جمةل جامعة التمنية البرشية

41

اتيبەمتەندييە گش تیيەاكىن ئێپيك و لیيك ەل ئەدەبياىت
هەوراميدا
ئەنوەر قادر حمەمەد و لهۆن قادر عبدالرحامن
بەىش كوردى ،كۆلێژى زمان ،زانكۆى سلێامىن ،سلێامىن ،هەرێمی کوردس تان ،عێراق.

پوختە -اتيبەمتەندييە گش تیيەاكىن ئێپيك و لیيك ەل ئەدەبياىت هەوراميدا" كە
هەڵگۆزراوى انمەى دكتۆراكەمانە ،هەوڵى ئاوڕدانەوەيەىك زانس تیيە ەلم دوو ژانرە
گرنگەى ش يعرى لییىك (هەوراىم) و ڕۆش نكردنەوەى اببەت و ليەىن ئیس تێتيكيانە،
هەروەها هێنانەوەى منوونەى ش يعرىی هەردوو ژانرەكەو تیشكۆكردنيانە...
ەل ڕاستيدا يەكەم جار ڕۆژهەاڵتنا و كوردانىس دایرى ڕوو ڤ  .ف .
مينۆرسىك ئەدەبياىت گۆراىن (هەوراىم) بەسەر سێ ژانر -1 :ئێپيك (ش يعرى
چیۆىك)؛  -2ش يعرى ئايىن ؛  -3لیيك (ش يعرى گۆراىن "وجداىن" " -غناىئ" ) دا
دابەشكردووە.
توێژينەوەكەى ئێمەش هەر ەل چوارچێوەى ئەم اببەتەدايە ،بۆيە كۆشاوین هەمەليەنە
و بە كورىت وچڕى لێكدانەوە و ش ياكرىی ش يعرييان بۆ بكەین و بەهاى جوانىی زمان
و انسكبێژىی منوونە ش يعرييە انوازەاكىن بدەينە بەر ڕۆش ناىی ....

پێشەىك
هەنووكەىی و ابيەىخ ئەم توێژينەوەيە "اتيبەمتەندييە گش تیيەاكىن ئێپيك و لیيك ەل
ئەدەبياىت هەوراميدا" كە بەش ێكە ەل پێكهاتەى انمەكەمان ،ئاوڕدانەوەيەكە بە
ش ێوەيەىك سیس امتتيك ەلو دوو ژانرە گرنگەى كەەلپوورى ش يعرى هەوراىم  .دایرە بە
ش ێوازى جۆراوجۆر نووسەر و توێژەران خەریىك كۆكردنەوە و ساغكردنەوەى ئەو
گەنينە دەوڵەمەندەى مێژووى ش يعرى كوردین ،كە بنەوان و جەوهەرێىك خۆماڵى و
ڕەنگدانەوەى گياىن مرۆڤ و رسوشت دۆستىی ئەدەبەكەمانن ،هەڵژباردىن ئەم
اببەتەش بۆ توێژينەوەكەمان ەلم ڕوانگەيەوەيە .ڕااننێىك كورىت ئەو دووژانرە  :ئێپيك و
لیيك و هەندێك جاریش لیۆ-ئێپيكە.هەرئەم ديدەيە كە توێژينەوەكەمان ەل گەلێك
ەلوانەى تر جيادەاكتەوە كە نووسەران قەڵەىم خۆاین تێدا اتوداوە....
ەل زانس ىت ئەدەبناس يدا ،هەردوو زاراوەى " ئێپيك" و "لیيك" ەل چوار چەش نە
سەرەكييەكەى ش يعرن  .چەش ىن ئەدەىب هەريەكەى هەڵگرى هەندێ ایسا و ڕێساى

هونەرىی اتيبەت بە خۆيەىت  ،بۆ منوونە ش يعرى لییىك (گۆراىن)  ،ش يعرێكە
سەرڕێژبووىن هەست و سۆزى كەسیيە و (من) ى شاعی چەىق بەرهەىم ئەم
چەش نەيە ش يعرەيە  ...هەر دەرابرەى چەش ىن ش يعر و پۆڵێنبەندىی وتراوە (( :سوودى
سەرەىك اكرى دابەشكردىن بەرهەمە ئەدەبیيەاكن ەل سەر بنەماى ژانر  ،ئەوەيە كە
دەتواننی توێژينەوە ەل پاڵنەر و مۆتيڤى ژانرێك ەل قۆانغێكدا بكەین  .اكتێك بۆ منوونە
بزاننی لیيك چييە و هەل و مەرىج مێژووىی و كۆمەاڵيەتىی بووىن چييە  ،بە ئاساىن
دەتواننی پەى بە هۆاكرەاكىن لوازى و سەرەو لیبوونەوە این بە ترۆپك و لوتكە
گەیش تنيدا ەل هەر قۆانغ و سەردەمێكدا بەرین )) ( .حامكى .)3 :2018
اببەىت ژانر و دابەشكرىن ش يعر ەلسەر ئەو بنەمايە اتيبەتە بە يۆانىن دێرین و
ئەوروپاى میاتگرى يۆانن و ەل ترادس يۆىن ڕۆژهەاڵتيدا ڕەوتێىك دیكەى وەرگرتووە .
هەر ئەو ئەدەبناسەى پێشوو ،ەلسەر گەاڵڵەكردىن بۆچوونەاكىن ەلم ابرەيەوە بەردەوام
دەبێت و دەڵێت ((:يەكێك ەل اببەتە دایر و سەرەكييەاكىن كە ڕەخنەگراىن ئەوروپاىی
هەر ەل دێرينەوە جێگاى ابيەخ بووە لاین  ،ەل ڕێىى "هونەرى ش يعر "ە كەى ئەرەس تۆ
و هۆرا و ئەم جۆرە بەرهەمانەوە پۆڵێنبەندىی چەش نە ئەدەبیيەاكن و پێناسەيەىك بنەما
بەهێز و تۆمكەاین بۆ داڕێژراوە  ،بەاڵم ەل ئەدەبياىت ڕۆژهەاڵىت و ئیسالميدا بە هيچ
جۆرێك ابىس لێوە نەكراوە  .ەل ئەدەبياىت گەلىن موسڵامندا  ،بە اكریگەرىی ڕێچكەى
بیى ئەدەبناسە عەرەبەاكن  ،بەرهەىم ئەدەىب (تەنيا ش يعر ) ەل ڕوانگەى ڕوخسار این
ش ێوەوە پۆڵێنبەندى كراوە و ئەمەش  ،هەر دەڵێىى اتيبەمتەندييەىك نەژادى " ساىم "
يە كە ەل ڕێچكەى ئەدەبياىت عەرەبەوە بۆ ئەدەبياىت گەلىن دیكەى موسڵامن
گوازراوەتەوە ؛ كە گرنگى و ابيەخيان بە ش ێوە و وێنەى ڕوخسار و ڕەچاو نەكردىن
قووڵى مەعنەوى و اكيەى ئەندێشە و سۆزى بەرهەمەاكن  ،وا كەوتووەتەوە شاعیان
و ڕەخنەگراىن عەرەب اببەىت كێش و قافيە بووەتە جێگاى ابيەخيان و پێوەرەاكىن
نرخاندن و داوەریكردنیش هەر ەل جوغزى دەربڕین و كەم و كورتیيەاكىن كێش و سەروا
دا سووڕاوەتەوە )) ( .حامكى .) 2 :2018
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ژانر ەل كەەلپوورى ش يعرى نوورساو بە دایلێكىت (گۆراىن)دا:
شايەت يەكەمنی كەس ێك كە اببەىت ژانرى ەل ئەدەىب كوردى بە گش ىت و هەوراميدا
بە اتيبەىت خس تبێتە بەر توێژينەوە  ،ڤ .ف .مينۆرسىك بێت كە دەنووسێت :
((ادبياىت شعرى گۆران سە نوعە  :شعرى قصىص (چیوىك)  ،شعرى غناىئ و شعرى
دينىی )) (.مينۆرسىك .)3: 1944
سەابرەت بە ش يعرى ئايىن  ،زەمينەى سەرەاتىی و سەرچاوەاكىن ئەدەبياىت گۆراىن
 ،ئايىن و اببەىت ئاينیيە  ،ئەنوەر قادر سەابرەت بە فراواىن ئەم تێمەيە دەڵێت ((:بە
رهەمێىك زۆرى ش يعرى ئايىن  ،چ پێش هاتىن ئیسالم و چ دواى ئیسالم  ،هەيە ))
(.حمەمەد  . )44 :2018ەلوانەيە هەرئەم فراواىن و دەوڵەمەندييەى ئەم ئەدەبياتە ئاينیيە
و ڕەسەن و ەلپێشرتبوونەى ەل ڕووى دێرينیيەوە واى ەل مينۆرسىك كردبێت ئەم
چەش نە اببەتە وەك ژانرێك اب باكت  ،ئەگەران ڕوونە كە ئەوە "تێمە" يە و ژانر
نیيە ،بۆيە لێرەدا زایتر ەل دوو ژانرەكەى تر دەدوێنی .

يەكەم -ش يعرى چیۆىك ایخود چیۆىك ش يعرى:
ەلم چەش نە ش يعرەدا ،شاعی ئامانييەىت وێناى ڕووداوەاكىن قارەمانێك  ،ەل
منوونەى جەنگاوەرێك بێت این ئەويندارێىك جوامێر بگەيەنێت  ،ئەدەبياىت كوردی-ش
،بەاتيبەىت دایلێكىت گۆراىن بەم ژانرە دەوڵەمەندە .د.مارف خەزنەدار دەڵێت ((:ئيپيك
(ئێپۆ ) ڕووداو و بەسەرهاتە بە ش يعر دەهۆنرێتەوە  ،بە زۆرى انوەرۆىك ەل ئێپۆىس
فۆللكۆر وەردەگرێ  ،بەاڵم شاعیى كورد بەو دەساكرى و داهێنانەى كە تێيدا خەرج
دەاك  ،بەرهەمێىك ڕەسەىن اتزەى تۆماركراو دێنێتە انو ئەدەىب كوردييەوە  .ئيرت زۆربەى
ئەم بەرهەمە ش يعرييە درێژە دڵدارييە ڕۆمانتيكييانەيە ەل ابرەى سوار چاىك و قارەماىن
و ڕاو و شاكر و شەڕ شۆڕەوەيە )) (.خەزنەدار.)199: 2010
وەك ئاماژەمان پێدا چیۆىك ش يعرى ،يەكێكە ەل اتيبەمتەندىی زەمينە بە پیت و
چێژەكەى ئەدەبياىت گۆراىن كە هەڵقوواڵوى فۆللكۆرى دەوڵەمەندى ئەم ش ێوەزارەيە
.سەابرەت بە انوەڕۆىك ئەم چەش نانە ئەنوەر قادر حمەمەد دەڵێت (( :ئەم چیۆكە
ش يعرييانە هەندێكيان اببەىت دڵدارى و هەندێىك تراین هىی پاڵەوانێىت و جەنگن .
ئەمەش ترادیس يايەىك سەرجەم فۆللكۆرى ميلەلاتىن ڕۆژهەاڵت و بە اتيبەتیش ئەدەىب
نوورساواین بووە )) (.حمەمەد  . )43 :2018بە وااتيەىك دیكە ئەم چیۆك و داس تااننە
بەرهەىم ئەزموون داهێناىن هونەرىی گەلىن ئەم انوچەيەن و هەمووان تێيدا هاوبەشن،
ئەگەرچى هەر نەتەوە و نووسەرێك بە اتيبەمتەندى خۆى دەربڕيووە ،هەروەك زۆرێك
ەلو مێژووە هاوبەشەى كە پێكەوە هەاینەو كەس يان انتواێن بەتەێن خۆى باكتە
خاوەىن،ەل اكرێىك ترى ئەدەبناس يدا ئاوا ڕوونكراوەتەوە (( :اببەتە داس تانیيە
قارەمانیيەاكىن ساسانیيەاكن  ،كەرەسەى سەرەىك پێكهێنەرى بەرهەىم ش يعرى گۆران-
ین  ،هەر ەل چامەى ش يعرىی "فەرهاد و شیین" ى شاعیى گۆران "خاانى قوابدى"
يەوە كە ەل سەدەى هەڤدە دا ژایوە ات دواتر (. ))..هاكوپيان.)68: 2007
سەابرەت بە هەردوو چەش ىن چیۆكەاكن و منوونەاینەوە وتراوە (( :چیۆكە
دڵدارييەاكن  ،گەلێكيان ەلو جۆرانەن كە اب ەل دڵدارييەىك دراىم و انئومێد دەكەن ،
جەنگييەاكنیش ابىس شەڕى پاڵەوااننەى ەل ڕادەى ئاوەزا و هۆش بەدەرن  .ئەمانە
هەندێ ەلو چیۆكە ش يعرييانەن  :ابرام و گوڵ ئەندام  ،ەليلێ و مەجنوون  ،مەل وڵوو
(وەڵەدخان) گوايە  ،ەل ()1875-1850دا دانراون  .این "شیین و خەرسەو"ى خاانى
قوابدى  ،خورش يد و خاوەر  ،كە انزانرێ كێ خاوەنيەىت .هەروەها چیۆىك
قارەمانیيەىت وەكو حەوت خواىن ڕۆس تەم  ،ڕۆس تەم و زۆراب  ،این دوو چیۆىك
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میزا شەفيعى جامە ڕێزى  :جهيانگی و ڕۆس تەم  ،اندر و تۆپاڵ -شەڕى اندرشا
...هتد)) (.حمەمەد  .)43 : 2018دواتر پەيوەست بە هەندێ اتيبەمتەندى ئەم
چیۆاكنەوە  ،ەلهەمان شوێندا هاتووە  (( :ڕاس تیيەكەى هەندێ ەلم منوواننە ەل
"شاهنامە"ش دا هەن  .بێگومان دەقە كوردييەاكن ئاڵوگۆڕ و جياوازييان هەيە .سەرجەم
ئەو چیۆاكنە ئەوەندە ەل انو خەڵك و ەل ديوەخاانندا خوێندراونەتەوە  ،ات بە سەر زاریش
باڵو بوونەتەوە و گۆڕانيان بەسەردا هاتووە .هەرخۆش يان بە كەشو هەوا و زمان زۆر
ەل تەبيەت و چێژى خەڵىك سادە و نەخوێندەوارەوە نزیكن)) (حمەمەد .)43: 2018
لێرەدا ئاماژە دەدەین بە هەندێ ەلو چیۆكە ش يعرييانە كە بێگومان هەراكميان بۆ
خۆى كەرەسەى توێژينەوەى زانس ىت يە و دەكرێت چەندین انمەى ئەاكدمیى ەلم
زەمينەيەدا بنوورسێت  ،بەاڵم توێژينەوەكەى ئێمە تەنيا ەل ئاس ىت ڕاانن و
خستنەڕوويەىك خێرادايە:
“ -1بیەن و مەنيجە”:
ئەم چیۆكە ش يعرييە ەل ليەن زاانى كورد د.حمەمەد موكرى-يەوە كۆ و ساغ
كراوەتەوە و چاپ كراوە .موكرى كە نووسینەاكىن پرت بە فەرەنسنی و گرنگى و ابيەىخ
اتيبەىت داوە بە ميتۆلۆژای و ئەدەبياىت ایرسان  ،ەلو چوارچێوەيەشدا ئەم چیۆكە
ش يعرييەى بە دایلێكىت گۆراىن چاپ كردووە و هەر ەل هەمان كتێبدا نوخسە
وەرگێڕدراوەكەىش بە زماىن فەرەنىس داانوە  .هاكۆپيان ەلم ابرەوە دەڵێت ((:داس تاىن
دڵدارى كوردىی "بیەن و مەنيجە " كە بە دایلێكىت گۆراىن نوورساوە  ،يەكێكە ەلو
گەنينە گرانبەهااینەى كە نرخەكەى بە پارە انپێورێت كە م.حمەمەدموكرى ساغ و
باڵوى كردووەتەوە))( .هاكوپيان.)69: 2007
موكرى ەل پێشەىك كتێبەكەيدا و بە زماىن فارىس بەم جۆرە ەل ابرەى كورتەى
داس تانەكەوە دەنووسێت (( :خەڵىك وياليەىت ئەرمەن (این بە پێىى شاانمەى فیدەوىس
:ارمانيان) كە سەرزەمينيان داگیكرابوو  ،بۆ گێڕانەوەى مافيان پەان دەبەنە لى
كەخیەرسە و پاشاى ئێران ".بیەن -ى كوڕى گيو" داوادەاكت بێتە جەنگيان و
ەلگەڵ "گرگنی ميالد" ڕێك دەكەون و بەرەو ئەرمەنس تان دەكەونە ڕێ  .گرگنی بە
سەركەوتنەاكىن بیەن ئێرەىی دەابت و دەخیاتە داوى خۆشەویس ىت (مەنيجە)ى كچى
(ئەفراس ياب) ەوە .ئەفراس ياب بە چیۆىك خۆشەویس ىت ئەوان دەزاێن و بیەن ەل
چاڵى جادووييدا زينداىن دەاكت .مەنيجەش ەل كۆشكەكەى خۆى دەردەاكت .ئەسپ
سواراىن ئێراىن بە ئامانى دۆزينەوەى بیەن غاردەدەن بەاڵم پەيداى انكەن .كەخیەرسەو
ەل يەكەمنی ڕۆژى بەهار (نەورۆز) دا بیەن ەل "جاىم جهيان بينىی" يەكەيەوە
دەدۆزێتەوە و دەيبیێن كە ەل گۆشەيەىك زيندان-ى ئەفراس ياب دا ديل كراوە ".ڕۆس تەم"
بۆ بەهاانچووىن بیەن-ەوە دەچێتە سەرزەميىن "تووران" و ەل زيندان ئازادى دەاكت
و شەو هێرش دەابتە سەر كۆشىك ئەفراس ياب .شاى نەزان خۆى و خاتوونەاكىن ەل
نەفەقێىك نێنیيەوە كە پێشرت ەل كۆشكەكەی دا بۆ ڕۆژى ئاوا تەنگانە دروس ىت كردبوو
هەڵدێن .ڕۆس تەم ەلگەڵ بیەن و مەنيجەدا دەگەڕێتەوە ئێران و كەخیەرسەو مەنيجە ەل
بیەن مارە دەاكت ))( .موكرى . )16: 1966ئەم داس تانە ئەوينداری ش يعرييە بە
( )978بەيت ش يعر و بە دایلێكىت گۆراىن نوورساوە كە ئەمە منوونەى چەند بەيتێكيەىت
،ەل بەيىت  175بۆ  180هاتووە:
ش نفمت تعريف شعەلء جاملت *** ثناى خط و خال ،زلف زخالت
هواى زلف و خال توم كفنت ورس***أمام ىب ماكن پىى خال دولرب
رشح حال ومی ها پريت وامت *** امن كە همامن روى رس بساطم
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كش نده خواكن بیشە تنگ اتر ***عرض كرد جە لى سول سايە دار
ساكە ايد ش نفت خالن ل جورد ***جە دل پىى بین كیشا أه رسد
(موكرى)1966:8
" -2بەورى بەاین" (برب بيان):
انوى ئەم داس تانە ،هێاميە بۆ ئەو جل و بەرگەى ڕۆس تەم-قارەماىن ئەفسانەى
ئێراىن كە ەل پێس ىت بەور دروس تكرابوو ،دەيپۆىش .داس تاىن ڕۆس تەم بەش ێواز و
گێڕانەوەى فرەچەشن ەل نێو زمان و ش ێوەزارەاكىن ئەم انوچەيەدا كە خاوەىن كتور و
ترادس يۆنێىك ئەدەىب هاوبەشن ،دەس تاودەس ىت كردوە و نوورساوەتەوە .د.موكرى شاىن
داوەتە بەر كۆكردنەوە و ساغكردنەوەى ئەم داس تاىن قارەمانيەتیيە و وەرگێڕاىن بۆ
فەرەنىس  .ئەم داس تانە كە وەك ومتان اببەىت قارەمانيەتىی ڕۆس تەم -ە ،ەل زەيىن هەموو
اتكێىك ئەم انوچەدا ئامادەىی هەيە و پێویست بە گیانەوە اناكت ،بەاڵم وەك موكرى
وەس پىى دەاكت (( :برب بيان انوى داس تانێىك ئیانیيە كە ەل ئەدەبياىت فارس يدا كەم
وێنەيە  .ئەم داس تانە بە يەكێك ەل زمانەاكىن ئێران ەل گرووپىى "فەهەلوایىت انوین" بە
انوى زماىن گش ىت "گۆراىن-كوردى"نوورساوە .سەردەىم ڕەواىج ئەم ش ێوە زمانە
ئێرانیيە ەل نێوان سەدەاكىن هەش تەم ات چواردەيەىم كۆچيدا بووە ...نووسەرى این
بێژەرى ئەم داس تانە اندایرە و وەك زۆر گۆراىن و اببەىت دیكەى فۆللكۆرى ەل انوچەى
گۆراندا دەماودەم گیدراوەتەوە و گوازراوەتەوە بۆ نەوەاكىن دواتر و نزیكەى پێنج سەدە
ابوى بووە (. ))....موكرى ، ) 14: 2002د.موكرى ەل هەمان سەرچاوەدا ئاماژە بەوە
دەدات كە ئەم اكرەى بەرگى يەكەمە ەل اكرێىك زنیەىی فراوانرته و دەڵێت (( :ئەم اكرە
كە ەل ساڵى  1948ەوە ات ئێس تا بەش ێك بووە ەل اكرانمە و توێژينەوەى من ،ئێس تا
بەرگى يەكەىم ەل بەىش "دفرتهاى أس ياىی" ەل ئەنومەىن ئاس ياىی پاریس و ......چاپ
دەكەم (. ))....موكرى .)14- 8 : 2002دایرە ئەم داس تانە نوخسەى دەستنووىس زاید
ەل دانەيەىك هەيە  ،د.موكرى ەلم نوخسەدا كە ەل كتێبەكەيدا هێناويەىت ەل كۆاتييدا
نووس يويەىت (پااین انمتام نسخە ب) واتە كۆاتىی انتەواوى نوخسەى ب )1171( ،
بەيىت هێناوە ؛ كە چەند بەيتێك ەل منوونەى ش يعرەاكىن ئەم داس تانە قارەمانیيەى بە
دایلێكىت گۆران نوورساوە  ،بريتنی ەل ،بەيىت  226بۆ :231
گودرز وات رس مت َم ُبون بَفدات *** چىن تو ننی جياىی َجالت
ماو ُرون
هرچى تو واچى قبول َم َك ُرن *** امر فرمانت ََبا َ
معلوم ىب َجالم زوڕ پيلنت *** جە ض  ِب زور ابهوى مهمنت
شهد س يەلء تو نە بيخ دندان *** حماڵن برشو ات أخر زمان
حقا پيلنت رموزت ر َ
اسنت *** ابوتَن َو زال تو دا  ِوت واسنت ( موكرى:2002
.)28
هەر پەيوەست بە نووسنی و گیانەوە فرە چەش نەاكىن بۆ داس تاىن "ڕۆس تەم" كە
چەندین نوخسە و بەرهەىم چیۆىك داس تاىن تەنيا ەل دایلێكىت گۆراندا لێ كەوتووەتەوە،
پێویس تە ئاماژە بە كتێىب (شاانمەى كوردى -چیۆىك ڕۆس تەم و زۆراب  ،چوار دەىق
جياواز و يەك چیۆك ) بكەین كە ئامادەاكر ەل چوار سەرچاوەى جياوازەوە و ەل
قەابرەى كتێبێىك ( )552لپەڕەييدا چیۆىك "ڕۆس تەم و زۆراب"ى هێناوە و وێڕاى
هەندێك اكرى بەراورداكرى  ،هەر چوارەىم دەستنووسەكەيە ،چاپىى كردووە .ئەم
چیۆكە ش يعرييانە كە هەموواین بە ش ێوە ى دایلێكىت گۆرانن و ەل هەزاران بەيت
ش يعر پێكهاتوون و سەرڕێژن ەل جواىن  ،بەاڵم هيچاكميان ئەو نوخسەى د.موكرى نیيە
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؛كە ئەمە وێڕاى گرمیانەى بووىن چەندین نوخسەى دیكە  ،بەڵگەى دەوڵەمەندىی
ئەدەبيات و كتورى ئەدەىب دایلێكىت گۆرانیيە  ( .گۆدەرزى .) 50 :2013
 " -3خورش يدى خاوەر " :
ه
مينۆرسىك ئەم چیۆكەى وەك منوونەى يەكەم بۆ ژانرى ش يعرى چیۆىك ێناوەتەوە
و ەل ابرەيەوە دەنووسێت (( :ئەم كتێبە ابىس عشقى خورش يد ئەاك امیى وولىت
(خاوەر) بە (خەرامان) ى كچى پاشاى چنی  .مۆلفهكەى نەزانراوە كييە  .وا گومان
ئەكەم كە ەل سەرەاتى قرىن نوزدەهەما ژيياىب  .ئەم شعرانەى خوارەوە اول قاقەزیىك
خورش يدە كە َبو (خەرامان) ى انردوە.
قەەلم گرت وە دە بەهروزى سەروەر *** نویسا جواو انزدارى كیشوەر
سەرانمە وە أو تەل اإنشا كرد ***أول امسى زات مشلك گوشا كرد
(مينۆرسىك.)3: 1944
دواتر مينۆرسىك انوى چیۆكەاكىن (ەليىل و مەجنون  ،خرسوو شیین  ،فرهاد
و شیین  ،ابرام و گوڵەانم  ،هەفت خواىن روس مت  ،سهراب و روس مت  ،هجانگی و
روس مت  ،كتاىب خاوەران  ،كتاىب محمد كورى حنيفە  ،اندر و توپال  ،جەنگى مەەلخ
اب أتش مەلوچ) دەهێێن و ئاماژە بە چەند بەيتێىك ش يعراین دەدات  ،تەنيا كەمێك
ەلوانە ڕووداوەاكىن نێو چیۆكەكە دەخەنە ڕوو  ،ەل منوونەى (ابرام و گوڵەانم).
"-4ابرام و گوڵەانم "
ڤ.ف.مي َنورسىك ەل ابرەى انوەڕىك ئەم چیۆكەوە دەنووسێت (( :ئەمە ابىس
سەرگوزەش ىت عشقى (ابرام) ى كورى ملىك (كشوەر) ئەاك ەلگەڵ گوەلنداىم ئەمیى
چنی .ەل ئەوەىل قرىن نوزدەهەىم ميالدى نورساوە  .سەرەكەى ئەمەيە:
جە عشقى ایوەر *** مەجوشا چون بەرق
جە دل مە كیشا *** انرەى وينەى بەرق ))( .مينۆرسىك.)10 -3: 1944
پەيوەست بەم چیۆكە ش يعرييەوە (ئنس تیتيوىت كەەلپورى كورد-سلێامىن ) ەل
كتێبێىك ( )376لپەڕەييدا  ،سێ نوخسەى دەس تخەىت ئەم چیۆكە ش يعرييەى چاپ
كردووە كە هەرس ێكيان بە دایلێكىت گۆرانن و ەل هەزاران بەيت ش يعر پێكهاتوون و
ئامادەاكرى كتێىب ئەم چیۆكە ش يعرييانە دەنووسێت (( :داس تاىن ابرام و گوڵئەندام
يەكێكە ەلو داس تااننەى كە ەل كەركووك و گەرميانەوە ات كرماشان و لورس تان و موكراین
دەوترێتەوە  .ەل انو نەتەوەاكىن دراوس ێىى وەك فار و تورك و تەاننەت لى بەلوچیش
بە انوى (ابرام و گوڵئەندام) این (ابرام و گوڵخاتوون) ەوە هەيە .سەابرەت بە
دەس تخەتەاكىن ئەم داس تانە  ،چەندین دەس تخەىت جۆر بەجۆر هەيە و جگە ەل
دەس تخەتێك كە بە ش ێوەزارى موكرایىن نوورساوەتەوە و بە انوى (بەهرام و گوڵئەندام)
چاپ كراوە  ،هەموو دەس تخەتەاكىن تر  ،بە ش ێوەى كوردى گۆراىن نوورساونەتەوە
)) ( .اككەىی.)9: 2013
"-5چیۆكە ش يعرييەاكىن خاانى قوابدى" :
بێگومان انكرێت ابىس ژانرى چیۆىك ش يعرى (ئيپيك) بكەيت ،بە اتيبەىت ەل دایلێكىت
گۆراندا و ابىس خاانى قوابدى نەكەین ،چونكە هيچ كە بە وێنەى خاان ەلم زەمينەدا
پێشەنگىی بۆ خۆى نەپچڕيووە .خاان چەندین بەرهەىم چیۆىك ش يعرىی هەيە ،ەلوانە:
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ا-شیین و خورسەو:
داس تانێىك دڵدارىی هاوبەىش نێو ترادس يۆىن ئەم انوچەيە ،گەلىن ئەم انوچەيە
هێندە پێىى ئاش نان كە ڕۆچووەتە نێو ڕیشە و دەركەوتە كتورييەاكن و زماىن ڕۆژانە
و پێویست بە انساندىن ئێمە اناكت .بەزۆرێك ەل زمانەاكن و ەلسەر دەس ىت شاعیە
مەزنەاكن ئەم داس تانە نوورساوەتەوە .ەل زماىن كوردی بە ش ێوەى گۆراىن ،خاانى
قوابدى بە ( )5526نووس يويەتەوە و ەلسەرەاتى شەس تەاكىن سەدەى ڕابردوودا
حمەمەدى مەلكەرمی ساغيكردووەتەوە و وپێشەىك بۆ نووس يوە و فەرهەنگێىك بۆ
ڕێكخس تووە كە پرت ەل ( )3200وشەيە ،ەل ابىس ئەم شااكرەدا دەڵێت (( :شیین و
خورسەوى خاانى قوابدى ،وەك ەل خوێندنەوەى تێكس تەكەيەوە بۆ هەر (گۆرانىی)
زانێك دەرئەكەوێ ،تەنا چیۆكێىك دڵدارىی شیین و خورسەو و اكرەساىت فەرهاد و
سەرئەناىم تراژيدایييان و خۆ ێت هەڵقوراتندىن پڕ ەل نەگبەتىی شێرۆيەى كوڕى
خورسەو نيە ەل ژایىن ابوكيا .بەر ەل هەرچى شااكرێىك ئەدەبیيە ەل ش ێوەى داس تانێاك
.ئەوەى فارس ىی و گۆرانىی بزاێن و بەراوردێىك خورسەو و شیينەكەى شاعیى
بەانوابنگى بەدايك كورد و بە ابوك ئازەرابجیاىن و بەزماىن ئەدەب فارس ىی (نيظاىم
گەنەوى) باك ەلگەڵ ئەم اكرەى شاعیێىك انو و نیشان كورد كردوويەىت كە بە داخەوە
هەر ئەوەندەى لێ ئەزانينی پێىى ئەڵێن (خاانى قوابدى)  ،ایخود وەك خۆى ەل شوێنێىك
كتێبەكەای بە خۆى ئەڵێ (خاانى خان قوابد) ،بۆى دەرئەكەوێ اكرەكەى نياىم
گەنەوى ەل چاو اكرەكەى ئەما وەك ئەساكڵتێك دێتە پێش چاو خاان بە پیشانداىن
دمیەىن جوان و وەصفى ورد و دەربڕ و ڕەوان بێژييانە گۆشت و دەمار و پێس ىت پىێ
پۆش يیێب و خوێىن ێت زاندێب و گياىن كردێب بە بەرا (. ))...قوابدى . )9 : 1975
ئەمەش منوونەى چەند بەيتێك ەلو داس تانەيە:
ایڕەب بە فیاق فەرهاد كۆكەن!
بەخورش يد حوسن شیین ئەرمەن!
بە ئیستيالى عەشق خورسەو پەروێز!
بە خۆش خیامىی گوڵ گوون و شەبدێز!
بە خامەى موشكنی شاپوور چينىی!
(قوابدى .)14 : 1975
بە انز شیین ،بەو انزەنينىی !
ب"-يوسف و زليخا " :
ئەم چیۆكە كە زادەى ميتۆلۆژایى ئاينىی ڕۆژهەاڵتە و ەل كتور و ترادس يۆىن
هاوبەىش گەلىن ئەم انوچەيەدا ئامادەىی هەيە و لێرەدا پێویست بە گێڕانەوەى اناكت
 ،بە چەندین ش ێواز ەل ليەن زمانە جياوازەاكىن نەتەوەاكىن ئەم ترادس يۆنەوە گوزارش ىت
لێ كراوە  .خاانى قوابدى يەكێكە ەلو شاعیانەى دەست ڕەنگيىن خۆى اتقيكردوەتەوە
و بە ش ێوەزارى گۆراىن و ەل قاڵىب هەزاران بەيت ش يعردا دایڕش تووەتەوە  .وێراى
ئەوەى اكریگەرى فارسەاكىن ەلسەرە و تەاننەت انونیشانە سەرەكييەاكن بە زماىن فارسنی
 ،بەاڵم ئەوە هيچ ەل اتيبەمتەندىی كورد و گۆراىن بووىن كەم اناكتەوە و وەك شااكرێك
ەل پەلى داانگرێ  .حەكمی مەل ساڵح ەل كتێبێىك قەابرە ( )438لپەڕەييدا بووژانەوە و
لێكدانەوەى بۆ كردووە و چاپىى كردووە  .ەل سەرەاتوە بەم جۆرە دەست پىێ دەاكت:
سەڕڕاىف لڵ سەجن دەرایى مەعاىن *** گۆش بدەر بە سونع داانى ڕەبباىن
بە قەوىل ڕاوىی تەوارخی بەس تە *** بەى تەور ويەردەن بەس تە و شكس تە
(قوابدى )25 : 2006
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ج -سوڵتان ئيرباهمی و نۆش ئافەرین:
ئەم چیۆكە ش يعرييە حەمەڕەىش ئەميىن كۆى كردووەتەوە و دایڕش تووەتەوە و ەل
كتێبێىك قەابرە ( )448لپەڕەييدا چاپ كراوە  ،ەل هەزاران بەيت ش يعر پيكهاتووە و
بە ش ێوەى دایلێكىت گۆرانیيە .سەابرەت بەم چیۆكە ش يعرييە نوورساوە (( :ئەم
چیۆكە ش يعرە يەكێ ەلو بەسەرهاتە انایابنەيە ەل ئەدەبياىت كورديدا كە دەچێتە نێو
اببەىت ئەفسانە و زایتر ابىس جن  ،دێو  ،پەرى  ،س يحر  ،جادوو و تەلیسم دەاكت
.....اب ئەوەش بڵێم ئەو كەسەى كە ئەم چیۆكەى خاانى نووس يوەتەوە  ،انوى
حەسەن بووە كە ەل چەند بەندێىك سەرەاتدا انوى خۆى ەل ابىت انوى خاان هێناوە ،
بەاڵم كە گەیش تووەتە ئەو شوێنانەى كە خاان نووس يويە (خاانى خان قوابد) ئيدى
ەلبەر كەم دەسەاڵتىی بووە این هەر هۆيەىك تر پێىى نەكراوە بيگۆڕێ و وەك خۆى
نووس يويەتیيەوە  (. )).....قوابدى  . )6: 2011ئەميىن بە ( )37لپەڕە كورتەى
ڕووداوەاكىن چیۆكە ش يعرييەكە ەل پێشەكىی كتێبەكەيدا بۆ گیاوينەتەوە  ،كە بێگومان
ئێمە لێرەدا دەرفەىت ئەوەمان نیيە وەك خۆى بینووسینەوە بە ڵكو بە كورىت ابىس دەكەین
(( :ئەم بەسەر هاتە ئەگەرچى ەل دوو واڵىت دوور ەل يەىك وەك چنی و سوورای
(دمیەشق) دا روو دەدا  ،ئەویش شازادەى چيىن بە انوى سوڵتان ئيرباهمی  ،عاشق و
سەرهەڵگرتووى كچە شازادەى دمیەشق بە انوى نۆش ئافەرین دەێب ))(.قوابدى2011
.......)10:شاى ابوىك نۆش ئافەرین  ،داوا ەل سەرجەم شازادەاكىن دونيا دەاكت بێن و
بەخىت خۆاین اتىق بكەنەوە و هەوڵى بە دەس تێناىن نۆش ئافەرین بدەن ؛ سوڵتان
ئيرباهمی كە تەنيا بە وێنە نۆش ئافەريىن ديوە  ،عاشقى دەێب و بە ئامانى بە دەس تێناىن
نۆش ئافەرین سەرى خۆى هەڵدەگرێ و ئەگەرچى كێشە و ملمالنێىى زۆرى دێتە ڕێگا
 ،بەاڵم وەك قارەمانێك و جوامێرانە بەسەر هەموو كۆسپ و نەایرەاكنيدا زاڵ دەێب و
ەل كۆاتييدا ەلگەڵ نوش ئافەرین بەيەك دەگەن ( .قوابدى . )47-10 : 2011ئەم هەزاران
بەيتە چیۆكە ش يعرييە بەم چەند بەيتە دەست پىێ دەاكت:
واتن شازادە شەيداى شوور عەشق *** نیشت وە تۆى كەش ىت لوا پەى دەمشق
وەاتج و تۆمار  ،جوقەى شا قەسەم*** راس ىت هەر ئيدەن ێب زاید و ێب كەم (خاانى
قوابدى2011:ز،ل.)51
د-ەليال و مەجنوون:
بەڵگە نەویس تە ئەم چیۆكە ەل كتور و فۆللكۆر و ئەدەىب عەرەبیيەوە هاتووەتە انو
ئەدەبياىت گەلىن انوچەكە و بەر باڵوە  ،ابىس عەشقى قەیىس عامرييە بۆ ەليال،...
خاانى قوابدیش ئەگەرچى ەل فارسیيە وە و بە اكریگەرىی نياىم گەنەوى ،بەرهەمەكەى
خۆى نووس يوە  ،بەاڵم وەس تاىی و داانىی خۆىی تەواو تێدا سەملاندووە بە جۆرێك
ڕاى ەلو چەش نە هەيە كە ەل ڕووى هێزى دەربڕينەوە خاان كێبكێىی ەلگەڵ نياميدا
كردووە و بە ئاشكراش نەبێت ،نيازى شان ەل شان داىن ئەىم هەبووە .ئەمەش يەكێكە
ەلو چەماكنەى دەقئاوێزان كە شاعیى نەوەى دواتر دەيەوێت بۆ ڕازاندنەوەى
"موزاييىك دەق" كێبكييەىك ئاشكرا این شاراوە ەلگەڵ شاعیاىن پێش خۆيدا باكت
.ئەدەبنا حەكمیى مەل ساڵح ده ڵێت  (( :خاان هەرچەندە انوەڕۆىك بەرهەمەاكىن ەل
نياىم وەرگرتووە  ،بەاڵم بە هەستێىك كوردانە و قەڵەمێىك س يحراوييەوە بە جۆرێ
دایڕش تووەتەوە كە هێندێ جار ەل نياىم سەركەوتووترە و مرۆڤ وا هەست دەاك
نياىم ئەو چیۆكەى ەل خاان وەرگرتووە  .خوێنەرى ابش ێت دەگا نياىم زۆرتر ابيەىخ
بە گێڕانەوەى چیۆكەكە داوە  ،بەاڵم خاان زۆرتر ابيەىخ بە ئەدەبيات و ش يعرييەت
دەدا  .خاان هەات كێىش چیۆكەكەىش گۆڕيوە و هێناويەتيە سەر دەبڕگەيىی ابوى

جمةل جامعة التمنية البرشية
كوردەوارى  .خاان ئەگەرچى نياىم خۆش ویس تووە و ڕێزى لێ گرتووە  .بەاڵم بە
ڕاشاكوى دەڵێ كە نيامیش وەكو من وەرگێڕە و ئەویش ئەم چیۆاكنەى ەل كەس ێىك تر
وەرگرتووە:
نياىم جە قەوڵ داانى بەغدادى *** وەى تەورە رێژان تەرح ئوس تادى
نياىم جە قەوڵ بەغدادى سەلم *** وەى تەور تەنزمی كەرد ىئ شیین كەلم
نياىم جە قەوڵ بەغدادى سەلم *** وەى تەورە كەردەن ئيبتيداى كەلم
ەليلێ و مەجنووىن نياىم نزديك بە ( )4600بەيتە  ،بەاڵم خاان شاخ وبەرگى ئيافەى
لێ دادڕيووە و ەل هەركوێ هەس ىت بە درێژدادڕى كردێب  ،چیۆكەكەى كورت
كردووەتەوە و ەل هەر جێگەيەكیش بە ابىش زانيوە هەانسەى درێژ كردووەتەوە  .سەر
ئەنام ەل ( )1644بەيتدا تەواوى كردووە ))  (.قوابدى2011:ز ،ل.)26

دووەم -ش يعرى گۆراىن (لیيك):
ڤ.ف.مينۆرسىك ەل ڕووى ژانرەوە ش يعرى دایلێكىت گۆرانىی بۆ سێ چەشن
پۆڵێنكردووە  ،كە ئێمە لێرەدا كردوومانە بە بنەما  ،دوا چەشن ابىس ش يعرى گۆراىن
لیيك دەاكت  .ئێمە لێرەدا چەند پێناسەيەىك لیيك دەهێنینەوە و دواتر دێینە سەرابىس اتيبەمتەندييەاكىن لیيك ەل ئەدەبياىت گۆرانيدا.
ەل زانس ىت ئەدەبناس يدا  ،زاراوەى " لیيك" يەكێكە ەل چوار چەش نە سەرەكييەاكىن
ش يعر كە ئاماجن ەل پۆڵێنكردىن  ،پیناسەكردن و دەرخستىن اتيبەمتەندييەاكنیيەىت  .تيۆرىی
چەش ىن ئەدەىب هەوڵێكە ەل پێناو ئەم پۆڵێنبەندييە  .چەش نە ئەدەبیيەاكن هەراكميان
بگريت ،هەڵگرى اتيبەمتەندى و ایساى اتيبەت بە خۆيەىت  ،بۆ منوونە ش يعرى گۆراىن
 ،كە ئەناىم سەرڕێژبووىن هەست و سۆزى كەسیيە و (من) ى شاعی چەىق
بەرهەىم ش يعرى ئەم چەش نەيە و ئەم پۆڵێنەش ابشرتین ش ێوازە بۆ انسنی و انساندىن
؛بۆ منوونە توێژەرى ئێراىن د.ئیسامعيل حامكى دەڵێت  (( :سوودى سەرەىك اكرى
دابەشكردىن بەرهەمە ئەدەبیيەاكن ەل سەر بنەماى ژانر  ،ئەوەيە كە دەتواننی توێژينەوە
ەل پاڵنەر و مۆتيڤى ژانرێك ەل قۆانغێك دا بكەین  .اكتێك بۆ منوونە بزاننی لیيك چييە
و هەل و مەرىج مێژووىی و كۆمەاڵيەتىی هەبووىن چييە  ،بە ئاساىن دەتوانينی پەى
بە هۆاكرەاكىن لوازى و سەرەو لیبوونەوە این بە ترۆپك و لوتكە گەیشتىن ەل هەر
قۆانغ و سەردەمێك دا بەرین )) ( .حامكى )3 :2018:
ەل (فرهنگ اصطالحات ادىب) دا  ،ەل پێناسەى لییكيدا دەنووسێت:
))ش يعرى گۆراىن (غناىئ) Poetry Lyrical
گۆراىن ەل زمانەوانيدا رسوود و ئاوازە و دەزگايە و ەل عەرەبيدا بە ماانى ئاوازوتن
و مۆس يقا دێت (.غناء) بەماانى (تغىن) گۆراىن وتن و ئاوازچڕین دێت و ئەوەش ەل
حاڵەتێكدا بەرجەس تەدەبێت كە ئاوازەاكىن ەل ش يعرەكەوە و هاواكت بە چەپڵەلێدانەوە
بێت و ئەمەش جۆرە ایرييەكە .هەروەك فارىس  ،ەل فەرهەنگە زمانەوانیيەاكىن زمانە
ئەوروپاييەاكنیشدا  ،بە ش يعرێكيان وتووە گۆراىن كە ەلگەڵ جۆرێك ەل چەنگ
)(lyreوتراوە .ەلڕووى انوەڕۆكەوە ش يعرى گۆراىن نە ئەكش نە و نە گێڕانەوە ،بەڵكو
وێناكردن و گۆشكردىن ئەحواڵ و پەيپێربدنە دەروونيەاكنە .اببەت و انوەڕۆكەكەى ابىس
هەست و سۆزى قسەكەرێكە كە مەرج نیيە خودى شاعی بێت()) .داد 1390:
.)31:
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هەروەها ەل فەرهەنگى (نظريە و نقد ادىب ) دا بەم جۆرە پێناسەى ش يعرى لییىك
دەاكت:
))ش يعرى گۆراىن (،غناىی ،تغزىل ،رامىش)(lyric) : ،هەرجۆرە ش يعرێىك كورت
كە تەنيا و بە دایریكراوى دەربڕينەاكىن (كە ەل ئەزموونەوە سەرچاوەى گرتووە) كەس ێك
ایخود اتكێك دەخاتەڕوو ،بە وااتيەىك دیكە ،گێڕەوەى ئەو تەنيا يەك كەسە .ئەم چەش نە
ش يعرانە  ،گوزارشت ەل بيرناوەاكن و حاڵەتە زەيىن و هەس تپێكردنەاكىن بێژەرەكەى
دەاكت  .زۆربەى اكت گێڕەوەى ئەوانە (من)ە  ،بەاڵم (من) ەلم ش يعرانەدا بە زەروور،
خودى شاعی نیيە ( .جان پك ) و (مارتنی كويل)  ،دەڵێن :ەل ش يعرى گۆرانيدا هەمیشە
جۆرێك ەل بەرامبەريەىك ای دژيەىك دەخرێتەڕوو  :بۆ منوونە دژيەكبووىن جواىن و ژایىن
عاشقانە و ژایىن خاڵى ەل عیشق ،ایخود دژيەىك شەڕ و تر ەلگەڵ ئاسودەىی و ئاش ىت
و ئاراىم )) (.سزباین  +كزازى .)308: 1388 :
هەر سەابرەت بەم چەمكە ئەدەبناىس جهياىن پیتەر هالبێرگ ،دەڵێت (( :زۆر
گرانە ەل ش يعرى لییىك بدوێیت و هەڵیسەنگێنیت و ەل جوغزێىك س نوورداردا ،كە ەل
سەر بنەماى هۆ و "پرىس لۆجيىك "بەرز بكرێتەوە ،نیشاىن بدەيت و بيرنخێنیت .
ڕاس تیيەكەى زۆر ئاڵۆزە بە بەڵگە و سەملاندن ەل بەرهەىم لییىك بدوێیت  ،چۆن
مرۆڤ دەتواێن زماىن ڕۆح ىش باكتەوە ؟ ))  (.هاڵبێرگ .)41 : 2018:
اتيبەمتەندييەاكىن ش يعرى لییكىی هەوراىم:
ەلترادس يۆىن ئەدەبياىت هەوراميدا ،ش يعرى هەوراىم بە گش ىت و تەاننەت ش يعرى
ئاينيیىش وەك قاڵب و ئاواز و زۆر اتيبەمتەندىی دیكەى دەچێتە خانەى لییكەوە
،دەرابرەى ئەمە ڤ.ف.مينۆرسىك ڕاى وايە ((:الكمەاكىن ديىن ەل شعرى چیوىك و
غناىئ جياواز نەبو  ،زۆر جار ویسرتاوە ەلسەر يەك قافيە غزليىك دریژ بنورسى ،
بەلم الكمەاكن زور عبارەت بوە ەل چەند بيتيىك شعر كە ەل اخر هەر بيتيك
(دەوريك) تكرار كراوەتەوە  .الكمەاكن ەلگەل ساز و اترا بە گوراىن ووتراوە )).
(مينورسىك .) 16: 1944
ەل ئايىن ایرساندا كە قۆانغى گەشەو جێگیبووىن ئەدەبياىت گۆرانە بەگش ىت و
ش يعرى لییكە بە اتيبەىت  ،پی و اباباكىن ایرسان بەگش ىت ڕێامنىی وجهيانبینىی ئاينىی
خۆاین بە ش يعر و بە ش ێوەزارى گۆراىن نووس يووە و ەلم ابرەوە ئەدەبناس ێك دەڵێت
(( :ەلوانە ش يعر و هۆنراوەى زۆر ەل اببەىت انساندىن پايە و بنەمااكىن ئايىن ایرسان بە
زماىن هەوراىم بەجێ ماوە  ،كە فۆرم و بونياد و پێكهاتەى كێش و زمانىی -این تەواو
هاوش ێوەيە ەلگەڵ هۆنراوە دە هيجاىئ-يەاكىن هورموزگان و ش ێوەى ئاوازى هەوراىم
)) ( .حمەمەدپور .)31: 1392
ەلم فاكتەرەوە كە گەایندىن پەایىم ئايىن بەگوێىى خەڵىك دەبێتە ئاماجن  ،ئەوا زماىن
گەایندنەكە جۆرێك اتيبەمتەندىی پىێ دەدرێت كە خودى گەایندنەكە ئاسان باكت و
بەساانىی وەربگیێت ،د.مارف خەزنەدار پێىى وايە ((:لییىك خۆماڵى ەل زماىن
س تانداردى خەڵىك كوردەوە نزیكە  ،ەلبەر ئەوە دەشێ " ش يعرى ميلىل " یىش پىێ
بڵێنی  .زایتر شاعیان ئەم ش ێوەاین گرتووە بۆ ئەوەى دەنگى خۆاین بگەيێننە زۆربەى
خەڵىك )) ( .خەزنەدار .) 195 : 2010
ابسكردىن اتيبەمتەندىی زماىن و ش ێوەى دەربڕيىن ش يعرى لییىك هەوراىم  ،وەك
س تايڵى ترادس يۆنێك  ،دەبێتە پێداویستىی دەسپێىك ئەم بەشە گش تیيەى ش ێوازەكە ؛
بەاڵم بەر ەلوە گرمیانەيەىك پەيوەست بە جوگرافياى انوچەكە هەيە كە مەزەندە دەكرێت
ڕۆڵى ەل ڕەنگڕێژكردىن اتيبەمتەندييەاكندا بووبێت،ئەویش داخراوىی انوچەكە و كەمىی
پەيوەندى و وەرنەگرتىن اكریگەريیيە ەل دەرەوەى خۆى  ،وەك پاڵپش تیيەك بۆ ئەم
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بۆچوونە ،ڕاى حمەمەد پوور دەهێنینەوە كە دەڵێت ((:پابەندبوون بە نەريىت دێرينەى
ئەدەىب  ،لساىی شاعیاىن اكریگەر ،گۆشەگیى و دابڕان ،س نووردارىی سەرچاوەاكن
،كەمبووىن پەيوەندييەاكن و جياوازىی پێكهاتەىی ەلگەڵ ش ێوەزارەاكىن دیكەى نێو زماىن
كوردى ...ەل يەك چەشن نەبووىن فۆرم ،انوڕۆك و جهيانبیىن شاعیاىن هەورامی ێب
اكریگەرى نەبووە و سەرجەم ئەم فاكتەرانە بوونەتە هۆى ئەوەى كە بە گش ىت شاعیان
كەمرت ەل هەل و مەرىج دەرەوەى هەورامان و كوردس تان اكریگەرى وەرگرن و
فاكتەرى اكریگەرى دەرەىك سەر ئەوان زایتر ئيلهاىم ەل رسوش ىت هەورامان و فەزاى
خۆماڵى و نەريىت ابوى ئەدەىب خودى دا س نووردار بووە )) ( .حمەمەدپوور 1392
 . )10:تەاننەت گرمیانەى ئەوەش دەكرێت كە اكریگەرىی دەسەاڵىت س ياىس و ڕووداوە
س ياسیيەاكنیىش ەلسەر نەبووبێت  ،ئەدەبناىس انوبراو ەلسەر گرمیانە و ڕأاكىن بەردەوام
دەبێت و دەڵێت ((:ئەگەرچى زماىن كوردىی هەوراىم خۆى سەردەمێك زماىن ئەدەىب
دەرابر بووە  ،بەاڵم شاعیە دایر و بەرچاوەاكىن قۆانغە جياوازەاكن بە ش ێوەيەىك ڕێژەىی
،كەمرت اكریگەر بوون بە هەل و مەرجە س ياسیيەكەى سەردەىم خۆاین ؛ بەڵكو ەل
گەش ىت دەروونىی خۆاین و (متسك) دەس تگرتن بە ڕەفتار و (ماكشفە )ى خودى
خۆاینەوە دەستيان بە س تايلێىك اتيبەت بە خۆاین ەل دەربڕيىن ش يعريدا گەیش تووە و
شوێنكەوتووەاكنیش يان لساىی ش ێوەاكىن ئەوانيان كردووەتەوە و گرتوواینەتە بەر  ،ەلبەر
ئەم بەڵگە و هۆاكرەيە كە ئەم ڕێبازە ئەدەبیيە ،وەك هێڵێىك بەردەوام و قۆانغ بە قۆانغ
 ،يەك دەست و يەك ئاواز هەنگاوى انوە ......هەرئەمەش هۆاكرێىك گرنگە كە ئەم
چەش نە ش يعرەى جياكردووەتەوە ەل ش يعرى فارىس و بووەتە هۆى ئەوەى ەل سەبك
و ش ێوازە ابوەاكىن سەردەمە جياوازەاكىن ش يعرى فارىس پەیڕەوى نەاكت و خۆى
هەڵگرى نەريتێىك ئەدەبىی اتيبەت و خولقێرناوى سەربەخۆى خۆى بێت )) .
(حمەمەدپور .)10: 1392
ەلاتيبەمتەندييەاكىن لییىك هەوراىم ەل ڕووى ش ێوە و زماىن ش يعرييەوە دەتواننی ئەم
خااڵنە بە كورىت خبەينە ڕوو:
-1فۆللكۆر و زماىن زارەكىی خەڵىك بووەتە زماىن ش يعرى:
ئاماژەمان بەوەدا كە ش ێوە زماىن گۆران زماىن دەربڕى مەبەس ىت ئايىن بووە كە
بێگومان ئاین ڕووى پەایىم ەل هەمووانە بە گش ىت و بۆ ئەو مەبەس تەش ەل دووى زمان
و ش ێوەى گشتىی دەربڕین دەگەڕێت  ،هەر بۆ ڕوونكردنەوەى زایترى ئەم
اتيبەمتەندييەى ش يعرى گۆراىن (هەوراىم) ئەم بۆچوونەش دەهێنینەوە كە د ەڵێت
((:لییىك بە دایلێكىت گۆراىن نوورساو  ،بە پێچەوانەى ئەو ش يعرە كوردييەى كە ەلسەر
بناغەى ش يعرى الكس يكىی عەرەىب -فارىس و ایسا و ڕێسا ڕەوانبێژييەاكىن دامەزراوە
 ،بنەماكەى فۆللكۆری كوردييە  ،چ ەل ڕووى كێش و سەروا و چ ەل ڕووى زمان و
هەندێ ڕووخسارى هونەرىی ترى ئەدەىب زارەكييەوە ( . )).....حمەمەد .)8: 2007
هەر ئەم اتيبەمتەندييە (ەلگەڵ كۆمەڵێ هۆاكر و اتيبەمتەندى دیكەدا كە دواتر و ەل
خاڵى سەربەخۆدا ئاماژەاین پىێ دەدەین )  ،بووەتە هۆى ئەوەى گرمیانەى ڕەگەزەاكىن
ڕۆمانتيكييەت ەل ش يعرى لییىك هەوراميدا بكرێت ،چونكە ش يعرى ڕۆمانتيكیش ەل
ڕەهەندێكييەوە گەڕانەوە بوو بۆ زماىن زارەىك و ش ێوەى دەربڕيىن فۆللكۆرى انوچەىی
.ئەدەبناىس انرساوى ئێراىن سیو شیسا دەڵێت (( :ەل سەدەاكىن انوەڕاس تدا  ،بە
زمانە انوچەييەاكىن جيابووە وە ەل زماىن لتنی-این دەگووت( ڕۆمانس Romance
)لتیىن  ،زماىن زانست بوو و خەڵىك ئاساىی نەایندەزاىن  .نەجيزبادە و خەڵكە اتيبەتەكە
،بەرهەمە زانس ىت و ئاينیيەاكىن خۆاین بەم زمانە دەنووىس ....بەاڵم داس تان و
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ش يعرەاكنيان بە زماىن زگامكيان دەنووىس كە بەوانە دەوترا ڕۆمانتيك  ،واتە دەدرايە پاڵ
ڕۆمانس ) . (En romancierبە وااتى نوورساو و وەرگێڕدراو بەم زمانە انوچەييانە
و بەو ماانيە دەهات كە لى كۆى خەڵىك بەگش ىت پەسەندكراو)) ( .شیسا 1390
 .)62:ەلم خاڵەدا مەبەس امتن و جەخامتن ەلسەر ئەو زمانە ميللييەيە كە دەربڕى
ئەدەبياىت ڕۆمانتيكىی چيىن اتزە گەشەكردووى نێو كۆمەڵ بووە ،هەروەها وتراوە ((:
ەل ش يعرى دایلێكىت گۆرانيدا هەندێ ەلو ڕەگەز و ڕوواڵەاتنەى كە اتيبەمتەندن بە
ش يعرى ڕۆمانتيىك هەن  ،وەك  :حوزوورێىك بەرچاوى رسووشت  ،سوڕانەوە بە
دەورى خود و هەست و نەست و ئەندێشەاكنيدا  ،نزیكىی ەل بونيادى هونەرى و
زماىن ئەدەىب ميلىل ...هتد )) ( .حمەمەد  . )8: 2007بەاڵم نووسەرى ئەم چەند دێرەى
كۆاتىی بۆ ئەوەى دەرئەناىم هەڵە كەڵەكە نەكرێت ەلسەر ڕاكەى  ،دەنووسێت:
((هەرچەندە ئەم ئەدەبە ەل ڕووى مێژووييەوە پێش پەيدابووىن قواتخبانە -ڕێبازى
ڕۆمانتيكييە (كۆاتىی سەدەى هەژدەيەم و سەرەاتى سەدەى نۆزدەيەم ) ەل ئەدەىب
ئەوروپاييدا  .ئێمەش مەبەس امتن ئەوە نیيە  ،كە بڵێنی بەو فراوانیيە و ەلو ئاس تەدا
ڕۆمانتيكييەت ەل ئەدەىب كورديدا هەبووە ( شايەىن ابسە  ،ئەو شاعیە ئەورووپاييانەش
كە بەرهەمەاكنيان سەر بەم قۆانغەيە  ،خۆاین قەت ئەم زاراوەيەاین بەاكرنەهێناوە و
دواتر ەلليەن توێژەرانەوە پەيدابووە )) ( .حمەمەد .)8: 2007
-2كێىش هيجاىئ(س يالىب):
كێىش هيجاىئ  ،اتيبەمتەندييەىك دیكەى فۆللكۆرى و ڕەسەىن نێو ش يعرى الكس يىك
هەورامييە (( ،ش يعرى زماىن كوردى "هەوراىم" ەل سەرەاتى سەرهەڵدانیيەوە ات
ئەمڕۆ ،وەك پياو چااكىن دێريىن خۆى  ،ەل سەر بنەماى ش ێوەى هيجاىئ وتراوە )) .
(حمەمەدپوور .) 50 : 1381
د.مارف خەزنەدار وەك زۆر لێكۆڵەرى دیكەى بوارى ئەدەبناىس بە كێىش
(خۆماڵى) انوى دەابت و دەنووسێت (( :ش يعرى لییىك خۆماڵى بە هەموو
اببەتەاكنیيەوە ەل دایلێكتەاكىن گۆراىن و كرمانىی سەروو دا منوونەيێىك ڕەسەنە ەل ئەدەىب
كوردی دا  ,زۆربەى ەلسەر بنچينەى بەند دەهۆنرێتەوە  ،هەر بەندى بە ش ێوەى دوو
بەيت دەكەوێتە ڕوو  ،ئەم اببەتە ش يعرە هيچ پێوەنديیێىك بە كێىش عەرووزەوە نیيە ،
بەڵكو ەل سەر كێىش س يالىب خۆماڵى دەكێرشێ  ،كە ئەمیش واتە خۆماڵى كوردى
ەلگەڵ كێىش زمانە هێندۆئەوروپىى و گرووپەاكىن ترى ەل زماانىن هيندۆئیاىن ەل يەك
ڕەگ و ڕیشەن  ،كێىش بنچينەىی س يالب بە اتيبەىت ەل دایلێكىت گۆراىن دە كەرتیيە
و وەس تان ەل انوەڕاست دايە  .ئەمە كێىش هەرە ابوى ش يعرى فۆللكۆرى كوردييە ەل
هەموو دایلێكتەاكىن زماىن كوردى دا  .هەرچى قافيەشە ەل سەر بنجى جووت قافيە
دادەمەزرێ  ،واتە دوواىی نيوە دێڕى يەكەم ەلگەڵ نيوە دێڕى دووەم ەل هەر دێڕە
ش يعرێك دا ەلسەر يەك قافيە دەێب (ا ا ب ب ج ج ( . )) . )....خەزنەدار
.) 184 : 2010
كێىش هيجاىئ ،ەل ش يعرى لییكىی هەوراميدا  ،حاڵەتێىك ڕاگوزەر نیيە و
سەپێندراوى كتورێىك دیكە نیيە بەڵكو هەڵقواڵوى نێو مێژوو و اتيبەمتەندىی ڕەسەىن
مێژووىی ئەدەبامینە.
كێىش هيجائيیش كە اتيبەمتەندىی دایرى ش يعرى خۆماڵى و ڕەسەىن كوردى -
هەورامييە  ،بۆ دووجۆر پۆڵێن دەكرێت ایخود ەل دوو ئاس تدا بەرچاو دەكەوێت :
((كێش-ى هيجاىئ ەل ش يعرى كوردى دا  ،بە گش ىت بۆ دوو ئاست پۆڵێن دەكرێت :
يەكەميان  ،كێىش هيجاىئ ش يعرى فۆللكۆرى (ەل منوونەى گۆراىن انوچەىی ،بەيىت
فۆللكۆرى ،حەیران  ،لوك  ،س ياچەمانە ) و دووەميان  ،كێىش هيجاىئ ەل ش يعرى
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فەرىم دا ؛ كە ئەم ش ێوازە اتيبەمتەندييەىت ش يعرى هەورامييە  ،هەر ەل دێرينەوە ات
ئەمڕۆ ( . )) ...حمەمەدپور .) 53: 1381
-3اتيبەمتەندىی كێىش هيجاىئ ەل ڕووى مۆس يقيبوونەوە (ئاوازدارييەوە):
كێش ەل سەرەكيرتین پێكهێنەرەاكىن بونيادى ش يعرە و جگە ەلوەى بزوێنەرى هێزى
خەایڵى شاعیە  ،هۆاكرى سەرجن ڕاكێشان و كەمەندكێش كردىن بیسەر این خوێنەریشە
 ،ەل ڕاستيدا ش يعر بە ێب كێش هيچ نیيە جگە ەل پەخشان  .مۆس يقا ەلگەڵ رسوش ىت
مرۆڤدا ش ێلراوە  ،بە بە ڵگەى ئەوەى  ،وەك پێشرت ابسامن كردووە ،هيچ نەتەوەيەك
نیيە بەێب مۆس يقا ئەگەرچى سەرچاوەى سەرهەڵداىن مۆس يقا ەل كۆمەڵ و نەتەوەيەكەوە
بۆ يەكێكيرت جياواز بێت ،هەر حمەمەدپوور ەلم ابرەيەوە دەڵێت(( :كێش چێژى
مۆس يقى بەديدەهێنێت و ئەمەش ەل رسوش ىت مرۆڤدايە كە چێژى لێ دەابت و زماىن
سۆزیش هەردەم كێشدارە ،هەروەها هاوسەنگى ترپە و هەڵچوونەاكن ڕێك دەخات
،جەخت و سەرجن دەخاتە سەر وشە اتيبەتەاكىن هەر ش يعرێك و اتيبەمتەندييەىت كێش
داربوونيان پىێ دەبەخشێت )) ( .حمەمەد پوور  . ) 38: 1381ش يعرى هەوراىم
دەرئەناىم بەاكرهێناىن كێىش هيجاىئ پەنە و هونەرييانە چنيىن وشە و كەرەسە
ش يعرييەاكن ،گوێ پڕ دەاكت ەل ئاوازى پڕ چێژ و گوێگر بەرەو خۆى كەمەندكێش
دەاكت ؛ ئەمەش بووەتە هۆى ئەوەى بەدواى هۆاكرى ئەم نەمرى و جادوىی بوونەييدا
بگەڕێن و ەل وەاڵمیش دا زۆر هۆاكرى دەرەىك و انوەىك و سەرەىك و لوەىك خراونەتە
ڕوو  .هەندێك گرمیانەى گێڕانەوەى بۆ نووسینەاكىن دێريىن نێو تێكس تەاكىن ئايىن
زەردەش ىت دەكەن ،ەل "فەرهەنگى ئينسلكۆپيدایىی ئەدەىب" دا هاتووە (( :ەلهەندێك
پارچەى هونەريدا ش ێوازى اتيبەمتەندىی ئەفسانەىی و زۆر ڤيگەرى ش يعريدا ،ڕەگەزى
سەرواى سەرەاتىی وەك"( "assonanceجسع-هاوكێىش)  ("alliteration" ،جسع
اس تالىل-ەليەكچووىن دەنگى سەرەات) بەرچاو دەكەون ،هەروەها سەراتپاى "گااتاكن"
كێشدارن بە س يالىب هەمەچەش ىن( )5بڕگەىی (.فەرهەنگى ئينسلكۆپيدایىی ئەدەىب
.)10: 1987دایرە هەر ئەوانەش سەرچاوەى ئاوازى ش يعرى دایلێكىت گۆراىن
(هەوراىم)ن ،چونكە انوچەى گۆرانەاكن بە گش ىت زێد و مەڵبەندى ئەو كەەلپوورە
دێرينە ئێرانیيانە بووە و بە هيچ كۆجێك انكرێت ش يعرى هەوراىم ەلو میاىت ابوانەى
بێبەش بكرێت این وەك هەموو سامانێىك ترى واڵىت كوردان بە چەپاو و اتاڵن بربێت
،هەر بۆيە هەندێ لێكۆڵەرى دیكەش ئامانيانە ئەم اببەتە وەك اتيبەمتەندييەىك ڕەسەن
و خۆماڵى بكەنە بەڵگەى لدان ەل ڕێچكە و ڕەوىت كێىش خۆماڵى و ڕەسەىن كوردى
،هەر بۆ منوونە حمەمەدپوور دەڵێت((:زمانەوان و توێژەران ەلو ابوەڕەدان كە ئاواز و
تۆىن هەوراىم (اورامن) ش ێوەيەكە ەل ئاواز و دەربڕيىن ئاوازگەلێىك (فهلوایت) ى
پارسەاكن و بە زماىن پەهەلوى كە ش يعرى دانراو ەلسەر ئەو ئاوازە ەلسەر ش ێوازى
ایزدەى هيجاىئ بووە  .ەلم ڕوانگەوە ئورامن  ،كۆنرتە ەل زانس ىت عەروز  ،ەلڕاستيدا
عەروزانسان بۆ ئەوەى چرناوى ئەم كێشە بەرەو عەروز ئاراس تە بكەن ؛هەوڵيان داوە
فۆرىم مفاعيلن ،مفاعيلن  ،فعولن( )--U---U ---Uى بەحرى هەزەىج شەىش
(حمزوف) بۆ ئەو قاڵبە دااتشن  .ەلو ڕوانگەوە كە ئەم ش ێوازە ،ەل ش يعرى فۆللكۆرى
و زماىن ڕۆش نبیىی گش ىت يەوە سەرچاوەى گرتووە ،بە دەربڕيىن ئاوازدار انوزەد
دەكرێت  ،واتە پێویستىی دروستبووىن كێش ەلوێوە دێت كە ات نەخوێرنێتەوە ،انتوانرێ
پەى بە نرخ و بەها این ڕۆڵى (كیش) ەكەى بربێت .زۆرێك ەل توێژەراىن ئەم دوواييە،
بە (ش ێوازى هەوراىم ەل ئاوازى كوردى) دا انواین هێناوە  ،ەل ديدى ئەوانەوە
"هەوراىم " ەل زماىن كوردى دا  ،بە ش ێوازێىك اتيبەىت (ئاوازچڕین ) انوزەد دەكرێت
كە ڕەگ و ڕیشەى ەل ڕابردوويەىك زۆر دووردا هەيە ؛ ئەمڕۆ جگە ەل دەس تەبژێرێك
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ەل هونەرمەنداىن كورد زمان كە نەوە بۆ نەوە گوازراوەتەوە بۆاین و فێرى بوون  ،كەىس
تر انتوانێت بەو ش ێوازە ئاواز بڕێت )) (.حمەمەدپوور .)32: 1392
ڕاو گرمیانە زۆرن ،بەاڵم ئەوەى لێىى دڵنياین ؛ ش يعرى هەوراىم بەگش ىت  ،هەڵگرى
ئاوازێىك پڕ ەل هەست و سۆزە  .ئەم ئاوازە هەمووشتێك دەخاتە ژێر هەژمووىن
خۆيەوە و ڕەگەزى بنەڕەىت و سەرەكیىش دەرخستىن هاوسۆزييە ەلوى دیكەدا
.......ش يعرى هەوراىم ەلم ڕوانگەيەوە  ،بەهۆى ليەنە هەس ىت و ئاوازە نەرم و فرە
چەشن و چێژ بەخشەكەيەوە  ،هەموو ئاس تەاكىن چێژبیىن و سەليقەدارى  ،قەانعەت
و ڕازى دەاكت ،هەروەك ەل "صيدى عاشقانە رساى اورامان"دا هاتووە (( :جهيانێك
كە ش يعرى هەوراىم بە ڕووماندا دەیاكتەوە  ،بە يەك ئاراس تە و ئاست ەلسەر دڵ و
چاومان اكریگەرى جێدەهێڵێت  .ئەو اتڵييە زۆرەى كە ەل ش يعرى الكس يىك هەوراىم
دا دەبيرنێت  ،زۆرترین چێژ و سەرجن ڕاكێشاىن ئەفسووانومیان بۆ بەرهەم دێنێت كە
بە خوێندنەوەاین زایتر ديدێىك تراژيدمیان دەست دەكەوێت ات ديدێىك كۆمەڵناسانە)).
(صفراین+جسادى .)46 :1390
ئەگەرچى كێىش هيجاىئ  ،هۆاكرێىك سەرەكييە ەل هێنانە بەرهەىم ئەو ئاس تە ەل
اتيبەمتەندىی ئاوازەىی  ،بەاڵم فاكتەرەاكىن مۆس يقى بووىن ش يعرى لییىك هەوراىم تەنيا
چەش ىن كێش-ە ش يعرييەكە نیيە  ،بەڵكو بە گش ىت كەرەسە پێكهێنەرەاكىن بونيادى
ش يعرى هەوراىم س يفەىت مۆس يقى بوونيان بە چەشنێىك اتيبەت كردووەتە
اتيبەمتەندييەىك بەرچاوى ئەم ش يعرە ،حمەمەدپوور كە پێشرتیش ەل شوێن و س ياىق
جيادا ئاماژەمان بە بۆچوونەاكىن داوە دەڵێت((:كركە -نەمغە  ،وەك پرەنس يپێىك اتيبەىت
ەل دەىق ش ێعر و مۆس يقاى هۆراىم و توخێىك جياكەرەوە ەل ش ێعرى كوردى سۆراىن
و فارس يدا  ،كە مەبەس مت ئەو هاماوە دەنگ این ئەو هێشووە دەنگانەتە كە ەل پێكهاتەى
ش ێعرى هێجاييدا  ،بە هۆى چڕى فۆنێمەاكن و شەپۆەل دەنگەاكن  ،مۆس يقاى اتيبەىت
درووست دەكەن (دەنگ تەوەرى) .....كە ئەم دایردە نەگوناىن بڕگە كورت و
درێژەاكن دەشارێتەوە و خۆى ەل كێش ناىس عەرووزى -ەل ش يعرى الكس يىك كوردى
سۆراىن و فارس يدا -جيا دەاكتەوە و دەبێتە كۆمپۆزس يۆن و ريمت بۆ ش ێعرەكە و ئاوازەكە
(. ))....حمەمەدپوور  . ) 47: 1388كەواتە ەل ئاستێىك بەرفراوانرتدا ش يعرى لییىك
هەوراىم ،هەڵگرى "ڕيمت " ێىك مۆس يقييە كە نەك تەنيا "كێش" وەك مۆس يقاى
دەوەوەى ش يعرى  ،بەڵكو كۆكەرەوەى چەندین فاكتەرە كە پێكەوە بووەتە هەڵگرى
ئەم س يفەىت ڕیمتە انوازەيە كە ەل ڕاستيدا ئاس ىت قووڵى ئاوازەكە دەچێتە جوغزى
مۆس يقاى انوەوە  ...هەروەك ئەدەبنا شاهۆ سەعيد اببەتیيانە ڕوونيكردوەەتەوەو
دەڵێت ((:مەبەست ەل ڕیمتى ش يعرىی پێكەوە گوناىن فۆنەتيكىی نێوان رووبەرەاكىن
دەنگ و بێدەنگى  ،این جووڵە و ئاراميييە  ،كە فەرمانێك ەل بیستندا ئەنامدەدا و
اكریگەرىی ەلسەر وەرگر (خوێنەر-گوێگر ) جێدێڵێ  ،بەاڵم ئەم پێناسە ابوە بەگوێرەى
رێچكە اتزەاكىن رەخنە و ئیس تاتياكى ش يعرىی تەنا يەك جۆر ەل ريمت دەگرێتەوە  ،كە
ئەویش ریمتى دەرەكييە ...ئەو ڕێچاكنە پێيان وايە ڕیمتى دەرەىك تەنا يەك كۆڵەكەى
ش يعرە ەلسەر ئاس ىت بیسنت ،بەاڵم كۆڵەكەكەى دیكە ریمتى انوەكييە كە هەردوو ئاس ىت
بیسنت و بينيىن زەينيیش دەگرێتەوە  .ئەم ریمتە انوەكييەش ەلسەر بنەما نەريتيەاكىن ریمتى
چامەى ش يعرىی دانەمەزراوە  ،بەڵكو ریمتێىك هەمەجۆرە و چەند دایردەيەك ەل
خۆدەگرێ وەك هاوتەريىب  ،دووابرە بوونەوە  ،سرتێس  ،ئاوێزاىن دەنگەاكن و پیتەاكن
و پێكەوە گوناىن فۆنەتيىك ))( .سەعيد  . )18 :2004هەروەها انوبراو ەلسەر بنەماى
بیو ڕاى تر  ،تیشكۆى ئەم بۆچوواننە دەاكت و ەل ديدێىك تریشەوە ،كە هەمە
ليەنەتر و بە بڕش ترتە چەمىك ڕیمتى ش يعرى دەداتە بەر ڕۆش ناىی  ((:بەاڵم بە بڕواى
كەسانێىك تر ەل بوارى جوانناىس و ڕەخنەى ش يعرييدا  ،پێكەوە گوناىن فۆنەتيىك تەنا
JUHD | https://doi.org/10.21928/juhd.v7n3y2021.pp41-51

48

ئاستێىك دایركراوى ریمتى انوەكييە  ،ئاستێىك تر ەل ئارادايە دەكرێ بە بينيىن زەيىن وێنا
بكرێ كە ەل ڕێگاى (هارمۆىن كۆراڵئامێزى هەس تەاكن ) ەوە بەرجەس تە دەێب  .این
ەل ڕێگەى تواانى شاعیەوە ەل دامەزراندىن سرتەكتۆرێىك زەينىی پێكهاتوو ەل وێنە،
رەنگ  ،شوێن  ،اكت  ،رووداو و دۆىخ دەرووىن و ....هتد  .كە زۆرجار ەل
هاوتەريىب و هاودژيدا  ،این ەل بەدوايەكدا هاتن و دووابرە بوونەوەدا دەچنە پەيوەندىی
ریمتئامێزەوە این بە پێچەوانەوە دەچنە ان پەيوەندى و پەش ێوييەوە  ،بە گوێرەى ئيحا
دەروونیيەاكىن شاعی )) ( .سەعيد . )18 :2004ەل ڕاستيدا ئەم بۆچوونە زایتر ەل
چوارچێوەى ڕیمتى ش يعرييدا قەتیس كراوە،كە بە ڕاى ئێمە ،توێژەر دەبووايە ئاماژەى
بەوە بكردايە كە ڕیمتیش ەلو پرۆسەيەدا ئەركێىك هەيە كە گونان و هاوئاهەنگىی ەل
سەرجەىم دەقەكەدا پێكدەهێنێت و بەمەش ئاس ىت ئیس تێتيىك بەرزدەاكتەوە و بەهايەىك
ش يعرى دەداتە دەقەكە...
-4گۆڕین و بە هەوراميكردىن وشە ەل ش يعرى هەوراميدا:
هەر ەل چوارچێوەى چۆنيەتىی زماىن ش يعريدا  ،وێڕاى بووىن اتيبەمتەندىی لى هەر
شاعیێك  ،خاڵى هاوبەىش گش ىت هەيە كە دەبێتە اتيبەمتەندىی گشتىی لییىك هەوراىم
؛ ەلوانە بەاكربردىن وشەى عەرەىب و فارىس بەاڵم شاعیاىن هەوراىم بە جۆرێك ئەم
وشانەاین گۆڕيووە ،دەشێ بوترێ كە كردووایننە هەوراىم  .دایردەيەىك سەرنڕاكێىش
ترى ش يعرى هەوراىم ،این بڵێنی مامەڵەى شاعیاىن هەورامان ،كە ەل چوارچێوەى
ليكس يىك ش يعرى وشەسازيدايە ،كە ەل ڕاس تیشدا ەل زماانىن تریشدا ،نەك هەر ەل
زماىن ش يعرييدا ،بەڵكو ەل زماىن ئاساىی و ڕۆژانەشدا ئەو وشانەى كە ڕۆژگار و
پێداویس ىت زمان لووىل داونەتە زمانێىك ترەوە ،ئەگەر ش ياوبووبێت ،ئەوا گەاڵڵە و
نەقاڕييان كردووە و ەلگەڵ ایسا و ڕێساى زمانەكەى خۆایندا ساچاندوواینن ،هەربۆ
منوونە سەیرى ئەو هەموو وشە يۆانىن و لتينييە بكە كە چوونەتە زمانە ئەوروپاييەاكىن
ئەم سەردەمەوە ،زایدپێوەانن نیيە بوترێت ،ڕووبەرێىك فراواىن بنەماى ليكس يكىی ئەم
زمانەاین پێكهێناوە و دایرە ئەوەش ئاشكرايە كە ئەوان ئەو دووزمانە :يۆانىن و لتیىن
بە بنەوان و سەرچاوەى مێژووىی گەشەسەندىن زمانەاكىن خۆاین دەزانن ...بۆيە شارەزا
و لێكۆڵەرى ش يعرى هەوراىم ،عبدوڵاڵى حەبیىب ،ابش بۆى چووە كە دەڵێت
....((:بەاكرهێناىن وشەى عەرەىب و فارىس ەل ش يعرى الكس يىك هەوراميدا ابوبووە و
ەلو سەردەمەدا اببەىت پاراستىن زمان ەلگۆڕێدا نەبووە  ،بەاڵم بێساراىن هەوڵى داوە
ش يعرەاكىن زایتر هەوراميانە و بە زمانێىك ڕەوان بێت و ئەو وشە عەرەبیيانەىش كە
بەاكرى بردوون ەل ش يعرەاكنيدا بە جۆرێك گۆڕيونىی و كردووىن بە هەوراىم !  ،بۆ
منوونە " :مالووم " ەل برى " مەعلووم "  " ،ڕام " ەلبرى "ڕەمح "  " ،زامەت " ەلبرى
"زەمحەت " ....بێگومان ئەم گۆڕينەش ێب ایسا نەبووە و هەراكت پیىت (ح ) این
(ع ) گەیش تبێت بە پیىت دەنگدارى (ە )  ،ئەوا پێكەوە بوون بە ( ا )  .تەاننەت بۆ
وشە فارسیيەاكنیش واى كردووە بۆ منوونە " :زەمخ " ى كردووە بە " زام "  .ئەم اكرە
ەلدواى بێساراىن ،بووە بە ابو و س تايل ەل ديواىن شاعیەاكىن وەك مەوەلوى و
ئەمحەدبەگى كۆماىس ( . ))...حەبیىب . ) 27-26 : 1395لى سەييدى-یش هەمان
حاڵەت بەرچاوو دەكەوێت بۆ منوونە "كرووێن " ەلبرى "قورعان " " ،ئەشك " ەلبرى
" عەشق " " ،كەرار" ەل برى "قەرار" " ،هەكڵ " ەلبرى "عەقڵ " " ،كيبڵە " ەلبرى
" قيبەل"...بێگومان لى كۆماىس-ش منوونەى ەلو چەش نە زۆرە.
ئەم اتيبەمتەندييە دەمان گەيەنێتە هاوكێشەيەك كە اببەىت چۆنیيەتىی مامەڵەى
شاعیاىن هەورامييە ەلگەڵ هەژموون و اكریگەرىی زمانەاكىن عەرەىب و فارس يدا ،
نووسەرى ڕەوانشادى هەورامان ،حمەمەدى مەل ساحيبیش دەرابرەى ليەنێىك ترى
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ئەم ابيەخ و سوودبوونەى شاعیاىن هەورامان بە زماىن ش يعرييان ڕووندەاكتەوە و
دەڵێت ((:بە پێچەوانەى هۆنەرى ش يوەاكىن تر كە انچاربوون بە زماىن ئەو
فەرمانڕەوااینە بنووسن و خبوێنن و هۆنراوە بڵێن ،وە ات ڕادەيەك زمانەكەى خۆاین
فەرامۆش بكەن  .ئەگەر هۆنراوەيەك ای جۆرێىك ترى وێژە (ئەدەب ) این ووتێب بە
ش ێوەى هەوراىم بووە بە پەیڕەوى كردىن بوێژ و هۆنەرەاكىن انوچەى هەورامان )) .
(مەلصاحب .) 4: 1968
-5ژانرى لییىك ئێپيىك ایخود ئيپَيىك -لییىك:
ەل ش يعرى هەوراميدا  ،چەشنێىك ابوى ش يعر هەيە كە وێڕاى ئەوەى هەڵگرى
اتيبەمتەندييە قاڵبیيەاكىن ژانرى لییكە  ،ەل هەمان اكتیشدا گێڕەوەى داس تانێىك ش يعرييە
 ،توێژەراىن ش يعرى گۆراىن (هەوراىم) ئاماژەاین بەمە داوە ،هەربۆ منوونە ئەنوەر قادر
حمەمەد دەڵێت((:ئەوەى پەيوەندىی بە لییىك دایلێكىت گۆرانیيەوە هەبێت بە ش ێوەيەىك
گش ىت و بێسارانیش بە اتيبەىت  ،ئەوا بونيادێىك ئێپيك ( داس تانە ش يعر ) ئامێزى
هەيە و زۆرجار وێنەاكن زاوزێ دەكەن و بە ش ێوەيەىك ئۆرگاىن تێهەڵكێىش يەكرتین و
بە لدمیەنەاكىن بە ش ێوەيەىك هاوئاهەنگ بونيادى غەزەەلكە پێكدێنن ( . ))....حمەمەد
، )9: 2007انوبراو ەلم ابرەيەوە بەردەوام دەبێت و اب ەلوە دەاكت كە تەاننەت
دایلۆگ و هونەرى گێڕانەوەى تێدايە و دەڵێت ((:هەروەها ش ێوازێىك ترى ئيپيك
گێڕانەوەيە  ،كە دیسانەوە شاعی بەاكریێناوە و ئاوا دەست پىێ دەاكت ( :ئارۆ دمی ،
ئارۆ ش می  ،ئارۆ وێنەى وێم  . )...سەرەڕاى ئەمانەش ەل غەزەەلاكندا دایڵۆگ هەيە ،
ەل نێوان شاعی و خەزان  ،شاعی و نەمام ...هتد  .ئەمەش هۆى دەوڵەمەندىی دایلێكىت
گۆرانیيە بە داس تانە ش يعرى دڵدارى و ئايیىن و جەنگى  ،واتە هەندى ڕەگەزى بونيادى
داس تانە ش يعر گوێزراونەتەوە بۆ چوارچێوەى لیيك و سووداین لێ وەرگیاوە )).
(حمەمەد .)9: 2007
ئەمەش بیمان بۆ لى ئەوە دەابت ،كە ژانرى داس تان (ئيپيك) ەل ش يعرى دایلێكىت
گۆراىن (هەوراىم)دا زاڵ و ابو بووە .وەنەبێت ئەمە تەنيا ەل ئەم ئەدەبەدا وابووبێت
،بەڵكو ەل ئەدەىب دێريىن گەلىن تردا ،بۆ منوونە يۆاننيدا،كە ابىس سەرەاتى پەيدابووىن
ئەدەبەكەاین دەكرێت ،يەكسەر انوى هۆمیۆ و هەردوو داس تاىن "ئيليادە" و
"ئۆدیسا" حەوت سەدەاكىن پێش زاينی دەكرێت ...،تەاننەت ەل كتێىب ""La poetica
ى ئەرەس تۆ دا زاراوەى لیيك بە كۆنكرێىت نیيە و ئەوەى كە تێبيىن كراوە ،هەر اتريف
و اتيبەمتەندىی لیيك ابسكراوە...
-6قاڵىب مەس نەوى  ،اتيبەمتەندييەىك دیكەى ش يعرى لییكىی هەوراىم:
ەل ش يعرى الكس يىك فارىس و عەرەىب و كرمانى خوارووشدا (كە اكریگەرە بەو
دووانەى سەرەات ) ،اب ەل سەربەخۆبووىن وااتی هەربەيتێك دەاكت ەل نێو پێكهاتەى
بەرهەمێىك ش يعرييدا  ،بەاڵم وەك ئەنوەر قادر حمەمەد دەڵێت(( :بونيادى ش يعرى
لییىك گۆراىن  ،بە ش ێوەيەىك گش ىت  ،بونيادێىك تۆمكە و بە ش ێوەيەىك ئۆرگاىن
تێكچڕژاون و سەرەات و انوەند و كۆاتييان هەيە  .هەندێ جار بە ش ێوە تەقليدييەكە
انزانوى شاعی ەل كۆاتييدا دێ  ،این جار و ابر ەل انوەند این ەل دێڕێىك تردا شاعی
ئەمە دەاكت  ،واتە بە پێچەوانەى ایساو ڕێسااكىن غەزەىل فارىس -عەرەىب كە اب ەل
سەربەس ىت و ماانبەخشیىن بە تەنياى هەر بەيتە دێ )) ( .حمەمەد . )8: 2007
هەروەها پەرە بە ڕوونكردنەوەى ئەم اتيبەمتەندييە ئاوا دراوە ((:ش يعرى هەوراىم ،بە
درێژاىی مێژووى خۆى  ،ەل ڕووى ش ێوە و قاڵبەوە ش ێوازێىك چەس پاوى هەبووە و
گرتنە بەرى ش ێوازى مەس نەوى بووە ؛ ەل ڕووى انوەڕۆك و هونەرى جواناكرييەوە ،
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ەل هەمان چوارچێوەى (ساانىی ،كورتبى  ،هێنان و خستنە ڕووى وردە اببەت و
انوەڕۆىك جياواز و ڕووكردنە بنەماى فرەچەش ىن ئەدەىب و  )....دا ماوەتەوە  .ئەم
ديدە ەل ڕەگەزە ش يعرييەاكن و وێنە خەایڵييەاكىن ئەم ڕێچكەيە بە ڕووىن دەبيرنێت ))
( .حمەمەدپوور .)10: 1392
توێژەرى انوبراو ،حمەمەدپوور ،هەروەها دەشڵێت ((:قاڵىب "مەس نەوى" هەر ەل
سەرەاتوە بە ش ێىك دانەبڕاو بووە ەل پێكهاتەى ش يعرى هەوراىم  .ئەم كەرەسەيە
دۆخێىك اتيبەىت بۆ ش يعرى هەوراىم ڕەخساندووە كە زۆر جياوازبێت ەل ش يعرى
كوردى سۆراىن " .بەيت "یش كە ەل خولگەى ئاسۆىی "چامە " و "غەزەل" ى فارىس
و سۆراىن-ای ماان و وااتى سەربەخۆى هەيە  ،ەل مەس نەوى هەوراميدا ئەم حاڵەتە
هەڵدەوەشێتەوە  .لێرەدا ،واتە ەل هەوراميدا  ،بەيتەاكن ەل چرناوێىك س تونيدا زۆر واات
و پەایم دروست دەكەن كە ەل چەش ىن خۆيدا ئازاد و ڕەهاتر دێنە پێش چاوو  .ئەم
پرنسیپەش  ،هەر ئەوەيە كە ئێس تا ەل ش يعرى مۆدێرندا گرنگى و ابيەىخ زۆرى
پێدەدرێت و يەكێكە ەل توخە پێكهێنەرەاكىن ش يعرى نوێ )) (.حمەمەدپوور :2012
.)8
ەل ڕاستيدا توێژەران بۆچوونێىك تراین دەرابرەى سەربەخۆىی بەيت هەيە و پێيان
وايە ،كە سەربەس ىت بەيت ەل چوارچێوەى بە اتيبەىت ژانرى غەزەدلا ڕوواڵەتیيە ،ئەينا
ئەگەر ەل ديدێىك ورترەوە بڕوانینە بونيادى غەزەل وەك تێكستێىك ەل هەموو ليەنەوە
تۆمكە و هاوئاهەنگ ،ئەوە ڕووى دەرەوەى بەيتەاكنە كە سەربەخۆ دەنوێنن ،دەان هەر
بەيتەو بەدەورى خۆى ەل ژمارەى ئەو بەيتانە ،تێكستێىك هاوئاهەنگ و تێكچڕژاو ەل
ڕووى ش ێواز و ماانوە پێكدەهێنێت.هەموو ئەم اتيبەمتەندييانە كە ەل غەزەل و كێش و
سەرواشدا دەبيرنێت  ،وەك پێشرت ئاماژەمان پێدا  ،زادە و سەرچاوەكەى ئەدەىب
فۆللكۆرى كوردييە  ،بۆيە ((:غەزەل بە دایلێكىت گۆراىن  ،بە گوێرەى هەندێ ایساى
هونەرىی اتيبەىت پەرەى سەندووە  ،بنەواىن غەزەىل گۆراىن انچێتەوە سەر ش يعرى
فارىس  -عەرەىب  ،بەڵكو سەرچاوەكەى ئەم  ،ئەدەىب فۆللكۆرى كوردييە .ئەم ش يعرانە
ەل ابتىی عەرووز بە كێىش پەنەىی  ،بەاتيبەتیش هىی دە پەنەىی ،كە خەس يەتیيەىك
گۆرانىی فۆللكۆرييە  ،وتراون  .هەروەها قافيەى ش يعرى گۆراىن  ،بە پێچەوانەى يەك
قافيەىی غەزەىل عەرەبیيەوە مەس نەوييە )) ( .حمەمەد .) 92: 2018
-7هەندێك اتيبەمتەندىی دیكەى داهێرناوى ایرسان:
بەر ەلوەى هەندێك اتيبەمتەندى ەل ڕووى انوەڕۆكەوە بۆ ش يعرى لییىك هەوراىم
خبەينە ڕوو  ،پێویس تە بە اتيبەت  ،ئاماژە هەندێ اتيبەمتەنديىت ش ێوە و ڕوخسار
بدەین كە داهێرناوى نێو ترادس يۆىن ش يعرى ئاينىی ایرسان-ن و دواتر بوونەتە نەريىت
ش يعرى لییىك هەوراىم :وێڕاى ئەوەى ەل قۆانغێكدا (واتە قۆانغى گەشەى ئاينىی
ایرسان )ئەرىك انوەڕۆىك ش يعرى هەوراىم ،گەایندىن ابوەڕ و ديدەاكىن ئاينێك بووە ،
بەاڵم داهێنەرى چەند اتيبەمتەندييەكیش بووە كە دواتر بوونەتە اتيبەمتەندىی گش ىت
ش يعرى هەوراىم ەلوانە:
ا-وەك حمەمەدپوور ئاماژەى پێدەدات ((:پێكهاتەى ش ێوەى ش يعرى هەورامىی ایرسان
،هەڵگرى اتيبەمتەندييەىت خۆيەىت ،وێڕاى دووبەيت-ييەاكن ،ئەوەى ەلم ش يعرانەدا
دەبيرنێت ،ڕەچاوكردىن قافيە يە ەل تەواوى نيوبەيتیيەاكندا ،كە بە تێبينيكردىن ئەو دوو
نيو بەيتیيە جوواتنە  ،دەتواننی وەك غەزەل پەسەنداین بكەین و بە تێبينيكردىن
هاوقافيەبووىن نيوە بەيتەاكىن هەر بەيتێك  ،دەتواننی ئەویش وەك مەس نەوى ئەژمار
بكەین ( . ))...حمەمەدپور .)33: 1392
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ب-ئەدەبناس ێىك ئێراىن جەخت ەلو اتيبەمتەندييە دەاكتەوە كە ((:ەل ش ێوە و انوەڕۆىك
ش يعرى ئەم ڕێچكەيەدا،جۆرێك ەل لدان و شاكندىن نەريىت ابوى دەربڕین دەبيرنێت
 .ئاماژە و چۆنیيەتىی ڕیمتە مۆس يقييەكە این بە وااتيەىك دیكە ئاهەنگ و مۆس يقاى نێو
ش يعرەكە ،ەلگەڵ انوەڕۆىك ش يعرەكەدا يەك انيەتەوە و هاوئاهەنگ نیيە ؛ ەل هونەرى
مۆس يقاى ش يعردا ،بەگش ىت كێىش هيجائىی ورووژێنەر ،اتيبەتە بە انوەڕۆىك شاد و
حەماسەت خوڵقێن ؛ بەاڵم انوەڕۆك و چەمك و اببەتە ش يعرييەاكىن ئەم قۆانغە
،ڕێوڕەمسى ئاينىی  ،عیفان و س تایىش ئاينىی و مەزهەبیيە  ،كە بە كێىش بەجۆىش
هيجاىئ و پڕەل ئاهەنگى ورووژێنەرى مۆس يقا  ،هۆنراونەتەوە  .هۆاكرى خەمڵيىن ئەم
ڕێچكەيەش دەبێت ەل سەرنڕاكێشاىن خەڵىك و پەسەندكردىن پەیڕەوان و ش ێوازى
گەایندىن خێراى ئەم جهيانبینييەدا بۆى بگەڕێنی )) ( .مجش يدى .) 93 :1386
ج-هەر توێژەرى انوبراو ئاماژە بە ليەنێىك هونەرىی ترى ئەم ش ێوە دەاكت و دەڵێت
((:اتيبەمتەندييەىك دیكە  ،دەس پێشخەرىی بەاكرهێناىن جۆرێكە ەل سەروا كە ەل داهێنانە
ش يعرييەاكىن ئاينىی ایرساىن هەوراىم ئەژمار دەكرێت و پێشرت ەلم چەشن و منوونەيە
ەل ش يعرى فارس يدا بەرچاو نەكەوتووە ،مەبەست بە دووابرە كردنەوەى نيوە دێڕى
سەرەاتى هۆنراوەكەيە ەل نيوە دێڕى دووەمیشدا كە هەمان سەروااین هەيە  ،هەمان
وشە ەل ئاس ىت ڕیزبەنديدا ەلگەڵ نيوبەيىت س ێهەم و چوارەم  ،دەبێتە هاوقافييە  ،كە
هیشووە ئاواز و هارمۆنیيەىك دەنگى اتيبەت دەداتە ش يعرەكە و دووابرە كردنەوەىش
،ابيەخ و جەختكردنەوەيە ەل انوەڕۆك و پەایمەكە  .ئەم ش ێوازە ،دوواتر بووە يەكێك
ەل اتيبەمتەندييەاكىن ش يعرى هەوراىم )) ( .حمەمەد پوور.)33: 1392
-8اتيبەمتەندىی انوەڕۆىك ش يعرى لییكىی هەوراىم:
ئەگەرچى ش يعرى لییكىی هەوراىم ەل ڕووى انوەڕۆكەوە زۆر اببەىت ەل خۆگرتووە ،
بەاڵم بە گش ىت دوواببەتيان زۆر بەرچاون و ەل ڕووى هونەرى دەربڕيىن ئەو مەبەس تە
ش يعرييانەوە داهێناىن گەورەاین تێداكراوە ؛ ئەوانیش هەردوو اببەىت (وەسفى جوانىی
ئافرەت ) و (اببەىت جوانىی رسوشت) ن ،بۆ كڵۆمكردن و ئەنامگیىی ئەم بۆچوواننە
ئەم گۆشە نيگايەش دەخەينە ڕوو ((:ەل ش يعرى گۆرانيدا مەرجە بنەڕەىت و گرنگەاكىن
لیيك هەن  .زۆربەى ابىس ئەڤنی و دڵدارىی پاڵەوانێكە  ،كە این هەست بە دوورى
و ئەشكەنەى بەایر نەگەیشنت دەاكت  ،این ڕامانە ەل رسووش ىت شیین و ەل جوانيدا
بێوێنەى هەورامان و انوچەاكىن ترى گۆراننشنی  .توێژاڵى ڕەگەز و دمیەنەاكىن رسوشت
 ،چ وەك كەرەسە و ئامێرى هونەرى  ،این وەك سەرەات دامەزراندن و ئارایش ىت
سرتوكتوورەى غەزەەلاكن هەمیشە هەن  .زۆر جاریش هەر غەزەىل اتيبەىت ەل
پياهەڵداىن رسوشت  ،این داب و نەريت و جەژن و شاىی و شیىن مرۆڤى كوردى
ئەم انوچەيەدا -وتراوە و ئەدەىب گۆراىن بە اتيبەىت و سەرجەم هىی كورديیىش پىێ
دەوڵەمەند كراوە )) ( .حمەمەد .) 44:2018
ا-وەسفى جوانىی ئافرەت:
تێمەى جوانىی ئافرەت ەل ش يعرى گەلىن جهياندا دایردەيەىك بەچاو و ابوە و مۆتيڤى
زۆر تێكس ىت ش يعرى بووە .ەل ش يعرى هەورامیشدا ،شاعی بە چەشنێك جوانىی
ئافرەت دەنەخشێێن ،وەك ئەوەى خوێنەر خباتە بەردەم اتبلۆيەىك شااكرى بەرجەس تە
،هەر ەلم ابرەيەوە وتراوە  ((:هونەرى وەسف  ،بە وااتى نيگاركێشاىن ش يعرى بە
اتيبەىت جوانىی ژن  ،هەروەك ەل ش يعرى گەلىن دنيادا  ،ئاواش ەل ش يعرى كوردى بە
گش ىت و دایلێكىت گۆراىن (هەوراىم ) دا بە اتيبەىت گەیش َتوتە ئاستێىك بەرزى هونەرى
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و بە ش ێوەيەىك وا دەربڕدراوە كە جوانىی ڕوواڵەىت و ماانىی مرۆڤى سەركەوتووانە
نەخشاندووە )) ( .حمەمەد.) 1158: 2008:
ب-وەسفى جوانىی رسوشت:
بە گش ىت زۆر ەل لێكۆڵينەوەاكن ئاماژەاین بەوە كردووە كە رسوش ىت جواىن هەورامان
 ،وێڕاى تێمە بووىن ەل قاڵىب جياجياى ش يعريدا  ،بووەتە ئيلهامبەخىش ديدى
ئیس تاتيكىی زۆر شاعی و شااكرى ش يعرى ،ئەنوەر قادرحمەمەد ەل ابرەى ئەم
اببەتەشەوە دەڵێت((:رسوشت هەمیشە بەش ێىك بەرچاوى بەرهەىم شاعیاىن ئەم
دایلێكتە بووە  .بێجگە ەل تەرخانكردىن غەزەىل اتيبەىت بۆ ئەم مەبەس تە ،ەل ش يعر و
نيگاركێشانیشدا ئەركێىك هونەرىی گرتووەتە ئەس تۆ و بەش ێىك سیستێمى وێنەى
ش يعرى و بونيادى پێكهێناوە (. )).حمەمەد  . ) 7: 2007ەل لییاكى رسوشت دا ،
شاعیاىن هەوراىم بە چەندین چەش ىن جياواز رسوشتيان نەخشاندووە و كردوواینەتە
مۆتيڤى گوزارشت كردن كە زۆرجار ات ئاس ىت مرۆڤاندىن رسوشت ڕۆش تووە .انوبراو
دواتر دەڵێت  ((:يەكێك ەل اتيبەمتەندييەاكىن ش يعرى شاعیاىن هەورامان لییاكى
رسوش تە  ،ابىس خەزاىن پایزە ،هەموو اكتێكیش ەلگەڵ هەست و نەست و ئەندێشەى
مرۆڤدا دەربڕدراوە ،شاعیان بە ميتافۆر (خواسنت ) ى قووڵ و بەراوردى دانسقە و
چاوەڕواننەكراو و دەربڕيىن انسك اتبلۆيەىك تەواواین نەخشاندووە )) ( .حمەمەد2007
.) 7:
ئاشكرايە مرۆڤاندن " "personificationكە ئەدەبناسان بە جۆرێك ەل ميتافۆرى
دەگمەىن دادەنێن ،يەكێكە ەل س امی دایرەاكىن ش يعرى هەوراىم و تەاننەت زۆرجاریش
ەل مەودا نەريتیيەكەى دەردەچێت و دەچێتە چوارچێوەيەكەوە ،كە (تشبيە مقلوب) ى
پىێ دەڵێن و دڵگیييەىك دانسقە و اتزە و بەهادار دەبەخشێتە ئاس ىت ئیس تێتيكىی
ش يعرەكە.
دواجار  ،لییىك هەوراىم دەربڕى خود و خودگەراىی شاعیە  ،ئەمەش نەك تەنيا بە
وااتى (خود ) ى شاعی كە نووسەرى تێكس تە ش يعرييەكەيە  ،بەڵكو وەك وێناكردنێىك
شااكرانەى خواست و هەس ىت هەموو خود-ێك كە دەبێتە خوێنەرى ش يعرى لییىك
هەوراىم ،وەك هەردوو ئەدەبناىس ڕۆژهەاڵىت پێامن دەڵێن (( :خوێندنەوەى ش يعرى
الكس يىك كوردى هەوراىم  ،ئەو دەرفەتەشامن پىێ دەدات  ،بۆ خۆقواتركردن ەل
فشارەاكىن ژایىن ڕۆژانە و پەانبردن بۆ ئاراىم  ،پەانگەيەك بۆ ئاراىم ڕۆحامن بدۆزينەوە
)) ( .صفراین+جسادى  . ) 47 :1390بە گش ىت ((:لییاكى گۆراىن ش يعرێىك بە
ڕاس ىت دەربڕى هەست و ئەندێشەى زاتىی مرۆڤە  ،بەهەردوو ليەنەكەيەوە ،سا
ەلابربووێب ژاین و بیكردنەوەى  ،این بە پێچەوانەوە )) (.حمەمەد .) 45: 2018
هەموو ئەو خااڵنەى خرانە ڕوو ەلاتيبەمتەندييە گش تیيەاكىن ش يعرى لییكىی هەورامنی
و چەردەيەكن ەل اتيبەمتەندييەاكىن س تايڵى ش يعرى لییكىی هەوراىم ەل ڕووى انوەڕۆك
و ڕوخسارەوە  ،هەروەك چۆن پێشرت و ەل خاڵى بەراييدا هەندێك ەل اتيبەمتەندييەاكىن
ئێپيىك نێو ئەدەبياىت هەورامامین ابسكرد.

ئەنام
*بەراىی تيۆریزەكردن بۆ هەردوو ژانرى "ئێپيك" و " لیيك" ،زادەى يۆانن و
بەدایریكراوى "پۆيەتياك"ى ئەرەس تۆ-ن  ،ەل كەەلپوورى ش يعرى هەوراميدا بنەوان و
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گەنينەيەىك بەرچاواین هەيە و ئاوڕاین لێ نەدراوەتەوە ،ەل اكتێكدا ڕۆژهەاڵتناسەاكىن
ەل منوونەى ف.ڤ.مينۆرسىك زوو پەى بەمە بردووە و ئەدەبياىت گۆراىن ەلسەر بنەماى
ژانرەاكن پۆڵێنبەندى كردووە.
*ترادس يۆىن ئەدەبياىت هەوراىم ،كە ئايىن ایرسان ڕۆڵى بنەڕەىت هەيە ەل دامەزراندن
و نەخشاندنيدا ،دەوڵەمەندە بە تێكست و كەرەسەى ئەوتۆ كە دەچنە جوغزى هەردوو
ژانرى لیيك و ئێپيكەوە.
ەل ش يعرى ئێپيكيدا  :بیەن و مەنیە  ،بەورى بەاین  ،خورش يد و خاوەر  ،ابرام و
گوڵەانم ...و دەاین بەرهەىم دیكە هەيە كە نەك زانس ىت و سیس امتتيكيانە اكراین بۆ
نەكراوە ،بەڵكو ابيەىخ ش ياویش يان پىێ نەدراوە...
*بەهايەىك ترى ش يعرى هەوراىم بە گش ىت و بە اتيبەىت لییكييەكەى ،ئەو ئاس تە
ئیس تێتيكييە بەرزەيە كە توانيويەىت نەك هەر ەل ڕووى ش ێوە و ش ێوازەوە ،بەڵكو ەل
مەوداى قووڵبوونەوەش يدايە بۆ گياىن مرۆڤ و ڕامانەاكىن و چێژەل جواىن بردىن...
*ەل كەەلپوورى ش يعرى لییكىی هەوراميدا،وێڕاى بنەواىن فۆللكۆر و بەاكربردىن زماىن
زارەكىی خەڵىك ،خاوەىن اتيبەمتەندييەاكىن كێىش س يالب و ئاوازدارىی دەربڕین و
هەژمووىن وشەى خۆماڵى و وێنەى ش يعرىی گەردووىن و چەندین اتيبەمتەندىی دیكەيە
،كە دواتر ئەم كەەلپوورە ش يعرييە ڕەسەنە ،دەبێتە بنەماى داهێناىن ش يعرى نوێىى
كوردى ەل سەدەى بیس تەم و بەدایریكراوى لى "گۆران "ى شاعی ،سەرە ڕاى
داهێناىن ژانرێىك اتيبەت كە ژانرى لیۆ-ئيپيكييە.
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