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ماستةری زمان و ئةدەبی فارسی ،مامؤستای پةروةردة ،بؤکان

کورته
جوانیناسی هەر لە سەردەمی سوقرات و بگرە کۆنرتیشەوە بە فۆرم و شێوازی
جیاواز لە الیەن فەیلەسووفانی یۆنانەوە لێکدانەوەی لەسەر کراوە .بیری
تێڕامان لە جوانی لە سەردەمی کالسیکدا گەیشتە چڵەپۆپەی گەشەکردن.
مێژووی سەرهەڵدانی جوانیناسی بە شێوازێکی زانستی بۆ سەرەتای سەدەی
هەژدەهەم دەگەڕێتەوە .یەکە م جار فەیلەسووفی ئاڵامنی ،ئەلێکساندێرکۆتلیب
باوم گارتێن ،)١٧١٤-١٧٦٢( 2زاراوەی جوانیناسی 3بەکار هێنا .ئاواز (مۆسیقا)
بەشێک لە پێکهاتەی جوانیناسی و رەگەزە بنەڕەتییەکانی شیعرە .لە راستیدا شیعر
ئاخاوتنێکی ئاوازییە و هەست و سۆز دەبزوێنێ .هێمن لە زۆربەی شیعرەکانیدا
گرنگییەکی تایبەتی بە ئاوازی شیعری داوە و بە بەهرەوەرگرتن لە ئاوازی ناوەوە
و دەرەوە جوانییەکی تایبەتی بە فۆرم (رواڵەت) و ناوەرۆکی شیعرەکانی بەخشیوە
و دەکرێ ئەم بابەتە وەک الیەنێکی جوانیناسی لە شیعرەکانیدا بپشکندرێ و
بەرجەستە بکرێت .مەبەستی سەرەکی لە رشۆڤەی جوانیناسیی شیعری هێمن
ئەوەیە ئەم بابەتە وەک تاقیگەیەک چاو لێکەین و بزانین شیعرەکانی چەندە لەم
بوارەدا سەرکەوتوویە؟ چەندە هێمن هزرخەیااڵویی ئاوێتەی جوانیناسی کردووە
و هەستی بەردەنگ دەجووڵێنێت؟ مهبهست لهم وتاره تهنیا ئهو ه نیی هبسهملێنین
شیعری هێمن بههرهی جوانیناسیی ههی ه و بهس ،بهڵکوو لە روانینێکی گشتیدا
سهملاندنی ئهم راستییەیە ک ه شاعیرانی کورد شارهزای زانستی جوانیناسی بوون.
لەم وتارەدا تیشک دەخرێتە سەر بەشێک لە جوانیناسیی ئاوازی و جوانیناسیی
خەیاڵی شیعری هێمن کە لە ئافراندنی وێنەی شیعریدا رۆڵی سەرەکییان هەیە.
شیعری هێمن خاوەنی خەیاڵێکی بەرز ،هزرێکی قووڵ ،زمانێکی رەوانە و
هەر ئەم بابەتانە شیعری هێمن بەهێز و دڵڕفێن دەکەن .رەوتی بەکارهاتوو لەم
لێکۆڵینەوەیەدا ،رەوشتی ئێسنادی و کتێبخانەییە ،کە لە فیشنووسی لەسەر
بابەتەکان پێکهاتووە.
وشةگةلی سةرةکی :جوانیناسی ،هثمن ،ئاوازی ناوەوە ،وثنةی شیعری
1- ghahjefer@gmail.com
2- Alexander Gottlieb Baumgarte
3- Aesthetics.
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 -١سەرەتا
رسوشــت یەکــەم ســەرچاوەی جوانییــە و مــرۆڤ یەکــەم جار لە نــاو رسوشــتدا جوانیی
ناســیوە و هــۆی جوواڵندنــی هەســتەکانی بــووە .بــە درێژایــی مێــژوو ،فەیلەســووف
و بیرمەنــدان بــە پێــی رێبازەکانــی فەلســەفی ،ئایینــی و هونــەری ئــەم چەمکەیــان
پێناســە کــردووە و هــەرکام هەوڵیــان داوە لــە گۆشــەنیگایەکەوە ئــەم زاراوەیــە رشۆڤــە
بکــەن ،بــەاڵم هیچــکام لێکدانەوەیەکــی تەواویــان نەخســتۆتە روو ،ئــەوەش بــۆ ئــەو
هۆیــە دەگەڕێتــەوە کــە خــودی چەمکــی جوانــی ،رێژەیــی و ناڕوونــە .جوانــی دوو
جــۆرە :یەکــەم جوانیــی رسوشــتی و دووهــەم جوانیــی هونــەری .مەرجــی ســەرەکی
لــە جوانیــی هونەریــدا ئافراندنــی ســۆز و خۆشــییە .بــەردەوام بەهــۆی پێشــکەوتنی
مــرۆڤ ،کۆمەڵــگا ،جــۆری ژیــان و بیرکردنــەوە ،واتــای جوانیــش تووشــی گــۆڕان
دەبــێ و لێکدانــەوەی نوێــی بــۆ دەکــرێ ،هــەر ئــەو لێکدانەوانــە زیندوویی،گرنگــی و
بایەخــی جوانــی دەردەخــەن.
مێــژووی جوانیناســی بــۆ ٥٠٠ســاڵ پێــش زاییــن دەگەڕێتــەوە و یەکــەم جــار الی
یۆنانییــەکان ســەری هەڵــداوە .فەیلەســووفانی یۆنانــی وەک هیراکلیــت ،دێموکریــت
و ئەفالتــوون رایــان وا بــووە کــە کەرەســتەی ســەرەکیی هونــەر ،جوانییــە و هونــەر
الســاییکردنەوەی جوانییــە و چێــژی جوانــی لــە ئاوێتەبــوون و گونجانــی فۆرمــی
کاری هونــەری و جوانیــی هــزر بــە دەســت دێــت .بیــری تێگەیشــن و تێڕامــان لــە
جوانــی بەگشــتی لــە ســەردەمی کالســیکدا گەیشــتە چڵەپۆپــەی گەشــەکردن ،واتــە لــە
نێــوان ســەدەکانی شەشــەم و ســێهەمی پێــش زاییــن ،چیرۆکەکانــی هۆمیــرۆس (ئەلیــاد
و ئۆدیســە) و چیرۆکــە شــیعرییەکانی (هیســیۆدووس) دەرکەوتــن ،بەتایبــەت شــیعرە
عاتفییــەکان و درامــا و یادداشــتە مێژویییــەکان و هتــد ،بووژانــەوە (احمــدی:١٣٨٠ ،
٢٧؛ وزیــری.)١ :١٣٨٨ ،
مێــژووی ســەرهەڵدانی جوانیناســی بــە شــێوەیەکی زانســتی بــۆ ســەرەتای ســەدەی
هەژدەهــەم دەگەڕێتــەوە .یەکــەم جــار فەیلەســووفی ئاڵامنــی ئەلێکســاندێرکۆتلیب
بــاوم گارتێــن ( )١٧١٤-١٧٦٢زاراوەی ""aestheticsی کــە پێشــر واتــای «بــاوەڕی
هەســتیاری» هەبــوو لــە کتێبێــک هــەر بــەم نــاوە بــۆ ئــەو لقــە زانســتییەی هەڵبــژارد.
لــە روانگــەی گارتێــن ،جوانــی بریتییــە لە تێگەیشــن لــە رێگــەی هەســتەکان .زاراوەی
ئەســێکتیک لــە بنەڕەتــدا وشــەیەکی یۆنانییــە و واتــای هەســت یــان تیۆریی هەســتەکان
دەگەیەنــێ .وشــەی " "aestheticsلــە فەرهەنگــی یۆنانیــدا ،واتــە هەســت .بــەم پێیــە
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جوانیناســی لقێکــی تایبەتییــە لــە لێکۆڵینــەوەی هەســت و ویــژدان .دوای گارتێــن بــە
چاالکیــی بیرمەندانێــک وەک کانــت و هێگێــل ،جوانیناســی وەک لقێــک لــە زانســتە
مرۆییــەکان لــە چوارچێــوەی فەلســەفەی هونــەردا پێناســە کــرا (احمــدی٢٧ :١٣٨٠،؛
وزیــری.)١ :١٣٨٨ ،
شــاعیران و نووســەران گرنگــی و بایەخــی زۆر بــە الیەنــی جوانیناســیی بەرهەمەکانیان
دەدەن و تەنانــەت هەنــدێ جــار بەرهەمەکانیــان تەنیــا لــە پێنــاو پێشکەشــکردنی جوانی
و جوانیناســییە ،چونکــە لــە نــاو دونیــای هونــەر و ئەدەبــدا (ئێســتاتیکا -جوانیناســی)
ئامانجێکــی پیــرۆزە .هەمــوو هونەرمەندێــک بــە شــوێن جوانیــدا هەڵوەدایــە (عومــەر
مســتەفا.)٢٢-٢١ :٢٠٠٩ ،
یەکێــک لــەو کەرەســتانەی کــە لــە ئافراندنــی جوانیــدا رۆڵــی ســەرەکیی هەیــە
«زمــان»ە .زمــان لــە بەســتێنی شــیعر و لــە جەســتەی دەقێکــی شــیعریدا بــە ئیلهامێکــی
ســیحراوی بەرجەســتە دەبــێ .شــیعر ،دەربــڕی هەمــوو ئــەو هەستونەســت و
ســۆز و خەیااڵنەیــە کــە لــە ناخــی شــیعرێکدا پەنگــی خواردۆتــەوە و بــە زمانێکــی
خەیــااڵوی و هونــەری دەردەبــڕدرێ .شــیعر ئــەو دونیــا خەیااڵوییەیــە كــە لــە ناخــی
شــاعیرەوە هەڵدەقوڵــێ و لــە فۆرمــی وشــە و لــە بەســتێنی زمانــدا دێتــە رســکان.
ئامانجــی ســەرەکیی شــاعیر لــە شــیعرەکانیدا نواندنــی لێهاتوویــی لــە ئافراندنــی
جوانــی و یاریکــردن بــە وشــە و بەکارهێنانــی زمانێکــی تایبەتــی پــڕ لــە هێــا و وێنــەی
شــیعرییە .ئەرکــی شــاعیر بەرزکردنــەوەی زمــان لــە شــێوە گشــتییەکەیەوە بــۆ دەنگێکی
تایبەتییــە کــە لــە رێــگای جیهانبینــی و بەهــرەی خۆیــەوە لــە رێکرتیــن و کاریگەرتریــن
شــێوەدا وێنــا دەکــرێ و دەبێتــە هــۆی بەرهەمهێنانــی نیشــانە و دەنــگ و ئاوازەکانــی
بــە شــێوەیەکی نــاوازە.
لــە رشۆڤــەی هونــەردا ،شــیعر هونــەری کەالمییــە و بەهــۆی ئــەوەی لــە چوارچێــوەی
زمانــدا ئاراســتە دەکــرێ زیاتــر لــە هونەرەکانــی تــر پەیوەندیــی بــە گوێگــرەوە هەیــە و
کاتێــک ئاوێتــەی جوانــی دەبــێ ،دەتوانــی گوێگــر بــە جۆرێــک قەناعەتــی دەروونــی
بگەیەنــێ .ئــەدگار ئالێــن پــۆ لــە رشۆڤــەی شــیعردا دەڵێت« :شــاعیر بــە چاکــە و خراپە
یــان دزێــوی کاری نییــە ،تەنیــا جوانییــە مێشــکی دەتەنــێ .ئەرکــی شــاعیر گەیشــن
بــە جوانییەکــی بەربــاوە کــە جوانیــی دونیــا شــەبەقێک لــەوە» (پورنامداریــان:١٣٨١،
.)٢٠
ئەگەرچــی زمــان الی مــرۆڤ هــۆکاری پەیوەندیکردنــە و هەمــوو تاکێــک تێیــدا
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هاوبەشــن ،بــەاڵم زمــان لــە شــیعردا جگــە لــەوەی هــۆکارە ،ئامانجیشــە .زمــان،
کەرەســتەی ســەرەکیی شــیعرە و یەکێــک لــە پێکهاتــە و رەگەزەکانــی وێنــەی شــیعری
یــان وێنــەی هونەرییــە .زمانــی ئەدەبــی بــە هــەر شــێوازێک بــێ لــە زمانــی ئاخاوتنــی
ئاســایی رەوانــر و جوانــرە ،ئەمــەش بەشــێکی بەهــۆی رازەکانــی رەوانبێژییــە و
بەشــەکەی تریشــی بەهــۆی توخــم و پێکهاتەکانــی وێنــەی هونەرییــە کــە گــەرم-
وگــوڕی و جوانــی بــە زمــان دەبەخشــن ،بەهــۆی ئــەو هەمــوو ســۆز و خەیاڵــەی کــە
ئاوێزانــی زمــان دەبــن .زمــان بــەم شــێوەیە دەبێتــە جلوبــەرگ بــۆ هــزری نــاو پەیامــی
هۆنــراوە (ســلیوە عیســی.)٤٣-٤١ :٢٠٠٩ ،
ئــەوەی کــە جوانــی چــۆن بــەدی دێــت و رشۆڤــەکار و رەخنەگــر بــە چ پێوانەیــەک
دەبــێ هەڵیســەنگێنن ،لــەو پرســیارانەیە کــە کەمــر وەاڵم دراونەتــەوە .هەڵســەنگاندنی
شــیعر بەتایبــەت لــە رووی جوانییــەوە وەک بــەراوردی شــتێکی شــیاوی پێــوان نییــە
کــە بکــرێ بــە کەرەســتەیەکی تایبەتــی هەڵبســەنگێرنێ .زۆرێــک لــەو بۆچوونانــەی
کــە لەســەر جوانــی لــە ئــارادان زەوقــی و ســەلیقەیین ،بۆیــە زەوقیــش لــە الیــەک
یاســایەکی تایبەتــی و روونــی نییــە ،و لــە الیەکــی کــەوە لــە تاکێکــەوە بــۆ تاکێکــی
تــر جیاوازیــی هەیــە .الرنێــس پریــن بــە یەکێــک لــە بەناوبانگرتیــن شــێوەکانی
ئەزموونکــراوی ئەدەبــی ئامــاژە دەکات و دەڵــێ« :دەکــرێ هــەر توخمێــک لــە شــیعردا
تەنیــا بــەو ســەردێڕە کــە ئاخــۆ توانیوێتــی شــیعر بــۆ گەیشــن بــە ئامانجــی ســەرەکیی
یارمەتــی بــدات ،هەڵســەنگێنین .هەروەهــا دەتوانیــن بــە شــێوەیەکی گشــتی لە شــیعردا
لــەو رووەوە کــە ئاخــۆ ئــەو توخامنــە (توخمــی شــیعری) دەســت بــە دەســتی یەکیــان
داوە و کۆمەڵێکــی تەواویــان خوڵقانــدووە یــان نــە داوەری بکەیــن» (پریــن:١٣٧٣ ،
 .)١٠٣کالرێــج هــەر لەســەر ئــەو بۆچــوون و بنەمایــە ،جوانیــی شــیعر لــە دەرەنجامــی
جوانیــی تــەواو توخمــە پێکهێنەرەکانــی دەزانــێ و دەڵــێ« :لــە شــیعردا چێژێکــی کــە
لــە تــەواوی بەرهــەم بــە دەســت دێــت ،لەگــەڵ چێژێکــی کــە لــە هــەرکام لــە بەشــە
جیاکانــی شــیعر وەردەگیــرێ ،گونجــاوە و تەنانــەت لەوێشــەوە ســەرچاوە دەگــرێ و
دێتــە ئافرانــدن» (دیچــز .)١٧٣ :١٣٧٣ ،کەوایــە دەکــرێ ئــەم بۆچوونەمــان هەبــێ و
بڵێیــن کــە جوانیــی شــیعر ئــاکام و بەرهەمــی جوانیــی تــەواو توخمــە پێکهێنەرەکانــی
وەک فــۆرم و نــاوەرۆک و بــە واتایەکــی تــر ،بێــژە و واتایــە.
توخمــە ســەرەکییەکانی پێکهێنــەرەی جوانیــی شــیعر بریتیــن لــە .١ :جوانیــی دەرەوە
(فــۆرم یــان رواڵــەت) .٢ ،جوانیــی نــاوەوە (نــاوەرۆک) .٣ ،جوانیــی رێکوپێکــی.
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جوانیــی دەرەوە لــە ســێ توخــم و بــەش پێکهاتــووە :ئەلــف .جوانیــی زمــان ،ب.
جوانیــی ئــاوازی ،ج .جوانیــی خەیاڵــی.
جوانیی ناوەوە ،بریتییە لە :ئەلف .سۆز ،ب .هزر ،ج .واتا.
لــەم وتــارەدا تیشــک دەخرێتــە ســەر بەشــێک لــە جوانیناســیی ئــاوازی و جوانیناســیی
خەیاڵــی کــە لــە رازاندنــەوە و ئافراندنــی وێنــەی شــیعری لــە شــیعرەکانی هێمــندا
رۆڵــی ســەرەکییان هەیــە.
هێمــن بەهــۆی هەســتیاربوونیەوە زۆربــەی گۆڕانــکاری و بەســەرهاتەکانی نیشــتامن
و زێدەکــەی دەکاتــە هەوێنــی شــیعر و وێنــەی شــیعریی نوێــی پــێ خوڵقانــدوون.
بەشــێک لــە وێنەکانــی شــیعری لــە دیوانــی هێمــن ئاوێنــەی دۆخــە جیاوازەکانــی
کۆمەڵگایــە و هــەر بــەم پێیــە دەکــرێ خوێندنەوەیــەک بــۆ گۆڕانکارییەکانــی ئــەم
ســەردەمە لــە رووی ناوەرۆکــی شــیعرەکانی بکــرێ .خوێنــەر بــە رۆچوونــی بــە
ناواخنــی شــیعرەکانی هێمــندا دەتوانــێ بــە زۆرێــک لــە راســتییەکانی مێژوویــی،
کۆمەڵناســی،کەلتووری ،سیاســی و دابونەریتەکانــی کۆنــی کــوردەواری ســەردەمی
شــاعیر بــگات.
ئــەم وتــارە لــە روانگــەی زانســتی جوانیناســییەوە دەڕوانێتــە شــیعری هێمــن و پاشــان
بــە پشتبەســن بــە مێتــۆد و شــێوازی زانســتی جوانیناســی چەنــد دێڕێکــی گوڵبژێــر
لــە دیوانــی هێمــن تاوتــوێ دەکات .مەبەســت لــەم وتــارە تەنیــا ئــەوە نییــەبســەملێنین
ی هەیــە و بــەس ،بەڵکــوو لــە روانینێکــی گشــتیدا
شــیعری هێمــن بەهــرەی جوانیناسـ 
دەرخــەری ئــەم راســتییەیە کــە شــاعیرانی کــورد شــارەزای کاریگەریــی زانســتی
جوانیناســی بەتایبــەت جوانــکاری و روونبێــژی لەســەر رواڵــەت و ناوەرۆکــی
وتــەی ئەدەبــی بــوون ،بۆیــە بــەو پــەڕی تێگەیشــتوویی بەهرەیــان لــەم زانســتانه بــۆ
رازاندنــەوەی شــیعر و ئەدەبــی کــوردی وەرگرتــووە .لێکدانــەوەی شــیعری هێمــن لــە
روانگــەی جوانیناســییەوە ،بابەتێکــی درێژخایەنــە ،لــەم وتــارەدا تەنیــا بەشــێک لــەم
زانســتە بەربــاوە لێکدانــەوەی لەســەر دەکــرێ.
 -٢تەوەری یەکەم :جوانیناسیی دەرەوە (ئاوازی ناوەوە و دەرەوە)
لــە زاراوەی ئەدەبیــدا بــە رازاندنــەوەی وتــەی پــاراو و رەوان لــە شــیعر و پەخشــاندا،
جوانــکاری دەڵێــن .زانســتی جوانــکاری بەشــێک لــە زانســتی رەوانبێژیــی ئەدەبییــە
و لــە دوو بەشــی ســەرەکیی جوانکاریــی بێژەیــی و جوانکاریــی واتایــی پێکهاتــووە.
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بــە واتایەکــی دیکــە ،زانســتی جوانــکاری کۆمەڵێــک تەڵەکەیــە وتــەی ئاســایی دەکاتــە
وتــەی ئەدەبــی یــان وتــەی ئەدەبــی بــە ئاســتێکی بــەرزی ئەدەبــی دەگەیەنــێ .بــە
وشــەیەک یــان چەنــد وشــە لــە دێــڕ یــان رســتەدا کــە پێکهێنــەری ئــاوازی دەنگــی
(فونێتیــک)ی وتــەن یــان ئــاوازی دەنگیــی دێــڕ یــان رســتە بەهێزتــر دەکــەن،
جوانکاریــی بێژەیــی دەڵێــن .بــە واتایەکــی تــر ،رازەکانــی بێژەیــی بــەو رازانــه دەڵێــن
بەدیهێنــەری جوانــی و رازێنــەرەوەی رواڵەتــی وتــەن .زۆرجــار بــە بەهــرەوەرگرتــن لــە
رازەکانــی بێژەیــی ،وتەیەکــی ئاســایی شــێواز و فۆرمــی ئەدەبــی دەگــرێ یــان بایەخــی
ئەدەبــی بەهێزتــر دەبــێ.
لــە جوانکاریــی بێژەییــدا ،مەبەســت ئەوەیــە بزانیــن هەنــدێ جــار جوانیــی وتەیەکــی
ئەدەبــی بەهــۆی پەیوەندیــی زۆری دەنگــی و ئــاوازی بەینــی وشــەکانە ،واتــە ئــەو
ئاڵقــە نەدیــراوەی وشــەکان بەیــەک گــرێ دەدا و پێکهاتــەی ئەدەبــی دروســت دەکات،
ماهییەتــی دەنگــی و ئاوازیــی هەیــە .رۆڵــی جوانکاریــی بێژەیــی ،ســەرجەم لــە کــن
یــەک دانانــی ئــەو وشــانەیە کــە بزوێــن و نەبزوێنەکانیــان بــە تــەواوی وەک یەکــن یــان
پەیوەنــدی رێژەییــان هەیــه .جوانکاریــی واتایــی ،لێکدانــەوەی تەڵەکەیەکــە ئــاوازی
واتایــی بێــژە بەهێزتــر دەکات و راســتەوخۆ کاریگەریــی لەســەر ناوەرۆکــی وتــە هەیــە
و بێــژە بــه ئاســتێکی بــەرزی واتایــی دەگەیەنــێ .جوانکاریــی واتایــی ،جگــه لــه
رازاندنــەوە و بەهێزکردنــی الیەنــی واتایــی ،تــا رادەیــەک کاریگــەری لەســەر رواڵەتــی
وتــەش هەیــە و پەیوەندیــی واتایــی لــە بەینــی وشــەکاندا پێکدەهێنــێ .بــە واتایەکــی
دیکــە ،ئەگــەر جوانکاریــی بێژەیــی وشــەکان بەهــۆی وێکچوونــی هەرچــی زیاتــری
بزوێــن و نەبزوێنــەکان بەیەکــەوە گــرێ دەدا و لــە بەینیانــدا پەیوەندییەکــی دەنگیــی
هەســتپێکراو دروســت دەکات ،جوانکاریــی واتایــی وەک ئاڵقەیەکــی نادیــارە
وشــەکان بــە شــێوازێکی هونــەری بەیەکــەوە دەلکێنــێ و هاوڕێژەیــی واتایــی لــە
بەینیانــدا پێکدەهێنــێ .لــە جوانکاریــی واتاییــدا بەگشــتی شــێوازێک لــە شــێوازەکانی
هاوڕێژەیــی واتایــی بەینــی دوو یــان چەند وشــه بەرجەســتە دەکرێ .بەشــێک لــە رازە و
تەڵەکەکانــی پەیوەندیــدار بــە جوانکاریــی واتایــی لەگــەڵ نــاوەرۆک و زاتــی شــێوازی
ئەدەبیــدا پەیوەندییــان هەیــە ،وەک :شــوبهاندن ،خواســن ،درکە ،زێدەڕۆیی و پۆشــین
و هتــد .هیــچ بەرهەمێکــی ئەدەبــی نییــه لــەو رازانــە بێبەهــرە بــێ .رەنگدانــەوەی ئــەم
جــۆرە رازە و تەڵەکانــە لــە دێــڕ یــان رســتەدا هــۆی خەیــااڵوی و وێنەییکردنــی وتەیــە
و زمــان و بێــژە لــە شــێوازی ئاســایی دوور دەکەنــەوە و بایەخــی ئەدەبــی و هونــەری
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بــە رســتە یــان دێــڕ دەبەخشــن (زانســتی رەوانبێژیــی ئەدەبــی.)٥-٣ :١٣٩٦ ،
ئــاواز «مۆســیقا» بەشــێک لــە پێکهاتــەی جوانیناســی و رەگــەزە بنەڕەتییەکانــی شــیعرە.
لــە راســتیدا شــیعر ئاخاوتنێکــی ئاوازییــە و هەســت و ســۆز دەبزوێنــێ .شــیعر بــە
بــێ ئــاواز نەبــووە ،جــا چ ئــاوازی دەرەوە بــێ یــان ئــاوازی نــاوەوە .لێکۆڵــەران
ئــاوازی شــیعر بــە خاڵــی جیاکــەرەوەی نێــوان شــیعر و پەخشــان (جیــا لــە پەخشــانی
ســەروادار) دەستنیشــان دەکــەن .ئــاوازی شــیعر لــە دوو بەشــی «ئــاوازی دەرەوە» و
«ئــاوازی نــاوەوە» پێکهاتــووە .١ :ئــاوازی دەرەوەی شــیعر ئــەو الیەنــەی جوانیناســی
دەگرێتــەوە کــە ئەرکــی رێکخســتنی رووکاری دەرەوەی شــیعر لەخــۆ دەگــرێ و بریتین
لــە کێــش و ســەروا .٢ .ئــاوازی نــاوەوەی شــیعر کــە ریتمــی شــیعر پێکدەهێنــێ،
الیەنێکــی گرنگــی شــیعرە و لەگــەڵ ئــاوازی دەرەوەی شــیعردا ئــاوازی گشــتیی
هەڵبەســت پێکدەهێنــن .ئــاوازی نــاوەوەی شــیعر بریتییــە لــە ئــاوازی دەنگــەکان و
لێکــدان و دووپاتکردنــەوە و پاشوپێشخســتنی وشــە و بەکارهێنانــی هەندێــک
لــە کەرەســتە زمانییــەکان ،جۆرێــک کــە زۆرجــار لــە کێــش کاریگەرتــر دەبــن .زۆرجار
ئــاوازی نــاوەوەی شــیعر ،زمانــی شــیعری و ئاســتی داهێنــان و پلــەی بــەراوردی نێوان
شــاعیران دیــاری دەکات (عومــەر مســتەفا.)١٣٠ ،١٠٨-١٠٧ :٢٠٠٩ ،
هێمــن لــە زۆربــەی شــیعرەکانیدا گرنگییەکــی تایبەتــی بــە ئــاوازی شــیعری داوە و
بــە بەهرەوەرگرتــن لــە ئــاوازی نــاوەوە جوانییەکــی تایبەتــی بــە فــۆرم و ناوەرۆکــی
شــیعرەکانی بەخشــیوە و دەکــرێ وەک الیەنێکــی جوانیناســی لــە شــیعرەکانیدا
بەرجەســتە بکرێــت .لــەم وتــارەدا ئــاوازی نــاوەوە و چەنــد رازەیەکــی پێکهێنــەری
ئــاوازی نــاوەوە لــە دوو تــەوەری جیــاواز تاوتــوێ دەکــرێ.
 -١-٢دووپات
هونەرێکــە ئــاوازی نــاوەوە دەگرێتــەوە و لــە ئەنجامــی دووپاتــی چەنــد دەنگێــک
(بزوێــن و یــان نەبزوێــن) ،یــان لــە ئەنجامــی رێکخســن و بــەدوای یەکــدا هاتنی وشــە
و دەســتەواژە و رســتەکانی نــاو دێــڕی شــیعر جــۆرە ریتمێکــی خــۆش و ئاوازێکــی
هەســتبزوێن و جــوان پێکدەهێنــێ .هێمــن بــە بەهرەوەرگرتــن لــە رازەی دووپــات و
رازەکانــی تــری وەک دژیــەک ،بەرامبــەری ،هاوشــێوە ،دوابەســەر و هتــد ،ئاوازێکــی
خــۆش و رەوانــی بــۆ نــاوەوەی شــیعرەکانی دروســت کــردووە .بــۆ منوونــە:
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 -١-١-٢دووپاتی نەبزوێن

کــه ماڵــت بــێکەماڵــت بــۆ چییــه لــەو شــارە وێرانــه

کــە ماڵــی دەوڵەمەنــدی دی،گوڵــم نەیویســت کەماڵــی مــن

(هێمن)١٨٢ :٢٧٠٨ ،
شــاعیر لەم دێــڕەدا بەهــۆی دووپاتی نەبزوێنــی «ڵ» و رازەی هاوشــێوەی لێکدراوی
بــاو لــە وشــەکانی «کــە ماڵــت ،کەماڵــت» ئــاوازی نــاوەوەی دێڕەکــەی بەهێز کــردووە
و لەگــەڵ ئــاوازی دەرەوە ئاوازێکــی گشــتی رازاوەیــان پێکهێنــاوە .دەکــرێ ئــەم دوو
رازەیــە وەک الیەنــی جوانیناســیی نــاوەوەی ئــەم دێــڕە دەستنیشــان بکــرێ.
 -٢-١-٢دووپاتی بزوێن
لەبــارێ ،نازنینــێ،

کوڵمەئاڵــێ

نیــگارێ ،دڵڕفێنــێ ،چاوکەژاڵــێ
(هێمن)٢٧٠ :٢٧٠٨ ،

لــەو دێــڕەدا ،بزوێنــی «ێ» لــە وشــەکانی پێکهێنــەری ئــەم دێــڕە چەنــد جــار
دووپــات بووەتــەوە و ئــاوازی نــاوەوەی دێڕەکــەی بەهێزکــردووە .دەکــرێ ئــەم رازەیــە
وەک الیەنــی جوانیناســیی نــاوەوەی ئــەم دێــڕە دەستنیشــان بکــرێ.
رۆیــی خــەو ،هاتــەوە هەنگامــی ســوور جێژنەیــە ،بەزمــە ،زەماوەنــدە ،ســوور
(هێمن)١٢٥ :٢٧٠٨ ،
لــەم دێــڕەدا ،بزوێنــی نزمــی «ه» لــە وشــەکانی پێکهێنــەری ئــەم دێــڕە دووپــات
بووەتــەوە و ئــاوازی نــاوەوەی دێڕەکــەی بەهێــز کــردووە و ریتمێکــی خۆشــی بــە
دێڕەکــە بەخشــیوە و هەســت و ســۆزی خوێنــەر دەجووڵێنێــت.
 -٢-٢هاوشێوە
هونەرێکــی تــر کــە لــە پێکهێنانــی ئــاوازی نــاوەوە رۆڵــی ســەرەکیی هەیــە ،هونــەری
هاوشــێوەیە و ئــەم هونــەرە وەک توخمێکــی جوانیناســیی نــاوەوە دەستنیشــان دەکــرێ.
لــە زانســتی جوانکاریــدا بــە دوو وشــە کــە لــە پیــت و خوێندنــەوەداوەک یەکــن،
بــەاڵم لــە واتــادا جیاوازییــان هەیــە ،هاوشــێوە دەڵێــن .رازەی هاوشــێوە لــە وشــە
یــان رســتەدا هاوڕێژەیــی و هارمۆنــی پێکدەهێنــێ و ئــاوازی نــاوەوەی شــیعر یــان
1
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پەخشــا ن بەهێزتــر دەکات .هاوشــێوە ،لەســەر نزیکــی و لەیەکچوونــی زیاتــری بزوێــن
و نەبزوێنەکانــی دوو وشــە پێکهاتــووه ،بــە جۆرێــکوشــەکان لەیــەک دەچــن.
کــە مەرگــی کاوەکانــی چــاک دەبینــن کــە جەرگــی کیــژەکان پــڕ چــاک دەبینــن
(هێمن)١١٥ :٢٧٠٨ ،
لــەم دێــڕەدا ،لــە بەینــی دوو وشــەی «چــاک» هاوشــێوەی تــەواو هەیــە .دوو وشــە
هاوپیــن ،بــەاڵم لــە واتــادا بــە تــەواوی جیاوازییــان هەیــە« .چــاک»ی یەکــەم بەواتای:
بــاش و جــوان« .چــاک»ی دووهــەم بەواتــای :درز ،دادڕاوە.
دەركــی داخســتوە لــە تــۆ بابــت كەچــی دەركــی نییــه
دەركــە داخســن لــە تــۆ دەركــی هومێــد داخســتنە

(هێمن)١١٥ :٢٧٠٨ ،

لــەم دێــڕەدا ،لــە باڵــی یەکەمــدا لــە بەینــی دوو وشــەی«دەرك» هاوشــێوەی
لێکــدراوی نزیــک هەیــە .دوو وشــە هاوپیــت و هاوبڕگــە و هاوکێشــن ،بــەاڵم لــه هێــز
(تکیــە)دا جیاوازییــان هەیــە .جیــاوازی بەینــی ئــەم دوو وشــەیە دەکــرێ وەک یەکــەم
هــۆکاری بەهێزکردنــی ئــاوازی نــاوەوەی ئــەم دێــڕە کــە الیەنــی جوانیناســیی بــە دێڕەکە
بەخشــیوە ،بەرجەســتە بکــرێ.
تــەک و تەنیــا بــە ئارامــی دەچــم بــۆ گردەکــەەی بــەر دێ

بــە دڵتەنگــی و کــز و خەمناکــی رادەکشــێم لــە ســەر بــەردێ
دەکــەم جــا ســەیری ئەســتێران و هەڵدەمـــژم شــنەی شــەوبا

شــەو و بێدەنگی چەند خۆشــە ،هەمیشــە خۆزگە هەر شــەو با بــەردێ

(هێمن)١٦١ :٢٧٠٨ ،
لــەم دێــڕەدا ،لــە بەینــی دوو وشــەی «بــەر دێ ،بــەردێ» و «شــەوبا ،شــەو بــا»
هاوشــێوەی لێکــدراوی بــاو هەیــە .بــۆ منوونــە :وشەی«بــــەر دێ» لــە باڵــی یەکەمدا
بۆتــە دوو وشــەی ســەربەخۆ و جیــاواز کــە هــەرکام واتــای تایبــەت بــە خۆیــان هەیــە.
جیاوازیــی بەینــی ئــەم وشــانە دەکــرێ وەک بەهێزتریــن فاکتــەر بــۆ هەڵســەنگاندنی
بایەخــی ئەدەبــی و الیەنــی جوانیناســیی ئــەم دێــڕە دەستنیشــان بکــرێ.
هەڵکــەوێ تاوێکــی چاوێکــی لــه دیــدارت بکــەم
تــا بزانــی کوانــێ بــۆ جوانــێ دڵ و دینــم دەوێ
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(هێمن)٣٥٨ :٢٧٠٨،
لــەم دێــڕەدا ،لــە بەینــی دوو وشــەی «تاوێکــی ،چاوێکــی» کــە تەنیــا لــە دوو
نەبزوێنــی یەکەمــدا جیاوازییــان هەیــە ،بــەاڵم ئــەو دوو نەبزوێنــە تــا رادەیــەک شــوێنی
دەربڕینیــان و گۆکردنیــان لــە دەم نزیکــە (هاومەخرەجــن) هاوشــێوەی موزاریــع هەیــە.
الوی ئــازای کــوردەواری نێرەشــێری کاتــی جەنگــە
گەنجــی ئازەربایجانــی وەک پەڵنگــی تیــژ چەنــگ

(هێمن)١٤٠ :٢٧٠٨،
لــەم دێــڕەدا ،لــە بەینــی دوو وشــەی «جەنــگ ،گەنــج» ،هاوشــێوەی هەڵگــەڕاوەی
تــەواو هەیــە .پێچەوانــه وشــەی «جەنــگ» وشــەی«گەنج»ە.
 -٣-٢بەرامبەری

کــێ وەکــوو مــن ســارد و گەرمــی رۆژگاری چێشــتووە
گا لــە دەشـــتی گەرمەســێر و گا لــە کۆیســتانی گــەدەم!

(هێمن)٢٩٣ :٢٧٠٨ ،
لــەم دێــڕەدا ،لــە بەینــی وشــەکانی «ســارد،گەرم ،گەرمەســێر ،کۆیســتان» هونــەری
ی هەیــه .ئــەم وشــە دژیەکانــە ئــاوازی نــاوەوەی ئــەو دێڕەیــان بەهێز کــردووە.
بەرامبــەر 
گەڵێکــم رۆژگاری تــاڵ و شــیرین رابــوارد ،ئاخــۆ
مــەرگ مــــەودا دەدا دیســان ببینــم ســەردەمێکی تــر!

(هێمن)٣٠١ :٢٧٠٨ ،
لــەم دێــڕەدا ،لــە بەینــی دوو وشــەی «شــیرین ،تــاڵ» رازەی دژیــەک هەیــە .ئــەم
دوو وشــەیە واتــادژ و دژیەکــن ،واتــە بوونــی یەکیــانهــۆی رەتکردنــەوەی ئــەوی تــرە.
لــە زانســتی جوانکاریــدا ،بــەم شــێوازەی بەکارهێنانــی دوو وشــەی واتــادژ رازەی
دژیــەک دەڵێــن .بەشــێک لــە الیەنەکانــی جوانیناســیی رازەی دژیــەک روونکردنــەوە،
واتــە رۆشــنگەرییە .یەکێــک لــە کەرەســتەکانی ناســینی دیاردەکانــی رسوشــت و دونیــا
بابەتــی دژیەکــە .بــۆ منوونــە ئەگــەر تاریکــی نەبوایــە رووناکــی واتایەکــی نەدەبــوو
یــان ئەگــەر مــردن نەبوایــە ژیــان بێواتــا دەبــوو .کەوایــە هێــزی روونکردنــەوە و
رۆشــنگەری رازەی دژیــەک زۆر بەرجەســتە و سەرســوڕهێنەرە .لــە الیەکــی تــرەوە،
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بەهــۆی ئــەوەی کــە رازە و تەڵەکــەی دژیــەک ئــەو دەرفەتــە بــە بەردەنــگ دەبەخشــێ تــا
خــۆی هێــزی هەڵبژاردنــی لــە نــاو دیاردەکانــی دژیەکــی رسوشــتدا هەبێ و ئاکامیشــی
هەیــە ،لــە رووی جوانیناســییەوە رازەی بەرامبــەری زۆر پڕبایەخــە.
 -٣تەوەری دووەم :جوانیناسیی ناوەوە (جوانیناسیی وێنەی رەوانبێژی)
لــەم تــەوەرەدا الیەنی جوانیناســیی نــاوەوە ،بەتایبەت جوانیناســیی وێنــەی «رەوانبێژی»
رشۆڤــە دەکــرێ .چەمکــی وێنــەی شــیعری ئامــاژە بــە ""Image poetryی ئینگلیــزی
دەکات .هەنــدێ جــار پێــی دەڵێــن «وێنــەی هونــەری» ،بــەاڵم وێنــەی هونــەری
فرەالیــەن و فراوانــرە و هەمــوو هونــەرەکان دەگرێتــەوە .وێنــە لــە شــیعردا دەبێــت
بــە خواســن و میتافــۆر و شــوبهاندن .لێــرەدا وێنــەی شــیعری پشــت بــە خەیــاڵ،
هەســت ،ئەقــڵ و رۆشــنبیریش دەبەســتێت .وێنــە لــە شــیعردا خەیاڵییــە و شــاعیر بــە
وشــە دەیخوڵقێنــێ .خەیــاڵ ،بــە واتــای جوانرتکردنــی دیمەنێکــە لــە دەربڕینــی وێنــەی
ئــەو ســۆزە هەڵچــووەی کــە شــاعیر لــە ســاتەکانی بینینــی دیمەنێکــی جــوان و دزێــو،
تراژیــدی یــان کۆمێــدی لــە ئەزموونــی خۆیــدا بەرجەســتەی دەکات .وێنــە ،بریتییــە لــە
خەیــاڵ کــە ئەدیــب لــە خەیاڵــی خۆیــدا دروســتی دەکات و بــە وشــە دەریدەبڕێــت .لە
هەمــوو دۆخێکــدا خەیــاڵ بوونــی هەیــە و هەســت و ســۆز دەورووژێنێــت (ئەحمــەد
ئەســوەد.)٧٦ :2015 ،
شــاعیر بەهــۆی زمــان و هونەرەکانــی رەوانبێــژی و شێوازناســییەوە و لەتــەک
پشتبەســن بــە خەیــاڵ ،وێنــە دەکێشــێتەوە .خەیــاڵ بەشــی دانەبــڕاو لــە پێکهاتــەی
شــیعرە و شــیعر بــە رەنگدانــەوەی خەیاڵــە دەنــارسێ .لــە رەخنــەی نوێــدا وێنــەی
شــیعری گرنگیــی زۆری پــێدراوە و وەک توخمێکــی پێکهێنــەری شــیعر پێناســە
دەکــرێ .تەنانــەت الی زانایانــی ئیســامییەوە شــیعر وەک «کالم مخیــل» ناســێندراوە
و پرۆســەی خەیــاڵ و وێنــەی شــیعری بــە بنەمــای شــیعر دەستنیشــاندەکــرێ .ئــەوە
کــردەوەی خەیاڵکردنــە رێگــە لــە بــەردەم شــاعیر دەکاتــەوە تــا ئــەو واتــا و گوزارانــەی
کــە مەبەســتێتی لــە وێنەیەکــی رازاوە و هونەریــدا گــەورەی بکاتــەوە و بیانخاتــە روو.
وێنــەی شــیعری ،بــە وشــە و لــە رێگــەی وەســف و خــوازە و شــوبهاندن و هتــد،
دەئافرێنــدرێ .بــەم پێیــە دەربڕیــن و وێنــە ،یــان خــود شــێواز و وێنــە وەکــوو دوو
رەگــەزی ســەرەکی لەگــەڵ نــاوەرۆک تێکــەاڵو دەبــن و یەکێتــی ئۆرگانیکــی بەرهەمــی
شــیعر پێکدەهێنــن .بەمــە وێنــەی شــیعری دەبێتــە بنەمایەکــی گرنــگ لــەو بنەمــا
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هونەرییانــەی پرۆســەی داهێنــان و ئافراندنــی شــیعرییان پــێ کامــڵ دەبێــت.
دەتوانیــن بەشــێوەیەکی گشــتی دوو جــۆرە وێنــەی شــیعری دەستنیشــان بکەیــن.
یەکــەم :وێنــەی وەســفی ،کــە لــە رێگــەی وشــە و دەربڕینــی راســتەوخۆ پێکدێــت.
دووهــەم :وێنــەی رەوانبێــژی کــە لــە رێگــەی هونەرەکانــی جوانــکاری و رەوانبێژییــەوە
دێتــە بەرهــەم.
هێمــن وەک وێنەگرێکــی پســپۆڕ بــە مەبەســتی جوانکــردن و رازاندنــەوەی
شــیعرەکانی ،پشــتی بــە وێنــەی شــیعری بەســتووە .هێمــن لــە ئەنجامــی ژیانــی پڕئازار
و دەربــەدەری ،ئەزموونێکــی بــاش و ســەرکەوتووی شــیعری بــە دەســت هێنــاوە و
لــەو شــاعیرانەیە کــە خاوەنــی خەیــاڵ و هزرێکــی داهێنــەرە .وێنــەی شــیعری چەنــد
جــۆرە و بــە بەهرەوەرگرتــن لــە چەنــد رازە و شــێوازی وەک :شــوبهاندن ،درکــە و
خواســن و هتــد ،دروســت دەبێـت ،شــاعیر بەپێــی پێویســتی بارودۆخــی شــیعرەکەی
بــە ئاگایــی یــان بێئاگایــی پێکیــان دەهێنێــت و لەســەر ئــەم بنەمــا هونەرییانــە
شــیعرەکانی دەهۆنێتــەوە .لــەم تــەوەرەدا رشۆڤــەی چەنــد وێنەیەکــی هونــەری یــان
شــیعری دەکەیــن کــە هــەرکام بــە شــێوەیەک الیەنــی جوانیناســیی شــیعرەکانی هێمــن
بەرجەســتە دەکــەن و بنەمــای ســەرەکیی وێنــەی شــیعریی هێمــن دروســت دەکــەن.
 -١-٣شوبهاندن و وێنەی شیعری
شــوبهاندن ،بریتییــە لــە چواندنــی شــتێک یــان بابەتێــک بــە شــتێک یــان بابەتێکــی
تــر ،بەهــۆی بوونــی ئاوڵناوێــک یــان چەنــد ئاوەڵنــاوی هاوبــەش لــە بەینــی هــەردوو
شــتەکەدا .بــە واتایەکــی تــر ،شــوبهاندن چواندنــی شــتێک بــە شــتێکی تــرە بــەو
مەرجــەی ئــەو چواندنـە لــە بنەمــادا راســت نەبــێ و راڤــە بــە راســتی نەکــردرێ .واتــە،
شــوبهاندن واتایەکــی ئیدیعایــی هەبــێ .ئــەوەی کــە دەڵێیــن شــوبهاندن ،واتــای ئەوەیە
ئــەو دوو شــتە لــە رواڵەتــدا لــە یــەک ناچــن ،بەڵکــوو ئــەوە شــاعیرە ئــەو شــوبهاندنە
پێکدەهێنــێ .بــە کورتــی ،شــوبهاندن ئیدیعــای لەیەکچوونــی دوو شــتە.
شــوبهاندن ،بەشــێک لــە زانســتی روونبێژییــە و لــە چوارچێــوەی ئــەم زانســتەدا
لێکدانــەوەی بــۆ دەکــرێ .شــوبهاندن ،وەک رازەیەکــی زانســتی روونبێــژی ،رۆڵ و
کاریگەریــی بەرچــاوی لــە پێکهێنانــی جوانیــدا هەیــە و جوانیناســی بــە دەقــی شــیعری
دەبەخشــێت .شــاعیران بــە شــێوەیەکی زۆر بەربــاو بــە مەبەســتی روونکردنــەوە و
جوانــر نواندنــی وێنــەکان شــوبهاندنیان بــەکار هێنــاوە .شــوبهاندن ،وەک ســاکارترین
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جــۆری وێنــەی رەوانبێــژی پێناســە کــراوە .هەرچــی دووری دوو بابــەت یــان شــتێکی
کــە بــە یەکــر شــوبهێرناون زیاتــر بــێ ،لــە دەروونــی مرۆڤــدا پەســەندترە و زیاتــر
ســۆزی خوێنــەر دەجووڵێنــێ .شــیعر هەرچــی ســۆزدارتر بێــت ،زیاتــر خــۆی لــە
دیــواری دڵ دەســوێت وکارتێکەریــی زیاتــری لەســەر بەردەنــگ دەبــێ و تووشــی
هەڵچوونــی دەکات.
ئــەوی ســەربەرزە لــەم وێرانــەدا تووشــی خــەمو دەردە
چیــای ســەرکەش ببینــە قــەتســەری بێهــەور و تــەم نابــێ

(هێمن)٢٥٩ :٢٧٠٨ ،
لــەم دێــڕەدا ،شــاعیر بــە بەهرەوەرگرتــن لــە هونــەری بەرابەریــی واتایــی لــە بەینــی
دوو باڵــی دێــڕ و رازەی شــوبهاندنی نادیــار ،مرۆڤــی هەســتیار و رووناکبیــری بــە
لووتەکــی چیــا شــوبهاندووە و چــۆن لووتکــەی چیــا قــەت بێهــەور و تــەم نەبــووە،
وای نوانــدووە کــە مرۆڤــی رووناکبیریــش هــزری قــەت بێتەمــی دەرد و داخــی
کۆمەڵــگای داخــراو و چەوســاوە نابێــت .لــەم دێــڕەدا شــاعیر ئــەم بیرۆکەیــەی بــە
قاڵکــردن لــە وێنەیەکــی شــیعری ســەرکەوتوو و ئاوێتەکردنــی لەگــەڵ ســۆز و خەیــاڵ
بــە شــێوازێکی هونەریــی تاقانــە ئافرانــدووە و دەکــرێ وەک الیەنــی جوانیناســیی ئــەم
دێــڕە دیــاری بکرێــت کــە رازاوەیــی بــە دێڕەکــە بەخشــیوە.
کــە فرمێســکم لــە ســەر روخســاری کیــژی دڵشــکاو بینــی
گوتــم :یاخــوا لــە ســەر ســوورگوڵ نەبینــم شــەومنێکی تــر

(هێمن)١٧٩ :٢٧٠٨ ،

هێمــن لــەم دێــڕەدا بــە بەهرەوەرگرتــن لــە رازەی شــوبهاندنی نادیــار وێنەیەکــی
شــیعریی رازاوەی ئافرانــدووە و بــەم وێنەیــە هەســت و ســۆزی بەردەنــگ دەجووڵێنــێ.
«فرمێســکی ســەر گۆنــای» بــە «شــەومنی ســەر ســوورگوڵ» شــوبهاندووە.
(شــوبهێرناو) :فرمێســکی ســەر روومەتە( .پێشــوبهێرناو) :شــەومنی ســەر ســوورگوڵە.
(رووی شــوبهاندن) :گەشــی ،روونــی و ســوورییە( .ئامرازیشــوبهاندن) قرتێــراوە.
ئــەم شــوبهاندنە لــە زانســتی روونبێژیــدا بــە «شــوبهاندنی نادیــار» نــارساوە .شــاعیر
بــە شــێوەیەکی نادیــار دوو شــت یــان بابەتــی لــە هەندێــک تایبەمتەندیــدا بــە یەکــر
شــوبهاندووە .ئــەم هونــەرە دەکــرێ وەک بنەمایەکــی دیــار و هەســتپێکراو لــە
بەرجەســتەکردنی الیەنــی جوانیناســیی ئــەم دێــڕە دستنیشــان بکــردرێ.
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 -٢-٣درکە و وێنەی شیعری
لــە پێناســەی درکــەدا هاتــووە :وتەیــەک دوو واتــای هەبێــت ،یەکــەم واتــای نزیــک
و دووهــەم واتــای دوور .کەوایــە ،ئەگــەر بێــژەر رســتەیەک وەهــا بــەکار بێنــێ کــە
زەینــی بیســەر لــە واتــای نزیــک بــە واتــای دوور بــگات ،لــە رازەی درکــە کەڵکــی
وەرگرتــووە .بــە واتایەکــی تــر ،رســتە یــان ساڕســتەیەک کــە مەبەســتی شــاعیر یــان
نووســەر لــە دەربڕینــی ،واتــای رواڵەتــی نەبــێ و قەرینەیــەک کــە ســەرنجی خوێنــەر
لــە واتــای رواڵەتــی بــۆ واتــای نهێنــی رابکێشــێ نەبێــت .کەوایــە درکــە یەکێــک لــە
هەســتیارترین بابەتەکانــی زمانــە و زۆرجــار خوێنــەر مەبەســتی ســەرەکیی بێــژەری
بــۆ روون نابێتــەوە .بــەم پێیــە تەنیــا ئــەو تاکانــەی کــە شــارەزاییەکی تەواویــان بەســەر
زمانێکــدا هەبــێ ،دەتوانــن لــە واتــای درکەکانــی تایبــەت بــەو زمانــە بگــەن و فامــی
بکــەن .بــە واتایەکــی تــر ،درکــە وشــە ،ساڕســتە یــان رســتەیەکە بێــژەر بــە شــێوازێک
دەریببــڕێ کــە مەبەســت لــە دەربڕینــی واتــای رواڵەتــی نەبێــت و مەبەســتی ســەرەکیی
واتــای نهێنــی بێــت .کەوایــە واتــای رواڵەتــی هێامیەکــە بــۆ گەیشــن بــە واتــا و
مەبەســتی راســتەقینە لــە دەربڕینــی وشــە یــان رســتە .درکــە هونەرێکــی رەوانبێژییــە
بەشــداری لــە ئافراندنــی وێنــەی شــیعری دەکات.
درکــە ،بــە وشــە ،دەســتەواژە یــان رســتەیەک دەڵێــن کــە شــاعیر یــان نووســەر
جۆرێــک بــەکاری دەهێنــێ کــە مەبەســتی واتــای رواڵەتــی وتــە نەبــێ و ئامانجــی
لــە وتــە ،واتــا نهێنییەکــەی بێــت .رازەی درکــە ،دوو واتــای دوور و نزیکــی هەیــە.
بوێــژ جۆرێــک بــەکاری دەهێنــێ کــە بەردەنــگ لــە واتــا نزیکەکــەوە زەینــی بــۆ واتــا
دوورەکــە بــڕوات .لــە درکــەدا واتــای رواڵەتــی پردێکــە بــۆ گەیشــن بــە واتــا و
مەبەســتی راســتەقینەی نووســەر (ئەحمــەدی.)١٥ :١٣٩٣،
مەبەســتی ســەرەکیی بەهرەوەرگرتــن لــە رازەی درکــە ئەوەیــە کــە ئــەو واتایــەی لــە
رێگــەی درکــە بەرجەســتە دەکرێــت ،کاریگەرتــر ،بەهێزتــر و رەوانــرە لــەو واتایــەی
کــە بــە شــێوازی دروســت و راســتەوخۆ دەردەبــڕدرێ .ســوودوەرگرتن لــە هونــەری
درکــە بــە بێــژەر ئــەو دەرفەتــە دەبەخشــێ تــا زۆر واتــا کــە لــە بــاری ئاســاییدا مەجالــی
دربڕینــی بەهــۆی شــەرم یــان تــرس و هــەر هۆیەکــی تــرەوە نەبــێ دەرببڕدرێــت.
زۆرێــک لــە واتــاکان ئەگــەر بــە شــێوازی ئاســایی ئاخاوتــن دەرببڕدرێــن زۆر چێــژ بــە
بەردەنــگ نابەخشــن ،بــەاڵم ســوود وەرگرتــن لــە مێتــۆدی درکــە دەربڕیــن تــا رادەیەک
دڵڕفێــن و کارتێکــەر دەکات .درکــە واتــاکان بــە شــێوازی هونــەری دەگەیەنــێ و ئــەم
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تایبەمتەندییــەش بێگومــان لــە هونــەری رەوانبێژییــەوە ســەرچاوە دەگــرێ و چێــژ و
خۆشــی بــە بەردەنــگ دەبەخشــێ .لــە ژانــرە ئەدەبییەکانــدا درکــە لە شــیعر و پەخشــان،
مەتــەڵ و پەنــدی پێشــینیاندا رەنگــی داوەتــەوە و بــەکار هاتــووە.
 -١-٢-٣جوانیناسیی درکە
درکــە رازەیەکــی زانســتی روونبێژییــە ،کەســێک خــاوەن هەســتێکی ناســک و
ســەلیقەیێکی بەریــن نەبــێ ،ناتوانــێ بەرهەمــی بێنــێ .نهێنــی لــە رەوانبێژیــی ئــەم
هونــەرە ئەوەیــە وێنــەی جۆراوجــۆر و راســتەقینەت بــە بەڵگــەوە پێشــکەش دەکات.
ئەمــەش بێگومــان لــە تایبەمتەندییەکانــی هونــەر دەژمێــردرێ .لــە رازەی درکــەدا
شــتێک لــە الیــەن شــاعیرەوە ناڕاســتەوخۆ زەق دەکرێتــەوە کــە خوێنــەر بیــری بــۆی
ناچــێ ،بــەم هۆیــە گەیشــن بــە واتــای ســەرەکی سەرســوڕهێنەرە و چێــژدەبەخشــێت
کــە بــە هەمــان شــێوە چێــژ و جوانــی لــە شــێوەی راســتەوخۆی بەکارهێنانی وشــەکاندا
دروســت نابێــت.
ئــەو واتایــەی بــە بەهرەوەرگرتــن لــە درکــە دروســت دەبــێ ،کاریگەرتــر و بەهێزتــرە
لــەو واتایــەی لــە کۆمەڵێــک وشــە دروســت دەبــێ و بــە شــێوەیەکی راســتەوخۆ
دەخرێتــە روو .شــاعیر یــان نووســەر بــە بەهرەوەرگرتــن لــە هونــەری درکــە دەتوانــێ
ئــەوی ناخــی دەجووڵێنــێ دەریببــڕێ ،بەتایبــەت ئــەو شــتانەی لەبــەر شــەرم یــان ترس
و هــەر هۆیەکــی تــر ناتوانــێ بیدرکێنــێ.
نەیانهێڵــم دەبــێ لــەو ســەرزەمینە لــە شــانم دادڕم ئــەو پینــە شــینە
(هێمن)٦١ :٢٧٠٨ ،
لــەم دێــڕەدا ،هێمــن لــە رێگــەی هونــەری درکــەوە وێنەیەکــی شــیعری دروســت
کــردووە .رســتەی «پینــە لــە شــان دادڕیــن» درکەیــە لــە «ریســواکردن و عەیــب لــە
ســەر شــان البــردن» .رازەی درکــە لــەم دێــڕەدا بەهێزتریــن الیەنــی جوانیناســییە و
زمانــی لــە دەربڕێنــی ئاســایی دوور کــردووە.
گوتــی ئێــوارە بــازاڕێ وەرە ماچــت دەمــێ نەمویســت

هەڵــۆی کویســتانی کوردســتانم و ناژیــم بــە دەســتەندە

(هێمن)٢٨٦ :٢٧٠٨ ،
لــەم دێــڕەدا ،هێمــن لــە رێگــەی هونــەری درکــەوە وێنــەی شــیعری دروســت
کــردووە .ساڕســتەی «بــە دەســتەندە ژیــان» درکەیــە لــە «نــان بــە منــەت خــواردن».
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هێمــن بــە کەڵکوەرگرتــن لــە رازەی درکــە هەســت و ســۆزی خوێنــەر دەورووژێنێــت
و چێژێکــی خۆشــی پــێ دەبەخشــێت.
لەوێــش هــەر ســەربزێوی باســی ســەر بــوو
لەوێــش

دنیــا

بــە

کەیفــی

بێهونــەر

بــوو

(هێمن)٥٩ :٢٧٠٨ ،

لــەم دێــڕەدا ،هێمــن لــە رێگــەی هونــەری درکــەوە وێنــەی شــیعریی دروســت
کــردووە .ساڕســتەی «باســی ســەر بــوون» درکەیــە لــە «مەترســی تێداچــوون».
رازاندنــەوە و بەهێزکردنــی واتــا بــە کەڵکوەرگرتــن لــە هونــەری درکــە الیەنــی
جوانیناســیی ئــەم دێــڕەی بەرجەســتە کــردووە.
 -٣-٣مرۆڤاندن
بــە رەپاڵدانــی ئــاکار و تایبەمتەندیــی مرۆیــی بــه گیانلەبەرانــی تــری رسوشــت و
وەک مــرۆڤ نواندنیــان ،مرۆڤانــدن دەڵێــن .بــە واتایەکــی تــر ،مرۆڤانــدن بریتییــە لــە
رەپاڵدانــی تایبەمتەنــدی و هەســت و ســۆز و جموجۆڵــی مــرۆڤ بــە پێکهاتەکانــی
تــری رسوشــت .رازەی مرۆڤانــدن لــە زانســتی روونبێژیشــدا تاوتــوێ کــراوە ،بــەاڵم
لــە زانســتی جوانکاریــدا وەک رازەیەکــی جوانکاریــی واتایــی لێکدانــەوەی لەســەر
دەکــرێ ،ئــەم رازەیــە شــێوازێکە بــۆ رازاندنــەوەی وتــە و ئافراندنــی وێنــەی هونەریــی
جــوان و رازەوە کــە هەســت و ســۆزی خوێنــەر دەجووڵێنــێ .ئــەم رازەیــە شــێوازێکە
بــۆ رازاندنــەوەی وتــە و بەدیهێنانــی وێنــەی هونەریــی جــوان کــە هەســت و ســۆزی
خوێنــەر دەجووڵێنێــت .هێمــن وەک شــاعیرێکی بەئەزمــوون لــەم جــۆرە بنیاتــی وێنەدا
دەس ـتڕەنگینی و لێهاتوویــی خــۆی ســەملاندووە .بــۆ منوونــە لــەم وێنەیــەدا:
1

وەکــوو ئاواڵــی چــاک ئەســتێرەکان گــوێ رادەدێــرن بــۆم

هەتــا بۆیــان بەیــان کــەم مووبەمــوو رازی دەروونــی خــۆم

(هێمن)١٦١ :٢٧٠٨ ،
لــەم دێــڕەدا ،شــاعیر کــردەوەی مرۆڤانــەی وەک «گوێڕادێــری»ی رەپــاڵ ئەســتێرە
داوە و بــەم رەپاڵدانــە وێنەیەکــی هونەریــی جوانــی ئافرانــدووە .ئــەم رازەیــە شــێوازێکە
1- Personification
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بــۆ خوڵقاندنــی جوانیــی وتــە و دوورکردنــەوەی وتــە لــە زمــان و دەربڕینــی ئاســایی.
مرۆڤانــدن ،بــە پێکهێنانــی وێنــەی هونەریــی جــوان و رازاوە هەســت و خۆشــی بــە
بەردەنــگ دەبخشــێت.
 -٤-٣چاولەیەک

ئاشــقی چــاوی کــەژاڵ و گەردەنــی پڕخــاڵ نیــم

ئاشــقی کێــو و تــەالن و بەنــدەن و بــەردم ئەمــن

(هێمن)٨٩ :٢٧٠٨ ،
لــەم دێــڕەدا ،لــە بەینــی وشــەکانی« :کێــو ،تــەالن ،بەنــدەن و بــەرد» ،کــە بەشــێک
لــە پێکهاتــەی رسوشــتیی چیــان و بــە تــەواوی پێکدەخــۆن ،رازەی چاولەیــەک هەیــە.
لــە رازەی چاولەیەکــدا بەهــۆی ئــەوەی جۆرێــک هاوئاهەنگــی و رێکوپێکــی لــە
نێــوان چەنــد بابەتێــک بەرجەســتە دەکــرێ ،خوێنــەر هەســت بــە خۆشــی دەکات و
جۆرێــک ئــاوازی نــاوەوە دروســت دەبــێ .دیتنــەوەی پەیوەنــدی و هاوئاهەنگیــی
نێــوان دیــاردەکان جوانرتیــن و خۆشــرین ســۆزی تێدایــە .لــە زانســتی جوانکاریــدا،
بــە کۆکردنــەوە و ریزکردنــی دوو یــان چەنــد بابەتــی هاوڕەگــەز لــە دێڕێکــی شــیعردا
کــە پێکدێــن و بــە یەکــری دەخــۆن ،رازەی چاولەیــەک دەڵێــن.
 -٥-٣تێلنیشان

شــێخی ســەنعان بــۆ کچــی گاور لــە ئیســام وەرگــەڕا
مــن خەریکــم بــۆ کچــە شــێخێ پەژیــوان ببمــەوە

(هێمن)٣٣٧ :٢٧٠٨ ،

لــەم دێــڕەدا ،تێلنیشــان بــە چیرۆکــی شــێخی ســەنعان کــراوە کــە بــۆ کچــە
گاورێــک لــە ئیســام وەرگــەڕا.لــە ئەدەبــی فارســی و کوردیــدا لــە شــیعری زۆربــەی
شــاعیران ئــەم تێلنیشــانە ئامــاژەی پێکــراوە .جوانیــی رازەی تێلنیشــان لــەو چەنــد
بابەتــەدا کــورت دەکەینــەوە :هونــەری تێلنیشــان لــە شــیعر و پەخشــاندا پەیوەندیــی
نێــوان بابەتــی ســەرەکی و چێــرۆک پێک-دەهێنــێ .لــە رازەی تێلنیشــاندا ،تەنیــا بــە
وشــە یــان ساڕســتەیەک چیرۆکێــک یــان بەســەرهاتێکی مێژوویــی وەبیــر دێتــەوە.
ئــەم جــۆرە هونــەرە زۆر هەســتبزوێنە و لــە کەمرتیــن کات و بــە کەمرتیــن وشــە
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بەســەرهات یــان رووداوێکــی تــاڵ یــان شــیرین کــە هــۆی ورووژاندنــی ســۆزی
مرۆییــە ،وەبیـر دێتــەوە و دەســەاڵتی شــاعیری دەســەملێنێ و کاریگەریی جوانیناســیی
ئــەم هونــەرە دەردەخــات .ئەگــەرلــە رازەی تێلنیشــاندا نادیارێــک بــۆ روونکردنــەوە
هەبــێ وپێویســت بــە وردبوونەوەیەکــی زۆری زەینــیبــێ و پاشــان چیــرۆکوەبیــر
بێتــەوه ،ئــەوە گومانێکــی تێــدا نییــه ئــەم جــۆرە تێلنیشــانه ،جوانرتی ـن تێلنیشــانه.
 -٦-٣کۆکردنەوە و لێککردنەوە
بزانــه تــۆ ئــەوی ئەهلــی هونــەر بــێ

دەبــێ یــا دەس بەســـەر یــا دەربــەدەر بــێ
(هێمن)١٥٧ :٢٧٠٨ ،

لــەم دێــڕەدا ،ساڕســتەی «ئەهلــی دڵ» ،رازەی کۆکردنەویــە و ساڕســتەی
«دەسبەســەر یــان دەربــەدەر» ،ئامــاژە بــە رازەی لێککردنــەوە دەکات .ســەرەتا بــە
شــوبهاندنی نادیــار ،دوو شــت یــان بابــەت لــە گــەڵ یــەک لــە ئاوەڵناوێکــی ئیدیعاییدا
کــۆ دەکەنــەوە و پاشــان لــە بەینیانــدا جیــاوازی دادەنێــن .لــە زانســتی جوانکاریــدا بــەم
رازەیــە کۆکردنــەوە و لێککردنــەوە دەڵێــن (هامیــی٢٨٤ :١٣٦٣ ،؛ شمیســا.)٧٩ :١٣٧٨ ،
 -٧-٣پەندومەتەڵۆک
چڵکــی دەســتە ماڵــی دنیــا" وەک دەڵێــن

ماڵپەرســت پەیامنشــکێە و بێبەڵێــن
(هێمن)٢٧٩ :٢٧٠٨ ،

لــەم دێــڕەدا ،ماڵــی دنیــا چڵکــی دەســته و ماڵپەرســت پــــەیامنشکێنە .ئــەو
رســتەیە ئامــاژە بــە بێبایەخیــی ماڵــی دونیــاو جێــی متامنــە نەبوونــی بەڵێنەکانــی
ماڵپەرســت دەکات .ئــەم دێــڕە ،رازەی جوانکاریــی پەندومەتەڵۆکــی هەیــە .لــە
زانســتی جوانکاریــدا رازەی پەندومەتەڵــۆک بــەم جــۆرە پێناســەکراوە :نووســەر یــان
شــاعیر ئامــاژە بــە وتەیەکــی بەنــرخ بــکات ،پاشــان لــە داهاتــوودا وتەکــەی ببێتــە
پەنــد و بــۆ ئامــۆژگاری کەڵکــی هەبــێ .جوانیــی ئــەم رازەیــە لــەو بابەتەدایــە کــە
لــە رووی واتــاوە وانــەی مەعریفــی جــوان و بەهێــز پێشــکەش دەکات و نهێنیــی
زیاتــر لــەو واتایــە بەرجەســتە دەبــێ .رازەی پەندومەتەڵــۆک ،ناڕاســتەوخۆ بەردەنــگ
فێــری بەڵگــەی ئەقڵــی و نەقڵــی و ئەزموونــی تایبــەت و تێگەیشــن لــە دیــاردە و
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تایبەمتەندییەکانــی واقیــع دەکات.
 -٨-٣تێکهەڵکێش
کۆششــی مــن زۆر بەجێیــە و زۆر رەوا
"هـــر کســی کو دور ماند از اصل خویش

چونکــە قانوونــی تەبیعــەت وایــە ،وا
بــاز جویــد روزگار وصــل خویــش"
(هێمن)٢٨٣ :٢٧٠٨ ،

لــەم شــیعرەدا ،هێمــن بــۆ پێداگــری لــە واتــای ســەرەکیی شــیعر ،کەڵکــی لــە
رازەی تێکهەڵکێشــی نــاڕوون گرتــووە .لــە زانســتی جوانکاریــدا تێکهەڵکێــش بــەم
جــۆرە پێناســەکراوە :شــاعیر راســتەوخۆ بــاڵ یــان دێــڕ یــان شــیعری شــاعیرێکی تــر
لــە نــاو شــیعری خــۆی کــە هاوکێــش و هاوســەروایە بهێنــێ .لــه رازەیتێکهەڵکێشــدا
مەرجــەبــاڵ یــان دێــڕ یــان شــیعری ئەمانەتــی (تێکهەڵکێشکــراو) وەهــا نــارساو بــێ
کــە هــۆی دوودڵــی و بۆنی دزی لــێ نەیــێ .تێکهەڵکێش دوو جــۆرە .1 :تێکهەڵکێشــی
روون :شــاعیر راســتەوخۆ ئامــاژە بــە نــاو یــان نازنــاوی شــاعیرێک کــە شــیعری لــێ
تێکهەڵکێــش کــردووە بــکات .2 .تێکهەڵکێشــی نــاڕوون ،شــاعیر ئامــاژە بــە نــاو یــان
نازنــاوی شــاعیرێک کــە شــیعری لــێ تێکهەڵکێـش کــردووە نـەکات .هــۆی ســەرەکیی
نەدرکاندنــی نــاوی شــاعیر ،نارساویــی شــیعرێکە کــە تێکهەڵکێــش کــراوە .ئــەم
تێکــەاڵوی و ئاوێتەکردنــی شــیعری دوو شــاعیرە ســۆز و چێژێکــی خــۆش بــە خوێنــەر
دەبەخشــێ و الیەنــی جوانیناســیی ئــەو شــیعرەی بەرجەســتە کــردووە.
 -٤ئەنجام
بــە لێکدانــەوەی بەشــێک لــە الیەنەکانــی جوانیناســیی شــیعری هێمــن (کــە
مشــتێک لــە خەرمانــێ بــوو) بۆمــان دەرکــەوت ،هێمــن بــە بیــری ناســک و ســۆز و
رسوشــتی مرۆڤانــە و بەهرەوەرگرتــن لــە رازەکانــی رەوانبێــژی ،بەتایبــەت جوانــکاری،
وێنەگەلێکــی شــیعری تاقانــەی ئافرانــدووە کــە لــە مێــژووی ئەدەبــی هاوچەرخــی
کوردیــدا هــۆی هەرمانێتــی.
شــیعری هێمــن تێکــەاڵوی خەیاڵێکــی رازاوە ،هزرێکــی داهێنــەر ،هەســتێکی
ناســک و زمانێکــی پــاراوە .وێنــەی هونــەری لــە شــیعرەکانیدا قاڵبــووی خەیاڵــن.
جــۆری ژیانــی پــڕ لــە ئــازار ،ئەزموونێکــی ســەرکەوتووی شــیعری پــێ بەخشــیوە.
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لــە شــیعری هێمـندا زۆرجــار وێنــەی شــیعری وێنەیەکــی راســتەقینەیە و لــە دیمەنــی
ناوچــەی رەنگاوڕەنگــی موکریــان ســەرچاوە دەگــرێ و ئــەم دیمەنــە وەک خــۆی
رەنگیــن دەنوێنــێ .لــە شــیعرەکانیدا نواندوویەتــی لــە ناســین و ناســاندنی رسوشــتی
کوردســتان و جوانییەکانیــدا چەنــدە شــارەزا و پســپۆڕە .لەگــەڵ رسوشــت گــەورە
بــووە و لــە رسوشــتیش ئیلهامــی وەرگرتــووە.
هێمــن لــەو دەگمــەن شــاعیرانەیە بــە شــێوەیەکی گونجــاو و لۆژیکــی
توانیویەتــی یەکێتــی فــۆرم و نــاوەرۆک لــە شــیعرەکانیدا بپارێــزێ و تەنانــەت دیــاردە
کۆمەاڵیەتییەکانــی وەک سیاســەت ،نــەداری ،نەخوێنــدەواری و زۆرداری و هتــد،
وەهــا لەگــەڵ دیــاردە رۆحــی و دەروونییەکانــی وەک ئەویــن و خۆشەویســتی ،مــەرگ
و ژیــان و هتــد ،ئاوێتــە بــكات کــە بەردەنــگتاموچێــژی تایبــەت بــە خــۆی لــێ
هەڵێنجــێ .زۆرجــار وێنەکانــی شــیعری لــە هۆنراوەکانــی هێمـندا ،خەیاڵییــە و هــۆی
ورووژاندنــی هەســت و ســۆز دەبێــت و زۆرجــار لــە وێنەیەکــی خەیاڵــی خوێنــەر
دەجووڵێنێــت و دەیباتــە نــاو کەشــێکی راســتەقینە و جــوان.
هێمــن وەک وێنەگرێکــی پســپۆڕ زۆربــەی شــیعرەکانی بــە وێنــە و تابلــۆی
رەنگاوڕەنــگ رازاندووەتــەوە .مەبەســتی هێمــن تەنیــا رازاندنــەوەی شــیعر نییــە،
بەڵکــوو لــە روانینێکــی قووڵــردا ،دەوڵەمەندکردنــی ئەدەبــی کــوردی و نواندنــی
کاریگەریــی زانســتی جوانیناســی لەســەر رواڵــەت و ناوەرۆکــی شــیعری کــوردی
بــووە .هێمــن بــە بیــری ناســک و ســۆزی مرۆڤانــە و بەهرەوەرگرتــن لــە کەرەســتەکانی
جوانــکاری (رازەکان) ،وێنەگەلێکــی شــیعریی تاقانــەی ئافرانــدووە کــە لــە ئەزمــوون و
روانینــی گشــتیی خۆیــەوە ســەرچاوە دەگــرێ.
وێنــەی رەوانبێــژی لــە شــیعری هێمـندا هەڵقــواڵوی هەوڵــی زەینــی و تایبەتییــە و
چێــژ و ورووژە و هەڵچــوون بــە خوێنــەر دەبەخشــێ.
خوێندنــەوەی شــیعرەکانی هێمــن دەرخــەری ئــەو راســتییەن كــە هێمــن بــە
بەهرەوەرگرتــن لــە زمانــی شــیعر ،واتــە زمانــی ئافراندنــی جوانــی و خەیاڵ ،رسوشــتی
بەگشــتی نــوێ کردۆتــەوە.
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ســخن) .قــم :انتشــارات امیراملومنیــن.
 .5دیچــز ،دیویــد ( .)١٣٧٣شــیوههای نقــد ادبــی .ترجمــه محمــد تقــی صدیقیانــی و
دکــر غــام حســین یوســفی .تهــران :علمــی ،چــاپ چهــارم.
 .6شمیسا ،سیروس ( .)1378نگاهی تازه به بدیع .تهران :انتشارات فردوس.
 .7فشارکی ،محمد ( .)1374بدیع .تهران :نرش نیل.
 .8وزیری ،علینقلی ( .)1338زیباییشناسی .تهران :دانشگاه تهران ،چاپ دوم.
 .9هامیــی ،جاللالدیــن ( .)1363فنــون و بالغــت و صناعــات ادبــی .تهــران :نــر
هــا.

