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چکیده

لە نێوان ئەو تایبەمتەندییانەی لە دەقێکدا بەرچاون،
تەنیا ئەوانە بایەخی شێوازناسییان هەیە کە لە
ئافراندنی شێوازدا ڕۆڵی سەرەکییان هەیە .ئەو
تایبەمتەندییانە دەبێ لە ئاستی هزر ،زمان و ئەدەبدا
چەندپاتە بن و بەو تایبەمتەندییانە شێوازساز
دەگوترێت .شێواز ،بەرهەمی ڕوانینی تایبەتی
هونەرمەندە کە لە شێوەیەکی تایبەت لە دەربڕین خۆیا
دەبێت و لە ئەنجامدا لە زمانێکی تایبەت
دەردەکەوێت .بۆ دیاریکردنی شێوازی شیعری
کالسیکی کوردی ،سەرەتا دەبێ شێوازی شیعری
شاعیرانی نارساوی هەر قۆناغێکی ئەدەبی بە شێوەی
سەربەخۆ رشۆڤە بکرێت ،پاشان تایبەمتەندییە زمانی،
ئەدەبی و هزرییەکانی هەرکام لەوانە تاوتوێ بکرێن.
ئەو توێژینەوەیە لە ئاستی زماندا و بەتایبەت لە ئاستی
دەنگ و وشەدا شیعری وەفایی دەخاتە بەر پشکنین تا
بەشێک لە تایبەمتەندییەکانی زمانی شیعری وەفایی
دەرکەوێت .لە ئاستی دەنگدا لە کەرەستەکانی
مۆسیقای دەق وەک مۆسیقای دەرەوە کە بە
شیکردنەوەی کێش ،سەروا و پاشسەروا
دەردەکەوێت ،دەکۆڵێتەوە .مۆسیقای ناوەوە بە
ڕازەکانی جوانکاریی بێژەیی وەک سەروادار ،هاوشێوە
و دووپات لە دەقدا بەدیدێت .لەم توێژینەوەیەدا لە
ئاستی وشە ،وشە بیانییەکان و وشە کلیلییەکان وەک
تایبەمتەندییەکی شێوازی تاکەکەس شی دەکرێنەوە.
ئەو توێژینەوەیە لە سەر بنەمای شێوازی تاکەکەس
ئەنجام دراوە .بابەتی سەرەکیی شێوازی تاکەکەس
دیاریکردنی ناسنامە و چەند شەقڵێکی کەسییە،
نەک پەسن ،یان لۆمەکردن و دەرخستنی سەرکەوتن،
یان سەرنەکەوتنی شاعیر لە دونیای ئەدەبیدا.

از میان متام مختصات موجود در یک منت ،تنها مواردی
ارزش سبکی دارند که در آفرینش سبک نقش دارند .در
علم سبکشناسی به این مختصات ،سبکساز
میگویند .این مختصات در سطح فکری ،زبانی و ادبی
باید متکرر باشند .برای بررسی سبك شعر کالسیک
کردی در آغاز باید سبک شعری شاعران برجسته در هر
دورهای ،بررسی شود .در واقع میتوان با بررسی
جداگانهی ویژگیهای سبك شعری شاعران صاحب
سبك ،سبک شعری کالسیک کردی در دورههای
مختلف ادبی را مشخص کرد .با یافنت ویژگیهای
سبکی شاعران صاحب سبك ،میتوان ویژگیهای هر
مکتب ادبی و در نتیجه سبک شعری هر دورهای را
یافت .این پژوهش در سطح زبانی صورت گرفته تا
بخشی از ویژگیهای زبانی شعر وفایی برجسته و روشن
شود ،یعنی کدام ویژگی زبانی سبب تفاوت زبان شعری
وفایی از دیگر شاعران شده است .این پژوهش در سطح
آوایی به موسیقی بیرونی که با بررسی وزن و قافیه و
ردیف معلوم میشود ،پرداخته است .در موسیقی درونی
هم در سطح کلمه ،درصد کلمههای غیر کردی و کلیدی
مانند ویژگی سبک شخصی و سبک دورهای بررسی
شده است .بیگامن با بهرهگیری از سبکشناسی،
ابهام سبک شخصی روشن میشود و محققان ادبی به
شناخت و نگرشی نو در ادبیات میرسند .این پژوهش
مطابق اصول و معیارهای سبک فردی انجام گرفته
است .موضوع اصلی سبک فردی ،مشخص کردن
مختصات شخصی است ،نه ستایش و نکوهش ،یا
بررسی موفقیت ،یا شکست شاعر در دنیای ادبی.

وشەگەلی سەرەکی :شێواز؛ شێوازناسی؛ شیعری
کوردی؛ ئاستی زمانی؛ ئاستی دەنگ

واژگان کلیدی :سبک؛ سبک شناسی؛ شعر کردی؛
سطح زبانی؛ سطح آوایی

ghahjefer@gmail.com
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 -1پێشهکى
میرزا عەبدوڕڕەحیم ساباڵغی ،نارساو به وەفایی ( )٤٠٩١-٤٤١١شاعیری به ناوبانگی کورد له
شاری مەهاباد لە دایک بووە .خوێندنی سەرەتایی و بەرنامەی حوجرەی مزگەوتی لە زانستەکانی
ئایینی ئیسالم لە مەھاباد تەواو کردووە و ھەر لەوێش مۆڵەتی مەالیەتی وەرگرتووە ،بەاڵم بە مەال
نەنارساوە و تەنیا میرزایان پێگوتووە .لە گەشت و گەڕاندا بە خزمەت حاجی شێخ
عەبدوڕڕەحامنی کوڕی شێخ عوسامنی سیراجەددین دەگات و ڕەنگە تۆبە و تەریقەتی لەسەر
دەستی ئەو زاتە پیرۆزە وەرگرتبێت و نازناوی «وەفایی» لە پاشناوی «ئەبولوەفای» حاجی شێخ
عەبدوڕڕەحامن بۆ خۆی خواستبێت .لەو گەڕانەدا تاڕادەیەک زانست و زانیاری وەرگرتووە و پاشان
گەڕاوەتەوە مەهاباد و لە خزمەت مامۆستا و زانا ناودارەکانی ئەو کات وەک مەال عەبدوڵاڵی
پیرەباب درێژەی بە خوێندن و فێربوون داوە .لە پاڵ زانستەکانی تایبەت بە ئایینی ئیسالمی،
زمان و ئەدەبیاتی فارسی ،عەرەبی و کوردی بە تەواوی فێر بووە.بە زمانی کوردی و فارسی شیعری
نووسیوە .قوتابخانەی تایبەتی خۆی بووە و وانەی بە مندااڵنی ناوچەی موکریان گوتووە و پێی
ژیاوە .لەو سەردەمەدا دوو شاعیری نارساوی ناوچەی موکریان ئەدەب و ئەدیب لە قوتابیانی
نارساوی وەفایی بوون( .خەزنەدار)٢١٣ :١٩٩٢ ،
لە نێو شاعیرانی موکریاندا وەفایی یەکێک لە لووتکەکانی شیعری کالسیکی کوردییە کە لە
ڕێبوارانی شێوازی شیعری سێ کوچکەی بابان نارساوە .ئەگەر شێوازی شیعری وەفایی بکەینە
پێوانەیەک بۆ سەملاندنی ئەو ئیدیعایە ،شیکردنەوەی شیعری وەفایی لە ئاستی زمان ،ئەدەب و
هزر سەملێنەری ئەو ڕاستییەیە .وەفایی ئەو شاعیرە غەزەلبێژەیە ،مێژوو ناوی تەنیا لە ڕیزی
شاعیرانی کالسیک بەرتەسک نەکردۆتەوە ،بەڵکوو دەکرێت وەک شاعیرێکی ئەویندار و سۆفی
کە بەشێک لە شیعرەکانی وێنە و وەسفی ڕاستەوخۆی دڵبەرە و بەشێکیش دەربڕی هزری
سۆفیگەری ،یان تێکەاڵوییەک لە هەستی دڵداری و ئەوینی سۆفییانەیە.
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
شاعیرە نارساوەکانی هەر چاخێکی ئەدەبی ،شەقڵی تایبەتی هەر قوتابخانەیەک و لە ئەنجامدا
شێوازی شیعری هەر قۆناغێک ئەدەبی دەردەکەوێت .بابەتی سەرەکی لە شێوازناسیدا هەمان
باسی شێوازی تاکەکەس و شێوازی قۆناغە لە چوارچێوەی ئەدەبدا؛ کە واتە دەتوانین بڵێین
شێوازی ئەدەبی هەردوو ئاستەکەی دیکەی شێوازناسی لە چوارچێوەی لێکۆڵینەوەی ئەدەبیدا
لەخۆ دەگرێت .شێوازی تاکەکەس ،ئاستەمرتین جۆری توێژینەوەی شێوازناسییە .جێی ئاماژەیە
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بابەتی سەرەکی شێوازی تاکەکەس دیاریکردنی ناسنامە و چەند شەقڵێکی کەسییە ،نەک
پەسن ،یان لۆمەکردن و دەرخستنی سەرکەوتن ،یان سەرنەکەوتنی شاعیر .گرنگرتین بابەتێک
کە لە بەستێنی ئەدەبیات و زمانناسیدا دەتوانێت بە لێکدانەوەی هزر و ڕوانگەی کەسی و گشتی
ئەدیبان و هونەرمەندان سەرنج بدات و پەنجەمۆریان لە نێوان وشە و زاراوەکانی هونەری و
ئەدەبی پێناسە بکات ،شێوازناسییە.
لە نێوان هەموو ئەو تایبەمتەندییانەی لە دەقدا بەرجەستەن ،تەنیا ئەوانە بە تایبەمتەندی
شێوازناسی دەنارسێن کە لە پێکهێنانی شێوازدا بەشدارن و بە نیشانەکانی شێواز ٤ناو دەبردرێن.
ئەو نیشانانە چ لە ئاستی زمان و چ لە ئاستی ئەدەب و هزر دەبێ دووپات بوونەوەیان پێوە دیار
بێت ،واتە دیاردەیەک هەرچەند ناوازە بێت ،ئەگەر لە سەرتاسەری بەرهەمی کەسێک ،یان
چاخێک تەنیا جارێک ،یان دوو جار بەدی بکرێت ،ئەمە دیاردەیەکی شێوازی ناژمێردرێت.
(شمیسا)٠٠ :٤٢٣1 ،
ئەوەی بەرهەمی ئەدەبی سهردهمێک لە بەرهەمی ئەدەبی سهردهمێکی تر ،یان ڕەوتێکی
ئەدەبی لە ڕەوتەکانی تری ئەدەبی جیاواز دەکات ،شێوازە .جێی ئاماژەیە گۆڕانی شێواز ،تەنیا
گۆڕانی زمان و پاش و پێشکردنی کەرەستەکانی زمانی نییە ،بەڵکوو گۆڕانی شێواز ،گۆڕانی هزر
و ڕوانگەش دەگرێتەوە .لەم وتارەدا ،شیعری وەفایی لە ئاستی زماندا لێکدانەوەی لەسەر کراوەتا
بەشێک لە تایبەمتەندییەکانی زمانی شیعری وەفایی بخرێتەڕوو .جێی ئاماژەیە بەشێک لە
توێژەرانی شێوازناسی لە ئەدەبی کوردیدا بە هۆی دیتنەوەی چهند تایبەمتەندییەکی هاوبهش
لەنێوان شیعری کالسیکی فارسی و کوردی ،تایبەمتەندییەکانی شێوازناسی شیعری کالسیکی
فارسی دەکەنە پێوانەیەک بۆ پۆلێنبەندی شێوازناسی شیعری کالسیکی کوردی .ئەم چەشنە
خوێندنەوە ناتەواوانە ڕەنگە بە هۆی کارتێکەری ئەدەبی فارسی و چەند تایبەمتەندییەکی
هاوبەشی شیعری کالسیکی کوردی و فارسی بێت ،بەاڵم بوونی چەند تایبەمتەندیی هاوبەش
نابێ ببێتە هۆی ئەوە کە نکۆڵی لە سەربەخۆی ئەدەبی کوردی بکرێت.
٢ـ پێشینەی لێکۆڵینەوە
لە ئەدەبی کوردیدا توێژینەوە لەسەر شێوازناسی زۆر کەم کراوە و ئەو بابەتە وەک کەلێنێک لە
کتێبخانەی کوردی هەنووکە هەر ماوەتەوە .کەمی بەرهەمی زانستی لەسەر شێوازناسی گەلێک
کێشە و ڕەخنەی ناتەواوی لەسەر خوێندنەوە و پۆلێنبەندی شیعری کوردی لێکەوتۆتەوە؛ هەر
بەم هۆیەشە یەکەمین گرفت بۆ ئەنجامی لێکۆڵینەوە لەسەر شێوازناسی ،کەمی سەرچاوەی
Style Markers.
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کوردییە ،بۆیە توێژەرانی ئەو بوارە لە ئەدەبی کوردیدا بە ناچاری بۆ دیاریکردن و پێناسەی
شێوازی شیعری شاعیرانی هەر چاخێکی ئەدەبی پەنا دەبەنە بەر کتێبخانەکانی بیانی ،بە
تایبەت فارسی و عەرەبی.
توێژینەوەیەکی زانستی و تۆکمە کە تایبەمتەندییەکانی شێوازی شیعری وەفایی دەربخات،
ئەنجام نەدراوە .ڕەنگە ئەم توێژینەوە یەکەم هەوڵ بێت لەسەر شێوازناسی بەشێک لە ئاستەکانی
زمانی شیعری وەفایی .ئەوە لە حاڵێک دایە ئەو بەرهەمانەی لەسەر لێکدانەوە و ساغکردنەوەی
شیعری وەفاییش نوورساون زۆر کەمن و بریتین لە :دیوانی وەفایی (ساغکردنەوەی

محەممەدعەلی قەرەداغی) ،شەرح و لێکدانەوەی دیوانی وەفایی (سەعید نەججاری) ،دیوانی
وەفایی (گردوکۆ و بەراوردکاریی سەید عوبەیدوڵاڵ ئەییووبیانی مەرکەزی ،ساغکردنەوە و
ئامادەکردنی عوسامن دەشتی) .ئەو توێژینەوانەی لەسەر شێوازناسیی بەشێک لە شاعیرانی

کالسیکی کوردی بە ئەنجام گەیشتوون بریتین لە :شێوازناسیی شیعری کالسیکی کوردی
(حەمەنوری عومەر كاكی) ،شێوازی شیعری جەزیری (شەعبان چالی) ،شێوازی شیعری گۆران
(پەخشان علی ئەحمەد)« ،ڕەنگدانەوەی سەبكی عێراقی و هیندی» (زەینەب جەلیل خەلیل)،
شێواز لە شیعرەكانی نالیدا (ئیدریس عەبدوڵاڵ).
ئەو توێژینەوە نوێیانەی وەک منوونەیەکی بەپێز و لێکۆڵینەوەیەکی زانستی کە سنووری
نێوان مێژووی ئەدەب و شێوازناسییان لە ئەدەبی کوردیدا دیاریکردووە و تەوەرەکانی
شێوازناسییان پێناسە کردووە؛ بریتین لە« :شێوازناسیی وێژەی گۆرانی :تایبەمتەندییە
سەرەکییەکان» (سەجادی)٤٢٠1 ،؛ «لێکدانەوەی شێوازناسانەی قوتابخانەکانی ڕوانگە و کفری؛
بە سەرنجدان بە شیعری شێرکۆ بێکەس و لەتیف هەڵمەت» (سەجادی)٤٢٠1 ،؛ «بەراییەک بۆ
ناسینی شێوازی شیعری موکریانی» ( مەحموودزادە .)٤٢٠1 ،بەشێک لەو لێکۆڵینەوانەی پێشرت
ئەنجام دراون ،تەنیا مێژووی ئەدەبین ،بۆ منوونە ،ئەنجومەنی ئەدیبان ،نوورساوەی ئەمین فەیزی
بەگ ،بەاڵم لەم توێژینەوانەدا سنووری نێوان مێژووی ئەدەبی و شێوازناسی بەتەواوی دەرکەوتووە.
لە مێژووی ئەدەبیدا هەموو ئەو شاعیرانەی کەم ،یان زۆر شیعریان بووە ،ناویان تۆمار کراوە؛ بەاڵم
لە شێوازناسیدا تەنیا باسی ئەو شاعیر ،یان نووسەرانە دەکرێت کە بەهۆی شێوازی تایبەت
بەرهەمەکانیان لە هەموو کات خاوەن پێگەی تایبەتن و تۆزی لەبیر چوونەوەیان لەسەر نانیشێت.
 -3پێناسەی وشە و زاراوەی شێواز
وشەی «شێواز»ی کوردی بەرامبەرە بە وشەی «»Styleی ئینگلیزی و «اسلوب»ی عەرەبی و
«سبک» لە فەرهەنگی فارسیدا .هەرکام لەم وشانە له چۆنیەتی بەکارهاتنی ،مێژووی تایبەت بە
خۆی هەیە .لە ئەدەبی کوردیدا تا نیوەی سەدەی بیستەم هەر وشەی «اسلوب»ی عەرەبی بۆ ئەم
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چەمکە بەکارهاتووە ،بەاڵم دواتر وشەی شێواز جێگەی وشەی «اسلوب»ی گرتەوە .لە فەرهەنگی
هەنبانە بۆرینەی هەژاردا شێواز بە واتای «شکڵ ،تەرح ،ڕاهاتن» هاتووە (شەڕەفکەندی:٤٢٤٤ ،
 1٩١ب  .)١لە فەرهەنگی کوردستانی گیوی موکریانیدا ،شێواز بە واتای «شکڵ ،شەرم ،ئەدەب،
ئاکار و شێوە» هاتووە(موکریانی .)11٢ :١٩٩٩ ،ئەم وشەیە سەرچاوەکەی «»Stilusی التینییە و
بە واتای جۆرە ئامێرێک بووە بۆ نووسین و هەڵکەندن لەسەر تەختەی مۆم ،دواتر ئەم وشەیە بۆ
شێوازی وتار بەکارهاتووە؛ لە ئەنجامدا شێواز بە واتای شێوازی پەیڤی ئەدەبی خزاوەتە ناو ئەدەب.
لە سەر واتا و چەمکی شێواز گەلێک پێناسەی جۆراوجۆر لە ناو کتێب و لێکۆڵینەوەکانی بواری
شێوازناسی خراوەتە ڕوو .هۆی ئەو جۆراوجۆرییە ئەوەیە کە هەرکام لە سووچێکەوە ڕوانیویانەتە
شێواز و لە واتایەکدا خواستوویانە( .چالی١٤ :١٩٩٤ ،؛ عومەر کاکى٤٢ :١٩٩٤ ،؛ عەلی
ئەحمەد)٤٢ ،١٩٩٠ ،
لە ئەدەبیاتی کوردیدا یەکەم جار بە شێوەی فەرمی شێخ نوری شێخ ساڵح لە سەر پێناسەی
شێواز دەڵێت« :ئوسلوب بەو شێوە تایبەتییەی دەربڕین دەڵێن کە نووسەر ،یان ئەدیب ئەوەی لە
مێشکی دایە ،دەریدەبڕێت ،هەموو خەتیبێك مالیكی تەرزێكی تایبەتی دەربڕینە» (شێخ ساڵح،
 :٤٠١1ژ ،١ت .)١شێخ نوری پێناسەی شێواز بە نووسەر گرێ دەدات و لە ڕوانگەی نووسەرەوە
شێواز تاوتوێ دەکات .عەزیز گەردی لە سەر پێناسەی شێواز دڵێت« :شێوازی نووسین بریتییە
لەو ڕێ و شوێن و ڕەنگ و ڕوخسارەی نووسەر لە نووسیندا هەیەتی .ئەویش جۆری بیركردنەوە و
هەست و سۆز و داڕشتنی وشە و هەر شتێكی دیکە دەگرێتەوە کە پەیوەندی بە نووسەر و
نووسینەوە هەبێت» (گەردی.)٠ :٤٠٣٠ ،
 -4مێژووی چەکەرەکردنی توێژینەوەی شێواز
چەمکی شێواز ،چەمکێکی کۆنە و مێژووی سەرهەڵدانی بۆ سەرەتاکانی مێژووی توێژینەوەی
ئەدەبی لە ئەورووپا دەگەڕێتەوە .ئەم چەمکە سەرەتا پەیوەندییەکی بە شیعرەوە نەبووە و وەکوو
هونەرێک بۆ باشرت گەیاندنی پەیامی وتار و قەناعەت هێنان بە گوێگر نارساوە .ئەم جۆرە
خوێندنەوەیەش یەکەم جار لە ڕیتۆریکای ئەرستۆدا بەرجەستە بووە ،بەاڵم دەبێ ئاماژە بەوەش
بکرێت زۆر لەویش پێشرت هۆمیرۆس ٤لە ئیلیاد١دا ئاماژەی بە شێواز و جیاوازی شێوازی شیعری
شاعیران کردووە (زرینکوب .)٤٠٩ :٤٢٣١ ،ئەفالتوون ئاماژەی بە شێواز کردووە و بەڕای ئەو
ئەگەر واتایەک بکەوێتە بەرگێکی شیاو ،شێوازێک دروست دەبێت ،دەنا بابەتەکە شێوازی نابێت؛
کە واتە بە ڕای ئەو هەر وتەیەک ،یان شێوازی هەیە ،یان نییەتی (فرشیدورد.)1٠1 ،٤٢٣٤ ،
Hómēros.
Iliad.
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ئەرەستوو لە کتێبی سێهەمی ڕیتۆریکادا لەسەر پێناسەی شێواز دەڵێت« :نابێ تەنیا بەوە
بەسەندە بکەین کەچی دەڵێین ،بەڵکوو پێویستە ئەوەش بزانین کە چۆنی دەڵێین» (ملکی،
 .)٤٠1 :٤٢٣٤بە پێچەوانەی ڕای ئەفالتوون ،الی ئەرەستوو هەر وتەیەک ،یان نووسینێک
شێوازێکی هەیە ،جا ئەم شێوازە ،یان چاکە ،یان خراپ ،یان الوازە ،یان بەهێزە (فرشیدورد،
 .)1٠1 :٤٢٣٤ئەو بۆچوون و دابەشکردنە هەوێنی لێکۆڵینەوەکانی ئەدەبی بەتایبەت ڕەوانبێژی
و زمانەوانی سەدەکانی ناوەڕاست لە ئەورووپایە .هەر لە سەر ڕەوتی یۆنانی کۆن شێواز دابەش
کرایە سەر سێ جۆری سەرەکی :سادە ٤،مام ناوەندی ١و بەرز.

٢

مێژووی سەرهەڵدانی لێکۆڵینەوە لە شێواز الی گەالنی ئەم دەڤەرە بە تایبەتی لە بۆتەی
زمانی عەرەبی پەیوەستە بە دوو هۆکاری سەرەکییە؛ یەکەم :قورئانی پیرۆز کە زانایانی ئایینی بۆ
زیاتر لێکدانەوە هەستیان بە پێویستی لێکۆڵینەوە لە زمان و شێوازی قورئان کردووە .دووهەم:
بزووتنەوەی وەرگێڕان کە لە سەردەمی عەبباسییەکاندا دەستی پێکرد و گەالنی ئەم دەڤەرە بە
لێکۆڵینەوەکانی ئەدەبی یوونانی کۆن ئاشنا بوون ،بەتایبەتی دوای وەرگێڕانی هونەری شیعر و
ڕیتۆریکای ئەرەستوو .هەر بەم جۆرە دابەشکردنی شێواز بە شێوەیەکی گشتی بە سێ جۆری
سادە ،ناوەندی و بەرز ،یان خراپ ،ناوەندی و باش لەم دەڤەرەدا باو بووە( .چالی)٢1 :١٩٩٤ ،
 -5جۆرەکانی شێواز
جیا لە بابەتی قوتابخانە و ڕێبازەکانی لێکۆڵینەوەیی ،بابەتی لێکۆڵینەوە لە شێواز بە سێ جۆری
سەرەکی دابەش کراوە:
یەکەم :شێوازی تاکەکەس

١

دووهەم :شێوازی چاخ ،یان قۆناغ
سێهەم :شێوازی ئەدەبی

1

1

 -1-5شێوازی تاکەکەس
لە نێو توێژینەوە لە بەرهەمەکانی هەر قۆناغێک ،تووشی شاعیر ،یان نووسەرێک دەبین کە
بەرهەمەکانی بە بەراورد لەگەڵ بەرهەمی هاوسەردەمەکانی جیاوازی هەبێت .لەم جۆرە
بەرهەمانەدا وێڕای دیاردە و تایبەمتەندییە گشتییەکانی هاوبەشی هزری ،زمانی و ئەدەبی قۆناغ،
1

Humilis Stylus.
Mediocrus Stylus.
3
Gravis Stylus.
4
Individual Style.
5
Period Style.
6
Literary Style.
2
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هەندێ تایبەمتەندی دیکە وەبەر چاو دەکەون کە تایبەتن بە شاعیر ،یان نووسەرێکی تایبەت،
بۆیە دەگوترێت ئەم شاعیرانە شێوازێکی تاکە کەسییان هەیە .لە ڕاستیدا واتای شیاو و
ڕاستەقینەی شێوازناسی ،شیوازی تاکەکەسییە .شێوازی تاکەکەس وەکوو ڕەنگ لە سەرتاپای
تانوپۆی بەرهەمی هونەرمەند ،یان شاعیردا باڵوە .دیتنەوەی تایبەمتەندییەکانی شێوازی
تاکەکەس لە ئاستەمرتین ئەرکەکانی شێوازناسییە و ئەگەری ڕوودانی هەڵە لەم بوارەدا زۆرترە،
بۆیە لیۆ ئێسپیتزێز ٤گەیشنت بە شێوازی تاکەکەس بە توانا و ئەزموون و باوەڕی توێژەر گرێ
دەدات .جیاوازییەکی مێژوویی ئەدەب لەگەڵ شێوازناسی ئەوەیە ،لە مێژووی ئەدەبدا باسی
هەموو ئەو کەسانە دەکرێت کە کەم ،یان زۆر دەستی شیعر و نووسینیان هەبووە ،بەاڵم لە
شێوازناسیدا تەنیا باسی ئەو شاعیر ،یان نووسەرانە دەکرێت کە بە هۆی شێوازی تایبەتییان لە
هەموو سەردەمێکدا بەرهەمەکانیان پلە و پایەی خۆی لە دەست نەداوە ،واتە خاوەن شێوازی نەمر
و بەرزن (شمیسا.)٣1، ٣١ :٤٢٣1 ،لێکۆڵینەوە لە شێوازی تاکەکەس ئەوڕۆکە الیەنێکی کار و
توێژینەوەی زانستی دەروونناسییە ،بەاڵم ئەو لێکۆڵینەوەیە تەنیا بۆ هونەرمەند و شاعیر کەڵکی
نییە ،بەڵکوو بۆ هەر تاکێک ،یان نەخۆشێکی دەروونی بەکار دێت .دەروونناسەکان لەم بوارەدا
چەمکی ئادیۆلێکتیان ١بۆ ئاماژەکردن بە زمانی تایبەتی کەسێک داهێناوە ،واتە زمانی تاک ،لە
ڕاستیدا کاری شێوازناسی گەیشنت بەو ئادیۆلێکتەیە( .علیمرادیان)٤٩1 ،٤٩1 :٤٢٣٠ :
 -٢-5شێوازی چاخ یان قۆناغ
کاتێک لە بەرهەمی سەردەمێکی مێژوویی لە مێژووی ئەدەبی نەتەوەیەکی دیاریکراو ورد
دەبینەوە لە ڕووی واتا ،زمان و ئەدەب هەست بە بوونی الیەنی هاوبەش لە نێوان بەرهەمەکاندا
دەکەین .ئەم الیەنە هاوبەشانە هەمان دیاردە و تایبەمتەندیی و نۆرمی ئەم قۆناغەیە ،یان
پێشاندەری شێوازی ئەم قۆناغەیە .کاتێ ئەم تایبەمتەندییە هاوبەشانە دەگۆڕێن و تایبەمتەندی
دیکە شوێنیان دەگرنەوە ،قۆناغێکی نوێ دێتە ئاراوە ،بەاڵم گۆڕانکارییەکان هێدیهێدی ڕوو
دەدەن .بۆیە هەموو کات لە نێوان شێوازی دوو سەردەم ،شێوازێکی ناوەندی کە هەڵگری هەندێ
تایبەمتەندی هەر دوو قۆناغە بەدی دەکرێت( .شمیسا)٣٩ :٤٢٣1 ،
 -3-5شێوازی ئەدەبی
ئەم بابەتە جیا لە شێوازناسی لە بۆتەی ڕەخنەی ئەدەب و تیۆری ئەدەبیشدا باسی لێ دەکرێت.
شێوازی ئەدەبی واتایەکی بەرباڵوی هەیە و هەموو ئەدەبیات و جۆرەکانی ئەدەبی دەگرێتە خۆی
و جیاوازییەکانی لەگەڵ شێوازی ئاسایی و زانستی دەردەخات( .شمیسا)٤١ :٤٢٣1 ،
Leo Spitzer.
Idiolect.
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 -6قوتابخانەی کرمانجیی ناوەڕاست
لە سەدەی سێزدەھەمدا ،شۆڕشێکی نوێ لە ئاکامی کۆمەڵێک هۆکاری سیاسی ،فەرهەنگی و
ڕۆشنبیری لە بەستێنێکی تایبەت کە خاوەن شەقڵێکی دیار و جیاوازە لە ئەدەبی کوردیدا سەر
هەڵدەدات .ئەو شۆڕشە هۆی سەرهەڵدانی قوتابخانهیەکی کالسیکی شیعری بووە که له
ئهمارهتی باباندا چەکەرەی کرد .میرانی بابان لە ماڵباتە نارساوەکانی کوردستان ،سەردەمانێک
بە سەر ناوچەکانی بەرباڵوی کوردستان حکوومەتیان کردووە .لە ساڵی ٤٣٤١ی زایینیدا
ئیرباھیم پاشای بابان ،سلێامنی دامهزراند و به جێی قەاڵچۆاڵن ،وەک پایتەختی بابان ناساندی.
ھهبوونی ڕێژهیهکی زۆری قوتابخانه له سلێامنی ئهو شارهی وهک ناوهندێکی زانستی ناساند.
بێگومان پێشکەوتنی باری ئابووریی ،ڕامیاری ،فەرهەنگی هۆی بردنەسەرێی ئاستی زانیاری و
ئەدەبی کۆمەڵگاو و بە جۆرێک وشیارییەکی گشتی لێکەوتەوە؛ بۆیە بە هۆی سازکردنی
ڕێژەیەکی زۆری مزگەوت و کردنەوەیان وەک ناوەندی خوێندن و ڕۆشنبیری ،گۆڕانکارییەکی
بنەمایی بە تایبەت لە ئەدەبی کوردیدا سهری ههڵدا .بەکورتی ،لە ئامێز گرتنی بوێژ و زانایان و
بووژاندنەوەی زانست و زانیاری و بوونی دوو تەریقەتی قادری و نەقشبەندی لە هۆکارە
سەرەکییەکانی پێگەیشنت و پەرەسەندنی قوتابخانەی کرمانجی ناوەڕاست بووە( .دەشتی،
٢1 :١٩٤٢؛ سەجادی)٤٣1 :٤٢٠1 ،
شیعری کرمانجیی ناوەڕاست لە سەر دەستی نالی و بە زاری سۆرانی و کێشی عەرووزی بە
ناواخن و فۆرم و زمانی نوێ دێتە ڕسکان و دوای ڕێبەرانیشی لە بەردەوامی ناکەوێت و سنووری
سلێامنی دەبەزێنێت .دوای پێشڕەوانی قوتابخانەی کرمانجی ناوەڕاست ئەو شاعیرانە بە بەرەی
دووهەمی شاعیرانی کرمانجی ناوەڕاست نارساون.
بەرەی دووهەمی شاعیرانی کرمانجی ناوەڕاست:
ناوچەی سلێامنی :مەحوی ،فایەق ،ئاهی ،فکری ،بێخود ،زێوەر و هتد.
ناوچەی گەرمیان :شێخ ڕەزا ،سابیری ،ئەسیری و هتد.
ناوچەی کۆیە و سۆران :حاجی قادر ،مەالی گەورە ،ئەختەر و هتد.
ناوچەی سنە و ئەردەاڵن :ساملی سنە ،مەجدی (مەلیکولکەالم) و هتد.
ناوچەی موکریان :وەفایی ،حەریق ،ئەدەب و هتد.
 -7شێوازناسیی شەمیسا
لێکۆڵینەوەی سێ ئاستی زمان ،ئەدەب و هزر بە شێوازناسیی شەمیسا نارساوە .شەمیسا بە
مەبەستی خوێندنەوە و شیکردنەوەی هەر دەقێکی ئەدەبی لەو سێ ئاستەدا دەق تاوتوێ
دەکات.
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 -1-7ئاستی زمانی
ئاستی زمانی بابەتێکی زۆر بەرباڵوە و بۆیە لە شێوازناسیدا ئەم ئاستە بە سێ لقی :دەنگناسی،
وشەناسی و ڕستەناسی دابەش دەکرێت.
 -1-1-7ئاستی دەنگناسی ،یان شێوازناسی دەنگەکان
ئەم ئاستە کە ئاستی ئاوازیشی پێ دەگوترێت ئاوڕ لە دوو الیەنی دەق دەداتەوە :الیەنی یەکەم:
ئاوازی دەرەوە ،واتە کێش ،سەروا و پاش سەروا .الیەنی دووهەم :ئاوازی ناوەوە ،واتە ڕازەکانی
جوانکاریی بێژەیی وەک :هاوشێوە ،دووپات و سەروادار.
 -٢-1-7ئاستی دەنگناسی ،یان شێوازناسی دەنگەکان
لەم ئاستەدا تیشک دەخرێتە سەر شێوەی وشەبژێری ،بەرفراوانی هەندێ لە وشەکان ،وشە
کلیلییەکان ،وشەبیانییەکان ،ئارکائیسم ،وشەهاوواتاکان و هتد .جاری وایە هەندێ وشە لە
بەرهەمی کەسێکدا سەرنج ڕاکێشە و ئەمە دەتوانێت لە دیاریکردنی شێوازی تاکەکەسیدا
یارمەتیدەر بێت.
 -3-1-7ئاستی ڕستەیی یان شێوازناسی ڕستە
لەم ئاستەدا ئاوڕ لە ڕستەکان لە ڕووی تەوەرەی هاونشینی،کورت و درێژی ،شێوە و شوێنی
جێگرتنی پاژەکانی ڕستە و جۆرەکانی کردار دەدرێتەوە( .سەجادی٤٠1 :٤٢٠1 ،؛ شمیسا،
)٤1٤ :٤٢٣1
 -8ئاستی زمانیی شیعری وەفایی
لەو توێژینەوەیەدا بە پێی نەریتی شێوازناسی شەمیسا ،شیعری وەفایی لە ئاستی زمانیدا
لێکدانەوەی لە سەر کراوە و هەوڵ دراوە تایبەمتەندییەکانی زمانیی شیعری وەفایی تا ڕادەیەک
لە ئاستی دەنگ و وشە شڕۆڤە بکرێت و بەشێک لە دیاردەکانیان بخرێنە ڕوو .ئاستی زمانی
بابەتەێکی زۆر بەرباڵوە و بۆیە لە شێوازناسیدا بە سێ لقی :دەنگناسی ،وشەناسی و ڕستەناسی
دابەش دەبێت .لەم وتارەدا تەنیا ئاستی دەنگ و وشە تاوتوێ دەکرێت.
1

 -1-8ئاستی دەنگ
ڤۆلتێر ١دەڵێت« :شیعر مۆسیقای ڕۆحی گەورە و هەستیارە» ،واتە شاعیرانی نارساو ،دیارترین
شەیدایانی مۆسیقان .شیعریش دەرخەری الیەنی مۆسیقای زمانە (زرینکوب .)١٣ :٤٢٣٠ ،لە

Musicac.

1

Voltaire.
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ئاستی دەنگدا کە بە ئاستی ئاوازیش نارساوە ،ئاوڕ لە هەر دوو الیەنی شیعر ،واتە ئاوازی ناوەوە و
ئاوازی دەرەوە دەدرێتەوە .ئاواز ،بەشێک لە پێکهاتەی جوانیناسی و ڕەگەزە بنەڕەتییەکانی
شیعرە .لە ڕاستیدا ،شیعر ئاخاوتنێکی ئاوازییە و هەستی خوێنەر دەبزوێنێ .شیعر بە بێ ئاواز
نەبووە،جا چ ئاوازی دەرەوە بێ ،یان ئاوازی ناوەوە .لێکۆڵەران ئاوازی شیعر بە خاڵی جیاکەرەوەی
نێوان شیعر و پەخشان )جیا لە پەخشانی سەروادار( دەستنیشان دەکەن.
ئاوازی دەرەوەی شیعر ئەو الیەنانەی شیعر دەگرێتەوە کە ئەرکی ڕێکخستنی ڕووکاری
دەرەوەی شیعر لەخۆ دەگرن و بریتین لە :کێش ،سەروا و پاشسەروا .ئاوازی ناوەوەی شیعر کە
ڕیتمی ناوەوەی شیعر پێکدەهێنێت ،الیەنێکی گرنگی شیعرە و لەگەڵ ئاوازی دەرەوەی شیعر،
ئاوازی گشتیی شیعر دەخوڵقێنن .ئاوازی ناوەوەی شیعر بریتییە لە :ڕازەکانی جوانکاریی بێژەیی
وەک :هاوشێوە ،سەروادار ،دووپات و پاش و پێش خستنی وشە و بەکارهێنانی هەندێک لە
کەرەستەزمانییەکان ،بە جۆرێک کە بڕێ جار لە کێش کاریگەرترن .ئاوازی ناوەوەی شیعر ،زۆر
جار زمانی شیعری و ئاستی داهێنان و پلەی بەراوردی نێوان شاعیران دەردەخات( .عومەر
مستەفا٤٢٩، ٤٩٤، ٤٩٣ : ١٩٩٠ ،؛ شمیسا)٤1٢ :٤٢٣1 ،
لەم وتارەدا بەهۆی بەرباڵوی ئاستی زمانی ،تەنیا ئاستی دەنگ و بەتایبەت ئاوازی دەرەوە
وەک کێش ،پاشسەروا و بەشێک لە تایبەمتەندییەکانی سەروای ناوەوە شڕۆڤە دەکرێ .لە
ئاستی وشەدا ،وشە بیانییەکان و وشە کلیلییەکان کە وەک دیاردەیەکی شێوازی شیعری وەفایی
و تایبەمتەندییەکی زەقی قوتابخانەی کرمانجیی ناوەڕاست نارساوە ،رشۆڤە دەکرێت.
 -1-1-8لێکدانەوەی کێش لە شیعری وەفاییدا
هەر لە کۆنەوە ئەدەب بە شێوازێکی گشتی بە سەر دوو لق دابەش کراوە :یەکەم :شیعر؛ دووهەم:
پەخشان .ئەو تایبەمتەندییەی ئەو دوو لقە لێک جیا دەکاتەوە ،کێشە .کێش ،وەک تایبەمتەندی
و توخمی سەرەکی شیعر نارساوە .لە شیعری کوردیدا دوو جۆرە کێش بە کارهاتوون .یەکەم:
کێشی بڕگەیی ،یان خۆماڵی کە بناغەی سەرەکیی کێشی شیعری کوردی بووە ،بۆیەش بە کێشی
خۆماڵی نارساوە کە هەڵقواڵی بنچینەی ئەدەبی کوردی بووە .دووهەم :کێشی عەرووزی عەرەبی
کە لە ڕێگەی وێژەی فارسییەوە هاتووەتە ناو شیعری کوردی و پشت بە کورت و درێژیی بڕگەکان
دەبەستێت .لە شیعری کالسیکی کوردیدا ،کێشی عەرووزی پێوانەیەکی هونەرییە کە دێڕی
شیعری پێ دەپێورێت تا ڕێکی و دروستی شیعر دەرکەوێت .یەکەم جار کێشی عەرووزی عەرەبی
لە الیەن خەلیلی کوڕی ئەحمەدی فەراهیدی دانراوە و پاشان لە ڕێگەی شیعری فارسییەوە
هاتووەتە ناو شیعری کوردی .شاعیرانی کرمانجی ناوەڕاست بە شێوەیەکی فەرمی کێشی بڕگەیی
کە وەک بنەمای کێشی شیعری قوتابخانەی گۆرانی نارساوە ،وەالناوە و کێشی عەرووزیان
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بەکارهێنا .بە پێی ئەو قسەیەی شێخ نووری ،شاعیرانی کورد کێشی عەرووزیان وەک شتێکی
نوێ وەرگرتووە و لە هۆنینەوەی شیعری کوردیدا تەنیا ئەو کێشە عەرووزیانەیان بەکار هێناوە کە
لەگەڵ رسوشتی زمانی کوردیدا گونجاوە .ئەو هەڵوێستەش ئەوە ناگەیەنێت کە شاعیرانی کورد
کێشەکانیان وەکوو خۆیان وەرگرتبێت ،بەڵکوو ئاڵوگۆڕیان تێدا پێک هێناون؛ بە چەشنێک کە
لەگەڵ سیستمی دەنگی زمانی کوردی دەگونجێن؛ بەتایبەت ئەو کێشانەی لەیەک جۆر
پێکهاتوون و لە دروست کردنی نیوە دێڕێکدا چەند جار دووپات دەبنەوە؛ بۆ منوونە ،لە
کێشەکانی :هەزەج ،ڕەمەڵ ،ڕەجەز ،موتەقاریب ،بەاڵم چەند کێشێکی وەک موزاریع و خەفیف
بە ڕێژەیەکی کەمرت بەکار هاتوون .لە ناو کێشەکانی عەرووزیدا ،کێشی هەزەج و ڕەمەڵ،
بەتایبەت کێشی هەزەج زۆرتر لە شیعری شاعیرانی کالسیکدا ڕەنگی داوەتەوە( .عەلی ئەحمەد،
)1٣ :١٩٩٠
کەواتە کێشی هەزەج کێشێکی سووک و بە ئاوازە ،بۆیە لە کێشە هەر باوەکانی شیعری
کالسیکی کوردییە؛ ڕەنگە هۆی باو بوونیشی ئەوە بێ کە زیاتر لەگەڵ تایبەمتەندی دەنگی زمانی
کوردیدا دەگونجێت (گەردی .)٤٢٤ :٤٠٠٠،خۆش ئاوازترینی کێشەکانی عەرووزی ،کێشی
ڕەمەڵ ،بەتایبەت ڕەمەڵی مەخبوونە .لە دیوانی شاعیرانی فارسیشدا کێشی ڕەمەڵ خۆش
ئاوازترین کێشی شیعری نارساوە؛ بەتایبەت لە شیعری شاعیرانێکی وەک حافز و مەوالنادا.
(مستەفا ڕەسووڵ )٤١1 : ٤٠٠٩،
داهێنان و ڕچەشکاندنی وەفایی لە کێشی شیعریدا ،شارەزایانی ئەم بوارەی لە دەستنیشان
کردنی کێشی هێندێک لە شیعرەکانی تووشی گرفت کردووە .هەرچەند زیاتری کێشەکانی
شیعری وەفایی درێژن و لە هەشت تەفعیلە پێکهاتوون ،بەاڵم جۆری کێشەکان سووک و خێران،
واتە خوێنەر لە کاتی خوێندنەوەدا تووشی وەستان و پچڕان نابێت؛ بەجۆرێک ڕەوانی لە کێشی
شیعرەکانیدا هەست پێکراوە؛ وەک کێشی هەزەج و ڕەمەڵ .وەفایی زیاتر ئەو کێشانەی بەکار
هێناوە کە لە نێو شاعیرانی کورد و فارسدا باو بووە؛ وەک هەزەج ،ڕەمەڵ و ڕەجەز .الی شاعیرە
نوێخوازەکانی کوردیش ئەو شیعرانەی لە سەر کێشی عەرووزین ،زیاتر کێشی هەزەج و ڕەمەڵن.
بۆ منوونە ،لە شیعری گۆراندا کێشی هەزەج بە هۆی ئەوەی کێشێکی سووک و ئاوازییە پلەی
یەکەمی هەیە.
وەفایی بە دوو کێشی عەرووزی عەرەبی و کێشی بڕگەیی شیعری هۆنیوەتەوە .لە هۆنینەوەی
شیعردا لەسەر کێشی عەرووزی تەنیا لە کێشی دەگمەن و نەنارساو نەپرینگاوەتەوە و کاتی
تاوتوێی کێشی شیعری لە دیوانی وەفایی هەست بەو تایبەمتەندییەی کێشی عەرووزی و
ڕەنگاوڕەنگیەی دەکرێت .تایبەمتەندییەکی تری کێشی شیعری لە دیوانی وەفاییدا ،کێشی
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بڕگەیی ،یان خۆماڵییە .لە هۆنراوەی بڕگەییدا پایەی کێش ،ژمارەی بڕگەی باڵەکانە ،وەک
هۆنراوەی فۆلکلۆری کوردی کە بیست بڕگەی چوار بەشییە .کێشی بڕگەیی ،جۆرێک کێشی
شیعرییە کە چۆنیەتی بڕگەکانی شیعر ،واتە«کورت ،درێژ و کێرشاو» ڕەچاو ناکرێت و تەنیا ژمارەی
بڕگەکان ،کێشی شیعر ،یان هۆنراوە پێک دەھێنن .بەم بۆنەوە بڕێ جار بە کێشی ژمارەییش
نارساوە .بەم پێیە شیعر و هۆنراوەی بڕگەیی بە ٣ :بڕگەیی ٤ ،بڕگەیی ٤٩ ،بڕگەیی ٤١ ،بڕگەیی و
هتد ،پۆلێن دەکرێت .لە کێشی بڕگەیی ،یان خۆماڵیدا وەفایی لە سەر کێشەکانی،٤١ ،٤٩ :
 ٤1 ،٤١بڕگەیی شیعری داناوە .بۆ زانیاری زیاتر لە سەر کێشیەکانی شیعری وەفایی لەو
خشتەیدا جۆرەکانی کێشی عەرووزی و بڕگەیی بەپێی پلە پۆلێنکراون:

1

باڵ

شیعر

کێش

٠1١

٢٠

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

1٤٩

١٣

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

1١٠

١٤

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

٢

٤11

٢

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

٤٢1

١

 ٤١بڕگەیی

٤٢١

١

 ٤1بڕگەیی

٤١٤

٣

مفاعیلن مفاعیلن فعولن

٤٩1

٣

فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

٤٩١

١

مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

٣٩

٤

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

٤

1١

١

 ٤١بڕگەیی

1٤

١

 ٤٩بڕگەیی

١١

٤

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

کێشی هەزەجی هەشتی سامل.

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

٤٤

٤

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

٤٤

٤

مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن

٤1

٤

مفتعلن مفتعلن فاعلن

٤1

٤

١
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٢

٤١
١

٤1
٤1
٤٣

 -٢-1-8تاوتوێی پاشسەروا و سەروای ناوەوە
لە لێکدانەوەی شیعری زۆربەی شاعیرانی کالسیکی فارسی دەردەکەوێت کە خۆشرتین و
دڵگرترینی شیعر ئەوانەن کە پاشسەروایان هەیە .بە واتایەکی تر ،لە هەر شیعرێک کە ئاوازی
شیعری تێدا زەق بووە ،سەرنجی شاعیر بە گونجانی پاشسەروا زیاتر دەردەکەوێت .لە پێناسەی
پاشسەروادا هاتووە :وشەیەک ،یان چەند وشە کە لە دوای سەروای شیعردا بە یەک واتا لە تەواو
دێڕە جووتەکانی شیعریدا دووپات دەبێتەوە (وحیدیان کامیار٤٤1 :٤٢٣١ ،؛ انوشە:٤٢٣1 ،
 .)1١٣لە بەشێکی تری سەرچاوەکانی ئەدەبیدا بە وشە ،یان دەستەواژەیەک کە لە دوای
سەروای شیعر بە یەک واتا لە تەواوی دێڕە جووتەکاندا دووپات دەبێتەوە ،پاشسەروا دەڵێن.
پاشسەروا ،لە پێکهێنانی ئاوازی دەرەوەی شیعردا ڕۆڵی سەرەکی هەیە و دەکرێ بگوترێ:
پاشسەروا تەواوکەری ڕۆڵی سەروای لە ئاوازیی شیعریدا هەیە (شفیعی کدکنی.)٤٢٤ :٤٢٤1 ،
لە فەرهەنگنامەی ئەدەبی فارسیشدا بەو جۆرە پاشسەروا پێناسە کراوە« :پاشسەروا وشەیەک،
یان چەند وشەیە کە لە دوای سەروای شیعر بە یەک واتا لە دێڕە جووتەکانی شیعردا بە یەک جۆر
دووپات دەبێتەوە» (انوشە .)1١٣ :٤٢٣1 ،بە وتەی شەمیسا «بە وشەیەک ،یان چەند وشە کە لە
دوایی هەر باڵێکی شیعری ڕێک وەک یەک و دوای سەروا دووپات دەبنەوە ،پاشسەروا دەڵێن»
(شمیسا.)٤٩٤ :٤٢٤1 ،
شەفیعی کەدکەنی ئاماژە بەو تایبەمتەندییە دەکات کە هەشتا لە سەدی غەزەلە باشەکانی
ئەدەبی فارسی پاشسەروایان هەیە .هەروەها لە سەر ئەو باوەڕەشە کە غەزەلی بێ پاشسەروا
زۆر ئاستەمە سەرکەوتوو بێت .کەدکەنی پاشسەروا وەک تایبەمتەندییەکی شیعری کالسیکی
فارسی و داهێنانێکی ئێرانی پێناسەی دەکات (شفیعی کدکنی .)٤١١ :٤٢٤1 ،جۆرەکانی
پاشسەروا لە شیعردا بریتین لە :پاشسەروای کار ،پاشسەروای ڕستە ،پاشسەروای جێناو،
پاشسەروای ناو ،پاشسەروای ئاوەڵکار ،پاشسەروای پیت ،پاشسەروای پاشگر .پاشسەروا

 ٤کێشی موجتەسی هەشتی مەخبوونی مەحزووف.
 ١کێشی هەزەجی هەشتی ئەخرەب.
 ٢کێشی سەریعی مەتوی مەکشوف.
 ١خەفیفی شەشی مەخبوون.
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تایبەمتەندییەکی شیعری فارسییە کە لە شیعری زمانەکانی تری دونیا کەمرت بیرناوە .لە شیعری
نەتەوەکانی دیکەی دونیا بۆ منوونە ،فەرەنسی و ئینگلیزی پاشسەروا وەک توخمێکی شیعری
نەنارساوە .لە شیعری تورکی تا پێش لە سەدەی سێزدەهەم پاشسەروا مێژوویەکی نییە و ڕوونە
لە ئەدەبی فارسییەوە هاتووەتە ناو شیعری تورکی و وەک توخمێکی شیعری تورکی نارساوە .لە
شیعری عەرەبیشدا مێژووی سەرهەڵدانی ڕوون نییە و تەنیا لە شیعری هاوچەرخی عەرەبیدا
جۆرێک پاشسەروا هەیە( .شفیعیکدکنی)٤١1 :٤٢٤1 ،
لە شیعری کوردیدا لە ژێر کارتێکەریی شیعری فارسی ،پاشسەروا بە شێوازێکی رسوشتی
تێکەاڵوی شیعری کالسیک بووە و زۆربەی شاعیرانی کورد بە لێهاتوویی لە هۆنینەوەی شیعردا
کەڵکیان لە پاشسەروا وەرگرتووە .ئەوەی لە خوێندنەوەی پاشسەروادا وەک توخمێکی
پێکهێنەری ئاوازی شیعری لە شیعری وەفاییدا پێیگەیشتووین؛ ئەویە کە وەفایی بایەخی
ئەدەبی پاشسەروا و ڕۆڵی ئەدەبی لە شیعردا ناسیوە .بەپێی تاوتوێی ئەو دیاردەیە و ئاستی
بەکارهێنانی دەکرێت پاشسەروا وەک تایبەمتەندییەکی شیعری و دیاردەیەکی شێوازی شیعری
وەفایی بژمێردرێت.
هۆکاری سەرەکیی کەڵکوەرگرتن لە پاشسەروا بەرزکردنەوەی ئاستی ئاوازی دەرەوەی
شیعرە .پاشسەروا وەک ڕازەیەکی دووپات دەنارسێت و دووپاتی ڕێکوپێکی وشە و پیتی هاوفۆرم
و هاودەنگ زیاتر دەربڕی جوانی و ڕازاوەیی بیستنییە و کارتێکەری ئاوازی شیعری بەهێزتر
دەکات .وەفایی دەسەاڵتێکی تەواوی بە سەر ئەدەبی فارسیدا بووە و ئاگاداری ڕۆڵی ئەدەبی و
ئاوازیی پاشسەروا و کارتێکەری لە سەر بەزرکردنەوەی بایەخی ئەدەبی شیعر بووە؛ بۆیە بە
شێوەیەکی پسپۆڕی لە شیعرەکانیدا پاشسەروای بەکار هێناوە .وەفایی بە ڕێژەی شاعێرانێکی
وەک نالی و سامل لە شیعرەکانیدا پاشسەروای بەکار نەهێناوە ،بەاڵم لە کۆی  ٤١١غەزەل و
قەسیدەی دیوانی وەفایی  1٢یان پاشسەروایان هەیە .ئەو ڕێژەیەی سوود وەرگرتن لە پاشسەروا
سەملێنەری ئەو ڕاستییەیە وەفایی چەندە گرنگی بە ڕۆڵی ئاوازیی پاشسەروا لە پێکهێنانی
ئاوازی دەرەوەی شیعری داوە.
لە دیوانی وەفاییدا ڕەنگدانەوەی پاشسەروا و جۆرەکانی بە تایبەت لە بەشی غەزەلەکانیدا
کە لێوڕێژ لە سۆز و هەستە ،پاشسەروا ئەو ورووژە ڕۆحییە تووشی هەڵچوون دەکات و لە ئەنجامدا
ئاوازی شیعری پێ کامڵ دەبێت و چرکە ساتەکانی شاعیرانەی شیعری وەفایی لەگەڵ پاشسەروا
بە ترۆپکی ئاوازی دەگات .هەرچەند زۆر جار بە لێکدانەوەیەکی ڕووکەشی وا بیر دەکرێتەوە
پاشسەروا ،هێنان و هەڵبژاردنی وشە ،یان دەستەواژەیەکە ئازادی هزر و هەستی خەیااڵوی
بەرتەسک دەکات و شاعیر تا دوایی شیعر واتایەکی دووپات کراو بەکار دەهێنێت ،بەاڵم شاعیری
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وریا بۆ یەکیەتی هزر ،ئافراندنی واتا و ناواخنی نوێ لە پانتایی هزردا لە پاشسەروا کەڵک
وەردەگرێت .بەکورتی ،پاشسەروا هۆی خۆش ئاوازی شیعرە و وەک ئاڵقەی پەیوەندی دێڕەکانی
شیعری و خوڵقێنەری وێنەی خەیااڵوی لە شیعردا نارساوە .لە ڕاستیدا نارساوترین غەزەڵەکانی
وەفایی بە پاشسەروا ڕازاونەتەوە .لە دیوانی وەفاییدا ،پاشسەروا لە جۆری «کار» پلەی یەکەمی
هەیە .ئەو کارانەی وەک پاشسەروا لە شیعری وەفاییدا بەکار هاتوون بریتین لە :دەبا ،شکا،
دەکا ،هێنا ،نەهات ،گرت ،کرد ،بم ،نەبوو ،بوو ،مەفەرموو ،مەدە ،مەکە ،بکەوە ،نییە ،بێ ،دێنێ،
ڕۆیی.
 -1-٢-1-8چەند نموونەیەک لە جۆرەکانی پاشسەروا
پاشسەروا لە جۆری کار:
ھەر کـە دی جەننەت بە ڕوودا زولفی پڕتابی شکـــــا

غەمزەدەی زولفم بە غەمزەی چاوی حەیرانم دەکــــا

تاری سونبول ،حورمەتی گوڵ ،بەرگی سیرابی شکــا
(وەفایی)٢٣ :٤٢٤٠ ،
بــەستـەیــی داوم خـەدەنگـــی تیرەبارانـــــم دەکــا
(هەمان)٢٠ :٤٢٤٠ ،

پاشسەروا لە جۆری جێناو:
لــــەو ڕۆژەوە دوور بۆتـــــەوە سـایەت لەسەری من

عەزیزم ڕۆحی شیرینم لــە من بۆچی کەناری تۆ؟

سووتـاوە لــە تاوت ھەموو جــــان و جگـــەری مـن
(هەمان)٤1٤ :٤٢٤٠ ،
وەرە سەر ھەر دوو چاوی من کە سەروی جۆیباری تۆ
(هەمان)٤٠٢ :٤٢٤٠ ،

پاشسەروا لە جۆری ناو:
شەو لە خەودا من چرا بووم دڵ چرا بوو جان چراغ

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

پاشسەروا لە جۆری ڕستە:
ئەی دڵ وەرە هۆشیار ببە ،هذا طریق العـــاشقین

مەحــوی جەماڵی یار ببە ،هذا طریق العـــاشقین
(هەمان)٤٣1 :٤٢٤٠ ،

سووتام بە نازی فیرقەتێ ،ساقی کەرەم کە شەربەتێ

وەک قەقنەس ئاورم کەوتە تێ ،یا غەوسی سانی هیممەتێ
(هەمان)٢٤٣ :٤٢٤٠ ،
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پاشسەروا لە جۆری ئاوەڵکار:
سەرابستـــــــان خەرابستـــــــانە ئیمـــــڕۆ

بەهـــــــاری عەیشی مە زستـــــــانە ئیمـــــــڕۆ...
(هەمان)١٩٩ :٤٢٤٠ ،

 -٢-٢-1-8ڕۆڵی پاشسەروا لە شیعردا و هەڵسەنگاندنی چەند تایبەتمەندییەکی
ئەلف :ئافراندنی یەکیەتیی نێوان خوێنەر و شاعیر
کاتێک خوێنەر لە خوێندنەوەی شیعرێک دوای یەک دێڕ ،یان دەستەواژە لە پێگەیەکی تایبەتدا،
وشە ،یان دەستەواژەیەک گومان بکات ،ناڕاستەوخۆ خۆی لەگەڵ شاعیر لە ئافراندنی شیعردا بە
هاوبەش دەزانێت و چێژێکی زۆرتر لە شیعر وەردەگرێت .لەو دۆخەدا خوێنەر لە ناو ڕووداودایە و
شیعر کارتێکەری زیاتری لە سەر هەستی دەبێت .هەرچی پاشسەروا درێژتر بێت ،یەکیەتی و
هاوئاهەنگی نێوان شاعیر و خوێنەر زیاتر خۆ دەنوێنێت .لە دیوانی وەفاییدا تەنیا دوو
پاشسەروای درێژ هەیە .بۆ منوونە:
ئەی دڵ وەرە هۆشیار ببە ،هذا طریق العاشقیـــن

مەحوی جەماڵی یار ببە ،هذا طریق العاشقیــــن
(هەمان)٤٣1 :٤٢٤٠ ،

لەو غەزەلەدا بەهۆی بوونی پاشسەروای درێژ،ناڕاستەوخۆ خوێنەر لەگەڵ شاعیر لە ئافراندنی
شیعردا خۆی بە هاوبەش دەزانێت و چێژێکی زیاتر لە شیعر وەردەگرێت.
بێ :هاوئاهەنگیی پاشسەروا لەگەڵ بابەت و ناواخنی شیعری
هاوئاهەنگی پاشسەروا و بابەتی شیعری لەو خاڵە دایە کە سەرنجی شاعیرانی هەڵکەوتووی بۆ
الی خۆی ڕاکێشاوە ،واتە شاعیر لە هەڵبژاردنی پاشسەروا بە هاوتایی بابەت و گونجاوی ناواخن
و بابەت ،سەرنجی زیاتر دەدات .لە زۆربەی شیعرەکانی وەفاییدا هاوئاهەنگی پاشسەروا لەگەڵ
بابەتی شیعری دەبیندرێت و وەفایی هەستی خەیااڵوی بەسرتاو بە پاراستنی هاوتایی و
هاوڕێژەیی پاشسەروا لەگەڵ بابەتی شیعری کردووە .بۆ منوونە:
قەد گــوڵ و ڕوو گـــوڵ و دەرمــانی گوڵــــە
تــا بە تــای زولفـی کـــە شێــواوە بــــە ڕوو

ڕاستـە ئەمـــڕۆ گوڵــــە خەرمــــانی گوڵـــە
سونبوڵستـــــانی گوڵستــــانی گوڵـــە

لێکدانەوەی ئاستی زمانیی شیعری وەفایی | 423
ڕۆژ بەدەرناکــــەوێ تـا سوبحـــی عـــــوزار

ھەڵنەیێ شەو کــــە لــــە گریـــانی گوڵـــە

بــــۆ دڵــــی شیفتــــە بۆچــــی بگــــریم؟

بەستەیـــــی چــــاو و زەنەخـــدانی گوڵـــە

زولفی تورکانە لەسـەر عاریــــزی یــــار

ئەوە چەتـری ســــەری سوڵتـــــانی گوڵـــە

ڕوو بە میحرابی برۆ پەرچەمــــی خـــاو

کافــــــــری تـــــازە موسوڵمـــــانی گوڵـــە

عەتری خەندەی گوڵی باغانـــە کــــە دێ

یا ھەناسەی دەمـــی خەنـــــدانی گوڵـــە؟

غولغولەی شۆری وەفایی کــــە دەڵێی

بولبولــــی گۆشەیــــی بوستــــانی گوڵـــە
(هەمان)١٢٣ :٤٢٤٠ ،

لەو غەزەلەدا وەفایی لە وەسفی جوانی دڵبەر و سەملاندنی ئەو تایبەمتەندییەی دڵبەر
پاشسەروای «گوڵ»ی بەکارهێناوە .پاشسەروای «گوڵ» گونجاوی لەگەڵ وێناکردنی جوانی
دڵبەر و هاوتایی بابەت و ناواخنی شیعرەکە هەیە.
پێ :داپۆشینی کەموکورتی و ناتەواویی سەروا
ڕۆڵێکی دیکەی پاشسەروا لە شیعردا ،داپۆشینی خەوش و ناتەواوی سەروایە؛ بە واتایەکی تر،
دووپاتی وشەیەک بە ناوی پاشسەروا لە تەواوی باڵەکانی شیعردا ،هۆی داپۆشینی بەشێک لە
کەموکورتی و ناتەواوییەکانی سەروایە .یەکێک لە خەوشەکانی سەروا لە شیعردا بە تایبەت لە
غەزەلدا دووپاتی سەروایە .بوونی پاشسەروا لە شیعردا دووپاتی سەروا لە خوێنەر شاراوە دەکات
و هۆی داپۆشینی ئەو جۆرە خەوشەی سەروایە .ئەو خەوشە ،واتە دووپاتی سەروا لە شیعری
شاعیرانی هەڵکەوتووشدا وەبەر چاو دێت .بۆ منوونە ،لەو شیعرەی وەفاییدا بە هۆی بوونی پاش-
سەروا ،دووپاتی سەروای «گریان» لە زەینی وریای خوێنەر داپۆرشاوە .بۆ منوونە ،لەو غەزەلەدا کە
تەنیا ئاماژە بە دێڕی سەرەتا و ئەو دێڕانەی کە وشەی «گریان» سەروایە ،هاتووە ،بەاڵم بە هۆی
پاشسەروا ئەو خەوشە نادیارە.
غەمزەدەی خۆتم ،نیشانەی تیری موژگانم مەکه
بەس دڵم بشکێنه بەم ئەبرۆیه بۆ ماچی دەمت
دڵ به من ناکا لە بەر ئاوری دەروونم دێته جۆش

عاشقی ڕووتم عەزیزم! تیره بارانم مەکه
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
(هەمان)١٢٢ :٤٢٤٠ ،

لەو غەزەڵەشدا کە تەنیا ئاماژە بە دێڕی سەرەتای کراوە ،دوو جار سەروای «نەزەر» دووپات بووتەوە،
بەاڵم بە هۆی پاشسەروای «دێنێ» ئەو خەوشەی سەروا لەو شیعرەدا نادیارە:
یارم کە قەدی بەرزی سەد نەخلی شەجەر دێنێ

پەروینی شەکەربەندی سەد ڕشتە گوهەر دێنێ
(هەمان)٢٢٢ :٤٢٤٠ ،

 -3-٢-1-8تاوتوێی سەروای ناوەوە و جۆرەکانی
تایبەمتەندییەکی شێوازی شیعری وەفایی ،ڕەنگدانەوەی سەروای ناوەوەیە؛ بەم جۆرە کە دێڕێکی
شیعر لە چوار بەشی سەروا پێک هاتبێت ،سێیان هاوسەروا بن و سەروای دوایی لەگەڵ سەروای
گشتی شیعر گۆنجاوی هەبێت .جێی ئاماژەیە لەو فۆرمە شیعرییەدا کە سەروای ناوەوەی هەیە،
زۆر جار دێڕی سەرەتا سەروای ناوەوەی نییە ،بەو جۆرە:
C
D

C
D

C
D

A
A

چەند منوونەیەکی شیعریی لە دیوانی وەفایی کە لە سەروای ناوەوە پێکهاتوونە بریتین لەمانەی
خوارەوە:
دیسان بە ھەوری نیسانی دونیا ڕەنگی ژەنگاری گرت
گوڵ زەرد و سوور ھاتە دەرێ دەشت و سەحرا و کۆھساری گرت
دیسان بە نەغمەی زیر و بەم ،بولبول دەڵێ بە دەرد و غەم
لە تاوی غونچەی گوڵ بە دەم ،ساز و سەمتوور و تاری گرت
(هەمان)1١ :٤٢٤٠ ،
لەو شیعرەدا ،ئەگەر بە وردی سەرنج بدەین ،دەبینین هەر دێڕێک لە چوار بڕگە پێکهاتووە ،سێ

بڕگەی دێڕ هاوسەروان و بڕگەی چوارەم ،یان بڕگەی دوایی لەگەڵ سەروای سەرەکی شیعر
گونجاوی هەیە و هاوسەروان .ئەو فۆرمە شیعرییە لە زانستی جوانکاریدا بە کەرتکردن نارساوە.
سووتــــام بە نـــــازی فیرقــەتــــێ ،سـاقـــــی کـــــەرەم کـــــە شـەربـەتـــــێ
وەک قەقنـــــەس ئـــاورم کـەوتەتــــێ ،یـــا غەوســـــی سـانـــــی هێـممـەتـــــێ
(هەمان)٢٤٣ :٤٢٤٠ ،
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لەو شیعرەشدا هەر لە دێڕی سەرەتاوە هەر دێڕێک لە سێ بڕگەی هاوسەروا پێکهاتووە؛ ئەو جۆرە
سەروایەش ئاوازی شیعریی بەهێزتر کردووە و خوێنەر لە کاتی خوێندنەوەدا هەست بە ئاوازێکی
خۆش دەکات .جێی ئاماژەیە ساڕستەی (یا غەوسی سانی هێممەتێ) وەک پاشسەروا لە تەواوی
باڵە جووتەکاندا دووپات بووەتەوە و ئاوازی دەرەوەی دێڕەکەی بەهێزتر کردووە .لە شیعری
فارسیدا مەولەوی ئەم جۆرە پاشسەروایەی بەکار هێناوە .جۆرێکی دیکەی سەروای ناوەوە لە
شیعری وەفاییدا بەو چەشنەیە کە هەر باڵێک لە چەند هاوسەروا پێکهاتووە .ئەو جۆرە
سەروایەش وەک شێوازێکی شیعری وەفایی دیاری دەکرێت کە لە پێکهێنانی ئاوازی ناوەوە ڕۆڵی
هەیە.
بورقـــــــەع بەســــەر ،ئەتڵـــــەس لەبــــــەر ،گـــــوڵ هــــاتـــــەدەر ،وەک بووکـــــی تــــەڕ
کاکـــــۆڵ بە دۆش ،عەنـبــــەر فـــــرۆش ،پێــــم گـــــــوت :ئەتــــۆش؟ دیم غەفـلـــەتــــەن
(هەمان)٤1٣: ٤٢٤٠ ،
لەو دێڕەدا ،وشە هاوسەرواکانی باڵی یەکەم بریتین لە :بەسەر ،لەبەر ،هاتەدەر .لە باڵی
دووهەمیشدا وشە هاوسەرواکان بریتین لە :دۆش ،فرۆش ،ئەتۆش.
لەم دوو دێڕەدا ،هەر باڵێک لە چەند وشەی هاوسەروا پێک هاتووە و ئەو تایبەمتەندییە ئاوازی
ناوەوەی دێڕەکانی بەهێزتر کردووە:
گیســــوو دراز ،وەک تێلــــی ســــاز ،بە چــــاوی بــــاز ،دیگـــــوت بــــە نــــاز
چــــاوی پــــڕاو ،جـەرگـــــی بـــڕاو ،سینــــەی سـووتـــــاو پەیـــــدا دەکـــــەن
(هەمان)٢٤٣ :٤٢٤٠ ،
زولف و نــــووری ،ڕووی بلـــــووری ،بخــــووری شـەمعـــــی کـــافـووری
خـاڵــــی سیـــــای ،چـــــاوی شــــتەهالی ،نـافـــــەی خـەتـــــای ،ئـاهــــووی خـوتــــەن
(هەمان)٤1٤ :٤٢٤٠ ،
دیارترین تایبەمتەندیی شیعری وەفایی لە ئاستی دەنگدا ،ئاوازە کە باڵی بە سەر بەشێک لە
شیعرەکانیدا کێشاوە .ڕۆحی شەیدای وەفایی لەو دونیا بەرینەدا ئارامی خۆی لە شیعر و ئاوازی
شیعریدا بینیوەتەوە و ناتوانێ بێبەش لەو دونیا ئارامە بێت ،بۆیە ڕۆحی لەگەڵ مۆسیقای شیعر
لە سەما و هەڵفڕیندابووە .ئەو مۆسیقایە تەنیا مۆسیقایەکی ڕووت نییە ،بەڵکوو هەڵقواڵوی واتا و
چەمکی زۆر گەورە و نارساوە؛ چونکە مۆسیقای بەرز ،هاوتەریبی واتای بەرزە لە شیعردا .وەفایی
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لە زۆر شیعردا ڕاستەوخۆ ئاماژەی بە ئامێرەکانی مۆسیقا کردووە و ئەو دیاردەیەش تا ڕادەیەک
هۆگری و ئاوێتە بوونی ڕۆحی وەفایی بە مۆسیقا و شارەزایی لەو بوارەدا دەردەخات.
وەفایی لە پێشەکیی پارچەشیعرێکی خۆیدا ئاماژەی بە دەنگ خۆشی خۆی کردووە ،ئەویش
لە سەر داخوازی پیری خۆی شێخ عوبەیدوڵاڵی نەهری« :در زمستان یک شب در واقعە بە حضور
مبارک مرشف شدم در میان جمعی از خلفا فرمودند :عریضەی خودت را کە این غزل است ،بە
آواز بلند برایم بخوان» (قەرەداغی .)١٣٠ :٤٢٤٣ ،گێڕانەوەیەکی مامۆستا هێمن دەسەملێنێت
کە وەفایی غەزەلی خۆی بە دەنگ چڕیوە و مام سەعیدی ماملێش لێی فێربووە« .من لە پیرە
پیاوانی مەهابادم بیستووە وەفایی ئەو ڕۆژەی بۆ حەج چووە و نەگەڕاوەتەوە ئەو غەزەلەی گوتووە».
ئـــەرێ ئـــەی بـــە زولف و ڕوخســــار سەنـەمــــی چیــــن مـاهــــی تـابــــم
دەمـەکـــــە و خەنـدەکــــە و نیگــــاهت نـمـــــەک و مـــــەزەی شـەرابــــم
(قەرەداغی)1٩ :٤٢٤٣ ،
بۆ دەرخستنی شارەزایی و لێهاتوویی وەفایی لە سەر ئاواز ،ئاماژە بە دێڕی سەرەتای چەند
غەزەلێک دەکەین کە وەفایی ئەو غەزەالنەی تایبەت بە گۆرانیداناوە و بە شێوەی قەتار ،مەقام و
گۆرانی لە الیەن گۆرانیبێژانی نارساوی کورد ،بە تایبەت ماملێ تۆمارکراون:
ئارەق ڕووی داگرتـــی لەبــــەر پێکـەنینت

پێم بڵێ گوڵی بەهـاریم لـە تۆ تـا بەکـەی جـودا بـم

گوڵەکەم دەڵێن ئەوا دێ ،هەموو وەختێ چاوە چاوم

شەونەم لە گوڵ باری ڕۆژی گـرت پەروینت
(وەفایی)1٢ :٤٢٤٠ ،

وەرەوە بە شەرتی جاران ڕۆژێ سەد جارت فیدا بم
(هەمان)٠٤ :٤٢٤٠ ،
ئەو خودا تۆ بڵەی وەها بێ ،بێتەوە ڕووناکی چاوم؟!
(هەمان )٤١٠ :٤٢٤٠ ،

 -٢-8لێکدانەوەی ئاستی وشە
لە ئاستی وشەدا ،دیاردەی زۆر سەرنجڕاکێش لە شیعری وەفاییدا ڕەنگدانەوەی وشەکانی فارسی
و عەرەبییە .لە تاوتوێی شێوازناسی لە ئاستی زماندا ،ئاستی وشە بەرباڵوتر لە ئاستەکانی دەنگ،
یان ڕستەیە .ئەو جیاوازییە بۆ ئەو هۆیە دەگەڕێتەوە کە شیعر تێکدانی شیرازەی ئاسایی ڕستەیە،
کەچی لە بواری پەخشاندا ئەم ئاستە زیاتر بەرجەستە دەکرێت .هەر لە سەر ئەو دیاردەیە ئۆملەن
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بڕوای وایە کە مەودای هەڵبژاردە دەنگی و ڕستەیی زۆر بەرتەسکرت لە هەڵبژاردە وشەییە ،بۆیە لە
لێکۆڵینەوەی شێوازی تاکەکەسدا ئاستهی وشە دیارتر و کاریگەرتر لە ئاستی ڕستە و دەنگە
(شمیسا .)٤٤٣ :٤٢٣1 ،شێوازی وەفایی لە ئاستی وشەدا جێی تێڕامانە و وردبوونەوەیە .کاتێک
وشەکانی پێکهێنەری شیعری وەفایی رشۆڤە دەکرێت؛ دەردەکەوێت وەفایی بە پێی نەریتی باوی
شاعیرانێکی وەک نالی ،سامل و کوردی ،بۆ هۆنینەوەی شیعر لە وشەدانی فارسی و عەرەبی
کەڵکی وەرگرتووە ،بەاڵم ئاستی بەکارهێنانی وشەی ئەو وشەدانانە تا ڕادەیەک جیاوازە.
زمانی کوردی وەک زۆربەی زمانە زیندووەکانی دونیا تووشی تێکەاڵوی و ئاڵوگۆڕی لەگەڵ
زمانەکانی تری دونیا بووە .هەر زمانێک بە پێی پێویست لە کات و شوێنی دیاریکراودا کەڵک لە
وشە و ساڕستەی زمانەکانی دیکە وەردەگرێت و لە وشەدانی تایبەتی خۆیدا وشە بیانییەکان
دەتاوێنێتەوە .بەکورتی ،دیارترین هۆکاری ڕەنگدانەوەی وشەی فارسی و عەرەبی لە شیعری
شاعیرانی ئەو بەرەیەی شیعری کالسیکی کوردی ئەوەیە کە بەشێک لە زانست و فێرکردنی
خوێندەوارانی کورد لە کۆندا لە ڕێگای زمانی فارسی و عەرەبی بووە؛ بۆیە لهگهڵ شهرع وئایینی
ئیسالم شارەزاییان بوو و سهرف و نهحوی عەرەبی و ڕەوانبێژیی و زاراوەکانی لۆژیک ،سۆفیگەری
و هتد ،زیاتر لە شیعرەکانیاندا ڕەنگی داوەتەوە .ڕەنگە هەر ئەو تایبەمتەندیەش هۆی درەنگ
تێگەیشتنی خوێنەر لە شیعری شاعیرانی ئەو بەریە بووبێت؛ وەک نالی دەڵێت:
عومرێکـــە بە میزانــــی ئەدەب توحفـــە فرۆشــم

زۆرم وت و کەس تێی نەگەیـی ئێستـە خەمۆشم
(هەمان)٠٤ :٤٢٤٠ ،

بەهۆی فەرمی بوونی زمانی فارسی و عەرەبی لە ناوچە کوردنشینەکان ،ئاساییە زمانی فارسی و
عەرەبی کاریگەرییان لە سەر زمانی کوردی ببێت .لە الیەکی تر ،لهو سهردهمهدا بەکارهێنانی
وشەی بیانی نەتەنیا خاڵێکی نەرینی نەبووە ،بەڵکوو هۆنینەوەی شیعر به زمانی فارسی و عهرهبی
هۆی شانازی و دەرخستنی لێهاتوویی شاعیرانیش بووە؛ بۆ منوونە ،نالی دەڵێت:
فارس و کورد و عەرەب هەر سێم بە دەفتەر گرتوو

نالی ئەمڕۆ خاوەنـی سێ موڵکـە دیوانـی هەیـە
(هەمان)٠٤ :٤٢٤٠ ،

بەشێک لە ڕهخنهگرانی ئهو سهردهمه ،شیعر به کوردی نووسینیان بە شوورەیی و الوازی ههستی
شاعیری ناساندووه ،بەاڵم نالی له وهاڵمیاندا دەڵێت:
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تهبعی شهککهرباری من کوردی ئهگهر ئینشا دهکـا

ئیمتیحانی خۆیه مهقسوودی ،له عهمدا وا دهکا
(نالی)٤٩١ :٤٢٤٣ ،

بۆ زانیاریی زیاتر چەند دێڕێک لە دیوانی وەفایی کە لە ئاستی وشەدا لێوڕێژ لە وشەی فارسی و
عەرەبییە دەخەینە ڕوو:
خاڵـی دەمتە یـا مەگەســی حوققەیــی شەککـەر

ئەژدەھای زولفت تەلیسمێکە لـە سیحـری بابلـی
لــەو شــارە خەدەنگـــی سەنەمێکم لــە جگــەردا
مەششاتە کـە شانەی لــە سەری زولفی سەنەم دا

یاخــۆ حـەبـەشیزادە لـە نێــو ئابــی بەقــــادا؟
(وەفایی)٤٠ :٤٢٤٠ ،
میھری ئاگر شوعلـە دەگرێ ،ماھیتابـان بەردەدا
(هەمان)٢١ :٤٢٤٠ ،

شۆخێکـــە غـەمــی ئـایینــەداری بـە قەمــەر دا
ئاشوفتەگیــی حـاڵــی وەفایــی لــە قەڵـــەم دا
(هەمان)١٣ :٤٢٤٠ ،

ئەوەی لە ئاستی وشە لە شیعری وەفاییدا جێی سەرنج و ڕوونکردنەوەیە ئەوەیە کە ڕەنگدانەوەی
وشەی فارسی و عەرەبی کە وەک تایبەمتەندییەکی شێوازی شاعیڕانی کرمانجی ناوەڕاست
نارساوە لە شیعری وەفاییشدا وەک توخمی پێکهێنەری زمانی شیعری وەفایی نارساوە .وەک
پێشرتیش ئاماژە کرا ئەو تایبەمتەندییە لە سەردەمی وەفایی کە زمانی فەرمی فارسی بووە و
تەنانەت خوێندن لە قوتابخانە و حوجرەکانیشدا هەر بە زمانی فارسی بووە ،بابەتێکی ئاساییە.
بەشێک لەو وشە عەرەبی و فارسییانەی لە شیعری وەفاییدا زۆر بەکارهاتوون ،بریتین لە :سەنەم،
تەبەسسوم ،تەکەللوم ،توررە ،مەششاتە ،شەراب ،سەبا ،موتریب ،لەعل ،سیحر ،زەکات ،عاریز،
قەدەح ،موعجیزە ،حیکمەت ،مەحزوون ،عەبهەر ،مەجمەر ،زولف ،سەروی ڕەوان ،ساقی ،خەندە.
 -1-٢-8پێناسەکردنی دوو وشەی بەرجەستە و کلیلی شیعری وەفایی
ئەلف :وشەی گوڵ لە شیعری وەفاییدا:
یەکێک لەو وشە کلیلییانەی لە شیعری وەفاییدا ،شوێنێکی تایبەتی هەیە ،گوڵە .لە دیوانی هیچ
شاعیرێکی کالسیکدا بە ڕێژەی وەفایی وشەی گوڵ بەکار نەهاتووە .وەفایی بە هەر وشەیەکەوە
بۆی گونجابێت گوڵی لکاندووە و شوبهاندن و خواستنی جۆراوجۆر و نوێی پێ دروست کردووە،
بۆ منوونە ،گوڵقەند ،گوڵخەندە ،گوڵشەکەر .بەوەش ڕانەوەستاوە و تابڵۆی شیعری زۆر هەست
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بزوێنی بە گوڵ ئافراندووە وخوێنەری نوقمی خەیاڵی ڕەنگین و زمانی شیعری سیحراوی خۆی
کردووە و وێنەی شیعری نوێی بە گوڵ وێنا کردووە .بۆ منوونە:
بە هەوای باغـی گواڵنـی کـە دەنــازێ حەقیە

گوڵی من گوڵدەمە ،گوڵچەپکەنە ،گوڵ پیرەهەنە
(وەفایی)١٤٠ :٤٢٤٠ ،

قــەدگــــوڵ و ڕووگــــوڵ و دامــــانـی گـــــوڵـە

ڕاستــــە ئەمـــڕۆ گـــــوڵـە خــەرمـــانـی گـــــوڵـە
(هەمان)١٢٣ :٤٢٤٠ ،

ئەی سەبا! تێکمەدە تۆ پەرچم و کاکۆڵی گوڵـە

زولف و کاکۆڵی گوڵـە مەسکەنی سەد پـــارە دڵــە
(هەمان)١٢٠ :٤٢٤٠ ،

عەتــــری خەنــــدەی گوڵـە باغـانـــە کـــە دێ

یـا ھەنـاســــەی دەمــــی خـەنــدانـــی گـــوڵـە ؟
(هەمان)١٢٣ :٤٢٤٠ ،

ئەو دێڕانە سەملێنەری ئەو ڕاستییەیە کە لە شیعری وەفاییدا گوڵ وەک توخمێکی سەرەکی
بەشێک لە وێنە شیعرییەکان نارساوە .وەفایی بە ڕێژەی دڵبەرەکەی سەرسام بە گوڵ و گوڵزار و
جوانییەکانی رسوشت بووە .وەک دەگێڕنەوە هەرکەس چەپکە گوڵێکی بۆ هێنابا ،وەیدەزانی
ئەسپێکی حدودیان پێشکەش کردووە .لە باخچەی ماڵەکەیدا گوڵی لە جۆری :بنەوشەو ،نازناز،
شێستپەڕ ،شەوبۆ ،الوالوە ڕوواندووە .وەفایی لە زۆر شیعردا جوانی گوڵ و گوڵزاری بە جوانی
دڵبەرەکەی شوبهاندووە.
بێ :ڕەنگدانەوەی وشەی زولف لە شیعری وەفاییدا
زولف یەکێکی تر لەو وشانەیە کە شاعیرانی قوتابخانەی کرمانجی ناوەڕاست بە ڕێژەیەکی زۆر
کەڵکیان لێوەرگرتووە و لە زۆر شیعردا وەک زاراوەیەکی سۆفیگەری بۆ نیشاندانی هەڵچوون و
نواندنی ورووژەی دەروونی بەکاریان هێناوە .زولف و لێکدراوە وەسفییەکانی وەک :زنجیری زولف،
زولفی شێواو ،زولفی ڕەش ،لەو جۆرە زاراوانەن شاعیرانی کورد وێنەی شیعری جۆراوجۆریان
پێ ئافراندووە .لە شیعری وەفاییدا «زولف» بە ڕێژەیەکی بەرچاو بەکار هاتووە و لە پێکهێنانی
وێنەی شیعریدا وەک توخمی سەرەکی نارساوە .وەفایی بە وشەی زولف چەندین لێکدراوی
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وەسفی ،شوبهاندن و خواستنی ئافراندووە .تەنیا لەو چەند دێڕەدا کە «مشتێ لە خرمانێ»یە،
ڕۆڵی وشەی زولف لە پێکهێنانی وێنەی شیعری لە شیعری وەفایی دەردەکەوێت.
ئەی لــە ســایەی سـەری زولفت بە نیگـا و خـەت و ڕوو

بەستـەیــی داوە ،چ تـاووســە ،چ شەھبـــازە ،چ قـوو

مـەستـی ئـەو نێرگســە کاڵــەم دەگــریم بــۆ لـەبی تــۆ

شیشـە بــۆ جـامی شەرابم ،کوڵـی گریەم لـە گـەروو

مەمـدە بەر حەڵقەیی ئـەو زولفـە لەسـەر ماچــی دەمت

لــە تەنـافم مـەدە مەمکـــوژە لەســەر ھیچ و نەبـــوو

تێک نەچوو قەت سەری زولفت لە ھەناسەی دڵـی مـن

دووکەڵی ئەو شەمە ھەرگیـز بە نەفـەس واوە نەچــوو

لە دوو زولف و سەری کوڵمــانـی عەجەب مـاوم ئەمـن!

ڕاستـە ئەو نـوورە ،بەاڵم نـوور نییـە دوو سـایە لـە ڕوو

وەرە بـەو نێـرگســـە ســـاقی بـە فـیـــدای گـــەردشتــم

نەفـەسـێ بێنـەوە گـەردش بە وەفای جام و سەبـــوو

عـاریــــز و زولفـی بــە خـەنــدە بــە وەفــایی دەفــرۆت

گوڵ بە تا ،نافە بە خەرمەن ،دوڕڕ و شەکەر بە قوتـوو
(وەفایی)٤٤٤ :٤٢٤٠ ،

وەفایی بە پێرەوی لە شاعیرانی کرمانجی ناوەڕاست بە «زولف» وێنەی شیعری ڕەنگاوڕەنگی
خوڵقاندووە و بە شوبهاندنەکانی وەک :حەڵقەیی زولف ،ئەژدەهای زولف و خواستنی زولف لە
داو ،ڕۆڵی زولف لە ئافراندنی وێنەی شیعری لە شیعری وەفایی دەردەکەوێت.
گوڵەندام ئەی تەنافی گەردەنـم زولفــی پەرێشـانت

عیالجێ! چارەیێ! ڕوحمێ! ئەمان دەستم بە دامانت
(هەمان)11 :٤٢٤٠ ،

کەمەندی زولفەکەی تۆ بم گرێ من عــاشقی ڕووتم

مـوراد و مەتڵـەبێکـی دیـم نییــە ،غیــر از تۆ کافــر بم
(هەمان)٤٩٤ :٤٢٤٠ ،

لەم دوو دێڕەدا ،وەفایی زولفی بە تەناف ،واتە کەمەند شوبهاندووە ،ئەمەش بە هۆی ئەوەی
کەمەند نواندنی وێنەیەکی دیکەیە بۆ زولف.
 -9ئەنجام
لە لێکدانەوەی شێوازی شیعری وەفایی لە ئاستی زماندا و پشکنینی دیاردەی دەنگ و بەتایبەت
کێش ،پاشسەروا و سەروای ناوەوە بەو ئەنجامە گەیشتین شیعری وەفایی لە ئاستی زمانیدا
کارتێکەر لە شێوازی شیعری قوتابخانەی کرمانجی ناوەڕاستە و ئااڵی ئەو شۆڕشە ئەدەبییە بە
بوونی ئەو لە ناوچەی موکریان هەر شەکاوە ماوەتەوە .لە رشۆڤەی کێش لە شیعری وەفاییدا بەو
ئەنجامە گەیشتین وەفایی بە دوو کێشی عەرووزی و بڕگەیی شیعری هۆنیوەتەوە .لە دیوانی
وەفاییدا کێشی هەزەج پلەی یەکەم و کێشی ڕەمەڵ (بەتایبەتی ڕەمەڵی مەخبوون)کە خۆش
ئاوازترین کێشی عەرووزییە ،پلەی دووهەمی هەیە؛ ئەو کێشە عەرووزییانە لە نێو شاعیرانی کورد
و فارسدا باوتر بووە .ئەوەی لە خوێندنەوەی پاشسەروا لە شیعری وەفاییدا وەک بەشێک لە
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توخمەکانی پێکهێنەری ئاوازی شیعری پێیگەیشتووین ،ئەو دیاردەیەیە کە وەفایی لە زۆرێک لە
غەزەلەکانیدا بە کارتێکەری لە شاعیرانی کرمانجی ناوەڕاست پاشسەروای بەکار هێناوە و
دەکرێت وەک دیاردەیەکی شێوازی شیعری وەفایی بژمێردرێت .بێگومان سوود وەرگرتن لە
پاشسەروا لە شیعری وەفاییدا بێهۆ نییە و سەملێنەری ئەو ڕاستییەیە کە وەفایی هەستی بە
ڕۆڵی ئاوازی پاشسەروا لە شیعردا کردووە .پاشسەروا لە جۆری «کار» لە شیعری وەفاییداپلەی
یەکەمی هەیە .رشۆڤەی دیاردەیەکی تری شێوازناسی شیعری وەفایی لە ئاستی وشەدا ،بوونی
وشەکانی فارسی و عەرەبییە کە وەفایی بە ئاگایی ،یان نائاگایی بەکاری هێناون .بە پێی
شیکردنەوەی ئەو تایبەمتەندییەش دەردەکەوێت وەفایی لە ڕووی زمانییەوە درێژەدەری شێوازی
شاعیرانی کرمانجی ناوەڕاستە .شایانی باسە لە شیعری وەفایی لە زۆر دێڕدا ئەگەر بەجێی ئەو
وشە فارسی ،یان عەرەبیانەی بەکار هاتوون ،هاوواتای کوردییان بۆ دابندرێت؛ شیعر لەباری
کێشەوە تێک ناچێت .ئەو تایبەمتەندییە لە سەردەمی وەفایی کە خوێندن لە قوتابخانە و
حوجرەکاندا بە زمانی فارسی باو بووە ،ئاساییە.
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