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   :پێشەکی

 یەكەم ۆریج ەدووجۆر،ل ێكهاتووەپ یكییەكەیكالس ەشێوەب ئاوازی 

 ەسەرل ڕادەیەكو تا ەبینند ڕۆڵ ەرواو س ێشك ەتیایداك ەرەوەیە،د ی ئاواز 

 یاری د ەمایەكیبن ەكو  ێشك ەچێت،د ەڕێوەب یاساودەستوور ەمایبن

 ەنگیید یبەتمەندیتا ەپێیب یللەتانداوم ەواوی ت ەشیعری ل یعر؛ش ی ئاواز 

 ەك ەرووزە،ع ێش یك ەشنانەشچ ەوئ رترینیاد ەشنە،چ ەمەان هەكەیزمان

 ەتیایداك ڕگەییب ێش یك یاتنراوە،بن ڕگەب ێژی كورت و در  ەمایبن ەسەرل

 ێش یك ەكرێت،د یاری د ێشەكەك یوەدێڕێكن ەره ڕگەكانیب ەژمارەیب

 ێسترێسەكانب ێسدارو ستر  ڕگەب ەژمارەیب یپشت ەتیایداك ێس یستر 

 ەیپل ەرزونزمیب ەمایبن ەلەسەرك ەیژەییپ ێش یك ەروەهاه ەستووە،ب

 ەقاڵبیب ەستوورپشت ئ ەرواشەس ەتیباب ەرچیه ەبێت،درووستد ەنگد

 ڵبێكیشقا ەهەرك ڕێكدەخرێت، ەرواكەیس ێوەیش ۆرەكانیو ج یعرش

 ینەچوار  ەنهات ۆنموونەب ەیە،ه ەروایس ێوەیش یاترز  یان یەك ۆخۆی ب

 ەروایس ەكارهێنانیبەل یاوازج ێوەیش ەد یكەینز  یداكورد ەشیعری ل

 .ەیەه

 یاساودەستوورێكی یچه ەندیپاب ەوەشەناو  ی ئاواز  هەرچی

( و ەكاردەهێنێتب ەئاواز  ەمئ ەكنیكیت ەشێوازێكو ب ەرشاعیرە)هیارنییەد

 ێوەیش ەندینچ یعرەكانیش ەنگداركردنیئاه یاترز  ۆب ەرشاعیرەوه

 ەقەكەی،د ۆب ێڕاكێش ێپ ێگری گو  ەستیه یاترتاز  ە،كردوو  ەیڕەوپ یاجیایج

 ەنگدارئاه ێپ ەوەیناو  ەئاوازی ك ەوانەیل ێوەش ەندێكه ێوەندەشدان ەمل

 یدرووستكردن ەتیباب ەكو و  ەبینرێتد ەشاعیرانل ەندێه یال  ەكرێتد

و  ڕەوانبێژی  ەهونەرەكانیل ەندێه ەوانەل ەماشادەكرێت،ت ەوەناو  ی ئاواز 

 ۆیانخ ڕەانبێژییەكانی ەركەئ ەسەرەڕایك ین،جوانكار  ەش یب ەتایبەتب

 ەك ەكردنەوەدووبار  ەتیباب ەروەهاه ڕۆڵدەگێڕن، اوەوەشدان ی ئاواز  یاتیەبنل

 ەكردنەوەیدووبار  ەگاتەتا د ەستپێدەكاتد ەنگەوەد ەدووبارەكردنەوەیل

و  ەوەناو  ی ئاواز  ێژینەوەیەداتو  ەمل ێمەش. ئیعرییش ۆپلەیك

 .یكاركردووە( باس وشەزاداشار  ەریم)ك ەشیعرەكانیل ڕۆڵگێڕانەكەیمان

 :ەكەباس ەڵژاردنیه هۆی 

و  ەباسچاومان ب ەربەخۆداس ێژینەوەیەكیتو  ەهییچل تائێستاو

 یان ڕوخسار یەنیچ ال  یرشاع ەقەكانید ەسەرل ەكەوتووەن ێژینەوەیەكتو 

 ەهیچچاومان ب ەروەهاه ەرباس،ب ێتەخراب ەكادیمیئ ەبەشێوەیك ەڕۆكیناو 

 ەوەناو  ی ئاواز  ۆب ێتكراب ەتایبەتك ەربەخۆشس ەكادیمیئ ێژینەوەیەكیتو 

 ێژینەوەكەمانتو  ۆب یشانەناون ەمكرد ئ ێمەئ ەل یوا ەوەشئ ە،و ەكەوتو ن

 .ەینبك ەسەرل ی و كار  ینبزان ەباشب

 :ێژینەوەكەتو  گرنگی

و  ڕاڤەكردن ۆباش ب یۆرییەكیو ت ەرچاوەس ەماوبن ەبێتەد ێژینەوەیەتو  ئەم

 ەوە؛ئاواز  ەڕووی ل ێستەتائ ەك یكە،د یرانەیشاع ەوئ ەقید یكاركردنیش

 ێژینەوەیتو  ەتاك ەچونك ێنەدراوەتەوە،ل ڕیانئاو  ەوەناو  ی ئاواز  ەتایبەتب

 ەربەخۆس ەشێوەیەكیب یعرش ەوەیناو  ی ئاواز  ەربارەید ەربەخۆیەس

 .ێتكراب

 :ێژینەوەكەتو  ێشەیو ك گیروگرفت

 ۆب یروگرفتیگ ێشەوك ییەن ەكادیمیئ ێژینەوەیەكیتو  یچه ێمەئ بەبڕوای

و  ینن ێشەو ك ێگیروگرفتب ێژینەوەداتو  ەمل ێمەشئ ەبووبێت،درووست ن

 ەرچاوەیس ەبوونین ەنجامبدەین،ئ ەكار  ەمئ یكردبێتوا ەرئەوەشه ڕەنگە

 یاریكردنیو د ەناو  ی ئاواز  ەسەرل ێژینەوەیەكو تو  ەبوارەكەدال ەكادیمیئ

 ەمب ۆئەوەیهاندا ب ێمەیئ ەكادیمی،و ئ یزانست ەماكانیبەشێوەیەكیبن

 ەسەرو چار  ەمبكەینەوەك ەبوار  ەمئ ەگیروگرفتەكانیل ێكەشب ێژینەوەیەتو 

 .ەینبك

 :ێژینەوەكەتو  ڕێبازی 

 ی ئاواز  یباس  ەكارهێناوە،( مان بیكاری ش ەسفی)و  ڕێبازی  ێژینەوەیەداتو  لەم

 یرشاع ەشیعرەكانیدواتر ل ە،باو  ەئێستادال ەوەیئ ەكو  ەكراو  ەوەناو 

 كردوون. یكارمانو ش ۆهێناوەتەوەب ێویستمانپ ەینموون

 :ێژینەوەكەتو  بەشەكانی

 ەسەرب ەك ەبینێتەوە،د یكیداپراكت ەش یب ەدوو ل ۆی خ ێژینەوەیەتو  ئەم

 ەكو  ەتوێژینەوەكەدال ەكورت ك یدوو باس  ەشكراوە،چوار باسدا داب

 ەئەركەك ێژتردر  یدووباس  ەگەڵل ە،دانراو  یۆریت ەمایەكیبن

دوو  یەكەمی ەش یب ە،باسكراو  یادات ێژینەوەكەیتو  ییەكییەكەیپراكت

 ەربارەیكورت د ەشێوەیەكیب ێشەكییەكپ ەكدا و یەكەم ەباس یل ە،باس

 ەرخانكراوەت یدووم یباس  ین،دواو  یعرداش ەل ییەكەیو گرنگ ەوەناو  ی ئاواز 

 ێنجپ ەتایبەتب یعرییەوەش ەنموونەیب ڕەوانبێژی  ەرەكانیهون ۆب

 ەك ەوەدا،ناو  ی ئاواز  ەدرووستكردنیل ڕۆڵیانو  ی جوانكار  ەهونەرەكانیل

 (.ەوەپاتكردن ەرتكردن،ك یەك،دژ  ڕەگەزدۆزی، ەسەر،: )دوابەمانەنئ

 یو گرنگ ڕۆڵ یەكەم یباس  ە،دانراو  ۆب یدووباس  ێژینەوەكەتو  یدووم بەش ی

 ەوئ ەموو ه ەمیشەدوو  یباس  ەرچیو ه ەتەبەرباسخراو  ەكردنەوەدووبار 

گرنگن  ەوەداناو  ی ئاواز  ەدروستكردنیل ەكردنەوەدووبار  ەشنانەیو چ ۆر ج

 ەدەنگ،)تاك ەكرنەوەیدوبار  ەكباسكراون، و  یعرییەوەش ەنموونەیب

 (.ۆپلەك یوەدێڕودێڕ،ن ڕستە، ێ،گر  ە،وش ێشووەدەنگ،ه

 ێیپ ێژینەوەكەتو  ەرئەنجامانەید ەوئ ینگرنگتر  ێژینەوەكەشداتو  لەكۆتایی

 ەزمانیب ێژینەوەكەتو  ەیو پوخت ەرچاوەكانس یستیل ەگەڵل ەشتووە،گ

 .ەتەڕووخراو  ەرەبیع

 

 .ەوەناو  ەئاوازی ب ەیوەندییانو پ ڕەوانبێژی  ەرەكانیهون :یەكەم بەش ی

 ەوەناو  ی : ئاواز یەكەم باس ی

 ی ئاواز  ەڕۆكە،و ناو  ڕوخسار ەكەیباو  ەشكردنەداب یعرش ۆن چ هەروەك

 ی و ئاواز  ەرەوەد ی ئاواز  ەرس ەشكراوەتەداب ێوەش ەهەمانب یعریشش

و  ەمابن ەسەرل ەریەكەشیانه ەروان،و س ێشك ەرەوەد ی ئاواز  ەوە،ناو 

 ەوئ ێیل ەبەستم ەوەشەناو  ی ئاواز  ەرچیه ڕێژراون،دا یبەتتا یاسای

 ەچیو )ملك ەكەندرووستد ەقێكد ەك ێدەنگانەیەدار و بەنگد ڕووبەرە

(، 18، ص1999 ید،نابن()شاهو سع ەربەخۆس یان ێگیر،ج ڕێسای یاساو

 .ییەن یاریكراویاند یستەمێكیس ەوات

 ێگیری و ج ەگەشانەوەل ڕۆڵیان ینو چن یرب یجوان ەندەچ یعرداش لەجیهانی

 ی گونجاو  ێوازی ش یاتریشز  ڕەنگە ەشئاست ەوب ەره ەیە،ه ەقداد ەمری و ن
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و  ێژچ ەسەرل ەبێته ڕۆڵی ەقەكەداد ۆی ك ەناول ێكردنیانپ یاری و  یتەكانپ

 یناڵجو  ۆنییەتیهارم ە(، چونكەقد ێنەری )خو ەرانبەرب ەسەرل یگەری كار 

 ەكو  ەشوش  ەجێدەهێڵێت،ب ێنەرخو  یال  ەپێزو ب ەرز ب ێژی چ یاریدەیزمان 

و  ەهزر ل ڕەنگدانەوەی ەهۆی ناو سروشت ب ی تر  ەرەستەیەكیك ەره

 ەك ەوەیە،ئ ەتواناب یری شاع ەیە،ه ۆی خ ی و ئاواز  ەرمین ەالنداگ ەلتوریك

 ەجۆرێكب ەقەكەیداد ەگەڵل ەباگونجاو و ت ی ئاوازدار  ەیوش ێتبتوان

 .ەوەبكات ەهێزو ب ڵندب ەوەناو  ی و ئاواز  ەری هون یئاست ێنێتاربهەك ب

 ییەن ەرەوەد ی ئاواز  ەكو  ەوەناو  ی ))ئاواز  یەوا ێی)د.شوقى ضيف( پ

 ەندێه ەهەڵبژاردنیل یرشاع ەالیەوەب ەڵكوبخات ب ڕێكی یارد ەیاسایەكیك

 ەدێڕەل ێنانیانبن( و ه یكنز  ەیەكل ەنگەوەد ەڕووی )ل ەیەكل یكنز  ەیوش

، 1998 ەلی،ع ڵشاد(()د.دەكاتئاواز دروست د ەل یكەد كیۆرێج یعرداش

 ەمەنووری )د.حۆیەب ەوەیە،ناو  ی ئاواز  ەبەستیم ەمەشئ یارە(، د89ل

،  یارەو ناد ەشاراو  ێكیئاواز  ڕادەیەكتا ەوەناو  ی : ))ئاواز ەڵێت( دیكاك  ەرعوم

 ەنگیو د ەدارئاواز  ەیوش ەدوایب ەڕانو گ ەڵبژاردنه ی كار  ەنجامیئ ەل

 ەالیەكل ۆخۆی ب ەیانكار  ەمئ ە، ك ەدایەوشان ەوئ ۆزیكیو م ڵەییجو 

 یشەوەتر  ەالیەكیو ل ەكاتد یاری د یرشاع ەكەسییتاك ێوازی ش

 ەرو س ەردەمس یەك یری شاع ۆمەڵێك ەالیل ێوازەش ەوئ ەبوونەوەیدووبار 

 ەوئ یعرییەیش ڕێبازە ەوئ ێوازی ، ش ەدەبیئ ڕێچكەیو  ڕێباز ەیەكب

 (.126، ل2012 ی،كاك  ەرعوم ەمەنووری )د.ح(( یاریدەكاتد ەردەمەشس

 ەرواوەس ێشك ەڕێگەیل ەرەوەد ی ئاواز  ۆكردب ەمانئاماژ  ەپێشتردال وەك

 یعرش یاجیاكانیج ۆناغەق ەپێیب ێگیرج ڕێسایو  یاساو  ەكرێتدرووستد

و  ێتناب یاساودەستوور ەچیملك ەوەناو  ی ئاواز  ەاڵمب ە،خستوو  ڕێكی

 ۆیداخ یعرییەكەیش ەبەستەم ەگەڵگونجان ل ەپێیب ۆخۆی و ب ەرشاعیرەه

 ی و جوانكار  یاترز  ەنگداركردنیئاه ەمەبەستیب ەداو  ئەوەی ەوڵیه

بكات  ڕازاوەتر ەقەكەید ەك ەڵبژێرێت،ه ەوشەل ەندێكه ەقەكەید

 ە،واتاو  ەتخزم ێتەخستب ەیئاواز  ەوئ ەهەمانكاتیشدال ەوە،ئاواز  ەڕووی ل

 ەواتا،ل ڕاوداب ەاڵمب ەبێت،ه ۆش یخ ەنگیئاواز و ئاه ەقێكد ەگەرئ ەگینائ

 .ێ ناكر  ەگەڵل ەڵەیباش مام ەقید ەكو  ەوكاتئ ەوائ واز،ال  یواتا یان

 ەك ەوە،ناو  ی ئاواز  یدرووستكردن ێوەكانیش یباس  ێژینەوەیەمانداتو  لەم

 ەهەموو ب ەبندرووستد ەكردنەوەو دووبار  ڕەوانبێژی  ەرەكانیهون ەڕێگەیل

( ەزاشار  ەریم)ك یعرییش ەدیوانیل انیشەك نموون ەكەین،د ۆرەكانییەوەج

 .ەرگیراون و 

 ( دا:ەزاشار  ەریم)ك ەشیعرەكانیل ڕەوانبێژی  ەرەكانی: هونەمدوو  باس ی

 ی،واتاناس  ڕوونبێژی،) ەشەكەیەوەب ەهەرس ێب ڕەوانبێژی  یەئاشكرا وەك

 ەچنینل ەرچاویانو ب یارد ڕۆڵێكی ەدەبیاتئ ێژووی م ەدرێژایی( بی جوانكار 

 یەنێكیال  ەریەكەیانه ەك ینیوە،ب یاجیاوەج ەئەركیب یعرداش ێژی و چ

 وێنە ەكو  ەمایانەیبن ەول ەندێه ەمانەوێ د ێرەدال ەهێزكراوە،ب ێپ یعری ش

 ەشانەوە،ب ەول ەهەریەكب ەستینبب یعری ش ی و ئاواز  یو واتا و جوان

 ەركیئ یو واتاناس  ێنەو  یدروستكردن ەركیئ ڕوونبێژی  ەك ەجۆرێكب

 ی و ئاواز  یجوان ێدانیو پ ڕازاندنەوە  ەركیئ یشواتا، جوانكار  ەهێزكردنیب

 .ێدراوەپ

 ەپەیوەندییەكیك ەین،بك ڕەوانبێژی  ەرانەیهون ەوباس ل ەمانەوێ د لێرەوە

 ەویشئ ەیە،ه ەوەناو  ی ئاواز  ەتایبەتو ب یعرش ەئاوازی ب ۆڵیتوندوت

و  ەوەناو  ی ئاواز  ەبارەیل ەلیع ڵشادد.د ین،جوانكار  ەرەكانیهون ەل ەندێكه

 ەڵبەسته ەیناو  ی : ))ئاواز ەڵێتد ییەوەجوانكار  ەڕێگەیل یدرووستكردن

 ەگەڵل ێتناكر  ەدیب ۆنەكانداك ڕەخنەییە ەبەرهەمەل ێیەنو  ەیەكیزاراو 

 ڕەوانبێژییەكانیاندا ەلێكۆڵینەوەو ل ەگشتیب ەرەبیداع ەڕەخنەیل ەوەشدائ

 ی)رد العجز عل( و یع)جناس( و )الترس ەربارەید ێدوانانەیباس و ل ەوئ

 ەوەداناو  ی ئاواز  ەدەوریل ڕاستەوخۆالصدر( كراون 

 ەپێشەوەل ەكو  ەوابوو (. ك88-87، ل1998 ەلی،ع ڵشاد(()د.دەو ڕاونەتەسو 

 ڕازاندنەوەو  ەخشاندنن ڕۆڵیان ەتەنهاب ی جوانكار  ەرەكانیگوتمان هون

 یرانەوەشاع ەالیەنئاواز ل ەستخستنید ۆب ڕێگەیەك ەكو  ەڵكوب ییە،ن

 ەشێوازی باس ل ێك(ش كاتیكاك  ەرعوم ەمەنووری )د.ح ێبینراوە،ل یسوود

 یەوا ێیپ ەكات( د1970 – 1920) ێوانن ەسااڵنیل ردیكو  ێینو  یعری ش

 ەلێگ ەل ڕوویان ەوەناو  ی ئاواز  ەواوكردنیت ۆ))ب ۆناغەق ەوئ ەشاعیرانیك

 ۆیانخ یزمان ەلیقەیتواناو س ەل ەجگ ەمە، ئ ەكردوو  ڕەوانبێژی   ەری هون

 ۆیانخ یتوانا ۆنەتیكداف یئاست ەل ەكزماندا، و  ەكانیورد ەئاست ەل

 ەاڵم(، ب126، ل2012 ی،كاك  ەرعوم ەمەنووری (( )د.ح ەكارهێناوەب

 ەڕەتییانبن ەڕۆڵیك یانەكردووەتەوەج ەرانەیهون ەوئ ەیەه ەك ەوەندەیئ

 ەرەهون ەوئ  ەرچەندەه ەیە،ه ەوەداناو  ی ئاواز  ەدرووستكردنیل

 ەل ی جوانكار  ڕۆڵیو  ەیەه یبوون یكیشداكالس یعری ))شەل  ڕەوانبێژییانە

 ەل ڕۆڵی یشجوانكار  ەرەڕایس ێدانو  یعری ش ەل ەاڵمب یعرداپێدراوە،ش

 (.114، ل2015 ەلی،ع ڵحسا یار(( )زانەیەه یعریشداش یكردن ەنگدارئاه

 ی ئاواز  ەدروستكردنیل ەك ڕەوانبێژی، ەرانەیهون ەوئ ێمانوایەپ هەرچەندە

 ێنجپ ەسەرباس ل ێژینەوەیەداتو  ەمل ێدەترن،ز  ەیەه ڕۆڵیان ەوەداناو 

 ەئاوازی ب ڕاستەوخۆیان ەپەیوەندیك ەكەیند ی جوانكار  یاری د ەری هون

 یەك،دژ  ڕەگەزدۆزی، ەسەر،)دواب ەوانیشئ ەیە،ه یعرەوەش ەوەیناو 

 ەماننموون یرشاع ەشیعری ل ۆهەریەكەیانب ە(ن، كەوەدن، پاتكردنەرتكر ك

 .ەرگرتووەو 

 

 العجز(. ی)ردالصدر عل ەسەردواب .1

 ڕەوانبێژییەكاندا ەرچاوەس ەنێول ەرەوەس ەوناوەیل ەجگ ەرەهون ئەم

 ەنیوەدێڕل یەكێكیان ەك ەدوو وش ەبوونیل یتییەبر  ێدەڵێنپ ی( ش ێنانەوە)ه

 ەئاخری ل ەك ەیەوش ەو))ئ ێدواتر هاتب ێڕی د ەنیوەل ەویتریانو ئ یەكەم

 ۆنراوەكەوەه ەسەرەتایل ەوش ەشنیچ ەره ۆنراوەكەوەیە،ه

 ەیەیوش ەوئ ەبێد ە(، وات137، ل1978 ی،سوجاد ەالدین(()عێ بوتر 

 یانواتا ەمانه ێڕەكەداد یوەن ەهەردوو ل ەدرووستكردوو  ەرەكەیهون

 یاجیایج ێوازی ش ەلێككورددا گ یرانیشاع یعری ش ەنێول ەبێت،ه

 ەێپێكهاتوو ل ەسەرەكەیدواب ەیەیوش ەوئ ەك ەجۆرێكب ێدرووستكراوە،ل

 ەندێكجار،ه ەگۆڕێتد ێنیشو  دێڕەكاندا یوەن ەنێول ەكارهێنانیب ەپێیب

 ەڕاستناو  ەكەوێتەد ەیەواش ه ی جار  ێت،د ێڕەكەوەد یوەن ەسەرەتایل

 یاری د ێوازی ( دوو شەزاشار  ەریم)ك یعرەكانیش ێڕەكانەوە،د یوەن ۆتاییك یان
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 ەپێیك ەوشێوازەیو ئ ڵبدارقا یستوون یعری ش ەاونیشئ ەگرتوو  ەخۆل

 ەرەهون ەمئ ەینموون شێوازەكەدا ەهەردوو ئازاد، ل یعری ش ەوترێتد

 ەشیعری ل ەیەكننموون ەندچ ەوەخوار  ەئەمانەیك ەكەون،د ەرچاوب

 :ەڵێتد ە،ئازاد ەشیعرێكی(دا ، كیكێكدا ەساتی)كار  ەشیعری ل یر،شاع

 ێیینەیەم ە: كچدەیگوت

 ەرامەح ەزەرن مێینەش

 یینمانئا بۆ

 ( 306، ل2016 ەزا،شار  ەریمك یوانی)د  یزامەو ن ەستوورد ئەمە

 ەكارهێناوە،ب یەكەمدا ێڕی د یوەن ەكۆتاییل ی(ێینە)م ەیوش یرشاع لێرەدا

 ەستد ەوش ەهەمانب ەمدادوو  ێڕی د یوەن ەل ەوەئ ەدوایدواب ەره

و  ێ)د ەشیعری ل یان ێدرووستكردووە،ل ەسەری دواب ەری و هون ێدەكاتەوەپ

 :ەڵێت( دیەنا

 ەیەتاز  ەمامین بااڵی

 380ل                     اڵیەو با ەژن ب جوانترین

 ە،درووستكردوو  ەسەری دواب ەری ( هوناڵ)با ەیوش ەل یرشاع ێڕەشداد لەم

 ەكۆتاییل یكەشد ەوی و ئ یەكەم یوەدێڕی ن ەسەرەتایل یەكێكیان ەك

 یعری ش ەنێول یاترز  ەبەكارهێنانل ۆرەج ەمئ ەمدایە،دوو  یوەدێڕی ن

 :ەڵێت(دا دۆشن یانیساوا ەی)باخچ ەشیعری ل ەروەهاه ە،باو  یكیداكالس

 ۆشن یانیساوا باخچەی

 ۆئاس ەكو  ڕووناكەو  پاك

 ینو زان ێندەواری خو  ئاسۆی 

 ینژ  ڕاستی ڕێبازی  ڕێگەو

 ەختیاری و ب ۆش یخ ژینی

 382..                  لەمباری و خ ۆش یناخ ەل دوور

 ەكانیوش ەنگدانەوەیو د ێدانجوانكردن و ئاواز پ ۆب یرشاع ەبینیند وەك

دواتر،  یوەدێڕی ن ەدەسپێكیب ەكردوو  یوەدێڕەكانین ۆتاییك ەیوش ەقەكە،د

 ەدەقەكەب ڵرفێنیشد ێكیو ئاواز  ێپێكهاتووەل ەسەری دواب ەمەشب

 . ەبەخشێتئ

 

 :ڕەگەزدۆزی .2

 یانو واتا یاوازج ەمێكك یان یتپ ەل ێوەهاوش ەدوو وش یبوون ەل بریتییە

 ەش یدووب ەكاتەد ەرەكەهون ۆی خ ۆب وازییەشیاج  ەوئ ەك یەكنەبێت،

 ەندێكه ەالیب ەچونك ەپیت،ل ێوەوتمان هاوش ۆیەب ێكجودا،ل

 ەدەنگدال ەك ەوش ەدوو ل یتییەبر   ڕەگەزدۆزی ەدەبەوەئ ەلێكۆڵەرانیل

 ۆفیق،ت یرزام ەلیع ڤان: د.ئا ڕوانە)ب یاوازبێتج واتایانبچن و  ەیەكل

 ێمەئ ەاڵم(، ب 30،  ص 1991: محمد عزام ، ەروەها، ه74،  ل2012

 یەكەمیان ۆ،دوو ه ەبەرل ە،نادرووست ێناسەیەپ ەوئ ەالمانەوەب

 ەوئ ەسایەی( لەواونات ەواو،)ت ڕەگەزدۆزی ۆرەكەیج ەردوو ه ەبەرئەوەیل

 ەواونات ڕەگەزدۆزی ەیەیدوو وش  ەوئ ەچونك ەوە،نابن ێج ێناسەداپ

 یت،پ ێوەیش یت،پ ۆریج یت،پ ەی)ژمار  ەهۆی ب ەنگاد ەل ەكاتدرووستد

 ەگەرئ ەبەرئەوەیل ەمیاندوو  یاوازە،ج یكەد ەكەیوش ە( لیتپ ڕیزی 

 ەكو  ەنگەكانەوەد یان ڕگەب ەرس ێس یستر  ەهۆی بن ب ەواویشت ڕەگەزدۆزی

 ۆری ز  ڕێكیمشتوم ڕەنگە ەشباس ەمن، ئیاواز ج ەڵكوو ب ێنرێنەوەناخو  یەك

 ێكوتار  یان ەتوێژینەوەیەكب ەداهاتوودال ەدەیند ەوەئ ەوڵیه ێتب ەدواوەب

 .ڕوونتربكەینەوە ەتەباب ەمئ

 ەهەموو ب ڕەگەزدۆزی)) ەوەیەئ ەگرنگ ێمەئ ۆب ەوەندەیئ تەنها

 یعرداش ۆزیكاڵیم ڕیتمی ەپێكهاتەیگرنگ ل ڕۆڵێكی ۆرەكانیەوە،ج

 ەكەباس ەبەرئەوەیل ێرەشەوە(. ل116، ل2008 ی،چال ەعبان(()شەگێڕێ د

 ڕەگەزدۆزی ەڕەتییەكەیبن ۆرەج ەردوو ه ەل ەنموون ەنهات ێژنەبێتەوەدر 

 .ەرەكەهون ەب یبەتتا ەكارییەكانیورد ەرس ینەو ناچ ەردەگرینو 

 ەتەواوەتیب  ەفۆرمدال ەك یاترز  یان ەدوو وش ەل یتییە: بر ەواوت ڕەگەزدۆزی

 یچه یت،پ ڕیزی و  ێوەش ۆر،ج ە،ژمار   ەڕووی ل ەكانیوش ەوات یەكبن، ەكوو 

 ید: السڕوانە)ب یاوازبێتج ەریەكەیانه یاو وات ەبێتن یاوازییەكیانج

 دوایی ۆچیك ۆب ەك یعرێكداش ەل یر(، شاع356، ص2005 ی،احمد الهاشم

 :ەڵێتد یوەنوس ێكی( ناو ەگرین)ئ

 (ەگرین)ئ ەوەیهاتن ێب ەگریانب گەر

 245ل                               ەگرینئ ۆی ب ێمەئ ێماب هەتاكو

 :ەڵێتد یان

  ۆیەك ەكەیشار  ەمیخ خەرمانی

 110ل                                   ۆیەك ەدڵمال ەجارێ ب ئەمڕۆ 

و  ەدرووستكردوو  ەواوی ت ڕەگەزدۆزی( ەگرین)ئ ەوشەیل یرشاع لێرەدا

 ەمەدوو  ێڕی د ەرچیه ە،كردار  ەدووەمیشدال ەس،ك ۆب ەناو  ەیەكەمیاندال

 ەنیوەدێڕی ل ەك ە،(دا درووستبوو ۆیە)ك ەوشەیل ەواوت ڕەگەزدۆزی

 ەواتایب ەمدادوو  ێڕی د ەنیوەو ل ێت( دۆیە)ك ی شار  ەواتایب یەكەمدا

 ەك ەیوشان ەوئ ێڕەكەداد ەهەردوو ل ەوەشئ ەرەڕایس ێت،( دۆبوونەوە)ك

 ەمەشب ەكارهاتووون ب ەرواس ەیوش ەكو  ەدرووستكردوو  ەرەكەیانهون

 یعری ش ەماشایەكیت ەگەرئ ەخشیوە،ب ێڕەكەد ەب ڵڕفینید ێكیئاواز 

 ڕەگەزدۆزی ەكارهێنانەیب ۆرەج ەمل ەین،بك ەگشتیب یكورد یكیكالس

 ەوەیناو  ی و ئاواز  ەكرێتد ەدیاندا بیر شاع ەشیعری ل ەزۆری ب ەواوت

 . ێڕێكخستووەپ یعرەكانیانش

 ڕەگەزدۆزییەكە ەیوشان ەوئ ەك ەوەیە: ئەواونات ڕەگەزدۆزی

 یاوازییانج یتەوەپ ی(ڕیز ێوە،ش ۆر،ج ە،)ژمار   ەڕووی ل ەكەندرووستد

 .ەرەنهون ەمئ ەیەكینموون ەندچ ەمانەشئ ەبێت،ه

 ڕێژەب ەخوڕ ب ڵت،ئا ێسكیفرم یە،چاو بگر  ئەی

  254ل                                    ێژەبن ێراخ ەمانەقار  ەمئ ێنینیخو  الشەی

 ەستو ه ۆشخ ێكی( ئاواز ێژەبن ڕێژە،)ب ەیوش ەردوو ه ەهێنانیب شاعیر

 ەك ەكان،وش ەمیدوو  یتیپ ەجیاوازی ب ەك ەخشیوە،ب ەشیعرەكەب ێنیبزو 

 .ە( و )ن( بوون درووستكراو ڕ)

 ەهیدانەش ی سوور  خوێنی

 149ل                                                        ێكۆشانەت ی دوور  ڕێگەی

)سوور، دوور(  ەكانیوش ەل ەواونات ڕەگەزدۆزی یرشاع یعرەشداش لەم

 ەیوشان ەوئ ییەن ەرجم ەبینیند ەكو  ە،راو درووستك یتپ ەجیاوازی ب
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 ەڵكوب ێڕەكانەوە،د ۆتاییك ەوتبنەك ەمیشەه ەكەندرووستد ڕەگەزدۆزی

 ەل یعرش ی ئاواز  ۆشكردنیجوانتركردن و خ ۆب یرانشاع ەندێجاریشه

 ۆرێكیج ەرواداو س ێشك ەپاڵل یانهێناوە،دا ەرەتاشەوەس یان ەڕاستناو 

 ەیەواش ه ی جار  ەوەیە،ناو  ی ئاواز  ەویشئ ەك ێبنیاتناوەپ ەئاوازیانل یكەد

 :ەكو  ێند یەكەوە ەتەنیشتیو ب یوەدێڕدان ەهەمانل ەكانوش

 بوو  ەنجەرو خ یرت یژی ت باوەڕی 

 141بوو                         ل ەشتەرو ن ێزەدوژمن ن ی چاو  بۆ

 

 :یەكدژ  .3

 ڕیكەوتنی ەپێیب ەك یاترز  یان ەدوو وش ەهاتنیل یتییەبر  ەشیعردال دژیەك

 ەوشان ەم))جا ئ یەكتربن ێچەوانەیدژو پ ەزمان ەوئ ێوەرانیئاخ

 ێ،ب یەكەم ەرێین ەمیاندوو  یانیش ەبێ،ه ەربەخۆییانس ەفەرهەنگدال

 یان ڕاناو،دوو  یاندوو فرمان،  یاندوو ناو،  ەكاندوو وش ییەن یشگرنگ

بن،  ۆرداج ەیەكبن، ل ەرچییەكدوو ه یان ەڵناو،دوو ئاو  یان چاوگ،دوو 

، 2011 ەفا،مست ەبدوڵاڵع یدریس(()د.ئێكجیادابنل ۆریج ەدوو ل یان

 ڕۆژ، ەو،)ش ەكو  ەفەرهەنگدال ەوش ەسەربەخۆییل ەبەست(، م294ل

ناچم،  ەچم،)د ەكو  ەرێشن ەروەها...هتد(، هیسپ ڕەش، ڕووناكی، یكی،تار 

 ەوئ ی))هاتن ۆرەكەیەوەج ەهەردوو ...هتد(، ب ەچوو ن چوو، ەكڕە،م ڕە،بك

 یعرەكەش یسەری ب یان ێنەرخو  ەب ەستێكه ەشیعردال یەكانەدژ  ەوش

 ڵحسا یار(() زانەهێنرێتد ەدەستب ێل ەعنەوی م ێكیو ئاواز  ەبەخشێتد

 ەوەیەناو  ی ئاواز  ەعنەوی م ەئاوازی ل ەبەستیش(، م116ل 2015 ەلی،ع

 ێنەرخو  یال  ەیەجانێكو ه ەژانه واتایانە،دژ  ەوش ەوئ ەدەنگدانەوەیك

 ەو( لەصیرب ەسەن)د.كامل ح ەكات،درووست د ەقەكەد یسەری ب یان

و  ەیەه ەوەداناو  ی ئاواز  ەگەڵل ەوی پت ەیوەندییەكیپ یەكدژ  ڕوایەدایەب

 ۆییناوخ ی ئاواز  ەگەڵل ەیوەندییپ ێناب ێمەوەئ ەالی: )ب یەكدژ  ەڵێتد

 ەنگیو ئاه ەنگید ێنەوارێكیشو  یچه ەك ینوابزان ڕێنرێ بپچ ۆنراوەوەه

و  ەستو ه ێشكم ەل ەنگدەرەوەد ییواتا یەكترێكی ەرانبەرب ەشنە...چییەن

و  ۆز س ەل ەك ەراوردكاریەیب ەوو ئ ەرپادەكەنب ێنەرداگر و خو  ێ گو  ەستین

 یو مانا ەگونجاون ەڵوێستیه ۆرانبازی ز  ۆی ه ەدا ب ەستیاره ەڵچونیه

 یز: د.كامل حسن عز ڕوانە()بێنێپەچەسد ەڵدەداوه ەرس یەكەوەدژ 

 ڕوون  یاترز  ەوەخوار  یعرانەیش ەنموون ەم(، ل200، ل1983 یر،البص

 ە( دا كێشەیەكك ەیەكیدژب ەمسەری )دوو ج ەدەقیل یرشاع ەبێتەوە،د

 ەشكردووە،داب ۆیداخ یبوون ەمسەری دوو ج ەسەرب ەرتاپاس ەقەكەید

 ەوئ دەنگدانەوەی ۆش یخ ۆیەشەوەه ەوب ەكارهێناوە،ب یەكیدژ  ۆرترینز 

 ەقەكە،د ەوەیناو  ی ئاواز  ۆدرووستبوونیب ەمابن ەبووەتەك یەكانەدژ  ەوش

 :ەڵێتو د ێدەكرێتپ ەسته

 كاتدا لەیەك

 یمئاشت شەڕم

 ڕاستیمو  درۆ 

 ینمو ش شایی

 342ل                                               ینمو ژ  مەرگ

 ۆمەڵك ەجۆرەكانل ەجۆرێكب ەك یەكەیەدژ  ۆرەج ەوئ ەرەوەس ەیوشان ئەو

 ەیبینێت،د یەكدی ێچەوانەیدژو پ ەكو و  ەسەركردووەل ڕێككەوتنی

 ەرێیەكانەوەن ەئامراز  ەڕێگەیل ەك ەن،نموونان ەوئ ەوەشخوار  ەمانەیئ

 .ەبندرووستد

 ەبەخش ید ەوقیش ەسوتاود ۆی خ بۆ

 141ل                       ۆش یخ یللەتم ۆب ۆی خ ۆب ناخۆش ی

 

 :ەڵێتتردا د ەشیعرێكیل یان

 ەساتەكار  ڕپ یایدن ژیانم

 262ل                            ەهاتەهات و ن ڕێگەی تەلیسمی

 ەبێت،ه ەوەناو  ەئاوازی ب ەیوەندیو پ ەبێه یەكەدادژ  ۆرەج ەمل ئەوەی

 ەوش ەمیشەه ەچونك ەكەدا،دوو وش ەنێوانل ەیەه ەنگیهاود ێرەل ەوەیەئ

 ەكەیئامراز  ەگەرو واتادا ئ ەدەنگو ل ەرێكەیەئ ەوش ەره ەكەكراو  ەرێ ن

و ئاواز  ەكردنەوەیەدووبار  ەنگیشد ەیبوون یەك ەوئ یەكن، ێكرابێتەوەل

 .ەكاتدرووستد

 

 :ەرتكردنك .4

 ەشكردنیو داب ەرتكردنك ەل یتییە)) بر  ەك ییە،جوانكار  یكەید هونەرێكی

 ەشەكانیب ەگەڵل ەربەشێكیشو ه ەشێكداب ەندچ ەسەرب یعرش ێڕێكید

 ی سنوور  ەل ەنهات ێوەیەش ەمئ ەبن،د ەرواهاوس یانهاوئاوازن  یانتردا 

 ەندینچ ە،كراو  ەرتك یعرەكەش ەرتاپایجارس ەندێه ەڵكوب ییەن ێڕێكداد

 یان ەشچوار ب ەب ەكرێند ێڕەكانجار د ەندێه ەیەه یاجیایج ەیو ێش

 یەتییەوەگرتوو  ەرتكردنەكەك ەك ەشانەشب ەوو ...هتد، ئ ەشو ش ێنجپ

و  ێدەكرێتپ ەستیه ەڕوونیب ەوەناو  ی ئاواز  ەوابن ئ ەرواهاوس ەگەرئ

 یار(()زانەبەخشێتد یعرەكەش ەب ێنبزو  ەستو ه ۆشخ یۆسیقایەك م

 ەره ەشەكانیب ۆی خ یرشاع ەیەوا ه ی (، جار 120ل، 2015 ەلی،ع ڵحسا

 یان ەرتەكانەوە،ك ێون ەخاتەد یزەفار  یان ەوەشب ەكات،د یاری د ەرتێكك

 ەبەستێتەوە،ئ ەیەكەوەب ەرتەكان)و( ك ەنگید ەب یزەفار  ەبری ل ەندێكجاره

 :یەتیگوتوو  ۆیەداك ەوەسفیل ەك ەزاشار  ەریمك یعرەیش ەنموون ەمئ ەكو 

 ەختەرەو ئ یو حاج یدقاص شاری 

 284ل                        ەرەو هون یعرو ش یلمع سەرچاوەی

 ڵدارەو د ەیلیو م ەونیع شارەكەی

 286ل                              ڵزارەو د ڕاجیو  ەردالو  جێی

 یعرەكەیش ەسەرتاپایك ەقند ەمانه یه یرشاع یعرەیش ێڕەدوو د ئەو

)و(  ەنگید ەب ەرتەكانیش یك ێوانو ن ەكردوو  ەرتك ەرتك ێوەیەش ەوب

و  ێشهاو ك ەردێڕێكه ەرتەكانیك ەرچەندەه ەستووە،ب ێكەوەپ

 ەویشو ئ ەبیسترێتد ەنگێكئاه ۆرەج ەوەشدائ ەگەڵل ەروانین،هاوس

 ێڕێكد یوەن ەره ەرتەكانیك ەشبوونەیداب ئەو ەوەیەناو  ی ئاواز  یارەد

 ێڕێكد یوەن ەره ەرتەكانیك یرشاع ەبێتواش د ی جار  یانكردووە،درووست

 :ەیەنموون ەمئ ەكو  ەكاتد ەرواهاوس

 ەخاو  ەگریجەئ ەشەگ ڕوومەت ڕەشە ئەبرۆ 
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 200ل                 ەالو  یئاواتــــــ ینەت ڕپ ڵد یرینەش خوێن

 یەكەم ەرتیك ەرتەوەك ێس  ەب ەكردوو  ێڕەید یوەن ەره یعرەداش ەل شاعیر

 یوەدێڕەكەشن ەردوو ه ێهەمیس ەرتیك ەروان،هاوس یوەدێڕەكانن ەەمیو دو 

 ی تر  ێوەكانیش ەهەموو ل ۆرەج ەمئ ە،درووستكردوو  ەروایانس ۆیانخ ۆب

 .ێدەكرێتپ ەسته ەجوانیب ەوەیناو  ی ئاوازترن و ئاواز  ۆشخ ەرتكردنك

 

 :ەوەپاتكردن .5

 ەهەمانب ەیەكوش ەكەرقس ەوەیە))ئ ەییەوش ی جوانكار  هونەرێكی

واتا  ەچونك ەبرێتد ۆب ەنایپ ەبەرئەوەل ەمەشئ ەوە،و واتا پاتبكات ەربڕیند

واتا  ەبەرئەوەیل یانەگوتوو  یانزانا ەكوو  ە،فراوانتر  ەوش ەل ەندێجاره

 ەوەپاتكردن ەخواستوو  ەهایو  ێویستیپ ۆیەب ەفراوانتر  ەكانوش ەل ەگشتیب

 ەفا،مست ەبدوڵاڵع یدریسكان(()د.ئواتا ڕكردنەوەیپ ۆب ێتبدر  ەنجامئ

 (.245، ل2011

 ۆب ەكراوەوش ەدووبارەكردنەوەیل ەباسك ێژینەوانەی،تو  ەول ەهەندێل 

 ەوەن،پاتكردن ەری هون ەینموون ەكان،نموون ەوەناو  ی ئاواز  یدروستكردن

 یەجودا ەوەپاتكردن ەری و هون ەڵەیەه ەوشێوازەئ ەالمانەوەب ێمەئ

 ەپاتكراو  ەیوش ەمیشەه ەپاتكردنەوەدال ەچونك ە،وش ەدوبارەكردنەوەیل

 ەداوش ەكردنەوەیدووبار  ەبابەتیل ەاڵمب ێت،د یەكەمدا ەیوش یاەدو ب

 ەڵكوب ەكارهاتبێت،ب ەوەپاتكردن ەمەستیب ەكراوەكەدووبار  ەوش ییەن ەرجم

 ەكردنەوەكاندووبار  یرانشاع یعرش ەنگداركردنیئاه ەبەرزیاترل ۆرجارز 

ا ەكاتێكدل ەمەئ یعرەكە،ش ەرتاپایس ۆب ێدەپەڕێننت ێڕد ێڕو د یوەن ەئاستیل

 ەوەیئ ەاڵمب ێناپەڕێت،ت ێڕد ەئاستیل ەمیشەه ەداوش ەپاتكردنەوەیل

 ێكیئاواز  ەوەیانەبوون ەدووبار  ەوئ ڵەتێكداحا ەهەموو ل ەوەیەئ ەگرنگەك

 .ەبەخشند ەدەقب ێنبزو  ەستو ه ۆییناوخ

 خوا یئازاد تێكۆشەری 

 204خوا                     ل  یدوژمن دوژمنێكە،

 یان

 ەباو  ەكبازییچ ەكەوچ ڕۆژی  ڕۆژ

 109ل              ڕاوە ڕاوە ەره ەوبگر  ەبگر  هەر

 ەمیاندوو  ەك ە)دوژمن( دووجار هاتوو  ەیوش یەكەمدا ێڕی د لە

 ێڕی د ەل ە،كردوو  یاریید ەكەیدوژمن ۆریج یەكەمیانەو ەوەیپاتكردن

 ەوەیان( پاتكردنڕاوە ە،بگر  ەك،چ ڕۆژ،) ەكانیوش ەمیشدادوو 

 ێڕی د ەكو  ەریەكەیانه ەكانپاتكراو  ەوش ەبینیند ەكو  ە،درووستكردوو 

 .ەیەه ۆریج ەكەپاتكراو  یەكەم

 ەوش ە،وش ەكردنەوەیدووبار  ەتایبەتو ب ەكردنەوەدادووبار  لەبابەتی

 ەپێشەوەل ەروەكدرووست ناكات، ه ێوازێكو ش ۆر ج یچه ەكراوەكەدووبار 

 ێوازەكانیانەوەش ەهەموو ب ەكردنەوەدووبار  یچ ێت،ب ەوەپاتكردن یوتمان چ

 ەوئ ەمەرجێكب ەقەكاندان،د ەوەیناو  ی ئاواز  ەخزمەتل

 بن. یعرییش ێویستیپ ەپێیب ەنەبوونەوەیادووبار 

 

 ەوەیناو  ی ئاواز  ەپێكهێنانیل ەكردنەوەدووبار  ۆرەكانیج ڕۆڵی :ەمدوو  بەش ی

 .ەزاداشار  یعرەكانیش

 .ەكردنەوەدووبار : یەكەم باس ی

 ەب یرانشاع یعرە،ش ەوەیناو  ی ئاواز  یدرووستكردن ەرەدیاری ه ڕێگەیەكی

 ۆب یەكەمیان ەدەن،ئ ەنجامئ ەكردنەوەدووبار  ەبەستدوو م

 ەڕێگەیل یەیەو واتا ەبەستم ەوئ ێكردنەوەیل ەختج ەوەودووپاتكردن

 ۆب ەمیاندوو  ەكراوەكەوە،...هتد( دووبار ڕستە ە،وش ەنگ،)د

 ەیوەندییەكیپ ەوەبوون ە))دووبار  ەچونك ەوەیە،ناو  ی ئاواز  یدرووستكردن

و  ەو وش ەنگد یستاتیكایو ئ یجوان ەالیەنیب یەكداچووی ەناوو ب ەتینب

 (.84،ل2009 ۆشناو،خ ەرعوم ێمن(()هەیەه ڕستەكانەوەو  ەستەواژەد

 ێوازی ش ەلێكگ یرانداشاع یعری ش ەقید ەنێول ەكردنەوەدووبار  دیاردەی

 ە،وش ەنگ،د ێشوەه ەنگ،د ە)تاك ەكردنەوەیدووبار  ەوانەل ەیەه

 ۆی و ئاس یستوون ەشێوەب ە(، كۆپلەك ێڕ،و د یوەدێڕن ڕستە،(، ێز)فر ێ گر 

 ەتوێژەرانەوەل ەندێه ەالیب ەكرێن،د ەدیب ەدەقەشیعرییەكاندال

 ۆب ێت،ب ۆیدائاس ەئاستیو چ ل ێتب یستوون ەئاستیچ ل ەوەنەكرد))دووبار 

 ەخشان(()پیعرەكەیەش ۆسیقایو م ەمكو چ یقاعئ ەختكردنەسەرج

 ەجگ ەبینند یتر وا ەندێكیه ەاڵم(، ب142، ل2009،  ەحمەدئ ەلیع

تربن  ەبەستیم ەڵگری ه ەكردنەوەكانئاواز، دووبار  یدرووستكردن ەبابەتیل

 ڕێژەی یاردەید ەل ەكرێ : ))دەڵێت( دیرزام عەلی ڤان)د.ئا ەیەوەبار  ەمل

 ەرەبیو ع یكورد ەشیعری ) ر ، م  ، ن  ( ل ەنگید ەرس ێه ۆری ز  یەكارهێنانب

 یاترتر ز  ەنگەكانید ەل ەنگانەد ەئەوك ەڵهێنجینه یە ڕاستی ەودا ئ یو فارس 

 ەمناكەیخ ەوسۆزەئ ەتایبەتیب ەگەیەنن( دیخود ۆزی)س ەاللەتید

،  ۆشراوەپ ێپ ڕۆژهەاڵتی یكیكالس یریكیل یعری ش دەقی ەردەیەكپ ەوەكك

 ەتوانند ەوائ ەڵنەگرتبێه ڕاستەوخۆشیان ەاللەتید ەنگەكاند ەگەرواتا ئ

 ەیترپ  ەواتە. كەقەكەد ۆسۆزیبن ب یحابەخشئ ەك ێننب ێكپ ەشێكك

 ڵیقو  یواتاو ئاست ڕووەو ەڵكوب ەدەقەكاننادا ب ێكئاواز  ەنهات ەنگەكاند

(، 119، ل2013 ۆفیق،ت یرزام ەلیع ڤانچن(()د.ئاڕۆدە ەقەكانیشد

 ەبوونەوەوە)دووبار  ەڕێگەیل ەوەیەئ ێتگرنگ ب ێمەئ ۆب ەوەندەیئ

 ەبەخشرێتد یعرەكەش ەرتاپایس یان ێڕد ەب ۆشجوان و خ ۆسیقایەكیم

 ەمئ ەكات،د ەهێزب یعرەكەش ەری و هون ێستاتیكیئ یەنیكاتدا ال  ەمانه ە، ل

 ەبێت،درووستد ەبوونەوەدووبار  ەڕێگەیل ەك یستاتیكایەی،و ئ ۆسیقام

 ێب ەردەوامو ب یاترز  ێدەكاتل یوا ەڵكو، ب ێڵێتناه ێنەرخو  یال  ەل ێزاری ب

و  ەروونید ڕەهەندی(، 150، ل2013 ین،حس یواكەریم()هێندنەوەخو  ەل

 ەمئ یرشاع ۆن چ ەك ەیە،ه ەرەكییانس ڕۆڵی یرشاع ۆشیاری ه یئاست

 ۆن چ ەروەكه ەچونك شیعرەكەیدا، ەنێول ەچنێتد ەكردنەوانەدووبار 

 ەوب ەره ەكەون د ەرچاوب ەمانەئ ۆرانیداو گ یریكیل یعری و ش ەفۆلكلۆر ل

 ێرەدا)لینینبب ەمانەئ ەكرێت)مناسبات( د ۆنەشداب ەشیعری ل ێوازەشش

 ەركەوتنیب ەساتیل ێنەر(، خو ینبنوس ەسەری ل ەدرێژی تا ب ییەن ەبوار  ەوئ

 ەرز ب ەچێژێكیب ەیشتنگ ۆدا بەكردنەوەیەدووبار  ەری هون ەمئ ەگەاڵل

 :ەوانیشئ ەیە؛ه ۆشیاری ه یەنیال  ەدوو ب ێویستیپ

 .ەگشتیب ەقەكەد ۆب ەرگرو  ەزووی و ئار  ەزاییشار  •
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 ێیدات ڕۆڵیان یرشاع ەلیقەیس ەتواناوك ەقە،د ەری هون یئاست •

 ەڵكو( الواز، بی)انشائڕشتەیەكیدا ەتیباب ەبووبێتەن ەقد ەجۆرێكب ەیە،ه

 ێویستەپ ەیەه ەدووبارەكردنەوەكەدال ەك ەیامەوە؛ئاواز و پ ەئ ەهۆی ب

 ەرب ەرداهون ەكایەیل ەستبكاتو واه ەری هون ۆخێكید ەبخات ەرگرو 

 ێژینەوەیەداتو  ەمل ێمەئ ەكەوێت،د یعری ش یزمان یهانیو ج وێ ن ەدلولیم

كردوون،  یاریماند ەپێشەوەل ەك ەكردنەوەدووبار  ێواازانەیش ەوئ ەموو ه

 .ەهێنینەوەئ ۆب یعرییش ەینموون یرشاع ەدیوانیل

 

 ( دا:ەزاشار  ەریم)ك ەشیعرەكانیل ەكردنەوەدووبار  ۆرەكانیج: ەمدوو  باس ی

 یرشاع ەوەناو  ۆئاوازی ب ەوانەنئ ەكردنەوەدووبار  ۆرانەیج ئەم

 یعرش ۆب ەكردنەوەیەكدووبار  ەموو ه ەالمانەوەب ەنەبێو  ەكاریهێناون،ب

جار  ەندێه ەڵكوب ین،بزان ی ئاواز  ەدرووستكاری و ب ینبزان ەپێویستب

 یچ جا ەكات،درووستد یعریشش یعرییەتیش ۆت بگرف ەكردنەوەدووبار 

 بكات. ەنگدارترو ئاه ۆشترخ اوەوەن ی ئاواز  ەوەیئ

 :ەنگد ەكردنەوەیدووبار  (1

 ێرەدال ە،زمان ۆڕیواتاگ ەیدان ینبچوكتر  ەیڵێند ەوانەكانزمان ەكو  دەنگ

 ەوو ئ ەكەیند ەسەرل ی كار  ەشیعردال ەوەناو  ی ئاواز  ەتیباب ەكو  ێمەئ

 .یكاردەكەینش ەیبینێتد یعرداش ەوەیناو  ی ئاواز  یاتیبن ەل ڕۆڵەی

 ەمیشەه ەنگد یعری،ش ەدەقیل ێژینەوەو تو  ێكۆڵینەوەل ێژووی م بەدرێژایی

و باس  ێدوانل ۆرز  ێداو نو  ۆن ك ەڕەخنەیل ە،بوو  ێژەرانتو  ێڕامانیت ێیج

 یعری ش ەقێكید ەره ەگەرئ ەكەون،د ەرچاوب ەتەباب ەمئ ەربارەید

 ێیج ەبنەد ەنگێكد ەندچ یان ەنگێكد ەبێتن ەدەگمەنب ێنینەوەبخو 

 ێدانو  ەڕەخنەیل ۆربەركارهاتوون،ز  ەردەقێكداه ەبنیاتیل ەن، كەرنجماس

 ینگیگر  ەرێكیهون ەو ب ەباتد ی ناو  یتیپ ێوەیهاوش ە())بۆهین)جان ك

 ( .246، ل2013 ەحمەد،ئ ەمەدمح یە(()د.سافەنێتداد ڕیتمی ەوكردنیپت

 ەقێكداد یاتیبن ەل ەزۆری ب ەك ەنگییەید یان یتییەپ ێوەیهاوش ئەم

 ەندێكیه ەالیب ییەوجوانكار  ەركێكیئ ەرەوەنوس ەندێه ەالی))ب ەبینرێتد

 ەرەوب ییەكەیجوانكار  یەنەال  ەهێنێد ەپێكیك ەییەیئاواز  ەمابن ەوئ ەوەتر 

(، 113ل، 2013 ۆفیق،ت یرزام ەلیع ڤان(()د.ئاەگوێزێتەوەد ەاللید ەركیئ

درووست  ێكگونجان ەنگد ەكردنەوەیدووبار  ەوەصالح( ەحمەد)د. ئ ەالیب

بگات  ێنەرخو  ەب ەیەوێ ئ ەك یەیواتا ەوو ئ یرشاع ەروونید ێوانن ەل ەكاتد

 (.102، ص2013 یمی،: احمد صالح محمد النعڕوانە)ب

 ەقید وەیتب ی سنوور  ەل ەنگد ەكردنەوەیدووبار  یگشت ەب ێمانوایەپ 

 ەریبییەشهاوت ەوب ێكدەهێنن،پ ەییئاواز  ەریبییەكیهاوت ۆرەج یعریداش

 ێشپ ەركەكەیئ ەك ەڕەخسێنرێت،د یعرییەتش یجوان ەمایبن یارتریند

 ەبێن ەاللەتێكیشد یچه ەڵگری ه ەگەرئ ە، وات ییەتر جوان ەرئەركێكیه

 ەوئ ەبینێد ەره ەییدائاواز  یئاست ەل ۆی خ ەییئاواز  یانەیجوانكار  ەركیئ ەوائ

 ۆفیق،ت یرزام ەلیع ڤان)د.ئا ۆیەتیخ یعرش یاری د ەرەه ەركێكیئ ەركەشئ

 (.119، ل2013

 یرانشاع یال  ەمەبەستجارب ۆرز  ەنگەكاند دووبارەكردنەوەی

 ۆرەج ەمەشب ەكەونەوەدوور د یئاسا یئاخاوتن ەل ەجۆرێكب ەهێنرێتداد

 یشجار  ەندێكه ەردەخەن،د یرەكەشاع ەستڕەنگینیو د ەركاری هون

 ێمەئ ۆب ەوەیئ ەكراوەتەوە،دووبار  ۆرز  ەنگێكد ەقێكداد ەبنیاتیل ێمەستب

ئاواز  یدرووستكردن ەمەبەستیب ۆی خ یرشاع ەن كەنگانەد ەوئ ەگرنگ

 ەندچ یال  ەچینەد ێرەوەل ە،كردوو  ەنگدارئاه ێپ ەقەكەیو د ێناونیه

 :ەڵێت(دا دیعرش ەی)ئ ەدەقیل یر،شاع یوانید ەل ەیەكنموون

 یاری  ەونـیخ بلوێری 

  یانیگ ەمانیك دەنگی

 ڕۆژگاری  زمانـــــــــــی

 48ل                   یانـــــیژ  ێوی ل بزەی

 ێكهاتووە،پ ینەچوار  ەهەشتل ەقەكەد ۆی و ك ینەیەچوار  ەقەد ەمئ بنیاتی

 ەدووبار  ێدا( تی) ەنگید ەچوارد ینەیەداچوار  ەمل ەنهات ەبینیند ەكو 

 ەنگەد ەك ەوەیە،ئ ەنگداركردووەئاه یعرەكەیش یاترز  ەوەیئ ەتەوە،بوو 

 ەوەشل ەجگ ەیەه ەكارهاتووەكانداب ەوش ەموو ه ەكۆتاییل ەكەبوو  ەدووبار 

 یبوون ەنگد ەمانه ەرەتاوەس یان ەناوەڕاستل ەوشەكاندال ێس  ەنێول

 ەكۆی ل ەخشیوە،ب ەقەكەد ەب ێنیبزو  ەسته ێكیئاواز  ەمەشب ەیە،ه

 ێوازەش ەمئ ەتەوە،بوو  ەدووبار  ەنگەكە(جار د95)ینەكەشداچوار  ەشته

واش  ی جار  یان ەتەوە،گرتوو  ەقەكەید ەرتاپایس ەكراوەكەدووبار  ەنگەد

 ەنابێتەوە،دووبار  ۆیشو ز  ێڕەد یئاست ەسەرل ەكەبوو  ەدووبارەگەند ەبێتد

 ەوەشب یەك، ەنیشتیت ەدەكەونەك ەكاریهێناون ب ەنەداوش ەول ەاڵمب

 .ەوەداخوار  ێڕەید ەمل ەكو  ەكرێت،د ەكەیئاواز  ەدەنگدانەوەیب ەسته

 ەمدایەشار و شاخ و چ ەناول چی

 110ل             ەمدایەو خ ێنخو  ەڵتانیخ لەنێو

 ەكانی)ش(، وش ەدەنگی)شار، شاخ( ب ەكانیوش یرشاع ەبینیند وەك

 ەكاتیل یناون،دا یەك ەتەنیشت)خ( ل ەدەنگی( بەمخ ێن،خو  ەڵتان،)خ

 ەنگانەد ەوئ ەئاوازی ب ەسته ڕاستەوخۆ ێندنەوەیداخو  یان یستنب

 .ەكەیند

 

 :ێشوەدەنگه ەكردنەوەیدووبار  (2

و  ەیەكداوش ەچەندل ەشهاوب ەنگێكید ەندچ ەدووبارەبوونەوەیل بریتییە

 ەسەرئاستیل یان ێڕەشیعرێكدا،د ەنێول ەشوشان ەوئ ەشبوونیداب

 ەقێكداد ەسەردێڕەشیعرەكانیب اڵوو ب ەرشپ ەشێوەیەكیب یستوون

 ێرژ  ێتەخستب ەیباس ەمئ ێژینەوانەیتو  ەول ەهەندێل ەشكراون،داب

و  ڕەگەزدۆزی ەكو  ڕەوانبێژییەكانی ەرە، هونێكۆڵینەوەوەل یشكیت

 ەنگد ێشوەه ەكردنەوەیدووبار  ەبابەتیو ...هتد، ب ەسەردواب

 ەول ۆرێكج ەهەرك ەوەیەئ ییانەترزانست ێمانوایەپ ەژماركردووە،ئ

 ێ،گر  ە،)وش ەچونك ێت،دابنر  ۆب ەخۆی ب یبەتتا ەیزاراو  ەكردنەوانەدووبار 

 ەوئ ێشترپ ەاڵمب ەنگن،د ێشوەه ەندەرچە( هۆپلەك ێڕ،و د یوەدێڕن ڕستە،

 ەكردنەوەیدووبار  ێمەئاشنان، ئ ەكەمانزمان ێكەرانیپ ەقس یال  ەزاراوان

 ۆیداخ ەشوێنیل یعرییەوەش ەنموونەیب ەرەوەس ەیزاراوان ەول ەریەكه

 ێشوەه ەتیباب ۆب یعریشش ەینموون ەرگرتنیو  ۆب ەكەین،باسد ەجیاجیاب

 ەیەكداوش ەچەندل ەك ەین،كەد ەنگەد ەندچ ەوئ ەسەركار ل ەنگد
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 ەوەنموونان ەمهاتوون، ل ەقێكداد یاتیبن ەل یستوون یان ۆییئاس ەباری ب

 .ڕووندەبێتەوە یاترز 

 یرمژ  ەورەیگ یرمم ئاغام

 224ل                         ەگبیرمت ەڕاوب ژیری 

( یر) ەوەیچوار جار دووباركردن ەڕێگەیل یعرەش ێڕەد ەمئ ەوەیناو  ئاوازی 

 ێناوە،ه ی( ەگبیرت یر،ژ  یر،)م ەكو  ەیوش ۆمەڵێكك یرشاع ە،درووستبوو 

 ەوەشئ ەرەڕایس ەشن،هاوب ەنگەدادوو د ەول ەوشان ەئەمك

تر  ێندەیه ەسەرەدواب ەری هون ە( كیر)ژ  ەیدووجار وش ەبوونەوەیدووبار 

 .ڕازاندۆتەوە ێڕەكەید ەوەیناو  ی ئاواز 

 یمەتبل یدانا یتوانا زانای

 241ل             ەقیمەتو ب ەرز و ب ەڕێزب مەالی

 یرشاع ەتیایداك ەڵبژێردراون،ه ەكانوش ەرییانەهون ۆرز  ێڕەشداد لەم

 ەخشاندوە،ن ەیەكل یاوازج ەنگێكید ەهێشووەب ەرنیوەدێڕێكیه

)زانا، توانا، دانا( و  ەوشەكانی)انا( ل ەنگید ێشووەه یەكەمدا ەنیوەدێڕی ل

 ەرز،ب ەڕێز،)ب ەوشەكانیل ی( ە)ب ەنگید ێشووەه ەمیشدادوو  ەنیوەدێڕی ل

 .ەداو  ەدێڕەكەب ۆش یخ ێكیئاواز  ەوەشب ە،( درووستكردوو ەقیمەتب

 

 :ەوش ەكردنەوەیدووبار  (3

 ەنگێكد ەندچ یەكی ڵپا ەو چوون ێكدانل ەهۆی ب ەیەكوش هەر

 ڕیتم ەداوش ێون ەل ەنگەكاند ڕیزبوونی ەهۆی ب  ەبێت،درووستد

 ییە،ن ۆڕاییخ ەل ەرواه ەیەكداوش ەل ەنگد ەوەیبوون ڕخ ەبێت،درووستد

 ەنگید یاترز  یان ەیەك،وش ێككات ە،پشت ەل ییواتا ەبەستیئامانج و م ەڵكوب

 ەزۆرل ەوش ەكەن،دروستد ڕیتم ەبێت،ه ێوانیاندان ەل ەو ێو هاوش ەشهاوب

 ەل ەهێزی ب ەرێكیفاكت یاداج ێوەیش ەل ەبوونەوەیدووبار  ەهۆی باردا ب

 ێب ەب ەروا، ه ەكاتەوەد ەدووبار  ەیەكوش ێككات یرشاع ڕیتمە، یكبوونیدا

 یواكەریم)هەنجامدەداتئ ەمەئ ەرێكهون ەكوو  ەڵكو، ب ییەئامانج  ن

 ( .156، ل2013 ین،حس

 ێداو نو  ۆن ك ەشیعری ل ەك ێوازانە،ش ەول یەكێكە ەوش دووبارەكردنەوەی

ئاواز  یعرداش ەدێڕەل ەنگد ەوەینكرد ەدووبار  ەگەرئ ەكارهاتووە،ب ۆرز 

ئاواز  ەمەبەستیب ەنهات ەره ەوش ەكردنەوەیدووبار  ەوادرووستبكات، ئ

: ەوانڕ )ب ەقەكەد ەواوی ت ەداتەد یرەییزنج ەڵچوونێكیئاواز و ه ەڵكوب ییە،ن

 (.104، ص2011 ی،حسان الحول یصلف

 ەكەوێت،د ەرچاوب ەوش ەدووباركردنەوەیل ێوازدوو ش یرداشاع لەشیعری 

 ەوئ ێڕدایە،د ەهەمانو ل یستوون یئاست ەسەرل ەكەوش ێوەیەكیانش

 ەچەندو ل ۆییئاس یئاست ەسەرل ەكراوەكەدووبار  ەتر وش ێوەكەیش

 ەمئ ەكو  ەكراوەتەوە،دووبار  ەقەكەداد ەرتاپایس یان ێڕێكداو د یوەدێڕن

 .خوارەوە ەینموونان

 جوانم یمەنید ڕەنگی ەجوان چەند

 214ل                              ێوانمك ەرزیب ەیلووتك دیمەنی

 ی ئاواز  یدرووستكردن ەمەبەستیب ەك ەیوشان ەول ەندێكگوتمان ه وەك

 ەیەینموون ەوئ ەكو  یوەدێڕن ن یئاست ەسەرل ەكراونەتەوە،دووبار  ەوەناو 

دووجار  یەكەمدا ەنیوەدێڕی )جوان( ل ەیوش ەك ەرەوە،س

 ەدووبارەكراوەكەوش ەیەواش ه ی جار  ەروەهاه ەكراوەتەوە،دووبار 

( ەم)ئ ەیوش ەك ەوە،خوار  ێڕەید ەمئ ەكو  ێت،د یوەدێڕەكەدان ەهەردوو ل

 .ەتەوەكراو  ەجار دووبار  ێس  ەمداو دوو  یەكەم ەنیوەدێڕی ل

 ەمەو ت ۆفت ەمئ ڕوونەالم  بەاڵم

 111ل                       ەمەو خ ێنخو  ەمو ئ ەساتكار  ئەم

 ەقەكەد ەدرێژاییو ب ێدەپەڕێنێت ێڕد ەوەبوو  ەدووبار  ەیوش ەبێتواد یان

 ێشوو پ ەوانەیل یاترز  ۆرەشیانج ەمئ ەدەبێتەوە،دووبار  ێڕێكد ەندچ یان

 ێژدر  یاترتر ز  ەوانیل ڕیتمەكەی ەچونك ە،ئاوازتر  ۆشو خ ێنتربزو  ەسته

 ەقەكەید یگەری كار  ەوەیئ ۆب ەشاعیرك ەزانیتد ەوەشو ب ەبێتەوەد

 ەكردووەتەوە،دووبار  ەندجارچ ەیەیوش ەوئ یاتربێتز  ەوەئاواز  ەڕووی ل

)كاممان(  ەیجار وش ەشش ەتیایداك ەیە،نموون ەمئ ەكو 

 .ەخشیوەب ەشیعرەكەب ڵڕفێنید ێكیو ئاواز  ەكراوەتەوەدووبار 

 ێرە؟كاممان جوام ینبزان تاكو

 ێرە؟دل ڕەندوو  ەخشسوود ب كاممان

 ڕەنگیینە؟و كاممان  ڕازاوە كاممان

 212ل                          یرینە؟كاممان ش ڵگیرود كاممان

 ەدەقەكەب یكەید ییەكی)كاممان( جوان ەیئاواز وش ەبابەتیل بەدەر

و  ەكاتدرووستد ێنەرخو  یال  ەروونید ڕەهەندی ەوەیەئ ەویشئ ەخشیوەب

 ەكانكراو  ەبەراوردك ێیەیە،گر  ەوئ ەوەیكردن ەڕێیچاو  ەردەوامب

 .ەشكۆیەو ب ەرز ب یانكام ەئەنجامدال

 

 (:ێز)فر  ێ گر  ەكردنەوەیدووبار  (4

 ەواتایك ێكهاتووە،پ ەیەكوش ەچەندل ەوەیە( ئێز)فر ێ گر  ۆباو ب پێناسەی

 ێویستیپ ەمیشەه ەیواتاك ەڕستەیەك،ل ەشێكەب ەوات ییە،ن ەواوی ت

 ەكردنەوەیدووبار  ەرچیه یاتر،ز  یان ێت،ب ەوشەیەكجا ب ەتەواوكردنەب

 ێكەگر  یاترز  ەجارێكل ەقەكەیداد ەبنیاتیل یرشاع ەوەیەئ ێشەگر 

 ەروەكه یاردەیەكد ەبێتەئ ەكردنەوەیەشدووبار  ەمئ ەبكاتەوە،دووبار 

 ەشاعیرانو ...هتد، ك ەو وش ەنگد ەكردنەوەیدووبار  ی تر  یاردەكانید

 ەریم)ك ەقەكانەوە،د ێون ەیهێننەئ ەوەناو  ی ئاواز  یدرووستكردن ۆمەبەستیب

 ەنگدارترئاه ێپ ەقەكانید ەل ەندێكه ێهاتووانەل ۆرز  ەدابوار  ەم(ش لەزاشار 

 :ەنموون ۆب ەكردوو  ەتراو ڕاز و 

 ێناوی خو  ڵیسا ەد ماوەی

 ەڕش ڵیسا دە

 128...              لی ئاگراو  ەساتیكار  ڕپ ڵیسا دە

 ە)د ێیجار گر  ەوتح یر( شاعێناوی خو  ڵیسا ە)د ەناوی ب یعرەداش لەم

 ێ گر  ەك ە،ئاوازدار كردوو  ێپ یعرەكەیو ش ەكردووەتەوەدووبار  ی(ڵسا

 ەیەواش ه ی جار  ەشبووە،داب ەقەكەداد ۆی ك ەسەرب ەكراوەكەدووبار 

 ەكردووەتەوە،دووبار  یەك ەدوایو دواب یكەد ەچەشنێكیب ێكەیگر  یرشاع

 ۆرانن،گ ێوەزاری ش یرانیشاع یعری ش ۆربەیز  ەروەكوه ێوازەشش ەمئ

 ەدووبار  ۆرجارز  یعرەكانیانش یەكەمی یوەدێڕی ن ڕستەی یان ێ گر  ەتیایداك
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 ێیدووجار گر  یەكەمدا ەنیوەدێڕی و ل یعرەیداش ەمل یرشاع ەبووەوە،د

 ەوەیناو  ی و ئاواز  ەكردووەتەوەدووبار  یزامدار( ڵەید ەی)ئ

 :ەعر یش ەمئ ەكو  ێدرووستكردووە،پ

 زامدار ڵەید ەیزامدار، ئ ڵەید ئەی

 51و زار               ل یەگر  ێب ەسب ێبب ئارامت

 

 :ڕستە ەكردنەوەیدوبار  (5

 ۆب ەشاعیرانك ێوازانەی،ش ەول ەتر  یەكێكی ڕستە دووبارەكردنەوەی

 یسوود ەبەستم ەوەیو دووپاتكردن ەوەناو  ی ئاواز  یدرووستكردن

 ەالیب ەواوە،ت یواتا ەڵگری ه ییەزمان یەكەی ەورەترینگ ڕستە ێدەبینن،ل

 ڕستە واە، ئ ێزمان ب یەكەی ینبچوكتر  ەنگ))د ەگەرئ یادگەرەكانەوەبون

 ەواوت ەاللەتیواتا و د ڕستە یەك ڕەنگە ییە،زمان یەكەین ەورەتریگ

 ێكهاتەیپ ەبینرێت،د یاوازج ڕاڤەی ڕستەیەكەوە ەره ەپشتل ەخشێت،بب

 ەوەیبوون ەدووبار  ەواتەك ێت،ب ەیەكوش ەندچ یان ەیەك،وش ڕەنگە ڕستە

 ەوش ەیەكل ڕستە ۆری ز  ەب ڕستە، یواتا ەوەیبوون ەدووبار  ە، وات ڕستە

 ەدەقەكەب ێژدر  ڕیتمێكی ڕەنگە ەبوونەوەیەكدووبار  هەر ۆیەب یاترەز 

 ەاڵم، ب ییەن ێژدر  ێندەه ڕیتمەكەیان ێوەیش ەو وش ەنگ، د ەخشێتبب

 یواكەریم(()هێژترەدا در  ڕستە ەوەیبوون ەدووبار  ەل ڕیتم ەفەس یو ن ەماو 

 یاردەیەد ەمئ یرانداشاع یعرییش ەقید ەنێو(، ل159، ل2013 ین،حس

واتا و  ەختكردنەوەیج ۆب ۆكارەكەش یه ەكەوێت،د ەرچاوب ۆرجارز 

 ۆرز  یاردەیەد ەمئ یریشداشاع ەشیعری ل ەقەكەیە،د ی ئاواز  یدرووستكردن

 :ەنموون ۆب ەیە،ه

 كوردستان یپاك  یخاك  ەرزیب ەیداخیب ی بژ  هەر

 270ل               ەرلەمانو پ یاسا یو حوكم ێردل یكورد ی بژ  هەر

 ەكراوەتەوە،( دووبار ی بژ  ەر)ه ڕستەیدووجار  یعرەداش ێڕەد لەم

 ی هاتوون و ئاواز  ەمداو دوو  یەكەم یوەدێڕی ن ەسەرەتایل ەردووكیانه

 ۆمەبەستیب یرشاع ەیەواش ه ی جار  ە،درووستكردوو  ێڕەكەد ۆب ەوەیناو 

 یەك ەدوایو دواب ەتەنیشتب ەكراوەكەیدووبار  ڕستە ەختكردنەوەج

 ەمئ ەكو  ێ گو  ێتەد ۆشترخ ێڕەكەد ەوەیناو  وازی ئا ەوەشب ێناوەوه

 .ەبووەتەوە( دووبار ەسوڕێئ ەر)ه ڕستەیدوو جار  ەك ەیە،نموون

 گومان ێب ەرەوپێشب ێژوو م ڕەوەی ڕەو

 55وچان                         ل ێب ەسووڕێ ئ ەره ەسووڕێ ئ هەر

 

 :ێڕو د یوەدێڕن ەكردنەوەیدوبار  (6

 ەكردنەوەدادووبار  ەبابەتیل ەكارهاتبێتب ۆرز  یاردانەید ەول یەكێك

 ەك ێڕە،و د یوەدێڕن ەكردنەوەیدووبار  یاردەی(دا دەزا)شار  ەشیعری ل

 ەئەول ەتەنهاب ەره ێوازەش ەمئ ەكرێت،د ەدیب ەشیعرەكانیدال ەبەشێكل

 ەك ەوشیعرانەیئ ەوات ڵبگرتووبن،قا ەك ێن،ناكر  ەدیب یعرانەیداش ەپارچ

 ەول ەندێه ەل ەڵكوب(، ی)عامودیستوون یعری ش ەگوترێتد ێیانپ

 ەئازادن، چونك یعری ش ڕیتمی ەسەرل ەك ەكرێن،د ەدیب یعرانەشداش

 ەوو ل یتووەد یعرییەكانیش ێوازەش ەموو ه یاوەژ  ەقۆناغێكدال یرشاع

 ەقەكانیداد ەنێول ڕەنگدانەوەیو  ینیوەب ۆری ز  یسوود ێوازانەشش

 ەوەرگرتنیل ێمەشئ ێوازانە،ش ەوئ ەربارەین دیر شاع ی ئاگادار  ەڵگەیب

 ێوازێكش ەهەرو ل ەكەیند یعرییانەش ڵبەقا ەوئ ڕەچاوی  ەكاندانموون

 ۆپلەییك ەشته یئازاد یعرێكی( شڵێنب ەگەر)ئ ەردەگرین،و  ەنموون

( ەكەید ەڕباو  ڵێنب ەگەر)ئ ێڕی د ۆپلەیەكەوەك ەره ەدەستپێكیل یرە،شاع

 ەوەشب ە،( هاتوو ەكەمد ەڕباو  ڕاستە ەڵێم)د ەكۆتاییەكەشیداو ل ە،هاتوو 

 ۆپلەكانیش یك ەرجەمو س ەدرووستكردوو  یعرەكەش ۆب ەوەیناو  ی ئاواز 

 ەنهات ەقەكەد ێژی در  ەبەرل ە،پاراستوو  یەكێتییەكەی ێداوەوگر  ێكەوەپ

 .ەهێنیینەوەئ ەنموونەب ەكۆپلەكانیل یەكێك

  ەكەید ەڕباو  ڵێنب ئەگەر

 ساوا  كۆرپەی

 و ەرمگ ەش یو باو  ۆشك لە

 ۆرێبت یكیدا لەمەمكی

 ەربگێڕێ و  ڕوو ەزینل مەم

 و  ەوێتن یرینیش فەرهاد

 ۆڕێبگ ڵد ەخەجل سیامەند

 دا ەكوشتنب ۆی خ ڕۆڵەی باوك

 ێڕێ بگ ۆب ییشا دایك

 170.                                         لەڕدەكەمباو  ڕاستە دەڵێم

 ۆرانی)گ ەقید ەیە،ه یان( ی)عاموود یستوون یاتێكیبن ەك ەقانەشد لەو

 ێس  ەل ەقەكەپاشان د ەقەكەیە،د ەسپێكید ەوەخوار  ێڕەید ەمئ ە،( ەهارب

 ێڕەد ەمئ ەركۆپلەیەكیشداه ەكۆتاییل ێكهاتووە،پ ێڕی چوار د ۆپلەیك

 ێڕەد ەمچوارجار ئ ەقەكەداد ێڕی د یانزەس ەل ەوەشب ەكراوەتەوە،دووبار 

 .ێدرووستكراوەپ ەوەیناو  ی و ئاواز  دووبارەبووەتەوە

 ەهارب ەخێربێیب ەخێرب بەخێربێی

 176ل                               ڵزارگو  ەل ڕەپ ۆت ەهۆی ب دنیا

و  ۆخش یارەكەی ۆرانی)گ ەقید ەكرابێتەوەدووبار  ەنیوەدێڕك لەودەقانەش

 ەموو ه ۆتاییك یوەدێڕی و ن ینە،چوار  ەچوارل ەپێكهاتووەك ە،( ەنگمش

 ۆی ك ەوەشب یەكەمن، ینەیچوار  ەمیچوار  یوەدێڕی ن ەمانه ینەكانچوار 

 ەمەشئ ە،درووستكردوو  ۆب ەوەیناو  ی و ئاواز  ێداوەوەگر  ێكەوەپ ەقەكەید

 .یەكەمێتی رینەیچوا

 گشت سات و كاتم یشاد  ۆی ه یەوما ۆی ت هەر

 ەالتمل ەدڵدووربم ب ێتمن ل هەرچەندە

 ەجاتمن ەزوو بد ۆمەت ەسیری ئ بەندو

 197فاتم                    ل یانەكەمگ ەنگمو ش ۆخش یارەكەی

 

 :ۆپلەك ەكردنەوەیدووبار  (7

 یان ەخوێنەرك ەكردنەوە،دووبار  ێوازانەیش ەوئ ەدیارترینل یەكێكە

 ێوازەش ەمئ ەكات،د ەكەیئاواز  ەدەنگدانەوەیب ەسته یعرش یسەری ب

 ۆپلەك ەمایبن ەسەرل ەك ەكرێند ەدیب یعرییانەداش ەقەد ەول ەزۆری ب

 ۆتاییك ەكەوێتەد ەكراوەكەدوبار  ۆپلەك ۆرجارز  ڕێژراون،دا
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 ۆپلەیەك ەئەوب ەقەكەد ەسپێكید یشجار  ەندێكه ەركۆپلەیەكەوە،ه

 ەوئ ەوترێتد ەكو  ەكرێتەوە،د ەتردا دووبار  ەكۆپلەكانیو دواتر ل ەبێتد

 ەتیباب ۆب ەوانەنئ ێدایەت ەكردنەوەیدووبار  ەل ۆرەج ەمئ یعرانەیش ەپارچ

، (157، ل2009  ەحمەد،ئ ەلیع ەخشاندانراون )پ ۆرانیگ یانسروود 

 ەیە،ه ێوەیش ەمل ەقێكید ەندچ ییەكەیدار یعش ەزموونەئ ەنێول یرشاع

  ۆپلەیەیك ەوجار ئ ێنجپ ە،ئازاد ەدەقێكی( كۆرانبازیی)ز  ەدەقیل یرشاع

 ۆڕانیگ ەمێكك ێنجەمیداپ ەجاری ل ەكردووەتەوە،دووبار  ەوەیخوار 

 ەنجامە،ئ ەمب ەنهات ەمنئ ەكەم،)دوژمنەب ەو بوو  ەهاتوو  ەسەرداب

 ەك ەنووسینەوەد ۆپلەیەك ەونها ئەت ەقەكەد ێژی در  ەبەر(، لەڕدەكەمباو 

 .ەدرووستكردوو  ەكردنەوەكەیدووبار 

 دوژمنەكەم

 ۆتدر  ەیو وات بەكردار

 152ل                              ەكەمد ەڕباو  وامەزانە

 ۆپلەییەدووك ەدەقێكی(دا كەهارو ب ەورۆز ن ۆرانی)گ ەدەقیل یرشاع هەروەها

 ۆب ەوەیناو  ی و ئاواز  ەتەوەبوو  ەدووبار  یایدات ەوەخوار  ەشەیب ەمجار ئ ێس 

 .ێدرووستكردووەپ یعرەكەش

 ەهارب ۆش یخ ی كژ  بژی 

 ڵدارد جەژنی

 ڵزارگو  ەوەیبوژان كاتی

 41ل                          یارمن و  یگوشاد گوڕەی

 

 :ئەنجام

 :ەخەینەڕوود اڵنەداخا ەمل ێژینەوەتو  ەمئ ئەنجامی

ئاواز  ەستبەرداری د یاجیاكانیج ۆناغەق ەپێیب یعری ش ەقید .1

 ەبووەه ەرچاوی ب ڕۆڵێكی ەوەشناو  ی ئاواز  ەرەوەیدا؛د ی ئاواز  ەپاڵل ەبووە،ن

 .یعرداش ەئاهەنگداركردنیل

 ەهێزكردنیب ەركیئ ەبنەڕەتدال یچ ەگەرئ ی جوانكار  ەرەكانیهون .2

 ەپێدانیل ڕۆڵیان ەوەشئ ێندەیه ەاڵمب ەخشینەوە،ب یجوان ەڕووی ل ەقند

 ەكێڵگەیل ەك ەرانەیهون ەوئ ەتایبەتیب ەیە،ه ەدەقەوەب ڵڕفێند ی ئاواز 

 .ەرباسب ەتەخراون ێژینەوەكەداتو 

 ی ئاواز  ەشانیشانب ۆرەكانییەوەج ەهەموو ب ەكردنەوەدووبار  .3

 ەوەیئ ەمەرجیب یعرییە،ش ەقید ەنگداركردنیئاه ی تر  ڕوویەكی ەرەوە،د

 ەواتاو  ەڕووی ل ەكاتن ەشیعرەكەبن و وا ل ێویستپ ەكردنەوەیدووبار 

 .ێتالاوازب

 ڕێگایانەی ەوئ ۆرترینز  ەزاشار  ەریمك یعرەكانیش .4

 ۆر ج ێنجپ ەك ەخۆگرتووە،ل ڕۆڵدەگێڕن  ەوەداناو  ی ئاواز  ەدرووستكرنیل

 .ەكردنەوەندووبار  ۆر ج ەوتو ح ڕەوانبێژی  ییجوانكار  ەهونەرەكانیل

 یاوازی ج ێڵیه ەوەیەهاتوو ئ ەدەستب ەنجامیئ ینگرنگتر  .5

 ییەكانداجوانكار  ەرەهون ەگەڵل ەكردنەوەدووبار  ۆرەكانیج ێوانن

 ەردوو ه یان ێكەڵی،ت ەب ێشوویەكانداپ ەتوێژینەوەل ەك ەرخستووە،د

 كراون. ەژمارئ ەیەكب ەكو  ۆرەكەج

 ەرچاوەكانس لیستی

 :ییەكانكورد سەرچاوە

 :كتێب

 ەیچاپخان ەلی،ع ڵشادد.د یدا،كورد ەهۆنراوەیل ەڵبەسته یاتیبن -١

 .1998 ێمانی،سل ڕەنج،

 ۆفیق،ت یرزام ەلیع ڤاند.ئا یدا،نال ەشیعرەكانیل ەقد ینیچن -٢

 .2012 ێمانی،سل اڵوكردنەوەیچاپ و ب ەرێوەبەرێتیب ەیكەمال،چاپخان

 .1978 ەغداد،ب ەعرف،م ەیچاپخان ی،سوجاد ەالدینع ۆشخوانی،خ -٣

 ەیچاپخان ەزا،شار  ەریمك ەرانكام ۆكردنەوەیك ەزا،شار  ەریمك یوانید -٤

 .2016 ەولێر،ه ەهاب،ش

 یر،البص یزكردن، د.كامل حسن عز  ەیڕەوی و پ ێژوو م ڕەخنەسازی  -٥

 .1983 ەغداد،ب ێراق،ع یاری زان ۆڕیك ەیچاپخان

 ۆشناو،خ ەرعوم ێمن، ه یكورد یرۆكیچ ەقید یعرییەتیش -٦

 .2009،  ەولێره ەولێر،ه اڵوكردنەوەیب ەڕێوەبەرایەتیب

هاشم،  یحاج ەیچاپخان ی،چال ەعبانش یری،جز  یعری ش ێوازی ش -٧

 .2008 ەولێر،ه

 ڕەنج، ەیچاپخان ەحمەد،ئ ەلیع ەخشانپ ۆران،گ یعری ش ێوازی ش -٨

 .2009 ێمانی،سل

 ەرعوم ەمەنووری ، د.ح1970 – 1920 یكورد ێینو  یعری ش ێوازی ش -٩

 ..2012 ێمانی،سل ڕوون، ەیچاپخان ی،كاك 

 ەحمەد،ئ ەمەدمح یەد.ساف یدا،كورد ەرخیهاوچ یعری ش ەل الدان -١٠

 .2013ەولێر،ه ی،كورد ەكادیمیایئ اڵوكراوەیهاشم، ب یحاج ەیچاپخان

 یدریسد.ئ یدا،كورد یكیكالس ەشیعری ل ڕەوانبێژییەكان یەنەال  -١١

 .2011 ەولێر،هاشم، ه یحاج ەیچاپخان ەفا،مست ەبدوڵاڵع

 

 :نامەئەكادیمییەكان

 ڵحسا یار، زان 1958 – 1918 یداكورد ێینو  ەشیعری ل ەییئاواز  یاتیبن -١٢

 .2015زمان،  ۆلێژی ك ێمانی،سل ۆی زانك ەر،ماست ەینام ەلی،ع

 ەینام ین،حس یواكەریمه یدا،كورد ەشیعری ل ەدهۆشم ێگەیپ -١٣

 .2013زمان،  ۆلێژی ك ێمانی،سل ۆی زانك ەر،ماست

 :ەرەبییەكانع سەرچاوە

 :كتێب

 یروت،ب ە،دار املعرف ەمطبع ی،احمد الهاشم یدالس  ە،جواهر البالغ -١٤

2005. 

 :ەكادیمییەكانئ نامە

احمد  ی،تمام والبحتر  یاب ینب ەشعر الحماس یف یەالخصائص االسلوب -١٥

ام  ەجامع یە،العرب ەاللغ یەدكتوراه، كل ەاطروح یمی،صالح محمد النع

 .2013 یە،السعود ی،القر 

حسان  یصلف ە،واملعاصر  ەاالصال ینب یەالدراسات النقد یتكرار ف -١٦

 .2011االردن،  ە،املوت ەجامع یر،ماجست ەرسال ی،الحول
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،  یرماجست ە، رسال یدالشعر ، شاهو سع یف یقاعیو اال دالالت البنا -١٧

 .1999،  یمانیەالسل ەاللغات ، جامع یەكل

 

 املستخلص:

سام املوسيقى الشعرية، كونها ال تقيد أقم أهإن املوسيقى الداخلية من 

ن الشاعر بقصد أالشاعر بقوانین مسبقة في النسج الشعري، بمعنی آخر 

ي أي نص وفي أساليب في إثراء وجمال نصه الشعري حر في استخدام ال 

ن يظهر ابداعه ألى الوجود، يستطيع إن يأتي بالنص إذا اراد إوقت 

للموسيقى الخارجية يعرقل القدرة وعبقريته لعدم وجود قانون مشابه 

 التعبیرية واالبداعية للشاعر.

بصورة عامة عن طريق تكرار املوسيقى الداخلية يأتي النص الى الوجود  

والذي يشمل بصورة كاملة الفنون التي يطلق علیها البديع اللفظي وبصورو 

ر او اخرى ضروري ان يتواجد في بناء جملة، او مقتع، او فقرة شعرية اكث

 من )صوت، كلمة، عقدة... الخ(.

 

Abstract: 

Internal intonation is a significant part of the music of 

poetry that doesn't stipulate the poet with any 

preceding rules and constitution in writing his poetry. 

In another word, the poet is free and allowed to employ 

any of its types for the very purpose of making the text 

of the poetry more celebratory and demonstrating his 

skills and deftness when he would want to let a piece 

of poetry text come into existence because it doesn't 

have a rule as external intonation to restrict the poet's 

capabilities of expression and inventions. 

In general, internal intonation comes into being 

through repetition and moreover it comes into 

existence as well via a handful of eloquence artistic 

instruments and most particularly those that are known 

as the beautification of words in which they acquire to 

have two ( sounds, words, clauses.... etc.) or more in 

the construction of a line, verse and piece of poetry. 

 

 


