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 شعار دلدارگرایی( در ابازتاب مفهوم ناتورالیسم )طبیعت

 
 5٩د. فهری اومر سلیمان

 ٦٠م. مسعود خورشید ةصابر
 چکیده:

 زبان است كه كرداز شاعران بنام « دلدار»با نام مستعار  (۱۹4۸ــ  ۱۹۱۷)یونس رئوف 
 است. اگرچه شده رسمیت شناخته عنوان سرود ملی كردها به به شعر )ای رقیب( او امروزه

وطن دوستی و حب سرزمین آباء و اجدادی  بیشتر به كه دلدار در ادبیات كردی شاعری است
زادی وطن از مضامین اصلی و بنیادی این استقالل و آی لهو مسأ خویش،  معروف گردیده

الی دیوان اشعار او می توان رد پای بازتاب محتوا و گردد اما، در البهشاعر محسوب می
( جنبشی ادبی (naturalism. ناتورالیسم مضامین دیگری از قبیق ناتورالیسم را احساس نمود

های )داروین( فرانسوی و تحت تأ یر تئوری در قرن نوزدهم توسط )امیق زوال( نویسنده است كه
جبر و آدمی در چارچوب زندگی و همچنین رفتار  جزئیات روزمره بیشتر به شكق گرفت كه
. از این نظرگاه اهیم بینادی این جنبش استمو از طبیعت از مف كند. و تقلید مو بهورا ت تأكید می

زندگی و سرنوشت  در برخی از اشعار دلدار می توان رویکرد طبیعت گرایانه وی را نسبت به
انسان واكاوی نمود. در این پژوهش سعی شده که این رویکرد ناتورالیستی در اشعار دلدار 

است پیدا نموده و بسامد این  یافت شود و نمونه های شعری او را که در این زمینه سروده
 جریان در اشعار او را آشکار نماید. 

 گرایی(دلدار ، وطن، ناتورالیسم )طبیعت واژه های کلیدی:
 
 مقدمه

                                                                  بنیان گذار مكتب ناتورالیسم فرانسوی جزو معدود نویسندگان قرن نوزدهم   «         امیق زوال »
  و        فلسافه                های او در حوزه         روز تئوری  ام                                      عنوان شاخصایتی ادبی و تأ یر گذار تا به    به         اسات، كه

              ( در پاریس از     1١١٩                  باشاد. زوال در ساال )                                            ادبیات مورد اساتقبال نویساندگان و پژوهشاگران می
                                                

:  شی زمانی فارسی، بهولیرددین، كۆلێژی زمان،ههالحهبیاتی فارسی، زانكۆی سهدهزمان و ئه دكتۆرا لهـ 59
f.soleyman@gmail.coom 

شی ، بهولیرددین، كۆلێژی زمان، ههالحههبی فارسی، زانكۆی سدهئه ر لها ماسته6٩
 masoud.sabir@su.edu.krd: زمانی فارسی

 



ر    .................................................................  ................................................................. دلدا

 436 

7 

                 ترین شااخصاایت تاریخ             عنوان برجسااته              شااد. از وی به                                     مادری فرانسااوی و پدری ایتالیایی زاده
                        اتمام توان به هجوم علیه                               زوالدرادبیات یک انقالبی اسااااات، اوب»    اسااااات.                     ادبیات جهان یاد شاااااده

                                                گذار مکتب ناتورالیساااام نامید.تنو  آ ارزوال ناشاااای از                         ها برخاساااات و خود را بنیان        رمانتیساااات
              ها اشااااره کرده                                                                توجه او به مساااائق زمانه اسااات که شاااخصاااا تجربه نموده و در آ ارش به آن

    کند  ی       نقاشی م                    ای در حال انحطاط را                        اش به تدریج تصویر جامعه                   زوال، در تحوالت زندگی      است.
  .  «                                                                             وهم زمان به ظهور نیروهایی اشااااره دارد که مایه امید وخوشااابختی به آینده جامعه اسااات

    های                                             . عصر زندگی زوال و همچنین زندگی شخصی وی شباهت (    ٠:61   13١  ،                فارسیان و رضایی )
                             های رمان های خویش رااز طبقه                                                   بساایاری با دلدار شاااعر دارد. برای مثال زوال اكثر شااخصاایت

       باس( و                                      هایی را در اشااااااعار دلدار تحت نام )الله                گزید. چنین شااااااخصاااااایت            و فقرا بر می       كارگر
           توان یافت.        وان(  می      )توتنه

                   حاكم و فرمانروایان                       عنوان طغیانی بر علیه          ی خود به                         ساااااابك و نوشااااااتار زوال در زمانه
            م و ستمی را              كند. دلدار ظل            ارباب برپامی            دلدار علیه                شود. طغیانی كه             خویش محسوب می       زمانه

                                   داران و زور گویانی چون ارباب انجام                   خویش از ساااوی سااارمایه                      در حق كشااااورزان زمانه    كه
               شاعر هیچ گرد و                 اشعار در زمانه         اینگونه                      است، با این تفاوت كه             تصویر كشیده            گیرد را به  می

       شاااك عمر                                                  ی انقالبی دلدار كمتر كسااای را تحت تا یر گذاشااات. بدون                        غباری برپا نكرد و روحیه
شته                                        دلدار و امكانات اطال  رسانی در این قضیه       كوتاه                    است. نقش جوانان در                   نقش بسزایی دا

               ها، از مجموعه                  علم و رهایی از ساااانت                                                     اجتما ، آزادی، وطن، ظلم و فقر و بی عدالتی، گرایش به
      باشد.                         های موضوعی دلدار و زوال می     شباهت

    به                                  ی در اشاااعار دلدار اسااات. مفاهیمی كه                                      هدف این پژوهش، بررسااای مفاهیم ناتورالیسااات
                                                  صورت اتفاقی در این اشعار بازتاب یافته است. لذا در                                  صورت عمدی یا كامال غیر عمدی و به

                                               این پژوش به سه پرسش بنیادی پاسخ داده خواهد شد:
                                 در اشعار دلدار بازتاب یافته است؟        اندازه                            . مفاهیم ناتورالیستی تا چه 1
                    ین مفاهیم كدام است؟                . پر بسامدترین ا 2
           شمار آورد؟                          توان شاعری ناتورالیست به                 . آیا دلدار را می 3

 زندگی دلدار
 م1918متولد (،وی کویه)یونس رئوف محمود مال سعد، از خاندان )خادم السجاده( شهر 

با دو جریان؛یکیفقر و نداری که تمام « دلدار»به دلیق مصادف شدن تولد شاعر  می باشد.
ر گرفته بود ؛دوم ازهم پاشیده شدن دولت عثمانی،زندگی خانواده شاعر هم در منطقه را درب

تنگ دستی شدید و هم در بی  باتی از این شهر به آن شهر در نوسان بوده است.چون پدرش 
عثمانی،  لذا بعداز ازبین رفتن سلطه کرد،)محمود افندی( در دستگاه حکومت عثمانی کار می

آمده، « اربیق»اش بوده است. شاعر از زمانیکه به شهر ق زندگیمحنقق مکان همیشه در حال 
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به خاطر سپرده و بعدها خودش آن را بازگو  را های روزگاریخود را شناخته و حوادث و باز
اش اگر چه در وضعیت مادی بسیار بدی بسر برده است،اما به گفته خود هخانواد. کرده است

اند و همین صفات باعث شده که هنفس پرورش یافتشاعر با فرهنگ قناعت،حفظ آبرو و عزت 
همه اوضا  و احوال نا بسامان را تحمق بکنند.و خود شاعرهم با همین خلق و خوی و فرهنگ 

 .شودمیگ زرب
 .یابندمیبه کویه انتقال  1926از سال  .شوندمیاربیق  شهر ساکن1926 سال تاخاندان او 

علت شغق پدرش مدتی  بعدها به .رود مدرسه می شهر )کویه( به سالگی 9در سن  1927سال 
ند. آن زمان سال یآمیاش از رانیه به کویه هبار دیگر خانواد 1932.سالكندزندگی می در رانیه

دوره ابتدایی را تمام کرده و وارد دوره متوسطه 1935ساله بوده است.در سال  12ابتدایی و  4
آشنا شد که اهق شعر و شاعری بودند و او نیز  در ا نای دوره متوسطه با کسانی .شده است

تشویق شد که شرو  به سرودن اشعار نماید و اولین شعری که سرود، درباره مادری بود که 
 در عزای پسرش اشک می ریزد.

در سال  (کرکوک).دوره دبیرستان را در رساندرا با موفقیت به اتمام می دوره متوسطه
 1945در سال اوشود.سال وارد دانشکده حقوق در بغداد می برد. در همانبه پایان می 1940

كار وكالت مشغول  بهگرددو به کویه برمی شودفارغ التحصیق می از این دانشكده
سالگی برا ر حمله قلبی  30 اوج جوانی در شهر اربیق در 1948ی11ی12.باالخره در شودمی

 ( 30ا13: 1985، عالءالدین)گوید. دار فانی را ودا  می
 مضامین شعر دلدار:

از نظر مضامین شعری از دو شاعر بزرگ کورد زبان متأ ر بوده است. مضامین میهن 
 بوده است. متأ ر «نالی»و مضامین غنایی و عاشقانه را از  «حاجی قادر کویی»پرستی از 

خورد بوده است و در احساسات برمتواض  و خوش  بسیار در عین حال دلدار جوانی اجتماعی و
خاك  مسئله اكثر مضامین شعری شاعر به شریک بوده است.«  کویه»های اکثر مردمدرد دل و

 و آزادی كردستان مربوط است.
 افکار سیاسی دلدار:

بلکه در کنار آن  ،دلدار تنها سرگرم کار عشق و عاطفه و احساس شاعرانه نبوده است
وارد حزب  1938مونه در سال های حزبی و سیاسی نیز داشته است،برای نکارها و فعالیت

 شده است.« تحرر»( وارد حزب1946شده است و بعدها )« هیوا»
 درجه علمی دلدار: 

هایی که در کتابخانه شخصی وی موجود دلدار اهق مطالعه بوده و با توجه به کتاب
ن در رشته هایی چوخوبی ینه های مختلف مطالعه داشته است و معلومات مهستند،او در ز

ها در تخصص حتی اقتصادی داشته است. عالوه براین روشنفکری، علوم، ادب، فلسفه، نتاریخ،
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همانطور که در شعر سرودن توانا  خود کار )وکالت( باال دست بوده و شهرتی بهم رسانده بود.
و طبعی روان و ذوق و بهره شاعری فراوان داشته در نثر هم آ اری از خود به جای گذاشته 

 ار او عبارتند آ هوشی و درک عالی از مسائق جامعه زمان خود بوده است. است که نشانه تیز
 .از: مجموعه اشعار، چند رساله و ترجمه و مطالب گوناگون دیگر

 :الهام شعریدلدار و 
با آن سن و سال کم خود توانسته است آ ار  بوده، که صاحب ذوقو  توانا یدلدار شاعر

ن بر این باورند که سه چیز در زندگی شاعری دلدار و اشعار خوبی را بر جای گذارد.محققی
خیلی مؤ ر بوده است و او را به سوی احساسات عمیق و لطیفه های دقیق شعر سرودن برده 

 است:
کرد و به ویژه زیبایی طبیعت زیبای کردستان به خصوص هنگامی در رانیه زندگی می.1

 نمود.و مسحور می و آب صاف و زالل آن که اورا سرمست«قوله»چشمگیر چشمه
 .حاجی قادر کویی و نالی رد؛کو دو شاعر معروف.2
یکی در شهر کرکوک و دوبار گرفتار شدن در دام عشق و دلبستگی شدید به دو دختر.3

 . است که باعث شکوفایی عواطف و احساسات شاعر شده دیگری در بغداد
نزد کردها از جایگاه است که در « ای رقیب»شعر « دلدار»همچنین یکی از اسباب شهرت 

 106 ا 82: 1985، عالءالدین. )واالیی بر خوردار است و به صورت سرود ملی در آمده است
) 

 
 مکتب ادبی ناتورالیسم

های ادبی که در قرن نوزدهم بوجودآمد، مکتب ادبی ناتورالیسم بود، که در یکی از مکتب
این ظهور زیاد طول نکشید و در ه های آخر قرن نوزدهم در فرانسه ظهور پیدا کرد، البتدهه

ها ما در کشورهای دیگری چون آلمان و بعداول رفت. فزدهم خورشید آن رو به اواواخر قرن ن
یعنی در اوائق قرن بیستم در امریکا رواج پیدا کرد.این مکتب از فلسفه وارد ادبیات شده است، 

 ه، سپس وارد ادبیات گردید.دربه عبارت دیگر این مکتب در اوائق ظهورش یک مکتب فلسفی بود
دانش عملی و  ۀهای هستی، در طبیعت و در محدودتمام پدیده»اند که تعریف فلسفی آن گفته

 (121: 13١١ روت،  «)تجربی جای دارند و هیچ چیز در وراء ماده، وجود ندارد
 به عبارتی ساده تر قدرت مطلق از آن طبیعت است وهیچ نیروی فراتر از طبیعت و ماده

دنیس » ها و موجودات هستی.هد، نه برای آفریدن و نه برای نظم بخشیدن به پدیدروجود ندا
فیلسوف فرانسوی، ناتورالسیت ها را کسانی می دانست که حرفه شان مشاهده دقیق  «دیدرو

ای مکانیکی و هطبیعت و یگانه آیین شان، آیین طبیعت استالبته در این رویکرد طبیعت به گون
 (  ٠3: 13١٠ماتریالیستی تعرف می شد.)زرشناس، ماشینی و 



ر    .................................................................  ................................................................. دلدا

 439 

7 

رفت که ماده گیرایی و لذت بهر حال طبیعت گرایی در فلسفه قدیم به معنایی به کار می
گرفت. معنی اصلی آن تا قرن ها همین بود. طبیعت جویی و هر گونه دین گریزی را در بر می

د فرانسوی بود، دستگاهی فلسفی بود گرایی قرن هجدهم، که پرداخته اولباک )هولباخ( اندیشمن
دید؛ نوعی ماشین کیهانی که های قابق درک میکه انسان را صرفا ساکن جهانی از پدیده

سرنوشت انسان و نیز طبیعت را در دست داشت؛ وخالصه، عالمی تهی از نیروهای متعالی، 
 (11:13١١ماورای طبیعی، یا االهی. )فورست و واسکرین، 

در ادبیات، به دو معنی تفسیر شده است معنی نخست آن عبارت است از اما ناتورالیسم 
 یعنی دوست ،انی خود کار برد یافتهگی آن و به عبارت بهتر در معنی واژمفهوم ساده و عامیانه

داشتن طبیعت و مهروزی نسبت بدان و احساس همدردی و عالقه و وابستگی و اظهار عشق 
گیاه، کوه و دشت و دمن، رود و دریا و جنگق، ابر و ماه، به انوا  مظاهر آن از قبیق گق و 

پرندگان خوش آواز و غیره بوده است و این قبیق طبیعت گرایی به ویژه در کار شاعران در 
معنی دومی که برای ناتورالیسم  .(121:13١١) روت،تهر دوره ای امکان بروز و ظهور یافته اس
م یک دبستان فکری و مکتب ادبی مطرح شده است ادبی ذکر کرده اند، آن را در معنی ومفهو

که بیشتر در بحث از مکتب ناتورالیسم باید این منظور در نظر داشت. بنابر این می توان 
ای که معتقد است هر آنچه حیات و وجود عقیده»ناتورالیسم ادبی را این طوری تعریف کنیم 

وراء طبیعی، روحانی یا معنوی بلکه دارد جزئی از طبیعت است و می تواند نه بواسطه علق ما 
(در شرح و توضیح مکتب 122)همان:  .«به علق اسباب طبیعی و مادی توضیح داده شود

یکی از جریان هایی است که در » اند که این مکتب هناتورالیسم ادبی این نکته را اضافه کرد
 (  ٠١:13١٠شناس، )زر.«امتداد تفکر مدرن و بسط تعریف اومانیستی از بشر پدید آمده است

گر طبیعت است اند که نویسنده یک مشاهدهههمچنین پژوهشگران بر این واقعیت تأکید کرد
گیرد. در ناتورالیسم ادبی تأکید ویژه ای بر تشریح دقیق، جزئی که تمام جزئیات را در نظر می

ی گر طبیعت مهواقعیت دارد، ناتورالیسم های ادبی، نویسنده را مشاهد« عینی»و به تعبیر خود 
 (١١)همان: . بپردازد« روش علمی»دانند که باید به طور دقیق به  بت مشاهدات خود به 

کاربرد دیگری « طبیعت گرا»ها، واژه در کنار کابردهای فلسفی و علمی، و پیوسته با آن
های در هنرهای زیبا از قرن هفدهم به بعد، نقاش طبیعت گرا نقاشی بود که موضو  ؛هم داشت
کوشید تقلیدی حتی االمکان داد، بلکه میاساطیری یا تمثیلی را دستمایه کارش قرار نمی ،تاریخی

( از 12:13١١ین،رشاند. )فورست و اسکبنهای( موجود در طبیعت را بر بوم دقیق از شکلها )فرم
ن الح سرانجام وارد نقد ادبی شد و وارد کننده آن بدوطهنرهای زیبا )نقاشی( بود که این اص

( انجام 1١69« )ترز راکن»دوم رمان  پبود که این کار را در پیشگفتار، چا« امیق زوال»شک 
( بدین سان ناتورالیسم با باری از معانی مشتق از فلسفه و علوم و هنرهای زیبا 13داد.)همان: 

 وارد ادبیات شد.
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 عوامق تشکیق دهنده ناتورالیسم )طبیعت گرایی(
ی در هر زمانی تحت شرایط و زمینه های خاصی بوجود آمده تب ادبامک از هر یک       

است؛ زمینه های علمی، سیاسی، اقتصادی و هنری و فلسفی. مکتب ناتورالیسم نیز بر ا ر بروز 
کند که در اینجا به اختصار به بعضی از این عوامق و هور پیدا میظای اوضا  و حاالت ویژه

 شود:زمینه ها اشاره می
 لوم و فلسفه:تأ یر ع-ا الف

طلبد، اگر بخواهیم تأ یر علوم بر ظهور طبیعت گرایی را بررسی کنیم زمان زیادی را می
را در حد یک اسطوره « علم تجربی یا همان علم مدرن»توان گفت که: لذا به طور اختصار می

ن جها»و « علم»شد که مورد ستایش )جامعه جدید غرب( قرار گرفته بود، و این گونه ادعا می
جهان بینی »جای هر نو  مذهب و آیین را گرفته است و بشر با بهره بردن از « بینی علمی

به دین و معنویت و اخالق هیچ نیازی ندارد. در این رویکرد، علم محصور به مرزهای « علمی
تجربی و درچار چوب درکی ناسوتی از  -تنگ و محدود )پوزیتیویسم( و روش شناسی حسی

ماتریالسی از انسان خود نمایی می کرد. و این گونه پنداشته می -انیسیعالم و تفسیری اوم
 (.1٩1:13١١شد که علم مدرن پوزیتیویسمی، راه نجات زندگی آدمی است)زرشناس،

 ب ا آ ار انقالب صنعتی: 
هایی که بر ظهور ناتورالیسم تأ یر گذار بود، انقالب صنعتی و پیشرفت هیکی دیگر از زمین 

اند، باعث توسعه خردگرایی هرن نوزدهم بود. در این قرن که قرن تکامق علم نامیدسری  آن در ق
ای عجیب هو توسعه صنعت و اختراعات و اکتشافات جدید گردید.باچنین پیشرفت خیره کنند

ا قرار هیا دستکم در دسترس برخی انسان ن،نبود که خوشبختی و توانگری در دسترس انسا
های مردم بود، مردمی که )خوراک و علوفه( انسانی هبینوایی تودر این سکه گروی دی گیرد،

 (.2٩:13١١ماشین صنعت بودند)فورست و اسکرین،
این هر دو جنبه انقالب صنعتی در آ ار ناتورالیست نقش مهمی دارد. تقال برای کسب      

 روت و قدرت، از طریق توسعه کار، و بدبختی کارگرانی که دست به اعتصاب و شورش 
زنند گاهی رفاه روز افزون قشر برخوردار در کنار مبارزه تهی دستان به تصویر در میمی

 .(21آید)همان: 
 پ ا زمینه ورا ت:

رای هستند. به ها همدر مورد نقش ورا ت در زندگی شخصی افراد، اغلب ناتورالسیت 
د کردند و با مسأله مهم دیگری که ناتورالست ها وارد رمان های )آ ار( خو»عبارت دیگر 

اصرار زیاد بر آن تکیه زدند، تأ یر ورا ت در وض  روحی اشخاص بود، زیرا معتقد بودند که 
)سید «شرایط جسمی و روحی هر کس از پدر و مادرش به او رسیده است

های ناتورالسیت( این معنی نشان داده ها )رماندر داستان این سلسله کتاب(.١٩9:13١9حسینی،
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هر گاه فرزندی از یک مادر بدکاره به دنیا بیاید، در سرنوشت آن فرزند  مثالشده است که 
 خورد.چیزی جز جنایت کاری و مشروب خوری و...رقم نمی

 :گرایی( در اشعار دلداربازتاب مفهوم ناتورالیسم )طبیعت
پس از بررسی مختصر زندگی شاعر )دلدار( و شرح موجزی از مفهوم ناتورالیسم و بنیان 

یعنی امیق زوال، اکنون سعی بر آن است که در این قسمت مفاهیم ناتورالیستی در گذار آن 
 های دلدار مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد. سروده

 . بازتاب رنج و فقر و ناعدالتی موجود در اجتما 1
داری های ناشی از نظام سرمایهعدالتیها و بیدر برخی آ ار ناتورالیستی، مظالم و رنج

 نشده است. اما آرمان یا الگویی برای رهایی از آن ارائه دقت توصیف شده ب صنعتی بهو انقال
ی ای در سیكق بستهگونه های آ ار ناتورالیستی بهتوان گفت بیشتر شخصیتاست. در واق  می

های بیولوژیك و فشارهای محیط ظالم و نا مساعد اسیر هستند های ناشی از زمینهمرارت
(. محتوای بسیاری از اشعار دلدار بازتاب رنج و فقر و ناعدالتی اجتما  1٩١: 13١٠)زرشناس، 

با اوضا  نابسامان جسمانی مشغول و سرما  روز در گرماو شب  شاعر هستند. كشاورزانی كه
اوضا  نابسامان یك « باس الله». شعر ها خالی استكار هستند و با این وجود شكم آن

 كند: یكشاورز كورد را توصیف م
 ۆاادا تهاااوی ئت زهااام دیااباس هاارۆ         اللوهااپێش نی هایز لااكی پایاااااڕۆژێ

 ژنۆر ئهسهلووت له ماوهڕووت و زگ وااڵ پیرو تیك شكاو   پشتی چه      
 (211: 1٠١١)دلدار، 

اما هنوز  ،كنندمیسخت كشاورزی معیشت  یك عمر در سرما و گرما، با پیشه كسانی كه
 نهند:بالین می شب سر به و،زمین نیستند و با نان ج صاحب یك تكه

 مرۆاتاكو ئیكم ههلالحی ئههاااێەم             فااااااكوی ئهزه اڵهااااااوا چڵ سهاااائ
 ۆاج نان؟ نانه ، چهنانێكه كهاای ڕوونی ماندوویم             تیقهرخی عارهااان

 ێ دۆ.....اااااب ش بهااااویئه
 ێ دۆ.....اااااب ش بهااااویئه

 (213)همان: 
خوانندگان بورژوازی خویش »آ ارشان  از طریق چاپ«زوال» ویژه ها و بهناتورالیست

ی كارگر آشنا شوند. كارگران و نكبت بار طبقه هتساختند تا با زندگی آشفرا ناگریز می
خویش آشنا می بودند با وض  رقت بار طبقه ن پرداختهخواندن آ ارشا به هوشمندی را نیز كه

سیاسی و  ادبی، بلكه هر حال نه به دنبال داشت كه به كردند. همین امر عواقب اصالح طلبانه
كارگران و  نمونه فالكت و بدبختی طبقه« وانتوتنه»شعر (.1١١: 13١١) روت،  «اقتصادی بود

 كشاورزان است: ویژه به
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 داهاااو ئانی ئااااارێكی ڕووت توتاااا      ئاودێاارمی گهقرچه هاوین لهڕۆژێكی 
 تا رزهم لهدهر پووت، بهخۆش    ماڵ وێران، پهرد و بێ هێز و الواز و نهزه
 ا بوو گۆیاااڵسبوو ههان ههااویر ئههااارخێزان خۆی منداڵی      هچوار سه له

 (21٠)همان:  
های انسان جامعه آن روزگار شاعر است، و ن از درد و رنج و سختیدر ابیات فوق، سخ

 های رقت انگیز آن را به تصویر کشیده است.صحنه
 علم و دانش به . توجه2

باشد. او جوانان وطن را های چشمیگر اشعار دلدار میعلم و دانش از مضمون به توجه
های بارز نویسندگان علم از ویژگی بهخواند. شیفتگی سوی علم و دانش فرا می به همواره

و  باشد و حتی گاهی ضرورت ظهور چنین مكتبی را ناشی از عقاید علم گرایانهناتورالیسم می
كند و مییا ماشینی تعبیر می بدن زنده را به اند. زوال جامعهوارد نمودن آن در ادبیات خوانده

: 1385) روت، «كنیمزندگی می ،غرق در تبما بیمار پیشرفت و صنعت و علم هستیم و »گوید 
 سازد:می آگاهمانند زوال جوانان وطن را از عقب ماندگی عصر خویش  (. دلدار نیز به134

 ڕها ڕاپهاااۆن و زوو سااافكری ك له ر الدهی برادههائ
 ێااببێ خۆی چا ئهنجت هه، ڕهت چارێك بخهكهكاره

 دهاااستی الباااس اری، لهااێ كاااااب هااات باااانااژی ردنهاام
 ێاابتمان ئاوا ئهااك تۆ، نیشجی الوی وهاانڕه ر بههاه

 (196: 1٠١١)دلدار، 
باشد، ضرورت فراگیری علم و دانش  هر كجا دلدار شعری برای جوانان وطن سروده

 لم و دانش راع «ی تازهرۆڵه»است. در شعر  یكی از مضامین شعری خود قرار داده دوران را
 است: و انسان بی علم را بی روح و جان خوانده های مهم زندگی دانستهیكی از پایه

 وردانمای كهاااڕۆڵ ازهاااات   ی كوردستانم                هاااان ڕۆڵاااام
 انمااارۆح و گی هااادایاااااوێ                   فیهاااركهااااكو واڵت ساااات

 هااانااای ژیهاناغااان باااازانی                    ینهااازان هااستی ماا....پێ وی
 ر زیندوش بن مردینهگه           ین بێ         الێ بێ زانر گههااااگ      

 (1٠٠ همان:)
قرن ما قرن » زوال این است كه ویژه از شعارهای دیگر نویسندگان ناتورالیستی و به

 . )سید«ای روانیمی ناشناختهایم و بسوی آیندهی منفوری بیرون آمدهذشتهتحول است. از گ
(. دلدار نیز خواستار تحول علمی در زندگی جوانان است و علم و دانش را ١٩٩: 13١١حسینی، 

جوانان را  «ی الوئه»دهد. در شعر ها قرار میعنوان بهترین صالح اجتماعی در درست آن به
 كند:در مقابق جهق و نادانی دعوت می جنگ علم و دانش به
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 ت بێااجاتپی نهااااسالش ئههاااادا تاااقدومدانی تهاااایمه له
 ت )فكر( و )علم( و ئاوزینگ و زینت بێكهسپهلغاوی ئه

 الااهڵ جهگهی لهگی كهاانعالنی جهابێ ئیلدا ئهێو گهاان له
 مینت بێگای كهن جێتهوه نگهم جهئه ك بێ لهعیلم چه

 (19١ همان:)
فراگیری  در راه كند كهها طلب میداند و از آنمی در شعر )منداڵی هیوا( فرزندان را امید آینده

 علم و دانش قدم بردارند:
 یكهستم داوێنت رێگا ون نهی       دهڵكهبێ چرای زانست ههتۆ ئه

 219 همان:)
 های اجتماعی. نقش جوانان در پیشرفت3

های اجتماعی و نقش جوانان در باب پیشرفت «ی جوانفرانسه»ی امیق زوال در روزنامه
ها! ما نسق پیش جوان است. به فرا رسیده زمان بیداری و مبارزه»نویسد: می در این زمینه
یپذیریم، اما ممی هستیم. زندگی با ما است. ما فرزندان این زمانیم، آن را صادقانه جوان آینده
ی بهتریم. حزب ما میهن است. ما فقط پیروزی آن پیشرفت كند، و در آرزوی آینده خواهیم كه

(. این تفكر 3٠٠: 13١١)سید حسینی، «دهیم تا بیدار شود..تكانش می خواهیم این است كهرا می
 نوجوانان وطن دارد: امید بسیاری به است های دلدار شاعر بودهغهنیز یكی از دغده

 الاای میسمونهااان یهااااایانی بباڵ       بهاااامن ازهاااای تهااااائ ۆیهااااات وام بهاااهی
 نی فیكری بیكرو بااڵ تۆیۆی   خاوهاای هیوا ت....ئومێدی دوا ڕۆژ ڕۆڵه   
 ویركهوی زیاتر سهتااا بااكهوی     ههبێ پێش كهوتن ئهركهڕێی سه....له    

 (216 :1٠١١)دلدار، 
 گوید:می در باب نقش جوانان در جامعه

 ناانجیره دا لههااام خاكهاااجین              لاانانی گهااااایبه مهااااائێ
 یناانجش خوڵقاوی رهئێمه             نجهی گهنجدان نیشانهره

 ت جوست و جۆیاهڕێگاكه              ن محاااتاجی تۆیااهتاه...وه
 كااااو گۆیاااهیااادان وهمه تێ سست باااژیتااان               لهللهماای

 (1٠٠ همان:)
 های اجتما  تصویر كاستی . ارائه١

وظایف واقعی، زشت نگاری را  پایبندی خود به پیروان مكتب ناتورالیسم برای توجیه»
 ها حقایق زندگی را بهتناتورالیس(. ١١: 13١٠، )قاسم زاده«دانستندعین واقعیت گرایی می

زشت  زیبا باشد و چه حقیقت چه كشند و بر این باورند كهتصویر می ی رئالیستی بهشیوه
عنوان نقاط  شود. دلدار نیز برخی از كاستی های اجتما  خود را به تصویر كشیده باید به
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خاطر  وطن را به جوانان« الوی كوردان»است. در شعر  ضعف موجود در اجتما  بیان نموده
 است: ناسیونالیزم سرزنش كرده مسئله میخوارگی و بی توجهی به

 شی؟ێ بهای بااااابۆ چ مرۆكهااااااان ئیتهوی وههاااازانی ئۆ ئهااات
 شی؟ڕه دا نامهۆ ئهاااااااااشانی نااااااو نیتی شهااااااااسۆچی دهااااب
 ی؟ااااااشڕه ت و چارهی زیللهرهوابی گهاااااااااسبت بەێم ئهاااااپێ
 شیت كهن غیرهكهی ئهی مهورهده ر لهجی كوردان ههاانگه

 (2٩2: 1٠١١)دلدار، 
گوید دست كشد و میتصویر می های زشت جاریجوانان وطنش را بهدلدار رفتار و عادت

 است: ان شدهاز میخوارگی بردارید و از خواب بیدار شوید، وطن در نبود شما دچار بحر
 زانخاااه وتوونهكااااه ن وشكااااهن كهتهیری باغاتی وهساه
 رانڵوهبێ نااااز ههند بهی چهوشكۆفهی نهیری غونچهسه

 وا ئااااو بێ بااااارانن وا كاااهشاهااااااایدی باااێ كاری ئێااااوه
 شیت كهن غیرهكهی ئهی مهورهده ر لهههی تاكه یبهعه

 (2٩١)همان: 
 . جبر و سرنوشت١

قهر جبرهای بیولوژیكی، اجتما  یا محیط هستند  ها هموارهها انساناعتقاد ناتورالیست به
توانند نقصاناشخاص نمی»ها آن گیرند. از دیدگاهها تحت تأ یر این جبرها قرار میو انسان

كنند. آنان قربان وضعیتی هستند  میق خودشان یا با تالش فردی برطرف های منشی خود را به
در اشعار دلدار قسمت و (.3٩٩: 13٠1، )پاینده«وجود آوردنش ندارند خود هیچ نقشی در به كه

زندگی  است و سعی و تالش برای رسیدن به ها از پیش تعیین شدهسرنوشت برخی از انسان
 بی وقفه اند. كشاورزی كهدهنها قربانی جبر محیط زندگانی خویش شآاست زیرا  بهتر بی فایده

شود. او از این مشغول شخم و كاشت محصول است دچار خشكسالی و جبر اقتصادی می
 گذارد:گالیات خود را با خدا در میان می سرنوشت شوم ناراضی است و شكوه

 یهاااااااایانی نااااااقی شهاام حاڵی عالهااااح های خودایهااااااااااائ
 یهاهدی بێ ژانی نهاااادباری زۆر و شاااااااات و ئینحهاااااامی

 دنااااااااا شاهیااااااااادونی كردنی ڕزقت لهاااااشیی بهگهاااا....ڕی
 یهااااااااااس نانی نفرادی لۆرت و هێندی كهس ئههێندێ كه
 عی(اااااان اال ما ساااااس لالنساااااااووت )لیااااااارمهاااااڕۆژێ ف

 یهااااااش و كێالنی ناااالالح ئیندی فهاااااااااسیش هێهچ كااااهی
 تاڵ دات و ڕووتوقووت و زگ بهنج ئهكات و ڕهئیش ئه

 هاااااای نیاااااباران اڵ كهاااااااااامێنێ سوود ئهاااااخری بێ ساائ
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 (1١١ا 1١١: 1٠١١)دلدار، 
ریخت ظاهری انسان، ی در مجموعه» جبرگرایی در ناتوارالیسم بدین معنی است كه

كور یا فلج  خلقیات، رفتارها و معتقدات وی در همهجا جای پای ورا ت حضور دارد. كسیكه
كند بیها از والدین خود دریافت میها را از طریق ژنمادر زاد است طبیعتا بخشی از ناتوانی

صول اجباری محیطها، افراد محباشد. یا در باب اخالقیات ارزش خود در آن سهمی داشته آنكه
توان گفت از نظر (. در واق  می134: 1385) روت، «های خود هستند و اختیاری از خود ندارند

تعیین می سرنوشت او را ورا ت محیط و فشار لحظه بشر، حیوانی است كه»ها ناتورالیست
شت از پیش تقدیر و سرنو طور مستقیم به در برخی موارد دلدار به (.٠١: 13١٠)زرشناس، «كند

خدا در سرنوشت  نچهآداند، هر می ها را بیهودهكند و سعی و تالش انسانمی اشاره تعیین شده
 همان خواهد شد: ها نوشتهانسان

 نهااژاكێمه بێ هوده ی عومرت بهچهااان پێم غونااااااڵێئه
 نهاااچلێگهی مهفحهبێ سهر ئهااقدیزدان بەێ تهوی یهئه

 (21١ )همان:
خوشحال باشد، برای  شاد چه غمگین، چه ناراحت و چه زندگی در حال گذر است، انسان چه

 كند:زندگی هیچ توفیری نمی
 بێهازانی وائهاوت و وای ئكه انهافسدوو ئه هادڵ ب
 بێهاخۆی ئاوا ئ جی پێ ناوێ بهاانا ڕهااشی دنیاائی

 (196 )همان:
 . مخالفت با باورهای دینی6

عبارتی دیگر  وجود ندارد. به ها هیچ چیز در ماوراء مادهاعتقاد ناتورالیست به
امور غیر محسوس و یا حتی مابعد الطبیعی  های ادبی مخالفت زیادی با پرداختن بهناتورالیست»

نمی مواجه ماده نفی خدا و باور به به (. در اشعار دلدار اگرچه1٩3: 13١٠)زرشناس، «دارند
ها ندارد خدا هیچ دخق و تصرفی در زندگی انسان های از این قبیق كهم، اما گاهی با ایدهشوی

است و چشم  روز خودرا صرف كاشتن گندم نمودهو شب  روبرو خواهیم شد. كشاورزی كه
شنود. دلدار تحت تأ یر و منتظر باران است، گویی خدا صداهای او را نمی آسمان دوخته به

ای با خدا صحبت گونه و شكایات خود، در انتهای شعر به شاورزی ضمن گلهزندگی چنین ك
 شود:شاعر نوعی ترك ادب شرعی محسوب می در جامعه كند كهمی

 رارهاااااارقكی تر بهااااااحاكمێ ایهاااااابالكا  ههااااافئه ر لههاگ
 انی نیهام ووت ))خودای من سودی ئینسچووم ئهسا ئه

 ندهاااااڵقی وابی خهااااالیان هانهااو م دهااااام دیكه گهاااانڕه
 یهاااااامانی نااااااائی كهااااااچون اڵڵههاااادار حاااااانی دڵااااااااكوشت
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 (1١١: 1٠١١)دلدار،  
 گرد و انجام واجبات شرعی را بیهودهزندگی مین در برخی مواق  دلداربا نگاهی خیامی به

و واجبات شرعی را زیر  ها در زمان خود با كلیسا انجام دادهناتورالیست اری كهشمارد. كمی
 سوال بردند:

 رواتنتیژی دێت و ئه ی بینین بهئه ونێكهژیان خه
 ا بێ نادانهاااااوی دانهااااااهانیدا ئاااااااهانی نیااااااانپه له
 رۆی غافقو هیچیش ئهرهدی هاتێ، بههیچدا به له
 انهااااااااااااراباتی بژی گیردوو هیچدا خهینی ههبه هل

 دۆشهااز نێر بیغیره تزانی بهت چی بوو نهادهااااعیب
 نیسانه فا نیسانهۆت بۆ دێشێنی سهاااااری خهاااااااس

 (1١3)همان: 
 . شرح جزئیات 9

مكتب های بارز از ویژگی توصیف دقیق و شرح جزئیات زندگی و حوادث روزمره
ها. شنیده شود، مهم است نهمی دیده تنها آنچه»ها ناتورالیست باشد. از نگاهناتورالیسم می

خاطر حذف تخیق از كار  زیباشناسی ناتورالیستی به تقدان معتقدند كهنبنابراین بسیاری از م
در بسیاری  (. این ویژگی263: 1393)میرصادقی،«است آفرینش، سطح هنر و ادبیات را تنزل داده

از عنصر خیال بازگو  بیند بدون استفادهمی را كه است. شاعر آنچه از اشعار دلدار قابق مشاهده
تصویرهای شعری او ضعیف  كند. شرح دقیق و توصیف جزئیات در شعر دلدار باعث شدهمی

اشعار  هاز این دست «باس الله»مبنای زیبایی شناسی شعری نباشند. شعر  و دارای هیچ گونه
بایست عذاب و ای نان میبرای لقمه های یك كشاورز را كهباشد. شاعر زندگی و و سختیمی

 است: چنین بیان كرده زبانی ساده رنج بیشماری را تحمق نماید، به
 راواار گیاڵی چروو سهپووش و گه به           زراو  هااااز ناڕێك دامكی دار گهاااپرێكه      
 ا ژاكاواااابرس ا، لهار تبه ۆش لهاااتوو بێ هپاڵ كه و ێك لوال، اڵڵاااااتافرهاااااا... ئ

 ۆكاوااشپه ،وو، بێ مقااوتكه و ڕووپهااڵن  لهاااااش سعومری شه ڕهمنداڵێكی ل
 اورااااال داپۆشمله جق ارچهااااادوو پ هااب روا  اواو بێ پهاااااااكی تر ساااااداڵێاااااامن

 (22٩: 1٠١١)دلدار، 
پایین  سوی افراد طبقه ذهن مخاطب را به «وانتوتنه»بیان و شرح دقیق شاعر از زندگی 

در واق   كشند و كمترین درآمد را دارند.بیشترین زحمت را می دهد. افرادی كهاجتما  سوق می
« د )عینی( واقعیت داردتعبیر خو ای بر تشریح دقیق، جزئی و بهناتوارالیسم ادبی تأكید ویژه»

 شده سروده دلدار با همین ویژگی ناتورالیستی«وانتوتنه»(. تمام شعر٠١: 13١٠)زرشناس، 
 است:
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 مایاد نه اوا       ماندوویی و ئیشی خۆم لهااداڵی ساااااام مندهرد وهاااوم كاااائ
 نیااودێری تهااار شانی ئهاااركی سئه   ۆش   اخ ژار و نهی ههم ماڵهحاڵی ئه

 یاااااااااڕێكی دونناارو باری اااااااك هاااااارنجدان      لااااتی گێژی سااامنیان هاویش
 (221 )همان:

 . زبان محاوره١
ی مردم و روزمره رهاز زبان محاو ،واقعیت ها برای بیشتر نزدیك شدن بهناتورالیست

ی حتوای رمان باید عبارت از حوادث روزمرهم» كردند كهها ادعا مینمودند. آنمی استفاده
 آغاز دارند و نه نه باشد، باید از همین چیزهای باشد كه عادی و حوادث پیش پا افتاده زندگی

در  ویژه ، بهزبان محاوره (. بدون شك نزدیك شدن به١21: 13١١)رضا سید حسینی، «پایان
در شعر دلدار  سازد. كابرد زبان محاورهور میبیشتر د شعر شاعر را از تخیق و خیال شاعرانه

 زبانی بسیار ساده به اشعار شاعر دارای كمترین تصویر شعری باشند. اشعاری كه باعث شده
را درك  ، آنسواد با خوانش اولتا بی قشرهای اجتما  از باسواد گرفته ماند و تماشده سروده

 كنند:می
 وكوكوكو......ككو.......ك...ككو...

 واڵونووستن خه یهاااااااااااسبه
 زوو ستههه نهااااڵێاو ههااااااااچ
 ووااااس چده لێ ژینت لههااااه

 ككو... كوكو........ككو.......كوكو
 (1١١: 1٠١١)دلدار، 

و مردمی نزدیك  زبان محاوره دلدار در سرودن اشعار ملی بیش از دیگر اشعار خود به
 اشعار شاعر است: این گونه از نمونه زبان محاوره كوردستان به دهاست. توصیف سا شده

 واناااكوردستانی خۆش، نیشتمانی ج
 اناااااانی بێ گومااااگاهی م لهااااااتۆ قیب

 كانتهكووتووی شاخهااااااااوم پشاااااااچ
 كانتههااااااااارانی باغایهاااااااری سااااااااافێ

 (1١2)همان: 
 
 ری:گینتیجه

طور قطعی و  توان بههای مكتبی ادبی و غربی چون ناتورالیسم را نمیخصوصیات و ویژگی
باز یافت. زیرا محیط و اوضا  و احواالت اقتصادی و سیاسی  اشعار شاعران کردمو، در  مو به

موجود در سرزمین شاعر تأ یری بسزا در شعر آن خطه خواهد گذاشت و از طرفی مكتب 
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است تا شعر. با  یشتر در دنیای رمان و داستان نویسی مورد استقبال قرار گرفتهناتورالیسم  ب
های ناتورالیسم را در اشعار توان رگ و ریشه یا ردپای برخی از مؤلفهاین وجود باز می
نمود. بررسی مفاهیم ناتورالیسمی در اشعار دلدار خود دو علت دارد. یكی  شاعران مشاهده

انقالبی و وطن دوستی   و دلدار بسیار بهم نزدیك است و دیگری روحیهعصر زندگی ایمق زوال
شود. زوال از طریق داستان می ها دیدهارباب و زورگویان در شخصیت هر دو آن و طغیان علیه

 است و دلدار از طریق شعر. این كار پرداخته نویسی و رمان به
بازتاب فقر و تنگدستی موجود در اجتما ،  های ناتورالیستی در شعر دلدار عبارتند از،مؤلفه
علم، نقش جوانان در پیشرفت های اجتماعی، كاستی های اجتما ، مخالفت با باورهای  به توجه

ها بازتاب فقر و تنگدستی است. پر بسامدترین این مؤلفه دینی، شرح جزئیات، زبان محاوره
باشد. در اشعار دلدار ظلم و ستمی میموجود در اجتما  و غنی شمردن نقش جوانان در اجتما  

 شود. می وضوح دیده دهد بهارباب درحق كشاورزان انجام می كه
و  های ناتورالیستی در اشعار دلدار، تحت تأ یر جامعهاكثر مؤلفه توان گفت كهطور كلی می به

در  مقداری كه همان حجم و است، اما نه به نان خویش، بازتاب شدهمیهنشرایط زندگی هم 
شاعری رئالیستی  در ادبیات كردی دلدار به شود. اگرچهمی آ ار برخی از نویسندگان غرب دیده

گرفت و از  توان نادیدههای ناتورالیستی را در شعر او نمیاست، اما بازتاب مؤلفه شده خوانده
 عنوان شاعری ناتورالیستی نیز یاد كرد. توان بهوی می

 
 ب منافهرست 

 کتاب:
 ، تهران، نیلوفر.در ایران داستان كوتاه(، 13١٠، حسین )اا پاینده

چاپ اول، سازمان  ،پیش درآمدی بر رویکردها و مکتی های ادبی(، 13١٠زرشناس، شهریار، )اا 
 .اسالمی: تهران هفرهنگ و اندیش انتشارات پژوهشگاه

 .انتشارات نگاه: تهران یسهمؤس، چاپ اول، های ادبیمکتب(، 13١9سید حسینی، رضا، ) اا
 .، چاپ اول، انتشارات سخنهای ادبیآشنایی با مکتب(، 13١١ روت، منصور، ) اا
، چاپ چهارم، نشر مرکز: )طبیعت گرایی( ناتورالیسم(، 13١١فورست، لیلیان و اسکرین، پیتر، )اا 

 .تهران
 مقاله:

رشد اموزش زبان و ادبیات فارسی،  ،«سمطلو  و افول ناتورالی»(، 13١٠، سید علی )اا قاسم زاده
 .٠6 شماره

                             فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه    «            زوال در ایران »   (1389  ،)     ناهید   ،     رضائی   ،       محمدرضا   ،       فارسیان  ااااااا 
  .   سوم   ه                                                   )دانشکده ادبیات و علوم انسانی(، علمی ا پژوهشی، شمار
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 .64 ی چیستا، شمارهنشریه «ناتورالیسم» ( 1368اا میرصادقی، میمنت، )
 کردی:

میندارێتی تی ئهیارمه به، ری کوردێرشگۆدار شاعیری شڵد ،(1٠١١) عالءالدین، عبد الخالق، اا
 .چاپ دراوه گشتی رۆشنبیری و الوان له

 
 :وهی توێژینهپوخته

 
 كانی دڵدارداشیعره رایی( لهی ناتۆرالیزم )سروشتگهوهنگدانهڕه

كانی زمانی زنهمه شاعیره كێك لهیه ڵدار بهد ( ناسراو به1948-1917)ئوف یوسف ره
رمی فه ك سرودی نیشتمانی كورد بهقیب(ی وهی رهشیعری )ئه كرێت كهژمار دهكوردی هه

ویستی واڵت و خۆشه زیاتر به بیاتی كوردیدا شاعیرێكهدهئه رچی دڵدار لهگه. ئهدانی پێدانراوه
توانین شوێن شوێنی دیوانی شاعیر ده اڵم لهبه ی، ناسراوهڤینداری بۆ خاكی باب و باپیرانئه
 ( (naturalismك ناتۆرالیزم تی تر وهندێك بابهرۆكی ههی  واتا و ناوهوهنگدانهڕه ست بههه
 ستی )ئیمێق زۆال( و لهر دهسهیمدا لهی نۆزدهدهسه بی لهدهوتێكی ئهك ڕهین. ناتۆرالیزم وهبكه

كاری ژیانی ئاسایی ورده خ بهزیاتر بایه ڵدا كهری ههكانی )داروین(دا سهری تیۆرهگهژێر كاری
ییدا بر و بۆماوهی جهچوارچێوه وتی مرۆڤ لهڵسوكهر ههسه ها پێداگری  لهروهرۆژانه  و هه

م ی ئهكانكییهرهسه بیرۆكه له كێكهك خۆی، یهی وردی سروشت وهوهكات. السایكردنهده
 و ڕوانگهپێی ئه كانی دڵدار بهشیعره ندێك لهتوانین ههده وهیهم ڕوانگهله . بۆیهیهوهجواڵنه

م ین. لهتاوتوێ بكه یبووهنووسی مرۆڤ ههبۆ مرۆڤ و چاره ی كهرایانهسروشتگه
بكرێت و  شرۆڤهی ناتۆرالیزمی دڵدار ی ڕوانگهوهنگدانهڕه وڵ دراوهدا ههیهوهتوێژینه
 ڕوو. شیعری دڵداردا بخرێته كانی لهرییهكاریگه
 

 رایی(.دڵدار، نیشتمان، ناتۆرالیزم )سروشتگه كان:كییهرهسه وشه
 
 

 
 
 
 
 
 
 


