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داشۆرین لە نێوان شێخ رەزا و ئیرەج
میرزادا
The lampoonic poems between
)(Shekh Reza) and (Iraj Mirza
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پوختەی توێژینەوە
داشۆرین لە شیعردا بە شیوازێکی گرنگی ئەدەبی دادەنرێ ،چونکە شێوازی زمانیی تایبەت بە
خۆی هەیە و شاعیری داشۆرینبێژ بەهۆی ئەم شێوازە زمانییە تایبەتە ،وینەی هونەری تەڕوتازە
دەخوڵقێنێ .فەرهەنگی وشەی ئەم شێوازە شیعرییە پڕییەتی لە وشەی تابۆ و قەدەغەکراو کە شاعیرانی
ئەم شێوازە بەبێ هیچ سانسۆرێک بەکاریان دەبەن .شیعری داشۆرین الی کورد ،عەرەب ،فارس
و تورک بایەخێکی زۆری پیدراوە و لەم بوارەدا شاعیری بەناوبانگیان هەیە .لەم توێژینەوەیەدا بە
پشتبەستن بە ڕێبازی بەراوردکاریی – ئەمریکی ،بەراوردێک لە نێوان شیعرە کوردییەکانی(شێخ
ڕەزای تاڵەبانی) و شیعرە فارسییەکانی(ئیرەج میرزای قاجار)دا دەکرێ .ئەم دوو شاعیرە لە بواری
داشۆریندا بە پێشەنگ دادەنرێن و لێرەدا شیعرەکانیان بەپیی ئاستەکانی وشە ،ئاستی ئەدەبی و ئاستی
ئاوازە (مۆسیقا) و هەروەها مەبەستە شیعرییەکانیان بەراورد دەکرێن .لە پرۆسەی بەراوردکردندا
لەسەر بنەمای میتۆدی وەسفی – شیکاری خاڵە الواز و بەهێز و جیاوازییەکانی شیعری داشۆرینی ئەم
دوو شاعیرە دەسنیشان دەکرێن و لە کۆتاییدا ئەنجامەکان دەخرێنەڕوو.
وشەی سەرەکی:
 -١داشۆرین  -٢ئەدەبی بەراوردکاری  -٣شێوازناسی شیعر  -٤شێخ ڕەزای تاڵەبانی  -٥ئیرەج
میرزای قاجار
Abstract
Lampoon is a significant literary form in poetry, because it has its own style
of expressing, therefore the poet portraits fresh and novel literary image. The
profile of this poetic from is well fed with taboo and forbidden words that the
poets use them without any censorship. Kurds, Arabs, Fars and turks paid
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attention to this from of poetry and there are well known poets of this kind of
poetry. Depending on the American-comparison method, this research compares
the lampoonic poems between the great Kurdish poet (Shekh Reza) and Iranian
poet (Iraj Mirza). Both poets were pioneers in the field, the study will compare
their poemd in terms of word, literary and musical (tone) levels each; with the
comparison of the poetic intentions as well. The comparative process, which
depends on descriptive-analytic basis, will reveal the weakness, strengths and
differences between both poets. The results will be presented at the end.
Key words:
1- Lampoon 2- comparative literary 3- stylistic poetry 4- shekh Reza 5- Iraj
Mirza

ملخص البحث:
یعتبر الهجاء منأهم و أشهر أنواع النص األدبى ،لما تحملە من لغة شعریة خاصة بە ،و الشاعر فى
هذا الفن األدبى یتمتع باسلوبى رفیع أذ یرسم لنا لوحة شعریة فى غایة الروعة و الجمال .والناظر
لقاموس هذا الفن یجد الکلماة الخارجة عن المعهود االجتماعی و الفنى و یختارها الشاعر دون
الشعور بالحیاء أو الخجل فی التعبیر أو رقابة تأثر علی المعانى و المبانى األدبیة.
ونجد االهتمام بهذا النوع من الشعر (الهجاء) عند الکورد و العرب و الفرس و الترک ولدیهم شعراء
یشار الیهم بالبنان ،فى هذا البحث نطترقت الی الهجاء عند الشاعر الکوردی (شیخ رەزا طالبانی)
و الشاعر االیرانی (ایرج میرزا قاجار) دراسة تحلیلیة مقارنة حسب المنهج االمریکی المقارن .و
یعتبر هذان الشاعران من طالئع الشعراء فى هذا المجال بالنظر الی مستویات الکلمة و المستوی
االدبی ،و االیقاع (موسیقی) مع مقارنى المقصد الشعری عند کالهما ،و قارنت بینهما مع الوصف
و التحلیل لمکامن القوة و الضعف فى الهجو .و فى الخاتمة ذکرت النتائج و المقترحات.
الکلمات المفتاحیة:
 -١الهجاء  -٢االدب المقارن  -٣االسلوبیة الشعر  -٤شیخ رضا طالبانى  -٥ایرج میرزا قاجار
پێشەکی
هەموو جۆرێکی ئەدەبی شێوازێکی تایبەت بەخۆی هەیە کە لە جۆرەکانی تر جیای دەکاتەوە.
داشۆرین یەکێک لە جۆرە الوەکییەکانی شیعرە کە کەم و زۆر شاعیران خامەکانیان تێدا تاوداوە
و الی هەندێک شاعیر تەنیا وەکو ئامرازێک بۆ خۆ تاقیکردنەوە بووە و الی هەندێ شاعیری تر
وەکو شێوازێکی تایبەت و بنچینەیی لێهاتووە .دیارترین شاعیری کورد کە بە داشۆرین ناوبانگی
دەرکردبێ ،شێخ رەزای تاڵەبانییە .2١شێوازی شیعرەکانی ئەم شاعیرە لەم بوارەدا تایبەتە و بەم هۆیەوە
بە شۆڕەسواری ئەم مەیدانە دادەنرێ.
 –١ 2شێخ ڕەزای تاڵەبانی ( )١٩١٠-١٨٣٧کوڕی شێخ عبدوڕەحمان کوڕی شێخ ئەحمەد کوڕی شێخ
مەحموودی زەنگەنەیە .لە گوندی قەرەخ لە نزیک شارۆچکەی چەمچەماڵ لەدایکبووە ،وەکو زۆربەی
شاعیرانی ئەوسا لە حوجرە خوێندوویەتی و شارەزای زمانی عەرەبی ،کوردی ،فارسی و تورکی بووە.
دەستێکی بااڵی لە هونەری شیعریدا هەبووە و پتر بە شاعیرێکی داشۆرین بێژ ناسراوە.
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داشۆرین الی فارس ،تورک و عەرەب ئاوڕی جدی لێدراوەتەوە و دیوانی شاعیرە مەزنەکانیان
تەژی لە شیعری داشۆرینن کە بە مەبەستی جیاجیا هۆنراونەتەوە .پشکنینی ئەم جۆرە شیعرانە دەتوانێ
پشکێکی گرنگی لە رووچوون بەرەو ناخی شاعیر و جیهانی هزر و هەست و سۆزەکانیاندا هەبێ
و هەروەها لەرێگەی ئەم شیعرانەوە دەشێ وێنای هەلومەرجی کۆمەاڵیەتی ،کولتووری و سیاسی
سەردەمی ئەم شاعیرانە بکرێ .بەم پێیە ئەم توێژینەوەیە هەوڵدەدات لەسەر بنەمای میتۆدی وەسفی –
شیکاریی ،بەوردی لە ئەرک و شێوازەکانی شیعریی داشۆرین الی دوو شاعیری مەزنی ئەم بوارە
بکۆڵێتەوە و جیاوازی و لێکچوونەکانیان لە رووی بنیاتی بابەتیی شیعرەکانیان دەسنیشان بکات.
یەکێک لەم شاعیرانە ،شاعیری کورد (شێخ رەزای تاڵەبانی)یە و ئەوی تریان شاعیری ئێرانی (ئیرەج
میرزا)3٢یە .دیوانی شێخ ڕەزا و ئیرەج میرزا چەندین جار چاپ کراون ،لەم توێژینەوەیەدا دوایین
چاپی دیوانی ئیرەج میرزا بە بنەڕەت دانراوە و دەقە شیعرییەکانمان لێوەرگرتوون؛ بەاڵم سوود لە سێ
چاپی جیاوازی دیوانی شێخ ڕەزا وەرگیراوە ،سەرجەم نموونە شیعرییەکان لە دیوانە چاپکراوەکەی (د.
موکەڕەم تاڵەبانی) وەرگیراون و لەگەڵ چاپەکانی تردا بەراوردکراون.
دیارترین هۆکارەکانی داشۆرین بێژی الی ئەم دوو شاعیرە بۆ بارودۆخی دەروونی و هەستە
کەسییەکانیان دەگەڕێتەوە .هەروەها پێویستییەکانی ژیان و شێوازی دابینکردنیان ،دەورێکی کاریگەریان
هەبووە لە داشۆرین بێژی الی ئەم دوو شاعیرە و لەم ناوەدا دەیان وێنەی شیعری تەڕ و تازەیان داهێناوە
کە پیشاندەری ئەندێشە و خەیاڵی رەسەن و شیعرییەتی دەقی ئەم دوو شاعیرەیە.
داشۆرین
داشۆرین لە زمانی کوردیدا وشەیەکە بەرامبەربە وشەی (هجو)ی عەرەبی بەکارهاتووە و مانای
دەسنیشانکردن و بژاردنی کەموکوڕی کەسێک یان داماڵینی کەسێتی و ناوزڕاندنی دەدا .لە فەرهەنگی
کوردستاندا بە ژێر ناونیشانی (هجو)داهاتووە :عەرەبییە ،ناوە ،بە مانای جنێودانە .بەکوردی دەبێتە
داشۆرین واتا ئەو نووسینەی باسی خراپی کەسێک یان شتێک دەکا[.ماجد مردوخ ]١٤٢٧ ،١٣٨٨ :و
لە فەرهەنگی بۆرەکەییدا بەمجۆرە لێکدراوەتەوە :شووشتنەوەی شتێک ،داشۆرین ،جنێودان بەکەسێک.
[سەدیق بۆرەکەیی]٦١١ ،١٣٨٠ :
داشۆرین وەکو زاراوە لە ئەدەبدا جێگەی خۆی گرتووە و بە جۆرێکی الوەکی ئەدەبی دادەنرێ
و داشۆرین واتا ،ڕیسواکردن و جنێودان بە شیعر[سیروس شمیسا ]٢٤٠ ،١٣٧٩ :لێرەدا تەنیا ئەو
جنێودانەی کە بە شیعر هۆنرابێتەوە بە داشۆرین هەژمارکراوە ،کەچی لە مێژووی ئەدەبیدا بەدیار
دەکەوێ کە زۆرجار بە پەخشانیش جنێو بە کەسێک یان کەسانێک دراوە بە مەبەستی شۆردنەوە
و نزمکردنی ،بۆیە ئەم پێناسەیە بۆ زاراوەی داشۆرین زۆر ورد نییە .لە (فەرهەنگی زاراوەی
ئەدەبی فارسی)دا مانای زاراوەی داشۆرین بەمجۆرە لێکدراوەتەوە(( :داشۆرین لە ڕووی زاراوەوە،
زەمکردنی کەسێکە بە شیعر ،بەمەرجێک ئەو شتەی وەکو کەموکوڕی بۆ کەسەکە دادەنرێ ،بەڕاستی
کەموکوڕی کەسەکە بێ .داشۆرین سەرەتایی ترین شێوەی گاڵتەوگەپە کە سەروچاوەکەی بۆ ئەدەبی
 –٢ 3ئیرەج میرزای قاجار ( )١٩٢٦ -١٨٧٤کوڕی غواڵم حسێن و نەوەی (فەتح عەلی شای قاجاڕ)
ە و لە شاری تەورێز لەدایکبووە .لە قوتابخانەی دارولفنوون لە تەورێز خوێندوویەتی و لەوێدا فێری
زمانی فەڕەنسی بووە .بە هۆی ئەوەی کە شازادە بووە هەر لە تەمەنی الوێتیدا پۆستی سیاسی و دەوڵەتی
وەرگرتووە .مەبەستە شیعرییەکانی ئیرەج میرزا لە مەیدانی شیعردا بریتین لە شیعری دڵداری ،فێرکردن،
مندااڵن ،داشۆرین و ...هتاد ،هەروەها کۆمەڵێک شیعری لە زمانی فەڕەنسی بۆ فارسی وەرگێڕاون.
ناوبانگی ئەم شاعیرە پتر بۆ شیعرە داشۆرینەکانی دەگەڕێتەوە.
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عەرەبی سەردەمی جاهیلی دەگەڕێتەوە[)).داد ]٣٢٧ :١٣٧٨ ،لەم پێناسەیەشدا مەرجە کە داشۆرین بە
شیعر بێ .لە کاتێکدا لە ئەدەبی میللەتانی جیاوازدا داشۆرین بە شێوەی پەخشانیش بەدیدەکرێ .بۆ نمونە
(ئەحمەد پارسا) ئاماژەی بەوە داوە کە لە ئەدەبی ئێرانیدا دەکرێ ئاماژە بە کتێبی (جهانگشای جوینی)
و لە زمانی عەرەبیشدا داشۆرینی (ابولهب) لە قورئاندا بکرێ[.احمد پارسا ]٢٠٦ ،١٣٧٨ :جگە
لەوەش لەم پێناسەیەدا هەبوونی کەموکوڕی لە کەس یان شتی داشۆردراو بە مەرج دانراوە ،لەکاتێکدا
دەشێ کەموکوڕییەکان هەڵبەستراوبن( .شەفیعی کەدکەنی) پێناسەیەکی وردتر بۆ زاراوەی داشۆرین
دەخاتەڕوو(( :هەموو جۆرە جەختکردنەوەیەک لەسەر ناشرینی و کەموکوڕییەکانی کەسێک جا چ
هەڵبەستراوبێ چ ڕاستەقینە بێ ،داشۆرینە[)).شفیعی کدکنی]٥٢ ،١٣٧٢ :
جۆرەکانی داشۆرین
داشۆرین جۆرێکی گرنگی شیعرە کە تایبەتمەندی خۆی هەیە و لە ڕووی ناوەڕۆک و مەبەستەوە لە
جۆرەکانی تری شیعر جیادەکرێتەوە .هەروەک لە پێناسەی داشۆریندا ئاماژەی پێدراوە ،شیعری داشۆرین
بەگشتی بریتییە لە بەرجەستەکردنی ئەدگارە ناشرینەکانی کەسێک جا ئەم ئەدگارانە ڕاستەقینە یان
هەڵبەستراو بن کە بەهۆیەوە هەوڵی ناوزڕاندنی کەسی داشۆردراو بە مەبەستی نزمکردن و ئەتكکردن
و ڕیسواکردن بدرێ .داشۆرین لە شیعردا بە دوو جۆر جێبەجێ دەکرێ ،ئەم دوو جۆرەش پەیوەستن بە
دەرکەوتن و دەرنەکەوتنی کەسی داشۆردراو لە شیعرەکەدا ،ئەم دوو جۆرە بریتیین لە:
 -١داشۆرینی ئاشکرا
 -٢داشۆرینی شاراوە[احمد پارسا]١٩٥ ،١٣٨٧ :
هەندێجار شاعیر یان نووسەر بە دەنگێکی بەرز و بە ڕاشکاوی ناوی کەسی داشۆردراو دێنێ
و دەیشواتەوە .ئەو جۆرە داشۆرینەی کە داشۆردراو دیارە و ناوی هاتووە ،داشۆرینی ئاشکرای
پێدەگووترێ ،بەاڵم داشۆرینی شاراوە ،داشۆرینێکە کە تێیدا داشۆردراو نادیارە و نەناسراوە .هەر دوو
شاعیری بەر باسی ئەم توێژینەوەیە بە ئاشکرا و نائاشکرا داشۆرینیان هەیە.
داشۆرین لە جیهانی شیعردا بە هونەرێکی تایبەت دادەنرێ و هەموو شاعیرێک نەیتوانیوە تییدا
سەرکەوتوو بێ .لە داشۆریندا کۆمەڵە تەکنیکێکی وەکو نزمکردن ،بەئاژەڵکردن ،گێالندن ،تێکشکاندنی
پیرۆزییەکان ،ئەتککردن ،جنێودان ،بێئابڕووکردن و ...هتد بەکاردەبرێ .ئەم تەکنیکانە بەهۆی
هونەرەکانی ڕەوانبێژی جێبەجێدەکرێن و لێرەوەیە کە شێوازێکی تایبەت بە شیعری داشۆرین بەدیدێ
کە لە شێوازی جۆرەکانی تری شیعر وەکو ،لیریکی ،داستانی ،پیاهەڵدان و ...هتد جیای دەکاتەوە؛
بۆیە لە ئەدەبی کوردیدا شێخ رەزا ئەگەرچی لە ڕووی شێواز و زمانی ئەدەبییەوە ((لە چینی دووەمی
شاعیرانی قوتابخانەی بابانە و شاگردێکی کارامە و بەوەفای ئەو قوتابخانەیەیە[))،ئیبراهیم شوانی:
 ]٢٨ ،٢٠٠٨بەاڵم بە سەردەفتەری شاعیرانی داشۆرین بێژ دادەنرێ ،هۆکارەکەشی بۆ بەردەستکردنی
زمان و شێوازێکی نایابی شیعری دەگەڕێتەوە کە بەهۆی هونەرەکانی ڕەوانبێژی ،شێوازێکی بنچینەیی
لەم بوارەدا بنیات ناوە( .د .مارف خەزنەدار) لە کتێبی مێژووی ئەدەبی کوردی بە وردی ئاماژەی بەوە
داوە و دەنووسێ(( :شێخ ڕەزا گێتیێکی بێ پایانی جۆرە جوانکارییێک لە ئەدەبی کوردیدا دروست
کردووە لە پێش ئەودا ئەم بابەتە لە ناوەوە نەبوو ،مەبەس لەوە ئەو جنێوە بازاڕییانەیە کە لەگەڵ
ئەدەبی کراوە (ئیرۆتیک) تێکەڵی دەکا و لە شتی بێ نرخ و بایەخ قسەی جوان دادەهێنێ[)).مارف
خەزنەدار ]٣٠٩ ،٢٠١٠ :لە بەرامبەردا ئیرەج میرزا لەگەڵ ئەوەشدا لەم بوارە شاعیرێکی بەناوبانگە،
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بەاڵم بە قوتابخانە و سەردەفتەری داشۆرین بێژی لە ئەدەبی ئێرانی دانانرێ .ئەم شاعیرە لە رووی
شێواز و سەبکی ئەدەبییەوە سەر بە سەبکی گەڕانەوە(بازگشت) بووە و ئەم شێوازە ((گەڕانەوەیە بۆ
شێوازی شاعیرانی کۆن لە دانانی قەسیدە و غەزەڵدا[)).شمیسا ]٣٠٦ ،١٣٨٢ :لەم ناوەندەدا گەڕانەوە
بۆ شێوازی شاعیرانی کۆن ،بە مانای الساییکردنەوە لە شاعیرانی پێشوو دێ ،بۆیە ئیرەج میرزا لە
داشۆریندا السایی شاعیرانی پێش خۆی کردووە و لە ڕووی شێوازی داشۆرین بێژییەوە قوتابی سەعدی
و خاقانی و ...هتد بووە( .سیروس شەمیسا) لە کتێبی (شاهدبازی در ادبی فارسی) ئاماژە بەم ڕاستییە
دەکا و دەنووسێ(( :ئەگەرچی ئیرەج میرزا لە بواری شیعری داشۆریندا شاعیرێکی بە توانا و ناسراوە،
بەاڵم لە مێژووی ئەدەبی ئێراندا یەکەم کەس نییە و بە قوتابخانەش دانانرێ[)).شمیسا]٢٤٧ ،١٣٨١ :
تەکنیکەکانی داشۆرینبێژی و لە قاڵبدانیان بەیارمەتی هونەرەکانی ڕەوانبێژی الی شاعیری کورد
شێخ ڕەزا و شاعیری ئێرانی ئیرەج میرزا ،گەیشتۆتە لوتکەی داهێنان و لە ڕێگەی زمانە شیعرییە
سادە ،ڕوون و ڕەوانەکەیانەوە ،وێنەی نایابی شێعریان بەدیهێناوە .ئەم وێنە نایابە هونەریانە بە یارمەتی
شێوازی وشە ،چۆنییەتی دەربڕین و بەکاربردنی کێش بەدیهێنراون کە ئەمانەش سێ ئاستی جیاوازی
داشۆرین دادەمەزرێنن.
ئاستەکانی داشۆرین
داشۆرین لە سەر ئاستی جیاوازدا دەردەکەوێ کە لە بنچینەدا بە دوو شێوەی ئاشکرا و داپۆشراو
بە مەبەستی جیاجیا جێبەجێدەکرێ .لە ئەنجامی بەراوردکردنی شیعرە داشۆردنەکانیاندا دەردەکەوێ کە
شێخ ڕەزا و ئیرەج میرزا بۆ مەبەستی جیاجیا خامەکانیان لە بواری داشۆریندا تەڕ کردووە .زۆرجار
بە مەبەستی دابینکردنی مووچە و پێویستییەکانی ژیان و هەندێجار بە مەبەستی بەرگریکردن و
بەدیهێنانی مافەکانیان خەڵکیان داشۆردووە ،هەروەها ڕەخنەگرتن لە دیاردە دزێو و ناشرینەکانی ناو
کۆمەڵگە ،ڕەخنەگرتن لە دەسەاڵتدار و میر و بەگ و مەال و شێخ و تەنانەت خزم و کەس و شاعیرانی
هاوسەردەمیان ،تەوەرەیەکی تری بابەتی شیعرە داشۆرینەکانیان پێکدێنن.
شێخ ڕەزا خزم و کەسی لە تیغی زوبانی خۆی نەپاراستووە و جنێوی بە مام و برا و برازا و ...هتاد
داوە ،بەاڵم ئەم بابەتە الی ئیرەج میرزا نابینرێ و ڕەنگە بوێری تیغی زوبانی شێخ ڕەزای نەبووبێ،
چونکە خزم و کەسانی ئەم شاعیرە شازادە و دەسەاڵتدار و کاربەدەست بوونە و خۆشی بەردەوام ئەرکی
میری و کارگێڕی پێسپێردراوە و ڕەچاوی پۆست و پلەی خۆی کردووە .شێخ ڕەزا شێخ و مەال و زاهید
و ...هتاد لە داشۆرینەکانی بێ بەش نەکردووە و ئەم بابەتە الی ئیرەج میرزاش بەدیدەکرێ .شاعیری
کورد ژمارەیک شاعیری سەردەمی خۆی وەکو شوکری فەزڵی ،زیوەر ،کەیفی ،مەحوی داشۆردووە
و بە ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ ناوی هێناون .شاعیری ئێرانیش هەجوی شاعیرانی سەردەمی خۆی
کردووە ،بەاڵم زۆر کەمتر لە شێخ ڕەزا و پتر هەجوی (عارف)ی شاعیری هاوڕێی خۆی کردووە.
هەر دوو شاعیر هەجووی شار و ناوچە جیاوازەکانی واڵتی خۆیان کردووە .سەبارەت بە داشۆرینی
ئافرەت ،دەبێ ئاماژە بەوە بدرێ کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ هەوڵی داشۆرینی ئافرەتیان نەداوە ،بەاڵم
لە کاتی داشۆرین و جنێوداندا دایک و ژن و کچی داشۆردراو بەر ڕەحمەتی جنێوەکانیان کەوتوون و
بەتایبەتی ئەم بابەتە الی شێخ ڕەزا پتر بەرچاو دەکەوێ.
داشۆرین بە هەر مەبەستێک یان بۆ هەر بابەت و تەوەرەیەک داڕێژرابێ ،لەسەر چەند ئاستێکی
جیاوازدا دەردەکەوێ .شێوازەکانی داشۆرین بە گشتی لەسەر بنەمای سێ ئاستی جیاوازدا دەردەکەون
کە بریتین لە:

Yıl/Year:2 Cilt/Volume:2 Sayı/Issue:4 • 2016/2

فەرهاد عەزیز حەسەن

64

 -١ئاستی وشە
 -٢ئاستی ئەدەبی
 -٣ئاستی ئاوازە [احمد پارسا]٢٠٥ ،١٣٨٧ :
 - ١ئاستی وشە
 - ١.١بەکاربردنی (ک) بچووککردنەوە :ئامانجی داشۆرین ،نزمکردن و بچووککردنی داشۆردراوە.
بۆیە بۆ ئەم مەبەستە شێوازی جۆراوجۆر بەکاردەبرێ وکو (ۆک) و (ک)ی بچووککردنەوە.
 - ٢.١بەئاژەڵکردن :بەردەستکردن و کەڵک وەرگرتن لە سیفاتی ئاژەاڵن وەکو هێما و ڕەمز بۆ
داشۆردراو ،بابەتێکی دیار و گرنگی بواری ئەدەبی جنێودانە .داشۆرەر ،ئەو ئاژەاڵنەی کە هەڵگری
سیفاتی ناشرینن و سیفاتەکانیان وەکو هێما لە کولتووری نەتەوەییدا بەرجەستە بوونە ،وەردەگرێ و
بەمەبەستی نزمکردن و داشۆرینی بەرامبەر بەردەستیان دەکا.
 - ٣.١یاریکردن بە وشە :یەکێکی تر لە تایبەتمەندییە هونەرییەکانی داشۆرین ،یاریکردن بە
وشەیە .کە بە زۆری لە ڕێگەی هونەری ڕەگەزدۆزی جێبەجێ دەکرێ.
ئامانجی داشۆرین بچووککردنەوە و ئازاردانی کەسی داشۆردراوە و لەم ڕوانگەیەوە ڕێک
بەپێچەوانەی پیاهەڵدانە کە ئامانجەکەی ستایشکردن و ڕێزلێنان و بەرزڕاگرتنی کەسی پیاهەڵدراوە.
کەواتە مەودا و سنووری فەرهەنگی داشۆرین لە وشەی ناشرین و نەرێنی و تابۆ پێکهاتووە ،بۆ نمونە
شێخ رەزا و ئیرەج میرزا بە دەیان و سەدان وشەی تابۆ و ناشرین و قەدەغەکراویان بەردەست کردووە،
کە بە کۆکردنەوە و پۆلینکردنیان ،فەرهەنگێکی مەزنی وشە و زاراوەی داشۆرین لە زمانی کوردی
و فارسی پێکدێنن.
 - ٢ئاستی ئەدەبی
 .١ .٢فۆرم :لە داشۆریندا پتر قەسیدە و پارچە بەکاردەبرێ .لە دیوانی شێخ رەزا و ئیرەج میرزادا
قەسیدە ڕێژەیەکی بەرچاوی پاوان کردووە .هەروەها بە پشکنین و وردبوونەوە لە دیوانی ئەم دوو
داشۆرین بێژەدا فەرد و دووبەیتیش بەکاربراوە.
 .٢ .٢وێنەی شیعری :چواندن ،خواستن ،درکە ،دژیەک و بەگشتی هونەرەکانی ڕەوانبێژی لە دیوانی
شێخ رەزا و ئیرەج میرزادا بە مەبەستی داشۆرین وەها بە لێزانی و جوانی بەکاربراون کە زۆرێک لە
چواندن و درکە و خواستنەکانیان وەکو پەند و قسەی نەستەق بەناو کۆمەڵگەدا باڵوبوونەتەوە .زمانی
شیعریی الی ئەم دوو شاعیرە لە شیعرە داشۆرینەکانیاندا لەگەڵ ئەوەشدا کە زۆرێک لە هونەرەکانی
ڕەوانبێژیان بەکاربردووە ،لە هەمان کاتدا زمانێکی سادە ،ڕوون و ڕەوانن.
 - ٣ئاستی ئاوازەی شیعری داشۆرین:
ئاوازە و مۆسیقای شیعری داشۆرین ،هۆکارێکە بۆ ڕازاندنەوەی دەقی شیعری و خۆشخوانی
وێنەی شیعری لە شیعری داشۆریندا .ئاوازە و مۆسیقای شیعری بەسەر دوو بەش دابەشدەکرێ:
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 - ١ئاوازەی دەرەوە
 - ٢ئاوازەی ناوەوە[سعد فاروق]١٠٤ ،٢٠١١ :
 .١ .٣ئاوازەی دەرەوە :ڕادەی ئاوازەی شیعر بە گشتی و شیعری داشۆرین بەتایبەتی ،بەندە بە
کێشی شیعرییەوە .شێخ ڕەزا و ئیرەج میرزا چەندین کێشی جۆراوجۆری عەرووزی و هەندێجار
خۆماڵیان لە شیعرەکانیاندا بەکاربردووە.
 .١ .١ .٣هەندێ کێش الی هەردووکیان بەکاربراوە.
 .٢ .١ .٣هەندێ کێش الی شێخ رەزا بەکاربراوە و الی ئیرەج میرزا نییە و بەپێچەوانەشەوە هەندێ
کێش الی ئیرەج میرزا هەیە لە شیعرەکانی شێخ رەزادا بەدی ناکرێ .بەتایبەتی الی شێخ ڕەزا جۆرە
الدانێک لە کێشی عەرووزی بەدیدەکرێ و لە چەند شیعرێکدا بەرەو کێشی پەنجەیی پەل داوێ .ئەم
بابەتە هەر لەم توێژینەوەیەدا لە شوێنی خۆی بەوردی ئاماژەی پیدەدرێ.
 .٢ .٣ئاوازەی ناوەوەوە :خۆی لە هونەرەکانی ڕەوانبێژیدا بەرجەستە دەکا ،وەکو ڕەگەزدۆزی و
سەرجەم جۆرەکانی ،پاتکردنەوە ،دژیەک و ...هتد کە ئەم دوو شاعیرە زۆر بە وردی و بەڕێژەیەکی
زۆر بەکاریان بردووە.
مەبەستە شیعرییەکان
مەبەستە شیعرییەکانی داشۆرین الی شێخ ڕەزا و ئیرەج میرزا جۆراوجۆرن و لە زۆر
مەیدان و بواردا خامەکانیان تیژ کردۆتەوە ،وەکو بابەتی نێربازی ،داشۆرینی سوڵتان و میر و بەگ
و کاربەدەست ،داشۆرینی مەال و شێخ و زاهید و سۆفی ،داشۆرینی شاعیران ،کەرگایین ،داشۆرین
و گازەندە کردن لە دەوران و زەمانە ،وەسفی ئامرازی نێرینە و مێینە ،داشۆرینی شار و گوند و
عەشیرەتەکان و تەنانەت هەندێجار هەجوی خۆشیان کردووە .بۆ ئەوەی ئەم بابەتە ڕوون تر بێ ،چەند
نمونەیەکی شیعری داشۆرینی ئەم دوو شاعیرە لە بابەت مەبەستی شیعرییەوە دەخرێنەڕوو.
نێربازی
یەکێک لە مەبەستە باو و گرنگەکانی شیعری داشۆرین بابەتی نێربازییە کە ئەگەر خودی
کردارەکە مەبەست نەبووبێ ،ئەوە وەکو چەک و ئامرازێکی داشۆرین و ڕیسواکردنی کەسی بەرامبەر
بەکارهاتووە .دیوانی شێخ ڕەزا پڕە لەو شیعرانەی کە بە مەبەستی نێربازی داڕێژراون .زۆرجار
بەهۆی زمانە شیرین و ئاگرینەکەی وێنەی هونەریی وەهای لەم بابەتەدا داهێناوە کە بە جارێک
خوێندنەوە هەرگیز لەبیر ناکرێن .بۆ نمونە:
شێخ ڕەزا دەڵێ:
یەهوودی بەچەییکم گرت و لێم برد و تیا خووسا
کە تێم نا چاوی نووسا بانگی کرد :یا حەزرەتی مووسا (شێخ ڕەزا)٦٩ :
هەتیوی لووس و بێ تووکم لە عومری خۆم گەلێ گاوە
لە سەمتی سمتی (حمادی)م نەبرد ئەم حەسرەتەم ماوە(شێخ ڕەزا)٦٩ :
هەتیوی خوێڕی و مەحبووبی سادە
کە دەستت کەوت سواری بە و پیادە (شێخ ڕەزا)٦٩ :
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لەم دێڕە شیعرانەدا شێخ ڕەزا هونەرمەندی و وێنەسازی خۆی پیشانداوە ،سەرەڕای ئەوەی کە
بە هونەرەکانی ڕەوانبێژیش شیعرییەتێکی بێ وێنەی بە دەقەکان بەخشیوە .بەتایبەتی لەم شیعرەی
خوارەوەدا ئیتر لوتکەی داهێنانی شیعریی شێخ ڕەزا بەدیاردەکەوێ.
کێر کە هەستا ،نە لە بێگانە دەپرسێ نە لە خویش
		

گورزی خۆی هەر دەوەشێنێ ،چ لە پاش و چ لە پێش

هەمە کیرێکــــی قەوی ،هێند بە کونـــی تەنگا چوو
		

سەر و چــــاوی هەموو زامدار ،پەراسووی هەموو ڕیش(شێخ ڕەزا)٨١ :

ئیرەج میرزا دەڵێ:
تـــو از کونهای گــــرد اللەزاری

یکی را این سفــر همراە داری

کنـــــار رستـــــوران قال نمودی

ز کونکنهای تهران در ربودی

بە کون کنها زدی کیر از زرنگی

نهادی جملە را زیــر از زرنگی (ایرج میرزا)٧٦ :

(تۆ لە قون خڕەکانی گۆڕەپانی اللەزار ،ئەمجارەیان یەکێکت لەگەڵ خۆت هێناوە .ئەم قون خڕەت
لە نێربازەکانی تاران ڕفاندووە و نێربازەکانت گاوە و هەر هەموویانت خستۆتە ژێر کێرت).
شێخ ڕەزا لە بابەت نێربازیدا شیعری نایابی هەیە و لە زۆربەی الپەڕەکانی دیوانەکەی هەر
نەبێ تاک (فرد)ێکت بەرچاو دەکەوێ .کورتبێژی یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی شێخ ڕەزا لەم جۆرە
شیعرانەیە ،بەاڵم الی ئیرەج میرزا بەپێچەوانەیە .شیعرەکانی ئەم شاعیرە لەم بابەتەدا درێژدادڕی
تێکەوتووە .بۆ نمونە لەم شیعرەیدا کە بۆ (پسر مشهدی) واتا (کوڕێکی خەڵکی مەشهەد) نووسیویەتی
ئەم درێژدادڕییە باشتر بەدیاردەکەوێ .ئەم شیعرە ( )٨٣دێڕە و تێیدا باسی شۆخی و ساف و لووسی
کوڕێکی خەڵکی شاری مەشهەد دەکا و شیعرەکە بەم دێڕە شیعرانە دەست پێدەکا:
دیدم و گفتم ندیدەاش انگار کنم

دل سودازدە نگذاشت کە این کار کنم

با پسر مشهدی افتاد سر و کار مرا

کە بنتوانم ازو ترک سر و کار کنم (ایرج میرزا)٤٠-٣٧ :

(چاوم پێی کەوت و گوتم گوێی پێنادەم و دەڕۆم ،بەاڵم دڵی ماڵوێرانم ڕێگەی پێنەدام وابکەم.
ئێستاش ئیش و کارم کەوتە الی کوڕە مەشهەدییەک کە ناتوانم بە ئاسانی لێی تێپەڕم)
بە بەراوردکردنی ئەم شیعرەی ئیرەج میرزا لەگەڵ ئەو شیعرەی شێخ ڕەزا کە بۆ (هەتیوێکی
سنەیی) هۆنیوەتەوە ،بەدیاردەکەوێ لەگەڵ شیعری (پسر مشهدی)دا یک ناوەڕۆکیان هەیە ،بەاڵم
شێوازی زمانی و وێنەسازی و کورتبڕی لە شیعری شێخ ڕەزادا بەرچاوە .لەم شیعرەدا شاعیری کورد
بە شێوازێکی هونەری وەسفی کوڕێکی جوانی سنەیی دەکا و دەیخاتە بەر سەرەنجەوە و لێی ورد
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دەبێتەوە و وێنەیەکی زۆر جوان دەخوڵقێنی بەتایبەتی کاتێک کە خۆی بە (سەگی برسی) و (سمتی)
کوڕە سنەییەکەش بە (دووگی مەڕ) دەچوێنێ .ئەم شیعرە بەم جۆرە دەسپێدەکا:
دوێنێ شەو بۆ دەفعی حاجەت چوومە حەممامی غەفوور
		

سادە ڕوویێکی تیــــــا بوو سمت و ساقـــی وەک بلوور

جێبەجـــــێ هەروەک موهەندیس دامە بەر مەددی نەزەر
		

هەر لە تەوقی سەریەوە تا نووکی پەنجەی خوار و ژوور

وەک سەگـی برسی بە حەسرەت سەیری دووگی مەڕ بکا
		

سمتی سیمینیم بە چاو گرت تێی فکریام دوور بە دوور

عاقیبەت شەوق و هەوەس پــــەردەی حیجابی پارە کرد
		

خۆم کوتــــــا دێوانە ئاسا بـــــــۆ سەراپەردەی حوزوور

هەرکـــە فەرمووی مەردمی شـــــــاری سنــــەم ،یاربابلم
		

هاتە گەردش بــــێ تەوەقوف وەک عەموودی لەندەهوور

(شوکور مستەفا)٦٦-٦٥ ،٢٠١٠ :
ئەم شیعرە تەنیا ( )٥دێڕە و پڕە لە وێنەی جوان و هونەری و لە ڕێگەی هونەری کورتبێژیدا
توانیوییەتی بێ پەردە و بە خێرایی مەبەستە سەرەکییەکەی بە شێوازێک ئاراستە بکا کە خوێنەر یان
گوێگر لێی بێزار نەبێ و تەنانەت دیمەنێکی زیندووی ناو سرووشتیشی وەها لێزانانە لەناو دەقەکەدا
ڕەنگڕێژکردووە کە شیعرییەتی دەقی شیعری داشۆرینی شێخ ڕەزا لە پلەیەکی زۆر بەرزتر لە شیعری
شاعیری ئێرانی واتا ئیرەج میرزا دادەنێ.
داشۆرینی کاربەدەست و میر و بەگ
شێخ ڕەزا و ئیرەج میرزا هەندێجار هەجوی میر و بەگ و ئاغاکانیان کردووە جا چ پەیوەندیان
لەگەڵیاندا هەبووبێ یان نا و ئەویش بە هۆی جیاواز یان ئەوەتا بەڵێنیان پێداون دیارییەکیان بۆ بنێرن
و نەیانناردووە ،یان سەرانەیان نەداوە و هەندێجاریش هەر خۆیان حەزیان کردووە هەجویان بکەن.
لێرەدا لە شیعری هەرکامیان تەنیا یەک نموونەی شیعری دەخرێتەڕوو:
هێند بە تەعریف و کینایەت لە بنی سینگت بەم
		

بەگ ئەفەندی بە سەراحەت لە کونی قنگت بەم (شێخ ڕەزا)٨٢:

بیضەام رنجور شد از بیضەات دوور ای وزیر
		

پرسشی کن گاەگاە از حال رنجور ای وزیر (ایرج میرزا)٢٨ :

Yıl/Year:2 Cilt/Volume:2 Sayı/Issue:4 • 2016/2

فەرهاد عەزیز حەسەن

68

(هەر دوو گونم دڵتەنگن ،چونکە ماوەیەکە لە هەر دوو گونی تۆ دوورن ،جارجارە هەواڵی دڵتەنگان
بپرسە ئەی وەزیر).
دیوانی شیعریی شێخ ڕەزا و ئیرەج میرزا پڕە لە شیعری داشۆرین کە بە مەبەستی جیاواز و بە
هۆکاری جیاواز و بۆ کەسانی جیاواز هۆنراونەتەوە .لەم چەند شیعرەی سەرەوەدا تاڕادەیەک شێواز و
زمانی ئەم دوو شاعیرە بەدیارکەوتن
ئاستەکانی داشۆرین الی شێخ ڕەزا و ئیرەج میرزا
 :١ئاستی وشە
لێرەدا هەندێ نمونەی شیعری داشۆرینی ئەم دوو شاعیرە لە چوارچێوەی ئاستی وشە دەخرێنەڕوو
کە بە تەکنیک و شێوازی جۆراوجۆر ڕازێنراونەتەوە.
 .١ .١بە ئاژەڵکردن:
زۆرجار شاعیر سیفات و تایبەتمەندی و شێوەی ئاژەاڵن بۆ داشۆرینی کەس یان کەسانێک بەکاردەبا
و بەمجۆرە ئەو وشە و دەستەواژانەی کە هێمای ئاژەڵێکی دیاریکراون ،بۆ نمونە وشەی دڕندە بۆ
گورگ ،فێڵباز بۆ ڕێوی ،پیس و خەبیس بۆ کەمتیار ،گێژ بۆ مەڕ ،نەفام بۆ کەر و ...هتد بەردەست دەکا
و دەیانداتە پاڵ کەسی داشۆردراو .بۆ نمونە لەم شیعرەی خوارەوەدا شاعیر لەڕێگەی سیفەتی دێڵەسەگ
وەسفی ژنی کەسی داشۆردراو دەکا:
بێحەیان جوملە خسوسەن ژن سۆزانییەکەی
ڕەوشتی دێڵەسەگ و قەحپەیی بەغدادی هەیە (شێخ ڕەزا ،ل)١٤٤
لەم دێڕە شیعرەی خوارەوەدا شێخ ڕەزا بە چواندنی سیمای داشۆردراو بە ئاژەڵ وەسفی (شێخ
هۆمەر) دەکا و دەڵێ:
دەردی لوقووی گرت لەناکاو شێخە توهمەت کەرەکە
ئەو قیافەت حیزەکەی هەیئەت وەکوو کەمتارەکە (شێخ ڕەزا ،ل)٥٤
وشەی کەمتار ،ناوە و ناوی ئاژەڵێکە .ئەم ئاژەڵە جگە لەوەی خاوەن سیفاتی ناشرین و دزێوە،
لە هەمان کاتدا پەیکەرێکی ناشرین و نەشیاو و قێزوەنیشی هەیە کە شێخ ڕەزا هەموویانی بەردەست
کردووە و هەجوی شێخ هۆمەری پێکردووە.
لە شیعرێکدا کە شێخ ڕەزا هەجوی کاکەییەکان دەکا زۆر بە جوانی سیفاتی ئاژەڵی بە مەبەستی
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وەسفکردنی داشۆردراو بەکار دەبا .ئەم سیفاتانەی لەم شیعرەدا بەکاری هێناون ،کۆمەڵە سیفەتێکی
دیاری ئاژەاڵنن و بەشێوەیەکی هونەریانە خستوونییەتە پاڵ مرۆڤ و لە ئەنجامدا وێنەیەکی سەیر و
گاڵتەجاڕانەی کەسەکەمان بۆ دەکێشێتەوە.
دەخوێنی مەرثیەی مالووسی مەحروم
یەکانەی گون ڕەش و گا حوولی شاخدار
وەکو باران بە کلکی پیـــــــــــرە سەگدا
بەڕیشی دادەچۆڕێ ئەشکـــــــــــی خونبار (شێخ ڕەزا ،ل)١١٧
هەروەها کەسی شینگێڕ ،بە یەکانەی گون ڕەش و گاحوولی شاخدار دەچوێنێ .یەکسەر سیمای
مرۆڤێکی سەر زلی مل ئەستوورمان دێتە پێش چاو ،بەاڵم لە دێڕی دووەمدا وێنەیەکی هونەریی زۆر
جوان لە ڕێگەی بەردەستکردنی چەند وشەیەکی فەرهەنگی وەکو ڕیش و باران و کلکی سەگێکی بەر
باران دەخاتەڕوو.
ڕەنگی کەر دەنگی بەقەر هەیئەتی سەگ خوویی چەقەڵ
چاوی کوێر مەخزەنی کێر ،مەقعەدی بەربادی هەیە (شێخ ڕەزا ،ل)١٤٤
لەم دێڕەی خوارەوەدا شێخ ڕەزا ڕەحم بە خۆشی ناکا و بە چواندنی خۆی بە ئاژەڵ (ڕێوی) هەجوی
خۆی دەکا و وەسفی بارودۆخی دەردی دووری خۆی دەکا ،ڕێک وەکو ئەو کاتەی ڕیوی بە تەڵەوە دەبێ
و لە هاوار دەدا؛ بەاڵم چ بەتەڵەوە بوونێک:
هەر واقە واقی دڵمە بە دەستی فیراقەوە
وەک ڕێوی کە هەر دوو گونی ببێ بە فاقەوە (شێخ ڕەزا)٨٢ :
لەم بابەتەدا (ئیرەج میرزا)ش چیوا لە شێخ ڕەزا دوانەکەوتووە و داشۆردراوانی خۆی زۆرجار
بە ئاژەڵ چواندووە و لەم بوارەدا وێنەی زۆر جوان و نایابی ئەفراندووە .بە تایبەتی لە چواندنی شێخ
و زاهید و سۆفییە دنیاپەرستەکان بە ئاژەڵە سپڵە و چاوبرسییەکان دەستی نەپاراستووە .لەم شیعرەی
خوارەوەدا ئیرەج میرزا (حەزرەتی شێخ) بە پشیلەیەکی چاوبرسی دەچووێنێ کە چاوی لە نامووسی
خەڵکە:
بە زهد گربە شبیهست زهد حضرت شیخ
نە بلکە گربە تشبە بە آن جناب کند
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اگر ز آب کمی دست گربە تر گردد
بسی تکاند و بر خشکیش شتاب کند
ولی چو چشم حریصش فتد بە ماهی حوض
ز سینە تا دم خود را درون آب کند (دیوانی ایرج میرزا)١٣ :
زوهدی شێخ لە زوهدی پشیلە دەچێ ،نا بەڵکو پشیلە لەو بەڕێزە دەچێ .ئەگەر پشیلە دەستی
هەندێک تەڕ ببێ ،دەستی خۆی دەتەکێنێ تاکو زوو ئاوەکەی لێبێتەوە .بەاڵم کاتێک چاوە برسییەکانی
بە ماسی ناو حەوزی ئاو بکەوێ ،خۆی تێهەڵدەداتە ناو ئاو .مەبەستی ئیرەج میرزا لێرەدا ئەوەیە شێخی
زاهیدی ڕیاباز کاتێک لەناو خەڵکە دوورەپەرێزی دەکا لەوەی دەستی بە دەستی ئافرەتێک بکەوێ،
بەاڵم کە بۆی هەڵکەوێ دەستی لێ ناپارێزێ.
 .٢ .١یاریکردن بە وشە:
یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی هونەری داشۆرین لە شیعردا ،یاریکردن بە وشەیە .لێرەدا هونەر و
لێهاتوویی شاعیر دەردەکەوێ .شێخ ڕەزا و ئیرەج میرزا مامۆستای ئەم هونەرەن.
شێخ ڕەزا لە شیعرێکدا مەبەستییەتی سووکە هەجوێکی سەیدەکانی جەباری بکا ،بەاڵم حەزناکا
پەردەی لێهەڵماڵی بۆیە لە ڕێگەی هونەری یاریکردن بە وشە هەوڵدەدا دڵی خۆی ئاسوودە بکا:
وام ئەزانی ئێوە ساداتن مەعاشتان نابڕن
داخی داخانم (جەباری) خۆ لە ئێوەشیان بڕی (شێخ ڕەزا ،ل)٦٧
شێخ ڕەزا لێرەدا بە هێنانی (لە ئێوەشیان بڕی) دوو مەبەستی هەیە کە مەبەستە سەرەکییەکەی
بڕینی ئامرازی نێرینەیە .لە زانستی ڕەوانبێژیدا ئەم هونەرە بە (پۆشین) ناسراوە و لە ڕاستیدا جۆرە
هونەرێکی شیعرییە کە لە ڕێگەی یاریکردن بە وشە جێبەجێ دەکرێ.
ئەسپەکەت دەرکرد لە دەستم وا دەریغ بۆ ئەسپە کوێت
سنگەکەی ماوە (کەریم خان) پێم بڵێ بیکوتمە کوێت (شێخ ڕەزا)٦٧ :
یەکێکی تر لە شێوازەکانی یاریکردن بە وشە لە هونەری ڕەگەزدۆزیدا بەرجەستە دەبێ کە شێخ
ڕەزا ئەم هونەرەشی زۆر بە لێهاتوویی بەکارهێناوە .وشەی (کوێت) لە نیوە دێڕی یەکەم بۆ ناساندنی
جۆری ئەسپ دەگەڕێتەوە ،بەاڵم (کوێت)ی نیوە دێڕی دووەم بە مانای (چ جێگەیەک) یان (چ شوێنێک)
لە دێڕە شیعرەکەدا جێگیر کراوە .کەواتە بە یاریکردن بە دوو وشەی (کوێت) شیعرییەتێکی نموونەیی
بە دەقەکە بەخشیوە کە لە بنچینەدا مەبەستە شیعرییەکەی داشۆرینی (کەریم خانە)ە.
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ئەمبازی بوو تڕاندنی ،ئێستا گوتی بەهارە
تاڕیخی دەرنەهێنا ،تاریخی دەرنەهێنا (شێخ ڕەزا)٧٠ :
لەم دێڕە شیعرەدا لوتکەی داهێنانی هونەریی شێخ ڕەزا لە بواری داشۆرینبێژیدا بەدیار دەکەوێ.
دیسان سوودی لە هونەری ڕەگەزدۆزی وەرگرتووە و لە ڕێگەی یاریکردن بە وشە ،وێنەیەکی نایاب
و جوانی داهێناوە.
ئیرەج میرزا لەو شاعیرانەیە کە لە ڕێگەی یاریکردن بە وشە ،هەوڵی ئەوەیداوە کە پەرە بە
شیعرییەتی دەقی شیعرەکانی لە بواری داشۆریندا بدا ،بەاڵم وەکو شێخ ڕەزا لەم بوارەدا سەرکەوتوو
نەبووە .ئەوەی شێخ ڕەزا دەیبێژێ ،درووستکراو و پەستێنراو نییە ،بەاڵم الی ئیرەج میرزا لە زۆر
شوێندا زۆر لەخۆ کردن بەدیدەکرێ .ئەم شاعیرە ئێرانییە قەسیدەکانی زۆر دوور و درێژ و درێژ دادڕن،
بۆیە تاکو دەپڕژێتە سەر بابەتی سەرەکی کە داشۆرینە زۆر بابەتی تر دەورووژێنێ ،هەرچی شێخ
رەزایە وەکو خۆی دەڵێ :داشۆرینەکانی کورت و موختەسەرن .ئیرج میرزا لەم شیعرەی خوارەوەدا کە
گازەندە لە بااڵپۆشی ئافرەتان دەکا کۆمەڵێک تەکنیک و شێوازی هونەری بۆ ئەفراندنی وێنەی جوان بە
مەبەستی داشۆرین بەردەست کردووە ،هەندێ وێنەی جوان و هەندێکیشی زۆر ئاسایین .بۆ نموونە:
سر و تە چون بستە در کوچە آیی
تو خانم جان نە ،بادنجان مایی (ئیرەج میرزا)٨٣ :
(وەها سەر و بن و جەستەی خۆت داپۆشیوە کاتێک بە کۆاڵندا تێدەپەڕی ،تۆ خاتوونی ئێمە نانا،
بەڵکو باینجانی ئێمەی).
ئیرەج میرزا گازەندە لە نەریتێکی کۆمەڵگەی خۆی دەکا کە بااڵپۆشی ئافرەتانە و لەم دێڕە شیعرە
بە یاریکردن بە وشەی (خانم جان) و (بادنجان) وێنەیەکی جوان دەخوڵقێنێ و پێیوایە ئەو چارشێوە
ڕەشەی کە ئافرەتان خۆیانی پێدا دەپۆشن ،پەیکەری جوانی ئافرەت وەکو باینجان ،ناشرین و ناڕێک
پیشان دەدا.
هەر لە داشۆرینی بااڵپۆشیدا دیسان ئیرەج میرزا وێنەیەکی جوان لە ڕێگەی یاریکردن بە
وشە دەخوڵقێنێ .لەم دێڕە شیعرەی خوارەوەدا ئەم شاعیرە بابەتی دژیەکی لە شێوازی ژیانی دوو توێژی
کۆمەڵگە بەراورد دەکا و ئینجا مەبەستە شیعرییەکەی ئاراستە دەکا.
زنان در شهرها چادر نشینند
ولی چادر نشینان غیر اینند (ئیرەج میرزا)٨٤ :
(ژنانی شارستانی و شارنشین لە شاردا لەناو چارشێودا دادەنیشن ،واتا چارشێو لە سەر دەنێن ،بەاڵم
ژنانی دەوارنشین و کۆچەر بەم شێوازەنین).
ئەم وێنەسازییە زۆر جوان و نایابە ،چونکە شاعیر وشەی (چادرنشین)ی لە ڕێگەی هونەری
ڕەگەزدۆزی بەرجەستە کردووە و شیعرییەتی دەقەکەی بە پلەیەکی زۆر ،بەرز کردۆتەوە .لە نیوەی
یەکەمدا (چادرنشین) بریتییە لە :چارشێو لەسەر ،بااڵپۆش .لە نیوەی دووەمدا بریتییە لە :دەوارنشین و
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کۆچەری .لە ڕێگەی ئەم هونەرە ،خەڵک و تێڕوانین و جیهانبینی خەڵکی شاری دەشواتەوە .پێیاندەڵێ،
ئێوە کە شارستانین و پێشکەوتوون ئافرەتەکانتان لەناو چارشێودا شاردۆتەوە ،بەاڵم خەڵکی کۆچەری
و دەوارنشین کە بە دواکەوتوو دادەنرێن ،ڕێگە بە ئافرەتەکانیان دەدەن سەربەست بن و خۆیان
دانەپۆشن.
 .٣ .١بەکاربردنی وشەی تابۆ و قەدەغە:
هەر دوو شاعیری کورد و ئێرانی لە بەکاربردنی وشەی تابۆ و قەدەغەدا ملکەجی هیچ جۆرە
سانسۆرێک لە سەر ئاستی وشەدا نەبوونە و بە دڵی خۆیان و لە کوێ بە پێوستیان زانیبێ ،ئەم وشانەیان
بەکارهێناوە .کۆمەڵگەی کوردی و کۆمەڵگەی ئەوسای ئێرانی ،لە گۆکردن و بیستنی ئەم جۆرە وشانە
جۆرە شەرم و بەربەستێکی کۆمەاڵیەتیان لە ناوخۆدا هەبووە و چ لە سەردەمی ژیانی ئەم دوو شاعیرە
و چ لە دوای مردنیان و لە کاتی ئێستاشدا زۆرێک لە توێژەران و خەڵکی ئاسایی بە شەرمەوە ناوی
ئەم دوو شاعیرە دێنن.
شێخ ڕەزا وشەی تابۆ و قەدەغەکراوی بەمەبەستی بەرگریکردن و هێڕشکردنە سەر نەیارانی
بەکارهێناوە و زۆرجار لە ڕێگەی ئەم وشانە وێنەی زۆر جوان و هونەریانەی خوڵقاندووە .بۆ نموونە
لەم شیعرەی خوارەوەدا شێخ ڕەزا بە هێنانی وشەی تابۆ (مستەفا بەگ) دەشواتەوە و هاوکات وێنەیەکی
جوانی گاڵتەجاڕانەشی بەدیهێناوە:
لە بەگ وابوو کە من ماتم فشی کرد
کە من هەستام ئەو داماو فشی کرد
گەهێ سەیرانی سەر گون بوو گەهێ کێر
حەقیقەت مستەفا بەگ گەردشی کرد
دەبوو باوکی سەگی ناو نایە ئەمما
بەگی ناو نا قورمساغ یاغنشی کرد (شێخ ڕەزا)٦١ :
لەم پارچە شیعرەی خوارەوەدا ئیتر شێخ ڕەزا لە داشۆرینێکی ئاشکرادا بە بەکارهێنانی وشەی تابۆ
و قەدەغەکراو ،هێڕش دەکاتە سەر (ئەفەندی بەسرە) کە لە کەرکووک فەرمانبەری میریی بووە .شاعیر
لە ڕێگەی ئەم وشانە دەسەاڵتی خۆی دەسەپێنێ و چاوی داشۆردراوی پێدەشکێنێ .هەروەها لە کۆتاییدا
بە چواندنی ئەم کەسە بە بەغدا و چواندنی (مەقعەدی) بە (بەحر) و (گونی) بە بەلەم و (کێری) بە پرد،
وێنەیەکی بەر هەست دەکێشێتەوە.
لێـــــرە گـــــایان ژنەکـــەی ئەفەندی بەســـــرە
ئیستە بۆ (بەسرە) دەچێ (بعد خراب البصرە)
هێندە گەوادە گەر ئەوالدی لە پێش چاوی بگێی
ڕیشی ڕادەگرێ کەها کێـــــر و گۆنی پێ بسڕە
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عەینی بەغدایە بەخۆی چونکە لەبەر ئاوی مەنی
مەقعەدی بەحرە ،گونـــــی قایغە ،کێری جسرە (شێخ ڕەزا)٨٣ :
لەم دێڕە شیعرەی خوارەوەدا دیسان شێخ ڕەزا وشەی تەواو قەدەغەکراو بەکاردێنێ و دەست بە
دەمییەوە ناگرێ و وشەیەکی ئاسایی لە دەمی کەسێک دەقۆزێتەوە کە ویستوویەتی تاڵەبانییەکان ڕیسوا بکا
و گوتوویەتی(( :ئەم تاڵەبانییانە چین بە کەوچکێک شۆربا ئەم هەموو خەڵقەیان ڕاکێشاوە الی خۆیان،
من لە جیاتی شۆربا دەعوەتی (قوزی) ئەکەم )).شێخ ڕەزا ئەم وشەی (قوزی)یەی هەڵقۆستووەتەوە و
بە زیرەکی خۆی ئەم شیعرەی داناوە:
یەکتری دەعوەت ئەکەن ئەهلی دیانەت بە قوزی
کوڕی موفتی بە قنگی ،خانمی دایکی بە قوزی (شێخ ڕەزا)٢١٣ :
ئیرەج میرزا لە شیعرە داشۆرینەکانیدا زۆرجار وشەی تابۆ و قەدەغەکراوی بەکارهیناوە ،بەاڵم
بە بەراورد بە شێخ ڕەزا ،نە لە ڕێژە و نە لە شێوازی بەکارهێناندا دەستی بە شێخ ڕەزا نەگەیشتووە.
لەم شیعرەی خوارەوەدا شاعیر هەوڵیداوە ئیدانەی دیاردەی نێربازی بکا و لە ڕێگەی هەستی
نیشتمانپەروەری ئامانجی ئەوەیە کە بابەتی (مێبازی) لەگەڵ (نێربازی)دا بەراورد بکا.
تو طعم کۆس نمیدانی کە چونست
واال تف کنی بر هر چە کونست
در آن محفل کە باشد فرج گلگون
ز کون صحبت مکن ،گە میخورد کون
ترا اصل وطن کوس بود کون چیست
چرا حب وطن اندر دلت نیست
مگر حس وطن خواهی نداری
کە کوس را در ردیف کون شماری (ایرج میرزا)٧٩-٧٨ :
(تۆ نازانی تام و چێژی قوز چۆنە ،ئەگینا تف لە هەموو قونێک دەکەی .لەو کۆڕەی کە قوزی وەک
سوورەگوڵی لێبێ ،باسی قوون مەکە ،گو دەخوا قوون .نیشتمانی تۆ قوزە قوون چییە؟ بۆ خۆشەویستی
نیشتمان لە دڵتدا نییە .مەگەر هەستی نیشتمانپەروەریت نییە ،کە قوز لە ڕیزی قوون دادەنێی).
زۆر شیعری تری داشۆرین لە دیوانی ئیرەج میرزادا بەدیدەکرێن کە وشەی تابۆ و قەدەغەکراوی
تێدا بەکاربراوە ،بەاڵم هیچ کامیان لەم نموونەی سەرەوە تێناپەڕن و هەر بەم شێوازە دەرکەوتوون .لە
ڕێگەی بەراوردکردنی شیعرەکانی شێخ ڕەزا و ئیرەج میرزا لە بابەتی وشەی تابۆ و قەدەغەکراودا
ئاشکرایە کە شاعیری کورد لێزانتر بووە و ئەو وێنە جوانەی کە لە ئەنجامی ئەم جۆرە وشانە
خوڵقاندوونی ،وشە قەدەغەکراوەکانی لە پەراوێز داناوە و خوێنەر پتر سەرنجی بۆ وێنە هونەرییەکە
کێش دەبێ ،لە بەرامبەردا لە شیعری شاعیری ئێرانیدا وشە قەدەغەکراوەکان زەقترن و وێنە شیعرییەکان
ئەوەندە سەرنجڕاکێش نین ئەوەندی وشەکان هۆشی خوێنەر بۆ الی خۆی کێش دەکا.
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 -٢ئاستی ئەدەبی:
ئاستی ئەدەبی لە شیعردا خۆی لە فۆرم و وێنەی شیعرییدا دەبینێتەوە .فۆرم یان ڕوخسار ئەو
بابەتەیە کە شێوازی شیعر و ناوەڕۆکی شیعری پێدەناسرێتەوە .بۆ نمونە قاڵب و فۆڕمی شیعری
داستانی ،بە زۆری قەسیدەیە .غەزەل فۆرمی شیعری لیریکی و ئەویندارییە .مەسنەوی (جووت
سەروا) فۆرمی چیرۆک و حەکایەت و ئەدەبی تەعلیمییە .کەواتە فۆرم و ڕوخسار لە ئەدەبی کالسیکدا
تاڕادەیەکی زۆر ناوەڕۆکی شیعریی دەسنیشان دەکا ،بەاڵم بەپێی سەردەم زۆرجار الدان لەم بنەمایە
کراوە و شاعیران پێیەوە پابەند نەبوونە .شێخ ڕەزا و ئیرەج میرزا لە بە ئامانج گەیاندنی مەبەستە
شیعرییە داشۆرینەکانیان ،زۆربەی ئەم فۆرمانەیان تاقیکردۆتەوە ،بەتایبەتی شێخ ڕەزا لەم بوارەدا پێش
ئیرەج میرزا دەکەوێ .وێنەی شیعریی لە ئامانجی بەردەستکردنی زمان و هونەرەکانی ڕەوانبێژی و
الدانە زمانییەکان بەدیدێن .لەم پێناوەدا هونەرەکانی ڕەوانبێژی دەوری سەرەکی دەبینن و شاعیری
داشۆرینبێژ لە ئاراستەکردنی مەبەستەکانیدا دەستی بۆ زۆربەی ئەم هونەرانە درێژکردووە ،تاکو
جوانترین وێنە شیعرییەکان لەم بوارەدا بەدیبێنێ .چ شێخ ڕەزا و چ ئیرەج میرزا لەم بابەتەدا داهێنەر
بوونە و بۆیە شیعرە داشۆرینەکانیان بە وێنەی شیعریی هەرگیز نەبینراو و نایاب ڕازاندۆتەوە.
 .١.٢فۆرم:
فۆرم یان ڕوخساری شیعر لە هەر سەردەمێکدا تایبەتمەندی خۆی هەیە .بە مانایەکی تر لە سەردەم و
لە چوارچێوەی ڕیبازی ئەدەبی جیاوازدا ،فۆرمی جیاوازی ئەدەبیش لەالیەن شاعیرانەوە پەسند کراوە.
فۆرم و ڕوخساری شیعریی داشۆرین لە ئەدەبی کۆندا پتر لە قەسیدە و پارچە(قطعە)دا داڕێژراوە.
لە دیوانی هەردوو شاعیردا قەسیدە ،دووبەیتی ،پارچە ،جووت سەروا ،چوارین و تاک بە مەبەستی
داڕشتنی شیعریی داشۆرین بەکاربراون.
دیوانی شێخ ڕەزا پڕە لە شیعری داشۆرین کە بە ئاشکرا و نائاشکرا ،بە بەکارهێنانی وشەی
قەدەغەکراو و وشەی ئاسایی خەڵکی بەر ڕەحمەتی زمانی کەوتوون .ئەم شیعرە داشۆرینانە بەپێی قاڵب
و فۆرمی جیاواز داڕێژراون .لە بابەت فۆرم و ڕوخساری ئەدەبییەوە شێخ ڕەزا لە شیعرە کوردییەکانیدا
زۆرێک لە فۆرمە کالسیکەکانی بەسەر کردۆتەوە ،لەوانە (قەسیدە ،پارچە ،دووبەیتی ،چوارین ،تاک)
کە هەرکام لەم فۆرمانەی بە ڕیژەی جیاواز بەکاربردوون .بۆ نمونە ( ٢٩قەسیدە ٣٥ ،چوارین٨٨ ،
تاک ٢ ،دووبەیتی ١ ،پارچە) کە بەسەریەکەوە  ١٦٥شیعری داشۆرین دەکا .ئەو داشۆرینانەی بە
شێوەی تاک تۆمار کراون ژمارەیان لەوانی دی پترە و پێدەچی بە هۆی ئەوەی ((شێخ ڕەزا شیعرەکانی
خۆی نەدەنووسییەوە زۆربەی شیعرەکانی فەوتابن )).ئەم تاکانە یادگاری ئەو شیعرە فەوتاوانەن کە تاک
تاک لەالیەن هەندێ کەسەوە پارێزرابن کە الیەنگری شێخ ڕەزا بوونە.
فۆرم و ڕوخساری شیعرە داشۆرینەکانی ئیرەج میرزا وەکو شێخ ڕەزا لە سەر شێوازی ئەدەبی
کالسیک بنیاتنراون کە بەزۆری (قەسیدە ،پارچە ،مەسنەوی و چوارین)ن و ژمارەکانیان بریتین لە:
( ٦قەسیدە ١٢ ،پارچە ١١ ،مەسنەوی و  ١چوارین) کە بەسەر یەکەوە  ٣٠شیعری داشۆرین پێکدێنن.
ڕوخسار و فۆرمی ئەدەبی شیعرە داشۆرینەکانی ئیرەج میرزا چ لە ڕووی جۆری فۆرمەکان و چ لە
ڕووی ژمارەی شیعرەکان بە بەراوردکردن لەگەڵ شیعرە داشۆرینەکانی شێخ ڕەزا جیاوازن .شاعیری
کورد فۆرمی زیاتری بەکارهێناوە و هەروەها ژمارەی شیعرەکانیشی گەلێک پترن ،بەاڵم ئیرەج میرزا
لە قاڵبی مەسنەویدا ژمارەیەک حەکایەتی لەسەر زاری گیانداران بە شێوەی شیعر داڕشتووە کە تێیدا
زۆر دیاردەی دزێو و پیشە و کەسانی دیاریکراوی ناو کۆمەڵگەی شوشتۆوەتەوە ،کە ئەم بابەتە الی
شێخ ڕەزا بەدیناکرێ .هەروەها ئیرەج مەسنەوییەکی بەناوبانگ بەناوی (عارفنامە)ی نووسیوە کە
زۆربەی شیعرە داشۆرینەکانی لەم مەسنەوییە دوورودرێژەدا ئاراستەی داشۆردراوەکان کردووە.
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 .٢.٢وێنەی شیعریی:
لە ڕێگەی هونەرەکانی ڕەوانبێژی وەکو ،خواستن ،درکە ،دژیەک ،ڕەگەزدۆزی ،پۆشین و ...هتد
پێکدێ .ئەم بابەتە خۆی لە شیعرییەتی دەقدا بەرجەستە دەکا کە لە ڕێگەی الدانی زمانی جێبەجێ دەکرێ.
کەواتە وێنەی شیعریی پەیوەندییەکی ڕاستەوخۆی بە زمانی ئەدەبییەوە هەیە( .د .ئیدرەیس عەبدوڵاڵ)
لە کتێبی (شێوازگەری الدان) دا ئاماژە بەوە دەکا کە ((زمانی ئەدەبی زمانێکی جوانی قورسکراوە ...
بە گەلێ گەمەی زمانی ،هەڵبژاردنی وشە و دەربڕین و شێوازی ناوازە ،الدان لە بنەما سەرەکییەکانی
زمان بەرهەم دێت[)).ئیدریس عەبدوڵاڵ ]٢٨ ،٢٠١٣ :لە ڕاستیدا چ شێخ ڕەزا و چ ئیرەج میرزا لە
مەودای شیعری داشۆریندا خاوەن زمانێکی ئەدەبی چڕوپڕ و بەبڕشتن ،بۆیە دەیان وێنەی جوانی
شیعرییان بەهۆی هونەرەکانی ڕەوانبێژی و الدانی زمانی ئەفراندووە .سەرەتا چەند نموونەیەک لە
هونەر جیاجیاکانی ڕوونبێژی و ئینجا چەند نموونەیەک لە هونەرە جیاجیاکانی جوانکاری الی ئەم دوو
شاعیرە دەخرینەڕوو و بەراورد دەکرێن .ناکرێ لەم توێژینەوەیەدا هەموو هونەرەکان دەسنیشان بکرێن
و بەراورد بکرێن ،بۆیە لە هەر بەشێکیان سێ جۆر وەرگیراون .لە بابەتی هونەرەکانی ڕوونبێژیدا
(چواندن ،خواستن ،درکە) و لە بابەتی هونەرەکانی جوانکاریدا (ڕەگەزدۆزی ،پۆشین و پێچوپەخش)
لە ناو شیعرە داشۆرینەکانی ئەم دوو شاعیرە کاریان لەسەر دەکرێ.
 .١ .٢ .٢ڕوونبێژی
 .١ .١ .٢ .٢چواندن:
چواندن بریتییە لە چواندنی شتێک بە شتێکی دی کە لە سیفەتێکدا یان زیاتر هاوبەش
بن[.موحسین ئەحمەد ]١٢٠ ،٢٠١٣ :ئامانج لە چواندن ئەوەیە کە مەبەستی شاعیر لە شیعرەکەیدا
ڕوون و ئاشکرابێ و گوێگر و خوێنەر بنج و بنەوانی ماناکەی دەسکەوێ .چواندن لەسەر بنەمای چەند
بنەڕەتێکدا بنیات دەنرێ کە بریتین لە(( :لێچوو ،لەوچوو ،ڕووی لێکچوون ،ئەوراز))[عەزیز گەردی:
 ]٢٥ ،١٩٧٢لە خوارەوە بە چەند نمونەیەک ئەم هونەرە لە شیعری داشۆرینی شێخ ڕەزا و ئیرەج
میرزا دەخرێنەڕوو.
وەکو باران بەکلکی پیرە سەگدا
بە ڕیشی دادەچۆڕێ ئەشکی خونبار (شێخ ڕەزا)١١٧ :
لەم دێڕە شیعرەدا کاتێک کە شێخ ڕەزا هەجوی شینگێڕێکی کاکەیی دەکا( ،ڕیشی) شینگێڕ بە
(کلکی سەگی پیر) دەچوێنێ و (فرمێسک – ئەشکی) شینگێڕ بە (باران) دەچوێنێ .ڕووی لێکچوونەکە
ئەو (ئاوە قێزەوەن)ەیە کە بە ڕیش و کلکی سەگی پیردا دەچۆڕێتە خوارەوە.
کونی و حیز بووە مانەندی ڕەشید تەبعی ڕەزا
هێند لەبەر جەوری فەلەک خاتری ناشادی هەیە (شێخ ڕەزا)١٤٤ :
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شێخ ڕەزا (تەبع و سرووشت)ی خۆی بە (تەبع)ی ڕەشید دەچوێنێ و ڕووی لێکچوونیش بۆ
(کونی و حیزبوونی ئەم تەبعانە) دەگەڕێتەوە .بەو مانایە کە تەبع و سرووشت و بەهرەی شێخ ڕەزا ئیتر
وەکو جاران ساز و جێگیر نییە.
بەهری ئاودانی مەزرەعەی فەرجی
جووتە گوون ،جۆگەیە کێر ئاودێر (شێخ ڕەزا)٢١٤ :
(فەرج)ی بە (کێڵگە) چواندووە و (جووتە گوون)ی بە (جۆگەی ئاو) و (کێر)یش بە (ئاودێر).
لێرەدا شێخ ڕەزا وێنەیەکی زۆر جوانی لە ڕێگەی ئەم چواندنانە کێشاوەتەوە کە یەکسەر خەیاڵی خوێنەر
و گوێگر بۆ بنجی مەبەست ڕێبەری دەکا.
عەینی بەغدایە بە خۆی چونکە لەبەر ئاوی مەنی
مەقعەدی بەحرە ،گونی قایغە ،کێری جسرە (شێخ ڕەزا)٨٣ :
(کەسی داشۆردراو) بە شاری (بەغدا) دەچوێنێ و ئاماژە بەوە دەدا کە ئەوەندەیان گاوە کە
ئاوی مەنی ئەوەندە لەبنی گڵی خواردۆتەوە کە بەهۆیەوە (قوونی – مەقعەدی) لە (بەحر – دەریا) دەچێ
و (گونی) لە (بەلەم) و (کێری) لە (جسر – پرد) دەچێ .دیسان شێخ ڕەزا لەم دێڕە شیعرەدا چەند شتێکی
بە چەند شتێکی تر چواندووە و ئەوەی مەبەستی بووە لە ڕێگەی چواندن بە شێوازێکی هونەری بۆ
وەرگری گواستۆتەوە و گوێگر و خوێنەریش هەر زوو پەی بە هۆکاری چواندنەکان دەبا.
کـــوزی (یایـــــــە) ئەگەزێ کێــــر وەکــو گاز
قیتکەیێکی هەیە وەک گردی (دەماوەند) ئەعال
					

بەری عەرسەی پـانە وەکو دەشتی حیجاز
پڕ لە هێالنە کەو و قەشقەر و کۆتر و باز
(شێخ ڕەزا)٢٤٩ :

لە دێڕی یەکەمدا شێخ ڕەزا (کوزی دایکی داشۆردراو) بە (دەشتی حیجاز) دەچوێنەێ لە (پان و
پۆڕی)دا و لە دێڕی دووەمدا (قیتکەی کوزەکە) لە کێوی (دەماوەند) دەچوێنێ کە لوتکەیەکی بەرزە
لە زنجیرە چیای ئەلبورز و باڵندەکانی وەکو (کەو ،کۆتر و باز) هێالنەیان لەسەر کردووە و شاعیر
پێیوایە کە کێری خەڵکی ئەوەندە لەسەر ئەم کوزە نیشتووەتەوە کە وەکو ئەم باڵندانە هێالنەیان لەسەردا
کردووە.
کۆنە حیزی شاری بەغدا لێم حەرام بێ شاعیری
گەر کوزی خوشکت وەکو ئەیوانی کیسرا شەق نەکەم (شێخ ڕەزا)٢٤٤ :
لێرەدا شاعیر وێنەیەکی جوانی بەهۆی چواندنی (کوزی خوشکی داشۆردراو) بە (ئەیوانی کیسرا)
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خوڵقاندووە .حەکایەتێک هەیە کە کاتێک پێغەمبەری ئیسالم لەدایکدەبێ ئەیوانی کیسرا شەق دەبێ و ئەم
شەق بوونە هەتا کۆتایی سەردەمی ساسانییەکان و ڕووخانیان لەسەر دەستی سوپای ئیسالم هەر هەبووە.
بۆیە لێرەدا شێخ ڕەزا ئەم وێنە شیعرییە وەردەگرێ و وێنەیەکی جوانتری شیعری پێ دادەڕێژێتەوە .
ئەویش (شەقکردنی) کوزی خوشکی داشۆردراوە وەکو ئەیوانی کیسرا کە پێشتر شەق بووە.
ئیرەج میرزاش وەکو شێخ ڕەزا لە ڕێگەی هونەری چواندن دەفتری شیعرە داشۆرینەکانی
ڕازاندۆتەوە ،ئەگەرچی لە وردبینی و وردبیژیدا لە دوای شێخ ڕەزاوەیە ،بەاڵم چواندنەکانی بەگشتی
جوان و هونەرین .بۆ نموونە:
کون صافی بود لیکن میکروب سوزاک داشت
همچوزهری کو بود در جام بلور ای وزیر (ایرج میرزا)٢٨ :
(قوونێکی ساف و لووس بوو ،بەاڵم میکرۆبی سووزاکی هەبوو ،هەر ڕێک وەکو ئەو ژەهرەی
ڕژابێتە ناو جامیکی بلوورین و سافی شووسەییدا کاکی وەزیر).
لەم دێڕە شیعرەدا (کون واتا قوون) لە (بلوور واتا جامی شووشەیی) چوێنراوە و ڕووی
لیکچوون(سافی)یە و (همچو واتا وەکو)ش (ئامرازی چواندنە) .بە واتایەکی وردتر قوون لە ساف و
لووسیدا بە جامی بلوورین چوێنراوە.
اگر کــون زیر دست و پا بریزد
بسان جوجەء از بیضە جستە

بە جان تو کە کیـــــرم برنخیزد
شود سر تا نمودە راست ،خستە (ایرج میرزا)٧٧ :

(ئەگەر قوون ئەوەندە زۆر بێ و بکەوێتە بن دەست و پێیان ،سوێند بە گیانی تۆ کیرم ڕەپ نابێ.
وەکو جوجکەی لە هێلکە دەرچوو ،تاکو سەری بەرزبکاتەوە دەکەوێ و ماندوو دەبێ).
لە دێڕی دووەمدا شاعیر (کێر)ی خۆی بە (جوجە واتا جوجکە)یەک دەچوێنێ کە تازە لە هێلکە
دەرچووبێ و ئەوەندە بێهێز بێ کە هێشتا سەری دەرنەکردووە و سەری بەرز نەکردۆتەوە ،ماندوو
دەبێ و ملی پێدا شۆڕ دەبێتەوە .ڕووی لێکچوون (بێهێزی) و (بسان واتا وەکو) ئامرازە.
چو باشد ملک ایران محشر خر
خر نر میسپوزد بر خر نر (ایرج میرزا)٧٨ :
(لەبەر ئەوەی واڵتی ئێران پڕ لە کەرە ،بۆیە نێرەکەر سواری نێرەکەر دەبێ).
لەم دێڕە شیعرەدا شاعیر (ملک ایران) واتا (واڵتی ئێران) بە (محشر خر) واتا (حەشری نێرەکەر)
دەچوێنێ ،لێرەدەا مەبەستی ئەوەیە کە خەڵکی ئێران خەریکی نێربازین و کەرگەل کۆبوونەتەوە لە
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چوارچێوەی نیشتمانێک و چۆن نێرەکەر سواری نێرەکەر دەبێ ،خەڵکی ئێرانیش بەم شێوازە کاری
نێربازی دەکەن و سواری یەکتری دەبن.
دیدەام من ربع مسکون را ،برادر جان من!
			

در تمام ربع مسکون این چنین کون هیچ نیست

کوە نور است آن کفل در پشت آن دریای نور
			

کوە و دریایی چنین در ربع مسکون هیچ نیست (ایرج میرزا)١٧٠ :

(برا گیان چارێگەکی سەر زەویم بینیوە و لە گشت شوێنەکانی ئەم چارێگە ،هیچ قوونیکی ئەوهای
لینییە .کێوی نوورە ئەم سمتە و دەریای نووریش دەکەوێتە پشتییەوە ،هەرگیز هیچ چیا و دەریایێکی
ئەوها لە هیچ شوێنێکی ئەو زەوییە نییە).
لەم شیعرەدا شاعیر (قوونی) داشۆردراوی بە (چیای نوور) چواندووە و ڕووی لێکچوونیان بریتییە
لە قیتی و ساف و بێگەردی.
بە بەراوردکردنی ئەم چەند نموونەی هونەری چواندن لە شیعرە داشۆرینەکانی شێخ ڕەزا و ئیرەج
میرزا ئەوە بەدیاردەکەوێ ،کە شاعیری کورد لە جێبەجێ کردنی ئەم هونەرە و ئەفراندنی وێنەی
جوانی شیعریی سەر و گەردنێک لە شاعیری ئێرانی بەرزترە؛ چونکە شێخ ڕەزا داهێنان دەکا و تەنیا
مەبەستی ئەوە نییە کە شتێک بە شتێکی تر بچوێنێ ،بەڵکو هەوڵدەدا وێنەی جوان و تەڕ و تازەش
بەدیبێنێ .لە بەرامبەردا ئیرەج میرزا بەگشتی بە شیوەیەکی ئاسایی و سادە شتەکان بە یەک دەچوێنێ و
لەچاو چواندنەکانی شێخ ڕەزا کەمتر هەستی وەرگر دەبزوێنێ.
 .٢ .١ .٢ .٢درکە:
درکە بریتییە لەوەی ڕاستەوخۆ ناوی شتێک نەهێنرێ ،بەڵکو ئاماژە بە شتێکی تر بکرێ
کە پەیوەندی بە مانای یەکەمەوە هەبێ و لە ڕێگەی ئەو مانا باسکراوە ئەو مانایە بەردەستبکرێ کە
هێمای بۆ کراوە[.عەزیز گەردی ]٨٨ ،١٩٧٢ :هەم شێخ ڕەزا و هەم ئیرەج میرزا لە داشۆریندا ئەم
هونەرەیان زۆر بەکارهێناوە و لە خوارەوە چەند نموونەیەکی شیعری داشۆرینی ئەم دوو شاعیرە
دەهێنینەوە کە بە مەبەستی داشۆرین سوودیان لە هونەری درکە وەرگرتووە و پێکەویان بەراورد
دەکەین.
سەر و چاوی هەموو زامدار ،وەکو سیواکی مەال
پرچی ئەفشانە لەسەر پشتی ملی وەک دەروێش (شێخ ڕەزا)٨١ :
لەم دێڕە شیعرەدا شێخ ڕەزا لە ڕێگەی هێماکردن بۆ مانایەکی مەبەستدار هێما بۆ شتێک دەکا کە
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ڕاستەوخۆ ناوی نابا ،بەڵکو کۆمەڵە سیفاتێک دەخاتەڕوو کە لە مانای یەکەمیدا دیارە چییە ،بەاڵم ئەو
مانا و مەبەستەی کە ڕاستەوخۆ ئاماژەی بۆ نەکردووە و لە ڕاستیدا مەبەستییەتی بەهۆی ئەم سیفەتە
دیارانە بەدیار دەکەوێ .شاعیر لە ڕێگەی دەستەواژەی (سەروچاوی هەموو زامدار و پرچی ئەفشانە
لەسەر پشتی ملی) دەیەوێ مانا سەرەکییەکەی کە هەمان (کێر)ی خۆیەتی بخاتەڕوو.
چەکمەیێ سووری لە پێدابوو بەجارێ زەردی کرد
تس لە ملیۆن تێپەڕی کرد ،تڕ گەیشتە سەد هەزار (شێخ ڕەزا)١٠٤ :
لەم دێڕە شیعرەدا شاعیر بە هێنانی ڕستەی (چەکمەیێ سووری لە پێدابوو بەجارێ زەردی کرد)
بە درکەوە ئاماژە بەوە دەکا کە بەهۆی ترس و تۆقانەوە داشۆردراو خۆی بۆ نەگیراوە و گوی بەخۆیدا
کردووە .هەروەها لە نیوە دێڕی دووەمیشدا جەخت لەم بابەتە دەکاتەوە و ترسەکەی وەها بووە کە (تڕ
و فس)ەکانی لە سەدهەزار و ملیۆنیش تێپەڕیان کردووە .کەواتە ئەم دێڕە شیعرە درکەیە لە ترس و
تۆقان.
موختەسەر خۆشە قسە ،بردمە مەنزڵگەهی خۆم
گرتم و خستم و لێم برد و گونم کرد بەچوار (شێخ ڕەزا)٢٥٤ :
لێرەدا شاعیر بە هێنانی درکە وێنەیەکی جوانی شیعریی خوڵقاندووە کە لە ڕاستیدا بە داهێنانێکی
ئەدەبی لە بواری شیعری داشۆرین دادەنرێ .ڕستەی (گونم کرد بە چوار) درکەیە لە بە کردار کردنی
(گان) و شاعیر لە جیاتی ئەوەی بڵێ( :گرتم و خستم و لێم برد و بەتەواوی گام) ئەم ڕستە هونەرییەی
بەکاربردووە و وەکو درکە و لە دەقدا مەزراندنی بۆ کردووە .ئەوە سەرەڕای ئەوەی کە (گونت دەکەم
بە چوار) لە ناو زمانی کوردیدا و بە مەبەستی شوشتنەوەی کەسێک وەکو پەندی لێهاتووە و ڕۆژانە
لەالیەن خەڵکییەوە بەکاردەبرێ.
پی بە درد من نخواهی برد با این حرفها
تا نگردد بیضەات با بیضەام جور ای وزیر (ایرج میرزا)٢٨ :
(بە هیچ شێوەیەک لە ئازار و ناخۆشییەکانی من تیناگەی ،جەنابی وەزیر ،تاکو ئەو کاتەی ئەم
جووتە گونانەم لەگەڵ جووتە گونەکەت جووت نەبن).
لەم دێڕە شیعرەدا(تا نگردد بیضەات با بیضەام جور) درکەیە .ئەم درکەیەش بریتییە لە (نێربازی
و گان کردن بە کردەوە).
چە دانند این گروە ابلە دون

کە حریت چە باشد ،چیست قانون

نباید برد اسم از رسم و آیین

بە گوش خر نباید خواند یاسین (ایرج میرزا)٩٤ :
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(ئەم خەڵکە گەمژە و نەزانە لە کوێ دەزانن ئازادی چییە و یاسا چییە .نابێ باسی دابونەریت بکرێ
و ڕێگەی ڕاتیان پێ پیشان بدرێ ،نابێ یاسین لەبن گوێی کەر بخوێندرێ).
لەم شیعرەدا شاعیر مەبەستییەتی بە زمانی داشۆرین ڕەخنە لە دابونەریتی باوی ناو کۆمەڵگە
بگرێ و ئاماژە بەوە دەکا کە چەندیاقن لەگەل بڵێی و پێیان بڵێی ئازادی ئەوەیە و یاسا ئەوەیە ،هەرگیز
تێناگەن و کارێکی بێسوودە و ەکو ئەوە وایە ئاسنی سارد بکوتییەوە یان یاسین بۆ کەر بخوێنی .کەواتە
(بە گوش خر نباید خواند یاسین) کە لە کۆتایی دێڕی دووەم هاتووە درکەیە لەوەی کە کارێکی بێسوود
و بێکەڵک دکەی.
چە کنم مرکزیان ڕشوە خورند
همگی کاسە بر و کیسە برند (ایرج میرزا)١٢٢ :
(چی بکەم دەسەاڵتدارانی ناوەند بەرتیل وەردەگرن ،هەر هەموویان پان دەکەنەوە و ماستاو سارد
دەکەنەوە).
لەم دێڕە شیعرەدا کە باس لە بەرتیل خواردنی بەڕێوەبەران و دەسەاڵتدارانی ناوەند دەکا ،لە نیوە
دێڕی دووەم لە ڕێگەی هونەری درکە ئاماژە بە پانکردنەوە و کاسە لیسی و ماستاو سارد کردنەوەی
ئەم بەرپرسانە دەدا( .همگی کاسە بر و کیسە برند) واتا پان دەکەنەوە و درکەیە.
کنـــــی از بیضەام گــــــر دستگیــــــری
الهــــی علـــــت بیضە نگیــــــــری (ایرج میرزا)١٥٢ :
(ئەگەر بەزەییت بە گونمدا بێتەوە و یارمەتی بدەی واتا گانێکم بدەیێ ،نزات بۆ دەکەم و لە خوا
دەپاڕێمەوە تووشی گون ئێشان نەبیتەوە).
لێرەدا شاعیر زۆر بە جوانی دیاردەی کۆمەاڵیەتی یارمەتیدانی کەسانی تری وەرگرتووە و لە
ڕێگەی هونەری درکە هەوڵیداوە وێنەیەکی هونەریی جوان بخوڵقێنێ کە لە هەوڵەکەشیدا سەرکەوتوو
بووە( .کنی از بیضەام گر دستگیری) درکەیە و مەبەستی ئەوەیە( ،خزمەتێک بە گونم بکەی و گانێکم
بدەیێ).
الغرض بند ز شلوار گـــــرفت
بود غافل کە فلک پـردەدر است

مادە خــــر را بە دم کار گــــرفت
پردەها در پس این پردە در است (ایرج میرزا)١٢٤ :

(ئیتر دوێخینی لێ شلکردەوە و سواری ماکەرەکە بوو ،لەوە بێئاگا بوو کە نهێنییەکان ئاشکرا دەبن،
و لە پشتەوەی ئەم پەردانە دەرگایەک هەیە کە بەڕووی ڕاستیدا دەکرێتەوە).
لەم دێڕە شیعرەدا ئاماژە بە ئاشکرابوونی نهێنی دەکا و دەڵێ ئەگەر کاری خراپ بکەی و بتەوێ
بیشارییەوە ،ئەوە هەرگیز ناتوانی چونکە خوا هەموو نهێنییەک ئاشکرا دەکا .لەم شیعرەدا (پردەدر)
درکەیە لە ئاشکراکردنی نهێنییەکان.
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 .٣ .١ .٢ .٢خواستن:
خواستن بریتییە لە هێنانی وشەیەک بۆ دەربڕینی مانایەکی تر جگە لە مانای درووستی وشەکە بە
مەرجێک پەیوەندی نێوان مانای درووست و مانای خوازەیی وشەکە پێکچوون بێ .دەبێ نیشانەیەکیش
هەبێ کە مانای درووست و مانای خوازەیی پێکەوە گرێبدا[.عەزیز گەردی ]٦٩ ،١٩٧٢ :شێخ ڕەزا
ئەم جۆرە هونەرەشی لە بواری ڕوونبێژیدا بە مەبەستی داشۆرین و ئەفراندنی وێنەی شیعری جوان و
هونەری بەکارهێناوە .بڕوانە ئەم دێڕە شیعرەی خوارەوە:
ئیتر هەر گومەزەی سمتە دەسووڕێ
بە سوورەی سەر خڕا وەک چەرخی دەووار (شێخ ڕەزا)١٢١ :
لێرەدا شاعیر بە هێنانی دەستەواژەی (سوورەی سەر خڕ) مانایەکی تر جگە لە مانا درووستەکەی
ئەم دەستەواژەیەی مەبەستە کە بریتییە لە (کێر) .کەواتە (سوورەی سەر خڕ) خواستنە بۆ (کێر) و
خواستنی ئاشکرای درووستکردووە.
عاجز مەبە ،نەک بۆ تۆ ،وەفایان نییە بۆ کەس
مەعلوومە کە ئەم تاقمە وەک تاسی حەمامن (شێخ ڕەزا)٢٠٤ :
ڕەشە ڕەششاشی کەری ڕەش بە ڕەشت  /تا ڕەشت ماوە ڕەش و سوور بە ڕەشت
چڵ و چێوی چەمی ڕەشنەش بە ڕەشت  /بە بەشت هەم بە لەشت هەم بە ڕەشت (شێخ ڕەزا)١٤٥ :
لەم شیعرەدا جگە لە بەکارهێنانی هونەرەکانی پاتکردنەوە و ڕەگەزدۆزی ،خواستنیش بەکارهاتووە.
وشەی (ڕەش)ی یەکەم لە دێڕی یەکەم خواستنە بۆ (کێر) و (ڕەش) لە کۆتایی نیوە دێڕی یەکەم خواستنە
بۆ (قوون)( .سوور) لە لە نیوەی دووەمدا خواستنە بۆ (کێر)( .ڕەش)ەکانی تر بەپێی شوێنیان بە مانای
(قوون) خواستنی بۆ کراوە.
عەهدە کردوومە لە خزمەت (شێخ ڕەزا)دا ورچە کوێر
نەیخەمە ناو لنگی دایکت تا لە تۆی ئێرەق نەکەم (شێخ ڕەزا)٢٤٥ :
لەم دێڕە شیعرەدا شاعیر دەستەواژەی (ورچە کوێر)ی بەکارهێناوە کە لە دوو بەش پێکهاتووە ناو
و ئاوڵناوێک و دیارە مانای فەرهەنگی هەرکام لەم دوو بەشە چییە ،بەاڵم بە پێکەوە گونجاندنی (ورچە
کوێر) لەگەڵ بەشە پێکهێنەرەکانی ڕستەی (نەیخەمە ناو لنگی دایکت) یەکسەر بەدیاردەکەوێ کە بە
خواستن بەکار براوە و ئاشکرایە کە خواستنەکە بۆ (کێر)ە.
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بە پا ز حلەء زربفت داشت پاچینی
چە گویمت کە چەها در پاچین داشت (ایرج)١٥ :
(دەرپێیەکی ئەوریشمی لە پێدا بوو کە بە پۆی زێڕ چنرابوو ،چیت بۆ بگێڕمەوە و چیت بۆ باس
بکەم کە چی لەناو گەڵیدا هەبوو).
لەم دێڕە شیعرەدا شاعیر بە هێنانی (چەها در پاچین داشت) ئاماژە بە (ناوگەڵ) دەکا و (پاچین) لە
نیوە دێڕی دووەم خواستنە بۆ (ناوگەڵ) یان (قوز).
شاپوییها خطر ناکند و ترسیدن از آن واجب
ولی با این خطرناکی من از دستار میترسم (ایرج میرزا)٧٠ :
(ئەوانەی السایی کولتووری ڕۆژئاواییەکان دەکەن و جلوبەرگی ئەوان دەکەنە بەریان و وەکو
ئەوان قسە دەکەن ،مەترسیدارن؛ بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا کە ئەوان مەترسیدارن ،من لە مێزەر واتا لە
مەال دەترسێم)
لەم دێڕە شیعرەدا ئیرەج میرزا بە هێنانی دوو وشەی (شاپوییها) و (دستار) هێما بۆ دوو توێژی
ناو کۆمەڵگەی ئەوسای ئێرانی دەکا و لە ڕێگەی هونەری خواستن دەقەکەی سەرنجڕاکێش کردووە.
(شاپو :جۆرە کاڵوێکی ڕۆژئاواییە کە لە سەردەمی ڕەزاشادا لە ئێران باو بووە و پیاوان دەبوایە وەکو
ئەورووپییەکان جلوبەرگ بپۆشن و السایی ئەوان بکەنەوە و وەکو پڕۆژەیەکی بە مۆدێرن کردنی ئێران
پشتیوانی لێدەکرا .لەم ناوەدا توێژێکی بەرفراوانی ئەوسای کۆمەڵگەی ئێرانی پێڕەویان لەم مۆدێرن
بوونە دەکرد و لەم ناوەندەدا کولتووری ڕەسەنی ئێرانی کاڵ دەبۆوە و بەرەو لەناو چوون هەنگاوی
دەنا ).ئیرەج میرزا لەم بابەتە دەترسێ و لەم شیعرەدا(شاپو) وەردەگرێ لە بری ئەم دیاردە کۆمەاڵیەتییە
دەیخوازێ و لە شیعرەکەیدا مەزراندنی بۆ دەکا .لەالیەکی تریش لە نیوە دێڕی دووەم وشەی (دستار)
واتا (مێزەر ،مەندیڵ)ی مەالی هێناوە و وەکو خواستن بە مەبەستی ئیسالمی سیاسی بەکاری هێناوە.
کەواتە (شاپو) خواستنە بۆ کولتووری بیانی و (دەستاڕ) خواستنە بۆ ئیسالمی سیاسی.
نمیدانستی ای نامرد کونی

کە منزل میکنی در باغ خونی

نمیجویی نشان دوستانت

نمیخواهی کەکس جوید نشانت (ایرج میرزا)٧٥ :

(نەتدەزانی هەی ناپیاوی قوندەر کە لە باغی پڕ خوێن الدەدەی .بەدوای هاوڕێکانتدا ناگەڕێی و
ناتەوێ کەسیش بەدواتدا بگەڕێ).
لەم شیعرەدا کە ئیرەج میرزا بۆ داشۆرینی (عارفی قەزوینی) شاعیر دایڕشتووە ،ئاماژە بەوە
دەکا کە عارف منداڵبازە و کوڕێکی لوس و پووسی لەگەڵ خۆیدا هێناوە و لە ڤیالی باغێکدا دایناوە
و خەریکییەتی و باغەکەی پڕ خوێن کردووە ،بۆیە نە لە هاوڕێکانی دەپرسێتەوە و نە پێیخۆشە کەس
بەدوایدا بگەڕێ و بیدۆزێتەوە .ئیرەج میرزا بێئەوەی ناوی عارفی هاوڕێی بێنێ هێڕشی دەکاتە سەر
و بە ناپیاوی قوندەر دایدەنێ .لێرەدا (نامرد کونی) واتا (ناپیاوی قوندەر) خواستنە بۆ عارف .هەروەها
(باغ خونی) خواستنە بۆ ئەو شوێنەی کە بەهۆی (نێربازی) خوێنی تێدا ڕژاوە.
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بەپیی ئەو نموونانەی لە دیوانی هەر دوو شاعیر سەبارەت بە هونەری خواستن لە بواری شیعری
داشۆریندا خرانەڕوو ،ئاشکرایە کە هەر دووکایان لە بەکارهێنانی ئەم هونەرەدا بەتوانا و لێزان بوونە؛
بەاڵم هەر بەو شێوەیەی کە نموونەکان گەواهی دەدەن ،دیسان شێخ ڕەزا لەم بابەتەدا پێش ئیرەج
میرزا دەکەوێ و داهێنانی کردووە و ئیرەج میرزا لە بەدیهێنانی مانای جوان لە بواری داشۆریندا،
پابەندی زمانی سادە و ڕاشکاوی سەردەمی خۆی بووە .ئەو زمانەی کە بەری گۆڕانە کۆمەاڵیەتی
و سیاسییەکانی سەردەمی ئێرانی تازەی ئەوسا بووە .لەالیەکی تر زمانی شێخ ڕەزا زمانی بژاردەی
کۆمەڵگەی ئەوسای کوردی واتا زمانی مەال و حوجرە بووە و بۆیە لە جێگیریی و پتەویدا زمانی شێخ
ڕەزا زمانێکی بناغەدارە و ئەم زمانەش ڕاستەوخۆ ڕەنگدانەوەی لەسەر بەدیهێنانی وێنە شیعرییەکاندا
دەبێ ،بۆیە ئەگەر وێنە شیعرییەکانی شێخ ڕەزا ڕازاوەتر و بەرچاوتر خۆیان دەنوێنن ،ئەوە بەری
زمانێکی چڕوپڕی ئەدەبییە.
 .٢ .٢ .٢جوانکاری
یەکێکی تر لە هونەرەکانی ڕەوانبێژی ،هونەری جوانکارییە .جوانکاری لە دەقی شیعریدا بۆ
لێهاتوویی و شارەزایی و زمانزانی شاعیر دەگەڕێتەوە .بێگومان شێخ ڕەزا و ئیرەج میرزا دوو
شاعیری بەتوانا و زمانزانی سەردەمی خۆیان بوونە کە هەرکامیان لە بواری داشۆریندا خاوەن
زمانێکی تایبەت بە خۆیان بوونە و ئەم زمانەش بەرهەمی سەرچاوەکانی ڕۆشنبیری و پەروەردەیی
کۆمەڵگە و سەردەمی ئەم دوو شاعیرە بووە ،بۆیە نە شێخ ڕەزا و نە ئیرەج میرزا بە شێوازی خۆیان
لە بەردەستکردنی هونەرەکانی جوانکاریدا پەکیان نەکەوتووە .لە خوارەوە چەند هونەرێکی وەکو
(ڕەگەزدۆزی ،پۆشین و پێچوپەخش) لە شیعرە داشۆرینەکانیاندا دەخەینەڕوو.
 .١ .٢ .٢ .٢ڕەگەزدۆزی:
ڕەگەزدۆزی (الجناس) :ڕەگەزدۆزی بریتییە لەوەی کە دوو وشە یان پتر لە دەقێکدا دەرکەون و
لە ڕواڵەتدا وەکو یەک بن و یان لە یەک بچن ،بەاڵم مانایان جیاواز بێ .ئەم هونەرە جوانکارییە لە دوو
جۆر پێکهاتووە :یەکەم :ڕەگەزدۆزی تەواو دووەم :ڕەگەزدۆزی ناتەواو[.عەزیز گەردی]٧ ،١٩٧٥ :
شێخ ڕەزا لە بواری وشەبازیدا دەستێکی بااڵی هەبووە بە تایبەتی لە شیعرە داشۆرینەکانیدا و یەکێک
لە ڕێگەکانی یاریکردن بە وشە بەهۆی هونەری ڕەگەزدۆزی بەدیدێ .ڕەگەزدۆزی هونەرێکی جوانی
شیعرییە کە جگەلەوەی دەقی شیعریی پێ دەڕازێتەوە ،پلەی ئاوازەی ناوەوەی دەقەکەش بەرز دەکاتەوە.
شێخ ڕەزا لەم هونەرەدا بەتوانا و وشەناس بووە و لە شوێنی پێویست ئەم هونەرەی بەکار بردووە .بۆ
نمونە:
جەنگ گاهی جوکل و ((مەحمود بەگ)) شێروانە بوو
			

ئافەرین مەحمود بەگ لەم جەنگەدا شێروانە بوو

وەقتێ قاسید هات و لێم پرسی :چلۆن بوو ئەم شەڕە
			

وردە وردە بۆی بەیان کردم ،کەچی شێڕ وانەبوو
(شێخ ڕەزا)٦٥-٦٤ :
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لەم چوارینەیەدا شاعیر لە ڕێگەی هونەری ڕەگەزدۆزی تەواو و هێنانی (شێروانە بوو)( ،شێروا
نەبوو) و (شێڕ وانەبوو) لە شێوازی وەسفکردنی ئەرینی بەرەو وەسفکردنی نەرێنی دەڕوا و بە نەرمی
هەوڵی نزمکردن و داشۆرینی ئەو کەسەی داوە کە مەبەستی بووە و بەم چەشنە دەقێکی جوانی لە
ڕووی شیعرییەتی دەقەوە پێشکەش کردووە.
ئەسپەکەت دەرکرد لە دەستم وا درێغ بۆ ماینە کوێت
سنگەکەی ماوە (کەریم خان) بیکوتمە کوێت (شێخ ڕەزا)٦٧ :
ڕەگەزدۆزی تەواو هەیە لەنێوان هەر دوو وشەی (کوێت)ی دێڕی یەکەم و دووەمدا و لە ژمارە و
شێوەی ڕیزبوونی پیتەکاندا وەک یەکن ،بەاڵم لە مانادا جیاوازن.
تـــــــڕی ئەوالدی ئــــەم عەسرە بە کێــــرم
			

کە من مردم مەگەر گوو بکەن بە خێـــــرم

بەم جووتە گونەوە کە دەڵێی عەنتەری نێرم
			

خۆت الدە نەوەک بتخەمە بەر حەملەیی کێرم (شێخ ڕەزا)٦٥ :

لەم داشۆرینەدا شاعیر لە ڕێگەی ڕەگەزدۆزی ناتەواو دیسان هەوڵی ئەفراندنی داوە و شیعرییەتی
دەق لێرەدا بەهۆی هونەری ڕەگەزدۆزی زۆر بە تەواوی بەرجەستە بووە .ڕەگەزدۆزی ناتەواو لە
نێوان هەر سێ وشەی (کێرم)( ،خێرم) و(نێرم)دا هاتووە .جۆری ڕەگەزدۆزییەکەش ناتەواوی جودایە
کە بریتییە لە(( :بوونی دوو وشە ،کە ژمارە و شێوەی ڕیزبوونی پیتەکانیان وەک یەک بێ ،بەاڵم لە
یەکێ لە پیتەکان لە یەکتری جیاواز بن[)).ئیدریس عەبدوڵاڵ ]١٨ ،٢٠١٢ :هەر سێ وشە ژمارە و
شێوەی ڕیزبوونی پیتەکاندا وەک یەکن ،بەاڵم لە پیتی یەکەمدا لەگەڵ یەکتری جیاوازن.
دەرمانە سمتی ئەمما نەرمانە وەک بەری دەست
کاروانی کێر بەناویا دەڕوا هەمیشە سەربەست (شێخ ڕەزا)٢٨٢ :
لە نێوان هەردوو وشەی (دەرمانە) و(نەرمانە)دا ڕەگەزدۆزی ناتەواو هەیە و لە ژمارە و شێوازی
ڕیزبوونی پیتەکان وەکو یەکن ،بەاڵم لە پیتی یەکەمدا جیاوازن.
ئیرەج میرزا وەکو زۆربەی هونەرەکانی تری ڕەوانبێژی ،هونەری (ڕەگەزدۆزی)شی بە مەبەستی
داشۆرین بەکارهێناوە و لەم کارەشیدا تاڕادەیەکی زۆر سەرکەوتوو بووە .ئەم چەند دێڕە شیعرەی
خوارەوە مشتێک لە خەرواری هونەری بێژە الی ئیرەج میرزان.
بود غافل کـــــــە فلک پردەدر است
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پردەها در پـــــــس پردە در است(ایرج میرزا)١٢٤ :
(بێئاگا بوو لەوەی کە ڕۆژگار و زەمانە نهێنییەکان ئاشکرا دەکا و لە پشتەوەی هەموو ئەم پەردانە
دەرگا هەیە).
لە نێوان هەر دوو وشەی(پردەدر) لە نیوە دێڕی یەکەم و (پردە در) لە نیوە دێڕی دووەمدا
ڕەگەزدۆزی تەواو هەیە( .پەردەدر)ی یەکەم واتا (ئاشکراکردنی نهێنی) و (پەردە در)ی دووەم لە
دوو ناوی (پردە) بەمانای (پەردە) و (در) بەمانای (دەرگا) پێکهاتووە و بەسەریەکەوە مانای دەرگای
پشت پەردە دەدا.
زنــــــان در شهرها چادرنشینـــــــند
چادرنشینـــــان غیـــــر ایننــــــــــــد (ایرج میرزا)٨٤ :
(ژنانی شار چارشێو دەبەستن و بااڵپۆشن ،کەچی ئافرەتی دەوارنشینان و کۆچەرییەکان چارشێو
نابەستن و سەرکۆتن).
ئیرەج میرزا لەم شیعرەیدا کە هەجوی بااڵپۆشی دەکا بە هێنانی (چادرنشین) لە نیوە دێڕی یەکەم
و (چادرنشین) لە نیوە دێڕی دووەمدا ڕەگەزدۆزی تەواوی درووستکردووە( .چادرنشین)ی یەکەم واتا
(بااڵپۆش) و (چادرنشین)ی دووەم واتا (کۆچەری ،دەوارنشین) .ئەم ڕەگەزدۆزییە جۆری ڕەگەزدۆزی
تەواوە
بە گیتی بیش مانـــــی بیش بینی
زمانی نوش و گاهـــــــی نیش بینی (ایرج میرزا)٩٢ :
(چەندی سەر بمینێ شتی زیاتر دەبینی واتا چەند تەمەنت زیاتر بێ و بژی شتی زیاتر دەبینی و شتی
زیاترت بەسەر دێ .هەندێجار خۆشی دەبینی و هەندێجاریش ناخۆشی دەبینی).
لە نێوان هەر دوو وشەی (نوش) بەمانای (خۆشی) و (نیش) بەمانای (ناخۆشی و ئازار)دا لە نیوە
دێڕی دووەمدا ڕەگەزدۆزی ناتەواو هەیە .هەر دوو وشەکە لە ڕووی ژمارە و ڕیزکردنی پیتەکان
یەکسانن ،بەاڵم لە پیتی دووەمدا جیاوازن .بەم پێیە ڕەگەزدۆزی ناتەواو درووست دەبێ.
گهی ساید ســـــــر انسان بە مریخ
گهی در مقعـــــــد انسان کند میخ (ایرج میرزا)٨٩ :
(لەم دنیایەدا هەندێجار بەخت یاوەری مرۆڤ دەبێ و ئەوەندە بەرز دەبێتەوە کە سەری دەگاتە
مەڕیخ ،هەندێجاریش وەها بێ ئیقبال دەبێ کە سنگی لە قوونی دەکوتێ).
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لە نێوان هەر دوو وشەی (مریخ) بەمانای (حەسارەی مەڕیخ) لە کۆتایی نیوە دێڕی یەکەم و (میخ)
بەمنای (سنگ) لە کۆتایی نیوە دێڕی دووەمدا ڕەگەزدۆزی هەیە .ئەم جۆرە ڕەگەزدۆزییە پێیدەگوترێ
ڕەگەزدۆزی زیاد(( .ڕەگەزدۆزی زیاد ئەوەیە ئەم دوو ووشەیەی کەوتوونەتە بەر کاریگەری
ڕەگەزدۆزی ،جۆر و شێوەو ریزی پیتەکانیان یەک بێ بەاڵم ژمارەی پیتەکانیان ئەوەندەی یەکتری
نەبێ ،یەکێکیان پیتێک یان دوو پیت لەوەیتر پتر بێت[)).عزیز گەردی]١٦ ،١٩٧٥ :
 .٢ .٢ .٢ .٢پۆشین
((بریتییە لە درووستکردنی پەیوەندی لە نێوان دوو شت ،یەکیان واتایەکی دووری هەبێ،
ئەوی تریان واتایەکی نزیک ،بە:ام لە دەقەکە مەبەست واتا دوورەکە بێ[ )).ئیدریس عەبدوڵاڵ،٢٠١٢ :
 ]١٤٠لەم هونەرەدا شێخ ڕەزا بەڕاستی مامۆستا بووە و زۆر کەسی بەم شێوازە شووشتۆوەتەوە و لە
مام و برازا ،یار و نەیار ،شێخ و مەال و ...هتد بەر ڕەحمەتی ئەم هونەری شێخ ڕەزا کەوتوون.
خـــــــــادم سجادەیـــــــی پێغەمبـــــــەری

کشتی جــــــــود و سخا را لەنگــــەری

اغنیـــــــا خواهنـــــــد از انعــــــام تــــــــو

سینیێ شەگــــرا و پاڵو دوو لەنگــەری

ئەو کەسەی خوانی لە بۆ دێ سوبح و شام

چی لە ئێمــــە زیاترە غەیرەز کــــەری؟

							

(شێخ ڕەزا)١٠٠ :

لەم شییعرەدا کە شاعیر مەبەستی بووە بنەماڵەی (خادمی سوججادە) بشواتەوە ،لە کۆتایی دێڕی
سێیەم وشەی (کەری) هێناوە کە دوو مانای هەیە ،مانایەکی نزیک و یەکی دوور ،کە شێخ ڕەزا مانا
دوورەکەی مەبەست بووە و دەڵێ :ئەو کەسەی بەردەوام خزمەت دەکرێ و لەالیەن بنەماڵەی خادیمی
سوججادە بەیانی و شێوان خواردنی بۆ دەنێردرێ ،چی لە ئێمە کەمترە جگە لە (کەری) کە مەبەست
لێی کەربوونە نەک گوێدرێژ.
(حەسەنی هەمزە) لەسەر (شەم) کە چییە تەفسیری
				

دەست بە شمشێر لەگەڵم ساحیبی دەعوا دەرچوو

من وتــــم ناخوێنی شێـــرە ئەو وتــــی کلکی شێــرە
				

لەسەر ئەم لەفزە بەشی شۆڕش و دەعوا دەرچوو

گرەوم کـــــــرد لەگەڵ و چــــــووم و کتێبم هێنــــــا
				

ناخوێنی من نەبوو کلکــــی حەسەن ئاغا دەرچوو
(شێخ ڕەزا)٥٩ :

لەم پارچەیەدا کە شێخ ڕەزا گرەو لەگەڵ (حەسەن ئاغا) دەکا ،لە کۆتایی دێڕی سێیەم لە ڕێگەی
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هونەری پۆشین ژەهری خۆی بە سەر (حەسەن ئاغا) هەڵدەڕێژی کە گرەوەکەی لە شێخ بردووەتەوە.
کە دەڵێ( :کلکی حەسەن ئاغا دەرچوو) مانا دوورەکەی مەبەستە و (حەسەن ئاغا) بە کەر دەچوێنێ کە
(کلکی) دەرچوو واتا کلکی لە پشتەوە بۆ ڕواوە.
میوانی بووم نان و کەرەی نایە بەردەمم
ئێستاش بەبێ موداهەنە مەمنوونی ئەم کەرەم (شێخ ڕەزا)٦٤ :
کاتێک میوانی مامی دەبێ و مامی نان و کەرەی بۆ لە خوان دادەنێ ،لە ڕێگەی هونەری پۆشین
هەجوی مامی دەکا و بە (کەری) دەچوێنێ .لێرەدایە کە توانستی شێخ ڕەزا لە بەردەستکردنی ئەم هونەر
لە شیعری داشۆریندا بەر هەست دەکەوێ.
غایەتی من جنیوم بە دوو سێ کەسێ دابێ
تۆ هەتا ئێستا بەقوربان ،بە هەزارت داوە (شێخ ڕەزا)٦٨ :
لەم شیعرەدا هەجوی مامە ساڵحی دەکا کە سەرزەنشتی شێخ ڕەزا دەکا و دەڵێ :شێخ ڕەزا هەججاوە
واتا جنێو فرۆشە .شێخ ڕەزا دیسان لە ڕێگەی هونەری پۆشین دەستی لێ هەڵدەماڵی و پێی دەڵێ :من
جنێوم بە دوو سێ کەسێ داوە ،بەاڵم تۆ بە هەزارت داوە( .بە هەزارت داوە) دوو مانای هەیە ،نزیک
و دوور کە لە ڕاستیدا مانا دوورەکە واتا (گانت بە هەزار کەس داوە) مەبەستی شێخ ڕەزا بووە.
ئەسبابی تەرەب زیل و بەمە بەگی جافان
بەزمێ بگێڕین چاکە لە من زیر و لە تۆ بەم (شێخ ڕەزا)١٣٣ :
لەم شیعرەدا شێخ ڕەزا هەجوی بەگی جاف دەکا و لە ڕیگەی یاسای مۆسیقا کە لە دەنگی زیر و
بەم پێکهاتووە ،ئامانجەکەی دەپێکێ و پێی دەڵێ :بۆ ئەوەی بەزمێکی خۆش بگێڕین ئەرکی تۆ زیل یان
ژێر بێ و ئەرکی منیش بەم .بەپێی هونەری پۆشین زیل یان ژێر و بەم ،دوو مانای نزیک و دووەریان
هەیە ،لێرەدا مانا دوورەکە ئەوەیە کە تۆ وەرە ژێرەوە منیش لە تۆ دەبەم.
ماڵی موفتی لەم بەرە ،مەعلوومە قازیش لەو بەرە
من فەقیرم کێ دەزانێ لەم بەرم یان لەو بەرم (شێخ ڕەزا)٢١٣ :
لەم دێڕە شیعرەدا شێخ ڕەزا ناونیشانی ماڵی (موفتی) و ماڵی (قازی) هەڵدەدا ،بۆ ئەوەی هەجوی
هەر دووکیان لە یەک کاتدا بکا ،دەست بۆ هونەری پۆشین دەبا و دەڵێ :من کە فەقیرم لەم بەرم یان لەو
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بەرم .مانا نزیکەکانی ناونیشانی ماڵی شێخ بەدیار دەخەن ،بەاڵم لە مانا دوورەکەی شاعیر هەجوی هەر
دووکیان دەکا و ڕایدەگەینێ :لەکامیان بەرم واتا کامیان بگێم.
سەبارەت بە هونەری پۆشین الی ئیرەج میرزا دەبێ ئاماژە بەوە بکرێ کە لە شیعرە داشۆرینەکانی
ئەم شاعیرە داشۆرینبێژەدا هیچ نمونەیەک بەردەست نەکەوت و لە دیوانەکەیدا هونەری پۆشین لە
بواری داشۆریندا بەدی نەکرا .لێرەدا توانست و پێشەنگ بوونی شێخ ڕەزا بەسەر ئیرەج میرزادا
پتر بەدیار دەکەوێ ،چونکە هونەری پۆشین لوتکەی داهینانی وێنەی سێ ڕەهەندی لە شیعرە و بە
چاویلکەی تایبەت دەبینرێ و بە چاوی ئاسایی نابینرێ .لەم بوارەدا بەڕاستی شێخ ڕەزا داهێنەرە.
 .٣ .٢ .٢ .٢پێچ و پەخش:
ئەو هونەرەیە کە چەند وشەیەک بەدوای یەک بێنی و پاشان بەقەد ئەوانەوە وشەی تر بێنی و
ئەم وشانە پەیوەندییان بەوانەی پێشەوە هەبێ و نابێ دیاریکرابێ کە کام وشە بۆ کام وشە دەگەڕێتەوە.
[ئیدریس عەبدوڵاڵ ]١٠٨ ،٢٠١٢ :لەم هونەرشدا هەم شێخ ڕەزا و هەم ئیرەج میرزا وێنەی ناوازەیان
ئەفراندووە کە لێرەدا دەخرێنەڕوو.
میسالی قەوڵی بـــاوە بـــاوە و میرە میرە
میسالی کێر و کوز هەر وەک کون و مار(شێخ ڕەزا)١٢٠ :
پەیوەندی پێچ و پەخش هەیە لە نیوە دێڕی دووەمی ئەم دێڕە شیعرە و پەیوەندییەکە لە نێوان (کێر)،
(کوز) لەگەڵ (کون) و (مار)دا هەیە .ئەم پەیوەندییەش بەمجۆرەیە کە (کون) بۆ (کوز) و (مار) بۆ
(کێر) دەگەڕێتەوە.
دەوری وەسمان بەگ لە کۆیێ ژن نەما نەیگێن بەبە
)١٣٧

نیسبەتی کۆیی لەگـــــەڵ من نیسبەتی ئیبن و ئەبە (شێخ ڕەزا:

لە نیوەی دووەمی ئەم دێڕە شیعرەدا پەیوەندی پێچ و پەخش لە نێوان وشەی (کۆیی)( ،من) و (ئیبن)
و (ئەب)دا هەیە .پەیوەندییەکە بەمجۆرەیە کە (ئیبن) بۆ (کۆیی) و (ئەب) بۆ (من) دەگەڕێتەوە.
تو و ایــــن آستـــــــان آسمان جـــــــاە؟
مگـــــر شیطان بە جنت میبــــرد راە؟ (ایرج میرزا)٨٦ :
(چۆن تۆ دەگەیتە ئەم پلە بەرزە؟ ،چۆن شەیتان دەچێتە بەهەشت؟)
لەم دێڕە شیعرەدا هونەری پێچ و پەخش بەکاربراوە و لە نیوە دێڕی یەکەم کۆمەڵە وشەیەک و لە
نیوە دێڕی دووەمیش کۆمەڵە وشەیەکی تر هاتوون کە لە ڕاستیدا پەیوەندی لە نێوانیاندا هەیە ،بەاڵم
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شاعیر لە نێوان وشەکاندا هێڵی بۆ دەسنیشانکردنی ئەم پەیوەندییە ڕانەکێشاوە( .تو) و (آستان آسمان
جاە) لە نیوەی یەکەمدا پەیوەندی بە (شیطان) و (جنت) لە نیوە دێڕی دووەمدا هەیە .پەیوەندییەکە
بەمجۆرەیە کە (شیطان) بۆ (تو) و (جنت)یش بۆ (آستان آسمان جاە) دەگەڕێتەوە.
چو دیدم خیر بند لیفە سست است

بە دل گفتم کە کار ما درست است

گشادم دست بــــر آن یـــار زیبــــا

چو مال بــــر پلو مٶمن بـــــە حلوا (ایرج میرزا)٨٢ :

(کە بینیم بەڕاستی دوێخینی شلە ،لەگەڵ خۆمدا گووتم بە خوا لێدەزانم .دەستم لەو شۆخ و شەنگە
لێهەڵماڵی ڕێک وەکو مەال چۆن دەستی لە پاڵو هەڵدەماڵێ و پیاوی ئیمانداریش بۆ حەلوا).
لە دێڕی دووەمی ئەم شیعرەدا پێچ و پەخش هەیە .لە نیوەی یەکەمدا (گشادم دست) و (یار
زیبا) و لە نیوەی دووەمدا (مال) و (پلو) و هەروەها (مٶمن) و (حلوا) پەیوەندی پێچ و پەخش پێکەوەیان
گرێدەدا( .گشادم دست) و (یار زیبا) جارێک لەگەڵ (مال) و (پلو) و جارێکیش لەگەڵ (مٶمن) و (حلوا)
دا پەیوەندی دەبەستێ( .مال) بۆ (گشادم دست) دەگەڕێتەوە و (پلو) بۆ (یار زیبا) .جارێکی تر دیسان
(مٶمن) بۆ (گشادم دست) و (حلوا) بۆ (یار زیبا) دەگەڕێتەوە.

 .٣ .٢ .٢ئاستی ئاوازەی شیعری:
شیعر لە دەنگ ،وشە و مۆسیقا پێکهاتووە .پێکەوەنانی کۆمەڵە دەنگێک و پێکهێنانی وشەیەک
و پێکەوە گرێدانی وشەکان بەهۆی ڕیتمێکی مۆسیقایی ،پارچەیەکی شیعریی پێکدێنن ،بۆیە ئەو ئاواز
و مۆسیقایەی لە شیعردا پڕشنگدەداتەوە ،هۆکاری جیاکردنەوەی دەقێکی شیعریی لە دەقێکی ناشیعرییە.
(د .عەزیز گەردی) دەڵێ(( :کێشی شیعر ئاوازە و ئاوازی شیعریش لە دەنگەوە دێ[ )).عەزیز گەردی:
 ]٩ ،٢٠١٢کەوایە هەموو دەقێکی شیعری لە سەر بنەمای کێش و مۆسیقایەکی دیار ڕێکدەخرێ کە
پەیوەندی بە دەنگەکانی ئەم زمانەوە هەیە کە دەقەکەی پێدادەڕێژرێ.
شیعری کالسیک یان کۆن ،کێشی تایبەت بە خۆی هەیە کە ئەم کێشە ئاوازە و مۆسیقای شیعرەکە
بەر هەست دەخا(( .کێش و قافییە دوو ڕایەڵەی سەرەکین لە چنینیاندا و پێکهێنەری ئاوازەی دەقەکانن
لە دیوی دەرەوەیاندا[)).ئاڤان عەلی ]٢٢ ،٢٠١٢ :ئەم بنەمایە شیعری داشۆرینیش دەگرێتەوە ،چونکە
شیعریی داشۆرین الی شێخ ڕەزا و ئیرەج میرزا وەکو جۆر و شێوازێکی شیعریی ،پتر پشت بە
کێشی شیعری کالسیک دەبەستێ و لە ڕێگەی ئەم کێشە جیاوازانەیە کە هەست بە مۆسیقا و ئاوازەی
دەق دەکرێ و هەروەها بەهۆی ئەم کێشانەیە کە ئەم شیعرانە لە مێشک و دڵ و دەروونی خوێنەر و
گوێگردا جێگە خۆش دەکەن .ئاوازە و مۆسیقای شیعریی بەسەر دوو جۆر دابەشدەکرێ کە بریتین لە:
((یەکەم :ئاوازەی دەرەوە و دووەم :ئاوازەی ناوەوە[)).سعد فاروق ]١٠٤ ،٢٠١١ :ئاوازەی دەرەوە
بەپێی سەروابەندی و کێش و ئەو قاڵبە شیعرییە بەدیدێ کە شاعیر بڕیاری داوە هزر و ئەندێشە
تواوەکانی تێدا هەڵڕێژێ و لە قاڵبیان بدا .لێرەدا دیسان گرنگی کێش بەدیاردەکەوێتەوە ،چونکە زۆربەی
قاڵبە شیعرییەکان تاڕادەیەک کێشی تایبەت بەخۆیان هەیە.
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 .١ .٣ .٢ .٢ئاوازەی دەرەوە
شێخ ڕەزا و ئیرەج میرزا کێشی جیاوازیان بە مەبەستی بنیاتنانی شیعرە داشۆرینەکانیان بەردەست
کردووە .لە بابەت کێشی شیعرییەوە شێخ ڕەزا زۆربەی کێشە عەرووزییە باوەکانی ناو ئەدەبی کوردی
بەکارهێناوە .لە ناو کێشە جیاوازەکانیش پتر کێشی (ڕەمەل)ی بە بازنە جیاوازەکانی بەکاربردووە.
شێخ ڕەزا لە داڕشتندا بە تەواوی پابەندی یاساکانی گونجانی کێش و قاڵبی ئەدەبی نەبووە ،بۆ نمونە
((کێشی چوارین بریتییە لە :مفعول مفاعیل مفاعیل فعل))[شمیسا ]٢٨٨ ،١٣٧٩ :واتا کێشی (هەزەجی
هەشتی ئەخرەبی مەکفووفی ئەهتەم) کەچی لە چوارینە داشۆرینەکانیدا کە ژمارەیان ( )٣٥چوارینن،
کێشی جیاوازی بەکار بردووە )٣( .چوارین لەسەر کێشی پەنجەیی و خۆماڵین )٢( .چوارین لەسەر
کێشی (مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن) واتا کێشی (هەزەجی هەشتی ئەخرەبی مەکفووفی مەحزووف)
کە نزیکە لە کێشی چوارین و ( )١چوارینیش ڕێک لەسەر کێشی (مفعول مفاعیل مفاعیل فعل) دانراوە.
کێشی چوارینەکانی تری لەسەر کێشە جیاوازەکانی تر داناوە.
کێشی قەسیدە و پارچە و تاکەکانیشی جیاوازن ،بەاڵم کێشی ڕەمەڵی بە بازنەکانییەوە بە پلەی یەکەم
و کێشی هەزەجی بە بازنەکانییەوە بە پلەی دووەم بەکارهێناون .ژمارەی دووبەیتییەکانی شێخ ڕەزا
لە بواری داشۆریندا ( )٢دووبەیتین(( .لە بنەڕەتدا دووبەیتی و چوارین بەهۆی کێشەوە لە یەکتری
جیا دەکرێنەوە .کێشی دووبەیتی بریتییە لە :مفاعیلن مفاعیلن فعولن))[شمیسا ]٢٨٩ ،١٣٧٩ :بەپێی
ئەو بنەمایەی کە چوارین و دوو بەیتی بەهۆی کێشەکانیانەوە لەیەکتری جیادەکرێنەوە ،لە دیوانی شێخ
ڕەزادا لە بواری داشۆرین دوو دووبەیتی بەدیکران.
ئیرەج میرزا ژمارەیەکی زۆر کێشی عەرووزی لە شیعرە داشۆرینەکانیدا بەکارهێناوە ،بەاڵم
هەندێک کێش کە لە داڕشتنی مەبەستی شیعریدا ئاسانترن وەکو کێشی (هەزەجی شەشی مەحزووف
 مفاعیلن مفاعیلن فعولن)ی پتر بەکارهێناوە؛ بەتایبەتی لە مەسنەوییە دوورودرێژەکانیدا بۆ نمونە لەمەسنەوی (عارفنامە)دا کە لە ( )٥١٥دێڕە شیعر پێکهاتووە .ئەم شاعیرە زۆربەی هەجوییەکانی لە
چوارچێوەی ئەم عارفنامەدا دەخاتەڕوو .جگە لەم مەسنەوییە ( )٣مەسنەوی تری داشۆرینی لەسەر ئەم
کێشە داناوە.
کێشی ڕەمەل و بازنە جیاوازەکانی ئەم کێشە لە شیعرە داشۆرینەکانی ئیرەج میرزادا پشکی
شێریان بەر دەکەوێ ،بەاڵم بەشێوەیەکی گشتی ئەم شاعیرە ئێرانییە وەکو شێخ ڕەزا زۆر خۆی بە
کێشەوە پابەند نەکردووە و لە هەر جێگەیەک بە پێویستی زانیبێ لە یاساکانی کێشی عەرووزی الیداوە.
بەواتایەکی تر لە هەندێ شوێن کێشە عەرووزییەکانی ئیرەج میرزا لەنگیان تێدەکەوێ و لە پێناو
ناوەڕۆکدا کێشی شیعریی پاش گوێ دەخا .هۆکاری ئەم بابەتە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە کۆمەڵگەی
ئێرانی لە ڕووی سیاسی ،کۆمەاڵیەتی ،ئابووری و کولتوورییەوە ڕووبەڕووی گۆڕانی مەزن ببۆوە و
لەالیەک (شۆڕشی مەشڕووتییەت)ی مەال و ڕۆشنبیرانی ئێرانی و لەالیەکی تر (شێوازی مەدەنییەت)
ی ڕۆشنبیرانی لە ڕۆژئاوا گەڕاوە ،گوشارێکی ڕادەبەدەری لەسەر دڵ و دەروونی خەڵکی ،بەتایبەتی
شاعیرانی ئەو سەردەمە دەخستەوە .بۆیە ئەو هەمو تەوژم و گوشار و ورووژانە ،نەیدەتوانی خۆی لە
قاڵب و کێش و سەروای یاسا بۆداڕێژراودا بەند بکا؛ لێرەوەیە کە ئەم قۆناغە بە هۆکارێک بۆ تازەگەری
لە ئەدەبی ئێرانی دادەنرێ.
یەکێکی تر لەو تایبەتمەندییانەی کە ئاوازەی دەرەوەی دەقی شیعریی پێ دەسنیشان دەکرێ ،بابەتی
سەروایە .شێخ ڕەزا و ئیرەج میرزا لە شیعرەکانیاندا پابەندی یاساکانی سەروابەندی شیعری کالسیک
بوونە و لە چەند دێڕە شیعرێک نەبێ ،دەنا کەمتر سەروای شیعرە داشۆرینەکانیان لەنگی تێکەوتووە.
هەرکام لەم شیعرە داشۆرینانەی شێخ ڕەزا و ئیرەج میرزا کە پێشتر کێشەکانیان ئاماژەیان پێدرا بەپێی
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داشۆرین لە نێوان شێخ رەزا و ئیرەج میرزادا

قاڵبی شیعریی سەروابەندیان بۆ کراوە .بۆ نمونە لە قاڵبی قەسیدەدا ،یاسای سەروابەندی قەسیدە پێڕەو
کراوە .لە قاڵبی مەسنەویدا یاسای سەروابەندی مەسنەوی و لە قاڵبەکانی تریش هەر بە هەمان شێوەیە.
 .٢ .٣ .٢ .٢ئاوازەی ناوەوە:
((ئاوازەی ناوەوەی شیعر ،کە ڕیتمی شیعر پێک دەهێنێت ،الیەنێکی گرنگی ئاوازەی
شیعرییەو لەگەڵ ئاوازەی دەرەوەی شیعردا ئاوازەی گشتی هەڵبەست پێک دەهێنن[)).سعد فاروق:
 ]١٣٤ ،٢٠١١لە شیعری داشۆریندا ئاوازەی ناوەوە بەهۆی کۆمەڵە هونەرێکی ڕەوانبێژی وەکو
ڕەگەزدۆزی ،دژیەک ،جوانی بایس ،تیلنیشان و پاتکردنەوە جێبەجێ دەکرێ .هەرکام لەم هونەرانە بە
پلەی جیاواز کاریگەری خۆیان لەسەر دامەزراندنی ئاوازەی ناوەوە هەیە ،ڕەگەزدۆزی و پاتکردنەوە
بە پلەی یەکەم دێن .لە خوارەوە بۆ هەرکام لەم هونەرانە الی شێخ ڕەزا و ئیرەج میرزا نموونەیەک
دەخرێتەڕوو.
ڕەگەزدۆزی:
ئەو ڕۆژە کە تۆرام و لە (کەرکووک) سەفەرم کرد
مانەندی عەقاریب لــــە ئەقاریب حەزەرم کرد

		

گەردوون سنگـــــی کــــــردم و هێنامیە کۆیــــــێ
میوانی لەکـــــــن مامە غەفووری لەجەرم کرد

		

چوسا لـــــەبەرم جوببە و فیسا لــــەسەرم فێس
نە فێسی لەسەر نام و نە جوببەی لەبەرم کرد (شێخ ڕەزا)١٤٤-١٤٣ :

		

اگـــر کارش وفاقی یـــا نفاقی است

تمام کـــــار عالــم اتفاقی است

نـــە مهر هیچ کــــس در سینە دارد

نە بـــا کس کینەء دیرینە دارد

نە مهرش را نە کینش را قرار است

نە آنش را نە اینش را مداراست (ایرج میرزا)٨٩ :

پاتکردنەوە:
ڕەشـــە ڕەشـــاشـــــی ڕەش بە ڕەشت

تا ڕەشت ماوە ڕەش و سوور بەڕەشت

چڵ و چێوی چەمی ڕەشنەش بەڕەشت

بە بەشت هەم بە لەشت هەم بەڕەشت

							
کوسی بر عکس کوسهای دگر تنگ
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ئەنجام:
لەم توێژینەوەیەدا بە گوێرەی بنەمای زانستی بەراوردکاریی کۆمەڵێک ئەنجام دەستەبەر کراون کە
لە خوارەوەدا بە چەند خاڵێک پێشکەش دەکرێن:
 . ١لە ڕێگەی بەراوردکردنی شیعرەکانی شێخ ڕەزا و ئیرەج میرزا لە بواری داشۆریندا بەدیار
دەکەوێ کە شێخ ڕەزا لە داڕشتنی شیعرەکانیدا درێژدادڕی نەکردووە و کورتبێژی بە خاڵێکی ئەرێنی
بۆ ئەم شاعیرە دادەنرێ ،بەاڵم ئیرەج میرزا بەپێچەوانەوە درێژدادڕ بووە و قەڵەم درێژی بە خاڵێکی
نەرێنی ئەم شاعیرە دادەنرێ.
 . ٢لە بەکارهێنانی وشەی تابۆ و قەدەغەکراودا هەر دوو شاعیر ملکەجی هیچ کۆت و بەندێکی
کۆمەاڵیەتی نەبوونە.
 . ٣شیعرە داشۆرینەکانی ئەم دوو شاعیرە لە ڕووی قاڵب و فۆڕم و ڕوخساری شیعرییەوە لە
یەکتری نزیکن ،بەاڵم ژمارەیان جیاوازە و هەروەها شێخ ڕەزا تاک(فرد)یشی هەیە کەچی ئیرەج
میرزا نییەتی .قاڵبەکانیش بەپێی ژمارەیان بریتین لە :الی شێخ ڕەزا (تاک  ،٨٨چوارین  ،٣٥قەسیدە
 ،٢٩دووبەیتی  ،٢پارچە  )١و الی ئیرەج میرزا (پارچە  ،١٢دووبەیتی  ،١١قەسیدە  ،٦چوارین .)١
کەواتە شێخ ڕەزا قاڵبی شیعری زیاتری بەکار بردووە و ژمارەی شیعرە داشۆرینەکانیشی زۆر زیاترن.
لەالیەکی تر ئیرەج میرزا لە شیعرە داشۆرینەکانی کە لەسەر قاڵبی مەسنەوین ،کۆمەڵە حەکایەتێکی
لەسەر زمانی گیانداران بە مەبەستی داشۆرین و گازەندەکردن هۆنیوەتەوە کە الی شێخ ڕەزا بەدی
ناکرێن.
 . ٤لە بەردەستکردنی هونەرەکانی ڕەوانبێژی و شیعرییەتی دەق و ئەفراندنی وێنەی هونەرییدا،
تای تەرازوو بەالی شێخ ڕەزا دا السەنگی دەکا .تەنانەت لە کاتی بەراوردکردندا بەدیارکەوت کە
هونەری پۆشین لە هیچ یەک لە شیعرە داشۆرینەکانی دیوانی ئیرەج میرزادا بەکارنەهاتووە ،کە بە
یەکێک لە هونەرە سەرەکییەکانی لە بواری داشۆرین دادەنرێ.
 . ٥ئیرەج میرزا لە بەدیهێنانی مانای جوان لە بواری داشۆریندا ،پابەندی گۆرانکارییە نوێکانی
زمانی فارسی بووە کە لەو سەردەمەدا لە ژێر کاریگەری شێوازی گەڕانەوە و شێوازی ئاخاوتنی
خەڵکی (تاران) لە چوارچێوەی ئەم زمانەدا بەدیهاتبوون؛ لە هەمان کاتدا زمانی شێخ ڕەزا زمانی
توێژی بژاردەی کۆمەڵگەی کوردی ئەو سەردەم بوو کە زمانی حوجرە و تەکییە بووە و بۆیە لە
جێگیریی و پتەویدا زمانی شێخ رەزا زمانێکی بناغەدارە.
 . ٦ئەم دوو شاعیرە لە شیعرە داشۆرینەکانیاندا بە زۆری پابەندی کێشی عەرووزی عەرەبی بوونە
و زۆرجاریش پێیەوە پابەند نەبوونە .بۆ نمونە شێخ ڕەزا ژمارەیەک شیعریی لە سەر کێشی پەنجەیی
داناوە بە تایبەتی ئەو چەند پارچە شیعرەی کە بە شێوەزاری هەورامی دایناون و ئیرەج میرزاش لە
هەندێ شوێن لە کێشی عەرووزی و کورتی و درێژی بڕگەکان الیداوە و هەوڵیداوە بەرەو کێشی
پەنجەیی هەنگاو هەڵبڕێ.
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سەرچاوەکان:
 . ١احمد پارسا (“ .)١٣٧٨مقایسە سبکی هجویات در دیوان خاقانی و متنبی” پژوهشنامەی علوم انسانی،
شمارە .٥٨
 . ٢ئاڤان عەلی ( .)٢٠١٢چنینی دەق لە شیعرەکانی نالیدا ،وەزارەتی ڕۆشنبیری ،چاپی یەکەم ،هەولێر.
 . ٣ئیبراهیم ئەحمەد شوان (“ .)٢٠٠٨ڕەمز لە شیعرە کوردییەکانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی” ،گۆڤاری زانکۆ،
ژمارە .٣٤
 . ٤ئیدریس عەبدوڵاڵ ( .)٢٠١٢جوانکاری شیعری کالسیکی کوردی ،موکریانی ،چاپی یەکەم ،هەولێر.
 .)٢٠١٣( _________ . ٥شێوازگەری الدان ،چاپخانەی وەزارەتی ڕۆشنبیری ،چاپی یەکەم ،هەولێر.
 . ٦سعد فاروق یوسف ( .)٢٠١١بنیاتی هونەری لە شیعری ئەحمەد موختار بەگی جافدا ،چاپخانەی
وەزارەتی ڕۆشنبیری ،چاپی یەکەم ،هەولێر.
 . ٧سیروس شمیسا ( .)١٣٧٩انواع ادبی ،انتشارات فردوس ،چاپی هفتم ،تهران.
 .)١٣٧٩( ________ . ٨شاهدبازی در ادبیات فارسی ،انتشارات فردوس ،چاپ اول ،تهران
 .)١٣٨٢( ________ ٠ ٩سبک شناسی شعر ،انتشارات فردوس ،چاپ نهم ،تهران.
 ٠ ١٠سیما داد ( )١٣٧٨فرهنگ اصطالحات ادبی ،انتشارات مروارید ،چاپ سوم ،تهران.
 . ١١شفیعی کدکنی ( .)١٣٧٢مفلس کیمیا فروش ،انتشارات سخن ،چاپ اول ،تهران.
 . ١٢صدیق بۆرەکەیی ( .)١٣٨٠فرهنگ کردی – فارسی ،جلد اول ،انتشارات پلیکان ،چاپ اول ،تهران.
 . ١٣عەزیز گەردی ( .)١٩٧٢ڕەوانبێژی لە ئەدەبی کوردیدا ،بەرگی یەکەم (ڕوونبێژی) ،چاپخانەی
دارالجاحظ ،بەغدا.
 .)١٩٧٥( _______ . ١٤ڕەوانبێژی لە ئەدەبی کوردیدا ،بەرگی دووەم (جوانکاری) ،چاپخانەی شاەرەوانی،
چاپی یەکەم ،هەولێر.
 .)٢٠١٣( _______ . ١٥کێشناسی کوردی ،دەزگای نارین ،چاپی یەکەم ،هەولێر.
 . ١٦ماجد مردوخ روحانی ( .)١٣٨٨فرهنگ فارسی – کردی دانشگاە کردستان ،چاپ دانشگاە کردستان،
چاپ اول ،سنندج.
 . ١٧مارف خەزنەدار ( .)٢٠١٠مێژووی ئەدەبی کوردی بەرگی چوارەم ،دەزگای ئاراس ،چاپی دووەم،
هەولێر.
 . ١٨موحسین ئەحمد گەردی ( .)٢٠١٣بەهاری ڕەوانبێژی ،دەزگای نارین ،چاپی یەکەم ،هەولێر.
دیوانەکان:
 . ١٨دیوان ایرج میرزا قاجار ( .)٢٥٣٦باهتمام دکتر محمد جعفر محجوب ،نشر اندیشە ،چاپ چهارم ،تهران.
 ٠ ١٩دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی ( .)٢٠٠١کۆکردنەوە و لێکدانەوەی د .موکەڕەم تاڵەبانی ،دەزگای ئاراس،
چاپی یەکەم ،هەولێر.
 ٠ ٢٠دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی ( .)٢٠١٠ئەحمەد تاقانە ،دەزگای ئاراس ،چاپی دووەم ،هەولێر.
 ٠ ٢١دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی ( .)٢٠٠٠ساغکردنەوە و شەرحی شوکور مستەفا ،دەزگای ئاراس ،چاپی
یەکەم ،هەولێر.
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