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١- سەرەتا

رسوشــت یەکــەم ســەرچاوەی جوانییــە و مــرۆڤ یەکــەم  جار لە نــاو رسوشــتدا جوانیی 

ناســیوە و هــۆی جوواڵندنــی هەســتەکانی بــووە. بــە درێژایــی مێــژوو، فەیلەســووف 

ــان  ــەم چەمکەی ــەری ئ ــی و هون ــەفی، ئایین ــی فەلس ــی رێبازەکان ــە پێ ــدان ب و بیرمەن

پێناســە کــردووە و هــەرکام هەوڵیــان داوە لــە گۆشــەنیگایەکەوە ئــەم زاراوەیــە رشۆڤــە 

بکــەن، بــەاڵم هیچــکام لێکدانەوەیەکــی تەواویــان نەخســتۆتە روو، ئــەوەش بــۆ ئــەو 

ــی دوو  ــە. جوان ــی و ناڕوون ــی، رێژەی ــەوە کــە خــودی چەمکــی جوان ــە دەگەڕێت هۆی

جــۆرە: یەکــەم جوانیــی رسوشــتی و دووهــەم جوانیــی هونــەری. مەرجــی ســەرەکی 

ــەردەوام بەهــۆی پێشــکەوتنی  ــی ســۆز و خۆشــییە. ب ــدا ئافراندن ــی هونەری ــە جوانی ل

ــۆڕان  ــی گ ــش تووش ــای جوانی ــەوە، وات ــان و بیرکردن ــۆری ژی ــگا، ج ــرۆڤ، کۆمەڵ م

دەبــێ و لێکدانــەوەی نوێــی بــۆ دەکــرێ، هــەر ئــەو لێکدانەوانــە زیندوویی،گرنگــی و 

بایەخــی جوانــی دەردەخــەن.

ــار الی  ــەم  ج ــەوە و یەک ــن دەگەڕێت ــش زایی ــاڵ پێ ــۆ٥٠٠ س ــی ب ــژووی جوانیناس مێ

ــداوە. فەیلەســووفانی یۆنانــی وەک هیراکلیــت، دێموکریــت  ــەکان ســەری هەڵ یۆنانیی

ــەر  ــە و هون ــەر، جوانیی ــەرەکیی هون ــتەی س ــە کەرەس ــووە ک ــان وا ب ــوون رای و ئەفلت

ــی  ــی فۆرم ــوون و گونجان ــە ئاوێتەب ــی ل ــژی جوان ــە و چێ ــایی کردنەوەی جوانیی الس

ــە  ــری تێگەیشــن و تێڕامــان ل ــت. بی ــە دەســت دێ ــی هــزر ب ــەری و جوانی کاری هون

جوانــی بەگشــتی لــە ســەردەمی کلســیکدا گەیشــتە چڵەپۆپــەی گەشــەکردن، واتــە لــە 

نێــوان ســەدەکانی شەشــەم و ســێهەمی پێــش زاییــن، چیرۆکەکانــی هۆمیــرۆس )ئەلیــاد 

ــەت شــیعرە  ــن، بەتایب و ئۆدیســە( و چیرۆکــە شــیعرییەکانی )هیســیۆدووس( دەرکەوت

ــەوە )احمــدی، ١٣٨٠:  ــد، بووژان ــەکان و هت ــەکان و درامــا و یادداشــتە مێژوییی عاتفیی

ــری، ١٣٨٨: ١(. ٢٧؛ وزی

ــۆ ســەرەتای ســەدەی  ــە شــێوەیەکی زانســتی ب ــژووی ســەرهەڵدانی جوانیناســی ب مێ

ــاندێرکۆتلیب  ــی ئەلێکس ــووفی ئاڵامن ــار فەیلەس ــەم  ج ــەوە. یەک ــەم دەگەڕێت هەژدەه

ــاوەڕی  ــای »ب ــرت وات ــە پێش ــن )١٧٦٢-١٧١٤( زاراوەی "aesthetics"ی ک ــاوم گارتێ ب

هەســتیاری« هەبــوو لــە کتێبێــک هــەر بــەم نــاوە بــۆ ئــەو لقــە زانســتییەی هەڵبــژارد. 

لــە روانگــەی گارتێــن، جوانــی بریتییــە لە تێگەیشــن لــە رێگــەی هەســتەکان. زاراوەی 

ئەســێکتیک لــە بنەڕەتــدا وشــەیەکی یۆنانییــە و واتــای هەســت یــان تیۆریی هەســتەکان 



169 جوانیناسی و شیعری هصمن

ــە  ــەم پێی ــە هەســت. ب ــدا، وات ــە فەرهەنگــی یۆنانی دەگەیەنــێ. وشــەی "aesthetics" ل

جوانیناســی لقێکــی تایبەتییــە لــە لێکۆڵینــەوەی هەســت و ویــژدان. دوای گارتێــن بــە 

چاالکیــی بیرمەندانێــک وەک کانــت و هێگێــل، جوانیناســی وەک لقێــک لــە زانســتە 

مرۆییــەکان لــە چوارچێــوەی فەلســەفەی هونــەردا پێناســە کــرا )احمــدی،١٣٨٠: ٢٧؛ 

ــری، ١٣٨٨: ١(.  وزی

شــاعیران و نووســەران گرنگــی و بایەخــی زۆر بــە الیەنــی جوانیناســیی بەرهەمەکانیان 

دەدەن و تەنانــەت هەنــدێ جــار بەرهەمەکانیــان تەنیــا لــە پێنــاو پێشکەشــکردنی جوانی 

و جوانیناســییە، چونکــە لــە نــاو دونیــای هونــەر و ئەدەبــدا )ئێســتاتیکا- جوانیناســی( 

ئامانجێکــی پیــرۆزە. هەمــوو هونەرمەندێــک بــە شــوێن جوانیــدا هەڵوەدایــە )عومــەر 

مســتەفا، ٢٠٠٩: ٢١-٢٢(. 

ــە  ــەرەکیی هەی ــی س ــدا رۆڵ ــی جوانی ــە ئافراندن ــە ل ــتانەی ک ــەو کەرەس ــک ل یەکێ

»زمــان«ە. زمــان لــە بەســتێنی شــیعر و لــە جەســتەی دەقێکــی شــیعریدا بــە ئیلهامێکــی 

ســیحراوی بەرجەســتە دەبــێ. شــیعر، دەربــڕی هەمــوو ئــەو هەست ونەســت و 

ــە زمانێکــی  ــەوە و ب ــە ناخــی شــیعرێکدا پەنگــی خواردۆت ــە ل ــە ک ســۆز و خەیااڵنەی

خەیــااڵوی و هونــەری دەردەبــڕدرێ. شــیعر ئــەو دونیــا خەیااڵوییەیــە کــە لــە ناخــی 

ــکان.  ــە رس ــدا دێت ــتێنی زمان ــە بەس ــە و ل ــی وش ــە فۆرم ــێ و ل ــاعیرەوە هەڵدەقوڵ ش

ــی  ــە ئافراندن ــی ل ــی لێهاتووی ــیعرەکانیدا نواندن ــە ش ــاعیر ل ــەرەکیی ش ــی س ئامانج

جوانــی و یاریکــردن بــە وشــە و بەکارهێنانــی زمانێکــی تایبەتــی پــڕ لــە هێــام و وێنــەی 

شــیعرییە. ئەرکــی شــاعیر بەرزکردنــەوەی زمــان لــە شــێوە گشــتییەکەیەوە بــۆ دەنگێکی 

تایبەتییــە کــە لــە رێــگای جیهانبینــی و بەهــرەی خۆیــەوە لــە رێکرتیــن و کاریگەرتریــن 

ــە هــۆی بەرهەم  هێنانــی نیشــانە و دەنــگ و ئاوازەکانــی  ــا دەکــرێ و دەبێت شــێوەدا وێن

ــاوازە.  ــە شــێوەیەکی ن ب

لــە رشۆڤــەی هونــەردا، شــیعر هونــەری کەالمییــە و بەهــۆی ئــەوەی لــە چوارچێــوەی 

زمانــدا ئاراســتە دەکــرێ زیاتــر لــە هونەرەکانــی تــر پەیوەندیــی بــە گوێگــرەوە هەیــە و 

کاتێــک ئاوێتــەی جوانــی دەبــێ، دەتوانــی گوێگــر بــە جۆرێــک قەناعەتــی دەروونــی 

بگەیەنــێ. ئــەدگار ئالێــن پــۆ لــە رشۆڤــەی شــیعردا دەڵێت: »شــاعیر بــە چاکــە و خراپە 

ــە مێشــکی دەتەنــێ. ئەرکــی شــاعیر گەیشــن  ــا جوانیی ــە، تەنی ــان دزێــوی کاری نیی ی

بــە جوانییەکــی بەربــاوە کــە جوانیــی دونیــا شــەبەقێک لــەوە« )پورنامداریــان،١٣٨١: 
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ــدا  ــک تێی ــوو تاکێ ــە و هەم ــۆکاری پەیوەندی کردن ــرۆڤ ه ــان الی م ــی زم ئەگەرچ

ــان،  ــە. زم ــۆکارە، ئامانجیش ــەوەی ه ــە ل ــیعردا جگ ــە ش ــان ل ــەاڵم زم ــن، ب هاوبەش

کەرەســتەی ســەرەکیی شــیعرە و یەکێــک لــە پێکهاتــە و رەگەزەکانــی وێنــەی شــیعری 

یــان وێنــەی هونەرییــە. زمانــی ئەدەبــی بــە هــەر شــێوازێک بــێ لــە زمانــی ئاخاوتنــی 

ــە و  ــی رەوانبێژیی ــۆی رازەکان ــێکی بەه ــەش بەش ــرتە، ئەم ــرت و جوان ــایی رەوان ئاس

ــەرم- ــە گ ــە ک ــەی هونەریی ــی وێن ــم و پێکهاتەکان ــۆی توخ ــی بەه ــەکەی تریش بەش

وگــوڕی و جوانــی بــە زمــان دەبەخشــن، بەهــۆی ئــەو هەمــوو ســۆز و خەیاڵــەی کــە 

ئاوێزانــی زمــان دەبــن. زمــان بــەم شــێوەیە دەبێتــە جل وبــەرگ بــۆ هــزری نــاو پەیامــی 

ــی، ٢٠٠٩: ٤١-٤٣(. ــلیوە عیس ــراوە )س هۆن

ــەک  ــە چ پێوانەی ــەکار و رەخنەگــر ب ــەدی دێــت و رشۆڤ ــی چــۆن ب ــەوەی کــە جوان ئ

دەبــێ هەڵیســەنگێنن، لــەو پرســیارانەیە کــە کەمــرت وەاڵم دراونەتــەوە. هەڵســەنگاندنی 

شــیعر بەتایبــەت لــە رووی جوانییــەوە وەک بــەراوردی شــتێکی شــیاوی پێــوان نییــە 

ــەی  ــەو بۆچوونان ــک ل ــی هەڵبســەنگێرێ. زۆرێ ــە کەرەســتەیەکی تایبەت کــە بکــرێ ب

ــەک  ــە الی ــش ل ــە زەوقی ــەلیقەیین، بۆی ــی و س ــارادان زەوق ــە ئ ــی ل ــەر جوان ــە لەس ک

ــۆ تاکێکــی  ــە تاکێکــەوە ب ــە الیەکــی کــەوە ل ــە، و ل یاســایەکی تایبەتــی و روونــی نیی

ــێوەکانی  ــن ش ــە بەناوبانگرتی ــک ل ــە یەکێ ــن ب ــس پری ــە. الرنێ ــی هەی ــر جیاوازی ت

ئەزموونکــراوی ئەدەبــی ئامــاژە دەکات و دەڵــێ: »دەکــرێ هــەر توخمێــک لــە شــیعردا 

تەنیــا بــەو ســەردێڕە کــە ئاخــۆ توانیوێتــی شــیعر بــۆ گەیشــن بــە ئامانجــی ســەرەکیی 

یارمەتــی بــدات، هەڵســەنگێنین. هەروەهــا دەتوانیــن بــە شــێوەیەکی گشــتی لە شــیعردا 

لــەو رووەوە کــە ئاخــۆ ئــەو توخامنــە )توخمــی شــیعری( دەســت بــە دەســتی یەکیــان 

ــن، ١٣٧٣:  ــن« )پری ــە داوەری بکەی ــان ن ــدووە ی ــان خوڵقان ــی تەواوی داوە و کۆمەڵێک

١٠٣(. کالرێــج هــەر لەســەر ئــەو بۆچــوون و بنەمایــە، جوانیــی شــیعر لــە دەرەنجامــی 

جوانیــی تــەواو توخمــە پێکهێنەرەکانــی دەزانــێ و دەڵــێ: »لــە شــیعردا چێژێکــی کــە 

لــە تــەواوی بەرهــەم بــە دەســت دێــت، لەگــەڵ چێژێکــی کــە لــە هــەرکام لــە بەشــە 

جیاکانــی شــیعر وەردەگیــرێ، گونجــاوە و تەنانــەت لەوێشــەوە ســەرچاوە دەگــرێ و 

ــێ و  ــان هەب ــەم بۆچوونەم ــرێ ئ ــە دەک ــز، ١٣٧٣: ١٧٣(. کەوای ــدن« )دیچ ــە ئافران دێت

بڵێیــن کــە جوانیــی شــیعر ئــاکام و بەرهەمــی جوانیــی تــەواو توخمــە پێکهێنەرەکانــی 
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وەک فــۆرم و نــاوەرۆک و بــە واتایەکــی تــر، بێــژە و واتایــە.

ــی دەرەوە  ــە: ١. جوانی ــن ل ــی شــیعر بریتی ــەرەی جوانی توخمــە ســەرەکییەکانی پێکهێن

ــی.  ــی رێک وپێک ــاوەرۆک(، ٣. جوانی ــاوەوە )ن ــی ن ــەت(، ٢. جوانی ــان رواڵ ــۆرم ی )ف

ــان، ب.  ــی زم ــف. جوانی ــووە: ئەل ــەش پێکهات ــم و ب ــێ توخ ــە س ــی دەرەوە ل جوانی

ــی.  ــی خەیاڵ ــاوازی، ج. جوانی ــی ئ جوانی

جوانیی ناوەوە، بریتییە لە: ئەلف. سۆز، ب. هزر، ج. واتا.

لــەم وتــارەدا تیشــک دەخرێتــە ســەر بەشــێک لــە جوانیناســیی ئــاوازی و جوانیناســیی 

ــن دا  ــیعرەکانی هێم ــە ش ــیعری ل ــەی ش ــی وێن ــەوە و ئافراندن ــە رازاندن ــە ل ــی ک خەیاڵ

رۆڵــی ســەرەکییان هەیــە. 

ــکاری و بەســەرهاتەکانی نیشــتامن  ــەی گۆڕان هێمــن بەهــۆی هەســتیاربوونیەوە زۆرب

ــدوون.  ــێ  خوڵقان ــی پ ــیعریی نوێ ــەی ش ــیعر و وێن ــی ش ــە هەوێن ــەی دەکات و زێدەک

ــی  ــە جیاوازەکان ــەی دۆخ ــن ئاوێن ــی هێم ــە دیوان ــیعری ل ــی ش ــە وێنەکان ــێک ل بەش

ــەم  ــی ئ ــۆ گۆڕانکارییەکان ــەک ب ــرێ خوێندنەوەی ــە دەک ــەم پێی ــەر ب ــە و ه کۆمەڵگای

ــە  ــی ب ــە رۆچوون ــەر ب ــرێ. خوێن ــیعرەکانی بک ــی ش ــە رووی ناوەرۆک ــەردەمە ل س

ــی،  ــتییەکانی مێژووی ــە راس ــک ل ــە زۆرێ ــێ ب ــن دا دەتوان ــیعرەکانی هێم ــی ش ناواخن

کۆمەڵناســی،کەلتووری، سیاســی و داب ونەریتەکانــی کۆنــی کــوردەواری ســەردەمی 

ــگات. ــاعیر ب ش

ئــەم وتــارە لــە روانگــەی زانســتی جوانیناســییەوە دەڕوانێتــە شــیعری هێمــن و پاشــان 

بــە پشت بەســن بــە مێتــۆد و شــێوازی زانســتی جوانیناســی چەنــد دێڕێکــی گوڵبژێــر 

لــە دیوانــی هێمــن تاوتــوێ دەکات. مەبەســت لــەم وتــارە تەنیــا ئــەوە نییــە  بســەملێنین 

شــیعری هێمــن بەهــرەی جوانیناســی  هەیــە و بــەس، بەڵکــوو لــە روانینێکــی گشــتیدا 

ــتی  ــی زانس ــارەزای کاریگەری ــورد ش ــاعیرانی ک ــە ش ــتییەیە ک ــەم راس ــەری ئ دەرخ

جوانیناســی بەتایبــەت جوانــکاری و روونبێــژی لەســەر رواڵــەت و ناوەرۆکــی 

ــۆ  ــەم  زانســتانه ب ــان ل ــەڕی تێگەیشــتوویی بەهرەی ــەو پ ــە ب ــوون، بۆی ــی ب وتــەی ئەدەب

رازاندنــەوەی شــیعر و ئەدەبــی کــوردی وەرگرتــووە. لێکدانــەوەی شــیعری هێمــن لــە 

ــەم  ــێک ل ــا بەش ــارەدا تەنی ــەم وت ــە، ل ــی درێژخایەن ــییەوە، بابەتێک ــەی جوانیناس روانگ

ــەوەی لەســەر دەکــرێ. ــاوە لێکدان زانســتە بەرب
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٢- تەوەری یەکەم: جوانیناسیی دەرەوە )ئاوازی ناوەوە و دەرەوە(

لــە زاراوەی ئەدەبیــدا بــە رازاندنــەوەی وتــەی پــاراو و رەوان لــە شــیعر و پەخشــاندا، 

ــە  ــی ئەدەبیی ــە زانســتی رەوانبێژی ــکاری بەشــێک ل ــن. زانســتی جوان ــکاری دەڵێ جوان

ــە دوو بەشــی ســەرەکیی جوانکاریــی بێژەیــی و جوانکاریــی واتایــی پێکهاتــووە.  و ل

بــە واتایەکــی دیکــە، زانســتی جوانــکاری کۆمەڵێــک تەڵەکەیــە وتــەی ئاســایی دەکاتــە 

ــە  ــێ. ب ــی دەگەیەن ــەرزی ئەدەب ــتێکی ب ــە ئاس ــی ب ــەی ئەدەب ــان وت ــی ی ــەی ئەدەب وت

ــاوازی دەنگــی  ــەری ئ ــە پێکهێن ــان رســتەدا ک ــڕ ی ــە دێ ــد وشــە ل ــان چەن وشــەیەک ی

)فونێتیــک(ی وتــەن یــان ئــاوازی دەنگیــی دێــڕ یــان رســتە بەهێزتــر دەکــەن، 

جوانکاریــی بێژەیــی دەڵێــن. بــە واتایەکــی تــر، رازەکانــی بێژەیــی بــەو رازانــه دەڵێــن 

بەدیهێنــەری جوانــی و رازێنــەرەوەی رواڵەتــی وتــەن. زۆرجــار بــە بەهــرە  وەرگرتــن لــە 

رازەکانــی بێژەیــی، وتەیەکــی ئاســایی شــێواز و فۆرمــی ئەدەبــی دەگــرێ یــان بایەخــی 

ــر دەبــێ.  ــی بەهێزت ئەدەب

لــە جوانکاریــی بێژەییــدا، مەبەســت ئەوەیــە بزانیــن هەنــدێ جــار جوانیــی وتەیەکــی 

ــەو  ــە ئ ــەکانە، وات ــی وش ــاوازی بەین ــی و ئ ــی زۆری دەنگ ــۆی پەیوەندی ــی بەه ئەدەب

ئاڵقــە نەدیــرتاوەی وشــەکان بەیــەک گــرێ دەدا و پێکهاتــەی ئەدەبــی دروســت دەکات، 

ماهییەتــی دەنگــی و ئاوازیــی هەیــە. رۆڵــی جوانکاریــی بێژەیــی، ســەرجەم لــە کــن 

یــەک دانانــی ئــەو وشــانەیە کــە بزوێــن و نەبزوێنەکانیــان بــە تــەواوی وەک یەکــن یــان 

ــاوازی  ــە ئ ــەوەی تەڵەکەیەک ــی، لێکدان ــی واتای ــه. جوانکاری ــان هەی ــدی رێژەیی پەیوەن

واتایــی بێــژە بەهێزتــر دەکات و راســتەوخۆ کاریگەریــی لەســەر ناوەرۆکــی وتــە هەیــە 

ــه  ــه ل ــی، جگ ــی واتای ــێ. جوانکاری ــی دەگەیەن ــەرزی واتای ــتێکی ب ــه ئاس ــژە ب و بێ

رازاندنــەوە و بەهێزکردنــی الیەنــی واتایــی، تــا رادەیــەک کاریگــەری لەســەر رواڵەتــی 

وتــەش هەیــە و پەیوەندیــی واتایــی لــە بەینــی وشــەکاندا پێک دەهێنــێ. بــە واتایەکــی 

دیکــە، ئەگــەر جوانکاریــی بێژەیــی وشــەکان بەهــۆی وێکچوونــی هەرچــی زیاتــری 

ــی  ــی دەنگی ــدا پەیوەندییەک ــە بەینیان ــرێ دەدا و ل ــەوە گ ــەکان بەیەک ــن و نەبزوێن بزوێ

هەســت پێکراو دروســت دەکات، جوانکاریــی واتایــی وەک ئاڵقەیەکــی نادیــارە 

ــە  ــی ل ــی واتای ــێ و هاوڕێژەی ــەوە دەلکێن ــەری بەیەک ــێوازێکی هون ــە ش ــەکان ب وش

بەینیانــدا پێک دەهێنــێ. لــە جوانکاریــی واتاییــدا بەگشــتی شــێوازێک لــە شــێوازەکانی 

هاوڕێژەیــی واتایــی بەینــی دوو یــان چەند وشــه بەرجەســتە دەکرێ. بەشــێک لــە رازە و 
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تەڵەکەکانــی پەیوەندیــدار بــە جوانکاریــی واتایــی لەگــەڵ نــاوەرۆک و زاتــی شــێوازی 

ئەدەبیــدا پەیوەندییــان هەیــە، وەک: شــوبهاندن، خواســن، درکە، زێدەڕۆیی و پۆشــین 

و هتــد. هیــچ بەرهەمێکــی ئەدەبــی نییــه لــەو رازانــە بێ بەهــرە بــێ. رەنگدانــەوەی ئــەم 

جــۆرە رازە و تەڵەکانــە لــە دێــڕ یــان رســتەدا هــۆی خەیــااڵوی و وێنەیی کردنــی وتەیــە 

و زمــان و بێــژە لــە شــێوازی ئاســایی دوور دەکەنــەوە و بایەخــی ئەدەبــی و هونــەری 

بــە رســتە یــان دێــڕ دەبەخشــن )زانســتی رەوانبێژیــی ئەدەبــی، ١٣٩٦: ٣-٥(.

ئــاواز »مۆســیقا« بەشــێک لــە پێکهاتــەی جوانیناســی و رەگــەزە بنەڕەتییەکانــی شــیعرە. 

ــە  ــیعر ب ــێ. ش ــۆز دەبزوێن ــت و س ــە و هەس ــی ئاوازیی ــیعر ئاخاوتنێک ــتیدا ش ــە راس ل

ــەران  ــاوەوە. لێکۆڵ ــاوازی ن ــان ئ ــێ ی ــاوازی دەرەوە ب ــا چ ئ ــووە، ج ــاواز نەب ــێ ئ ب

ئــاوازی شــیعر بــە خاڵــی جیاکــەرەوەی نێــوان شــیعر و پەخشــان )جیــا لــە پەخشــانی 

ــاوازی دەرەوە« و  ــە دوو بەشــی »ئ ــاوازی شــیعر ل ســەروادار( دەستنیشــان دەکــەن. ئ

»ئــاوازی نــاوەوە« پێکهاتــووە: ١. ئــاوازی دەرەوەی شــیعر ئــەو الیەنــەی جوانیناســی 

دەگرێتــەوە کــە ئەرکــی رێکخســتنی رووکاری دەرەوەی شــیعر لەخــۆ دەگــرێ و بریتین 

ــێ،  ــیعر پێک دەهێن ــی ش ــە ریتم ــیعر ک ــاوەوەی ش ــاوازی ن ــەروا. ٢. ئ ــش و س ــە کێ ل

ــتیی  ــاوازی گش ــیعردا ئ ــاوازی دەرەوەی ش ــەڵ ئ ــیعرە و لەگ ــی ش ــی گرنگ الیەنێک

ــاوازی دەنگــەکان و  ــە ئ ــە ل ــاوەوەی شــیعر بریتیی ــاوازی ن ــن. ئ هەڵبەســت پێک دەهێن

لێکــدان و دووپات کردنــەوە و پاش وپێش خســتنی وشــە و بەکارهێنانــی هەندێــک 

لــە کەرەســتە زمانییــەکان، جۆرێــک کــە زۆرجــار لــە کێــش کاریگەرتــر دەبــن. زۆرجار 

ئــاوازی نــاوەوەی شــیعر، زمانــی شــیعری و ئاســتی داهێنــان و پلــەی بــەراوردی نێوان 

ــتەفا، ٢٠٠٩: ١٠٧-١٠٨، ١٣٠(. ــەر مس ــاری دەکات )عوم ــاعیران دی ش

ــیعری داوە و  ــاوازی ش ــە ئ ــی ب ــی تایبەت ــیعرەکانیدا گرنگییەک ــەی ش ــە زۆرب ــن ل هێم

ــی  ــۆرم و ناوەرۆک ــە ف ــی ب ــی تایبەت ــاوەوە جوانییەک ــاوازی ن ــە ئ ــن ل ــە بەهرە وەرگرت ب

شــیعرەکانی بەخشــیوە و دەکــرێ وەک الیەنێکــی جوانیناســی لــە شــیعرەکانیدا 

ــەری  ــی پێکهێن ــد رازەیەک ــاوەوە و چەن ــاوازی ن ــارەدا ئ ــەم وت ــت. ل ــتە بکرێ بەرجەس

ــرێ. ــوێ دەک ــاواز تاوت ــەوەری جی ــە دوو ت ــاوەوە ل ــاوازی ن ئ

٢-١- دووپات

ــک  ــد دەنگێ ــی چەن ــی دووپات ــە ئەنجام ــەوە و ل ــاوەوە دەگرێت ــاوازی ن ــە ئ هونەرێک
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)بزوێــن و یــان نەبزوێــن(، یــان لــە ئەنجامــی رێکخســن و بــەدوای یەکــدا هاتنی وشــە 

ــڕی شــیعر جــۆرە ریتمێکــی خــۆش و ئاوازێکــی  ــاو دێ و دەســتەواژە و رســتەکانی ن

ــە رازەی دووپــات و  ــە بەهرە وەرگرتــن ل هەســتبزوێن و جــوان پێک دەهێنــێ. هێمــن ب

رازەکانــی تــری وەک دژیــەک، بەرامبــەری، هاوشــێوە، دوابەســەر و هتــد، ئاوازێکــی 

خــۆش و رەوانــی بــۆ نــاوەوەی شــیعرەکانی دروســت کــردووە. بــۆ منوونــە:

 ٢-١-١- دووپاتی نەبزوێن

کــه ماڵــت بــێ  کەماڵــت بــۆ چییــه لــەو شــارە وێرانــه

کــە ماڵــی دەوڵەمەنــدی دی،گوڵــم نەیویســت کەماڵــی مــن

)هێمن، ٢٧٠٨: ١٨٢( 

شــاعیر لەم دێــڕەدا بەهــۆی دووپاتی نەبزوێنــی »ڵ« و رازەی هاوشــێوەی لێکدراوی 

بــاو لــە وشــەکانی »کــە ماڵــت، کەماڵــت« ئــاوازی نــاوەوەی دێڕەکــەی بەهێز کــردووە 

ــەم دوو  ــاوە. دەکــرێ ئ ــان پێکهێن ــاوازی دەرەوە ئاوازێکــی گشــتی رازاوەی و لەگــەڵ ئ

رازەیــە وەک الیەنــی جوانیناســیی نــاوەوەی ئــەم دێــڕە دەستنیشــان بکــرێ. 

٢-١-٢- دووپاتی بزوێن 

کوڵمە ئاڵــێ نازنینــێ،  چاوکەژاڵــێلەبــارێ،  دڵ ڕفێنــێ،  نیــگارێ، 

)هێمن، ٢٧٠٨: ٢٧٠(

ــار  ــد ج ــڕە چەن ــەم دێ ــەری ئ ــەکانی پێکهێن ــە وش ــی »ێ« ل ــڕەدا، بزوێن ــەو دێ ل

دووپــات بووەتــەوە و ئــاوازی نــاوەوەی دێڕەکــەی بەهێزکــردووە. دەکــرێ ئــەم رازەیــە 

ــرێ.  ــان بک ــڕە دەستنیش ــەم دێ ــاوەوەی ئ ــیی ن ــی جوانیناس وەک الیەن

جێژنەیــە، بەزمــە، زەماوەنــدە، ســووررۆیــی خــەو، هاتــەوە هەنگامــی ســوور

)هێمن، ٢٧٠٨: ١٢٥(

ــات  ــڕە دووپ ــەم دێ ــەری ئ ــەکانی پێکهێن ــە وش ــی »ه« ل ــی نزم ــڕەدا، بزوێن ــەم دێ ل

ــە  ــی ب ــی خۆش ــردووە و ریتمێک ــز ک ــەی بەهێ ــاوەوەی دێڕەک ــاوازی ن ــەوە و ئ بووەت

ــت.  ــەر دەجووڵێنێ ــۆزی خوێن ــت و س ــیوە و هەس ــە بەخش دێڕەک
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٢-٢- هاوشێوە١

هونەرێکــی تــر کــە لــە پێکهێنانــی ئــاوازی نــاوەوە رۆڵــی ســەرەکیی هەیــە، هونــەری 

هاوشــێوەیە و ئــەم هونــەرە وەک توخمێکــی جوانیناســیی نــاوەوە دەستنیشــان دەکــرێ. 

ــن،  ــەوەدا  وەک یەک ــت و خوێندن ــە پی ــە ل ــە ک ــە دوو وش ــدا ب ــتی جوانکاری ــە زانس ل

ــە  ــە وش ــێوە ل ــن. رازەی هاوش ــێوە دەڵێ ــە، هاوش ــان هەی ــادا جیاوازیی ــە وات ــەاڵم ل ب

ــان  ــیعر ی ــاوەوەی ش ــاوازی ن ــێ و ئ ــی پێک  دەهێن ــی و هارمۆن ــتەدا   هاوڕێژەی ــان رس ی

پەخشــان  بەهێزتــر دەکات. هاوشــێوە، لەســەر نزیکــی و لەیەکچوونــی زیاتــری بزوێــن 

ــەک دەچــن. ــە جۆرێــک  وشــەکان لەی ــووه، ب ــی دوو وشــە پێکهات و نەبزوێنەکان

ــن ــاک دەبین ــی چ ــی کاوەکان ــە مەرگ کــە جەرگــی کیــژەکان پــڕ چــاک دەبینــنک

)هێمن، ٢٧٠٨: ١١٥( 

لــەم دێــڕەدا ، لــە بەینــی دوو وشــەی »چــاک« هاوشــێوەی تــەواو هەیــە. دوو وشــە 

هاو پیــن، بــەاڵم لــە واتــادا بــە تــەواوی جیاوازییــان هەیــە. »چــاک« ی یەکــەم بەواتای: 

بــاش و جــوان. »چــاک«ی دووهــەم بەواتــای: درز، دادڕاوە. 

دەرکــی داخســتوە لــە تــۆ بابــت کەچــی دەرکــی نییــه

داخســتنە هومێــد  دەرکــی  تــۆ  لــە  داخســن  دەرکــە 

)هێمن، ٢٧٠٨: ١١٥(

ــێوەی  ــەی»دەرک« هاوش ــی دوو وش ــە بەین ــدا ل ــی یەکەم ــە باڵ ــڕەدا، ل ــەم دێ ل

لێکــدراوی نزیــک هەیــە. دوو وشــە هاوپیــت و هاوبڕگــە و هاوکێشــن، بــەاڵم لــه هێــز 

)تکیــە(دا جیاوازییــان هەیــە. جیــاوازی بەینــی ئــەم دوو وشــەیە دەکــرێ وەک یەکــەم 

هــۆکاری بەهێزکردنــی ئــاوازی نــاوەوەی ئــەم دێــڕە کــە الیەنــی جوانیناســیی بــە دێڕەکە 

بەخشــیوە، بەرجەســتە بکــرێ.

ــەر دێ ــەەی ب ــۆ گردەک ــم ب ــی دەچ ــە ئارام ــا ب ــەک و تەنی ت

بــە دڵتەنگــی و کــز و خەمناکــی رادەکشــێم لــە ســەر بــەردێ 

دەکــەم جــا ســەیری ئەســتێران و هەڵدەمـــژم شــنەی شــەوبا 

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

1 Homonoymy – Pun Paronomasia
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)هێمن، ٢٧٠٨: ١٦١(

ــا«  ــەو ب ــەوبا، ش ــەردێ« و »ش ــەر دێ، ب ــەی »ب ــی دوو وش ــە بەین ــڕەدا، ل ــەم دێ ل

هاوشــێوەی لێکــدراوی بــاو هەیــە. بــۆ منوونــە: وشەی»بــــەر دێ« لــە باڵــی یەکەمدا 

بۆتــە دوو وشــەی ســەربەخۆ و جیــاواز کــە هــەرکام واتــای تایبــەت بــە خۆیــان هەیــە. 

ــۆ هەڵســەنگاندنی  ــەر ب ــن فاکت ــەم وشــانە دەکــرێ وەک بەهێزتری ــی ئ ــی بەین جیاوازی

بایەخــی ئەدەبــی و الیەنــی جوانیناســیی ئــەم دێــڕە دەستنیشــان بکــرێ.

بکــەم دیــدارت  لــه  چاوێکــی  تاوێکــی  هەڵکــەوێ 

دەوێ دینــم  و  دڵ  جوانــێ  بــۆ  کوانــێ  بزانــی  تــا 

)هێمن،٢٧٠٨: ٣٥٨(

ــە دوو  ــا ل ــە تەنی ــی« ک ــی، چاوێک ــەی »تاوێک ــی دوو وش ــە بەین ــڕەدا، ل ــەم دێ ل

نەبزوێنــی یەکەمــدا جیاوازییــان هەیــە، بــەاڵم ئــەو دوو نەبزوێنــە تــا رادەیــەک شــوێنی 

دەربڕینیــان و گۆکردنیــان لــە دەم نزیکــە )هاومەخرەجــن( هاوشــێوەی موزاریــع هەیــە. 

جەنگــە کاتــی  نێرەشــێری  کــوردەواری  ئــازای  الوی 

چەنــگ تیــژ  پەڵنگــی  وەک  ئازەربایجانــی  گەنجــی 

)هێمن،٢٧٠٨: ١٤٠(

لــەم دێــڕەدا، لــە بەینــی دوو وشــەی »جەنــگ، گەنــج«، هاوشــێوەی هەڵگــەڕاوەی 

تــەواو هەیــە. پێچەوانــه وشــەی »جەنــگ« وشــەی»گەنج«ە. 

 ٢-٣- بەرامبەری

کــێ وەکــوو مــن ســارد و گەرمــی رۆژگاری چێشــتووە

گا لــە دەشـــتی گەرمەســێر و گا لــە کۆیســتانی گــەدەم!

)هێمن، ٢٧٠٨: ٢٩٣(

لــەم دێــڕەدا، لــە بەینــی وشــەکانی »ســارد،گەرم، گەرمەســێر، کۆیســتان« هونــەری 

بەرامبــەری  هەیــه. ئــەم وشــە دژیەکانــە ئــاوازی نــاوەوەی ئــەو دێڕەیــان بەهێز کــردووە. 

ئاخــۆ رابــوارد،  شــیرین  و  تــاڵ  رۆژگاری  گەڵێکــم 

تــر! ببینــم ســەردەمێکی  دیســان  دەدا  مــــەودا  مــەرگ 
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)هێمن، ٢٧٠٨: ٣٠١(

ــەم  ــە. ئ ــەک هەی ــاڵ« رازەی دژی ــی دوو وشــەی »شــیرین، ت ــە بەین ــڕەدا، ل ــەم دێ ل

دوو وشــەیە واتــادژ و دژیەکــن، واتــە بوونــی یەکیــان  هــۆی رەتکردنــەوەی ئــەوی  تــرە. 

ــادژ رازەی  ــەی وات ــی دوو وش ــێوازەی بەکارهێنان ــەم ش ــدا، ب ــتی جوانکاری ــە زانس ل

دژیــەک دەڵێــن. بەشــێک لــە الیەنەکانــی جوانیناســیی رازەی دژیــەک روونکردنــەوە، 

واتــە رۆشــنگەرییە. یەکێــک لــە کەرەســتەکانی ناســینی دیاردەکانــی رسوشــت و دونیــا 

ــوو  ــە رووناکــی واتایەکــی نەدەب ــە ئەگــەر تاریکــی نەبوای ــۆ منوون ــی دژیەکــە. ب بابەت

ــەوە و  ــزی روونکردن ــە هێ ــوو. کەوای ــا دەب ــان بێ وات ــە ژی ــردن نەبوای ــەر م ــان ئەگ ی

ــرەوە،  ــی ت ــە الیەک ــوڕهێنەرە. ل ــتە و سەرس ــەک زۆر بەرجەس ــنگەری رازەی دژی رۆش

بەهــۆی ئــەوەی کــە رازە و تەڵەکــەی دژیــەک ئــەو دەرفەتــە بــە بەردەنــگ دەبەخشــێ تــا 

خــۆی هێــزی هەڵبژاردنــی لــە نــاو دیاردەکانــی دژیەکــی رسوشــتدا هەبێ و ئاکامیشــی 

ــەری زۆر پڕبایەخــە. ــە رووی جوانیناســییەوە رازەی بەرامب ــە، ل هەی

 

٣- تەوەری دووەم: جوانیناسیی ناوەوە )جوانیناسیی وێنەی رەوانبێژی(

لــەم تــەوەرەدا الیەنی جوانیناســیی نــاوەوە، بەتایبەت جوانیناســیی وێنــەی »رەوانبێژی« 

رشۆڤــە دەکــرێ. چەمکــی وێنــەی شــیعری ئامــاژە بــە "Image poetry"ی ئینگلیــزی 

ــەری  ــەی هون ــەاڵم وێن ــەری«، ب ــەی هون ــن »وێن ــی دەڵێ ــار پێ ــدێ ج دەکات. هەن

ــت  ــیعردا دەبێ ــە ش ــە ل ــەوە. وێن ــەرەکان دەگرێت ــوو هون ــرتە و هەم ــەن و فراوان فرەالی

ــاڵ،  ــە خەی ــت ب ــیعری پش ــەی ش ــرەدا وێن ــوبهاندن. لێ ــۆر و ش ــن و میتاف ــە خواس ب

هەســت، ئەقــڵ و رۆشــنبیریش دەبەســتێت. وێنــە لــە شــیعردا خەیاڵییــە و شــاعیر بــە 

وشــە دەیخوڵقێنــێ. خەیــاڵ، بــە واتــای جوانرتکردنــی دیمەنێکــە لــە دەربڕینــی وێنــەی 

ئــەو ســۆزە هەڵچــووەی کــە شــاعیر لــە ســاتەکانی بینینــی دیمەنێکــی جــوان و دزێــو، 

تراژیــدی یــان کۆمێــدی لــە ئەزموونــی خۆیــدا بەرجەســتەی دەکات. وێنــە، بریتییــە لــە 

خەیــاڵ کــە ئەدیــب لــە خەیاڵــی خۆیــدا دروســتی دەکات و بــە وشــە دەریدەبڕێــت. لە 

هەمــوو دۆخێکــدا خەیــاڵ بوونــی هەیــە و هەســت و ســۆز دەورووژێنێــت )ئەحمــەد 

ئەســوەد، ٢٠١٥: ٧٦(.

شــاعیر بەهــۆی زمــان و هونەرەکانــی رەوانبێــژی و شێوازناســییەوە و لەتــەک 

پشت بەســن بــە خەیــاڵ، وێنــە دەکێشــێتەوە. خەیــاڵ بەشــی دانەبــڕاو لــە پێکهاتــەی 
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ــەی  ــدا وێن ــەی نوێ ــە رەخن ــارسێ. ل ــە دەن ــەوەی خەیاڵ ــە رەنگدان ــیعر ب ــیعرە و ش ش

ــە  ــیعر پێناس ــەری ش ــی پێکهێن ــێ  دراوە و وەک توخمێک ــی زۆری پ ــیعری گرنگی ش

دەکــرێ. تەنانــەت الی زانایانــی ئیســلمییەوە شــیعر وەک »کلم مخیــل« ناســێندراوە 

و پرۆســەی خەیــاڵ و وێنــەی شــیعری بــە بنەمــای شــیعر دەستنیشــان  دەکــرێ. ئــەوە 

کــردەوەی خەیاڵ کردنــە رێگــە لــە بــەردەم شــاعیر دەکاتــەوە تــا ئــەو واتــا و گوزارانــەی 

کــە مەبەســتێتی لــە وێنەیەکــی رازاوە و هونەریــدا گــەورەی بکاتــەوە و بیانخاتــە روو. 

ــد،  ــوبهاندن و هت ــوازە و ش ــف و خ ــەی وەس ــە رێگ ــە و ل ــە وش ــیعری، ب ــەی ش وێن

ــوو دوو  ــە وەک ــێواز و وێن ــود ش ــان خ ــە، ی ــن و وێن ــە دەربڕی ــەم پێی ــدرێ. ب دەئافرێن

رەگــەزی ســەرەکی لەگــەڵ نــاوەرۆک تێکــەاڵو دەبــن و یەکێتــی ئۆرگانیکــی بەرهەمــی 

ــا  ــەو بنەم ــگ ل ــی گرن ــە بنەمایەک ــیعری دەبێت ــەی ش ــە وێن ــن. بەم ــیعر پێک دەهێن ش

ــت. ــێ کامــڵ دەبێ ــی شــیعرییان پ ــان و ئافراندن ــەی پرۆســەی داهێن هونەرییان

ــن.  ــان بکەی ــیعری دەستنیش ــەی ش ــۆرە وێن ــتی دوو ج ــێوەیەکی گش ــن بەش دەتوانی

یەکــەم: وێنــەی وەســفی، کــە لــە رێگــەی وشــە و دەربڕینــی راســتەوخۆ پێک دێــت. 

دووهــەم: وێنــەی رەوانبێــژی کــە لــە رێگــەی هونەرەکانــی جوانــکاری و رەوانبێژییــەوە 

دێتــە بەرهــەم. 

هێمــن وەک وێنەگرێکــی پســپۆڕ بــە مەبەســتی جوان کــردن و رازاندنــەوەی 

شــیعرەکانی، پشــتی بــە وێنــەی شــیعری بەســتووە. هێمــن لــە ئەنجامــی ژیانــی پڕئازار 

ــاوە و  ــت هێن ــە دەس ــیعری ب ــەرکەوتووی ش ــاش و س ــی ب ــەدەری، ئەزموونێک و دەرب

لــەو شــاعیرانەیە کــە خاوەنــی خەیــاڵ و هزرێکــی داهێنــەرە. وێنــەی شــیعری چەنــد 

ــە و  ــوبهاندن، درک ــێوازی وەک: ش ــد رازە و ش ــە چەن ــن ل ــە بەهرە  وەرگرت ــۆرە و ب ج

خواســن و هتــد، دروســت دەبێــت ، شــاعیر بەپێــی پێویســتی بارودۆخــی شــیعرەکەی 

ــە  ــا هونەرییان ــەم بنەم ــەر ئ ــت و لەس ــان دەهێنێ ــی پێکی ــان بێ ئاگای ــی ی ــە ئاگای ب

ــان  ــەری ی ــی هون ــد وێنەیەک ــەی چەن ــەوەرەدا رشۆڤ ــەم ت ــەوە. ل ــیعرەکانی دەهۆنێت ش

شــیعری دەکەیــن کــە هــەرکام بــە شــێوەیەک الیەنــی جوانیناســیی شــیعرەکانی هێمــن 

بەرجەســتە دەکــەن و بنەمــای ســەرەکیی وێنــەی شــیعریی هێمــن دروســت دەکــەن. 

٣-١- شوبهاندن و وێنەی شیعری

ــان بابەتێکــی  ــە شــتێک ی ــان بابەتێــک ب ــی شــتێک ی ــە چواندن ــە ل شــوبهاندن، بریتیی
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تــر، بەهــۆی بوونــی ئاوڵناوێــک یــان چەنــد ئاوەڵنــاوی هاوبــەش لــە بەینــی هــەردوو 

ــەو  ــرە   ب ــتێکی ت ــە ش ــتێک ب ــی ش ــوبهاندن چواندن ــر، ش ــی ت ــە واتایەک ــتەکەدا. ب ش

مەرجــەی  ئــەو چواندنــە  لــە بنەمــادا راســت نەبــێ و راڤــە بــە راســتی نەکــردرێ. واتــە، 

شــوبهاندن واتایەکــی ئیدیعایــی هەبــێ. ئــەوەی کــە دەڵێیــن شــوبهاندن، واتــای ئەوەیە 

ئــەو دوو شــتە لــە رواڵەتــدا لــە یــەک ناچــن، بەڵکــوو ئــەوە شــاعیرە ئــەو شــوبهاندنە 

ــی دوو شــتە.  ــی، شــوبهاندن ئیدیعــای لەیەکچوون ــە کورت ــێ. ب پێک دەهێن

ــەم زانســتەدا  ــوەی ئ ــە چوارچێ ــە و ل ــە زانســتی روونبێژیی  شــوبهاندن، بەشــێک ل

ــژی، رۆڵ و  ــتی روونبێ ــی زانس ــوبهاندن، وەک رازەیەک ــرێ. ش ــۆ دەک ــەوەی ب لێکدان

کاریگەریــی بەرچــاوی لــە پێکهێنانــی جوانیــدا هەیــە و جوانیناســی بــە دەقــی شــیعری 

ــەوە و  ــتی روونکردن ــە مەبەس ــاو ب ــێوەیەکی زۆر بەرب ــە ش ــاعیران ب ــێت. ش دەبەخش

جوانــرت نواندنــی وێنــەکان شــوبهاندنیان بــەکار هێنــاوە. شــوبهاندن، وەک ســاکارترین 

جــۆری وێنــەی رەوانبێــژی پێناســە کــراوە. هەرچــی دووری دوو بابــەت یــان شــتێکی 

ــر  ــەندترە و زیات ــدا پەس ــی مرۆڤ ــە دەروون ــێ، ل ــر ب ــوبهێراون زیات ــرت ش ــە یەک ــە ب ک

ــە  ــۆی ل ــر خ ــت، زیات ــۆزدارتر بێ ــی س ــیعر هەرچ ــێ. ش ــەر دەجووڵێن ــۆزی خوێن س

ــی  ــێ و تووش ــگ دەب ــەر بەردەن ــری لەس ــی زیات ــوێت وکارتێکەری ــواری دڵ دەس دی

ــی دەکات.  هەڵچوون

ئــەوی ســەربەرزە لــەم وێرانــەدا تووشــی  خــەم  و دەردە

چیــای ســەرکەش ببینــە قــەت  ســەری بێ هــەور و تــەم نابــێ

)هێمن، ٢٧٠٨: ٢٥٩( 

لــەم دێــڕەدا، شــاعیر بــە بەهرەوەرگرتــن لــە هونــەری بەرابەریــی واتایــی لــە بەینــی 

ــە  ــری ب ــتیار و رووناکبی ــی هەس ــار، مرۆڤ ــوبهاندنی نادی ــڕ و رازەی ش ــی دێ دوو باڵ

لووتەکــی چیــا شــوبهاندووە و چــۆن لووتکــەی چیــا قــەت بێ هــەور و تــەم نەبــووە، 

ــی  ــی دەرد و داخ ــەت بێ تەم ــزری ق ــش ه ــی رووناکبیری ــە مرۆڤ ــدووە ک وای نوان

ــە  ــەی ب ــەم بیرۆکەی ــاعیر ئ ــڕەدا ش ــەم دێ ــت. ل ــاوە نابێ ــراو و چەوس ــگای داخ کۆمەڵ

قاڵکــردن لــە وێنەیەکــی شــیعری ســەرکەوتوو و ئاوێتەکردنــی لەگــەڵ ســۆز و خەیــاڵ 

بــە شــێوازێکی هونەریــی تاقانــە ئافرانــدووە و دەکــرێ وەک الیەنــی جوانیناســیی ئــەم 

دێــڕە دیــاری بکرێــت کــە رازاوەیــی بــە دێڕەکــە بەخشــیوە. 

ــی ــژی دڵشــکاو بین ــە ســەر روخســاری کی کــە فرمێســکم ل
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گوتــم: یاخــوا لــە ســەر ســوورگوڵ نەبینــم شــەومنێکی تــر

)هێمن، ٢٧٠٨: ١٧٩( 

ــی  ــار وێنەیەک ــوبهاندنی نادی ــە رازەی ش ــن ل ــە بەهرەوەرگرت ــڕەدا ب ــەم دێ ــن ل هێم

شــیعریی رازاوەی ئافرانــدووە و بــەم وێنەیــە هەســت و ســۆزی بەردەنــگ دەجووڵێنــێ. 

شــوبهاندووە.  ســوورگوڵ«  ســەر  »شــەومنی  بــە  گۆنــای«  ســەر  »فرمێســکی 

)شــوبهێراو(: فرمێســکی ســەر روومەتە. )پێشــوبهێراو(: شــەومنی ســەر ســوورگوڵە. 

ــراوە.  ــی و ســوورییە. )ئامرازی شــوبهاندن( قرتێ )رووی شــوبهاندن(: گەشــی، روون

ئــەم شــوبهاندنە لــە زانســتی روونبێژیــدا بــە »شــوبهاندنی نادیــار« نــارساوە. شــاعیر 

بــە شــێوەیەکی نادیــار دوو شــت یــان بابەتــی لــە هەندێــک تایبەمتەندیــدا بــە یەکــرت 

شــوبهاندووە. ئــەم هونــەرە دەکــرێ وەک بنەمایەکــی دیــار و هەســت پێکراو لــە 

ــردرێ.  ــان بک ــڕە دستنیش ــەم دێ ــیی ئ ــی جوانیناس ــتەکردنی الیەن بەرجەس

٣-٢- درکە و وێنەی شیعری 

ــک  ــای نزی ــت، یەکــەم وات ــای هەبێ ــەک دوو وات ــووە: وتەی ــە پێناســەی درکــەدا هات ل

ــە  ــێ ک ــەکار بێن ــا ب ــتەیەک وەه ــژەر رس ــەر بێ ــە، ئەگ ــای دوور. کەوای ــەم وات و دووه

ــە کەڵکــی  ــە رازەی درک ــگات، ل ــای دوور ب ــە وات ــک ب ــای نزی ــە وات ــی بیســەر ل زەین

ــان  ــان ساڕســتەیەک کــە مەبەســتی شــاعیر ی ــر، رســتە ی ــە واتایەکــی ت ــووە. ب وەرگرت

نووســەر لــە دەربڕینــی، واتــای رواڵەتــی نەبــێ و قەرینەیــەک کــە ســەرنجی خوێنــەر 

لــە واتــای رواڵەتــی بــۆ واتــای نهێنــی رابکێشــێ نەبێــت. کەوایــە درکــە یەکێــک لــە 

ــژەری  ــەرەکیی بێ ــتی س ــەر مەبەس ــار خوێن ــە و زۆرج ــی زمان ــتیارترین بابەتەکان هەس

بــۆ روون نابێتــەوە. بــەم پێیــە تەنیــا ئــەو تاکانــەی کــە شــارەزاییەکی تەواویــان بەســەر 

زمانێکــدا هەبــێ، دەتوانــن لــە واتــای درکەکانــی تایبــەت بــەو زمانــە بگــەن و فامــی 

بکــەن. بــە واتایەکــی تــر، درکــە وشــە، ساڕســتە یــان رســتەیەکە بێــژەر بــە شــێوازێک 

دەریببــڕێ کــە مەبەســت لــە دەربڕینــی واتــای رواڵەتــی نەبێــت و مەبەســتی ســەرەکیی 

ــا و  ــە وات ــن ب ــۆ گەیش ــە ب ــی هێامیەک ــای رواڵەت ــە وات ــت. کەوای ــی بێ ــای نهێن وات

ــە  ــان رســتە. درکــە هونەرێکــی رەوانبێژیی ــی وشــە ی ــە دەربڕین مەبەســتی راســتەقینە ل

ــیعری دەکات.  ــەی ش ــی وێن ــە ئافراندن ــداری ل بەش

ــەر  ــان نووس ــاعیر ی ــە ش ــن ک ــتەیەک دەڵێ ــان رس ــتەواژە ی ــە، دەس ــە وش ــە، ب درک
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ــی  ــێ و ئامانج ــە نەب ــی وت ــای رواڵەت ــتی وات ــە مەبەس ــێ ک ــەکاری دەهێن ــک ب جۆرێ

ــە.  ــی هەی ــای دوور و نزیک ــە، دوو وات ــت. رازەی درک ــەی بێ ــا نهێنییەک ــە، وات ــە وت ل

بوێــژ جۆرێــک بــەکاری دەهێنــێ کــە بەردەنــگ لــە واتــا نزیکەکــەوە زەینــی بــۆ واتــا 

ــا و  ــە وات ــن ب ــۆ گەیش ــە ب ــی پردێک ــای رواڵەت ــەدا وات ــە درک ــڕوات. ل ــە ب دوورەک

ــەدی،١٣٩٣: ١٥(.  ــەر )ئەحم ــتەقینەی نووس ــتی راس مەبەس

مەبەســتی ســەرەکیی بەهرە وەرگرتــن لــە رازەی درکــە ئەوەیــە کــە ئــەو واتایــەی لــە 

ــەی  ــەو واتای ــرتە ل ــر و رەوان ــر، بەهێزت رێگــەی درکــە بەرجەســتە دەکرێــت، کاریگەرت

ــە شــێوازی دروســت و راســتەوخۆ دەردەبــڕدرێ. ســوودوەرگرتن لــە هونــەری  کــە ب

درکــە بــە بێــژەر ئــەو دەرفەتــە دەبەخشــێ تــا زۆر واتــا کــە لــە بــاری ئاســاییدا مەجالــی 

ــت.  ــێ دەرببڕدرێ ــرەوە نەب ــی ت ــەر هۆیەک ــرس و ه ــان ت ــەرم ی ــۆی ش ــی بەه دربڕین

زۆرێــک لــە واتــاکان ئەگــەر بــە شــێوازی ئاســایی ئاخاوتــن دەرببڕدرێــن زۆر چێــژ بــە 

بەردەنــگ نابەخشــن، بــەاڵم ســوود وەرگرتــن لــە مێتــۆدی درکــە دەربڕیــن تــا رادەیەک 

دڵڕفێــن و کارتێکــەر دەکات. درکــە واتــاکان بــە شــێوازی هونــەری دەگەیەنــێ و ئــەم 

ــژ و  ــەوە ســەرچاوە دەگــرێ و چێ ــە هونــەری رەوانبێژیی تایبەمتەندییــەش بێ گومــان ل

خۆشــی بــە بەردەنــگ دەبەخشــێ. لــە ژانــرە ئەدەبییەکانــدا درکــە لە شــیعر و پەخشــان، 

مەتــەڵ و پەنــدی پێشــینیاندا رەنگــی داوەتــەوە و بــەکار هاتــووە. 

٣-٢-١- جوانیناسیی درکە 

درکــە رازەیەکــی زانســتی روونبێژییــە، کەســێک خــاوەن هەســتێکی ناســک و 

ــەم  ــی ئ ــە رەوانبێژی ــی ل ــێ. نهێن ــی بێن ــێ بەرهەم ــێ، ناتوان ــن نەب ــەلیقەیێکی بەری س

ــە بەڵگــەوە پێشــکەش دەکات.  ــەی جۆراوجــۆر و راســتەقینەت ب ــە وێن ــەرە ئەوەی هون

ــەدا  ــە رازەی درک ــردرێ. ل ــەر دەژمێ ــی هون ــە تایبەمتەندییەکان ــان ل ــەش بێگوم ئەم

ــەر بیــری بــۆی  ــەوە کــە خوێن ــە الیــەن شــاعیرەوە ناڕاســتەوخۆ زەق دەکرێت شــتێک ل

ناچــێ، بــەم هۆیــە گەیشــن بــە واتــای ســەرەکی سەرســوڕهێنەرە و چێــژ  دەبەخشــێت 

کــە بــە هەمــان شــێوە چێــژ و جوانــی لــە شــێوەی راســتەوخۆی بەکارهێنانی وشــەکاندا 

ــت. ــت نابێ دروس

ئــەو واتایــەی بــە بەهرەوەرگرتــن لــە درکــە دروســت دەبــێ، کاریگەرتــر و بەهێزتــرە 

ــتەوخۆ  ــێوەیەکی راس ــە ش ــێ و ب ــت دەب ــە دروس ــک وش ــە کۆمەڵێ ــەی ل ــەو واتای ل
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دەخرێتــە روو. شــاعیر یــان نووســەر بــە بەهرەوەرگرتــن لــە هونــەری درکــە دەتوانــێ 

ئــەوی ناخــی دەجووڵێنــێ دەریببــڕێ، بەتایبــەت ئــەو شــتانەی لەبــەر شــەرم یــان ترس 

و هــەر هۆیەکــی تــر ناتوانــێ بیدرکێنــێ. 

ســەرزەمینە لــەو  دەبــێ  شــینەنەیانهێڵــم  پینــە  ئــەو  دادڕم  شــانم  لــە 

)هێمن، ٢٧٠٨: ٦١( 

لــەم دێــڕەدا، هێمــن لــە رێگــەی هونــەری درکــەوە وێنەیەکــی شــیعری دروســت 

ــە  ــب ل ــواکردن و عەی ــە »ریس ــە ل ــن« درکەی ــان دادڕی ــە ش ــە ل ــتەی »پین ــردووە. رس ک

ــییە و  ــی جوانیناس ــن الیەن ــڕەدا بەهێزتری ــەم دێ ــە ل ــردن«. رازەی درک ــان الب ــەر ش س

ــردووە. ــایی دوور ک ــی ئاس ــە دەربڕێن ــی ل زمان

گوتــی ئێــوارە بــازاڕێ وەرە ماچــت دەمــێ نەمویســت

هەڵــۆی کویســتانی کوردســتانم و ناژیــم بــە دەســتەندە

)هێمن، ٢٧٠٨: ٢٨٦(

ــت  ــیعری دروس ــەی ش ــەوە وێن ــەری درک ــەی هون ــە رێگ ــن ل ــڕەدا، هێم ــەم دێ ل

ــە منــەت خــواردن«.  ــان ب ــە »ن ــە ل ــان« درکەی ــە دەســتەندە ژی کــردووە. ساڕســتەی »ب

هێمــن بــە کەڵک وەرگرتــن لــە رازەی درکــە هەســت و ســۆزی خوێنــەر دەورووژێنێــت 

ــێ دەبەخشــێت. و چێژێکــی خۆشــی پ

بــوو  ســەر  باســی  ســەربزێوی  هــەر  لەوێــش 

بــوو بێ هونــەر  کەیفــی  بــە  دنیــا  لەوێــش 

)هێمن، ٢٧٠٨: ٥٩( 

ــت  ــیعریی دروس ــەی ش ــەوە وێن ــەری درک ــەی هون ــە رێگ ــن ل ــڕەدا، هێم ــەم دێ ل

ــوون«.  ــی تێداچ ــە »مەترس ــە ل ــوون« درکەی ــەر ب ــی س ــتەی »باس ــردووە. ساڕس ک

ــی  ــە الیەن ــەری درک ــە هون ــن ل ــە کەڵک وەرگرت ــا ب ــی وات ــەوە و بەهێزکردن رازاندن

ــردووە.  ــتە ک ــڕەی بەرجەس ــەم دێ ــیی ئ جوانیناس

٣-٣- مرۆڤاندن١ 

ــت و  ــری رسوش ــی  ت ــه گیانلەبەران ــی ب ــی مرۆی ــاکار و تایبەمتەندی ــی ئ ــە رەپاڵدان ب

1- Personification
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وەک مــرۆڤ نواندنیــان، مرۆڤانــدن دەڵێــن. بــە واتایەکــی تــر، مرۆڤانــدن بریتییــە لــە 

ــی  ــە پێکهاتەکان ــرۆڤ ب ــی م ــدی و هەســت و ســۆز و جم وجۆڵ ــی تایبەمتەن رەپاڵدان

ــەاڵم  ــە زانســتی روونبێژیشــدا تاوتــوێ کــراوە، ب ــدن ل تــری رسوشــت. رازەی مرۆڤان

ــەر  ــەوەی لەس ــی لێکدان ــی واتای ــی جوانکاری ــدا وەک رازەیەک ــتی جوانکاری ــە زانس ل

دەکــرێ، ئــەم رازەیــە شــێوازێکە بــۆ رازاندنــەوەی وتــە و ئافراندنــی وێنــەی هونەریــی 

جــوان و رازەوە کــە هەســت و ســۆزی خوێنــەر دەجووڵێنــێ. ئــەم رازەیــە شــێوازێکە 

بــۆ رازاندنــەوەی وتــە و بەدیهێنانــی وێنــەی هونەریــی جــوان کــە هەســت و ســۆزی 

خوێنــەر دەجووڵێنێــت. هێمــن وەک شــاعیرێکی بەئەزمــوون لــەم جــۆرە بنیاتــی وێنەدا 

ــەدا: ــەم وێنەی ــە ل ــۆ منوون ــەملاندووە. ب ــی خــۆی س دەســت ڕەنگینی و لێهاتووی

ــۆم ــرن ب ــوێ رادەدێ ــتێرەکان گ ــاک ئەس ــی چ ــوو ئاواڵ وەک

ــۆم ــی خ ــوو رازی دەروون ــەم مووبەم ــان ک ــان بەی ــا بۆی هەت

)هێمن، ٢٧٠٨: ١٦١(

لــەم دێــڕەدا، شــاعیر کــردەوەی مرۆڤانــەی وەک »گوێ ڕادێــری«ی رەپــاڵ ئەســتێرە 

داوە و بــەم رەپاڵدانــە وێنەیەکــی هونەریــی جوانــی ئافرانــدووە. ئــەم رازەیــە شــێوازێکە 

بــۆ خوڵقاندنــی جوانیــی وتــە و دوورکردنــەوەی وتــە لــە زمــان و دەربڕینــی ئاســایی. 

ــە  ــی جــوان و رازاوە هەســت و خۆشــی ب ــەی هونەری ــی وێن ــە پێکهێنان ــدن، ب مرۆڤان

بەردەنــگ دەبخشــێت.

٣-٤- چاولەیەک 

نیــم پڕخــاڵ  گەردەنــی  و  کــەژاڵ  چــاوی  ئاشــقی 

ئەمــن  بــەردم  و  بەنــدەن  و  تــەالن  و  کێــو  ئاشــقی 

)هێمن، ٢٧٠٨: ٨٩( 

لــەم دێــڕەدا، لــە بەینــی وشــەکانی: »کێــو، تــەالن، بەنــدەن و بــەرد«، کــە بەشــێک 

لــە پێکهاتــەی رسوشــتیی چیــان و بــە تــەواوی پێکدەخــۆن، رازەی چاولەیــەک هەیــە. 

ــە  ــی ل ــی و رێک وپێک ــک هاوئاهەنگ ــەوەی جۆرێ ــۆی ئ ــدا بەه ــە رازەی چاولەیەک ل

ــە خۆشــی دەکات و  ــەر هەســت ب ــک بەرجەســتە دەکــرێ، خوێن ــد بابەتێ ــوان چەن نێ

ــی  ــدی و هاوئاهەنگی ــەوەی پەیوەن ــێ. دیتن ــت دەب ــاوەوە دروس ــاوازی ن ــک ئ جۆرێ

نێــوان دیــاردەکان جوانرتیــن و خۆشــرتین ســۆزی تێدایــە. لــە زانســتی جوانکاریــدا، 
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بــە کۆکردنــەوە و ریزکردنــی دوو یــان چەنــد بابەتــی هاوڕەگــەز لــە دێڕێکــی شــیعردا 

کــە پێکدێــن و بــە یەکــرتی دەخــۆن، رازەی چاولەیــەک دەڵێــن.  

٣-٥- تێلنیشان 

شــێخی ســەنعان بــۆ کچــی گاور لــە ئیســلم وەرگــەڕا

ببمــەوە پەژیــوان  شــێخێ  کچــە  بــۆ  خەریکــم  مــن 

)هێمن، ٢٧٠٨: ٣٣٧( 

ــە  ــۆ کچ ــە ب ــراوە ک ــەنعان ک ــێخی س ــی ش ــە چیرۆک ــان ب ــڕەدا، تێلنیش ــە م دێ ل

گاورێــک لــە ئیســلم وەرگــەڕا.  لــە ئەدەبــی فارســی و کوردیــدا لــە شــیعری زۆربــەی 

ــد  ــەو چەن ــان ل ــی رازەی تێلنیش ــراوە. جوانی ــاژەی پێ ک ــانە ئام ــەم تێلنیش ــاعیران ئ ش

ــی  ــە شــیعر و پەخشــاندا پەیوەندی ــەری تێلنیشــان ل ــەوە: هون ــەدا کــورت دەکەین بابەت

ــە  ــا ب ــاندا، تەنی ــە رازەی تێلنیش ــێ. ل ــرۆک پێک-دەهێن ــەرەکی و چێ ــی س ــوان بابەت نێ

ــەوە.  ــر دێت ــی وەبی ــەرهاتێکی مێژووی ــان بەس ــک ی ــتەیەک چیرۆکێ ــان ساڕس ــە ی وش

ــە  ــن وش ــە کەمرتی ــن کات و ب ــە کەمرتی ــت بزوێنە و ل ــەرە  زۆر هەس ــۆرە هون ــەم ج ئ

ــۆزی  ــی س ــۆی ورووژاندن ــە ه ــیرین ک ــان ش ــاڵ ی ــی ت ــان رووداوێک ــەرهات ی بەس

مرۆییــە، وەبیــر  دێتــەوە و دەســەاڵتی شــاعیری دەســەملێنێ و کاریگەریی جوانیناســیی 

ــەوە  ــۆ روونکردن ــک ب ــە رازەی تێلنیشــاندا نادیارێ ــەرە دەردەخــات. ئەگــەر  ل ــەم هون ئ

ــر  ــە وردبوونەوەیەکــی زۆری زەینــی  بــێ و پاشــان چیــرۆک  وەبی هەبــێ و  پێویســت ب

ــن  تێلنیشــانه. ــەم جــۆرە تێلنیشــانه، جوانرتی ــه ئ ــدا نیی ــەوە گومانێکــی تێ ــەوه، ئ بێت

٣-٦- کۆکردنەوە و لێککردنەوە 

دەبــێ یــا دەس بەســـەر یــا دەربــەدەر بــێبزانــه تــۆ ئــەوی ئەهلــی هونــەر بــێ

)هێمن، ٢٧٠٨: ١٥٧(

ساڕســتەی  و   کۆکردنەویــە  رازە ی  دڵ«،  ساڕســتەی  »ئەهلــی  دێــڕەدا،  لــەم 

ــە  ــەرەتا ب ــەوە دەکات. س ــە رازە ی لێککردن ــاژە ب ــەدەر«، ئام ــان دەرب ــەر ی »دەس بەس

شــوبهاندنی نادیــار، دوو شــت یــان بابــەت لــە گــەڵ یــەک لــە ئاوەڵناوێکــی ئیدیعاییدا 
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کــۆ دەکەنــەوە و پاشــان لــە بەینیانــدا جیــاوازی دادەنێــن. لــە زانســتی جوانکاریــدا بــەم 

رازەیــە کۆکردنــەوە و لێککردنــەوە دەڵێــن )هامیــی، ١٣٦٣: ٢٨٤؛ شمیســا، ١٣٧٨: ٧٩(.

٣-٧- پەندومەتەڵۆک 

بێ بەڵێــنچڵکــی دەســتە ماڵــی دنیــا" وەک دەڵێــن و  پەیامن شــکێە  ماڵپەرســت 

)هێمن، ٢٧٠٨: ٢٧٩(

ــەو  ــەیامن شکێنە. ئ ــت پــ ــته و ماڵ پەر س ــی دەس ــا چڵک ــی دنی ــڕەدا، ماڵ ــەم دێ ل

ــی  ــی بەڵێنەکان ــە نەبوون ــی متامن ــا  و جێ ــی دونی ــی ماڵ ــە بێ بایەخی ــاژە ب ــتەیە ئام رس

ماڵ پەرســت دەکات. ئــەم دێــڕە، رازەی جوانکاریــی پەندومەتەڵۆکــی هەیــە. لــە 

ــان  ــەم جــۆرە پێناســەکراوە: نووســەر ی ــۆک ب ــدا رازەی پەندومەتەڵ زانســتی جوانکاری

ــە  ــەی ببێت ــوودا وتەک ــە داهات ــان ل ــکات، پاش ــرخ ب ــی بەن ــە وتەیەک ــاژە ب ــاعیر ئام ش

ــە  ــە ک ــەو بابەتەدای ــە ل ــەم رازەی ــی ئ ــێ. جوانی ــی هەب ــۆژگاری کەڵک ــۆ ئام ــد و ب  پەن

ــی  ــکەش دەکات و نهێنی ــز پێش ــوان و بەهێ ــی ج ــەی مەعریف ــاوە وان ــە رووی وات ل

ــە بەرجەســتە دەبــێ. رازەی پەندومەتەڵــۆک، ناڕاســتەوخۆ بەردەنــگ  ــر لــەو واتای زیات

ــاردە و  ــە دی ــن ل ــەت و تێگەیش ــی تایب ــی و ئەزموون ــی و نەقڵ ــەی ئەقڵ ــری بەڵگ فێ

تایبەمتەندییەکانــی واقیــع دەکات.

٣-٨- تێکهەڵکێش 

چونکــە قانوونــی تەبیعــەت وایــە، واکۆششــی مــن زۆر بەجێیــە و زۆر رەوا

روزگار وصــل خویــش""هـــر کســی کو دور ماند از اصل خویش بــاز جویــد 

)هێمن، ٢٧٠٨: ٢٨٣(

ــە  ــی ل ــیعر، کەڵک ــەرەکیی ش ــای س ــە وات ــری ل ــۆ پێداگ ــن ب ــیعرەدا، هێم ــەم ش ل

ــەم  ــش ب ــدا تێکهەڵکێ ــتی جوانکاری ــە زانس ــووە. ل ــاڕوون گرت ــی ن رازەی تێکهەڵکێش

جــۆرە پێناســەکراوە: شــاعیر راســتەوخۆ بــاڵ یــان دێــڕ یــان شــیعری شــاعیرێکی تــر 

 لــە نــاو شــیعری خــۆی کــە هاوکێــش و هاوســەروایە بهێنــێ. لــه رازەی  تێکهەڵکێشــدا 

مەرجــە  بــاڵ یــان دێــڕ یــان شــیعری ئەمانەتــی )تێکهەڵکێش کــراو( وەهــا نــارساو بــێ 
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کــە هــۆی دوودڵــی و بۆنی دزی لــێ نەیــێ. تێکهەڵکێش دوو جــۆرە: ١. تێکهەڵکێشــی 

روون: شــاعیر راســتەوخۆ ئامــاژە بــە نــاو یــان نازنــاوی شــاعیرێک کــە شــیعری لــێ 

تێکهەڵکێــش کــردووە بــکات. ٢. تێکهەڵکێشــی نــاڕوون، شــاعیر ئامــاژە بــە نــاو یــان 

نازنــاوی شــاعیرێک کــە شــیعری لــێ تێکهەڵکێــش  کــردووە نــە کات. هــۆی ســەرەکیی 

ــەم  ــراوە. ئ ــش ک ــە تێکهەڵکێ ــیعرێکە ک ــی ش ــاعیر، نارساوی ــاوی ش ــی  ن  نەدرکاندن

تێکــەاڵوی و ئاوێتەکردنــی شــیعری دوو شــاعیرە ســۆز و چێژێکــی خــۆش بــە خوێنــەر 

دەبەخشــێ و الیەنــی جوانیناســیی ئــەو شــیعرەی بەرجەســتە کــردووە.

٤- ئەنجام

بــە لێکدانــەوەی بەشــێک لــە الیەنەکانــی جوانیناســیی شــیعری هێمــن )کــە 

مشــتێک لــە خەرمانــێ بــوو( بۆمــان دەرکــەوت، هێمــن بــە بیــری ناســک و ســۆز و 

رسوشــتی مرۆڤانــە و بەهرەوەرگرتــن لــە رازەکانــی رەوانبێــژی، بەتایبــەت جوانــکاری، 

ــی  ــی هاوچەرخ ــژووی ئەدەب ــە مێ ــە ل ــدووە ک ــەی ئافران ــیعری تاقان ــی ش وێنەگەلێک

ــی.  ــۆی هەرمانێت ــدا ه کوردی

ــتێکی  ــەر، هەس ــی داهێن ــی رازاوە، هزرێک ــەاڵوی خەیاڵێک ــن تێک ــیعری هێم ش

ــن.  ــووی خەیاڵ ــیعرەکانیدا قاڵ ب ــە ش ــەری ل ــەی هون ــاراوە. وێن ــی پ ــک و زمانێک ناس

ــێ بەخشــیوە.  ــازار، ئەزموونێکــی ســەرکەوتووی شــیعری پ ــە ئ ــڕ ل ــی پ جــۆری ژیان

لــە شــیعری هێمــن دا زۆرجــار وێنــەی شــیعری وێنەیەکــی راســتەقینەیە و لــە دیمەنــی 

ــۆی  ــە وەک خ ــەم دیمەن ــرێ و ئ ــەرچاوە دەگ ــان س ــی موکری ــەی رەنگاوڕەنگ ناوچ

رەنگیــن دەنوێنــێ. لــە شــیعرەکانیدا نواندوویەتــی لــە ناســین و ناســاندنی رسوشــتی 

ــەورە  ــت گ ــەڵ رسوش ــپۆڕە. لەگ ــارەزا و پس ــدە ش ــدا چەن ــتان و جوانییەکانی کوردس

ــووە.  ــی وەرگرت ــتیش ئیلهام ــە رسوش ــووە و ل ب

لۆژیکــی  و  گونجــاو  شــێوەیەکی  بــە  شــاعیرانەیە  دەگمــەن  لــەو  هێمــن 

ــاردە  ــاوەرۆک لــە شــیعرەکانیدا بپارێــزێ و تەنانــەت دی توانیویەتــی یەکێتــی فــۆرم و ن

کۆمەاڵیەتییەکانــی وەک سیاســەت، نــەداری، نەخوێنــدەواری و زۆرداری و هتــد، 

وەهــا لە گــەڵ دیــاردە رۆحــی و دەروونییەکانــی وەک ئەویــن و خۆشەویســتی، مــەرگ 

ــێ  ــۆی ل ــە خ ــەت ب ــژی تایب ــگ  تام وچێ ــە بەردەن ــکات  ک ــە ب ــد، ئاوێت ــان و هت و ژی

هەڵێنجــێ. زۆرجــار وێنەکانــی شــیعری لــە هۆنراوەکانــی هێمــن دا، خەیاڵییــە و هــۆی 
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ــەر  ــی خوێن ــی خەیاڵ ــە وێنەیەک ــار ل ــت و زۆرج ــۆز دەبێ ــت و س ــی هەس ورووژاندن

ــوان.  ــتەقینە و ج ــێکی راس ــاو کەش ــە ن ــت و دەیبات دەجووڵێنێ

هێمــن وەک وێنەگرێکــی پســپۆڕ زۆربــەی شــیعرەکانی بــە وێنــە و تابلــۆی 

ــە،  ــیعر نیی ــەوەی ش ــا رازاندن ــن تەنی ــتی هێم ــەوە. مەبەس ــگ رازاندووەت رەنگاوڕەن

ــی  ــوردی و نواندن ــی ک ــی ئەدەب ــرتدا، دەوڵەمەندکردن ــی قووڵ ــە روانینێک ــوو ل بەڵک

ــوردی  ــیعری ک ــی ش ــەت و ناوەرۆک ــەر رواڵ ــی لەس ــتی جوانیناس ــی زانس کاریگەری

بــووە. هێمــن بــە بیــری ناســک و ســۆزی مرۆڤانــە و بەهرەوەرگرتــن لــە کەرەســتەکانی 

جوانــکاری )رازەکان(، وێنەگەلێکــی شــیعریی تاقانــەی ئافرانــدووە کــە لــە ئەزمــوون و 

ــرێ. ــەرچاوە دەگ ــەوە س ــتیی خۆی ــی گش روانین

وێنــەی رەوانبێــژی لــە شــیعری هێمــن دا هەڵقــواڵوی هەوڵــی زەینــی و تایبەتییــە و 

چێــژ و ورووژە و هەڵچــوون بــە خوێنــەر دەبەخشــێ. 

ــەری ئــەو راســتییەن کــە هێمــن بــە  خوێندنــەوەی شــیعرەکانی هێمــن دەرخ

بەهرەوەرگرتــن لــە زمانــی شــیعر، واتــە زمانــی ئافراندنــی جوانــی و خەیاڵ، رسوشــتی 

ــەوە.  ــوێ کردۆت ــتی ن بەگش
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