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 بەهاى جوانیناسى لە شیعرەکانى دڵدار دا

 
 پ.ی.د.پەخشان سابیر حەمەد

 فاکەلتی ئاداب زانکۆى سۆران/
 

       پێشەکى
                                          تێپەڕیوە و یەکێکە لەو ڕەگەزە گرنگانەى نێو                                           جوانیناسااااااى بە ڕێڕەوى هەموو ڕۆشاااااانبیرییەکاندا 

                                                                                      ئەدەب کە سیماى ئەدەب بە گشتى و شیعر بە تایبەتى دەناسێنێ، بەشێکى بنەڕەتى لە نێو شیعردا 
                                                                                         جوانییە کە هاوتەریب لەگەڵیدا هەنگاودەنێت.لە کاتێکدا جوانیناسااى زانسااتێکە زوو پێشااکەوت وگەلێ 

                          وانینى هەمەجۆر هەڵدەگرێت.                                       ئاڵۆزى وتەمومژیشى تێدا بەدیدەکرێت و تێڕ
                                                                          فەیلەسااااااوف و بیریاااارەکاااان هەر یەکەیاااان لە ڕوانگەى خۆیاااانەوە گوزارشااااااتى لەم زانسااااااتە 

                                                                  ( یەکێکە لەو فەیلەسوفانەى زۆر بە قووڵى لە زانستى جوانى دواوە، هەر     1١31 _    199٩            کردووە،هیگق)
        مۆسااایقاش                                                                      لە سااااتەوەختى دەرکەوتنى هەساااتپێکراوى بیرۆکە جوانیش ساااەرهەڵدەدات، شااایعر و 

                                                                                    نزیکترین ساااەرچاوەن لە خاوەنەکەى چونکە هەردووکیان پەیوەساااتن بە خودەوە، بۆیە ئەم دووانە 
                              بە هونەرى خودیى ناو دەبردرێن.

                                                                                    جوانناسى دواى ئەوەى لە سێبەرى فەلسەفەدا سەریهەڵداوە بۆتە زانستێکى سەربەخۆ و شاعیریش 
                               بارى پشااکێکیش لە سااۆفیگەرى و ئەو                                                   بە یەکێ لە ماناکان پشااکێکى فەلسااەفەى بەردەکەوێت، سااەر

                                                                             دڵساااااۆزییەى ساااااۆفی بۆ بیروباوەڕەکەى هەیەتى الى شااااااعیریش بەدیدەکرێت وبە هۆى زمانەوە 
               داهێنان دەکات.

                                                                 ( یەکێکە لەو شاااااااااعیرانەى کە هەرچەناادە تەمەنێکى کەمى بوو، بەاڵم توانى     1٠١١ _    1٠1١       دڵاادار )
   نى                                      فراوانى بەرهەمەکانى دەاللەتى گرنگیپێدا                                                  پێگەیەک لە نێو ئەدەبیاتى کوردى بگرێت، دەنگدانەوەی 

                                                                    ژیانە ڕۆشنبیرییەکەیەتى، لەپاڵ  ئاستى هۆشیارى و کەسایەتى خودى دڵدار.
 

                    ڕێبازى لێکۆڵینەوەکە
                                                                                ساااروشاااتى بابەتەکانى دڵدار وهەمەجۆریی ساااەرچاوەکانى شااایعرى دڵدار لە الیەک و هەڵبژاردنى 

                                          یدا بوونە هۆى دیاریکردنى ڕێبازى ) شااایکاریی                                              جوانیناساااى وبەهاکانى لە نێو بەرهەمە شااایعرییەکان
                                                             _ڕەخنەیی( کە بە پێى ئەم ڕێبازە خوێندنەوە بۆ شیعرەکانى کراوە.

                     ئامانجى لێکۆڵینەوەکە
                                                              _ دۆزینەوەى بەهاى جوانیناسى لە دووتوێى شیعرەکانى )دڵدار( دا .
                                                            _دیاریکردنى تایبەتمەندى شاعیر وتێڕوانینەکانى بۆ خودى جوانى.

                                                                پێوەر وئەو بنەمایانەى الى شاعیر بەهاى جوانیناسییان گەاڵڵە کردووە.            _دۆزینەوەى
                                                               _کاریگەرى بەها ڕەوشتى و جوانیناسەکان بەسەر کۆمەڵگەى کوردییەوە.
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                                                                               _ دۆزینەوە و دیااااریکردنى تێڕوانینەکاااانى شااااااااااعیر بەرامبەر ژیاااان و دەوروبەر و چۆنیەتى 
     یدا.                                               بەرجەستەکردنى جوانیى و ڕێکخستنیان لە سیاقى شیعر

                    سنوورى لێکۆڵینەوەکە
                                                                                      هەرچەندە دڵدار یەکێکە لەو شاااااعیرانەى زۆرى لەبارەوە نووسااااراوە وتاڕادەیەک بایەخى پێدراوە، 
                                                                                   بەاڵم هێشااااتا دیوانێکى شاااایاوى دوور لە هەڵە و کەم وکورتی نییە،بۆیە بۆ دیاریکردنى ساااانوورى 

                            الیەن )عبدالخالق عالء الدين(                                                             لێکۆڵینەوەکەمان پشتمان بە )دڵدار شاعیرى شۆڕشگێڕى کورد( کە لە 
                                                                                ئامادەکراوە، بەسااااااتووە وتەنیا شاااااایعرەکانمان وەرگرتووە،بە هۆى پەیوەسااااااتبوونى ناونیشااااااانى 

                                 لێکۆڵینەوەکە بە کرۆکى شیعرەکانى.
                   گرفتى لێکۆڵینەوەکە

                                                                                       چى وایکردووە دڵدار بەم تەمەن کورتیەوە ئەم ئامادەبوونە فراوانەى هەبێت، ئەمە ئەم پرساااااایارە 
                                                                             ە سااااااەرەکیەیە کە دەمااانەوێ لە دووتوێی ئەم لێکۆڵینەوەیەدا وەاڵمى باادەینەوە، لە پاااڵ         جەوهەریی

                                                                                        چۆنیەتى بەرهەمهێنانى جوانى ودیاریکردنى سەرچاوەکانى جوانى الى دڵدار و بەها ئیستاتیکیەکانى 
                                                                 نێو شیعرەکانى دڵدار و پێگەى لە نێو ڕۆشنبیرى و ئەدەبیاتى کوردیدا.

 
                  پالنى لێکۆڵینەوەکە

                                                                                  ڵینەوەکە بە ناونیشاااااانى )بەهاى جوانیناساااااى لە شااااایعرەکانى دڵدار دا ( یە و لە دوو تەوەرى     لێکۆ
                                                                                  سااااااەرەکیدا تاوتوێی جوانیناسااااااى وبەها گرنگەکانى نێو بیرۆکە داڕێژراوەکانى دڵدار دەکات و 

                                                                تێڕوانینەکانى بەرامبەر بوون ومەعریفە وپێکهاتەى مرۆڤ دەخاتە ڕوو.
                                                      یاریی شیعريی و جوانیناسى ڕیتمى شیعریی الى دڵدار( دەکات                             تەوەرى یەکەم گوزارشت لە )هۆش

                                                                               وتەوەرى دووەم بۆ )جوانیناسااااى زمانى شاااایعریی وسااااێکوچکەى بوون،مەعریفە،پێکهاتەى مرۆڤ( 
                                                                                        تەرخانکراوە. دواتر سەرەکیترین ئەنجامى بەرهەمى گەڕانى نێو شیعرەکانى دڵدار دەستنیشانکراون 

                                        ەوەکە بە هەردوو زماااانى عەرەبى و ئینگلیزى                                   و لیسااااااتى سااااااەرچااااوەکاااان وپوختەى لێکۆڵین
               پێشکەشکراون.  

             تەوەرى یەکەم
                                                هۆشیارى شیعریى وجوانیناسی ڕیتمى شیعریى الى دڵدار

                       بوونى چوارچێوەى دەوڵەت    ى                                                         بوونى دڵدار وەک کورد و خاوەن خاک و نیشااااتمان وئااڵ بەاڵم بە ب
                            بە تایبەتى کە هەر لەو کاتەى                                                        لە پال هۆشاایارى کەساایی، هۆشاایاری شاایعریشاای فراوانتر کردووە، 

                                                                               فامى کردووە و بینیویەتى ساااااەربەساااااتى و ئازادى کە یەکێکن لەو خەساااااەەتانەى پەیوەساااااتە بە 
                                                                                    جوانى،ئەو وەک نەتەوە لێى بى بەش بووە، لە نێو مێژوودا پااانتاااییەکى پى نەبەخشااااااراوە، ئەمە 

                      نپۆشاااێت، قوربانیدان بە                                                                  وایکردووە جوانییەکانى ناخى بەساااەر یەکەوە کەڵەکەبن وتۆزى زەمەن دایا
                                                                                              گیان )گیانفیداینە گیانفیداینە هەر گیانفیدان( بەردەوامى ئەم ڕێڕەوى قوربانیدانە خۆی لە خۆیدا بە 
                                                                                         هۆى هۆشیارى شیعرییەوە گۆڕاوە بۆ دیاردەیەکى جوانیناسی. )دڵدار(لە )ئەى ڕەقیب( دا لە ترۆپکى 

                              ە کوێرە بکوژانەیە، کە بە هێزو                                                    شااااااااااناااازى نەتەوییااادا دەژى )ڕەقیاااب(هەموو ئەو هێزە مێژوویی
                                                                                         توندوتیژى ئامانج و مەبەست و دەورى ئێستا وڕابردوو ئایندەیان ئەوەیە نەتەوەیەک لە ڕەگەوە لە 
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                                                                                     سەر خاکەکەى هەڵکێشن جگە لە داسەپاندنى دەورى کوژراوى بۆ ئەو نەتەوەیە هیچ مافێکى دیکەى 
  (    ١3   –    ١2   :        2٩٩١                                       لە بەردەمدا بە ڕەوا نابینن()  ئەحمەد : 

                                                                                       گیانى یاخى )دڵدار( ئەو ڕووبەڕووبونەوەى لە نێوانیاندا دروسااااااات کردووە، چونکە )دڵدار(هەر لە 
                                                                                  تەمەنێکى کەمیدا لە ناخەوە کەسااااااێکى یاخى بووە، بۆیە ویسااااااتوویەتى )لە کۆى ئەو شااااااەرعییەتە 

      2٩٩١ :                                                                                  مێژوویانە یاخى بى، کە تەنیا بە لۆژیکى هێز بوونى ناشاەرعى خۆیان دەساەپێنن( )  ئەحمەد 
 :  ١١  .   )      

                                                                                     ئاراساااتەى گوتارى شااایعرى دڵدار لە خود )ناوەوە(بەرەو نەساااتى کۆمەڵگەیە، بۆیە هەمیشاااە لە نێو 
                                                                                        نەسااتى کۆ ئامادەیی هەیە، ئامادەبوونێکى چاالکى زیندوو، ئەمەش وایکردووە تەمەنى کەمى )دڵدار( 

    فەو                       ریتییە لە بنەماى مەعری                                                                 زۆر بااڵ بێت وچەندین هێندەى تەمەنى بێتەوە، )  لە کاتێکدا هۆشاایارى ب
                  ( مەعریفە هۆشاایارى   13 -  12 :      2٩٩9                                                           دیاردەیەکى جوانییە، واتە :هۆشاایارى:مەعریفە:جوانى )  الجهاد: 

                                                                                و جوانى بەیەک دەگەینێت و)شاایعريش لە سااروشااتى خۆیدا زۆر پەیوەساات و بەسااتراوە بە الیەنى 
                 بەێین :شااایعر کوڕى                                                              کەسااایی و وێنەیەکى شااایعريش خودى هەساااتەکانى تاکە کەساااە كة دەتوانین 

   (.    2٩   :      1٠٠١             خودە(  )عید :
                                                                                        هەرچەندە ) جوانى دەگەڕێتەوە بۆ دوو جیهان لە هەمان کاتدا : جیهانى هەسااتەکان و جیهانى هزر، 
                                                                                      لەوانەیە هەستەکان پشکى زیاتریان بەرکەوێت، کەواتە هەستکردن بە جوانى دەگەڕێتەوە بۆ چەقى 

   (.  2١   -  29                                         عەقەى پێکەوە بەشدار دەبن()  لبو ریان : ؟:                                         ناوەڕاست کە تێیدا هەردوو جیهانى هەستى و
                                                                                   بەاڵم ڕێژەى هەریەک لە جیهانى هەسااتى وعەقەى جیاوازن وبە پێى  سااروشااتى بابەتەکە دەگۆڕێن، 
                                                                                  شاایعرێکى نیشااتمانى جیاوازە لە شاایعرێکى ساایاساای، ئەگەر چى ساانوورى جیاوازییەکانى نێوانیان 

                                          رەتادا خەسااااااەەتە جوانەکانى لە بوونە هەسااااااتى و                                       کەمیش بێت، کە ئەفاڵتۆن هەر زوو و )لە سااااااە
                                                                                     کەسییەکان دۆزییەوە، ووردە ووردە لەو جوانییە کەسییە هەستپێکراوە سەرکەوت، تا هۆکارەکەى 
                                                                                    لە گشات کەساەکان بدۆزێتەوە، تا گەیشاتە  ساەرچاوەى جوانییە هەساتپێکراوەکە لە نمونەى جوانى 

   (.  2١   -  29                          لە خود دا ( ) لبو ریان :  
                                                                        جوانى لە ناااوەو دەرەوەى خودى مرۆڤ لە خاااڵێکاادا کۆدەبنەوە و ئەم خاااڵە دەبێتە             لە کاااتێکاادا

                                                                                  نااسااااااناامەى ئەو دەقاانەى ئەم خودەى بەرهەمهێنااوە، بۆیە هەر دەقەو خااوەن جوانى تاایبەت بە 
                                                                                      خۆیەتى کە لە ڕەگەزێکیادا یاا زیااتر لە ڕەگەزێاک دەبێتە چەقى دەرکەوتنى جوانییەکاان هەرچەنادە 

                                                                 بە هۆى هەساااتەکانەوە پێوانە دەکرێت و)مرۆڤ لە ڕێگەى هەساااتەکانیەوە لە                  بەشااای زۆرى جوانى
                                                   (. و بەشااادارى لە بازنەى هۆشااایارى شااااعیر دەکات هەر خۆى   3٠ :      1٠٠١                       جوانى تێدەگات( )شااایللر :

                                                                                 دیاردەى جوانیناساای دەبێتە کەشااێک بۆ هۆشاایارى و)دیاردەى شاایعریى بریتى دەبێت لە شااێوازى 
                                               بە کەشاااااێکى بەرجەساااااتەکراوى وێنەڕێژ بکەین، ئەوا ساااااى                              بوونى هۆشااااایارى شااااایعریى، ئەگەر

                                                                                     ڕەهەندەکەى دەبێتە زمان و زەمەن و هۆشاااااایارى کە هەریەکەیان بە تەنها نین، بەڵکو لەگەل یەک 
   (.  ١١                                                                                       بەناو یەکدا دەچن، لەبەر ئەوەى لە نێو ئەو کەشەدا لە هەر خاڵێکدا یەکدی دەبڕن ()  الجهاد: 

                                                     اوتەریبى پێشاااکەوتنى بیرە، ساااەرنجى ئەوە دەدەین کە ئەرکى                                لەو ڕوانگەیەوە پێشاااکەوتنى زمان ه
                                          شااااااااعیر زمان دەکاتە ئامرازى هونەرەکەى، دەبێ                                         زمان دەبێتە دەربڕى ووردى ئەزموون، کاتێ

                                                                                      بەسەر ووشەکانیدا زاڵ بێت، چونکە زمان شێوەیەکى چاوەروان نەکراو بە ئەزموونەکە دەبەخشێت، 
   (.   1٠٩               ە )  سانتیانا:                                    کاتێ لە بەرگێکى نوێوە خۆى دەدۆزێتەو
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                                                                                      زمان وکەرەسااتەکانى زمان قالبی ئامادەکراو نین، بەڵکو کەرەسااەیەکى خاون، لە ڕێگەى شاااعیرەوە 
                                                                                بنیاااد دەنرێن و دەاللەتى نوێیااان پێ دەبەخشاااااارێاات، تەنااانەت شاااااایعر ناااتوانێاات ڕکااابەرى لەگەل 

  ر                     نێوانیاندا هەیە .شیع                                                                    مۆسیقاشدا بکات، چونکە )بوارى شیعرو مۆسیقا جیاوازن و تەنیا گونجان لە 
   (.   3١٠                                        پەیوەستە بە زمان وئامانجى چێژە()  عید : 

                                                                                      هەروەها )بابەتى مۆسااایقا ئاوازەو بابەتى شااایعر ووشاااەیە، مۆسااایقا حاڵەتێکى ڕەهاو کراوەیە و لە 
                                                                                          نێوان خۆیاندا ڕێک دەکەون بەبێ دیاریکردن، لەکاتێکدا شاایعر بە پێى ئاوازى دانراو لە چوارچێوەى 

   (.     29١   :        1٠9٩                                          کات وبەو ووشانەوە دیاریکراوە ( )برتلیمی :             وشەدا کار دە
                                                                                       جوانى خاوەن بەهایەکى خودییەو بەهاکەى لە ئەندێشەدایە کە سەنتەرى داهێنانە، کۆى شیعرەکانى 

                        (ى تااایبەت بە دیاااریکردنى  1                                                        دڵاادار، وەکو کۆى تەمەنە کورتەکەیەتى، وەک لە خشااااااتەى ژمااارە )
                          سینى شیعرەکانە دەبینرێت .                               ناونیشانى شیعر و ساڵ وشوێنى نوو

  ( 1             خشتەى ژمارە )
                       نەخشەى شیعرەکانى دڵدار

     بينى  َ تَي  ن   َ شوَي    ساأل               ناونيشانى شيعر
    ر      َ هةولَي     5391  د    َ ئومَي

    ر      َ هةولَي     5391      وناكى ِ ِر
    ر      َ هةولَي     5391         ئةى كورد

        كةركوك     5391           ئةى خوداية
        كةركوك     5391           الوى كوردان

        كةركوك     5391    مةى
   ك     كةركو     5393  ش  َ ئَي
              ديارينةكراوة       5391        ةى تازة  َ ؤَل ِ ِر

       بةغدا     5391         كوردستان
       بةغدا     5391           ئةى نازةنني
       بةغدا     5391             كؤترة باريكة

                       هاوبةش لةطةأل جاهيد           انية   ِ ِر     5399                      لة مةيانى جمادةلةيةكدا
        بةغدا       5399                سةربةستى ئةى الو   َ َى  َ بَل

        بةغدا       5399              خةندةكةى بايي
         انية ِ ِر     5399        سزاوارى

                      هاوبةش لةطةأل جاهيد          انية   ِ ِر     5399     كانى
        بةغدا       5391   دى      َ نائومَي

        بةغدا       5391        اللةباس  
    ر      َ هةولَي     5391       ى سوور   َ طوَل

  ت   َ كدَي       َ (بةش ثَي 1    لة )      كؤية       5391 -    5391         توتنةوان
       كؤية       5391      تةمخيس
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            ن ديار نية   َ شوَي     5391    دار        َ نامةى دَل
   ة         ن ديار ني   َ شوَي         ذووى نية  َ مَي     ةقيب     ِ ئةى ِر

            ن ديار نية   َ شوَي         ذووى نية  َ مَي       ئةى الو
            ن ديار نية   َ شوَي         ذووى نية  َ مَي             بؤ ئةو كةسةى

                            هاوبةش لةطةأل عةونى شاعري           كؤية           ذووى نية  َ مَي   دأل
     ران       َ وةرطَي           ن ديار نية   َ شوَي         ذووى نية  َ مَي   وى َ َي      ِ قةل وِر

            ن ديار نية   َ شوَي         ذووى نية  َ مَي         موفرةدات
            ن ديار نية   َ شوَي         ذووى نية  َ مَي               ئةى بادى شةماأل

            ن ديار نية   َ شوَي         ذووى نية  َ مَي       ى هيوا     َ منداَل
            ن ديار نية   َ شوَي         ذووى نية  َ مَي                  زولف وئةطرجيةى يار

   ان ِ ِر     َ وةرطَي   -               إيليا أبو ماضي            ن ديار نية   َ شوَي         ذووى نية  َ مَي        الطالسم  
   ان ِ ِر     َ وةرطَي   -               إيليا أبو ماضي            ن ديار نية   َ شوَي         ذووى نية  َ مَي              زةريا )البحر(

   ان ِ ِر     َ وةرطَي   -               إيليا أبو ماضي            ن ديار نية   َ شوَي         ذووى نية َ َي م           سة )الدير( َ َي  َ كَل
 

                                            کۆى شیعرەکانى دڵدار بەم شێوەیە دابەش دەبن :
                السایی کردنەوە                                                                         ئەو شیعرانەى لە دانانى خۆیەتى      . 1

                         داهێنانى خۆى                                                                    
 
             لەگەل عەونى                                                             ئەو شیعرانەى هاوبەشن    . 2

             لەگەل جاهید                                                                                                                       
                                                                ئەو شیعرانەى وەریگێڕاون )لە ئاکامى سەرسامبوونى بە دەقەکانەوە( .  . 3

                                                                               هەریەکە لەم ساااااێ بەشاااااە خاوەن جوانى و ناسااااااندنى الیەنى جوانى )دڵدار( ى شااااااعیرن .بەهاى 
                                                                                     ناسی خۆى لە سیاقی ڕستە شیعرییەکان دەدۆزێتەوە، بە پێى ئەم هێلکارییە ئاماژەیان پێدراوە      جوانی

    ( .  2١  :       2٩11            )  بودوخە : 
                                           دیاردەى دەنگیى              دیاردەى دەاللیى

 
 

                                     
      ئیحا                                                                                 

 
                                                                     )دەنگیى و دەاللى ( ڕەگەزدۆزى دروست دەکەن و دیاردە دەنگییەکان بە تەنیا                   دیاردە هاوبەشەکان 

                                                                                       قافیە یا بە شااێوەیەکى گشااتى دووبارەکردنەوەى دەنگێکى دیاریکراو، دیاردە دەاللیەکان خواسااتن و 
    ( .    2١  :       2٩11                               گشت خوازەکان دەنوێنن )بودوخە : 
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                               ەزدۆزى و دەنگەکااان یااا لێکچوو یااا                                                      هۆبکنز جوانى قااافیە لەوەدا بەدى دەکااات کە جۆرێکە لە ڕەگ
  (     361  :       2٩٩٩                                   هاوتان و واتایان جیاوازە )  کوهین: 

                                      شەهبازى یا شەهێنى، شاهی یا شەهالرى تۆ 
                                         بێ دڵى بێ مروەتى عاشق کوژی خوێنخوارى تۆ 
                                           زاڵمى غارەتگەرى تااڵن بەرى تۆ بۆ گیان و دڵ 

  (     199                                                        لەشکرى تاتاریە دوو زولفەکەى تاتارى تۆ )  عالء الدین :
                                                                                  هێنانەوەى چوار ووشااە کە بە پیتى )ش( دەسااتپێدەکەن مۆساایقاى شاایعرەکەى دوو هێندە کردووە، 

                                                   تى سەرسوڕمانە پانتایی جوانییەکانى فراوانتر کردووە،                                         بە تایبەتى لە ئاکامى دروستکردنى ئەم حاڵه
      ا بڕى                                                                          سااااەربارى )غارەتگەرى، تااڵن بەرى(کە هاوکێش وهاوسااااەروان ولەناواخنى ڕیزى شاااایعرید

                                                                                     مۆساااایقاکەیان زێتر کردووە،ئەمەو جگە لە هێنانەوەى)لەشااااکرى تاتارى( و)زولفى تاتارى( بە هۆى 
                                                                                    بوونى دیاردەى دەاللیى لە )تاتارى( ڕەگەزدۆزى تەواو درووسااااااات بووە و )تۆ( بۆتە پاش قافیەى 
                                                                             شااایعرەکە و ساااێ پیتى )اری( هاوبەش ساااەروایەکى بە هێز و مۆسااایقى تریان دروسااات کردووە، 

                                                          کە چەند پیتەکانى سەروا هاوبەشیان زیاتر بێت، بااڵتر دەبێت .   چون
                                                                             )دڵدار( خۆیشااااى هێندە لەگەل مۆساااایقاى شاااایعرى کالساااایکى ژیاوە وەک خۆى دەڵێ :)هێشااااتا لە 
                                                                                  قوتابخانەى سااااااەرەتاییدا بووم کە دیوانى حاجى قادرى کۆییم زۆرترى لەبەر بوو، هەمیشااااااە بە 

                                        اجى وعاصاااى وحساااێنى وهیرانى دەداو لەبەریشااام                                      ووردى ساااەرنجم لە هەڵبەساااتەکانى عەونى وڕ
                                                                                    دەکردن بە وانەش دابین نەبووم،هەڵبەستى هەر کەسێکم دەستکەوتبایە دەمنووسیەوە ولەبەریشم 
                                                                                       دەکردن،بە تایبەتى هەڵبەستى وەفایی کوردى،بێکەس،پیرەمێردم زۆر لەبەر کردن وهەر لەو ساڵەدا 

  :     1٠١١                                زۆر گیرۆدەى بووم ()کاکەى فەلالح :                                             هەساااتم بەوە دەکرد، کە چێژ لە هەڵبەسااات وەرگرم و 
1٩٩   )  

                                                                                      ئینجا )دڵدار( یک لە نێو دەریاى جوانى ئەم شااااااااعیرانەدا مەلەى کرد بێت، دەبێت خاوەن ه جۆرە 
                                                                                      هزرو کەسایەتیەک بێت، کاکەى فەلالح ئاماژەى بەو شیعرانە داوە کە گوایا زۆرتر پەیڕەوى حاجى 

                                              بڕین وکارتێکردنى بیروباوەڕەکەى بووە، بێ ئەوەى                                        قادرى کۆیی کردووە، کە تەنیا مەبەسااااااتى دەر
                                       زنى شیعر ئاوڕێک لە بارى هونەرى وپاراوى                                                گوێ بداتە شێوەو زمانى شیعرەکان ...، مەگەر بۆ وه

   (.   1٩2                                زمان درابێتەوە .)کاکەى فەلالح :  
                                                                               کاااکەى فەلالح بەم بیروڕایەى وبەم خوێناادنەوەیەى بۆ شاااااایعرەکااانى دڵاادار، زوڵمێکى گەورەى 

                                        (، هەروەها)دڵدار(یش لە ڕوانگەى دڵساااۆزی و     1١٠9   –      1١1١                            دووە، چونکە حاجى قادرى کۆیی)    لێکر
                                                                                     پابەندبوونیان بەئەرکى هۆشااایارکردنەوەى کۆمەڵگە جەختى زیاترییان لەساااەر ناوەڕۆک وگەیاندنى 
                                                                                    پەیامەکان کردۆتەوە،بەاڵم بە هیچ شااێوەیەک زمانى شاایعرییان فەرامۆش نەکردووە،تەنانەت حاجى 

                                                                          وانیویەتى زمانى میللیش بکات بە زمانى شاااااایعریی بەرز، هەرچەندە واژەکانى ساااااااادەو        قادر )ت
  (   ١١٩  :       2٩12                                                  ساکاریش بيت، بەاڵم پڕجوڵەو حەرەکەن ( )  عەلی قادر :

ندا هەبووەو  یا                                                                                   هەردوو شااااااااعیرەکە شاااااااارەزاییەکى تەواویان لە نەریتەکانى زمان و تەوزیفکردن
                                                   وە بۆ ئەو ڕازاندنەوە دەنگییەى تواناى لە دروستبوونى                                      )شوێنەوارى جوانى کێش و سەروا دەگەڕێتە
  (    ١1  :       2٩٩٩                                        کاریگەرى جوانییەکى تەواو هەیە ) کوهین : 
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                                                                                     و)لە کاتێکدا کێش ڕەگەزێکى سااەربەخۆى شاایعر نییە لە دەرەوە بخرێتە سااەر ناوەڕۆکەکەى، بەڵکو 
  (  ١١  :     2٩٩٩          )  کوهین :                                         بەشێکە لە سیاقی واتا ولێى جیا نابێتەوە(

                                                                             شااایاوبوون لە شااایعردا کرۆکى جوانیەکانى نێو دەق دیاریدەکات، بە واتایەکى تر ناشاااێت         گونجان و
                                                                                        سادەیی بکرێتە پێوەرێک بۆ کەمکردنەوە لە بەهاى جوانیناسی دەقێکى دیاریکراو، چونکە شاعیر لە 
                                                                                   هیچ کاتێکدا )وێنەى شااااااتەکە وەک خۆى ناگرێ، بەڵکو چۆنى دەبینێ، یان چۆنى بۆ دەردەکەوێت، 

                                                                            کەرە ئەبساااتراکتەکەى ناکێشاااێ، بەڵکو دواى ئەوەى هەساااتەکانى دەبزوێنێ، بە خشاااەەکانى         واتە پەی
  (    ١٠  :       1٠١6                                خەیاڵى دەیڕازێنێتەوە ()  نیار : 

                                                                                       هەر حەقیقەتە زمانییەکانە دەگۆڕێن بۆ بەهاى جوانیناساااااای، مرۆڤ کاتێك بیەوى لە واقیعى ڕۆژانە 
ێداوە پێوی مان ئاماژەى پ                                  سااااااتە لە نێوان دوو ڕێگادا یەکێکیان                                                  دووربکەوێتەوە، هەروەک هویساااااا

                                                                                             هەڵبژێرێت، یا شیعر واتە هەاڵتن بەرەو جیهانى بااڵ یان فەلسەفە واتە لە ناوبردنى جیهانى واقیعی )  
    ( .    6٠   :        1٠١3         هویسمان :

                                                                                        بە تایبەتى کە )هەندێ جار هەست دەکەین تینو و برسی هەستە ئاگرینەکانین، ئەم هەستە نزیکە لە 
تایبەت ()  سااااااوریو: catharsis            وەى دەروون )                بیرۆکەى پاکبوونە مانیى                                                  ( بەاڵم بە تێڕوانینێکى ڕا

1٠١2      : 9٩    .)   
                                                                                         پاکبوونەوە بەهۆى تەنیاییش دەبێت، چونکە لە کاتە پڕ تەنیاییەکاندا خودى کەسااااەکە وتاوتوێکردنى 

      دەڵێ:   و                                                                                       بابەتەکان لەگەڵیدا دەبێتە هەموو شتێک، )دڵدار( دان بەمە دادەنێ کە چەند پەرۆشى تەنیاییە
                                                                            )من زۆر حەز  بە تەنهاااایی دەکەم و زۆریش بە خەیاااااڵت پەیااادا دەکەم، ئەمە خااااساااااایەتێکى 

                                                                 ( بەهۆى تەنیاییەکەیەوە تێڕامان و ووردبونەوەى لە سااروشاات و دەوروبەر   22                    منداڵیمە()عالءالدین :
                                       کردووە و چێژى لە جوانییەکان وەرگرتووە.

                                            هاوبەشااااى لە کۆیە  دایانناوە، سااااەلیقەو جوانى و                      کە لەگەڵ )عەونى( بە  (*)                    )دڵدار( لە شاااایعرى)دڵ(
  .  (**)  (     1١١6 -    19٠9                                                        داڕشتنى شیعرەکە، دەقئاوێزانێکە لەگەل شیعرێکى باڵوى ناڵى )

                دڵدار وعەونى : 
                                                )دڵ(  لە بەینى تەلعەتى ڕوو زولفەکەى دە یجوورتە 

                                             گاهى مەیلى شەو ئەکات وگاهى مەیلى نوورتە 
        ناڵى  :

                   مەیلى گریانى هەیە                    عاشقى بى دڵ دەناڵێ 
                                       بى شکە  هەورە تریشقە تاوى بارانى هەیە 

               دڵدار وعەونى :
                                         بەحرى عوممانى سروشکم وا بە دەم گریانەوە 

                                             پڕ لە دانەى گەوهەرە هەم لەعلی وێنەى سوورتە  
       نالى :

                                                
         ڵوێست( ى                      كتێبى )دڵدار شيعرو هه      و له     يته     وت به                               )دڵدار شاعيري شۆڕشگێڕى كورد( حه    له         م شيعره  ئه  (*) 

  ێ  شاااا    و ده               ى پێشااااتر جياوازه  كه   وته    ڵ حه  گه  له    كه       ڵدايه  گه          يتى ترى له         ، پێنج به    ١١   –    ١9                   شااااێرزاد عبدالرحمن ل:
              خۆ بێت.   ربه          شيعرێكى سه

   .      ١١١   –     ١9١     كانى   ڕه     ، الپه   ١                ديوانى ناڵى ، ه:        بڕوانه  (**) 
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                                           چاوى من دەمدەم دەڕێژى ئاوى صاف و خوێنى گەش
                                           دا بەێن دەریاى عوممانە دوڕ و مەرجانى هەیە 

            ر وعەونى  :    دڵدا
                                         سا ئەزانى چەند پەشێوە ئەو دڵەى بیمارى من

                                        پەیکراوى تیرى غەمزەى چاوەکەى مەخموورتە 
        ناڵى  :

                                         دڵ موشەبەک بوو لەبەر ئێشانى نیشانى موژەت
                                          حەیفە قوربان ئاخر ئەم نیشانەیى شانى هەیە 

                دڵدار وعەونى  :
                                           ئاسمانى حوسنى ڕوخسارت لە ئەبرۆ  وچەرخى ڕوو

                              وو هیالل و چەرخى کوڵمەت خوورتە             تاقى ئەبرۆت د
       ناڵى :

                                            ئاسمانى حوسنى مەحبوبم لە ئەبرۆ و زولف و ڕوو
                                         دوو هیالل و دوو شەوو دوو ماهى تابانى هەیە

   
                                                                                هەرچەندە شاااایعرەکەى دڵدار وعەونى وجوانییەکانى نێوى لەسااااەر جوانیەکانى شاااایعرەکەى ناڵى   

تایبەتن و وێنەو حاڵەت یادنراوە،بەاڵم جوانییەکان                       سااااااتەکانی هەڵبژاردنێکى              وسااااااەروا و کەره                                                  بن
                                                                                   زیرەکانەى هەردوو شااااااعیرەکەیە لە الیەک و لەالیەکى ترەوە )جوانیناسااااای  کە ئەو زانساااااتەیە لە 
                                                                                       چییەتى جوانى و ئەرک و ئامرازەکانى دەکۆڵێتەوە، واتە زانسااااااتێکى ڕامانى نییە،بەڵکو زانسااااااتێکى 

                                        انەییەکان حوکم لەساااەر بوونى جوانى دەدات،                                                 پێوانەیی حدسااای یە لە هەمانکاتدا، چونکە بە پێى پێو
   (.   1١3 :      2٩٩١                                           دواتر چییەتى جوانییەکە دەردەخات( ) الجیار: 

                                                                                           گواساااتنەوەى جوانى لە دەقێکەوە بۆ نێو دەقێکى تر دەبێتە دوو هێندە، بەو مانایەى جوانیى بینین و 
                ەقى دووەم،کە لە                                                                       تێڕوانینەکااانى نااالى وەک دەقى یەکەم لەگەل جوانییەکااانى دڵاادار وعەونى وەک د

                                                                                  دەقى کۆتاییدا سااااااى جوانى بەشااااااادارى کردووە ودەقەکەى پتەو جوانییەکانى چڕتر کردۆتەوە. لە 
   –    1١   :      1٠٠3                                                                        زانستى جوانى هاوچەرخدا دوو ڕووگەى سەرەکى بەدى دەکرێن:بریتین لە )  محمد: 

1٠      )    
         وات، بەو                                                                  ڕووگەى یەکەم : بەرەو دیراسااااااەکردنى جوانییە هونەرییەکانى ڕوخسااااااار  دەڕ  •

                                                                                 پێیەى ڕەگەزى سااااەرەکییە لە کارى هونەریدا وپێى دەوترێت جوانیناساااای زانسااااتى، چونکە هەوڵ 
                                                                                        دەدات لە تەکنیکەکانى ڕوخساااارو شاااێوازو ئامرازە نێوەندگیرەکان لە هونەر وەکو زمان بکۆڵێتەوە، 

       مێک لە  ت                                                                              تەنانەت )سیمیۆتیکا( یا سیمیۆلۆژى لەم ڕووگەیەدایە بەوەى سیما هونەرییەکان وەک سس
                                                   نیشانە شیدەکاتەو )بێرس ( و )دى سۆسێر(دایانهێناوە .

ئارەزوویەتى بەرەو خودێتى لە ڕاڤەکردنى کێشااااااەکانى کارى هونەرى   •                                                                         ڕووگەى دووەم:
                                                                                     هەنگاو بنێت، ئەمە لە کارەکانى )کانت وشااااایلینگ وشاااااۆبنهاوەر( بەدى دەکرێت کە لە ڕاڤەى کارى 

                                            کى ئاااسااااااااان نییە لەچوارچێوەى ئەدەبیاااتى کوردیاادا                                       هونەریاادا ڕەنگى داوەتەوە .هەرچەناادە کااارێ
                                                                               ساااااانوورى تەواوى ڕێبازە ئەدەبییەکانى کالساااااایک وڕۆمانساااااایزم وڕیالیزم جیا بکرێتەوە لەگەل 
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                                                                       ئەوەشااااااااادا دەکرێ مااااوەى نێوان هەردوو جەنگى جیهاااانى بکرێااات بە سااااااەردەمى داهێناااان 
                         ژیااانیاادا لە قەیراناادا بوو،                                                              ونوێخوازى،چونکە لەو کاااتەدا کۆمەڵگاااى کوردى لە هەموو بوارەکااانى 

                                                                           ئەمەش پێویساااااتى بە ئەدەبی تایبەت بەخۆى بوو،وکاریگەرى لە ساااااەوزبوون وگەشاااااەساااااەندنى 
                                                                                   ئەدەبێکى نوێ بوو کەلە دووتوێى بەرهەمەکانى پیرەمێرد وشااااااێخ نورى و گۆران ودڵدار وهەردى 

  . (      3١ :      2٩13                                                              وهەندێ شاعیرانی ترى ڕۆمانسیزمى ونوێخوازیدا خۆى دەنوێنێ )فەتاح:
                                                                                        د.مارف خەزنەدار دڵدار بە یەکێ لە ڕابەرەکانى شااێوازى ڕۆمانساایزم وڕیالیزم لە ئەدەبی کوردیدا   

                                                                                   دادەنێ، چونکە هەر زۆر خۆى لە کۆت وبەندى یاساو دەستورەکانى کالسیکییەت ڕزگار کردووە و 
   (.    ١٠ :      2٩٩١                                   ڕووى کردۆتە ڕۆمانسیزم ) خەزنەدار : 

                                                     لە الیەک خەونى زۆرى هەبوو و لە الیەکى ترەوە بەردەوامیى                                   ئەمەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە دڵدار 
                                                                                 خەونە بەدى نەهاتووەکانى حاجى قادرى کۆیی بووە، دڵدار پەروەردەى دوو جەمسااەرى شاایعریی 
                                                                                      بااڵیە )ناڵى وحاجى قادرى کۆیی ( و لەم بارەیەوە دەڵى : شااااایعرە جوانەکانى ناڵى لەگەل شااااایعرە 

                                                 شاااکمدا لەساااەر زەعامەتى ئەدەبی شاااەڕیان بوو، لەم شاااەڕە                                  ئاگرینەکانى حاجى قادرى كۆيي لە مێ
                                                                                   شااااتێکیان بەمن بەخشاااای، ئەویش بۆ شاااایعرو ئەدەبییات ڕواندمیان، بەاڵم ناڵى کە بۆ دڵدارى ڕاى 
                                                                                     ئەکێشااام و حاجى قادر کە بۆ نیشااتمان پەروەرى ڕاى ئەکێشااام،ئەم شاااعیرانە هەردووکیان جیاجیا 

                                                 الەعاتى تەئریخم و موحیتە ئاگرینەکەم ونەفساااایەتى بۆ                                      تەئساااایرى خۆیان لە دڵم کردبوو، بەاڵم موت
   (.  ١٩                                                           خزمەت تێنوم هەرسێکیان منیان بەالى )حاجى(دا  دا  ) عالءالدین :

                                                                                  ئەمەش ئەوە دەگەینى کە دڵدار بە هۆى خۆشااەویسااتى خاک ونیشااتمان و ئامانجى خزمەتکردنى بە 
                    هەر ئەمەش وایکردووە                                                            دڵسااااااۆزیەوە )دڵاادار( ى وەکو نااازناااو بۆ خۆى هەڵبژاردبى، هەروەهااا 

                                                                                  خۆشەویستى خۆى بۆ ڕەگەزى مێ ئاشکرا نەکات ودڵى لەسەر جوانییەکانى خۆشەویستى تەنیا لە 
                                                                                       نێو شااایعردا بکاتەوە، نەک لە واقیعدا، خاڵێکى ترى گرنگى پەیوەسااات بە جوانیناسااای لە شااایعردا بۆ 

          ە مۆساااااایقاااى                                                                    هەمەجۆرى لە کێش و سااااااەروا و بەکااار هێنااانى تەفعیلەى جیاااواز دەگەڕێتەوە،ک
                     هەمەجۆریش دەبەخشێت .

                                                                                      سەربارى چۆنیەتى گێڕانەوەو خستنە ڕووى بابەتى بیرۆکەکەو ڕێڕەوى گشتى و کۆتایپێهێنانى، بە 
                                                                                     تایبەتى )گونجانى نێوان کێش وساااااەروا و مۆسااااایقاى دەرەوە، ئەم گونجانە یەکێکە لە ڕەگەزەکانى 

                                ى ترى شااااایعر، لە تێڕوانینى)باشاااااالر(                            ( لە پاڵ ڕەگەز و تەکنیکەکان  ٠١ :      2٩٩9                   جوانى( )  الربضاااااي : 
باشااااااالر:  تاى ژیانى عەقەى و ژیانى خەونى، ئەم دوو   36                                   خەون بەهێزترە لە ئەزموون )                                                 ( بە وا

                                                                                           ژیانەیە هاوسەنگى بوونییان ڕاگرتووە و یارمەتى شاعیرێکى وەکو )دڵدار( یشیان داوە، جوانییەکانى 
                              ئەم هاوکێشەیە دەستەبەر بکات .

                                                               جیهانی دژیەک و جیاواز وساااااەربەخۆ لە هەموو شاااااتێکدا لە هەمانکاتیشااااادا                    کە لە دووتوێى دوو  
                                                                                هاوکێشەى جوانییە دووانییەکانن چەشنى ڕوناکى و تاریکى، خۆشى و ناخۆشى، خۆشەویستى و 
                                                                                     ڕق ...هتد، )جان بیر روى(  لەم بارەیەوە دەڵێ : ئەو ژیانە بۆ مرۆڤ شااااااەوى یە)ژیانى خەون(، 

      (        39         باشالر :؟:                             وژیانى ڕۆژى )ژیانى عەقەە() 
                                                                              ژیااانى عەقااڵ ئاااوەز دەگرێتەوەو ژیااانى خەونیش خەیاااڵ، کە جەمسااااااەرەکااانى )ئاااوەز وخەیااال( 
                                                                                جەمسااااەرەکانى هۆشاااایارى مرۆڤن و ڕۆڵێکى بایەخداریان لە  بنیادى هۆشاااایيارى شاااایعریى هەیە، 

           (       3٩                                                                     باشالر بەم دوو جەمسەرە دەڵى :)جەمسەرەکانى هۆشیارییەکى باش( )باشالر : ؟:
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                                                                                        دڵدار پێکهاتەیەکى جوانى لەم دوو جەمسااەرە وەرگرتووە، بە تایبەتى لە دەربڕینەکانى نێو شاایعرى 
                                                                                )خەندەکەى بایی( و )گوڵى ساااااوور( کۆکراوەى جوانییەکانى هەردوو جەمساااااەرەکە بەدى دەکرێت 
                                                                                   وجەوهەرى ڕەوشااااااتن، کە لە گونجانى ویژدانى تاکەکەس و داواکراوەکانى کۆمەڵگە بەدیدەکرێت، 

                                                                                   ڵدار ئەو خاوەن ویژدانە بوو کە پانتاییەکى بۆ داواکارى خۆى نەهێشااااااتبۆوە، بەڵکو گشااااااتى بۆ  د
                                                     پاراستنى جوانییەکانى واڵت وجوانترکردنى تەرخانکردووە .

                                                                                        دڵدار لەو کاتەوەى)کەوتە خوێندنەوەى ئەدەبی تازەى عەرەبی،لەم ئەدەبەشدا شەپۆڵى تازەکردنەوە 
                                                        ریکا نشااااینەکان وەکو جبران وئیلیا ابو ماضااااي،میخائیق نعیمە،                                لەسااااەر دەسااااتى ئەدیبە لوبنانیە ئەم

                                                                                 وئەدیبە میساااارییەکانى وەک خلیق مطران،وعلی محمود طه،و نوسااااەرو شاااااعیرانى گۆڤارى)الهالل( 
  (    2٠  :     1٩               )ڕۆڤار : ژمارە                      ( سەرنجیانى ڕاکێشا(         و)الرسالة

                         نگى شاعیرانى تاراوگەیە و            (، کە )پێشە    1٠١9 -      1١١٠                                          بە تایبەتى سەرسامبوونى بە ئیلیا لبو ماضي )
                                                                                       شیعرەکانى هەڵگرى سیما هزرییەکانە کە بە سەر زۆربەى ئەزموونى شاعیردا زاڵە، لە دیاردەکانى 
                                                                               ساااااروشااااات و بونەوەرە زیندووەکان هاوکێشاااااەى بابەتى دروساااااتکردوە، تێیدا تێڕوانینە هزرى و 

  (       11٩ :      2٩٩9       حسین :                                                                  هەڵوێستە دەروونیەکانى بەرامبەر بە ژیان و مرۆڤ بەرجەستەکردووە ()  
                                                                               کە هەڵگرى بیرى ووردى فەلسااااااەفی ڕامانیى قووڵن و کاریگەرییەکى زۆرى نەک تەنیا بەسااااااەر 
                                                                                  شااااایعرى عەرەبییەوە هەیە بەڵکو ڕەنگدانەوەى هزرو دەربڕینە جوانیناسااااایەکانى لە نێو شااااایعرى 

     1١6  :     2٩٩١   ي :                                                                          کوردیشدا مایەى سەرنجە، ئەمە پاڵى بە )دڵدار ( ناوە شیعرى )الطالسم()  لبو ماض
                                    کۆپلەیە و لە نێوان کۆپلەکاااناادا هەمااان     21             (،)زەریااا( کە    1١9  :       2٩٩١                        (،و)البحر( )  لبو ماااضااااااي: 

                                                                                دەستەواژەى )لست لدری( هەیە بە هەمان شێوەى شیعرى )الطالسم( و )الطالسم( یشی وەک خۆى 
     (.بە      16١   –   1  16  :       2٩٩١                                                                  داناوەتەوە، بەبێ وەرگێڕان و تەنیا یەک کۆپلەى )الدیر()  لبو ماضااااااي : 

یا ئەم کۆپلەیەى  ٠                            )کەێساااااااا(ى وەرگێڕاوە، لە کۆى )                                                             ( کۆپلە وەرگێڕاوە، ئینجا )دڵدار( لەبەرچى تەن
                                                       وەرگێڕاوە، یا هەمووى وەرگێڕاوە و وون بووە و نازانرێت .

                                                                                        لەگەل ئەوەشدا وەڕگێڕانى شیعر قورسترین جۆرى وەرگێڕانە کە بەدى دەکرێت، تەنیا لە حاڵەتێکدا 
                                                                      وەرگێڕ خۆیشاااااى شااااااعیر بێت، بۆیە )دڵدار(یش بوێرى ئەوەى تێدا بووە ئەم کارە              نەبێت، کەسااااای

                                                                                     بکات، هەرچەندە ئەگەر شایعریش وەربگێڕدرێت، ئەوا شایعرییەت و ئەو بڕە شایعرییەتەى لە زمانى 
                                                                                     ڕەساااااەندا تێدایە، لە کاتى وەرگێڕاندا بڕێکى زۆر شااااایعرییەت وون دەکات، لەپاڵ زیانبەخشاااااین بە 

                                                                  ى ناوەو کێش وسااااااەروا و بەشااااااێک لە هونەرەکانى ڕەوانبێژى بە تایبەتى وەک                جوانیەکانى ڕیتم
                                                                                      ڕەگەزدۆزى، لە کاتێکدا شاااایعرى )الطالساااام ( دەربڕینە لە ئەزموونى دەروونێکى پڕ لە دڵەڕاوکى و 
                                                                                        ترس، کە گومان لە هەموو شتێک دەکات و ناگاتە هیچ. قۆناغی گومان تێپەڕ دەکات بۆ ئەوەى بگاتە 

                                                                      ئەوەى لەگەڵ کۆتاییەکەیدا دەسااااااات بە قۆناغێکى ترى گومان بکاتەوە تا بە هۆى                قۆناغێکى تر بۆ 
                                                                                        )لسات لدري( گوزارشات لە حاڵەتى نەزانینە بەردەوامەکەى دەکات، ولێوانلێون لە پرسایار )  محمود 

 :  2٩٩١       :  3١2       .)   
   ەى   ان                                                                                 کە لە دواوەى پرسااااەکاندا ڕەهەندێکى فەلسااااەفی بەدى دەکرێت، تەنیا هەڵبژاردنى ئەم بەرهەم

                                                                 )إیلیا لبو ماضي( دەاللەتى ڕۆشنبیرى و جوانیناسی )دڵدار( دەناسێنن .
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             تەوەرى دووەم
                                                                جوانیناسى زمانى شیعریى و سێکوچکەى بوون، مەعریفە و پێکهاتەى مرۆڤ

                                                                                    تێڕوانینەکان وەک چۆن بەرامبەر بە جوانیناسااای وبەرامبەر شااایعر هەمەچەشااانن، بەرامبەر زمانى 
                                                        تواناى شااااایعر لە ساااااەر داماڵینى نهێنی یەکان و دۆزینەوەى شاااااتە                       شااااایعریش بە هەمان شاااااێوە، 

                                                                                    شااااراوەکانى نێو دەق، کە لە ئاکامى فەرهەنگى شااااعیر وزەمینە ڕۆشااانبیرییەکەى ساااەر هەڵدەدات، 
                                                                                     دیاریدەکرێت، زمانى شاااایعری گرنگیەکى زۆرى لە الیەن شاااااعیر و ڕەخنەگران پێدراوە، بە تایبەتى 

                                                   بارەیی و ووشەى سواو هەیە و ئارەزووى بیستنى ووشە لە                               کە گوێى مرۆڤ هەمیشە ڕقى لە دوو
 .                  سیاقى نوێدا دەکات

                               واتە لە چوارچێوەى کۆمەڵگەو ئەو    –                                                پێشاااااکەوتنى زمانیش جگە لەوەى لە دەرەوەى شااااااعیرەوەیە
                                                                                    ژینگە کۆمەاڵیەتی و ڕۆشاااااانبیرییەى کە شاااااااعیر تێیدا پەرەوەردە دەبێت، وەردەگرێت، بەاڵم دواتر 

                                                                     ا دەبێتە خاوەنى زمانەکە، بەڵکو ئەو هەلەشااااای هەیە نوێکارى لە نێو زماندا                   شااااااعیر خۆى نەک تەنی
                                                                                  بکات، ئەزموونى شاااعیر و چۆنیەتى داڕشااتنى بیرۆکەکانى پەیوەسااتە بە الیەنى ڕۆشاانبیرى خودى 
                                                                                 شاااااعیرەکە، شاااااعیر دەتوانێ لە ڕێگەى هەسااااتەکانیەوە ووشااااەکان پڕ دەاللەتر بکات، و لەساااایاقى 

 .                   نوێتردا دایانڕێژێت
                                                                                یعرییەتى زمان لە کاتى دروسااااتبوونى پەیوەندى نوێ لە نێوان ئەم سااااێ بابەتە )مرۆڤ، شاااات،  شاااا

  (   1١١  :       1٠٠6                                         ووشە ( دیاریدەکرێت، بەم شێوەیە )لدونیس : 
                            پەیوەندى نێوان مرۆڤ و مرۆڤ  . 1
 .                                   پەیوەندى نێوان شت لەگەڵ شتەکانى تر  . 2
           رۆڤ پێشااااااکەش                                                           پەیوەندى نێوان ووشااااااەو ووشااااااە، واتە کاتى وێنەیەکى نوێی ژیان وم  . 3

 .      دەکات
                                                                                   ئەمە وایکردووە )ڕەقیب(ەکەى دڵدار کۆى هەموو ئەو )ڕەقیب( انەى نێو شااایعرى کالسااایکى تێپەڕ  

یاى شاااااایعرى نوێ و لە کۆتەکانى غەزەلی ڕزگار بکات و                                                                                    بکات و بەرگێکى نوێ بهێنێتە نێو دون
 .                                                           چاالکیەکى هەمیشەیی پى ببەخشێت، وناسنامەى نەتەوەیی بچەسپێنێت

                                                                          لە نێو شااایعرى کالسااایکیدا مەبەسااات لێى دوو کەس کە یەک دلبەریان هەبێت، و هەریەکە         )ڕەقیب( 
                                                                                    ئەوی تریان بە بەدکار و دوژمنى خۆى دادەنێت و هەمیشااااااە دەیانەوێت ئاگایان لە هەڵس وکەوتى 

  (   ١2١ :      2٩٩9                   یەکترى بێ )  عارف: 
  :           ناڵى دەڵێ 

                                          هەر لەحزە دەڵێم من سەگى دەرگام و ڕەقیبیش
   (     2٠١  :       13٠1                                    وم کە منیش سەگ مەگەسێکم   )مودەریس :           دێتە سەروچا

 :             یا سالم دەڵێ
                                            یارم لە ئەندەروون هات دەستى ڕەقیب لە دەستا

  (  3١ :      1٠92                                                           غااەمااناک و شاادمانم ڕەحااماەت عەزابی هێنا )دیوانى سالم : 
 :                            موستەفا بەگى  کوردى کە دەڵێ

                                             ئەى ڕەقیب سەد جار دورم کەى یا جنێوم پێ بدەى
   ک(    2١93                                                         عایالجام هەر دەبێ بێم بۆ ساەاڵحاى کارەکاەم )دیوانى کوردى :    نا 
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                                                                                     لە گشاات نموونەکاندا ڕەقیب بەدکارەو یەک کەسااە، بەاڵم الى )دڵدار( ڕەقیب دوژمنە و کوردیش لە 
 .                                                                                     گشت الوە، بە دوژمن دەورە دراوە، کەواتە ڕەقیب الى دڵدار کۆیە و زیانیشی زۆرترو فراوانترە

                                                       کرۆکى ناساااااایۆنالیسااااااتى دڵدار دەخاتە ڕوو، کە گشاااااات دوژمنەکانى   (*)    قیب(              سااااااروودى )ئەى ڕە
                                                                                           نەتەوەکەى بە بێ دیاریکردنى ناسنامەیان دەگرێتەوە، بەو مانایەى دوژمن و داگیرکەر، دوژمنە ئیتر 

                ى شاااايعرى كورديدا   وه        نوێكردنه                   ش ))دڵدار ڕۆڵى له  مه                                  هەر کەسااااێک وخاوەن ناساااانامەیەک بێت به
  ى      لێ)ئه              تى جێهێشااااااتوه،وه  گه  ڵه       ى بااڵكه        ،هۆنراوه  وه      ى خۆيه     كورته    نه  مه    و ته     اى ئه  دو      و له      بووه  هه
          كێك نييه                 ر زمانى سويدى( يه  سه    ته         رگێڕدراوه   )وه        شكراوه             ى شيعرى پێشكه       ك نمونه  وه         قيب( كه  ڕه
   –    ١2  :     ٩9  2٩    ن :   سه                                       ك سرودى نيشتمانى پێيشى قايق ببين (( )حه              كانى وى، با وه     جوانه       شيعره    له
   كى    اليه      ك و له   اليه        خات له   رده    ك ده  يه  وه  ته       كانى نه   سته           ڵگرى كۆى هه     يي هه  وه  ته           اڵم سرودى نه    ( به  ١3
      دڵدار      سااااااته  به    م مه       ، بۆ ئه  كه  قه     رى ده       نى هونه     ك اليه  نه    وه    كاته      ڕۆك ده      ر ناوه  ساااااااه     خت له     وه جه   تره

                       تاكو ئێساااااتا هيچ سااااارودێكى            واى كردوه    شاااااه  وه    ر ئه    ، هه           ووردى بپێكێ    به    كه         تى نيشاااااانه        توانيويه
         ن، بۆيه  خه   رده          رى كورد ده   وهه    و جه         ى ناساااااانامه         و شاااااايعرانه  له        كيكيشاااااااه        بێت و يه    ى نه  وه     جێگره

            نێت .        يه  گه                              رگێڕانى واتاى ناساندنى كورد ده  وه
              ەى ڕێک بخات و                   (سیستەمێک بۆ واڵتەک    1١٠9   –      1١1١                                     )دڵدار( ویستویەتى هاوشێوەى حاجى قادر)  

                                                                                   کۆمەڵگەکەى وەکو هەر کۆمەڵگەیەکى تر خااوەن پالن و هزرو چوارچێوەیەکى جوگرافى دانپێنراو 
                                                                                      بن، جگە لە حەماسەتى نەتەوەیی وشانازیکردن و ڕۆمانسیزمێتى نەتەوەیی، ڕەخنەیی نەتەوەیی لە 

             دار لە شااایعرى                                                                        نێو ئەم سااارودەدا بەدى ناکرێت، وەک الى حاجى قادر پەیڕەو کراوە، هەرچەندە دڵ
                                                                                  تریاادا لە ڕێگەى ڕەخنە گرتن لە تاااکەکااانى کۆمەڵگەکەى بە تااایبەتى چینى الوان )ئەى الو،الوى 

  (   2٩2  :       1٠١١                      کوردان( )  عالءالدین : 
                                                                                     ئەم شیعرانە سەرتاپایان ڕاستەوخۆ ئاراستەى الوان کراوە، لە گەلێ شیعرى تریشدا ناڕاستەوخۆ 

                      داناوە، ئینجا شاعیرێک       1٠3١                       ن )الوى کوردان( لە ساڵى                                      ئەم پەیامەى هەیە و ئەم شیعرەى دووەمیا
                                                                                       لەو کاتەدا ئەم بیرڕێژییەى هەبێت، دەبێت هۆشاااایارییەکەى لە ه ئاسااااتێکدا بوو بێت،وەک لەکۆتایی 

 :          ( دا دەڵێ    1٠3٠   –       کەرکوک    –           شیعرى )ئیش 
                                    مردنە ژینت بە بێ کارى لە سستى البدە

                                               هەر بە ڕەنجى الوى وەک تۆ، نیشتمان ئاوا ئەبێ
  (   196 :      1٠١١           عالءالدین :    )      

                                                
                  ى شااايعرى كوردى(يه  وه                         ناونيشاااانى )دڵدارونوێكردنه      ى كه  كه  ره       ى ماساااته    نامه             تيف يونس له     بدوله       هێرۆ عه  (*)
  ر   گه       ڵێ :)ئه  ده          م ساارووده    ى ئه    باره    له                ساالێمانى كردووه                        شااى كۆلێژى زمان( زانكۆى     پێشااكه      2٩٩١     ساااڵى      وله
   كى   يه    شااێوه               نرێت شاااعير به      ق داده    ى ده  وه           كليلى كردنه    به         قيب( كه    ى ڕه      ين )ئه   بكه    كه  قه                يرى ناونيشااانى ده  سااه

   اڵم        خا ، به   رنا           تى دوژمن ده         وخۆ ڕواڵه     ڕاساااااااته     نده    ر چه       كا ، هه          ى دوژمن ده       ئاراساااااااته    كه  قه      وخۆ ده       ناڕاساااااااته
            دڵدار تێيدا       ى كه      سياسيه            و بارودۆخه            ختێكدا ، وله  وه          موو ساته  هه      و له                       يۆتۆپياى شاعيردا جێگيره      ى له  كه    وێنه
        بڕوانه     ساااااااته  به    م مه       ( بۆ ئه    وه  ته       كانى نه          دى ئامانجه        م هێنانه   رده  به  له            وڕێگر بووه      بووه        بوونى هه      ئاماده       ژياوه
             كات ، چونكه          ى دوژمن ده         ى ئاراساااااته  كه          وخۆ گوتاره              اڵم شااااااعير ڕاساااااته    ، به    69   ، ل  وو  ره    ى ساااااه     رچاوه  ساااااه
      نوێنن                            )لي(، )ليها()ليتها(خۆيان ده         بيدا كه  ره        زمانى عه    له                             و هاوواتاى )يا( ى بانگكردنه                     ى(ئامرازى بانگكردنه   )ئه

        سااااااتاندنى             ى دوژمن و وه  وه     كردنه           سااااااتى ئاگادار  به  مه                  ى ، )دڵدار(يش به  وه                      وخۆن و بۆ ئاگاداركردنه      وڕاسااااااته
     .              كارهێناوه  به
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                                                                                   ئەمانە تەنیا ووشااااااەى ڕووکەش یا واتاى ساااااااادەنین، بەڵکو واتاى دوور و نوێی لە هەمان کاتدا 
                                                                                   گرتۆتەخۆ و لێرەدا چاالکى ووشااەکانى بەدى دەکرێت، هەسااتى باوەڕ بەخۆ بوون و باوەڕ بە هزر 

 .                                     و تێڕوانینەکان الى دڵدار تا ئەوپەڕیەتی
ڵدار ویسااااااتویە                                                            تى بەهاى ڕەوشااااااتى الى الوان بچەسااااااپێنێ، بۆیە ڕاسااااااتەوخۆیی و گوتارى              د

                                                                                    ڕاساااتەوخۆیی لە بەشاااێکى زۆرى شااایعرەکانى دڵدار بەدى دەکرێت، کە هەر لە ناونیشاااانەکانیانەوە 
 .      دیارن

                                                                                 وەک )ئەى ڕەقیب، ئەى خودایە، ئەى نازەنین، ئەى کورد، ئەى الو، بەى سااااااەربەسااااااتى ئەى الو ( 
                                                         ە بە )ئەى( واتاااى ڕاسااااااتەوخۆیی بە دەسااااااتەوە دەدەن، ئەمەش ئەوە                     هەموو ئەو ناااونیشااااااااانااان

                                                                                   دەگەیەنێت)دڵدار( ى شاااااعیر سااااەرنجەکانى سااااەر بنیادى مرۆڤێکى ڕاسااااتگۆ بنیاد ناوە، ئەم هێلى 
                                                                                      ڕاساااتگۆییە لە واتاکانى دواوەى شااایعرەکانیدا بەدى دەکرێن و تەنانەت وایکردووە ڕاساااتگۆییەکەى 

                                                      زمانێکى نوێدا خۆى بەرهەم بهێنێتەوە و ئاراسااااااتەکەى بەرەو                               کەم وکورتیەکان بشااااااارێتەوە و لە 
 .                                                         داهاتووە و گەشبینە ئەگەر هزرەکانى خرانە بوارى پەیڕەوکردن

                                                                                 ئەگەرچى بەهاى جوانیناسااااای جیاوازە لە بەهاى ڕەوشاااااتى کە دڵدار جەختى زیاتر لە ساااااەر بەها 
                  م بەهاى جوانیناسااای                                                               ڕەوشاااتیەکان کردۆتەوە وبەهاى ڕەوشاااتیش پەیوەساااتە بە ناوەڕۆکەوە، بەاڵ

                                                                               بایەخ بە ڕوخساااااااار و پەیوەندى لەگەڵ ناوەڕۆکدا دەدات، نەک تەنیا ڕوخساااااااار بە شااااااێوەیەکى 
                      پ.ز( ساااەرنجەکانى لەساااەر      3١9   –    پ.ز      ١29                                            ئەبساااتراکت دوور لە ناوەڕۆک، ئەگەرچى ئەفالتون )

     چاکە                                                                              جوانى میساااالى هەساااتپێکراو کۆکردەوە، کە لە ئاکامى هەردوو ڕەگەزى جوانى وڕەوشااات تا 
                                                                                     لەسااەر زەوى ڕەنگ بداتەوە، واتە پەیوەسااتبونى چاکەى ڕەوشااتى وجوانى، ئەم میسااالیە کەمینەیە، 
                                                                                          کە )دڵدار( یش دەچێتە ناو ئەو کەمینەیە و)ئەفالتون( یانە بیر دەکاتەوە وسەرنجەکانى دەخاتە سەر 

    ولە                                                                           کۆمەڵگە و دەیەوێ خەڵکان خەمخۆرى وواڵت وساااااەرچاوەى ئاوەدانکردنەوەى نیشاااااتمان بن 
      .                                                                                خزمەتیدا بن و هانیان دەدات بۆ جوانى وجێهێشتنى شوێنەوارى جوانى بە ڕوخسارى ژیاندا

                                                                                   بە تایبەتى کە ووشاااااە لە شااااایعردا ئاماژەیە بۆ دواوەى واتاکان، ڕەهەندى نوێى پێ دەبەخشاااااێت، 
                                                                               بەمەش نوێ دەبێتەوە و دەژیێت، گەر وانەبێت ووشااااک دەبێت و دەمرێت،ووشااااە بۆ شاااایعر ئاوى 

  (  23 :      1٠9١                                                          نى زمانە، زمان لە واتاى شیعردا نەک لە ڕووکەشدا )  الخال :    ژیا
                            ى بەرەو وەرگر هەنگاو دەنێت،                                                                جوانى زمان لە واتاو دواوەوەى واتاکاندایە وبەو کۆمەڵە بارگەکراوه

                                                                                         بە واتایەکى نوێى وا کە لە پێشاااتردا ناساااراو نەبووە بۆیە )پێویساااتە تێڕوانینمان بۆ شااایعر بگۆڕین 
                                                                           ە شاااایعر تەنیا قسااااەى کێش وسااااەروادار نییە، بەڵکو تێڕوانینى نوێیە بۆ هەموو شااااتێک،        بەوەى ک

                                                                                       تێڕوانینى نوێیە بۆ چەمکى شااایعر، هەروەها بۆ زمان و مۆسااایقا، واتە دەبێتە تێپەڕى شاااتى ئامادە 
  (   261 :      1٠9١                                                           بوو و بنیادنانى ئەو شتانەى کە دەشێ ئەنجام بدرێن ()ڕدۆنیس : 

                                                                 کە پەیوەندییەکى پتەو لە نێوان ژینگەى واقیعی شاعیر و زمانى شیعریى                           ئەمە ئاماژەیەکە بۆ ئەوەى
                                                                                        هەیە، چونکە شاعیر دەتوانى زمانى نوى لە نێو زماندا دابڕێژێت و ئیحاى نوێ بە ووشە ببەخشێت، 
                                                                                   کە خۆى لە خۆیدا )نێگەیشااااتنى جوانیى لە ساااایمایدا پرۆسااااەیەکى مەعریفى یە، وئەزموونى جوانى 

                                                                   هەستە یا هەستەکانن، بەاڵم حوکمدان نییە، چونکە لە حوکمەکانى عەقەدایە                      بەوە وەسف دەکرێت کە
  (  ١2   -  ١1 :        2٩٩٩                                       و بە پێى بنەماکان سەر هەڵدەدات) ت.سیس: 
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                                                                                  بۆیە )ئەوەى کە دەگوترێت جوانى درک پێکردنى هەسااااااتى و وێنە ڕێژى عەقق کۆدەکاتەوە، ئەوە 
   تى                                     عەقەى هەر دەبێ لە نێو درکپێکردنى هەس                                                   ناگەیەنى لە تەنیشت یەکیان دابنێین، چونکە وێنە ڕێژى 

                                                                                     بە ڕێگەیەکى تااایبەت بتوێتەوە و تێیاادا وون ببێاات، بۆ ئەوەى جوانى دەرکەوێاات، دەبێ پەیوەناادى 
  (    66   –    6١  :         2٩٩٩                                                      نێوان ئەم دوو الیەنە پەیوەندییەکى ئۆرگانى بێت() ت.سیس: 

                  ى تیۆرى بگۆڕێت بۆ                                                            دڵدار دەیویسااااااات بە هەر ڕێگایەک بێت چەمکى جوانیناساااااای وەک چەمکێک
                                                                     کانى بەو ئاراساااتەیە بردووە، کە پاڵنەرەکانى جوانى هەروەک جۆرج ساااانتیانا                  پڕاکتیک و و شااايعره

                                                                           ( لە سێ ڕەگەزدا چڕى کردۆتەوە و بریتین لە : بابەت و وێنەو دەربڕین، ئەزموونى     1٠١2   –      1١63 )
    : ن       2٩1٩          سانتیانا :                                                                  جوانیيش لە گونجانى نێوان ڕێڕەوى بیرو ڕێڕەوى سروشت دروست دەبێت ) 

                                                                                       (ئەمە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە ئەدەب بە گشااااتى و شاااایعر بە تایبەتى ئامرازێکن بۆ چێژوەرگرتن لە 
 .                                            بوون و دەبنە ناوەندێک لە نێوان مرۆڤ وبووندا

                                                                                       )دڵدار( خۆیشى سەرچاوەى جوانییەکانى سروشتى کردۆتە ئیلهام بەخش و پاڵنەرێک بۆ ئاشنابوون   
                                لە بەغدا نوسااایویەتى، هەسااات دەکرێت       1٠١٩                           شااایعرى )کوردساااتان(کە لە سااااڵى                 لەگەل جوانى، لە 

ندان حاڵەتێکى  ئاساااااانەکانى زی مان و لەودیو                                                                                     هەمان ئەو دوورییەى بینینى )بێکەس...( بۆ نیشاااااات
                                                                                   نۆسااااتالیژیی دەبێتە مایەى نووسااااین )ئەى وەتەن مەفتونى تۆم و شااااێوەتم بیرکەوتەوە()بێکەس : 

1٠١٩     :  1٩  )  
 :                                                اک ونیشتمان هەستەکانى ڕاپێچى دەکەن بۆ ئەوەى بەێ                ئەویش لە دوورى خ

                        چاوم پشکوتووى شاخەکانتە
                       فێرى سەیرانى باغەکانتە

                       دەنگى شمشاڵى شوانەکانت
-------------- 

                            قاسپەى کەوانى قەد کێوەکانت
                        خوڕەى ئاوەکەى نشێوەکانت

                              ئەمانە هەمووى گوێیان کردمەوە
                           هەوێنى شیعرى دڵیان گرتەوە

               لەو خاکە ڕوام            من درەختێکم 
  (    1١2            عالء الدین :    )                          بە خۆشەویستى تۆوە ئاودرام

                                                                              )بینین ()گوێ کردنەوە(هێلێکى چەسااااااپاوى الى شاااااااعیر دروساااااات کردووە، الدان لێیان هەروەکو 
                                                                                  مەحاااڵێکە، ئەمااانە جوانى و مۆساااااایقاااى ژیااانى )دڵاادار(ن، لە کاااتێکاادا مرۆڤ خۆى لە جەوهەریاادا 

                                                   لە ئااااکاااامى ملمالنێي لەگەل هێلى زەمەنى باااابەتى و هەوڵى                                بونەوەرێکى ڕیتمییە، ڕیتمییەکەى 
                                                                                      زاڵبوونیەتى بە سااااااەریدا لە ڕێگەى دووبارە داڕشااااااتنەوەى ئەم بابەتێتییە وگێڕانەوەى بۆ خود )  

  (   ١2 :      2٩٩9        الجهاد :
قا    یا ئی یان   (Rhythm)              ڕیتم  ێدەنگى )هێمنی(  هاتنی نێوان حاڵەتى دەنگ و ب                                                             بە دواى یەکدا 

                                                                       کى، یان جولەو وەسااااااتان، یان هێزو الوازى یا پاڵەپەسااااااتۆ و نەرمى، یان کورتی و              ڕوناکى و تاری
  (  ١9 :      1٠9١          )  وهبە :                                درێژى، یان خێرایی و هێواشى يه



ر    .................................................................  ................................................................. دلدا

 404 

7 

                                                                                       ڕیتمى شاایعرەکەى دڵدار کە لەسااەر بنچینەى )بینین وبیسااتن(بنیادنراوە، زانایانی جوانناساای کۆکن 
                                    ا بۆ بینین و بیساااااتن دەبات،کاتێک مرۆڤ                                               لەساااااەر ئەوەى کە مێشاااااک بۆ پێوانەى جوانی تەنها هان

                                                                            شااااتێکى جوان دەبینێت یان گوێى لە دەنگێکى خۆش دەبێت،کاریگەرى لەسااااەر مێشااااکى دروساااات 
                                                                                    دەکات، بەاڵم هەستەکانی ترى وەک بۆنکردن ودەستلێدان و تامکردن لە ڕێگەى جەستەوە دەبێت و 

                           ى بااڵ، هەر بۆیەشە ناووترى                                                           کاریگەرییەکەیشى لەسەر جەستە دەبێت و ناچنە نێو ئاسۆکانى جوان
  (   1٩١  :       2٩٩2                                                    ئەم خواردنە جوانە، یان ئەم گواڵوە جوانە )  العجالنی : 

                                                                                 دەشااااااێ بەێین کاریگەریى ئەم دوو هەسااااااتە )بینین وبیسااااااتن( جوانى بەرهەم دەهێنى، لە ئاکامى 
     کانى  ە                                                                                 کاریگەرییان لەسەر مێشک و ڕەنگدانەوەیان لەسەر گیانى مرۆڤ و تێرکردنى الیەنە مەعنەویی

                                                                                ژیانى مرۆڤ، بۆیە دڵدار زیرەکانە پشاااااتى بەم ساااااەرچاوەى جوانییانە بەساااااتووە، بە مەبەساااااتى 
                                                                                     بەراوردکردنی نیشااااااتمان بە شااااااوێنێکى نامۆ )بەغدا(، بە هۆى خوێندنی تێیدا ژیاوە و ئەو هەموو 

  و  ا                                                                                     جوانییەى ناخی کە هەڵگرى جوانییەکانى نیشتمانە و ئاراستەکەیشى هەر بۆ نیشتمانە چونکە تەو
                                                                                  بۆتە )قیبلەگاه(، بەهۆى بەخشااااااینی دەاللەتى )قیبلە( بە نیشااااااتمان سااااااەربارى پیرۆزى نیشااااااتمان، 
                                                                                      پیرۆزییەکى ئاینیشی پێ بەخشیوە، ئەم تێکەڵبوونى ڕیتمى ژیانى شاعیر وەک کەس و ڕیتمى ژیانى 

                              نیشتمان وەک شوێن بوونەتە یەک
                       خۆشى ژیانم خۆشى ژینتە

  (   1١2       الدین :    عالء   )                        ئێشى ژینى من ڕۆژى شینتە
                                                                                         هیدگەر دەڵێ : لە هەر کوێ زمان هەبێت، جیهان هەیە، و لەوێدا کە جیهان هەیە مێژوو هەیە، زمان 
                                                                                    گرێنتییە بۆ جیهااان و مێژوو، زمااانە کە گرێنتى ئەوە دەدات  مرۆڤ تواناااى ئەوەى هەبێاات، وەک 

  (   1١٠  :       1٠9١                                          بونەوەرێکى مێژوویى وەسف بکرێت ()  هیدغر : 
                                                                       ى مرۆڤ پەیوەسااتە بە بوونى زمان و شاایعریش یەکێکە لەو ئامرازانەى ئەم بوونە        ها بوون   روه  هه    

                                                                                 بە هۆى نەک زمانێکى ئاسااااااایی بەڵکو زمانێکى بااڵ دەپارێزێت، جوانى سااااااروشااااااتى دەبێتە مایەى 
                                                                                گوزارشااااااتکردن بە هۆى زمانەوە لە جوانى هونەرى، هەر چەندە )ماددە هەموو شااااااتێک نییە لە 

                                                            کە یا سااااااەرەتاى جوانییە، هەروەک چۆن هەسااااااتەکان بنەما یا سااااااەرەتاى                       جوانییدا، بەاڵم بنەمايه
  (  6١   –    69                                                     هەستەکان پەیامبەرى دەروونن بۆ جوانى )  إبراهیم :  ؟ :                مەعریفین، واته

                      لە بەغدا و لەسەر کێشى       1٠١١        ى مارتى     1١                            شیعرى )خەندەکەى بایی( کە لە     کى   َ                 دڵدار لە دەستی 
 :   ەڵێ                                هەزەجى هەشتى تەواو نوسیویەتى و د

                                         لە ئافاقى ژیانى ناهومێدیم خەندەکەى بایی
                                            فریشتەى پاکى هیوامى نیشاندام وا کە بیدوێنم

                                              پڕیشکى تیشکى ئەستێرەى جوان ئیمشەو بە ئەسپایی
                                           بەسۆزى هاتە نێو کونجى دڵى تاریکى پڕ خوێنم

                         دە سا دەى مەسدەرى هەستى
                    دەخێرا الدەرى پەستى

  (   1٠6             عالء الدین :               دى بڕوێنم )                               وەرە تا من بە ڕازى تۆ نەمامى شا
                                                                             گوایە )هەوێنى ئەم پارچە شاااااایعرە بەرزە تەقینەوەى بورکانى دەروونى پڕ خۆشااااااەویسااااااتى و 

  (   1٠6                                                   ئەڤیندارى دڵدار بۆ )بهیە فرج الله( )  عالء الدین :  
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                                                    ( ئەگەر دڵااادار نەیتوانیبێ ئیتر بەهەر هۆکاااارێکەوە بێااات،   99 :      2٩٩١                       و)باااایی(بەهیە بێااات )یونس 
                                                                           تى خۆى بۆ ئەم بەهیە ناوە ئاشاااکرا بکات، چۆن بە ئاشاااکرا ناوى دەهێنێت و دەیکاتە        خۆشاااەویسااا

                                                                                    ناونیشااااااانی شاااااایعرەکەى، دڵدار کەسااااااێکى ووردبینی دووربین بووە، بۆیە )بەهیە فەرەج اللە( لەو 
                                                                                        بارەیەوە گوتوویەتى :)دڵدار زۆر بە تین و دڵپڕى تەماشاااى دەکردم، هەسااتم دەکرد کە دڵى بۆم پڕ 

  (   3٩6                                                                            م ڕۆژێک لە ڕۆژان نەیدرکاند و باسی نەکرد، دەنا شووم پێ دەکرد ()  باڵەک :  ؟:          بووە، بەاڵ
                                                                                    نەدرکاندنى خۆشاااەویساااتى لە الیەن )دڵدار( ەوە ڕوویەکى ترى جوانى )دڵدار(مان پى دەناساااێنێت، 
                                                                                    چونکە )دڵدار( لە ڕووى هزریەوە کەسایەتییەکى سەربەخۆى هەبووە، مەسعود محەممەد کە لەسەر 

                                                                              )عەبدولخالیق عالء الدین( نوساااراوێک دەنوساااێت و ئاماژەى بەم مەساااەلەیە کردووە و دەڵێ        داواى
                                                                                      )ئەوانەى بە شااایعر و بەساااەرهاتی )دڵدار( ەوە خەریکن لەوەدا کە فریشاااتەى ناو )خەندەکەى بايی( 

                                                               و دڵدار بۆ ماوەى یەک دوو هەفتە بە دەسااااااات ئەو هەڵبەسااااااتەوە وەک نیوە                      بەهیە فەرەج اللە يه
                                                                      وە یا نیوە مەدهۆش بە تەواوى نەیدەزانى چۆن و چى دەکات، هەمیشااااااە چاوەکانى         سااااااەرخۆش

                                                                                               دەبڕیە دیمەنێکى خەیاڵى تەنانەت لە ڕۆیشتندا کەمتر ئاگادارى بەر هەنگاوەکانى بوو )  عالء الدین :   
66    –   69  )  

       ( زۆرە                                                                                 هەروەها مەسااعود محەمەد پێى وابوو : دڵدار لە هیچ هەڵبەسااتێکدا هێندەى )خەندەکەى بایی
                                                                                  ملێیی لەگەل عاتیفەو شااااااااعیریەتى خۆى نەکردووە، هیچ پەرى و فریشااااااتە ئادەمیەکیش بایی ئەو 

  (  69                                                      هەڵبەستە ئارایشتى لە )دڵدار( بۆ نەچووە )  عالء الدین : 
                                                                                خەمى سااااااەرەکى دڵدار  وواڵت بووە، کە هێلێکى درێژکراوەى نێو ژیانی شاااااایعرەکانییەتى، ئەم   

                                                        ت هەروەک باشااااااالر ئاماژەى پێداوە )کلیلەکانى جیهانن بە واتا                          ووشاااااااانەى شااااااااعیر دەریاندەبڕێ
  (   31١  :       2٩٩3                                                      دووانییەکەى :گەردوون وقواڵیی گیانی مرۆڤایەتى )  باشالر: 

                                                                                  ووشااااااەکانى دڵدار دەربڕى حاڵەتە هەسااااااتیى و مرۆڤایەتییەکانى بووە، لەهەمان کاتدا زەمینەى 
                               ى، بۆ نموونە حاڵەتى گشتى شیعرى                                                  ڕۆشنبااااااایری شاعیر وکۆکردنەوەى حاڵەتەکانى ترى پێش خۆ

تا  ێدایە،                                                                                   )خەندەکەى بایی(کە هەموو کۆکن لەسااااااەر ئەوەى ئەم دەقە بڕێکى زۆر شاااااایعرییەتى ت
 :                             (تێدا بەدیدەکرێت کاتێ  دەڵێت    2٩٩6   –      1٠22                                          ڕادەیەک تارماییەکى شیعرەکەى ئەحمەد هەردى )

                                             بە سەرسامى لەسەر لوتکەى بەندى گەنجى وەستاوم
                             ردووم وەکو خەو دێتە بەرچاوم               شریتى عومری ڕاب

                                          شریتى چى سەراپا سەر گوزەشتەى نا ئومێدیمە
                                       فیلمی پڕ لە ناسۆر و هەرەسهێنانى الویمە

                                             تروسکەى تیا بەدى ناکەم سەرنجم چەندە لێ داوە
  (  ١٠   –    ١١   :      1٠١١        هەردى :   )                                     لەتاپۆى نامرادیم وتەمی ناسۆرى بەوالوە
                                                ەکرێت و بە ڕوونى بەکاری هێناوە لە کۆپلەى یەکەمى                                    ئەو )سااەرسااامی(ییەى الى )هەردى( بەدى د

                                                                                         شااااایعرەکەى )دڵدار( بە ناڕاساااااتەوخۆ وبەبێ ئاماژە پێکردنى )لە ئافاقى ژیانى ناهومێدى ...( هەمان 
                                                                                     تێڕوانین بۆ خودى ژیان نیشاااااااان دەدات، دەشااااااێ دەقەکەى )هەردى( لە نائاگایی )دڵدار( ئامادەیی 

                                                 ستە هاوشێوەکەى )هەردى( کردبێت، هەرچەندە شیعرەکەى                                   هەبوو بێت و بەشدارى لە دەربڕینى هە
                                                                                   )دڵدار(زۆر فراوانترە، بەاڵم هەمان جوانى دەبەخشاااان، زۆر جار دەق هەمووى مولکى هەسااااتەکانى 
                                                                                  شاااااعیر بێت، یان خوازراو بێت، گرنگ تا چەند دەبێتە سااااەرچاوەى جوانی بەخشاااای و تا چەند بە 
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                                             ەو باااوەڕەدان کە دڵاادار لە ژێر کاااریگەرى چیرۆکى  ل  (*)                                   زیناادوویی دەمینێتەوە و چاااالکە، هەناادێااک
                          ، شاایعرى گوڵى سااوور لە ساااڵى (Oskar wilde)(    1٠٩٩   –      1١١١                             )بولبول وگوڵ(ى ئۆسااکار وایلد )

                                                                       لە هەولێر نوساااااایوە، ڕەمزێکە بۆ قورباانیادانی گوڵ وبێ دەسااااااەاڵتى چونکە بە دەساااااااات       1٠١6
                           ەنوێنێت، دووانەى خۆشەویستى                                                       کەسانێکەوە ئازار دەدرێت و ڕۆڵى مە عشوقەى شەهیدى عیشق د

                                                                                  و قوربااانیاادان هەردوو بەرهەمەکە دەگەێنێتە یەک، هەر چەناادە بەرهەمەکەى ئۆسااااااکااار لە )گوڵى 
                                                      ( نزیکترە، ئەگەرچى هەندەێک الیان وایە گۆران  بیرۆکەکەى     1٠62   –      1٠٩١                   خوێناوى( ى )گۆران )

 (**)                      لە  ئۆسکار وەرنەگرتووە
                                                       ان لە دەقەکانیاندا کردووە  وجیاوازیشاااااایان لەوەدایە کە لە                                    )گۆران و دڵدار( هەردووکیان داهێنانی

                                                                                     دەقەکەى ئۆسکار بولبول نێوەندگیرى هەردوو عاشقەکە دەکات وقوربانى بە خۆى دەدات، بەاڵم لە 
                                                                               شااااایعرە کوردییەکان هەر کەساااااەکە )ئینجا شااااااعیر خۆى بێت یان نا( ڕاساااااتەوخۆ گفتوگۆ لەگەڵ 

 .                مەعشوقەکەى دەکات
                                                              دلدار دوو وێنەى گرتۆتە خۆى یەکەم :گوڵێکى هەڵپچوڕکاوی بۆ جارێک                     شااایعرى )گوڵى ساااوور(ى

                                                                                   بۆنکردنى ساایس و ژاکاوى فرێ دراوى سااەرە ڕێگایەکى بێ ناز کەوتوو، دووەم :دڵێکى گەرم وپڕ 
                                                                                لە ئارەزووى شاعیرێکى بە سۆزى ئاوى حەزو خۆشەویستى تینوى وێەى کچێکى شۆخ و نازدارى 

  (   113                               ناو پلیشاندیەوە )کاکەى فەلالح :                               دڵڕەق کە بێ بەزەییانە ژێر پێى 
                                                                                     بەاڵم گوڵ لە گێڕانەوەى )ئۆسااااکار وایلد(جیاوازە، دڵدار بەهۆى ئەندێشااااە و بیرى فراوانى دەشااااێ 

   .                                                                          سەرسامى بەم گێڕانەوەیە هانی دابێت بۆ ئەوەى ئەم شیعرە لەم قالبەدا دابڕێژێت
               ( کۆپلەى پێنجى  6         تى و لە )        نووساااااایویە      1٠١2                                         شاااااایعرى )کۆترە باریکە( کە لە بەغدا لە سااااااااڵى  

                                         (مە و خۆیشااى ژمارەى بۆ داناون، ڕیزى یەکەم  1                      ( ەم دووبارەى کۆپلەى ) 6                      پێکهاتووە، کە کۆپلەى )
                                                             کوو( لە سااااااەرەتاى بەشاااااای یەکەم و کۆتاییەکەى کە دەکاتە پێنجەم ڕیز    –    ککو    –           ) ککو کوکو 

                           ونیشانە لەگەڵ ناوەڕۆکەکەى                                                                دووبارەکراوەتەوە بە ناونیشانى شیعرەکەى )کۆترە باریکە(ەیە، ئەم نا
  :                                    گونجاوە کە ڕەمز بێت، بەهۆى ئەوەى کە          و كاته  ئه
                                                                                  ئەم دەنگە دەنگى کەڵەبابە، کە ڕەمزێکە بۆ هەڵسان لە خەو و کاتى بەیانى و ڕۆشنبوونەوە   . 1

 .                               ودەستپێکردنى چاالکیەکانى ڕۆژەکە
ید   . 2 بدی  خیری(ە، کە )ساااااا                                                               بیرۆکەى ئەم شاااااایعرە، شاااااایعرێکى شااااااااعیری میسااااااری )
                                                                  ( ئاوازى بۆ داناوەو هەر خۆیشاای ووتویەتیەوە و چەندین هونەرمەندى ترى     1٠23   -    1١٠2      رویش() د

                                                                                            وەک )فەیرۆز، دانیا، ...هتد ( گوتوویانەتەوە، تەنانەت هێندە باڵوە وەک بابەتێکى میللى لێهاتووە
 :    ڵێ       مدا ده  كه    ى يه     كۆپەه                                         ئاراستەى شیعرەکە بۆ مرۆڤى کوردە كاتێ له  . 3

     کوو   –    ککو      -      کوکو     –    ککو 
                                بەسیە   نوستن      خااەواڵاوو

                                                
  :        بڕوانه     سته  به    م مه     بۆ ئه  (*) 

 123            رى كورد ، ژ:                                       زا ، دڵدار وشيعرى ڕياليزم ، گۆڤارى نوسه        ريم شاره  كه     .  
 يان ،                رنج ، گۆڤارى به       پكێك سااااه                                    رزنجى ، كاروانى شاااايعرى نوێى كوردى وچه       عروف به    ر مه    عومه      

  .    3٠    ، ل:      1٠١٩  ،     6٩  ژ:
  .      2٩1٩          ، لربيق ،  2                                                          : د.كمال غمبار ، عبدالله گوران ، منشورات وزارس الثقافة ، ط        بڕوانه  (**) 
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                                 چاو     هەڵێنە      هەستە    زوو
                               هەلى      ژینت     لە دەست چوو

    کوو   -     ککو       -     کوو     -     ککو  
 

                                                                                     هەمان ئەو حەماسەتەى هەڵسان و کارکردن لە شیعرە عەرەبیەکەدا بەدى دەکرێت، لەگەڵ جیاوازى 
                                                        )کەلەشااااێر( کراوە بەاڵم )دڵدار(تەنیا لە ڕێگەى دەنگەکەوە بە                                      ئەوەى لە عەرەبیەکەدا ئاماژە بە ناوى

                                                                                        بێ ناوهێنانیەتى،هەرچەندە ئەگەر )کۆترە باریکە ( خواسااتنێک بێت بۆ)کچۆڵەیەکى ناسااک( گونجاوە، 
                                                                                   چونکە ناونیشاااانى شااایعرە عەرەبیەکەش )الحلوە دي( ئاراساااتەى مرۆڤە بە گشاااتى، بەاڵم لە ڕێگەى 

                                                                 انیان هەویر دەشاێلێت وچاالکە بۆ ئەوەى ببێتە پەیامێک لە تایبەتییەوە                           دواندنى ئەو کچە جوانەى بەی
       اڵم نه  به                       سااااااروودى مندااڵن دانراوه        دار به   زنه               ن دكتۆر مارف خه   اليه    له         م شاااااايعره          بۆ گشااااااتى ئه

 .     يه        منداڵ هه        ندى به   يوه  په            سروود و نه        ندى به   يوه  په
                                م بەرگێکى کوردى ڕەسااااااەنى بە بەردا                                        هەرچەنااادە دڵااادار بیرۆکەکەى وەرگرتووە، بەاڵ  . ١

                                                                                   کردووە و تەناانەت شاااااایعرە عەرەبییەکەشاااااای تێپەڕانادووە، ئەگەر بێتوو  ئااوازێکى بۆ دابنرێات، 
      بوارى          قيااب( لااه    ى ڕه       چۆن )ئااه                                                             نموونەیەکى جوان و لە پااانتاااییەکى فراواناادا باڵو دەبێتەوە، واتااه

 .       وه    بێته           تيدا باڵو ده   اڵيه           بوارهى كۆمه      و له    ى ئه       ش هێنده       م شيعره    ، ئه       تى باڵوه    وايه  ته  نه
  (  2٠  :       2٩13                                                              پۆلین بەندى کاتیگۆرى لە ژیانى مرۆڤدا بەم شێوەیەیە )  الجادرجی:

 
 کاتیگۆرى ئیساتیکایی

 
 
 
 
 

 کاتیگۆرى ڕەمزیى                                 کاتیگۆرى سوودوەرگرتن     
 

                                            کە شاااوێنى نیشاااتەجێ و خواردن و پارێزگاریکردن و     يه   نده                                 کاتیگۆرى ساااوودوەرگرتن :ئەو پۆلێنبه
                                                                                 زۆربوون دەگرێتەوە و پۆلێن بەندى ڕەمزیى پێداویساااااتیەکانى ناسااااانامەى خود و ئاساااااودەیی کە 
                                                                                  پەیوەیسااااااتە بە پلەو پایەى کۆمەاڵیەتى و کێشااااااەکانى ساااااااایکۆلۆژیەتى مانەوە، ئەم دووانە واتە 

                                           ۆ بەردەوامیدان بە بوون، بۆیە پێویسااااااتییان بە                                            پۆلێنبەندى سااااااوودوەرگرتن و ڕەمزیى بنەڕەتیین ب
                                                                                    تێربوون هەیە، بۆ ئەوەى دووبارەیی وبێزار بوون دروسااااات نەبێت، پێویساااااتییان بە داهێنان وەک 

         ( واتە :   1١   -    13  :       2٩13                                                               خاڵێک بۆ دوورکەوتنەوە لەو سااااااواوى و دووبارەییە هەیە )  الجادرجی: 
                                        کانى بوون دەساااتەبەر دەبێت و ئیساااتاتیکى لە                                            ساااوود وەرگرتن و ڕەمزیى لە جیهانی پێداویساااتییە

 .                                                             جیهانى داهێنراودا دەستەبەر دەبێت و پەیوەستە بە ئەندێشەو خەیال
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                                                                                  ئەگەرچى شاااعیر لە کاتیگۆرى سااوود وەرگرتن وڕەمزیی بە پێى پێویساات نەبووە، بەاڵم دەروونى 
       بنێت و                                                                         بەرزى وکەسااااااێتى وئاسااااااتى ڕۆشاااااانبیرى وایکردبوو هەردەم بەرەو جوانییەکان هەنگاو

           نەوەستێت .
                               پێکهاتنەوەیەکى تەواوى لە نێوان  (1844 – 1900) (Friednich Nietzehe)               فریدریتش نیتشااە  

                                                                                     هونەرو هەقیقەتدا کرد، بەمەش پەیوەندییەکانى نێوان هونەر و ژیان و جیهان و مرۆڤ دووبارە 
       گرتووە                 نینی جوانى لە خۆ                                                                      بنیاد نایەوە و فەلسەفەکەى بەوە جیاکرایەوە کە ئامادەییەکى فراوانى تێڕوا

                                                                                        تا گەیشااتە ئەوەى جەختى لەسااەر ئەوە کردووە ژیان و جیهان و بوون هیچ بەهایەکیان نيیە،  تەنیا 
  (   136 :      2٩٩6                                                            لە ڕووى توانایان لەسەر پاساو هێنانەوەى جوانى نەبێت )  ولدیب:

     ردنى          بە دیاریک                                                                            تەنانەت )هونەر لە جوانیناسااای )هیگق(دا دەگاتە ئاساااتى ناوەڕۆکى ئایین و فەلساااەفە
  (   239  :     2٩٩6                                                 مەبەستى کۆتایی لە دەرخستنى حەقیقەتدا( )  ولد یب: 

                                                                               لەو ڕوانگەیەوە )دڵاادار( وەک چۆن بیرکردنەوەیەکى میسااااااااالیااانەى هەبوو، هەڵسااااااوکەوتى نێو 
                                                                              شاااااایعرەکانی بە هەمان شااااااێوە، زۆر بە مەزنى دەیڕوانییە بوون و مرۆڤ لە الیەک و مرۆڤ و 

                                                                ە، پێى وابوو پێکهاتەى مەعنەوى مرۆڤ زۆر بااڵیە و دەتوانێ لە ڕێگەى                       مەعریفەش لە الیەکى ترەو
                                                                                       تێگەیشتن لە بوون و بەدواچوونى مەعریفى بااڵتریشى بکات، جوانى لەگەڵ ئەوەشدا کە ڕێژەیى یە، 
                                                                               بەاڵم ساااااایماى ووردى وقووڵى و گشااااااتگیری تێدا بەدى دەکرێت،درکپێکردنى کەم و کورتیەکانى 

                                                                   مى )دڵدار( دا، لە الیەن )دڵدار( وهەڵوێساات وەرگرتنى، لە بەرامبەریاندا                        کۆمەڵگەى کوردى لە سااەردە
  ر   سه          ى خۆى به   نجه         م شوێن په            ند سالێكى كه  چه                                                 تێڕوانینى ووردى )دڵدار( دەنوێنن، بۆيه )توانى به

    تێك    ئاساا      نێته  يه      تى بگه    وايه  ته                      د ساااڵ جێهێلێ، شاايعرى نه    ى سااه           تێك بۆ ماوه        تى ميلله    وايه  ته         مێژووى نه
  .    (    19          : زنجيره      2٩1١               ڵگريت ()غريب :     و هه    ى ئه         وێت ڕێچكه       تێكى ده     جورئه    كه
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 ئەنجامەکان
  سااااااەرچاوەى داهێنان جوانى و بەرهەمهێنانى جوانییە، هەر دەقێک داهێنان لە ڕێگەى جوانییەوە                                                                                    

             ەخوێنرێتەوە                                                                            ئەنجام نەدات، ئامادەیی کەم دەبێتەوە، ئەوەى لە هێلى گشااااتى شاااایعرەکانى دڵدار دا د
                                                                                   ئەوەیە کە دڵدار کەسااااااێکى میساااااااالى بووە هەم لە هزر و هەمیش لە کۆى ژیانیدا بۆیە ژیانى بۆ 
                                                                                   دەرەوەى خۆى تەرخانکردووە،بەمەش تەنیا لە چەند شیعرێکى وەک :خەندەکەى بایی و گوڵى سور 

         تییەکەى                                                                              و شااایعرە هاوبەشاااەکانى لەگەڵ )عەونى و جاهید( مافی بە هەساااتەکانى داوە جوانییە تایبە
             هەناسە بدەن.

 جەوهەری جوانی لە      وخساااااااار   َ                                                     جوانى و تێگەیشااااااتنى جوانى الى دڵدار ناوەڕۆک بووە نەک ڕ،                  
                                                                                    هەڵوێست نواندن و کردار و خزمەتکردندا بەدیکردووە و خەمى گەورەى نشتیمان و هەر نشتیمان 

                                                    بۆتە ئیلهامبەخشى گوتارەکانى نێو دەقە نەتەوەییەکانى.         بووە كه
 یارى و مەعریفە جوانییان الى دڵدار بەرهەمهێناوە ولە هەریەک                 هەردوو جەمسااااااەرى                                                             هۆشاااااا

                                                                                     لەبیرۆکەکانى خۆى و بیرۆکە وەرگیراو و بابەتە هاوبەشەکاندا جوانى هەمەجۆرى جیهانى هەستى 
                       و هزرى دڵدار دەناسێنن.

  دڵدار لە نێوان  دووانەى عیشاااااق و وواڵتدا دوەمییان هەڵدەبژێرێت،وەک چۆن لە نێوان حاجى و                                                                                   
                                                   و لە نێوان جوانییە قووڵە غەزەلییەکانى نالى و هەستى      َ                                     لى ئاوەز و هەستەکانى دەکەونە ملمالنى  نا

                                                          پاکى نشتیمانپەروەرى حاجى ئارەزووى بە الى حاجى سەردەکەوێت .
  دڵدار لە داڕشتنى شیعرەکانیدا وەک ناوەڕۆک و تەوزیفکردنى کەرەستەکانى شیعر سەرکەوتوتر                                                                                   

                                                           شااااانى شاااایعرەکانى، چونکە ناونیشااااانەکان نەیانتوانیوە کۆى هەساااات و                          بووە، بە بەراورد بە ناونی
                                                                               نەسااااااتەکااانى ناااوەوە بگەیەنن و ببنە ناااساااااانااامەى دەقەکااان و هەڵگرى جوانییەکااان،بەهۆى ئەو 

  1                                                     ڕاستەوخۆیی و سادەییە ڕوکەشەى لە بەشێکیاندا بەدیدەکرێت
 كانى         و )من( ه              دواتريش بووه       ڵكو بۆ          مى خۆى به   رده      نيا سه    ك ته                گرێكى هۆشيارى نه   خنه        دڵدار ڕه     

  .    وه  ته         يي تواونه  وه  ته            نێو )من(ى نه      و له       ڕاندووه                              دڵدار سنورى )من( ى خوديان تێپه
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                             ية الكاملة،بيروت:دار العودس.              ( األعمال الشعر    2٩٩١               لبو ماضي،ايليا)    .  ١2
                                                         (دراساااة في لغة الشاااعر عند ايليا لبو ماضاااي، دار طيبة للنشااار و     2٩٩١                   محمود،د.عبد الباساااط)    .  ١3

                                     التوزي  و التجهيزات العلمية:القاهرس.
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 ملخص البحث
 

                                                                                      لقد كان الجمال بجانب الخير و الحق من لهم ما يشااااااغق فالساااااافة و مفكري اليونان، اذ تبدل نظرية 
نه يفترم وجود مثال خارجي للجمال، و صااااااورس الجمال        الجمال  ية.م  ا بدا                                                                            م  لفالطون كنقطة ال

      ( لها     1٠١١ _    1٠1١                                                                 المحسااااااوسااااااة ما هي اال شاااااابيهة بالجمال، في هذا المنطلق فان لشااااااعار دلدار )
                                                                                     خصوصيتها المتمثلة بتفجير طاقات التشكيق البصري و السمعي و االفادس من العناصر الجمالية.

                                                                          ا البحث الموسوم ب) القيمة الجمالية في لشعار دلدار ( الن للشاعر م  قصر عمره              لذلك خصصنا هذ
                                                                                   و نتاجاته مكانة مرموقة في األدب الكوردي،وهو صاااااحب انشااااودس )لي رقيب( المنتشاااارس في لنحاء 

                                                                            كوردستان الكبيرس كنشيد وطني، بسبب الروح الحماسية و التحدى المكنونتين فيها .
                                                                      عيا بقضايا امته و ناقدا لمجتمعه، على هذا األساس قسمنا البحث الى محورين                      ويعتبر دلدار شاعرا وا

                                                                                         : يتحدث المحور األول  )الوعي الشااااعري و جمالية االيقا  الشااااعري لدى دلدار( عن االمكانيات الفنية 
                                                                                         للشاااااااعر و توظيفيها في لشااااااعاره و تحديد الجماليات و مدى قيمتها الجمالية.و المحور الثاني يدور 

                                                                                        : جمالية اللغة الشااعرية و مثلث الوجود و المعرفة وتركيبة االنسااان،و لخيرا عرضاانا لهم النتائج     حول 
                                                           و قائمة المصادر و ملخص البحث باللغتين العربية و االنجليزية.

 
Summary 

    Beauty was the main concern of the Greek philosophers beside honesty and 
goodness. Plato’s theory of Aesthetics is the beginning. Though, it is supposed that there 
should be an external example for beauty. The portrayal of beauty only looks like beauty. 
Depending on this, the poems of Dldar (1918-1948) is characterized by their explosive 
ability of getting benefit from beauty acoustically when it looked at. 
   This research which is entitled as The Aesthetic value in Dldar’s poems and is 
concerned with his important place in Kurdish Literature though he did not live for a long 
time. He is the owner of the poem (Ay Raqib) which is a famous national  anthem in  the 
Great Kurdistan due to the zeal and challenging spirit in it. 
    Dildar can be considered as a conscious poet of his nationality and the case of his 
Kurdish society. Accordingly, the research is divided into two sections. The first one is 
about the poetic consciousness and aesthetic rhythm in his poems. It reveals the poet’s 
artistic ability and its use in his poems and specifying the aesthetic aspect of the poems. 
   The second section is about the beauty of the poetic language and the triangle of the 
existence, knowledge and the structure of the human being. The last part of the research 
is concerned with the main conclusions and results followed by list of references in Arabic 
and English. 

 
 
 
 
 
 
 


