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 چکیده  کورته
ەر ه شێواز بریتییە لە رێگاکانی بەکارهێنانی زمان،

ە ک گوزارشت دەکرێتینێک بە شێوازی جیاجیا ردەرب

سەرنجدان و  توێژەران بە .یەکرت جیاوازن لە

ی ینرکە دەرب ردبوونەوە گەیشتوونەتە ئەوەیو لێ

ی ینرئەدەبی پلەی شیعرییەتی بەرزترە لە دەرب
شێوازی نووسەریش لە هەموو ئەو بنەما و  ؛ئاسایی

دەقێکی ئەدەبیدا  کە لە رەهەندانە سەرچاوە دەگرێت

دەقێک ناسنامەی  ییە هەرلەوەدا ن گومان. هەیە

اڵوی هەست و خاوەنەکەی هەڵدەگرێت، چونکە هەڵقو 

ەش بەم ،دا ژیاوەیکە تێ و دنیابینی و ئەو قۆناغەیە
 ێت.دەب شێوازی نووسەرێک لە نووسەرێکی تر جیاواز

 انەیەیدیاریکردنی ئەو بنەما شێوازی یناسئەرکی شێواز 

کە دەقێکی ئەدەبی لێ پێکدێت، لەو رووەشەوە 

ی ئەرکی کار لەسەر بنیاتی ناوەوە و ناسیشێواز 

چنار نامیق  لەو سۆنگەیەوە. دەرەوەی دەق دەکات

 شێوازی تایبەت بەخۆی هەیە و وەک شاعیرێکی ژن،

 .چەند بنەمایەکی هونەری لە خۆ دەگرن شيعرەكاىن

 یناونیشان کرد ئەم توێژینەوەیە بە هەر ئەمەش وای

ی سینااز لە روانگەی شێو  شێوازی شیعری چنار نامیق
ئامادە بکەین و ئاماژە بە بەشێک لەو  ئەرکییەوە

 یانکە شێوازی شیعری شاعیر هونەرانە بکەین
دەردەخەن. توێژینەوەکەمان پێک دێت لە دوو بەشی 

ی یەکەمدا چەمکی شێواز و لەبەش :سەرەکی

 لە ؛ی ئەرکیامن روونکردۆتەوەناسیی و شێواز ناسشێواز 
 روانگەی لە نامیقچنار  بەشی دووەمدا شیعرەکانی

 ی ئەرکی خراوەتە بەر باس.ناسیشێواز 
 

روشهای کاربردن زبان؛ هر بیانی  سبک عبارت است از 

هم تفاوت  بە شیوەهای گوناگون اجرا می شود کە با

دارند. پژوهشگران با تحقیق و بررسی دریافتەاند کە 

بیان ادبی در قالب شعر رتبە باالتری نسبت بە بیان 

بک نویسندە از همە این اصول و معمولی دارد. س

پایەهایی رسچشمە می گیرد، کە در منت ادبی وجود 

 یدارد. شکی نیست، کە هر منت ادبی شناسنامە

احساس و  ،نویسندە است، زیرا بیانگر هیجان

بینی و عرصی است کە نویسندە در آن زندگی جهان

شناسی نیز مشخص منودن کند. وظیفە سبکمی

ایی است کە منت ادبی را هکپایەهای اساسی سب

ی شناسی بررسدهند، لذا کار اصلی سبکتشکیل می

 اینبنیادهای بیرونی و درونی منت ادبی است. از 

دیدگاە چنار نامق بە عنوان یک شاعر زن کە سبک 

ین سبک چند اصول هرنی مخصوص بە خود را دارد و ا

این پژوهش را ؛ همین این سبب گشت گیردرا در برمی

چنار نامیق  شناسی کارکردی اشعارن سبکوابا عن

 کە در سبککنیم  شگردهایی آنانجام دهیم و اشارە بە 

دو حارض از  کنند. پژوهششعری این شاعر ظهور می

 نخست مفهوم سبکبخش در  بخش تشکیل شده است:

 وشناسی، های مختلف سبکشناسی، گرایشو سبک

بخش دوم  شناسی کارکردی توضیح دادیم.سبک

شناسی کسب بر اساس چنار نامق اشعار وانشخ

وردها آ دست نتایج و دهد. در پایان،ارائه میکارکردی 

 بیان شدەاند.
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 ىکپێشه -1

شێواز زاراوەیەکی فرەرەهەند و فرەواتایە بۆ چەندین واتا و مەبەستی جیاجیا، تەنانەت لە زۆربەی 

وبەرگ و شێوازی خانوو و سەیارە و وەک بۆ شێوازی جل هەر ؛دەهێرنێت بوارەکانی ژیاندا بەکار

کی شێوەیە لە بواری هونەریشدا بە .دەهێرنێت شێوازی هەڵسوکەوت کردنی مرۆڤیش بەکار

ێکی و وەک چەمک دا گشتی رەنگی داوەتەوە، بەاڵم ئەدەبیات زیاتر گەشەی بەم چەمک و زاراوەیە

واز سەرەتای گرنگیدان و باسکردنی شێ کرا. سەر ئەدەبی لە ناو ژانرەکانی ئەدەبیاتدا کاری لە

ا باس لە شێوازی دهونەری دواندندەگەڕێتەوە بۆ یۆنانییەکان، بەتایبەت کاتێ ئەرستۆ لە کتێبی 

وتاردان دەکات. لە سەرەتاشدا شێواز وەک بابەتێک لە بابەتەکانی رەوانبێژی باسی لێوەدەکرا، 

یادگەرەکان و فۆرمالیستە رووسەکان، لێکۆڵینەوە لەگەڵ هاتنە ئارای بون ٨١و  ٨١تا سەدەی 

زمانەوانییەکان گواسرتانەوە بۆ ناو دەقە ئەدەبییەکان و لەو چوارچێوەیەدا کاریان لەسەر دەق 

یە و بە «شێوازگەری ئەرکی»دەکرد. شێوازگەریش چەند ئاراستە و رێبازێکی هەیە، یەکێک لەوانە 

ی یڤاتێر پەرەی سەند و کاری لە سەر کرا. شێوازگەر لێكۆڵینەوەکانی رۆمان جاکۆبسن و میشێل ر

 دا، رەگەزەکانی ئەم کردەیە دەستئەرکی کار لەسەر کردەی گەیاندن دەکات لەناو پرۆسەی دەق

، ژنە شاعیر و نووسەرێکی کوردە کە لە چوارچێوەی دەقە چنار نامیقنیشان دەکات. 

گەلێکی ی دەگەیەنێت و توانیویەتی دەقشیعرییەکانیدا لە رێی کەرەسە زمانییەکانەوە پەیامی خۆ 

جوان بخولقێنێت. لەم توێژینەوەیەدا لە بەشی یەکەمدا بە شێوەیەکی تیۆری باس لە چەمکی 

شێواز و شێوازگەری و شێوازگەری ئەرکی دەکەین و لە بەشی دووەمدا بە شێوەیەکی پراکتیکی 

 لە ژێر رۆشنایی شێوازگەری ئەرکی دەقەکانی شاعیر دەخەینە ڕوو.

 ناسیچەمکی شێواز و شێوازـ ٢
 . هەروەک پێیان وایەای جیاواز هەیەڕ و بنچینەی زاراوەکە  ٨سەبارەت بە پەیدابوونی وشەی شێواز

هەڵکۆڵەردێت، لە بواری نووسینیشدا بەمانای  واتای ی التینیەوە وەرگیراوە، بە«stilu»ە ل

 (.٨١: ٨١١١ ئەدەبی)بیرجیرو،مەبستی گەیاندنی پەیامێکی  رێگایەک بۆ نووسین بەکاردێت بە

نب ئی یلسان العربلە  .ووی فەرهەنگییەوە بە چەند جۆرێک واتاکەی لێکدراوەتەوەڕ هەروەها لە 

 .خورما، هەموو رێگەیەکی پەیڕەوکراو شێوازە : نووسینەوە بە دار«سلوبال » دا هاتووە-ورزو نهم

 ابن) ێوازی هەڵەیە لە قسەکردنداشێواز رێگا و روخسار و رێباز و هونەرە؛ دەڵێن: فاڵن کەس ش

رێگا و رێبازێک و یا بە هونەر دانراوە. لە فەرهەنگی  ولێرەدا شێواز وەکو  .(٨٥٠١: ٨١١١منظور، 

 ،کریانیمو ) م دەکات، راهاتنهکاک رح، شێوازت لەهواتای شێواز، شکل و ت شدا بەهەنبانە بۆرینە

                                                 
1 Style. 
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هاتووە، بەو شێوەیە وشەکە وەک زاراوەیەکی ئاکار  لێرەشدا بە واتای روخسار و. (٠٥٥: ٨٨١١

هاتووە،  ەرداس تێپەڕبوونی کات گۆڕانی بە بە وجێگیر و سەربەخۆ لە یەک واتادا نەماوەتەوە، بەڵکو 

ێوازی گشتی بۆ ش زاراوەی شێواز لە بواری ئەدەبیدا بە تا گەیشتۆتە ئەو قۆناغەی ئێستای.

مەبەستی گەیاندنی پەیام و هەڵچوون و هەست  نووسەر بەکاردێت، بە دەربڕین و گوزارشتکردنی

ە خاڵی دواتردا دەبێت کە لە هەر نووسەرێکیش رێگایەکی تایبەت بە خۆی هەیە .و بۆچوونەکانی

 جیاکەرەوە بۆی.

ەهەندە ڕ شێواز وەک چەمکێکی ئەدەبی پێناسەی جیاجیای بۆ کراوە، چونکە زاراوەیەکی فرە 

ە وەك لقێىك ئەدەبياتناىس نزيك لە ڕەخنشێواز . یەوەەوانبێژیڕ و پەیوەستە بە الیەنی زمان و 

کاریگەرییە لە چوارچێوەى  ئەرىك دياريكردىن شێوازى دەق و ژانر و خودى نووسەرە.

ۆنییەتی چ وسەر دەق  واتایەکی گشتی شێواز واتا کارکردن لە بە .کۆمەاڵیەتی و رامیاری و هزری

یان شێواز بریتییە لە رێگاکانی بەکارهێنانی  .(١: ٥٥٥١)سلیامن،  ینی ئەو دەقەڕپێکهاتە و دەرب

وانگەی جیاوازەوە ڕ یەکەیان لە  (. هەروەها بیرمەندان و نووسەران هەر١: ٥٥٨٥ )عەبدواڵ، زمان

ێی للێی دواون، زۆربەی ئەوانەی باسیان لە چەمکی شێواز کردووە، لە سێ روانگەی جیاوازەوە 

 دواون.

 وانگەی نووسەرڕ -1-٢
یە، هەر پێیان وا .شتووەڕ کە دەقەکەی دا شێوازە تایبەتییەی نووسەر دەکرێت لێرەدا باس لەو

ئەم بۆچوونەش لەگەڵ سەرهەڵدانی مێژووی  .خۆی هەیە نووسەرێک شێوازێکی تایبەت بە

ئەم بۆچوونە نووسەر و شێوازەکەی بەجۆرێک یەک دەخات کە هیچ  .کایەوە دا هاتۆتەگەريشێواز 

چونکە نووسەر کاتێک . (٥١: ٥٥٨١ )ئەحمەد، ێنرە و لێک ناپچجیاوازییەک لە نێوانیاندا نیی

ی سۆز و هەستە ڕ دەکات و دەرب دەقێک دەنووسێت، شوێن پەنجەی خۆی لەسەر تۆمار

: یەتیووانگەیە دادەنرێت و لەو بارەیەوە گوتو ڕ ابەری ئەم ڕ جۆرج بۆفۆن بە  .خودییەکانی خۆیەتی

سەر  کاریگەری لە ئەم بۆچوونەی بۆفۆن. (١٨: ٥٥٥٥ )بن ذریل، شێواز خودی مرۆڤ خۆیەتی

نەمایە سەر ئەو ب وانینەکانیان لەڕ نووسەرانی تر دروستکرد و لە دواتردا کۆمەڵێک شێوازناس 

هەروەها نووسەر الیەنی دەروونی و بابەتە  ماکس جاکوب و شۆپنهاور، فلۆبیر لەوانەش دامەزراند،

ەنگی ڕ ا سپیتزرد ەش لە بۆچوونەکانیدەقەکەی دەکات و ئەم تایبەتییەکانی خۆی تێکەڵ بە

شێواز لە پەیوەندی دەروونی نووسەر و تێكستدا  نووسەران چەشنی سپیتزر بەشێک لە. دایەوە

. (٥٥: ٥٥٥١)احمد،  قاندنی تێکست دەدەنڵۆسەی دەروونی خو ر دەبینن، واتە گرنگی بە پ

ە مەخسوسی بەیانییئوسلوب بەو تەرزی  لەو بارەیەوە دەڵێت: هەروەها شێخ نوری شێخ ساڵح

 ەحمەد،)ئ کە هەر خەتیبێک یا هەر موحەریرێک ئەوەی لە دەماغییەتی ئیفادەی ئەکات دەڵێن
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مێشکی دایە بەیانی دەکات  واتە هەر وتاربێژێک یا هەر نووسەرێک ئەوەی لە هزر و. (٥١: ٥٥٨١

ینی ڕوەی دەربوانگەیە، پێیان وابوو نووسەر سەرچاڕ یە الیەنگرانی ئەو ەو دەریدەخات، بەو شێو 

 نگەی بیر و هەستی نووسەرەوە سەرچاوە دەگرێت.او ڕ دەقە و شێوازی دەقیش لە 

 وانگەی خوێنەرڕ -٢-٢

ت بێ خوێنەر ئەو کردەیە دروس .خوێنەر یەکێکە لە فاکتەرە سەرەکییەکانی کردەی گەیاندن

ەر نووس دەبێت.ێگەی خوێنەرەوە ڕ تێگەیشنت و کاریگەربوون هەر لە  ڕادەى هەروەها، نابێت

نەر و پەیامێک دەگات بە خوێ وخۆی نانووسێت بەڵکو وەکو  کاتێک دەقێک دەنووسێت تەنها بۆ

 .بەرامبەر، جا ئەگەر خوێنەرێک نەبێت پێشوازی لەو دەقە بکات، ئەوا پەیامەکەی ناگاتە مەبەست

ۆڵی خوێنەر گرنگ و کاریگەرە، هەروەک چۆن هیچ دەقێک بێ خاوەن نییە، بەهەمان شێوە ڕ 

و گەیاندنێکیش بێ خوێنەر نابێت، چونکە دواجار هەر خوێنەرە  چ تێگەیشنت و کاریگەرییەکهی

(. سەرەتای ئەم ٥٥: ٥٥٥١ )سلیامن، سەر پەسەندی و ناپەسەندی دەقێک دەدات یار لەڕب

ەر س ێتەوە بۆ الی یۆنانییەکان، چونکە بیرمەندە یۆنانییەکان کاریان لەڕ بۆچوونەش دەگە

ر قانع وەرگچۆن لە رێی دەقێکەوە  سەر ئەوە دەکرد کاریان لە واتایەکی تر بە .دەکرد كردنقانع

ارترین ئەو لە دی. ئەرستۆ وەو ەنگی دابڕ تایبەت لە تراژیدیا و کۆمیدیاکانیاندا زیاتر  ، بەەنبك

ە مرۆڤ ییگرنگ نکە  تێدا باسی شێوازی کردووە و دەڵـهونەری وتارکە لە کتێبی  بیرمەندانەیە

پێی وایە پێویستە  ئەرستۆ .(٨١١: ٨١١١ )ارسطو، دەڵێت، بەڵکو بزانێ چۆنی دەڵێبزانێ چی 

ت؛ سەر بەرامبەر دروست بکا ینەکانی بکات و بتوانێت کاریگەری لەڕدەرب مرۆڤ گوزارشت لە

-ەستکاتی قسەکردندا د لەكردن قانعەگەزەکانی ڕ بەشی سێیەمی کتێبەکەیدا،  هەربۆیە لە

ەمیان یەک :ەچاوی سێ شت بکرێتڕ کاتی قسەکردندا  پێویستە لەنیشان دەکات و دەڵێت 

خستنی ێکڕ دووەمیان شێواز یا زمانی بەکارهێنان، سێیەمیان  ،ئامرازەکانی قەناعەت پێکردن

سەر بنەمای  بۆیە شێواز الی یۆنانییەکان لە هەر .(٨١٨: ٨١١١ )ارسطو، بەشەکانی ئاخاوتن

ێشەنگی ئەم بە پ رێریڤات تایبەت وازگەرە نوێکان بەێن شدوای ئەوا دوا بە .خوێنەر بنیات نرابوو

ەگەزی ڕ شێواز بریتییە لە دەرخسنت و درەوشاندنەوەی هەندێ  وانگەیە دادەنرێت و پێی وابووڕ 

ئەگەر بێ ئاگا بێت دەق  ،ادەکێشێڕ جۆرێک  زنجیرەی ئاخاوتن کە سەرنجی خوێنەر بە

ی وا چەندین واتای جیاکەرەوەی تایبەتبکاتەوە ئەدەشێوێنێ، ئەگەر لێکیشی بداتەوە و شی

لێرەدا زمانی نووسینی دەق کاریگەری الی خوێنەر  .(١٨: ٨١١١ )املسدی، دەست دەکەوێت

ووسەر بۆیە ن هەر خوێنەريش ئاست و چەندايەىت ئەو كاريگەرييە دياريدەكات؛ .دروست دەکات

اندنی وسەر لە پێناو گەیچونکە نو  ەچاوی ئەوە بکات بۆ کێ دەنووسێت و چۆن دەنووسێت؟ڕ دەبێ 

تنی سەر دەقەکە و چۆنیەتی لێ تێگەیش ئەمەش کاریگەری لە پەیامەکەی بە خوێنەر دەنووسێت،
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ى ە کردەل دەزاننکی گرنگ ێرەگەز  وانگەیە، خوێنەر بەڕ ێژەرانی ئەو ڕ بۆیە دا دروست دەکات؛ هەر

 سەنگی مەحەکی سەرکەوتنی نووسەر و دەقی دادەنێن. گەیاندندا و بە

 وانگەی دەقەوەڕلە  -3-٢
هەر کردەیەکی  .کوچکەی کردەی گەیاندن دەق یەكێکە لە بنەما سەرەکییەکانی سێ

ی دەق ئەڵقە .ەـخوێنەر ،دەق ،نووسەر سەر سێ بنەما وەستاوەتەوە ئەوانیش گەیاندنیش لە

ەق سەر پێکهاتەی د بەیەک گەیاندنی نووسەر و خوێنەرە. لێکۆڵینەوە لە دەق و کارکردن لە

واری زمانەوانی لە ب سۆسێرفردینان دی  تایبەتیش بیروڕاکانی ێتەوە بۆ بونیادگەرەکان، بەڕ دەگە

سەر ئەو بنەمایەی زمان لە  ئەویش لەكرد، جیاوازی لە نێوان زمان و ئاخاوتندا  . سۆسێردا

 .(٨٥: ٥٥٨٢وقرە، ب) ئاخاوتن چاالکییەکی تاکە کەسییەو  بنچینەدا سیستەمێکی کۆمەاڵیەتییە

ەر س سەرەتاش کاریان لە .سەر دەق و پێکهاتەی دەق کرد ا بونیادگەرەکان کاریان لەهەروەه

ەدەبی ناو دەقی ئ انەوە بۆڕ کەرەسەکانی زمانەوە گە رێىناو کردەی ئاخاوتن لە  دواتر لە ،زمان کرد

(. لەبەر کاریگەری ٨٨١ -٨٨١: ٨١١١ )سلدن، ووڕ  وازەکانی دەقیان خستەێوێوە بنەما و ش و لە

کان الیەن نووسەرەوە؛ بۆیە شێوازگەرە نوێ سەر بیری خوێنەر و چۆنییەتی بەکارهێنانی لە لەدەق 

روەک هە .وانگەیە بەپەسەندتر دەزانن لە دیاریکردنی شێواز و کارکردن لەسەریڕ زیاتر ئەم 

چەمکی دەق پەیوەستە بە ئەدەبییەت، ئەدەبییەتیش پەیوەستە بە شێوازی  :تدەڵێ ريڤاتێر

(. دەق بە کاریگەرترین ٨١: ٥٥٨١)ئەحمەد،  دەق ایبەتی، شێوازیش بریتییە لەتاکیەتی و ت

ێواز ئەوەی بتوانێت بنەماکانی ش بنەما دادەنرێت لە دياریکردنی شێوازدا، چونکە شێوازگەر بۆ

کە هەم پەیام و مەبەستی  بکات ێی دەقەوە دەتوانێت بەجۆرێک مامەڵەڕ دیاری بکات ئەوا لە 

اسەکان بۆیە شێوازن هەر .کانی دەقەکە دیاری بکاتەکهاتەییێدەاللی و پ نووسەر هەمیش بنەما

لە ڕێى م بەاڵ  .سەر دیاریکردنی شێواز دەکەن وانگانە کار لەڕ یەکەیان بەپێی یەکێک لەم  هەر

ین و ڕێی دەقەوە گوزارشت لە دەبڕ ، چونکە نووسەر لە دەقەوە سەركەوتووترين رێگەيانە

 مەبەستی نووسەر. شێواز پەیام و ی دەقەوە دەگات بەڕێ ش لەبۆچوونەکانی دەکات و خوێنەری

دوای ئەوەی وەک زانستێک خۆی لە بواری ئەدەبیاتدا بینییەوە و بە زانستی شێواز یا شێوازگەری 

 .نارسا

ردىن كدەستنيشانسەر  زانستێکە کار لەکە بەو واتایەی  زانستی شێوازە، ،ناسیشێواز 

لە زمانی . دەهێرنێت بەکار« Stylistics» ئینگلیزیدا زاراوەیلە زمانی . شێوازە جیاجیاکان دەکات

. تدەهێرنێ بەکاربۆ « شناسیسبک» و لە فارسیدا« علم السلوب، یةبالسلو» عەرەبیدا

ینەوە زمانییەکان و سەرهەڵدانی ڵشێوازگەری وەک زانستێک لە دوای گەشەسەندنی لێکۆ 

وێ یەكێک لە لقەکانی زمانەوانی ن گەری بەشێواز . لێكۆڵینەوە بونیادگەرییەکان هاتە ئاراوە
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دادەنرێت هاوشێوەی شیعرییەت و سیمۆلۆژیا و کار لەسەر شێوازی دەق و پێکهاتە و پەیامی 

سەر بنەما زمانی و پێکهاتەییەکانی دەق  کار لە ناسیشێواز  .(١: ٥٥٨٢ )حمداوی،. دەق دەکات

ێوازگەری ش وایە ێىدەکات کە پ ایەڕ ۆ لە پێناسەی شێوازگەریدا بەرگری لەو پێیر جیر  دەکات.

نۆڤالس  هەروەها پێیوایە. (١١: ٨١١١) ینی زمانی دەکۆڵیتەوەڕبریتییە لەو زانستەی لە دەرب

ەوانبێژی، ر  بەشێك بوو لەوازگەری الی ئەو ێهێناوە. ش وازگەری بەکارشێکە زاراوەی  یەکەم کەسە

 شێوازگەری کارێکی رەوانبێژییە: لە دوای ئەو دەڵێت ٨١٨١ ساڵی لە گهەروەها هیالن

بۆیە بەشێک لە شێوازناسەکان شێوازگەرییان دەبەستەوە بە  هەر. (١: ٨١١١ جیرۆ،بي )

بابەتە رەوانبێژییەکانەوە بەرەو شێواز و شێوازناسی  سەرەتاشدا لە هەروەک لە .رەوانبێژییەوە

ێک پێکهاتەییەکانی دەقسەر بنەما زمانی و  بەو واتایەی وەک زانستێک کار لە هەنگاویان نا.

ی وازگەری بریتییە لەو زانستە نوێیەی لە تایبەمتەندییە زمانییەکانێدەکات. دەتوانین بڵێین ش

گوتاری ئەدەبی دەکۆڵێتەوە و حەقیقەتی ئەو شێوازانە دەردەخات کە نووسەران لە نووسینی 

ی بیستدا سەدە ەل ناسیدوای گەشەسەندنی شێواز  دەقێکی ئەدەبیدا پەیڕەوی لێدەکەن. دوا بە

استەی ر الیەن شێوازناسەکانەوە گرنگی زیاتری پێدراو چەندین ئا شێوازگەری وەک زانستێک لە

 باس دەکەین. رێبازانە بووکە لێرەدا بەکورتی هەریەک لەو جیاجیای لێ پەیدا

 ناسیاستەکانی شێوازرئا -3
و شارەزا و لێكۆڵەرێىك ئەو بوارە لە  هەن، هەر نووسەر ناسیو قوتابخانەی شێواز  رێبازگەلێک 

كردووە كە گۆشەنيگا و تێروانينى تايبەت بە خۆى و لە سۆنگەيەىك دياريكراوە، جۆرێىك دياري

ەوانەى لە ئشێوەیەکی گشتی  بەميتۆد و بنەما و شێوەى كاركردىن جياوازە لە گەڵ يەكێىك تر. 

 خوارەوەدا باسیان دەکەین.ژێدەرەكاىن شێوازگەرى ئاماژەيان پێكراوە و لە 

 وەسفی( ناسیی)شێواز ینیڕاستەی دەربرئا -3-1
یش بە جار زۆر. دەبەستێتچارلس باىل  استەیە پشتی بە بۆچوونەکانیر بنەماکانی ئەم ئا

سەر زمان و کردە زمانییەکان دەکرد کە  کاری لەكە  دەنارسێت« باىلچارلس وەسفی » پڕۆگرامی

ن بریتییە یڕوازگەری دەربێش پێی وایە .گوزارشتیان لێ دەکرێتێگەی جیاواز ڕ  هەریەکەیان بە

هەیە بۆ  یانگای جیاوازێهەریەکە لەو بیرۆکانە ر  .ێگەی جیاوازڕ ینی بیر بە ڕلە دەب

: ٨١١١ )بیرجیرۆ، یندا دەکاتڕانکاریی لە شێوازی دەربڕ هەر ئەمەشە گۆ کردنیان،گوزارشت

ە رێی ش لیبال. ەوە گوزارشتیان لێدەکرێتئەو بیرۆکانەش لە رێی کردە زمانییەکان (.٠٨

کی جیاوازتر شێوەیە بەو  ینی دامەزراندڕدەرب ناسیییەکرت شێواز  جیاکردنەوەی ئەو دەربڕینانە لە

وو ب ئەو پێی وا .وانیڕ واز و رەوانبێژی دەیێزانەکانی پێش خۆی بۆ مەسەلەی شلە رەوانبێژی
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-بالی الی شێوازگەری بە .ینەکانی دەکاتڕسەر دەب الیەنی سۆزداری و هەستی نووسەر کار لە

ینی زمانە الی تاک. بابەتی شێوازگەری ڕیەوە لە بنچینەدا دیاریکردنی وزەی شاراوەی دەرب

ووی ڕ  لە ینی زمانەڕهای سۆزداری زمانە یان لێكۆڵینەوەی کایەکانی دەرب لێکۆڵینەوەی بە

 سەر پێکهاتە کار لە ناسیشێواز  استەیەیر (. ئەم ئا٨١: ٥٥٥١ )بوحسون، ناوەرۆکی ویژدانییەوە

ێگای جیاواز گوزارشتی ڕ ینێک بە ڕدەاللی و زمانییەکان دەکات، هەروەک چۆن هەر دەرب

 .هەمان شێوە واتا و مەبەستی جیاوازیش الی وەرگر یا خوێنەر دروست دەکات لێدەکرێت، بە

 .ۆی دەکاتین وای دەبینێت دەق خۆی گوزراشت لە واتا جیاوازەکانی خڕدەرب ناسییشێواز 

: ٥٥٨٥ ە،حکم) ئەمەش لە رێی تایبەمەندییە زمانییەکەیەوە،کە جیای دەکاتەوە لە دەقێکی تر

 ینێک بەهای خۆی و تایبەمتەندی خۆی هەیە.ڕاستەیە هەموو دەربر (؛ هەر بۆیە الی ئەم ئا٨٠

ازگەری و و ێبابەتی ش زیاتر گرنگی بە بیست بۆ شێوازگەری لە سەدەی بالی ئەم بۆچوونەی

وازگەری ێاستەی شر هەر ئەمەش وایکرد کە ئا دا،ەوە دەرخست زمانەوانی وازگەری بەێپەیوەندی ش

 تر بێنە ئاراوە.

 کتا یا کەسی ەیاسترئا -٢-3
 هاتە الیب لە دوای بۆچوونەکانی دەبەستێت زرتسپی استەیە پشتی بە بۆچوونەکانی لیۆر ئەم ئا

ناوەتە ێی هینەڕکۆمەڵگایە یا ئەو هۆکارەی ئەو دەربتاک  یا ئەو  ین بەڕلە پەیوەندی دەرب کایەوە.

ینانەی ڕسەر پەیوەندی ئەو دەرب شێوازگەری کەسی بریتییە لە کارکردن لە. دەکۆڵێتەوە ئاراوە

: ٥٥٥٥ اش،)عی بووە دایک ینەی تێدا لەڕگایەی ئەو دەربڵتاک گوزارشتی لێ دەکات یا ئەو کۆمە

وەک نووسەر و شێوازی نەتەوە کرد، واتە جۆرەکانی سەر شێوازی تاک  کاری لە سپیزر لیۆ .(١٨

ی ڕ کە دەرب خۆی هەیە شێوازی دەست نیشان کرد، چونکە هەر نووسەرێک شێوازی تایبەت بە

ە سیام ک هەيە خۆی هەروەها هەر نەتەوەیەکیش شێوازی تایبەت بە .هەستەکانی خۆیەتی بیر و

ەسی ک ناسییەتەوەیەکی تر. شێواز و خەسڵەتی جیاکەرەوەی خۆی هەیە و جیای دەکاتەوە لە ن

سەر بارودۆخی  کار لە وسەر الیەنی زمانی دەق و بیری نووسەر ناکات، بەڵکو  تەنها کار لە

سەر  تەنها کار لە. دەگرێت اوچ بەر الیەنی دەروونی نووسەریش لە نووسەریش دەکات و

ەگرێت د چاو بەر پێکهاتەی زمانەوانی گوتاری ئەدەبی ناکات، بەڵکو بارودۆخی نووسەریش لە

 ار لەکەسی ک ناسییبۆیە شێواز  وەک خاوەنی بەرهەمەکە یا خاوەنی ئەو گوتارە ئەدەبییە؛ هەر

بەمەش  .(٨٢١: ٥٥٨٥)تاوریریت، سەر پەیوەندی دەق و بارودۆخی دەروونی نووسەریش دەکا

 ۆروازی دەق دەکات، هەروەها ز ێین و شڕشێوازی دەرب رسە بارودۆخی دەروونی نووسەر کار لە

 سەر چێژی دەق دەکات. جاریش کار لە
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 استەی ئاماریرئا -3-3
ەکی دەدات سیامی هەوڵ و کردنی ئەدەبیات هەنگاو دەنێتزانستئاماری بەرەو بە ناسییشێواز 

ێوازگەریدا ش ی ئاماری لە لێكۆڵینەوەیناسیشێواز  یانە بە لێکۆڵینەوەی شێوازی ببەخشێت.بابەت

هۆیەوە دەتوانرێت شێوازێک لە شێوازێکی تر  کە بە دەکۆڵێتەوەانە لەو رەهەندە بابەتی

 ناکات، استەیەکی سەربەخۆ کارر استەیە وەک ئار (. ئەم ئا٠٨: ٨١١٥ )مصلوح، جیابکرێتەوە

ێوازناسی ش. دەکات بۆ دیاریکردنی رەهەندەکانی شێواز استەکانی تردا کارر بەڵکو لە خزمەت ئا

 ە لەک ەخۆ نییە، بەڵکو جۆرێکی لێکۆڵینەوەی شێوازەخۆی رێبازێکی شێوازناسی سەرب ئاماری

شێواز  کە بابەتی . هەندێک لە شێوازناسان لەگەڵ ئەوە نینتردا كار دەكات ێبازەکانیڕ خزمەت 

سۆز و  بابەتی هەست و بواری ئەدەبدا، کە تایبەت لە بە بکەوێتە چوارچێوەی ئامار و مامتاتیک،

ێيان پامتاتیک ناگونجێت. بەاڵم زۆر لە شێوازناسان ووتەکانی مڕ گەڵ هاوکێشە وشک و  بیر لە

 کە ئامار ئامرازێکی لەبارە بۆ توێژینەوە و شیکردنەوەی شێواز بەتایبەت لە ئاستی زمانداوايە 

یە. ناسیەسەندی و ناپەسەندی ئەو شێواز سەر پ ا هەیە لەڕ واتە دوو . (٨١: ٥٥٥١ )چالی،

الدانەکان و چەندێتى و چۆنیەتی الدانە زمانییەکان سەر  جار کار لە ی ئاماری زۆرناسیواز ێش

یەکان هێنانی کەرەسە زمانی ێژەی بەکارڕ سەر پێکهاتەی زمانی و  کار لە ،بە واتایەکی تر ؛دەکات

 بۆ ەسنتدەب «بوزميان» هاوکێشەی و بنەما زمانەوانییەکان دەکات، بۆ ئەم مەبەستەش پشت بە

ۆ ئەم هاوکێشەیە بەکاردێت ب. ەریەک لەو بابەتانەدیاریکردنی ئامار و داتای بەکارهێنانی ه

ە هەر بە ک ریکردنی تایبەمتەندییەکانی زمانی ئەدەبیاپێوانەکردنی ئەو تایبەمتەندیانە و دی

 ە بەکاریکەس یەکەم و دەگەڕێتەوە ،بوزميان ،کە بۆ زانای ئەڵامنی نارساوە« بوزميان»هاوکێشەی 

ردنی کووداو بۆ گوزارشتڕ کردنی ێژەی گوزراشتڕ دنی سەر دیاریکر  هێناوە. ئەم هاوکێشەیە لە

لە  (١١: ٨١١٥)مصلوح، هەندێك لە جۆرەكاىن دەق وەسف دەوەستێ، بۆ جیاکردنەوەی 

 ەر کرا.س استەیە درا و زیاتر کاری لەر وازناسەکانی تر گرنگی زیاتر بەو ئاێالیەن ش دواتریشدا لە

 ی ئەرکیناسیوازێش -4
بسن و میشێل اکۆیرۆمان  ، پشت بە بۆچوونەکانیناسیاستەکانی شێواز ر یەکێکە لە دیارترین ئا

 وانینەکانی خۆیان لە بەرامبەر شێوازگەریڕ هەریەک لەو شێوازگەرانە تێ دەبەستێت. رێریڤات

وازە ێسەر دیاریکردنی ش ەهەندی زمانییەوە لێکۆڵینەوەکانیان لەڕ لە  .ووڕ  ئەرکی خستۆتە

ینا ەهەندەکێ زمانییە د ڤەکۆلڕ اکۆبسن پێی وایە شێوازگەری ی جیاوازەکان بەرجەستە کردووە.

ێی دیاریکردنی کەرەسە زمانییەکانەوە ڕ چونکە لە . (٨٥١: ٥٥٥١)نهێلی،  تێکستا ئەدەبیدا

ە ژ شێوازگەری هونەرەک دەتوانین شێوازی هەر دەقێکی ئەدەبی دیاری بکەین هەروەها پێی وایە

نە، تا وی ێکدا چوویئن جوانکاری و زمانی تێدا د ناڤڤەکۆلینێ هونەرێن ڤەکۆلینێن زمانڤانی.
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. (٨٥١: ٥٥٥١ نهێلی،) ناڤبەرا زانستێ زمانی و ئەدەبی دا هەیە رادەی کو هەڤپەیامنییەک د

سەر هەریەکەیان و دروستکردنی  بەو پێیە پەیوەندی نێوان زمان و ئەدەب لە لێکۆڵینەوە لە

ەر ئەمە دەکەن س وە بونیادگەرییەکان زیاتر کار لەنێوانیان دروست دەبێت، لێکۆڵینە پەیوەندی لە

ارکردن لەو ک،کۆڵییەوەدەێی دیاریکردنی پێکهاتەی زمانییەوە لە دەقەکانی ئەدەبییان ڕ و لە 

 ە لەئەنجامی لێکۆڵینەو  سەر دیوی دەرەوە و ناوەوەی دەق. لە وازگەری کارکردنە لەێاستەی شر ئا

لێکۆڵینەوەی بونیادگەرەکانیش هەر دەقێکی ئەدەبی ەهەندە زمانییەکان، بەپێی ڕ سەر دەق و 

سەر پەیام و ناوەرۆکی دەق  کە کار لە كی زمانی و بونیادی ناوەوەێدوو بونیادی هەیە، بونیاد

سەر جەوهەری ناوەوەی دەقی  کە پێویستە تەرکیز لە لەوەوە دەست پێدەکەن ، چونكەدەکات

 ی ئەو بۆچوونەی بونیادگەرەکانبەر تیشک لە. (٥٥٥: ٥٥٨٥ )املاضی، ئەدەبی بکرێت

سەر دیوی ناوەوەی دەق دەکات، باس لە پەیامی دەق دەکات و چەند ئەركێک  کار لە جاکۆبسن

ەزرا. سەر دام کە دواتر بنەماکانی شێوازگەری ئەرکی لە بۆ ناوەوەی دەق دەست نیشان دەکات

ای وات بە ن گەیاندنە،ئەرکی زما پێی وایە سەر کردەی گەیاندن دەکاتەوە و جەخت لەهەروەها 

امرازی گەیاندن، و ئ گەیاندنی بیر لە قسەکەرەوە بۆ گوێگر. گەیاندن پەیوەستە بە گەیەنەر و وەرگر

ئەم بۆچوونەشی لەم نەخشەیەدا  .(١١: ٨١١١ )بیرجیرۆ، ێی ئەمەشەوە پەیام دەگوازرێتەوەڕ  لە

 وون دەکاتەوە:ڕ زیاتر 

 
 ەور ێر 

 پەیام
 

 وەرگر  گەیەنەر

 
 )پەیوەندی( گەیاندن

 کۆد
 

رەگەزی پێویست دەست نیشان دەکات، ئەوانیش  (٢)لە کردەی گەیاندندا  اکۆبسنی

گەیەنەر، وەرگر، کۆد، سیاق، کەناڵی پەیوەندی، کۆد. هەر یەکە لە مانەش تایبەمتەندی خۆیان 

 .هەیە لە پرۆسەکەدا و دەکەونە ژێر کاریگەری دەوروبەر و ئەو سیاقەی دەقەکە لە خۆ دەگرێت

تۆڵاڵ عمههن .رەگەزەکانی دیاری دەکاتپرۆسەی گەیاندنیش لە ناو دەقدا جێبەجێ دەکریت و 

دا ئاماژە بۆ ئەو رەگەزانە دەکات و بەو جۆرە باسیان لێوە شێوازگەرى لە کتێبی حامد نهێلی

 :دەکات

ئەرکی دەربڕین دروست دەکات، هەست و هەڵچوون و بیرەکانی : گەیەنەر -نێرەر -٨

 .تێدا دەنێردرێت و لە رێی دەربڕینەوە گوزارشتیان لێدەکات

 .خوێنەر یا کەسی بەرامبەرە، بە هۆی ئەوەوە کردەی گەیاندن بەرهەم دێت: روەرگ -٥
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ئەو سیاقەیە کە دەقەکە لە خۆیدا هەڵدەگرێت و لە رێی ئەوەوە (: سیاق)ێڕرەو ڕ  -٨

 .پەیام دەگات

 کە پەیام بەهۆیەوە لە نێرەرەوە بۆ وەرگر دەچێت. کەناڵی پەیوەندی: ئەو کەناڵەیە -١

 دەکات، پێشی دەوترێت ئەرکی پشتەوەی زمان.ئەرکی فەرهەنگی دروست  کۆد: -٠

پەیام: مەبەست و ناوەرۆکی دەق دەگەیەنێت کە دەکرێت ئەرکی دەق لە خۆ  -٢

 بگرێت.

ەتە سەر باب وو،کار لەڕ  دا خستنیەدن جگە لەو رەگەزانەی لە کردەی گەیانبێ یاكۆبسن

ەکات و ئەدەبی د ێزمانی وڕ زمانییەکان دەکات لە پێکهاتنی دەقدا و باسی چەند مەسەلەیەکی 

سەر  کە بۆچوونەکانی لە یەکێکی ترە لەو شێوازگەرانەی ريڤاتێر دەدات. یەکیانەوە گرێ بە

 لە بوونە هۆی ئەوەی شێوازگەری ئەرکییاكۆبسن  سەرنجەکانی. ووڕ  شێوازگەری ئەرکی خستۆتە

گەری واز ئەو شێ لە پێناسەکردنی شێوازگەری ئەرکیدا دەڵێت: هەڵبدات، سەرئەو  دەستی سەر

ەر ئەوان گەل داکۆکی کرن ل س د ب ڤەکۆلینا کریارا گەهاندنێ رادبیت ب رێکا تێکستا ئەدەبی،

کەن ژبۆ بەرچاڤکرن  و دیاریکرنا کەسایەتیا نڤیسەری یا داهێنەری  رەگەزان ئەوێن هاریکاریێ د

بە بۆچوونی  .(٨٨١: ٥٥٥١ )نهێلی، )خواندەڤانی( بۆ الیێ خۆ رادکیشت و سەرنجا وەرگری

ەگەزەکانی کردەی گەیاندن بەیەکەوە هاوکاری یەکرت دەکەن لە دیاری کردنی شێوازی ڕ  ريڤاتێر

ی نووسەر و الیەنی داهێنەری و سەرنج و بۆچوونەکانی وەرگریش یدەقێک هەروەها کەسایەت

کە خوێنەر دەکرد، چون سەر وەرگر ينەوەکانی دا کاری لەڵلە لێكۆ يش دەردەخات. لە الیەکی تر

کە خوێنەری تێگەیشتوو و رۆشنبیر دەتوانێت شێوازی دەقێك دیاری بکات و بنەما  بوو پێی وا

 ىواتا بە« القارئ العمدة» بوو بۆیە ئەو جۆرە خوێنەرەی ناونا هەر .دەاللییەکانی دەربخات

بەمەش توانی بنەماکانی  .(٨١١: ٥٥٨٥)تاوریریت،  کەڵەخوێنەر یا خوێنەری سەرەکی

 ەختجێژێت. بە شێوەیەکی گشتی شێوازگەری ئەرکی زیاتر ڕداب تەواوی شێوازگەری ئەرکی بە

جۆرێک پێی وایە ئەرکی دەق شیعرییەت و  سەر ئەرکی شیعرییەتی دەق دەکاتەوە، بە لە

مان سەر پێکهاتەی زمانی دەق و بنەما دەستورییەکانی ز  گەیاندنە، بنەما شیوازگەرییەکانیشی لە

 وو.ڕ  دەخاتە و الیەنەکانی دروستکردنی شیعرییەت تێیدا

 ی چنار نامیق-کۆشیعرئەرکی لە  ناسییشێواز -5

 بە يڤاتێرریاكۆبسن و ێی بنەما شێوازگەرییەکانی ڕ دەدەین لە  ەدا هەوڵکتوێژینەوە ەم بەشەیل

لە دیارترین  یەکێک. چنار نامیق بکەین سەر دەقە شیعرییەکانی پێی شێوازگەری ئەرکی کار لە

 کە ژنان لەچاو قۆناغەکانی پێشرتی مێژووی ئەدەبی کوردی، سیامکانی شیعری هاوچەرخ ئەوەیە

ێگەی دەقی ئەدەبییەوە هەست و سۆز و ڕ ژنان لە  ۆڵی بەرچاو دەبینن لە مەیدانی ئەدەبیاتدا.ڕ 
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 امیقچنار ن ناو کردەی ئەدەبیاتدا دەردەخات. بیری خۆیان دەگەیەنن، ئەمەش پێگەی ژنان لە

 ەکانەوە بەرهەم و دەقەکانی خۆی باڵو دەکاتەوە و لدەنەوەکۆتایی سەدەی بیست لە سااڵنی  لە

دەقی شیعری  ٢٥باڵو کردەوە، کە لە  کۆ شیعر ناوی کتێبێکی شیعری بە ٥٥٥٢ساڵى 

و بەرهەمە سەر ئە پێی شێوازگەری ئەرکی کار لە دەدەین بە پێکهاتووە. لەم توێژینەوەیەدا هەوڵ

سەر  ی کار لەی ئەرکناسیشێواز  ،گشتی شێوەیەکی بە. بکەین و شێوازی شیعرەکانی دەربخەین

لە  یاكۆبسنوەرگر، پەیام، رێڕەو، کۆد،کەناڵی پەیوەندی.  نێرەر،: شەش رەگەز دەکات

ۆ، من، ت سێ جێناوی هەر ەر، وەرگر، پەیامر سێ رەگەزی نێ توێژینەوەکانیدا لە بەرامبەر هەر

هەر بۆیە هەر یەک لەو  .ئەو وەک پەیام من وەک نووسەر، تۆ وەک وەرگر،. هێنا ی بەکارـئەو

دا -چنار ناميق کە دەکرێت لە دەقەکانیە رەگەزانەش تایبەمتەندی و خەسڵەتی خۆیان هەی

 ەنگ بدەنەوە و ئاماژەیان پێ بکەین.ڕ 

 ی چنار نامیق-کۆشیعرئەرکی لە  ناسییشێواز -5-1

وی دەقەکانیەوە دیێی ڕ دەکرێت لە  .رۆڵی نێرەر یا گەیەنەر دەبینێتيان خاوەن دەق نووسەر 

دیوی ناوەوەی ئەو بارودۆخە دەروونیەیە کە لە  .بگرین ناوەوە و دیوی دەرەوەی دەقەکانی وەر

بینی نووسەرەوە لێی ێی هەڵبژاردنی کەرەسە زمانییەکان و جیهانڕ ناواخنی دەقەکەیدا لە 

ن چنیازاندنەوە و ڕ شێواز وەکو هەندێک کەس بۆی دەچن،  دەڵێت: مارسیل برۆست بدوێین.

ی ەنگ وایە لە وێنەدا. ئەمە خاسیەتێکڕ هەروەها مەسەلەی تەکنیکیش نییە، بەڵکو وەکو  نییە

 نیەکێک لە ئێمە ئەو خاسیەتە بەجیا دەبینی ی تایبەت ئاشکرا دەکات و هەرنە جیهاکبینینە 

خۆیان هەیە کە  یەک لە نووسەران جیهانێکی تایبەت بە واتا هەر. (١٢: ٨١١١ )فضل،

 ێیڕ بینی شاعیر و لە ێی جیهانڕ ەنگ دەداتەوە. دەکرێت لە ڕ خۆیانی تێدا  بینیجیهان

یی و ئەو قۆناغە مێژوولە ناو دەقدا بە شێوازى نووسەر بگەين. هەڵبژاردنی کەرەسە زمانییەکان 

 ، قۆناغێكی نوێ و هاوچەرخە لە ئەدەبی کوردیدا، بەتتێیدا دەژیچنار ناميق  سەردەمییەی

 انداوویڕ ەتی لە مێژووی گەلی کورددا ڕ انکاری بنەڕ کۆمەڵێک گۆ ٨١١٨ ینیاپەڕڕ تایبەت لە دوای 

و تر لە قۆناغەکانی پێشو شیعری کوردی ئەم قۆناغە . انی ئەدەب لە پاڵیانداڕ کە بوونە هۆی گۆ

بۆیە  ەرهبینی تازە بابەتەکانی هەڵدەچنێت. جیاوازتر بوو لەمەر چەندین بابەتی تازە و جيهان

دەرەوەی سەردەمەکەی خۆیەتی و وەک ژنێکیش بۆ مەسەلەکانی ژیان  ەنگڕ شاعي شیعرەکانی 

کردن ژنان کێشەکانی ژنان و وەسفی ژن و بەرگری تایبەت بۆ مەسەلەکانی تایبەت بە بە وانێت،ر دە

بینی خۆی وەک نووسەرێک دەردەخات، نەک وەک جیهانو  ەکانی ژنانڤلە خواست و ما

 ئەمەش هەڵقوواڵوی بیری خۆیەتی .ەگەزییەڕ یاوازییە نووسەرێکی ژن و خۆی دەپارێزێت لەو ج

 کە لە ڕێگەی چنینی زمانی و کەرەسە زمانییەکانەوە پەیام و مەبەستی خۆی بگەیەنێت. 
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دا بەو جۆرە باس لە هەستی خۆی و «ئەستێرەکان ناڕژێنە نێو دەستەکانم»لە شیعری 

 ژیان و دەڵێت: نیگەرانییەکانی دەکات بەرامبەر بە

 انشەو درەنگ

 لە پیاسەی تەنهایی روح دەگەڕێمەوە

 پیاسەیەک

 شق ويبە رەنگی ع

 بە خەندەی وەریوم دەچێت

 سەیرکە چەند پڕم لە سۆز و

 (٨٥٨: ٥٥٥٢بەتاڵم لە بەختەوەری   )چنار نامیق، 

ە. باس تەو ڕێی شاعیر دەگە«من»کە بۆ  «م» هێنانی جێناوی لکاوی ی بەکارێلێرەدا شاعیر لە ڕ 

ەرامبەر ب شاعیر لە. کردن بە تەنهایی و عەشق و نەبوونی بەختەوەری دەکاتلە غوربەت و هەست 

ئەمەش بینینی تایبەتی نووسەرە  .بەختەوەری ناکات هەست و سۆزەی هەیەتی هەست بە ئەو

 دەڵێت: دەکاتەوە و وونڕ ژیان و لە کۆتاییدا هۆی ئەوەمان بۆ  بەرامبەر بە

 بە خورپەی دڵی گوڵێک دەچم

 بە بیانوی عیشق

 ەستێک لە ژین دایدەماڵێ ود

 (٨٥١: ٥٥٥٢ دەکاتەوە )چنار نامیق، یەکدی جیا روح و جەستەی لە 

 بیانووی عیشقەوە کوژران و شاعیر وەک ژنێک خۆی لە ناو هەزاران ژنی تردا دەبینێتەوە کە بە

بەرامبەر ئەو داب و  بۆیە شاعیر ترسی لە مێینە بوونی خۆی هەیە لە .ستەمیان دەرهەق کرا

 دا هەیە.انەریتەی لە کۆمەڵگ

ین و هەڵبژاردنی کەرەسە زمانییەکان هۆکارێکی تری توانستی نووسەری دەقن کە ڕدەرب

دا «شۆگەمەکانی من و بیکات» ینەوە پەیامی خۆی بگەیەنێت. لە شیعریڕێی دەربڕ  دەتوانێت لە

 دەڵێت:

 پەموە بەفری موحیبەتم

 حتدا دا وۆ بە پەنجەرەی ر  

 (١١: ٥٥٥٢ )چنار نامیق،  پێت نەزانیم  

ەنگ و ڕ ووی ڕ  لە .ەو گونجاندنێکی دروست کردو  «بەفر»گەڵ  لە «پەمو»بژاردنی وشەی ڵهە

گەرمییەوە، شاعیر هەستی گەرم و سپی پاکی بە پەمو چواندووە و لەتەک وشەی بەفردا لێکی 

 ت:ە. لە دەقێکی تریدا دەڵیو دەقەکە بەخشیو  مۆنیا و شیعرییەتی بەر ئەمەش ها .داون
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 سەرپەنجەکانت پڕ کردم لە ئەستێرە

 وەلێ

 دورگەی چاوەکانم

 (١١: ٥٥٥٢ ئاسامنێکی بێ ساماڵە )چنار نامیق،

و  وونڕ واتە چاوەکانی « پڕگریان، پڕهەور»ی هەڵبژاردووە لە جیاتی «بێ ساماڵە» لێرەدا وشەی

ەوی ر ەیزمانییەکانەوە پبژاردنی کەرەسە ڵێی هەڕ ئەمەش ئەو شێوازەیە شاعیر لە  یە کەیساماڵ ن

ووی یاسا رێزمانی و الدانە زمانییەکانەوە دەبینین بەشەکانی ئاخاوتنی وەک ناو، ڕ لێکردووە. لە 

 .کە شیعرییەتی دروست کردووە هەموو ئەمانەی بەجۆرێک بەکارهێناوە. کار و جێناو، هاوەڵناو

دا هەروەک لە دەقێکی دەکرێت؛ ستەدا بەدیڕ سێ ئاستی دەنگ و وشە و  الدانەکانیشی لە هەر

 دەڵێت:

 هەموو ساڵێک ئەم دەمانە

 گەمەم بە شادی و

 پێکەنینم بە گریان و

 (٨٨٥: ٥٥٥٢ ... )چنار نامیق، گریانم بە پێکەنین دێ

یوەی ن لە «دێ» ێی هەڵبژاردن و دووبارەکردنەوەی وشەکان و کرتاندنی کاریڕ لە لەم منونەیەدا 

خشیوە دەقەکە بە هەم شیعرییەتی بە کە هێناوە زمانی بەکاردووەم و سێیەمدا جۆرێک لە گەمەی 

و هەمیش توانای نووسەر دەردەخات لە چۆنیەتی بەکارهێنانی وشەکان. شاعیر لە جیاتی ئەوەی 

ا یەک جار و تەنه «شادی دێ، پێکەنینم بەگریان دێ، گریانم بە پێکەنین دێ گەمەم بە» بڵێت

ارهێناوە و خۆی لە دووبارەکردنەوەی کارەکە ی بەک«دێ» لە کۆتایی نیوەی سێیەم کاری

 ئەمەش توانای نووسەر دەردەخات لەو شێوازەی بەکاری هێناوە لە شیعرەکانیدا. .پاراستووە

 وەرگر -٢-5

چونکە  ؛رەگەزێکی گرنگە لە کردەی گەیاندندا .مەبەست لێی کەسی بەرامبەرە یا قسە بۆکراوە

ێی ڕ هەروەها ئەو پەیامەی لە  ،نادات ووڕ ئەگەر کەسێک نەبێت قسەی بۆ بکرێت ئەو کردەیە 

. ونجێتگەڵ ئاستی بەرامبەردا بگ نێردراو تایبەمتەندی خۆی هەیە و دەبێت لە نێرەرەوە دەگاتە بۆ

یبەتییە تا ەمر نێردراو بەو شێوازە زمانی و ئەدەبییە، بەو زمان و فۆ  دیارە ئەو پەیامەی دەگاتە بۆ

 نێردراو پەسەندییەتی و لەگەڵ توانا ئەقڵی و گرنگیدانە کە بۆ نێردراو دەکرێتبۆ پێشکەشی 

بۆیە  (؛ هەر٨١: ٥٥٨٨-٥٥٨٥ )عەبدواڵ، رۆشنبیری و پێویستییە هەنووکەییەکانی دەگونجێت

 و کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر بە پێی ئاستی رۆشنبیری و خوێندەواری نێردراو لە تێگەیشتنی بۆ

بینین ێنێردراویش تەنها ئەرکی چێژل بۆ .هەموو بوارەکانەوە جیاوازە تەمەن و جۆری کەسەکان لە
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کردنیشیەتی لە چۆنیەتی بەرهەمهێنانی دەق، ئەمەش بەشداریئاستى بەڵکو  نابینێت،

 نار ناميقچ دەبێت. لە شیعرەکانی ۆسەی رەخنەوە و لەوێوە ئەرکی رەخنەگر پەیدار دەکەوێتە ناو پ

 وەک ئەوەی .ئەوەی بەرچاو دەکەوێت، بەردەوام لەگەڵ کەسی بەرامبەردا لە گفتوگۆدایەدا 

گر ی خوێنەر یا وەر «تۆ» ێی دەقەکانییەوەڕ  دەنوسێت و دەیەوێت لە ی گوێگر«تۆ» بەردەوام بۆ

 ێت، هەروەک دەڵێت:ڕناخیدا دەریبب هۆشیار بکاتەوە بەوەی دەیەوێت لە

 ەکە رۆیشتی بیرەوەرییەکانم جێبێڵ

 (٢١: ٥٥٥٢ شەڕی رۆژگارم پێ ناکرێت  )چنار نامیق،

یەکانی ۆیشتنی بیرەوەریڕ لەگەڵ بەرامبەرەکەیدا دەکەوێتە گفتوگۆ، بەوەی دوای  لێرەدا شاعیر

ێت، ئاگاداریشی دەکاتەوە لەوەی ناتوانێت بەتەنیا شەڕی رۆژگار و لەبیرنەکردنی ڵبهێ جێ بە

 یت.ربیرەوەرییەکانی پێ بک

و گوێگرە، گوێگرێک کە ئاشنایە پێی و لە  بەرامبەر ووی لەڕ هەروەها زۆربەی شیعرەکانی 

 ناخی تێدەگات، هەروەک دەڵیت:

 مەبە ژان و شوێن زاکیرەم مەکەوە

 زەمەنێکە 

 تۆ و ئارامیم ون ێی ماڵی خۆم وڕ 

 (١٥: ٥٥٥٢ )چنار نامیق، ...! کردووە

 کە لە بیرەوەرییەکانیدا بوونی هەیە و ئاشنایە دەدات شاعیر کەسی بەرامبەر بە جۆرێک نیشان

 دەقێکی تریدا دەڵیت: پێی، ئەگەرچی بوونی خەم و پەژارەیە بۆ ژیانی. لە

 ئێوارەیەک لە بێدەنگیدا خۆی دەخواتەوە و

 شەویش زمانی الڵ دەبێت

 بە ئاوابوونم لێڵ مەبە و

 (١١: ٥٥٥٢ ناخت بەر نەبێت )چنار نامیق، بە مەحزوونیم ئاگر لە

اعیر وشە و دەستەواژەکانی بە جۆرێک هەڵبژاردووە کە لەگەڵ یەکرت گونجاندوونی و پێکەوە ش

 ی داوەتە پاڵ شەو لە«زمان الڵى» منوونە جۆرێک تێگەیشنت الی خوێنەر دروست دەکەن، بۆ

ەی کەس ی گوێگرە یا ئەو«ئەو» مەبەستی کە وکاتێکدا زمان ئەندامێکی جەستەی مرۆڤە 

مەبەست لێی شڵەژانی باری دەروونی بەرامبەرە، واتە  ی بەکارهێناوە کە«ونلێڵ بو »دەیدوێنێت، 

 .داوای لێدەکات خەم داینەگرێت و بەالیەوە ئاسایی بێت بە دوور کەوتنەوە لە بەرامبەرەکەی،

 کە خوێنەری ئاسایی بە وردبوونەوە لە و دەستەواژەکانی بەجۆرێک بەکارهێناوە لێرەدا وشە

 ەب نەک خوێندنەوەیەکی ئاسایی، ئەمەش توانای خوێنەر دەردەخات. لێی تێبگات. دادەقەکە
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شتووە کە وەرگر بەشداری لە پەیامەکانی ڕ جۆرێک دەقەکانی دا شێوەیەکی گشتی نووسەر بە

ئاگادار دەکاتەوە،  هەست و بیری خۆی نێردراو لە بکات و ڕا و سەرنجی هەبێت هەروەها بۆ

 دەقەکانیدا. جوان و سەرنج راکێش لەینێکی ڕێگای هەڵبژاردنی دەربڕ ئەمەش لە 

 پەیام -5-3

یر و شاعیر ب اوات خۆیدا هەڵیگرتووە. دەق لە کە مەبەست لە پەیام ئەو ناوەرۆکە شیعرییەیە

یت، هەریەکە لەو بیرانەش لە مێشکی نووسەر ڕێی کەرەسەکانی زمانەوە دەردەبڕ هەستەکانی لە 

ناوەرۆک و پەیامی شیعر بە پێی تیۆر و قۆناغە  یا شاعیرەوە هەڵقوواڵون و زادەی بیری نووسەرن.

ئەدەبییەکانیش جیاواز بووە و هەمیشە جێی بایەخی لێکۆڵەر و نووسەران بووە، ئەمەش هەر لە 

بارەوە کراوە. ناوەرۆکی شیعری کوردی هاوشێوەی  یۆنانییەکانەوە تا ئەمرۆ قسە و باسی زۆری لە

ەنگدەرەوەی سەردەمەکەی خۆی ڕ ەڕبووە، کە چەند قۆناغێکی جیاجیا تێپ ئەدەبی جیهانی بە

ا انانەی بە پێی قوتابخانە ئەدەبییەکان بەسەر شیعری کوردیدڕ سەرنجدانێکی ورد لەو گۆ بە. بووە

کی ەنگدانەوەیەڕ هەر سەردەمێکدا  هاتووە دەمانگەیەنێتە ئەو ئەنجامەی کە شیعری کوردی لە

ی نی شاعیر و بارودۆخی سەردەمەکەی خۆ وانیڕ باوەڕ و جۆری تێگەیشنت و تێ و استەقینەی بیرڕ 

سەر الیەنە جۆربەجۆرەکانی ژیانی ئەو سەردەمەدا  کە بە انانەوە هاتووەڕ دەنگ ئەو گۆ بووە و بە

 ئەوەیە دیارە ئەمەش بەڵگەی ێت کە تێیدا ژیاوە.ڕهاتووە و توانیویەتی گیانی ئەو سەردەمە دەربب

نەوەی شیعردا هەمیشە توانیویەتی شان کە شیعری کوردی لە کاروانی پەرەسەندن و نوێبوو 

ی الیەنە ان و پەرەسەندنڕ وە بڕوات کە لە هەر قۆناغێکدا گۆڕێان و پەرەسەندنانە بەڕ بەشانی ئەو گۆ

واتە لە هەر  کە. (١٠١: ٥٥٥٢ )سابیر، جۆربەجۆرەکانی ژیانی میللەت دروستی کردووە

ناغی دایک بووە. لە قۆ  کە تێیدا لەبێت ئەدەب گوزارشتی لەو بارودۆخە کردووە  قۆناغێکدا بوو

ۆرێک ج ابردووە، ژیانی میللەتی کورد بەڕ کە قۆناغی ئێستا و چەند ساڵی دا یشچنار ناميق ژیانی

شە و نیشتیامن و وەسفی رسوشت و کێ زیاتر بابەتەکانی .بووە جیاواز لە قۆناغەکانی پێش خۆی

  .دەبيرنێنە شیعرەکانیدا ی ژن و خۆشەویستی و دڵداری و غوربەت و بێهوودەیی لڤما

ێی دەقە شیعرەکانییەوە دەیەوێت پەیامی شاعیرانەی خۆی بگەیەنێت بە ڕ شاعیر لە 

ستان شتیامن و رسوشتی کوردیجیاواز لە شاعیرەکانی تر، وەسف و ستایشی نشاعي  بەرامبەر.

 بوونی شتیامنییەک خەمی جوگرافیا ویبەڵکو کاتێک باسی دەکات وەک هاون ناکات،

 :یامنەکەیەتی هەروەک دەڵێتنيشت

 لە مەملەکەتێکەوە هاتووین

 (٠٥-١١: ٥٥٥٢ )چنار نامیق،  دابێ ناونیشان لە جوگرافیای بوون
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شتیامنییەتیکە جوگرافیا و سنوورێکی دیاری یلێرە خەمی شاعیر خەمی مەملەکەت و زێد و ن

 :کراوی نییە هەروەها لە دێڕێکی تردا دەڵێت

 وەرزەکانی تەمەنیشم

 (٨١٠: ٥٥٥٢ یشتامنی داگیرکراوم لەت لەتە )چنار نامیق،چوون ن

رزەکانی بۆیە شاعیر وە ئەگەرچی نیشتامن سنوورێکی نییە، لە هەمان کاتیشدا داگیرکراوە؛ هەر

 یەکێکی تر لەو پەیامانەی شاعیرە. ساڵی هاوشێوەی نیشتامنەکەی لەت لەت و پارچەپارچەی

ر وەک باسی ژن و کێشە کۆمەاڵیەتییەکانی ژنە. شاعی بیگەیەنێت،ێی دەقەکانییەوە ڕ دەیەوێت لە 

 ەگەزی ئەوانە، لەو قۆناغەشدا هێشتا ژنان بەڕ چونکە خۆی لە  ،ژنێک لە بارودۆخی ژن تێدەگات

 تەواوی ئازاد نەبوون.  هۆی کێشەی کۆمەاڵیەتییەوە دەچەوسێرنێنەوە و بە

 :یەکێک لە دەقەکانیدا دەڵێت لە

 ان ناردینە دورگەیەکهێشووە خەندەکانی

 ئارامی پەی پێ نابات

 لە کیشوەری دەروومنانا هیواکانیان سپاردینە دۆزەخ و

 دەروازەی خۆشبەختییان لێ کڵۆم کردین

 تۆمەتی عیشق مەحکوم کراین بە

 بەر لەوەی تاریکی دا بێ چاوانیان لێو کردین لە مل

 (٨١: ٥٥٥٢ تەمەمنان سپاردە بیابان  )چنار نامیق،

ەگەزی مێ دەدوێت و باس لەو نەهامەتییە دەکات کە لە کۆمەڵگای کوردیدا ڕ اعیر وەک ش

 دایک بوونەوە. بە تۆمەتی عیشق مەحکوم دەکرێن و بەكاىت لە  ووبەڕووی مێ دەبێتەوە هەر لەڕ 

پاکی  بە بەندە ياندەکرێت بەوەی ژنن و نامووسی خانەوادەڕ ناوی پاراستنی نامووسەوە گوێیان پ

 ت:وون دەکاتەوە و دەڵێڕ . لە دەقێکی تردا جوانرت ئەمە ئەوانەوە

 بە خورپەی دڵی گوڵێک دەچم

 بە بیانووی عیشق

 دەستێک لە ژین دایدەماڵێ و

 (٨٥١: ٥٥٥٢ روح و جەستەی لە یەکدی جیادەکاتەوە )چنار نامیق،

ەق دەرههیوا و خواستەکانی دەگات، دەیان ژنی تر دەکوژرێن و ستەمیان  لێرەدا تا ژنێک بە

پەیامی  یڕێهەناوی کۆمەڵگای کوردیدا بوونی هەیە و شاعیر لە  دەکرێت، ئەمەش بابەتێکە لە

 ی لەبکاتەوە. نامۆی شاعیرانەیەوە دەیەوێت، ئەو حەقیقەتانە دەربخات و کۆمەڵگای لێ هۆشیار
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ێ جار گومانی هەیە و بە ب ژیان لە بوون بەشێکی تری شیعرەکانی پێکدەهێنێت. شاعیر زۆر

 :وانێت و دەڵێتڕ ومێدییەوە لە ژیان دەئ

 لە دوو چاوی کۆترێکی نابیناوە دەڕوامنە،

 (٢٥: ٥٥٥٢ گوێسەبانە تاریکەکانی رۆژگار )چنار نامیق،

ی مەنزڵی ژیان، سەیر  دەسەاڵتە بەرامبەر بە ێلێرەدا شاعیر هەروەک کۆترێکی نابینا کە چەندە ب

 .ۆژگاردا بۆی جێ ماوەڕ کی کە لە تاری ژیانی دەکات، سەیری کوچەیەک دەکات

 کۆد -5-4

 ری زمانییەوەو و دەستەواژانەوە دەگرێتەوە کە نووسەر یا نێردراو لەو دیو سنو وشە هەموو ئەو 

ئەمەش ئەرکی فەرهەنگی وشەکان دەردەخات کە شاعیر یا نووسەر بۆ چ  .بەکاریان دەهێنێت

مەبەستێک بەکاریان دەهێنێت، ئایا بۆ مەبەستی فەرهەنگی خۆیان بەکارهاتوون یا بۆ مەبەستی 

نی دا کەرەسەکاشاعي  دەقەکانی ەمز و خواسنت و لێکچواندن بەکاریهێناون. لەڕ جوانکاری و 

 :وانە هاتوون؛ لەزمان بۆ مەبەستی جیاجیا بەکار 

 ئارامیت نەکرد بە سابات

 تەمەنت ئەنفال کردم و

 (١٨:  ٥٥٥٢هۆشم پەی بە رێگام نابات )چنار نامیق،

 .ببێتە هۆی ئاسودەیی و بەختەوەری کە وەکو چەترێک بەکارهێناوە« ئارامى» لێرەدا وشەی

ک کی کورددا وەمێشکی تا ەمزێکی مێژووی بەکارهێناوە کە لەڕ وەکو  «ئەنفال» هەروەها وشەی

 .بیرەوەرییەکی ناخۆش تۆماربووە و بەمانای داگیرکردن و لەناوبردن و جینۆسایدکردن هاتووە

 : لێرەدا تەمەنی شاعیر بەدەست کەسی بەرامبەرەوە لەناوچووە. یا لە دەقێکی تریدا دەڵێ

 الی شەوگاردا تێپەڕی کە سێبەرت بە

 ۆژی داپۆشیڕ وخساری ڕ نیگەرانی 

 سەر شامنا نەنیشتەوە و ئیدی بازێک بە

 ئەستێرەکانی سەر پەنجەم 

 کوژانەوە و

 (١٠: ٥٥٥٢ شیعرەکانم لە تاریکیدا دەنووسی )چنار نامیق،

ەمزێکی ئەفسانەیی بۆ مەبەستی خۆشی هێنان بەکارهاتووە، ئاماژەیە بەو ڕ وەک « باز» وشەی

سەر شانی هەر کەس بنیشێتەوە دەبێتە پاشا و خۆشی بۆ دەهێنێت، بەڵکو بە  ی کە لە«بازە»

وخساری رۆژی ڕ )نیگەرانی  ەش و تاریک کردووە. هەر لەو دەقەداڕ ۆژگاری ڕ پێچەوانەوە 

وناک و درەوشاوە بێت، ڕو ێی دەموچاوی وەک رۆژ لمەبەست « روخسارى رۆژ»داپۆشی(، دەشێ 
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وەیە مەبەست لێی ئە واتای فەرهەنگی خۆی بەکارهاتووە کە لەخواسنت بێت و بۆ دوور « رۆژ»واتە 

 .وخساری وەک خۆر جوان و درەوشاوەیەڕ 

   :لە دەقێکی تردا دەڵێت

 لێرە تا گوڵێک دەپشکوێ

 دەیان دارچناری سەوز

 (٨٢: ٥٥٥٢ پرچەکانیان با دەیڕنێ )چنار نامیق،

« رچناردا». کو خواستننڵارنەهاتوون، بەبۆ واتای فەرهەنگی خۆیان بەک« دارچنار، با» یكانوشە

. تێبەکارد ێەگەزی من ڕ کە لەگەڵ ژن یا« پرچ» ەگەزی مێ یە، بەهۆی وشەیڕ مەبەست لێی 

لە دەقێکی تریدا . ەگەزی نێر بەکاردێت کە نیشانەی هێز و دەسەاڵتی پیاوەڕ بۆ « با» هەروەها

 :بەهەمان شێوە خواستنی بەکارهێناوە و دەڵیت

 ەشپۆشڕ من و لەتە مانگێکی 

 کە هاتینە ئەم هەوارە پڕ تەلیسمە

 (١١: ٥٥٥٢ دوو شاژنی شوشەیی بووین )چنار نامیق،

اوسەر چونكە ئەو ژنەى بێ ه مەبەست لێی ژنێىك بێ هاوسەرە،« لەتە مانگێىك رەشپۆش»لێرەدا 

 اعیرلێرەدا ش .ەشپۆشە، واتە دوو شاژنی ناسک وەک شوشە و جوان وەک مانگ بوونڕ دەمێنێتەوە 

 :دەڵێت ێکی تردادەق لە. واتای فەرهەنگی خۆی بەکارهێناوە مانگی بۆ دوور لەوشەى 

 :شەمشەمە کوێرەیەک دەیوت

 شەوان کە گێتی کوێر دەبێت

 (١٥: ٥٥٥٢ تێڕوانینم تەڵخ دەبێت )چنار نامیق،

زۆربەى كات لە شەواندا كە  بۆ كەساىن تاوانبار و خراپ بەکارهاتووە« شەمشەمە كوێرە»وشەی

بەمەش  .یارێک بیەوێت دەیداتڕ، بەرچاوی تاریک دەبێت و هەر باتئەنجام دەد كارەكاىن

بژاردن و ڵێی هەڕ لە شاعي واتای فەرهەنگی خۆی بەکارهاتووە، لێرەوە  وشەکە بۆ دوور لە

 .بەکارهێنانی ئەو وشانە توانیویەتی مەبەستی خۆی بە خوێنەر بگەیەنێت

 سیاق -5-5

ەیامی هۆێ ئەوەوە شاعیر پ دەبێت و بە رێچکەیەیە کە کردەی گەیاندن پێیدا تێپەڕ ێگە و ڕ ئەو 

بێتە ئەو ئەرکەیە ئەو کاتەی زمان دە، سیاقیش خۆی دەگەیەنێت. زمان لە سیاقدا ئەرک دەبینێت

ئەو  .تێبارەیانەوە بدر  هەواڵێک لە ئەوەيە مەبەست کە هێام بۆ ئەوەی گوزارشت لەو شتانە بکات

چنار لە شیعرەکانی  .(١٨: ٥٥٨٨-٥٥٨٥ )عەبدواڵ، کاتەی هەواڵ گەیاندن دەبێتە ئەرکی سیاق
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ێک خستووە کە لەگەڵ مەبەست و پەیامەکەیدا ڕ  اىنجۆرێک سیاقی هۆنراوەک دا بەناميق

 . بگونجێت

 :لە یەکێک لە دەقەکانیدا دەڵێت شاعیر

 نەنکم بە پەنجە چرچەکانی

 ێساڕ تەمەنی خۆی دە

 ومەتەکانی دەخوێندەوەڕ  لۆچی

 دەفتەری سپی پرچەکانی دەپشکنی

 تەنها ئەم دەستەواژەی تێدا بوو

 (١١: ٥٥٥٢ ێسەکەم مەکەنە خوری( )چنار نامیق،ڕ )

شتنی کەرەسە زمانییەکانی تێدا رێک خستووە، دەیەوێت پەیامی ڕ ێی ئەو سیاقەی داڕ شاعیر لە 

وێت تەمەن بن بەاڵم هێشتا دەیانە ژنان هەرچەند بەژنانەیی خۆیامن پێ بڵێت، دەیەوێت بڵێت: 

 وومەتڕ ژنان لە كۆمەڵگاى ئێمە تێكۆشەر و خەمخۆرن، چرچى دەست و لۆچى  .سەربەرز بژین

 بە درێژايى يەكەيان كۆڵەكەى چەندين خەمە و و تاڵى سپى پرچيان هەمووى چيۆكن و هەر

ی، كێشە لەگەڵ پەندێکی کوردڵتێکهە خوری وە بە مەکەنە ێساوە؛ بۆيەخوريەيان ڕ  ژياىن ئەو

 بەڵکو لە تەواوی ،دەستەوە استەوخۆی نەداوە بەڕ و واتایەکی  یە«دركە» بەاڵم پەندەکە خۆی

ئیشێکەوە،کە خەریکە  )دوای ماندووبوون بە دەقەکەوە واتاکەی وەردەگرێت و بەوا واتایەی

 سەرەتاوە دەست پێ ت، ئیشەکەم لێ تێک مەدەن لەێکۆتایی دێت و بەرەو تەواوبوون دەچ

  خۆی گرتووە. دەقەکەدا لە بکمەوە(. ئەمەش هەر ئەو سیاق و رێککەوتنەیەکە لە

 :لە دەقێکی تریدا دەڵێت

 ساتێ دێت تۆش ئۆغر دەکەیت

 وەکو سەفەری کاتەکان

 (١٨: ٥٥٥٢ کەس ناڵێ ئۆغرت خێر بێت )چنار نامیق،

ۆیشتنت یا ڕ کە کەس ناڵێت  کاتانەیەۆیشتنی ئەو کەسەی دەیدوێنێت، وەکو ئەو ڕ شاعیر ساتی 

شوێنێکەوە  لە نکە کاتێک کەسێک سەفەر دەکات یا نزایە )ئۆغرت خێر بێت( سەفرت خێر بێت

 ۆیشتنی ئەو جیاوازە و کەس نزای خێریڕ بۆ شوێنێکی تر دەڕوات، بۆی دەکرێت، بەاڵم سەفەر و 

 ت.ناکا بۆ

 کەناڵی پەیوەندی -5-6

ێی ئەوەوە پەیامەکەی بگەیەنێت، ئەو هۆکارەش ڕ رەر دەیەوێت لە ئەو هۆکارەیە کە نووسەر یا نێ

 ناو ئەو ژانرانەشدا نووسەر چ جۆرە هەروەها لە .ێی شیعر یا ژانرەکانی پەخشان بێتڕ دەکرێت لە 
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زمان و شێوازێک هەڵدەبژێرێت، بە واتایەکی تر شاعیر بە چ شێوەیەک دەق و پەیامەکەی 

 ەب لە مانا و مەبەستەکانی نووسەر تێدەگات. ئەندازەيەكدەگەیەنێتە خوێنەر و خوێنەریش تا چ 

، بە کە لەگەڵ ئاستی خوێنەردا بگونجێت شێوەیەکی گشتی شاعیر جۆرە زمانێکی بەکارهێناوە

ک جۆرێ ێنەری ئاست بەرز و ئاست نزم دەشێن. زۆر جار کەرەسەکانی زمانی بەجۆرێک بۆ خو 

ییەتیان خۆ گرتووە و پلەی شیعر ن و بەیەکەوە گونجاندوونی کە سیامی شیعرییەتی لەو هەڵبژاردو 

ئەمانە  .)هیوای نێژراو، پەموی بەفر، سەفەری کاتەکان، ئاو کۆچی کرد( وانەش لە .بەرزکردۆتەوە

 ناو دەقەکاندا بەکارهاتوون کە توانا و سەلیقەی شاعیر پیشان دەدەن.  جۆرێک لە هەریەکەیان بە

 :دەقەکانیدا دەلێت هەروەک لە یەکێک لە

 سەیرە پەنجەی درەختەکان

 لەگەڵ ئەم زریانە شێتەدا

 (١٨: ٥٥٥٢ چۆن هەڵدەکا )چنار نامیق،

و  ێکی خستوونڕ جۆرێک  بە ،یەکە لەم دەستەواژانە هەرو « پەنجەى درەختەكان، زريانە شێت»

 پەنجەی درەختەکان دروستكردووە.گونجاندوونی بەیەکەوە کە وێنەیەکی شیعری جوانیان 

یەکە  ەره«. زريانێىك بەهێز»ەبەست لێی م و زریانی شێت« گەاڵ و لقى درەختە» ەبەست لێیم

 ێيانت لمەبەسەتیشدا ڕ لەوانەش خواستنن و بۆ واتای فەرهەنگی خۆیان بەکارنەهاتوون و لە بنە

ە و ر ەگەزی مێیە، لەگەڵ مرۆڤێکی تو ڕ مرۆڤە، مرۆڤێکی هێدی و هێمن کە زیاتر مەبەستی 

مەبەستیش لێی پیاوە، چۆن پێکەوە  ی خۆی دەکات کەو زو بازو  هێ انی کە شانازی بەر شە

 وەک «ئیدی گوڵە مینا ناگرم ،لە مینای دڵتا مەمنێژە» لە دەقی. هەڵدەکەن و دەگونجێن

 ئەمەش وەک سوربوون و جەخت کردنەوەیە لە .ک سێ جار دووبارە بەکاریهێناوەتەوەناونیشانێ

ەوێت لە و نای یەیبۆی گرنگ ن هيچى تردەیەوێت لە بەرامبەر بگەیەنێت کە  سەر شتێک کە

 :بژیت، هەروەک دەڵێت گوڵدانی باخی ئەودا

 مینای دڵتا مەمنێژە لە

 گوڵە مینا ناگرم ئيدى

 دەگرێتنە خەم لە ئامێزم 

 دڵی گەورەی هیچ دەریایەکدا نە لە

 جێم دەبێتەوە

 سەرنجی بێهودەیم دە

 تا کوێم دەبا و

 (٨٥١: ٥٥٥٢ ێتەوە )چنار نامیق،رلە کوێدا دەمگێ
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ێی هەڵبژاردنی کەرەسە زمانییەکان و پێکەوە گونجاندنی دەستەواژەکان، دەیەوێت ڕ شاعیر لە 

ۆی ه مەبەست لێی خۆشەویستە، بە رەکەی، کەباسی بێ ئومێدی خۆی بکات الی بەرامبە

ەگەزانەی کە ڕ ی ئەو ڕێبەو شێوەیە لە  .ەشبینی دەچێتڕ خۆشەیستییەوە بەرەو بێ ئومێدی و 

دا پێک هێناوە، دەکرێت لە شێوازی شیعرەکانی چنار نامیق دەقەکانی کردەی گەیاندنیان لە

یاقێکی ناو س و رێکخستنیان لە زمانییەکان ێی هەڵبژاردنی کەرەسەڕ بگەین، بەوەی نێرەر لە 

وێنەر خ کە شیعرییەت لە خۆ دەگرێت پەیامی خۆی بە ێی کەناڵێکی شیعرییەوەڕ زمانیدا لە 

 .بگەیەنێت

 ئەنجام -6

 سەر جۆرێک کار لە بە .سەر دەق دەکات استانەی کار لەر ئەرکی یەکێکە لەو ئا ناسییشێواز 

ایەکی تر بە وات. خۆیان هەیە ئەرکی تایبەت بەیەکێکیشیان  دەکات و هەر« م، پەیام، سیاقر فۆ »

لە  .وازگەری ئەرکی نرخ و بەها بۆسەرجەم پێکهاتەکانی دەق و نێرەر و وەگر دادەنێتێش

جی ێکخراون کە سەرنڕ جۆرێک  بە« م، پەیام، سیاقر فۆ »یەکە لە  هەرئەم شاعيەدا شیعرەکانی 

ێی ڕ شاعیر لە  .تبۆ دەقەکانی بکاادەکێشن، بە جۆرێک خوێنەر خوێندنەوەی جیاجیا ڕ خوێنەر 

دەستور و یاسا زمانییەکان و هەڵبژاردنی  و هونەری الدان لە «رەمز، خواسنت، درکە»هونەرەکانی 

الیەکی ترەوە  لە .توانیویەتی پلەی شیعرییەتی دەقەکانی بەرز بکاتەوە کەرەسە زمانییەکان،

نی تری قۆناغەکەی ناوەرۆک و خۆی هەیە، جیاواز لە شاعیرا بینی تایبەت بەشاعیر جیهان

ژن وخۆشەویستی و بێهودەیی و خەمی  کردن لەغوربەت و ستەم رمەبەستی شیعرەکانی زیات

و بنەمايانەى ئەرىك تەنيا لە ڕوانگەى ئە ناسییشێواز  نیشتامن بابەتی سەرەکی شیعرەکانییەتی.

رەو توێژينەوەيەدا ئەمە پەيتايبەت بە خۆى شێوازى نووسەر و شاعيان دياري دەكات؛ بۆيە لەم 

كراو و تەنيا لەو چوارچێوەيە شێوازى شاعي بە منوونە شيعرييەكاىن ڕوون كراوەتەوە و خراوەتە 

 ڕوو.
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