچه وەزير کی ژير به
ناوی شههرزاد کۆکراوەتهوە ،نووسراوەيهکی عهڕەبی زمان که زۆربهی
چيرۆکهکانی له ڕووی کت بی فارسی ههزار ڕووداو " Tausend
 "Abenteuerوەرگيراوە .هاوکات لهگهڵ ئهوەيدا که چوارچ وەی
گ ڕاوەکان زياتر له ههزار سا ه له ڕۆژئاوا نهگۆڕ ماونهتهوە ،به م ئهو
چيرۆکانهی وا شههرزاد له ﭘهرتووکی ههزار و يهك شهودا دەيانﮕ ڕ تهوە،
گۆڕانکارييهکی زۆريان بهسهردا هاتووە .کۆکراوەی گ ڕاوەکانی ئهمڕۆی
ناو کت بهکه ،ئاسهواری ﻻی کهم چوار سهرچاوەی ﭘ وە ديارە که کۆنترينيان
سهرچاوە هيندييهکانه .دوای ئهو ،سهرچاوەی فارسی ،ميزۆﭘوتاميايی و
ميسريش گۆڕانکارييان بهسهردا ه ناوە .دواتريش ئهو کارە ئهدەبييه به
وەرگهڕانی بۆ سهر زمانه ئورووﭘايهەکان که له سهدەی ههژدەوە
دەستيﭘ کردووە ،بهتايبهت چيرۆکی عهﻻئهددين و چرای جادوويی
کارت کهری ئورووﭘاييشی ﭘ وە ديارە.
لهبهر ئهوەی شههريار شا له ﻻيهن ژنهکهيهوە فريو دراوە ،عادەت کی
سهير و سهمهڕەی ت يدا ﭘ ك دێ که ههر ڕۆژەی لهگهڵ کچ کی باکرە
زەماوەند بکا و دوا شهوی ههمان ڕۆژ بيکووژێ! بۆ يهکهمجار کيژی
وەزيرەکهی خۆی ،شههرزاد ،دەب ته هۆی دەرمانکردنی ئهو خوو خدە
کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان
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ناحهزەی شا :شههرزاد شهوانه چيرۆکيك بۆ شا دەگ ڕ تهوە که به
ڕووناکبوونهوەی و ت به ب ئهوەی کۆتايی ﭘ ب ن ت ،ڕايدەوەست ن  .شا
که ئهو چيرۆکهی زۆر ﻻ خۆش هاتووە ،به نی له شههرزاد ساندووە که
شهوی داهاتوو ﭘاشماوەکهی بۆ بﮕ ڕ تهوە .دوای ماوەی ههزار و يهك شهو
که ئيتر س کوڕی له شههرزاد بووە ،چيرۆکهکه کۆتايی ﭘ دێ و ئيتر له
کوشتنی دەست هه دەگرێ.
ئهو چيرۆکانهی شههرزاد دەيانﮕ ڕ تهوە کهسايهتيی جياوازيان ههيه:
چيرۆکهکان بريتين له ڕۆمان ،خۆشهويستی و جينايهت ،چيرۆکی
زەرياوانی ،ئهفسانه و حهماسه ،حيکايهت و نهقڵ و  . ...ناودارترين
چيرۆکهکان بريتين له عهﻻئهددين و چرای جادوويی ،عهلی بابا و چل دز
و ههروەها سهندبادی بهحری .لهو چيرۆکانهدا مرۆڤ ههست به
ک بهرک يهکی مانادار دەکا که ناوەرۆکی له قسهی نهستهق ،نوکتهی ﭘ شينيان
و ﭘهروەردەکردنی مرۆڤی بهرﭘرس ﭘ کهاتوون به ش وەيهك که دەتوانر ت
ناوی نووسراوەی "ف رکاری ﭘهند"يان لهسهر دابنر ت .لهو ناوەشدا له
زۆربهی چيرۆکهکاندا شيعری ت دا ج کراوەتهوە که ژمارەی ئهو شيعرانه
دەگاته ههزار فهرد به م زۆرايهتی دەقی چيرۆکهکان به ش وازی ﭘهخشان
نووسراون.
له ڕوانﮕهی کارت کهريی م ژوويی بۆ سهردەمی خۆی گرنﮕاتهتييهکی
زۆری لهناو کۆمه ﮕاکاندا ههبووە و لهو ئاکتهرانهی خوارەوە ﭘ کهاتووە:
د و و درنجی جادووگهری به ه ز ،جندۆکه و عيفريت ،مرۆڤی له
ڕادەبهدەر دەو همهند ،بازنهی سيحر و جادوو ،چرای جادوويی و فهڕشی
با ندە .ژيان کی ﭘڕ له چاﻻکيی جياواز ،بۆ و نه نيزيکی س کسی له
چوارچ وەيهکی ئازاد و کراوە به م سهرەڕای ئازادبوونی ،سنوور و
ڕەنﮕا هی هه س و کهوتی ئايينيشی ﭘ وە دەبينر ت.
له ڕوانﮕهی کاتی و مهکانييهوە ئهو چيرۆکانه ﭘانتاييهکی بهرب ويان ههر
له ﭘا هوانهکانی ﭘهرتووکی ئينجيﻠهوە ههتا سازکردنی چهکهمهنی له
ئيمﭘراتۆری فرانکهکان و چين ل دروست بووە .بهتايبهت زۆربهی
کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان
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چيرووك و گ ڕاوەکان له خهليفهکانی شاری بهغدا دەدو ن وەك هاڕوون
ئهلڕەشيد ) ،(٧٦٣ - ٨٠٩که دوای مردنی وەك کهسايهتييهکی حهماسيی
م ژوويی ل د ت و دەکرێ لهگهڵ 'کار ی مهزن'ی دنيای ڕۆژئاوا
هه سهنﮕ نر ت.
ئهو چيرۆکه کۆکراوانهی ههزار و يهك شهو له ئورووﭘا وەك هونهری
ﭘارديﮕمای ڕۆژئاوايی سهير دەکری .له سهدەکانی  ١٨و  ١٩و کاتی
وەرگ ڕانيان بۆ سهر زمانه ئوروﭘاييهکان ،ئهو ﭘهرتووکه له ﻻيهکهوە
ڕوانﮕهيهکی ﻻساری و زۆرداری و له ﻻيهکيتريشهوە تامهزرۆيی و چ ژی
حهرەمسهرا و ژيان کی ﭘڕ له خۆشی و بهختهوەری بۆ ئورووﭘاييهکان و نا
دەکا .تهنانهت کارت کهری لهسهر شاعيری بهناوبانﮕی ئا مانی "گۆته"
بووە ،که گوتوويه" :زۆر ئهستهم دەکری کار کی باشتر لهو کارە ئهدەبييه
بدۆزر تهوە".
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نووسهر :نهناسراو
سروودی نيبلۆنگهﮐان "" Nibelungenlied OT Der Nibelunge Not
سهردەمی ﭘ کهاتنی کارەکه دەوروبهری سا ی  ١٢٠٠بووە ،يهکهم چاپ
سا ی  ١٧٥٧بهش وەيهکی ناتهواو و ئينجا له سا ی  ١٧٨٢تهواوی کت بهکه
له چاپ دراوە .سروودی نيبﻠۆنﮕهکان که نووسهرەکهی نهناسراوە ،يهك له
ناودارترين سرودە حهماسييهکانی ناو زمانی ئا مانی له سهدەکانی
ناوەڕاسته .به گشتی دەتوانين بهسهر دوو نهکسهدا دابهش بووە .يهکهم
نهکسه لهسهر ﭘا هوانی زيﮕفريد ""Siegfriedی ههژديها کوژ دەدوێ ،و
دووههم نهکسهش باس له ژنهکهی کريمهيﻠد " "Kriemhildدەکا ،که به ناوی
تۆ هسهندنهوە ناوی دەرکردووە .سروودی نيبﻠۆنﮕهکان له  ٣٩بهش و
نيزيکهی  ٢٤٠٠شيعر ﭘ ك هاتووە .سروودی نيبﻠۆنﮕهکان باس له ژيانی
ﭘڕ له شانازی ناو دەربار و چهند شهڕی خو ناوی دەکات .قسه لهسهر
خۆشهويستی و مردن ،وەفاداری و تۆ هساندنهوەی ب بهزەييه .بيری
خهمناك که کۆتايی به ههموو خۆشييهك د ن  ،به در ژايی کارەکه ،ﭘ يهوە
ديارە .له حهسار)ديوەخانی( بۆرگوندی له شاری وورمس " "Wormsشا
گونتهر " "Guntherحاکمه و خوشک کی جوانی بهناوی کريمهيﻠد ههيه.
زيﮕفريد خۆی کوڕە شايه و ﭘا هوان کی شاری خانتن ""Xantenی ئا مانه و
بۆ زەماوەند لهگهڵ خوشکی شا هاتۆته شاری وورمس .هاگن فۆن ترۆنيه
" "Hagen von Tronjeجادووگهر کی ژنه له دەرباری شا ،باسی ﭘا هوانی
زيﮕرفيد بۆ شا دەگ ڕ تهوە که چﻠۆن به شمشيرەکهی ههژديهايهکی کوشتووە
و بههۆی خۆ شوشتنی له خو نی ههژديهاکهدا ،بۆ ههميشه لهشی خۆی له
بهرانبهر ههموو ئ ش و ئازار ك ﭘاراستووە.
کات گونتهر شا بۆ چاول کردن و زەماوەند لهگهڵ شاژنی جوان و ئازا
بروونهيﻠد " "Brünhildسهفهری ئيسﻼند دەکات ،زيﮕفريد که به نی
زەماوەندی لهگهڵ خوشکی ﭘ داوە ،لهگهڵ خۆی دەبا .بروونهيﻠد دەيهوێ
تهنيا شوو بهو کهسه بکا که بتوان له شهڕدا شکستی بدا .زيﮕفريد به ک وە
جادووييهکهی يارمهتی گونتهر دەدا و شهڕەکه دەبهنهوە .له حهساری
کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان
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بورگوندە له ن وان "کريمهيﻠد" که ل رەدا بۆته ژنی زيﮕفريد و شاژنی نوێ
"بروونهيﻠد" ،ک شه و ناخۆشی د ته ئاراوە که کاتی گهڕانهوە بۆ شاری
وورمس کاميان ﭘ شيهتی و ئهولهوييهتيان ههيه .کريمهيﻠدی رق ئهستوور
بۆ بروونهيﻠدی ڕوون دەکاتهوە که هاوسهری کاميان ڕاستهقينه تر ب  ،ئهو
کهسه ﭘ شيهتی ههيه .بروونهيﻠد به دوو د ييهوە داوای يارمهتی له هاگن
دەکا که کهسايهتييهکی ژنی جادوگهری ناو ئهو چيرۆکهيه .هاگن دەب ته
هۆی بير کرنهوەی شا گونتهر له کوشتنی زيﮕفريد که وەك خهنيم و
ڕقهبهر کی ئازا و به ه زی له بهرانبهر خۆيدا دەبينی.
هاگن به بيانوی ﭘار زگاريکردن له زيﮕفريد کريمهيﻠد د ن ته سهر ئهو
قهناعهته که تهنيا ج ﮕای زەفهر بردن بهسهر زيﮕفريد بههۆی خاچ کهوە
دياری بکا .ئهوکاتهی زيﮕفريد له خو نی ههژديهاکهدا حهمامی کردووە،
گه يهك کهوتۆته سهر شانی و تهنيا له ج ی ئهو گه يهوە دەکری بريندار
بکرێ .له کاتی ڕاودا زيﮕفريد که ب چهك لهسهر کانييهك خهريکی
ئاوخواردنهوە بووە ،هاگن به خهنجهر ك له ﭘشتهوە دەيکووژێ.
کريمهيﻠد بۆی ڕوون دەب تهوە که قات ی م ردەکهی هاگن بووە و سو ندی
تۆ ه ساندنهوە دەخوا و بهو ش وەيه بهشی دووههمی ئهو کارە ئهدەبييه
ﭘ کدێ.
سروودی نيبﻠۆنﮕهکان به ئهگهری زۆر له ن وان ناوچهکانی "ﭘاساو"
""Passauی ئا مان و شاری"ڤيهن" ی و تی ئوتريش )نهمسا( خو ق نراوە.
ئهو سروودانه کۆکراوەی ئهو گ ڕاوانهيه که له سهدەی چوار تا شهشهوە
زمان به زمان گهڕاوە و له ﻻيهن خه کانی ئهو ناوچانهوە گ ڕراوەتهوە.
تا سهردەمی دۆزينهوەی دووبارەی و نووسينی به زمانی ئا مانی نوێ له
ﻻيهن نووسهر و فيﻠهسۆفی سويسيهوە يۆهان ياکۆب بۆدمهر ) ١٦٩٨تا
 ،"Johann Jakob Bodmer" (١٧٨٣ئهو کارە ئهدەبييه وون مابۆوە .دواتر ئهو
کارە به گورجييهکی زۆر له ناو خه کدا ناوی دەرکردووە.
کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان
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گۆتفريد فۆن شتراسبۆڕگ )(Gottfried von Straßburg
نووسهری ئا مانی ،سا ی  ١٢٠٠له ﭘهنا هارتمهن فۆن ئاوه ) Hartmann
 (von Aueو وۆلفرام فۆن ئ شنباخ ) (Wolfram von Eschenbachس ههم
نو نهری حهماسهی وقار) 15(höfischen Epikبووه.

لهسهر ژياننامهی گۆتفريد هيچ زانيارييهك بهدهستهوە نييه .تهنانهت ناوی
شاری شتراسبۆڕگ که بهوهوه ناوی دەرکردووه ،ديار نييه ئايا شار و ج ی
لهدايکبوونی بووه ،ياخود تهنيا ج يهک بووه که ژيانی ل کردووه .گۆتفريد
نووسهری گرنﮕترين ڕۆمانی ئا مانی به ناوی "تريستان" )(Tristanه.
بههۆی داڕشتنی ﭘرسياری ف رکردن و ڕاه نان له ﻻيهن شاعيرهکهوه که له
نووسراوهکانيدا ڕاستهوخۆ له خو نهرانی دهکا ،نموونهی دروستکراوی
وهستايانه ،ل زانيی رهوانب ژی و ش وازی جوان و ﭘڕبههای کارهکانی نيشان
دهدا .له ﭘهنا حهماسهی تريستان ،گۆتفريد شيعری به ش وهی سروود و
گۆرانيش خو قاندووه .حهماسهی "تريستان"ی دهگهڕ تهوه بۆ سا ی ١٢١٠
و يهکهم چاﭘی له سا ی  ١٧٨٥دا بووه.
گۆتفريد نيزيکهی  ١٩٥٤٨شيعری بهرههم ه ناوه که وهك باشترين
کاری ئهدهبی سهردهمی سهدهکانی ناوهڕاست سهير دهکر ن .ناوهڕۆکی
حهماسهی تريستان دهگهڕ تهوه بۆ ڕيشهی زمانی 'سهلت'ی .تريستانی
ههتيو له فهننی زمانهوانی و موسيقادا ههروهها له ﭘسﭘۆڕايهتی ئهسب
سواريدا)شوالی( ڕاه نراوه .له تهمهنی چاردهسا يدا له ﻻيهن تاجرانی
ئينﮕﻠيزييهوه ڕف نراوه و له قهراخ ئاوی کۆرنوال " "Cornwallبهڕه کراوه.
ههر وهك دواتر ڕوون دهب تهوه ،شای ئهو ج يه ،مامی تريستان بووه .له
بهربهرهکانی لهگهڵ مۆرۆلد " "Moroldی غولدا سهرکهوتوو دهبی به م
خۆشی به خهستی بريندار دهکر ت.

15
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له کار ئهدهبيهکهی گۆتفريد واته تريستان تهنيا  ٢٧نووسراوه )نوسخهی
خهتی( به دهستهوە ماونهتهوه .سهرنجڕاک شتر لهوان شيعرهکانيهتی که به
ش واز کی زانايانه و جوان خو قاندوونی .کۆنراد فۆن وورتسبۆرگ
" (†1284) "Konrad von Würzburgو رۆدۆ ف فۆن ئ مس ""Rudolf von Ems
) (†1254وهك ﭘ شڕەوی خۆيان ناويان ل ه ناوه و ههو يان داوه ﻻسايی
بکهنهوه .گۆتفريد له سهدهی ناوهڕاستدا زۆر ناودار بووه.

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

40

www.rojhalat.de / www.bokan.de

وۆلفرام فۆن ئ شنباخ )(Wolfram von Eschenbach
وۆلفرام فۆن ئ شنباخ نووسهر کی ئا مانی سا ی  ١١٧٠ی زايينيه ،دەب
دوای سا ی  ١٢٢٠کۆچی دوای کردب  ،به ئهگهری زۆر له نهتهوەی
فرانکهکان و مووچهخۆری قهيسهری سهردەمی خۆی به ناوی ه رمهنی
يهکهم " "Landgrafen Hermann Iبووب ت که له دەرباری توورينﮕن حوکمی
کردووە.
بههۆی هه سهنﮕاندنی چهندين کاری ئا ۆزی ئهدەبی ئهو سهردەمه ،کاتی
ژيانی له مابهين ١١٧٠تا  ١٢٢٠مهزندە دەکر ت .سهرناوەکهی واته
ئ شنباخ دەگهڕ تهوە بۆ نهتهوەی فرانکهکان که له ڕۆژئاوی ناوچه
گ رمانهکان ژياون .دەب له ناوچهکانی "مونيخ" و "تورينﮕن"ی ئا مانيش
ژياب  .نوکتهی گرنگ ﭘﻠهی خو ندکاری ئهو نووسهرەيه ،له ڕۆمانی
ﭘارچيوال ""Parzivalدا که يهك له گرنﮕترين کارەکانيهتی ،گوتوويهتی که
توانايی خو ندنهوەی تهنانهت وشهيهکيشی نهبووە.
وۆلفرام فۆن ئ شنباخ به نووسهری کت بی ﭘارچيوال ناوی دەرکردووە که
بريتيه له شيعر ،ﭘهخشان و نووسراوەی کﻼسيکی ديوەخان له زمانی
ئا مانيدا؛ تهنيا کت بی ﭘارچيوال له  ٩٠دەستنووس ﭘ کهاتووە .جﮕه لهو کارە،
شيعر )ئاوازی ڕۆژانه( و ههروەها شيعری حهماسی زۆری له ﭘاش خۆی
بهج ه شتووە که ژمارەيان شيعرەکانی دەگاته  ٢٥٨١٠و له سهردەمی
سهدەی ناوەڕاست زياتر له ههموو کارەکانی نووسهرانيتر خو نراونهتهوە.
سهرچاوەی سهرەکی ڕۆمانی "ﭘارچيوال" ی وۆلفرام له گ ڕاوەکانی
ﭘهرتووکی " (٩٠/١١٨٠)"Perceval ou li Contes del Graalکه نووسهرەکهی
فهڕانسهوييهکه به ناوی شهرتی دێ تراو "- ١١٣٠) ."Chrétien de Troyes
.(١١٩١
ڕۆمانی "ﭘارچيوال" له دوو بهشی "گ ڕاوەی ﭘارچيوال" و ريوايهتی
گاوان " "Gawanکه ناوی شازادەيهک بووە ،ﭘ کهاتووە .ههر دوو بهشهکه به
گ ڕانهوەی ژياننامهی دايك و باوکی ﭘارچيوال دەست ﭘ دەکهن .باوکی له
کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان
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شهڕدا دەمرێ و دايکی ،ههوڵ دەدا کوڕەکهی له ژيانی ديوەخانی ئهو
سهردەمه ڕزگار بکات بۆ ئهوەی تووشی چارەنووس کی هاوچهشنی باوکی
نهب ت .ﭘارچيوال چهندين ساڵ به تهنيايی له ل رەوار کدا ژياوە.
گ ڕانهوەی ﭘارچيوال خۆی له چهند و ستﮕه ﭘ کهاتووە وەك تامهزرۆيی
بۆ زر ی شهڕ ،بوون به شواليهی سوور و  ...له ريوايهتی گاوان دا ئهو
کورە شايهش خۆی له ژيانی ديوەخان ڕزگار دەکات ،له سهفهرەکهيدا
تووشی چهندين شهڕ و ڕووداو و بهسهرهات دەب  .گاوان و ﭘارچيوال به
ب ئهوەی يهکتر بناسنهوە دژ به يهکتر دەکهونه شهڕەوە .دواتر دەبنه ههڤا ی
يهکتر و کۆتايی به ههموو دوژمنايهتييهکانيان د نن.
کارت کهری زۆری ئهو ڕۆمانه له سهدەکانی ناوەڕاستدا لهڕ ﮕهی
نووسراوەکانی دوای خۆيهوە دەسهلم نر ت .له سا ی  ١٧٨٣بهدواوە بۆ
زيندووکردنهوەی ئهو کارە ئهدەبييه ،چهندين جار وەرگ ردراوەته سهر
زمانهکانيتر و به تايبهت له سهدەی  ١٩و  ٢٠دا گرنﮕايهتييهکی زۆری ﭘ
دراوە.
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چاوسر ،جفری ""Chaucer, Geoffrey

جفری چاوسر نووسهر کی ئينﮕﻠيزييه ،له سا ی  ١٣٤٠له لهندەن له دايك
بووە و ڕۆژی  ١٤٠٠/١٠/٢٥ههر له لهندەن کۆچی دوايی کردوە.
کارەکانی جفری چاوسر وەك ﭘرد ک سهدەی ناوەڕاست و سهردەمی
ر نسانس ﭘ کهوە ﭘهيوەند دەدەن .ت ﭘهڕبوون بهرەو سهردەمی نوێ له کارە
بهردەوام و گرنﮕه ئهدەبييهکهی ئهودا به ناوی "گ ڕاوەکانی کانتربری" به
ڕاشکاوی دەبينر ت ،گهرچی به داخهوە نهيتوانی بيﮕهي ن ته کۆتايی.
له سا ی  ١٣٥٧چاوسر له خزمهت کوڕە تاجر کی شهڕاب له لهندەن و
کۆنت سی ئولستر ،ژنی س ههم کوڕی شا ئيدواردی س ههم ،دا )- ١٣٢٧
 (٧٧وەك نۆکهر و بهر فهرمان له ما دا کاری کردووە و بهو هۆيهوە زۆر
زوو لهگهڵ ژيانی ديوەخان بۆته ناسياو .له شهڕی سهدسا هی ن وان ئينﮕﻠيز
و فهڕانسهدا ) ١٣٣٧تا  (١٤٥٣دا،له سا ی  ١٣٥٩تا  ٦٠وەك سهرباز له
فهڕانسه بهشداری شهڕەکه بووە و به کۆيﻠه گيراوە و به يارمهتی شا ئازاد
کراوە .له سا ی  ١٣٦٧بۆته ﭘياو کی ماقووڵ و ئهشڕافی له خزمهت شا دا
و ههروەها وەك بازرەسی گومرك له دوڕگهکانی شاری لهندەن کاری
کردووە .له ﭘهيوەندايهتی ديﭘﻠۆماسيدا سهفهری بۆ فﻼندر ،16فهڕانسه و
ئيتاليا کردووە ) ٧٣ / ١٣٧٢و  (١٣٧٨و لهگهڵ کارە ئهدەبيهکانی
شاعيرانی ئيتاليايی بۆکاچيو " "Boccaccioو ﭘ ترارکا ""Petrarca
ناسياوی ﭘهيدا کردووە.
له قۆناخی سهردەمی زووی کارە ئهدەبييهکهيدا چاوسر رۆمان کی کۆنی
فهڕەنسهيی وەرگ ڕاوەته سهر زمانی ئينﮕﻠيزی )ڕۆمانهکه له سهدەی ١٣
دا نووسراوە( .له دووههم قۆناخدا دەستی داوەته ئهدەبياتی ئيتاليايی لهبهر
ئهوەی ئاوات و خواستی ئهدەبياتی سهردەمی ر نسانس بووە .لهو

 16فﻼندر يهك له س ناوچهی حوکومڕانی بﻠژيك بووە.
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سهردەمهدا ش عر و هۆنراوەکانی "ﭘارلمانی با ندە"ی خو قاند ) (١٣٨٢که
زياتر ئاماژە به زەماوەندی ريچاردی دووههم ) (Richard IIدەکا .حهماسهی
 Troilus and Cresseydeله سا ی  ١٣٨٥به چاول کهری له ﭘ تراکا
" 17"Petrarcaو وەك خۆشهويستی و هۆگريی بۆ ئهو ،خو قاندووە .بهداخهوە
چاوسر ﭘ ش مردنی ،نهيتوانيوە کارە سهرەکيهکهی واته "گ ڕاوەکانی
کانتربری" بﮕهي ن ته کۆتايی.
)OA 1478 (OT The Canterbury Tales

دەقی ئا مانی گ ڕاوەکانی کانتربری
له سا ی  ١٨٢٧له  ٣٦٨ﻻﭘهڕەدا چاپ کراوە .چاوسر لهو گ ڕاوانهيدا
چهشن کی نو ی ئهدەبيات دەخو ق ن که تا ئهو سهدەمه هيچ شاعير ك
نهيتوانيبوو ژيان کی ڕاستهقينه به زمان کی تهواو خۆشهويستانه و نا بکا.
گ ڕاوەکانی کانتربری له ن وان سا هکانی  ١٣٨٧و سا ی کۆچی دوايی
شاعيردا ﭘ کهاتوون .ناوەڕۆکی گوتهکان و ش عرەکانی "گ ڕاوەکانی
کانتربری" دەگهڕ نهوە سهر نووسهرانی سهردەمی کهون که له
سهرچاوەکانی سهدەی ناوەڕاست وەر گيراون .چاوسر له کارە ئهدەبييهکهيدا
لهگهڵ  ٢٩ژن و ﭘياو سهفهر ك و زيارەت ك دەخو ق ن که له لهندەنهوە
بهرەو قهبری ﭘيرۆزی تۆماس بکت " "Thomas Becketله ناوچهی کانتربری
" " Canterburyدر ژەی دەب  .ميواندار کی مهيخانهيهك ﭘ شنيار به مسافرانی
ئهو ڕ ﮕايه دەکا که بۆ ت ﭘهڕبوونی کات ،له ڕ ﮕا چيرۆك بۆ يهکتر
بﮕ ڕنهوە .ههر کام له زيارەتکهران دەبوو دوو چيرۆك له ڕ ی چوون و
دوو چيرۆک له ر ی هاتنهوەدا بﮕ ڕنهوە .بهداخهوە به مردنی چاوسر ئهو
چيرۆکانه که دەبوايه له کۆتاييدا ژمارەيان بﮕاته  ،١٢٠ناتهواو مايهوە.
بهشداران و مسافرانی ناو ئهو چيرۆکه ڕەنﮕدانهوەی مرۆڤهکانی کۆمه ﮕای
سهدەی ناوەڕاست له شواليه و ئاريستۆکرات)ئهشراف(ەوە ههتا بازرگان،
کۆيﻠه ،ژن و ﭘياوی ئايينی ،ئاشهوان و چ شتکهر ﭘ کد ن.

 17فرانچ سکۆ ﭘ تراکا شاعير کی ئيتاليايی بووە ١٣٠٤) .تا (١٣٧٤
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ناوەڕۆکی بابهتهکه زياتر لهسهر خۆشهويستی ،م ژووی شواليهکان و
چيرۆکی ن وان ژن ك و دوو شواليه ،يا ژن ك که ﭘ نج جار م ردی کردووە،
مافی حاکمييهت و ههروەها تهوەری م ژوويی دەدو ن.
بههۆی ژمارەی زۆری ئاکتهرەکانی ناو چيرۆکهکهوە ،که زۆربهی
زۆری نو نهرانی کۆمه ﮕايان و نا کردبوو ،کارت کهری ئهو کارە ئهدەبييه
له سهدەی ﭘازدەههمدا ،به ش واز کی زيندوو و وەك کار کی تازە و
سهرسووڕه نهر ،يهك له سهرکهوتووترين چيرۆکهکانی ناو خه کی ل
دروست کراوە.
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دانته ئاليجيری )(Dante Alighieri
شاعير و فيﻠهسۆفی ئيتاليايی له سا ی  ١٢٦٥له شاری فﻠۆر نس ""Florenz
له دايك بووه و له ڕ کهوتی  ١٣٢١/٩/١٤له شاری راو نا ""Ravenna
کۆچی دوايی کردووه .له سا ی ١٢٩٥هوه چاﻻکی سياسی دژ به کﻠيسا و
ﭘاﭘای کاتيی دەستﭘ کردووە.
دانته ئاليجيری له شاری فﻠۆر نس گهوره بووه و له بواری زمانی
کﻼسيکی و ههروەها ڕ تۆڕ كدا دهرسی خو ندووه .سهردهمی مندا ی و
گهنجی لهگهڵ بيئاتريس ﭘورتيناری " (١٢٩٠ - ١٢٦٦)"Beatrice Portinariکه
کچی بانکدار کی شاری فﻠۆر نس بووە ،ت ﭘهڕ کردووە؛ دواتر دانته له شيعرە
د داريی و خۆشهويستييهکانيدا به ناوی "ژيانی نوێ" که له ن وان  ١٢٨٣و ١٢٩٣
تا  ١٢٩٥خو قاندويهتی ،ئاماژەی ﭘ کردووە.
زۆر زوو دانته خۆی له ک شهی ن وان ﻻيهنﮕرانی قهيسهر و ﭘاﭘای
مهسيحيهکانهوە تﻼندوە .سا ی  ١٢٨٩له بهرەی گوئ ﻠف " "Guelfenله شهڕی
کامﭘالدينۆ " " Campaldinoدژ به ئارتزۆ " "Arrezzoبهشدار بووە .له سا ی ١٢٩٥ەوە
چاﻻکانه له بهرەی قهيسهر دژ به سياسهتی کﻠيسا بهشداريی کردووە .دوای
سهرکهوتوويی ئايينيهکان بهسهر قهيسهردا دانته به تاوانی موديرييهتی قه ب و
تهزويری ،دادگايی دەکری و له مانﮕی مارسی  ١٣٠٢دا بۆ ماوەی دوو ساڵ له
شاری فﻠۆر نس دەردەکر ت ،دواتريش به ب بهشداربوونی خۆی له دادگا ،حوکمی
کوشتنی بۆ دەردەچ  .له سا ی  ١٣٠٣وە ژيان کی کۆچبهری دەست ﭘ دەکا و له
کۆتاييدا دەمر ت وله شاری راو نا به خاك دەسﭘ ردر ت.

له سهردەمی تاراوگهنشينيدا کارە سهرەکيه ئهدەبييهکهی خو قاند که به
ش وازی شيعر به ناوی "کۆم دی خودايی" هه يبهستووە .ههروەها دانته
هه بهست و ش عر کی زۆری لهسهر خۆشهويستی ،ش وەکاری زمانهوانی،
فيﻠهسۆفی ،زانستی سروشتی و ﭘ داهه ﮕوتنی بهسهر و تهکهيدا نووسيوە.
بههۆی بهکاره نانی زاراوەی ناوچهکهی لهجياتی زمانی ﻻتينييهوە ،بهردی
بناغهی چهشنه شيعر کی نو ی له ئيتاليا دانا.
کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان
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دانته وەك شاعيری ميﻠﻠی ئيتاليا له ئهژمار دێ و تا ئهمرۆش يهك له
گهورەترين شاعيرانی کﻼسيکی ئورووﭘايه .مهزنترين خۆشهويستيی ئهو
شاعيرە بۆ خه کانی ئورووﭘايی کارە ئهدەبييه گهورەکهی واته "کۆم دی
خودايی"يه.
"کۆم دی خودايی" دانته يهك له مهزنترين بهرههمی ئهدەبی سهدەی
ناوەڕاسته .لهو دا ئيﻼهيات ،م ژوو ،سياسهت ،ئهست رەناسی ،فيزيك،
فهلسهفه ،عيرفان و ئهدەبيات ﭘ کهوە ئاو تهی يهکتر دەبن .زۆربهی
بهشهکانی ئهو کارە ئهدەبييانهی له سهردەمی تاراوگه نشينيهکهيدا خو قاند
که به ماوەيهکی کهم ﭘ ش کۆچی دوايی خۆی ه نايه کۆتايی" .کۆم دی
خودايی" له  ١٠٠دەسته شيعر ﭘيکهاتووە که ڕ ﮕای ن وان جهههننهم و
بهههشت و نا دەکا .نووسهر لهو دا خۆی فيﮕوری سهرەکيی شيعرەکانيهتی.
له سهرەتاوە ڕ ﮕای گوناهی لهناو ل رەوار کی تاريکدا ل ون دەب و ڕۆح
له قالبی ئاژە ی دڕەندەدا ه رشی دەکهنه سهر و شاعيری سهردەمی کهوەنی
ئيتاليا "ويرژيل"ی وەك ڕ ﮕاﭘ شاندەر لهبهر چاو و نا دەکرێ .و رژيل له
هاوڕ يايهتی ش عرەکانيدا وەك نموونهيهك و ﭘ شقهدەم کی ئهدەبی،
سهرگهردان و ش واو بهردەوام له ناو جهههننهم " "Infernoو ڕۆحی زيندوو
کراوەی دوای مردن ""Purgatoriumدا ،له هاتوچۆ دايه .ويرژيل وەك
کهسايهتييهکی باشی ئينسانی له سهرەتای بهههشت بههۆی خۆشهويستی بۆ
بئاتريس " "Beatriceج ی خۆی بۆ ئهو شاعيرە گهنجه خا ی دەکا .ئهو ژنه
شاعيرە وەك هاوڕ يهك دانته بۆ نيشاندانی ههموو ديوەکانی ناو بهههشت
ههتا وەرگرتنی زانياری لهسهر خۆشهويستی و بينينی خودا ،هاوڕييی
دەکات.
"کۆم دی خودايی" کار کی ميﻠﻠی ئيتالياييه که بۆ سهر ههموو زمانه
زيندووەکانی جيهان وەك ئا مانی ،يۆنانی ،ئينﮕﻠيزی و سﭘرانتۆ وەرگ ڕراوە
و ئهوەندەی بزانم لهم سا نهی دواييشدا کراوەته کوردی.
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سهردەمﯽ ڕ نسانس )(١٥٠٠ - ٦٠٠
بۆچاسکۆ جيۆڤانﯽ ""Boccaccio, Giovanni

بۆچاسکۆ شاعير و هومانيستی ئيتاليايی سا ی  ١٣١٣له کرتا دۆ
" "Certaldoشار کی نيزيکی فﻠۆر نس له دايك بووە و سا ی  ١٣٧٥ههر له
کرتا دۆ کۆچی دوايی کردووە .له سا ی  ١٣٣٢له زانستﮕهی ناﭘل دەرسی
خو ندووە و سا ی  ١٣٤٠وەك ﭘار زەری دادگا کاری کردووە .له سا ی
 ١٨٧٣لهسهر "کۆم دی خودايی" دانته باس و ل کۆ ينهوەی کردووە.
بۆچاسکۆ جيۆڤانی کوڕی بازرگان کی فﻠۆر نسی و ژن کی ماقوو ی
فهڕانسی له تهمهنی دە سا ييهوە دەستی به نووسينی شيعر و هۆنراوە
کردووە .سا ی  ١٣٢٧دەچ بۆ ناﭘل بۆ ئهوەی بب به بازرگان ،به م
 ١٣٣٢دەرسی ﭘار زەری مافی بازرگانی دەخو ن و ههروەها شاعير کی
کﻼسيکی ﻻتينی ل دەردێ .سا ی  ١٣٤٠دەگهڕ تهوە بۆ فﻠۆر نس و لهوێ
وەك ﭘار زەر کار دەکات .سا ی  ١٣٤٦يهکهم کاری ئهدەبی خۆی به ناوی
""Ninfalefiesolanoدەخو ق ن  .شاکارە ئهدەبيهکهی دکامرۆن ""Dekameron
دوای تووشبوونی نهخۆشی تاعوونی سا ی  ١٣٤٨خو قاند که ئهويشی کردە
قوربانی.
سا ی  ١٣٥٠ﭘ شنياری کار لهگهڵ شاعير کی ناوبهدەرەوەی ئيتاليايی
فرانس سکۆ ﭘيترارکا "" Francesco Petrarcaی ﭘ کرا .دۆستايهتييهکی زۆر
قايم له ن وانياندا ﭘ کاهات و بههۆی ئهو شاعيرەوە ههستی هۆمانيستيی و
مرۆڤ خۆشهويستی ت دا ﭘهروەردە کرا .بۆچاسکۆ جيۆوانی لهگهڵ دانته
ئاليجيری و فرانس سکۆ ﭘترارکا س ئهست رەی ئهدەبی ئيتاليای سهدەی ١٤
ﭘ ك د نن.
دکامرۆن " "Dekameronله ن وان سا هکانی  ١٣٤٩و  ١٣٥٣دا نووسراوە
و له سا ی  ١٤٧١به زمانی ئا مانی له چاپ دراوە .بهو کارە که يهك له
کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان
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گرنﮕترين و ﭘر ماناترين کاری ئهدەبی سهردەمی خۆی بووە ،نووسهران
و شاعيران ،ههروەها شانۆکاران وەك نموونهی بهرچاوی شيعری
ڕۆژئاوايی سهيريان کردووە و چهندين کاری ئهدەبيان ل خو قاندووە.
دکامرۆن له  ١٠٠چيرۆك ،ئهفسانهی چ کراو و رووداوی ڕاستهقينه
ﭘ کهاتووە که له سهردەمی نهخوۆشی تاعوون له ﻻيهن حهوت ژن و س
ﭘياوەوە دەگ ڕدر نهوە.
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برانت سباستيان ""Brant, Sebastian
نووسهری ئا مانی سا ی  ١٤٥٧له شتراسبۆڕگ هاتۆته سهر دنيا ،و
ر کهوتی  ١٥٢١ /٥ /١٠ههر له شتراسبۆڕگ کۆچی دوايی کردووە.
سباستيان برانت کوڕی بنهما هيهکی ناوبهدەری شاری شتراسبۆرگ بووە
و له شاری بازل دەرسی ياسای زانستيی خو ندووە و دواتر لهوێ وەك
مامۆستای ياسای زانستيی له زانستﮕه دەرسی قوتابيانی داداوە .له ﭘهنا
کاری زانستﮕه ،کاری هه هگری ت کستی نووسراوەی کردووە و وەك
ڕاو ژکار بۆ له چاﭘدانی نووسراوە و کت ب چاﻻك بووە .سا ی ١٥٠٣
گهڕاوەتهوە بۆ شتراسبۆرگ و ههتا کۆچی دوايی لهوێ ماوەتهوە.
سباستيان برانت مرۆڤ کی موحافهزەکاری کاتۆليک کی مهسيحی بووە و
وەك شاروەند کی هومانيست ياخود مرۆڤ خواز ڕ ز کی زۆری بۆ داب
و نهريتی سهردەمی سهدەکانی ناوەڕاست داناوە و به ئيدەی مرۆڤخوازييهوە
خوی به مرۆڤه ئهديبهکانی سهدەی ناوەڕاست و ئايينهوە خهريك کردوە.
برانت تهنز کی ئهخﻼقی به ناوی "کهشتی ش تهکان" نووسيوە که وەك
کار کی ئهدەبی له سهردەمی سهدەی  ١٦و  ١٨دا زۆر ناوبهدەرەوە بووە.
له ﭘهنا نووسراوەکانی خۆی ،ههو ی وەرگ ڕانی کارە ئهدەبييهکانی
سهردەمی کهون و سهدەی ناوەڕاستی داوە و خۆی به نووسينی جوغرافيای
 ياسايی و م ژووييهوە خهريك کردووە ،ههروەها شيعری ئايينی  -سياسیگوتووە.
کت بی "کهشتی ش تهکان"ی له سا ی  ١٤٩٤دا له  ١٥٨ﻻﭘهڕە چاپ
کردووە .ئهو کت به له  ١١٢بهش ﭘ کهاتووە که باس له ﻻوازيی مرۆڤ،
تاوان و ههروەها رەنج ک شان دەکات و ههر کام لهو چهمکانه بههۆی
کهسايهتييهکی ش تهوە ڕوون دەکاتهوە .ش تهکان لهسهر کهشتی ش تان
خهريکی سهو دانی کهشتين.
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ئهو تهنزە ئهخﻼقييه وەك کۆکراوەيهکی سووژەيی کارت کهری لهسهر
مرۆڤ دادەن و چهشنه کار کی ئهدەبيه که له چواچ وەی سهرزەنشتی
تاوانباربوونی مرۆڤ ،ڕەخنهيهکی کاتيی له سهردەمی خۆی ﭘيکه ناوە.
سباستيان برانت له سهردەمی گهنجيدا کهوته بازنهيهکی مرۆڤخوازييهوە
و مرۆڤی وەك ياکۆب ويمﭘفﻠينگ " "Jakob Wimpfelingشاعير ،مرۆڤخواز و
م ژووناسی ئا مانی ببونه نموونهی ژيانی .ئيدەکهی ،واته ئاو تهکردن و
هه سهنﮕاندنی ههرکام له ﻻوازييهکانی مرۆڤ لهگهڵ مرۆڤ کی ش ت،
شۆڕش کی نوێ له زمانی ئهدەبی سهردەمی خۆی ﭘ که نا.
ههرکام له بهشهکانی ئهو کت به به س خهتی دروشمی شيعری دەست
ﭘ دەکا که ئهخﻼق و مورا ی ئهو بهشه دەست نيشان دەکات و گهمژايهتييهکی
تايبهتی مرۆڤ دەخاته بهر چاوی خو نهر و دواتر به ش واز کی بهرب وتر
و کاميﻠتر باس له تهوەرەکه دەکات.
"ههموو مرۆڤ ك ش تن" – ئهوە ﭘهيامی ناوەنديی و سهرەکی "کهشتی
ش تهکان"ە .ل رەدا "ش ت بوون" سيمبول که بۆههموو ئهو مرۆڤانهی له
ڕ ﮕای خودا ﻻيان داوە .جا چ بههۆی زگ ﭘهرستی ،خهيانهتی هاوسهری،
گوێ نهدانه ئايين ،ﻻساری و قسهی زۆر و  ...يا هه هکان و
ﻻوازييهکانيتری مرۆڤهوە ﭘ کهاتبن.
مهبهستی ڕاه نانی ئهخﻼقی کت بهکه ئهوەيه که مرۆڤ ئهو نووسراوەيه
وەك ئاو نهيهکی ئهخﻼقی سهير بکا ،لهگهڵ هه س و کهوتهکانی خۆيدا
هه يان سهنﮕ ن و دەرسيان ل وەربﮕر ت.
کت بی "کهشتی ش تهکان" تا سا ی  ١٥٠٧ﭘ نج جار به فهرمی له چاپ
دراوە و چهندين جاريش به دزييهوە له چاﭘيان داوەتهوە .سا ی  ١٤٩٧بۆ
سهر زمانی ﻻتينی و لهويشهوە وەرگ رراوەته سهر س زمانی فهرەنسی،
ئينﮕﻠيزی و هولهندی.

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

51

www.rojhalat.de / www.bokan.de

ماﮐياولﯽ نيکۆلۆ ""Machiavelli, Niccolò
نووسهری ئيتاليايی ر کهوتی  ١٤٦٩/٥/٣له فﻠۆرانس له دايك بووە و
سا ی  ١٥٢٧ههر له فﻠۆرانس کۆچی دوايی کردووە .له زانستﮕه دەرسی
دادﭘهروەری – مرۆڤخوازی خو ندووە و وەك کارمهند له شاری فﻠۆرانس
کاری کردوە.
نيکۆلۆ ماکياولی لهگهڵ خو قاندنی کارە سهرەکييهکهی به ناوی "شازادە"
جوو نهوەيهکی زۆری بهتايبهت له ئاست شکاندنی داب و نهريتی مهسيحی
– م تافيزيکی ،بيرداڕ ژيی و باس کی ڕەخناوی لهسهر ياسای و تهکهی
وەڕ خست.
ماکياولی له بنهما هيهکی تا ڕادەيهك ههژار به م خو ندەواری شاری
فﻠۆرانس گهورە بووە .زۆر زوو لهڕ ﮕهی ﭘهرتووکخانهی ناو ما يانهوە
لهگهڵ کارە کﻼسيکهکانی ئهو سهردەمه ناسياويی ﭘهيدا کرد .به هۆی
ب يمهت بوونيهوە لهو بوارەدا ،وەك گهنج کی ژير ،ر ﮕای ناو دانيشتنهکانی
ناو کۆماری فﻠۆرانسی ئهو سهردەمهی بۆ کرايهوە .سا ی  ١٤٩٨بوو
به سکرت ری کاروباری دەرەوە و وە مدەری ﭘرسياری سهبارەت به سوﭘا
و دواتريش وەك سهدرئهعزەمی شووڕا هه بژ ردرا .لهو سا نهدا
سهفهر کی زۆری بۆ دەرەوە و ناوەوەی و ت کردووە .دانيشتن و گفت
وگۆی لهگهڵ لودويﮕی دوازدەی فهڕانسه ،قهيسهر ماکسيميﻠيان و يۆليۆسی
دووههم -ﭘاﭘای کاتی خۆی ،کردووە .ههو هکانی لهسهر ئهو دانيشتنانه و
شيکردنهوەيان ،و نهيهك له ﭘ کهاته و بنهمای خاوەن ه زانی ئهو سهردەمه
دەدات به دەستهوە.
شهش ساڵ دواتر ماکياولی له ئيدارەکهی وەدەر نرا .ميديچی ""Medici
وەك بنهما هيهکی ناوبهدەرەوە و بهه زی شاری فﻠۆرانس ئهويان به تاوانی
ﭘيﻼن زيندانی کرد .ماکياولی لهو سهردەمهدا ڕەنج کی زۆری ک شا به م
ئهوان نهيانتوانی تاوانهکهی بسهلم نن .دوای ئازادبوونی له سا ی ١٥١٣
لهگهڵ ژن و مندا هکانی گهڕايهوە بۆ شاری سان کاسيانۆ ""San Casciano
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له نيزيکی شاری فﻠۆرانس .له دەسا ی دوای ئهو رووداوە زۆربهی کارە
سياسی – نيزاميهکان و نووسراوە سه تهنهتييهکانی ،وەك ماندراگۆﻻ
" ،(١٥٢٠-١٥١٨) "Mandragolaکه وەك سهرەکيترين ياريی کوم دی
سهردەمی ڕ نسانس ناسراوە ،کۆتايی ﭘ ه نان .له سا ی  ١٥١٩وە هاتا
کۆچی دوايی سهرەڕای ڕ کهوتن و وەرگرتنی چهندين ﭘهيماننامه له ﻻيهن
بنهما هی ميديچيهوە ه شتا نهيتوانی کهسايهتی سياسی ﭘ شوی خۆی زيندوو
بکاتهوە .يهك لهو ﭘهيمان نامانه نووسينی م ژووی شاری فﻠۆرانس بوو که
له ﻻيهن بنهما هی ميديچيهوە ﭘ ی ئهسﭘ ردرا.
"شازادە" سا ی  ١٥٣٢له  ٦٩ﻻﭘهڕەدا به زمانی ئيتاليايی و سا ی
١٧١٤به زمانی ئا مانی وەك نووسراوەيهکی سياسی له چاپ دراوە .لهو
نووسراوەيهدا ماکياولی ت ئۆرييهکی بۆ بيرداڕ ژی له و تهکهيدا
دۆزيوەتهوە که وەك نموونهيهکی ب هاوتا بۆ رۆحيهی ئهخﻼقی و تی ل
هاتووە.
ماکياولی سا ی  ١٥١٣هاوکات لهگهڵ نووسينی "شازادە" بهرههمی
دووههمی دەست ﭘ کرد که باس و گفتوگۆ لهسهر دەيهی يهکهمی م ژووی
ڕۆم به ناوی تيتوس ليۆيۆس " "Titus Liviusبوو که ههشت سا ی خاياند .ئهو
کارە زياتر لهسهر کارت کهری چارەنووسی سياسی خۆی ساغ ببۆوە :دوای
دوورکهوتنهوە له کارەکهی و ههروەها ئاواتی گهڕانهوەی بۆ سهر ه زی
سياسی ﭘ شووی ،بۆته هۆی ئهوەی ژيانی خۆی له ناوچهی سان کاسيانۆ به
شت کی ب فايدە و ههدەردانی کات دابن  .له کت بی شازادە دا ناچاربوون
به ﭘاشهکش و ناچاﻻکبوون له ناو کۆمه ﮕای سياسی ئهو سهردەمه،
ژيان کی فانتازيای سياسی بۆ ﭘ که ناوە که بۆته هۆی ههو دان بۆ
دۆزينهوەی ڕ ﮕايهك بۆ سهرکهوتوويی .ههروەها نووسراوەی شازادە
بهرههمی بارودۆخی سياسی ئهو سهردەمهی ئيتاليايه که نووسهر ههو ی
داوە به ش واز کی ناسيۆناليستی ،و تهکهی له کارت کهری و تانی ب ﮕانه
ڕزگار بکات.
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نووسراوەکه له ت که ويی بارودۆخی سياسی و م ژوويی ئهو سهردەمه
ﭘ کهاتووە .لهو دا ئايين و ﭘرەنسيﭘی ئهخﻼقی به مهبهستی ڕوونکردنهوە،
شی دەکر نهوە و نرخ و بههايان له و ت و کۆمه ﮕادا هه دەسهنﮕ نر ت.
ههروەها بنهما و مهبهستی ههموو هه س و کهوتهکانی مرۆڤی ناو کۆمه ﮕا
بۆ ﭘهرەﭘ دان و گهيشتن به کۆمه ﮕايهکی ئازاد و ﭘڕ له خۆشيی دەناس ن .
ﭘرسياری سهبارەت به ﭘاراستنی دەو هت بۆ ماکياولی ﭘرسيار کی گه ك
سهرەکييه و خو نهر هان دەدات دەو هت له ک شهکانی ئازاد بکات و
مهبهستی کۆتايی ،ﭘ که نانی هه س و کهوت کی ئينسانييه.
زۆربهی بزوتنهوە سياسييهکانی دوای مردنی ماکياولی ،ههو يان داوە به
ش واز کی وردبينانه خۆيان به نووسراەکانيهوە خهريك بکهن .تا سهدەی
ههژدەههميش نووسراوەکانی وەك ت ز کی سهرەکی و گرنگ له ئورووﭘا
سهير کراوە .شۆڕشی ناسيۆناليستی که لهگهڵ شۆڕشی فهڕەنسه له ئورووﭘا
دەستيﭘ کرد ،به تامهزرۆييهوە له ت زەکانی ماکياولی که کيان وەرگرتووە و
کارت کهری ئهو نووسراوانه تا ئهمڕۆش ههستی ﭘ دەکر ت.

در ژەی ههيه ...
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