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 چکیده  کورته
 خواستنی واتایی که چەشنیسێ خواستنی ئاراستەیی جۆرێکه له 

سەرەتا جۆرج لەیکاف و مارک جانسۆن له هەشتاکانی سەدەی بیستدا 

له  کگەیاند که خواسنت یەکێڕایان به ڕاشکاوی باسیان لێوه کرد و

بنەماکانی نەک هەر زمانی شیعر و ئەدەب، بەڵکوو زمانی ڕۆژانەشه. له 

ی ئاراستەییدا الیەن و ڕووگەیەک هەست دەکرێ که واتانوێن نخواست

اف ئەندێشەی لەیکیان واتاسازه و زۆرتر دووتەوەری یان دووجەمسەرییه. 

وارچێوه و بنەماگەلی تایبەت به و جانسۆن دواتر بوو به تیۆرییەک و چ

ڵگەیی خانەیی و بەبه به ڕێبازی کتێەیئەم لێکۆڵینەو خۆی بۆ داڕێژرا. 

ری کانی و جێگەوپێگەی له شیعوێنەو ندەیهەوێ خواستنی ئاراستەیی 

عەبدوڵاڵ پەشێودا وەک شاعیرێکی نوێخواز و بیرمەند که زمانی 

ێی کبداتەوه. به پشیعرییەکەی نزیکه له زمانی ڕۆژانەی خەڵکەوه، لێ

ئەنجامی لێکۆڵینەوەکه، شیعری پەشێو به هۆی دەوڵەمەندبوونی له 

ی کەوێنەی خەیاڵییەوه کانگایڕووی زاراوه و دەستەواژه و وێنای کەم

هێژایه بۆ خواستنی ئاراستەیی. منوونەکانی ئەم خواستنه له شیعری 

ی گەلر تەوەجەمسەرین و له منوونە یان دوو  زۆرتر دووتەوەریپەشێودا 

سەر/خوار، دوور/نزیک، پێش/پاش و بەرز/نزم و چەند دوانەیەکی تر 

 پێکهاتوون.

 

مفهومی است که  یهاستعار  نوعای از سه جهتی گونه یهاستعار  

هشتاد میالدی به  یهنخستین بار از سوی لیکاف و جانسون در ده

ها معتقد بودند که استعاره یکی شکلی آشکارا و روشن مطرح شد. آن

از عنارص بنیادین نه تنها زبان شعر و ادبیات، که زبان روزانه نیز هست. 

 آفرینساز و معنیای معنیجهتی مسیر و جهت به گونه یهدر استعار 

د. آرای شو محسوس است و اغلب دومحوری یا دوقطبی انگاشته می

تر شد و چارچوب یک نظریه با اصول لیکاف و جانسون بعدها گسرتده

و بنیادهای الزم را پدید آورد. این پژوهش با روش سندکاوی و توصیفی 

ی جهتی و منودها و جایگاه آن در شعر در پی آن است که استعاره

عبدالله پشیو در مقام یک شاعر بزرگ اندیشمند و نوگرا را بررسی کند. 

زبان شعری پشیو در عین پرباری و غنای ادبی و فرهنگی، نزدیک به 

مردم است و به همین دلیل حاوی حجم عظیمی لغت و  یهزبان روزان

 یههای استعار اصطالح، عبارات و تعابیر ادبی و فنی است. منونه

جهتی در شعر او بیشرت دومحوری/قطبی و در دو جهت باال/پایین، 

 برابرهایی دیگر از این دستبلند/کوتاه و نقطه دور/نزدیک، جلو/عقب،

 پدید آمده است.
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 پێشەکیـ 4

ەو ئله هەشتاکانی سەدەی بیستەمدا کتێبێکیان باڵو کردەوه، له ژێر ناوی  1لەیکاف و جانسۆن

،که لەو کتێبەدا ڕوانگەی کالسیک لەسەر خواستنیان خسته 2خواستنانەی لەگەڵیان دەژین

بردیانه ژێر پرسیارەوه. ئەم دوو توێژەره پێیان وابوو ئەو سیستمه واتاییەی که مرۆڤ تەنگانەوه و 

لەگەڵی ڕاهاتووه و ڕۆژانه لەگەڵیدا دەژی و تەنانەت بە پێی ئەو سیستمەش بیر دەکاتەوه، له 

(. ئەم بیر و بۆچوونانه بوونه هۆی بنیات Lakoff & Johnson, 1980بنەڕەتدا تێکەڵ به خواستنه )

دەبێتەوه و پۆپی لێوکه چەند لق 3نرا خواستنی واتایی/مەفهوومیی چەمکێ که دواتر ناوی لێنران

« تهئاراس»مەبەست له خواستنی ئاراستەیی ئەو خواستنەیه که  4.یەک لەوانه خواستنی ئاراستەییه

ری یه ڕووی وەردەگێڕێ و یان بی«ال»پیشان دەدات و به بیستنی، مرۆڤ بەرەو ئەو « ال/ڕوو/الیەن»واته 

که ڕاڤەی زۆرتری له سەر بۆچوونەکانی لەیکاف و جانسۆن داوه، پێی وایه  5بۆی دەچێ. کووچش

ستەیی به شێوەی دووتەوەری و دوو گونجایشتییه و الی سەروو یان ڕیختی گشتیی خواستنی ئارا

بڵێین الی بەرەو ژوور تایبەمتەندیگەلی چاک یا ئەرێنی/پۆزەتیڤ دەنوێنێ و الی خواروو یان الی 

چەق یا  -ه بۆ وێن -بەرەو ژێر تایبەمتەندیگەلی خراپ یا نەرێنی/نیگەتیڤ پیشان دەدات. کەواته 

انجداری، تەواو، ناخ و ... ئەرێنی/پۆزەتیڤ و ئاسایین؛ کەچی پەراوێز، دوا، ناوەند، بەر، سەر، ئام

له « بستەبااڵ»گەتیڤ و نائاسایین. بۆ وێنه ێناتەواو، دەرەوه و ... نەرێنی/ن ئامانجی،خوار، بێ

. ئەو بنەما وکووڕییهفەرهەنگی کوردیدا بارێکی واتایی چاکی نییه؛ چونکه نوێنەری ناتەواوی و کەم

سایەی له بواری خواستنی ئاراستەییدا له وێژەدا نارساوه، له زمانی کوردیشدا بەدی دەکرێ و و ڕێ

 به هەمان شێوه خەڵک بەکاریان دەهێنن.

بۆ ئەم لێکۆڵینەوه کۆمەڵه شیعری بیرمەند و شاعیری مەزنی هاوچەرخ عەبدوڵاڵ پەشێومان 

دەزگای ئاراس له هەولێر له  2٠٠1که ساڵی  ر عەبدوڵاڵ پەشێوۆ دیوانی دوکتهەڵبژارد، به ناوی 

بۆیه بۆ ئەم  –سەرەڕای ئەوەی که شاعیرێکی مەزنه  – چاپی داوه. بەرهەمی ئەم شاعیرەمان

لێکۆڵینەوه هەڵبژارد که هەم زمانی شیعرییەکەی نزیکه به زاری خەڵک و هەم به شێوەیەکی نوێ 

زاراوەییەوه زۆر گرینگ و سەرنجڕاکێشن و هۆنراونەتەوه و جگە لەوانەش له باری ئەدەبی و هزری و 

له بواری خواستنی ئاراستەییەوه، بابەتیان بۆ لێکۆڵینەوه زۆره. شیاوی باسه که منوونەی خواستنی 

کرد و بۆ هەر واتا، یەک یان  امندەستەبەندی ، بۆیهئاراستەیی له شیعری پەشێودا زۆر بوون

 بەدەگمەن دوو منوونەمان هێناوەتەوه.

 و ئامانجی لێکۆڵینەوه ڕێباز -4-4

ایی بەڵگەیی لەسەر بنەمای تیۆریی خواستنی وات-فیسەو و  چۆنێتیبه شێوەی  ەیەئەم لێکۆڵینەو 

( ئەنجام دەدرێ و هەوڵدەدات خواستنی ئاراستەیی نێو شیعرەکانی 1٨٩٠لەیکاف و جانسۆن )

و زاری  گەڵ فەرهەنگعەبدوڵاڵ پەشێو پەیدا بکات و رشۆڤه و ڕاڤەیان بکات و ڕادەی پێوەندییان دە

                                                           
1 G. Lakoff & M. Johnson. 
2 Metaphors We Live By. 
3 Conceptual Metaphor. 
4 Orientational Metaphor.  
5 Z. Kovecses. 
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خەڵکدا دیاری بکات و دەربخات که چەنده لەگەڵ چوارچێوەی تیۆرییەکانی لەیکاف و جانسۆندا 

 دەگونجێ و یەکدەگرێتەوه.

نی ه بریتییه له ئەوەی که چ واتاگەلێک له بەستێەیپرسیاره سەرەکییەکانی ئەم لێکۆڵینەو 

بەکار دەگیرێن، و ئایا ئەو خواستنانه لەگەڵ سەرچاوەی خواستنی ئاراستەیی له زمانی کوردیدا، 

تیۆریی خواستنی واتاییدا ڕێک دێنەوه و یەک دەگرنەوه و هەروەها ڕادەی هەبوونی 

 دووتەوەری/جەمسەری له خواستنی ئاراستەیی له زمانی کوردیدا چەندەیه و له چ ئاستێکدایه.

 پێشینەی لێکۆڵینەوه -4-2

یانه له ئەدەبی کوردیدا تازه خەریکه ڕچەی بۆ دەشکێ. له لێکۆڵینەوەی وردی پسپۆڕانه و بابەت

سەرچاوە کالسیکییەکانی ڕەوانبێژیدا هەر به پێی ڕەوانبێژیی کالسیکی عەرەبی باس له هونەرەکانی 

ڕەوانبێژی وەک گوزارەکاری، ڕوونبێژی و جوانکاری کراوه و لەو نێوەشدا خواسنت وەک لقێکی 

دا ئەو خۆشخوانی( له 1٨٩4. 1منوونه عەالئەدین سەجادی )کگرنگی ڕوونبێژی رشۆڤه کراوه. بۆ 

شیعر و ( له دوو تۆی کتێبی گرینگ و ڕچەشکێنی 1٨٩5کارەی کردووه. ڕەفیق حیلمی )ک. 

دا ناو به ناو ئاوڕی له هونەرەکانی ڕەوانبێژی له منوونه شیعرگەلی شاعیراندا ئەدەبیاتی کوردی

نت هەر له یەکەمین سەرچاوەکانەوه دەرکەوتووه و توێژەران داوەتەوه. له ئەدەبیاتی عەرەبیدا خواس

دا ئاماژەی البدیعز.( له  ٨٠٩کردووه و ئاوڕی تایبەتیان لێداوەتەوه. ئنب موعتەزز )ک. درکیان پێ

(. بەاڵم کەس به وێنەی 35-15: 2٠12ناسانەی داناوه )پێ کردووه و به یەکەم هونەری جوانی

ز.( خواستنی له ئەدەبیاتدا شی نەکردۆتەوه.  1٠٠٩)ک.  پێشەوا عەبدولقاهیری جورجانی

دا به دوورودرێژی لەسەری ڕۆیشتووه و ڕاڤەی کردووه. سەرچاوه ارسار البالغەجورجانی له کتێبی 

فارسییەکانیش به گشتی به هەمان ڕچەدا ڕۆیشتوون که له ئەدەبی عەرەبیدا کرابۆوه و ناو به ناوەش 

 تۆته سەر هەمان خەرمان. بەرهەمی مێشک و هزری خۆیان خس

( لەو یەکەمین لێکۆڵەرانەیه که ڕوانگەیەکی نوێ و جیاوازی 1٨3١) 2له ڕۆژئاوادا ڕیچاردز

روبۆچوونی ناسی. به پێی بیسەبارەت به خواسنت هێنا ئاراوه و ئەم بابەتەی کێشا بەرەو زانستی زمان

ئەم توێژەره خواسنت به هیچ کلۆجێ له پەیکەری زمان جودا ناکرێتەوه. ڕیچاردز له کتێبی 

 دا جێگه و پێگەیەکی بەرز و گرینگی بۆ خواسنت دابین کردووه3فەلسەفەی زانستی ڕوونبێژی

ئەو خواستنانەی وی دا لێکۆڵینەوەکەیان له ژێر نا1٨٩٠. لەیکاف و جانسۆن له ساڵی (11: 1196)

پێشکەش کرد که تیۆرییەکی گرینگ و نوێ سەبارەت به خواستنیان تێدا ئاراسته  لەگەڵیاندا دەژین

نظریه »کرد. له ناو لێکۆڵینەوه فارسییەکاندا وتارێک لەسەر ئەو تیۆرییه پێشکەش کراوه به ناو: 

وازییه بنەڕەتییەکانی (. ئەم وتاره جیا13٩٨« )استعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون

(، چییەتیی خواستنی واتایی 121: 13٩٨خواسنت له ڕوانگەی کالسیک و نوێوه )هاشمی، 

(، جۆرەکانی خواستنی واتایی که یەکێکیان خواستنی 125(، ئەندامانی خواستنی واتایی )123)

کی ( خستۆته بەر باس و ئینجا به چاوێ13٠(، تایبەمتەندییەکانی )12٩-12١ئاراستەییه )

                                                           
 ه.«کۆچی دوایی»مەبەست  1

2 S. Richards.   
3 The Philosophy of Rhetoric. 
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ڕەخنەگرانەوه دابەشکاریی لەیکاف و جانسۆنی لێکداوەتەوه. وتارێکی تر لەسەر خواستنی 

( که نووسەرانی سەرەتا چوارچێوەی تیۆریکی 13٩٨ئاراستەیی له قورئاندا پێشکەش کراوه )

 ،(. به پێی ئەم وتاره11٨: 13٩٨خواستنی ئاراستەییان باس کردووه )کردزعفرانلو و حاجیان، 

( و 125راستەیی لەسەر بنەمای ئەزموونی فیزیکی و فەرهەنگیی مرۆڤ پەیدا دەبێ )خواستنی ئا

لێکۆڵینەوه ئەنجام دراوه، که چەندین الیەن دەگرێتەوه. سەبارەت به زمانی کوردیش چەند 

)عبداللهی، « های ساختاری، جهتی و وجودی در کردی جافیاستعاره»ان بریتییه له ێکییەک

خواسنت له ئەفراندن و تێگەیشتنی واتادا دەورێکی گرینگ دەگێڕێ. داوه انی(، که نیش13٨4

های مفهومی درد در گویش کردی ایالمی از منظر استعاره»هەروەها لێکۆڵینەوەیێکی تر به ناوی 

کراوه که له ئەنجامدا چەندین بەستێنی بۆ ( پێشکەش13٨1)کریمی، « سی شناختیشنامعنی

دووه. بەاڵم له بەستێنی لێکۆڵینەوە به زمانی کوردیدا و دەربڕینی ئێش و ژان دەستنیشان کر 

سەبارەت به خواستنی ئاراستەیی له شیعری عەبدوڵاڵ پەشێودا بەرهەمێکی ئەوتۆ تا ئێستا پێشکەش 

 نەکراوه.

 عەبدوڵاڵ پەشێو -4-9

له گەورەترین شاعیرانی  ک(، له ڕاستیدا یەکێ -1٨4١پاراوه )ئەم شاعیره بیرمەند و دڵسۆز و زمان

ئەدەبی بەرگری له ئەدەبیاتی کوردیدا دێته ئەژمار و شیعرەکانی وەکوو خۆی دەڵێ زۆرتر هەڵویسنت 

ان دەدەن. سیاسی پیش-و بیر و بۆچوونی سەبارەت به کێشه یان ڕووداو یان بابەتێکی کۆمەاڵیەتی

بەرەی  یره نوێخواز و پڕکاریگەرییەکانیبەاڵم له باری زمانی و فەرهەنگییەوه پڕمایه و بەنرخن. له شاع

(. هەوڵی بۆ ڕزگاری کورد و هەموو مرۆڤایەتی داوه و له 23١: 2٠1٠دوای گۆرانه )وەلی ئسامعیل، 

پێناو ئازادی و ڕزگاریدا دەنگی زۆر بەرزه. شیعرەکانی زۆرتر له کۆڕ و کۆبوونەوه و بۆنە تایبەتەکاندا 

ییەکه ه ئاڵۆزساده و پوخت و پاراو و پڕواتا و دوور له هەر جۆر  خوێندۆتەوه. زمانی شیعریی ئەم شاعیره

(. ١٠: 2٠1٠بووه )ڕەئووف،  دوانزه وانه بۆ منااڵننگرتین کۆمەڵه شیعرەکانی (. یەکێک له گر 23٠)

من » :تیوتوویه لەم بارەوە شیعری گۆران و هەردی بووه و خۆی بۆزۆری  داگەڕانیله دنیای شیعردا 

(. ئەم شاعیره بیر و ٩5: 2٠1٠)سەجادی، « ۆران به هەموو دنیا نادەمشیعرێکی هەردی و گ

 (.1٠1: 2٠1٠ئەندێشەکانی به قەباره و فۆرمێکی دیاریکراو سنووردار ناکاتەوه )ئەبووفەوز، 

 بنەمای تیۆریک -2

، بەڵکوو ژیانی ەبەسرتاوەتەوه به هەرێمی زمانەوەن هەر تەنیاخواسنت  1ناسیی ناسینیداله زمان

(. لەیکاف و Lakoff & Johnson, 1980ڕۆژانە و تەنانەت بەستێنی بیر و کردەوەش دەگرێتەوه )

جانسۆن ئەم بۆچوونەیان دژی تیۆریی باوی ئەنگلۆئەمریکی سەبارەت به واتا هێنا ئاراوه )الیکوف و 

(. کووچش خواستنە ئەدەبییەکان به شتێکی ناوازه و جیاواز له ئەوەی که 15: 2٠٠٨جونسون، 

(. بەڵکوو به بۆچوونی ئەو خواسنت له ئەدەبدا 13٨3خەڵکی ئاسایی بەکاری دەهێنن نازانێ )

هەمان شته که له زاری خەڵکی ئاساییدا دەبیسرتێ، و شاعیران و ئەدیبان به دەستکاری و 

                                                           
1 Cognitive Linguistics. 
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 1،گۆڕانکارییەکی هەستیارانەوه بەرگێکی تازەی لەبەر دەکەن و به ئامرازگەلێکی وەک پەرەپێدان

سەرلەنوێ ئاراستەی دەکەنەوه )هەمان سەرچاوه(. له  4و تێکەڵ کردن 3پرسیار 2،ەوهوردبوون

ناسی ناسینیدا خواسنت بریتییه له تێگەیشتنی ئیدەیەک یان بەستێنیکی واتایی به پێی ئیده زمان

یان بەستێنیکی واتایی تر. ئەم ئیده یان بەستێنی واتاییه دەکرێ هەر جۆره ئەزموونێکی مرۆڤ بێت. 

ئەزموونێ که ڕەنگه له نێو مرۆڤەکاندا هاوبەش بێ و ببێته هۆی بەدی هێنانی واتای هاوبەش. هەر 

 یەک پەیدا دەبن )راسخ مهند،بەو بۆنەشه که زۆر جار له زمانگەلی جیاوازدا خواستنگەلێکی چون

دەگرێتەوه. هەرێمی  مەبەستو  دەستپێک(. خواستنی واتایی دوو جەمسەری 5٠: 13٨١

کووچش، ) دەرهەسترتەواتاییرت و  مەبەسترته، له حاڵێکدا هەرێمی ماددیرت و فیزیکی دەستپێک

نەر یش دەردەکەوێ و خوێمەبەستواتای هەرێمی  دەستپێک(. به تێگەیشتنی هەرێمی 1٠: 13٨3

(. سەرچاوەی هەندێ Lakoff & Johnson, 1980له ڕووی ئەو ئاماژه و هێامگەله دەرکی دەکات )

 .جەستەییەدەبیدا ئەزموونی پەیکەری/خواسنت له دەقی ئە

 چەشنەکانی خواستنی واتایی -2-4

 5،پێکهاتەییلەیکاف و جانسۆن خواستنی واتاییان به سەر سێ دەستەدا دابەش کرد: 

 که لە ەکواتای پێکهاتەیدا، پێکهاتەیی(. له خواستنی 14 :1980و ئاراستەیی ) ١،ناسانههەبوون

ڕەنگ  مەبەستله هەرێمی دەرهەست واتایەکی  پێکهاتەیدایه، له سەر دەستپێکهەرێمی 

له چوارچێوەی واتایەکی تردا سامان دەگرێ. دەتوانین بڵێین هەرێمی  ەکدەداتەوه. واتای

(. له 12٩: 13٨3)کووچش،  مەبەستدەسەپێنێته سەر هەرێمی ێکهاتەیەک پ دەستپێک

یزیکیی خۆی، گەلێک واتای ی ئەزموونی ماددی و فیناسانەدا مرۆڤ به یارمەتبوونخواستنی 

 ,Lakoff & Johnsonو نەنارساو به پێی شتانی نارساو دەبینێتەوه و درکیان پێ دەکات ) یدەرهەست

1980: 52.) 

 خواستنی ئاراستەیی -2-2

واتاکان به پێی  ( خواستنی ئاراستەیی ئەوەیه که14 :1980به بڕوای لەیکاف و جانسۆن )

قووڵ داکەوتیان له شوێندا وەک: ژوور/ژێر، ناو/دەر، بەر/دوا، قووڵ/کەمی فیزیکی و «ئاراسته/الیەن»

و ناوەندی/پەراوێزی ڕێک دەخات. ئەم بۆچوونەیان لەوێوه سەرچاوەی گرتووه که جەستەی مرۆڤ 

شوێنمەند و شوێنگره و کردەوەی جەسته لەگەڵ دەرەوەیدا پێوەندی هەیه. الیەنگریی خواسنت 

یزیکی. ف-اسنت له ڕوانگەی ئەوانەوه بریتییه له هەمبەریی تەوەرییاخود ئاراستەیی بوونی خو 

هەروەها پێیان وایه هەڵبژاردن و بەکار هێنانی زۆربەی خواستنه ئاراستەییەکان به خواستی مرۆڤ 

نییه، چونکه له ناخی ئەزموونگەلی تاکەکەسی و فەرهەنگی مرۆڤدا ڕەگی داکوتاوه، بۆیه ڕەنگه، 

                                                           
1 Extending.  
2 Elaboration.  
3 Questioning.  
4 Combining. 
5 Structural. 
6 Ontological.  
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ییەکی ماددی هاوبەشیان هەبێ، بەاڵم له فەرهەنگێکەوه بۆ فەرهەنگێکی لەگەڵ ئەوەشدا که چییەت

 تر جیاواز بن. بۆیه چەند منوونەی سەرەکییان بۆ خواستنی واتایی دیاری کردووه:

 .Happy is up; Sad is down = ی له سەرەوەیه، غەم له خوارەوەیهشاد

 وەکوو:

  I'm feeling up; I'm feeling down. 

سەرەوەیه، نائاگایی له خوارەوەیه ئاگایی له  = Conscious is up; unconscious is down. 

   )Lakoff & Johnson, 1980: 14-15( 

 ؛ دەستەیەک واتاگەلی ساکاری شوێنین وەکدوو جۆر واتابەخشێتە سامان دەخواستنی ئاراستەیی 

دەکات. دەستەکەی تر سەر/ژێر، که مرۆڤ ڕاستەوخۆ له کار و کردەوەی ڕۆژانەیدا هەستی 

واتاگەلێکن که به ڕاشکاوی پێوەندییەکیان به فیزیکی جەستەی مرۆڤەوه نییه، بەڵکوو دەگەڕێنەوه 

بۆ ئەزموونی ڕۆژانەی مرۆڤ که له پێشینەی فەرهەنگیی مرۆڤدا جێگه و پێگەیەکی گرینگی هەیه. 

ەری و شتانی لەو ئەم واتاگەله سەر به هەرێمی قەزاوەتگەلی زەینی، هەست و نەست و دادگ

چەشنەن. ئەم چەشنه خواستنانه ئەوه دەردەخەن که بەشێکی زۆر له واتاگەلی بنەڕەتی و گرینگی 

مرۆڤ لەسەر بنەمای خواستنگەلی شوێنی ڕێک دەخرێن که هەموو بۆ ئەزموونی فیزیکی و 

ەوابوو ک فەرهەنگیی ئێمەمانان دەگەڕێنەوه و بۆ تێگەیشتنی چەمک و واتا کەڵکیان لێ وەردەگرین.

دییان ەوه پێکەوه پێوەنخوازانستەیی بەس له ڕێی بنەمای ئەزمووندوو بەشی هەر خواستنێکی ئارا

که له ئەنجامدا دەبێته هۆی درک پێ کرانی. بەو پێیه بنەمای ەوه خوازانئەزموونهەیه و هەر ئەو بنەما 

ندیی سەرەکی و ناوە ئەزموونی له خواستنێکی ئاراستەییدا وەک لەو نوێنەدا پێشان دراوه، چەقی

 (:Lakoff & Johnson, 1980: 18-19)خواستنه 

 
 

 (: دەوری بنەمای ئەزموونی له خواستنی ئاراستەییدا١نوێنەی )

ئەم نوێنە لەو تیۆرییەدا به ڕاشکاوی ئاراستەکه له نێو خواستنەکاندا دەسەپێنێ )الیکوف و جونسن، 

( خواستنی ئاراستەیی به پێی جۆرەکان تری خواسنت 13٨3(. به بڕوای کووچش )3٨: 2٠٠٨

ه اسینیی ئەم جۆر ن ئەرکیدەهێنێ، و پێک مەبەستبنیاتێکی واتایی دیاریکراوتر و تەسکرت بۆ واتای 

ێی دایه. هەروەها پمەبەستخواستنه بەدی هێنانی هاوتەریبی و هاوئاهەنگی له کۆمەڵه واتاگەلی 

 ، چونکه ئەم دەوره زۆرتر«خواستنی هاوتەریبی»وایه که چاکرت وابوو بەم جۆره خواستنه بڵێین 

گ که پێویسته ئاماژەی پێ بکرێ، ئەوەیه که ئەم ن(. خاڵێکی گر 4٠گەڵیدا دەگونجێ )لە

 کەمرت

 زۆرتر ژوور

 خوار

 بنەمای

 ەزموونیئ
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کارییەی لەیکاف و جانسۆن هەندێ ڕەخنەی لێ گیراوه؛ وەک ئەوەی که سامان دان و ڕێک دابەش

خسنت له زاتی هەموو خواستنێکدا بەدی دەکرێ، بنیاتی هەموو خواستنێکی واتایی گەیاندنی 

. ئەم بابەته سەبارەت به خواستنی مەبەستبۆ هەرێمی  دەستپێکەوەمەبەست له هەرێمی 

 (2٨: 13٩٨اشمی، )ه .ئاراستەیییش دروسته

 شێوازی لێکۆڵینەوه و شی کردنەوەی بابەت -2-9

ساڵی  که لە دیوانەکەی چاپی کۆمەڵگەی ئاماریی ئەم لێکۆڵینەوه شیعرەکانی عەبدوڵاڵ پەشێوه

 شەو نییه خەوتان پێوه نەبینم، ڕۆژ نییه لێتانی هەولێر وەرگیراوه که هەشت کۆمەڵه شیعری 2٠٠1

(، بتی شکاو، فرمێسک و زام، 2( و )1تووڕه نەبم، شەونامەی شاعیرێکی تینوو، سەرەتای براکوژی )

و کۆمەڵه شیعرێکی پرژ و باڵوی له خۆ گرتووه. هۆنراوەکانی ئەم دیوانه ئازاد و دوانزه وانه بۆ منااڵن 

یی و پڕکاربردن و به شێوه ئاخافتنی ڕۆژانەی خەڵکەوه نزیکن و نوێ و لەخۆگری زۆر ڕستەی ئاسا

دەکرێ وەک دەقێکی پێوەر بۆ دۆزینەوەی خواستنی واتایی به گشتی و خواستنی ئاراستەیی به 

وەربگیردرێت. دوای گەڕان و پشکنینی کۆمەڵه شیعرەکان، ئەو دەقانەی که تایبەتی کەڵکی لێ

یاری کران و دوایه به پێی هاوگرییان لەگەڵ دنیای واقیع و خواستنی ئاراستەییان تێدا هاتووه د

 فیزیکدا شی کراونەتەوه.

 خواستنی ئاراستەیی له شیعری عەبدوڵاڵ پەشێودا -9

شیعری پەشێو گەرچی زۆر له قسەی ئاسایی ڕۆژانەی خەڵک دەچێ، لێوڕێژه له چەشنەکانی 

ڕەوانبێژی وەک خواسنت و درکه و خوازە به تایبەت ئەوەی له رسوشت وەرگیراوه. ئێستا به پێی 

و  (Lakoff & Johnson, 1980)ئەوەی که خواسنت له ناخی زەین و بیری مرۆڤدا جێی گرتووه 

ی هەمان خواستنی واتایی و ئاساییه که خراوەته قاڵبی چەند ساڕستەیێکی خواستنی ئەدەب

زمانییەوه، دەپەرژینه سەر لێکۆڵینەوه و شی کردنەوەی خواستنی ئاراستەیی له شیعری عەبدوڵاڵ 

 پەشێودا.

بۆ خۆیان بەدەگمەن نەبێ نوێنەری ئاراستەی سەر « دا»و « هەڵ»له زمانی کوردیدا دوو پێشگری 

، «داخسنت»منوونەیان له زمانی ڕۆژانه و هەروەها له شیعر و ئەدەبیاتدا زۆره. وەکوو و خوارن و 

 ، و ... که لەو منوونانەی ژێرەوەدا دەبیرنێن:«هەڵگەڕان»، «هەڵپڕووکان»

 
 

 (: بنەمای ئەزموونیی شل/سفت٢نوێنەی )

 شل

 سفت سەر

 خوار

 ەمایبن

 ەزموونیئ
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ه واتای ک« ئەژنۆ شل بوون»و سست دەبێتەوه، ڕوو به خوار ڕادەکشێ.  کاتێ ئەندامێکی لەش شل

خاو بوونەوه و بێ هێز بوونی تێدایه، وەڕەز بوون و کەوتنە تەنگانە و هیالک بوونی لێوه هەست 

ـدا که خۆی «هەڵپڕووکان»له « هەڵ»دەکرێ. دیسان هەر لەو شیعرەدا به هەبوونی پێشگری 

ێنێ، نووسان و چەسپانی مانگ به تاقی ئەسامنەوه له وێناییەکی ئاراستەی بەرەو سەرەوه دەگەی

« ەڕانهەڵگ»ئامێز پیشان دەدات. هەروەها وەکوو ناسانەی ڕەوانبێژانەدا به زمانێکی خواسنتجوانی

 لەم منوونە شیعرانەدا:« هەڵگرتن»و « هەڵکردن»که بەرەو ژوور ڕۆیشنت دەگەیێنێ و 

 هاوڕێتم

 اـبارانی گۆیژەت هێنهاتی... که هاتی... 

 اـۆر پەیژەت هێنــەرەو خـەڕانی بـۆ هەڵگـب

 (1٠٠: 2٠٠1)پەشێو، 

 

 یـکه نامۆی

 اتـــدەکـــەڵـا هـــەبـــــوەک ڕەش

 ڕێـــارامم دەبـــی ئـــدەشتــــو پێ

 ەمــکه خ

 هــــــــــەڕەشـــــەلــوو قـــــــــوەک

 داـــەی ژوورەکەمــــەر دەرگــــله ب

 باڵەکانی دەکاتەوه و لەنگەر دەگرێ

 ویــــەزیــەی باڵتــــەکــــمن چۆل

 رمــــۆم هەڵدەگـــانی خــــخەمەک

 دەڕۆم

(53) 

 

 مانـــەکـــی وشــه دووکەڵــووڕه مەبن لــت

 دووانـــه مــەکــی من پەڕەسێلکەیـدووکەڵ

 ڕێـــۆ دوور دەفــرەوه بـــه هێالنەی ئاگــل

(11) 

ی به هۆ « ماندوو»بۆ خۆی هەمیشه ڕێگاری بەرەو ژوور دەگرێتەبەر و الیەن نیشان دەدا. « دووکەڵ»

ئاراستەیەکی ئاسۆیی و یان بەرەو « فڕین»هێزییەوه که تووشی هاتووه، بەرەو خوار دەکشێ. بێ

ه تئاراستەکەی دیاری کراوه. کەوا« بۆ دوور»سەرەوه چوون دەنوێنێ که لێره به هاتنی ساڕستەی 

 لەگەڵ واتای ماندوێتیدا دەکەونه دوو الیەنی دژیەکەوه.
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 (: بنەمای ئەزموونیی فڕین/ماندوێتی٣نوێنەی )

 فڕین بەرەو ژوور/دوور چوونه و ماندوو بوون بەرەو خوار هاتن و ڕۆنیشتنه.

 نــەوا بیــڕ ئــــوەرە دڵ پ

 نـر پەردەی شەوا بیـله ژێ

 نـەم هەڵفڕیــله چۆڵی غ

 نـەوا بیــامی خـدوور له ت

 (221: 2٠٠1)پەشێو، 

خۆی  «چۆڵ»هاوسەنگییەک له خواستنه ئاراستەییەکەدا خولقاوه؛ « هەڵفڕین»و « چۆڵ»به هاتنی 

. چۆڵی و دەگەیێنێئاراستەی پێچەوانەی ئەو « هەڵفڕین»تەنیایی و پەستی پیشان دەدات، کەچی 

 تەنیایی له پشتی سەره، نەویسرتاوه؛ له حاڵێکدا که فڕین و بەرز بوونەوه ئارەزووی هەمووانه.

 ه:ــــــــــەیـاسم ئەمــــوبگــدوا دەن

 ن شێت دەبمـــم

 که شێتیش بووم

 ادـــــکـەی ئاهەنگێـــــاو گەرمـه نــل

 رشینقەیەک له تەرمی ڕاستیی دەدەم و

 پشتی تاتەشۆری چەپڵەکانتان لەسەر

 ەوهــــــــەمـدووی دەکــــت و زینـزی

(11) 

جۆرێ له دەست دانی هزر و ئاوەزه و به هاتنی ئەو حاڵەته مرۆڤ وەکوو ئەوە وایه، بەرەو « شێتی»

خوار بەردەبێتەوه و ڕووەو نزمی دێت و لەگەڵ ئەوەشدا جێگەوپێگەی کۆمەاڵیەتیی نزم دەبێتەوه؛ 

 که شتێکی ئینتزاعی و« گەرمەی ئاهەنگ»شێتی ڕووەو خواره و هزر و ئاوەز ڕووەو سەرەوەیه. کەواته 

کراوه،  به واتای دەروونـی بۆ تەرخان« ناو»دراوه و نافیزیکییه، باری فیزیکیەت و ڕەهەندی شوێنی پێ

ر نی ژوو که زۆر پڕکاربرده الیە« لەسەر»که الیەنی بەرەو قوواڵیی چوون پیشان دەدات. هەرەوها 

 ماندوێتی

 فڕین سەر

 خوار

 بنەمای

 ئەزموونی
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ـیەوه و «مردووێتی»دەکەوێته دژبەری « زیندووێتی»دەنوێنێ و ئەویش خواستنێکی ئاراستەییه. 

 ڕووەو سەرەویه. ئەمیش وەکوو خواستنێکی ئاراستەیی سەر و ژێر دەنوێنێ.

 
 

 (: بنەمای ئەزموونیی ئاقڵی/شێتی٤نوێنەی )

شێت بوون بەرەو خواره، واته ئەوی شێت بێ هزر و ئەقڵی لەدەست داوه و ڕووەو نزمی و خواری دێت 

و ئاقڵی بەرەو سەرەوەیه، واته ئەوی ئاقڵ بێت لە سەره و له ناو کۆمەڵگاشدا جێگەوپێگەی بەرز و 

 بەڕێزه.

 
 

 (: بنەمای ئەزموونیی دەر/ناو٥نوێنەی )

دەر سەر و ناو خواره؛ ئەوەی له دەرەوه بێ، واته ڕووبەڕووه و به جۆرێ له شوێنێکی سەرتره؛ ئەوەش 

 له ناوەوە بێ، واته له خواره و له قوواڵییه.

 
 

 ئەزموونیی زیندوو/مردوو(: بنەمای ٦نوێنەی )

 شێتی

 ئاقڵی سەر

 خوار

 بنەمای

 ئەزموونی

 ناو/
 لەژێر

 دەر/ سەر
 لەسەر

 خوار

 بنەمای

 ەزموونیئ

 مردوو

 زیندوو سەر

 خوار

 بنەمای

 ەزموونیئ
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ئەوەی زیندوو بێ واته ڕاوەستاوه و له الیەنی سەرەوه جێ دەگرێ؛ کەچی ئەوەی مردووه، له ژێرەوەیه 

 و دەکەوێته الیەنی خوارەوه.

 ێــهەر وشەی

 دارـــــاڵـی بـــاوێکـه ئــــ... وەک دێمک

 ێـــەوه بۆ بنکەیــەکــه بنکەیــڕێ لــنەف

 هـــــــەیـەو وشــــه ئـــــوایر ــــــاکتـــچ

 چەکمەی دوژمن بسڕێتەوه وەک فڵچەیێ

 (1٨: 2٠٠1)پەشێو، 

وچۆ و ئەم الو ئەو ال کردنی تێدایه و خواستنێکی هات« وەک فڵچه سڕینەوە»ڕستەی کرداریی ال 

ەبێتەوه دئاراستەییه و به نیسبەتی سووژه الیەنی دوور و نزیک دەگەیێنێ، له هاتندا له سووژه نزیک 

 و له چووندا دوور دەکەوێتەوه.

 

 (: بنەمای ئەزموونیی هاتن/چوون/دوور/نزیک٧نوێنەی )

هاتن الیەنی بەرەو سووژه پیشان دەدات و چوون الیەنی پێچەوانەی. کەوابوو وەکوو ئەوه وایه هاتن 

 نزیکه و چوون دوور.

 ناهێڵم تەم گەمارۆی شارەکەم بدات

 چ نەبێــتا هی

 اتــبگۆم تێمـــی خـــەویستـۆشـــخ

 (1٨: 2٠٠1)پەشێو، 

ناڕەحەتی و خەمگینی دەگەیێنێ که شتێکی ئینتزاعی و ناماکییه و ئاراستەکەی خوار و ژێر « تەم»

( 15-14 :1980)و پەستییه. کەچی خۆشەویستی پەیوەسته به شادییەوه که لەیکاف و جانسۆن 

 جێگەی سەریان پێداوه.

 
 

 

 چوون

 هاتن نزیک

 دوور

 ەمایبن

 ەزموونیئ

 

  سەر

 خوار

 بنەمای

 ەزموونیئ

 (: بنەمای ئەزموونیی خۆشەویستی/تەم و غەم٨نوێنەی )

 خۆشەویستی

 تەم و غەم
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هێنه و له سەرەوه جێ دەگرێ، کەچی تەم و غەم که دڵ و هەناو خۆشەویستی دڵبزوێن و شادی

 له ژێرەوه جێ دەگرێ. هەروەها وەکوو:گیرۆده دەکات 

 ئەی بارانی ساڵی نەهات

 رها وەـاتی تەنیـەر هـــئەگ

 اــه پەستم دەکـــئەو باران

 ێـای لەگەاڵ بـه ڕەشەبـک

 (24: 2٠٠1)پەشێو، 

لێره به واتای ناڕەحەت و دڵگیر هاتووه و دژی خۆشحاڵی و شادمانییه. کەوابوو له ژێرەوه « پەست»

 دیسان وەک لەم شیعرەدا دەبیرنێ: دەگرێ.جێ

 له سایەی ئێوه

 وا دەمارێکم شاگەشکه بووه

 ڕاوهـاری برای بـچونکه دەم

(145) 

هێنه و هێامی بەرزی و له سەرەوه بوونی تێدا زەقه، چونکه مرۆڤ خۆشی« شادی و شاگەشکه بوون» 

شێوه خۆشحاڵی دەنوێنێ. که شاد دەبێ، تەنانەت له دنیای واقیعیشدا هەڵدەبەزێتەوه و بەو 

هاتووه که مرۆڤ له هەست و نەست دەخات و « نەمان/بڕانی دەمار»بەرامبەرەکەی لەم شیعرەدا 

 بەرەو الی مەرگی دەبات.

 من خۆشەویستێکم هەبوو

 ه فرمێسکێکـوو دڵۆپـوەک

 ووــــەتیس مابــــا قــــاوەکامنــــه گلێنەی چــل

 اادــــی حەفتــــساڵاری ـــــی بەهــــه ڕۆژێکـــل

 ۆوهـا بـه چاوەکانم جیـــل

 ەو ڕۆژەوه تاکوو ئەمڕۆـــل

 ەمـنسەروشوێە بێـدڵۆپه فرمێسک من دێوانەی ئەو

 من خۆشەویستێکم هەبوو

 وەکوو هەناسەیەکی پاک

 ووـێ کردبــۆی چــەی خــا هێالنـه سییەکامنــل

 تێ هێشـی بەجـەکامنـده تۆرا و سییــوەک باڵن

(21) 

وێن سەروشبێ»بۆ فرمێسک الیەنی بەرەو خوار بوونەوه و ڕژان دەگەیێنێ. ئینجا « جیا بوونەوه»

، دوور کەوتنەوه تا ڕادەی لەبەر چاو گوم بوون نیشان دەدات، که ئاراستەی بەردەمی دوور و «بوون

ێنه شت/شو  دوای شت/شوێن، هێام بۆ دەروونی ئەو« له»دوای هەتەر کردنی چاو دەگرێتەوه. پیتی 

واته ناخ و قوواڵیی سی که الیەنی بەرەو خوار و قوواڵیی دەگەیێنێ. « له سییەکامنا»دەکات. کەوابێ 

 الیەنی ڕووبەڕووی تێدا بەدی دەکرێ.« هێشنتتۆران و بەجێ»ئنجا 
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 ئەزموونیی مانەوه/جیابوونەوه(: بنەمای ٩نوێنەی )

ڕۆیشنت و بەتایبەت به « جیابوونەوه»شوێنی تێدا مەبەسته و جۆرێ وەستانه؛ کەچی « مانەوه»

 نیسبەتی ئەرسین بەرەو خوار بوونەوەیه.

  

 (: بنەمای ئەزموونیی مانەوه/تۆران١١نوێنەی )

پێکەوه بوون و سازان و نزیکیایەتی دەگەیێنێ و تۆران پشت هەڵکردن و ڕۆیشنت و دووری « مانەوه»

 نیشان دەدات. هەروەها وەکوو:

 هـی قیتارێکـی واگۆنـدڵی من چەشن

 هــــەیـەی هـــەزار و یەک وێستگـــه

 ێـله هەر یەکێ لەو وێستگانه ڕابوەست

 ێــــی دەهێڵـــێـه جـــوارێک بـــڕێب

 ێـــەستـدەپـۆی تێــــوارێک خـــڕێب

 ەاڵم...ــب

 هــــــایـی تیــــەستـی پـــوارێکـــڕێب

 دانابەزێ

... 

 هـئەم ڕێبواره به دوای ناوی خۆیدا وێڵ

 (35: 2٠٠1)پەشێو، 

 

 

 ماکەوا سەر

 خوار

 ەمایبن

 ەزموونیئ

 جیابوونەوە/
 ڕژان

 تۆران

 مانەوه نزیکی

 دووری

 ەمایبن

 ەزموونیئ



466  خواستنی ئاراستەیی له شیعری عەبدوڵاڵ پەشێودا 
 

 

 ەنــژ کـــان تیـــتـەکانــــی ڕمـــــنووک

 ەنــخەنجەرەکانتان سواری هەسان ک

 نــریەی بـه کێڵگـلەشم بکەنسەراپای 

(22) 

الیەنی  ـش دوو«سەراپا»به واتا بەرز کردنەوه الیەنی بەرزایی و ڕاوەستاوی دەگەیێنێ. « سوار کردن»

 الی ژوور و الی خواری تێدا هەست دەکرێ.

 ژــــــــێــەرۆنــی ڤـــــــانــەکــــــــتـدرەخ

 الدێوردی ــــــــــژه کـیـــــــوو کـــــــوەک

 ەوهـــــــنــەن ڕووت ببـــــــەرم دەکــــــش
 هەر چەند هەوای پاییزیشیان بە سەردا دێ

... 

 هـەکـزه کێویلـئەی نێرگ

... 

 زیـــــــرای کــــی چــــشکـەر تیـــۆ بــــب

 مردـانت بـەکــــه نهێنییـــــوو باخـــــهەم

 هـــــووتەکـــــاریک و نـــــام سووچ تـــــک

 ان کرد به چرا و تیا داگیرساینـلەوێ خۆم
 (2١)هەمان: 

بۆ درەخت وێنایەک لە سەرەوه بۆ خوار هەڵوەرینی گەاڵکان دێنێته پێش چاو؛ بەو « ڕووت بوونەوه»

ه سەر و ڕووت که دەکەوێت« پۆشته بوون»پێیه ئاراستەی سەر بۆ خواری تێدایه. بەرامبەرەکەی دەبێته 

 ژێرەوه. بوونەوه دەکەوێته

  

 (: بنەمای ئەزموونیی پۆشته بوون/ڕووت بوون١١نوێنەی )

بۆ درەخت پۆشتەیی به مانای هەبوونی پۆشاکی گەاڵکانیه، واته گەاڵکانی لەسەرەوه و ڕووتی به 

ی بگوازینەوه بۆ ناو کۆمەڵگا پۆشته بوون جێگایەکواتای هەڵوەرینی ئەو بەرگەیه. ئەگەر ئەم واتایه 

 بەرز دەگرێ و ڕێزی لەگەڵدایه، کەچی ڕووتی شەرمەزاری و سەرشۆڕی لێوە پەیدا دەبێ.

ئاراستەی بەرەو گۆشه خزان و جەم بوونەوه دەگەێنێ و دژی « کزی»هەروەها لەم کۆپلەیەدا 

 نێ.ــیه که هەستان و ڕاوەستان و گەشانەوه دەنوێ«سەربەرزی»

 ڕووتی

  سەر

 خوار

 ەمایبن

 ەزموونیئ

 پۆشتەیی
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ـیش که نەبوونی ڕۆشنایی و نووره، پەستییه و له خوارەوه هەڵدەکەوێ، کەچی «تاریک و نووتەک»

له سەرەوەیه. بەم شێوه شاعیر وێنایەک به دوو الیەنی دژیەکی ڕۆشنایی/ژوور و « نوور و ڕۆشنایی»

 تاریکی/ژێری خولقاندووه.

  

 (: بنەمای ئەزموونیی ڕۆشنایی/تاریکی١٢نوێنەی )

 ەوهـــــمـاره بێــــــجـەر ئەمـــــەگــئ

... 

 له باتیی مۆم دادەگیرسێنم ئەنگوستم

 نماـەی چاوەکـگڕ بەر دەدەم له گلێن

 ــــمـەستـــــەڵبـرین هــاواتــه ســـل

 ەوهـــــمـاره بێــــــجـەر ئەمـــــەگــئ

 ڕێ هــــم بێتـــەکـەیــــەر بێشکــــه

 به شێنەیی

 هەو ــــمـووشتێــا دەنــــــە سەریـــــب

 (44: 2٠٠1)پەشێو، 

دژی کۆچ و ڕۆیشتنه و دەچێتەوه سەر ئەزموونی دووری/نزیکی که باسامن کرد. بەاڵم لێره « هاتنەوه»

ی ار بوونەوەی تێدایه و بنەمای فیزیکییەکەشهاتووه که ئاراستەی چەمانەوه و بەرەو خو « نووشتانەوە»

 و بەرز بوونەوەیه.« قیت( ڕاوەستان»)ئاراستەی ڕووەو خوار نیشان دەدات و دژی 

 دوو بەتڵی شەو ڕاشکاوه

 بنوو کۆرپەم

 هـهانێ لەپم سەری پێک

... 

 هــن مەکـــی مــچاوەڕێ

 ەوــــەمشـئ

 مر ـــکت دەگـن ئێشـــم
 وومــــــانـن

(١٩) 

 

  سەر

 خوار

 ەمایبن

 ەزموونیئ

 ڕۆشنایی

 تاریکی
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ێدایه. ئاگایی تنەمانی بەشێ له هەست و خوستی مرۆڤه و خاو بوونەوە و ناوشیاری و بێ« نووسنت»

که هەموو هەست و خوستێکی مرۆڤ له جێی « نەنووسنت»و « بێداری»بەرامبەرەکەی دەبێته 

 خۆیدایه، کەواته نووسنت له ژێرەوەیە و بێداری له سەرەوه.

  

 (: بنەمای ئەزموونیی بێداری/نووسنت١٣نوێنەی )

 هەرەوها وەکوو ئەم منوونەی خوارەوه:

 نـەویــــدەخه وەک ـــــــمـئێ

 نـەویــــه دەخـــار هەیــــــج

 نـشەوێ دوایی ـــوانـوەک ش نـەویــــدەخ

 اــــــشـەویـــــــه خــــەاڵم لـب

 نـوەیـــــــــێـه پــــــــــــــــــب

 نـەویــــــاکـوەین نــــــێـه پـب

 (4٩: 2٠٠1)پەشێو، 

لێره بێداری و نووسنت له بەرامبەری یەکدا پیشان دراون، خەوتن ئاراستەی الر بوونەوه و ڕاکشان و 

 ێدایه.و بەرزیی تبەرەو نزمی چوونی تێدایه، کەچی بێدار بوون ئاراستەی ڕاوەستان و قیت و قنجی 

له دنیای فیزیکیشدا ئەوی نووستبێ، ئەگەریش ڕانەکشابێ، هەست و هۆشی وریا نییه، کەوابێ 

به جۆرێ الیەنی نزمی و له ژێرەوه بوونی تێدا هەست دەکرێ؛ بەاڵم ئەوی وریا بێ و نەخەوتبێ، به 

 پێوەیه، ڕاوەستاوه و کەواته له سەرەوەیه. دیسانەکه به وێنەی ئەم شیعره:

 وونــن مەنـهەست

... 

 ەکـخۆ بەهاری نەوەت و ی

 هەو ــان نەهاتنــا گەورەکــت

 زیڕه و قیژەشامن چڕین بوو

 هەو ــان نەهاتنــا گەورەکــت

 ووڕین بـان فـهەڵدێرانیشم

(14١) 

 

  سەر

 خوار

 ەمایبن

 ەزموونیئ

 بێداری

 نووسنت
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« فڕین»و  «هەڵدێران»پێشرت باسامن کردن که بەرزی و نزمی دەگەیێنێ. بەاڵم « هەستان و نووسنت»

الیەنی دژیەک دەنوێنن که هەڵدێران ڕوو له خوار کردن و بەربوونەوەیه، کەچی فڕین بەرەو دوو 

 ئاسامن هەڵکشان و بەرز بوونەوەیه.

 ووـــزێک بـــامـارمـــایی کـــتەنی

 ەی لێ کردـڕاوکەرێک هات و تەق

 ێــەنـــــانم نایگــــاوەکــــەنگـه

(٠3) 

هاوکات ئاراستەی بە توندی بەرەو پێشەوه ڕۆیشنت و « پێڕانەگەیشنت»و هەم « تەقه لێ کردن»هەم 

 دوور کەوتنەوه پیشان دەدن. هەروەها بۆ ئەم واتایه وەکوو: 

 ەرـشەمەندەف

 راوـەرادوونـــی سـوەک مارێک

 دـدەدا و دەیفیشکان یگینگڵ

(٠٠) 

 

 ــون مبڕدا ـــی چـــه دارستانێکـــەر لـــئەگ

 االراودــی گـــایەکـــاو زەریـــه نـــەر لـــئەگ

 ــمبکەشتیم تووشی گێژەنێک بێ و سەراوبن 

 ترسم نییه

 ێـــێ، ڕێبەرم بـــۆ کۆمپەسم بـاوی تــا چـت

(٠١) 

پێشگری  «هەبوونی ڕێبەر»باره، کەچی فەوتان و نەمان دەگەیێنێ و کێشەساز و کارەسات« ون بوون»

و کارەساته دەکات و مانەوه لەسەر بارودۆخی دروست و شیاو دابین دەکات؛ کەوابێ  لەو کێشه

 هەبوونی ڕێبەر چاکه و لەسەرەوەیه و ون بوون مەترسیداره و دەکەوێته خوارێوه.

  

 هەبوونی ڕێبەر/ون بوون(: بنەمای ئەزموونیی ١٤نوێنەی )

 ەوێـــــەیانـئ

 انــوشەکامن

 

  سەر

 خوار

 بنەمای

 ئەزموونی

هەبوونی 
 ڕێبەر

ون 
 بوون
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 ێــان بـــۆ پێیـر بــکۆت و زنجی

 ێــان بــداره جێیـەی سێــسای

 ەوێـــــەیانـئ

 انــوشەکامن

 ه ڕووداــــەون بـــدەنگ بکێــب

 ەوتـایل کـوەک حەزرەتی سم

 ۆداــی چەقـــر ڕەحمەتـــه ژێــل

 (1٠4-1٠3: 2٠٠1)پەشێو، 

هێامیه بۆ هەڵدێران و نوشست هێنان و ئاراستەی بەرەو ژێر بوونەوه نیشان دەدات. « به ڕوودا کەوتن»

له بیر و ئەندێشەی مرۆڤدا نوشست هێنان پەسته و له خوارەوەیه و خاڵێکی نەرێنییه. بەرامبەرەکەی 

 ـه که دەکەوێته سەرەوه.«سەرکەوتن»

 ەردنمـــەر گـــه ســـەر نیشتـــخەنج

 لێیان پرسیم ناوی چییه خۆشەویستم

... 

 اویان کۆڵیمــچ

 ەریان بڕیمـــس

... 

 ردمـەر نەمـــه

 ڕاوـــــەربـــی ســـکـاوێــــی نــــتـپی

 ی دزراوــــــــکـەی واڵتێــشـــــەخــن

 ۆــــان و پـوون وەک تــــەاڵو بــــکـتێ

 ردەوهـــــــەکـــان نـــــــااڵیــــەکـــی

 وەرداان تێـەیـــەند پەنجــــەر چـــه

(3٠) 

ان و ت«. »پایین و الی خواروو»خۆی نوێنەری الی ژوورووە و بەرانبەرەکەی دەبێته « سەر»دیسانەوه 

ااڵ یەک»ـش پێکەوه خواستنێکی ئاراستەییی لێکدراون و یەکجێ دوو ال نیشان دەدەن. «پۆ

ئاراستەی تێدا هەست دەکرێ؛ چونکه تێکدانی شتێک له سەردا بۆ ژێر یا ـش کارێکه که «کردنەوە

 خۆ بەپێچەوانەوه له ژێردا بۆ سەر دەگەیێنێ و له هەر دوو حاڵدا ئاراستەییه.

 ا!ــــئەی ڤالی

 اـــــه دنیــــۆم نایـــــی خــــێ پێــــووم کاتـــــاڵ بــــنیاندرت

 وهــــەرەکانم دیــپێغەمبەموو ــاخی هـــۆم چـــاوی خـــبه چ

 ەزارـــــەرمــژووی شــی مێـاروانــک

 ەڕیوهـدا تێپـەر ناوچەوانی منـبه س

 کەچی هێشتا ئۆفێسه دەجاڵەکانی ئەم چاخه ویژدان تۆپیوه

 وهــــان نەنووسیــــاوی منیــــدا نــــەری زیندووانـــه دەفتــل

(31) 
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دیاره مرۆڤی کەونینه بوون که له کوردستاندا له ئەشکەوتی شانەدەر ئێسک و « نیاندرتاڵ»

پرووسکیان دۆزراوەتەوه؛ ئەم ناوه له بەستێنی خواستنی ئاراستەییدا ڕابردوو/پشتی سەر پیشان 

ـش که شتێکی واتاییه به ڕازەیەکی جوان له قاڵبی خواستنێکی کیناییدا هەست و «مێژوو»دەدات. 

تی بۆ دابین کراوه و به شەرمەزار وەسف کراوه که سەرشۆڕی و له دنیای فیزیکدا ڕووەو خوار نەس

ـیش که بۆ سەقەت بوونی هەندێ گیاندار بەکار دێت، کەوتن و «تۆپیو»بوون دەگەیێنێ. وشەی 

-هەڵسان و بەرزی و به« زیندووێتی»هەرەس هێنان و بەرەو خوار بوونەوه نیشان دەدات. کەچی 

 ون دەگەیێنێ که پێکەوه جەمسەرێکی دژیەکی ئاراستەیی پێکدەهێنن.بو پێوه

  

 (: بنەمای ئەزموونیی زیندووێتی/مردوویی )تۆپیوی(١٥نوێنەی )

 اـباڵندەیەک بووم شەکەت و تەنی

 ەڕینڕاپوو باڵێک ـۆچ بــباڵێکم ک

 (14٨: 2٠٠1)پەشێو، 

کۆچ »که لەو حاڵەدا مرۆڤ پێویستی به ڕاکشان و سانەوه هەیه، له خوارێیه و « تەنیایی»و « شەکەتی»

 هێامی هەستانەوه و ڕۆیشنت و سەرهەڵدان و بەرز بوونەوه دەگەیێنێ.« و ڕاپەڕین

 نــــری زیویــــــەفـزەی بــــــه زریـــــک

 دەدوورێکــــن لێــــان و زەمیـــاسمـئ

 اریتــۆش دەبـــرا تـــــەفـەڵ بــــــەگـل

... 

 رۆـــــی میتـۆنـــــــاو واگــــه نـــــدەچم

 ەڕانەوەم له بەردەمامیـتۆ وەک ڕێگەی گ

 ڕمــــەقام دەبــش

 ماوێکی درەنگــوەک سێبەری چێشتەنگ

 ایــه تەکمــتۆ ل

 ەمــــدەکێ ون ــۆمت لـــار خـــار جــج

 هـامــــــــڕ وەک ڕۆژنـــــەپـی لـــــەچـک

 له ناو دەستامی

(32) 

 

  سەر

 خوار

 بنەمای

 ئەزموونی

 زیندووێتی
 

مردوویی 
()تۆپیوی

) 
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هێڵێکی  ـش«ڕێگەی گەڕانەوە» چ باران چ بەفر له سەرەوه بۆ خواره و ئاراستەیەکی تێدایه. « بارین»

له بەر دەمدا »ئاسۆیی له ڕووبەڕووی مرۆڤەوه پیشان دەدات که ئاراستەی بەرەو ڕوویه. هەروەها 

اودا شاردنەوە و له بەر چ« ون کردن»الیەنی پاڵ دەست و کەنار دەگەیێنێ. « له تەکدا بوون«. »بوون

 نەمانه که کاتێ شتەکه پەیدا دەبێ، دەکەوێته خاڵی بەرانبەریەوه که بەردەسته.

  

 ئەزموونیی ون بوون )پشتەسەر(/له بەر دەستدا بوون )بەردەم((: بنەمای ١٦نوێنەی )

کاتێ کەس/شتێ له بەردەمه، واته له الیەنی ڕووبەڕووی مرۆڤه، بەاڵم که ون بوو وەکوو ئەوەیه 

 بکەوێته پشتی سەرەوه که نابیندرێ و دیار نییه. بەم شێوه خواستنێکی ئاراستەیی دژیەک پێکدێ.

 ر بیتــــنەمۆ ــەوێ تـــــــن دەمـــــم

 ەکــــــوارەیــــەوێ ئێــــــن دەمـــــم

 ارێیت و تەواو نەبیتــەورا ببـلەگەڵ ه

 ەکــــــدەیــەوێ سپێــــــن دەمـــــم

 لەگەڵ ڕۆژا بۆم هەڵبێیت و ئاوا نەبیت

 اخـــەد ئــەاڵم ســب

 ن نیمـن پووشکیـم

... 

 اوەی شەنگەبیمـچەممن چڵێکی بەژن

 (3٠: 2٠٠1)پەشێو، 

 دوو خواستنی ئاراستەیی دژیەکن که« ئاوا بوون»و « هەڵهاتن»پێشرت باسامن کرد. بەاڵم « بارین»

لێره بۆ واتای دەرکەوتن و لەبەر چاو نەمان هاتووه. هەڵهاتن الیەنی بەرەو ڕووی سووژه هاتنه و 

 ئاوابوون بەپێچەوانەوه دژی ئەو ال ڕۆیشتنه؛ بە وێنەی ئەم دوو هێڵه:

 

 

 

ته خراوە« چەماوە»له زمانی کوردیدا خۆی نوێنەری ڕاست و بەرز بوونه؛ بەاڵم لێره وەسفی « بەژن»

ەدەن دبوونەوه و الر بوونەوەی پێکه به هەردووکیانەوه حاڵەتی شۆڕ  شوێنی و دراوەته پاڵ شەنگەبی

 و الیەنی بەرەو خوار داهاتنەوه دەگەیێنن.

 

  پێش

 پشت

 بنەمای

 ئەزموونی

 بەردەم
 

پشتی 
 سەر
 

 ئاوابوون هەڵهاتن

 

 سووژه
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 ەوهــــاره بێمــــــــــەر ئەمجـــــــەگــئ

 بەیانییان

 اواــــی ســــەکـەیـــــۆڵــەرخـــوەک ب

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تێدایه، بەس ڕەنگه بەپێچەوانەی سووڕی  وەکوو خوالنەوەی عەقرەبەی سەعات الیەنی« تل خواردن»

وێزه دارگ»ڕاستەوخۆ بەرەو سەرەوه چوونه و الیەنی سەر نیشان دەدات. « هەڵگەڕان»سەعات بێنت. 

 ئەوەیه که بەرەو« پەڵەهەورێکی نەوی»، ئاراستەی بەرەو ژوور/ئاسامن نیشان دەدات. «بەرزەکان

پەیامی ئەوەی تێدایه که باری قورسه و باران که  خوار هاتووه و نزم بۆتەوه که زۆرتر ڕەنگی ڕەشه و

 نیشانەی پیت و بەرەکەته، دەبارێنێ. شەنگەبی و چەمانەوەکەی پێشرت باسامن کرد.

 هەو ــاره بێمــەر ئەمجـــئەگ

 ج دەدەمــــــــەرنــــــــــس

 زەڕنەقووته چۆن باڵ دەگرێ

... 

 نـجۆگەلەکان له کوێوه دێ

 بۆ کوێ دەچن؟

 هەو ــاره بێمــەر ئەمجـــئەگ

 ەوهــڕ دەهێنمـــانی گـــزم

 بۆ الڵەکان

 ەوهــڕ دەهێنمـــشاپەڕی گ

 انەکــــباڵده بێـــۆ فڕنـــب

(43) 

رد. کـیش پێشرت ئاماژەمان پێ«هاتن و چوون»دیاره هەمان فڕین و بەرەو سەرەوه چوونه. « باڵ گرتن»

بەرەو الیەنی سەر چوونه؛ دژەکەیشی هاتووه له ساڕستەی کەرەسەی فڕین و بەرز بوونەوه و « شاپەڕ»

 ـــدا، که چوون باڵیان نییه ناتوانن بفڕن و هەر له سەر زەوین و بەرز نابنەوه.«باڵەکانفڕنده بێ»

 تل دەخۆم و گیایەکی تفت و تاڵ تێر تێر دەجووم

... 

 ەوهــــاره بێمــــــــــەر ئەمجـــــــەگــئ

 ۆرهــــوەک سم

 مدەگەڕێـا هەڵــزه بەرزەکانـــبه دارگوێ

 ەویـــی نــــکـەورێـە هـــــــەڵـپ وەک

 وها دەخولێمەـبه سەر کێڵگه سەوزەکان

 وەک شەنگەبی

 اـەر چەمـه سـب

 یــانــــارەکـــــەر گشت زنـــــه ســــب

 اراــــــــــەنـــک

 ەوهـەمێمــدەچ
 (43: 2٠٠1)پەشێو، 
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 شاپەڕ/نەبوونی باڵ(: بنەمای ئەزموونیی هەبوونی ١٧نوێنەی )

له باری جیهانی داکەوتی دەرەوەشەوه ئەوەی پەڕ و باڵ و بەتایبەت شاپەڕی هەبێ، دەتوانێ بەرز 

 بەرز بفڕێ؛ کەچی ئەوەی باڵی نەبێ، نەوییه و ناتوانێ بەرز ببێتەوه و له خواره.

 ان!ـــه گیـــئەی دای
 وومـــاڵ بـــه منـــه کـــله یادم

 وومـــاڵ بـــو تامی تفت ـــی تـئەشق
... 

 وومـــڵ باـــامی تفت و تـــی تـئێستا گەورەم و مناڵ نیم ئەشقی ئەشق

 (45: 2٠٠1)پەشێو، 

 بوون هاتووه که سەر و ژێر دەنوێنێ و الیەنی تێدایه.« مناڵ»و « گەوره»لەم کۆپلەیەدا دوو جەمسەری 

  

 (: بنەمای ئەزموونیی گەوره/مناڵ١٨نوێنەی )

مرۆڤی به تەمەن گەوره له سەرترەوەیه و مناڵ له خوارەوەیه. کەوابێ گەورەیی له الی ژوورووه و 

 بچووکی/مناڵ بوون له الی ژێرەوەیه.

 ووــــــا بـــدیـراژیـه تــــەکــــمـفلی

 انـــــەمـان و نـــــــی مــــناوەرۆک

 ادـــەی تاریکیـەرگــــاو جـــه نـــل

 انــــرســــا دادەگیـەهــــــــملوێن

 هــــــەکـــــــمـی فلیـەوانــــــــاڵـپ

 

  سەر

 خوار

 ەمایبن

 ەزموونیئ

 شاپەڕدار
 

 بێبال

 مناڵ

 گەورە سەر

 خوار

 ەمایبن

 ەزموونیئ
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 ەڕاـــــزەی زەردەپــــەڵ کــــــەگـل

 رتـــــــــــــــــەڵگـووی هـــــشـتێ

 ڕابرد به ناو دڵی تاری شەوی کەڕا

... 

 

 

دەبینین که جەمسەری دوو الیەنی خوار و ژوورن. ئەوی مابێ واته « مان و نەمان»لە دێڕی یەکەمدا 

 زیندووه و له سەرەوەیه، ئەوەش نەمابێ، مردووه و بەرەو خوار کۆچی کردووه.

  

 (: بنەمای ئەزموونیی مان/نەمان١٩) نوێنەی

ه ئەو کاره دا، چونک«خەنجەر پشت پێکان»تر هەیه، له هەر لەو کۆپلەیەدا خواستنێکی ئاراستەییی 

 بەرەو شتێ ڕۆیشتنی تێدایه.

 ــاییمــن چیـم

 ڕ خوێنم دێنێته کوڵـووکەیەک وەک گـخت

 ڕیــــارد و ســــۆش ســـــت ـــــــمـدەبین

(4٩) 

ەو بەر « سارد و سڕی»بێ گومان بەرەو ژوور هاتنی تێدایه و خۆی الی سەرووه، کەچی « هاتنه کوڵ»

 خوار کشانه و دژی ئەوه.

  

 (: بنەمای ئەزموونیی هاتنه کوڵ/سارد و سڕی٢١نوێنەی )

 اــی پێکــپشتۆی ــەری خــڕ خەنجــی له پــکەچ

 (4١: 2٠٠1)پەشێو، 

 نەمان

 مان سەر

 خوار

 ەمایبن

 ەزموونیئ
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 هاتنە

 کوڵ

 و سارد
 سڕی 
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کواڵندایه، دێته سەر و قوڵ دەدات؛ کەچی ئەوی سارد بێ له نزماییدایه و کش و شتێ که له پلەی 

 ماته.

 ایێـەوم نـخ

 ەمـــــڕۆم ونت کـــــب ــــــرسمـدەت

 اونــــەی مــــــەوانـان ئـــــڕۆژامن

 نــــردرێـــــه دەژمێــــــه پەنجـــب

 چەند دڵۆپه شەومنێکی بەر هەتاون

... 

 وهه دەریایەک بکەـبیر له ـوو گیانب

 اوی خۆت مەنگ بێـکه هێندەی چ

 ەوهــــانێک بکـــــاسمـه ئـــر لـــبی

 دەنگ بێن بێــی مـدەی ژانـهێن

 (4٨: 2٠٠1)پەشێو، 

نیشانەی وریا بوون و له سەر هەست بوونه که وەک پێشرت لێکامندایەوه « خەو نەهاتن»لەم شیعرەدا 

نیشانەی لەسەر هەست نەبوون و غافڵ بوونه و دژی « ون کردن»دەنوێنێ؛ ئاراستەی بەرەو ژوور 

رەو بە ، بە هۆی ئەوەی که توانەوه و ڕۆچوونی بەدواوەیه، الیەنی«دڵۆپه شەومنی بەر هەتاو»ئەوه. 

یش پێشرت باسی کرا. دوو جەمسەری ئاراستەنوێنی دژیەکی تر لەم «نووسنت»خوار دەگەیێنێ. 

 ان. که یەکەمیان الی سەروو دەگەیێنێ و ئەوی تر الی ژێر.شیعرەدا ئاسامن و دەری

  

 (: بنەمای ئەزموونیی ئاسامن/دەریا٢١نوێنەی )

مرۆڤ ئاسامن له سەرەوەیه و دەریا له خوار. هەروەها سەبارەت بە له دنیای فیزیکی دەرەوەشدا 

 وەک لەم شیعرەدا هاتووه: 

 ەینـــن وابکــدەتوانی

 دەریای هار، وەک ئاسامن هێمن بێ

 ێن بـێ بـا بـش وەک دەریـانیـئاسم

 (٠٠: 2٠٠1)پەشێو، 

 

 

 دەریا
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 گفتت دامێ

 ان دەیـەم نیشـەی ئەوانـوێن

 ئاساکه مۆم

 نهەڵبوو اری ژینتا ــەوگـله ش

(5٠) 

ی بەرەکەمەوه دەکشێ و بەرز دەبێتەوه؛ بەراکه هەڵدەکرێ گڕ و ڕۆشناییەکەی بەرەو سەر « مۆم»

 ـدا که دژی ڕۆشناییە و له خوارەوه جێ دەگرێ.«شەوگار»یه له وشەی «تاریکی»

 ویو ـــەڵام بــەگـار لــــانی پـــزست

 لەم شارەدا

... 

وورهـــتا چل  

 درەختەوه سەوز دەبووبه گوێسوانە و 

(51) 

و  «درەخت»و « گوێسوانە»حاڵەتی شۆڕ بوونەوه و بەرەو خوار هاتنی تێدا بەدی دەکرێ، « چلووره»

ش بەرزی و بەرەو ژوور هەڵکشان که دوو الیەنی بەرامبەری یەکرتن، پیشان ی«سەوز بوون»هەروەها 

 دەدەن.

 تــا نیـــــەڵمـــــەگـەو ڕۆژەوه لـــــل

 دێــــۆر درەنگ هەڵـــان خــەینـسب

 ئەستێرەکان چاوی دایکی شەهیدانن

 ز دەسووتێنــک

(54) 

ان دەکات؛ نیشهاوئاسۆیی و لە کەناردا بوون دەگەیێنێ و هێڵێکی ئاسۆیی دەست« لەگەڵدا بوون»

ەاڵم ب بەرز بوونەوەیه؛« هەڵهاتنی خۆر«. »لەگەڵدا نەبوون»ئێستا لێره نەرێنی کراوەتەوه و بووه به 

، بەاڵم هەر هێڵه ئاراستەییەکەی تێدایه. کەوابوو «درەنگ هەڵهاتن»ئەمیش نەرێنی کراوه و بووه به 

 ی خۆر.نەبوون و هەڵهاتن )بەرز بوونەوه(دەبێته دوو الیەنی دژیەکی لەگەڵدا 

 ـــاوەڕێتمــچ

 ۆمــــد دەخـــەوه سوێنــــەڕێیتــــدەگ

... 

 هەموو ڕۆژێ

 اـــــانـــەیـدەی بــــێـەڵ سپــــــەگــل

 بەرەو ئاسۆ له دوو دەدەم دەزووی نیگام

(55) 

ی الیەنی یا نیشان دان« بەرەو ئاسۆ ڕۆیشنت»گرتنەبەری ئاراستەی هاتن بەرەو قسەکەره. « گەڕانەوه»

 ڕووبەڕوو ڕۆیشتنی تێدایه و بەم شێوه دوو الیەنی دژیەک لەم پارچه شیعرەدا پێکهاتووه.
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 هــەبـدڵتەنگ م

 ەوهــــــتـیـک دادێ دەچــــڕۆژێ

 که چوویتەوەش

 نیشتامنت له ڕیشەڕا هەڵدەکەنێ

(١2) 

الیەنی بەرەو پێشی بۆ تەرخان کراوه، و ئەوی له نیشتامن نییه، دەگەڕێتەوه بۆ « نیشتامن»لێرەدا 

ته ئاراســدا هەست دەکرێ. کەوابێ دوو «دەڵتەنگ مەبه دەچیتەوە»الی که ئەم واتایه له ڕستەی 

 هەن که بەرەو ڕووی یەک تر دێن و نیشتامن له سەرەوەیه و غوربەت دەکەوێته ژێرەوه.

  

 (: بنەمای ئەزموونیی نیشتامن/غوربەت٢٢نوێنەی )

نیشتامنی خۆیه، له جێگایەکی ئەستووردا هەڵکەوتووه که دڵی لێ ئەو کەسەی له واڵت و زێد و 

 چەقیوه، بەاڵم ئەوی له غوربەتدایه، جێی دایمه لەقه و نارسەوێ.

 ومو ــــووڕه بــــت تــک لێـەر ڕۆژێـــئەگ

 ـارم دا جێت بهێڵمـک بڕیـەر ڕۆژێـــئەگ

 دڵتەنگ مەبە

 ێـخەمت نەب

 ا وـڕێگام له باوەشی تۆڕا دەست پێ دەک

 ۆتایی دێـــــــا کـــەر دەرگـــــه بـــــل

 (٠2: 2٠٠1)پەشێو، 

ـی تێدایه و الیەنی سەرەوه دەگرێ  – هەر ئاستێک –هەڵچوون و بەرز بوونەوەی ئاست  ،«تووڕه بوون»

الیەنی ڕووبەڕوو ڕۆیشتنی تێدایه؛ کەوابوو لەم شیعرەدا دوو ئاراستەی بەرەو سەر و « جێ هێشنت»و 

 ڕووبەڕوو هەیه.بەرەو 

 اوێتەت بم؟!ــۆن ئـــازانم چـــن

 ێـڵم بـەشتیت پێـەر بەهـــئەگ

 تا کڕنۆش بەم بۆ گشت خواکان

 ێـم بڵـیت پێــــەر دۆزەخـــئەگ

 ناواـه تــەم لــڕ کـــا زەمین پـت

(٩٩) 
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ری زەین و بیهەمیشه چ له کتێبان و ئەفسانه و دەقه دینییەکاندا و چ له « دۆزەخ»و « بەهەشت»

مرۆڤدا دوو جەمسەری دژی یەکرتن و بەهەشت له سەرەوەیه و دۆزەخ له ژێرەوه. له قورئانیشدا بۆ 

، أعلی علی ین»بەهەشت له وشەگەلی وەکوو  ه و هەرچی واتای سەر و بەرزیی تێدای« عالیة، أعلی، علو 

( و بۆ دۆزەخیش 22اقة: )الح« فهو فی عیشة راضیة فی جن ة عالیة»کەڵک وەرگیراوه؛ وەکوو ئایەی 

و هەرچی واتای ژێر و قوواڵیی دەگەیێنێ، کەڵک وەرگیراوه؛ لە چەشنی « سفل، أسفل السافلین»له 

 (.5)التین: « ثم  رددناه أسفل السافلین»ئایەی 

  

 (: بنەمای ئەزموونیی بەهەشت/دۆزەخ٢٣نوێنەی )

ئەندێشەی مرۆڤیش هەر وایه و بەهەشت به جێگایەکی بەرز و خۆش و پڕئاسایشت دەزانێ و 

 پڕمەترسی.دۆزەخیش به جێگایەکی ژێرخانی و قووڵ و 

 یـەن بەهەشتــێ ئەهریمـئەش

 خوای بەرکەوێ

 ارــێ ڕووبـەشـئ

 ەوێـەوراز بێ و سەرکـڕوو له ه

 وهەـدو و بێتــەم زینــێ مــئەش

 ن برسەوێـەر سینگی زیـله س

 (12٩: 2٠٠1)پەشێو، 

 له الیوه هاتووه که دژ یەکن و بەهەشتی خوا «بەهەشتی خوا»له بەرامبەری « ئەهریمەن»لێرەدا 

دیاره بەرەو زەریا دەکشێ که هێڵێکی « ڕووبار»سەروویه و ئەهریمەن له الی خواروویه. هەروەها 

وەک « زیندوو»ئاراستەیێکی دژ بەوه. هەروەها « هەوراز»ئاسۆیی ڕاست یان لێژ و ڕوو به خواره و 

ەمانه نی تێدایه. ئکه ڕاکشان و هەدادا« رسەوانەوه»ئەوەی به سەر پێوەیه کەوتۆته بەرامبەری واتای 

 هەموو له بەستێنی خواستنی ئاراستەییدا الی سەروو و الی خواروویان تێدا بەدی دەکرێ.

 ەر هات و ڕۆژێ له ڕۆژانـلەگەڵام به... گ

 اـاوی دوژمنــه چــل ـــه، نقمــه تانـوو بــب

 ی:ـداره وتــی سێـەر پەتـلەگەڵام به... گ

 ا  ــم: نژاندـاتخنکێنم، قیـەره نــۆش بـکڕن

(٨4) 
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، واتای ئاراستەیی الر بوونەوه، چەمانەوه، بەرەو خوار داهاتنەوەی تێدایه و «کڕنۆش بردن»

 ـیش واتای زیندوو مان و له ژیان/بەرزیدا مانی تێدایه.«نەخنکاندن»

 ۆ!ــــبرام شێرک

 ۆـــی تــانـریــــــەی گـــــەژاوەکـــک

 وــــەڕیـی ڕاپــــزادێکــادەمــــوەک ئ

 ووــەردا بـــــەبـی لــــی گەرمــــگیان

... 

 اـــــــــەژاوەتــــی کــــگـەنـه پێشـــل

 ووـاد هەڵکرا بــئااڵی خوێنێنی مەهاب

... 

 ریام بۆ خۆمــگ

 ۆـــریام بۆ تــگ

 ۆـبۆ هەزاران زیندووی نێژراوی ناو گڵک

(٨٩) 

هەستان و بەرز ڕاوەستان که الیەنی بەرەو بەرزی و بەرەو ژووری ئاماژه دەکا به « ڕاپەڕیو»سیفەتی 

انه و ، خاوەنی ژی«زیندوو»واتای ڕۆشن و له سەرەوه بوونی تێدایه. ئینجا « هەڵکراو»تێدایه. هەروەها 

واتای مەرگی تێدایه و له خوارێیه. بەم شێوه شاعیر دژیەکێکی « نێژراو»ژیانیش له سەرەوەیه، کەچی 

 خولقاندووه.هەستیارانەی 

 اــــتـکـسـی فرمێــــــــۆکـه تنـــــل

 زەردەشتم دی

 ەوهـرتــــــەگــۆی ئــــــاوەشی خـب

 اوەکانـەوســـــەژار و چــــۆ هـــــب

 بەهەشتم دی

 ۆوهــڕاست ئەب

 ەی چواردیواره ڕماوەکانـلەسەر الش

(٨٨) 

، واتایەکی ئاراستەیی دەگەیێنێ که الیەنی بەرەو بەرزایی هاتن و ڕاوەستانه. ئنجا «ڕاست بوونەوه»

، (18 :1980)، وەک له لێکۆڵینەوەکەی لەیکاف و جانسۆنیشدا هاتووه «چواردیواری ڕماو»و « الشه»

 دژی ئەو واتا و الیەنه نیشان دەدەن.

 ووـازم وابــنی

 ار بێتــــجـاری ئەمــــەهـەر بــــگ

 می دەربازبوونی بسووتێنـپەساپۆرت

 ر پێتــــێ له ژێــــدەرچ ــــنەهێڵم

 (1٠١: 2٠٠1)پەشێو، 
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ئاسۆی بەردەم و بەرەو ڕەهایی ڕۆیشنت که هێڵێکی ڕێک و ڕوو به پێشه، دەگەیێنێ و « دەربازبوون»

له  هێامیه بۆ ژێر خسنت و« سووتاندن»به واتای گشتی هێامیه بۆ ئازادی و لە سەرەوه بوون؛ کەچی 

 نێو بردن.

 

  

 (: بنەمای ئەزموونیی دەربازبوون/سووتان٢٤نوێنەی )

به پێی داکەوت و دنیای دەرەوەش دەربازبوون ئاسۆی بەرز و بەرباڵو دەنوێنێ و سووتان بەرەو 

 «لەژێرپێدا بوون»و « دەرچوون»تەنگانه و تاریکی و نەمان دەکشێ. هەر لەو شیعرەدا دوو چەمکی 

 هەمان خواستنی ئاراستەیییان تێدایه.

 ــــــــــــــــەویستمـۆشـــــــــــخ

 ڕۆژێ دادێ

 ار و الدێـــــه شــــەر بێتـڕ بــــگ
... 

 (115: 2٠٠1)پەشێو، 
 

 ــــــــــــــــەویستمـۆشـــــــــــخ

 ەو دادێــکه ش

 زــەوی پایــــش

 وــەاڵی وەریــەی گـێ خشپــکات

 اــرێ و ئەیبـــی هەستم ئەگـپەل

 وـــای ئەو دیـی و دنیــۆ کۆتایــب

 من بەخیلی بۆ کۆتایی گەاڵ ئەبەم

(11٠) 

ر کوردیدا پیشان دراوه؛ بۆ هەلەم دوو شیعرەدا خواستنی ئاراستەیی بۆ هاتنی شەو و ڕۆژ له زمانی 

 ی تێدایه، کەڵک وەردەگیردرێ.«له سەرەوه بۆ خوار هاتن»که هێامی « داهاتن»دووکیان له چاوگی 

 

 

 

  

 

 بنەمای

 ەزموونیئ

 دەربازبوون

 سووتان

 ئازادی

 له نێوچوون
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 داهاتنی شەو و رۆژ(: بنەمای ئەزموونیی ٢٥نوێنەی )

بەو پێیه که هەر دوو داهاتنەکه ڕوو به بەردەنگه، به جۆرێ الیەنی بەرەو خوار دەگرێتەوه. بەاڵم له 

 ئەندێشەدا ڕۆژ داهاتن له سەره و شەو داهاتن له ژێرە.

 ەم!ـاتوونەکـخ

... 

 ـــەترسمـزۆر ئ  

 ارەکامنـڕی شیعــه ناو دێـل

 ێـار بتناسـش

... 

 ـــەترسمـزۆر ئ  

 اسنـەر بتنــگ

 وەرێننــم هەڵــەکانــپەنج

 نی تۆش بسووتێنــشابسک

 (124: 2٠٠1)پەشێو، 

کارێکی له سەرەوه بۆ خوار داکەوتن و ڕژان/داخسنت/ڕژاندنه و به « هەڵوەرین/هەڵوەراندن»

 ـیش چونکه هێامی فەوتان و«سووتان/سووتاندن»ڕاشکاوی خواستنی ئاراستەییانەی تێدایه. 

 نەمانی تێدایه، ئەویش هەر الیەنی بەرەو خوار دەنوێنێ.

 دهــێن بـبەڵ

 یتەــۆ ڕاناخـه تاریکیم بـک

... 

 دەمەـئێنت پێـەڵـش بـمنی

 مــا بنێـــردوومــه ڕابـدان ب

(133) 

له نێو باری واتایی ئەو دێڕە شیعرەدا واتایەکی هەست به پەستی و زەلیلی « دان به ڕابردوودا نان»

کردنی تێدایه که ئەگەر بربێته کەشی فیزیکییەوه له ژێرەوه جێ دەگرێ و الیەنی بەرەو خوار خزانی 

 تێدایه.

 

  

 

 بنەمای

 ەزموونیئ

ڕۆژ 

 داهاتن

 

 

 وشه

 داهاتن

 

 بەرەو خوار

 

 بەرەو خوار
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 ەوێــەر ئەتــگ

 خۆشەویستیت

 یـاوایــاردی ماڵئــی ســدا نێت ماچــه دوایـب

 دهـــێن بــەڵـب

 انم بیتــئاسم

... 

 وو منیشــاکـت

 ــــــــمـێ بهێڵــــــج ـــــــۆمنـــــۆی کــــانـش

 دەمــــــــڕێ بــــــــف ـــــــی ڕوومـامکـــــدەم

 دەمرێ بـەردنت گـدوو باڵی خۆشەویستیم له گ

(134) 

له « یستیخۆشەو»هەر له چاوی کەش و فیزیکی هەواوه قورسه و بەرەو خوار دەکشێ؛ « ساردی»

 گەرمه و له سەرەویه و دژی ساردییه. لەوالشەوهوگوڕی پێکدەهێنێ و کەواته دنیای مەعنەویاتدا گەرم

به جۆرێ ساردی بە شوێن خۆیدا دەهێنێ و ئەویش دەکەویته تەنیشت ساردییەوه و « ماڵئاوایی»

 الی خواروو دەگرێ.

  

 (: بنەمای ئەزموونیی سارد و سڕی/گەرم و گوڕی/خۆشەویستی/ماڵئاوایی٢٦)نوێنەی 

 

 رمــەڵگــرم قەڵەمێک هـــناوێ

 ەمــەبەرکـرم کراسێک لـــناوێ

 (142: 2٠٠1)پەشێو، 

الی بەرەو سەرەوه هێنانی تێدا بەدی دەکرێ و ئاراستەیەک دەنوێنێ؛ کەچی لێره له « هەڵگرتن»

واتای نووسین. نووسین دیاره کارێکی هێامبەخش و ڕۆشنگەرانەیه و بەرەو گەڵ قەڵەمدا هاتووه بۆ 

 سەرەوه دەکشێ.

 هژوو ــەرەی مێـــوور نۆبـــاشـب

 هەر ــــــەوبــرەداری سنـــــیـپ

 ناـەکــار بەدەستــەمشـشەق

 

  

 

 بنەمای

 ەزموونیئ

 گوڕی/ گەرم و
 خۆشەویستی

 

 

 وشه

 داهاتن

 

 سەر

 

 خوار
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 هەو ــــڕنــەدڕا دەیبـــاو قـه نـل

 ەەو بەر ـەره یەک لــیەک لەمب

(14٩) 

ڕاستەوخۆ الیەنی ئاسۆیی هاتن و چوون دێنێته پێش چاو، ئێستا که « بڕینەوه به مشاردار »کاری 

دوو کەس یا دوو الیەنی سیاسی بن و نیشتامنیش دارەکه بێ و کەوتبنه گیانی، خواستنه 

 ئاراستەییەکه چاکرت و پڕواتاتر و بەپێزتر هەست دەکرێ.

 انــەینـه سبـــیـک نیــاڵێــم

 ەمـــدا نەکــەری پێـــن ســم

 وانەـــه، شــــیـک نیــایێـپەن

 ەم به جێ ژوانــه من نەیکـک

 یر ــــان دەگـــکتـاڵێــه منـک

 ەوهــــەمــری دەکــــن ژیـــم

 ەوی دەزڕێــان خـۆشتـەخـن

 ەوهــــــی دەدەمـــــن دڵــــم

(١١) 

کات دەنوێننن که باری هەڵهاتن دوو جەمسەری « شەوان»و « سبەینان»لەم کۆپلەیەدا دوو چەمکی 

و ئاوابوونی تێدا هەست دەکرێ و خواستنی ئاراستەیی تێیدا خۆی دەنوێنێ؛ بەو شێوەیه که 

« شەوان»که دەمی هەڵهاتنی ڕۆژه و ڕۆشنایی لەگەڵ خۆی دێنێته واڵتەوه، له ژوورێیه، « سبەینان»

 که خۆر ئاوا دەبێ، کاتی تاریکییه و له خوارێیه.

  

 سبەینان/شەوان (: بنەمای ئەزموونیی٢٧نوێنەی )

له دنیای ئەزموونی مرۆڤدا و له بیر و ئەندێشەیدا سبەینان له سەرەوه جێ دەگرێ و شەوان له الی 

ی ـشدا خواستن«ژیر کردنەوە»و « زڕانی مناڵخەو »خوارووەوه. جگه لەوه لەو کۆپلەیەدا دەتوانین له 

الیەنی بەدی بکەین؛ چونکه خەو زڕان هەستان و گریان و دەنگ بەرز کردنەوەی لەگەڵدایه و لە 

الی سەروویه و ژیر کردنەوە هێورایەتی و ئارام بوونەوه و نووستنی لەگەڵدایه و له خوارەوەیه. هەروەها 

ئاراستەیی بێدار بوون و نووسنت. هەر لەم بابەتەیه ئەم ئەم خواستنه دەگەڕێتەوه سەر خواستنی 

 شیعرەی خوارەوه:

 

  

 

 بنەمای

 ەزموونیئ

 سبەینان
 

 

 شەوان

 سەر

 

 خوار
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 ەوهـەس ناگرمـمن فاڵچی نیم، کتێب بۆ ک

... 

 ـــــمـه و دەزانـــــڕوون ــــی لێمـــــەچـــک

 ۆش دەوێــــــت خـۆ منــــت ـــــادامــــــم

... 

 ێـــەستـــــــەڵبـڕه هــــه دێـــــت بــدەبی

 ێـــووســــــنـان ڕۆژ دەتــــــــیـانیــــەیــب

 ەوێـــــــش دەکــەڕیـــــــه زەردەپــــــــک

 ژنـــــێـان دەتنـــــوژەکـــــــــرکـــــــشیع

 (5٠: 2٠٠1)پەشێو، 

هەمان ئاوا بوونی خۆره که ڕێڕەوی خۆر له ڕۆژهەاڵتەوە بەرەو ڕۆژاوا دیاری دەکات « زەردەپەڕ کەوتن»

ـیش الی بەرەو خوار و چاڵ کردن نیشان «ناشنت»دەکەوێته بەرامبەری ڕۆژهەاڵتەوه. هەروەها و 

 دەدات.

 اـــشەو له خەوم

 ەوهــــتـدی ــــمـاجیـەی حــــــئارامگ

 م داداـــۆکــــچ

 ۆیــــــــرد بــــــــــب ـــوژدەمـــــــس

 انینـــی پەرێشــاجــــــــوتم حـــــگ

 ردـک زـسەری ک

 ۆیــی خــەر دڵـــا ســی دانـــدەست

 هەو ـدووم کــه زینـەرد بـــوتی مـــــگ

 مـا نیــەورەم! من عیســــوتم گـــــگ

 ژهــەوه بێـــەمـدووت کـــۆن زینــــچ

 هـــــنـبێ ـــــــره دەرمــــێـوتی لـــــگ

 ژهەی من بنێـدووبەرەکی له شوێنەک

(152) 

یەک هاتوون که کەشێکی بەپێزی به واتای ەدا چەند خواستنی ئاراستەیی و دژلەم پارچەشیعر 

تەکریم و چەمانەوه له ڕووی ڕێزەوەی تێدایه )الیەنی بەرەو خوار « سوژدەبردن»شیعرەکه بەخشیوه. 

ئاڵۆزی و تێکچڕژانی تێدایه که تێکڕا چەند الیەنێکی ڕوو به یەک دەنوێنێ. « پەرێشانی»داهاتنەوه(؛ 

سەر داخسنت و ڕوو بەرەو خوار وەرچەرخاندنه به مەبەستی بیر کردنەوه یاخۆ وەڕەزی « کردن سەر کز»

 که ڕوو به خوار دانان« ناشنت»بەرەو ژوور کێشان و بەرز کردنەوەیه، دژ به « دەرهێنان»و ناڕەحەتی. 

جەمسەر  ەک دووو نزم کردنەوەی تێدایه. کۆی ئەمانه پێکەوه دوو الیەنی بەرز بوونەوه و نزم بوونەوە و 

 نیشان دەدات.
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 (: بنەمای ئەزموونیی سوژدەبردن/دەرهێنان/پەرێشانی/سەرکزی/ناشنت٢٨نوێنەی )

 ەردی ز ـــگوڵانه، ئەی ـبەاڵم گی

 ەردـــگووی گەاڵ بێـبەرزهەڵچ

 تـــــەژیــەر ئــــــــۆ هـــــــــت

 (2٠٩: 2٠٠1)پەشێو، 

« بەرز»بۆ خۆی الی سەر و بەرەو ژوور چوون نیشان دەدات، به هاتنی ئاوەڵناوی « هەڵچوون»

 ئاراستەکه زیاتریش کراوەتەوه. به گشتی واتاکه سەربەرزی و شانازی دەگەیێنێ.

 داـــکـه کاتێـــل

 ەرەوهـــــه ســـل
 ه لووتکەکانـــل

 انــــتۆف و زری

 نـــــه دەوەن و داران وەردێـــل
 ێــەمت نەبــخ

 ەوهــــــنـه بـــل

 ەکانــه دۆڵـــل

 گیای نەوخیزه و گۆپکە دەردێن
(2١٠) 

انەی ناسوێنەیەکی جوانی« دەردێن»و « وەردێن»لێره دەبینین شاعیر به بەرامبەر یەک ڕانانی  

که واتای لێدان دەدات و « وەرهاتن»خولقاندووه و تێکەڵ به خواستنی ئاراستەیی کردووه؛ چوون 

وون بکه بۆ سەوز « دەرهاتن»ڕێزیی تێدایه، له سەرەوه بۆ خوارەوه ئەنجام دەبێ؛ کەچی زیزی و بێ

 و گەشەیه، له ژێرەوه بۆ سەر پێک دێت.

 
 (: بنەمای ئەزموونیی دەرهاتن/وەرهاتن٢٩نوێنەی )

 

  

 

 ەمایبن

 ەزموونیئ

سوژدەبردن

 /دەرهێنان
 

پەرێشانی/
 سەرکزی/

 ناشنت
 

 ڕوو به 

 سەرەوه/ڕێز

وو به ڕ
خوارەوه/ 
 پەستی

 

 

  

 

 ەمایبن

 ەزموونیئ

 دەرهاتن
 

 

 وەرهاتن

 

 سەر

 

 خوار
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 له دنیای واقیعیشدا به نیسبەتی مرۆڤ دەرهاتن بارێکی ئەرێنی و پڕبایەخه و به هۆی گرینگی و

 ڕێزەوه، جێگه و پێگەی بەرزه، بەاڵم وەرهاتن نەشیاو و ناحەزه.

 ئەنجام -1

خواستنی واتایی له زمانی کوردیدا هەر وەکوو زمانانی تر جێگە و پێگەیەکی تایبەتی هەیه و به کار 

دەگیرێت. یەک له چەشنەکانی ئەم خواستنه خواستنی ئاراستەییه که شوێن/الیەن دەنوێنێ و 

ەیەکی دیاریکراوه. بۆ دەرخستنی ئەم ڕاستییه، ئەم بابەتەمان له شیعری شاعیری ڕووی له ئاراست

ه بنزیک بوونی زمانی شیعریی عەبدوڵاڵ پەشێو  پەشێودا لێکدایەوه و دەرکەوت کهمەزن عەبدوڵاڵ 

یەکەوه و بوونی خواستنی ئاراستەیی به ڕێژەیەکی زۆر له شیعرەکانیدا زمانی ڕۆژانەی خەڵکەوه، له ال

الیەکی دیکەوه، پیشاندەری ئەوەیه که خواستنی ئاراستەیی له زمانی ڕۆژانەی خەڵکیشدا له 

  وێژی ڕۆژانەدا دەوری هەیه.و دەبیرنێ و وەکوو دیاردەیەکی ئاسایی له وت

له شیعری عەبدوڵاڵ پەشێودا به ڕێژەیەکی زۆر ئەم هونەره زمانی و ڕوونبێژییه هەروەهاش،  

و منوونەکانی ئەونده زۆرن، گوڵچنامن کردن. زۆرترین منوونەکانی خواستنی ئاراستەیی  تدەبیرنێ

له شیعری عەبدوڵاڵ پەشێودا دووتەوەری یان دووجەمسەرین؛ بەو واتایه که دوو ئاراستەی دژی یەکرت 

دەنوێنن، له چەشنی دوور/نزیک، سەر/ژێر/، بەرز/نزم، ئاسامن/زەوی، پێش/پاش، وشیار/بێهۆش، 

ار/نووستوو، زیندوو/مردوو، ڕاوەستاو/ڕاکشاو، سەرفەراز/سەرشۆڕ و زۆر واتای ئاراستەیی تر لەم بێد

گەتیڤیان ێله زۆرترین منوونەکاندا باری واتایی ئەرێنی/پۆزەتیڤ و نەرێنی/ن ەئەم دوو تەوەر  چەشنه.

نی واستهەیه و له سەر و خواری نوێنەکاندا پیشان دراون. به پێی لێکدانەوەی منوونەگەلی خ

ئاراستەیی له شیعری پەشێودا دەرکەوت که به ڕێژەیەکی ئێجگار زۆر واتا ئەرێنی/پۆزەتیڤەکان چ له 

ا دەگرن و واتزەین و بیری مرۆڤ و دابی کۆمەڵگادا و چ له دنیای فیزیک و دەرەوەدا له سەرەوه جێ

ۆڕ سەرت ش» له شیعری« سەر شۆڕ کردن»نەرێنی/نیگەتیڤەکان له ژێرەوه هەڵدەکەون؛ وەکوو 

، که ئاراستەی بەرەو ژێر دەنوێنێ و «که/ملت کەچ که/چاو مەگێڕه بۆ ئەستێره و ئاسامن و خوا

 حاڵەتێکی شەرمەزاری و پەستی دەگەیێنێ.
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