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قالبە شیعرییەکانی شیعری کالسیکی کوردی
 -١تاک دێر :قالبێکی شیعرییە لە یەک دێر پێک دێت ،واتە هەندێ جار شاعیر بیرێکی بۆ دێت و
دەیخاتە چوارچێوەی یەک دێر شیعرەوە ،کە لە دوو نیوە دێر پێک دێت.
نمونە/
نالی دەڵێ :صەوتی نەغمەی بولبولە یا چەهچەهەی خرخاڵیە
دەنگی سۆڵە ،یا لە ژێر پێی ناڵە ناڵی ناڵیە
حاجی قادری کۆیی  :گیانەکەم تۆش پیر دەبی ڕیشت دەبێتە گۆرەوی
وەک بفەرمووی من فاڵنم ،پێت دەڵێم توخوا هەوی

قالبە شیعرییەکانی شیعری کالسیکی کوردی

 -٢چوارین :بریتیە لە دوو دێر شیعر کە دەکاتە چوار نیوە دێر ،چوارینش دوو جۆرە:
* چوارینی تەواو :لە ڕووی سەرواوە شیعرەکە هەرچوار نیوە دێری هەمان سەروایە.
پووری فەرەیدون :ئەگەر مەستانی مەستیم ئەز تە ئیمان
ئەگەر بێ پاو و دەستم ئەز تە ئیمان
ئەگەر گەوریم و تەرسا و موسوڵمان
بەهەر میللەت کە هەستیم ئەز تە ئیمان

قالبە شیعرییەکانی شیعری کالسیکی کوردی
چوارینی ناتەواو :ئەم جۆرەشیان لە ڕووی سەرواوە نیوە دێری یەکەم و دووم و چوارەم لەسەر یەک سەروا دەبێت،
بەاڵم نیوە دێری سێیەم سەروای جیاواز دەبێت.
حەمدی  :سوبح پێناکەنێ تا بێ نەوای شەو بە کوڵ نەگری
گوڵێ ناپشکوێ تا بولبولی سوبحی بە کوڵ نەگری
بەری نابێ درەختی باغی عالەم ،تا هەموو وەک یەک
بەیەک سۆز و بەیەک شۆر و بەیەک دەم چل بە چل نەگری

قالبە شیعرییەکانی شیعری کالسیکی کوردی

 -٣پێنج خشتەکی :شاعیر ()٣سێ نیوە دێری خۆی دەخاتە سەر دوو نیوە دێری یەکەمی شیعری شاعیرێکیتر
و پێی دەگوترێت پێنج خشتەکی.
وەک :سالم پێنج خشتەکیەکی داناوه له سەر شیعرێکی نالی و ئەڵێ:
ئەی حاریس ئەگەر دەوڵەت و جاهـ و حەشەمت بو
دوڕ و گوهەرو و لوئلوئو لەعل و درەمت بو
مەهـ ڕوویی سیەهــ موویی ،سەمەنبوو ،خەدەمت بو
هەزچەندە که عومری خچر و جامی جەمت بو
چونکه ئەمەلت زۆره چ عومرێکی کەمت بو()٣

قالبە شیعرییەکانی شیعری کالسیکی کوردی

 -٤تەرکیب بەند :ئەو شیعرەیە کە لەچەند بەندێک پێک دێت ،لە هەر بەندێک دوا دێر لە ڕووی سەرواوە
جیاواز دەبێت ،وە لە هەموو دوا دێری بەندەکانیتریش لەسەر هەمان سەروای دوا دێری بەندی یەکەم دەبێت.
وەک :وەفایی دەڵێ:
ئەی غارەتی هۆش و حیرەتم نێرگزی کاڵت
ڕەوشەنگەری ئاوێنەی دڵ عەکسی جماڵت
ٶاشا مەکە قوربان لە کوژراوی خەت و خاڵت
ئیسپاتی شهیدیم ئەوەتا پەنجەی ئاڵت
دەستم کە نەگەییە بەو گەردەنە خوینم
وەک زوڵفی ڕەش و نێرگزی فیتنەگەریی تۆ
سەرمەستم و سەوداسەرم و دەربەدەری تۆ
گەر دین بوو گەر دڵ بووە قوربان بەسەری تۆ
ئێستاکە لەسایەی سەری زوڵف و نەزەری تۆ
گەردون کەچی زوننارم و مەیخانە نشینم

مانای شیعرەکە
بەندی یەکەم:

دێری یەکەم :ئەی ئەوکەسەی کە چاوە جوان و مەستەکانت عەقڵ و هۆشیان بردووم
دێری دووەم :بەقوربان حاشای کوشتنی من مەکە ،بەڵگەی کوشتنی من پەنجە خوێناوییەکانتنە.
نیوە دێری کۆتایی  :لەبەر ئەوەی بەتۆ نەگەیشتم گوناهی کوشتنم بە ملی تۆ.
بەندی دووەم:
دێری یەکەم :پرچە ڕەشەکانی تۆ و چاوە جوان و مەستەکانی وەک نێرگزی تۆ و لەبەر ئەو
جوانییەت مەست و شێت و دەربەدەر بوویمە.
دێری دووەم :ئێستا کە من لە سایەی ئەو هەموو جوانی و ڕازاوەیی و مەستی چاوەکانت و پرچە
دڕیژەکانت گیرۆدە و شەیدات بوومە.
نیوەدێری کۆتایی :ئێستا وەک شێخی سەنعان بوومەتە مەسیحی و مەیخانەکان بوونەتە شوێنی
ئارامگام.
زونناڕ :پشتێنی قەشەی مەسیحی

قالبە شیعرییەکانی شیعری کالسیکی کوردی

 -٥موستەزاد :بریتییە لەو شیعرەی کە لە دوای هەر نیوە دێرێک پارچەیەکی کورتی ڕێککەوتوو لەگەڵ
جۆری کێشدا زیاد دەکرێت ،بەاڵم نیوە دێری هۆنراوە بنجییەکە چ لە ڕووی کێش چ لە ڕووی سەروا هیچ
پێویستییەکیان بەو بەشە زیادەیە نییە ،وە ئەو بەشە زیادانەش لە نێوان خۆیان هاوکێش و هاوسەروان.

نالی دەڵێ:

ئەی تازە جەوان پیرم و ئوفتادە کەوتووم – تا ماوە حەیاتم
دەستێ بدەرە دەستی شکەستەم کە بەسەر چووم – قوربانی وەفاتم
تۆ یوسفی نەوحوسنی لەسەر میسری جینانی – من پیرم و فانی
لەم کوڵبەی ئەحزانە نە زیندووم و نە مردووم – هەروا بەتەماتم
فەرقێکی نەکرد نەفسی نەفیسم بە عینایەت – وەحشی لە ویالیەت
لەم گۆشەی وێرانەیە هەر مامەوە وەک بووم – وەیشومی واڵتم

وشە و مانا
نەو خوسن :جوان
جینان  :بەهەشت
کولبە :کەالوە
ئەحزان :خەم و خەفەت
نەفیس :حەسود
عینایەت :گوێپێدان ،بایەخپێدان
وەحشی :کێوی
وەیشوم :نەگبەتی
بووم :کوندەبوو
ئوفتادە :بێهێز
فانی  :لەناوچوو

قالبە شیعرییەکانی شیعری کالسیکی کوردی

 -٦مەلەمەع :بەوشیعرە دەوترێت کە بە زیاتر لە زمانێک دەنوسرێت.
وەک نالی دەڵێ:
يا بدرُ علواُ و ضياءُ و كماال
فالغصنُ مع االصل الى فرعيكُ ماال
تا سونبولی زوڵفت لە نیهالی قەدت ئااڵ
من دوودی هەناسەم گەییە عالەمی بااڵ
ما عادُ لك البانُ وال اللينة ليناُ
إذا عدلك البارىءُ حسناُ و جماال
من گریە ئەتۆ خەندە بە یەکدی دەفرۆشین
من لەعلی بەدەخشان و ئەتۆ لوء لوءى الال

مانای شیعرەکە
لەم شیعرەدا نالی باسی یارەکەی دەکات
دەم و چاوی یارەکەی لە جوانی و ڕۆشنی بە مانگی چواردە چواندووە.
لەش و الری یارەکەی لە ڕێک و پێکیدا بە درەختی ڕێک و ڕاست چواندووە.
پرچی لە ڕەشی و درێژیدا بە شەو چواندووە.
شاعیر دەڵێ :ئەی ڕووی وەک مانگی چواردە ،تا ئەتوانی بەرزتر و ڕووناکتر بە چونکە وا شان و قۆڵی یار لەگەڵ پرچی درێژی
بۆ داوێن شۆڕ بۆتەوە ،ئەگەر بێت و ڕۆشنتر نەبیت و بەرزتر نەبیت ،ئەوا شەوی زوڵفی یار دەکەوێتە زەوی و دەبێتە تاریکستان.

هەروەها دەڵێت :کە بینیم زوڵفی وەک گوڵی سونبول باوەشی بە نەمامی بااڵتا کرد و لێێ ئااڵ ،خەم و پەژارە دایگرتم ،کە چۆن من
لەو جوانییە بێبەش بووم ،بۆیە دوکەڵی هەناسەم بەرز بویەوە و گەیشتە ئاسمان.
دەڵێ :درەختی بان کە وەک گەاڵکانی داری بی وایە ،ناگاتە ڕێک و پێکی بااڵت ،نەرمی سەرینی زۆر نەرمیش ناگاتە نەرمی
لەشت ،چونکە خوا بەتایبەتی دروستی کردوویت.

هەروەها دەڵێ" من گریە بەتۆ ئەفرۆشم و فرمێسکی خوێنین خۆمت دەدەمێ و تۆش پێکەنینم پێ دەفرۆشی و گاڵتەت بە ڕاس و
هەستەکانی من دێت ،وە مرواری ڕیزی دانە سپییەکانتم پطشان ئەدەی.

قالبە شیعرییەکانی شیعری کالسیکی کوردی

 -٧غەزەل  :بریتییە لە هۆنراوەیەک کە ژمارەی دێرەکانی لە حەوت تا یانزە دێر دەبێت و جاری واش هەیە کە
ژمارەکە دڕێژ دەبێتەوە تا حەڤدە و هەژدە و نۆزدە.
بەگشتی غەزەل بۆ باسی دڵداری و تێگەیشتن و زانیارییە ،لە ڕووی سەرواش هەر دوو نیوە دێری یەکەمی
هۆنراوەکە یەک سەروایان هەیە ،ئینجا هەموو نیوەدێری دووەمی دێرەکانی هۆنراوەکە هەمان سەروای دێری
یەکەمی هۆنراوەکە دەبێت.
........................الف
 .......................الف
 ........................ب
........................الف
.........................ج
........................الف
 ........................د
........................الف
 ........................هـ

قالبە شیعرییەکانی شیعری کالسیکی کوردی

 -٨قەسیدە(چامە) :ئەو هۆنراوەیەیە کە ژمارەی دێرەکانی لە بیست دێر زیاترە ،بە شێوەیەکی گشتی بۆ
بابەتی ستایش و ئاینی و فەلسەفە بەکاردێت.
لە ڕووی سەرواشەوە هەروەکو غەزەل وایە.
........................الف
 .......................الف
 ........................ب
........................الف
.........................ج
........................الف
 ........................د
........................الف
 ........................هـ

قالبە شیعرییەکانی شیعری کالسیکی کوردی
 -٩تەرەجیعبەند :بریتیە لە کۆمەڵێک غەزەل بەزۆری لە دوازدە پارچە غەزەل پێک دێت ،دەبێ ژمارەی دێڕی غەزەلەکان هێندەی یەکبن،واتە غەزەلی یەکەم
چەند دێڕبێت غەزەلەکانی تریش ئەوەندە دێڕبن ،هەموو غەزەلێکی تەرجیعبەندەکە بەدێڕە شیعرێکی دیاری کراو کۆتایی دێت ،زیاتر ئەم جۆرە شیعرە بۆ
مەبەستی ئاینی بەکاردێت  ،گۆرانی بێژەکە غەزەلەکە دەڵێت ئامادەبوانیش دوو نیوە دێڕەکە دەڵێنەوە
یاخود دواتر گۆڕانی بێژێکیتر غەزەلێکی تر بەدوایدا دەڵێت
........................الف  .....................الف
.........................ب ......................الف
.........................ج ......................الف
.........................د .......................الف
.........................ه .......................الف
 .................................ب
..................................ب
..........................الف  .......................الف
...........................ب ........................الف
...........................ج ........................الف
...........................د ........................الف
...........................ه ........................الف
 .................................ب
..................................ب

قالبە شیعرییەکانی شیعری کالسیکی کوردی

 -١٠پـــــــــــــارچە /قطعە :
لەهەموو ڕویەکەوە وەکو غەزەل وایە ،هەندێک بەغەزەلی دادەنێن هەندێک جیای دەکەنەوەو ناوی لێ
دەنێن(پارچە) جیاوازیەکەش تەنها لە ژمارەی بەیتەکاندایە ،الیەنگرانی پارچە پێیان وایە ئەگەر شیعر لە
چواینە تێپەڕی هەتا شەش بەیت بە (پارچە)ناودەبرێت ،بەاڵم ئەگەربوو بە حەوت بەیت ئیر بەغەزەل دەناسرێت،
الیەنگرانی غەزەلیش پێیان وایە لە چوار نیوە یاخود لە شەش نیوە تێپەڕی ئیتر غەزەلی پێ دەوترێت.

بەهیوای سەرکەوتن

