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 چکیدە   پوختە 
توئه پراكت  رىیۆ ت-یی شيكار  كىڵێو هه  هی وهنهیژێم   رهۆج  ەیوەندنێخو  ۆب   كييهیو 
.  دایبى نووسراوى کورددهئه  له  کانییەبەدەئ   ەشن ەچ  انی  کانەژانر  ەوات   كان،هییبدهئه

  دایهانیبى جدهئه  له  مەڵ ب  ،ەدراونجامەئ  وههی م بارهله  وهنهیژێتو  نیمتركه  ڕۆمتا ئه
 یباز ڕێ  یدانەڵ ره ەس   ە . بيههه  نىۆك  یکیە ژووێو م  دراوه  ەتە باب   مەب  رۆخى زبايه
شى به  . لهكراوه  ششكهێپ  ەمژار  مەئ   رەس ە ورد ل  ىوهژينهێتو  ،ی بەدەئ  یرنيزمێدۆم
  ين؛ له كهده  ژووهێم مباس له  ەوەک یرۆ تي  كىيهوانگهڕ  له  ستداەرد ەب  ی وتار  یم كههی

  تێنێژ  رارێژ  كانىنهیوان ڕ  کوه  ،وههیم بارهله  ەوانگڕ  نیترێنو  گاتهتا ده  وهۆست یرئه
. دایبى كورددهئه  كان لهبييهدهئه  رهۆج  ىشهێك  به  تهبهیم تاشى دووه. بهەنموون  ەب

ران و نووسه  له  ێندهه  نىیوانڕ  باس له  ،ەویە كيیو پراكت  کیر یۆت  كىهی وانگهڕ  له
سه  بانى یدئه نوردهكوردى  ت  ێکرەد  وهبوونهێمى    ى شهێك  رەس   ەتێخرەد  شکیو 
زاراوه  ى یخنههڕ  نى یوانڕ بو  تودهئه  كانى رهۆ ج  ۆ سازى  سهته  رژهێب.   رچاوه واوى 

تادا له رهسه  . لهوهنهۆڵی كێل  رێژ  ەخاتەد  ەو ەکان ییەبەدەئ   ەرۆى جباره  له  كانهییكورد
تو ش  رانىژهێالى  ش  کی ریل  عرىیكورد  ش  ،بووههه   کی پێئ  عرىیو   یعر یپاشان 
 انیمهئه  ەک  ادكراوه،ی ز  ۆب   ىیژئاواڕۆبى  دهئه  كىهییندتمهبهیتا   کوه  کی درامات

کالس دهئه  له  یالواز  به پهه  دایكورد   ی کی بى  ز  كراوه ێستى    یب ەدەئ  ە ل   اتری و 
ئهە وتووەک رەد  مداەستی ب  ەیدەس  ییکورد پاشان  دابه.   ەی وانگڕ  ەل  ەشكردنم 

 عر یى شوهئه  ىۆ هبه  ت، ێردا دسهبه  انىۆڕگ   ەوییەکورد  یبەدەئ  ڕۆیمە ئ  یرانەژێتو
تهركردووهیداگ  یواڵربەب  كى ێرووبهڕم  ردههه بن  ای ن.    یشن ە رچێژ  انی  ر،ۆج دوو 
  عرى ی ش شمانهئه  ،ەندووەس  ەیش ەتر گ  ی وانەل  رترۆز  دایبى كورددهئه  له  عریش
ش  کیریل چركارينێف  عرىی و   شی کورد  یک یکالس   ی بەدەئ   یکان ەعریشە کۆری. 

 ەیشە گ  ییکەرەس  كارىۆ. ه رنجنەس   یگا ێو ج  نەیی وەانێڕگ یک ێرکۆم   ینەخاو
كورددهئه  ىیندتمهبهیتا  ۆ ب  دایکورد  یبەدەئ  ەل   رۆجبن  ێندەه  ە ل  ە ک  یبى 

 .وهتهڕێگهده ،ەوەتەکراون یش  داەک ەوتار

در   ی انواع ادب  یدر جهت بازخوان  ی و عمل  ی نظر-یل یتحل  یپژوهش حاضر تالش  
حوزه انجام شده است؛   نیدر ا   ی اندک  یهااست که تاکنون پژوهش  یکرد  اتیادب

دارد و با ظهور   یطوالن  هجهان سابق  اتیدر ادب  یکه مبحث انواع ادب  یدر حال
نه انجام شده است. یزم   نی در ا  یارزشمند  یهاپژوهش  ،یادب  ن ینو  یهاشیگرا

 یها دگاهیاز ارسطو تا د-  یی ها پژوهش  نی چن  ه خچینوشتار، تار  نی در بخش اول ا
به    زیمورد بحث قرار گرفته است. در بخش دوم ن  -همچون آراء ژرار ژنت  ینینو

انواع ادب ادب  ی چالش موضوع  بخش   نی پرداخته شده است. در ا  یکرد  ات یدر 
 ینظر   کردروی   با   حاضر  عصر  در  ردک  بانیادو    سندگانیاز نو  ی برخ  یهادگاهید

مرتبط    یهاچالش یبه بررس یو با نگاه انتقاد شودیم  یاب ینقد و ارز ی و عمل
کار،   ن یا   ی. براپردازدیم  ی ها در انواع ادب آن  یبندو مقوله  یسازبا اصطالح

ادب  ینگارنده منابع کرد کرده است. پژوهشگران   یرا بررس  یمرتبط با انواع 
لحاظ   ییروا   /کیو اپ  ییغنا  /کیریل  یابتدا شعر را در دو نوع کل  رد  ردک
  ی غرب  اتیادب  هعاشقانه چونان شاخص-ییروا   /کی سپس شعر درامات  ند؛کردیم

 ی کرد  کیکالس   اتیدر ادب  چندانی  نمودافزوده شد، که عمال    ی بنددسته  نیبه ا 
ب و  آثار کرد  شترینداشته  ب  یدر  ا  ستمی قرن   ، یبنددسته  نی ظهور کرده است. 

  یرات ییو تغ  شودیم  ی نیبازب  یکرد  اتیپژوهشگران معاصر ادب   یبعدها از سو
به   ی ادب  داتیتول  یبرا   ایگشترده  هشعر همواره پهن   رایز  رد،یگیدر آن صورت م 

 یم یو شعر تعل  ییغنا  /کیریل  یدو گونه شعر  یکرد  اتی. در ادب رودیشمار م 
  کی کالس   ات یادب  یداستان   یهااست. منظومه  انواع شکوفا شده  ریاز سا  شیب
تأم  ییروا  یهاشاخصه   یدارا  زین  ردیک اصل   لیقابل  عامل    ی هستند. 

خود   یزات   یهایژگی به و  یکرد  اتیدر ادب  یادب  یهااز گونه  یبرخ  ییشکوفا
 .شوندیم  حیکه در متن نوشتار تشر گرددیبرم  ردیک اتیادب

سەرەکی  ش دهئه  رىۆج  :وشەگەلی  لپه  عر؛یبى؛    ؛کیریخشان؛ 
 ک. ی درامات ؛ک یپێ ئ ؛یرکار ێف

 
کلیدی و ادب   : اژگان  غنا   ؛ ینوع  نثر؛   ؛ ییروا   ؛یمیتعل  ؛ییشعر؛ 

 . کیدرامات
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 كى شه ێ پ  ـ١
  ش یەژوو ێ م م. ئه دراوه ێپ   ىی و گرنگ  خه یبا  وهمانهرزه ێد  ر له و هه   نه ۆك   كى ێتبابه   هاندا یبى جدهئه   ژووىێم  كان له بييهدهئه  ره ۆ ج  ىشه ێك
ئه   نۆ ک  نانىیۆمى  رده سه   ۆب بو  و   ، ژاوه ڕێدا  كانى هییتارهسه   نهیبنچ  عریرى شهونه   بىێكت  له  ەک  وه ۆ رستئه  تە بیتاەفالتوون 
ى دهسه   ەلمانى لئه   رىیشاع  ىته ۆمى گردهتا سه  ەتەباب  مەدروست بووه. ئ  وهبارهله   مىۆن ۆتۆگوتارناسى ئ  كێرۆو ج  ەوەتەڕێگەد
  مىدهرسه   ە . لردا هاتووه سهى به وه و پووكانه   وهو بووژانه   وهڕیپهێت  ادایاجیمى جردهناو سه و به    وهێش   رۆ ز  به   داینییزا  دى ەزۆو ن   ەژدەه
  ، ەتوویرچاوى دبه   كىهیوه و بووژانه  شه گه  ،ەو ییەبەدەئ  ىخنه هڕو    كانهییبدهئه  وهنه ۆڵیكێ ل  دانىڵرههندن و سه سه شهگه   ىۆ هەب  داێنو
  كه  کانییە بەدەئ  ەشنەچ  ان یكان،  بييهدهئه  ره ۆ ج  ییریۆ ت  دانىڵرهه سه   ى ۆه  تهۆب  وهمهسته یى بدهتاى سه رهسه   ر لههه  كهیاده ڕ  به

 .ێدردهێ پ رىۆ ز  كىێ خهیو با  يه ۆخربه سه  كى ێ بدا لقدهئه  كانىه ییریۆناو تله 
  ر له هه  ،ەوتار  مەئ  یرەنووس   كانى،نهیو پشكن  ارى یزان  ێیپەو ب  ێیەنو  كى ێ تبابه   دا،یبى كورددهئه  كان له بييهدهئه   ره ۆج  ىشه ێك

  عرى ی ش  ىی ژێوانبه ڕ  ىخنه هڕ  ىنهیر بنچسه له  خنهه ڕ  گومان ێب  كه   ،ەوەنۆ بى كدهمى ئهردهسه   له  واته  ،وهه ییژێوانب هڕ  ى خنههڕمى  رده سه
ندى  روبه سه  له  مەڵب  ؛ێنیەخاەد  مسته یى بدهسه   استى ڕتا ناوه   وتهكه ڵم هه . ئهنووسراوه نه   وهباره له  ىۆ وتئه   كىێ شت زرابوو،ەدام  ن ۆك
بى  دهئه   ژووىێ و م  رانۆكانى گوتاره   کون؛ وه كهردهده   كانداهییرابه   رچاوه سه  له   كاندانه ێپ  خه یبا  دا،یبى کورددهئه   ىوه بوونهێنو

لهیجادسه   نیدالئهعه  ی مەرهەبكوردى   عه   له   جگه  وه،شهووه ڕم  .  به سه  نیدالئهالى  سه بابه   جادى  نه   ۆخربه تى  كراوه.  باسى 
  کێ نیوانڕ  داوهان ڵیوهه   ەک  ه یو مانابه   رچاون،ەب  كىهییته یناسههڕو    یندمههڵوده  ینخاوه   ەوەبار  مە ل  رانۆو گ  یجادەس  كانىنه یوانڕ
 .تر كىێبدهئه ىیندتمهبهیك تابى و كولتوورى كوردى، نه دهئه  ىیتهیساكه   ىیندتمهبه یر تاسهله  وهركردنهیب کوه  ێب

  ان ۆیدواى خ   له   كانهییرگه یكار  ەوات  ؛هیهه   انۆیسنوورى خ   کانییەبەدەئ  ەرۆ ج  یتەباب  ۆب   یجادەو س  رانۆ گ  كانى نه یوانڕ
 رهژه ێالى تو  له   ۆیەیه   وەب  ،ێبنر  اتیبن  ەنی وانڕ  وەئ  ر ەسەل  ى یخنهه ڕبى و  دهئه  كىه ییگوتارناس  توانراوه و نه   سنووردار بووه  شتاێه
باره له   اكانیدی. ئاكراوه نه  ندمهه ڵوو ده  وهتهراوهیگرنه وه   ان،ۆی كوردى دواى خ  بىدهئه   كانىڵبا   ن یوانڕ  ێند هه  کوه   اینته  وه هیم 
داستان و هتد، باسى    ت،یبه  ل، چامه،زهغه  ،ده یسك قهكوردى وه   عرىیش  كانىرمه ۆف  كى،یپێئ  عرى یو ش  كىیریل   عرىی ى شباره له

  ی کار ۆ ه  كڵێمه ۆك  به   انییندوهی، پهتهم بابه به رۆدانى ز نه  خهی و با  ڵقوو  یکی ریۆو ت  ىیخنه هڕى  رچاوه مى سه كه  تبهڵكراوه؛ هه 
  ک وه   ،ەبوو  یکورد  یکانییە بى و كولتووردهئه  ەندتى ناوه ى تاقهوهره سهله    انیکێش ەب  كه  ؛هیهه  وهشهیوعنهماددى و مه  ىكهید
ى كولتوورى  وهك مانه وه   انی  ،كردووه ی ارید  انیه ییكولتوور  ندهو ناوهسنوورى ئه   كه   اسىیو س  تىه یڵمه ۆك  یکارۆست و هربه به

 .بووهنه  ردهده یاری وه،بووژانه ۆب كه  كراودای ارید كىهیوهێچوارچ  كوردى له 
  کێرۆ ناو ج  ەنێوتبەکە ن  شتاێگشتى، ه  به   كانهییبدهئه  هییكی و پراكت  کی ریۆت  وهنه یژۆت  كردووهان یوا  شەکارانۆ م هئه  مووهه

  ى وه ركردنه یب  له  ىهییو الواز ئه  کوه   ن؛ەربکەبى كوردى ددهئه   كىهیاردهیگشت د  ەل  ۆوپل په  تواننەن شۆیەه  مەو ب ندىمههڵوده  له
  ستى یوێو پ  ییەدیج  یکییەش ئالنگارمهئه  ؛ێكرده ێستى پهه  وونى ڕ  به   شتاێو ه   يههه   دایبى كورددهئه   له   کی ریۆ و ت  ىیخنه هڕ
  له   اتریز  كوڵبه  ن؛ڕۆنا  دایەم ئاراسته به   سانید  مه ێكانى ئسنووره  دایەوهنه یژۆی م تله   ۆیەب  ؛ەیەتر ه  ەیوەنیژێو تو  ەوەوردبوون  به
ئهەوەنۆڵکەد  ێنو   ىیخنههڕو    کیریۆت  كىهیشهێك  کوه  بدههئ  كانىرهۆج له ده.  كوردى  كان بييهدهئه  رهۆج  ڕمهبى 
 .ێن ێهە دکێپ هیوهنه ۆڵیكێم لئه ییکە رەتى سبابه شییەندتمه بهیتا مەو ئ هیهه ىۆ خ ندىتمهبه یتا
 وه ى توێژینه پێشینه  ـ٢

 كى یهشێوه كان )چەشن و ژێرچەشنە ئەدەبییەکان( به بييهدهئه  جۆرهى جۆر و بن باره  م له ی کوردیی زۆر كه رچاوهمڕۆ سه تا ئه
 خۆ نووسراوه؛ربه ك وتار و كتێبى سه ى زانستى، یان وه وهتوێژینه  له   ک شێبه   کى زانستى، یان وه وه توێژینهى  چوارچێوه  خۆ له ربه سه
 بى كوردیدا لە ئارادا بوونە. دهلەو بوارەدا هەر لە دێر زەمانەوە لە ئه   وهى توێژینه ى پێشینهوانهپێچه  ب، بهدهكانى ئه ڵم دیارە جۆره به
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له ره سه ئەدەبییە  بابەتە  لەم  توێژینەوە  پێده ده  - یەوە    -گۆران و عەالئەدین سەجادی  تاکانی  تا دهست  و  بەرهەمی    گاتهكات 
  .مڕۆ رانى ئه توێژه

له یه سه كێک  چه باره   له   نوێیانەی  رچاوه و  پێشكه بییهدهئه  شنهى  نوێى  ڕوانینى  كردووە كان  له   ش  زیاتر  ى  چوارچێوه  و 
ڵێك  كۆمه   رە. ئەم کتێبە لهد عومهحمه( نووسینی موحسین ئه ٢٠١٢)   بىدهنگى ئه رهه فه ى تیۆریکی گشتییدایە؛ كتێبى  وهتوێژینه

گۆران    رچاوانه م سه نگى ئەدەبی كوردین، کەڵکی وەرگرتووە. له رانى پێشه ران و توێژهى تر کە بەرهەمی نووسه ى جیاجیارچاوه سه
دووتوێى كتێبێكدا بە ناوی گۆران، نووسین    له  كانیدا كه وتاره ش كردووه. گۆران له  ندێ ئایدیاى پێشكه کە هه   س بووهمین كه كهیه

كانى لەسەر  كیى بۆ نووسراوە، ڕوانينه و پێشه  وهتهن ئومێد ئاشناوە كۆكراونه الیه( کە له  ٢٠٠٢ى )كانرگێڕدراوه خشان و وه و په
 بى كوردیدا، كه دهى ئه وهمى نوێبوونه رده نگى كوردى لە سهى پێشهرێكى دیكه ڕوو. ڕوانگەی نووسه تهجۆرە ئەدەبییەکان خراونە 

بهیە-جادییدین سه الئهمی هەیە؛ عهى دووه دواى گۆران پله  لهتايبه ،  ساڵى    و کە له  یه-بى كوردیدهمێژووى ئه   كتێبى   ت 
 .(١٣٩١تە پاڵپشت )انتشارات کردستان، ووەمی کتێبی ناوبراو بیە، چاپى سێیه وهم توێژینه . بۆ ئه كراوه غدا چاپ به  دا له ١٩٥٢

(  ٢٠٠١بى كوردى )دهبە ناوی مێژووى ئه  وهوه كیى ئه رهى سهرچاوه سه   كورتى له  به   داریشهزنه كانى مارف خه رچى ڕوانینه هه
.  چووهرنهكان دهتییهسونه   ى ڕوانینه چوارچێوه  ڵم له كان گرنگیی پێدراوه؛ به بییهدهئه  وەرگیراوە کە لەوێ گەرچی بابەتی جۆره 

ئه   له ڕوانینه  مانەشداپاڵ  و  كه زیز گهكانى عه بۆچوون  ڕاده ئه  ردییە  تا  دهیهویش  خانه  چێتهك  ڕوانینه ناو  كانى  تییهسونه  ى 
كێشى شیعرى كالسیكى كوردى  دا بە ناوی  رهو نووسه كانى ئه كێک لە كتێبهیه  كى له ره كى سه یهشێوه   ش بهمهى پێشوو، ئهرچاوه سه

 . (١٩٩٩) ەوتووەدەرک  بى و كێشى شیعرى فارسیدارهروزى عهڵ عه گهراوردكردنى لهو به 

ڕ بابەتی پۆلێنبەندیی بەرهەمە مهجادى له ختیار سه كان سەرنج دراوەتە ڕوانینەکانی به نوێیه  ییهخنهتیۆرى و ره   وه ك توێژینهوه
كردنى كێشەکان لەم  كان و پێناسهمۆدێڕنه   تیۆرییه   ئەدەبییە کوردییەکان لە ڕووی جۆرە ئەدەبییەکانەوە و دەرخستنی ڕوانگه 

نگى  رهه فهدوو کتێبی    سەرنج دراوەتە  م بوارانە سازى بۆ ڕێبازە ئەدەبییەکان. بۆ پشکنینی ئهکێشەی زاراوه   ڕووەوە و تەنانەت 
( و دواتر هەڵسەنگاندن کراوە بۆ ئەو  ٢٠٠٤)ئاراس،   بیدهى ئهى زاراوه نگى شیكارانه رهه فه( و  ٢٠٠٢م،  رده )سه  بىدهى ئه زاراوه 

ادبیات کردی در  ( و  ٢٠١٢)   ادبیات معاصر کردیاوبراو لە هەندێ سەرچاوەی تردا، وەک  دابەشکاری و پۆلێنبەندیانەی ن
ئەو سەرچاوانەی سەرەوە، خوێندنەوەش بۆ هه ٢٠١٥)  کردستان عراق  له   كیی دیکە کراوە كه ى الوهرچاوهندێ سه (. وێڕای 

 یەدا باسیان لەسەر دەکرێ.  وهم توێژینهى ئه درێژه

 كان: مێژوو و ڕوانينى تیۆرى بييه ده ئه   جۆره  ـ٣

جۆر    كانى شیعر به ت جۆرهتایبهكان، به بييهدهئه  كاندا، جۆره ییهخنه تیۆرى و ڕه   وهناو لێكۆڵینه بى ڕۆژئاوایى و لهدهمێژووى ئه   له
دێر    له ر  ، ههوهڕێتهگه مى يۆنانى کەونارا دهردهتاكانى بۆ سه ره سه   م مێژووه. ئهیههه کۆنی  ، مێژوویەکى  وهكانییهفۆرمه   و به 

ك شیعرى لیریكى، شیعرى ئێپیكى، شیعرى دراماتیك و شیعرى فێركارى.  ند جۆرێك كراون؛ وه شى چهكانى شیعر دابه جۆره   زەمانەوە 
هۆى جیاوازیی  به  وهن خۆیانه الیه له  مانەشك له ر یههه، بێدا ههكۆن و درێژه  یم مێژووڵێک جۆرى تر لهدەکرێت هێشتا كۆمه

 و هتد.   6، سیدهقه ٥گۆرانى،  ٤ل، زه غه ٣سروود، ٢،وهك شیعرى الواندنه تر كراون؛ وه  ١جۆرى ند ژێرچەشن و بن شى چهدابه  وهرۆكه ناوه 
فۆرمى شیعرى    ڵكو زیاتر به بى دانانێن؛ به دهژانر، یان چەشنی ئه   به  جۆرانه م بن ن ئه ندێک ڕوانین هه هه  یە م مێژوودرێژایى ئه  به

 
1 Especes. 
2 Elegie.  
3 L’hymne. 
4 Le sonne. 
5 Chanson. 
6 L’ode. 
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كى  فۆرمى ناوه   ستیش لهبهكین. مهره كى و فۆرمى ده ن فۆرمى ناوه خاوه   كانى شیعرەوە كهره ر هونهبه  ونهكهده لە قەڵەم دەدەن کە   
.  یههه  وەوە كانى هۆنینهره كێش و سەروا و هونه  ندیی بهیوه په  كه  وه گرێتهكیش قالبى شیعرى ده ره ، فۆرمى ده ناواخن، یان تێماى شیعرییه

شیعر بێ، یان    چ بهجا  بى  ده پێى تێماى تێكستى ئهبه  بییهده ، جۆرى ئهى پێدراوه شهزیاتر گه  وه خواره   ك له، وه یهتر هه  ڕوانێنێكى
 گرێ. ڵده ى زۆر ههوه ژینهێو تۆ  وه و خوێندنه  كان باسێکی گرێچن و ناجێگیره بييهده ئه  ، لێکۆڵینەوە لە جۆره وایهكرێ؛ كهده خشان دیارىپه

ڤیێتۆر   به كارل  ڕوانینى  كۆنسێپتێكه بييهدهئه  جۆره  ١پێى  و  چەمک  ژانر  یان  ته  كان،  ئێستا  ڕه تا  و  خنهواوى  گران 
 له  بەردەوامیشو    وهتهیى ماوهكراوه  م به ردههه   م بواره . ئه بکەنكگرتووى بۆ  كى یه یهپێناسه   یانتوانیوهب نه دهكانى ئهناسه تیۆری

ندێ جاریش  و هه   ندندا بوونه سهشه گۆڕان و گه   درێژایى مێژوو له   كان خۆيان به بييهدهك چۆن چەشنە ئه ر وه، هه گۆڕاندایه 
ش مهئه  ؟كان چۆن دروست بووه بييهدهئه  ڕەگەزی جۆره  یهوهبكرێ ئه   وه یهم بارهم پرسیار له كهیه گەر  بوون.    وه تووشی پووكانه 

کاتێک باس    ٢ى تزڤتان تۆدۆرۆڤ پێى ڕوانگه ڵبگرێ. به ڵم و بۆچوون ههڵێك وەو دەکرێ كۆمه  كانه دژواره   پرسیاره  كێک له یه
ان  خودى زم  ندیى بهیوهپه  كى زۆر ئاڵۆزى تیۆریک و مێژووییەوە كه یهناو كێشه   وینهكه ین؛ دهكهكان ده بييهدهئه   ڕەگەزی جۆره   له

كان  بييهدهئه  بێ ژانر. جۆره   كان، واته بييهدهئه  بێ جۆره   بووه بێك نهدهرگیز ئه تۆدۆرۆڤ دەڵێ: »هه  وهیهم باره یه. لههه  وهبه دهو ئه
به   له  مێكه سیسته كێشه وامدایهردهگۆڕانى  ڕەگەز،  ئهجۆره   یى  ههدهكانى  بهردهب  به   م  مێژوو  بووه درێژایى   جۆره   له  شێك 

 (. ٣١:١٩87كان« ) بييهدهئه ناوى »پێش« جۆره  به  ن، شتێك نییه مهناو زه  بييەكان، خۆى له دهئه
 تۆدۆرۆڤ پێی وایه  بى، چونكهدهكانى ئه گی جۆره بۆ ڕه   ڵمێكیشه كان خۆى وه بييهدهئه  كردنى جۆره پێناسه  وه یهم ڕوانگه له

  وهى تۆدۆرۆڤه ڕوانگه   ر له ، ههیهم كێشه له   وربوونەوە؟ بۆ زیاتر  بووه كان هه بييهدهئه   چ شتێك پێش جۆره   :كرێم دهردههه   و پرسیاره ئه
. ونی زموى تێبینیى ئه ڕوانگه   م: له كهیه   ؛ینسفیان بكه وه   وه ى جیاوازهدوو ڕوانگه   توانین لهى ده كانهو یه ب بریتین له دهكانى ئه جۆره 
و    رچاوه بۆ سه  وهڕێنهگهندیى گوتارمەندە دهتمهتایبه  ندێ لهڵێكدا هه ناو كۆمهبستراكت. له ى ئهوه ى شیكردنه ڕوانگه   م: لهدووه 

م  ى ئه رهگوێ  مێكن به رهه كیان بهیه   ك به موو دەقەکان یههه  پاشانین،  ستوورییان بكه ده   ین به دهوڵده هه   میان، ئێمه كهیه   بنجی
 ندییهتمهم تایبهكۆدكردنى ئه به   له   جگه  ،بى، بابەتێک نییەدهبى بێ، یان نائهدهر جۆرێك ئه نجام، هه ره سه   .گیرێنردهوه   كۆدكردنه به

ى ڕەگەزی  باره   هنێ لم پرسیاریشى دادهكهكات و یهده  وهكارل ڤیێتۆر پرسیارى ئه   وه یهم بارهر له(. هه ٣١:  ١٩87« )گوتارمەندە
ژانرهبييهدهئه  جۆره  له كانەوە؛  ئه   كان  و  پێكهاتوون  ڕه چى  كه   زانهگهو  بنچینه   مینهزه  چین  پێكده كهو  ههى  روەهاش،  هێنن؟ 
  ، مان بێ ى گوجێگه   ڕەنگە«ناسانەکانەوە چین؟ كارل پێی وایه  جوانی   گشت دیارده  ندییان به یوهپه  كان له ندیى ژانرهتمهتایبه

 له چێ شتێكى دیكه دهوێموویان )...( هه مانه ؛ ئهوههاوتا بدۆزینه زێكى بێ گهكاندا ڕه بييهدهئه ى جۆره ینێو كاتیگۆر بتوانین له 
ت  ، یان تایبهیانه ى فۆرمكى شیمانه یهبازنه   له   ب بریتییه دهكانى ئهك بڵێین جۆره یهك گریمانه توانین وهده   هیوابن، كه فۆرم زیاتر نه 

ریستۆ و  دا ڕۆچین و وردبینەوە و تا سوقرات و ئه ی(. ئەمەش، واتە گەرچی پێویستە بەم مێژوو١٥:  ١٩86فۆرم« )ژێنێت،  به
لەم    نرێن؛ بەڵم پرسی فۆرمی بەرهەمی ئەدەبیكان دادهكۆنه   رچاوه سه  و به   یههه   وهیهم باره ڕوانینیان له  ، كه وهڕێینههۆراس بگه

 باسەدا گرنگ و سەرەکییە. 
ى د ساڵه م دووسهله  بييەكان كهده ئه  تیۆریی جۆره   کەڵکە و بۆچوونی وایهم بابەتە بێك لهیهوه ر وردبوونهڕاى باختین، هه  به

مڕۆ  كان تا ئهبييهده ئه  تیۆریى جۆره   ،ريستۆكانى ئهر ڕوانین و تێزه خى پێدراوه؛ هیچ بابەتێکی پێوە زیاد نەبووە بۆ سهدواییدا زۆر بایه
ڵم كارل ڤیێتۆر (، به٩٣:  ١٩86)ژێنێت  ريستۆوە داڕێژراوه  ن ئهالیهى پێشتر له  وه ر ئهسه  كى بخاتهره وتۆ و سهشتێكى ئه  یتوانیوه نه

  كۆنسێپتى جۆرهوه.  داتهو هەژدەهەم لێكى گرێده ى حەڤدەهەم  ده ڵ ڕوانگەكانى سهگه؛ پاشان لهوه كاتهوانیش دووپات ده كانى ئهڕوانینه
بینین باس ده   م جۆره ست بهێنین، بهده   وتن بهندێ پێشكههه  م بوارە زۆر ئاڵۆزه ى لهوه بۆ ئه  ،كگرتووى نییهكارهێنانێكى یهبييكان بهده ئه
، مان كاتدا چیرۆكهه  ن. لهكه( ده ريستۆیهش ڕوانینى ئهمهر ئههه  )كه وره ك سێ جۆرى گهلیریكى و دراما وه  شیعرى    ماسه،حه  له
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ر  گه ڵم ئهخۆى، به بگرێته  جیاوازه شیییكردنهم دوو دابهك كۆنسیییێپت ئهبێ یهنێین. دهبى دادهدهجۆرى ئه یش بهسییییدهكۆمێدى، قه
 ر شییعرى لیریكى بهگهڵبژێرین. پاشیان ئههه م دوانهله  كێكین و یهسینووردار بكه كهبێ ناولێنانهده ،وێ ورد و لۆژیكى بینبمانه

بيیان  دهجۆرى ئهبن و هتد، به سییییییدهل، گۆرانى، قهزه، سیییییروود، غهوهبێ شییییییعرى الواندنهدەم ده وژانرێكى گشیییییتى دابنێین، ئه
وانى  و ئه ورهى گهكهك یهنێوان ژانر وه اوازى لهجی وهژدەهەمهى ههدهسیه له سیروشیتییەکان كه مان ئاسیتى زانسیتههه دابنێین، به

 (.١٠: ١٩86ن )ژێنێت، كهك گروپى بچووكتر دهدی وه

كیشى  جۆر، یان تایپ و ژێرچەشن، یان جۆرى الوهى بن و كێشه  ورهى جۆرى گه كێشه   كاندا كه بييهدهئه  ى جۆره م پرسە ئاڵۆزه له
نییه. كارل ڤیێتۆر،    وهیانه بارهتا ئێستا هاوڕایی و کۆدەنگی له   كى تیۆریکی دیكه ئاڵۆزییه   ش بۆخۆىمهر ئه هه   وێ كهكه تێده
ى  جۆرى شیعر بكرێ. ئەو وشه   باس له   ب بكرێ، باشتره دهكانى ئهجۆره  جیاتى ئەوەی باس له   له  ى شاعیر، پێی وایه ك گۆته وه
ماناى جۆرى    به  ك جۆری ژانر كه نه  ،ستێوهجۆرى بچووكتر )تایپ( ده  ر بهه رانببه  هێنێ كهكارده به ١جۆر، یان ژێرچەشن بن 
م  گهده ٢كانى گۆتهڕسته و دەڵێ: من له، ئه زۆر گونجاوه   وهیهم باره ى شاعیر له كانى گۆته ڕوانینه دێت. ڤیێتۆر پێی وایه  وره گه
ى جۆر  ك وشه یههیچ شێوه ڵتى بهڕۆژهه - دیوانى ڕۆژئاوایى یشتن له«تێبینى و داڕشتن« دا، بۆ تێگه  كانى له تێبینییه له كه

ى  و شیعره ، یان ئهربرده سه٤قسەی نەستەق،  ٣،ك چامههێنێ، وهكانى شیعر ده وخۆ ناوى فۆرمهڵكو ڕاستهكارناهێنێ؛ به و چەشن به 
تێدایه وهێڕانه گ و هتدسیده قه ٥.ى  و ساتیر  تەنز  ئه له    مانهئه  ،، شیعرى  بچووكى شیعرین. الى  لههه  6و جۆرى  ئهبه ر  ش، مهر 
نیا سێ جۆر فۆرمى شیعرى  ڤیێتۆر پێی وایە ته  7شیعرى لیریكى و دراما، فۆرمى سروشتیى شیعرن.  ،یان داستان  ماسه، حه

ر ئاستى  سهمیش له، جۆرى سێیه وهكاتهرزده به   ماسهكێكى دى حه ، یه ى تێدایه وه، یان گێڕانه وهگێڕێتهكێكیان ده، یه یههه   قینهراسته 
   .(١١:  ١٩86بن )ژێنێت جیاش هه به  شیعرییه  م سێ جۆره بێ ئه . دهیهریی خۆى هه كاریگه ،سكهتاكه

  رى و دژوار  دەبێ ڕەگەزی مێژووییان بزانین؛ چونکە مێكى هونهرههبه  بریتین له  كانبييهده ئه  ى كارل ڤیێتۆر جۆره ڕوانگه  له
، كارل ڤیێتۆر  یههه  وهوه رهى سهم خاڵه ندیى به یوهر پههه  ، كهوهمهكهى پرسیارى یه باره  ، لهكى دیكەشەوه الیه  . لهبزره   م مێژووه ئه

 ندنه سهشهو گه  بنچینه  ى لهو مانایه، بهوه ستێتهبهكانى شیعر ده ره رى شیعر، یان هونههونه  گشتى به  كان بهبييهده ئه  ى جۆره كێشه
م كهیه  كانیش شیعر فۆرمىكۆنه  شارستانییه  بیاتى زۆر لهده ئه  (، لهکەڤنار)یۆنانى    وه مى هێلێنییهرده سه  له  ؛ بۆ نموونه،وه كانهراییهبه

كات: چەشنە یى دهكانى شیعر. دواجار كارل ڤیێتۆر پرسیارێكى بنچینهجۆره   ر بریتى بوون له كانیش هه نجام جۆرهرهو سه  بووه 
  ڵێ: ڕێ؟ لە وەڵمدا ده گهكوێ بۆى ده   كێشێ و لهكوێوە ڕاده   رى شیعر كۆنسێپت، یان ئایدیاى ئەم پرسە لهكان، یان هونهبييهده ئه

  كى خۆڕسكیش ك ئایدیایهش وه مهر ئهبهر لهبى دابهێنرێ، ههده ناتوانرێ جۆرى ئه  كان خۆیانەوە، بۆیهمێژووى جۆره   گومان له»بێ
 (.٢٤:١٩86 )ژێنێت: »بوونى نییه 

و ئه  ىڕێگه  له  وه ب و هۆنینهده كانى گوتن، یان شێوازى ئهره ڕووى فۆرم و هونه  بى لهده ندێ جار جۆرى ئههه  وه،كى دیكهالیه  له
فۆرمى    ندیى بهیوه بى پهده موو جۆرێكى ئهچێ  ههێده وهێنێ. وا  پێكده   كهبییهده ڕۆكى دەقە ئهناوه   كرێ كهدیارى ده   وه تهتێما و بابه

كى )كێش،  رهده  ى( و فۆرمكهڕۆكى تێكستهكى )تێماى، یان ناوه فۆرمى ناوه   ندیى بهیوه شیعر په  ر جۆرێك لهبێ، هههه  وه بیى خۆیهده ئه
ى  بنچینه  له  م بكرێ كهنگاوى دووه ك ههکرێ وه ده   كه  یهو پرسیاره ر ئهش ههمهبێ. ئههه  وه خۆیه  ت بهكان( تایبهڕوا، ڕیتم، بڕگهسه
 بى ده ى جۆرى ئهوه ره وتێكى ده ڵكههه  نیا بهكى ناتوانرێ تهره . فۆرمى ده یهكى ههكى و فۆرمێكى ناوه ره بى فۆرمێكى ده ده ر جۆرێكى ئههه

 
1 Espece.    
2 Goethe. 
3 Balade. 
4 L’epigramme. 
5 Le récit. 
6 Dichtarten. 
7 Naturformen. 
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 له   وێ كهكهردهیى دهكى ڕۆحى بنچینهیهك پێكهاتهوه   یهڵكو شتێكى دى ههبكرێ، به   خشان( پێناسه... په  )كێش و سەروا و 
ندیى شیعرى  تمهندێ تایبههه  ى تراژێدىوهرئهبه »له  ك جۆرێكه ك كۆنسێپتێك و وه تراژێدى وه   قووڵێ؛ بۆ نموونه،ڵدههه   وهقووڵییه 

 تهسڵه و تایبەتمەندی خه  ندێ پێكهاتههۆى هه ش بهمهجۆرە ئەدەبییەکانی تر، ئه  وهبێ خۆى جیابكاته گرێ و دهڵدهخۆیدا هه   له
كى  و فۆرمێكى ناوه   یهوه رهیاكهم تایبەتمەندی جڵكو ئه ریببڕین، به دەوهى زاره رێگه  بێ بتوانین له   و فۆرمهیەوە، ناکرێ به وه رهجیاكه

 (. ١6: ١٩86« )ژێنێت،  یههه

ش پێکهاتەی وه پێکهاتەیەی ناوه  ى، یان بەو نگهو ده به   وهسترێته كییەی ژێنێت ئاماژە دەکات کە دەکرێت ببه ناوه   م فۆرمه ئه
فۆرمه ئه پێكهاتووه  له  كییهناوه   م  قسهچى  ئهده  ، كێ  كێن  یان  كهكا،  قسهنه ساو  ئهكهده  ى  ئاخۆ  )دانهنووسه   مانه ن؟  ر(،  ر 

  دا بەم شێوەیە وەڵم دراوەتەوە: لهكانن؟ لە بەرهەمە هاوبەشەکەی دوکرۆ و تۆدۆرۆڤ وانه كان و پاڵهتییهسایه چیرۆکبێژ و كه 
 جۆره   به  كان بدوێین كه بييهدهئه  ى جۆره كییهره سه  م سێ جۆره له   ویستوومانه ١گۆته و یاكۆبسن،   ه لڕین  تێپه  به  وهه   -  فالتوونئه

مان  هه)كى زۆر  یهفالتوون تا ڕادهكانى ئه ، ڕوانینهدا١٤ى  دهسه  له  ٢ب ناسراون. دیۆمێد دهكانى ئه ئاساییه   كان، یان جۆره سروشتييه
ى  م پێشنیازه ، ئه (كارى شیعردا باسیان دههونه  له   كان و شیعر كه بييهدهئه   ى جۆره باره ريستۆ له كانى ئه بۆ ڕوانینه  شتیش ڕاسته

 كا، له ده  ر( قسهنیا شاعیر )دانهشیعرى لیریكى ته  له  ،كانه ى جۆره وه ى ناوه ى پێكهاته ر بنچینهسه له    كا كهجێگیر ده  وه خواره
یان داستان، شاعیر و كه ماسه حه  ن، له كهده  كان قسه تییهسایهنیا كه شیعرى دراماتیكیدا ته ن  كهده  موو قسهكان هه تییهسایه ، 

ڵكو  دیارى بكرێ؛ به   وهیهم ڕوانگهنیا ناکرێ له كى ته رهكى و فۆرمى دهڕۆك، یان فۆرمى ناوه (. پرسی فۆرم و ناوه١٩٤  :١٩7٢)
  فالتوون و بگرە بۆ كۆنتریش دەگەڕێتەوە. له تا سوقرات و ئه   كه   نهمهزه   ویش بابەتی، ئهوه ى پێکهاتەی ناوهنێكى دیكه پێى الیه به

ر  سهى له كه كۆماره   ركردنى شاعیران له ڕ دهمهكى له رهری سه هانده ٣مى كۆماردا،بەشی پێنجه   فالتوون لهى ژێرار ژێنێت، ئهڕوانگه 
بێ شاعیر  ده  كه  وهداتهش وا لێكده مه؛ ئههاتووه ٤لۆگۆس   و بهالى ئه   كه  یههه  هوڕۆكه ناوه   ندى به یوهكیان په خا، یهردهدوو ئاست ده 

الى    كه   یههه   وه فۆڕمه  ندى به یوهم په كان، ئاستى دووه وانه ند و پاڵهخواوه   داتهبردن نهخشتهتى ئێتیكێك بكا و بیانووی له رایهنوێنه
 6كىیهربردهموو شیعرێك سه هه   ؛ چونكه یههه   وهتى كردنه رایهى نوێنهمۆد و شێوه  ندى به یوهش پهمه، ئه هاتووه  ٥و به ليكزيس ئه

ك رگرێ؛ وه کرێ فۆرم وهى ده كهمانا فراوانه   به  یهربرده م سهیان هى داهاتووە. ئه   ،ڕووداوى رابردوو و  ئێستا   پڕ له  7وه( )گێڕانه 
ڵو،  ك فۆرمى تێكه كاندا، وهتییهسایهنێوان كه   ى دیالۆگ له ڕێگه  وەک شانۆ له   ٩وه،الساییكردنه  8رد،ى بێگه وه فۆرمى گێڕانه 

 (.  ٩6: ١٩86ندێ جار دیالۆگ )ژێنێت، ك، هه دواى یه  ك له یه واته،

 بێته ده  شهكهڵوه رچى تێكه. ههوه تراژێدى و كۆمێدى بۆ الساییكردنه  بنهگرن و ده رده ى ژانرى شیعرى وه شێوه  مانهموو ئهههدواتر 
جۆرى شیعر،    وهتیشهى تێما، یان بابه ڕێگه   کرێ له، دهوهه-ى ژێرار ژێنێتڕوانگه  ر له كى ترەوە، هه الیه   یان داستان. له   ماسه حه

هۆنینەوە«    به  وه رى الساییكردنه»هونه  له  فالتوون شیعر بریتییهالى ئه  كا كهرى شیعر ده ى هونهژێنێت پێناسه  وه م ڕووه دیارى بكرێت. له
و    وانىو ڕه ئهك  كانى سوقرات(، وه كانى سۆفرۆن و دیالۆگه وهك الساییكردنه ى ڕیتم، زمان، شێواز و مێلۆدى )وه ر بنچینهسه له

ك بەرهەمی  دەکرێ وه   ،ڕۆكيان جیایه، یان ناوه تهبابه  كه  وه ره كهى شیعرى السایینه . ئەو دەڵی: »نموونهیهگوتاردا هه  ى لهڕوونبێژییه

 
1 Jacobson. 
2 Diomede. 
3 La Republique. 
4 Logos. 
5 Lexis. 
6 Récit. 
7 Diegesis. 
8 Haple diegesis. 
9 Mimetique. 
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تى پزیشییكی  ابهك بڕۆكێكى وه ناوه  وه ى كێش و سییەروا، یان هۆنینهڕێگه  ى لهشیییعرانه  و جۆره ئه  تتایبه  ناوبەرین؛ به  ١مپێدۆكلیس،ئه
 و پێى وایه. ئهوهتهتكراوهرسیییییتۆش رهالى ئهو بێگومان    جۆرى شییییییعرى فێركارى ناسیییییراوه و بهالى ئهش مهئه ن.كهش ده پێشیییییكه

 رچى لهشیاعیر. هه تاناس  مپێدۆكلیس ناوبنێین سیروشیتئه هێنێ. باشیترهكاردهمپێدۆكلیس كێش بهى ئهمان شیێوههه هۆمێروس به
چاك و خراپ  رسیتۆ به. ئهوههێنێتهو پیندار ده  ٢ى شییعرى سیافۆشییعرى لیریكى ناسیراون، نموونه به ن كهشییعرانه و جۆرهى ئهباره
 (. ١٩86:٩6) »بووهڵوێستى ههمان هههه ٣فالتوونیشکتێبەکەیدا ناویان ناهێنێ، ئه له

هونه ژێنێت  شیعرییه   ،شیعررى  ژێرار  مۆرکی  لهیان  بنچینهسه ت  ده ر  دیارى  ئاست  دوو  كه ى  به یوهپه  كا    ندییان 
 كا؟ واتهش دهپێشكه   تییهرایهم نوێنهچۆن ئه   كهم: شیعره كا؟ دووه تى چى ده رایهنوێنه  كه م: شیعره كه؛ یهیههه   وهكردنه تىرایهنوێنه

  ندى به یوهیان په  یه،هه   كانى مرۆڤەوهكرده  ندیى بهیوهیان په مهو، ئه ڕاى ئه   ر بهەونێکە؟ هه ل  شێواز و  شێوازى گوتنەکەی بە چ
. ئێمه   ر بهرامبهبێ به  وه خواره  ، یان ڕووى له سەرەوەڕووى له   ،ك بێتییهرایهنوێنه  کرێده  كه  یههه   ەوەمرۆڤخودی  تى  رایهنوێنه

ر  سهبى له دهكانى جۆرى ئه واوى تیۆرییه؛ ئەو ڕوانگەیەش تهیهبى و شیعرمان هه دهسێ جۆرى ئه   ێمه ئ   ى ژێرار ژێنێتڕوانگه   له
: لیریك،  م سێ چەشنەش بریتین لهدادەچۆڕێ، ئهن و هەر چەشنە جۆری ئەدەبییان لێ وره ش سێ جۆرى گهمانهزراون، ئه دامه

یان، یان جۆرى  كهر یه هه  مانهئه  ٤رایین )جۆرى كۆن(، بى به دهجۆرى ئه   جۆرانه،   مى ژێرار ژێنێت ئه ڕوانگه   ئێپیك، دراماتیك. له
جۆرى ئێپیكدا    جۆرى دراماتیك ئەمانە لە ئارادن: تراژێدى، كۆمێدى، دراما. له  ، لهخۆیان، بۆ نموونه   گرنه ى بچووكتر دهدیكه
ك سروود،  لێك زۆرن، وه شێكن لێى گه ى به جۆرانهو بن جۆرى لیریكدا ئه   . لهیه، یان داستان خۆى ڕۆمان، یان چیرۆكی ههماسه حه
 (. 8٩: ٢٠٠٤، ٥)تامین و هونێر   .، شیعرى داشۆرین و هتد، شیعرى نامهوه، شیعرى الواندنه سیده قه

ئه   به كۆن( سه )به   م سێ جۆره گشتى  و  تێگهره رایى  زیاتر  بۆ  لهكین.  لێیان  پێكهاته   یشتن  ب  ڕووى  شێوازى    وهوونیانه و 
سێ    گوترێ لیریك، ئێپیك، دراماتیك، به ده  ندێ جار كهگرێ. ههڵدهى زۆر هه وهیان خوێندنه وهو لێكدانه  وه و شیكردنه   وهگواستنه
( بۆ  ماسه ك لیریك بۆ گۆرانى گوتن و شادى، ئێپیك )حه نرێن؛ وه خالقى مرۆیى دادهڕوونى و ئه ر و تایبەتمەندیی دهكارێكته 
نزیك مه. ئه شانۆ، دراماتیك بۆ یارى و  وهگێڕانه  ؛ بۆ  وهكاتهب وردتر ده دهكانى ئهیشتنی جۆره و تێگه   كى دروسته یه وهكردنه ش 
ك ه ى شاعیرێكى وڕوانگه   . لهكردووه   تهم بابه ى زیاتریشیان بۆ ئه وهكان لێكدانه فرانسییه   ڕۆمانتیكه  ره ، شاعیر و نووسه نموونه 

تایى  رهمى سه ردهتى وەک لیریك بۆ سه مى مرۆڤایهردهن و سه مهسێ ته   ر به رانبهب بهدهى ئه وره گه  م سێ جۆره یكتۆر هوگۆ، ئهو
 . ستنوهده رخمى هاوچهردهمى پێش زانین، دراماتیكیش بۆ سه ردهسه ر به رامبهتى، ئێپیك به مرۆڤایه 

كى  رهكى و فۆرمى دهفۆرمى ناوه  ندى به یوهر په ش ههمهئه  كه  بۆ بابەتیکی دیكه   وهڕێینهبگهش  پێویستە جارێكى دیكه 
،  م سێ جۆرەدا جیاوازهك له ر یه هه   ى گۆكردن له و مانایه یه؛ به خێكى زۆرى هه بایه  6بابەتی گۆكردن   وهم ڕووه ، له یههه   وه كانهجۆره 

ب دهكانى ئهموو جۆره هه 7ك نۆرترۆپ فرای،داڕێژێکی وهالى تیۆرین.  دهنیشان ده  وه رهو ده  وهى ناوهوتڵكهش سێ نرخن هه مانهئه
و بریتین  الى ئه  ریستۆ كه ئهسەردەمی  ش بێگومان تا  مانهى ئه گ و ڕیشه . ره وهبنهڕۆمانس، ساتیر، مێژوو كۆده   ی:سێ جۆر  له
 .ەڕێتەوەدەگ  : لیریك، تراژیدى و دراماله

  وهره سهكو له  ر وه ربڕینەوە، ههشێوازى نووسین و ده   به  گرێدراوبدا  ده مێژووى ئه  بييەكان لهده ئه  ، مژاری جۆره وه كى دیكهالیهله  
  ڕێ؛ چونكه پهش تێده یهم چوارچێوه كان و شیعر لهبييهده ئه  پرسی جۆره   كه  ش زۆر زیندووه م ڕوانینهڵم ئه؛ بهپێکراوى  گشتى ئاماژه   به

 
1 Empedoclis. 
2 Sappho. 
3 Platon. 
4 Archi-genres. 
5 Tamine et Hunert. 
6 Enonciation.  
7 Northrop Frye. 
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په  به یوهبابەتی شێواز  ئه  ندیى  و  داڕشتن  و  بۆ خۆىیههه   وهزموونه ڕوانین  شێواز   له  گوتاره  كانى هییندتمهبهیتا  له   کێكه ی  . 
 ١. دایژێبوون ڕ  و  ژىێ وانبهڕ

 6،و ئێنیاد  ٥جیۆرجیك  ٤بووكۆلیك، »   به  وهستێته بهده   وهرهى سهم سێ جۆره ئه ٣ى ڤیرژیل باره كانى له تێبینییه  له ٢ئیلیوس دۆنات
  . (٢٠٠:  ١٩٩8 ١٠)كۆمپانيۆن،   «  ٩ماسى و شیعرى حه  8شیعرى فێركارى   7شیعرى شوانكارە،  ك بریتین له دواى یه   ك لهش یه مانهئه

م  ردهبه   خاتهمانده  یهم دیارده ڵكو ئه بى و جۆرى شیعر نییه؛ به دهنیا دیاریكردنى جۆرى ئه ر ته كان و شیعر ههبييهدهپرسی چەشنە ئه 
وێ. ئامانجى تیۆریى جۆرى  كهرده ك زمانێكى گشتى دهدەق بۆ خۆى وه   وهكیی دەق، لێره كى و ناوه وتى دره ڵكه تایبەتمەندی و هه

كى  یهدیارده  له   ب بریتییهدهى جۆركانى ئهنتوان كۆمپانیۆن، كێشهى ئه ڕوانگه   . لهگشتییه  وتهڵكه م هه له  بى ئاودیو بوونه دهئه
ى  باره ر له خوێنه  نهدهزانیارى ده   ێسایهڕر و  م كۆد و پێوهێساى یارى. ئه ڕندێ  رى گشتى، هه ندێ پێوهبى، هه دهوەک: كۆدى ئه 

موو تیۆریى  ، مۆدێڵى هه م مانایهپێى ئه كرێ. به ر دهیسهیشتن مهتێگه  بابەتی ىلهسهمه م جۆره ناو تێكست، به  تى چوونه چۆنیه 
ش ێ شێوازه م سئه ١١ۆمان ئینگاردن ڕى  ڕوانگه   شبوون بۆ سێ شێوازى كالسیكى. له دابه  له  ؛ جگهنییه   شتێکب  دهكانى ئه جۆره 

ى ڕوانگه   له ١٣مانایى و نزمى. ستى بێ م: ههسێیه  م:  تراژێدی،دووه ١٢ت،خامهفه  زنى و پڕ له ستى مه م: هه كهیه  : بریتین له
 (. ١87: ١٩٩8وەدا )كۆمپانیۆن، خوێندنه  یین له ، مۆرکی بنچینهم سێ تایبەتمەندییە شێوازییهئینگاردن، ئه 

بۆ پێش پێکهاتخوازەکان    وهڕێتهگهده   وهڕووى مێژووییه   له  كه   رنجڕاكیشه سه  وهیهم باره كانیش له ووسه ڕ  ڕوانینى فۆرمالیسته
ى چەشنە  . یاكۆبسن كێشه رنجڕاكێشترهموویان سه هه  له   وهم ڕووه و بەر لە رۆالن بارت و ژێرار ژێنێت. ڕوانینى رۆمەن یاكۆبسن له 

 كانەوە پێناسەی دەکات. یاکۆبسن پێی وایهبييهدهئه   بیى جۆرهدهگۆڕ و زمانى ئه ێکهاتەی ڕێزمانى نه پ  كان گرێدراو به بييهدهئه
بریتییه لیریك  یهكه  له  شیعرى  له كهسى  ئێستا حاڵه   م  له سى سێیه كه   له  بریتییه   ماسهچى حه ، كهداتى ڕێزمانى    مى ڕابردوو. 

 (. ٣٢١:١٩86وانى دى، بینرێ )ژێنێت و ئه م دهسى سێیه ك كه وه وهرهده له  ەداماسحه  ڕاستیدا »من« ى وەگێڕ له 

دا الى ژێرار ژێنێت و هانس رۆبێرت یاوس ى  یهو شێوهبه  بى، وەک نموونه دهتیۆریى ئه    و  خنهكانى ڕه ڕوانگە نوێیه   له
ند  چه  بى به دهموو بەرهەمێکی ئه هه  . الى ژێرار ژێنێت  یههه  »وه »خوێندنه   به  ندییان یوهپه  ب  دهكانى ئه جۆره  ى  ، كێشه هاتووه
ده  ورده  كه   وره تێكستێک  »پارات  دراون  وه  ١٤ێكست«بە  دەکات؛  پێشه ناوزەدیان  ناونیشان،  په ك  پێڕست،  ناونامە،   راوێز،  كى، 

شكردن و ناساندنى دەقی  پێشكه  ، ئامانجیان  تێكستانه    ورده  م  موو ئهكتێب. هه  رگى  ر پشتبهكانى سه نگاندنه ڵسهو هه   وهلێكدانه 
؛ بیدایەدهى ئه كى دیكه تیۆرییه  چوارچێوه ى یاوس له رچى ڕوانگه گهكرێ. ئهدیارى ده كان پرسی جۆره وه ، لێرهكییهره بى سه دهئه

 
1 Rethorique.  
2 Elias Donat. 
3 Virgile. 
4 Bucolique. 
5Georgique . 
6 Eneiade. 
7 Pastorale. 
8 Didactique. 
9 Epopée. 
10 Compagnon. 
11 Roman Ingarden. 
12 Sublime. 
13 Grotesque. 
14 Paratexte. 
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خوێندنه  له   مڵ به خوێندنه جوانی یان وه پرسی  وه     وهناسیی  خاڵه له ١رگرتنداو  ژێنێت کۆدەبێتەوهگهله   م  ژێرار  بابەتی    كه  ڵ 
چەشنی كى، چونكه  رهكى سه یهكێشه   كان ناکرێ ببێته بابەتی جۆره   یه؛ بۆیه هه   وهوهدنه خوێن  ندییان بهیوهكان په بييهدهئه  چەشنە  

بەراوردێک وایه   ك  ژێنێت وه    ش الىمهو ئه   خۆیى لە ئارادیەخۆبه  كى  یهشێوه   بى به دهک ستاتووێكى ئهوه  میشهئەدەبی هه 
لە گۆڕێدایە؛    خۆییه خۆبه   یشدا ئەو شێوه   -ى دیاردەناسیی هۆسێرل فهلسهفه  له  .دەیناسێنێ  ڵوێستێكى سروشتىهه    به و  ئه   کە

)كۆمب،  ٢ك میكێل دوفرێن وه   هاتووه   ندێكى دیكهالى هه ك له بكرێ وه   تیۆریزه  وه ناكا پرسی خوێندنه   وهو پێویست به الى ئه   بۆیه 
١٢: ١٩٩٢ .) 

و بە »ئاسۆ  الى ئه و    یهناسانەوە ههمەودای جوانی  ندییان به یوهپه ٣ڕوانینى تیۆرییەکەی یاوس،   كان له بييهدهئه  پرسی جۆره
م  ى ئه رچاوهگۆڕێن. سه كان دهكان و كرده شته  وەداڵ خوێندنه گهله  داره و رچاوهمێكى سه ك سیستهناسراوە؛ وه  ٤كان« ڕوانكراوه چاوه

 و تێكستهجۆرى ئه  كه   وهكاتى خوێندنه   ب له دهكانى ئه ى جۆره باره   له  مانه ى پێشتر هه زموونهو ئه م، ئهكه یه   ؛ش سێ شتهمهسیسته
بى و  دهنێوان زمانى كارى ئه  م، جیاوازى له دا. سێیه پیشانى ده  و تێكسته ئه  بى كه دهم، فۆرم و تێماى كارى ئه كا. دووه دیارى ده

واقیعى    ر به بهنراكا( به شی دهرى پێشكه بى و هونهدهكارى ئه   یاڵى )كه نێوان جیهانى خه   ك لهك جیاوازییهوه   ۆژانه زمانى پراتیكى ر 
 . رۆژانه 

 وهشهمهگۆڕێ؛ له ر بۆ جیهان دهبى ڕوانینى خوێنهدهكارى ئه  وێ كه كهردهتى ده ڵیهكى كۆمه یهك كرده ب وهدهئەرکی ئه   وه لێره 
 ندییان بهیوهب پهدهكانى ئه كى ترەوە، جۆره الیهبێ. له  دروست دهڵ  ب و كۆمهدهئه   وه له و پرسیاركردنه   وهكى پێداچوونه ندییهیوههپ

تى  سوفى فرانسى مێرلۆپونیلهك فهر وه نجام هه ره. سه دەڕواتەوەش تا فیردینان دو سۆسوور  م ڕوانینهیه؛ مێژووى ئه هه   وهزمانه 
وتێكى  ڵكه بیش هه دهكانی ئه ى داوین؛ جۆره ورهده   كهڵكو زمان ئاسۆیه پێشمان داندرابێ؛ به   له  چێ، »زمان شتێك نییه بۆى ده 

مان »ئاسۆ  الى هانس رۆبێرت یاوس هه   م »ئاسۆ« یه(. ئه١٣:  ٥،١٩٩٢ى پێى بزانین« )كۆمبوهبێ ئه   یهوهسروشتى خوێندنه
 گرێ. ردهوه كردنى خۆى کەڵکی تەواوی لێب بۆ تیۆریزه دهكانى ئه جۆره  كه یه ڕوانكراوكان« چاوه

 سازى و دەرکەوتنیان زموونى كوردى: زاراوه كان و ئه بييه ده ئه   جۆره  ـ٤

وه دهئه   له كوردیدا  نووسراوى  ئه بى  ئه ك  خاوه دهزموونێكى  نه بیى  و  كولتوور  ئه ریتى مرۆیى، جۆرهن  ئدهكانى  لە  ئه ب  و  م  ارادان 
مڕۆ گۆڕان  تا ئه  وه كۆنه   ر لهن. ئەدەبی کوردی هه دهجیاجیاكاندا نیشان ده   مهرده سه  له   و مرۆڤەش تایبەتمەندییەکانی ئه جۆرانه 
رى نووسراوەی كۆنى  زموونى شیع ئه   نووسراودا. له بى نه دهبى نووسراو و ئه دهئه   ك له؛ وه بووه ندیى خۆى هه مهوڵهندن و دهسهشه و گه 

زموونى شاعیرانى  واوى ئه ش تهمه. ئهبووه هه  سیده ل و قه زهى فۆرمى چامه و چوارخشتەکی و غهشێوه   كوردیدا، شیعرى لیریكى له 
لە ئەدەبی  کە یەکەم دەقی نووسراوی بڕواپێکراوی ڕێبازی گۆرانی داناوە بۆ جزیرى و خانى    وهرێشانهال پهمه  ، لهوهگرێتهكۆن ده 

نالی، سالم، کوردی، مەحوی و شێخ ڕەزا و حاجى قادر بە کوردیی ناوەندی لە سەدەی   گاتهکوردیی کورمانجیدا و تا ده
میى ڕاى كه ره كاندا، سه كوردییه  رچاوه واوى سه ته  گشتى له   رخ. به هاوچه  ى ردى و شاعیرانى دیكه نۆزدەهەمدا و گۆران و هه 

كرێن؛ لیریكى و ئێپیكى. جۆرى  ش دهكان بە سێ جۆر دابهشیعره  كان، یان جۆره بييهدهئه  ، جۆره وهیهم باره له  وهڕوانين و تۆێژینه 
 ش پرسیارى دیكهمه؛ بێگومان ئه لە ئەدەبی کالسیکی کوردیدا بوونى نەبووە   کە  م، واتە ئەدەبی دراماتیك، یان شانۆیی سێیه 

 . نزیكه   وهوهندى كولتوورى ئه ناوه   بى كوردى زیاتر لهدهئه   كه  بى فارسیش ڕاسته دهك بۆ ئه یهتا ڕاده  وته ڵكهم هه وڕووژێنێ و ئه ده

 
1 Esthetique de la reception    
2 Mikel Dufrenne 
3 Jausse . 
4 Horizon d’attente . 
5 Combe . 
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  عرىیتاكانى شیییرهسیییه  ۆب وهانهڕگه به  مانیسیییتیوێپ مهێئ  دا،یبى كورددهزموونى ئهئه كان لهبييهدهئه رهۆج ەلبۆ تێگەیشیییتن  
، بووه  كىیریل  عرىی؟ شیییبووهكى ههكى و ناوهرهده  كىێرمۆچ ف كسیییتهێم تكوردى. ئه  ىیعریشییی یقەد  مكههی  ۆب ەوات  ؛هیكوردى هه

تاكانى  رهسییه باس له  ۆنكیدڕۆ  ووسییىڕ  گى ۆلۆكورد وههیم بارهله ؟دهیسییقه  انی  روا،ەسییجووت  انی  ن،ماسییى؟ داسییتاحه  عرىیشیی  انی
 وهواتهڕده هیو گوا ییییییه  -مانێسل  میلهى سه ( كهماهۆی)پ  ژێدر  كىهیدهیسقه  ۆب وهتهێنڕێگهده هیتارهم سهكا و ئهبى كوردى دهدهئه
   ته نهیشییییتوویگهنه مهێئ  سییییتاێتا ئ  یرچە. گهیهه  نیوانڕ  رۆكوردى ز  كسییییتىێت نیمكههیى  باره . لهاسییییتڕكانى ناوهدهسییییه  ۆب
 ؛هیهه  كىێژووێم   هیتارهم  سییییییییهئه  ەوەکانەکورد  ەرەژێتو له   رۆز  ىوانگهڕ له  مڵبه  كراو؛یارید  كىێوتنككهێو ر  كسییییییییتێت
  .یەائاراد ەل  شیكورد كستىێت  مكههی  یەواەک

ن ئۆگوست  الیهله    كا كهده  ستنووسانه و دهیەم باس لهڤدهى حه دهبى كوردى سه دهناوی ئه به   یداكانوتاره   كێک لهیه  له ١ۆدینكۆ ڕ
شیعری    ما، واتهپۆیه  ۆدینكۆ به ڕ  كه   یخایوسف و زوله. ئەو تێكستى شیعرى  وهتهى نۆزدەهەم كۆكراونه دهسه   له  ر ژاباوهلێكسانده ئه

یان قه  ناوى ده سیدهدرێژ،  بەرهەمی شاعیر سه   هێنێ،  بە  ئه ردهدەدا. سه لیم سلێمان ڕەپاڵی و  وەک ئەو دەڵێ    یهسیدهم قهمى 
خستووە و دواتر باسی لەسەر دەکەین؛ سەلیم سلێمان  اندەری  نوێیەکانڕاست، بەڵم وەک توێژینەوەی  كانى ناوه دهبۆ سه  وهڕێتهگهده

ربارى  لیم سلێمان، شاعیرى ده سه   كه  دا نووسراوه كهستنووسه كۆتایى ده  ێ: لهۆدێنکۆ دەڵڕ لە سەرەتای سەدەی هەژدەهەمدا ژیاوە.  
بووه  )توركیا(  خێزان  پۆیه میرنشینى  زلێخا ماى  .  و  ئه به   یوسف  زانیارییانه پێى  پێمان گه و  یه ى  به كهیشتوون؛  شیعرى  رهه م  مى 

  لە   كه  ما. پۆیهشیعرى كالسیكى فارسى بووه   یشێوازێكى باو  كه  ،وه سەروا هۆنراوەتهى جووتشێوه   به کە    ڕاستهكانى ناوه دهسه
 (. ٢٠٠٤: ١7٢د، ەمەج نووسراوه )قادر محزهکێشی هه  دێڕدا و به ١7١١

ى  بدهئه   كانى شیعر، تا ئێستا له جیهانییه   پێى فۆرمه   به  ٢.مایهى پۆیه كێشێ، زاراوهادهڕ  رنجى ئێمهسه   ەدام ڕوانین ى له وهئه
ریتى  نه   ك له وه   ى درێژ، یان چامه سیده قه  ر به رانبه ما به، پۆیه بى نەتەوەکانی ئێرانیدا ناسراوهدهئه  له   ەتتایب  كوردى و جیهاندا، به 

 ى شیعرى كۆنى كوردى له گ و ڕیشهك ڕه ێ وه کرو ده   رنجڕاكێشهش ڕوانینێكى سه مهستێ. ئهوه؛ دهشیعرى كوردیدا هاتووه
ۆدینكۆ  ڕى  م ڕوانینه ى ئه یه و كێشه ین. بێگومان ئهت ڕەچاوی بكه تایبه  كانى شیعر به گشت و جۆره   ب بهدهكانى ئهت جۆرهبابه 
نیا  ب كردووه؛ تهدهكانى ئه جۆره  باسیان له   گرانى كورد، كهخنهواوى مێژوونووسان و ڕه ته  كه   وهباتهمان دهوهیورووژێنێ به الى ئه ده

لە الیەکەوە، وەکو ژێرچەشنی شیعری لیریک لە   ن. خاڵی هەرە گرنگ لێرەدا ئەوەیە کە پۆیەماكهده ٣لیریك و ئێپیك  باس له 
کە   دەگرێتەوە  زڵێخا  و  یووسف  نموونەی  پێکردووە؛  ئاماژەی  ڕۆدێنکۆ  وەک  تریشەوە،  الیەکی  لە  و  دەدرێ  دیارە  قەڵەم 

یشی  ترتر و تەنانەت گشتگیرباڵودەکرێ واتای بەرو  چیرۆکەشیعرە؛ هەر بۆیەش ئەو زاراوەیەی ڕۆدێنکۆ بە کاری هێناوە  
 هەبێت.  

بەستن بە لێکۆڵینەوەی ئەم دواییانەی توێژەرانی ئەدەبی کورمانجی، لە هەمبەر ئەم ڕوانینەدا، بەختیار سەجادی بە پشت
ۆدێنکۆدا  ڕیە، نەک سەلیم سلێمانی، بەو شێوەیەش لە نووسینەکەی  -پێی وایە ناوی ڕاستەقیەنی شاعیری ناوبراو سەلیم سلێمان

شاعیری ناوبراو لە چەرخەکانی ناوەڕاستدا نەژیاوە و گەرچی لە هەندێ سەرچاوەدا بە  تۆمار کراوە. هەروەهاش پێی وایە  
لە سەدەی هەژدەهەمدا ژیاوە. )سەجادی، کە  دەرخستووە    انهاوچەرخی مەالی جزیری دانراوە؛ بەڵم لێکۆڵینەوە نوێیەکان ئەوەی 

ئا ٢٠١٥:  7٥ عەبدولڕەحمان  لێکۆڵینەوەی  بە  پشتی  سەجادی  ڕوانینەی  ئەم  کتێبی  (.  لە  کوردیا  داک  ئەدەبیاتا  دەسپێکا 
دەکا و دەڵێ: ئەم دێڕە ئاماژە بە ساڵی نووسینی بەرهەمەکە    یووسف و زوڵەیخابەستووە کە ئاماژە بە دێڕێکی    کالسیک

دەکا: »لەورا ب حیکایەتێ شەنییە/ تاریخ ژ ئیسمێ حەق خەنییە«. هێنانی »حەق خەنی« بەپێی پیتی ئەبجەد بەرامبەری 

 
1 Rudenko. 
2 Poème. 
3 Lyrique et Epique. 
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  ە مێئ  ۆ ب  ١8  ەیدەس  ،ەاوی ژ  داێیت   ەریشاع  م ەئ  ەک  ێمەردە س  ییەاریزان  مەئ  ێی پەب  یەواەک  ؛ ێبەد  ١١68/  ١7٥٤ی  ڕێکەوت
 (.٢8٥: ٢٠١٥)ئاداک،  کاتەدشانیستنەد

 ەی وتە رکەد  مەکیە  یەوا  ێیپ  ؛ەوە تۆوباڵ ب   ێل  یرگەب  ند ەچ  ستاێتا ئ  ەک  دای کورد  یبەد ەئ  یژووێم  یبێ کت  ەل  یجادەس
  ە ل   نجام ەرئە س  ی بێکت  ی کانییەنییئا  ەنراوۆه  ەیربۆز  ەڕەیە باو  و ەئ  ر ە سەل  و ە. ئیە دایرانۆگ   یبازڕێ  ەل  یکورد  ینووسراو   یبەدەئ
  یالمەک ە ل  مارکراوۆت یوێش  ەب  ستاێو ئ ە وە تەتردا نووسراون یمانەردەس ەو دواتر و ل ەوەتەنراونۆه  یکەزار ەیویش ەب تاداەرەس
  رانەژێتو  نیەال   ەل  ییو دروست  یاستڕ  ەک  یکورد  ینووسراو  یقەد  مەکیە  یەوا  ێیپ  یجادە. سدانەمێئ  ستەردەبەل  دانجام ەرئەس

د   یبازڕێ  ەیخان  ەچنەد  ەک  یرەوەنید  شانێرە پ  الەم  یکانە عریش  ەل  ییەتیبر   ؛ەوەتێکراب   استڕپشت   ەوەکانەناس نووس ست ەو 
  ێندەه تەنان ەو ت یکەل یرک ۆم مەڵ ب ؛ەکهاتوونێپ یورامەه  رە س ەل ی رۆز  ەب  یرچەگ ەوەش ە زارناسان یوڕ  ەو ل ە وییەرانۆگ
 (.٢٠١6: 77) ەارید  ەوێپ  انیشیکورد  یتر یزارەوێش

 و له   بى دراماتیكييهدهئه   كه   م داوه بوونى جۆرى سێيه نه   خيان به گران بايه خنهڕه   ندێ له بێجگە لە لیریک و ئێپیک، هه
 نیا لهته  ، جۆرێكه ی، جۆرى شانۆیوه وانه ى ئهڕوانگه   ن. له كهده  بوونییه و نه و پرسیار له  داناوه ن بۆ  ابى شانۆییدهئه  ریدا رانبه به

ش مهرى. ئهو هونه   هزریندنى ماددی و  سهشه رزى گه ئاستێكى به   تهیشتوونه ى گهڵنه و كۆمه ؛ ئهیهكاندا هه وتووهپێشكه   ڵهكۆمه
تاریخ ادبیات  بینرێ؛ بۆ نموونە، جەمال ئەحمەدی لە  بى رۆژئاوا دهدهئه   زیاتر له   ،بىدهبەتمەندییەکی ئه ك تایك و وهیهك دیاردهوه

تراژێدى، دراما و كۆمێدى لە ئەدەبی    كرێ و پێكدێ له ڕۆژئاوادا ده  له   یبى شانۆیدهى بۆ ئه شكردنهو دابه دا پێی وایە ئه کردی
دەڵێ:   ئەحمەدی  دەرکەوتووە.  بە کەمی  لهتوێژه»ڕۆژهەڵتیدا  بڕوایه ران  بنچینهو  هونه دان  )بە  دا  ئێران  له   ی رى شانۆیكانى 

وتى  ڵكه مان هههه   یشمایەیە. شیعرى شانۆیمتایى و كه ره یۆنان و نەتەوەکانی تری ئۆروپا، زۆر سه   راورد لەگەڵ به  كوردیشەوە(، به 
 (. ٥٢:  ١٣٥٢« ) تایى ترهرهى ئێران هێشتا الوازتر و سهمان شێوه هه  بى كوردیشدا به دهئه . له یههه

ڕۆیشتوون.  نه  یەدام ئاراستهستن، به ر دهبهى له رچاوانه و سه؛ لەبەر ئەوەی زۆربەی ئه یهخی خۆی ههڕوانینی سەرەوە بایه  
لیریك    نیا باس له ب، تهدهكانى ئهپرسی باسكردنى جۆره   گرانى كورد له خنه ران و ڕهتوێژه  كه   وهڕێتهگهكى بۆچى دهرهى سه كێشه 

بوونى تاکایەتی.  تى و نه ڵیهیى پێکهاتەی كۆمه بۆ تایبەتمەندیی ساده   وهڕێتهگه، بابەتەکە ده وهى ئێمهڕوانگه   ن؟ لهكهده   و ئێپیك
الی سەجادی شیعری شانۆیی لە ئەدەبی فۆلکلۆریی کوردیدا دەرکەوتووە و بە شێوەی سادە و ساکار بە بەراورد لەگەڵ  

ه رۆژئاودادا  نووسراوی  گەمە ئەدەبی  لە  و  زارەکی  شێوەی  بە  تەنیا  و  نووسراو  قۆناغی  نەگەیشتۆتە  بەڵم  ەبووە؛ 
 (.  ٢7: ٢٠١6کەکاندا بەکارهێنراوە )یەفۆلکلۆری

 ڕوانینى گۆران   ـ١ـ٤

  زۆرێک له  زانین له ؛ دهیههه وهرى شیعرى خۆیه كان و هونه ییهخنههڕ ڕوانینه  ندییان بهیوهكان په بييهدهالى گۆران بابەتی جۆر ئه 
ى  ڕوانگه   ، لهكردووه   هندیى شیعرى كوردى باسى لێوتمهتى كێش و سەروا و تایبهڕۆك و بابه ت تێم، یان ناوه بابه  كانیدا لهوتاره 

ندی  یوهم بابەتە پهئه  ،ترێك بۆ بوونى شیعرییه پێوه   كێش ببێته   رج نییهو مه الى ئه له    كه   كردووه خشانى شیعرى باسى لێشیعر و په 
رنجێكى  سهوتارى    ن و هۆراس. گۆران له فالتووریستۆ و ئه بۆ ئه   وهڕێتهگهى ده كهرچاوه سه   كه   یههه   وهكانه كۆنه   رههه   شكردنه دابه   به

رگ  و به   وێنه  به   مانهماشاى کێش و سەروا ناكات بۆ شیعر، ئهسڵى ته رتێكى ئه چاوى كه   به  ١رستۆ ڵێ: »ئهدا دهشیعر  كورت له
الى شیعردا ناچێت،  هیچ به   ،یهست هه ڵبهههزۆر    الى وایه ك شیعر، وه ست )نظم( نه ڵبهنیا بۆ ههزانێ ته ه دپێویستیان    به   نێ وه هددا

 
1 Aristot . 
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 ن یمكه هی  مه(. ئه ٢٠٠٢:٢٥ئاشنا    ە)ل  «وهتهێبكر  ۆب  گاىێ ساغدا ج   عرىیش   زىڕی   له  ستهیو ێپ  شیخشانى په قسه   رۆ ك زروه هه
  .ستبهڵو هه  عریك شخشان و وه و په   عریك شوه وهكاتهبى ده دهئه  كىێرۆ ند جچه ۆ ب  كهیروازه ده كه  رانه ۆرنجى گ سه

 و له  ماێت   ووىڕ  له   ۆوخ استه ڕ  كا كهده  عریش  ره ۆند جچه  باس له   ستا«بهڵهه  له   ىیو تازه  نىۆناوى »ك دى به    كىێوتار  له
  له   ەوەكانبييهدهئه  ره ۆج  به  داتەد  انێیگر  ،ێ نێد  انیناو  عرىیرگى شبه   انی  چم،یب  انی  ،نهێو  و به ئه  كى كه رهده  رمىۆ ف  ووىڕ
  ى كوردى، به تازه  ستىبهڵ: ههەڵێد  رانۆگ  ؛هیهه  وه عره ی ش  كانىره ۆج  به   انییندوهیو پهالى ئه له    تداه ڕبنه  له   كه  ورديدا،بى كدهئه
)عروض( بوو.    ن ۆك   ستىبهڵهه   شىێك  كداێكات  مقطع(، له   –  جای)ه  نجهپه  –ونجه ح  ىكههییوهتهنه   ە شێر ك سه  وه تهچووه  رىۆز

لهبووه   ندبهب یرككى، تهكى، چوارخشتهخشته  نجێل، پزهغه  ،دهیس: قه نۆك  ستىبهڵهه   یقالب   ێنو  ستىبهڵهه   یقالب  كداێكات  ، 
،  ٥،  ٤،  ٣  ان ی   رى،ێندى دوو دبه   كهیژماره  له   كهاتووه ێ پ  كه   ،ێبده  ژ ێدر  ان یكورت،    كىهیپارچه   ێ)غنائى( ب  ك یری ر لگهئه
دا تازه   ستى بهڵهه   له   ن؛ێستربه ده  وه كه ێپ   اوازیج   رى ۆ به ج  ،ێبمتر نهكه   ر ێدوو د  له   كێ رجمه  ش به ندانه به   مئه   یرواەس  ،...تا، كه6
و    نۆ كوردى ك  له   كىۆریچ  ستى بهڵ( و ههداستان )ملحمه  یقالب   مڵبه  ؛هیین   ناۆ هى ك  له  كه  ،هیهه   كىیدرامات  یقالب  ىنهێو

 (. ٢٥) كنهیكو وه  اڕك ێدا تتازه

ك  بى جیاواز وهدهندین جۆرى فۆرمى شیعرى جیاواز، جۆرى ئهك چهوه  كارهێنراوه ك بهیهند زاراوه چه  داى گۆرانسفه م وه له
. كارهاتووه ش بهرانى دیكه الى نووسهله  كه ،ستى شیعرى چیرۆكییهبهمه ستى چیرۆكى كه ڵبهلیریكى، دراماتیكى، داستان و هه

 ڵم بهبێ؛ به ك دروست ده ڵییهست تێكه ڵبهنێوان شیعر و هه  ندێ جار له زاراوەناسانە هه   كىیهك كێشه الى گۆران وه رچى  گهئه
،  یدابى كورددهئه   كانى شیعر له كییهرهسه   تهر بابهسه   دێته  ڵم كه ؛ به وهكاتهستدا لێكیان جیادهڵبهرایى شیعر و هه پاژی به  ڕوونى له 

م پاژەدا  له   وهدڵنیاییه   ڵم به ى ئاڵۆز كردووه؛ بهكهوته ڵكهش هه مههێنێ. ئه كاردهشیعر به  رباڵوەکەیبە   مانا   ست به ڵبهزاراوەی هه 
 نێ.زم دادهنه  ست به ڵبههه وه رهسه  له ، چونكه ستى شیعرهبهست مه ڵبهزاراوەی هه گۆران له 

و زیاتر    ى نییهشیعرى كۆندا وێنه  له  كا كهشیعرى دراماتیكى ده  گۆران باس له   سفەدا ئەوەیەم وه له  رنجڕاكێشهى سه وهئه
 به، دهئه  م جۆره هێشتا ئه   پێمان وایه  رچى ئێمهگه. ئهبۆچوونێكى دروسته   و  ك ڕوانینش وهمه؛ ئهیههه  مڕۆوه ژیانى ئه   ندى به یوهپه

ى  وهڵم ئه كرێ؛ بهبوونى ده   ست به لێڵى هه   و به   ڵت دیار نییه نى ڕۆژهه تابیاتى میللهدهئه  ڕوونى له   شیعره به   م جۆره یان ئه 
كانى دى زۆر  و وتاره   م وتاره له  ەتتایبكۆن و نوێدا، به  كانى شیعرى كوردى له رهى هونه باره له  كانى گۆرانه ڕوانینه  رنجڕاكێشه سه
 ست به؛ خوێنەر هه یهرى شیعرى گۆران هه تێك بۆ هونهك بابه ى وردتر وه یكه ى دوه لێكۆڵینه  و بێگومان پێویستى به  ندهمهوڵهده

شاعیرى پارناسى    گاته؛ دەکات تا دههاتووه  رستۆوه ئه  ى له یهو شێوه رى شیعر به ڕ هونهمهو له زایى ئه ى گۆران و شاره وه خوێندنه
 هێنێ.وى ده وتارى پێشووشدا نا گۆران له كه  ١فرانسى سوللى پرۆدۆم 

له  به   گۆران  تردا  ره ناوى    وتارێكى  له   به  خنهمێژووى  له   كوردییا  كورتى  ئاوڕدانەوە  و عه   پاش  و  به رهیۆنانییەکان  كان 
باس له   كان، به ئۆروپییه  یان  خشانى كوردى ده ندنى شیعر و په شەسەگه   پوختی  ئەو بۆ شیعرى درامى،  زاراوەی    شانۆییكا. 

جۆرى شیعر،    ب گرێدراون به دهكانى ئه الى گۆران جۆره بینین له  ده  م جۆره هێنێ. بهكاردهمسیلى( به ته   –ماشاه ت  –ستىڵبه)هه
به  یه پله  بهو  رى شیعرەوە  هونه  یان وردتر  به كهى  ئهوهتهستراونه م  بن .  له م  بریتین  لیریكى، دراماتیكى، داستان    جۆرانە  شیعرى 

 خشان.  ك دوو فۆرمى په ش وه خنهماشا، چیرۆك و ڕه ستى تهڵبهه ستى چیرۆكى، هڵبههه

 
1 Sully Prudhomme . 
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 جادى دین سه الئه ڕوانینى عه   ـ٢ـ٤

  ىیندتمهبهیتا  ىنه یر بنچسهله   رانۆك گر وه جادى ههسه   كانىنه یوانڕ.  وهته ێبده  زترڵۆ و ئا  ترڵقوو  كهتهبابه   یجادسه  نیدالئهالى عه 
  ە ش لم دووانه . ئه هییبى كورددهى ئه وه ناوه  له   ووى ڕ  اتر ی ز  كههیوهندنه ێخو  نراون؛ واته   اتیكوردى بن  ىی بى و كولتووردهئه   ىیته یساكه
 رهۆ ج  ىیریۆت  ڕمهله   كانهیی ریۆت  نه یوانڕ  ڵگهش لهمه. ئهداوه  ییەكورد  ییەیندتمهبه یم تابه  ان یخه یبا  رۆ ز  انداۆیخ  كانىنه یوانڕ
  ووىڕ  له   كانىره ۆكوردى و ج  بىدهئه   ىیندتمهبه یرچاوگرتنى تابهله   اىێڕو  ،وهكاتهدهك ێ؛ تدا هاتووهوهرهسه كو له  ر وهكان هه بييهدهئه
به وه  ەوییەعری قالبى ش  ووىڕ  و له   كڕۆ ناوه  ووىڕ  له  كى، واتهرهده   رمىۆكى و فناوه   رمىۆف رانى  الى نووسه له    ىهیوهێ و شك 

 .كارهاتووه جادى به و سه  رانۆ گ یرخەهاوچ

 دا ەم ئاستله  وهره ێ . لێنخشان دادهو په   نراوه ۆه   وانێن   ى یاوازیج  ىیكرهسه   كىهیشانه ین  به   ش ێدا كینرخشناس  ێیكت  له   یجادسه
پاشان ته ێكرب دهدهئه   كانى ره ۆج  ست به هه له ئه  كانى نه یوانڕواوى  .  .  ووڕتهنه و خراو  وهته ۆبڕ چ  دایكههییبدهئه   ییەژوونوسێ م  و 
وتوون.  ركه كان دهمهرده سه   ڵگهله   ێپبه ێپ  شیبدهئه   كانىره ۆكا؛ جبى كوردى ده دهكانى ئه مهرده سه  ان ی ورانى،  ده  باس له   جادى كه سه

  م، كهه یورى  ده  ؛ێنێهكارده به  ۆورانى بور و دهى دهو وشه ئه  كه  وهتهكراونه ۆم كردهسه   ێس  بى كوردى له دهئه   ژووىێموو م و هه الى ئه 
م له   ڵێجادى دهكا. سه ده  شه گه  عریش  مهێیم و س ورى دووه ده  و له   سالمىیمى ئردهسه   ۆ ب  ن،ۆك   رۆ ز  ۆب   وهتهڕێگهده   ىكهژووه ێم
ش مهئه  .وهابنهنووسرر نه گهئه  ؛شانداوه ین  ۆیخ  تداه یقاو هه   ك ۆری و چ  فسانه ئه   و له   ى كردووه شهخشان گه بى پهدهئه   داەورده

و چیرۆك و داستان بۆ    فسانهئه   اناو كوردله    ؛ چونكه بووهخشانى كوردى هه م پهرده ى هه و مانایه، به رنجڕاكێشه ڕوانینێكى سه 
كاندا بابەتێکی  كۆنه  مهردهسه  م تایبەتمەندییە لهبووبێ. ئهشیان بوونى نه وهرچى تۆماركردن و نووسینه گه؛ ئهبووه هه  وهگێڕانه 

؛  بووهرچاوى هه كى بوونێكى به بى زاره دهگشتى ئه   ؛ گۆكردن، یان به بووهتۆماركردن نه   كه   مهردهو سه ، پاشانیش له ایى بووه ئاس
 ك لیریكى و ئێپیكى.بى وه دهوتى جۆرى ئه ڵكه لێك هه گه ت به ڵبههه

خشانى  ى په جێگه   رۆژنامهدا  وره م ده ڵم له؛ به ان كردووهیشه كانى شیعر گه جادى شیعر و جۆره راى سه   مدا به ورى سێیهده  له
 خشانى نوێ بهگشتى په  یان به  ،ش فۆرمى وتار و چیرۆكمهردهم سه ، لهیهوهتاى نوێبوونه ره ش سهوتنى رۆژنامه ركه. دهوهگرتۆته 

خشان و  دا شیعر و پهورهم ده، لهڵكێشه ورێكى تێكهه م دهه ورى سێیجادى دهالى سهوێ. له  كهردهتێمى جیاجیا ده  ڵێك جۆر و به گه
كان  بييهدهئه  ڕ جۆرهمهر له هه   ترداشوێنێكى    . پاشان له وهگرێتهبى دهدهمێژووى ئه   ب لهدهكانى ئه واوى جۆره ش تهمه. ئهیهشانۆ هه 

ى  هۆنراوه   -٣ندى پێشینان.  ق و پهسته ى نه قسه  -٢و داستان.    فسانهئه   -١:  ى گرتووهبى كوردى سێ ڕێچكه دهڵێ: »ئه جادى ده سه
 (.  ١١8: ١٣٩١یاڵى شاعیران« )كى خه تازه

ك  )میتۆلۆژیا( و چیرۆك و وه   فسانهە بریتین لە داستان، ئهكا کبى دهدهسێ جۆرى ئه   جادى باس له كى ترەوە، سهالیهله  
 وێ؛ چونكه رناكه ڕوونى ده   جادى به ى سه وهرهى سه م ڕوانینانه كان هێشتا له بييهدهئه  ى جۆره كات. كێشه باسیان ده  وره سێ جۆرى گه 

فسانه کە بە وردی و لە ڕووی  و شانۆ، داستان، چیرۆك و ئه خشان  ك شیعر و په ن وه هه  ڵێك زاراوه كۆمه  وه رهى سه سفانه م وه له
جادى ى سه ڕوانگه   كان له بييهدهى چەشنە ئه بى كوردیدا، كێشه دهئه  فۆرم و پێکهاتەوە جیاوزییەکانیان دەستنیشان نەکراون. له 

به ته ئهجۆره  به   وهتهستراونه واو  له مهكانى شیعرەوە.  ڕوونتر  بنچینهگهش  وه بييه کالسیکەدهئه  كانى جۆره یۆرییهت  ڵ  لهكان   ك 
هۆنراوى گۆرانى    -٢ڕوشۆڕ  هۆنراوى شه   -١كات:  ده  شجادى شیعرى كوردى بە سێ جۆر دابه. سه وهكاتهدهتێك   دا هاتووهوهره سه
ناوبراو   ستێ؛ چونكه ئێپیكى بووه  ر بهرانبه م بهكهبێ یهنووسیوێتی، ده مانهى بۆ هەرکام لهسفه و وهپێى ئه شیعرى السایى. به  -٣
 كا و دەڵێ: ده شیعره  م جۆره سفى ئه درێژى پوختی وه  به



  ١٢٢  دا ی کورد  ی ب ە د ە ئ   ە ل   ان ییساز ە و زاراو   یر یۆ ت  ەی ش ێ و ک  کان ییە ب ە د ە ئ   ە ر ۆ ج 

 

 

  اڕرچوو بسهبه   انه یو خواورى ئهده  پاشا كه   . لهوهه یاێڕگساتى خواكانى ئه كاره   شا ێپ  له  ،هیوه هۆیخ  ناوى به   ۆڕ و ش  ڕشه   نراوىۆ ه»
)...(   ،النه و زه   ڵما"شه   ىڕشه   وانه له   ێكهی   ،ره ۆز   ىنه ێو  دای كورد  ش لهمه)...( ئه  داینگواى جهو هه   وان هڵردى پابه ر نه سه به
  ع« یفشه  زایهى »م  نڵێده  كێند. ههدانراوه   كدا ێختچ وه  و له   ه ێیك  ێى نازانركهنه. خاوه هڵییایى خهفسانه سات و ئهكاره   م داستانه ئه

 (. ١66: ١٣٩١)  »ستراوهی ب عیفشه  زایم شێپ مان له زه  ڵێگه به  چونكه  ؛ییە نوا   مڵیه، به 

: »  ڵێجادى ده . سهێنێهده   ێناو  رانى«ۆگ  نراوىۆ »ه  و به ئه  كه   ێستبووه  كىی ریل  عرىیش   ر به رانبهبه   ێب م دهدووه   رى ۆج
  وهبداته   فهیعات  له   رىیعبته  كه   ێعریر شهه   هات ێ پاشا واى ل  وترا، له ده   لهو دووزه   ر ێبلو  ڵگهله  داهاتووه  تا كه ره سه  نراوه ۆم ه ئه
؛ كراوه نه   فیتار  شنه م چهبه  دایناو كوردله  ستاێ تا ئ  عرانه یش  ره ۆم جئه   رانى،ۆگ  عرى یوت شده  انێیو شانازى، پ  سنە ل و پزه غه  كووه

  سفهم وه (. ئه١66:  ١٣٩١» ) وتووه   سته به  عرى ی ش  ر به هه   ان ییرانۆ گ  كو ڵ؛ بهزانراوه نه   رانىۆگ   عرى یش  تح به ل و مه زهغه   واته
ى  پله   به   ىۆ خ   ىفه یست و عاتو هه   ر یشاع  ىیتهیساكه   كىیریل  عرىی ش  له   ىهی و مانابه   ؛ێگونجده  كى یری ل  عرىیش  ڵگهله   واوته
  ۆ ( بری )ل رىێئام ؛هیهه  ك یموز رىێئام  شیكی ریل عرى ی ش ىنهیبنچ  له مهله  جگهێكا. ب ده ى ۆ خ ڵگهله  قسه  ریو شاع  ێد مكههی
ى  باره. له  ێ بووبى كوردى هه له و دووزه  رێبلو  وتىكه ڵمان هه هه  ێکرەد  ،هییروپۆ و ئ  نانىیۆ   نى ۆك   كى ی موز  ىساده  كىێرێ ئام  ى ۆخ
زانستى    ى ناسه ێپ   كانهییالى فرانسله    ىهیوهێو ش ك به وه   رانى ۆ گ  عرى یر شبه   تهێوكه كوردى ده  عرىی ش  ىربه ۆز   ڵێجادى ده ى سه وهئه
  ى ناسه ێم پل ئهگه له  نه یوانڕم  ئه   م ڵ؛ بهكردووه نه   شانیستنده  وههیم باره له   ى ۆى خكه رچاوهجادى سه سه   ىوه ئه   اىڕره، سه كراوه   ۆب

  رى ۆز  ره هه  ىربهۆز   ان یكوردى،    عرى یواوى شته  ه یناسه ێم پئه  ىێپو به ئه   ىوانگهڕ  له   ،وهكاتهدهك ێ ت  كىی ریل  عرىیش  ۆب  وهره سه
 .نیكی ریل  عرىیش

ستى  ڵبهڵێ ههك گۆران ده شیعرى دراماتیكى، یان شیعرى شانۆیی، یان وه   ر به رانبهبه بێ  ، دهشیعرى الساییه   م كه جۆرى سێیه 
ست ڵبههێنێ و هه »شیعرى ساغ« ناوى ده  به  ، یان كه شیعره   ستهڵبهى هه م وشه ستى له بهستێ. گۆران مه مسیلى بووه ماشا و ته ته
 ست به ، ههشیعره   م جۆره جادى بۆ ئهكانى سه سفهوه   له  رنجڕاكێشه ى سه وه. ئه ا هاتووه دوهره سه  ك له نێ وه زم دایدهنه   ر به رانبه به

وا  ناوى دێنێ، ئه ١شیعرى السایى   و به ین ئه شیعرى دراماتیكى بكه   ر باس له گهئه  و پێى وایه ئه  ین كه كهكى ئاڵۆزتر ده یهكێشه 
س و  بێكه   شیعرانه   م جۆره رانى ئه داهێنه  و پێى وایه. ئهیههه  وهكانه وشۆڕ و گۆرانییه ڕشیعرى شه   ندى به یوهوخۆ پهر ڕاسته هه

 یه م هۆنراوه ئه »دەڵێ:    وهیهم باره جادى له كان، سهبى فرانسییه دهت ئه تایبهبى ئۆروپى، به دهریى ئه ژێر كاریگه   وتبوونه كه   گۆرانن كه 
ڕ  شه  وێ شیعره ر ڕاستت ئهگهالسایى ئه   بوو؛ چونكهنه   م ناوهپێشا ئه  گینا لهیان بۆ دانا، ئه م ناوهن ئه كانسزییهرهدا فهم ئاخره له

 وه كى تریشه الیه، لهوه كهالیهگرێت، لهى پیاو ئه كهیهكهو یه   ێكى تێدایه ین(ر )فههونه   وهر ئه بهڵم له كانه؛ به و شۆڕ و گۆرانییه
م  ، جا بهوهبێته وان جیا ئه یا لهكهساڵه فه  كا، گۆیا لهوشت ئه تى و ئایینى و خوو و ره ڵیه فسى و كۆمهى نه مهڵهچهنگوچارى ته 

  م س و گۆران ئه بێكه    بێ كهدا نه م دواییهر لهگه، مهبووه ناو كورد نهله  عنایهم مه یان بۆ دانا. هۆنراوى السایى به م ناوه ئه   وه بۆنه 
شیعرى    كان لهنسزییه رهعریفى فه ر تهسه وترێ لهده   شیعرى چیرۆكیشى پێ  ڕ و شۆڕ كه شیعرى شه   ڵگیرساند. كورد له یان هه ئاگره 

ڕن،  ڕوشۆ موو شهوا هه ڵ بێ، ئهووهعریفى ئه ر تهسه ر له گهش ئهمانه. )...( ئهنده مهوڵهڵت تیایا دهستهى ده ندازهئه  گۆرانیشدا به 
كو  وه  شمانهڵ الساییدا، ئهگهندێكیان گۆرانى لهڕ و شۆڕن و ههندێكیان شه بێ، هه  نسهره ى فهكهعیلمییه  عریفهر تهسهر لهگهئه  وه 

 (.١67  :١٣٩١)  «هتد،و   م و زۆراوندام، رۆستهرهات، بارام و گوڵهو، شیرین و فهسره جنون، شیرین و خهیلێ مهر، لهخورشید و خاوه 

ستى  بهساڵ مهى فه وشه   كرێ. له كان ده بييهدهئه   ى جۆرهپرسی ئاڵۆزى كێشه   ست به دا ههجادى ى سه قووڵنه   م ڕوانینه له
الى  . له  وهگرێته ك دهڵى یه گهله   وهندێ ڕوویشه هه  و له   شیعرى »هۆنراوى گۆرانى« جیایه  له  وه ڕووهم  له  م شیعره ئه   كه   فۆرمه

رایى  دوو جۆرى به  ستێ. له وهدراماتیك ده   ر به رانبه به   كهالساییه  بى )شیعر( كوردىدهئه   مووهه   سفه م وه پێى ئهبه    جادىسه

 
1 Mimesis . 
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 ،ێزانده   نراوێداه  به   هییكیدرامات   عرىی ش  كه  مهێیس   رى ۆ و جئه  م ڵبه   ن، یرانۆگ  عرىیو ش  ۆڕ وشڕشه   عرى یش  شیمانئه  وه ته ێبدهۆك
  .نراوه ێداه ەوەسكه ێ و ب ران ۆ گ نهیالله  مهئه  هیوا  ێیو پ ه یین  ىۆوتئه  كىێگه ڕو الى ئه ش لهمهئه

 رانه ۆم ج له  كه یر  كى هه رهكى و ده ناوه   رمى ۆ ف  ىیندتمهبهیتا  ىشه ێسازى و ك زاراوه  زىڵۆئا كىه یشهێ جادى كسه   ىنه یوانڕ   مله
دوو    شیوالى ئه ێب. دهشانداوه یپ  ى كهه ییزڵۆئا  داەوره سه   ىكستهێ م تئه   ى یدوا  یپاژ   له   ى ۆجادى خ سه  نۆ ك چر وه . هه ێوكهردهده
  ى كه ی د  كىیەوهكدانه ێ و ل ئه  كه  ىی السا  عرىیش  كى ۆ ريارەناو  ی. پرسنیكیپێئ   عرىی و ش  كى ی ریل  عرى یش  شیمانبن، ئه بى هه دهرى ئه ۆج
  عرى«یش  كى ۆر ی»چ  ەیمان پاژدا زاراوهه  له  شىۆ ر خهه   كه  ێگونجده   اتریز  كى یپێئ   عرىی ش  كانىهییندتمهبهیتا  ڵگهكا، لهده   ۆب

  ڵ مه ۆك  ڵگهله   ر یو شاع  هی داێت  رى ۆ ز  كىیپێ ئ   امىیو په   رۆ ز  ى یتهیساو كه   وهانهێڕگ  عره یش  ره ۆم ج ئه   ىه یو مانابه   ؛ێنێهكار دهبه
  ك یپێئ  ر به رانبه ر به هه   نینیبیده  وهخواره   له   نۆ ك چرانى ترى كورد وه نووسه   ىربهۆالى ز   شەیەم زاراو. ئه ىۆخ   ڵگهك له نه   ؛ێدوده
  مهێ. ئێئارادا ب  ەل  كهییكگرتووهی  ێبده  ەوییەساز زاراوه   ووىڕ  له  ه ۆی؛ بكردووه دروست  رىۆز   كىهیی زڵۆئا  شەمانموو ئه. هه نێندهیدا

رچى  گهئه  ن،ێنداده  ۆب   عرىی ش  كى ۆر یچ  انیى داستان،  زاراوه   ك باوهك وهنه   ن؛ی زاندروست ده  به   ك یپێئ  ر به رانبه به  ماسهى حه زاراوه 
  .هیداێدروستى ت  ك هیژهڕێ شمههئ

ش تا مهر ئه هه  ون كه كهردهبچووكتر ده   رىۆك جوه  كه   عریش  كانىره ۆج  ڕمهله   ەوییەجادسه  ىوانگه ڕ  له  ،ەوە شیتر  كىه یال  له
  اىڕ  كات. به ده   شیستا   انی   سن،ەپ  عرى یش  ىیمكه   كوردى، باس له   عرىی ش  كانىهییكرهده  رمه ۆف   ىشه ێك   ۆب   وهباتهمان ده  كهیادهڕ
. هییكره سه  كارى ۆش همهر ئههه   ؛هیهه   وههیی اسیس  ىشه ێك  به  ىیندوهیپه   دایبى كورددهئه  له   یسنەپ  عرىیش  ىیمكه   كارىۆ و، هئه
گرت،  رئهوه  انیو شت  كانهییكرمه كان هى به كرد و فارسه ئه   انیكانهییباسعه   شكىۆتحى كب مهره عه   رانىی: »شاعڵێجادى ده سه
 (. ١7٠:  ١٣٩١« )خراپ بووه اكه یوابوو دون ان یو ال وهنهییئا دا بهئه  انڵیناچارى پا ن؟ به بكه   ێتحى ك( مهكان)كورده  مەڵ ب

له سه ڕوانینهجادى  سهم  سۆسیۆدا  دینامیكى  بۆ  کۆمەڵیەتی-رنجمان  یان  ده-ڕامیاری،  كهوهباتهڕامیاری  چۆن    ، 
لهدینامیكییه جار شه هه  م جۆره كى  تایبهندێ  به قڵێكى  ده دهئه  ت  تایبهبهبێك  یان چۆن  شێوه بییهدهئه  ندییه تمهخشێ،  ك یهكان 

ئهڵبهگرن. هه ردهوه لهمهت  ئه   ش  كهدهمێژووى  كوردیدا  دراوه متر سهبى  لتێ. ههرنجى  نه  همان هۆكاریش  نى  بوونى الیه پشت 
مێژووى    له  بى دراماتیكییه دهندیى ئه مهوڵهپشت ده  مان هۆكاریش له بینین ههده  وه وانهپێچه   . بهبه دهم ئهمێژووى ئه   له  دراماتیكییه

 خشان لهفۆرمى په  ر به بى زیاتر سهدهتایى ئه رهك جۆرێكى سه ، وهمیتۆلۆژییه   فسانهئه  جادیى سهڕوانگه   . لهدابى ڕۆژئاوادهئه
ڵدانى  رهه ڵ سهگهگشتى له   بى نوێ؛ یان بهدهئه  بێ له ده  تاییهرهسه  وتهڵكه م هه ئه  م پێیهكرابێ. به ر تۆماریش نه گهدا؛ ئهمى ده ڵهقه

هێنن، جا  كارئه ساتى زۆر كۆن به بۆ كاره  فسانه ى ئهكوردیشدا وشه  له»دەڵێ:  وهیهم باره جادى له . سهوهم بووبێته شیعرى لیریك كه 
بۆنه به كهئێمه  وه و  ئه   ش  ئهبهمه  فسانهوتمان  ڕازهست  و  ئه ماودهده  كه  یهكوردیانه   و چیرۆك  ڕابواردن  بۆ   . عالمهوهیگێڕنهم 

واریدا  ناو كوردهش لهخۆ. ئێستهربه عیلمێكى سه  به  و كردوویانه   وه وردبوونه  فسانه ئه لێ لهگه كهردمهكى مهمهكو رهكان وه بێگانه 
 ى باووباپیرانه،وه ى كردهبیات و بناغهدهى ئه بناغه   شتێك كه   ك بهوه زانێ، نه وێنى ئهمڕهشتێكى خه روا به بووترێ چیرۆك، هه   كه
 (.  ١١٩:  ١٣٩١)«وا نین  ڵم بێگانه به

 كه  یهدا ههفسانه ئه زانینى تۆماركردنى چیرۆك و  گرنگ نه   پشت به   ش لهتییهڵیه كۆمه  وتهڵكه یان هه   م دیارده، ر ئه هه
 رۆژنامه  چێ به جادى بۆى دهك سه دواتر وه   مى نوێ، كهردهبى تا سه دهك جۆرێكى ئه نووسراو وه خشانى نه بۆ په  كهیهك نموونه وه

 خۆى له   كه  خشانى نوێیههو پالى ئه   م له كهى یهپله  به   رۆژنامه   ست له به و مه  مێكى نوێیهردهش سهمه. ئه وهكرێتهشوێنى پڕ ده 
.وهدۆزێتهوتار و چیرۆك و رۆمان و شانۆدا ده
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 ڕوانینى خەزنەدار و گەردی ـ٣ـ٤

ڵدانیان، تەنیا تیشک دەخرێتە رهه ى جۆرى شیعر و سه باره   ت له تایبهكرێ، به كان دهبييهدهئه   جۆره   باس له   ى دی كه رچاوه سه   له
كى  گرنگییه  كه  كێشى شیعرى كالسیكى كوردیداكتێبى    ردى لهزیز گه ن. عه  «لیریك و ئیپیك »سەر دوو جۆر کە ئەوانیش  

 جۆره   تى دى باس لهروا و زۆر بابه ى كێش و ڕیتم و سه چوارچێوه  له  كانى شیعرى كوردى داوهكییهرهده  فۆرمه  رچاوى به به
ش، شیعرى لیریكى و شیعرى چیرۆكى، شیعرى لیریكى بۆ چڕین  دوو به  شیعر بوو به  ڵێ: »... پاشان كه كا و دهكان ده بييهدهئه
كى  یه»كێش و ڕیتم نیشانه   ڵێ:دا دهشوێنێكى دیكه   (. له 6٩:  ١٩٩٩رهات..« )سه ى چیرۆك و به وهشیعرى چیرۆكى بۆ گێڕانه و  
الى  له    (.٩س« )رى و به خشانێكى هونهپه  بێ به ، شیعر دهوهشیعر بكه   هێنن. كێش و ڕیتم لهى شیعر پێكدهوه رهكى و جیاكه ره سه
كرێ؛  كانى شیعر دهفۆرمه  وردى باس له   . لە کتێبی ناوبراودا بهكان دراوه كوردییه  ندییهتمهتایبه  خ به متر بایه ردى كهزیز گه عه
ڕووی    له   مهلحه، داستان، شیعرى لیریكى، شیعرى چیرۆكى، مه یت، چامهیاخود به  چییه؛  سیدهڵم نازانین بۆ نموونە، قه به

ى  وەوە، كێش و ڕیتم بنچینهى ئه ڕوانگه   دا. له كان دهكییهرهده  فۆرمه  رچاو به كى به و گرنگییه چۆنن. ئه   وهه رو ده  وهى ناوه پێكهاته
كانی  ڵ ڕوانینهگهش له مانهموو ئه . ههبووه كێش و ڕیتم هه ەمێژووى شیعرى كۆن و نوێى كوردى دوو جۆر  هێنن و له شیعر پێكده 

  ى بڕگه تى ژماره ڕه ر بنه سهكێشى خۆماڵى و له   ى به و شیعرانه م: ئه كه. گەردی دەنووسێ: یهوهنهكهدهجادى تێك گۆران و سه 
 ورامى« )جگه رى شیعرى زارى گۆرانى »هه بهرله ڵ سه گهوه؛ لهگرێتهراپاى شیعرى فۆلكلۆرى كۆن و نوێ دهسه مهدانراون؛ ئه 

كێشى    كه   كارهاتووهیى تێدا به ك كێشى بڕگه یان یه مهورامى(، ئهیدى هه ددین و صهبه هاستێكى شێخ شهڵبههه  ند پارچه چه  له
تى ناو  وایهتهستى نه ى هه وهڵ بووژانه گهمى جیهانى، لهكهیه   شەڕیپاش    ڵ شیعرى نوێى كوردى كه گه، له« - ٥+٥»  ییهده

رى  یان بۆ كێشى میللى و فۆلكلۆرى سه وهڕانه خوازى شیعرى توركى گه ى نوێوه رى بزووتنهژێر كاریگه  ڵت و له النى رۆژهه گه
ى  ڕێگه  له  روزه و عهرى ئه كاریگه   وهكۆنه   ر لهستكارى كراون و نووسراون هه روزى ده كێشى عه   ى به و شیعرانه م: ئهڵدا. دووه هه
 (. ١٠: ١٩٩٩بى كوردى )دهناو ئه  هاتۆته  وهبى فارسییه دهئه

ى  تێم و كێشه  یەداوه م خوێندنهكانى شیعرى كوردى. له كییهرهده  بۆ فۆرمه  رتاپاگیره كى سه یهوهخوێندنه  نەی سەرەوە م ڕوانیئه
مانیش شیعرى  ، ئه وهكاتهدوو جۆر شیعر كورت ده   كان له موو جۆرهڵم ناوبراو هه ب، یان شیعرى كوردى بزرن؛ به دهكانى ئه جۆره 

شیعرى    جادى بهالى سه   ، كهمیش شیعرى چیرۆكییه. دووه»هۆنراوەى گۆرانى« هاتووه  وانى دى به جادى و ئه الى سه  كه لیریكى  
ندێكى  هێنێ، کە الی ههكار ده شیعرى چیرۆكی« به »جادیش زاراوەی  هەر بە هەمان شێوە، سه  براوە.ناوی لێ  ڕوشۆر«»شه 
 . یكى هاتووه شیعرى لیریكى و ئێپ ر به هه  دیكه

ردى، شیعرى كوردى بە دوو  زیز گه ك عهجادى، وه ى گۆران و سه وانهپێچه  به   یدا،بى كورددهمێژووى ئه   ، لهدارزنه مارف خه 
 له  جۆرە ئەدەبییانەم  ى ئه و مانایهخشان ناكا، به شیعرى دراماتیكى و په   كا: لیریك و ئێپیك. خەزنەدار باس لهش دهجۆر دابه 

پشت    ش ڕوانینێكه مهبى كوردیدا ژانڕێکی ئەدەبیی نوێیە. بێگومان ئه دهئه   خشان له و په   بى كوردیدا بوونیان نییهدهژووى ئه مێ
خشان  رچى په به خشانى نوێ، له ڵدانى په رهه كۆندا پێش سه   ناكرێ له  وهى تیۆرى. لێرەدا پرسیارى ئه وهوردبوونه   به   ستوور نییه ئه
 . وهجادى ناكۆك دێتهكانى سهڵ ڕوانینهگه. ئەم بەشە لە بۆچوونەکانی خەزنەدار له بووه نه

ئه هه وردنه ر  دهتیۆریکه   وهبوونه م  وا  ئه ش  پرسیارى  له بكه   وه كا  ناوبراو  جۆره به ین  تهبييهدهئه   رچى  له كان  جۆردا   نیا  دوو 
 وهبوفۆرمى جیاجیا هه  مێژووى خۆیان به  خشان لهم په ردهبێكدا ههدهموو ئههه  زانین له ده  كاتێكدایە ئێمه  . ئەمەش لهوهكاته كۆده

ر  ك سه یهوهبیركردنه  دراوهوڵ نه جادى، ههى گۆران و سه وانهپێچه  بووبێ. پاشان به خشان نه بى هیچ نەتەوەیەکدا پهدهئه  و ناشێ له 
دار زیاتر  زنهخه  وه باتهده  وهیاڵمان بۆ ئهش خهمهبکرێ. ئهكان پێشەکەش  بييهدهئه  ى جۆره كێشه   تایبەتمەندییەکانی كوردى له   به

له   و بكا كه یڕهبى كوردى پهدهر ئهسهكان به ڕۆژئاواییه  شكردنه دابه ئێپیكدا ده   خۆى  له وه بێ ئه  وه؛دۆزێتهلیریك و  پرسیار   ى 
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درامیاتییك بى  دهبوونى ئیهنیه  . بێگومیان سییییییییەبیارەت بەبى كوردییدا نیییهدهئیه  لیه  و پێی واییهبى درامیاتیكى بكرێ؛ ئیهدهبوونی ئیهنیه
 مهلحهیت و مهو به سییەرواجووتداسییتان و   ر بهرامبهبى ئێپیكى و دانانى بهدهئه  له وهڵم وردبوونه؛ بهاسییتى بۆ چووهڕخەزنەدار  

م خاڵە  ر ئپێیك. ئهرامبهبه ێ بێ پشییییكنینى تیۆریک بخرێتهکربى كوردى كۆن و نوێن، نادهفۆرمى ئه و چیرۆكى شیییییعرى كه
ڕووى   كا: لهلیریك و ئێپیك ده باس له دوو شیێوه بى. خەزنەدار بهدهكانى ئهكانى بۆ جۆرهسیفهوه ى ڕوانینی ئەوە لهورهى گهكێشیه

ك لیه ر وهنێین. هیهكى دادهفۆرمى نیاوه  بیه ئێمیه  كیه  وهۆكیهرڕووى نیاوه  روا لیهنێین، هیهكى دادهرهفۆرمى ده  بیه  ئێمیه  ڕوخسیییییییییار كیه
بە بۆچوونی  . وهگرێتهدار فۆرم دهزنهالى خه . ڕوخسییار لهوهتهلێكدراوه  ئەو بابەتەڕووى تیۆریکەوە   شیینێكى تر لهچه به وهرهسییه

 ك لهبن؛ وهكى دهجۆر و ژێرچەشیینی تر، یان جۆرى الوهشییى بن، دابهورهك دوو جۆرى گهوه شیییعره م دوو جۆرهرکام لههه ئەو له
میان لیریكى؛  كه، یهوهشییهدوو به كرێ بهده وهوارهتى قهبابه ت لهتایبه، بهوهڕووى ڕوخسییاره یبینین: شیییعرى كوردى لهده وهخواره
، یت، پارچهتاك، چوارین، دووبه مهوترێ، ئهبچووك ده وارهشیییییییییعرێكى كورت و قه پارچه میان ئێپیك )ئێپۆس(. لیریك بهدووه
ین توانوترێ. دهده ورهگه وارهشییعرێكى درێژ و قه ، بهیشیه»  ئیپۆس»رچى  . ههوهگرێتهلێ شیتى تریش دهو گه سییدهل، قهزهغه
 ،ڵێدهیت« ى پێ، كورد خۆشى »بهمهلحهكو چیرۆكى شییعرى، داستان، مه؛ وهوهبدۆزینه رههونه م جۆرهى تر بۆ ئهلێ زاراوهگه
 (. ١6١: ٢٠٠١هێنرێ )كاردهبه نەتەوەییدابى دهئه ك لهیهكو زاراوهت وهتایبهبه

ئه زنه الى خهله    ه،تواكه دوو جۆرى  تەنیا  دابهبى هه دهدار  بۆخۆیان  و  بن شى چه ن  و  ده ند ژێرچەشن  ئه جۆر  له وهبن.  م ى 
ك كانى وه ڵ زاراوهگه ، نابێ له یههه   وهكانه كییهرهده  فۆرمه   ندییان بهیوه، پهیت، پارچهكا، تاك، دووبه دروست ده  كێشه   ڕوانینەدا

كى  ك چوارخشته؛ وه كانیش باسیان كردووه رهى توێژه زۆرن و زۆربه   یدا شیعرى كورد  له   ڵ بكرێ، كه و زۆرى تر تێكه   سیده ل، قهزهغه
پێنج  تێكهه كى و تهخشتهو  تر. ئهخمیس و  ناونیشانانه ڵكێش و زۆرى  به یوهپه  م  . وەک دەزانرێ،  یههه  تێمى جیاجیاوه  ندییان 

غه ناوه  جیاوازە زهڕۆكى  مهدا  ،چامه  ،یتبه   ،سیدهقه   له  ل  و  ومهلحهستان  یه هه  یە  جۆرانەش  كر  جیاوازه له   لەم  تر   . وی 

ئێپیك    ر به رانبه به   ماسهگوتمان حه   تادا ئێمهرهسه   له  ؛ بۆ نموونه،وردبوونەوەی زیاتره   ئەو ڕوانگەیەی سەرەوە پێویستى به
ى تیۆرى بزر  و ئاراسته   كانه كردنى شته ڵتێكه   مهئه  یت، چونكه به ، یان چیرۆكى شیعرى، یان  مهلحهك داستان و مه نێین؛ نه داده
 شیعرى لیریكى جیاوازن كه  موویان له یت، یان چیرۆكى شیعرى هه داستان، یان به   ڕاسته   وهڵم ئه وتۆ نادا؛ به كى ئهبێ و مانایه ده

باشتره  ئێمه حه زاراوه   پێمان  به ماسهى  دابنێین،  بۆ  مانایه ى  كۆمهو  كه ى  تێدایه سایه ڵێك  خه   تى  مێژوویەكى  و  ڕووداو  یاڵى  و 
كا، ویتر و سروشتدا ده ڵ خۆى و جیهان و ئه گهله   ، زاتى شاعیر قسه نگى شاعیرهنیا ده ڵم شیعرى لیریكى ته؛ به وهڕێته ێگده
شیعرى لیریكى    ئەحمەدی،  بە بۆچوونی  ون. له كهدهرل و شیعرى گۆرانى ده زهغه  ،چامه  ،سیده ك قهبن جۆرى شیعرى وه ش له مانهئه

، وى، بوارى شیعرى لیریكییه عنهشیعرى فارسى فراوانترین بوارى مه   ك چۆن له ر وه بى كوردیدا هه دهمێژووى ئه   له  شه فراوانترین به 
شیعرى    وهكى گشتییهیهڕوانگه  . لهكییه بوارى شیعرى لیری  ، وىعنهبوارى مه   بەرباڵوترین   مان شێوههه   شیعرى كوردیشدا به   له

الى  كانى مه ك شیعره وه  ،موویان شیعرى لیریكینسفى سروشت هه سن و وه جو، پهبى، هه زههفى، عیرفانى، مهلسه، فهعاشقانه 
لى،  یفى، جهوى، بێسارانى، كه وله یران، ئەحمەدی خانی، نالى، سالم، كوردى، مهقێى ته یى، فهالى باتهبى یارسان، مهدهزیرى، ئه جه

ره  له وهمهقێ قادرى ههبدولقادر، فه رێشان، میرزا عه ال په شتى، مهعقوبى ماهیده ید یه ركوازى، سه زا، ئه شێخ   ند و زۆرى دى 
 ( ٤8:  ١٣٥٢بى لیریكین. )دهجۆرى ئه  له بى كوردى كه دهشاعیرانى ئه 

ئەو دابەشکارییەی سەرەوە بە شێوەیەکی زۆر گشتی دەرکەوتووە؛ بۆ نموونە، شیعرەکانی فەقێ تەیران، بەزۆری، مەنزوومە  
دەگەڕێتەوە.   وزینمەم و چیرۆکەشیعرن. خانیش، ئەگەرچی شیعری لیریکی هەیە؛ بەڵم وەک دیارە زۆرترین ناوبانگی بۆ  

هەموو بەرهەمی شاعیرانی باسکراو دەچنە خانەی شیعری لیریکەوە؟ بێگومان  ئاخۆ بەپێی بۆچوونی نووسەری ئەو سەرچاوەیە،  
، ئەو جۆر و  وهكى گشتییه یهلێرەدا جۆرێک لە گشتاندن دیارە و ناکرێ ئەو حوکمە بەسەر هەموویاندا داسەپێنین. لە ڕوانگه 

موویان بە شێوەیەک و بەهه  سفى سروشت  و وه     سنجو، په، ههئایینی،  سۆفییانەفى،  لسه، فهجۆرە شیعرییانە، واتە عاشقانه بن 



  ١٢6  دا ی کورد  ی ب ە د ە ئ   ە ل   ان ییساز ە و زاراو   یر یۆ ت  ەی ش ێ و ک  کان ییە ب ە د ە ئ   ە رۆ ج 

 

 

. لە  جیاوازییان هەیەگوێرەی هەندێ دابەشکاری دەچنە خانەی شیعرى لیریكەوە، بەڵم دیارە چ لە ڕواڵەت و چ لە بابەتدا  
درێژى    داناوە. ئەو به  وه رۆكهناوه ڕووى    شیعرى ئێپیكى له  نموونەیەکی تردا، خەزنەداریش ئەو باسەی کردووە و قامکی لەسەر

دلیسى و  به  حاریسىو    یخایوسف و زولهك  بۆ لیریك و ئێپیك وه  ،كابى و ئیسالمى و كوردى ده ره ى سامى و عهبنچینه  باس له 
وه   ییركاریگه  ئه وشیرین و خوسره ك  كوردیش  قوبادى.  خاناى  بنه ى  ئهو دوو  بۆ  دوو جۆره مایە  ناوهڕوو  له  شیعره   م   وهرۆكه ى 

دواى    . خەزنەدار بەم شێوەیەی خوارەوە پەرژاوەتە سەر بابەتەکە: لهكارى تیۆریکی تێدا نییه ورده  ڕاى ئێمه  به   كه  ،كاستنیشان ده ده
بى كوردى  دهئه  یهوهئه ویش  ك ئه یەڕاستی  وهینهگهده  وهرۆكه ڕووى ڕوخسار و ناوه  بى كوردیدا له دهئه  له   وهم پیشاندان و لێكۆلینه ئه
  هاوسێكه   وهتهر چوار نه هه  شارستانییەتینجامى لێكدانى  ئه  ویتریان له و ئه  كێكیان خۆماڵییهنوێنێ، یهدوو شێوازدا خۆى ده   له

میان ، دووه میان شیعرى لیریك و چیرۆكى شیعرییه كه. یهئایینى موسلمان دروست بووه  به   ب، فارس، تورك و كورد( كهره)عه
ك شیعرى لیریكى  وه  یهن و كوردانه سههڕ  وه، ناوه  هاتۆته  سیده ل و قهزهشێوازى غه   به   بى كوردى كه دهمى ئه رهه ، بهیهسیدهل و قه زهغه

 (.  ١8٠:  ٢٠٠١و چیرۆكى شیعری )

ناهاوسەنگ دەرکەوتووە؛ به سازى بە  ى زاراوه كاریى تیۆریکى و كێشه ورده   م ڕوانینەی سەرەوەداله  ت كه تایبهشێوەیەکی 
هێنێ.  كاردهكا؛ تێرمى »چیرۆكى شیعرى« به( دهماسهئێپیك )حه   باس له   كه  وهو الشه هێنێ. لهكار دهبى به دهشێواز بۆ جۆرى ئه

بوونى ئه یهخنهتى ڕه بابه   ش كه وهئه لهتایبه   كا، به و باسى ده ئه   هك  یهیه یبى و سامرهئیسالمى و عه   و پاشخانه ،   چیرۆكه  ت 
یان داستان و مه شیعرییه  وه مهلحهكان،  نهك خۆى باسى ده كان  له كا،  تایبه  وه ڕێنێتهیگهده  كه   سیدهل و قه زه غه  ك  ندیى  تمهبۆ 

ر كورد  ب، تورك و ئیسالم له سه ره ه ع  ریى فارس،كاریگه   ڕاسته  گرێ؛ چونكه ڵدهگفتوگۆ زۆر هه   تێكه یان بابه مهكوردى. ئه 
كیش دروست نابێ. جۆرى  رهده   ییركاریگه   ر به نیا هه بى ناتوانرێ دابهێنرێ و ته دهڵم جۆرى ئه ؛ به و جێى گومان نییه   زۆره 
  -  ی کۆمەڵیەتیتیى سۆسیۆسایكۆلۆژی، یان مۆرک سایه وناراى كولتوورى و ماددی كه تایبەتمەندیی كه   ندیى به یوهبى په دهئه

هه دەروونیی گه  نەتەوەوە  یان  ئه یهل،  مێژووى  وه مه.  شه ش  كه ك  له سایه قڵێكى  كولتوورى  دهدهئه   تیى  پیشان  وهبدا خۆى  ك  دا؛ 
وى( چیرۆكێكى  سنه مه  -  دار دەڵێ: »چیرۆكى شیعرى )داستان زنه باسى شیعرى ئێپیكدا خه   . لهندن بزره سه شهڵدان و گه رهه سه
 وه ڕووى كێشه   . لهیههه   وهوار و رۆشنبیره خوێنده  ندى به یوهزیاتر په  (،)كالسیكییە   وه، زمانى سفت و پته درێژه   واره قه  یعرى به ش

  ، زمانى میللییه نییه زۆر درێژ    وارهقه   ، به یتهرچى به . ههویج( یه )موزده  یهقافیهجوت  وه شهڕووى قافیه  ، له سیالبى یه   –   روزى عه
( ند )كوپله ر بنجى به سه و له   نگه نگاوڕه ى ڕه و قافیه  یه   گا. كێشى خۆماڵى )سیالب(ڵك تێى ده ى خه و زۆربه   ى ساكاره و ڕسته 

 (. ١6٩:  ٢٠٠١نرێ« )ستى گۆرانى ووتن دادهبهزرێ، بۆ مهمهداده

نه ره سه وردهڕاى  له بوونى  ئه تمهتايبه  كارى  له دهندیى  كوردى  بنچينهسه بى  خوێندنه ر  ناوه يهوهى  له  كى  خه كى  و  زنه الى  دار 
ندیی كوردى  تمهزیاتر تایبه   كى كه رهڕووى فۆرمى ده   له   ناساندنێكه   وهره ى سه مهكى، ئه بى زاره دهئه  بى نووسراو به دهڵكردنى ئه تێكه 

ئێپیكدا    مووى له ار و توێژەرانی ناوبراو لە سەرەوە هه خەزنەد  دا كه یت پێشانده، یان چیرۆكى شیعرى، یان به سەرواجووتبۆ داستان،  
ئهوهنه كهدهی  كۆ جۆره .  حه   سفه وه  م  شیعرى  به ئه  كه  ماسهبۆ  ده  و  ناویان  جیاجیا  لهفۆرمى  ئێمهڕوانگه   هێنێ،  هیچ   وهى 
شیعرى لیریكى و نزیك    جیاوازن له  عرى كوردین كه ندیى شی تمهموویان تایبه هه  مانه . ئهنییه   ماسهشیعرى حه   كیان به ندییهیوهپه
یان  وتهڵكه م هه كان ئه كوردییه  یت و داستانه واوى به . تهتیى زۆریان تێدایهسایهو كه   وهى گێڕانه و مانایه ، به ماسهحه   له   وهبنهده
جۆرى    كه   وه رهى سه مانهله   یه؛كى هه كى و ناوه رهفۆرمى ده   ر بهبى و سه دهندیى ئه تمهندێ تایبه ماسى ههبى حه دهئه  ؛ چونكه یههه

.تى كوردی نییهشیعرى تایبه 



 ١٢٧ ١399 و زمستانپاییز ، ١٠ پیاپی ، ٢ ش.، 6 س.                                 پژوهشنامه ادبیات کردی

 

 

و چیرۆكى    سەرواجووتیت و داستان و  به  له  ندییانە تمهم تایبهن کە ئاخۆ ئه خهپێش دهخۆیان ڕه   تیۆریکانه   و پرسیاره ئه  وه لێره 
مه  و  هه لحهشیعرى  كوردى  به ئه   كه   ،نمى  )حه  وان  ئێپیكى  ده ماسهشیعرى  نموونه،(  بۆ  تایبه ئه   یچوێنن؟  لهتمهم   ندییانە 

، زال الس و خه یان    ،ندامك بارام و گوڵهكانى وه یتهبه   ،م و زینمه،  وشیرین و خوسره ك  كانى وه كوردییه  ئێپیكییه   شیعرییه چیرۆكه 
سیامه خه و  مه له ،  ندج  و  خاو  جنون،یل  و  ئه وهدۆزرێتهده   ره خورشید  بێگومان  تایبه .  تایبهوهنادۆزرێنه  ندییانهتمهم  ندیى  تمه. 
 ماسه بى حه ده؛ وەک ئەحمەدی دەڵێ: »ئه یهكاندا هه و شانامه ڵى دمدمقهیتى به   ك لهیهنیا تا ڕادهیى، یان ئێپیكى ته ماسه حه
ندیى كوردین  تمهتایبه   مانهموو ئهڵم هه ، به مهلحهیت، مهرى چیرۆكى، داستان، به : ئێپیك، شیعله   رانى كورد بریتییهالى نووسه   له

ماسه؛ ى حه ناو خانه   كرێ ناچێتهستى پێدهواس ههبونه الى ئه له    ش كهوه، ئهبیشدا نییهرهبى عه دهئه  له  ماسه نین: »حه  و حماسه 
ئه   چونكه  جۆره بۆ  به یهزاراوه كان  بهرهعه  شیعره   م  دى  كه كاردهكى  ده   هێنن  )مهپێى  ئه مهلحهگوترێ  جیاوازهمه(  زۆر    له  ش 
 (. ٥٠: ١٣٩٤» )دا هاتووهوه رهسهچین و له بۆى ده  ى ئێمه یهو شێوه به ماسه كانى حه ندییهتمهتایبه

و   کوردی  شانامەی  ئەگەرچی  کە  ئەوەیە  لێرەدا  گرنگ  هەرە  بەپێی  خاڵێکی  بەڵم  لێکدەچن؛  فێردەوسی  شانامەی 
تەواوی بە کۆپی، یان وەرگێڕانی   توێژینەوە نوێیەکان، لە هەندێ الیەنیشەوە زۆر جیاوازن. ئەم وتەیە کە شانامەی کوردی بە 

ر وەهاش  دەبێتەوە. گە  تاپێشەییە و بە داخەوە زۆرجار لە الیەن خەڵکی ناشارەزاوە دوول شانامەی فارسی دەزانرێت، وتەیەکی ک
یت و داستان  و به   شانامه   له  زۆر جیاوازه   مهلحهبێت، پێویستە بەپێی بەڵگە و بە شێوەیەکی زانستی بسەلمێنرێت. هەروەهاش، مە 

ى »داستان« بۆ خۆى  ریى كوردى، زاراوهكولتوورى ڕۆشنگه  بى كوردیدا، یان فراوانتر له دهئه  له  سەرواتجوو و چیرۆكى شیعرى و  
كا و پێی وایە »داستان  داستان ده  جادى باس له ى شیعرى كوردى دێ. سه كهكۆنه   شێوازه   به   وهى گێڕانه گ و ڕیشهه ماناى ڕ

(.  ١١٩:  ١٣٩١ڕوشۆڕ« )نگ و شهشوێنى جه  تدا داواستانیە، واته ڕهبنه   له  كه هێنرێت. وشه هدكار وانان به ردى پاڵه بهزۆرتر بۆ نه 
و ئەم پرسەش بێگومان    كى ئاڵۆز و گرێچنهیهڵ كێشه گهروكارمان له كان سه بييهدهئه   اسدا سەبارەت بە جۆرهوخوباس   له   واته،كه

ك ، وه ان لە یەکتر جیاوازه ی واتای تیۆریکی هێنرێ كه كارده ت بهى تایبه ڵێك زاراوه گرێ. لەم باسانەدا كۆمه ڵدهى زۆر ههوه خوێندنه
 ناومان هێناون.   وهرهسه له  ؛ كههاتووه  وهكانهكورده  رههالى توێژى  یهو شێوه به

 جۆرە ئەدەبییەکان ڕوانينى نوێ بۆ بن   ـ٤ـ٤

یت  سەروا، یان به شیعرى چیرۆكى، داستان، جووت  رانى كورد به الى نووسه له    ماسهبى ئێپیكى، یان حه دهبوونى ئه   كردن له گومان
واو جیاواز  ته  کا كهخۆش ده  شكردنێكى دیكه و دابه رهبه   واوى ڕێگهى تیۆریى نوێ، بە تهوهر خوێندنهرامبهبه   براوە، له ناوی لێ 
له شیعرى    ش بریتی بێت کەنوێیه  شكردنه شیعرى لیریكى و ئێپیكییه. ئەگەر دابه  زموونى كوردى، كه شكردنى ناو ئه دابه  دەبێ له

ە ڕوون بکرێتەوە کە ئەو بەرهەمانەی تا ئێستا بە شیعرى چیرۆكى، داستان،  ییستە ئەم کێشەپێو،  لیریك و شیعرى فێركارى
براوە، دەچنە کام خانەوە و ئایا بۆخۆیان چەشنێکی سەربەخۆ پێکدەهێنن، یان دەبنە ژێرچەشن.  یت ناویان لێ وى، یان به سنهمه

بکرێ فێرکاری  و  لیریک  دوو چەشنی  باسی  تەنیا  ناکرێ هەر  سێیه لێره   ت.کەواتە  بزره ش جۆرى  بى  دهئه   له   بریتییه   كه   م 
ندێكى دى  الى هه و له    شیعرى السایى هاتووه  جادى به الى عەالئەدین سه ماشا و له  ستى تهڵبههه   الى گۆران به له    دراماتیك كه 
 ندێكى دیكەوە ى هه ڕوانگه   ، له خۆیهربه بیى سه دهئه بییەوە ئێپیک چەشنێکی  دهگرانى ئه خنهره   ندێ لهى هه ڕوانگه   . لهبوونى نییه 

 دات.  ى دهكهجۆره  بڕیار له  كهتهڕۆكى بابه ناوه  كرێ، واته ستنیشان دهى ده كهەى، یان تێمكهكییهناوه  فۆرمه  و زیاتر به جۆرهبن 

؛ بەڵم  كراوه نهباسى لێ   ر و مێژوونووسە ئەدەبیانەی تا ئێستا ناویان هاتووه ى زۆربەی ئەو توێژه ڕوانگه   شیعرى فێركارى له
نی ناویان دەبەن و پێناسەیان دەکەن و نموونەشی بۆ دەهێننەوە، چ لە ئەدەبی  و بە ئاشکرا و بە ڕو  نوێهەندێ توێژینەوەی  

و هەر دووکیان    وههتكادهست »نظم« تێك ڵبهڵ هه گهجۆرە ئەدەبییە لهنوێدا. گۆران پێناسەی ئەم بن کالسیک و چ لە ئەدەبی  
هیچ جۆرێك  وان به ك تێم و شێوازى گوتن. ئهنه   كییه،رهئامانجى سه   كهیامى شیعره په   شیعره   م جۆرهى له و مانایه به   ؛مان شتنهه
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سهوه جۆرێكى  له ربه ك  باس  ناكه شی  خۆ  فێركارى  ئهعرى  دابهن.  جیاوازه شكردنه م  نووسه   له  ش  ڕهڕوانگەی  و  و  خنه ران  گران 
، جۆرى  وەشدا هاتووهرهسه ك له  وه   م ڕوانینەداڵ ئهگه. لهك لیریك و ئێپیك باسیان لەسەر كردووه تەنیا وه   مێژوونووسانى كوردە كه

م ئه   كه  یههه   وهبى كوردییه دهندیی ئهتمهتایبه  ندیى به یوهپه  دامكهى یه پله  هلش  مهكا. هۆكارى ئه ده  كشهئەدەبیی ئێپیك پاشه 
دەروونیی    -ندیى سۆسیۆسایكۆلۆژى، یان الیەنی کۆمەڵیەتی تمهویش تایبهئه  ؛وهڕێتهگهده  ندییەش بۆ هۆكارێكى دیكه تمهتایبه

 ، بۆچى له یههه  م دوو جۆره نیا ئه بۆچى ته   كه   یهوهڵتیانه ندیى رۆژهه تمهى تایبهێوه چوارچ  ش لهندییهتمهم تایبهئه   كوردییه.
ناو  چ له    ؛ماسى و دراماتیك بەو شێوەیەی لە ئەدەبی ڕۆژئاوادا دەرکەوتوو، بوونێكى دیارى نییهبى حه دهبى كوردیدا ئهدهئه
 نەریتە ئەدەبییە کۆنەکاندا.  بییه هاوچەرخەکاندا و چ لە دهئه  مهێنانه رهه به

بیر و بۆچوونێکی ئایینی، سیاسى، ئیدیۆلۆژى    كهیهن ئامانج و ئاراستهخاوه   بێكه دهئه   ،بى فێركارىدهئه  وهۆكه رڕووى ناوه   له
و  كا. لهدهڵ دابین  تیى كۆمه ڵیه و پێداویستیى كولتوورى و كۆمه  عریفی( رى، زانستی و مهگشتى كولتوورى )رۆشنگه   و به 

تێمى شیعرى    ى جیاواز له یامهو په و ئه  شبوونى تێدا نییهبى فێركارى، یان شیعرى فێركارى، دابهدهئه  وه ەڕووى تێم  دام لهبڕوایه
نیا ؛ تهیهكى ههێتێم  رچى شیعرى فێركاریشه ؛ ههوهڕێتهگهده  وه رهتێم و واتاى جۆری لیریك بۆخۆى و بۆ ده   گرتووه.ڵیلیریك هه 
شیعرى    و تایبەتمەندییەی دوایى لهڵ خۆى و ئه گهك له كا، نه وانیتر دهڵ ئه گهله   ى زاتى شاعیر قسه و مانایه ، به یهوه رهده  ڕووى له 

جۆرێكى    له  ه ك فۆرمێك لە قەڵەم بدرێ كێ وهکربى فێركارى، یان شیعرى فێركارى ده دهداین ئه  و بڕوایهله   . ئێمهلیریكدا زۆر زاڵه 
 .وهخۆ نزیك بێته ربه بیى سه دهئه

 گشتى و شیعرى كوردیدا به   ب بهدهناو مێژووى ئه  له  شیعره   م جۆره . مێژووى ئهشیعرى فێركارى جۆرێكى شیعریى كۆنه 
یاندنى  ون، خوێندن و گهكیى شیعرى فێركارى بریتییە لە فێركردن، فێربورهست و ئامانجى سه بهتەواوی ڕوون و ئاشکرا نییە. مه 

 شیعره  م جۆره ندییەکانی ئه تمهن و تایبه ر الیهگه. ئه كنیكى و هتد خالقى، ئایینى، زانستى و تهفى، سیاسى، ئه لسهكى فه یهوانه 
نێ.  یهبگه   ، وانەیەک اتووهكارهبه   وهبۆ ئه   تاوهرهسه   شیعر له   ره م كارێكته بینین وێڕاى ئه ، ده تۆمارکردن  ڵگرتن بێت له ئاسانى هه 

بى  دهئه  له   جادى پێی وایهعەالئەدین سه  سیاسیش كه   -، بێگومان شیعرى ستایشى  و بواره ئه  چێتهئایینى، ده   -شیعرى ستایشى  
 . مهكه  یه،هه  وهندیى مێژووى كورده تمهتایبه ندیى به یوهپه ر هۆكارێکی سیاسیش كه ، بە ههمهكوردیدا كه 

. له باسى كراوه رستۆوه فالتوون و ئه ن ئهالیهله  دا هاتووهوهرهسه  كو لهر وهبى یۆنانى هه دهئه تاكانى شیعرى فێركارى له ره سه
سروشت و    ك لهزایه ك شاره راى گشتى، یان وه   ريستۆش به الى ئهو له    م دراوهڵهقه له    وهره كهشیعرى السایینه   ن به وفالتوالى ئه 

ى زۆرى  مێكى دیكه رهه بۆ شیعرى فێركارى. به  كى جوانه یهبى یۆنانى كۆندا نموونهدهئه  له   كانى ئیزۆپچیرۆكه   .نێمرۆڤى داده
ڵێك  ش كۆمه مانه مپێدۆكلیس نووسراون. ئه سەر دەستی كسێنۆفۆن و پارمێندیاس و ئهله   ن كه ئامێز هه تند و حیكمهشیعرى په 

شیعرى التینى    ڵم له (، به كانى ئاراتۆسپێشبینییهك  شناسیى )وه ناسى( شیعرى كه ستێره كى )ئه له ك شیعرى فه؛ وهوه گرنه بوار ده
ى شیعرى  ك نموونه دابنرێ، وه   شیعره   م جۆره مى زێڕینى ئه ردهسه   به   وه م ڕووه توانرێ لهو ده  یهى شیعرى فێركارى ههوره شاكارى گه 
 به   تهتایبه   « ی ڤیرژیل كهجیۆرجیك »ى ئێپیكۆرۆس، یان وەک شیعرى ناسراوى  فهلسهپیشاندانى فه   به   تهتایبه  لۆكرێس كه 

ی    -ویستىرى خۆشه هونهی هۆراس و كتێبى  رى شیعرهونهوەهاش، كتێبى  وى. هەر تى زه كهرهكێاڵن و كشتوكاڵ و پیت و به 
   .(١٩٠:١٩٩7نووریسیێ ئۆڤید ) وره شاعیرى گه 

 م جۆره ى ئهمى التینى نوێشدا نموونه ردهسه   كێشێ. لهده  ڕاست درێژه كانى ناوهدهنموونەکانی ئەدەبی فێرکاری تا دوا سه
 بوالۆ. شیعرى فێركارى له   رى شیعرى هونه كانى الفۆنتێن و  كانى پیلۆتیێ دومانس، چیرۆكه زانستییه  ك شیعره ، وه زۆره   شیعره 

به ههژده ى هه دهسه نوێبوونه ر دهبه له  رگێكى دیكه مدا  لێره ده  وهخۆیه   به   كى دیكه یهوهكا و  نموونه بینێ.  وه زۆره   ش  ك شیعرى  ، 
وروپیدا واى بۆ  بى ئهدهمێژووى ئه   ى ڤۆلتێر و زۆرى تر. له   ساتى لیشبۆنى كاره باره   ك له یهسیدهقه   و  وهى مرۆڤه باره   ئاخاوتنێك له 
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شیعرى فێركارى هێناوه. تا بەر لە ڕۆمانتیزم، شیعری کالسیکی فرەنسی و    ۆمانتیزم كۆتایى به ڕشۆڕشى    چوون كه ده
دا بایەخی زۆریان دەدایە شیعری فێرکاری. ڕۆمانتیزم وەک  هەی هەڤدە و هەژدەکانشیعری نيۆکالسیکی ئینگلیسی لە سەدە

پێهێنان  روپیدا خۆی بە توندی لە شیعری فێرکاری دوورخستەوە. كۆتایى ەواریگەر لە بەشە جیاجیاکانی ئەدەبی ئبزاوتێکی ک
نى فێركردن و  الیه   كه  ١بۆ شارل بۆدلێر   وهڕێتهگهرگى شیعرى فێركارى بە شێوەی ڕاستەوخۆ و جیدی ده ركردنى بڕیارى مه و ده 

ر  گه، ئه وه»شیعر ناتوانێ السایى زانست بكاته  ڵێ:بۆدلێر ده   وه م ڕووه دا. لهم ده ڵهقه   له  فسانه جادو و ئه   شیعردا به   زانستى له 
، شیعر  گرتووه ڵنهشى هه م جۆره و شتێكى له   ت نییهقیقه حه  ر به كا، شیعر سه ردهرگ بۆ خۆى ده رمانى مهبكا، خۆى فه  مهئه
 (. ٢٢٠٠١:١٩٠نووریسیێتى« )خۆیه ر به نیا سه ته

دا گەرچی لە  مێژووی ئەدەبی کوردیالی بەختیار سەجادی لە  لە  .  یهبى كوردیدا مێژووێكى هه دهئه   شیعرى فێركارى له
یاریدا، وەک یەکەم ڕێبازی ئەدەبی گۆرانی لە ڕووی مێژووییەوە، هەست بە هەندێ نموونەی شیعری فێرکاری   شیعری 

نە بە زارەکی بوونە، سەرەتاکانی شیعری فێرکاری لە ئەدەبی گۆرانیدا دەگەڕێتەوە بۆ  دەکرێ؛ بەڵم لەبەر ئەوەی ئەو نموونا
ینزای شیعەدا و بە هەمان  غوڵمڕەزا ئەرکەوازی. لە شیعری فێرکاری ئای و    مەال پەرێشان  شیعری پێداهەڵگوتن و وەسفی

فەقێ قادری هەمەوەند. سەجادی پێی و    مەهجووریشێوەش لە شیعری فێرکاری ئایینی سونەدا سەرەتاکانی دەگەڕیتەوە بۆ  
ڕۆڵە بزانی«  »دا دەرکەوتووە بە ناوی مەال خدر ڕواری   وایە باشترین و بەناوبانگترین نموونەی شیعری فێرکاری لە بەرهەمی

(78  :٢٠١٥ .) 

ا ڕێبازی گۆرانید  خاوەنی پاشخانێکی دەوڵەمەندە لەیەوە، »ئەدەبی فێرکارانەی ئایینی«    -لە ڕوانگەی بەختیار سەجادی
عەقیدەنامە،    نامە،مناجاتجۆری دیکەی ئەدەبیدا دابەش دەکرێ کە بریتین لە  دەرکەوتووە و بەسەر چەندین بن   و بە زۆری

اسی لەسەر دەکا.  کە عەالئەدین سەجادی بشیعرى چیرۆكى« »نامە و شیعری پێداهەڵگوتن. سەبارەت بە  مەلوودنامە، مێعراج 
ی هەملە قەڵەمی دەدا کە لە سەدەی هەژدە  جۆرێکی ئەدەبیبن   کەڵک لە زاراوەی »چیرۆكەشیعر« وەردەگرێ و وەکو  سەجادی

زایینیدا لە هەر دوو نەریتی گۆرانی و کورمانجیدا گەیشتۆتە لووتکە. ئەو پێی وایە ئەدەبی حەماسی بەو مانایەی لە ئەدەبی  
و تەنانەت لە ئەدەبی فارسیدا دەرکەوتووە؛ لە ئەدەبی کوردیدا بە شێوەی تەواو لە ئارادا نییە و ئەو  یۆنان و ڕۆمی کەونارا  

تایبه کۆی  ناتوانن  تەواوی  بە  ڕوانگەیەکەوە  لە  هەرکامیان  لەبەردەستن  بکەن.تمهنموونانەش  دەستەبەر  ئێپیک    ندییەکانی 
تەنانەت   دەستەواژەیسەجادی  بۆ  چەشنناسانە »  ئاماژە  هەداری  و  دەکا  لقو «  دەدا  لە  ڵ  ئەو  بکا.  دیاری  وپۆپەکانیشی 

 جۆرەکانی هەر کامیان دەستنیشان دەکا.هەنگاوی یەکەمدا ئەدەبی زارەکی لە نووسراو جیادەکاتەوە و جۆر و بن 

كان،  نامهقیده كان، عهولوودنامهزیرى و دواتر خانى. مهمى جهردهلە ئەدەبی کورمانجیشدا سەرەتاکانی دەگەڕێتەوە بۆ سه 
ى  دوو نموونه   زموونەدا م ئه تاى ئهره سه   شیعرى فێركارى. له   شێكن لهكان و تێکڕا به ئایینییه  كان و شیعره شیعرییه   نامه  ندێ له هه

. ى نۆزده دهویتریش بۆ سه و ئه   وهڕێتهگهڤده دهى حه ده. کتێبی یەکەم بۆ سه یهبى كوردیدا هه دهئه  فێركاریمان له   باشی شیعرى
. دەتوانین باس لە نموونەیەکی  یه  -بەرهەمی شێخ مارفى نۆدێدی  حمهى ئه تنامهو لوغه دی خانى  حمهئهی    -هارنۆبه ش  مانهئه

نگێكى  رهه : فهدوو ڕشته وه بە ناوی  تییهشیعر هۆنیویه  به  ریس كهریم مودهبدولكهال عهى مهكه نگهرههتازەیش بکەین، واتە فه
نموونه م چه ئه ست.  ڵبههه   به   كوردییه  - ربى  عه بەرهەمە،  ك مێتۆدێك بۆ فێربوون و بۆ  عرى فێركارى وه ى بەرچاون بۆ شی ند 

جۆر، یان ژێرچەشنێكى ئەدەبی.ك بن دانی شیعرى فێركارى، وه نیشان 

 
1 Baudelaire . 
2 Nourissier . 
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زموونى  والنا و ئهكانى مه ڵ شیعره گهكا، لهست پێدهمى نوێ دهردهزموونى سه ڵ ئهگهمى زێڕینى شیعرى فێركارى كوردى له رده سه
فه  كۆیى.  قادرى  حاجى  مهفهلسهشیعرى  بهنییهدهى  ناسیۆنالیزم  و  كولتوورییه  ت  پانتاییهكه مانا  لهوره كى گه ى،  جیهانى    یان 

یه. تەنانەت لە هەندێ شیعری ئایینیی مەحوویشدا دەرکەوتووە. شاعیرانى شیعرى فێركارى لە نیوەی  شیعریی حاجی قادردا هه 
به بیستەمدا  سەدەی  یه پله  یەکەمی  لهكهى  له   وهئێمه  ىڕوانگه   م  حهبریتین  پێنجوێنى،  مفتى  شیعره :  و    مدوون،  ئایینى 

پیره رییه روهپهنیشتمان  ناو ئه فا شهمێرد، مستهكانى  بە  پاشان دەبێ  نووسەری  وقى و عارف سائیب.  زموونى هەندێ شاعیر و 
تێپه  بێخود، دڵدار، فایهناوەڕاستی سەدە  بێكه ڕین، وەک  ئه رییه روهپهان نیشتم  س، سروود و شیعره ق  د موختار جاف،  حمهكانى 

كانى  رییه ڕوهنیشتمان په   زموونى شیعریى خۆیدا. هەروەهاش شیعره كانى ئه كۆتاییه  نگى گۆران له د و شیعری پێشهحمهئیبراهیم ئه
شێكى زۆرى  ا، به ونم لە شەست و هەفتاکاندا نموونەی بەرچاوی شیعری فێرکارین. لە پاڵ ئەمانەشدع. ح. ب. و ع. ع. شه 

ڵم  شێو الیەنی واتایی و فێركارانەیان هەیە؛ به زۆربەی شیعرى په   ى ئێمەوە ڕوانگه  له  شێو دەچنە ئەم خانەیەوە، كه بەرهەمی په 
س لەم پۆلەدا زموونى شیعریی شێركۆ بێكه شێكی ئه كى لیریكى و شێوازێكى شیعرى نوێ دەریخستوون. هەروەهاش به سیمایه  به

كان و شیعر بۆ مندڵن و مێردمنداڵن نموونەی جوانی شیعرى  بى منداڵنیشدا سرووده دهئه   دەکرێ. له تێکستەکانی جێگير  
 فێركارانەیانن تێدا دەبینرێ.  

وێژەی کالسیکی کوردیدا کەمترین   لە  ئەدەبییە  ئەو جۆر  بڵێین  دەتوانین  دراماتیک  بە دەرکەوتنی شیعری  سەبارەت 
بوونەوە ئەمەشیان وەک چەشنە ئەدەبییەکانی گەشەی  بە هاتنە ئارای سەردەمی نوێ و ئەدەبی نوێ  گرنگیی پێدراوە؛ بەڵم

کرد. گەرچی لە ئەدەبی زارەکیدا هەست بە چەندین فۆرمی جیاجیا دەکەین کە تێیاندا وتووێژ بەکارهاتوون و ئەمەش لە 
جۆری دراماتیک ن لەسەر ئەو باوەڕەن لە یەکەم نموونەی بن هەندێ لە یارییە فۆلکلۆرییەکاندا دەرکەتووە؛ بەڵم زۆربەی توێژەرا 

یەوە نووسرا. هەکاری دەقەکەی لە ساڵی    -می هەکارییڕەحیم ڕەحل لە ئەدەبی کوریدا ئەو تێکستە شانۆییەیە کە الیەن عەبدو
دراماتیک بە    کردەوە و بەم شێوەیەش یەکەم نموونەی ئەدەبیلە ئەستەمبۆڵ باڵوی   ٢٠١٩دا نووسی و لە دەستپێکی  ٢٠١8

 شێوەی مۆدێرن لە وێژەی کوردیدا دەرکەوت.  

  ؛ ئەو سەرەتا گرنگ و جێگای سەرنجەی ئەدەبی دراماتیک لەبەر سێ هۆکاری سەرەکی نەیتوانی خێرا گەشە بکا
هۆکاری یەکەم ئەو دابڕانە گەورەیە بوو لە ئەدەبی نووسراوی کوردی لە تورکیا و پاش هاتنە سەر حوکمی مستەفا کەماڵ  

ەتاتورک هاتە ئاراوە کە ئاراستەی ئەدەبی کوردی بۆ ماوەی زیاتر لە نیوسەدە گۆڕانکاریی بەسەردا هات. هۆکاری دووەم  ئ
گۆڕانکارییە هزرییەکانی خودی هەکاری بوو کە چەند ساڵێک پاش دانانی ئەو تێکستە تا کۆتایی ژیانی چیدی درێژەی  

ەستی پێکردبوو. هۆکاری سێیەمیش نەبوونی پێوەندیی تۆکمە لە نێوان  بەو ڕەوت و سەرەتا هەرە گرنگەی نەدا کە بۆخۆی د
دانەران و شاعیرانی کوردی زاراوە جیاجیاکانی زمانی کوردی لەو سەردەمەدا بوو. ئەدەبی دراماتیک لە کوردیی ناوەندیدا و  

جۆرێکی  شەڕی دووەم وەک بن  زیاتر لە باشووردا پاش شەڕی یەکەمی جیهانی سەرەتاکانی دەرکەوت و دواتر و بەتایبەت پاش
 ئەدەبیی سەربەخۆ گەشەی کرد. 

 نجام  ئه   ـ٥

سازى  وە کە ئەوانیش زاراوه ناو دوو كێشه   وێنهكهوخۆ ده ین؛ ڕاسته كهئەدەبییەکانەوە ده     بارەی جۆرەزموونى كوردى له  ئه    باس له   كه
  له  تى  تایبه  بى ڕۆژئاوا، به دهئه  له     چۆن    ك، وهیههه     بیماندهجۆرێكى ئه ند جۆر و بنبین. ئێمەی کورد چهدهئه     تیۆرى    و

ئەدەبی میللەتاندا وەک یەک      جۆرەکان لەبن     نییە جۆر و بەتایبەت  بەڵم مەرج    و كارل ڤیێتۆردا هاتووه؛  رستۆ و گۆتهالى ئه 
شیعرەوە.    كانى جۆره   دەبەسترێتەوە به   م  كهیه    ى پله  ب به دهئه  كانى  جۆره     ىکالسیکییەکانی ڕۆژئاوا، كێشه    توێژەرە     بن. الی



 ١3١ ١399 و زمستانپاییز ، ١٠ پیاپی ، ٢ ش.، 6 س.                                 پژوهشنامه ادبیات کردی

 

 

دیارده هه  له  مان  تیۆریش  توێژه ى  ههالى  كوردیشدا  توێژەرانەدا،  یرانى  ئەو  یەکەمی  نەوەی  لە  بەتایبەت  نووسینە  ه  وەک 
كى جیهانى،  یهزاراوه   کجادی، مارف خەزنەدار و عەزیز گەردی. بۆ شیعرى لیریكى وهدین سهالئه كان گۆران و عهنگه پێشه

ە. بۆ شیعرى فێركارى  ى كوردى وەک لیریكى، هۆنراوى گۆرانى، شیعرى لیریكى و شیعری غنایی بەکارهاتووهەندێ زاراوه 
و  ر به ، سه، چامهسیده ل، قهزهما، غهپۆیه کكانى وه شیعرییه  موو فۆرمه . ههكارهاتووه ست )نظم( و شیعری فێرکارانە به ڵبههه

ڕوشۆڕ، شیعرى  ڵ هۆنراوى شه گهكاردێ لهخۆى به   کكى جیهانى، ئێیپیهزاراوه   کیش وه   -کئێپی  ر به رامبهى لیریکن. بهجۆر 
زیاتر    ى ئێمهڕوانگه   له   ماسهحه   وه، ئەدەبی حەماسی و پاڵەوانی )لێره یت، شانامه ، به مهلحهسەروا، مهچیرۆكى، داستان، جووت

دا وى، شانامه سنهمه   ،یتى داستان، به شێوه   له  كه   وهگرنه ده   شیعرانه  و جۆره موو ئهش هه مانهستێ(. ئهوه ده  کئێپی   ر به رانبه به
 ن. هه

توێژه ڕوانگه   له دیكەوە ى  له بييهدهئه   موو جۆره هه   رى  ئه ئه  كان  له دهزموونى  بریتین  كوردیدا  وه  :بى  لیریكى،   کشیعرى 
له    ، كه کبى دراماتیکى، یان شیعرى دراماتیدهشیعرى فێركارى. ئه   شێكى زۆر له ڵ به گه، له رتاپاگیر و گشتگیر جۆرێكى سه 

ماشا، یان  شیعرى ته  تى چیرۆكى، یان به سڵبههه   الى گۆران به شێوەی شیعرى شانۆیی بەکارهێنراوە، له    ندێكیان به ن هه الیه
(  شیعره   م جۆره)یان ئه   بیهدهئه  م جۆره ى گۆرانەوە ئه ڕوانگه   شیعرى السایى دێ. له   جادى به الى عەالئەدین سه مسیلى و له  ته
و   دایهوهنوێبوونه   بى كوردى له ده. گۆران پێی وا بوو ئه یهى بیستەمدا ههدهبى نوێى كوردیى سهدهشیعرى نوێى كوردى و ئه   له
 م جۆرهئه   جادى گومانى هەبووسه   وهوانه پێچه  كات. به دهوتارەکانی خۆیدا پشتگیرى لێ  چۆن له  کڕوا، وه یالیزم ده ڕو  ره به
بوو بى كوردیدا هه دهئه  له   بهدهئه وا  پێى  زاراوەی کورمانجیدا  ڕوشۆڕ و گۆرانی.  شیعرى شه   له  شێكه به   م جۆره ئه   بێ و  لە 

می هەکاری دامەزرا و دواتریش لە ئەدەبی کوردیی ناوەندیدا  یڕەحیم ڕەحلسەرەتاکانی ئەدەبی دراماتیک لەسەر دەستی عەبدو
کراون.  گەشەی کرد. ڕوانینە نوێکان لەبارەی جۆر و چەشنە ئەدەبییەکانەوە لەسەر دەستی کۆمەڵێ توێژرەی ئێستا پێشکەش

ۆر و فۆرمە ئەدەبییەکان پێناسە و پۆلێنبەندی دەکەن و هەوڵ دەدەن لە هەر دوو ئەدەبی کۆن و نوێدا نموونە  ج ئەوان جۆر و بن 
وەندییەکان بەهۆی تەکنۆلۆژیاوە وای کردووە توێژەرانی کوردی پارچە جیاجیاکانی  ەیبۆ ئەو بەشانە بدۆزنەوە. گەشەکردنی پ

ی یەکتر بن؛ هەر بۆیەش کە باسی جۆرە ئەدەبییەکان دەکرێ، هەوڵ  کوردستان و هەندەرانیش ئاگاداری بەرهەم و ڕوانگە
دەدرێ نموونەیان لە هەموو ڕێباز و شێوەزارە جیاجیا کوردییەکان بۆ دەستەبەر بکرێ. 
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