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جةعفةر قةهرةماين

1

ماستةری زمان و ئةدةبی فارسی ،مامؤستای پةروةردة ،بؤکان

کورته
کارايي گثذانةوة لة زماين شيعردا لة کؤنةوة باو بووة و گثذانةوة ،گرثدراو بة
کؤنترين دةقةکانة و لة زؤربةي دةقةکاين وةک ئيلياد و ئؤديسةي هؤمثرؤس
و بةردنووسةکاين گلگاميش و هتد ،رؤصي سةرةکيي بينيوة .لةم توثژينةوةيةدا
سةرةتا ئاوذثکي کورت لة مثژووي رثبازي پثکهاتةخوازي دةدرثتةوة و
پاشان بة پشتبةسنت بة روانگةي نووسةري ناسراوي پثکهاتةخواز ،گرمثاس،
پثکهاتةي شيعري گثذانةوةيي «هةصؤ» ي سوارة ئثلخاينزادة شرؤڤة دةکرث.
لة لثکدانةوةي ئةو شيعرة بةهؤي ئةوةي بنةماي چريؤکي هةية ،هةر دوو
تومخي «دةقي گثذانةوة» و «چريؤکبثژ» بوونيان هةية و بة وردي تاوتوث
دةکرثن .لةم سةردةمةدا کةمتر رةخنةيةک هةية کاريگةري و کاردانةوةي
بريوذاي پثکهاتةخوازيي تثدا بةدي نةکردرث .شيعري هةصؤ ،بريتيية لة دميةن
و روانگةي جياواز و دژواز يان ئامؤژگاري کة لة راستيدا تيشک دةخاتة
سةر پانتايةکي بةرز و ئارماين لة تايبةمتندييةکاين مرؤڤ و ئةو بابةتة وةک
بايةخ بةرز دةنرخثنث .وثکةوتين هةصؤ و قةلةذةشة و ئاکار و سروشت و
رةوشي جياواز و دژواز ،بابةيت ئةو شيعرة لةخؤ دةگرث .رةويت گثذانةوة
ناذاستةوخؤ زةيين خوثنةر بؤ الي خؤي رادةکثشث و دةخياتة بريکردنةوة.
رةويت چريؤک لةم شيعرة جووصةکردن لة ئارامي و ئؤقرةيي سةرةتايي بةرةو
هةصچوون و پاشان گةذانةوة بؤ ئاراميية .ئةو چريؤکة خاوةين کةسايةتييةکي
( )characterوا دةبينني کة بة شثوةيةکي کارا ،کارتثکةريي لة سةر رؤح و
بريي خوثنةر هةبث .ديالؤگ بة شثوازثکي ئةدةيب بةذثوة چووة و رؤل ،شوثن
و پثگةي کةسايةتيي هةصؤ و قةلةذةشةي نواندووة و خوثنةر لة دژايةيت هزر و
تثذاماين هةر دوو کةسايةتيي چريؤک ئاگادار دةکاتةوة .اليةين کؤمةآليةيت
قارةماين چريؤک ئةرثنيية و بة شثوازثکي هونةري وثنا کراوة .ژانريئةدةيب
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شيعري «هةصؤ» ،ئةدةبيايت فثرکاري ) ( Didactic Literatureلة جؤري
تةمسيل ()Allegoryة.
وشــةگةيل ســةرةکي :شــيعري «هةصــؤ» ،پثکهاتةخــوازي ،شــيعري
گثذانةوةيــي.

 -1سةرةتا
هـةر لـة کؤنـةوة کةصکوةرگرتن و بةکارهثناين شـثوازي گثذانةوة لة شـيعردا باو بووة
و گثذانـةوة تةنيـا تايبـةت بة ئةدةبيايت چيرؤک نيية .هةر ئةو چةمکة رةخنةي شـيعري
گثذانـةوة بـةرز دةنرخثنـث .گثذانـةوة ،گرثـدراو بـة کؤنتريـن دةقـةکاين جيهانييـة و لة
زؤربـةي دةقـةکاين وةک ئيليـاد و ئؤديسـةي هؤمثرؤس و بةردنووسـةکاين گلگاميش
و هتـد ،رؤصـي سـةرةکيي بينيوة .بـووين تومخي دةقي گثذانـةوة و کةصکوةرگرتن لة
توخـم و شـثوازةکاين چيرؤک ،بـة شـيعري گثذانةويي لـة رووي رةخنـةي پثکهاتةيي
گرنگييةکـي تايبـةيت دةبةخشـث و ئـةو دةرفةتـة بـة شـاعري دةدا تـا بريؤکـةي تثذامـان،
بـاوةذ و هـزر و ئثـش و ژانـةکاين خـؤي لـة چوارچثـوةي دةقـي گثذانـةوة بـؤ خوثنةر
بگثذثتةوة.
 -2پثکهاتةخوازي و روانگة پثکهاتةخوازةکان
لـة دةقـة رةخنةييـةکاين ئـةو سـةردةمةدا کةمتـر رةخنةيـةک هةيـة کاريگـةري و
کاردانـةوةي بيروذاي پثکهاتةخوازةکاين تثدا بةدي نةکردرث .لثکدانةوةي پثکهاتةيي
بـة تايبـةت لـة بـواري بةرهةمـةکاين گثذانةوةيـي ،وةک يةکثـک لة سةرسـووذثنترين
دةسـتکةوتةکاين رةخنـةي ئـةدةيب هاوچـةرخ دةستنيشـان دةکـرث .زاراوةي
«گثذانةوةناسـي» يةکةمجـار تثزڤيتـان تـؤدؤرؤف بـةکاري هثنـا و لـة راسـتيدا دةبث ئةو
بـة داهثنـةري ئـةو زاراوةيـة بناسـرث .دةکـرث گثذانةوةناسـي بـة لقثـک لة نيشانةناسـي
بزانين کـة تثدةکؤشـث تاکـوو پثکهاتـةو پةيوةنديية ناوةکييـةکاين نيشـانةکان لة دةقدا
بدؤزثتـةوة .تـؤدؤرؤف ئـةو زاراوةيـةي لـة کتثبي بووتيقـاي بةرهةمـي خؤيدا پثشـنيار
کـرد و ژرار ژنـت لـة سـاصي  ١٩٨٣لـة وتـاري «وتـةي نوثـي گثذانةوةيـي چريؤکـي»دا
ئـةو زاراوةيـةي پثناسـة کـرد (سيدحسـيين.)١١٥٩ :١٣٨٧ ،
پثکهاتةخـوازي بريوذايةکـة کـة بـة لثکدانـةوةي ديـاردةکان ،سـةرجني بنةمـاي
ياسـا و نةريـت و منوونةگةلثـک دةدا کـة پثکهاتـةي بنةذةتييـاين خوصقانـدووة .ئـةو
شـثوازة ،بابـةت و لکـة جؤراوجـؤرةکاين زانستي و ديـاردةکاين هةبـوو لةواندا وةک
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کؤمةصثکـي پثکهاتـوو لـة تومخـةکاين پثکگرثـدراو پثناسـة دةکا .تايبةمتةنديـي
ئـةو شـثوازة لةوةدايـة کـة توثـژةران ديـاردةکاين جؤراوجـؤري زانستي خؤيـان بـة
شـثوةي سـةربةخؤ و جيـاواز لـة يةکتـر لثکنادةنـةوة ،بةصکـوو هـةردةم هـةوص دةدةن
دياردةيـةک لـة پةيوةنـدي لةگـةص کؤمةصثـک لـة ديـاردةکاين تـر کـة بةشـثک لـة
پةيکـةرةي ئافرانـدراوة ،شـرؤڤة بکـةن» (باالييوکوييپـرس.)٢٦٧ :١٣٧٨ ،
لـة راسـتيدا پثکهاتةخـوازةکان بـة شـوثن ديتنـةوةي پثکهاتةگةلثکـي يةکدةسـت
لـة ئاستي جيهـاين بـؤ جـؤرةکاين جيـاوازي گثذانـةوةن ،بـة شـثوةيةک کـة شـياوي
کةصکوةرگرتـن و کاريگـةري لـة سـةر جـؤرةکاين جيـاوازي گثذانةوةيـي هةبـث.
رةنگـة بکـرث گثذانـةوة سـاکارترين شـثواز بـؤ دةربذيني دةقثـک بث کـة چريؤکثک
دةگثذثتـةوة و چريؤکبثـژي هةيـة.
يةکةمجـار پثکهاتةخـوازةکاين رووس ،دوو بةشـي گثذانةوةيـان لـة يـةک
جياکـردةوة و هـةر گثذانةوةيـةک پثکهاتـوو لـة دوو رووکار دةزانـن :چيرؤک و
گةآلصـة .بـة بـذواي ئـةوان چريؤک کؤمةصثـک رووداوة ،لة سـةر بنةمـاي بةردةوامي و
يةکلةدوويةکهاتنيزجنريةيةکـيزةمـةين -پثکگرثـدراو .گةآلصـة ،ئافراندنةوةي
هونـةري رووداوةکان ،لـة دةقـي گثذانةوةيية (مکاريـک ٢٠١ :١٣٨٤ ،و اخوت:١٣٧١ ،
.)١٥
توثژينـةوةي ئـةو گرووپـة لـة بـواري گثذانـةوةدا رؤصثکـي لةبةرچـاو و شـياوي
لةسـةر پثشـکةوتين بريؤکـةي گثذانةوةناسـي بـووة .گةآلصـة ،سـةرةکيترين تومخـي
ن بةشـثک لـة شـيکردنةوةکاين پثکهاتةخـوازةکان لـة بـواري
گثذانـةوة و گرنگتريـ 
جـؤرةکاين دةقـي گثذانةوةيية کة لثکؤصينةوةي لةسـةر دةکرث .چيرؤک ،بةردةوامي
و بةدووييةکهاتني بةرةودوايـي زةمـةين رووداوةکانـة وگةآلصـة ،گثذانـةوةي
رووداوةکان بـة پاصپشتي بـة پةيوةندييـةکاين هـؤ و بةرهؤية (فورسـتر .)١١٨ :١٣٨٤ ،بة
پشتبةستن بـةم سـةرةتاية ،گةآلصـة ،بنةمـاي گثذانـةوة پثکدثنـث ،چونکة سـةبةبيةيت
زةمـةين و پةيوةنديـي هـؤ و بةرهـؤ لـة نثـوان رووداوةکان وةک تةنافثکـي ناديـار،
رووداوةکاين چيرؤک پثکگـرث دةدا (مسـتور ١٤ :١٣٨٧ ،و داد. )٢٧٤ :١٣٨٣ ،
يةکـةم گثذانةوةنـاس کـة لـة ريبـازي پثکهاتةخـوازي بـة تاوتوثکـردين گشـت
جـؤرةکاين گثذانـةوة ،پالنثکـي نـوث و گشتي ئاراسـتة کـرد ،والدميير پـراپ بـووة
گرينگتريـن بةرهةمـي ئةو لـةم بـوارةدا مؤرفؤلؤجيي چريؤکي پةرثکانـة .توثژينةوة
و پرسـيارةکاين پـراپ لـة بواري کؤمةصة چريؤکةکاين فؤصکصـؤري رووس ،يةکثک لة
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بةنرختريـن توثژينـةوةکاينپثکهاتةخـوازةکان لـة بـواري چريؤکدايـة و وةک مؤدثل،
بـؤ زؤربـةي رثبـواراين ئـةو رثبـازة ئةدةبييـة ،بةتايبـةت گرمثـاس ،کةصکـي هةبـووة
(پـراپ.)١٦٢ :١٣٦٨ ،
ئالثژ يرداسژولنيگرمثاس نيشانةناسـيليتوانيايي (لةدايکبووي  )١٩١٧ناسـياوترين
نيشانةناسـي ئـةو سـةردةمةية .گثذانةوةناسـثکي پثکهاتةخـوازة لة بواري گثذانةوةناسـي
کـة زؤر توثژينـةوةي لـة سـةر منوونةگةلثکـي ناسـراو بـة مةبةستي شـيکردنةوةي
جـؤرةکاين جيـاوازي گثذانـةوة ،بـة ئةجنـام گةيانـدووة .ئـةو پـاش بآلوکردنـةوةي
واتاناسـي پثکهاتةيـي ( )١٩٦٦و لةبـارةي واتـاوة ( )١٩٧٠وةکـوو گرنگتريـن تيؤريـزان
ناسـرا و نـاوي دةرکـرد.
ئـةم توثژينةوةيـة بة کةصکوةرگرتن لة روانگة و منوونةکاين نووسـةري ناسـراوي
پثکهاتةخـوازي ،گرمثـاس پثکهاتـةي شـيعري «هةصـؤ»ي سـوارة ئثلخـاينزادة شـرؤڤة
دةکا .لـة لثکدانـةوةي گةآلصـةي گثذانةوةيـي ئـةو شـيعرة ،بـة هـؤي ئـةوةي بنةمـاي
چريؤکـي هةيـة ،هـةر دوو تومخـي «دةقـي گثذانـةوة» و «چريؤکبثـژ» بوونيـان هةيـة.
لـة بابـةيت گثذانةوةيـي ئـةو شـيعرة دةبث ئـةو دوو تومخة يـاين پثکهاتـةي گثذانةوةيي
و چؤنثتيدةربذيـن لثکبدرثنـةوة .لـة رثبـازة ئةدةبييةکانـدا ،رثبـازي پثکهاتةخـوازي
زؤرتـر گرثـدراو بـة گثذانـةوة بـووة و پثکهاتةخـوازةکان توثژينـةوةي زؤر بةربآلويان
لـة بـواري گثذانـةوة بـة ئةجنـام گةياندووة.
 -3پثشينةي لثکؤصينةوة
لـة ئةدةبيـايت کورديـدا ،لثکؤصينةوةيـةک بـة شـثوةي زانستي لـة بـواري لثکدانـةوةي
پثکهاتـةي شـيعري گثذانةوةيـي «هةصـؤ»ي سـوارة و تاوتوثکـردين لة رووي شـثوازي
پثکهاتةخوازييـةوة ئاراسـتة نةکـراوة .دةکـرث ئـةم توثژينةوةيـة وةک يةکـةم هـةوص
لـة بـواري لثکدانـةوةي پثکهاتـةي شـيعري «هةصـؤ» لـة رونگـةي پثکهاتةخوازييـةوة
دةستنيشـان و پثناسـة بکـردرث.
 -4لثکدانةوةي پثکهاتةي شيعري «هةصؤ»
دووپاتکردنـةوةي واتـا لةمثژينـةکان ،بـةو مةرجـةي بـة شـثوازثکي هونةري-ئةدةيب و
نـوث بـث ،تةنيـا تؤزثکيـش لـة بايةخـي بةرهةمـي ئـةدةيب دووپاتبـووة کـة م ناکاتـةوة.
منوونـةي ئـةو جـؤرة دووپاتبوونةوةيـة لـة ئةدةبيـايت جيهـاين و بـة تايبـةت ئةدةبيـايت
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کـوردي زؤرن.
يةکثـک لـةم بةرهةمانـة کـة لـة ژثرکاريگـةري بةرهةمـةکاين پثشـوو جارثکـي تـر
دووپـات بووةتـةوة ،شـيعري گثذانةوةيـي و چريؤکـي «هةصـؤ» يـة .سـةرةتاي ئافرانـدن
و پثناسـةکردين ئـةو شـيعرة دةگةذثتـةوة بـؤ ئةدةبيـايت رووسـي و چريؤکـي «کچـي
سـةروان» نووسـراوةي پووشکني .خانلةري مامؤسـتاي ناسراوي ئةدةيب فارسي لة سايل
( ١٣١٨هةتـاوي) هؤنـراوةي «هةصـؤ»ي لـة ژثر کاريگـةري ئةو چريؤکـة هؤندؤتةوة .لة
رةوايةتثکـي کـةدا ئامـاژة کـراوة کـة خانلةري ئةو شـيعرةي بة چاولثکةري لة شـيعري
«قةلةذةشـة و بـازي سـپي»ي شـاعريي نـاوداري ئةدةبيـايت فارسـي ،عونسـوري ،کـة لـة
سـةدةي پثنجـي کؤچيـدا ژياوة ،هؤندؤتـةوة (يوسـفي.)٦٨٧ :١٣٧١ ،
هاودةنـگ لـة گـةص ئةدةبيـايت فارسـي لـة ئةدةبيايت کورديشـدا هـةژار موکورياين
وةک يةکـةم شـاعري لـة ژثـر کاريگـةري ئـةو هؤنراوةية («هةصـؤ»ي خانلةري) شـيعري
بةناوبانـگ و پذواتـاي «هةصـؤ»ي بـة دونيـاي شـيعر و ئـةدةيب کـوردي ناسـاند .شـيعري
«هةصـؤ» وةک يةکثـک لـة شـاکارة ئةدةبييـةکاين سـةدةي هاوچـةرخ ناسـراوة.
هؤنراوةيةکـة سـةمبوليک کـة لة سـةر بنةمـاي وتووثژي قةلةذةشـة و هةصـؤ پثکهاتووة.
مامؤسـتا هةژار لةو تاقمة شـاعريانةية بة اليةين گثذانةوةيي شـيعر سـرنج ئةدا و گثذانةوة
و چريؤکبثـژي لـة شـيعرة گثذانةوةييةکانيـدا بـة شـثوةيةکة کـة بـة کةصکوةرگرتن لة
پثکهاتـةي گثذانـةوة ،وتووثـژ ،روانگة و ناسـاندن ،وثنةيةکي جياوازي تثـدا دةخوصقث.
لة ئةدةبيايت کورديدا جارثکي تر بة بريي ناسک و پثنووسي خوصقثنةري شاعريي
نوثخـوازي موکوريـاين ،سـوارة ئثلخـاينزادة ،شـيعري «هةصـؤ» نوثبوونةوةيةکي تري
بـة خـؤوة ديـت .سـوارة بـة چاولثکـةري و کاريگةريـي شـاعرياين هاوچـةرخ ،زؤر
پسـپؤذانة دةقي مةسـنةويي «عقاب»ي خانلةري و هةژاري بة زماين کوردي داذشـتةوة.
ئـةوةي کـة هةر لة سـةرةتا سـرجني خوثنةر بؤ الي خؤي رادةکثشـث ئـةو مژارةية کة
خوثنـةر لـة بةراوردي دةقي سـةرةکي شـيعري «عقـاب»ي خانلةري و «هةصؤ»ي سـوارة
هةسـت بـةم جياوازييـة دةکا کـة سـوراة لـة زؤر جث بؤ جةختکثشـان لة سـةر بابةتثک
چةنـد دثذثکـي بـة دةقـي سـةرةکي هؤنراوةکة لکانـدووة .لةم شـيعرةدا شـيکردنةوة و
ئاصوگـؤذ بـة هـؤي شـياو و لةباربـووين بةسـتثين دةقـي گثذانةوةيـي بةکارهاتـووة ،کة
لـة کايت وةرگثـذاين دةقثـک ئـةو دةرفةتـة بـؤ وةرگثـذ دةذةخسـث هـةر بابةتثک کة
بـة پثويستي بزانـث بـة دةقـي سـةرةکي ،بة مةبةستي پـذ واتاکـردين بابةيت سـةرةکي،
بلکثنـدرث .بـؤ منوونـة لة سـةرةتاي ئةو هؤنراوةيـة بابةيت پثوةلکاو بة دةقي سـةرةکيي
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شـيعري «عقـاب» زؤر زوو هةسـتپثدةکـرث .ئـةو چةنـد دثـذة لکثنـدراوة سـةرةتاي
هؤنراوةکة لة زانستي جوانکاريدا بة رازةي سـةرةتاي پذواتا (براعت اسـتهالل) پثناسـة
دةکـرث .خوثنـةر تةنيـا بـة خوثندنـةوةي ئـةو چةند دثذة بـة واتا و ناوةذؤکي گشتي و
پةيامـي سـةرةکي هؤنراوةکة دةگا.
ناوةذؤکـي ئـةو چةنـد دثـذة زؤرکراوةي سـةرةتاي هؤنراوةکـة بريتيية لة :وةسـفي
وةرزي سـارد و رةنـگزةردي پاييـز کـة سـةمبويل لةناوچـوون و سـةرةتاي مـردين
بثدةنگـي سروشـت و وةسـفي تـرس و دصةذاوکـةي بريکردنـةوة لـة مـردن و گريـان
بـؤ تةمـةين لـة دةسـت چووية .لـةم وةسـفةدا هةتـاو هاوئاهةنـگ و هاودةنـگ لة گةص
مـردين سروشـت ،کـز و سةرسـووذماو و کروشـةمةکردوو پةيکـةري لةشبةبـاري بـؤ
سـووچثکي پانتـاي بثسـنووري ئامسـان دةکثشـث و وثنةيةکـي لپاولـپ لـة بثهثـزي
وثنـا دةکا.
پاييــزه دار و دةون بــث بــــــــةرگه دل پةشــؤکاوي خــــةياصي مــــــةرگه
هةرگةآليــث کـــه لــــه دارث دةوةرث نووســراوثکه بـــه ناخــؤش خـــةوةرث
تــاو هـــةناوي نييــه وا مــات و پةشــثو لـــــــةشي زامــــاري دةکثشــثته نشــثو
رؤژپــةذه ،ســاردهکــزةي بــايزريــان کـــاته بــؤ ژيــي لةدةســتچوو گريــان
جارثکـي تـر لـة کؤتايـي ئـةو هؤنراوةيـةدا ،دثذثکي لکثنـدراو دةستنيشـان دةکةين کة
وةک شـابةيتثک (شـاعري بؤ ئامـؤژگاري) هؤنراوةکـةي پث کؤتايي هاتـووة .دةتوانني
بصثين ئـةو دثـذة لة دةقي فارسـيي هؤنـراوةي «عقـاب»ي خانلةريدا نييـة و هةصقوآلوي
زةيني خوصقثنـةري سـوارةية .بةپثـي زانستي جوانـکاري ئـةو دثـذة رازةي جـواين
کؤتايـي هةية.
الي هةصــؤي بةرزةفــذي بةرزةمــژي چــؤن بــژي شــةرته نــهوةک چةنــده بژي
گرمثـاس تومخـةکاين گثذانةوة (لة سـةر بنةمـاي پةيوةندي و دژايةتييـةک کة لةگةص
يـةک هةيانة) لة شـةش خاصـدا دابةش دةکا:
 -3بنثري پةيام
		
 -2بابةت
 -1پاصةوان (قارةمان)
 -5يارمةتيدةر  -٦نةيار
		
 -4وةرگري پةيام
نثرةر (گةيثنةر)؛ مرؤيةک ،شـتثک يان هةسـتثکة کة بابةتثکي ناسـراو و دةستنيشانکراو
بـة قارةمان دةگةيةنث.
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پاصـةوان :قارةمـاين دةقـي گثذانةوةييـة و بـة راي گرمثـاس هةنـدث جـار وةرگـرة و
هةنـدث جـار وةرگـر نييـة.
بابةت :ئاماجنثکة بؤي تاريف دةکرث.
وةرگـر :زؤرجـار قارةمانـة ،بابةتثـک کة ئاماجني ئـةوة وةريدةگرث و بة شـوثن ئةودا
دةذوا.
يارمةتيدةر :هثزثکة يارمةتيي پاصةواين چريؤک دةدا تا بة ئامانج بگا.
نةيـار :هثزثکـة لـة گةيشـتين قارةمـان بـة ئامانـج بةرگـري دةکا .بـة واتايةکـي کـة،
کةسـايةتيي سـةرةکي بـة شـوثن وةدةسـتهثناين مةبةسـتثکي تايبةتييـ ة و لـة گـةص
خؤذاگـري نةيـار رووبـةذوو دةبـث ،هثزثکـي پتةو و قـامي (بنثـر) ئةو بـؤ مةئموورييةت
دةنثـرث .ئـةو رةوت و رةواصـة وةرگرثکيشـي هةيـة (مکاريـک.)152 :1384 ،
يارمةتيـدةر و نةيـار دةکـرث مرؤڤ نةبن ،بةصکوو بري و هزر ،هةسـت ،هثز يان بثهثزي
دةتوانـث وةک يارمةتيـدةر و نةيـار لـة گثذانـةوةدا بوونيـان هةبـث و يارمةتيـدةري
قارةمـان بـن ،يان لة گةيشـتين قارةمان بة ئاماجني بةربةسـت دروسـت بکـةن .هةروةها
نثـرةر زؤرجـار هةسـتثک يـان تايبةمتةندييةکـي زاتيية و بة شـثوةي سرشتي لـة هةموو
مرؤڤةکانـدا بـووين هةيـة و سـةرچاوةي زؤرثک لة هةوصـةکان بؤ گةيشتن بة ئاماجنة
جؤراوجؤرةکانـة .بةپثـي روانگـةي گرمثاس ،جاري واية هةر شـةش توخم لة دةقثکي
گثذانـةوةدا بوونيـان هةيـة و جـاري واشـة تةنيا چةنديان بـووين هةية.
گرمثـاس ،تومخـةکاين گثذانةوةيـي لـة سـةر بنةمايةکـي کـة هـةرکام بـة بابةتثکـي
تايبـةت پةيوةندييـان هةيـة ،بـة سـث گروپـي گشتي دابـةش دةکا:
 -1پةيوةنديي ويست و ئارةزوو (تامةزرؤيي)
 -٢پةيوةنديي کةسايةتييةکان لةگةص يةک
 -٣پةيوةنديي شةذ (پةيکار) (امحدي.)163 :1380،
هـةر وةک ئامـاژةي پثکـرا ،گرمثـاس تومخـي گثذانةوةيي لة سـةر بنةمـاي پةيوةندي
و دژايةتييةکـي دوواليةنـة ،کـة لةگـةص يـةک هةيانـة ،بنيـات نـاوة .ئـةو پةيوةندييـة
دوواليةنانـة بريتين لـة سـث جـؤري .1 :دژواز (متناقـض)  .2لثـکدژ (متضـاد)  .3دژ
(خمالـف) .
پةيوةنديـي دژواز :هـةر کام لـة کةسـايةتييةکان و زؤرجـار واتاکان پثشـثلکةري بووين
يةکن.
پةيوةنديـي لثـکدژ :پةيوةندييةکـة هةبـووين يـةک تاک يـان واتا ،هـؤي نةبووين
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تـاک يـان واتاکـةي بةرامبـةري بـث و ئـةو دوواليةنـة نةتوانـن لةگةص يـةک تةبا بن.
پةيوةنديـي دژ :هةروةهـا هـةر کام لـةو کةسـايةتييانة کـة رووبـةذووي يـةک جثيـان
گرتـووة ،بـؤ دروسـتکردين بةربةسـت بـؤ بـة ئامانـج نةگةيشـتين يةکتـر تثدةکؤشـن
(اخـوت.)65 :1371 ،
بةپثـي بريؤکـةي گرمثـاس لـة زؤربـةي چيرؤک و رةوايةتةکانـدا،
رووبةذووبوونـةوةکاين دوواليـي ،لـة جـؤري دژواز و لثـکدژة ،وةک :مـةرگ و
ژيـان ،زانايـي و نـةزاين .لـة سـةر ئةو بنةمايـة ،دةقـةکاين گثذانةوةيي بة بـث بووين ئةو
رووبةذووبونةوانـة هيـچ تاموچثـژ و گـذ و تين و ورووژةيةکـي بـؤ خوثنـةراين خـؤي
پـث نابـث .هـةر چةنـدة ژمـارةي ئـةو پةيوةندييانـة لـة دةقـي گثذانةوةييـدا زؤرتـر بـث،
رادةي راسـتةقينةبووين ئـةوان زؤرتـر دةبـث ،چونکـة بـووين ئـةو رووبةذووبوونةوةيـة
لـة دةقـي گثذانةوةيي السـايي کةردنةوةيةکة لـة دونياي راسـتةقينةدا .کةوابوو دةکرث
بوتـرث کـة ئـةو دةرفةتـة بؤ ئةو دةقانة (چيرؤک و دةقي گثذانةوةيـي) هةية کة رةوتة
جؤراوجـؤرةکاين ژيـان لـة گـةص يـةک هةصبسـةنگثنث و لة نـاو يةکدا لثکيـان بداتةوة.
گرمثـاس بةرةودوايـي ( )Sequenceپثکهثنـةري شـثوازي گثذانـةوةي بـة سـث گروپي
گشتي دابةش کـردووة:
بةرةودوايـي جثبةجثـکاري (بةذثوبـةري) :کة بة بوار رةخسـاندين ئةرکةکان ،رؤصة
تايبةتييـةکان ،کردةکان يان بةذثوبـردين مةئموورييةتثک گرث دراوة.
بةرةودوايـي پةميـاين :ئةرکثـک دةخرثتة سـةر دةقـي گثذانـةوة (دؤخي چريؤک
بـةرةو ئاماجنثـک رثنوثني دةکا) وةک هةصسـان بـؤ ئةجنامـدان (بةذثوةبـردين) يـان
بةذثوةنةبـردين کارثک.
بةرةودوايـي دابـذان يان جياکةرةوة :رثنوثين لةسـةر گؤذانکارييةکاين بارودؤخ و
يـان دؤخثـک دةکا کة هةصگـري گؤذيين فؤرمةکاين جيـاواز و جؤراوجؤرة (ئةرثين،
نةرثني ،يـان پثچةوانة) (اخوت.)6٦ :1371 ،
بةرةودوايي جثبةجثکار ،تانوپؤي سـةرةکيي چريؤک دروسـت دةکا و پثکهاتةي
گثذانـةوةي چيرؤک پشتي بـةو بةسـتووة ،بـةآلم لـة روانگـةي مثتؤدؤلؤژيکـةوة،
بةرةودوايـي پةميـاين يـان ئاماجنـدار لـةو گرنگتـرة؛ چونکـة دةردةخـات دؤخـةکان
لـة خـودي خاصـي سـةنتراصي تانوپـؤدا نين ،بةصکـوو ئـةوةي ئثمـة بـة دؤخـي ناودثـر
دةکةيـن ،بـة واتـاي پةسـةندکردن يـان رةتکردنـةوةي پةميانـة ،بة بؤچـووين گرمثاس
زؤربـةي چريؤکـةکان لـة دؤخثکـي نثگةتيڤـةوة بـةرةو دؤخثکـي پؤزثتيـڤ هةنـگاو
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دةنثـن .بةپثـي روانگـةي گرمثـاس هـةر گثذانةوةيـةک لـة چةنـد لثکدانـةوةي جيـاواز
پثکهاتـووة کـة کـؤي ئـةوان بةرةودوايـةک لـة چريؤکـدا بـةدي دثنـن.
گرمثاس ئةو لثکدانةوانةي بة سث گروپي گشيت دابةشکردووة:
 -1لثکدانةوةي وةسفي :دؤخثک و پثگةيةک شي دةکاتةوة.
 -2لثکدانةوةي بارودؤخ :دؤخثک دةستنيشان دةکا.
 -3لثکدانـةوةي تثپـةذ :بـة بةذثوةچوون و بةذثوةبردين ئيشـثک ئاماژة دةکا (اسـکولز،
.)147 :1383
 -5شيکردنةوةي پثکهاتةيي شيعري گثذانةوةيي «هةصؤ»
 -1-5کورتةيةک لة شيعري «هةصؤ»:
هةصـؤ لـةوةي دةوري الوي بةسـةر چـووة خةمبـارة و لـة ناخؤشـترين دةور و دؤخـي
ژيـان (پيري و نزيکبوونـةوة لـة مردنـة) بة سـةر دةبـا .بـؤ رزگاربوون لةو جـؤرة برية
ئاصؤزانـة کـة مثشـکي هةژانـدووة هةصدةفـذث و هثآلنـة جـث دثلـث .هةصفذيني هةصـؤ
بةرامبـةر لةگـةص کاردانـةوةي بوونـةوةراين سـةر عـةرز بـوو ،کـة هـةر کام لـة ترسـي
گيانيـان لـة کـون و قوژبـن خؤيان حةشـار دةدةن .لـة بةرامبةر هةصـؤي بةرزةفذدا ،باس
لـة قةلةذةشـة دةکـرث؛ قةلةذةشـةيةکي ناحـةز و ناذثـک و گةنـدةص کـة دةوروبـةري
ئاواييـةکان شـوثين حةسـانةوة و ژيـان بةسـةر بردنثتي .هةصـؤ کـة بـؤ چـارةي تةمـةين
کـوريت بة شـوثن ديتنـةوةي رازي رزگاريية ،کاتثک قةصةذةشـةي هةصنيشـتوو لة سـةر
دارثـک دةبينـث ،خثرايةکـي لـة ئامسانـةوة بة تونـدي بـةرةو قةصةذش شـؤر دةبثتةوة و
بـة ناچـاري پةنـاي بـؤ دثنث .بارودؤخي قةلةذةشـة لـة بةرامبةري هةصؤ و هةصسـوکةويت
شـياوي سروشتي ئـةوة .قةلةذةشـة بةرامبـةر بـة هةصـؤ دةسـتةونةزةر راوةسـتا ،بـةآلم لة
ناخيـدا بير لـة بابةتثکـي تـر دةکاتـةوة .هةصـؤ بـة هـؤي پيري و ترسـي بريکردنـةوة لة
مـردن ،بـة کـزي و خةمناکـي دثتـة قسـة .بـة زمانثکـي سـاکار و چارةلثبـذاو ئـةوةي
لـة باوکـي سـةبارةت بـة تةمةندرثـژي قةلةذةشـة بيسـتبووي دةيگثذثتـةوة و رازي
تةمةندرثژييـان لثدةپرسـث .هةصـؤ بةصثـن بـة قةلةذةشـة دةدا کـة قسـةکةي وةرگـرث.
پاشـان بـؤ شـوثنثکي بؤگةنيـوي قـةراخ ئاوايـي رثنوثنيـي دةکا .شـوثنثکي پذاوپذ لة
کةالکـي بؤگةنيـو و پةينوپـاص .قةلةذةشـة لـةو کةالکـة تؤپيوانة دةخـوا و داوا لة هةصؤ
دةکا دةس لـة راو هةصگـرث و ئـةو جـؤرة خواردنـة بؤ خؤي هةصبژثـرث .هةلؤ بة ديتين
ئـةو شـوثنة و ئـةو جـؤرة خـواردن و ژيـان بةسـةربردنة بثزارييةکي تةواو ،بري و هؤشـي
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دةتةنـث .لـةم شـوثنةدا ئاسـةوارثک لـةو هةمـوو شـان و شـکؤيةي لـة ئامسـاين بةريندا
بـووي نابينـث .هةصـؤ لـةم دوو رثيـة رامابـوو ،کاميـان بگرثتـة بـةر و کاميـان هةصبژثـرث.
لـة اليـةک تةمـةين درثـژ و خـواردين کةالکـي بؤگةنيـو ،لـة اليةکيتةمـةين کورت
و بةرزةفذيـن و سةربةستي .ئـةو چةشـنة بريکردنةوانـة ناخـي هةصـؤي دةهاژانـد .لةپـذ
هةصـؤ بـةرةو ئامسـان هةصدةفذث و قةلةذةشـة سـةري سـوذ دةمثنـث  .هةصؤ سـةربةرزانة
لـة پانتـاي ئامسـان و چارةنووسـدا بـؤ هةتاهةتاية نوقـم دةبث.
هةصـؤ لـةم هؤنراوةيـةدا هثمـاي مرؤڤثکي سةربةسـت و تةمةنکورتة کـة بؤ تةمةين
درثـژ پةنـا بـؤ هةمـوو جـؤرة سـووکي و سةرشـؤذييةک نابـا .بـة پثچةوانةوة قةلةذةشـة
هثمـاي مرؤڤثکـي بثبايةخـة کـة تةمةنثکـي درثـژ و بثبةهـاي هةيـة .بـة واتايةکي کة،
لـة دةقـة ئةدةبييةکانـدا هةصـؤ بـة سـةمبويل بايةخـي راوةسـتاو ،وثنةيةکـي روولةگةشـة
و زينـدوو لـةو تاکانـةي کـة گيانيـان لة رثـي بايةخة پريؤزةکانـدا دةبةخشـن و تةمةين
کـورت و پـذ لـة سـةربةرزي بـة سـةر تةمـةين درثـژ ،بـةآلم بثکةصـک و بثبايةخـدا
بـةرز دةنرخثنـن .هةصـؤ ،ژيـاين لـة گةنـداو هةصنابژثـرث و بير و بـاوةذي کـةم بـژي و
کـةص بـژي وةک پةيامثـک بـة هؤگـراين دةسـةملثنث .هةصـؤ بـةرة و ئامسـاين بـةرز
دةفـذث ،خوازيـارة دواي مردنيـش کفني مةرگـي هةوري سـپي بث و پاشـان لـة پانتاي
بثسـنووري ئامسانـدا بـؤ هةتاهةتايـة نوقـم دةبـث.
ئـةو وثنةيـةي کـة لـة خوثندنـةوةي شـيعري هةصـؤ لـة مثشـکماندا دةخوصقـث ،دوو
جـؤرة ژيـاين دژبةيةکـي هةصـؤ و قةلةذةشـةية کـة لـة راسـتيدا هثمايةکـة لـة دژايـةيت
ين و ناحـةزي ،رووناکـي و تاريکـي و بـةرزي
بةردةوامـي چاکـة و خراپـة ،جـوا 
(فةزيلـةت) و نزمـي (پةستي)  .لـةم شـيعرةدا شـاعري ،خوازيـاران و خاوةنـاين دونيـا
بـة تؤپيوخـؤر دةشـوهبثنث .لـة راسـتيدا دوو سـفةيت سـةرةکي هؤگـراين دونيـا (کـة
قةلةذةشـة نةمـادي ئـةو تاقمـة مرؤڤانةيـة) گةندةخـؤري و سةرشـؤذيية.
 -6شيکردنةوةي پثکهاتةي شيعري «هةصؤ» لة سةر بنةماي بريؤکةي گرمثاس
بةپثي روانگةي گرمثاس ،تةواو کاراکان لةم شيعرة گثذانةوةييةدا بوونيان هةية:
 -1قارةمـان :هةصؤيـة :لـةم شـيعرة گثذانةوةييـةدا قارةمـان ،هةصؤيـة و بـؤ گةيشتن بـة
ئامانـج يـاين ديتنـةوةي رثگاچارةيـةک بـؤ رزگاربـوون لـة مـردن و تةمـةين کـورت
هـةوص دةدا و تثدةکؤشـث.
 -2بنثـري پةيـام  :هةستي هةصؤيـة :هثزثـک کـة هةصـؤ بـة شـوثن ئاماجنـدا هـان دةدا،
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هةستي ئـةوة .ئاوايت هةصـؤ ديتنةوةي رثگاچارةيةکـة و ئةو وردبوونةوةيـة لة ناخييةوة
سـةرچاوة دةگرث.
 -3يارمةتيـدةر :راوثـژ و وريايـي هةصؤيـة :قةلةذةشـةية کـة بؤ گةيشتن بـة ئامانج هةصؤ
يارمـةيت دةدا تـا لـة بةيني ژيـاين بـة سـةربةرزي لة ئامسـان و ژيين پةسـت و ناحةزي
قةلةذةشـة ،هةصفذثـن هةصبژثـرث .بابـةيت ناسين :ديتنـةوةي رثگايـةک بـؤ تةمةندرثژي
و رزگاربـوون لـة مردنة.
 -4وةرگـر :هةصؤيـة :ئـةوةي لـة مةسيري رووداو دةيبينـث ،دةبث پةندي لـث وةربگرث
(مـردن يـان ژيـاين وةک قةلةذةشـة) و هثـزي دژبـةر حـةزي دةروونيـي هةصؤيـة
(تةمةندرثـژي).
ئـةو شـيعرة گثذانةوةيية دوو جـؤر پةيوةنديي دوواليةنةي مردن و ژيان دةستنيشـان
دةکا .يةکـةم ،پةيوةنـدي لـة جـؤري دژواز يـاين بـووين يةکيـان هـؤي لةنثـو چـووين
ئـةوي ديکةيانـة .بـة هاتين مردن ،ژيـان کؤتايي پثـدث .دووهـةم ،پةيوةنديي لثکدژي
ژيـاين هةصـؤ بةرامبـةر بة ژيـاين قةلةذةشـة کة لة جـؤري پةيوةنديي لثـکدژة؛ چونکة
ئـةو دوو جـؤرة ژيانـة لةگـةص يـةک ناخوثننةوة و يـةک ناگرنةوة .هةصؤ بـة هةصفذثن و
پشـت لة بريؤکةي قةلةذةشـة وةک دوايني وةسـيةت بذياري دا کة کفنةکةي هةوري
سـپيي ئامسان بث.
هــةوري ئامســان بــث خــةالمت بــــــــــاشه يــا لــــــــةشم خـــــــاشه بکثشــن بـــــاشه
قةلةذةشـة لةسـةر پةيـن و پاصـي قـةراخ دث دةژيـا و خواردنيشـي هـةر کةرةتؤپيـو و
کةالکـي گوثلکـي مندارةوةبـوو بـووة ،هـةر بؤيـةش تةمـةين درثـژة .ئـةو چةنـد دثذة
وةسـفثکي پذواتـا لـة جـؤري ژيـاين بثبايةخـي قةلةذةشـة وثنـا دةکا.
پــن و پـــــــاصث کــــــــــه لــه پاصــي دثيه مةنــــــــزصي نؤکــــــةري خـــــــؤيت لثيه
کـــــــةره تؤپيو و کــــةالکي گــــوثلک هةصمي دص روونکةرةوةي ســـةرگوثلک
بابـةيت دةستنيشـانکراو لـةم شـيعرة گثذانةوةييـةدا بةپثـي پةيوةنديـي لثـکدژ و دژواز،
ئةرثني و ئةخالقييـة و لـة رووبةذووبوونـةوةي مردنـدا رثـگاي دةربازبـوون نييـة.
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 -7لثکدانةوةکاين گثذانةوةيي بة سث جؤر دابةش دةبث
لثکدانةوةي وةسـفي :هةصؤ باصندةيةکي بةرزةفذة و لة ئامساندا دةژي (وةسـفکردين
بارودؤخـي ژياين هةصؤ).
هاتــةوه بــري هـــــــ ـــةصؤ رابـــــــردووي پاکـــــي بــــووژانــــــةوه يادي مـردووي
گــوص کــــــرا رايــةخ و پـــايةنـــدازم چــــةنده ئاژوا لـــــــــةشي کثو ،ئــاوازم
چـــةنــــده روانيمه زةوي لـــــةو بــانـــه کيو و دةشـــت لةو سـةرةوه چةن جـوانه
چــــةن چکؤلةن پةلةوةر لـــةو بــــةرزه ئاخ! که چةن خـــوثذيگــره ئـةم عـةرزه
چـــةنـــدة راوي کةو کـــةوبــــاذم کرد دژمنيي تــــاقــــــمي مشقاذم کـــــــــرد
کؤلکه زثذينه وةکـــــــــوو تاقـي زةفــةر ئامسان بـؤ مين بةست ،کايت ســــةفـــةر
حـــــــــةوتةوانان بو ميداصي شـــةذي من چةنده شؤراوه به خـــوثن شــــاپةذي مـن
لثکدانـةوةي شـثوةيي (وجهـي) :هةصـؤ هةصدةفـذث بـؤ ئـةوةي لـة تةمـةين کـورت و
مـردن رزگار بـث و رثگاچارةيـةک بدؤزثتـةوة.
هــــــــةصفذي راوکةري زاصي کـةژ و کثو له چياي بةرزةوه رووي کــــرده نـــشثو...
هاته الي قةل به کــــزي و بــــــــثوازي قــةل کــويت :مامــه هةصــؤ ناســـــــازي؟
کــــــــــــويت قاآلوة رةشــةي پســپؤذم! پــرم و پثيــه لــــــــــه لثــوي گــــــؤذم
باخي ژينم به خـــــــــــةزان ژاکــــــــاوه کاتــــــي مـــــــةرگه و ئةجةليــش ناکاوه
پثم بصث چــؤنه که تــؤ هــــــــةر الوي؟ زؤر بــه ســــــــــاص پــري بــةآلم چا ماوي
لثکدانـةوةي تثپـةذ (متعـدي) :هةصـؤ رثـگاي دةربازبـوون لـة مـردن نابينثتـةوة و لـة
بةرامبـةر مةرگـدا کـؤص دةدا.
سا ،کـــــــــه ئةو کاره وةهـــــا ســــاکاره مـــــةرگه ميــواين گـــــةدا و خـــــونکاره
هــةوري ئامســان بــث خــــــــــةآلمت باشــة يــا لةشـــــم خاشــة بکثشــن بــــــاشة؟
 -8بةرةودواييةکاين گثذانةوة لة شيعري «هةصؤ»دا
 -1بةرةودوايـي پةميـاين :لـةم بةرةودواييـدا پةميانثـک لـة نثـوان هةصـؤ و هةستي
دةبةسـترث کـة بةپثـي ئـةو پةميانـة هةصؤ دةبث رثـگاي دةربازبـوون لة تةمـةين کورت
و مـردن ببينثتـةوة.
 -2بةرةودوايـي جثبةجثکاري(بةذثوبـةري) :لـةم بةرةودواييـةدا هةصـؤ ئةرکـي خـؤي
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بـة دروستي بةذثـوة دةبـا؛ بـةآلم کؤتايـي نايـة بـةو سـةرةجنامةي کـة يارمةتيـدةري
زيندوومانـةوةي بـث.
 -3بةرةودوايـي دابـذان يـان جياکـةرةوة :لـةم بةرةودواييةدا سـةيري جووصةي شـيعري
گثذانةوةيـي لـة نةرثنييـةوة بـؤ ئةرثنيية .لـةم گثذانةوةيةدا دؤخثک دثتة ئـاراوة کة ئاخؤ
هةصـؤ بـؤ پتـر زيندوومانـةوة و رزگاربـوون لة مـردن ،رثگاچارةيـةک دةبينثتـةوة؟ بؤية
لةگـةص قةلةذةشـة وتووثـژ دةکا تـا رازي تةمةندرثژي ببينثتةوة .پثشـنياري قةلةذةشـة بؤ
خـواردين کةالکـي تؤپيـو دةبثتـة هؤکارثـک بـؤ ئـةوةي هةصـؤ جارثکي تر بؤ شـوثين
خـؤي بگةذثتـةوة و ژيـاين پـذ لة شـانازي لـة ئامسانـدا درثژة پثـدا .لة ئاکامـدا هةصؤ بؤ
تةمـةين درثـژ پةنا بؤ هةموو چةشـنة سةرشـؤذييةک نابـا .کةواتة ،بةم شـثوةية گثذانةوة
بـؤ هةصـؤ بة خؤشـي کؤتايـي پثدث و تـةواو دةبث.
لـةو شـيعرةدا هةصـؤ رؤصـي بةصثنـدةري پةميـان ،تاکثکـي کـة تاقيکراوةتـةوة و بابـةيت
(تاقيکردنةوة)يـة دةستنيشـان دةکـرث.
قةلةذةشـة ،رؤصـةکاين دانةري پةميان ،بةرپرسـي سـةرةکي بؤ تاقيکردنـةوة و داوةريي
لة سـةر شانة.
پةميـان :هةصـؤ بةشـوثن ديتنـةوةي رثگاچارةيـةک بـؤ تةمةندرثـژي و رزگاربـوون لـة
مـردن ،پةميـان دةبةسـتث ئـةو رثگايـة ببينثتـةوة.
ئةزمـوون :ديتنـةوةي رثگاچارةيـةک ،ئةزمـووين هةصؤيـة کـة بـة پةميـاين ئـةو تاقـي
دةکرثتـةوة و هةصدةسـةنگثندرث و ئةگـةر هةصؤ رثگاي رزگاربوون لـة مردن ببينثتةوة،
دةتوانـث درثـژة بـة ژيـاين بدا .درثژةدان بـة ژيان (ئةگةر بووين بـث) داوةري و جؤري
بريکردنـةوة و بذيـارداين خةصـک و دةوروبـةرة لة بـارةي ئةوةوة.
 -9شرؤڤةي روانگة و تةوسيف لة شيعري «هةصؤ»دا
لـة شـيعري گثذانةوةيـي هةصـؤدا ئـةو بابةتـةي شـياوي سـرجندانة ،جيـا لـة پثکهاتـةي
گثذانةوةيي ،بووين بگثذةوةکانة (بگثذةوةي کةسـي سثيةم ،بگثذةوةي کةسي يةکةم).
لة گثذانةوةي ئةو شـيعرةدا ،سـةرةتا بگثذةوةي کةسـي سـثيةم رؤصي هةية و بةسةرهات
و رووداوةکان دةگثذثتـةوة و لـة دةرةوةي گؤذةپـاين گثذانـةوةدا رووداوةکان بـؤ
خوثنـةر بـاس دةکا .ئـةو بگثـذةوة زؤرجـار راڤـةکارة و بـة شـيکردنةوةي بـارودؤخ و
هةصسـوکةويت کةسـايةتييةوة خةريکـة .سـةرةتا پثگـة و بارودؤخـي کةسـايةتيي هةصـؤ
بـؤ خوثنـةر شـرؤڤة دةکا و پاشـان جـؤري بريکردنةوةي ئـةوان (خوثنةر) سـةبارةت بة
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ئـةوةي کـة هةيـة روونکردنةوةي بـؤدةکا.
لـة درثـژةدا بـة کةسـايةيت هةصـؤ ئيـزن دةدرث ،تـا بـة وتووثـژ بيروذاي خـؤي
سـةبارةت بـة ژيـان و ئـةوةي رووي داوة بـؤ خوثنـةر بگثذثتـةوة .تـةواو لـةو بةشـةداية
کـة بينـةري گـؤذاين بگثـذةوة لـة کةسـي سـثيةم بـؤ کةسـي يةکـةم دةبين و هـةر ئةو
وتووثـژة هـؤکاري درثژبوونـةوةي فؤذمـي شـيعر کة گؤذةپـاين گثذانـةوةي چريؤک
دةبـث ،لـةم بةشـةدا بـووين کةسـي سـثيةم کـةم دةبثتـةوة و کؤتايـي پثـدث.
لـة روانگـة ،توخـم و بابةتثکـي گرينگـي تـر تةوسـيفثکة کـة لـة خزمـةت دةقـي
گثذانةوةدايـة .تةوسـيف ،يةکثـک لـة شـثوةکاين پةرةپثـداين گثذانةوةيـة و بـة
کاريگةريـي ئـةوة (تةوسـيف) دةکـرث بـة روانني و سـرجندان بة سروشتي مـاددي و
کةسـايةتييةکان ،ئـةو رةوتـة (پةرةپثـداين رةوايـةت) بـة باشـي بةذثـوة بچـث (مسيعي،
 .)١١٠ :١٣٨٩شـاعري بـة کةصکوةرگرتـن لـة رةهةنـدةکاين دةرةوةيـي و رواصـةيت
کةسـايةيت وةک لـةش و جووصـة ،بةسـتثن بـؤ تةوسـيفي دةرووين پثکدثني .بثگومان
کارايـي تةوسـيفي کةسـايةيت لـة شـيعر کةمتر لة تةوسـيفي ئـةو لة پثکهاتـةي چريؤکي
ئةوذؤييـة .هةروةهـا شـاعري بـة کةصکوةرگرتـن لـة تةوسـيف باشـتر دةتوانـث دؤخ و
هثمـاکاين رواصـةيت کةسـايةيت کاريگـةري گثذانـةوة دةرببـذث ،ئـةو تةوسـيفة جياواز
و جؤراوجؤرانـة لـة زةيني خوثنـةر لـة الي يـةک جث دةگـرن و رواصةيت کةسـايةيت
وثنـا دةکرث.
سـةرةذاي تةوسـيفي رواصـةيت کةسـايةتيي قةلةذةشـة ،بـارودؤخ و پثگـةي ژيانيـش
وةسـف دةکا و هـةر ئـةو بابةتـةش هؤکارثکـة تـا هةصـؤ بـؤ راوثـژ پةنـاي بـؤ بثنـث .بـة
هاتني هةصـؤ و تةوسـيفثک کة لةو بابةتة ئاراسـتة کـراوة (وتووثژي هةصؤ و قةلةذةشـة)
هةروةهـا تثذوانينثـک بؤ ناخي کةسـايةيت دةکا و سـرنج دةداتـة ئاکارثک کة لة ناخ و
دةروونييةوة سـةرچاوة دةگرث .لةم بةشـةدا قةلةذةشـة دةرةتاين دةربذيين کةسـايةتيي
دةبث ،بة تايبةت کاتثک قةلةذةشـة ،هةصؤ بؤ قةراخ ئاوايي بانگهثشـت دةکا و دةسـت
بـة خـواردين کةالکـي تؤپيـو دةکا (تا هةصـؤ پةندي لث بگرث ،قةلةذةشـة ناذاسـتةوخؤ
هةصـؤ هـان دةدا بـؤ خواردين نةشـياو) هؤکارثکة تا ناخي شـاراوة و بـاوةذي دةرووين
هةصؤ پثناسـة بکرث.
 -10سةرةجنام
بة شـيکردنةوة و لثکدانةوةي شـيعري هةصؤ و شـرؤڤةي چةند بابةتثک وةک روانگة و
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تةوسـيف ،بـةو سـةرةجنامة دةگةيـن کة سـوارة بـة پثذةويکردن لة شـاعرياين پثشـوو
لـة هؤندنـةوةي ئةو شـيعرةدا ،لـةو تومخانة کةصکـي وةرگرتووة .لة شـيکردنةوةي ئةو
شـيعرةدا بـةو ئةجنامـة دةگةيـن کـة شـيعري هةصـؤ شـياو لةگـةص پثکهاتـةي گثذانـةوة
و روانگـةي پثکهاتةخـوازةکاين وةک گرمثاسـة .رةويت چيرؤک لـةم شـيعرةدا
جووصةکـردن لـة ئؤقرةيـي سـةرةتاييةوة بـؤ لووتکـة و پاشـان گةذانـةوة بـؤ ئاراميية.
ئةو چريؤکة خاوةين کةسـايةتييةکي ( )characterوا دةبينني کة بة شـثوةيةکي کارا،
کارتثکـةري لـة سـةر زةيـن و رةواين خوثنةر جث هثشـتبث .ديالؤگ لـةم هؤنراوةيةدا،
کـة لةبةرچاوتريـن و روونتريـن تايبةمتةنديـي چريؤکـة ،بة شـثوازثکي ئـةدةيب بةذثوة
چووة و رؤل ،شـوثن و پثگةي کةسـايةتيي هةصؤ و قةلةذةشـةي نواندووة و خوثنةر لة
دژايـةيت هـزر و تثذامـاين هةر دوو کةسـايةتيي چريؤک ئـاگادار دةکاتةوة.
اليةين کؤمةآليةيت قارةماين چريؤک ئةرثين و بة شثوازثکي هونةري دةستنيشان
کراوة.
ژانـري ئـةدةيب شـيعري «هةصـؤ» ،ئةدةبيايتفثـرکاري ( )Didactic Literatureلـة
جـؤري تةمسـيل ()Allegoryة.
لـة دميـةين سـةرةتايي ئـةو شـيعرةدا بارودؤخثکـي بةرامبـةر زاصـة کـة بةسـتثين
رووداوة جؤراوجؤرةکانـة و لـة بةشـي گثذانـةوةدا کةسـايةيت وةسـف دةکـرث .هةصـؤ
لـةوةي کـة پير بـووة دصبةخةمة و بة شـوثن ديتنـةوةي رثگاچارةيةک بـو دةربازبوون
لـة مـردن و تةمـةين کورتـة .هثزثـک کـة هـاين دةدا بـؤ ئـةو مةئمووريةتـة ،هةستي
دةرووين خؤيـةيت .جووصـة و رةويت چيرؤک لـة بارودؤخـي بةرامبـةر و يةکسـاندا
تووشـي ئاصوگـؤذ دةبـث و چارةنووسـي کةسـايةيت روون دةبثتـةوة .لـة کؤتاييدا هةصؤ
تةمـةين کـورت و مـردن لـة ئامسانـدا هةصدةبژثـرث.
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