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بهختيار سهجادي
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مامؤستای بةشی زمان و ئةدةبی ئينگليسی و توثژةری نيوةکات لة توثژينگةی کوردستانناسی،زانستگای کوردستان

کورته
ئةم وتارة دةيةوث تايبةمتةنديية سةرةکييةکاين شثعري گؤراين لة رووي
فؤرم و ناوةرؤکةوة خباتة بةر هةصسةنگاندن و پاشان هةوص دةدات مؤرکة
بةرچاوةکاين وثژةي گؤراين لة رووي شثوازناسيي ئةدةبييةو ة دياري بکات.
ئةم خوثندنةوةي ة سةرةتا بةم پرسةو ة دةست پثدةکات کة ئةو بةرهةمانة
کامةن کة لةم لثکؤصينةوةيةدا دةخرثنة بةر تيشکي شيکردنةوة و پاشان
لةم پرسيارة دةکؤصثتةوة کة کؤي بةرهةمةکاين وثژةي گؤراين لة رووي
زاراوةناسيي ئةدةبييةوة دةخرثنة چ خانةيةکةوة؛ بة واتايةکي تر ،لة زاراوةکاين
«قوتاخبانه»« ،رثباز»« ،ئوسلوب» ،يان «نةرييت ئةدةيب» ،بةکارهثناين کام يةک
دةتوانث لة رووي شثوازناسييةوة پذبةپثسيت کؤي هاوچةشين بةرهةمةکاين
ئةم سامانة ئةدةبيية بث .پاشان ،تايبةمتةنديية شثوازناسانةکاين وثژةي گؤراين
بة سةرجندان بةم اليةنانةي خوارةوة شي دةکرثنةوة :کثش ،زماين شثعري و
هةصبژاردين وشة ،قاصيب ئةدةيب ،سةروا ،ئيماژ و ئولگووة دةنگييةکان ،دوانةي
روخسار /ناوةرؤک ،يةکثيت ئةنداموار ،دوانةي عةقص /هةست و بةردةنگ.
لة کؤتاييشدا ،هةوص دةدرث جياوازيية شثوةيي و ناوةرؤکييةکاين وثژةي
گؤراين لةگةص وثژةي کالسيکي کرماجني ناوةذاست خبرثتة بةر دةست و
لةم رثگةيةوة بةراوردکارييةکي شثوازناسانة لة نثوان ئةم دوو نةريتة ئةدةبييةدا
ئاراستة بکرث.
وشهگهلی سهرهکی :شثوازناسي ،رثباز ،کثش ،سةروا ،ئولگووة دةنگييةکان،
دوانةي روخسار /ناوةرؤک ،يةکثيت ئةنداموار.

1- b.sajadi@uok.ac.ir
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 -1پثشةکي
ئةگةرچـي سـةرةتاکاين دةرکةوتني وثـژةي گؤراين بة شـثوةي نووسـراو و هةمةگري
بـؤ سـةدةي چـوارةم و پثنجةمـي کؤچـي دةگةذثتـةوة و گـؤراين وةکـوو زمـاين
پثـوةري ئاييني يارسـان رةچـاو دةکـرا ،بـةآلم ئةمـة پـاش سـةدةي نؤهـةم و دةهةمـي
کؤچـي بـوو کـة وثژةي گؤراين لة سـةر دةستي شـاعرياين گةورةي گؤرايننووسـدا
گةشـةيةکي بةرچـاوي بـة خؤوة بيين .لة دوو سـةدةي کؤتايي سـةردةمي درثژخايةين
دةسـةآليت ئةردةآلنةکاندا ،واتة لة ناوةذاستي سـةدةي يازدةهةمةوة تاکوو ناوةذاستي
سـةدةي سـثزدةهةمي هةتـاوي ،کـة ناوةنـدي ئـةم دةسـةآلتة بـة تايبةيت لة شـاري سـنة
ي هةصـدا
و دةوروبةريـدا گردوکـؤ کرابـؤوه ،نةريتثکـي ئـةدةيب قـورسو قـامي سـةر 
و پاشـان بـة خثرايـي رووي لـة گةشـة و پةرةسـةندن کـرد .گةرچـي تـا پثـش سـةدةي
يازدةهـةم چاومـان بـة گةلـةک بةرهةمـي ئةدةبيي نـاوازة دةکـةوث کة لـة ناوچةکاين
ژثـر دةسـةآليت ئـةم مرينشـينةدا هاتوونةتـة بةرهـةم ،بـةآلم ئةمـة لة ناوةذاستي سـةدةي
يازدةهةمـي کؤچـي هةتاوييـةوة بـةم الوة بـوو کـه ،لـة اليةکـةوه ،نةريتثکـي ئـةدةيب
دامـةزرا و ،لـة اليةکـي تريشـةوه ،زاراوةي گـؤراين (واتـة ،هةورامـي) بـوو بـة زمـاين
ئـةدةيب گشـتگريي ئـةو ناوچانـة .بابـةيت سـةرةکيي ئـةم وتـارةي بةردةسـت بريتييـة
لـة لثکؤصينـةوة لـةو نةريتـة ئةدةبييـةي بـة وثـژةي گـؤراين ناسـراوة و لـة ناوةذاستي
سـةدةي يازدةهةمـةوة تـا کؤتايي سـةدةي سـثزدةهةمي کؤچي هةتاوي لـة ناوچةکاين
ژثـر دةسـةآليت ئةردةآلنةکانـدا هاتوونةتـة بةرهـةم چ لـة بـاري شثوازناسـانةوه و چ بـة
سـةرجندان بـة فـؤرم و ناوةرؤکـي ئـةو بةرهةمانة.
 -2پثشينةي لثکؤصينةوة
چةنـد لثکؤصينةوةيةکـي بةپثز لة سـةر تايبةمتةندييـةکاين وثژةي گؤراين لةم سـاآلنةي
دواييـدا بـة ئةجنـام گةيشـتوون .هةصبـةت زؤربـةي هـةرة زؤري ئـةم لثکؤصينةوانة زياتر
تيشـکيان خسـتؤتة سـةر راڤةکاريـي ئـةو بةرهةمانـه و ماناکردنـةوةي دثذة شـثعرييةکان
و ياخـود گرنگيـدان بـة ناوةرؤکـي بةرهةمـة ئةدةبييـةکاين ئـةم سـةردةمة .يةکثـک لة
منوونـة سـةرةتاييةکان کـة تثيـدا ئامـاژة بـؤ شـاعرياين سـةر بةم نةريتـة ئةدةبييـة کراوة
ئةجنومـةين ئةديبـان نووسـراوةي ئةمين فةيـزي بةگـة کـة چةنـد منوونـة شـثعرثکي
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مةولـةوي و کورتةيـةک لـة ژياننامةکـةي هثناوةتـةوه 1.پاشـان لـة مثـژووي ئـةدةيب
کـورديدا نووسـيين عةالئةديـن سـةجادي باسـي چـوار شـاعريي گـةورةي ئـةدةآلن
کـراوة کـة ئةمانـةن :بثسـاراين ،مةولـةوي ،سـاملي سـنة ،و مةجـدي 2.هةروةهـاش
سـةجادي لـة دةقـةکاين ئـةدةيب کورديدا شـثعري مةولـةوي وةکوو يةکث لة چةشـنة
3
تايبةتـةکاين دةقـة ئةدةبييـة کوردييـةکان بـة منوونـة دةهثنثتـةوة.
لـة سـةرةتاي بيسـتةکاين سـةدةي رابردوو بـةم الوة و لة رؤژنامةکاين کوردسـتاين
عثراقـدا چةنديـن ئامـاژة و لثکؤصينـةوة دةربـارةي ئـةو شـثعرانة کـراوة کة بـة زاراوةي
گـؤراين هؤنراونةتـةوة و لثـرةدا کار و چاالکـي و نووسـينةکاين پريةمثـرد لـة دوو
رؤژنامـةي ژيـن و ژيانـدا وةکـوو يةکـةم خوثندنةوةکان لـةم بةرهةمانة دثنـة ئةژمار .لة
سـةرةتاي شةسـتةکان بـةم الوة پةيتـا پةيتـا ديـواين شـثعري شـاعرية هةصکةوتووةکاين
سـةردةمي ئـةردةآلن هاتنـة چاپکـردن؛ پاشـان ،هـةر لـةم قؤناغـةدا لة چةنديـن نامةي
ماسـتثر و دوکتـؤراي زمـان و ئـةدةيب کورديـدا ئـاوذ لـةم بةرهةمانـة دراوةتـةوة و
توثـژةران هةوصيـان داوة ئـةو بةرهةمانـة خبوثننـةوه .يةکـث لـةم لثکؤصينةوانـة نامـةي
دوکتؤراي عثزةدين مسـتةفا رةسـوولة بة ناوي رياليزم لة ئةدةيب کورديدا کة گةرچي
بابـةيت سـةرةکي لـةم کتثبـةدا ئـةدةيب رياليستي کوردييـة ،بـةآلم ئـةدةيب رؤمانتيکـي
کوردييـش خراوةتـة بـةر هةصسـةنگاندن و لثرةشـدا بـاس لـة مةولـةوي و کاريگةريـي
ئـةو «قوتاخبانه»يـة لةسـةر سـةرهةصداين شـثعري نوثـي کـوردي کـراوه 4.هةروةهاش،
پرؤفثسـؤر مـارف خةزنـةدار لـة بةرگـي دووةم و سـثيةمي مثـژووي ئـةدةيب کورديـدا
باسـي گةلثـک شـاعريي سـةر بـةم نةريتـةي کـردووة 5.يةکثکـي تـر لـةم بةرهةمانـة
 -1ئةمين فةيـزي بـةگ ،ئةجنومـةين ئةديبـاين کورد ،ئةسـتةنبؤص :چاپي ترمجـان حقيقت .1920 ،چاپـي دووبارة
لـة بةغـداد :چاپخانـةي کؤذي زانيـاري عثـراق ،1983 ،لل .2-32
 -2عةالئةديـن سـةجادي ،مثـژووي ئـةدةيب کـوردي ،چاپـي دووةم ،بةغـداد :چاپخانـةي مةعاريـف ،1971 ،لـل.
 398-408 ،276-306 ،205-213و .409-420
 -3عةالئةديـن سـةجادي ،دةقـةکاين ئـةدةيب کـوردي ،بةغـداد :چاپخانـةي کـؤذي زانياريـي کـورد،1978 ،
لـل.89-104.
 -4عزالدين مصطفی رسول ،الواقعية يف االدب الکردي ،بريوت.1966 :
 -5مـارف خةزنـةدار ،مثـژووي ئـةدةيب کـوردي ،بةرگـي دووةم ،چاپـي دووةم ،هةولثـر :ئـاراس ،2010 ،بةشـي
دووةم تـا هةشـتةم؛ مـارف ،خةزنـةدار ،مثـژووي ئـةدةيب کـوردي ،بةرگـي سـثيةم ،هةولثر :ئـاراس ،2010 ،بةشـي
هـةژدة تـا بيسـت و دوو.
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نامـةي ماسـتثري خورشـيد رةشـيد ئةمحـةدة بـة نـاوي رثبـازي رؤمانتيکـي لـة ئـةدةيب
کورديـدا کـه لثرةشـدا وةک بةرهةمـي پثشـوو باسـثک لةسـةر اليـةين رؤمانتيـزم لـة
شـثعري مةولـةويدا کـراوة و هةروةهاش باسـي گرنگايةيت اليةين نـاوةرؤک دةکات
لـةو شـثعرانةدا 1.يةکثکـي تر لـةم لثکؤصينةوانة نامـةي دوکتؤراي ئةنـوةر قادر حمةمةدة
کـة لـة سـةر مةولةوي بة ئةجنام گةيشـتووة 2.لة کوردسـتاين ئةمديويشـدا بـةم دواييانة
چةنـد تثزثکـي زانکؤيـي لـة سـةر بةرهةمـة ئةدةبييـةکاين ئةو سـةردةمة نووسـراون کة
يةکثـک لـةو بةرهةمانـة نامـةي ماسـتثري کولسـووم عومسانپوورة لة سـةر جوانيناسـيي
شـثعرةکاين مةولـةوي کورد3.
 -3رثباز ،قوتاخبانة ،يان نةرييت ئةدةيب؟
پثـش ئـةوةي ئـةم بةرهةمانـة لـة رووي شثوازناسـييةوة خبرثنـة بـةر هةصسـةنگاندن،
پثويسـتة لةسـةر پثناسـةي چةنـد زاراوةيـةک هةصوثسـتةيةک بکةيـن .ئايـا بةکارهثناين
کام لـةم زاراوانـة دةتوانث پذبةپثستي کؤي ئـةو بةرهةمة ئةدةبييانة بث کة لة سـةردةمي
ئةردةآلنةکانـدا و بـة زاراوةي گـؤراين هاتوونةتة بةرهةم؟ جياوازيي نثـوان ئةم زاراوانة
چييـة؟ لثـرةدا زؤر بـة کـوريت پثناسـةي ئـةو زاراوانـة دةخرثتـة بةر دةسـت و پاشـان لة
ئةجنامـدا ئامـاژة بـؤ ئـةوة دةکـرث کـة کام يـةک لـةم زاراوانـة دةتوانـث بـة تـةواوي
پيشـاندةري هاوچةشـنيي شثوازناسـانةي کـؤي ئـةو بةرهةمانـة بـث کـة لـةو سـةردةمةدا
نووسراون.
دةکـرث بوتـرث شـثواز لـة ئـةدةيب فارسـيدا خـاوةن دوو مانـاي گشتي و تايبةتـة.
مانـاي تايبـةيت زاراوةي شـثواز بـؤ ئةو کةسـانةي شـارةزاي ئـةدةيب فارسين مانايةکي
ديـار و ئاشـکراية .شـثواز لـةم مانـا تايبةتةيـدا بـةو پؤلـة ئةدةبييـة جياجيايانـة دةوتـرث
کـة هـةر لة سـةرةتاي سـةرهةصداين ئـةدةيب فارسـييةوة لة کؤتايي سـةدةي سـثيةمةوة
تـا کؤتايـي سـةدةي سـثزدةهةمي هةتاوي وةکـوو کؤيةکـي هاوچةشـن و هاوئاهةنگ
و هاوشـثوة لـة سـةر دةستي چةنديـن شـاعريي گـةورةي فارسـيبثژ هاتوونةتـة بةرهةم.
 -1خورشـيد رةشـيد ئةمحـةد ،رثبـازي رؤمانتيکـي لـة ئـةدةيب کورديـدا ،بةغـداد :دةزگاي رؤشـنبريي و
بآلوکردنـةوةي کـوردي ،1989 ،لـل.81-105 .
 -2انور قادر حممد ،مةولةوي ،شاعريي لرييکاي گةورةي کورد ،نامة دوکتؤرا.2003 ،
 -3کلثوم عثامنپور .زيباییشناسی ديوان اشعار مولوی کرد .سليامنيه :اداره فرهنگ.2010 ،

شصوازناسيي وصژةي گؤراني :تايبةتمةنديية سةرةکييةکان 131

شـثواز لةم مانايةيدا دابةشـدةکرث بة سـةر چةندين شـثوازي گةورةي ئةدةيب فارسـي
وةکـوو شـثوازي خوراسـاين ،شـثوازي عثراقي ،شـثوازي هينـدي و شـثوازي گةذانةوة.
هـةر کام لـةم شـثوازانة بؤخؤيان خـاوةين مؤرکي دياريکراوي خؤيانـن و هةر کامةيان
هةصگـري کؤمةصـث تايبةمتةنديـي جياوازن .بةآلم ،شـثواز بة مانا گشـتييةکةي لة ئةدةيب
فارسـيدا دةتوانـرث بـؤ رةخنةکاريـي بةرهةمـي هةمـوو شـاعري و نووسـةر و تةنانـةت
دةرهثنـةري فيلـم و هونةرمةنـداين شـثوةکاريش سـوودي لثوةربگيرث .لثـرةدا بـة
مةبةستي تثگةيشـتين شـثواز ،رةخنةگـرة جياجيـاکان سـوود لـة چةنديـن دةرکةوتـة و
ک فـؤرم ،بنةما ،و جـؤري هةصبژاردين
خةسـصةيت ئـةو بةرهةمة کةصـک وةردةگرن وة 
وشـةکان و تةنانـةت جيهانبيني و شـثوة مامةصـةي داهثنـةر لةگـةص بابـةيت بةرباسـي
بةرهةمةکةيـدا (مشيسـا.)18-25 :1370 ،
لـة ئـةدةيب ئينگليسيشـدا ،شـثواز لـة ماناي دووةمي ئـةم زاراوةية لة زمـان و ئةدةيب
فارسـيدا نزيکة .شـثواز لثرةدا بة شـثوةيةکي گشتي بةم چةشـنة پثناسـة کراوة:
شـثواز شـثوةي دةربذيني زمانناسـانة لـة پةخشـان ياخـود شـثعرداية .شـثواز بريتييـة
لـة شـثوة و چلؤنايـةيت دةربذيني ئـةو شـتةي نووسـةران و شـاعريان دةيانـةوث بيصثـن.
شـثوازي بةرهةمثکـي تايبـةت لـة رثگةي جؤري هةصبژاردين وشـةکان ،جـؤري بنةماي
رسـتةکان ،جؤرةکاين هونةر و تةکنيکة بةکارهاتووةکان ،چةشني کثش و سـةرواکان
و ئولگـووة دةنگييـةکاين تـر و ،بـة گشتي لـة سـؤنگةي سـةرجةم تايبةمتةندييـة
شـثوةييةکاين ئةو بةرهةمة و مةبةسـتة گوتةييةکانيشـي شيدةکرثتةوه(:1993 ,Abrams
.)203
هةروةهـاش ،لـة تيؤرييـة سـتانداردةکاين زانستي کةالمـدا شـثواز بـة گشتي بـة
سـةر سـث جؤري بـةرز ،مامناوةنـدي ،و خـواردا دابةش دةکـرث .ديارة لةم پثناسـةيةدا
«شـثوازي بةرز» بة ماناي شـثوازثکي يةکسـةر ئةدةبيية کة لثوانلثوة لة هونةر و تةکنيکة
ئةدةبيية جياجياکان« .شـثوازي خوار»يش دةاللةت دةکاتة سـةر شـثوازي ئاسـايي زمان
يـان هـةر جـؤرة کةمايةسـييةک لة شـثوازي بةرهةمثکـي ئةدةبيدا.
لـة ئـةدةيب کورديـدا شـثواز دةربـذي تايبةمتةندييـة شـثوةيي و فؤرمييـةکاين
بةرهةمثکـي ئـةدةيب و هونةرييـة و هةربؤيـةش لـة ئـةدةيب کورديـدا شـثواز زياتـر
پيشـاندةري مؤرکـة تاکـةکاين بةرهةمثکـي دياريکـراوة .هـةر بـة هةمـان شـثوة،
شثوازناسـي بريتييـة لـة پيشـاندان و دةرخسـتين تايبةمتةندييـة فؤرمـي و شـثوةييةکاين
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بةرهةمثکـي ئـةدةيب چ لـة رووي هةصبـژاردين وشـة و دةسـتةواژةکانةوة و چ لـة
رووي بابـةيت بةرباسـي ئـةو بةرهةمـة و چ لـة رووي شـثوازي رستةسـازي و داذشـتين
رسـتةکانةوة؛ هةروةهـاش ،شثوازناسـيي ،خوثندنـةوةي جـؤري بنةمـاي رسـتةکان و
تةنانـةت قاصبي ئةدةبيـي دياريکـراوي ئـةو بةرهةمـة و سـةرجةم مؤرکـة شـثوةييةکاين
ئـةو بةرهةمـة بة جؤري کثشـةکان و سةرواکانيشـةوة دةگرثتةوة .کةواتـة ،بةکارهثناين
ئـةم زاراوةيـة بـؤ لثکؤصينـةوة لـة ئـةدةيب ئةردةآلنيشـدا لـة جثـي خؤيـةيت؛ هةصبـةت،
ئةگـةر کـؤي بةرهةمـةکاين ئـةم سـةردةمة لة رووي شـثوازةوة هاوچةشـن و هاوشـثوة
بـن ،ئينجـا دةکـرث بـة شـثوازي ئـةردةآلين ناودثـذ بکرثـن .بـةآلم ،هـةر وةک دواتـر
دةردةکـةوث ،لـة بـةر ئـةوةي کـة هةندثـک لـة بةرهةمـة ئةدةبييـةکاين ئةو سـةردةمة
لـة رووي شثوازناسـييةوة لـة بةرهةمـةکاين تـر جيـاوازن ،کةواتـة ناکـرث و ناشـبث لـةم
زاراوةيـة بـؤ دةستنيشـانکردين کـؤي بةرهةمـة ئةدةبييـةکاين ئـةو سـةردةمة کةصـک
وةربگيردرث.
لـة اليةکـي تـرةوة ،زاراوةي رثبـاز ( )trendلـة زمـان و ئـةدةيب کورديـدا
زياتـر هةصگـري دوو مانـاي لثکجيـاوازة .ئـةم زاراوةيـة لـة اليةکـةوة لـةو باسـانةدا
بـةکار دةبـرث کـة پثوةندييـان بـة سـؤفيگةري و تةريقةتـةوة هةيـة و زاراوةي رثبـاز
لـةم گوتـارةدا زاراوةيةکـي ئاشـنا و فرةپاتـة وةک چـؤن دةوتـرث رثبـازي قـادري
يـان رثبـازي نةقشـبةندي لـة سـؤفيگةريدا .ئـةم زاراوةيـة لـة مانـاي دووةمـي خؤيـدا
سـةرجةم ئـةو شـثوة و رثگـة و تةنانـةت مثتـؤدة جياجيايانـة دةگرثتـةوة کة لـة گوتارة
جياوازةکانـدا وةک ئايين ،سياسـةت و ئةخلاق بـةکار دةبرثن .هةربؤيـة بةکارهثناين
ئـةم زاراوةيـة بـؤ دةستنيشـانکردين کـؤي بةرهةمة ئةدةبييـةکاين سـةردةمي ئةردةآلن
نادروسـتة .هةروةهـاش ،راسـتة لـة ئـةدةيب کورديـدا رثبـازي ئةدةبيمـان هةيـة ،بـةآلم
دةبـث بوتـرث کـة رثبازي ئـةدةيب لة قوتاخبانةي ئـةدةيب جياوازة و هةرکاميان پثناسـة
و تايبةمتةنديـي تايبـةيت خـؤي هةيـه.
بةکارهثنـاين زاراوةي «قوتاخبانـه» بـؤ پؤلثـک بةرهةمـي ئـةدةيب و هونـةري
لـة ئةدةبناسـيدا خؤيلةخؤيـدا دياردةيةکـي مؤدثذنـة .بـة واتايةکـي تـر ،تةنانـةت لـة
خوثندنـةوة و هةصسـةنگاندين ئـةدةيب رؤژئاوايشـدا تـا بـةر لـة سـةدةي هةڤدةهـةم
رووبـةذووي هيـچ قوتاخبانةيةکـي ئـةدةيب و هونـةري نابينـةوة .لـة اليةکي تريشـةوة،
هاتنـة ئـارا و دامةزرانـدين «قوتاخبانـه» پثويستي بـة بةياننامـة ،رةخنـةي ئةدةبيـي
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هاومـؤرک و تيؤريـي ئةدةبيـي يةکگرتـوو و گشـتگري و تايبـةت هةيـة .جگـة لةمةش،
قوتاخبانـة ئةدةبييـةکان لـة ئـةدةيب رؤژئاواييـدا گرثدراون بة فةلسـةفة و اليةنـة جياجيا
کؤمةآليـةيت و فةرهةنگـي و سياسـييةکاين شـثوةي ژيـاين ئـةو سـةردةمةوة کـة تثيـدا
ئـةو قوتاخبانةيـة گةشـة و پـةرةي سـةندووه ( .)15-7 :1993 ,Haghighiکةواتـة ،ئـةم
زاراوةيـة ناتوانـث دةربـذي ئـةو پؤلـة بةرهةمـة بـث کـة لـة سـةردةمي ئةردةآلنةکانـدا
نووسـراون ،چونکـة ،هـةر وةک دةزانـرث ،ئـةو بةرهةمانـة لـة اليةکـةوة هةموويـان
تايبةمتةنديـي هاوشـثوةي شثوازناسـانةيان تثـدا نييـة و ،لـة اليةکـي تريشـةوة ،ئثمـة
ک دةربـارةي ئـةو مؤرکانـة
خـاوةين بةياننامـة يـان نووسـينثکي روونکـةرةوة و تيؤريـ 
نين کـة لـة سـةر دةستي يةکـث لـة شـاعريةکاين ئـةو سـةردةمة نووسـرابث.
لـةم وتـارةدا لـة نثو ئةو زاراوانـةي کة بؤ دياريکردين هاوشـثوةيي و هاوچةشـنيي
شثوازناسـانةي بةرهةمـة ئةدةبييـةکاين سـةردةمي ئـةردةآلن دثنـة بةکارهثنـان ،لـة
زاراوةي «سـونةيت ئـةدةيب» يـان «نةريتي ئـةدةيب» کةصـک وةرگيراوة .ئةمـةش ئـةو
نةريتةيـة کـ ة زؤربـةي شـاعرياين ئـةو سـةردةمة پةيذةوييان کـردووة و لـة اليةکةوة لة
ژثـر کاريگةرييـدا بوونـة و لـة اليةکـي تريشـةوة بؤخؤيان پةرةيـان پثداوة .ئـةم نةريتة
ئةدةبييـة بـة شـثوةيةکي بةربلآو لـة بةرهةمـي بثسـاراين و لـة سـةدةي يانـزةي کؤچيدا
رةنگـي داوةتـةوة و پاشـان خانـاي قوبـادي لـة سـةدةي دوانـزةدا پـةرةي پـثداوة و لة
سـةدةي سثزدةشـدا لـة سـةر دةستي مةولـةوي گةيشـتؤتة لوتکـةي بـةرزي هونةريـي
خؤي .لةم نةريتة ئةدةبييةدا هةسـت بة چةندين ماکة هاوشـثوةي شثوازناسـانة دةکةين؛
بةآلم ،بةکارهثناين دةسـتةواژةي «شـثوازي ئةردةآلين» بة مةبةستي دةستنيشـانکردين
ئـةو بةرهةمانـةي لـةو سـةردةمةدا دانـراون ناولثنانثکـي هةصةيـة چونکـة ،وةک پثشـتر
وتـرا ،ئـةو بةرهةمانـة لة يةک شـثواز پةيرةوي ناکةن و منوونـةي ريزپةذي وايان تثداية
کـة لـة باري شثوازناسـييةوة يةکسـةر پثچةوانـةي ئةواين تـرن .جگهلةمـةش ،زاراوةي
شـثواز دةربـذي جـؤرث روانگـةي تيؤريکـي ئـةدةيب و فةرهةنگـي و يـان فةلسـةفيية و
لـة چةنديـن ماکـة و تايبةمتةنـدي و بنةواشـة پثکهاتـووة .ئـةردةآلن نـاوي ئـةو بنةماصـة
و دةسـةآلتةي ة کـة فةرمانيـان لـةو ناوچانـة بةدةسـتةوة بـووة نـةک ناونيشـاين جؤرثک
روانگـةي فةلسـةيف يـان ئاييني يـان ئةدةيب-کؤمةآليـةيت بـؤ ژيـان .هةروةهـاش ،لـة
ئـةدةيب کورديـدا واتـاي چةمکـي شـثواز لـة مانـاي يةکةمـي ئـةم زاراوةية لـة ئةدةيب
فارسـيدا کـة لـة سـةرةوة ئاماژةمـان پثکرد جيـاوازة.
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کةواتـه ،دةکـرث بصثين کـة لـة هةصسـةنگاندين ئـةدةيب کورديـي پثـش سـةدةي
ي چةنديـن نةريتي ئةدةبيـي جيـاواز دةبينـةوة وةک نةريتي
هاوچةرخـدا ،رووبـةذوو 
ئةدةبيـي ئـةردةآلن بـة زاراوةي گـؤراين ،نةريتي ئةدةبيـي بابان بـة زاراوةي کرماجني
ناوةذاسـت و نةريتي ئةدةبيـي بؤتـان يـان خالدييـةکان بـة زاراوةي کرماجني سـةروو.
هـةر چةند ،لثرةشـدا باشـتر وايـة بوترث «نةريتي ئةدةبيـي زاصي ئةردةآلنـةکان» چونکة
هـةر لـة سـةردةمي ئةردةآلنةکانـدا و بـة تايبةت لـة کؤتاييةکاين دةسـةآلتياندا هةسـت
بـة نةريتثکـي ئةدةبيـي يةکسـةر جيـاواز لةو نةريتـة زاصة دةکـرث؛ ئةمةش ئـةو نةريتةية
کـة لـة اليةکـةوة بـة زاراوةيةکـي تـري زمـاين کـوردي بةرهـةم دةخولقثنـث و لـة
اليةکـي تريشـةوة لـة بـاري تايبةمتةندييـة شثوازناسـانةکانةوة بـة تـةواوي لـةو نةريتـة
زاصـة جيـاوازة .هةربؤيـة لةو زاراوانةي سـةرةوة تةهنـا زاراوةي «نةريتي ئةدةيب»ية کة
دةتوانـث بـة تـةواوي دةبـذي هاوچةشـنيي شثوازناسـانةي کـؤي ئـةو بةرهةمانـة بـث کة
1
لـةو سـةردةمةدا و بـة زاراوةي گـؤراين خولقثنـدراون.
 -4منوونةکان بؤ شيکاري لةم لثکؤصينةوةيةدا
گةرچـي لـة سـةدةي يـازدةوة بـؤ سـةدةي سـثزدةهةم چاومـان بـة گةلـةک بةرهةمـي
ئةدةيب دانسـقة و بةرز دةکةوث که بة زاراوةي گؤراين هاتوونةتة نووسين ،بةآلم ،لةم
لثکؤصينةوةيةدا سـث منوونة شـثعري سـث شاعريي هةصکةوتوو لة سـث سةدةي جياوازدا
وةکـوو منوونـة دةخةينـة بـةر هةصسـةنگاندن .لـة سـةدةي يازدةهةمدا تيشـک دةخةينة
سـةر شـاعريي گـةورةي ئـةو دةورةيـة ،مسـتةفا بثسـاراين؛ لـة سـةدةي دوازدةهةمـدا
ئـاوذ لـة شـثعرةکاين خانـاي قوبـادي دةدةينةوة؛ لـة سـةدةي سثزدةهةميشـدا منوونةي
شـثعري شـاعريي بـةرزي ئـةم سـةردةمة ،مةولـةوي ،دةهثنينـةوة .هةصبةت لـةم وتارةدا
بةرهةمـي ئـةم سـث شـاعرية وةکـوو منوونـة لـةو بةرهةمانـة هثنراوةتـةو ة کـة خـاوةين
هاوشـثوةيي شثوازناسـانةن کة ژمارةي ئةم بةرهةمانةش زؤرن؛ گةلةک شـاعريي ديکة
لـةم نةريتـة ئةدةبييـةدا بةرهةمةکانيـان لة رووي شثوازناسـييةوة هاوشـثوة و هاوچةشني
ئـةو سـث منوونةيـةن؛ بـؤ وثنـة ،لـة بةرهةمـةکاين وةيل دثوانـة و مةسـتوورةدا هةسـت
 -1هةصبـةت بـة سـةرجندان بـةوةي کـة زؤربـةي رةخنةگـران لـة ئـةدةيب کوريـدا لـة زاراوةي رؤمانتيسـيزم بـؤ
دةستنيشـانکردين شـثوازي بةرهةمـةکاين مةولـةوي و بـة تايبـةت کاريگةريـي ئـةم شـثوازة لةسـةر سـةرهةصداين
شـثعري نوثـي کـوردي و شـثعري عةبـدوآل گـؤران کةصك وةردةگـرن ،دةتوانني شـثوازي بةرهةمة شـثعرييةکاين
وثـژةي گـؤراين بـة «رؤمانتيسـيزمي کـؤن» و شـةپؤيل شـثعريي گـؤران بـة «رؤمانتيسـيزمي نـوث» نـاو بةرين.
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بـةو هاوشـثوةيية شثوازناسـانة دةکـرث .هةرچةنـد دةبـث ئامـاژةش بةوة بکـرث کة هةر
لـةم سـةردةمةدا چةنـد شـاعريثک لـة ئـارادا بوونـة کـة چ لـة رووي زاراوةوة و چ لـة
رووي شـثوازةوة لـةو سـث شـاعريه و لـة زؤربـةي شـاعرياين ئـةو سـةردةمة جيـاوازن.
بـؤ منوونـة ،سـاملي سـنة و مةجـدي لـة شـاعرية بةرچـاوةکاين سـةردةمي ئةردةآلنـن
کـة بـة زاراوةي کرماجنـي ناوةذاسـت و بـة پثي کثشـي عـةرووزي چةنديـن بةرهةمي
رةنگينيـان داهثنـاوة .هةربؤيـةش ،دةتوانين لثـرةدا ئـةو پؤلثنبةندييـة بدرکثنين کة ئثمة
خـاوةين دوو نةريتي ئةدةبيـي جياوازيـن لـة سـةردةمي ئةردةآلنةکاندا :نةريتي زاص و
زؤرينـة و نةريتي کؤتايـي و پةراوثـزي .بثسـاراين ،خانـاي قوبـادي ،مةولـةوي ،وةيل
دثوانـة و مةسـتوورة سـةر بـة نةريتي ئةدةبيـي زاصـن و مةجدي و سـاملي سـنة سـةر بة
نةريتي ئةدةبيـي کؤتايـي يـان پةراوثـزي .لثـرةدا سـث منوونـة لـة شـثعرةکاين نةريتي
ئةدةبيـي زاصـي ئـةردةالن دةهثنينةوة:
 -1منوونةي يةکةم شثعرثکي مستةفا بثسارانيية لة سةدةي يازدةهةمي کؤچي:
شــرين شــةرم نيــةن ،شــرين شــةرم نيــةن شــرين پةي خاسان ،شــةرت هةن شةرم نيةن
پــةي چثش مةواچان حيجــاب خاس نيةن جــة ئافتــاو خاســتةر کةســث کــث ديــةن؟
ئةگةر پةي خاســان حيجاب خاس مةدي ئافتــاب و مةهتــاب هيــچ کــةس منــةدي
کةســث وثنــةي تــؤ شــةم بــؤ جةمينــش الزم پةروانــان مةيــان وه دينــش
ئثمةيــچ پةروانــةي شــةم شوناســانيم پةذوبــال ســفتةي دينــة خاســانيم
ميللــةيت پــاک ديــن پثغةمبةرانيــم نــةک جــة تايفــةي کــةم نةزةرانيــم
بنمانــة جةمــن نــووري پاکتــةن ئــةر تــؤ پاکــةين ،جــة کــث باکتــةن؟
(بثساراين)365-6 :1375 ،
 -2منوونـةي دووةم پارچةيـةک لـة بةرهةمـةکاين خانـاي قوبادييـة لـة سـةدةي
دوازدةهةمـي کؤچـي:
هةيهــةي جــةو فةســص ئــاآلي پذزةوقــة جــةو شــةميم بــةزم ســاراي پذشــةوقة
جــةو بةهةشــتئاباد فــةرةح ئةنگثــزة جــةو فــةزاي فةذبةخــش بــؤي عةنبةربثزة
فةســصث بــةو خاســي بــةو دص نــةوازي تةماشــاش پووچــةن بــث عثشــقبازي
بــة شــةو تــا بــة رؤ ،بــة رؤ تــا بــة شــةو چــةين بــةزم ســاز شــرين و خوســرةو
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جةو گوصزارةدا گوص گةشــت مةکةردةن

جــام بــادةي نــاب تثشــدا مــوةردةن
(خاناي قوبادي)186 :1977 ،

 -3منوونـةي سـثيةم شـثعرثکي مةولـةوي تاوةگؤزييـة لـة سـةدةي سـثزدةهةمي
کؤچـي:
پــةژارةت شــادمي جــة بثــخ ئــاوةردةن دووريت ريشةي دص خةميةکةن کةردةن
فرياقــت فةرقــم وة تووتيــا کــةرد جياييــت ئــازام جــة هــةم جيــا کــةرد
وةسواسةت وةي تةور ئثش دان وة جةرگم وة مةرگــت قةســةم رازمي وة مةرگــم
وثــت بــدةر ئينســاف نــةو نةمــام نــؤ مــةردةن خاســتةرةن يــا خــؤ دووريــي تــؤ
مــةردةن يــةک ســاتةن ئةرواحةکةي ومث دووريت هةر ســاتث ســةد مةرگةن پةرمث
مةر جةســتةي خةستةي من جة فووالدةن يةنــد دووريــت وينــؤ هثمــان دص شــادةن
دةک رةمحةت لةو قةبر گشــت وةفاداران خسووســةن ئــةو کــةس شــاي وةفــاداران
(مةولةوي)128-9 :1961 ،
 -5تايبةمتةنديية سةرةکييةکاين فؤرم و ناوةرؤک
الـف) لـة سـةرجةم شـثعرةکاين ديـواين مةولـةويدا کثشـةکان بذگةيين .لـة ديـواين
بثسـارايندا هـةر بـة هةمـان شـثوة کثشـةکان بذگةيين .هـةر ئـةم تايبةمتةندييـةش لـة
خوسـرةو و شيرين-ي خاناي قوباديدا دةبيندرث .لةو سـث منوونة شـثعرةي سـةرةوة،
کثشـةکان بذگةيـي و بـة شـثوةي  5+5داذثژراون .کثشـي بذگةيي بة تةواوي لة کثشـي
عـةرووزي جيـاوازة .کثشـي عـةرووزي لـة ئـةدةيب کالسـيکي عـةرةيب و فارسـيدا
کثشـي زاصـي نثـو بةرهةمةکانـة ،کةچي وةک دةبينـدرث لة نةرييت ئةدةبيـي ئةردةآلندا
رةچـاو نةکـراوة و بـةکار نةهثنراوة.
خاصـي جثـي سـةرنج ئةوةيـة کـة کثشـي بذگةيـي نـةک هـةر لـةم سـث منوونـة
شـثعرةي سـةرةوةدا بةصکـوو لـة زؤربةي هـةرة زؤري بةرهةمـة ئةدةبييـة کوردييةکاين
سـةردةمي ئةردةآلنةکانـدا بـةکار هثنـراوة .جگـة لـة چةنـد منوونةيةکـي دةگمـةن لـة
کؤتايـي دةورةي ئةردةآلنةکانـدا ،وةک لـة شـثعرةکاين سـاملي سـنة و مةجـديدا،
کثشـي بذگةيـي کثشـي زاصـي نثو سـةرجةم ئـةو بةرهةمـة ئةدةبيانةيـة کة لة سـةردةمي
1

 -1بذوانة بؤ تثزي دوکتؤراي ئةنوةر قادر حمةمةد ،مةولةوي ،شاعريي لرييکاي گةورةي کورد.2003 ،
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ئةردةآلنةکانـدا هاتوونةتـة بةرهـةم.
ديسـانةوة ،خاصـي هـةرة گرنـگ لثـرةدا ئةوةيـة کـة شـاعرياين کـوردي دةورةي
ئةردةآلنـةکان بـة هؤشـياريي تـةواوةوة ئـةم کثشـةيان لـة شـثعرةکانياندا بـة کار هثناوة.
مةولـةوي لـة «داراالحسـان»دا عـةرووزي دةرس داوة کةچـي بؤخـؤي لـة يـةک
شـثعري کورديشـيدا عـةرووزي بـةکار نةهثنـاوة .خانـاي قوبادييـش بـة حوکمـي
ئـةوةي لـة بنةماصةيةکـي خوثنـةواردا پـةروةردة بووة و ئـاگاداري زانسـتة ئةدةبييةکاين
ئـةو سـةردةمة و بـة تايبـةت ئـةدةيب کالسـيکي فارسـي بـووه ،بـة تـةواوي شـارةزاي
زانستي عـةرووز بـووة کةچـي لـة شـاکارةکةيدا سـةرجةم دثـذةکان بـة پثـي کثشـي
بذگةيـي هؤنراونةتـةوة .ديسـانةوة ،بثسـاراين-يش لـة حوجرةکاين سـةرةتاي سـةدةي
يازدةهةمـدا وةکـوو فةقـث خوثندوويـةيت و ئـاگاداري عـةرووزي عـةرةيب و فارسـي
بـووة کةچـي لـة ديوانةکةيـدا شـثعرةکان دهکـةريت و لـة شـثوةي 5+5ن .بـة هةمـان
شـثوة ،مةسـتوورة لة شـثعري فارسـيدا عـةرووز بـةکار ئةهثنث کةچي لـة زؤربةي هةرة
زؤري شـثعرة کوردييةکانيـدا کثشـةکان بذگةيين .ئـةم تايبةمتةندييـة لـة بةرهةمةکاين
وةيل دثوانـة و تةنانـةت رةجنووري-شـدا دةبيندرث کة شـوثين ژيـاين لة ناوچةي ژثر
دةسـةآليت ئةردةآلنـةکان زؤر دوور بـوو .کةواتـة ،يةکثک لة گرنگتريـن تايبةمتةنديية
شثوازناسـانةکان لـة نةريتي ئةدةبيـي ئةردةآلنـدا بريتيية لـة بةکارهثناين کثشـي بذگةيي
کـة کثشـثکي رةسـةن و خؤماصييـة و لـة بنةذةتـدا لةگـةص کثشـي عةرووزيـدا ناتةبايـة.
ب) يةکـث لـة رثگة سـةرةکييةکاين هةصسـةنگاندين شـثوازي بةرهةمثکـي ئةدةيب
بريتييـة لـة سـةرجندان بـة جؤري شـيوازي زمـاين و هةصبـژارين وشـةکان (.)diction
وشـةکان لة رووي ئثتيمؤلؤژي و رةچةصةکناسـييةوة دةچنةوة سـةر کام زمان و مريات؟
ئايـا ژمـارةي ئاوةصنـاوة تثکةصـةکان زؤرة يـان کـةم؟ ئايـا لـة بةرهةمةکـةدا وشـةکان
تةهنـا لـة شـثوةزارثکي تايبةتـةوة وةرگيراون يـان لـةو بةرهةمـةدا وشـةي شـثوةزار و
بزناراوةکاينتريـش ئامـادةن؟ ئايـا زاراوة زانسـتييةکان ،واتـة ئةو زاراوانـةي پثوةندييان
بـة کيميـا و بيرکاري و مةنتيـق و فةلةکناسـييةوة هةية ،لـة بةرهةمةکـةدا دةرکةوتوون؟
بـة سـةرجندان بـةو سـث منوونـةي سـةرةوة و بـة ئاوذدانـةوة لـة سـاماين وثـژةي
گـؤراين ئةوةمـان بـة سـانايي بـؤ دةردةکـةوث کـة هةرچةنـدة ناوبةنـاو رووبـةذووي
وشـةي عـةرةيب دةبينـةوة ،بـةآلم ئـةم وشـة عةرةبيانـة هةمـان ئةو وشـانةن کـة بوونةتة
موصکـي زمـاين فارسـي و ماناکةشـيان لـةو زمانـةدا گـؤذاوة .بة بـةراورد لةگـةص نةريتة
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ئةدةبييـةکاين تـري ئـةدةيب کـوردي ،ژمـارةي وشـة عةرةبييـةکان لـة نةريتي ئةدةبيي
ئةرةدةآلنـدا زؤر کةمتـرة .لثـرةدا ،بـة پثچةوانـةوة ،ئةمـة وشـة فارسـييةکانن کـة لـة
دةقةکانـدا دةرکةوتـوون .جيـاوازي لةگـةص نةريتي ئةدةبيـي بابانـةکان لـة اليةکـةوة
و نزيکايـةيت و هاوذةگـي لةگـةص زمـاين فارسـي لـة اليةکـي تـرةوة دوو هـؤکاري
سـةرةکني بـؤ هةصبـژاردين وشـةي فارسـي لـة ئـةدةيب گؤرانيـدا .بـؤ منوونـة ،لـةو
سـث منوونـة شـثعرييةي سـةرةوة چاومـان بـةم وشـانة دةکـةوث کـة کةمتـر لة شـثعري
قوتاخبانـة و نةريتـة ئةدةبييـةکاين تـردا بـة کار هثنـراون :ئافتـاب ،مةهتـاب ،پةروانـة،
شوناسـان ،بةهةشـتئاباد ،فةذبةخـش ،دصنـةوازي ،خةسـتة ،و فـووالد.
لـة اليةکـي تـرةوة ،شـثعري گـؤراين دةربذيني خؤماصيـي زمانثکـي ئاسـايية.
ئةگـةر سـاماين ئـةدةيب گـؤراين خبرثتـه بـةر پشـکنني ،ئـةم خاصةمـان بةذاشـکاوي
بـؤ دةسـةملثندرث کـه زمـاين شـثعري لـة ئـةدةيب گؤرانيـدا ئاسـايي و سـاکاره و لـه
کةمتـر شـوثنثکدا وشـةکاريي کالسيستي تيايـدا بـةدي دةکرثـت کـه ئةمـةش بؤخؤي
تايبةمتةنديـي سـةرةکيي شـثعري رؤمانتيکـه .هةروةهـا کـه ويليـام وؤردزوؤرس
لـه پثشـةکي ديوانةکةيـدا لـه سـاصي  1800و ڤيکتـؤر هؤگـؤ لـه پثشـةکي شـانؤنامةي
کذاموثـل لـه سـاصي 1828دا ئاماژةيـان بـؤ کـردووة ،بةرهةمـي رؤمانتيکي ئةبث سـاده و
ئاسـايي بـث و ،بـه وتـةي وؤردزوؤرس ،هةمان زماين قسـةکردين خةصکي الدث بث .بؤ
منوونـه ،يةکـةم دثـذي ديوانةکـةي مةولـةوي دةربذينثکـي ئاسـاييه له زمانثکي ئاسـايي
و لةسـةر شـثوازثکي ئاسـايي:
ئيمشــةو تةنيــا يب جةســتةي زةبــوومن ديســان ســةر واز کــةرد دصــةي پذهــوومن
(مةولةوي)2 :1371 ،
لـه اليةکـي تـرةوه ،وؤردزوؤرس ئامـاژة بـؤ ئـةو خاصـةش دةکات کـه شـثعر
هةصقـوآلوي هةسـتثکي بةسـؤزه کـه ئـةم تايبةمتةندييـةش لـه بةشـثکي زؤري وثـژةي
گؤرانيـدا خـؤي دةنوثنـث ،چونکـه وةک دةزانـرث ،بةشـثکي وثـژةي گـؤراين لـة ژثر
کاريگةريي رثبازةکاين تةريقةت و سـؤفيگةريداية ،بؤ منوونة ،سـؤزي سـؤفيةيت واي
لـه مةولـةوي کـردووه که شـثعري لـه ناخي پـاک و بثگةردييـةوه هةصقوصـث .مةولةوي
موريـدي شـثخ سـةراجةددين و دواتـر شـثخ زيائةدديـن بـووه و شثعرةکانيشـي پـذن له
هةستي بةسـؤز و چةشـه و دصـداري بةرانبـةر بـه پير و مورادةکـةي:
شــثخي دةوصةمةنــد بةهــرةي ســةرمةدي بياگــةي حةقيقــةت جيلــوةي ئةمحــةدي
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جــه شــةو هةوارگــةي فةنــا ويــةرده پــاي هــةردةي بةقــا ياتاغگــه کــةرده
(هةمان)298 ،
پـاش خوثندنـةوةي شـثعري گـؤراين پثويسـته دوو خـاص لـه بـةر چـاو بگيردرث:
يةکـةم ،شـثعري گـؤراين هةصقـوآلوي ناخـي بثخةوشـي شـاعرية و لةبـةر ئـةوة
رةسـةنن کـه دةسـتکاري کـراو نين؛ واتـه ،شـاعريي کالسيسـت بـؤ پثذةويکـردين
کثشـي عـةرووزي توانـا و مـةوداي بةکارهثنـان و هةصبـژاردين هةر چةشـنه وشـةيةکي
نييـه و کايت واش هةيـه چةنـد جـار بـه سـةر شـثعرةکةيدا دثتـةوه و وشـةکان پـاش و
پثـش دةکات ،بـةآلم لـه تيؤريـي رؤمامنتيسـيزمدا شـثعر وةکـوو «وةحي» وايـه و به هةر
شـثوةيةک هةستي شـاعري هاتـه بزوانـدن هةر بةو شـثوةيةش ئةبـث له رثگـةي زمانةوة
دةري ببـذث .هـةر وةک چـؤن له چةندين شـوثين قورئـاين پريؤزدا ئامـاژه بةوة کراوه
کـه پثغةمبـةري ئيسلام (د.خ) پثويسـته بثدةسـتکاريکردن ئايةتـةکاين خـواي گةورة
بگثذثنثتةوة.
لة زاراوةي گؤرانيدا بنةواشةي سروشتثيت بة تةواوةيت ديارة و جؤرثک هاوتةبايي
لـة نثـوان ئـةم زاراوةيه و رةواين و بثگةردي سروشتي هةورامانـدا دةبيندرث .زاراوةي
گـؤراين تـا ئثستاشـي لةگةصدا بث نةيتوانيوة بـة تةواوةيت لةو تايبةمتةنديية سروشـتييةي
خـؤي دةربـاز بـث .ئـةم رةهةنـدة لـة زاراوةي کرماجنـي ناوةذاسـت و بـة تايبـةت لـة
بنزاراوةي سـؤرانيدا نابينـدرث و لثـرةدا زمانةکه ،بة تايبةت لة کؤتايي سـةدةي بيسـتةم
بـةم الوة ،رووبـةذووي گةلثـک پرسـي جياجيـا وةک بابةتثتي ( )objectivityو
دةرهةسـتکاري ( )abstractionو بةرهةسـتکاري ( )concretizationبؤتـةوة.
بنةواشـةي سروشتي لة زاراوةي گؤرانيدا و رةهةندي پثشمؤدثذين ئةم بنةواشـةية
جؤرثـک لـة تايبةمتةنديـي سروشتي داوةتة ئـةو بةرهةمانةي بـةم زاراوةية نووسـراون.
هةربؤيـة ،بةرهةمـةکاين نةريتي ئةدةبيـي ئـةردةآلن لـة بةرهةمـي سـةر بـة نةريـت و
قوتاخبانـةکاين تـر نةرمتـر و رةوانتـرن و تةعبير لـة سـؤز و هةسـتثکي قووصـي مرؤڤانة
دةکـةن؛ ئـةو هةسـتةي لـة سـياچةمانة و هؤرةشـدا دةبيندرث .جؤشوخرؤشـي سـؤفيانة
لـة اليةکـةوة و دةنـگ و شـثوةي ديـاردة سروشـتييةکان لـة اليةکي ترةوة بة باشـترين
شـثوة و بـة رةواين لـة زاراوةي گؤرانيـدا دةنوثندرثنـةوة.
ج) بةکارهثنـاين قاصبثکـي ئةدةبيـي دياريکـراو يةکثکـة لـة تايبةمتةندييـة
سـةرةکييةکاين نةريتـة ئةدةبييـةکان .لـة وثـژةي گؤرانيـدا زؤر بـة دةگمـةن چاومـان
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بـة قاصبثکـي وةک غـةزةص دةکـةوث .لثـرةدا لـة زؤربـةي کاتةکانـدا قاصبي ئةدةبيـي
بةکارهثنـراو جووتسـةرواية .هةرچةند لـة چةندين قاصيب ئةدةبيـي ديکةش وةک يةک
کؤپلةيـي ،دوو خشـتةکي ،و قةسـيدة سـوود وةرگيراوة ،بـةآلم جووتسـةروا قاصبي
ئةدةبيـي زاصـي نةريتي ئةدةبيـي ئةردةآلنـة .وةک لـةو سـث منوونةيـةي سـةرةوةدا
دةبينـدرث ،قاصبي ئةدةبيـي ئـةو شـثعرانة جووتسـةرواية.
هـةر بـةم پثيـة دةتوانين بصثين کـة ئةم شـثعرانة بة گشتي دةچنـة خانـةي لرييکةوة
( .)lyricلرييـک يةکثکـة لـة سـث ژانـري سـةرةکيي شـثعر و بؤخـؤي چةنديـن قاصبي
ئـةدةيب وةک جووتسـةروا ،قةسـيدة ،و غـةزةص دةگرثتـةوة .بـةآلم لة نثو ئـةم قاصبانةدا
جووتسـةروا لـة بـاري نزيکايـةيت لةگـةص تايبةمتةندييـةکاين لرييـک پشـکي شـثري
بةرکةوتـووة .بـة واتايةکـي تـر ،قاصبي غةزةص بـة هـؤي وشـةکاريي زؤرةوة و بة هؤي
کثشـي عـةرووزي و لةبـةر ئةوةي کة سـةرواکان تةهنا لة کؤتايـي کؤپلةکاندا دووبارة
دةبنـةوة کةمتـر لةگـةص مؤرکـة ئاشـناکاين لرييکـدا رثکدةکـةوث .جووتسـةروا بـةو
شـثوةيةي لـة شـثعرةکاين نةريتي ئةدةبيـي ئةردةآلنـدا بـةکار هثنـراوة بـة يةکثـک لـة
باشـترين و رةوانتريـن منوونـةکاين لرييکـي کـوردي ئةژمثـردرث.
د) بةکارهثنـاين ئـةو هونةرانـةي دةچنـة خانـةي ئولگـووة دةنگييةکانـةوة يةکثکي
تـر لـة تايبةمتةنديية شثوازناسـانةکاين بةرهةمـة ئةدةبييةکاين نةريتي ئةدةبيي ئةردةآلن
پثکدةهثنث .ئةگةر بة وردي سـةرجني ئةو سـث منوونة شـثعرييةي سـةرةوة بدةين ،بة
سـانايي تثدةگةيـن کـة لـة هةموويانـدا هةنـدث تةکنيکي دةنگيي ئاشـنا بـةکار هاتوون.
لـة اليةکـي تـرةوة،سـةرواي ناوةکـي ،واتـة سـةرواي ئامـادة لـة يـةک دثـذدا و پـاش
تةواوبـووين پثنـج کـةرت لة دثذةکـة ئامادةيـة .بةکارهثناين ئةم تةکنيکانـة کة بؤخؤي
دةربـذي ئـةو هةسـتةية کـة لثوانلثـوة لة خةلسـة و سـؤز و جؤشوخرؤشـي سـؤفيانة ،لة
نةريتي ئةدةبيـي ئةردةآلنـدا بة تـةواوةيت دةرکةوتووة و کةمتر لـة نةريتة ئةدةبييةکاين
تـري ئـةدةيب کورديـدا دةبينـدرث .لـة زؤربـةي کاتةکانـدا هـةر کام لـة دثـذةکان
بؤخؤيـان دةبنـة دوو بةشـةوة و بـة هـؤي وةسـتانثکةوة لثکـدي جيـا دةبنـةوة .ئةمـةش
خةسـصةيت سـةرجةم بةرهةمـة رةسـةنةکاين ئةدةبيـايت هةمـوو نةتةوةکانة .ئةم وةسـتانة
کـة بـة سـيژورا ( )caesuraناسـراوة يةکـةي مانايـي دثرةکانيـش دةکا بة دوو بةشـةوة.
جگـة لـةم تايبةمتةندييـة دةنگييانـة ،ئـةم بةرهةمانـة هةصگـري زؤرثـک تةکنيـک
و هونـةري گوتةيـي و دةنگين .بـؤ وثنـة ،دووبارةبوونـةوةي پيتگـةيل «ش»« ،گ» و
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«ف» لـةم کؤپالنـةدا بـة باشـترين شـثوة پيشـاندةري تةکنيکـي «هاونشـينيي دةنـگ»ه
( .)alliteration
شــرين شــةرم نيــةن ،شــرين شــةرم نيــةن
شــرين پــةي خاســان ،شــةرت هــةن شــةرم نيــةن
(بثساراين)
جةو گوصزارةدا گوص گةشــت مةکةردةن جــام بــادةي نــاب تثشــدا مــوةردةن
(خاناي قوبادي)
فرياقــت فةرقــم وة تووتيــا کــةرد جياييــت ئــازام جــة هــةم جيــا کــةرد
(مةولةوي)
هـةر بـة هةمـان شـثوة ،بةکارهثنـاين چةنديـن پيتي دةنگـداري بصنـد و خولقانـدين
ئيماژثکـي ديـداري ( )visual imageryلـةم دوو کؤپلةيـةي خـوارةوةدا بـة مةبةستي
زةقکردنـةوةي ئـةو دميةنـةي خوسـرةو و شيرين تثيـدا خةريکـي رابواردنـن،
منوونةيةکـي باشـة بـؤ گرنگيداين شـاعرياين سـةر بـةم نةريتة بـة تةکنيـک و ئولگووة
دةنگييـةکان لـة اليةکـةوة و بةکارهثنـاين ئيماژ و وثنـةي خةياصکرد لـة اليةکي ترةوة.
بـووين ئيمـاژ يـان وثنـةي خةياصـي لـه دةقثکـي ئةدةبيـدا بـه تايبةمتةندييةکـي باشـي
ئـةو دةقـه ئةژمثـردرث .جـان درايـدن شـاعريي ئينگليسـي سـةدةي حةفدةهـةم «وثنـه
دروسـتکردن» بـه تةشـقي ژيـاين شـثعري دادةنـث و شـةفيعي کةدکـةين «وثنـةي
خةياصـي» بـه «جةوهـةري بنـةذةيت»ي شـثعر لـه قةصـةم دةدات .ئارويـن مثهرةگان-يش
لـه کتثبي ديالثکتثکي هثمادا دةصث« :شـثعر چةشـنه هزرثکي وثنةييه نةک کؤشـکثکي
رازاوه لـه وشـه» (اخـوت.)9-22 :1378 ،
بثجگـة لةمـةش ،بةکارهثنـاين چةنديـن پيتي کـپ لـة تةنيشـت چةنديـن پيتي گـذ
ي لةو سـاتةدا ئـةو دوو کةسـة دادةگرث
بـة مةبةستي پيشـانداين ئـةو جؤش-وخرؤشـة 
بايةخـي ئـةم جـؤرة تةکنيکانـة الي شـاعري پيشـان دةدات .ديسـانةوة ،بةکارهثنـاين
چةنديـن ئاوةصنـاوي تثکةص وةک «پـذزةوق»« ،پذشـةوق»« ،فةرةحئةنگثز»« ،فةذبةخش»
و «عةنبـةر بثـز» بـة مةبةستي خسـتنة رووي فرةذةنگي و دةوصةمةنديي ئـة و دميةنة چ لة
رووي کةلوپةلةکانـةوة و چ لـة رووي هةستي ئـةو دوو ئةويندارةوه بة باشـترين شـثوة
بـة ئةجنام گةيشـتووة:
هةيهــةي جــةو فةســص ئــاآلي پذزةوقــة جــةو شــةميم بــةزم ســاراي پذشــةوقة
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جــةو بةهةشــتئاباد فةرةحئةنگثــزة جــةو فــةزاي فةذبةخــش بــؤي عةنبةربثزة
ناوةدةنـگ ( )onomatopoeiaلـة نـاو ئـةو تةکنيکانـةي سـةر بـة ئولگـووة
دةنگييةکانـن بـة تايبـةيت لـة شـثعري مةولـةويدا بـة زؤري رةنگـي داوةتـةوه)11(.
(پاوئرقـي 11بذوانـة بـؤ کلثـوم عثمانپـور ،زيباييشانسـي ديـوان اشـعار مولـوي کـرد،
سـليمانية :ادارة فرهنـگ .).2010 ،لـةم کؤپلةيـةي خانـاي قوبادي-شـدا چ لـة دثـري
يةکةمـدا کـة جـؤرث دووبارةبوونـةوةي مثلؤديئاسـاي تثدايـة و چ لـة دةسـتةواژةي
«چـةين بـةزم سـاز» لة دثـذث دووةمدا رةنگدانـةوةي ئةو نؤتـة موسـيقاييانة دةبينني کة
باربـود ،مؤسـيقاري بةناوبانگـي دةربـارةي خوسـرةو پةرويـز ،بؤ پاشـاي سـازکردبوو و
تثيـدا لـةرةي هاوئاهةنگـي لـةش و سـةمايةکي ئـارام هةسـت پثدةکـرث:
بــة شــةو تــا بــة رؤ ،بــة رؤ تــا بــة شــةو چــةين بــةزم ســاز شــرين و خوســرةو
هــ ) سـةرةذاي دةرکةوتين ئةم تةکنيکـة گوتةييان ة لة بةرهةمة ئةدةبييةکاين نةرييت
ئةدةبيـي ئةردةآلنـدا ،دةتوانين بصثين کـة بـة الي شـاعرياين ئـةم نةريتةوة دةرخسـتين
نـاوةرؤک و گرنگيـدان بـة بابـةيت بـةر بـاس لـة سـةرجةم دثـذةکاين شـثعرةکةدا
گةلـةک گرنگتـر بـووة لـة وشـةکاريي ئاشـناي نثو ئـةدةيب کالسـيک .هةربؤيـة ،گةر
بةراوردکارييـةک لـة نثـوان بةرهةمـةکاين نةريتي ئةدةبيـي ئـةردةآلن و بابانـدا ئةجنام
بدةيـن ،تثدةگةيـن کـة گرنگيـدان بـة شـثوة و روخسـار و بايـةخ دان بـة وشـةکاري لة
نةريتي ئةدةبيـي بابانـدا زؤرتـر رةچـاو کراوة.
گرنگيـدان بـة نـاوةرؤک و مانـا و بابـةيت بةربـاس لـة شـثعري گؤرانيـدا واي
کـردووة کـة سـةرجةم شـثعرةکة خـاوةين يةکثتييةکـي ئةندامـوار ()organic unity
بـث .بـه پثچةوانـةي شـثعري کالسيستي کـوردي کـه هـةرکام لـه بةيتـةکان بؤخؤيـان
چةشـنه سـةربةخؤيييةکيان هةيـه و شـاعري دةيـةوث تـةواوي بابةتةکـه بترينجثنثتـة نثـو
تاقة بةيتثکةوه ،له بةشـثکي زؤري شـثعري گؤرانيدا بابةيت شـثعرةکة به سـةر سـةرجةم
دةقةکـةدا بلآو کراوةتـةوه .زاراوةي يةکثتي ئةندامـي ( )Organic Unityکـه لـه
زانستي زيندةوةرناسـييةوة هاتؤتـه نثـو رةخنةي ئةدةبييـةوه باس لـةوة دةکات که هةر
دةقثکـي ئـةدةيب دروسـت وةک لةشـي گيانلةبةرثـک ئةبـث دوو تايبةمتةنـدي هةبـث:
يةکـةم ،سـةرجةم ئةندامـه پثويسـتةکان لـه بةرهةمةکـه يـان لـه لةشـي گيانلةبةرةکـةدا
هةبـن؛ دووةم،ئـةم ئةندامانـه پثکةوه هـاوکاري بکةن .لة بةرهةمة شـثعرييةکاين وثژةي
گؤرانيـدا وةهـا تايبةمتةندييـةک وة بـةر چـاو دةکـةوث.
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لة اليةکي ترةوة ،لة شـثعري کالسـيکي عةرةيب و فارسـي و کورديدا و بة تايبةت
لـة غةزةصـدا بـة ژمـارةي کؤپلـةکان يةکثتي ئةندامواريـش لـة گؤذثدايـة .لـة غةزةصدا
هـةر کام لـة کؤپلـةکان لـة بـاري ماناييةوة سـةربةخؤن و هةر کؤپلةيةو باسـي دياردة و
شـوثن و چريؤکثـک دةکات؛ لـة غةزةصـدا کؤپلـةکان تةهنا بة هؤي يةکثيت سـةرواوة
و هاوچةشـنيي کثشـةوة پثکـةوة بةسـتراونةتةوة و کؤيـةک بةناوي غةزةصيان دروسـت
کـردووة .لـة نةريتي ئةدةبيـي ئةردةآلنـدا ،بـةآلم ،لـة زؤربـةي کاتةکاندا هةر شـثعرةو
دةربـارةي بابةتثکـة؛ کةچـي لة غةزةصدا هـةر کؤپلةيةک دةربـارةي بابةتثکة .هةربؤية،
لـة نةريتي ئةدةبيـي ئةردةآلنـدا لـة هةر شـثعرثکدا هةسـت به يـةک يةکثتي ئةنداموار
دةکـرث؛ واتـة  ،لثـرةدا يـةک يةکـةي مانايـي گـةورة هةيـة و سـةرجةم کؤپلـةکان
بةشـدارن لـة تةواوکـردين ئةو يةکـة ماناييـةدا .لثرةداية کـة پثوةندييةکـي دوو اليةنةية
لـة ئارادايـة لـة نثـوان کؤپلـة وةک پاژثکـي خـاوةن يةکـةي مانايـي بچـووک و کؤي
شـثعرةکة وةک گشـتثکي خـاوةن يةکـةي مانايي گـةورة .ئةم پثوةندييـةي نثوان پاژ و
گشـت (جـزء و کل) لـة بـاري ماناييـةوة لـة غةزةصـدا نابينـدرث چونکة يةکـةي مانايي
کؤپلـةکان لـة غةزةصـدا پثوةندييان پثکـةوة نيية.
و) سروشـت لـة بةرهةمـة ئةدةبييـةکاين نةريتي ئةدةبيـي گؤرانيدا خـاوةن جثگة و
پثگةيةکـي بةهثـزة .سروشـت لثـرةدا دةبثتـة هةصگري خةسـصةتثکي رؤحاين؛ سروشـت
لثـرةدا دةبثتـة سـةرچاوةي سـرووش بـؤ شـاعري .ديـاردة سروشـتييةکانيش بـة دةنگ و
رةنگيانـةوة لـة نةريتي ئةدةبيـي ئةردةآلندا بـة شـثوةيةکي هونـةري نوثندراونةتةوة.
يةکثـک لـة هـؤکارةکاين گرنگايـةيت پثگـةي سروشـت لـة نةريتي ئةدةبيـي
گؤرانيـدا دةگةذثتـةوة بـؤ ئامادةبـووين بيري سـؤفثيت لـةم نةريتـةدا .وةک دةزانـرث
سـؤفيزم (واتة ،سـؤفيگةري) لة رثبازة جياجياکانيدا لة سيسـتةمي فةرهةنگيي سـةردةمي
ئةردةآلنـدا خـاوةين پلـهو پايةيةکـي ديـار بـوو .بثسـاراين و مةولـةوي دوو شـاعريي
گـةورةي سـةر بـة رثبـازي سـؤفيگةرين لـةم نةريتـةدا .يةکثـک لـة بنةواشـةکاين
سـؤفيگةري بريتييـة لـة بريؤکـةي «وحـدت الوجـود» .بـة پثـي ئـةم بريؤکةيـة داهثنةر و
داهثنـراو ،خولقثنـةر و خولقثنـراو ،واتـة خـوا و سروشـت ،يةکدةگرنـةوة و جؤرثـک
1
ئةمئةوثتي (واتـة ،اينهمـاين) لـة نثوانيانـدا چـث ئةبـث.
 -1ئـةم زاراوةيـة لـة فةلسـةفة و حيکمـةيت ئيسلاميدا و بـة زمـاين عـةرةيب بـة مةنتيقـي «هوهـو» ناسـراوة و لـة
ئينگليسيشـدا بـة  identityناودةبـرث .بـؤ پثوةنديـي نثوان مةنتيقي «هوهـو» و بريؤکةي «وحدت الوجـود» بذوانة بؤ
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ديـارة ،شـاعريي سـؤفييش لـةم ئةمئةوثتييـة بثبةش نييـة و ئةويش بؤخـؤي لة هةوص
و تةقاالدايـة بـؤ بـوون بـة بةشـثک لـةم يةکانگريييـة .ئامـاژة فرةپاتةکان بؤ سروشـت لة
شـثعرةکاين نةريتي ئةدةبيـي ئةردةآلنـدا و بـة تايبـةت لـة بةرهةمي شـاعرياين سـؤفيدا
پيشـاندةري پثگـة و بايةخـي رؤحانيـي سروشـت و تومخـة سروشـتييةکانة .لـة پـاص
ئةمانةشـدا ،هـةر سـةبارةت بـه گرنگيـداين شـاعرياين هةورامـي و بة تايبـةت مةولةوي
بـه سروشـت لـة رووي چؤنيـةيت نواندنـةوةي ئةدةبييـةوة ،خورشـيد رةشـيد ئةمحـةد
د ةصث:
 ...مةولـةوي يةکـةم شـاعريي کـورده کـه توانيويـةيت وةسـفثکي جواين سروشتي
ئـةم خاکةمـان بـؤ بـکات .لـه وثنـه و تابلؤکثشـاندا وةک جوانناسـثک بـه شـثوةيةکي
جوان و قةشـةنگ پيشـان دراون ،له هةر چوار وةرزي سـاصدا وثنةي کةش و زيندووي
ناوچةکـةي بـه شـثوةيةکي وا هونةرمةندانـه نيـگار کثشـاوه کـه لـه زؤر شـوثندا واقيعي
بثـت و بـه شـثوةي کامثرايةکـي فؤتؤگـرايف وثنـه و تابصؤي ئـةو دميةنانه بـه خةياصثکي
ناسـکي رؤمانتيکي وةسـف بکات (رةشـيد ئةمحـةد.)78 :1989 ،
هـةر لـة درثـژةي ئـةو باسـةي سـةرةوةدا ،پثويسـتة بوتـرث سروشـت لـه وثـژةي
گؤرانيـدا بايةخثکـي رؤحـي و مةعنـةوي بةرچاويشـي هةيـه .شـاعري لـةم نةريتـةدا
وةکـوو پثغةمبةرثـک دةچثتـه نـاو سروشـتةوه و ئةرکـي ئـةوةي لـة ئةسـتؤيه لـه رازه
رؤحييـةکاين سروشـت تثبـگات و بـؤ خةصکـي بگثذثتـةوه چونکـه سروشـت خاوثـن و
بثگـةرده و لـه قورئـاين پريؤزيشـدا چةنـد جـار ئاماژة بؤ ئـةم بابةته کراوه که سروشـت
نيشـانةي پاکـي و گةورةيـي خوايـه لـهسـةر زةوي .ئةوةتا شـاعريي دصپاکـي ناوچةي
هةورامـان سـةرجني خـؤي بـؤ الي سروشتي بثگـةرد و خاوثـن رادةکثشـث و لةمـةذ
پاکـي و نةگـؤذي سروشـت قسـه دةکات و ئيـدي لـةو بؤچوونه کالسيسـتةي سـةدةي
هةژدةهةمـي رؤژئـاوا دوور دةکةوثتـةوه کـه مرؤڤـي ئاوةزيـار و هزرخـوازي ئةو دةمة
هةوصي دةدا تاکوو هةموو شـتثک تةنانةت سروشـتيش دةسـتکاري بکات و بة شـثوةي
پـارک و سـةيرانگاي ناوشـار دةريبثنـث.
ز) ئةگةر گرنگايةيت دةرکةوتين دوانةي عةقص /هةسـت لة شـثعردا رةچاو بکةين،
گل بابـا سـعيدي ،فرهنـگ جامـع اصطالحـات عرفـاين ابن عريب ،هتـران :انتشـارات زوار ،1387 ،صـص-1100 .
 1097و  .1161-1163بـؤ شـيکاريي ئـةم زاراوةيـة لـة فةلسـةفةي ئيدياليزمـي ئاصمـاين و بـة تايبـةت لـة هثگثـلدا
بذوانـة بؤ:
)Frederick Beiser, Hegel, London: Routledge, 2005, p. 61
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تثدةگةيـن کـة لـة نةرييت ئةدةبيـي ئةردةآلندا هةردةم هةسـتثکي پذ لـة جؤشوخرؤش
و بةسـؤز لـة ئارادايـة کـة خةياصـي داهثنـةري شـاعري دةيکاتـة بةرهةمثکـي هونـةري.
هـةر بؤيـة لـةم نةريتـةدا بـة دةگمـةن رووبـةذووي دةرکةوتـةکاين عةقصثکـي وردبيين
لثکـدةرةوة دةبينـةوة؛ ئـةو عةقصـه لثکدةرةوةيـةي لـة نةريتي ئةدةبيـي بابانـدا وة
بةرچـاو دةکـةوث .ئـةو زاراوة فةلسـةفيانةي لـة نةريتي ئةدةبيـي بابانـدا و بـة تايبةت لة
بةرهةمـةکاين نـايل و مةحـويدابـةکار هاتـوون کةمتـر لـة نةريتيي ئـةدةيب ئةردةآلندا
رةنگيـان داوةتةوة.
ئامادةبـووين هةستي قـووص و بةسـؤزي شـاعري لـة نةريتي ئةدةبيـي ئةردةآلنـدا
شانبةشـاين مؤرکـة سروشـتييةکاين زاراوةي گؤراين و هةروةهـاش نواندنةوةي اليةنة
رؤحانييـةکاين سروشـت و تومخة سروشـتييةکان لة سـؤنگةي خةياصـي داهثنةرانةوة لة
ئاکامـدا دةبنـة هـؤي خولقانـدين بةرهةمثـک کة وةک سروشتي ئـةو ناوچةية پاک و
بثگـةرد و رةوانـة و وةک دةرووين شـاعريةکة پذجؤشوخرؤشـة .هةربؤيـةش ،ئةگةر
بةردةنگـي شـثعري کالسـيکي کـوردي ،وةک بةرهةمـةکاين نـايل ،سـامل ،کوردي و
مةحـوي ،کةسـاين نوخبـة و خوثنـةوارن و پثويسـتيان بـة دةکارگرتني وزةي عةقـص و
خةياصـة بـؤ تثگةيشتن لـة شـثعرةکة و لثکدانـةوةي دثـذةکان و راڤةکاريي دةسـتةواژة
و زاراوة فةلسـةفييةکان ،بةردةنگـي بةرهةمـةکاين نةرييت ئةدةبيي ئـةردةآلن خةصکاين
ئاسـايني و هةمووشـيان خثـرا دةکةونـة ژثـر کاريگةريـي عاتيفيي ئـةو بةرهةمانةوة.
 -6بةراوردکاريـي شثوازناسـانةي وثـژةي گـؤراين و وثـژةي کرماجنـي
ناوةذاسـت
لـةم خشـتةيةي خـوارةوةدا هـةوص دراوة زؤر بـة کـوريت جياوازييـة شثوازناسـانةکاين
نثـوان دوو نةريتي ئةدةبيـي گؤراين و کرماجني ناوةذاسـت خبرثنة بـةر چاو .هةصبةت
درکانـدين ئـةم خاصـة گرنگة کة ئـةم تايبةمتةندييانـة رةها نني و زؤر جـار هةصئةکةوث
کـة منوونـةي ريزپةذيشـيان تثدايـة .واتـة ،هةنـدث جـار لـة نةريتي ئةدةبيـي گؤرانيـدا
چاومـان بـة چةند خةسـصةتثک دةکـةوث کة لةگةص کـؤي تايبةمتةندييـةکاين ئةو پؤلة
بةرهةمـةي نـاو نةريتةکـةدا ناتةبـان .هةروةهـاش ،لثـرةدا مةبةسـت وثـژةي کالسـيکي
کرماجني ناوةذاسـتة.
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تايبةمتةنديي شثوازناسانه
(فؤرم و ناوةرؤک)

شثعري کالسيکي کرماجني
ناوةذاست

شثعري رؤمانتيکي گؤراين

کثش

عةرووزي

بذگةيي

فرةپاتيي وشةي بياين

عةرةيب

فارسي

قاصيب ئةدةيب

غةزةص و قةسيدة

جووتسةروا

سةروا

يةکثيت سةروا

سةرواي ناوةکي و جيا

ئولگووة دةنگييةکان

کةم

زؤر

دوانةي روخسار /ناوةرؤک

روخسار

ناوةرؤک

يةکثيت ئةنداموار

زؤر (بة ژمارةي کؤپلةکان)

کةم (زؤرتر يةک يةکثيت)

فرةپايت شوثن

شار؛ ديوةخان

سروشت؛ دميةن

بزناراوة

سؤراين /موکري

هةورامي

مرينشني

بابان ،موکريان

ئةردةآلن

دوانةي عةقص /هةست

عةقصي لثکدةرةوةي وردبني

هةسيت پذجؤش و بةسؤر

بةردةنگ

نوخبة و خوثنةوار

خةصکي ئاسايي

ئوسلووب

کالسيک (عةرةيب ،فارسي)

خؤماصي و رةسةن

قوتاخبانةي ئةدةيب

کالسيسيزم

ذؤمانتيسيزم

 -7ئةجنامي لثکؤصينةوة
لـةم لثکؤصينةوةيـةدا بـة سـةرجندان بة پثناسـةي زاراوةگةيل شـثواز ،رثبـاز ،قوتاخبانة،
و نةريتي ئـةدةيب بـةو ئاکامـة گةيشـتني کة بة مةبةستي ناوبـردن و دةستنيشـانکردين
هاوشـثوةيي و هاوچةشـنيي شثوازناسـانةي کـؤي ئـةو پؤلـة بةرهةمـة ئةدةبييـةي لة دوو
سـةدةي کؤتايـي دةسـةآليت ئةردةآلنةکانـدا بـة زاراوةي گـؤراين هاتوونةتـة بةرهـةم،
پثويسـتة کةصـک لـة زاراوةي «نةريتي ئةدةبيي گـؤراين» وةربگيردرث و بةکارهثناين
زاراوةکاين تـر هـةر کامةيان بؤخؤي رووبةذووي جؤرث کةموکؤذي و کةمايةسـيمان
دةکاتـةوة .هةروةهـاش ،لـة سـؤنگةي خوثندنـةوةي سـث منوونة شـثعر لة سـث شـاعري
لـة سـةدةگةيل يازدة ،دوازدة و سـثزدة ،چةنديـن تايبةمتةنديي شثوازناسـانةي بةرهةمة
ئةدةبييـةکاين نةريتي ئةدةبيـي ئـةردةآلن دياريکـران کـة بة کـوريت بريتني لة :کثشـي
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بذگةيـي ،هةصبـژاردين وشـةي فارسـي زياتـر لـة چـاو وشـةي عـةرةيب ،بةکارهثنـاين
قاصبي ئةدةبيـي جووتسـةروا ،بةکارهثنـاين بـة لثشـاوي سـةرواي ناوةکـي و ئيمـاژ و
ئولگـووة دةنگييـةکاين تـر وةک هاونشـينيي دةنـگ و ناوةدةنـگ ،گرنگيـدان بـة
نـاوةرؤک لـة چاو روخسـار و هةبـووين يةک يةکثتي ئةنداموار لة کؤي شـثعرةکةدا،
رةنگدانةوةي سروشـت و دميةنة سروشـتييةکان ،کارابووين هةستي پذجؤشوخرؤش
لـه باتيـي گرنگيـدان بـة عةقصـي لثکـدةرةوةي وردبين و رووکـردن لـة بةردةنگـي
ئاسـايي .ئـةوةي جثگـةي سـةرنج و بايةخـة لـةم لثکؤصينةوةيـةدا ئةوةية کة سـةرجةمي
ئـةم تايبةمتةندييانـه لـة کؤتاييدا دةبنـة هؤي خولقاين بةرهةمثکي ئـةدةيب کة لة رووي
ئوسـلووبةوة هيـچ تايبةمتةندييةکـي لـة ئـةدةيب کالسـيکي عـةرةيب و فارسـي ناچث و
دةبثتـة خـاوةن و هةصگـري مؤرکـي رةسـةنايةيت و رةهةندثکـي خؤماصـي .هةصبـةت
ئـةم تايبةمتةندييـة شثوازناسـانةگةلة کـؤي بةرهةمـة ئةدةبييـةکاين سـةردةمي ئةردةآلن
ناگرثتـةوة و هةر بؤيةش لةم سـةردةمةدا هةسـت بة دوو نةرييت ئـةدةيب دةکةين؛ دوو
نةريتي ئةدةبيـي جيـاواز يان دوو جؤر هاوشـثوةيي شثوازناسـانة کة دةکـرث يةکثکيان
بـة نةريتي ئةدةبيـي زاص يـان زؤرينـة نـاو بربث کـة لـة زؤر رووةوة پثچةوانـةي نةرييت
ئةدةبيـي بابانـة وةک بةرهةمـةکاين بثسـاراين ،خانـاي قوبـادي ،مةولةوي ،مةسـتوورة،
وةيل دثوانـة و ،ئةويديـش دةتوانـرث بـة نةريتي ئةدةبيـي کةمينة يان پةراوثـزي ناودثر
بکـرث؛ ئةمـةش ئـةو نةريتةيـة کـة لـة بةرهةمـي هةنـدث شـاعريي کؤتايـي دةسـةآليت
ئةردةآلنةکانـدا رةنگـي داوةتـةوة وةک سـاملي سـنة و مةجدي.
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