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 چکیده  کورته
 ،ەرچاونبلە دەقێکدا  لە نێوان ئەو تایبەمتەندییانەی

یان هەیە کە لە تەنیا ئەوانە بایەخی شێوازناسی

ئافراندنی شێوازدا ڕۆڵی سەرەکییان هەیە. ئەو 

تایبەمتەندییانە دەبێ لە ئاستی هزر، زمان و ئەدەبدا 
تایبەمتەندییانە شێوازساز بەو  و بنپاتە دچەن

. شێواز، بەرهەمی ڕوانینی تایبەتی تدەگوترێ

هونەرمەندە کە لە شێوەیەکی تایبەت لە دەربڕین خۆیا 

دەبێت و لە ئەنجامدا لە زمانێکی تایبەت 
کردنی شێوازی شیعری دیاری بۆ دەردەکەوێت.

کالسیکی کوردی، سەرەتا دەبێ شێوازی شیعری 

نارساوی هەر قۆناغێکی ئەدەبی بە شێوەی شاعیرانی 

ی، پاشان تایبەمتەندییە زمان ،سەربەخۆ رشۆڤە بکرێت

 .تاوتوێ بکرێن لەوانە هەرکام یەکانیئەدەبی و هزری

ئەو توێژینەوەیە لە ئاستی زماندا و بەتایبەت لە ئاستی 

ن تا پشکنی شیعری وەفایی دەخاتە بەر دادەنگ و وشە
فایی زمانی شیعری وە نیبەشێک لە تایبەمتەندییەکا

دەرکەوێت. لە ئاستی دەنگدا لە کەرەستەکانی 

مۆسیقای دەق وەک مۆسیقای دەرەوە کە بە 

سەروا سەروا و پاش ،کردنەوەی کێششی

دەردەکەوێت، دەکۆڵێتەوە. مۆسیقای ناوەوە بە 

وە هاوشێ، بێژەیی وەک سەروادار یڕازەکانی جوانکاری

توێژینەوەیەدا لە  مدێت. لەو دووپات لە دەقدا بەدی

ئاستی وشە، وشە بیانییەکان و وشە کلیلییەکان وەک 
 .رێنەوەدەک تایبەمتەندییەکی شێوازی تاکەکەس شی

سەر بنەمای شێوازی تاکەکەس  ئەو توێژینەوەیە لە
شێوازی تاکەکەس  یئەنجام دراوە. بابەتی سەرەکی

ناسنامە و چەند شەقڵێکی کەسییە،  کردنیدیاری
 ،لۆمەکردن و دەرخستنی سەرکەوتن یان ،نەک پەسن

  یان سەرنەکەوتنی شاعیر لە دونیای ئەدەبیدا.
 

 مواردیدر یک منت، تنها  موجودمختصات  متام از میان 

 در. دارند نقش سبک آفرینش در کهارزش سبکی دارند 

 سازسبک مختصات، این به شناسیسبک علم

 بیاد و زبانی فکری، سطح در مختصات این. گویندمی

یک کالس شعر سبك بررسیبرای . باشند متکرر باید

برجسته در هر  در آغاز باید سبک شعری شاعران ک ردی

 توان با بررسیواقع می در .شود بررسی ای،رهدو 

 صاحب شاعران شعری سبكهای ویژگی ینهجداگا

 هایرهدر دو  سبك، سبک شعری کالسیک ک ردی

های ویژگیکرد. با یافنت مشخص  را ادبی مختلف

های هر توان ویژگیمی سبك، صاحب سبکی شاعران

 را ایدوره هر شعری سبک جهمکتب ادبی و در نتی

این پژوهش در سطح زبانی صورت گرفته تا  .یافت

 وشنر  و تههای زبانی شعر وفایی برجسبخشی از ویژگی

ی سبب تفاوت زبان شعر زبانی  ویژگی کدام شود، یعنی

است. این پژوهش در سطح  شده دیگر شاعران ازوفایی 

 و یهافق و وزن بررسی با که بیرونی موسیقی بهآوایی 

در موسیقی درونی  .است پرداخته شود،می معلوم ردیف

 و کلیدیک ردی  غیر هایکلمه درصد مه،هم در سطح کل

 بررسی ایرهمانند ویژگی سبک شخصی و سبک دو 

 ،شناسیسبک از گیریبهره با گامنبی. است شده

 هبشود و محققان ادبی ابهام سبک شخصی روشن می

این پژوهش  رسند.می ادبیات در نو نگرشی و شناخت

 تهمطابق اصول و معیارهای سبک فردی انجام گرف

 کردن مشخص فردی، سبک اصلی موضوع. است

 یا نکوهش، و ستایش نه است، شخصی مختصات

 ادبی. دنیای در شاعر شکست یا موفقیت، بررسی

 

عری شی ؛شێوازناسی ؛شێواز :وشەگەلی سەرەکی

 ئاستی دەنگ ؛ئاستی زمانی ؛کوردی

 ؛ردیشعر ک ؛سبک شناسی ؛سبک :واژگان کلیدی 

 سطح آوایی ؛سطح زبانی
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 ىکپێشه -1

کورد له  به ناوبانگی شاعیری (٤٠٩١-٤٤١١)نارساو به وەفایی  ساباڵغی، حیممیرزا عەبدوڕڕە

خوێندنی سەرەتایی و بەرنامەی حوجرەی مزگەوتی لە زانستەکانی  .بووە دایک لە مەهاباد شاری

مەھاباد تەواو کردووە و ھەر لەوێش مۆڵەتی مەالیەتی وەرگرتووە، بەاڵم بە مەال  لە  ئیسالم ئایینی

. لە گەشت و گەڕاندا بە خزمەت حاجی شێخ تووەگو نەنارساوە و تەنیا میرزایان پێ

یراجەددین دەگات و ڕەنگە تۆبە و تەریقەتی لەسەر عەبدوڕڕەحامنی کوڕی شێخ عوسامنی س

ی شێخ حاج« ئەبولوەفای»لە پاشناوی  «وەفایی»ە وەرگرتبێت و نازناوی دەستی ئەو زاتە پیرۆز 

عەبدوڕڕەحامن بۆ خۆی خواستبێت. لەو گەڕانەدا تاڕادەیەک زانست و زانیاری وەرگرتووە و پاشان 

زانا ناودارەکانی ئەو کات وەک مەال عەبدوڵاڵی  و لە خزمەت مامۆستا و گەڕاوەتەوە مەهاباد

پیرەباب درێژەی بە خوێندن و فێربوون داوە. لە پاڵ زانستەکانی تایبەت بە ئایینی ئیسالمی، 

یعری کوردی و فارسی ش عەرەبی و کوردی بە تەواوی فێر بووە.بە زمانی، زمان و ئەدەبیاتی فارسی

وانەی بە مندااڵنی ناوچەی موکریان گوتووە و پێی ە و و نووسیوە. قوتابخانەی تایبەتی خۆی بو 

ژیاوە. لەو سەردەمەدا دوو شاعیری نارساوی ناوچەی موکریان ئەدەب و ئەدیب لە قوتابیانی 

 (٢١٣: ١٩٩٢. )خەزنەدار، وەفایی بووننارساوی 

 کوردییە کە لە یلە لووتکەکانی شیعری کالسیک ێکنێو شاعیرانی موکریاندا وەفایی یەک لە

ە نئەگەر شێوازی شیعری وەفایی بکەی سێ کوچکەی بابان نارساوە. شیعری ارانی شێوازیڕێبو 

و  کردنەوەی شیعری وەفایی لە ئاستی زمان، ئەدەبدیعایە، شیپێوانەیەک بۆ سەملاندنی ئەو ئی

ئەو شاعیرە غەزەلبێژەیە، مێژوو ناوی تەنیا لە ڕیزی  وەفاییهزر سەملێنەری ئەو ڕاستییەیە. 

شاعیرانی کالسیک بەرتەسک نەکردۆتەوە، بەڵکوو دەکرێت وەک شاعیرێکی ئەویندار و سۆفی 

کە بەشێک لە شیعرەکانی وێنە و وەسفی ڕاستەوخۆی دڵبەرە و بەشێکیش دەربڕی هزری 

 .فییانەیەدڵداری و ئەوینی سۆ ی سۆفیگەری، یان تێکەاڵوییەک لە هەست

بۆ لێکدانەوەی شێوازی شیعری شاعیرانی کالسیکی کوردی سەرەتا پێویستە شیعری 

شاعیرانی نارساوی هەر قۆناغێکی ئەدەبی کوردی رشۆڤە بکرێت و پاشان تایبەمتەندییەکانی 

زمانی، ئەدەبی و هزری هەرکام تاوتوێ بکرێن. بە دیتنەوەی تایبەمتەندییەکانی شێوازی شیعری 

رساوەکانی هەر چاخێکی ئەدەبی، شەقڵی تایبەتی هەر قوتابخانەیەک و لە ئەنجامدا شاعیرە نا

بابەتی سەرەکی لە شێوازناسیدا هەمان  .ئەدەبی دەردەکەوێتشێوازی شیعری هەر قۆناغێک 

ن واتە دەتوانین بڵێی کە ؛باسی شێوازی تاکەکەس و شێوازی قۆناغە لە چوارچێوەی ئەدەبدا

استەکەی دیکەی شێوازناسی لە چوارچێوەی لێکۆڵینەوەی ئەدەبیدا شێوازی ئەدەبی هەردوو ئ

ئاستەمرتین جۆری توێژینەوەی شێوازناسییە. جێی ئاماژەیە  ،شێوازی تاکەکەس لەخۆ دەگرێت.
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کردنی ناسنامە و چەند شەقڵێکی کەسییە، نەک بابەتی سەرەکی شێوازی تاکەکەس دیاری

ابەتێک گرنگرتین ب .ریان سەرنەکەوتنی شاعی ،یان لۆمەکردن و دەرخستنی سەرکەوتن ،پەسن

تی بە لێکدانەوەی هزر و ڕوانگەی کەسی و گش تدەتوانێ داکە لە بەستێنی ئەدەبیات و زمانناسی

 وئەدیبان و هونەرمەندان سەرنج بدات و پەنجەمۆریان لە نێوان وشە و زاراوەکانی هونەری 

 شێوازناسییە.، ئەدەبی پێناسە بکات

ەو تایبەمتەندییانەی لە دەقدا بەرجەستەن، تەنیا ئەوانە بە تایبەمتەندی لە نێوان هەموو ئ

ناو دەبردرێن.  ٤شێوازناسی دەنارسێن کە لە پێکهێنانی شێوازدا بەشدارن و بە نیشانەکانی شێواز

وە دیار پێ انئەو نیشانانە چ لە ئاستی زمان و چ لە ئاستی ئەدەب و هزر دەبێ دووپات بوونەوەی

ن یا ،ردەیەک هەرچەند ناوازە بێت، ئەگەر لە سەرتاسەری بەرهەمی کەسێکواتە دیا ،بێت

 .جار بەدی بکرێت، ئەمە دیاردەیەکی شێوازی ناژمێردرێت یان دوو ،چاخێک تەنیا جارێک

 (٠٠: ٤٢٣1 ،)شمیسا

 یان ڕەوتێکی ،تر یمێکردهئەدەبی سهی مێک لە بەرهەمردهئەوەی بەرهەمی ئەدەبی سه

تەنیا  ،ئەدەبی لە ڕەوتەکانی تری ئەدەبی جیاواز دەکات، شێوازە. جێی ئاماژەیە گۆڕانی شێواز

کردنی کەرەستەکانی زمانی نییە، بەڵکوو گۆڕانی شێواز، گۆڕانی هزر و پێش گۆڕانی زمان و پاش

اوەتا کر  وەی لەسەروتارەدا، شیعری وەفایی لە ئاستی زماندا لێکدانە ملە و ڕوانگەش دەگرێتەوە.

ک لە جێی ئاماژەیە بەشێ .بخرێتەڕووتایبەمتەندییەکانی زمانی شیعری وەفایی  بەشێک لە

ش اوبههتایبەمتەندییەکی ند چههۆی دیتنەوەی  ەرانی شێوازناسی لە ئەدەبی کوردیدا بەتوێژ 

کی یلەنێوان شیعری کالسیکی فارسی و کوردی، تایبەمتەندییەکانی شێوازناسی شیعری کالس

فارسی دەکەنە پێوانەیەک بۆ پۆلێنبەندی شێوازناسی شیعری کالسیکی کوردی. ئەم چەشنە 

هۆی کارتێکەری ئەدەبی فارسی و چەند تایبەمتەندییەکی  خوێندنەوە ناتەواوانە ڕەنگە بە

هاوبەشی شیعری کالسیکی کوردی و فارسی بێت، بەاڵم بوونی چەند تایبەمتەندیی هاوبەش 

 ەوە کە نکۆڵی لە سەربەخۆی ئەدەبی کوردی بکرێت.نابێ ببێتە هۆی ئ

 پێشینەی لێکۆڵینەوەـ ٢

ێنێک لە لکە ئەو بابەتە وەک و زۆر کەم کراوەشێوازناسی لەسەر توێژینەوە  داکوردی لە ئەدەبی

ێک لکتێبخانەی کوردی هەنووکە هەر ماوەتەوە. کەمی بەرهەمی زانستی لەسەر شێوازناسی گە

هەر  ؛وەکەوتۆتەلەسەر خوێندنەوە و پۆلێنبەندی شیعری کوردی لێکێشە و ڕەخنەی ناتەواوی 

هۆیەشە یەکەمین گرفت بۆ ئەنجامی لێکۆڵینەوە لەسەر شێوازناسی، کەمی سەرچاوەی  مبە

                                                 
1 Style Markers. 
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 ناسەیو پێ کردنبە ناچاری بۆ دیاریلە ئەدەبی کوردیدا کوردییە، بۆیە توێژەرانی ئەو بوارە 

بە  ،ەدەبی پەنا دەبەنە بەر کتێبخانەکانی بیانیهەر چاخێکی ئ یشێوازی شیعری شاعیران

 تایبەت فارسی و عەرەبی.

دەربخات،  اییشیعری وەف کە تایبەمتەندییەکانی شێوازی تۆکمە زانستی و توێژینەوەیەکی   

توێژینەوە یەکەم هەوڵ بێت لەسەر شێوازناسی بەشێک لە ئاستەکانی  مئەنجام نەدراوە. ڕەنگە ئە

نەوەی کردبەرهەمانەی لەسەر لێکدانەوە و ساغ ئەوئەوە لە حاڵێک دایە زمانی شیعری وەفایی. 

کردنەوەی ساغ) دیوانی وەفاییبریتین لە: زۆر کەمن و نوورساون  ششیعری وەفایی

 دیوانی ،)سەعید نەججاری( شەرح و لێکدانەوەی دیوانی وەفاییمحەممەدعەلی قەرەداغی(، 

 و کردنەوەساغ مەرکەزی، ئەییووبیانی عوبەیدوڵاڵ سەیدی بەراوردکاری و گردوکۆ) وەفایی

 بەشێک لە شاعیرانی ی. ئەو توێژینەوانەی لەسەر شێوازناسی(دەشتی عوسامن ئامادەکردنی

 کوردی شیعری کالسیکی یشێوازناسی کوردی بە ئەنجام گەیشتوون بریتین لە:کالسیکی 

 شێوازی شیعری گۆران، (شەعبان چالی) شێوازی شیعری جەزیری، (حەمەنوری عومەر كاكی)

، (زەینەب جەلیل خەلیل)« نگدانەوەی سەبكی عێراقی و هیندیڕە»، (پەخشان علی ئەحمەد)

 .(ئیدریس عەبدوڵاڵ) داشێواز لە شیعرەكانی نالی

ئەو توێژینەوە نوێیانەی وەک منوونەیەکی بەپێز و لێکۆڵینەوەیەکی زانستی کە سنووری  

نێوان مێژووی ئەدەب و شێوازناسییان لە ئەدەبی کوردیدا دیاریکردووە و تەوەرەکانی 

شێوازناسیی وێژەی گۆرانی: تایبەمتەندییە »شێوازناسییان پێناسە کردووە؛ بریتین لە: 

لێکدانەوەی شێوازناسانەی قوتابخانەکانی ڕوانگە و کفری؛ »(؛ ٤٢٠1)سەجادی، « سەرەکییەکان

بەراییەک بۆ »(؛ ٤٢٠1)سەجادی، « بە سەرنجدان بە شیعری شێرکۆ بێکەس و لەتیف هەڵمەت

(. بەشێک لەو لێکۆڵینەوانەی پێشرت ٤٢٠1) مەحموودزادە،  «ناسینی شێوازی شیعری موکریانی

ەیزی ، نوورساوەی ئەمین فئەنجومەنی ئەدیبانبۆ منوونە،  ئەنجام دراون، تەنیا مێژووی ئەدەبین،

 بەگ، بەاڵم لەم توێژینەوانەدا سنووری نێوان مێژووی ئەدەبی و شێوازناسی بەتەواوی دەرکەوتووە.

ەاڵم ب ناویان تۆمار کراوە؛ بووە،یان شیعرکەم، یان زۆر  شاعیرانەیدا هەموو ئەو یلە مێژووی ئەدەب

دەکرێت کە بەهۆی شێوازی تایبەت  شاعیر، یان نووسەرانەاسی ئەو لە شێوازناسیدا تەنیا ب

 .و تۆزی لەبیر چوونەوەیان لەسەر نانیشێت لە هەموو کات خاوەن پێگەی تایبەتنبەرهەمەکانیان 

 پێناسەی وشە و زاراوەی شێواز -3
ی عەرەبی و «اسلوب»ی ئینگلیزی و «Style»ی کوردی بەرامبەرە بە وشەی «شێواز»وشەی 

 چۆنیەتی بەکارهاتنی، مێژووی تایبەت بە لە فەرهەنگی فارسیدا. هەرکام لەم وشانە له« سبک»

ەم ی عەرەبی بۆ ئ«اسلوب»خۆی هەیە. لە ئەدەبی کوردیدا تا نیوەی سەدەی بیستەم هەر وشەی 
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 ی گرتەوە. لە فەرهەنگی«وباسل»چەمکە بەکارهاتووە، بەاڵم دواتر وشەی شێواز جێگەی وشەی 

: ٤٢٤٤هاتووە )شەڕەفکەندی، « شکڵ، تەرح، ڕاهاتن»هەژاردا شێواز بە واتای  هەنبانە بۆرینەی

ەدەب، شکڵ، شەرم، ئ»گیوی موکریانیدا، شێواز بە واتای  کوردستانی(. لە فەرهەنگی ١ب  1٩١

ی التینییە و «Stilus» (. ئەم وشەیە سەرچاوەکەی11٢: ١٩٩٩هاتووە)موکریانی، « ئاکار و شێوە

یە بۆ وشە مبە واتای جۆرە ئامێرێک بووە بۆ نووسین و هەڵکەندن لەسەر تەختەی مۆم، دواتر ئە

لە ئەنجامدا شێواز بە واتای شێوازی پەیڤی ئەدەبی خزاوەتە ناو ئەدەب.  ؛شێوازی وتار بەکارهاتووە

جۆراوجۆر لە ناو کتێب و لێکۆڵینەوەکانی بواری  یێک پێناسەلسەر واتا و چەمکی شێواز گە لە

 چێکەوە ڕوانیویانەتەو یە کە هەرکام لە سو ەشێوازناسی خراوەتە ڕوو. هۆی ئەو جۆراوجۆرییە ئەو 

عەلی ؛ ٤٢: ١٩٩٤عومەر کاکى، ؛ ١٤: ١٩٩٤)چالی،  .وویانەشێواز و لە واتایەکدا خواست

 (٤٢، ١٩٩٠ئەحمەد، 

پێناسەی  سەر شێخ نوری شێخ ساڵح لەبە شێوەی فەرمی ر لە ئەدەبیاتی کوردیدا یەکەم جا

ب ئەوەی لە یان ئەدی ،نووسەر کە ئوسلوب بەو شێوە تایبەتییەی دەربڕین دەڵێن»شێواز دەڵێت: 

شێخ ساڵح، )« مێشکی دایە، دەریدەبڕێت، هەموو خەتیبێك مالیكی تەرزێكی تایبەتی دەربڕینە

ە نووسەر گرێ دەدات و لە ڕوانگەی نووسەرەوە (. شێخ نوری پێناسەی شێواز ب١ت ،١: ژ٤٠١1

تییە شێوازی نووسین بری»سەر پێناسەی شێواز دڵێت:  شێواز تاوتوێ دەکات. عەزیز گەردی لە

شوێن و ڕەنگ و ڕوخسارەی نووسەر لە نووسیندا هەیەتی. ئەویش جۆری بیركردنەوە و  و لەو ڕێ

پەیوەندی بە نووسەر و کە ەوە شتێكی دیکە دەگرێت هەست و سۆز و داڕشتنی وشە و هەر

 (.٠: ٤٠٣٠)گەردی، « نووسینەوە هەبێت

 شێواز ەیمێژووی چەکەرەکردنی توێژینەو -4
چەمکی شێواز، چەمکێکی کۆنە و مێژووی سەرهەڵدانی بۆ سەرەتاکانی مێژووی توێژینەوەی 

وە و وەکوو نەبو ئەدەبی لە ئەورووپا دەگەڕێتەوە. ئەم چەمکە سەرەتا پەیوەندییەکی بە شیعرەوە 

هونەرێک بۆ باشرت گەیاندنی پەیامی وتار و قەناعەت هێنان بە گوێگر نارساوە. ئەم جۆرە 

ی ئەرستۆدا بەرجەستە بووە، بەاڵم دەبێ ئاماژە بەوەش ڕیتۆریکا خوێندنەوەیەش یەکەم جار لە

دا ئاماژەی بە شێواز و جیاوازی شێوازی شیعری ١ئیلیاد لە ٤هۆمیرۆس بکرێت زۆر لەویش پێشرت

ئەفالتوون ئاماژەی بە شێواز کردووە و بەڕای ئەو  (.٤٠٩: ٤٢٣١کوب، کردووە )زرینشاعیران 

 ؛وازی نابێت، دەنا بابەتەکە شێتئەگەر واتایەک بکەوێتە بەرگێکی شیاو، شێوازێک دروست دەبێ

 (.1٠1، ٤٢٣٤یان نییەتی )فرشیدورد،  ،یەیان شێوازی هە ،هەر وتەیەک وڕای ئە واتە بە کە

                                                 
1 Hómēros. 
2 Iliad. 
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یا بەوە نابێ تەن»لەسەر پێناسەی شێواز دەڵێت:  داڕیتۆریکا ئەرەستوو لە کتێبی سێهەمی

)ملکی،  «بەسەندە بکەین کەچی دەڵێین، بەڵکوو پێویستە ئەوەش بزانین کە چۆنی دەڵێین

یان نووسینێک  ،یەکالی ئەرەستوو هەر وتە، ئەفالتوون (. بە پێچەوانەی ڕای٤٠1: ٤٢٣٤

)فرشیدورد،  یان بەهێزە ،یان الوازە ،یان خراپ ،یان چاکە ،شێوازێکی هەیە، جا ئەم شێوازە

 ەوانبێژیڕ  بەتایبەت ئەدەبی (. ئەو بۆچوون و دابەشکردنە هەوێنی لێکۆڵینەوەکانی1٠1: ٤٢٣٤

 کۆن شێواز دابەشسەر ڕەوتی یۆنانی  سەدەکانی ناوەڕاست لە ئەورووپایە. هەر لە زمانەوانیو 

  ٢و بەرز. ١مام ناوەندی ٤،کرایە سەر سێ جۆری سەرەکی: سادە

ۆتەی تایبەتی لە ب مێژووی سەرهەڵدانی لێکۆڵینەوە لە شێواز الی گەالنی ئەم دەڤەرە بە

بۆ  یەکەم: قورئانی پیرۆز کە زانایانی ئایینی یە؛زمانی عەرەبی پەیوەستە بە دوو هۆکاری سەرەکی

هەستیان بە پێویستی لێکۆڵینەوە لە زمان و شێوازی قورئان کردووە. دووهەم:  زیاتر لێکدانەوە

ەرە بە کرد و گەالنی ئەم دەڤدەستی پێ دالە سەردەمی عەبباسییەکانکە بزووتنەوەی وەرگێڕان 

و  ونەری شیعرهلێکۆڵینەوەکانی ئەدەبی یوونانی کۆن ئاشنا بوون، بەتایبەتی دوای وەرگێڕانی 

ێ جۆری س ەتوو. هەر بەم جۆرە دابەشکردنی شێواز بە شێوەیەکی گشتی بئەرەس ڕیتۆریکای

 (٢1: ١٩٩٤چالی، ) .ناوەندی و باش لەم دەڤەرەدا باو بووە، خراپن یا ،سادە، ناوەندی و بەرز

 جۆرەکانی شێواز -5

سێ جۆری  ەب، بابەتی لێکۆڵینەوە لە شێواز ییجیا لە بابەتی قوتابخانە و ڕێبازەکانی لێکۆڵینەوە

 :کراوەسەرەکی دابەش 

 ١یەکەم: شێوازی تاکەکەس

 1قۆناغ نیا ،دووهەم: شێوازی چاخ

 1سێهەم: شێوازی ئەدەبی

 شێوازی تاکەکەس -5-1

یان نووسەرێک دەبین کە  ،ک، تووشی شاعیرێنێو توێژینەوە لە بەرهەمەکانی هەر قۆناغ لە

. لەم جۆرە هەبێتبەرهەمەکانی بە بەراورد لەگەڵ بەرهەمی هاوسەردەمەکانی جیاوازی 

ی قۆناغ، زمانی و ئەدەب، بەرهەمانەدا وێڕای دیاردە و تایبەمتەندییە گشتییەکانی هاوبەشی هزری

                                                 
1 Humilis Stylus. 
2 Mediocrus Stylus. 
3 Gravis Stylus. 
4 Individual Style. 
5 Period Style. 
6 Literary Style. 
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 ،بەتیان نووسەرێکی تای ،چاو دەکەون کە تایبەتن بە شاعیر بەروەهەندێ تایبەمتەندی دیکە 

بۆیە دەگوترێت ئەم شاعیرانە شێوازێکی تاکە کەسییان هەیە. لە ڕاستیدا واتای شیاو و 

ڕاستەقینەی شێوازناسی، شیوازی تاکەکەسییە. شێوازی تاکەکەس وەکوو ڕەنگ لە سەرتاپای 

وازی ێیان شاعیردا باڵوە. دیتنەوەی تایبەمتەندییەکانی ش ،وپۆی بەرهەمی هونەرمەندتان

ە، ر تتاکەکەس لە ئاستەمرتین ئەرکەکانی شێوازناسییە و ئەگەری ڕوودانی هەڵە لەم بوارەدا زۆر 

رێ گو ئەزموون و باوەڕی توێژەر  گەیشنت بە شێوازی تاکەکەس بە توانا ٤زێسپیتزێئلیۆ بۆیە 

جیاوازییەکی مێژوویی ئەدەب لەگەڵ شێوازناسی ئەوەیە، لە مێژووی ئەدەبدا باسی دەدات. 

یان زۆر دەستی شیعر و نووسینیان هەبووە، بەاڵم لە  ،هەموو ئەو کەسانە دەکرێت کە کەم

ییان لە هۆی شێوازی تایبەت دەکرێت کە بە شاعیر، یان نووسەرانەشێوازناسیدا تەنیا باسی ئەو 

 دەست نەداوە، واتە خاوەن شێوازی نەمر پایەی خۆی لە و هەموو سەردەمێکدا بەرهەمەکانیان پلە

و  ارالیەنێکی ک کەلێکۆڵینەوە لە شێوازی تاکەکەس ئەوڕۆ .(٣1، ٣١: ٤٢٣1)شمیسا،  رزنو بە

ی زانستی دەروونناسییە، بەاڵم ئەو لێکۆڵینەوەیە تەنیا بۆ هونەرمەند و شاعیر کەڵکی توێژینەوە

بوارەدا  میان نەخۆشێکی دەروونی بەکار دێت. دەروونناسەکان لە ،نییە، بەڵکوو بۆ هەر تاکێک

لە  ،واتە زمانی تاک ،داهێناوە بۆ ئاماژەکردن بە زمانی تایبەتی کەسێک ١ئادیۆلێکتیان چەمکی

 (٤٩1، ٤٩1: ٤٢٣٠)علیمرادیان: یە. ڕاستیدا کاری شێوازناسی گەیشنت بەو ئادیۆلێکتە

 شێوازی چاخ یان قۆناغ -٢-5

 دیاریکراو ورد نەتەوەیەکیکاتێک لە بەرهەمی سەردەمێکی مێژوویی لە مێژووی ئەدەبی 

بە بوونی الیەنی هاوبەش لە نێوان بەرهەمەکاندا  لە ڕووی واتا، زمان و ئەدەب هەست دەبینەوە

 نیا ،دەکەین. ئەم الیەنە هاوبەشانە هەمان دیاردە و تایبەمتەندیی و نۆرمی ئەم قۆناغەیە

ایبەمتەندی و تن ێقۆناغەیە. کاتێ ئەم تایبەمتەندییە هاوبەشانە دەگۆڕ  مپێشاندەری شێوازی ئە

 هێدی ڕوودیکە شوێنیان دەگرنەوە، قۆناغێکی نوێ دێتە ئاراوە، بەاڵم گۆڕانکارییەکان هێدی

نێوان شێوازی دوو سەردەم، شێوازێکی ناوەندی کە هەڵگری هەندێ  دەدەن. بۆیە هەموو کات لە

 (٣٩: ٤٢٣1)شمیسا، . دوو قۆناغە بەدی دەکرێت تایبەمتەندی هەر

 ئەدەبیشێوازی  -5-3

دەکرێت.  تیۆری ئەدەبیشدا باسی لێ و ئەم بابەتە جیا لە شێوازناسی لە بۆتەی ڕەخنەی ئەدەب

ۆی خهەیە و هەموو ئەدەبیات و جۆرەکانی ئەدەبی دەگرێتە  بەرباڵویشێوازی ئەدەبی واتایەکی 

 (٤١: ٤٢٣1)شمیسا،  .دەردەخاتو جیاوازییەکانی لەگەڵ شێوازی ئاسایی و زانستی 

                                                 
1 Leo Spitzer. 
2 Idiolect. 
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 ناوەڕاست جییابخانەی کرمانقوت -6

و  یفەرهەنگسیاسی،  هۆکاریا، شۆڕشێکی نوێ لە ئاکامی کۆمەڵێک لە سەدەی سێزدەھەمد

سەر دا وردیئەدەبی کلە دیار و جیاوازە  ێکیبەستێنێکی تایبەت کە خاوەن شەقڵ ڕۆشنبیری لە

 هل که ەعری بوو ییەکی کالسیکی شقوتابخانه سەرهەڵدانیئەو شۆڕشە هۆی  هەڵدەدات.

میرانی بابان لە ماڵباتە نارساوەکانی کوردستان، سەردەمانێک  تی باباندا چەکەرەی کرد.مارهئه

 ی زایینیدا٤٣٤١ لە ساڵیبە سەر ناوچەکانی بەرباڵوی کوردستان حکوومەتیان کردووە. 

اساندی. ن جێی قەاڵچۆاڵن، وەک پایتەختی بابان زراند و بهپاشای بابان، سلێامنی دامه ئیرباھیم

اند. ندێکی زانستی ناسک ناوهی وهو شارهسلێامنی ئه کی زۆری قوتابخانه لهیهبوونی ڕێژهھه

ری و هۆی بردنەسەرێی ئاستی زانیا فەرهەنگیڕامیاری، ، گومان پێشکەوتنی باری ئابوورییبێ

نی دهۆی سازکر  بۆیە بە ؛کەوتەوەجۆرێک وشیارییەکی گشتی لێ ئەدەبی کۆمەڵگاو و بە

 گۆڕانکارییەکی ،ڕێژەیەکی زۆری مزگەوت و کردنەوەیان وەک ناوەندی خوێندن و ڕۆشنبیری

نایان و لە ئامێز گرتنی بوێژ و زابەکورتی، ڵدا. ری ههتایبەت لە ئەدەبی کوردیدا سه بنەمایی بە

دوو تەریقەتی قادری و نەقشبەندی لە هۆکارە بوونی بووژاندنەوەی زانست و زانیاری و 

دەشتی، )ە. کرمانجی ناوەڕاست بوو ی کییەکانی پێگەیشنت و پەرەسەندنی قوتابخانەسەرە

 (٤٣1: ٤٢٠1؛ سەجادی، ٢1: ١٩٤٢

ی سۆرانی و کێشی عەرووزی بە سەر دەستی نالی و بە زار  ی ناوەڕاست لەیشیعری کرمانج

ووری و سن تو دوای ڕێبەرانیشی لە بەردەوامی ناکەوێ زمانی نوێ دێتە ڕسکان فۆرم و ناواخن و

 ە بەرەیئەو شاعیرانە ب کرمانجی ناوەڕاستی . دوای پێشڕەوانی قوتابخانەتسلێامنی دەبەزێنێ

 .نارساونکرمانجی ناوەڕاست ی دووهەمی شاعیران

 بەرەی دووهەمی شاعیرانی کرمانجی ناوەڕاست:

 ناوچەی سلێامنی: مەحوی، فایەق، ئاهی، فکری، بێخود، زێوەر و هتد.

 .و هتد شێخ ڕەزا، سابیری، ئەسیریناوچەی گەرمیان: 

 ناوچەی کۆیە و سۆران: حاجی قادر، مەالی گەورە، ئەختەر و هتد.

 .و هتد ناوچەی سنە و ئەردەاڵن: ساملی سنە، مەجدی )مەلیکولکەالم(

 ناوچەی موکریان: وەفایی، حەریق، ئەدەب و هتد.

 شێوازناسیی شەمیسا -7

بە شێوازناسیی شەمیسا نارساوە. شەمیسا بە  سێ ئاستی زمان، ئەدەب و هزرلێکۆڵینەوەی 

کردنەوەی هەر دەقێکی ئەدەبی لەو سێ ئاستەدا دەق تاوتوێ مەبەستی خوێندنەوە و شی

 دەکات.
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 یئاستی زمان -7-1

، دەنگناسی قی:ل سێ بە ئاستە و بۆیە لە شێوازناسیدا ئەم ەئاستی زمانی بابەتێکی زۆر بەرباڵو 

 .رێتدەک ڕستەناسی دابەش و وشەناسی

 دەنگەکان شێوازناسی یان، دەنگناسی ئاستی -7-1-1

یەکەم:  نیالیە دەداتەوە: دەق دوو الیەنی لە ئاوڕت دەگوترێ پێ ئاوازیشی ئاستی کە ئاستە ئەم

ڕازەکانی  واتە ناوەوە، ئاوازی دووهەم: الیەنی سەروا. پاش و سەروا، کێش واتە ،دەرەوە ئاوازی

 .سەروادار دووپات و هاوشێوە،وەک: ی بێژەی جوانکاریی

 دەنگەکان شێوازناسی یان، دەنگناسی ئاستی -٢-7-1

ە لە وشەکان، وش هەندێ بەرفراوانی، وشەبژێری شێوەی سەر دەخرێتە تیشک ئاستەدا لەم

لە  شەو  هەندێ وایە هتد. جاری و وشەهاوواتاکان ئارکائیسم، وشەبیانییەکان، کلیلییەکان،

 سیداکەتاکە شێوازی دیاریکردنی لەت دەتوانێ ئەمە و ڕاکێشەسەرنج  کەسێکدا بەرهەمی

 بێت. یارمەتیدەر

 ڕستە شێوازناسی یان ڕستەیی ئاستی -7-1-3

 یشوێن و درێژی، شێوە و هاونشینی،کورت تەوەرەی ڕووی لە ڕستەکان لە ئاوڕ ئاستەدا لەم

یسا، مش؛ ٤٠1: ٤٢٠1)سەجادی، . دەدرێتەوە کردار جۆرەکانیو  ڕستە پاژەکانی جێگرتنی

٤٢٣1 :٤1٤) 

 ئاستی زمانیی شیعری وەفایی -8

دا ینەریتی شێوازناسی شەمیسا، شیعری وەفایی لە ئاستی زمان لەو توێژینەوەیەدا بە پێی

یەک شیعری وەفایی تا ڕادە یسەر کراوە و هەوڵ دراوە تایبەمتەندییەکانی زمانی لێکدانەوەی لە

بەشێک لە دیاردەکانیان بخرێنە ڕوو. ئاستی زمانی و شڕۆڤە بکرێت لە ئاستی دەنگ و وشە 

بابەتەێکی زۆر بەرباڵوە و بۆیە لە شێوازناسیدا بە سێ لقی: دەنگناسی، وشەناسی و ڕستەناسی 

 تەنیا ئاستی دەنگ و وشە تاوتوێ دەکرێت. دا. لەم وتارەتدابەش دەبێ

 1ئاستی دەنگ -8-1

ن دیارتری ،، واتە شاعیرانی نارساو«تیارەحی گەورە و هەسۆ شیعر مۆسیقای ڕ »دەڵێت:  ١ڤۆلتێر

(. لە ١٣: ٤٢٣٠کوب، دەرخەری الیەنی مۆسیقای زمانە )زرین یششەیدایانی مۆسیقان. شیعر

                                                 
1 Musicac. 
2 Voltaire. 



  833٨ پاییز و زمستان ،٨ ، ش.5. پژوهشنامه ادبیات کردی، س | 424

 

ئاوڕ لە هەر دوو الیەنی شیعر، واتە ئاوازی ناوەوە و  ،نارساوە شئاستی دەنگدا کە بە ئاستی ئاوازی

 نیبنەڕەتییەکا ڕەگەزە و جوانیناسی پێکهاتەی لە بەشێک ،ئاوازی دەرەوە دەدرێتەوە. ئاواز

 ئاواز بێ ەب شیعر .ێو هەستی خوێنەر دەبزوێن ئاوازییە ئاخاوتنێکی شیعر، ڕاستیدا شیعرە. لە

 وەیخاڵی جیاکەرە بە شیعر ئاوازی لێکۆڵەران ناوەوە. ئاوازی یان، بێ دەرەوە ئاوازی چ نەبووە،جا

 دەکەن.  دەستنیشان )سەروادار پەخشانی لە جیا(پەخشان  و شیعر نێوان

اری ڕووک ڕێکخستنی ئەرکی کە شیعر دەگرێتەوە الیەنانەی ئەو شیعر دەرەوەی ئاوازی

 کە شیعر ناوەوەی سەروا. ئاوازیسەروا و پاش لە: کێش، بریتین و دەگرن لەخۆ شیعر دەرەوەی

، شیعر ەیدەرەو  لەگەڵ ئاوازی و شیعرە الیەنێکی گرنگی ،تدەهێنێپێک ناوەوەی شیعر ڕیتمی

ی بێژەیی لە: ڕازەکانی جوانکاری بریتییە شیعر ناوەوەی ئاوازی .دەخوڵقێنن شیعری گشتی ئاوازی

لە  هەندێک بەکارهێنانی و وشە خستنی پێش و پاش و وەک: هاوشێوە، سەروادار، دووپات

 زۆر ر،یعش ناوەوەی ئاوازی کاریگەرترن. کێش لە جاربڕێ کە  جۆرێک بە ،کەرەستەزمانییەکان

 رعومە)دەردەخات. شاعیران  نێوان بەراوردی پلەی و داهێنان ئاستی و شیعری زمانی جار

 (٤1٢: ٤٢٣1شمیسا،  ؛٤٢٩، ٤٩٤، ٤٩٣ : ١٩٩٠ مستەفا،

 دەرەوە ئاوازی بەتایبەت ئاستی دەنگ وتەنیا وتارەدا بەهۆی بەرباڵوی ئاستی زمانی، م لە

ە شڕۆڤە دەکرێ. لو بەشێک لە تایبەمتەندییەکانی سەروای ناوەوە  سەرواپاش، کێشوەک 

عری وەفایی شێوازی شی کە وەک دیاردەیەکیئاستی وشەدا، وشە بیانییەکان و وشە کلیلییەکان 

 نارساوە، رشۆڤە دەکرێت.ی ناوەڕاست یو تایبەمتەندییەکی زەقی قوتابخانەی کرمانج

 دالێکدانەوەی کێش لە شیعری وەفایی -8-1-1

دووهەم:  ؛دابەش کراوە: یەکەم: شیعر لق هەر لە کۆنەوە ئەدەب بە شێوازێکی گشتی بە سەر دوو

 یبەمتەندیوەک تا ،کێشە. کێش ،پەخشان. ئەو تایبەمتەندییەی ئەو دوو لقە لێک جیا دەکاتەوە

و توخمی سەرەکی شیعر نارساوە. لە شیعری کوردیدا دوو جۆرە کێش بە کارهاتوون. یەکەم: 

ێشی کێشی شیعری کوردی بووە، بۆیەش بە ک ییان خۆماڵی کە بناغەی سەرەکی ،بڕگەیی کێشی

 رەبیعە خۆماڵی نارساوە کە هەڵقواڵی بنچینەی ئەدەبی کوردی بووە. دووهەم: کێشی عەرووزی

کە لە ڕێگەی وێژەی فارسییەوە هاتووەتە ناو شیعری کوردی و پشت بە کورت و درێژیی بڕگەکان 

دێڕی ە کعری کالسیکی کوردیدا، کێشی عەرووزی پێوانەیەکی هونەرییە لە شی دەبەستێت.

ەرەبی کێشی عەرووزی عیەکەم جار دەرکەوێت. شیعر تا ڕێکی و دروستی  تشیعری پێ دەپێورێ

لە ڕێگەی شیعری فارسییەوە  پاشان و فەراهیدی دانراوە لە الیەن خەلیلی کوڕی ئەحمەدی

ڕگەیی ی فەرمی کێشی بەیەککرمانجی ناوەڕاست بە شێو هاتووەتە ناو شیعری کوردی. شاعیرانی 

و کێشی عەرووزیان  ە، وەالناو نارساوە کێشی شیعری قوتابخانەی گۆرانی وەک بنەمایکە 
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بە پێی ئەو قسەیەی شێخ نووری، شاعیرانی کورد کێشی عەرووزیان وەک شتێکی  بەکارهێنا.

ە کێشە عەرووزیانەیان بەکار هێناوە ک نوێ وەرگرتووە و لە هۆنینەوەی شیعری کوردیدا تەنیا ئەو

گونجاوە. ئەو هەڵوێستەش ئەوە ناگەیەنێت کە شاعیرانی کورد  دالەگەڵ رسوشتی زمانی کوردی

کە ەشنێک بە چ ؛وگۆڕیان تێدا پێک هێناونکێشەکانیان وەکوو خۆیان وەرگرتبێت، بەڵکوو ئاڵ

ێشانەی لەیەک جۆر لەگەڵ سیستمی دەنگی زمانی کوردی دەگونجێن؛ بەتایبەت ئەو ک

لە  ،هاتوون و لە دروست کردنی نیوە دێڕێکدا چەند جار دووپات دەبنەوە؛ بۆ منوونەپێک

ف خەفی و موزاریع هەزەج، ڕەمەڵ، ڕەجەز، موتەقاریب، بەاڵم چەند کێشێکی وەک: کێشەکانی

 ،، کێشی هەزەج و ڕەمەڵداعەرووزیەکانی ناو کێش بە ڕێژەیەکی کەمرت بەکار هاتوون. لە

ی ئەحمەد، )عەل زۆرتر لە شیعری شاعیرانی کالسیکدا ڕەنگی داوەتەوە.بەتایبەت کێشی هەزەج 

١٩٩٠ :1٣) 

کێشە هەر باوەکانی شیعری لە و بە ئاوازە، بۆیە  ە کێشی هەزەج کێشێکی سووکتکەوا

زمانی  ئەوە بێ کە زیاتر لەگەڵ تایبەمتەندی دەنگی باو بوونیشی ڕەنگە هۆی ؛کوردییەکالسیکی 

خۆش ئاوازترینی کێشەکانی عەرووزی، کێشی  (.٤٢٤: ٤٠٠٠)گەردی،ت ردیدا دەگونجێکو 

. لە دیوانی شاعیرانی فارسیشدا کێشی ڕەمەڵ خۆش ەڕەمەڵ، بەتایبەت ڕەمەڵی مەخبوون

 .بەتایبەت لە شیعری شاعیرانێکی وەک حافز و مەوالنادا ؛ئاوازترین کێشی شیعری نارساوە

 (٤١1:  ٤٠٠٩)مستەفا ڕەسووڵ ،

ان ، شارەزایانی ئەم بوارەی لە دەستنیشداهێنان و ڕچەشکاندنی وەفایی لە کێشی شیعریدا 

کردنی کێشی هێندێک لە شیعرەکانی تووشی گرفت کردووە. هەرچەند زیاتری کێشەکانی 

هاتوون، بەاڵم جۆری کێشەکان سووک و خێران، شیعری وەفایی درێژن و لە هەشت تەفعیلە پێک

ی بەجۆرێک ڕەوانی لە کێش؛ تی خوێندنەوەدا تووشی وەستان و پچڕان نابێتواتە خوێنەر لە کا

وەک کێشی هەزەج و ڕەمەڵ. وەفایی زیاتر ئەو کێشانەی بەکار  ؛کراوەشیعرەکانیدا هەست پێ

الی شاعیرە ڕەجەز. هەزەج، ڕەمەڵ و ؛ وەک نێو شاعیرانی کورد و فارسدا باو بووە هێناوە کە لە

سەر کێشی عەرووزین، زیاتر کێشی هەزەج و ڕەمەڵن.  ەو شیعرانەی لەنوێخوازەکانی کوردیش ئ

پلەی  ییەلە شیعری گۆراندا کێشی هەزەج بە هۆی ئەوەی کێشێکی سووک و ئاواز ،بۆ منوونە

 .یەکەمی هەیە

نینەوەی لە هۆ  کێشی بڕگەیی شیعری هۆنیوەتەوە. وعەرووزی عەرەبی  وەفایی بە دوو کێشی

عەرووزی تەنیا لە کێشی دەگمەن و نەنارساو نەپرینگاوەتەوە و کاتی کێشی دا لەسەر شیعر 

تاوتوێی کێشی شیعری لە دیوانی وەفایی هەست بەو تایبەمتەندییەی کێشی عەرووزی و 

دا، کێشی ڕەنگاوڕەنگیەی دەکرێت. تایبەمتەندییەکی تری کێشی شیعری لە دیوانی وەفایی
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دا پایەی کێش، ژمارەی بڕگەی باڵەکانە، وەک یان خۆماڵییە. لە هۆنراوەی بڕگەیی ،بڕگەیی

کێشی بڕگەیی، جۆرێک کێشی  هۆنراوەی فۆلکلۆری کوردی کە بیست بڕگەی چوار بەشییە.

نیا ژمارەی ڕەچاو ناکرێت و تە« کورت، درێژ و کێرشاو»شیعرییە کە چۆنیەتی بڕگەکانی شیعر، واتە

یش ار بە کێشی ژمارەیبڕێ جوە یان هۆنراوە پێک دەھێنن. بەم بۆنە ،بڕگەکان، کێشی شیعر

بڕگەیی و  ٤١بڕگەیی،  ٤٩بڕگەیی،  ٤بڕگەیی،  ٣. بەم پێیە شیعر و هۆنراوەی بڕگەیی بە: نارساوە

، ٤١، ٤٩سەر کێشەکانی:  وەفایی لە دایان خۆماڵی ،بڕگەیی یلە کێش .هتد، پۆلێن دەکرێت

بۆ زانیاری زیاتر لە سەر کێشیەکانی شیعری وەفایی لەو بڕگەیی شیعری داناوە.  ٤1 ،٤١

 :دا جۆرەکانی کێشی عەرووزی و بڕگەیی بەپێی پلە پۆلێنکراونخشتەی

 پلە کێش شیعر باڵ

 ٤ ٤مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن ٢٠ ٠1١

 ١ ١فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن ١٣ 1٤٩

 ٢ ٢مفعول  مفاعیل  مفاعیل  فعولن ١٤ 1١٠

 ١ ١مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن ٢ ٤11

 1 بڕگەیی ٤١ ١ ٤٢1

 1 بڕگەیی ٤1 ١ ٤٢١

 ٣ 1مفاعیلن مفاعیلن فعولن ٣ ٤١٤

 ٤ 1فعالتن فعالتن فعالتن فعلن ٣ ٤٩1

 ٠ ٣مفعول  فاعالتن مفعول  فاعالتن ١ ٤٩١

 ٤٩ ٤مفعول  فاعالت  مفاعیل  فاعلن ٤ ٣٩

 ٤٤ بڕگەیی ٤١ ١ 1١

 ٤١ بڕگەیی ٤٩ ١ 1٤

 ٤٢ ٠فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن ٤ ١١

                                                 
 کێشی هەزەجی هەشتی سامل. 1
 کێشی ڕەمەڵی هەشتی مەحزووف. ١
 کێشی هەزەجی هەشتی ئەخرەبی مەکفووفی مەحزووف. ٢
 کێشی ڕەجەزی هەشتی سامل. ١
 شەشی مەحزووف.کێشی هەزەجی  1
 کێشی ڕەمەڵی هەشتی مەخبوونی مەحزووف. 1
 کێشی موزاریعی هەشتی ئەخرەب. ٣
 کێشی موزاریعی هەشتی ئەخرەبی مەکفووفی مەحزووف. ٤
 کێشی ڕەمەڵی هەشتی سامل. ٠
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 ٤١ ٤مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن ٤ ٤٤

 ٤1 ١مفعول  مفاعیلن مفعول  مفاعیلن ٤ ٤٤

 ٤1 ٢مفتعلن مفتعلن فاعلن ٤ ٤1

 ٤٣ ١فعالتن فعالتن فعلن ٤ ٤1

 ناوەوە  یسەروا و سەرواتاوتوێی پاش -٢-8-1

و  کە خۆشرتین تدەردەکەوێ ی فارسیشاعیرانی کالسیک لە لێکدانەوەی شیعری زۆربەی

 واتایەکی تر، لە هەر شیعرێک کە ئاوازی سەروایان هەیە. بەدڵگرترینی شیعر ئەوانەن کە پاش

ێناسەی . لە پتسەروا زیاتر دەردەکەوێسەرنجی شاعیر بە گونجانی پاش ،بووە زەقشیعری تێدا 

ە کە لە دوای سەروای شیعردا بە یەک واتا لە تەواو یان چەند وش ،سەروادا هاتووە: وشەیەکپاش

: ٤٢٣1انوشە،  ؛٤٤1: ٤٢٣١)وحیدیان کامیار،  دووپات دەبێتەوە داکانی شیعریجووتە دێڕە

یان دەستەواژەیەک کە لە دوای  ،لە بەشێکی تری سەرچاوەکانی ئەدەبیدا بە وشە (.1١٣

. سەروا دەڵێنووپات دەبێتەوە، پاشد کانداجووتە سەروای شیعر بە یەک واتا لە تەواوی دێڕە

لە پێکهێنانی ئاوازی دەرەوەی شیعردا ڕۆڵی سەرەکی هەیە و دەکرێ بگوترێ:  ،سەرواپاش

 (.٤٢٤: ٤٢٤1)شفیعی کدکنی،  دا هەیەیسەروا تەواوکەری ڕۆڵی سەروای لە ئاوازیی شیعرپاش

 ،ەکپاشسەروا وشەی»ە: سەروا پێناسە کراو لە فەرهەنگنامەی ئەدەبی فارسیشدا بەو جۆرە پاش

یان چەند وشەیە کە لە دوای سەروای شیعر بە یەک واتا لە دێڕە جووتەکانی شیعردا بە یەک جۆر 

یان چەند وشە کە لە ، بە وشەیەک»(. بە وتەی شەمیسا 1١٣: ٤٢٣1)انوشە، « دووپات دەبێتەوە

 «سەروا دەڵێنشدوای سەروا دووپات دەبنەوە، پا و دوایی هەر باڵێکی شیعری ڕێک وەک یەک

 (.٤٩٤: ٤٢٤1)شمیسا، 

شەفیعی کەدکەنی ئاماژە بەو تایبەمتەندییە دەکات کە هەشتا لە سەدی غەزەلە باشەکانی  

روا سەسەر ئەو باوەڕەشە کە غەزەلی بێ پاش سەروایان هەیە. هەروەها لەفارسی پاشئەدەبی 

کالسیکی  یتایبەمتەندییەکی شیعر  وەکسەروا زۆر ئاستەمە سەرکەوتوو بێت. کەدکەنی پاش

(. جۆرەکانی ٤١١: ٤٢٤1)شفیعی کدکنی،  پێناسەی دەکاتفارسی و داهێنانێکی ئێرانی 

و، سەروای جێناسەروای ڕستە، پاشسەروای کار، پاشسەروا لە شیعردا بریتین لە: پاشپاش

روا سەر. پاشسەروای پاشگسەروای پیت، پاشسەروای ئاوەڵکار، پاشسەروای ناو، پاشپاش

                                                 
 کێشی موجتەسی هەشتی مەخبوونی مەحزووف. ٤
 کێشی هەزەجی هەشتی ئەخرەب.  ١
 کێشی سەریعی مەتوی مەکشوف. ٢
 خەفیفی شەشی مەخبوون. ١
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تایبەمتەندییەکی شیعری فارسییە کە لە شیعری زمانەکانی تری دونیا کەمرت بیرناوە. لە شیعری 

یعری سەروا وەک توخمێکی شفەرەنسی و ئینگلیزی پاش ،نەتەوەکانی دیکەی دونیا بۆ منوونە

و ڕوونە ە نیی مێژوویەکیسەروا هەم پاشەنەنارساوە. لە شیعری تورکی تا پێش لە سەدەی سێزد

اوە. لە تورکی نارس  لە ئەدەبی فارسییەوە هاتووەتە ناو شیعری تورکی و وەک توخمێکی شیعری

شیعری عەرەبیشدا مێژووی سەرهەڵدانی ڕوون نییە و تەنیا لە شیعری هاوچەرخی عەرەبیدا 

 (٤١1: ٤٢٤1کدکنی، )شفیعی .سەروا هەیەجۆرێک پاش

وشتی سەروا بە شێوازێکی رس ری فارسی، پاششیع یلە شیعری کوردیدا لە ژێر کارتێکەری 

شیعردا  لە هۆنینەوەیتێکەاڵوی شیعری کالسیک بووە و زۆربەی شاعیرانی کورد بە لێهاتوویی 

سەروادا وەک توخمێکی ئەوەی لە خوێندنەوەی پاش .وەرگرتووەسەروا پاش کەڵکیان لە

ایەخی کە وەفایی ب یەئەو ؛گەیشتووینپێکهێنەری ئاوازی شیعری لە شیعری وەفاییدا پێی

سەروا و ڕۆڵی ئەدەبی لە شیعردا ناسیوە. بەپێی تاوتوێی ئەو دیاردەیە و ئاستی ئەدەبی پاش

شیعری  وازیشێ سەروا وەک تایبەمتەندییەکی شیعری و دیاردەیەکیپاشت بەکارهێنانی دەکرێ

 .توەفایی بژمێردرێ

نەوەی ئاستی ئاوازی دەرەوەی سەروا بەرزکردوەرگرتن لە پاشکەڵک یهۆکاری سەرەکی 

فۆرم وپێکی وشە و پیتی هاو و دووپاتی ڕێک تسەروا وەک ڕازەیەکی دووپات دەنارسێشیعرە. پاش

ێزتر بەه یو هاودەنگ زیاتر دەربڕی جوانی و ڕازاوەیی بیستنییە و کارتێکەری ئاوازی شیعر 

ی و اگاداری ڕۆڵی ئەدەبئو سەر ئەدەبی فارسیدا بووە  دەکات. وەفایی دەسەاڵتێکی تەواوی بە

ۆیە بە ب ؛سەر بەزرکردنەوەی بایەخی ئەدەبی شیعر بووە سەروا و کارتێکەری لەئاوازیی پاش

ی بەکار هێناوە. وەفایی بە ڕێژەی شاعێرانێکی سەرواپاش شیعرەکانیداکی پسپۆڕی لە ەیەشێو 

و  غەزەل ٤١١ۆی سەروای بەکار نەهێناوە، بەاڵم لە کپاششیعرەکانیدا وەک نالی و سامل لە 

ەروا سپاش سوود وەرگرتن لەسەروایان هەیە. ئەو ڕێژەیەی پاشیان  1٢ دیوانی وەفایی قەسیدەی

هێنانی سەروا لە پێکسەملێنەری ئەو ڕاستییەیە وەفایی چەندە گرنگی بە ڕۆڵی ئاوازیی پاش

 ئاوازی دەرەوەی شیعری داوە.

دا تایبەت لە بەشی غەزەلەکانی جۆرەکانی بەسەروا و پاشڕەنگدانەوەی دا لە دیوانی وەفایی

تووشی هەڵچوون دەکات و لە ئەنجامدا  یەحیۆ سەروا ئەو ورووژە ڕ و هەستە، پاش سۆزکە لێوڕێژ لە 

ەروا سئاوازی شیعری پێ کامڵ دەبێت و چرکە ساتەکانی شاعیرانەی شیعری وەفایی لەگەڵ پاش

دانەوەیەکی ڕووکەشی وا بیر دەکرێتەوە جار بە لێک بە ترۆپکی ئاوازی دەگات. هەرچەند زۆر

یان دەستەواژەیەکە ئازادی هزر و هەستی خەیااڵوی  ،سەروا، هێنان و هەڵبژاردنی وشەپاش

م شاعیری بەاڵ  ت،بەرتەسک دەکات و شاعیر تا دوایی شیعر واتایەکی دووپات کراو بەکار دەهێنێ
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ک سەروا کەڵانتایی هزردا لە پاشناواخنی نوێ لە پ و وریا بۆ یەکیەتی هزر، ئافراندنی واتا

سەروا هۆی خۆش ئاوازی شیعرە و وەک ئاڵقەی پەیوەندی دێڕەکانی پاش ،بەکورتی .توەردەگرێ

شیعری و خوڵقێنەری وێنەی خەیااڵوی لە شیعردا نارساوە. لە ڕاستیدا نارساوترین غەزەڵەکانی 

کەمی پلەی یە «کار»ەروا لە جۆری سپاش ،سەروا ڕازاونەتەوە. لە دیوانی وەفاییداوەفایی بە پاش

سەروا لە شیعری وەفاییدا بەکار هاتوون بریتین لە: دەبا، شکا، هەیە. ئەو کارانەی وەک پاش

نێ، بێ، دێ نەبوو، بوو، مەفەرموو، مەدە، مەکە، بکەوە، نییە، ،هێنا، نەهات، گرت، کرد، بم دەکا،

 ڕۆیی.

 سەروا چەند نموونەیەک لە جۆرەکانی پاش -1-٢-8-1

 سەروا لە جۆری کار:پاش

   اـــــکشە دی جەننەت بە ڕوودا زولفی پڕتابی ـھەر ک
 اــکشتاری سونبول، حورمەتی گوڵ، بەرگی سیرابی 

 (٢٣: ٤٢٤٠)وەفایی،   

   اــــکدەغەمزەدەی زولفم بە غەمزەی چاوی حەیرانم 
 اــکدەم ـــــی تیرەبارانـــەدەنگـی داوم خــەیـەستـبـ

 (٢٠: ٤٢٤٠، هەمان)  

 :سەروا لە جۆری جێناوپاش

   من ایەت لەسەریـەوە ســـــەو ڕۆژەوە دوور بۆتــــل
 نـمەری ـــان و جگــــتاوت ھەموو ج ەــاوە لـسووت

 (٤1٤: ٤٢٤٠، هەمان)  

   ؟ۆتمن بۆچی کەناری  ەــعەزیزم ڕۆحی شیرینم ل
 تۆدوو چاوی من کە سەروی جۆیباری  وەرە سەر ھەر

 (٤٠٢: ٤٢٤٠، هەمان)       

 سەروا لە جۆری ناو:پاش

   چراغشەو لە خەودا من چرا بووم دڵ چرا بوو جان 
 

 چراغئەی لەبەر عەیشی شەوی دی جان چرا جانان 
 (٤٣: ٤٢٤٠، هەمان)  

 سەروا لە جۆری ڕستە:پاش

  اشقینـــهذا طریق العئەی دڵ وەرە هۆشیار ببە، 
 

 اشقینـــهذا طریق العوی جەماڵی یار ببە، ــمەح

 (٤٣1: ٤٢٤٠، هەمان)  

 مەتێمیا غەوسی سانی هیتێ،  وەک قەقنەس ئاورم کەوتە  تام بە نازی فیرقەتێ، ساقی کەرەم کە شەربەتێو سو 

 (٢٤٣: ٤٢٤٠، هەمان)  
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 سەروا لە جۆری ئاوەڵکار:پاش

  ڕۆـــــئیمانە ـــــــان خەرابستـــــــسەرابست
 

 ...ڕۆـــــــئیمانە ـــــــاری عەیشی مە زستـــــــبەه

 (١٩٩: ٤٢٤٠، هەمان)  

  سەروا لە شیعردا و هەڵسەنگاندنی چەند تایبەتمەندییەکیڕۆڵی پاش -٢-٢-8-1

 نێوان خوێنەر و شاعیر ییئافراندنی یەکیەتئەلف: 

ەتدا، یان دەستەواژە لە پێگەیەکی تایب ڕ،کاتێک خوێنەر لە خوێندنەوەی شیعرێک دوای یەک دێ

خۆی لەگەڵ شاعیر لە ئافراندنی شیعردا بە  استەوخۆڕ یان دەستەواژەیەک گومان بکات، نا  ،وشە

 و . لەو دۆخەدا خوێنەر لە ناو ڕووداودایەتلە شیعر وەردەگرێ زۆرترو چێژێکی  تهاوبەش دەزانێ

یەتی و ، یەکتسەروا درێژتر بێپاشسەر هەستی دەبێت. هەرچی  شیعر کارتێکەری زیاتری لە

تەنیا دوو  دا. لە دیوانی وەفاییتدەنوێنێ هاوئاهەنگی نێوان شاعیر و خوێنەر زیاتر خۆ

 سەروای درێژ هەیە. بۆ منوونە:پاش

  نـــهذا طریق العاشقیئەی دڵ وەرە هۆشیار ببە، 
 

 نــــهذا طریق العاشقیمەحوی جەماڵی یار ببە، 

 (٤٣1: ٤٢٤٠، هەمان)  

استەوخۆ خوێنەر لەگەڵ شاعیر لە ئافراندنی ڕ نا غەزەلەدا بەهۆی بوونی پاشسەروای درێژ، لەو

 ت.و چێژێکی زیاتر لە شیعر وەردەگرێ تبە هاوبەش دەزانێخۆی شیعردا 

 سەروا لەگەڵ بابەت و ناواخنی شیعریپاش ییهاوئاهەنگبێ: 

 سەرنجی شاعیرانی هەڵکەوتووی بۆدایە کە  سەروا و بابەتی شیعری لەو خاڵەهاوئاهەنگی پاش

سەروا بە هاوتایی بابەت و گونجاوی ناواخن الی خۆی ڕاکێشاوە، واتە شاعیر لە هەڵبژاردنی پاش

ەگەڵ سەروا لو بابەت، سەرنجی زیاتر دەدات. لە زۆربەی شیعرەکانی وەفاییدا هاوئاهەنگی پاش

بە پاراستنی هاوتایی و  و وەفایی هەستی خەیااڵوی بەسرتاو تدەبیندرێ یبابەتی شیعر 

 کردووە. بۆ منوونە: یسەروا لەگەڵ بابەتی شیعر پاش هاوڕێژەیی

 ەــــنی گوڵــاوڵ و دەرمـــوڵ و ڕوو گــقەد گ
 
 ڕوو ەــــواوە بــە شێـــی کـای زولفــا بە تــت

 

  
 ەـــانی گوڵــــە خەرمــــڕۆ گوڵـــە ئەمـڕاست

 
 ەـــوڵانی گــــانی گوڵستـــــسونبوڵست
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 وزارـــــی عـــەوێ تـا سوبحــــڕۆژ بەدەرناک
 
 یم؟رــــی بگــــە بۆچــــی شیفتــــۆ دڵـــبـ
 

 ارــــزی یــــزولفی تورکانە لەسـەر عاری
 

 اوـــی خــــڕوو بە میحرابی برۆ پەرچەم
 

 ە دێــــە کـــعەتری خەندەی گوڵی باغان
 

 ە دەڵێیــــک وەفایی غولغولەی شۆری
 

 ەـــانی گوڵـــە گریــــە لــــھەڵنەیێ شەو ک
 

 ەـــدانی گوڵـــاو و زەنەخــــی چـــــبەستەی
 

 ەـــانی گوڵـــــەری سوڵتــــری سـئەوە چەت
 

 ەـــانی گوڵـــــازە موسوڵمـــــری تــــــــکاف
 

 ە؟ـــدانی گوڵـــــی خەنـــیا ھەناسەی دەم
 

 ەـــوڵانی گــــی بوستــــی گۆشەیــــبولبول
 (١٢٣: ٤٢٤٠، هەمان)                            

 رەبدڵو سەملاندنی ئەو تایبەمتەندییەی  ربەلەو غەزەلەدا وەفایی لە وەسفی جوانی دڵ

گونجاوی لەگەڵ وێناکردنی جوانی  «گوڵ» سەروایی بەکارهێناوە. پاش«گوڵ»سەروای پاش

 هەیە.دڵبەر و هاوتایی بابەت و ناواخنی شیعرەکە 

 سەروا یداپۆشینی کەموکورتی و ناتەواویپێ: 

سەروا لە شیعردا، داپۆشینی خەوش و ناتەواوی سەروایە؛ بە واتایەکی تر، ڕۆڵێکی دیکەی پاش

لە  هۆی داپۆشینی بەشێک دا،سەروا لە تەواوی باڵەکانی شیعر دووپاتی وشەیەک بە ناوی پاش

ایبەت لە ت کەموکورتی و ناتەواوییەکانی سەروایە. یەکێک لە خەوشەکانی سەروا لە شیعردا بە

سەروا لە شیعردا دووپاتی سەروا لە خوێنەر شاراوە دەکات دووپاتی سەروایە. بوونی پاش داغەزەل

تی سەروا لە شیعری و هۆی داپۆشینی ئەو جۆرە خەوشەی سەروایە. ئەو خەوشە، واتە دووپا

-لەو شیعرەی وەفاییدا بە هۆی بوونی پاش ،شاعیرانی هەڵکەوتووشدا وەبەر چاو دێت. بۆ منوونە

کە  الەو غەزەلەد، لە زەینی وریای خوێنەر داپۆرشاوە. بۆ منوونە« گریان»سەروا، دووپاتی سەروای 

 یە، هاتووە، بەاڵم بە هۆیسەروا« گریان»کە وشەی ی سەرەتا و ئەو دێڕانەی ڕ دێئاماژە بە تەنیا 

 سەروا ئەو خەوشە نادیارە.پاش

 غەمزەدەی خۆتم، نیشانەی تیری موژگانم مەکه
 

 بەس دڵم بشکێنه بەم ئەبرۆیه بۆ ماچی دەمت
 

 بەر ئاوری دەروونم دێته جۆش دڵ به من ناکا لە
 

  
 مەکه عاشقی ڕووتم عەزیزم! تیره بارانم

 
 مەمده بەر تیغ و لەسەر هیچێ له گریانم مەکه

 
 تۆ که سووتانت نەدیوه، مەنعی گریانم مەکه
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 حەقیەتی بەو چاوە کااڵنە کە تااڵنم دەکات
 

 تیفلی نادانم لەسەر ماچێک لە گریانم مەکە
 (١٢٢: ٤٢٤٠، هەمان)                                    

، ەوەدووپات بووت «ەزەرن»جار سەروای  دووکە تەنیا ئاماژە بە دێڕی سەرەتای کراوە، لەو غەزەڵەشدا 

 نادیارە:لەو شیعرەدا ئەو خەوشەی سەروا  «دێنێ»سەروای بە هۆی پاشبەاڵم 

 یارم کە قەدی بەرزی سەد نەخلی شەجەر دێنێ
 

  
 پەروینی شەکەربەندی سەد ڕشتە گوهەر دێنێ

 (٢٢٢: ٤٢٤٠، هەمان)                                   

  و جۆرەکانی ناوەوەتاوتوێی سەروای  -3-٢-8-1

ێکی ڕە دێبەم جۆرە ک ؛ڕەنگدانەوەی سەروای ناوەوەیە ،تایبەمتەندییەکی شێوازی شیعری وەفایی

ەروای لەگەڵ سدوایی سێیان هاوسەروا بن و سەروای ت، سەروا پێک هاتبێ بەشی شیعر لە چوار

هەیە،  وەوەیەدا کە سەروای نای. جێی ئاماژەیە لەو فۆرمە شیعریتگشتی شیعر گۆنجاوی هەبێ

 ە:جۆر جار دێڕی سەرەتا سەروای ناوەوەی نییە، بەو ر زۆ 

C C C A 
D D D A 

ن لەمانەی نە بریتیهاتوو لە دیوانی وەفایی کە لە سەروای ناوەوە پێک یچەند منوونەیەکی شیعری

 خوارەوە:

 دیسان بە ھەوری نیسانی دونیا ڕەنگی ژەنگاری گرت

 سەحرا و کۆھساری گرت گوڵ زەرد و سوور ھاتە دەرێ دەشت و

 دیسان بە نەغمەی زیر و بەم، بولبول دەڵێ بە دەرد و غەم

 دەم، ساز و سەمتوور و تاری گرت لە تاوی غونچەی گوڵ بە
 (1١ :٤٢٤٠، هەمان)

تووە، سێ هالە چوار بڕگە پێک ێکڕن هەر دێنیین، دەبیەئەگەر بە وردی سەرنج بد، لەو شیعرەدا

یان بڕگەی دوایی لەگەڵ سەروای سەرەکی شیعر ، بڕگەی چوارەمبڕگەی دێڕ هاوسەروان و 

 اوە.کردن نارس گونجاوی هەیە و هاوسەروان. ئەو فۆرمە شیعرییە لە زانستی جوانکاریدا بە کەرت

 ێـــــەتـەربـشە ـــــەرەم کـــــی کـــــاقـ، سێــــەتــفیرقازی ـــــام بە نتــــسوو 

 ێـــــەتـممـی هێـــــانـی ســـــا غەوســـ، یێــــەوتەتـکاورم ـــەس ئـــــوەک قەقن

 (٢٤٣: ٤٢٤٠، هەمان)                                                                                                     
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و جۆرە ئە ؛هاتووەهاوسەروا پێکبڕگەی لەو شیعرەشدا هەر لە دێڕی سەرەتاوە هەر دێڕێک لە سێ 

ێکی هەست بە ئاواز  دابەهێزتر کردووە و خوێنەر لە کاتی خوێندنەوە ییسەروایەش ئاوازی شیعر

 سەروا لە تەواویەتێ( وەک پاشمئاماژەیە ساڕستەی )یا غەوسی سانی هێم یخۆش دەکات. جێ

 شیعریباڵە جووتەکاندا دووپات بووەتەوە و ئاوازی دەرەوەی دێڕەکەی بەهێزتر کردووە. لە 

جۆرێکی دیکەی سەروای ناوەوە لە  سەروایەی بەکار هێناوە.جۆرە پاشئەم فارسیدا مەولەوی 

هاتووە. ئەو جۆرە شیعری وەفاییدا بەو چەشنەیە کە هەر باڵێک لە چەند هاوسەروا پێک

ڕۆڵی  پێکهێنانی ئاوازی ناوەوە لەوەک شێوازێکی شیعری وەفایی دیاری دەکرێت کە  شسەروایە

 .هەیە

 ڕەــــی تـــــەدەر، وەک بووکـــــاتــــوڵ هـــــەر، گــــــەس لەبـــــەر، ئەتڵــــەع بەســـــــبورق

 ەنــــەتـــلـۆش؟ دیم غەفــــوت: ئەتـــــــم گــــرۆش، پێـــــەر فــــبـۆڵ بە دۆش، عەنـــــکاک

 (٤1٣: ٤٢٤٠، هەمان)                                                                                                        

 لە باڵی بەسەر، لەبەر، هاتەدەر.یەکەم بریتین لە:  یلەو دێڕەدا، وشە هاوسەرواکانی باڵ

 ئەتۆش.فرۆش،  : دۆش،بریتین لە دووهەمیشدا وشە هاوسەرواکان

لەم دوو دێڕەدا، هەر باڵێک لە چەند وشەی هاوسەروا پێک هاتووە و ئەو تایبەمتەندییە ئاوازی 

 ناوەوەی دێڕەکانی بەهێزتر کردووە:

 ازــــە نــــوت بـــــاز، دیگــــاوی بــــاز، بە چــــی ســــوو دراز، وەک تێلــــگیس

 ەنـــــدا دەکـــــاو پەیـــــووتـەی ســــڕاو، سینـــی بـــــەرگـڕاو، جــــاوی پــــچ

 (٢٤٣: ٤٢٤٠، هەمان)                                                                                                     

       

 ووریـافـــی کـــــەمعـووری شــــووری، بخـــــووری، ڕووی بلــــزولف و ن

 ەنــــوتـووی خــــاهـای، ئـــــەتـخ ەیـــــافـەهالی، نــــتاوی شـــــای، چـــــی سیــــاڵـخ

 (٤1٤: ٤٢٤٠، هەمان)                                                                                                     

ەشێک لە سەر ب باڵی بەدا، ئاوازە کە ی شیعری وەفایی لە ئاستی دەنگیدیارترین تایبەمتەند

حی شەیدای وەفایی لەو دونیا بەرینەدا ئارامی خۆی لە شیعر و ئاوازی ۆ شیعرەکانیدا کێشاوە. ڕ 

قای شیعر حی لەگەڵ مۆسیۆ ڕ  ، بۆیەبێت ئارامەبەش لەو دونیا شیعریدا بینیوەتەوە و ناتوانێ بێ

ا و قایەکی ڕووت نییە، بەڵکوو هەڵقواڵوی واتتەنیا مۆسیە لە سەما و هەڵفڕیندابووە. ئەو مۆسیقای

هاوتەریبی واتای بەرزە لە شیعردا. وەفایی  ،چونکە مۆسیقای بەرز ؛چەمکی زۆر گەورە و نارساوە
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یەک ڕادە ش تایەئاماژەی بە ئامێرەکانی مۆسیقا کردووە و ئەو دیاردەڕاستەوخۆ لە زۆر شیعردا 

 ا و شارەزایی لەو بوارەدا دەردەخات.وەفایی بە مۆسیق حیۆ هۆگری و ئاوێتە بوونی ڕ 

 ەویشئ کردووە، خۆی دەنگ خۆشی بە ئاماژەی خۆیدا عرێکییپارچەش ییپێشەک لە وەفایی

 وربە حض واقعە در شب یک زمستان در»نەهری:  یوڵاڵ عوبەید شێخ خۆی پیری سەر داخوازی لە

 بە است، غزل این کە را خودت عریضەی: فرمودند خلفا از جمعی میان در شدم مرشف مبارک

ت دەسەملێنێن هێم مامۆستا (. گێڕانەوەیەکی١٣٠: ٤٢٤٣ )قەرەداغی،« بخوانم برای آواز بلند

رە پی لە من»ە. فێربوو  لێی ماملێش سەعیدی مام و چڕیوە دەنگ بە خۆی غەزەلی وەفاییکە 

 «.وتووەگ غەزەلەی ئەو نەگەڕاوەتەوە و چووە حەج ڕۆژەی بۆ ئەو وەفایی بیستووە مەهابادم پیاوانی

 مــــابـتی ــــاهـم نــــچی یــــەمـسەن ارــــڕوخس و زولف ەـــب ەیـــئ ەرێـــئ

 مــــەرابـەزەی شـــــەک و مـــــمـاهت نــــە و نیگــــدەکـە و خەنـــــەکـدەم

 (1٩: ٤٢٤٣قەرەداغی، )                                                                                                   

ئاماژە بە دێڕی سەرەتای چەند بۆ دەرخستنی شارەزایی و لێهاتوویی وەفایی لە سەر ئاواز، 

و  مەقام ار،قەت شێوەی بە ئەو غەزەالنەی تایبەت بە گۆرانیداناوە ووەفایی  غەزەلێک دەکەین کە

 تۆمارکراون:بێژانی نارساوی کورد، بە تایبەت ماملێ گۆرانی لە الیەن گۆرانی

 نتەنیـەر پێکــــی لەبـــئارەق ڕووی داگرت
 

  
 

 رت پەروینتـەم لە گوڵ باری ڕۆژی گشەون
 (1٢: ٤٢٤٠، وەفایی)  

 

 مـدا بو ـەی جـبەک اـە تۆ تـاریم لـپێم بڵێ گوڵی بەه
 

  

 

 جارت فیدا بم شەرتی جاران ڕۆژێ سەد وەرەوە بە

 (٠٤: ٤٢٤٠، هەمان)                                         

 گوڵەکەم دەڵێن ئەوا دێ، هەموو وەختێ چاوە چاوم
 

  

 

 !؟بێ، بێتەوە ڕووناکی چاوم ئەو خودا تۆ بڵەی وەها

 (٤١٠: ٤٢٤٠،  هەمان)                                         

 ئاستی وشە  لێکدانەوەی -٢-8 

 لە ئاستی وشەدا، دیاردەی زۆر سەرنجڕاکێش لە شیعری وەفاییدا ڕەنگدانەوەی وشەکانی فارسی

 ،یە. لە تاوتوێی شێوازناسی لە ئاستی زماندا، ئاستی وشە بەرباڵوتر لە ئاستەکانی دەنگو عەرەبی

یان ڕستەیە. ئەو جیاوازییە بۆ ئەو هۆیە دەگەڕێتەوە کە شیعر تێکدانی شیرازەی ئاسایی ڕستەیە، 

 ۆملەنئ سەر ئەو دیاردەیە . هەر لەتکەچی لە بواری پەخشاندا ئەم ئاستە زیاتر بەرجەستە دەکرێ
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ۆیە لە ب بڕوای وایە کە مەودای هەڵبژاردە دەنگی و ڕستەیی زۆر بەرتەسکرت لە هەڵبژاردە وشەییە،

 ی وشە دیارتر و کاریگەرتر لە ئاستی ڕستە و دەنگەلێکۆڵینەوەی شێوازی تاکەکەسدا ئاسته

شێوازی وەفایی لە ئاستی وشەدا جێی تێڕامانە و وردبوونەوەیە. کاتێک  (.٤٤٣: ٤٢٣1)شمیسا، 

 ەریتی باویپێی ن دەردەکەوێت وەفایی بە ؛وەفایی رشۆڤە دەکرێت یوشەکانی پێکهێنەری شیعر 

نالی، سامل و کوردی، بۆ هۆنینەوەی شیعر لە وشەدانی فارسی و عەرەبی  ێکی وەکشاعیران

 ڕادەیەک جیاوازە. وشەی ئەو وشەدانانە تابەکارهێنانی کەڵکی وەرگرتووە، بەاڵم ئاستی 

زمانی کوردی وەک زۆربەی زمانە زیندووەکانی دونیا تووشی تێکەاڵوی و ئاڵوگۆڕی لەگەڵ 

کەڵک لە  ادیا بووە. هەر زمانێک بە پێی پێویست لە کات و شوێنی دیاریکراو زمانەکانی تری دون

و لە وشەدانی تایبەتی خۆیدا وشە بیانییەکان  توشە و ساڕستەی زمانەکانی دیکە وەردەگرێ

عری یهۆکاری ڕەنگدانەوەی وشەی فارسی و عەرەبی لە شبەکورتی، دیارترین دەتاوێنێتەوە. 

نی بەشێک لە زانست و فێرکرد ئەوەیە کە کوردی کالسیکی عرییشاعیرانی ئەو بەرەیەی ش

وئایینی  رعڵ شهگهله ؛ بۆیەعەرەبی بووەو خوێندەوارانی کورد لە کۆندا لە ڕێگای زمانی فارسی 

ەری و زاراوەکانی لۆژیک، سۆفیگ و ڕەوانبێژیی ی عەرەبیحو رف و نهئیسالم شارەزاییان بوو و سه

ڕەنگە هەر ئەو تایبەمتەندیەش هۆی درەنگ  .ڕەنگی داوەتەوەعرەکانیاندا یزیاتر لە ش و هتد،

 تێگەیشتنی خوێنەر لە شیعری شاعیرانی ئەو بەریە بووبێت؛ وەک نالی دەڵێت:

  مــە فرۆشـــی ئەدەب توحفــــە بە میزانـــعومرێک

  

 

 مە خەمۆشـی ئێستـزۆرم وت و کەس تێی نەگەی

 (٠٤: ٤٢٤٠، هەمان)                                      

 و لە ناوچە کوردنشینەکان، ئاساییە زمانی فارسیو عەرەبی بەهۆی فەرمی بوونی زمانی فارسی 

هێنانی دا بەکار مهردهو سهالیەکی تر، له سەر زمانی کوردی ببێت. لە لە یانکاریگەری عەرەبی

 بیرهسی و عهزمانی فار  هۆنینەوەی شیعر به، بەڵکوو وشەی بیانی نەتەنیا خاڵێکی نەرینی نەبووە

 هۆی شانازی و دەرخستنی لێهاتوویی شاعیرانیش بووە؛ بۆ منوونە، نالی دەڵێت:

  فارس و کورد و عەرەب هەر سێم بە دەفتەر گرتوو

  

 

 ەـی هەیـە دیوانـی سێ موڵکـنالی ئەمڕۆ خاوەن
 (٠٤: ٤٢٤٠، هەمان)                                      

ستی ی ههز االو بە شوورەیی و  کوردی نووسینیان شیعر به مه،ردهو سهگرانی ئهخنهڕهبەشێک لە 

 دەڵێت: اندااڵمیوه نالی له بەاڵم ناساندووه، یشاعیر 
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  اـکهر ئینشا دگهرباری من کوردی ئهککهبعی شهته

  

 

 اکوا ده امدعه قسوودی، لهمه ۆیهئیمتیحانی خ

 (٤٩١: ٤٢٤٣نالی، )                                      

و  کە لە ئاستی وشەدا لێوڕێژ لە وشەی فارسی دیوانی وەفاییی زیاتر چەند دێڕێک لە یبۆ زانیار

 عەرەبییە دەخەینە ڕوو:

 ەرـی شەککــی حوققەیــا مەگەسـی دەمتە یـخاڵ
 

  

 

 دا؟اــــی بەقــو ئابــزادە لـە نێەشیـەبـۆ حــیاخ

 (٤٠: ٤٢٤٠)وەفایی،                                        

  یـابلری بـە سیحـئەژدەھای زولفت تەلیسمێکە ل
 

 اان بەردەدـتابە دەگرێ، ماھیـمیھری ئاگر شوعل

 (٢١: ٤٢٤٠، هەمان)  

   داەر ــە جگــی سەنەمێکم لـــارە خەدەنگــەو شــل
 اەر دــە قەمـەداری بــایینـی ئــەمـە غـــشۆخێک  

  سەری زولفی سەنەم دا ەــە شانەی لـە کتاشمەش
 

 م داەـــە قەڵــی لــی وەفایــاڵـی حــئاشوفتەگی

 (١٣: ٤٢٤٠، هەمان)  

 دانەوەیکە ڕەنگیە ەئەوەی لە ئاستی وشە لە شیعری وەفاییدا جێی سەرنج و ڕوونکردنەوەیە ئەو 

تایبەمتەندییەکی شێوازی شاعیڕانی کرمانجی ناوەڕاست وەک کە وشەی فارسی و عەرەبی 

وەک  .وەفایی نارساوەتوخمی پێکهێنەری زمانی شیعری نارساوە لە شیعری وەفاییشدا وەک 

ئەو تایبەمتەندییە لە سەردەمی وەفایی کە زمانی فەرمی فارسی بووە و پێشرتیش ئاماژە کرا 

. اساییەئ، بابەتێکی ر بە زمانی فارسی بووەتەنانەت خوێندن لە قوتابخانە و حوجرەکانیشدا هە

ەنەم، س بەشێک لەو وشە عەرەبی و فارسییانەی لە شیعری وەفاییدا زۆر بەکارهاتوون، بریتین لە:

تەبەسسوم، تەکەللوم، توررە، مەششاتە، شەراب، سەبا، موتریب، لەعل، سیحر، زەکات، عاریز، 

 زولف، سەروی ڕەوان، ساقی، خەندە.، ەرقەدەح، موعجیزە، حیکمەت، مەحزوون، عەبهەر، مەجم

 پێناسەکردنی دوو وشەی بەرجەستە و کلیلی شیعری وەفایی -1-٢-8

 وشەی گوڵ لە شیعری وەفاییدا:ئەلف: 

 انەی لە شیعری وەفاییدا، شوێنێکی تایبەتی هەیە، گوڵە. لە دیوانی هیچییەکێک لەو وشە کلیلی

کەوە . وەفایی بە هەر وشەیەبەکار نەهاتووەگوڵ وشەی بە ڕێژەی وەفایی  ی کالسیکداشاعیرێک

 وە،پێ دروست کردو جۆراوجۆر و نوێی بۆی گونجابێت گوڵی لکاندووە و شوبهاندن و خواستنی 

 بەوەش ڕانەوەستاوە و تابڵۆی شیعری زۆر هەست .شەکەرخەندە، گوڵقەند، گوڵگوڵ بۆ منوونە،
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ۆی خی ڕەنگین و زمانی شیعری سیحراوی بزوێنی بە گوڵ ئافراندووە وخوێنەری نوقمی خەیاڵ

 . بۆ منوونە:و وێنەی شیعری نوێی بە گوڵ وێنا کردووە کردووە

  ازێ حەقیەــە دەنـی کـی گواڵنـبە هەوای باغ
 

 چەپکەنە، گوڵ پیرەهەنەدەمە، گوڵگوڵی من گوڵ

 (١٤٠: ٤٢٤٠)وەفایی،   

  ەـوڵـــــی گـانــــوڵ و دامــــوڵ و ڕووگــــەدگــق
 

 ەـوڵـــــگی ـانـــەرمــخ ەـوڵـــــگ ڕۆـــە ئەمــــڕاست

 (١٢٣: ٤٢٤٠، هەمان)  

  ەـمەدە تۆ پەرچم و کاکۆڵی گوڵتێک !ئەی سەبا
 

 ەــارە دڵـــپ دە مەسکەنی سەـزولف و کاکۆڵی گوڵ

 (١٢٠: ٤٢٤٠، هەمان)  

  ە دێـــە کـــانـە باغـدەی گوڵــــری خەنــــعەت
 

 ؟ ەـوڵـــگی ـــدانــەنـی خــــەی دەمــــاسـا ھەنـی

 (١٢٣: ٤٢٤٠، هەمان)  

ئەو دێڕانە سەملێنەری ئەو ڕاستییەیە کە لە شیعری وەفاییدا گوڵ وەک توخمێکی سەرەکی 

 بە ڕێژەی دڵبەرەکەی سەرسام بە گوڵ و گوڵزار وبەشێک لە وێنە شیعرییەکان نارساوە. وەفایی 

دەزانی یەدەگێڕنەوە هەرکەس چەپکە گوڵێکی بۆ هێنابا، و جوانییەکانی رسوشت بووە. وەک 

ئەسپێکی حدودیان پێشکەش کردووە. لە باخچەی ماڵەکەیدا گوڵی لە جۆری: بنەوشەو، نازناز، 

نی بە جوا جوانی گوڵ و گوڵزاریلە زۆر شیعردا پەڕ، شەوبۆ، الوالوە ڕوواندووە. وەفایی شێست

 دڵبەرەکەی شوبهاندووە.

 وشەی زولف لە شیعری وەفاییدا ڕەنگدانەوەیبێ: 

ۆر کرمانجی ناوەڕاست بە ڕێژەیەکی ز قوتابخانەی شاعیرانی کە زولف یەکێکی تر لەو وشانەیە 

وەرگرتووە و لە زۆر شیعردا وەک زاراوەیەکی سۆفیگەری بۆ نیشاندانی هەڵچوون و کەڵکیان لێ

ی زولف، زنجیر فییەکانی وەک: سەنواندنی ورووژەی دەروونی بەکاریان هێناوە. زولف و لێکدراوە و 

شاعیرانی کورد وێنەی شیعری جۆراوجۆریان  زاراوانەنلەو جۆرە  ،زولفی شێواو، زولفی ڕەش

انی بەکار هاتووە و لە پێکهێن بەرچاوبە ڕێژەیەکی « زولف» ئافراندووە. لە شیعری وەفاییدا پێ

چەندین لێکدراوی زولف وشەی وێنەی شیعریدا وەک توخمی سەرەکی نارساوە. وەفایی بە 



  833٨ پاییز و زمستان ،٨ ، ش.5. پژوهشنامه ادبیات کردی، س | 452

 

یە، «مشتێ لە خرمانێ» . تەنیا لەو چەند دێڕەدا کەئافراندووەشوبهاندن و خواستنی ، وەسفی

 زولف لە پێکهێنانی وێنەی شیعری لە شیعری وەفایی دەردەکەوێت. وشەی ڕۆڵی 

 ووـازە، چ قـــە، چ شەھبــاووسـی داوە، چ تــەیـبەست  وەت و ڕو ـا و خـەری زولفت بە نیگـایەی ســە ســئەی ل

 ەرووـە گـی گریەم لـامی شەرابم، کوڵـۆ جــە بـشیش  ۆــی تەبـۆ لــریم بــەم دەگــە کاڵــەو نێرگسـی ئـەستـم

 ووـــەر ھیچ و نەبــوژە لەســـەدە مەمکـافم مـە تەنــل  ی دەمت ــەر ماچـە لەسـەو زولفـدە بەر حەڵقەیی ئـمەم

 ووــەس واوە نەچـز بە نەفـدووکەڵی ئەو شەمە ھەرگی  نـی مـھەناسەی دڵتێک نەچوو قەت سەری زولفت لە 

 ە ڕووـایە لـە دوو سـوور نییـوورە، بەاڵم نـە ئەو نـڕاست  !نـاوم ئەمـی عەجەب مـانــلە دوو زولف و سەری کوڵم

 ووـــوەفای جام و سەب ەردش بەـەوە گـێ بێنـەسـنەف  مــەردشتـــدای گـــیـە فـاقی بـــە ســـرگسـەو نێـوەرە ب

 ووـگوڵ بە تا، نافە بە خەرمەن، دوڕڕ و شەکەر بە قوت   رۆتــایی دەفــە وەفــدە بــەنـە خــی بـز و زولفــــاریـع

 (٤٤٤: ٤٢٤٠)وەفایی،   

وێنەی شیعری ڕەنگاوڕەنگی  «زولف»وەفایی بە پێرەوی لە شاعیرانی کرمانجی ناوەڕاست بە 

خوڵقاندووە و بە شوبهاندنەکانی وەک: حەڵقەیی زولف، ئەژدەهای زولف و خواستنی زولف لە 

 داو، ڕۆڵی زولف لە ئافراندنی وێنەی شیعری لە شیعری وەفایی دەردەکەوێت.

 بە دامانت ئەمان دەستم ڕوحمێ! چارەیێ! عیالجێ!  انتـی پەرێشــم زولفـگوڵەندام ئەی تەنافی گەردەن

 (11: ٤٢٤٠، هەمان)  

 ر بمــر از تۆ کافــە، غیــم نییـی دیـەبێکـوراد و مەتڵـم  ماشقی ڕووتــکەمەندی زولفەکەی تۆ بم گرێ من ع

 (٤٩٤: ٤٢٤٠، هەمان)  

لەم دوو دێڕەدا، وەفایی زولفی بە تەناف، واتە کەمەند شوبهاندووە، ئەمەش بە هۆی ئەوەی 

 وێنەیەکی دیکەیە بۆ زولف.کەمەند نواندنی 

 ئەنجام -9

بەتایبەت  ودیاردەی دەنگ پشکنینی لە لێکدانەوەی شێوازی شیعری وەفایی لە ئاستی زماندا و 

 دامانیز  ئاستیوەفایی لە شیعری سەروا و سەروای ناوەوە بەو ئەنجامە گەیشتین کێش، پاش

شێوازی شیعری قوتابخانەی کرمانجی ناوەڕاستە و ئااڵی ئەو شۆڕشە ئەدەبییە بە  لەکارتێکەر 

. لە رشۆڤەی کێش لە شیعری وەفاییدا بەو تەوەەماو بوونی ئەو لە ناوچەی موکریان هەر شەکاوە 

ئەنجامە گەیشتین وەفایی بە دوو کێشی عەرووزی و بڕگەیی شیعری هۆنیوەتەوە. لە دیوانی 

ۆش خ(کە بەتایبەتی ڕەمەڵی مەخبوون) ج پلەی یەکەم و کێشی ڕەمەڵکێشی هەزەدا وەفایی

نی کورد نێو شاعیرا لە یانەعەرووزیە ئەو کێش؛ پلەی دووهەمی هەیە یە،ئاوازترین کێشی عەرووزی

ە وەک بەشێک لدا لە شیعری وەفایی سەروالە خوێندنەوەی پاشئەوەی  بووە. ترو فارسدا باو 
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لە  ێکلە زۆر  کە وەفایی دیاردەیەیە گەیشتووین، ئەویعری پێیتوخمەکانی پێکهێنەری ئاوازی ش

سەروای بەکار هێناوە و پاشبە کارتێکەری لە شاعیرانی کرمانجی ناوەڕاست غەزەلەکانیدا 

 گومان سوود وەرگرتن لە. بێتوەک دیاردەیەکی شێوازی شیعری وەفایی بژمێردرێ تدەکرێ

تی بە کە وەفایی هەسیە سەملێنەری ئەو ڕاستییە هۆ نییە وسەروا لە شیعری وەفاییدا بێپاش

لەی وەفاییداپ یلە شیعر  «کار» سەروا لە جۆریسەروا لە شیعردا کردووە. پاشڕۆڵی ئاوازی پاش

رشۆڤەی دیاردەیەکی تری شێوازناسی شیعری وەفایی لە ئاستی وشەدا، بوونی  یەکەمی هەیە.

ە پێی ب .نیان نائاگایی بەکاری هێناو  ،وشەکانی فارسی و عەرەبییە کە وەفایی بە ئاگایی

ێوازی درێژەدەری شلە ڕووی زمانییەوە  وەفاییت دەردەکەوێ شئەو تایبەمتەندییە کردنەوەیشی

ێی ئەو ئەگەر بەجلە زۆر دێڕدا  شاعیرانی کرمانجی ناوەڕاستە. شایانی باسە لە شیعری وەفایی

اری شیعر لەب ت؛ردییان بۆ دابندرێ، هاوواتای کو ی بەکار هاتوونیان عەرەبیانە ،وشە فارسی

و  خوێندن لە قوتابخانەکە  ئەو تایبەمتەندییە لە سەردەمی وەفایی کێشەوە تێک ناچێت.

 .ئاساییە ،بووەباو حوجرەکاندا بە زمانی فارسی 
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