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 ولیاییتا ئهعه                                  دانگی لە شێعری نالیشێوازی هاوسە                                  

   ی وتارپوختە

 کەشفی  ،داعری نالینگی لە شێپێکهاتەی شێوازی هاوسەناسینی . دایە لە شێعری نالیشێوازی هاوسەنگیکردنی  تاوتوو بابەتی ئەم وتارە، 

تێگەیشتنی  ئافراندن و داهێنان وە هەر وەهاکانی شێوازەناسینی زۆرتری  کانی نالی،ەگەڵ چەمکە خوازراو  دەپێوەندی شێوازی هاوسەنگی 

 کانی ئەم توێژینەوە پێک دێنن.کانی نالی مەبەستە سەرەکییەێعرەمانای شتر لە دزیا

بە نڤیسیاری  ژێدەر،دیوانی نالییە. کوردییەکانی نالی ژینەوە، شێعرەو بارستایی نموونەی ئەم توێ ، کۆی شێعرەکانڕێژەیی کومەڵی

، بە تایبەت کەڵک وەر تصحیح(ی)لە هەڵەگر  وردبوونەوی زۆرترە ئەم کتێبە، ی هەڵبژاردنیکار س و هاریکارانە وە هۆعەبدولکەریم مودەڕڕێ

نالی لە ئاستێکی ئاسایی و  مان بۆ دەر دەخا کەئەو ەدەرەنجام . تەتر لەم بابە( وە شتانی تصحیح قیاس یگرتن لە هەڵەگری بەراوردی)

گرنگەکانی هەرەلە تایبەتمەندییە  کلقێکی زانستی ڕەوانبێژی وە هەر وەها یەکێکوو وە موو جۆرەکانی شێوازی هاوسەنگیهەسروشتی لە 

کە ئەمەش دەسەاڵتی ئەدەبی نالی لە بواری ئاگاداری بە سەر ئەم زانستە وە هەر وەها زمانە کانی فەرمی کەڵکی وەرگرتووە سەبکی هێندی  

یاری ڕاستەقینە یان خەیاڵی و نالی زۆرتر بۆ پێداهەڵگوتن و وەسفی  نێوەڕۆکەوەلە بواری و باوی سەردەم واتە عەرەبی و فارس ی پیشان ئەدا. 

بە وردی دا ی ئەم وتارە دەقەم شێوازە ئەدەبییە کەڵکی وەرگرتووە کە هۆکاری ئەم باسانە لە دەر بڕینی سۆزی ئەویندارانەی خۆی ل

 لێکۆڵینەوە.باس و  ەتە بەرنخراو 

 .شێعر ڕەوانبێژی، شێوازی هاوسەنگی،نالی، :کانەیتیوشە بنەڕە

کی.پێشە1  

کانی ەم بووە کە زۆر کەس لە سەر شێعرەیسێزدەدی سەدەی ترین شاعێرانی کور لە گەورە کز(، یەکێ1011 -1011ک.م/1121-1111ی )نال

اڤە ولێکۆڵینەوەی خۆیان لە سەر ڕ  و نوسخانە،ودوای بەراوردکردنی ئەکان کاریان کردووە وانەی لە سەرنوسخە دەستنووسەئەدواون، چ 

راوردی) بە شێوەی بە یان ئەوانەی ،شێعرێک یان بابەتێک لە شێعری نالی ر تیشکیان خستۆتە سەی چ ئەوانە و شێعری نالی نووسیوە

ڕای ئەم هەموو هەواڵنە، زۆر الیەن لە شێعری نالی بەاڵم سەرە ؛نگاندووەهەڵسە ترانیڵ شێعری شاعێر ە گەدیان شێعری نالی طبیقی(ت

 .لێکۆڵینەوە باس و ر خراونەتە بەرمتهەن کە کە

ڕادەی کەڵک  شێوە و چاوە،بە تایبەتی زۆر بەر  ە گشتی و لە شێعری نالیمان بلەو الیەنانە کە لە شێعری شاعێرانی گەلەکە کیەکێ

ک دە ربڕینی مانایە ناڕاستەقینەی ڕستەکان )معانی(، ەم وو نەوەی مانای دو وتی ڕوون کردوەرگرتنە لە زانستەکانی وێژەوانی کە بریتین لە ڕە

ە س ێ لقی زانستی یبیزە ئەدەم س ێ شێوائەکە  ؛یان واتایی)بدیع( ییوە هۆکارەکانی پێکهێنانی مووسیقای بێژە جۆراوجۆر)بیان(بە شێوازی 

م شێوەی بەکارهێنانی ئە ، ڕادە وئەدەبی کالسیک یجوانیناسی گرنگەکانیلە تایبەتمەندییە هەرە کن وە یەکێدێنغە( پێک وانبێژی )بالڕە



 2  

 

جوانکاری و  پیوەناوە هەرچیلیمەتییەکەی پاڵی ب کی وو زیرە ئەم بارودۆخە ئەدەبییەی نالیی تیا ژیاوە، کاری تێکردووە»زانستە بووە.

 ن لە موحەسسیناتیاسکی هێما، پریشن عنا وجگە لە قووڵی مەێبەر ئەوە شێعرەکانی بوشەئارایی هەیە بە کاری بێنێ، لە

 (.11: 1931س و ئاریکاران،مودەڕڕێ«.)دیعیبە

تە واتە وێچواندن) م زانسبەالغە؛ لە هەر چوار نەوعی ئەی زانستی ڕەوانبێژی یان کانلە س ێ لقە گرنگە کنالی لە زانستی بەیاندا، وەکوو یەکێ

ر باس ی لقێکە لە م وتارە خستنە بەکەڵکی وەرگرتووە؛ مەبەستی ئە جاز(ەخوازە )منایە(وە یدرکە)ک ستعارە(،ئێوە)تنەشبیه(، خواز ەت

 ە.یبیلەم شێوازە ئەدە ڕادە وچۆنیەتی کەڵک وەرگرتنی نالیوێچواندن  لە ژێر ناوی شێوازی هاوسەنگی)اسلوب معادلە( و 

ی گشتی.شێوازی هاوسەنگی بە شێوە2  

شێوازناسان وە ئەو کەسانەی کە کاری  ران،زاری توێژەر ەتە قسەی سەو ( بو دافارسی یاتیچەند ساڵێکە )زۆرتر لە ئەدەبی ئەم زاراوەیە

ە شە کردنی ڕ گەوتی لە مەڕ شێوازەکانی خەیاڵ و ڕەکەدکەنی د.شە فێعی توێژینەوەکانی وە بۆداهێنانی ئەم زاراوەیە ئەگەڕێتە ن.ئەدەبی ئەکە

دانان لە نێوان  س ی". بە ڕێزیان کە باس لە شێوازەکانی خەیاڵ ئەکا بۆجیاوازی ێاڵ لە شێعری فار شاعێر لە کتێبی"شێوازەکانی خە یوانبێژی

کە  -داای ورد و بنەڕەتیمسیل لە مانته»  ڵێ:وئەباس ی لێ ئەکا ( Linguisticsوانییە وە ) زمانە یچەمکەکانی هاوچەشن، لە ڕوانگە مسیل وته

تا ڕادە  وە ،وەتە بخرێتە بەرباس ولێکۆڵینەنگی دوو ڕسهاوسە و ئەتوانێ بە شێوەی هاوتایی -ەیکانی شێوازی هێندیتەوەرەی تایبەتمەندییە

نی و الیەشنێک وێکچوون لە نێوان دو چە کە )معادلە( کە بە گوێرەیهاوتایەمسیل" ئەلێن "ته یپێکان کۆی ئەو شتانەی دوایینەیەکی زۆر

تر،بەاڵم ەمدا شتێکیو مدا شتێک ئەڵێ وە لە نیوەدێڕی دو کەشاعێر لە نیوەدێڕی یە ،ەکرێ دی ئبەع( ەر سمدێڕ)یت( یان دوو نیوەەدێڕ)ب

شتن  بتوانین یبەهەڵەتێگەبەرگری لە نگە بۆ وە ڕەوە ئەتوانن پێکەوە جێگۆرکێ بکەن دووالیەنی ئەم هاو سەنگییە لە ڕێگەی وێکچوونە

 ثیلی( وە هەرمسیلی" )تشبیه تمتهیان "چواندنیمسیل" ین تا ئەو شتانەی کە پێشینیان پێیان گوتووە "تهێبۆ دابنناوی "شێوازی هاوسەنگی" 

لبەکار  وەها
َ
وانان و ندێ لە وێژەهەەتە هۆی هەڵەی و وە بو  (ثلاملا)ارسالستدهەڵكێشانی پەندێکی بەناوبانگە لە هەڵبەکە تێ (هێنانی پەند)َمث

  (.08: 1931، شەفێعی کەدکەنی) «اڵوێرینهەمان لە بازنەی پێناسەکە؛ تەمسیلیان زانیوە بە

کی پێکهاتەیە ،ستم لە شێوازی هاوسەنگیمەبە»ە ینگی نیبەاڵم هەر تەمسیلێک شێوازی هاوسە شێوازی هاوسەنگی جۆرێکە لە تەمسیل،

شێوازی هاوسەنگی ئەوەیە کە  .نگی نینڕاستێنە و گەواهی شێوازی هاوسە نهێنرێنموونانە کە بە ناوی تەمسیل ئەە، هەموو ئەو یڕێزمانی

وە )نە تەنانەت لە بواری ماناشەتر، یان شتێکیندی یان مە رج بن وە هیچ پیتی پێوەخۆ ەوە بە تەواوی سەر بەیدێڕ لە بواری ڕێزمانیدوونیوە

 (.26: 9831، شەفێعی کەدکەنی «.)بنری دوو نیوەدێڕ نەدەپێوەندیوە (تەنها لە بواری ڕێزمانییە

دێنێتە ئاراوە زۆرترعەقڵی( )شاعێر لە نیوەدێڕی یەکەمدا دروشمێک ؛ئافراندنی ناواخنێکی نوێ  بۆ شێوازی هاوسەنگی ئامرازێکی کارامەیە

کی هێندی بسەکانی ە گرنگەیندییەکێ لە تایبەتمە ئەم شێوازە ،هێنێکراو)محسوس( ئەپێست، وێنەیەکی هەیدوایی بۆ سەملاندنی وتەکە

 اتیدەبیساڵ لە ئە111ەم بە ماوەییدەی کۆچی تا نێوانی سەدەی دوازدەیاز  سەبکی هێندی لە سەرەتاکانی سەدەی »ەیهانییان ئێسفە

نیوەدێڕی یەکەم کە شوعار و  وە دوهەمدا خۆ ئەنوێنێ شاعێر لە نیوەدێڕی هونەری  (. »678: 9838، شەمیسا «)باو بووە فارسیدا

ەم کە و بەاڵم نیوەدێڕی دو  ناوترێ شێعر، یوە پێەیبیبایەخی ئەدەبی هەیە و لە ڕوانگەی رەخنەی ئەدە مترکەە یقڵیدروشمێکی زۆرتر عە

دێڕە بە ڕواڵەت ەچێ ئەو شتەی کە ئەو دوو نیوەئەوەمان لە بیر ن (.122مان: هە« )بێ نوێ و سرنج ڕاکێش بێئە ،کە ئە کا بە شێعرشوعارە
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م )شاعێرانی شێوازی هێندی( بە نیوەدێڕی یەکەوانئە» دینێ، وێچواندنە. ک پێکەی یسەربەخۆێە پێکەوە پێوەند ئەدا و لە نێوانیاندا تەبای

 (.123مان: هە«)وتو هونەرییە" نیوەدێڕی بەرچاو"یان ئە بەرهەست)محسوس(م کە ەو بە نیوەدێڕی دو  نیوەدێڕ" و"پێشکە گرنگ نییە

ازە لە شێعری م شێو نەی شێوازی هاوسەنگی لە شێعری شاعێرانی سەبکی هێندی و دواتر لێکدانەوەی ئەو ی بچینە سەرنمو رلەوەبە

 ند خاڵ پێویستە:، ئاماژە بە چەدانالی

ت بە  تایبەئەم شێوازە ئەدەبییە  »کرێتش کەڵک وەرگرتن لە شێوازی هاوسەنگی بەدی ئەیبکی هێندیسەر لە لە شێعری شاعێرانی بە-1

کەڵک م شێوازە ش لەیوە عێراقی ئازە ربایجانی بکی خوراسانی،کی هێندی نییە وە لە چاخەکانی بەر لەوانیش لە نێوان شاعێرانی سەشاعێرانی سەب

ببێ بە رازە ئەدەبییەیان بەکار هێناوە؛ شتێک کە بوەتە هۆی ئەوەی کە ئەم شێوازە م ئامرانیش ئەندێ لە نووسەتەنانەت هە رگیراوەوە

شاعێرانی ئەم ک لە دیوانی شێعری کە لە هەرالپەڕەیە ەکڕادەیە یە تاتایبەتمەندییەکی گرنگی سەبکی هێندی، رێژەی زۆری بەکارهێنانی ئەم شێوازە

 (.11: 1903وی،خوسرە« ) کرێ لێک بەدی ئەگە، نموونەداسەردەمە

 لطف لفظت کی شناسد مرد ژاژ و تّرهات                                   مّن و سلوی را چه داند مرد سیر و گندنا )سه نایی(.          

 ( کارهر موری نباشد با سلیمان گفتگو                                             یارهرسگبان نباشد  راز دار پادشا)سه نایی            

 لب نوروز را )سه عدی(. اکامجویان را ز ناکامی چشیدن چاره چیست                                     بر زمستان صبر باید ط            

 مقدار یار همنفس چون من نداند هیچ کس                             ماهی که بر خشک اوفتد قیمت بداند آب را)سه عدی(.          

  هەندێ جار شێوازی هاو سەنگی لە دوو دێڕ دایە، لە دێڕی یەکەمدا وتەیەکی زۆرتر ئاوەزی دێتە ئاراوە و شاعێر دروشمێک بەکار دێنێ وە لە-1

 دێنێ واتە بۆ سەملاندنی ئەو شوعارە وەرگرتن لە وێچواندن لە نێوان ئەم چەمکە و سروشتدا پێوەندییەک پێکەمدا بە کەڵکدوو دێڕی 

  وە :هێنێتەلە سروشت ئەبەڵگەیەک 

 که من تاریکم او رخشنده رخشا                                                                              مرا از اختر دانش چه حاصل      

 خاقانی()که همسایه است با خورشید عذرا                                                                       چه راحت مرغ عیس ی را ز عیس ی      

 را بــــی به دولت آبــــفردا رس                                                                                      امروز اگر مراد تو برناید        

 طوقی شده به گردن آبا بر)تورک کش ی ئیالقی(                                                                             چندین هزار امید بنی آدم       

دوو نیوەدێڕەکە  رزۆرجار هە، ست )محسوس( بێهەر بەتریان و ئەوی  رئاوە ز)معقول(کان بەکێ لە نیوە دێڕەیە هەمووکات مە رج نییە-8

نێوان لە بتوانینیە وەکراو ناشوبهێنرێ گرنگ ئەپێبابەتێکی عەقڵی بە بابەتێکی هەستم نگی ئیزتەرەلە شێوازی هاوسە»ستن.بەرهە

 (.191: 1903نی،ززێی موئەبە وتە 19: 1921ەنی،دکفێعی کە)شە « دابنێین (عالمت مساوی)کهێمای چۆنیە دێڕدادوونیوە

 حمل کوه بیستون بریاد شیرین بارنیست )سه عدی(.      =               احتمال نیش کردن واجب است از بهر نوش     

هەندێ جار پێکەوە  ؛رهەستبە رچاو(دێری بەەم)نیوەو دێڕی دو نیوە بێ و  دێڕ( بەرئاوەز مەرج نییە هەمووکات نیوەدێڕی یەکە م )پێش نیوە-8

 وە:نەگۆڕ گە ئەێج

 لیم کاشانی(فیض نیست گوشه ی دلهای تنگ هم)کهبی      هم           =                   در جیب غنچه بوی بهار است و رنگ  

 .یە(و بۆنی هە نگگۆڵ ڕە نگیش وەکوو یە و هەم بۆن)چرۆی دڵتەمرۆڤی دڵتەنگیش ئەتوانین کەڵک وە رگرین= لە ناوچرۆدا هەم ڕەنگ هەلە
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  :دابکی هێندیشێوازی هاوسەنگی لە شێعری شاعێرانی سەند وێنەیەک چە

 .گردد)سائێب(گه گران میر خواب در وقت سح                                 آدمی پیر چو شد حرص جوان می گردد      

 .بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را)سائێب(                                  ریشه ی نخل کهنسال از جوان افزونتر است   

 چوب تر را سعی آتش دیر روشن می کند)بیدل(.                                  انتظار فیض عشق از خامی خود می کشم  

                                       مهر خاموش ی حصاری شد ز کج فهمان مرا  
ّ
 .)سائێب(اب نیستماهی لب بسته را اندیشه از قلـ

 لیم تێهرانی(.آیینه هرچه دید فراموش می کند)سهصورت نبست در دل ما کینه ی کس ی                                             

 )سائێب(تمثال هاپیشانی عفو تورا پرچین نسازد جرم ما                                                       آیینه کی برهم زند از زشتی 

 دالە شێعری نالی شێوازی هاوسەنگی-3

 وشێعری شاعێرانی ئە ودا زاڵ بووە شس ی،عەرەبی و تورکیکانی فار زمانە ر ردی کە زمانی زگماکی بووە، بە سەجگە لە زمانی کو  نالی،

 :ن ش شێعری داناو بەم زمانانەوە و زمانانەش ی خوێندوتە

 *.(912/1م )سنەوی" و "لوببی لوبابی" نادەبە دوسەد"مە              لە ت تازە بە تازە وتووە    نالیا ئەم غەزە

 .(9/ 111ئازابێ) وتەی بەندی تۆیە هەرکەس ێ ئازادکە کوش    م نوکتە   غەیری ئە مەسافی، و"خڵم لە "شانامەنییە دە

 (.11/ 101یە )نالی ئەمرۆ حاکمی س ێ موڵکە دیوانی هە      گرتووە    ربە دەفتەسێم  ب هەرعە رە و وکورد فارس

 نالی جگە لە فارس ی وعە رەبی بە تورکیش شێعری گوتووە:

 (.1/ 110پیریولنه احیای ساعتدر) س یبرآنک قورمه                  ایله طاعتدر   یاد نفس ساعت گیپی ایشلر سه گر

تورکی،چۆنکە  و فارس ی و دەبی بریتی بووە لە زمانی عەرەبیو سەردەمەدا زمانی باوی ئەلە ەمدا ژیاوە.ینۆزدەرخی رەتای چەلە سەنالی »

بی رەش کە زمانی عەوەتورکی بووە، بێجگە لە نفارس ی یا ،زمانی ڕە سمی کوردستان یا سەر بە ئیمپراتۆریەتی عوسمانی یا ئێران بووە و 

 (.80: 1931، وئاریکاران ێسمودەرڕ « )کێک بووە لە واڵتە ئیسالمەکانا یەوکوردستانیش تێکڕ یرۆزی ئیسالم بووە زمانی ئایینی پ

 شێوازی شێعری شاعێرانی تورکی، زۆرئاساییە کە ناوەڕۆک و و عەرەبی بەرچاوگرتنی دەسەاڵتی نالی بە سەر زمانەکانی فارس ی،لە بە

کرد ئەم شێوازە ئەدەبییە پێشتر ئاماژەمان پێ ەکوو ببێ هەڵبەت هەرو شێعری ئەم شاعێرە  کارتێکردنیان لە سەر زمانانە وئە رخیهاوچە

ئەویش کە " تەمسیل"بەڵکوو ئەم شێوازە جۆرێک بووە لە ؛)شێوازی هاوسەنگی( نە تایبەت بە سەبکی هێندی بووە نە شاعێرانی فارس

 ."تالغەبە"یانیش لقێکە لە زانستی ڕەوانبێژی یانو بە "یانەبە "وێچواندنە " و وێچواندنیش یەکێ لە چوار بەش ی"چەشنێک 

 

 

 

 

   پیشاندە ری   ز(،الیە نی ڕاستی جیاکار)ممی  اریکارانە ،لە ڕێفڕێنسی دێڕەکاندا ئوەی مامۆستا مودەڕڕێس وکانی نالی، دیوانی نالی لێکدانە ی هە موو نموونە شێعرییەشایانی باسە  سە رچاوە*             

 الپە ڕە، وە الیە نی چە پ پیشاندە ری ژمارە ی دێڕە کەیە لە و الپە ڕە دا ژمارە ی                
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 بەالغە                                                                     

 

 دیعیان                          بەبە          عانیمە                                                            

 

 وە)استعاره(     درکە)کنایە(خوازتنە   (خوازە)مجاز             وێچواندن)تشبیە(      

  

(مە رجدار)مشروط   لیغ(   پاراو)ب       بعید(دوور)   )قریب( نزیک  ّصل( چڕوپڕ)مف   )مجمل(کورت       ناتەمسیلی  مسیلی           ته   

   

 

غەیرهاوسەنگی      شێوازی هاوسەنگی      

 

    :داپێکهاتەی شێوازی هاوسەنگی لە شێعری نالی .1- 3

 

 ین:باس ی لێ ئەکە رەداگی لە شێعری نالی جوراوجۆرن کە لێپێکهاتەی شێوازی هاوسەن                   

 :ەم بەرهەستو دێڕی دو نیوە کەم بەرئاوەز ،نیوەدێڕی یە.1 -3-1

گونجاوترین   ئەم پێکهاتە»  شنی شێوازی هاوسەنگییەگونجاوترین چە هەر وەها باوترین و  ،داهاوسەنگیئەم جۆرە پیکهاتە لە شێوازی 

ڕوون کردنەوەی  (گرتن لەم شێوازە لە کەڵک وەر ) کانی شاعێر لە بەر ئەوەی کە یەکێ لە مەبەستەهێنانی شێوازی هاوسەنگییە  شێوەی پێک

 «)، بە یارمەتی خواستن لە چەمکێکی بەرهەست، ئاسایی، گشتی وئەزموون کراونەکراو، ئاڵۆز و جێگەی تێڕامانە پێچەمکێکی هەست

 (.976: 9811، ئازەرحەکیم

 (.1/ 118دا پەتک دەعوا لە گەڵ هەودا دەکا)ێعری من بۆنازکی    کەی لە دێققەتڵقی کەی دەگاتە ششێعری خە

یەک ان دەزانێ وە لە نیوەدیڕی دوهەمدا وێنەو ی و وردبینیدا بانتر لە شێعری هەمو خۆی لە ناسکدێڕی یە کەمدا شێعری نالی لە نیوە

گەڵ تاڵی هاورێشم)شێعری نالی( بەرانبەری دەکا . شێعری )شێعری خەڵقی( لە ناسکیدا لە کئەهێنێتەوە و ئەڵێ : کەی گوریس یان پەت

 شم(.ێ)تاڵی هاور خەڵقی= پەتک/ شێعری نالی= هەودا

کەڵک ەم بە و لە نیوەدێڕی دو  کەم چە مکێکی ئاشنا و چەن پاتە کراوە کە شاعێرکی کورت بۆمان دەرئەکەوێ کە نیوەدێڕی یەڕامانێبە 

 ری بخولقێنێ.توانیویەتی لە چەمکێکی ئاسایی، دیمەنێکی جوان و هونە)  Defamiliarizationسڕینە وە )وەرگرتن لە تێکنیکی ئاشنایی

 (.181/1) کەڕەتم دڵ دەشکێنی             بۆمەی نەڕژێ شیشە لە سەد الوە ڕژاوەبۆچی نەگریم سەد 

هە ر چەشنە دیمە قڵی و ئاساییە وە دوورە لە ن چەمکێکی عەکاشکە دڵخۆی ئەکا  نیشکا دڵ باس لە گریان و دادێڕی یەکەمنالی لە نیوە

یااڵوی بۆ ئەم چەمکە شیاو  و خەکی سروشتی هەست پێ کراو، هاوتایەلە ک وەرگرتن ڵبە کە دا،ەمو خەیااڵوی؛ بەاڵم لە نیوەدێڕی دو  نێکی

 شکاندنی شیشەی مەیلەسەد الوە = دنڵ شکاند/سەد کەڕەت ڕژانی مەی  ی جوان و دڵڕفێنە: گریان=تئەدۆزێتەوە کە بە ڕاس
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 (.913/1ڕێگەی عەدەم)  بۆ دەکەی تەکلیفی ڕەسمی ئولفەت و یاری لە من ؟                کەی بە سوحبەت ئاشنایە سالێکی

 ڕەسمی ئولفەت ویاری= ئاشنا بوون بە سوحبەت و هاونشینی / من)شاعێر(= سالێکی رێگەی عەدەم.

 (.191/1)ەــەنــــەمــســاکنی بوردی ی ،ەنە                              خاڵــی لەعـلی حەبەشەــلی خاکی وەتـمائی ەنگ نەبێ ـدڵ سیاس

 = ساکنی بوردی یەمەن)بەهەشت(حجرالاسود( /  مائێلی خاکی وەتەن خاڵی لەعلی حەبەشە) کوچکەڕەش،= سیاسەنگ بوونی دڵ

 (.189/3ر سەبـەبی جۆشش ی ئـاوە  ) )ـسۆزی دڵـمە باعیس ی تاو و کوڵی گریــان                                    مەعلوومە کە ئاگ

 سۆزی دڵ= ئاگر  / تاو و کوڵی گریان= جۆشش ی ئاو

ـــە () زوڵفت سەبەبە، دڵ  (.121/8بە عوزارت کە دەسووتێ                         سووچی شەوە وا قاتیــلی پــەروانــــە چرایــ

 دڵ= پەروانە/  عوزار)ڕوومەت( = چرا  / سووتانی دڵ= مردنی پەروانەزوڵف= شەو / 

 (.111/2خەتا کەس نییە ڕازی کە لە ئەوالدی درێ )ایی خراپ                     بێمەعن گۆشەیی شێعرم مەدەجگەر لە

 جگەرگۆشەی شێعر= ئەوالد/  مەعنای خراپ دان لە شێعری شاعێر= لێدان لە منداڵی کەسێک بێ سووچ و تاوان.

 (.211/1یار دڵی خوێنین و چاوی پڕلە گریانی دەوێ                            ئارێ ئارێ گوڵ لە باغان ئاوی بارانی دەوێ) 

 ئاوی بارانگریان  = پڕلەیار= گوڵ/  چاوی 

 (.  425/5)  )فنافی النور(ی ئیمانە     مەڵێن زوڵمەت خراپە وەسڵی پەروانە لە شەو دایەلەسایەی کوفری زوڵفت دڵ

 کوفر=زوڵمەت/ زوڵف= شەو/دڵ= پەروانە/ )فنافی النور(ی ئیمان=وەسڵی پەروانە

ترین تایبەتمەندی شێعری ئەم ی لێ وەرگیراوە بە جۆرێ کە گەورە، بە وردی کەڵکداهێندیئەم شێوازە کە لە شێعری شاعیرانی سەبکی 

ی زۆرتر کەمدا، چەمکێکند بەیتەی سەرەوە ، نالی لە نیوەدێڕی یەسەبکەیە، لە زەینی وشیار و هونەری نالیدا بە جوانی خۆ ئەنوێنێ.لەو چە

ی بەرهەست و هونەری ، هاوتەریبێکەمکە زەینی و دروشمیانەی خۆی بە بەردەنگچ، پاشان بۆ نزیک کردنەوەی ئەو زەینی و ئاوەزی باس ئەکا

م جۆرە یدەرێکی ڕاشکاو  لە نێوانیاندا هەبێت کە ئەددێڕی دوهەم( کە هەر دوو الیەن لە یەک شت ئەدوێن بێ ئەوەی پێوەنئەهێنێ )نیوە

 .کهاتەی شێوازی هاو سەنگییەێپێکهاتە هەمان پ

  ەم بەرئاوەز:و دو الیەنی یەکەم بەرهەست، الیەنی :3-1-2

 (.101/1ڕاستە هەر زی ڕۆحێ بۆ وەسواسە شەیتانی هەیە )  سیفەت           نەی ڕەقیبی سەگوەحشییە لێمان لە بەر تەع

 یار= زی ڕۆح /    ڕەقیب= شەیتان

 (.118/3« )ال آاختار علی املال مطوبی ملن »دنیا بەفیدای قەددی بکە دامەنی بگرە                       

سامانی دونیا بکە بە قوربانی بااڵی و دەسەو داوێنی ببە خۆزگە بەوەی کە بیر لە دواڕۆژ ئەکاتەوەو  ئاکام و بەرهەمی دوایی ال بە  "مانا: 

 نرخترە لە سامانی دونیا".

 وایی(.ل)ئاکام و بەرهەمی دآدونیا=  املال )ماڵ وسامان ( /  قەد و دامەنی یار= م

 هەر دوو نیوە دێڕ بەرهەست:: 3-1-3

شرۆڤە ئەکرێ بۆیە کەشفی  پێ کراوی هەستبە یارمەتی نموونەیەک بابەتێکی عەقڵی،دالە شێوازی هاوسەنگی هەر وا کە پێشتر ئاماژە کرا

 سەبکی هێندی بایەخی ئەدەبی زۆری بووە نیوەدێڕی عەقڵی لەالیەن شاعێرانیدێڕی هەست پێ کراو  بۆ شەرحی نیوە
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 (. 9110: 1، ب1921رع را رسانیدن)سائێب،صائب پیش مصافتند     تواند هر کە تی از هم خیاالن پیش میصبە اندک فر 

و پیش مصرع( لەم ڕوانگەوە، لە نێوان پێش نیوە دێڕ)هەندێ جار هەر دوو الیەنی ئەم هاوسەنگییە یەک جۆرن ؛ لە شێعری نالیدا

یە کێ لەو  هاوسەنگییەک لە بواری بایەخی ئەدەبی پێک دێ کە ئەم هاوچەشنییە بەردەنگ ناچار ئەکا کە )مصرع برجسته(ی بەرچاوێڕ نیوەد

هونەری وی بەهرە ئەگرێ بۆ زەوقی  ترنگ لە کام الیەن بۆ ڕاڤەی الیەنێوەی کە بەردەئەراڤە بکا وە  تر الیەنێکی الیەنانەکە بە یارمەتی

 دا گرنگە، ئەکتیڤ بوونی بەردەنگە کە بۆ تێگەیشتن لەمەبەستی شاعێر ئەبێ الیەنێک هەڵبژێرێ.ئەگەڕێتەوە ئەوەی لێرە

 (.8/ 181بێ بەرگییە عیللەت کە هەتیو مەیلی هەتاوە)      یلی ڕووتم        ئبە خودا ما ،هەر چەندە کە ڕووتم

لی هاوسەنگی ئەبینن؛ واتە ئەنوا  وە هەتاو لە بەرامبەر  ڕووی یار  ڕۆ شاعێری ڕووت و بێرگ لە بەرامبەر جل وبەلەم بەیتە دا هەتیوی بێ

 وبەرگی خۆی ئەداتە بەر تینی هەتاو تاجلەر بێ)لە وەرزی زستاندا( لە بکە هەتیو ئەنوایی عاشقی ڕووی تۆم هەروەها ای ڕووتی و بێسەرەڕ 

 ڕووت و بێ جل وبەرگ= هەتیو /  ڕوو)ڕوومەت(= هەتاو تۆزێ لەسەرما وەحەسێتەوە.

 (. 118/1دایە) شەو  ڕابورد و نەرگس هەر لە خەو  هەناسەم زوڵفەکەی الداو مەیلێکی نەکرد چاوی                نەسیم ئەنگووت و 

نەسیم هەڵکردنی =ەڵکێشانه . هەناسەو وە چاو لەگەڵ نێرگزدا هاوسەنگنزوڵف لە گەڵ شە ؛ ، هەناسە لەگەڵ نەسیملەم بەیتەدا

 مەیل نەکردنی چاو و نەڕوانین=لە خەودابوونی نەرگس. شەو/تێپەڕینی زوڵف= الدانی/

 (.8/ 911گیرم لە برۆت و موتەوەححێش لە موژەت                رۆحی شیرینم ئەبەر شیر و قوالبی نادەم )گۆشە

 / موژە= قوالببرۆ= شیر)شمشێر( 

 (.1/ 120شکە هەورە تریشقە تاوی بارانی هەیە) گریانی هەیە      بێی عاشقی بێ دڵ دەناڵێ مەیل

 ناڵینی عاشق= هەورەتریشقە/ گریان= باران

 (.1/ 118هاری ) بەرقە سەبەبی بارش ی بارانی بە   خەندەت بوەتە باعس ی گریانی دەمادەم          

 .خەندە= بەرق)هەورەتریشقە( / گریانی دەمادەم= بارش ی بارانی بەهاری 

 (.1/ 110تالیبی لێوین و ئەڵقەی زولفمان نیشان ئەدا    راڕەوی میسرین و ئەو ، ڕوومان لە موڵکی چین دەکا ) 

 لێو= میسر / زوڵف= چین.

 هەردوو نیوە دێڕ بەرئاوەز: :3-1-4

 الیێک بە مەتەسخیری مەالیمومکین نییە جەلبی دڵی خووبان بە من و تۆ               نەمبیستووە 

 مەالیک / من و تۆ= مەال  خووبان=

 وەندییەوە:ێشێوازی هاوسەنگی بە تۆزێ پ: 3-1-5

بە تۆزێ ) ، مانایی یان ڕێزمانییان پێکەوە ببێالیەنی شێعر پێوەندی کرا لە شێوازی هاوسەنگی نابێ دوو  هەر وەها کە پێشتر ئاماژە

پێوەندییەکی ڕێزمانی )هەر دوو الیەن بەرهەست(گەلێک بەدی ئەکرێ کە لە نێوان دوو الیەنی شێعر اناگری(  لە شێعری نالیدا نموونەس

بۆ چەسپاندن یان ڕەت کردنەوەی حوکمێک بە شێوەی پرسیار دێتە ئاراوە، دێڕی بەرچاو ر ناسک هەیە کە لەم جۆرە پێکهاتەدا نیوەزۆ 

لە کتێبی" شاعێری ئاوێنە کان" کەدکەنی نموونەیەک کە شەفێعی و ئینکار بکرێ وەکو رە واتە ئەکرێ کەئەم  جۆرە پرسیارانە حاشاهەڵنەگ

 بە ناوی شێوازی هاوسەنگی ئەیهێنێ:
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 (.18: 1903) سعدی از سرزنش خلق نترسد هیهات                                           غرقە در نیل چە اندیشە کند باران را؟ 

 (.1/ 188)وە دوو گۆی سەر بە مۆر              مات و حەیرانم کە عەرعەر کەی هەناری گرتووە؟خۆش لە سەر سینەی سەری هەڵدا

 یار= هەنار گرتنی عەرعەرمەم لە سەر سینەی هەنار / سەرهەڵدانی دوو = (دوو مەم)یار = عەرعەر  / دوو گۆی سەربەمۆر بەرزی  قەددی

 (.1/ 183واخۆت لە تەناف داوە ئیتر لە قەنارەت چی؟)               گەردەن کەچی زوڵفی بووی سا دڵ مەدە بەر موژگان      

 زوڵف=تەناف / موژگان = قەنارە

 (.183: 1931)مودەرڕێس وئاریکاران،« ئە واسنئاسنی پێوەیە قەساب گۆشتی پیا هەڵقەنارە دارێکە قوالپی »

 (. 912/1ۆ دا شەوچراچین؟ )ئەتۆ مێهری یو مەهڕوویان ستارەن                     لە خزمەت شەوقی ت

 مێهر)خۆر(= شەوقی تۆ   /   ستارە= شەو چرا

ردنی ئەم شێوازە کەڵکی وەرگرتووە دەکارکچەشنی وار چکە نالی لە هەر  ئەخای لە شێعری نالی ئەوەمان بۆ دەر پێکهاتەی شێوازی هاوسەنگ

ی لە حاڵەتی یەکەم زۆرتر لپێ کراو یان پێچەوانە، ناخستنی ئەمری عەقڵی و دواخستنی بابەتی هەست بەاڵم لە نێوان دوو حاڵەتی پێش

 زۆرتر ،شدا ئەم پێکهاتە لە شێوازی هاوسەنگییکە لە سەبکی هێندیەم(  و ەتی یەکەم، دوو جار حاڵەتی دو )نۆ جار حاڵکەڵکی وەر گرتووە 

یی و تەناسوبێک لە و الیەنێک هەست پێ کراو یان هەر دوو الیەن هەست پێ کراو هاو ڕێژەبەاڵم لە نێوان دووحاڵەتی الیەنێک عەقڵی باوە 

زیک کردنەوەی ێنبۆ سەرەڕای ئەوەی کە نالی  کەوابوو (. ەم هەشت جار، حاڵەتی دوو جاریازدە ی یەکەم دی ئەکرێ )حاڵەتشێعری نالی بە

تری دتری هەستی بەردەنگ وپیشاندان و دەرخستنی زیادهەروەها بۆ بزووتنەوەی زیابەکاردێنێ ەم شێوازە ینی بەردەنگ ئزە ئەمرێکی عەقڵی بە

 یەکانی یار و ڕادەی ئەوین و سۆزی خۆی، لەم شێوازە ئەدەبییە کەڵک وەرئەگرێ.یجوان
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 :دای لە شێعری نالیوەڕۆکی شێوازی هاوسەنگنێڕێژەو . 3-2         

 بەیت11دێڕیکی کوردییە ڕەچاو کراوە(گرێ، بەاڵم ئەو بەیتانەی کە نیوەبەیت شێعری کوردی نالی )ئەم ڕێژە، شێعرە غەیرە کوردییەکانی نالی لەبەر نا 1119 لە        

 (  شێعرەکان .1. /.تی) کرا ( تێدا بەدی ئەکرێ)دوو لە سەدا باس ی لێ شێوازی هاو سەنگی )کەلەم وتارەی دۆزراوە کە هەموو مەرجەکان        

 :ڕادەی ئەوینی شاعێر پیشان ئەدا دەربڕینی  یار و  یبابەت و ناوەڕۆکی ئەم شێعرانە زۆرتر  وەسف و پێداهەڵگوتنی جوانی         

             ڕێژە الپـــــەڕە کهـــــاتــــەــــــــــــــــــــــــــپێ

    

:هەستبەر  ەمو دو ،الیەنیئاوەزبەر  یەکەمیەنیال 

  

، 189، 181، 191، 913، 118  :1931نالی، 

712و 111، 121،  118  
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                                لە زۆربەی شێعرەکانی نالی، عەشقی مەجازی و »  (.901 : 1931دی، ئەحمە)«ترین دیارگەی عەشقی نالییەگەورەە. ژن ڕوای بە عەشقی زەوینی بوو نالی ب»

 (.931)هەمان: «زانێئەوینەدا مرۆڤ بە ناچار ئەمەجازی وە لە هەبوونی ئەم جۆرە  شقیبە عەلەم جۆرە شێعرانەدا گرنگی زۆر ئەدا ، ئەو .و  ڕوونە ئاشکرازەمینی 

 و خوێندنەوەی شێعری  ئەو راستییە ئەسەملێنێ  کە نالی بە هۆی زاڵبوون بەسەر زمانی عەرەبی و فارس ی داشێوازی هاوسەنگی لە شێعری نالی وەڕۆکی نێڕێژە و 

 زانستی بەالغە بووە لەم شێوازە ئەدەبییە بەهرەی وەرگرتووە بەاڵم ڕادەی کەڵک وەرگرتنی زگەیئاخێ ، بە تایبەت زمانی عەرەبی کەشاعێرانی ئەم زمانانە

 لەم شێوازەش کەبەکار هێناوە، وە درکە(  )خوازتنەوە، خوازە یتری زانستی بەیانکە لقەکانیەها لەم شێوازە لەئاستێکی سروشتیدا بووە وە هەرو              

 هێندی بووە بەاڵم هەر وەک لەم توێژینەوە دەرکەوت نالی توانیویەتیشێعری نالی شێوازی ین کە ناکرێ بڵێ.کەڵکی وەرگرتووە ؛جۆرێکە لە وێچواندن

 کوو کەڵک وەرگرێ بەجۆرێ کە هەندێ لەو بەیتانە وەلەم شێوازە زۆرتر بۆپیشاندانی جوانییەکانی یار و دەربڕینی ڕادەی ئەوین و عەشقی خۆی زۆر هونەرمەندانە     

 ئاپۆرەیو...توانیویەتی دەڤەری ئەدیبان و کۆڕە ئەدەبییەکان بە جێ بهێڵێ و بخزێتە ناو « بێ دڵ دەناڵێ... عاشقی»، « ...  بۆچی نەگریم»،  «هەرچەند کە ڕووتم... »                

 خەڵکەوە و ببێتە قسەی سەر زاری بوێژان و خەڵکی ئاسایی.              

 بەواتایەکی دیکە نالی وەکوو زۆربەی شاعێرانی سەبکی هێندی کە هەوڵیان ؛یەەییئاسایی کەڵک وەرگرتنی ئەم شاعێرە لەم شێوازە ئەدەبتر کە شایانی باسە، شتێکی          

 دێڕی نێوان دوو نیوەدێڕ )پێش نیوەدێڕ و نیوەەک لە یوانێ تەباییتبدەنگ بەئەستەم ێنەر بێ بە جۆرێ کە بەر هسەرسووڕ   داوە نیوە دێڕی بەرچاو  زۆر ئاڵۆز و            

                                        وە لە هەمان کاتدا خەیااڵوی و دڵڕفێن، بۆ دەربڕینی بیری   ، لەم شێوازە کەڵکی وەرنەگرتووە بەڵکوو لە بەستێنێکی ئێجگار ئاسایی و سروشتیدۆزێتەوەوەبەرچاو(

وا هەست بکا کە نالی بە هەڵکەوت نە بە ئەنقەست  ئەدەبناسخوێنەرێکی  ئەم شێوازەی بە کار هێناوە تاڕادەییەک کە ڕەنگە  خۆی  عاشقانەی ەگەڕ و سەییالیو 

  لەم شێوازە کەڵکی وەرگرتووە.

 دەرەنجام:

 و بەم زمانانەش شێعری گوتووە  زانیوە، س ێ زمانی عەرەبی وفارس ی و تورکیش ی شاعێرێکی بلیمەت و لێهاتووی کورد، کە جگە لە زمانی زگماگی خۆی لی وەکوو نا

 هەر وەها یەکێ لە تایبەتمەندییە هەرە گرنگەکانی شێوازی هێندی بووە کەڵکی وەرگرتووە . یەکێ لە لقەکانی زانستی بەیان و  لە شێوازی هاوسەنگی کە 

لە هەر چوار چەشنی ئەم پێکهاتە کەڵکی وەرگرتووە وە لە نێوان دوو شێوەی گشتی الیەنێک بەرئاوەز و  لەڕووی پێکهاتەو ساختاری شێوازی هاو سەنگی نالی

یک کردنەوەی ز ێمان بۆ دەردەخا کە نالی تەنها بۆ نەک بەدی ئەکرێ ئەمەش ئەو ڕاستییەالیەنێک بەرهەست یان هەردوو الیەن بەرهەست تەناسوب و هاوسەنگیی

تری هەستی کان و بزووتنەوەی زیاماددی و  سروشتییەبەڵکوو بۆ پێداهەڵگوتن و وەسفی شتە  لەم شێوازە کەڵکی وەرنەگرتووەردەنگ نی بەئەمرێکی عەقڵی بە زەی

 بییە ی خستۆتە گەڕ.دەبەردەنگ ئەم زانستە ئە

 ڕێژە ناوە ڕۆک

 12 پیدا هەڵگوتنی  جوانی یار و  دەر بڕینی ڕادەی ئەوینی شاعێر 

 1 پەسنی شێعری خۆ    

 1 دەربڕینی هەستی دووری لە نیشتمان    

 1 ش ی قاجارستی ناهومێدی و ناڕەزایی دوای هێر دەربڕینی هە  
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 ی و ئاسایی نالی لە ئاستێکی سروشت کە )دوو لە سەتی شێعرەکان( ئەوەمان بۆ دەردەخا داڕێژەی خواری بەکار بردنی شێوازی هاوسەنگی لە شێعری نالی 

 وە.نالی ئەچێتە خانەی سەبکی هێندییەڵێین شێعری لەم ڕووە وە ناکرێ ب ەرگرتووە وەلەم شێوازە بەهرەی و  

 کانی یار و جوانییە دانیپیشان ێوازی هاوسەنگی کەڵکی وەرگرتووە ئەو ڕاستییە ئەسەملێنێ کە نالی زۆرتر بۆ ەو شێعرانەی کە نالی لەواندا لە شکی ئوەڕو نێ

و هەست بزوێن لەم  لەهەمان کاتدا زۆر هونەرمەندانە ، وەبە دوور لە هەر چەشنە ئاڵۆزییەک ، بە شێوازێکی ئاساییەربڕینی ڕادەی ئەوین و عەشقی خۆی د  

عێر لەم شێوازە ئەدەبییەی بۆ دروست ببێ بە ئامڕازە ئەدەبییە کەڵکی وەرگرتووە تاڕادەییەک کە ڕەنگە بەردەنگ ئەگەری هەڵکەوت بوونی کەڵک وەرگرتنی شا

  دا پەرە بستێنێ.ویەتی لەنێو کۆمەڵی خەڵکی ئاساییجۆرێک کە هەندێ لەو بەیتانە توانی

 پێشنیار:

 بەر باسسەنگی لە شێعری شاعێرانی دیکەی کورد بەتایبەت شاعێرانی سەردەمی نالی، کە سەبکی هێندی باو بووە بخرێتە پێشنیار ئەدرێ کە شێوازی هاو  

ئەگەر  شاعێرانی دیکەش ئەم شێوازەیان بەکار  ە یان نا؟وەو تریش بێجگە نالی لەم شێوازە کەڵکیان وەرگرتو دەر کەوێ کە شاعێر یان شاعێرانی و توێژینەوە تا 

 هێناوە 

  نالیدا چۆن بووە؟ڕادە و چۆنیەتی کەڵک وەرگرتنی وان لە بەراورد کردن لەگەڵ  

 سەرچاوەکان:
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 چاپی نوهەم. تاران:نەشری ئاگه.ینەها.آشاعر (.1903شەفێعی کەدکەنی، موحەممەد ڕەزا.)-8

 . چاپی شازدەهەم.تاران: نەشری ئاگە.صورخیال در شعر فارس ی(. 1931____________________________.)-5
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 .181-191، 1903بەهاری  .1.ژگۆڤاری عێرفانییات لە ئەدەبی فارس ی «.ن در شعرفارس یآاسلوب معادلە و کاربرد » (.1903، عەلی موحەممەد.)ێنێموئەزز -7

 نەشری کوردستان.: سنە  چاپی نوهەم. .دیوانی نالی(.1931مودەڕڕێس و ئاریکاران.) -8

 


