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

1- ghahjefer@gmail.com
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 -1سەرەتا
هـەر لـە کۆنـەوە کەڵکوەرگرتـن و بەکارهێنانی شـێوازی گێڕانەوە لە شـیعردا بـاو بووە
و گێڕانـەوە تەنیـا تایبـەت بـە ئەدەبیاتی چیرۆک نییـە .هەر ئەو چەمکە رەخنەی شـیعری
گێڕانـەوە بـەرز دەنرخێنـێ .گێڕانـەوە ،گرێـدراو بـە کۆنرتیـن دەقەکانـی جیهانییـە و لە
زۆربـەی دەقەکانـی وەک ئیلیـاد و ئۆدیسـەی هۆمێـرۆس و بەردنووسـەکانی گلگامیش
و هتـد ،رۆڵـی سـەرەکیی بینیـوە .بوونـی توخمـی دەقـی گێڕانـەوە و کەڵکوەرگرتن لە
توخـم و شـێوازەکانی چیـرۆک ،بـە شـیعری گێڕانەویـی لـە رووی رەخنـەی پێکهاتەیی
گرنگییەکـی تایبەتـی دەبەخشـێ و ئـەو دەرفەتـە بـە شـاعیر دەدا تـا بیرۆکـەی تێڕامـان،
بـاوەڕ و هـزر و ئێـش و ژانەکانـی خـۆی لـە چوارچێـوەی دەقـی گێڕانـەوە بـۆ خوێنەر
بگێڕێتەوە.
 -2پێکهاتەخوازی و ڕوانگە پێکهاتەخوازەکان
لـە دەقە رەخنەییەکانی ئەو سـەردەمەدا کەمرت رەخنەیەک هەیـە کاریگەری و کاردانەوەی
بیـروڕای پێکهاتەخوازەکانـی تێـدا بەدی نەکـردرێ .لێکدانـەوەی پێکهاتەیی بـە تایبەت
لـە بواری بەرهەمەکانی گێڕانەوەیی ،وەک یەکێک لە سەرسـووڕێنرتین دەسـتکەوتەکانی
رەخنـەی ئەدەبـی هاوچەرخ دەستنیشـان دەکـرێ .زاراوەی «گێڕانەوەناسـی» یەکەمجار
تێزڤیتـان تـۆدۆرۆف بـەکاری هێنـا و لـە راسـتیدا دەبـێ ئەو بـە داهێنـەری ئـەو زاراوەیە
بنـارسێ .دەکـرێ گێڕانەوەناسـی بە لقێک لـە نیشانەناسـی بزانین کە تێدەکۆشـێ تاکوو
پێکهاتـەو پەیوەندییـە ناوەکییەکانـی نیشـانەکان لـە دەقـدا بدۆزێتـەوە .تـۆدۆرۆف ئـەو
زاراوەیـەی لـە کتێبـی بووتیقـای بەرهەمـی خۆیـدا پێشـنیار کـرد و ژرار ژنـت لە سـاڵی
 ١٩٨٣لـە وتـاری «وتـەی نوێـی گێڕانەوەیـی چیرۆکـی»دا ئـەو زاراوەیـەی پێناسـە کـرد
(سیدحسـینی.)١١٥٩ :١٣٨٧ ،
پێکهاتەخـوازی بیروڕایەکـە کـە بە لێکدانـەوەی دیاردەکان ،سـەرنجی بنەمای یاسـا
و نەریـت و منوونەگەلێـک دەدا کـە پێکهاتـەی بنەڕەتییانـی خوڵقانـدووە .ئەو شـێوازە،
بابـەت و لکـە جۆراوجۆرەکانی زانسـتی و دیاردەکانـی هەبوو لەوانـدا وەک کۆمەڵێکی
پێکهاتـوو لـە توخمەکانی پێکگرێدراو پێناسـە دەکا .تایبەمتەندیی ئەو شـێوازە لەوەدایە
کـە توێـژەران دیاردەکانی جۆراوجۆری زانسـتی خۆیان بە شـێوەی سـەربەخۆ و جیاواز
لـە یەکتر لێکنادەنـەوە ،بەڵکوو هـەردەم هـەوڵ دەدەن دیاردەیەک لـە پەیوەندی لەگەڵ
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کۆمەڵێـک لـە دیاردەکانـی تـر کـە بەشـێک لـە پەیکـەرەی ئافرانـدراوە ،رشۆڤـە بکەن»
(باالییوکوییپـرس.)٢٦٧ :١٣٧٨ ،
لـە راسـتیدا پێکهاتەخـوازەکان بـە شـوێن دیتنـەوەی پێکهاتەگەلێکـی یەکدەسـت
لـە ئاسـتی جیهانـی بـۆ جۆرەکانـی جیـاوازی گێڕانـەوەن ،بـە شـێوەیەک کـە شـیاوی
کەڵکوەرگرتـن و کاریگـەری لـە سـەر جۆرەکانی جیـاوازی گێڕانەوەیی هەبـێ .رەنگە
بکـرێ گێڕانەوە سـاکارترین شـێواز بـۆ دەربڕینی دەقێک بـێ کە چیرۆکێـک دەگێڕێتەوە
و چیرۆکبێـژی هەیـە.
یەکەمجـار پێکهاتەخوازەکانـی رووس ،دوو بەشـی گێڕانەوەیان لە یـەک جیاکردەوە
و هـەر گێڕانەوەیـەک پێکهاتـوو لـە دوو رووکار دەزانـن :چیـرۆک و گەآلڵە .بـە بڕوای
ئـەوان چیـرۆک کۆمەڵێک رووداوە ،لە سـەر بنەمای بەردەوامـی و یەکلەدوویەکهاتنی
زنجیرەیەکـیزەمەنـی -پێکگرێـدراو .گەآلڵە ،ئافراندنـەوەی هونـەری رووداوەکان ،لە
دەقـی گێڕانەوەییـە (مکاریـک ٢٠١ :١٣٨٤ ،و اخوت.)١٥ :١٣٧١ ،
توێژینـەوەی ئـەو گرووپە لە بـواری گێڕانەوەدا رۆڵێکی لەبەرچاو و شـیاوی لەسـەر
پێشـکەوتنی بیرۆکـەی گێڕانەوەناسـی بـووە .گەآلڵە ،سـەرەکیرتین توخمـی گێڕانەوە و
گرنگرتیـن بەشـێک لـە شـیکردنەوەکانی پێکهاتەخوازەکان لـە بـواری جۆرەکانی دەقی
گێڕانەوەییـ ە کە لێکۆڵینەوەی لەسـەر دەکرێ .چیـرۆک ،بەردەوامی و بەدووییەکهاتنی
بەرەودوایـی زەمەنـی رووداوەکانـە وگەآلڵـە ،گێڕانـەوەی رووداوەکان بـە پاڵپشـتی بـە
پەیوەندییەکانـی هـۆ و بەرهۆیـە (فورستر .)١١٨ :١٣٨٤ ،بە پشتبەستن بەم سـەرەتایە،
گەآلڵـە ،بنەمـای گێڕانـەوە پێکدێنـێ ،چونکـە سـەبەبیەتی زەمەنـی و پەیوەندیـی هۆ و
بەرهـۆ لـە نێـوان رووداوەکان وەک تەنافێکـی نادیـار ،رووداوەکانی چیـرۆک پێکگرێ
دەدا (مسـتور ١٤ :١٣٨٧ ،و داد. )٢٧٤ :١٣٨٣ ،
یەکـەم گێڕانەوەنـاس کـە لـە ریبـازی پێکهاتەخـوازی بـە تاوتوێکردنـی گشـت
جۆرەکانـی گێڕانـەوە ،پالنێکـی نـوێ و گشـتی ئاراسـتە کـرد ،والدیمیـر پـراپ بـووە
گرینگرتیـن بەرهەمـی ئـەو لەم بـوارەدا مۆرفۆلۆجیـی چیرۆکی پەرێکانـە .توێژینەوە
و پرسـیارەکانی پـراپ لـە بـواری کۆمەڵـە چیرۆکەکانـی فۆڵکڵـۆری رووس ،یەکێک لە
بەنرخرتیـن توێژینەوەکانـیپێکهاتەخـوازەکان لە بـواری چیرۆکدایـە و وەک مۆدێل ،بۆ
زۆربـەی رێبوارانـی ئـەو رێبـازە ئەدەبییـە ،بەتایبەت گرێماس ،کەڵکی هەبـووە (پراپ،
.)١٦٢ :١٣٦٨

134

ُ
پژوهشنامه ادبیات کردی /سال اول ،شماره  ، 1پاییز 1394

ئالێـژ یـرداس ژولیـن گرێماس نیشانەناسـی لیتوانیایـی (لەدایکبـووی )١٩١٧
ناسـیاوترین نیشانەناسـی ئـەو سـەردەمەیە .گێڕانەوەناسـێکی پێکهاتەخـوازە لـە بـواری
گێڕانەوەناسـی کـە زۆر توێژینـەوەی لـە سـەر منوونەگەلێکـی نـارساو بـە مەبەسـتی
شـیکردنەوەی جۆرەکانـی جیـاوازی گێڕانـەوە ،بـە ئەنجـام گەیانـدووە .ئـەو پـاش
بآلوکردنـەوەی واتاناسـی پێکهاتەیـی ( )١٩٦٦و لەبـارەی واتـاوە ( )١٩٧٠وەکـوو
گرنگرتیـن تیۆریـزان نـارسا و نـاوی دەرکـرد.
ئـەم توێژینەوەیـە بـە کەڵکوەرگرتن لـە روانگـە و منوونەکانی نووسـەری نارساوی
پێکهاتەخـوازی ،گرێماس پێکهاتـەی شـیعری «هەڵـۆ»ی سـوارە ئێلخانـیزادە رشۆڤە
دەکا .لـە لێکدانـەوەی گەآلڵـەی گێڕانەوەیـی ئـەو شـیعرە ،بـە هـۆی ئـەوەی بنەمـای
چیرۆکـی هەیـە ،هـەر دوو توخمـی «دەقـی گێڕانـەوە» و «چیرۆکبێـژ» بوونیـان هەیە.
لـە بابەتـی گێڕانەوەیـی ئەو شـیعرە دەبـێ ئـەو دوو توخمە یانـی پێکهاتـەی گێڕانەوەیی
و چۆنێتـیدەربڕیـن لێکبدرێنـەوە .لـە رێبـازە ئەدەبییەکانـدا ،رێبـازی پێکهاتەخـوازی
زۆرتـر گرێـدراو بە گێڕانـەوە بـووە و پێکهاتەخـوازەکان توێژینـەوەی زۆر بەربآلویان لە
بـواری گێڕانـەوە بـە ئەنجـام گەیاندووە.
 -3پێشینەی لێکۆڵینەوە
لـە ئەدەبیاتـی کوردیـدا ،لێکۆڵینەوەیـەک بـە شـێوەی زانسـتی لـە بـواری لێکدانـەوەی
پێکهاتـەی شـیعری گێڕانەوەیـی «هەڵـۆ»ی سـوارە و تاوتوێکردنـی لە رووی شـێوازی
پێکهاتەخوازییـەوە ئاراسـتە نەکـراوە .دەکـرێ ئـەم توێژینەوەیـە وەک یەکـەم هـەوڵ
لـە بـواری لێکدانـەوەی پێکهاتـەی شـیعری «هەڵـۆ» لـە رونگـەی پێکهاتەخوازییـەوە
دەستنیشـان و پێناسـە بکـردرێ.
 -4لێکدانەوەی پێکهاتەی شیعری «هەڵۆ»
دووپاتکردنـەوەی واتـا لەمێژینـەکان ،بـەو مەرجـەی بـە شـێوازێکی هونەری-ئەدەبی و
نـوێ بـێ ،تەنیـا تۆزێکیـش لـە بایەخـی بەرهەمـی ئەدەبـی دووپاتبـووە کـەم ناکاتەوە.
منوونـەی ئـەو جـۆرە دووپاتبوونەوەیـە لـە ئەدەبیاتـی جیهانـی و بـە تایبـەت ئەدەبیاتی
کـوردی زۆرن.
یەکێـک لـەم بەرهەمانـە کـە لـە ژێرکاریگـەری بەرهەمەکانـی پێشـوو جارێکـی تـر
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دووپـات بووەتـەوە ،شـیعری گێڕانەوەیـی و چیرۆکی «هەڵـۆ» یە .سـەرەتای ئافراندن و
پێناسـەکردنی ئەو شـیعرە دەگەڕێتەوە بۆ ئەدەبیاتی رووسـی و چیرۆکی «کچی سەروان»
نـوورساوەی پووشـکین .خانلـەری مامۆسـتای نـارساوی ئەدەبـی فارسـی لـە سـالی
( ١٣١٨هەتـاوی) هۆنـراوەی «هەڵـۆ»ی لە ژێـر کاریگەری ئـەو چیرۆکـە هۆندۆتەوە .لە
رەوایەتێکـی کـەدا ئامـاژە کـراوە کـە خانلەری ئەو شـیعرەی بـە چاولێکەری لە شـیعری
«قەلەڕەشـە و بـازی سـپی»ی شـاعیری نـاوداری ئەدەبیاتی فارسـی ،عونسـوری ،کە لە
سـەدەی پێنجـی کۆچیدا ژیـاوە ،هۆندۆتـەوە (یوسـفی.)٦٨٧ :١٣٧١ ،
هاودەنـگ لـە گـەڵ ئەدەبیاتی فارسـی لـە ئەدەبیاتـی کوردیشـدا هـەژار موکوریانی
وەک یەکـەم شـاعیر لـە ژێـر کاریگـەری ئـەو هۆنراوەیە («هەڵـۆ»ی خانلەری) شـیعری
بەناوبانـگ و پڕواتـای «هەڵـۆ»ی بـە دونیای شـیعر و ئەدەبی کوردی ناسـاند .شـیعری
«هەڵۆ» وەک یەکێک لە شـاکارە ئەدەبییەکانی سـەدەی هاوچەرخ نـارساوە .هۆنراوەیەکە
سـەمبولیک کـە لـە سـەر بنەمـای وتووێـژی قەلەڕەشـە و هەڵـۆ پێکهاتـووە .مامۆسـتا
هـەژار لـەو تاقمـە شـاعیرانەیە بـە الیەنـی گێڕانەوەیـی شـیعر رسنـج ئـەدا و گێڕانـەوە
و چیرۆکبێـژی لـە شـیعرە گێڕانەوەییەکانیـدا بـە شـێوەیەکە کـە بـە کەڵکوەرگرتـن لـە
پێکهاتـەی گێڕانـەوە ،وتووێـژ ،روانگە و ناسـاندن ،وێنەیەکی جیاوازی تێـدا دەخوڵقێ.
لە ئەدەبیاتی کوردیدا جارێکی تر بە بیری ناسـک و پێنووسـی خوڵقێنەری شـاعیری
نوێخوازی موکوریانی ،سـوارە ئێلخانیزادە ،شـیعری «هەڵـۆ» نوێبوونەوەیەکی تری بە
خۆوە دیت .سـوارە بـە چاولێکەری و کاریگەریی شـاعیرانی هاوچەرخ ،زۆر پسـپۆڕانە
دەقـی مەسـنەویی «عقـاب»ی خانلەری و هەژاری بـە زمانی کوردی داڕشـتەوە .ئەوەی
کـە هـەر لە سـەرەتا رسنجی خوێنـەر بۆ الی خۆی رادەکێشـێ ئـەو مژارەیە کـە خوێنەر
لە بەراوردی دەقی سـەرەکی شـیعری «عقاب»ی خانلەری و «هەڵۆ»ی سـوارە هەسـت
بـەم جیاوازییـە دەکا کـە سـوراە لـە زۆر جـێ بـۆ جەختکێشـان لە سـەر بابەتێـک چەند
دێڕێکـی بـە دەقی سـەرەکی هۆنراوەکە لکاندووە .لەم شـیعرەدا شـیکردنەوە و ئاڵوگۆڕ
بـە هـۆی شـیاو و لەباربوونـی بەسـتێنی دەقـی گێڕانەوەیـی بەکارهاتـووە ،کـە لـە کاتی
وەرگێڕانـی دەقێـک ئـەو دەرفەتـە بـۆ وەرگێڕ دەڕەخسـێ هـەر بابەتێـک کە بە پێویسـتی
بزانـێ بـە دەقـی سـەرەکی ،بـە مەبەسـتی پـڕ واتاکردنـی بابەتـی سـەرەکی ،بلکێندرێ.
بـۆ منوونـە لـە سـەرەتای ئـەو هۆنراوەیە بابەتـی پێوەلـکاو بە دەقی سـەرەکیی شـیعری
«عقـاب» زۆر زوو هەسـتپێدەکـرێ .ئەو چەنـد دێڕە لکێنـدراوە سـەرەتای هۆنراوەکە
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لـە زانسـتی جوانکاریـدا بـە رازەی سـەرەتای پڕواتا (براعت اسـتهالل) پێناسـە دەکرێ.
خوێنـەر تەنیـا بـە خوێندنـەوەی ئـەو چەند دێـڕە بە واتـا و ناوەڕۆکـی گشـتی و پەیامی
سـەرەکی هۆنراوەکە دەگا.
ناوەڕۆکـی ئـەو چەنـد دێـڕە زۆرکـراوەی سـەرەتای هۆنراوەکـە بریتییـە لە :وەسـفی
وەرزی سـارد و رەنـگزەردی پاییـز کـە سـەمبولی لەناوچـوون و سـەرەتای مردنـی
بێدەنگـی رسوشـت و وەسـفی تـرس و دڵەڕاوکـەی بیرکردنـەوە لـە مـردن و گریـان بـۆ
تەمەنـی لـە دەسـت چوویـە .لـەم وەسـفەدا هەتـاو هاوئاهەنـگ و هاودەنـگ لـە گـەڵ
مردنـی رسوشـت ،کـز و سەرسـووڕماو و کروشـەمەکردوو پەیکـەری لەشبەبـاری بـۆ
سـووچێکی پانتـای بێسـنووری ئاسمان دەکێشـێ و وێنەیەکـی لپاولـپ لـە بێهێزی
وێنـا دەکا.
پاییــزه دار و دەون بــێ بــــــــەرگه دل پەشــۆکاوی خــــەیاڵی مــــــەرگه
هەرگەآلیــێ کـــه لــــه دارێ دەوەرێ نوورساوێکــه بـــه ناخــۆش خـــەوەرێ
تــاو هـــەناوی نییــه وا مــات و پەشــێو لـــــــەشی زامــــاری دەکێشــێتهنشــێو
رۆژپــەڕه ،ســاردهکــزەی بــایزریــان کـــاته بــۆ ژینــی لەدەســتچوو گریــان
جارێکـی تـر لە کۆتایی ئـەو هۆنراوەیـەدا ،دێڕێکی لکێندراو دەستنیشـان دەکەین کە
وەک شـابەیتێک (شـاعیر بـۆ ئامـۆژگاری) هۆنراوەکـەی پـێ کۆتایی هاتـووە .دەتوانین
بڵێیـن ئـەو دێڕە لە دەقی فارسـیی هۆنـراوەی «عقـاب»ی خانلەریدا نییـە و هەڵقوآلوی
زەینـی خوڵقێنەری سـوارەیە .بەپێی زانسـتی جوانـکاری ئەو دێـڕە رازەی جوانی کۆتایی
هەیە.
الی هەڵــۆی بەرزەفــڕی بەرزەمــژی چــۆن بــژی شــەرته نــهوەک چەنــده بژی
گرێماس توخمەکانـی گێڕانـەوە (لـە سـەر بنەمـای پەیوەنـدی و دژایەتییـەک کـە
لەگـەڵ یـەک هەیانـە) لـە شـەش خاڵـدا دابـەش دەکا:
 -3بنێری پەیام
		
 -1پاڵەوان (قارەمان)  -2بابەت
 -٦نەیار
 -5یارمەتیدەر
		
 -4وەرگری پەیام
نێـرەر (گەیێنـەر)؛ مرۆیـەک ،شـتێک یـان هەسـتێکە کـە بابەتێکـی نـارساو و
دەستنیشـانکراو بـە قارەمـان دەگەیەنـێ.
پاڵـەوان :قارەمانـی دەقـی گێڕانەوەییـە و بـە رای گرێماس هەنـدێ جـار وەرگرە و
هەنـدێ جـار وەرگـر نییە.
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بابەت :ئامانجێکە بۆی تاریف دەکرێ.
وەرگـر :زۆرجـار قارەمانـە ،بابەتێـک کـە ئامانجـی ئـەوە وەریدەگـرێ و بـە شـوێن
ئـەودا دەڕوا.
یارمەتیدەر :هێزێکە یارمەتیی پاڵەوانی چیرۆک دەدا تا بە ئامانج بگا.
نەیـار :هێزێکـە لـە گەیشـتنی قارەمـان بـە ئامانـج بەرگـری دەکا .بـە واتایەکـیکە،
کەسـایەتیی سـەرەکی بـە شـوێن وەدەسـتهێنانی مەبەسـتێکی تایبەتییـە و لـە گـەڵ
خۆڕاگـری نەیـار رووبـەڕوو دەبـێ ،هێزێکی پتـەو و قایم (بنێـر) ئەو بـۆ مەمئوورییەت
دەنێـرێ .ئـەو رەوت و رەواڵـە وەرگرێکیشـی هەیـە (مکاریـک.)152 :1384 ،
یارمەتیـدەر و نەیـار دەکـرێ مـرۆڤ نەبـن ،بەڵکـوو بیـر و هـزر ،هەسـت ،هێـز یان
بێهێـزی دەتوانـێ وەک یارمەتیدەر و نەیـار لە گێڕانەوەدا بوونیان هەبـێ و یارمەتیدەری
قارەمـان بـن ،یـان لـە گەیشـتنی قارەمـان بـە ئامانجـی بەربەسـت دروسـت بکـەن.
هەروەهـا نێـرەر زۆرجار هەسـتێک یـان تایبەمتەندییەکی زاتییە و بە شـێوەی رسشـتی لە
هەمـوو مرۆڤەکانـدا بوونـی هەیـە و سـەرچاوەی زۆرێـک لە هەوڵـەکان بۆ گەیشتن بە
ئامانجـە جۆراوجۆرەکانـە .بەپێـی روانگـەی گرێماس ،جـاری وایە هەر شـەش توخم
لـە دەقێکـی گێڕانـەوەدا بوونیـان هەیـە و جـاری واشـە تەنیـا چەندیان بوونـی هەیە.
گرێماس ،توخمەکانـی گێڕانەوەیـی لـە سـەر بنەمایەکـی کـە هـەرکام بـە بابەتێکی
تایبـەت پەیوەندییـان هەیـە ،بـە سـێ گروپی گشـتی دابـەش دەکا:
 -1پەیوەندیی ویست و ئارەزوو (تامەزرۆیی)
 -٢پەیوەندیی کەسایەتییەکان لەگەڵ یەک
 -٣پەیوەندیی شەڕ (پەیکار) (احمدی.)163 :1380،
هـەر وەک ئامـاژەی پێکرا ،گرێامس توخمـی گێڕانەوەیی لە سـەر بنەمای پەیوەندی
و دژایەتییەکـی دووالیەنـە ،کـە لەگـەڵ یـەک هەیانـە ،بنیـات نـاوە .ئـەو پەیوەندییـە
دووالیەنانـە بریتیـن لـە سـێ جـۆری .1 :دژواز (متناقـض)  .2لێـکدژ (متضـاد)  .3دژ
(مخالـف) .
پەیوەندیـی دژواز :هـەر کام لـە کەسـایەتییەکان و زۆرجـار واتـاکان پێشـێلکەری
بوونـی یەکـن.
پەیوەندیـی لێـکدژ :پەیوەندییەکـە هەبوونـی یـەک تـاک یـان واتـا ،هـۆی نەبوونی
تـاک یـان واتاکـەی بەرامبـەری بـێ و ئـەو دووالیەنـە نەتوانـن لەگـەڵ یەک تەبـا بن.
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پەیوەندیـی دژ :هەروەهـا هـەر کام لـەو کەسـایەتییانە کـە رووبـەڕووی یـەک جێیـان
گرتـووە ،بـۆ دروسـتکردنی بەربەسـت بـۆ بـە ئامانـج نەگەیشـتنی یەکتر تێدەکۆشـن
(اخـوت.)65 :1371 ،
بەپێـی بیرۆکـەی گرێماس لـە زۆربـەی چیـرۆک و رەوایەتەکانـدا ،رووبـەڕوو
بوونەوەکانـی دووالیـی ،لـە جـۆری دژواز و لێـکدژە ،وەک :مـەرگ و ژیـان ،زانایی و
نەزانـی .لە سـەر ئەو بنەمایـە ،دەقەکانی گێڕانەوەیی بە بێ بوونی ئـەو رووبەڕووبونەوانە
هیـچ تاموچێـژ و گـڕ و تیـن و ورووژەیەکی بۆ خوێنەرانـی خۆی پێ نابـێ .هەر چەندە
ژمـارەی ئـەو پەیوەندییانـە لـە دەقـی گێڕانەوەییـدا زۆرتـر بـێ ،رادەی راسـتەقینەبوونی
ئـەوان زۆرتـر دەبـێ ،چونکـە بوونـی ئـەو رووبەڕووبوونەوەیـە لـە دەقـی گێڕانەوەیـی
السـایی کەردنەوەیەکـە لە دونیای راسـتەقینەدا .کەوابـوو دەکرێ بوترێ کە ئـەو دەرفەتە
بـۆ ئـەو دەقانـە (چیـرۆک و دەقـی گێڕانەوەیی) هەیـە کـە رەوتـە جۆراوجۆرەکانی ژیان
لـە گـەڵ یـەک هەڵبسـەنگێنێ و لە نـاو یەکـدا لێکیـان بداتەوە.
گرێماس بەرەودوایـی ( )Sequenceپێکهێنـەری شـێوازی گێڕانـەوەی بـە سـێ گروپـی
گشـتی دابەش کـردووە:
بەرەودوایـی جێبەجێـکاری (بەڕێوبـەری) :کە بە بوار رەخسـاندنی ئەرکـەکان ،رۆڵە
تایبەتییـەکان ،کـردەکان یـان بەڕێوبردنی مەمئوورییەتێـک گرێ دراوە.
بەرەودوایـی پەیامنـی :ئەرکێـک دەخرێتـە سـەر دەقـی گێڕانـەوە (دۆخـی چیـرۆک
بـەرەو ئامانجێـک رێنوێنـی دەکا) وەک هەڵسـان بـۆ ئەنجامـدان (بەڕێوەبردنـی) یـان
بەڕێوەنەبردنـی کارێـک.
بەرەودوایـی دابڕان یـان جیاکـەرەوە :رێنوێنی لەسـەر گۆڕانکارییەکانـی بارودۆخ و
یـان دۆخێـک دەکا کـە هەڵگـری گۆڕینی فۆرمەکانـی جیـاواز و جۆراوجـۆرە (ئەرێنی،
نەرێنـی ،یـان پێچەوانە) (اخـوت.)6٦ :1371 ،
بەرەودوایـی جێبەجێـکار ،تانوپۆی سـەرەکیی چیـرۆک دروسـت دەکا و پێکهاتەی
گێڕانـەوەی چیـرۆک پشـتی بـەو بەسـتووە ،بـەآلم لـە روانگـەی مێتۆدۆلۆژیکـەوە،
بەرەودوایـی پەیامنـی یـان ئامانجـدار لـەو گرنگترە؛ چونکـە دەردەخـات دۆخـەکان
لـە خـودی خاڵـی سـەنرتاڵی تانوپـۆدا نیـن ،بەڵکـوو ئـەوەی ئێمـە بـە دۆخـی ناودێـر
دەکەیـن ،بـە واتـای پەسـەندکردن یـان رەتکردنـەوەی پەیامنـە ،بـە بۆچوونـی گرێامس
زۆربـەی چیرۆکـەکان لـە دۆخێکـی نێگەتیڤـەوە بـەرەو دۆخێکـی پۆزێتیـڤ هەنـگاو
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دەنێـن .بەپێـی روانگـەی گرێماس هـەر گێڕانەوەیـەک لـە چەنـد لێکدانـەوەی جیاواز
پێکهاتـووە کـە کـۆی ئـەوان بەرەودوایـەک لـە چیرۆکـدا بـەدی دێنـن.
گرێامس ئەو لێکدانەوانەی بە سێ گروپی گشتی دابەشکردووە:
 -1لێکدانەوەی وەسفی :دۆخێک و پێگەیەک شی دەکاتەوە.
 -2لێکدانەوەی بارودۆخ :دۆخێک دەستنیشان دەکا.
 -3لێکدانـەوەی تێپـەڕ :بـە بەڕێوەچـوون و بەڕێوەبردنـی ئیشـێک ئامـاژە دەکا
(اسـکولز.)147 :1383 ،
 -5شیکردنەوەی پێکهاتەیی شیعری گێڕانەوەیی «هەڵۆ»
 -1-5کورتەیەک لە شیعری «هەڵۆ»:
هەڵـۆ لـەوەی دەوری الوی بەسـەر چـووە خەمبارە و لە ناخۆشترین دەور و دۆخی
ژیـان (پیـری و نزیکبوونـەوە لـە مردنـە) بـە سـەر دەبا .بـۆ رزگاربـوون لەو جـۆرە بیرە
ئاڵۆزانـە کـە مێشـکی هەژانـدووە هەڵدەفـڕێ و هێآلنـە جـێ دێلـێ .هەڵفڕینـی هەڵـۆ
بەرامبـەر لەگـەڵ کاردانـەوەی بوونەوەرانـی سـەر عـەرز بـوو ،کـە هـەر کام لـە ترسـی
گیانیـان لـە کون و قوژبـن خۆیان حەشـار دەدەن .لە بەرامبـەر هەڵـۆی بەرزەفڕدا ،باس
لـە قەلەڕەشـە دەکـرێ؛ قەلەڕەشـەیەکی ناحـەز و ناڕێـک و گەنـدەڵ کـە دەوروبـەری
ئاواییـەکان شـوێنی حەسـانەوە و ژیـان بەسـەر بردنێتـی .هەڵـۆ کە بـۆ چـارەی تەمەنی
کورتـی بـە شـوێن دیتنـەوەی رازی رزگارییـە ،کاتێک قەڵەڕەشـەی هەڵنیشـتوو لە سـەر
دارێـک دەبینـێ ،خێرایەکـی لـە ئاسمانەوە بـە توندی بـەرەو قەڵـەڕش شـۆر دەبێتەوە و
بـە ناچـاری پەنای بـۆ دێنێ .بارودۆخی قەلەڕەشـە لـە بەرامبەری هەڵۆ و هەڵسـوکەوتی
شـیاوی رسوشـتی ئـەوە .قەلەڕەشـە بەرامبـەر بە هەڵـۆ دەسـتەونەزەر راوەسـتا ،بەآلم لە
ناخیـدا بیـر لە بابەتێکی تـر دەکاتەوە .هەڵۆ بە هۆی پیری و ترسـی بیرکردنـەوە لە مردن،
بـە کـزی و خەمناکـی دێتـە قسـە .بـە زمانێکـی سـاکار و چارەلێبـڕاو ئـەوەی لـە باوکی
سـەبارەت بـە تەمەندرێـژی قەلەڕەشـە بیسـتبووی دەیگێڕێتـەوە و رازی تەمەندرێژییـان
لێدەپرسـێ .هەڵـۆ بەڵێـن بە قەلەڕەشـە دەدا کـە قسـەکەی وەرگرێ.
پاشـان بۆ شـوێنێکی بۆگەنیـوی قەراخ ئاوایـی رێنوێنیـی دەکا .شـوێنێکی پڕاوپڕ لە
کەالکـی بۆگەنیـو و پەینوپـاڵ .قەلەڕەشـە لەو کەالکـە تۆپیوانـە دەخـوا و داوا لە هەڵۆ
دەکا دەس لـە راو هەڵگـرێ و ئـەو جـۆرە خواردنـە بۆ خـۆی هەڵبژێرێ .هەلـۆ بە دیتنی
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ئـەو شـوێنە و ئـەو جۆرە خـواردن و ژیـان بەسـەربردنە بێزارییەکی تەواو ،بیر و هۆشـی
دەتەنـێ .لەم شـوێنەدا ئاسـەوارێک لـەو هەموو شـان و شـکۆیەی لە ئاسمانی بەریندا
بـووی نابینـێ .هەڵـۆ لـەم دوو رێیە رامابـوو ،کامیـان بگرێتە بـەر و کامیـان هەڵبژێرێ.
لـە الیـەک تەمەنـی درێـژ و خواردنـی کەالکـی بۆگەنیـو ،لـە الیەکـیتەمەنـی کـورت
و بەرزەفڕیـن و سەربەسـتی .ئـەو چەشـنە بیرکردنەوانـە ناخـی هەڵـۆی دەهاژانـد .لەپڕ
هەڵـۆ بەرەو ئاسمان هەڵدەفڕێ و قەلەڕەشـە سـەری سـوڕ دەمێنـێ  .هەڵۆ سـەربەرزانە
لـە پانتـای ئاسمان و چارەنووسـدا بـۆ هەتاهەتایە نوقـم دەبێ.
هەڵـۆ لـەم هۆنراوەیـەدا هێامی مرۆڤێکـی سەربەسـت و تەمەنکورتە کە بـۆ تەمەنی
درێـژ پەنـا بـۆ هەموو جـۆرە سـووکی و سەرشـۆڕییەک نابـا .بـە پێچەوانەوە قەلەڕەشـە
هێمای مرۆڤێکـی بێبایەخـە کـە تەمەنێکـی درێـژ و بێبەهای هەیـە .بـە واتایەکی کە،
لـە دەقـە ئەدەبییەکانـدا هەڵۆ بـە سـەمبولی بایەخـی راوەسـتاو ،وێنەیەکی روولەگەشـە
و زینـدوو لـەو تاکانـەی کـە گیانیـان لە رێـی بایەخـە پیرۆزەکانـدا دەبەخشـن و تەمەنی
کـورت و پـڕ لـە سـەربەرزی بە سـەر تەمەنی درێـژ ،بەآلم بێکەڵـک و بێبایەخـدا بەرز
دەنرخێنـن .هەڵـۆ ،ژیانـی لە گەنـداو هەڵنابژێرێ و بیـر و باوەڕی کەم بـژی و کەڵ بژی
وەک پەیامێـک بـە هۆگرانی دەسـەملێنێ .هەڵۆ بەرە و ئاسمانی بەرز دەفـڕێ ،خوازیارە
دوای مردنیـش کفنـی مەرگـی هـەوری سـپی بـێ و پاشـان لـە پانتـای بێسـنووری
ئاسماندا بـۆ هەتاهەتایە نوقـم دەبێ.
ئـەو وێنەیـەی کـە لـە خوێندنـەوەی شـیعری هەڵۆ لـە مێشـکامندا دەخوڵقـێ ،دوو
جـۆرە ژیانـی دژبەیەکـی هەڵـۆ و قەلەڕەشـەیە کـە لـە راسـتیدا هێامیەکـە لـە دژایەتـی
بەردەوامـی چاکە و خراپە ،جوانـی و ناحەزی ،رووناکی و تاریکی و بەرزی (فەزیلەت)
و نزمـی (پەسـتی)  .لـەم شـیعرەدا شـاعیر ،خوازیـاران و خاوەنانـی دونیا بـە تۆپیوخۆر
دەشـوبهێنێ .لە راسـتیدا دوو سـفەتی سـەرەکی هۆگرانـی دونیا (کە قەلەڕەشـە نەمادی
ئـەو تاقمـە مرۆڤانەیـە) گەندەخۆری و سەرشـۆڕییە.
 -6شیکردنەوەی پێکهاتەی شیعری «هەڵۆ» لە سەر بنەمای بیرۆکەی گرێامس
بەپێی روانگەی گرێامس ،تەواو کاراکان لەم شیعرە گێڕانەوەییەدا بوونیان هەیە:
 -1قارەمـان :هەڵۆیـە :لـەم شـیعرە گێڕانەوەییـەدا قارەمـان ،هەڵۆیە و بۆ گەیشتن بە
ئامانـج یانـی دیتنـەوەی رێگاچارەیـەک بۆ رزگاربوون لـە مردن و تەمەنـی کورت هەوڵ
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دەدا و تێدەکۆشێ.
 -2بنێـری پەیـام  :هەسـتی هەڵۆیـە :هێزێـک کە هەڵۆ بە شـوێن ئامانجدا هـان دەدا،
هەسـتی ئـەوە .ئاواتی هەڵـۆ دیتنـەوەی رێگاچارەیەکە و ئـەو وردبوونەوەیە لـە ناخییەوە
سـەرچاوە دەگرێ.
 -3یارمەتیـدەر :راوێـژ و وریایـی هەڵۆیـە :قەلەڕەشـەیە کـە بـۆ گەیشتن بـە ئامانـج
هەڵـۆ یارمەتـی دەدا تـا لـە بەینـی ژیانـی بـە سـەربەرزی لـە ئاسمان و ژینـی پەسـت
و ناحـەزی قەلەڕەشـە ،هەڵفڕێـن هەڵبژێـرێ .بابەتـی ناسـین :دیتنـەوەی رێگایـەک بـۆ
تەمەندرێـژی و رزگاربـوون لـە مردنـە.
 -4وەرگـر :هەڵۆیـە :ئـەوەی لـە مەسـیری رووداو دەیبینـێ ،دەبـێ پەنـدی لـێ
وەربگـرێ (مـردن یان ژیانی وەک قەلەڕەشـە) و هێـزی دژبەر حـەزی دەروونیی هەڵۆیە
(تەمەندرێـژی).
ئەو شـیعرە گێڕانەوەییـە دوو جۆر پەیوەندیـی دووالیەنەی مردن و ژیان دەستنیشـان
دەکا .یەکـەم ،پەیوەنـدی لـە جـۆری دژواز یانـی بوونـی یەکیـان هـۆی لەنێـو چوونـی
ئـەوی دیکەیانـە .بە هاتنی مـردن ،ژیـان کۆتایی پێـدێ .دووهەم ،پەیوەندیـی لێکدژی
ژیانـی هەڵـۆ بەرامبـەر بە ژیانـی قەلەڕەشـە کە لـە جـۆری پەیوەندیی لێـکدژە؛ چونکە
ئـەو دوو جـۆرە ژیانـە لەگەڵ یـەک ناخوێننـەوە و یـەک ناگرنـەوە .هەڵۆ بـە هەڵفڕێن و
پشـت لـە بیرۆکـەی قەلەڕەشـە وەک دوایین وەسـیەت بڕیـاری دا کە کفنەکـەی هەوری
سـپیی ئاسمان بێ.
هەوری ئاسامن بێ خەالتم بــــــــــاشه یا لــــــــەشم خـــــاشه بکێشن بـــاشه
قەلەڕەشـە لەسـەر پەیـن و پاڵـی قـەراخ دێ دەژیـا و خواردنیشـی هـەر کەرەتۆپیو و
کەالکـی گوێلکـی مندارەوەبـوو بـووە ،هـەر بۆیـەش تەمەنـی درێـژە .ئـەو چەنـد دێڕە
وەسـفێکی پڕواتـا لـە جـۆری ژیانـی بێبایەخـی قەلەڕەشـە وێنـا دەکا.
پین و پـــــــاڵێ کــــــــــه لــه پاڵی دێیه مەنــــــزڵی نۆکــــەری خـــــۆتی لێیه
کـــــــەره تۆپیو و کــــەالکی گــــوێلک هەڵمی دڵ روونکەرەوەی ســـــەرگوێلک
بابەتـی دەستنیشـانکراو لەم شـیعرە گێڕانەوەییەدا بەپێی پەیوەندیـی لێکدژ و دژواز،
ئەرێنـی و ئەخالقییـە و لە رووبەڕووبوونـەوەی مردندا رێـگای دەربازبوون نییە.
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 -7لێکدانەوەکانی گێڕانەوەیی بە سێ جۆر دابەش دەبێ
لێکدانـەوەی وەسـفی :هەڵـۆ باڵندەیەکی بەرزەفڕە و لە ئاسماندا دەژی (وەسـفکردنی
بارودۆخی ژیانـی هەڵۆ).
هاتەوه بیری هـــــ ـەڵۆ رابـــــردووی پاکـــی بــــووژانــــەوه یادی مـردووی
گــوڵ کــــــرا رایــەخ و پـــایەنـــدازم چــەنده ئاژوا لـــــــــەشی کێو ،ئــاوازم
چـــەنــده روانیمه زەوی لـــــەو بــانـــه کیو و دەشـــت لەو سـەرەوه چەن جـوانه
چــــەن چکۆلەن پەلەوەر لـــەو بــــەرزه ئاخ! که چەن خـــوێڕیگــره ئـەم عـەرزه
چـــەنـــدە راوی کەو کـــەوبــــاڕم کرد دژمنیی تــــاقــــمی شمقاڕم کـــــــــرد
کۆلکه زێڕینه وەکـــــــــوو تاقـی زەفــەر ئاسامن بـۆ منی بەست ،کاتی ســــەفـــەر
حـــــــەوتەوانان بو میداڵی شـــەڕی من چەنده شۆراوه به خـــوێن شــــاپەڕی مـن
لێکدانـەوەی شـێوەیی (وجهـی) :هەڵـۆ هەڵدەفـڕێ بۆ ئـەوەی لە تەمەنـی کورت و
مـردن رزگار بـێ و رێگاچارەیـەک بدۆزێتەوە.
هــــــــەڵفڕی راوکەری زاڵی کـەژ و کێو له چیای بەرزەوه رووی کــرده نـــشێو...
هاته الی قەل به کــــزی و بـــــــێوازی قــەل کوتــی :مامــه هەڵــۆ ناســـــــازی؟
کــــــــــوتی قاآلوە رەشــەی پســپۆڕم! پیــرم و پێیــه لــــــــــه لێــوی گــــــۆڕم
باخی ژینم به خـــــــــەزان ژاکــــــاوه کاتــــــی مـــــــەرگه و ئەجەلیش ناکاوه
پێم بڵێ چــۆنه که تــۆ هــــــــەر الوی؟ زۆر به ســــــــــاڵ پیــری بەآلم چا ماوی
لێکدانـەوەی تێپـەڕ (متعـدی) :هەڵـۆ رێـگای دەربازبـوون لە مـردن نابینێتـەوە و لە
بەرامبـەر مەرگدا کـۆڵ دەدا.
سا ،کـــــــــه ئەو کاره وەهـــــا ســاکاره مـــــەرگه میوانی گـــــەدا و خـــــونکاره
هەوری ئاسامن بێ خــــــــــەآلتم باشە یــا لەشـــــم خاشــە بکێشــن بــــــاشە؟
 -8بەرەودواییەکانی گێڕانەوە لە شیعری «هەڵۆ»دا
 -1بەرەودوایـی پەیامنـی :لـەم بەرەودواییـدا پەیامنێـک لـە نێـوان هەڵـۆ و هەسـتی
دەبەسترێ کـە بەپێـی ئـەو پەیامنـە هەڵۆ دەبـێ رێـگای دەربازبـوون لە تەمەنـی کورت
و مـردن ببینێتـەوە.
 -2بەرەودوایـی جێبەجێکاری(بەڕێوبـەری) :لـەم بەرەودواییـەدا هەڵـۆ ئەرکی خۆی
بـە دروسـتی بەڕێـوە دەبـا؛ بـەآلم کۆتایـی نایـە بـەو سـەرەنجامەی کـە یارمەتیـدەری
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زیندوومانـەوەی بـێ.
 -3بەرەودوایـی دابـڕان یان جیاکەرەوە :لەم بەرەودواییەدا سـەیری جووڵەی شـیعری
گێڕانەوەیـی لـە نەرێنییـەوە بـۆ ئەرێنییە .لـەم گێڕانەوەیەدا دۆخێـک دێتە ئـاراوە کە ئاخۆ
هەڵـۆ بـۆ پتر زیندوومانـەوە و رزگاربـوون لـە مـردن ،رێگاچارەیـەک دەبینێتـەوە؟ بۆیە
لەگـەڵ قەلەڕەشـە وتووێـژ دەکا تـا رازی تەمەندرێژی ببینێتەوە .پێشـنیاری قەلەڕەشـە بۆ
خواردنـی کەالکـی تۆپیـو دەبێتـە هۆکارێـک بـۆ ئـەوەی هەڵـۆ جارێکـی تر بۆ شـوێنی
خـۆی بگەڕێتـەوە و ژیانـی پـڕ لە شـانازی لە ئاسماندا درێژە پێـدا .لە ئاکامـدا هەڵۆ بۆ
تەمەنـی درێـژ پەنا بۆ هەموو چەشـنە سەرشـۆڕییەک نابـا .کەواتە ،بەم شـێوەیە گێڕانەوە
بـۆ هەڵـۆ بە خۆشـی کۆتایی پێـدێ و تـەواو دەبێ.
لـەو شـیعرەدا هەڵـۆ رۆڵی بەڵێنـدەری پەیمان ،تاکێکی کـە تاقیکراوەتـەوە و بابەتی
(تاقیکردنەوە)یـە دەستنیشـان دەکرێ.
قەلەڕەشـە ،رۆڵەکانـی دانـەری پەیمان ،بەرپرسـی سـەرەکی بـۆ تاقیکردنـەوە و
داوەریـی لـە سـەر شـانە.
پەیمان :هەڵـۆ بەشـوێن دیتنـەوەی رێگاچارەیەک بـۆ تەمەندرێـژی و رزگاربوون لە
مردن ،پەیامن دەبەسـتێ ئـەو رێگایـە ببینێتەوە.
ئەزمـوون :دیتنـەوەی رێگاچارەیـەک ،ئەزموونـی هەڵۆیـە کـە بـە پەیامنی ئـەو تاقی
دەکرێتـەوە و هەڵدەسـەنگێندرێ و ئەگـەر هەڵـۆ رێـگای رزگاربوون لە مـردن ببینێتەوە،
دەتوانـێ درێـژە بـە ژیانی بـدا .درێژەدان بـە ژیان (ئەگـەر بوونی بـێ) داوەری و جۆری
بیرکردنـەوە و بڕیاردانـی خەڵـک و دەوروبـەرە لە بـارەی ئەوەوە.
 -9رشۆڤەی ڕوانگە و تەوسیف لە شیعری «هەڵۆ»دا
لـە شـیعری گێڕانەوەیـی هەڵـۆدا ئـەو بابەتـەی شـیاوی رسنجدانـە ،جیـا لـە پێکهاتەی
گێڕانەوەیـی ،بوونـی بگێڕەوەکانـە (بگێـڕەوەی کەسـی سـێیەم ،بگێـڕەوەی کەسـی
یەکـەم) .لـە گێڕانـەوەی ئەو شـیعرەدا ،سـەرەتا بگێڕەوەی کەسـی سـێیەم رۆڵـی هەیە و
بەسـەرهات و رووداوەکان دەگێڕێتـەوە و لە دەرەوەی گۆڕەپانـی گێڕانەوەدا رووداوەکان
بـۆ خوێنـەر بـاس دەکا .ئـەو بگێـڕەوە زۆرجـار راڤـەکارە و بـە شـیکردنەوەی بـارودۆخ
و هەڵسـوکەوتی کەسـایەتییەوە خەریکـە .سـەرەتا پێگـە و بارودۆخی کەسـایەتیی هەڵۆ
بـۆ خوێنـەر رشۆڤـە دەکا و پاشـان جـۆری بیرکردنـەوەی ئـەوان (خوێنەر) سـەبارەت بە
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ئـەوەی کـە هەیـە روونکردنەوەی بـۆدەکا.
لـە درێـژەدا بـە کەسـایەتی هەڵـۆ ئیـزن دەدرێ ،تـا بـە وتووێـژ بیـروڕای خـۆی
سـەبارەت بـە ژیـان و ئـەوەی رووی داوە بۆ خوێنـەر بگێڕێتەوە .تەواو لەو بەشـەدایە کە
بینـەری گۆڕانـی بگێڕەوە لە کەسـی سـێیەم بۆ کەسـی یەکـەم دەبین و هەر ئـەو وتووێژە
هـۆکاری درێژبوونـەوەی فۆڕمـی شـیعر کـە گۆڕەپانـی گێڕانـەوەی چیرۆک دەبـێ ،لەم
بەشـەدا بوونـی کەسـی سـێیەم کـەم دەبێتـەوە و کۆتایـی پێدێ.
لـە روانگـە ،توخـم و بابەتێکـی گرینگـی تـر تەوسـیفێکە کـە لـە خزمـەت دەقـی
گێڕانەوەدایـە .تەوسـیف ،یەکێـک لە شـێوەکانی پەرەپێدانی گێڕانەوەیە و بـە کاریگەریی
ئەوە (تەوسـیف) دەکـرێ بە روانین و رسنجدان بە رسوشـتی ماددی و کەسـایەتییەکان،
ئـەو رەوتـە (پەرەپێدانـی رەوایـەت) بـە باشـی بەڕێـوە بچـێ (سـمیعی.)١١٠ :١٣٨٩ ،
شـاعیر بـە کەڵکوەرگرتـن لـە رەهەندەکانـی دەرەوەیـی و رواڵەتـی کەسـایەتی وەک
لـەش و جووڵە ،بەسـتێن بـۆ تەوسـیفی دەروونی پێکدێنـی .بێگومان کارایی تەوسـیفی
کەسـایەتی لە شـیعر کەمرت لە تەوسـیفی ئەو لـە پێکهاتەی چیرۆکـی ئەوڕۆییە .هەروەها
شـاعیر بـە کەڵکوەرگرتـن لـە تەوسـیف باشتر دەتوانـێ دۆخ و هێامکانـی رواڵەتـی
کەسـایەتی کاریگـەری گێڕانـەوە دەرببـڕێ ،ئـەو تەوسـیفە جیـاواز و جۆراوجۆرانـە لـە
زەینـی خوێنـەر لـە الی یـەک جـێ دەگـرن و رواڵەتی کەسـایەتی وێنـا دەکرێ.
سـەرەڕای تەوسـیفی رواڵەتـی کەسـایەتیی قەلەڕەشـە ،بـارودۆخ و پێگـەی ژیانیش
وەسـف دەکا و هـەر ئـەو بابەتـەش هۆکارێکـە تـا هەڵـۆ بـۆ راوێـژ پەنـای بـۆ بێنـێ .بە
هاتنـی هەڵـۆ و تەوسـیفێک کە لـەو بابەتە ئاراسـتە کـراوە (وتووێژی هەڵۆ و قەلەڕەشـە)
هەروەهـا تێڕوانینێـک بـۆ ناخـی کەسـایەتی دەکا و رسنج دەداتـە ئاکارێک کـە لە ناخ و
دەروونییـەوە سـەرچاوە دەگرێ .لەم بەشـەدا قەلەڕەشـە دەرەتانی دەربڕینی کەسـایەتیی
دەبـێ ،بـە تایبـەت کاتێک قەلەڕەشـە ،هەڵۆ بۆ قەراخ ئاوایی بانگهێشـت دەکا و دەسـت
بـە خواردنـی کەالکـی تۆپیـو دەکا (تـا هەڵۆ پەندی لـێ بگرێ ،قەلەڕەشـە ناڕاسـتەوخۆ
هەڵـۆ هـان دەدا بـۆ خواردنـی نەشـیاو) هۆکارێکە تا ناخی شـاراوە و بـاوەڕی دەروونی
هەڵـۆ پێناسـە بکرێ.
 -10ئەنجام
بـە شـیکردنەوە و لێکدانـەوەی شـیعری هەڵـۆ و رشۆڤەی چەنـد بابەتێـک وەک روانگە
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و تەوسـیف ،بـەو سـەرەنجامە دەگەیـن کە سـوارە بە پێڕەویکردن لە شـاعیرانی پێشـوو
لـە هۆندنـەوەی ئەو شـیعرەدا ،لـەو توخامنە کەڵکـی وەرگرتـووە .لە شـیکردنەوەی ئەو
شـیعرەدا بـەو ئەنجامـە دەگەیـن کـە شـیعری هەڵۆ شـیاو لەگـەڵ پێکهاتـەی گێڕانەوە و
روانگـەی پێکهاتەخوازەکانی وەک گرێامسـە .رەوتی چیرۆک لەم شـیعرەدا جووڵەکردن
لـە ئۆقرەیـی سـەرەتاییەوە بـۆ لووتکە و پاشـان گەڕانەوە بـۆ ئارامییە.
ئـەو چیرۆکـە خاوەنـی کەسـایەتییەکی ( )characterوا دەبینیـن کە بە شـێوەیەکی کارا،
کارتێکـەری لـە سـەر زەین و رەوانـی خوێنەر جێ هێشـتبێ .دیالـۆگ لـەم هۆنراوەیەدا،
کـە لەبەرچاوتریـن و روونرتیـن تایبەمتەندیـی چیرۆکـە ،بـە شـێوازێکی ئەدەبـی بەڕێوە
چـووە و رۆل ،شـوێن و پێگەی کەسـایەتیی هەڵۆ و قەلەڕەشـەی نوانـدووە و خوێنەر لە
دژایەتـی هـزر و تێڕامانـی هەر دوو کەسـایەتیی چیـرۆک ئـاگادار دەکاتەوە.
الیەنی کۆمەاڵیەتی قارەمانی چیرۆک ئەرێنی و بە شێوازێکی هونەری دەستنیشان
کراوە.
ژانـریئەدەبیشـیعری «هەڵـۆ» ،ئەدەبیاتیفێـرکاری ( )Didactic Literatureلە جۆری
تەمسیل ()Allegoryە.
لـە دیمەنـی سـەرەتایی ئـەو شـیعرەدا بارودۆخێکـی بەرامبـەر زاڵـە کـە بەسـتێنی
رووداوە جۆراوجۆرەکانـە و لـە بەشـی گێڕانـەوەدا کەسـایەتی وەسـف دەکـرێ .هەڵـۆ
لـەوەی کـە پیر بـووە دڵبەخەمە و بە شـوێن دیتنـەوەی رێگاچارەیەک بـو دەربازبوون لە
مـردن و تەمەنـی کورتە .هێزێک کـە هانی دەدا بۆ ئـەو مەمئووریەتە ،هەسـتی دەروونی
خۆیەتـی .جووڵـە و رەوتـی چیـرۆک لـە بارودۆخـی بەرامبـەر و یەکسـاندا تووشـی
ئاڵوگـۆڕ دەبـێ و چارەنووسـی کەسـایەتی روون دەبێتـەوە .لـە کۆتاییدا هەڵـۆ تەمەنی
کـورت و مـردن لـە ئاسماندا هەڵدەبژێرێ.
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