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1- پێشەکی

ئەگەرچـی سـەرەتاکانی دەرکەوتنـی وێـژەی گۆرانـی بـە شـێوەی نـوورساو و هەمەگیر 

بـۆ سـەدەی چـوارەم و پێنجەمـی کۆچی دەگەڕێتـەوە و گۆرانـی وەکوو زمانـی پێوەری 

ئایینـی یارسـان رەچـاو دەکرا، بـەاڵم ئەمە پاش سـەدەی نۆهـەم و دەهەمـی کۆچی بوو 

کـە وێـژەی گۆرانی لە سـەر دەسـتی شـاعیرانی گـەورەی گۆرانی نووسـدا گەشـەیەکی 

بەرچـاوی بـە خـۆوە بینی. لـە دوو سـەدەی کۆتایی سـەردەمی درێژخایەنی دەسـەاڵتی 

ئەردەاڵنەکانـدا، واتـە لـە ناوەڕاسـتی سـەدەی یازدەهەمـەوە تاکوو ناوەڕاسـتی سـەدەی 

تایبەتـی لـە شـاری سـنە و  سـێزدەهەمی هەتـاوی، کـە ناوەنـدی ئـەم دەسـەاڵتە بـە 

دەوروبەریـدا گردوکـۆ کرابـۆوه، نەریتێکـی ئەدەبـی قـورس  و قایـم سـەری  هەڵـدا و 

پاشـان بـە خێرایـی رووی لـە گەشـە و پەرەسـەندن کـرد. گەرچـی تـا پێـش سـەدەی 

یازدەهـەم چاومـان بـە گەلـەک بەرهەمـی ئەدەبیـی نـاوازە دەکـەوێ کـە لـە ناوچەکانی 

ژێـر دەسـەاڵتی ئـەم میرنشـینەدا هاتوونەتـە بەرهەم، بـەاڵم ئەمە لە ناوەڕاسـتی سـەدەی 

یازدەهەمـی کۆچـی هەتاوییـەوە بـەم الوە بـوو کـه، لـە الیەکـەوه،  نەریتێکـی ئەدەبـی 

دامـەزرا و، لـە الیەکـی تریشـەوه،  زاراوەی گۆرانـی )واتـە، هەورامـی( بـوو بـە زمانـی 

ئەدەبـی گشـتگیری ئـەو ناوچانـە. بابەتـی سـەرەکیی ئـەم وتـارەی بەردەسـت بریتییـە 

لـە لێکۆڵینـەوە لـەو نەریتـە ئەدەبییـەی بـە وێـژەی گۆرانـی نـارساوە و لـە ناوەڕاسـتی 

سـەدەی یازدەهەمـەوە تا کۆتایی سـەدەی سـێزدەهەمی کۆچـی هەتاوی لـە ناوچەکانی 

ژێـر دەسـەاڵتی ئەردەاڵنەکانـدا هاتوونەتـە بەرهـەم چ لـە بـاری شێوازناسـانەوه و چ بـە 

سـەرنجدان بـە فـۆرم و ناوەرۆکـی ئـەو بەرهەمانە.

2- پێشینەی لێکۆڵینەوە

چەنـد لێکۆڵینەوەیەکـی بەپێـز لە سـەر تایبەمتەندییەکانـی وێژەی گۆرانی لەم سـااڵنەی 

دواییـدا بـە ئەنجام گەیشـتوون. هەڵبـەت زۆربەی هـەرە زۆری ئـەم لێکۆڵینەوانـە زیاتر 

تیشـکیان خسـتۆتە سـەر راڤەکاریی ئـەو بەرهەمانـه و ماناکردنـەوەی دێڕە شـێعرییەکان  

و یاخـود گرنگیـدان بـە ناوەرۆکـی بەرهەمـە ئەدەبییەکانـی ئـەم سـەردەمە. یەکێـک لـە 

منوونـە سـەرەتاییەکان کـە تێیـدا ئامـاژە بۆ شـاعیرانی سـەر بـەم نەریتـە ئەدەبییـە کراوە 

ئەنجومەنـی ئەدیبـان نـوورساوەی ئەمیـن فەیـزی بەگـە کـە چەنـد منوونـە شـێعرێکی  
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مەولـەوی و کورتەیـەک لـە ژیاننامەکـەی هێناوەتـەوه.1 پاشـان لـە  مێـژووی ئەدەبـی 

کـوردی دا نووسـینی عەالئەدیـن سـەجادی  باسـی چـوار شـاعیری گـەورەی ئـەدەاڵن 

کـراوە کـە ئەمانـەن: بێسـارانی، مەولـەوی، سـاملی سـنە، و مەجـدی.2 هەروەهـاش 

سـەجادی لـە دەقەکانـی ئەدەبی کـوردی دا شـێعری مەولـەوی وەکوو یەکێ لە چەشـنە 
تایبەتە کانـی دەقـە ئەدەبییـە کوردییـەکان بـە منوونـە دەهێنێتـەوە.3

لـە سـەرەتای بیسـتەکانی سـەدەی رابردوو بـەم الوە و لـە رۆژنامەکانی کوردسـتانی 

عێراقـدا چەندیـن ئامـاژە و لێکۆڵینـەوە دەربـارەی ئـەو شـێعرانە کـراوە کـە بـە زاراوەی 

گۆرانی هۆنراونەتەوە و لێرەدا کار و چاالکی و نووسـینەکانی پیرەمێرد لە دوو رۆژنامەی 

ژیـن و ژیانـدا وەکـوو یەکـەم خوێندنـەوەکان لـەم بەرهەمانە دێنـە ئەژمار. لە سـەرەتای 

شەسـتەکان بـەم الوە پەیتـا پەیتـا دیوانی شـێعری شـاعیرە هەڵکەوتووەکانی سـەردەمی 

ئـەردەاڵن هاتنـە چاپ کـردن؛ پاشـان، هەر لـەم قۆناغـەدا لە چەندیـن نامەی ماسـتێر و 

دوکتـۆرای زمـان و ئەدەبی کوردیدا ئـاوڕ لەم بەرهەمانـە دراوەتەوە و توێـژەران هەوڵیان 

داوە ئـەو بەرهەمانـە بخوێننـەوه. یەکـێ لـەم لێکۆڵینەوانـە  نامـەی دوکتـۆرای عێزەدیـن 

مسـتەفا رەسـوولە بـە نـاوی ریالیـزم لـە ئەدەبـی کوردیدا کـە گەرچـی بابەتی سـەرەکی 

لـەم کتێبـەدا ئەدەبـی ریالیسـتی کوردییە،  بـەاڵم ئەدەبـی رۆمانتیکی کوردییـش خراوەتە 

بـەر هەڵسـەنگاندن و لێرەشـدا بـاس لـە مەولـەوی و کاریگەریـی ئـەو »قوتابخانه« یـە 

لەسـەر سـەرهەڵدانی شـێعری نوێـی کـوردی کـراوه.4 هەروەهـاش، پرۆفێسـۆر مارف 

باسـی گەلێـک  ئەدەبـی کوردیـدا  بەرگـی دووەم و سـێیەمی مێـژووی  لـە  خەزنـەدار 

شـاعیری سـەر بـەم نەریتـەی کـردووە.5 یەکێکـی تـر لـەم بەرهەمانـە نامەی ماسـتێری 

خورشـید رەشـید ئەحمـەدە بە ناوی رێبـازی رۆمانتیکی لـە ئەدەبی کوردیدا که لێرەشـدا 

1- ئەمیـن فەیـزی بـەگ، ئەنجومەنی ئەدیبانی کورد، ئەسـتەنبۆڵ: چاپـی ترجامن حقیقت، 1920. چاپـی دووبارە لە 

بەغـداد: چاپخانەی کۆڕی زانیاری عێـراق، 1983، لل 2-32.

2- عەالئەدیـن سـەجادی، مێـژووی ئەدەبـی کـوردی، چاپـی دووەم، بەغـداد: چاپخانـەی مەعاریـف، 1971، لل. 

و 409-420.  398-408 ،276-306 ،205-213

3- عەالئەدیـن سـەجادی، دەقەکانـی ئەدەبی کوردی، بەغـداد: چاپخانەی کـۆڕی زانیاریی کـورد، 1978، لل.104-

.89

4- عزالدین مڵطفی رسول، الواقعیە فی االدب الکردی، بیروت: 1966.

5- مـارف خەزنـەدار، مێـژووی ئەدەبی کوردی، بەرگی دووەم، چاپـی دووەم، هەولێر: ئاراس، 2010، بەشـی دووەم 

تـا هەشـتەم؛ مـارف، خەزنـەدار، مێـژووی ئەدەبی کـوردی، بەرگـی سـێیەم، هەولێر: ئـاراس، 2010، بەشـی هەژدە 

تا بیسـت و دوو.
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وەک بەرهەمی پێشـوو  باسـێک لەسـەر الیەنـی رۆمانتیزم لە شـێعری مەولـەوی دا کراوە 

و هەروەهـاش باسـی گرنگایەتـی الیەنـی نـاوەرۆک دەکات لـەو  شـێعرانەدا.1 یەکێکی 

تـر لـەم لێکۆڵینەوانـە نامەی دوکتـۆرای ئەنوەر قـادر محەمەدە کـە لە سـەر مەولەوی بە 

ئەنجـام گەیشـتووە.2 لە کوردسـتانی ئەم دیویشـدا بـەم دواییانە چەند تێزێکـی زانکۆیی 

لـە سـەر بەرهەمـە ئەدەبییەکانـی ئـەو سـەردەمە نـوورساون کـە یەکێـک لـەو بەرهەمانە 

نامەی ماسـتێری کولسـووم عوسـامنپوورە لە سـەر جوانیناسـیی شـێعرەکانی مەولەوی 

کورد.3

3- رێباز، قوتابخانە، یان نەریتی ئەدەبی؟ 

پێـش ئـەوەی ئـەم بەرهەمانـە لـە رووی شێوازناسـییەوە بخرێنـە بـەر هەڵسـەنگاندن، 

پێویسـتە لەسـەر پێناسـەی چەنـد زاراوەیـەک هەڵوێسـتەیەک بکەیـن. ئایـا بەکارهێنانی 

کام لـەم زاراوانـە دەتوانێ پڕبەپێسـتی کـۆی ئەو بەرهەمـە ئەدەبییانە بێ کە لە سـەردەمی 

ئەردەاڵنەکانـدا و بـە زاراوەی گۆرانـی هاتوونەتە بەرهـەم؟ جیاوازیی نێوان ئـەم زاراوانە 

چییـە؟ لێـرەدا زۆر بـە کورتـی پێناسـەی ئـەو زاراوانـە دەخرێتـە بـەر دەسـت و پاشـان 

لـە ئەنجامـدا ئامـاژە بـۆ ئـەوە دەکـرێ کـە کام یـەک لـەم زاراوانـە دەتوانـێ بە تـەواوی 

پیشـاندەری هاوچەشـنیی شێوازناسـانەی کـۆی ئـەو بەرهەمانـە بـێ کە لەو سـەردەمەدا 

نوورساون. 

دەکـرێ بوتـرێ شـێواز لـە ئەدەبـی فارسـیدا خـاوەن دوو مانـای گشـتی و تایبەتـە. 

مانـای تایبەتـی زاراوەی شـێواز بۆ ئـەو کەسـانەی شـارەزای ئەدەبی فارسـین مانایەکی 

دیـار و ئاشـکرایە. شـێواز لـەم مانـا تایبەتەیـدا بـەو پۆلـە ئەدەبییـە جیاجیایانـە دەوترێ 

کـە هـەر لـە سـەرەتای سـەرهەڵدانی ئەدەبی فارسـییەوە لـە کۆتایی سـەدەی سـێیەمەوە 

تـا کۆتایـی سـەدەی سـێزدەهەمی هەتـاوی وەکـوو کۆیەکـی هاوچەشـن و هاوئاهەنگ 

و هاوشـێوە لە سـەر دەسـتی چەندین شـاعیری گـەورەی فارسـیبێژ هاتوونەتـە بەرهەم. 

شـێواز لـەم مانایەیدا دابەشـدەکرێ بە سـەر چەندین شـێوازی گەورەی ئەدەبی فارسـی 

وەکوو شـێوازی خوراسـانی، شـێوازی عێراقی، شـێوازی هیندی و شـێوازی گەڕانەوە. 

1- خورشـید رەشـید ئەحمـەد، رێبازی رۆمانتیکی لە ئەدەبـی کوردیدا، بەغداد: دەزگای رۆشـنبیری و باوکردنەوەی 

کـوردی، 1989، لل. 81-105.

2- انور قادر محمد، مەولەوی، شاعیری لیریکای گەورەی کورد، نامە دوکتۆرا، 2003.

3- کلێوم عێامن پور. زیبایی شناسی دیوان اشعار مولوی کرد. سلیامنیه: اداره فرهنگ، 2010.
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هـەر کام لەم شـێوازانە بۆخۆیـان خاوەنی مۆرکـی دیاریکراوی خۆیانن و هـەر کامەیان 

هەڵگـری کۆمەڵـێ تایبەمتەندیـی جیاوازن. بەاڵم، شـێواز بە مانا گشـتییەکەی لە ئەدەبی 

فارسـیدا دەتوانـرێ بـۆ رەخنەکاریـی بەرهەمـی هەمـوو شـاعیر و نووسـەر و تەنانـەت 

دەرهێنـەری فیلـم و هونەرمەندانـی شـێوەکاریش سـوود ی لێ وەربگیـرێ. لێـرەدا بـە 

مەبەسـتی تێگەیشـتنی شـێواز، رەخنەگـرە جیاجیـاکان سـوود لـە چەندیـن دەرکەوتە و 

خەسـڵەتی ئـەو بەرهەمـە کەڵـک وەردەگـرن وەک  فـۆرم، بنەمـا، و جـۆری هەڵبژاردنی 

وشـەکان و تەنانـەت جیهانبینـی و شـێوە مامەڵـەی داهێنـەر لەگـەڵ بابەتـی بەرباسـی 

بەرهەمەکەیـدا )شمیسـا، 1370: 18-25(. 

لـە ئەدەبی ئینگلیسیشـدا، شـێواز لە مانـای دووەمی ئـەم زاراوەیە لە زمـان و ئەدەبی 

فارسـیدا نزیکە. شـێواز لێرەدا بە شـێوەیەکی گشـتی بەم چەشـنە پێناسە کراوە: 

شـێواز شـێوەی دەربڕینـی زمانناسـانە لە پەخشـان یاخود شـێعردایە. شـێواز بریتییە 

لـە شـێوە و چلۆنایەتـی دەربڕینـی ئەو شـتەی نووسـەران و شـاعیران دەیانـەوێ بیڵێن. 

شـێوازی بەرهەمێکـی تایبـەت لە رێگـەی جۆری هەڵبژاردنی وشـەکان، جـۆری بنەمای 

رسـتەکان، جۆرەکانـی هونـەر و تەکنیکە بەکارهاتووەکان، چەشـنی کێش و سـەرواکان 

تایبەمتەندییـە  سـەرجەم  سـۆنگەی  لـە  گشـتی  بـە  و،  دەنگییەکانی تـر  ئولگـووە  و 

 :1993 ,Abrams(  شـێوەییەکانی ئـەو بەرهەمە و مەبەسـتە گوتەییەکانیشـی شـیدەکرێتەوه

.)203

هەروەهـاش، لـە تیۆرییـە سـتانداردەکانی زانسـتی کەالمـدا شـێواز بـە گشـتی بـە 

سـەر سـێ جۆری بـەرز، مامناوەندی، و خـواردا دابەش دەکـرێ. دیارە لەم پێناسـەیەدا 

»شـێوازی بـەرز« بـە مانـای شـێوازێکی یەکسـەر ئەدەبییـە کـە لێوانلێـوە لـە هونـەر و 

تەکنیکـە ئەدەبییـە جیاجیـاکان. »شـێوازی خوار«یـش دەاللـەت دەکاتە سـەر شـێوازی 

ئاسـایی زمـان یـان هـەر جـۆرە کەمایەسـییەک لـە شـێوازی بەرهەمێکـی ئەدەبیـدا.  

لە ئەدەبی کوردیدا شـێواز دەربڕی تایبەمتەندییە شـێوەیی و فۆرمییەکانی بەرهەمێکی 

ئەدەبـی و هونەرییـە و هەربۆیـەش لـە ئەدەبـی کوردیدا شـێواز زیاتر پیشـاندەری مۆرکە 

تاکەکانـی بەرهەمێکـی دیاریکـراوە. هـەر بـە هەمـان شـێوە، شێوازناسـی بریتییـە لـە 

پیشـاندان و دەرخسـتنی تایبەمتەندییە فۆرمی و شـێوەییەکانی بەرهەمێکـی ئەدەبی چ لە 

رووی هەڵبژاردنی وشـە و دەسـتەواژەکانەوە و چ لە رووی بابەتی بەرباسـی ئەو بەرهەمە 

و چ لە رووی شـێوازی رستەسـازی و داڕشتنی رسـتەکانەوە؛ هەروەهاش، شێوازناسیی، 
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دیاریکـراوی  ئەدەبیـی  قاڵبـی  تەنانـەت  و   رسـتەکان  بنەمـای  جـۆری  خوێندنـەوەی 

ئـەو بەرهەمـە و سـەرجەم مۆرکـە شـێوەییەکانی ئـەو بەرهەمـە بـە جـۆری کێشـەکان و 

سەرواکانیشـەوە دەگرێتـەوە. کەواتـە، بەکارهێنانی ئەم زاراوەیە بـۆ لێکۆڵینەوە لە ئەدەبی 

ئەردەاڵنیشـدا لـە جێـی خۆیەتـی ؛ هەڵبـەت، ئەگـەر کـۆی بەرهەمەکانـی ئەم سـەردەمە 

لـە رووی شـێوازەوە هاوچەشـن و هاوشـێوە بـن، ئینجا دەکـرێ بە شـێوازی ئەردەاڵنی 

ناودێـڕ بکرێـن. بـەاڵم، هـەر وەک دواتـر دەردەکـەو ێ، لـە بەر ئـەوەی کـە هەندێک لە 

بەرهەمـە ئەدەبییەکانـی ئـەو سـەردەمە لـە رووی شێوازناسـییەوە لـە بەرهەمەکانـی تـر 

جیـاوازن، کەواتـە ناکـرێ و ناشـبێ لـەم زاراوەیە بـۆ دەستنیشـان کردنی کـۆی بەرهەمە 

ئەدەبییەکانـی ئـەو سـەردەمە کەڵـک وەربگیردرێ. 

زیاتـر  کوردیـدا  ئەدەبـی  و  زمـان  لـە   )trend( رێبـاز  زاراوەی  تـرەوە،  لـە الیەکـی 

هەڵگـری دوو مانـای لێک جیـاوازە. ئـەم زاراوەیـە لـە الیەکـەوە لـەو باسـانەدا بـەکار 

لـەم  رێبـاز  زاراوەی  و  هەیـە  تەریقەتـەوە  و  سـۆفیگەری  بـە  پێوەندییـان  کـە  دەبـرێ 

گوتـارەدا زاراوەیەکـی ئاشـنا و فرەپاتـە وەک چـۆن دەوتـرێ رێبازی قادری یـان رێبازی 

نەقشـبەندی لـە سـۆفیگەر یدا. ئـەم زاراوەیـە لـە مانـای دووەمـی خۆیـدا سـەرجەم ئەو 

شـێوە و رێگـە و تەنانـەت مێتـۆدە جیاجیایانـە دەگرێتـەوە کـە لـە گوتـارە جیاوازەکاندا 

وەک ئاییـن، سیاسـەت و ئەخـالق بـەکار دەبرێـن. هەربۆیـە بەکارهێنانـی ئـەم زاراوەیە 

بـۆ دەستنیشـان کردنی کـۆی بەرهەمـە ئەدەبییەکانـی سـەردەمی ئـەردەاڵن نادروسـتە. 

هەروەهـاش، راسـتە لـە ئەدەبـی کوردیـدا رێبـازی ئەدەبیامن هەیـە، بەاڵم دەبـێ بوترێ 

کـە رێبـازی ئەدەبی لە قوتابخانەی ئەدەبـی جیاوازە و هەرکامیان پێناسـە و تایبەمتەندیی 

تایبەتـی خـۆی هەیه.

بەکارهێنانـی زاراوەی »قوتابخانـه« بـۆ پۆلێـک بەرهەمـی ئەدەبـی و هونـەری لـە 

لـە  تەنانـەت  تـر،  واتایەکـی  بـە  مۆدێڕنـە.  دیاردەیەکـی  خۆی لەخۆیـدا  ئەدەبناسـیدا 

خوێندنـەوە و هەڵسـەنگاندنی ئەدەبـی رۆژئاوایشـدا تـا بـەر لـە سـەدەی هەڤدەهـەم 

رووبـەڕووی هیـچ قوتابخانەیەکـی ئەدەبـی و هونـەری نابینـەوە. لە الیەکی تریشـەوە، 

ئەدەبیـی  رەخنـەی  بەیاننامـە،  بـە  پێویسـتی  »قوتابخانـه«   دامەزراندنـی  و  ئـارا  هاتنـە 

هاومـۆرک و تیۆریـی ئەدەبیـی یەکگرتـوو و گشـتگیر و تایبـەت هەیـە. جگـە لەمەش، 

قوتابخانـە ئەدەبییـەکان لـە ئەدەبی رۆژئاواییـدا گرێدراون بـە فەلسـەفە و الیەنە جیاجیا 

کۆمەاڵیەتـی و فەرهەنگی و سیاسـییەکانی شـێوەی ژیانی ئەو سـەردەمەوە کـە تێیدا ئەو 
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قوتابخانەیە گەشـە و پـەرەی سـەندووه )Haghighi, 1993: 7-15( . کەواتـە، ئەم زاراوەیە 

ناتوانـێ دەربـڕی ئـەو پۆلـە بەرهەمـە بێ کـە لـە سـەردەمی ئەردەاڵنەکاندا نـوورساون، 

چونکـە، هـەر وەک دەزانـرێ، ئـەو بەرهەمانـە لـە الیەکـەوە هەموویـان تایبەمتەندیـی 

هاوشـێوەی شێوازناسـانەیان تێـدا نییـە و، لـە الیەکی تریشـەوە، ئێمە خاوەنـی بەیاننامە 

یـان نووسـینێکی روونکـەرەوە و تیۆریـک  دەربـارەی ئـەو مۆرکانـە نیـن کـە لـە سـەر 

دەسـتی یەکـێ لـە شـاعیرەکانی ئـەو سـەردەمە  نوورسابێ.

لـەم وتـارەدا لە نێو ئـەو زاراوانەی کە بـۆ دیاری کردنی هاوشـێوەیی و هاوچەشـنیی 

شێوازناسـانەی بەرهەمـە ئەدەبییەکانی سـەردەمی ئەردەاڵن دێنە بەکارهێنـان، لە زاراوەی 

»سـونەتی ئەدەبـی« یـان »نەریتـی ئەدەبـی« کەڵـک وەرگیـراوە. ئەمـەش ئـەو نەریتەیـە 

کـە  زۆربـەی شـاعیرانی ئـەو سـەردەمە پەیڕەو ییـان کـردووە و لـە الیەکـەوە لـە ژێـر 

کاریگەرییـدا بوونـە و لە الیەکی تریشـەوە بۆخۆیان پەرەیان پێ داوە. ئـەم نەریتە ئەدەبییە 

بـە شـێوەیەکی بەربـاو لـە بەرهەمـی بێسـارانی و لـە سـەدەی یانـزەی کۆچیـدا رەنگی 

داوەتـەوە و پاشـان خانـای قوبـادی لـە سـەدەی دوانـزەدا پەرەی پـێ داوە و لە سـەدەی 

سێزدەشـدا لە سـەر دەسـتی مەولەو ی گەیشـتۆتە لوتکـە ی بەرزی هونەریـی خۆی. لەم 

نەریتـە ئەدەبییـەدا هەسـت بـە چەندیـن ماکە هاوشـێوەی شێوازناسـانە دەکەیـن؛ بەاڵم، 

بەکارهێنانـی دەسـتەواژەی »شـێوازی ئەردەاڵنـی« بـە مەبەسـتی دەستنیشـان کردنی ئەو 

بەرهەمانـەی لـەو سـەردەمەدا دانـراون ناولێ نانێکی هەڵەیـە چونکە، وەک پێشـرت وترا، 

ئـەو بەرهەمانـە لـە یەک شـێواز پەیـرەوی ناکـەن و منوونەی ریزپـەڕی وایـان تێدایە کە 

لـە بـاری شێوازناسـییەوە یەکسـەر پێچەوانـەی ئەوانـی تـرن. جگـه  لەمـەش، زاراوەی 

شـێواز دەربـڕی جـۆرێ روانگـەی تیۆریکـی ئەدەبـی و فەرهەنگـی و یان فەلسـەفییە و 

لـە چەندیـن ماکـە و تایبەمتەنـدی و بنەواشـە پێکهاتـووە. ئـەردەاڵن نـاوی ئـەو بنەماڵە 

و دەسـەاڵتەیە  کـە فەرمانیـان لـەو ناوچانـە بەدەسـتەوە بـووە نـەک ناونیشـانی جۆرێک 

روانگـەی فەلسـەفی یـان ئایینـی یـان ئەدەبی-کۆمەاڵیەتـی بـۆ ژیـان. هەروەهـاش، لە 

ئەدەبـی کوردیـدا واتـای چەمکـی شـێواز لـە مانـای یەکەمـی ئـەم زاراوەیـە لـە ئەدەبی 

فارسـیدا کـە لـە سـەرەوە ئاماژەمـان پێ کرد جیـاوازە. 

کەواتـه،  دەکـرێ بڵێیـن کـە لـە هەڵسـەنگاندنی ئەدەبـی کوردیـی پێـش سـەدەی 

هاوچەرخـدا، رووبـەڕووی  چەندیـن نەریتـی ئەدەبیـی جیـاواز دەبینـەوە وەک نەریتـی 

ئەدەبیـی ئـەردەاڵن بـە زاراوەی گۆرانـی، نەریتـی ئەدەبیـی بابـان بـە زاراوەی کرمانجی 
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ناوەڕاسـت و نەریتـی ئەدەبیـی بۆتان یـان خالدییـەکان بـە زاراوەی کرمانجی سـەروو. 

ئەردەاڵنـەکان«  زاڵـی  ئەدەبیـی  »نەریتـی  بوتـرێ  وایـە  باشـرت  لێرەشـدا  چەنـد،  هـەر 

چونکـە هـەر لـە سـەردەمی ئەردەاڵنەکانـدا و بە تایبـەت لـە کۆتاییەکانی دەسـەاڵتیاندا 

هەسـت بـە نەریتێکـی ئەدەبیـی یەکسـەر جیـاواز لـەو نەریتە زاڵـە دەکرێ؛ ئەمـەش ئەو 

نەریتەیـە کـە لـە الیەکـەوە بـە زاراوەیەکـی تـری زمانـی کـوردی بەرهـەم دەخولقێنێ و 

لـە الیەکی تریشـەوە لـە بـاری تایبەمتەندییە شێوازناسـانەکانەوە بـە تەواوی لـەو نەریتە 

زاڵـە جیـاوازە. هەربۆیە لـەو زاراوانـەی سـەرەوە تەنهـا زاراوەی »نەریتـی ئەدەبی«یە کە 

دەتوانـێ بـە تـەواوی دەبـڕی هاوچەشـنیی شێوازناسـانەی کۆی ئـەو بەرهەمانـە بێ کە 
لـەو سـەردەمەدا و بـە زاراوەی گۆرانـی خولقێنـدراون.1

4- منوونەکان بۆ شیکاری لە م لێکۆڵینەوەیەدا

گەرچـی لـە سـەدەی یـازدەوە بـۆ سـەدەی سـێزدەهەم چاومـان بـە گەلـەک بەرهەمـی 

ئەدەبی دانسـقە و بـەرز دەکەوێ که بـە زاراوەی گۆرانی  هاتوونەتە نووسـین، بەاڵم، لەم 

لێکۆڵینەوەیە دا سـێ منوونە شـێعری سێ شـاعیری هەڵکەوتوو لە سێ سەدەی جیاوازدا 

وەکـوو منوونـە دەخەینـە بـەر هەڵسـەنگاندن . لـە سـەدەی یازدەهەمدا تیشـک دەخەینە 

سـەر شـاعیری گـەورەی ئـەو دەورەیـە، مسـتەفا بێسـارانی؛ لـە سـەدەی دوازدەهەمـدا 

ئـاوڕ لـە شـێعرەکانی خانای قوبـادی دەدەینـەوە؛ لە سـەدەی سێزدەهەمیشـدا منوونەی 

شـێعری شـاعیری بەرزی ئـەم سـەردەمە، مەولـەوی، دەهێنینـەوە. هەڵبەت لـەم وتارەدا 

بەرهەمـی ئـەم سـێ شـاعیرە وەکـوو منوونـە لـەو بەرهەمانـە هێرناوەتـەوە  کـە خاوەنی 

هاوشـێوەیی شێوازناسـانەن کە ژمارەی ئـەم بەرهەمانەش زۆرن؛ گەلەک شـاعیری دیکە 

لـەم نەریتـە ئەدەبییەدا بەرهەمەکانیان لە رووی شێوازناسـییەوە هاوشـێوە و هاوچەشـنی 

ئـەو سـێ منوونەیـەن؛ بۆ وێنـە، لـە بەرهەمەکانی وەلـی دێوانە و مەسـتوورەدا هەسـت 

بـەو هاوشـێوەییە شێوازناسـانە دەکـرێ. هەرچەنـد دەبـێ ئامـاژەش بەوە بکـرێ کە هەر 

لـەم سـەردەمەدا چەنـد شـاعیرێک لـە ئـارادا بوونـە کـە چ لـە رووی زاراوەوە و چ لـە 

رووی شـێوازەوە لەو سـێ شـاعیره و لە زۆربەی  شـاعیرانی ئەو سـەردەمە جیاوازن. بۆ 

1- هەڵبـەت بـە سـەرنجدان بـەوەی کـە زۆربـەی رەخنەگـران لـە ئەدەبـی کوریـدا لـە زاراوەی رۆمانتیسـیزم بـۆ 

دەستنیشـان کردنی شـێوازی بەرهەمەکانـی مەولـەوی و بـە تایبـەت کاریگەریـی ئـەم شـێوازە لەسـەر سـەرهەڵدانی 

شـێعری نوێـی کـوردی و شـێعری عەبدواڵ گـۆران کەڵـک وەردەگـرن، دەتوانیـن شـێوازی بەرهەمە شـێعرییەکانی 

وێـژەی گۆرانـی بـە »رۆمانتیسـیزمی کـۆن« و شـەپۆلی شـێعریی گـۆران بـە »رۆمانتیسـیزمی نـوێ« نـاو بەریـن.
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منوونـە، سـاملی سـنە و مەجـدی لە شـاعیرە بەرچاوەکانـی سـەردەمی ئەردەاڵنن کە بە 

زاراوەی کرمانجـی ناوەڕاسـت و بە پێی کێشـی عەرووزی چەندیـن بەرهەمی رەنگینیان 

داهێنـاوە. هەربۆیـەش، دەتوانیـن لێـرەدا ئـەو پۆلێنبەندییـە بدرکێنیـن کـە ئێمـە خاوەنی 

دوو نەریتـی ئەدەبیـی جیاوازیـن لە سـەردەمی ئەردەاڵنەکانـدا: نەریتـی زاڵ و زۆرینە و 

نەریتـی کۆتایـی و پەراوێـزی. بێسـارانی، خانـای قوبـادی، مەولـەوی، وەلـی دێوانە و 

مەسـتوورە سـەر بـە نەریتـی ئەدەبیـی زاڵـن و مەجدی و سـاملی سـنە سـەر بـە نەریتی 

ئەدەبیـی کۆتایـی یـان پەراوێـزی. لێـرەدا سـێ منوونە لـە شـێعرەکانی نەریتـی ئەدەبیی 

زاڵـی ئـەردەالن دەهێنینەوە:

1- منوونەی یەکەم شێعرێکی مستەفا بێسارانییە لە سەدەی یازدەهەمی کۆچی:

شیرین پەی خاسـان، شەرت هەن شەرم نیەنشــیرین شــەرم نیــەن، شــیرین شــەرم نیەن

جــە ئافتــاو خاســتەر کەســێ کــێ دیــەن؟پەی چێـش مەواچان حیجاب خاس نیەن

ئافتــاب و مەهتــاب هیــچ کــەس منــەدیئەگەر پەی خاسـان حیجاب خاس  مەدی

ــش ــۆ جەمین ــۆ شــەم ب ــەی ت وه  دینــشکەســێ وێن مەیــان  پەروانــان  الزم 

خاســانیمئێمەیــچ پەروانــەی شــەم شوناســانیم دینــە  ســفتەی  پەڕوبــال 

پێغەمبەرانیــم دیــن  پــاک  نەزەرانیــممیللەتــی  کــەم  تایفــەی  جــە  نــەک 

پاکتــەن نــووری  جەمیــن  ــەن؟بنامنــە  ــێ باکت ــە ک ــی، ج ــۆ پاکەن ــەر ت ئ

)بێسارانی، 1375: 365-6(

لـە سـەدەی  قوبادییـە  بەرهەمەکانـی خانـای  لـە  پارچەیـەک  2- منوونـەی دووەم 

کۆچـی: دوازدەهەمـی 

ــەوقەهەی هــەی جــەو فەســڵ ئــااڵی پڕزەوقــە ــارای پڕ ش ــەزم س ــەمیم ب ــەو ش ج

جــەو فــەزای فەڕبەخــش بــۆی عەنبەربێزەجــەو بەهەشــت ئاباد فــەرەح ئەنگێــزە

ــەوازی ــەو دڵ ن ــی ب ــەو خاس ــڵێ ب تەماشــاش پووچــەن بــێ عێشــق بازیفەس

ــا بــە شــەو ــا بــە رۆ، بــە رۆ ت ــورسەوبــە شــەو ت ــیرین و خ ــاز ش ــەزم س ــی ب چەن

جــام بــادەی نــاب تێشــدا مــوەردەنجەو گوڵــزارەدا گــوڵ گەشــت مەکەردەن

)خانای قوبادی، 1977: 186(

3- منوونـەی سـێیەم شـێعرێکی مەولـەوی تاوەگۆزییـە لـە سـەدەی سـێزدەهەمی 

کۆچـی:

ــاوەردەن ــخ ئ ــە بێ ــادیم ج ــەژارەت ش دووریــت ریشــەی دڵ خەیمەکەن کەردەنپ
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کــەرد تووتیــا  وە  فەرقــم  ــەردفیراقــت  ــا ک ــەم جی ــە ه ــازام ج ــت ئ جیایی

وە مەرگــت قەســەم رازیــم وە مەرگــموەسواسەت وەی تەور ئێش دان وە جەرگم

ــۆ ــام ن ــەو نەم ــاف ن ــدەر ئینس ــت ب مــەردەن خاســتەرەن یــا خــۆ دووریــی تــۆوێ

دووریت هەر سـاتێ سـەد مەرگەن پەرێممــەردەن یــەک ســاتەن ئەرواحەکــەی وێم

یەنــد دووریــت وینــۆ هێــامن دڵ شــادەنمەر جەسـتەی خەستەی من جە فووالدەن

خسووســەن ئــەو کەس شــای وەفــاداراندەک رەحمــەت لەو قەبر گشــت وەفاداران

)مەولەوی، 1961: 128-9(

5- تایبەمتەندییە سەرەکییەکانی فۆرم و ناوەرۆک 

الـف( لـە سـەرجەم شـێعرەکانی دیوانـی مەولـەوی دا کێشـەکان بڕگەییـن.1 لـە دیوانـی 

بێسـارانی دا هـەر بـە هەمـان شـێوە کێشـەکان بڕگەییـن. هـەر ئـەم تایبەمتەندییـەش لـە 

خورسەو و شـیرین-ی خانای قوبادی دا دەبیندرێ. لەو سـێ منوونە شـێعرەی سـەرەوە، 

کێشـەکان بڕگەیـی و بـە شـێوەی 5+5 داڕێژراون. کێشـی بڕگەیـی بە تەواوی لە کێشـی 

عـەرووزی جیاوازە. کێشـی عەرووزی لە ئەدەبی کالسـیکی عەرەبی و فارسـیدا کێشـی 

زاڵـی نێـو بەرهەمەکانـە، کەچـی وەک دەبیندرێ لـە نەریتـی ئەدەبیی ئەردەاڵنـدا رەچاو 

نەکـراوە و بـەکار نەهێرناوە.

خاڵـی جێـی سـەرنج ئەوەیە کە کێشـی بڕگەیی نەک هەر لەم سـێ منوونە شـێعرەی 

سـەرەوەدا بەڵکـوو لـە زۆربەی هـەرە زۆری بەرهەمـە ئەدەبییـە کوردییەکانی سـەردەمی 

ئەردەاڵنەکانـدا بـەکار هێرناوە. جگە لە چەنـد منوونەیەکی دەگمەن لـە کۆتایی دەورەی 

ئەردەاڵنەکاندا، وەک لە شـێعرەکانی سـاملی سـنە و مەجدی دا، کێشـی بڕگەیی کێشـی 

زاڵـی نێو سـەرجەم ئـەو بەرهەمە ئەدەبیانەیـە کە لە سـەردەمی ئەردەاڵنەکانـدا هاتوونەتە 

بەرهەم.

دەورەی  کـوردی  شـاعیرانی  کـە  ئەوەیـە  لێـرەدا  گرنـگ  هـەرە  خاڵـی  دیسـانەوە، 

ئەردەاڵنـەکان بـە هۆشـیاریی تـەواوەوە ئەم کێشـەیان لـە شـێعرەکانیاندا بـە کار هێناوە. 

مەولـەوی لـە »داراالحسـان«دا عـەرووزی دەرس داوە کەچی بۆخۆی لە یەک شـێعری 

کوردیشـیدا عـەرووزی بـەکار نەهێنـاوە. خانـای قوبادی یـش بـە حوکمـی ئـەوەی لـە 

بنەماڵەیەکـی خوێنەواردا پـەروەردە بووە و ئاگاداری زانسـتە ئەدەبییەکانی ئەو سـەردەمە 

1- بڕوانە بۆ تێزی دوکتۆرای ئەنوەر قادر محەمەد، مەولەوی، شاعیری لیریکای گەورەی کورد، 2003.
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و بـە تایبـەت ئەدەبی کالسـیکی فارسـی بـووه،  بە تـەواوی شـارەزای زانسـتی عەرووز 

بـووە کەچـی لە شـاکارەکەیدا سـەرجەم دێڕەکان بـە پێی کێشـی بڕگەیـی هۆنراونەتەوە. 

دیسـانەوە، بێسـارانی-یش لـە حوجرەکانی سـەرەتای سـەدەی یازدەهەمـدا وەکوو فەقێ 

خوێندوویەتـی و ئـاگاداری عـەرووزی عەرەبـی و فارسـی بـووە کەچی لـە دیوانەکەیدا 

شـێعرەکان ده  کەرتـی و لـە شـێوەی 5+5ن.  بـە هەمـان شـێوە، مەسـتوورە لـە شـێعری 

فارسـیدا عـەرووز بـەکار ئەهێنـێ کەچی لە زۆربـەی هـەرە زۆری شـێعرە کوردییەکانیدا 

تەنانـەت  و  دێوانـە  وەلـی  بەرهەمەکانـی  لـە  تایبەمتەندییـە  ئـەم  بڕگەییـن.  کێشـەکان 

رەنجووری-شـدا دەبینـدرێ کە شـوێنی ژیانی لـە ناوچەی ژێر دەسـەاڵتی ئەردەاڵنەکان 

زۆر دوور بـوو. کەواتـە، یەکێک لە گرنگرتیـن تایبەمتەندییە شێوازناسـانەکان لە نەریتی 

ئەدەبیـی ئەردەاڵنـدا بریتییـە لـە بەکارهێنانـی کێشـی بڕگەیـی کـە کێشـێکی رەسـەن و 

خۆماڵییـە و لـە بنەڕەتـدا لەگـەڵ کێشـی عەرووزیـدا ناتەبایە.

ب( یەکـێ لـە رێگـە سـەرەکییەکانی هەڵسـەنگاندنی شـێوازی بەرهەمێکـی ئەدەبی 

 .)diction(  بریتییـە لـە سـەرنجدان بـە جـۆری شـیوازی زمانـی و هەڵبژارنـی وشـەکان

وشـەکان لە رووی ئێتیمۆلۆژی و رەچەڵەکناسـییەوە دەچنەوە سـەر کام زمان و میرات؟ 

بەرهەمەکـەدا وشـەکان  لـە  ئایـا  یـان کـەم؟  تێکەڵـەکان زۆرە  ئاوەڵنـاوە  ئایـا ژمـارەی 

تەنهـا لـە شـێوەزارێکی تایبەتـەوە وەرگیـراون یـان لـەو بەرهەمـەدا وشـەی شـێوەزار و 

بنزاراوەکانی تریـش ئامـادەن؟ ئایـا زاراوە زانسـتییەکان، واتـە ئـەو زاراوانـەی پێوەندییان 

بـە کیمیـا و بیـرکاری و مەنتیـق و فەلەکناسـییەوە هەیە، لـە بەرهەمەکـەدا دەرکەوتوون؟ 

بـە سـەرنجدان بـەو سـێ منوونـەی سـەرەوە و بـە ئاوڕدانـەوە لـە سـامانی وێـژەی 

گۆرانـی ئەوەمـان بـە سـانایی بـۆ دەردەکـەوێ کـە هەرچەنـدە ناوبەنـاو رووبـەڕووی 

وشـەی عەرەبـی دەبینـەوە، بـەاڵم ئـەم وشـە عەرەبیانە هەمـان ئەو وشـانەن کـە بوونەتە 

موڵکـی زمانـی فارسـی و ماناکەشـیان لـەو زمانـەدا گـۆڕاوە. بە بـەراورد لەگـەڵ نەریتە 

ئەدەبییەکانـی تـری ئەدەبـی کـوردی، ژمـارەی وشـە عەرەبییـەکان لـە نەریتـی ئەدەبیـی 

لـە  فارسـییەکانن کـە  ئەمـە وشـە  پێچەوانـەوە،  بـە  لێـرەدا،  ئەرەدەاڵنـدا زۆر کەمـرتە. 

دەقەکانـدا دەرکەوتـوون. جیـاوازی لەگـەڵ نەریتـی ئەدەبیـی بابا نـەکان لـە الیەکەوە و 

نزیکایەتـی و هاوڕەگـی لەگەڵ زمانی فارسـی لـە الیەکی ترەوە دوو هۆکاری سـەرەکین 

بـۆ هەڵبژاردنـی وشـەی فارسـی لـە ئەدەبـی گۆرانیـدا. بـۆ منوونـە، لـەو سـێ منوونـە 

شـێعرییەی سـەرەوە چاومـان بـەم وشـانە دەکـەوێ کە کەمـرت لـە شـێعری قوتابخانە و 
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نەریتـە ئەدەبییەکانـی تـردا بـە کار هێـرناون:  ئافتـاب، مەهتـاب، پەروانـە، شوناسـان، 

بەهەشـت ئاباد، فەڕبەخـش، دڵ نـەوازی، خەسـتە، و فـووالد.

ئاسـاییە.  زمانێکـی  خۆماڵیـی  دەربڕینـی  گۆرانـی  شـێعری  تـرەوە،  الیەکـی  لـە 

ئەگـەر سـامانی ئەدەبـی گۆرانـی بخرێتـه بـەر پشـکنین، ئـەم خا ڵەمـان بەڕاشـکاوی 

بـۆ دەسـەملێندرێ کـه زمانـی شـێعری لـە ئەدەبـی گۆرانیـدا ئاسـایی و سـاکاره و لـه 

کەمـرت شـوێنێکدا وشـەکاریی کالسیسـتی تیایـدا بـەدی دەکرێـت کـه ئەمـەش بۆخۆی 

وۆردزوۆرس  ویلیـام  کـه  هەروەهـا  رۆمانتیکـه.  شـێعری  سـەرەکیی  تایبەمتەندیـی 

لـه پێشـە کی دیوانەکەیـدا لـه سـا ڵی 1800 و ڤیکتـۆر هۆگـۆ لـه پێشـەکی شـانۆنامەی 

کڕاموێـل لـه سـا ڵی 1828دا ئاماژەیـان بـۆ کـردووە، بەرهەمـی رۆمانتیکی ئەبێ سـاده و 

ئاسـایی بـێ و، به وتـەی وۆردزوۆرس، هەمان زمانی قسـەکردنی خە ڵکـی الدێ بێ. بۆ 

منوونـه، یەکـەم دێڕی دیوانەکـەی مەولەوی دەربڕینێکی ئاسـاییه له زمانێکی ئاسـایی و 

لەسـەر شـێوازێکی ئاسـایی:

ــم ــتەی زەبوون ــی جەس ــا ب ــەو تەنی دیســان ســەر واز کــەرد د ڵــەی پڕهوونــمئیمش

)مەولەوی، 1371: 2(

شـێعر  کـه  دەکات  خاڵـەش  ئـەو  بـۆ  ئامـاژە  وۆردزوۆرس  الیەکـی  تـرەوه،  لـه 

هە ڵقـواڵوی هەسـتێکی بەسـۆزه کـه ئـەم تایبەمتەندییـەش لـه بەشـێکی زۆری وێـژەی 

گۆرانیـدا خـۆی دەنوێنـێ، چونکـه وەک دەزانـرێ، بەشـێکی وێـژەی گۆرانـی لـە ژێـر 

کاریگەریـی رێبازەکانی تەریقەت و سـۆفیگەریدایە، بۆ منوونە، سـۆزی سـۆفیەتی وای 

لـه مەولـەوی کـردووه کـه شـێعری له ناخـی پـاک و بێگەردییـەوه هە ڵقو ڵـێ. مەولەوی 

موریـدی شـێخ سـەراجەددین و دواتـر شـێخ زیائەددیـن بـووه و شێعرەکانیشـی پڕن له 

هەسـتی بەسـۆز و چەشـه و د ڵـداری بەرانبـەر بـه پیـر و مورادەکـەی:

ــد بەهــرەی ســەرمەدی بیاگــەی حەقیقــەت جیلــوەی ئەحمــەدیشــێخی دەو ڵەمەن

پــای هــەردەی بەقــا یاتاغگــه کــەردهجــه شــەو هەوارگــەی فەنــا ویــەرده

)هەمان، 298(

پـاش خوێندنـەوەی شـێعری گۆرانـی پێویسـته دوو خـا ڵ لـه بـەر چـاو بگیـردرێ: 

ئـەوە  لەبـەر  و  شـاعیرە  بێ خەوشـی  ناخـی  هە ڵقـواڵوی  گۆرانـی  شـێعری  یەکـەم، 

رەسـەنن کـه دەسـتکاری کـراو نیـن؛ واتـه، شـاعیری کالسیسـت بـۆ پێڕەوی کردنـی 

کێشـی عـەرووزی توانـا و مـەودای بەکارهێنـان و هە ڵبژاردنـی هەر چەشـنه وشـەیەکی 
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نییـه و کاتـی واش هەیـه چەنـد جـار بـه سـەر شـێعرەکەیدا دێتـەوه و وشـەکان پـاش و 

پێـش دەکات، بـەاڵم لـه تیۆریی رۆمامنتیسـیزمدا شـێعر وەکـوو »وەحی« وایـه و به هەر 

شـێوەیەک هەسـتی شـاعیر هاتـه بزواندن هەر بـەو شـێوەیەش ئەبێ له رێگـەی زمانەوە 

دەری ببـڕێ. هـەر وەک چـۆن لـه چەندیـن شـوێنی قورئانی پیـرۆزدا ئاماژه بـەوە کراوه 

کـه پێغەمبـەری ئیسـالم )د.خ( پێویسـته بێ دەسـتکاری کردن ئایەتەکانـی خـوای گەورە 

بگێڕێنێتەوە.

لە زاراوەی گۆرانیدا بنەواشـەی رسوشـتێتی بە تەواوەتی دیارە و جۆرێک هاوتەبایی 

لـە نێـوان ئـەم زاراوەیه و رەوانـی و بێگەردی رسوشـتی هەوراماندا دەبینـدرێ. زاراوەی 

گۆرانـی تا ئێستاشـی لەگەڵدا بێ نەیتوانیوە بـە تەواوەتی لەو تایبەمتەندییە رسوشـتییەی 

خـۆی دەربـاز بـێ. ئـەم رەهەنـدە لـە زاراوەی کرمانجـی ناوەڕاسـت و بـە تایبـەت لـە 

لـە کۆتایـی سـەدەی  تایبـەت  بـە  زمانەکـه،  لێـرەدا  و  نابینـدرێ  بنـزاراوەی سـۆرانیدا 

بیسـتەم بـەم الوە،  رووبـەڕووی گەلێـک پرسـی جیاجیـا وەک بابەتێتـی  )objectivity( و 

دەرهەسـتکاری )abstraction(  و بەرهەسـتکاری )concretization(  بۆتـەوە. 

بنەواشـەی رسوشـتی لە زاراوەی گۆرانیـدا و رەهەندی پێش مۆدێڕنی ئەم بنەواشـەیە 

جۆرێـک لـە تایبەمتەندیی رسوشـتی داوەتە ئـەو بەرهەمانەی بـەم زاراوەیـە نوورساون. 

هەربۆیـە، بەرهەمەکانـی نەریتـی ئەدەبیـی ئـەردەاڵن لـە بەرهەمـی سـەر بـە نەریـت و 

قوتابخانەکانـی تـر نەرمـرت و رەوانـرتن و تەعبیـر لە سـۆز و هەسـتێکی قووڵـی مرۆڤانە 

دەکەن؛ ئەو هەسـتەی لە سـیاچەمانە و هۆرەشـدا دەبیندرێ. جۆش وخرۆشـی سـۆفیانە 

لـە الیەکـەوە و دەنـگ و شـێوەی دیـاردە رسوشـتییەکان لـە الیەکی تـرەوە بە باشـرتین 

شـێوە و بـە رەوانـی لـە زاراوەی گۆرانیـدا دەنوێندرێنەوە.   

ج( بەکارهێنانـی قاڵبێکـی ئەدەبیی دیاریکراو یەکێکە لە تایبەمتەندییە سـەرەکییەکانی 

قاڵبێکـی  بـە  چاومـان  دەگمـەن  بـە  زۆر  گۆرانیـدا  وێـژەی  لـە  ئەدەبییـەکان.  نەریتـە 

بەکارهێـرناو  ئەدەبیـی  قاڵبـی  کاتەکانـدا  لـە زۆربـەی  لێـرەدا  دەکـەوێ.  وەک غـەزەڵ 

جووتسـەروایە. هەرچەنـد لـە چەندیـن قاڵبـی ئەدەبیـی دیکـەش وەک یـەک کۆپلەیی، 

دوو خشـتەکی، و قەسـیدە سـوود وەرگیـراوە، بـەاڵم جووتسـەروا قاڵبـی ئەدەبیی زاڵی 

نەریتـی ئەدەبیـی ئەردەاڵنـە. وەک لـەو سـێ منوونەیـەی سـەرەوەدا دەبینـدرێ، قاڵبـی 

ئەدەبیـی ئـەو شـێعرانە جووتسـەروایە. 

هـەر بـەم پێیـە دەتوانیـن بڵێین کـە ئەم شـێعرانە بە گشـتی دەچنـە خانـەی لیریکەوە 
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)lyric( . لیریـک یەکێکـە لـە سـێ ژانـری سـەرەکیی شـێعر و بۆخـۆی چەندیـن قاڵبـی 

ئەدەبـی وەک جووتسـەروا، قەسـیدە، و غـەزەڵ دەگرێتـەوە. بـەاڵم لـە نێو ئـەم قاڵبانەدا 

جووتسـەروا لـە بـاری نزیکایەتـی لەگـەڵ تایبەمتەندییەکانـی لیریـک پشـکی شـێری 

بەرکەوتـووە. بـە واتایەکـی تـر، قاڵبـی غـەزەڵ بـە هـۆی وشـەکاریی زۆرەوە و بە هۆی 

کێشـی عـەرووزی و لەبـەر ئەوەی کـە سـەرواکان تەنها لە کۆتایـی کۆپلەکانـدا دووبارە 

دەبنـەوە کەمـرت لەگـەڵ مۆرکـە ئاشـناکانی لیریکـدا رێکدەکـەوێ. جووتسـەروا بـەو 

شـێوەیەی لـە شـێعرەکانی نەریتـی ئەدەبیـی ئەردەاڵنـدا بـەکار هێـرناوە بـە یەکێـک لـە 

باشـرتین و رەوانرتیـن منوونەکانـی لیریکـی کـوردی ئەژمێـردرێ.

د( بەکارهێنانـی ئـەو هونەرانـەی دەچنـە خانـەی ئولگـووە دەنگییەکانـەوە یەکێکـی 

تـر لە تایبەمتەندییـە شێوازناسـانەکانی بەرهەمـە ئەدەبییەکانی نەریتـی ئەدەبیی ئەردەاڵن 

پێکدەهێنـێ. ئەگەر بە وردی سـەرنجی ئەو سـێ منوونە شـێعرییەی سـەرەوە بدەین ، بە 

سـانایی تێدەگەیـن کـە لـە هەموویاندا هەنـدێ تەکنیکی دەنگیی ئاشـنا بـەکار هاتوون. 

لـە الیەکـی تـرەوە،  سـەروای ناوەکـی، واتـە سـەروای ئامـادە لـە یـەک دێـڕدا و پـاش 

تەواوبوونـی پێنـج کـەرت لـە دێڕەکـە ئامادەیـە. بەکارهێنانی ئـەم تەکنیکانە کـە بۆخۆی 

دەربـڕی ئـەو هەسـتەیە کە  لێوانلێوە لە خەلسـە و سـۆز و جۆش وخرۆشـی سـۆفیانە، لە 

نەریتـی ئەدەبیـی ئەردەاڵنـدا بـە تەواوەتی دەرکەوتـووە و کەمرت لـە نەریتـە ئەدەبییەکانی 

تـری ئەدەبـی کوردیدا دەبینـدرێ. لە زۆربـەی کاتەکاندا هـەر کام لە دێـڕەکان بۆخۆیان 

دەبنـە دوو بەشـەوە و بـە هـۆی وەسـتانێکەوە لێکـدی جیا دەبنـەوە. ئەمەش خەسـڵەتی 

سـەرجەم بەرهەمـە رەسـەنەکانی ئەدەبیاتـی هەمـوو نەتەوەکانـە. ئـەم وەسـتانە کـە بـە 

سـیژورا )caesura( نـارساوە یەکـەی مانایـی دێرەکانیـش دەکا بە دوو بەشـەوە. 

ئـەم بەرهەمانـە هەڵگـری زۆرێـک تەکنیـک  تایبەمتەندییـە دەنگییانـە،  جگـە لـەم 

و هونـەری گوتەیـی و دەنگیـن. بـۆ وێنـە، دووبارەبوونـەوەی پیتگەلـی »ش«، »گ« و 

»ف« لـەم کۆپالنـە دا بـە باشـرتین شـێوە پیشـاندەری تەکنیکـی »هاونشـینیی دەنـگ«ه 

.)alliteration(

نیــەن شــەرم  شــیرین  نیــەن،  شــەرم  شــیرین 

شــیرین پــەی خاســان، شــەرت هــەن شــەرم نیــەن

)بێسارانی(

جــام بــادەی نــاب تێشــدا مــوەردەنجەو گوڵــزارەدا گــوڵ گەشــت مەکەردەن
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)خانای قوبادی(

کــەرد تووتیــا  وە  فەرقــم  ــەردفیراقــت  ــا ک ــەم جی ــە ه ــازام ج ــت ئ جیایی

)مەولەوی(

هـەر بـە هەمـان شـێوە، بەکارهێنانـی چەندین پیتـی دەنگـداری بڵنـد و خولقاندنی 

مەبەسـتی  بـە  کۆپلەیـەی خـوارەوەدا  دوو  لـەم   )visual imagery( دیـداری  ئیامژێکـی 

رابواردنـن،  خەریکـی  تێیـدا  شـیرین  و  خـورسەو  دیمەنـەی  ئـەو  زەق کردنـەوەی 

منوونەیەکـی باشـە بـۆ گرنگیدانـی شـاعیرانی سـەر بـەم نەریتە بـە تەکنیـک و ئو لگووە 

دەنگییـەکان لـە الیەکـەوە و بەکارهێنانـی ئیـامژ و وێنـەی خەیاڵکـرد لە الیەکـی ترەوە. 

بوونـی ئیـامژ یـان وێنـەی خەیا ڵـی لـه دەقێکـی ئەدەبیـدا بـه تایبەمتەندییەکـی باشـی 

ئـەو دەقـه ئەژمێـردرێ. جـان درایـدن شـاعیری ئینگلیسـی سـەدەی حەفدەهـەم »وێنـه 

دادەنـێ و شـەفیعی کەدکەنـی »وێنـەی  بـه تەشـقی ژیانـی شـێعری  دروسـت کردن« 

خەیا ڵـی« بـه »جەوهـەری بنەڕەتی«ی شـێعر لـه قە ڵـەم دەدات. ئارویـن مێهرەگان-یش 

لـه کتێبـی دیالێکتێکی هێامدا دە ڵێ: »شـێعر چەشـنه هزرێکی وێنەییه نەک کۆشـکێکی 

رازاوه لـه وشـه« )اخـوت، 1378: 9-22(.

بێجگـە لەمـەش، بەکارهێنانـی چەندیـن پیتـی کـپ لـە تەنیشـت چەندیـن پیتی گڕ 

بـە مەبەسـتی پیشـاندانی ئەو جۆش-وخرۆشـەی  لەو سـاتەدا ئـەو دوو کەسـە دادەگرێ 

بایەخـی ئـەم جـۆرە تەکنیکانـە الی شـاعیر پیشـان دەدات. دیسـانەوە، بەکارهێنانـی 

چەندیـن ئاوەڵناوی تێکەڵ وەک »پـڕزەوق«، »پڕشـەوق«، »فەرەح ئەنگێز«، »فەڕبەخش« 

و »عەنبـەر بێز« بە مەبەسـتی خسـتنە رووی فرەڕەنگـی و دەوڵەمەندیی ئـەو  دیمەنە چ لە 

رووی کەلوپەلەکانـەوە و چ لـە رووی هەسـتی ئـەو دوو ئەویندارەوه بە باشـرتین شـێوە 

بـە ئەنجام گەیشـتووە:

ــەوقەهەی هــەی جــەو فەســڵ ئــااڵی پڕزەوقــە ــارای پڕش ــەزم س ــەمیم ب ــەو ش ج

فەرەح ئەنگێــزە بەهەشــت ئاباد  جــەو فــەزای فەڕبەخــش بــۆی عەنبەر بێزەجــەو 

ناوەدەنـگ )onomatopoeia( لـە ناو ئـەو تەکنیکانەی سـەر بە ئولگـووە دەنگییەکانن 

بـە تایبەتـی لە شـێعری مەولەوی دا بـە زۆری رەنگی داوەتـەوه.)11( )پاوئرقـی 11بڕوانە 

ادارە  بـۆ کلێـوم عێامن پـور، زیبایی شانسـی دیـوان اشـعار مولـوی کـرد، سـلیامنیە: 

فرهنـگ، 2010.(  . لـەم کۆپلەیـەی خانای قوبادی-شـدا چ لە دێـری یەکەمدا کە جۆرێ 

دووبارەبوونـەوەی مێلۆدیئاسـای تێدایـە و چ لـە دەسـتەواژەی »چەنـی بـەزم سـاز« لـە 
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دێـڕێ دووەمـدا رەنگدانـەوەی ئـەو نۆتـە موسـیقاییانە دەبینیـن کـە باربود، مۆسـیقاری 

لـەرەی  تێیـدا  و  سـازکردبوو  پاشـای  بـۆ  پەرویـز،  خـورسەو  دەربـارەی  بەناوبانگـی 

هاوئاهەنگـی لـەش و سـەمایەکی ئـارام هەسـت پێ دەکـرێ:

ــا بــە شــەو ــا بــە رۆ، بــە رۆ ت ــورسەوبــە شــەو ت ــیرین و خ ــاز ش ــەزم س ــی ب چەن

هـ ( سـەرەڕای دەرکەوتنـی ئـەم تەکنیکە گوتەییانـە  لە بەرهەمـە ئەدەبییەکانـی نەریتی 

ئەدەبیـی ئەردەاڵنـدا، دەتوانیـن بڵێیـن کـە بـە الی شـاعیرانی ئـەم نەریتەوە دەرخسـتنی 

شـێعرەکەدا  دێڕەکانـی  سـەرجەم  لـە  بـاس  بـەر  بابەتـی  بـە  گرنگیـدان  و  نـاوەرۆک 

گەلـەک گرنگـرت بـووە لـە وشـەکاریی ئاشـنای نێـو ئەدەبـی کالسـیک. هەربۆیـە، گەر 

بەراوردکارییـەک لـە نێـوان بەرهەمەکانـی نەریتـی ئەدەبیـی ئـەردەاڵن و بابانـدا ئەنجام 

بدەیـن، تێدەگەیـن کـە گرنگیـدان بـە شـێوە و روخسـار و بایـەخ دان بـە وشـەکاری لە 

نەریتـی ئەدەبیـی بابانـدا زۆرتـر رەچاو کـراوە. 

وای  گۆرانیـدا  شـێعری  لـە  بەربـاس  بابەتـی  و  مانـا  و  نـاوەرۆک  بـە  گرنگیـدان 

کـردووە کـە سـەرجەم شـێعرەکە خاوەنـی یەکێتییەکـی ئەندامـوار )organic unity( بـێ. 

بـه پێچەوانـەی شـێعری کالسیسـتی کـوردی که هـەرکام له بەیتـەکان بۆخۆیان چەشـنه 

سـەربەخۆیییەکیان هەیـه و شـاعیر دەیـەوێ تـەواوی بابەتەکـه برتینجێنێتـە نێـو تاقـە 

بەیتێکـەوه، لـه بەشـێکی زۆری شـێعری گۆرانیـدا بابەتـی شـێعرەکە به سـەر سـەرجەم 

دەقەکـەدا بـاو کراوەتـەوه. زاراوەی یەکێتـی ئەندامـی )Organic Unity( کـه له زانسـتی 

زیندەوەرناسـییەوە هاتۆتـه نێـو رەخنـەی ئەدەبییـەوه باس لـەوە دەکات که هـەر دەقێکی 

ئەدەبـی دروسـت وەک لەشـی گیانلەبەرێـک ئەبـێ دوو تایبەمتەنـدی هەبـێ: یەکـەم، 

سـەرجەم ئەندامـه پێویسـتەکان لـه بەرهەمەکـه یـان لـه لەشـی گیانلەبەرەکـەدا هەبـن؛ 

دووەم،  ئـەم ئەندامانـه پێکـەوه هـاوکاری بکـەن. لـە بەرهەمـە شـێعرییەکانی وێـژەی 

گۆرانیـدا وەهـا تایبەمتەندییـەک وە بـەر چـاو دەکـەوێ.

لـە الیەکـی ترەوە، لە شـێعری کالسـیکی عەرەبی و فارسـی و کوردیـدا و بە تایبەت 

لـە غەزەڵـدا بە ژمـارەی کۆپلـەکان یەکێتـی ئەندامواریش لـە گۆڕێدایە. لـە غەزەڵدا هەر 

کام لـە کۆپلـەکان لـە بـاری ماناییـەوە سـەربەخۆن و هـەر کۆپلەیـەو باسـی دیـاردە و 

شـوێن و چیرۆکێـک دەکات؛ لـە غەزەڵـدا کۆپلـەکان تەنهـا بـە هـۆی یەکێتی سـەرواوە 

و هاوچەشـنیی کێشـەوە پێکـەوە بەسـرتاونەتەوە و کۆیـەک بەنـاوی غەزەڵیان دروسـت 

کـردووە. لـە نەریتـی ئەدەبیـی ئەردەاڵنـدا، بـەاڵم، لـە زۆربـەی کاتەکاندا هەر شـێعرەو 
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دەربـارەی بابەتێکـە؛ کەچی لـە غەزەڵدا هـەر کۆپلەیەک دەربـارەی بابەتێکـە. هەربۆیە، 

لـە نەریتـی ئەدەبیـی ئەردەاڵنـدا لـە هەر شـێعرێکدا هەسـت به یـەک  یەکێتـی ئەنداموار 

دەکـرێ؛ واتـە ، لێرەدا یەک یەکـەی مانایی گەورە هەیە و سـەرجەم کۆپلەکان بەشـدارن 

لـە تەواوکردنـی ئـەو یەکـە ماناییـەدا. لێرەدایە کـە پێوەندییەکـی دوو الیەنەیە لـە ئارادایە 

لـە نێـوان کۆپلـە وەک پاژێکی خـاوەن یەکـەی مانایی بچـووک و کۆی شـێعرەکە وەک 

گشـتێکی خـاوەن یەکـەی مانایـی گـەورە. ئـەم پێوەندییـەی نێـوان پـاژ و گشـت )جزء 

و کل( لـە بـاری ماناییـەوە لـە غەزەڵـدا نابینـدرێ چونکـە یەکـەی مانایی کۆپلـەکان لە 

غەزەڵـدا پێوەندییـان پێکـەوە نییە.

و( رسوشـت لـە بەرهەمـە ئەدەبییەکانـی نەریتـی ئەدەبیـی گۆرانیدا خـاوەن جێگە و 

پێگەیەکـی بەهێـزە. رسوشـت لێرەدا دەبێتـە هەڵگری خەسـڵەتێکی رۆحانی؛ رسوشـت 

لێـرەدا دەبێتـە سـەرچاوەی رسووش بـۆ شـاعیر. دیـاردە رسوشـتییەکانیش بـە دەنـگ و 

رەنگیانـەوە لـە نەریتـی ئەدەبیـی ئەردەاڵندا بـە شـێوەیەکی هونـەری نوێندراونەتەوە. 

یەکێـک لـە هۆکارەکانـی گرنگایەتی پێگەی رسوشـت لـە نەریتی ئەدەبیـی گۆرانیدا 

دەگەڕێتـەوە بـۆ ئامادەبوونی بیری سـۆفێتی لەم نەریتـەدا. وەک دەزانرێ سـۆفیزم )واتە، 

سـۆفیگەری( لـە رێبـازە جیاجیاکانیـدا لە سیسـتەمی فەرهەنگیـی سـەردەمی ئەردەاڵندا 

خاوەنـی پلـه  و پایەیەکـی دیار بوو. بێسـارانی و مەولەوی دوو شـاعیری گەورەی سـەر 

بـە رێبازی سـۆفیگەرین لـەم نەریتـەدا. یەکێک لـە بنەواشـەکانی سـۆفیگەری بریتییە لە 

بیرۆکـەی »وحـدت الوجـود«. بـە پێـی ئـەم بیرۆکەیـە داهێنـەر و داهێـرناو، خولقێنـەر 

ئەمئەوێتـی )واتـە،  و خولقێـرناو، واتـە خـوا و رسوشـت، یەکدەگرنـەوە و جۆرێـک 
اینهامنـی( لـە نێوانیاندا چـێ ئەبێ.1

 دیـارە، شـاعیری سـۆفییش لـەم ئەمئەوێتییە بێبـەش نییە و ئەویش بۆخـۆی لە هەوڵ 

و تەقاالدایـە بـۆ بـوون بە بەشـێک لـەم یەکانگیرییـە. ئامـاژە فرەپاتەکان بۆ رسوشـت لە 

شـێعرەکانی نەریتـی ئەدەبیـی ئەردەاڵنـدا و بـە تایبـەت لە بەرهەمی شـاعیرانی سـۆفیدا 

پیشـاندەری پێگـە و بایەخـی رۆحانیـی رسوشـت و توخمـە رسوشـتییەکانە.  لـە پـاڵ 

1- ئـەم زاراوەیـە لـە فەلسـەفە و حیکمەتـی ئیسـالمیدا و بـە زمانـی عەرەبـی بـە مەنتیقـی »هوهـو« نـارساوە و لـە 

ئینگلیسیشـدا بـە identity ناودەبـرێ. بـۆ پێوەندیی نێوان مەنتیقی »هوهـو« و بیرۆکەی »وحدت الوجـود« بڕوانە بۆ 

گل بابـا سـعیدی، فرهنـگ جامع اڵطالحـات عرفانی ابن عربی، تهـران: انتشـارات زوار، 1387، ڵـڵ. 1097-1100 

و 1163-1161.  بـۆ شـیکاریی ئـەم زاراوەیـە لە فەلسـەفەی ئیدیالیزمـی ئاڵامنی و بـە تایبەت لە هێگێـل دا بڕوانە بۆ:

Frederick Beiser, Hegel, London: Routledge, 2005, p. 61( 
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ئەمانەشـدا، هـەر سـەبارەت به گرنگیدانـی شـاعیرانی هەورامی و بە تایبـەت مەولەوی 

بـه رسوشـت لـە رووی چۆنیەتـی نواندنـەوەی ئەدەبییـەوە، خورشـید رەشـید ئەحمـەد 

دە ڵێ:

... مەولـەوی یەکـەم شـاعیری کـورده کـه توانیویەتی وەسـفێکی جوانی رسوشـتی 

ئـەم خاکەمـان بـۆ بـکات. لـه وێنـه و تابلۆکێشـاندا وەک جوان ناسـێک بـه شـێوەیەکی 

جوان و قەشـەنگ پیشـان دراون، له هەر چوار وەرزی سـا ڵدا وێنەی کەش و زیندووی 

ناوچەکـەی بـه شـێوەیەکی وا هونەرمەندانـه نیـگار کێشـاوه که لـه زۆر شـوێندا واقیعی 

بێـت و بـه شـێوەی کامێرایەکـی فۆتۆگرافـی وێنـه و تابڵۆی ئـەو دیمەنانه بـه خەیا ڵێکی 

ناسـکی رۆمانتیکی وەسـف بکات )رەشـید ئەحمـەد، 1989: 78(.

هـەر لـە درێـژەی ئـەو باسـەی سـەرەوەدا، پێویسـتە بوتـرێ رسوشـت لـه وێـژەی 

گۆرانیـدا بایەخێکـی رۆحـی و مەعنـەوی بەرچاویشـی هەیـه. شـاعیر لـەم نەریتـەدا 

وەکـوو پێغەمبەرێـک دەچێتـه نـاو رسوشـتەوه و ئەرکـی ئـەوەی لـە ئەسـتۆیه لـه رازه 

رۆحییەکانـی رسوشـت تێبـگات و بـۆ خە ڵکـی بگێڕێتـەوه چونکه رسوشـت خاوێن و 

بێگـەرده و لـه قورئانـی پیرۆزیشـدا چەنـد جار ئامـاژە بۆ ئـەم بابەته کراوه که رسوشـت 

نیشـانەی پاکـی و گەورەیـی خوایـه لـه  سـەر زەوی.  ئەوەتا شـاعیری د ڵپاکـی ناوچەی 

هەورامـان سـەرنجی خـۆی بـۆ الی رسوشـتی بێگـەرد و خاوێـن رادەکێشـێ و لەمـەڕ 

پاکـی و نەگـۆڕی رسوشـت قسـه دەکات و ئیـدی لـەو بۆچوونه کالسیسـتەی سـەدەی 

هەژدەهەمـی رۆژئـاوا دوور دەکەوێتـەوه کـه مرۆڤـی ئاوەزیـار و هزرخـوازی ئـەو دەمە 

هەو ڵـی دەدا تاکـوو هەمـوو شـتێک تەنانـەت رسوشـتیش دەسـتکاری بـکات و بـە 

شـێوەی پـارک و سـەیرانگای ناوشـار دەریبێنـێ.

ز( ئەگـەر گرنگایەتـی دەرکەوتنی دوانەی عەقڵ/ هەسـت لە شـێعردا رەچاو بکەین، 

تێدەگەیـن کـە لـە نەریتـی ئەدەبیی ئەردەاڵنـدا هەردەم هەسـتێکی پڕ لـە جۆش وخرۆش 

و بەسـۆز لـە ئارادایـە کە خەیاڵی داهێنـەری شـاعیر دەیکاتە بەرهەمێکـی هونەری. هەر 

بۆیـە لەم نەریتەدا بە دەگمەن رووبـەڕووی دەرکەوتەکانی عەقڵێکـی وردبینی لێکدەرەوە 

دەبینـەوە؛ ئـەو عەقڵـه لێکدەرەوەیـە ی لـە نەریتـی ئەدەبیی بابانـدا وە بەرچـاو دەکەوێ. 

ئـەو زاراوە فەلسـەفیانەی لـە نەریتی ئەدەبیـی باباندا و بـە تایبەت لـە بەرهەمەکانی نالی 

و مەحـوی دا  بـەکار هاتوون کەمرت لـە نەریتیی ئەدەبـی ئەردەاڵندا رەنگیـان داوەتەوە. 

ئامادەبوونـی هەسـتی قـووڵ و بەسـۆزی شـاعیر لـە نەریتـی ئەدەبیـی ئەردەاڵنـدا 
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شان بەشـانی مۆرکـە رسوشـتییەکانی زاراوەی گۆرانی و هەروەهـاش نواندنەوەی الیەنە 

رۆحانییەکانـی رسوشـت و توخمـە رسوشـتییەکان لـە سـۆنگەی خەیاڵـی داهێنەرانەوە 

لـە ئاکامـدا دەبنـە هـۆی خولقاندنـی بەرهەمێک کـە وەک رسوشـتی ئـەو ناوچەیە پاک 

و بێگـەرد و رەوانـە و وەک دەروونـی شـاعیرەکە پڕجۆش وخرۆشـە. هەربۆیەش، ئەگەر 

بەردەنگـی شـێعری کالسـیکی کـوردی، وەک بەرهەمەکانـی نالـی، سـامل، کـوردی و 

مەحـوی، کەسـانی نوخبـە و خوێنـەوارن و پێویسـتیان بـە دەکارگرتنـی وزەی عەقـڵ و 

خەیاڵـە بـۆ تێگەیشـن لـە شـێعرەکە و لێکدانـەوەی دێـڕەکان و راڤەکاریـی دەسـتەواژە 

و زاراوە فەلسـەفییەکان، بەردەنگـی بەرهەمەکانـی نەریتـی ئەدەبیـی ئـەردەاڵن خەڵکانی 

ئاسـایین و هەمووشـیان خێـرا دەکەونـە ژێـر کاریگەریـی عاتیفیـی ئـەو بەرهەمانەوە.

6- بەراوردکاریی شێوازناسانەی وێژەی گۆرانی و وێژەی کرمانجی ناوەڕاست 

لـەم خشـتەیەی خـوارەوەدا هـەوڵ دراوە زۆر بـە کورتـی جیاوازییـە شێوازناسـانەکانی 

نێـوان دوو نەریتـی ئەدەبیـی گۆرانی و کرمانجی ناوەڕاسـت بخرێنە بەر چـاو. هەڵبەت 

درکاندنـی ئـەم خاڵـە گرنگە کـە ئـەم تایبەمتەندییانـە رەها نیـن و زۆر جـار هەڵئەکەوێ 

کـە منوونـەی ریزپەڕیشـیان تێدایـە. واتـە، هەنـدێ جـار لـە نەریتـی ئەدەبیـی گۆرانیدا 

چاومـان بـە چەند خەسـڵەتێک دەکـەوێ کە لەگـەڵ کـۆی تایبەمتەندییەکانی ئـەو پۆلە 

بەرهەمـەی نـاو نەریتەکـەدا ناتەبـان. هەروەهـاش، لێـرەدا مەبەسـت وێژەی کالسـیکی 

ناوەڕاسـتە. کرمانجی 

تایبەمتەندیی شێوازناسانه

)فۆرم و ناوەرۆک( 

شێعری کالسیکی کرمانجی 

ناوەڕاست

شێعری رۆمانتیکی گۆرانی

بڕگەییعەرووزیکێش

فارسیعەرەبیفرەپاتیی وشەی بیانی

جووتسەرواغەزەڵ و قەسیدەقاڵبی ئەدەبی

سەروای ناوەکی و جیا یەکێتی سەرواسەروا 

زۆرکەمئولگووە دەنگییەکان

ناوەرۆکروخساردوانەی روخسار/ ناوەرۆک

کەم )زۆرتر یەک یەکێتی(زۆر )بە ژمارەی کۆپلەکان(یەکێتی ئەنداموار
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تایبەمتەندیی شێوازناسانه

)فۆرم و ناوەرۆک( 

شێعری کالسیکی کرمانجی 

ناوەڕاست

شێعری رۆمانتیکی گۆرانی

رسوشت؛ دیمەنشار؛ دیوەخانفرەپاتی شوێن 

هەورامیسۆرانی/ موکریبنزاراوە

ئەردەاڵنبابان، موکریانمیرنشین

هەستی پڕجۆش و بەسۆرعەقڵی لێکدەرەوەی وردبیندوانەی عەقڵ/ هەست

خەڵکی ئاسایینوخبە و خوێنەواربەردەنگ

خۆماڵی و رەسەنکالسیک )عەرەبی، فارسی(ئوسلووب

ڕۆمانتیسیزمکالسیسیزمقوتابخانەی ئەدەبی

7- ئەنجامی لێکۆڵینەوە

لـەم لێکۆڵینەوەیـەدا بـە سـەرنجدان بە پێناسـەی زاراوەگەلی شـێواز، رێبـاز، قوتابخانە، 

و نەریتـی ئەدەبـی بـەو ئاکامـە گەیشـتین کە بە مەبەسـتی ناوبـردن و دەستنیشـان کردنی 

هاوشـێوەیی و هاوچەشـنیی شێوازناسـانەی کـۆی ئەو پۆلـە بەرهەمە ئەدەبییـەی لە دوو 

سـەدەی کۆتایـی دەسـەاڵتی ئەردەاڵنەکانـدا بـە زاراوەی گۆرانـی هاتوونەتـە بەرهـەم، 

پێویسـتە کەڵـک لـە زاراوەی »نەریتـی ئەدەبیـی گۆرانـی« وەر بگیـردرێ و بەکارهێنانـی 

زاراوەکانـی تـر هەر کامەیـان بۆخۆی رووبەڕووی جـۆرێ کەموکۆڕی و کەمایەسـیامن 

دەکاتـەوە. هەروەهـاش، لە سـۆنگەی خوێندنەوەی سـێ منوونە شـێعر لە سـێ شـاعیر 

لە سـەدەگەلی  یـازدە، دوازدە و سـێزدە، چەندیـن تایبەمتەندیی شێوازناسـانەی بەرهەمە 

ئەدەبییەکانـی نەریتـی ئەدەبیـی ئـەردەاڵن دیاریکـران کـە بـە کورتـی بریتین لە: کێشـی 

بڕگەیـی، هەڵبژاردنـی وشـەی فارسـی زیاتـر لـە چـاو وشـەی عەرەبـی، بەکارهێنانـی 

قاڵبـی ئەدەبیـی جووتسـەروا، بەکارهێنانـی بـە لێشـاوی سـەروای ناوەکـی و  ئیـامژ 

بـە  ناوەدەنـگ، گرنگیـدان  و  دەنـگ  هاونشـینیی  تـر وەک  دەنگییەکانـی  ئولگـووە  و 

نـاوەرۆک لـە چـاو روخسـار و هەبوونـی یەک یەکێتـی ئەندامـوار لە کۆی شـێعرەکەدا، 

رەنگدانەوەی رسوشـت و دیمەنە رسوشـتییەکان، کارابوونی هەسـتی پڕجۆش وخرۆش 

لـه  باتیـی گرنگیـدان بە عەقڵی لێکـدەرەوەی وردبیـن و رووکردن لە بەردەنگی ئاسـایی. 

ئـەوەی جێگـەی سـەرنج و بایەخـە لـەم لێکۆڵینەوەیـەدا ئەوەیـە کـە سـەرجەمی ئـەم 

تایبەمتەندییانـه لـە کۆتاییـدا دەبنـە هـۆی خولقانـی بەرهەمێکـی ئەدەبـی کـە لـە رووی 
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ئوسـلووبەوە هیـچ تایبەمتەندییەکـی لـە ئەدەبـی کالسـیکی عەرەبـی و فارسـی ناچـێ 

و دەبێتـە خـاوەن و هەڵگـری مۆرکـی رەسـەنایەتی و رەهەندێکـی خۆماڵـی.  هەڵبـەت 

ئـەم تایبەمتەندییـە شێوازناسـانەگەلە کـۆی بەرهەمـە ئەدەبییەکانـی سـەردەمی ئەردەاڵن 

ناگرێتـەوە و هەر بۆیەش لەم سـەردەمەدا هەسـت بـە دوو نەریتی ئەدەبـی دەکەین؛ دوو 

نەریتـی ئەدەبیـی جیاواز یـان دوو جۆر هاوشـێوەیی شێوازناسـانە  کە دەکـرێ یەکێکیان 

بـە نەریتـی ئەدەبیـی زاڵ یـان زۆرینـە ناو بـرێ کـە لـە زۆر رووەوە پێچەوانـەی نەریتی 

ئەدەبیـی بابانـە وەک بەرهەمەکانـی بێسـارانی، خانای قوبـادی، مەولەوی، مەسـتوورە، 

وەلـی دێوانـە و، ئەویدیـش دەتوانرێ بـە نەریتـی ئەدەبیی کەمینـە یان پەراوێـزی ناودێر 

بکـرێ؛ ئەمـەش ئـەو نەریتەیـە کـە لـە بەرهەمـی هەنـدێ شـاعیری کۆتایی دەسـەاڵتی 

ئەردەاڵنەکانـدا رەنگـی داوەتـەوە وەک سـاملی سـنە و مەجدی.
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