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لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی كتێبخانە گشتییەكان هەرێمی كوردستان
ژمارەی سپاردن)2800( ،ی ساڵی ()2019ی پێدراوە

پێشەكی

ئـــەوەی كـــە هانیـــدام موناقەشـــەیەك لەســـەر ئەدەبیـــات

بكـــەم ،بەشـــێكی پەیوەندیـــی بـــەوە هەبـــوو كـــە زۆر لـــەو

چەمكـــە فكرییـــە ئەدەبیانـــەی لەدونیـــای ئێمـــەدا كاری
پێدەك ــرێ ،نەكامڵ ــن و نەتێگەیش ــتنێكی ت ــەواوی لەب ــارەوە
هەیــە ،بەتایبەتــی بــۆ نــەوەی نــوێ كــە ســەروكاریان لەتــەك

ئەدەب ــدا هەی ــە ،بەش ــەكەی دیك ــە ئەوەی ــە ك ــە موناقەش ــەی
ئەدەبـــی كەمتـــر دەبینرێـــت لەدونیـــای ئەدەبـــی كوردیـــدا،
هەڵبەت ــە ئەم ــە ئ ــەو موناقەش ــە قوڵ ــە نیی ــە ك ــە فەوزایەك ــی

ئەدەبـــی درووســـتبكات ،بـــەاڵم هەرچۆنێـــك بێـــت النیكـــەم
دەستنیشـــان كـــردن و پێناســـەكردنێكی كورتـــی ئـــەو
چەمكانەیــە كــە لەنووســین و خوێندنــەوەی دەقــدا دەبینرێــت
و هیـــچ باگڕاوندێكیـــان بۆدیـــاری نەكـــراوە.

قس ــەكردن لەس ــەر دەق ــی دەرب ــار و دەقنووس ــی ك ــورد،

وەكـــو جۆرێـــك لەتابـــۆ دیاریكـــراوە و بووەتـــە هێڵـــی
ســـوور ،ئـــەوەش كـــە جـــار بەجـــار رچەشـــكێنی كـــردووە
و لەســـەر شـــاعیری دەربـــار شـــتی نووســـیووە ،هێنـــدەی
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لەژێـــر كاریگـــەری سیاســـەت و ئیدیۆلـــۆژی بـــووە ،یـــان

ســـەرچاوەكەی لەكۆنـــە قینـــەوە بـــووە ،هێنـــدە مەبەســـتی
خزمەتكـــردن نەبـــووە بەئەدەبیـــات و دەرهاویشـــتەكانی

دیكـــەی ،ئەمـــە لەحاڵێكـــدا شـــاعیری دەربـــار لـــەدەروەی
دونی ــای ئەدەب ــی ك ــوردی ،مێژوویەك ــی هەی ــە و لەوان ــەش

نموونـــەی بەشـــێك لەشـــاعیرەكانمان هێناوەتـــەوە.

بەشـــێكی دیكـــەی ئـــەو چەمـــك و دەســـتەواژانەی كـــە

لەدونیـــای فكـــری ئەدەبیـــدا بەكاردێـــت ،لێـــرەدا تێشـــكمان

خســـتۆتە ســـەری ،لەوانـــەش (دەق و دانـــەر و ســـتۆری

و دەقاوێـــزان و دەقـــی فۆرمالیســـتی و هایكۆیـــی و
دەقـــی ســـایكۆلۆژی و هتـــد بـــوو ،مەبەســـتەكەش ئەوەیـــە

كـــە هەریـــەك لـــەو چەمكـــە فكریانـــە لەفۆڕمـــی دەقەكانـــدا
بەكارهاتـــووە ،بـــەاڵم پێناســـە نەكـــراوە تاكـــو خوێنـــەر

بتوان ــێ پۆلێنی ــان ب ــكات و مەعریفەیەك ــی لەب ــارەوە بزان ــێ.
ئەخالقیاتـــی خوێندنـــەوە ،یەكێـــك لـــەو وتارانەیـــە كـــە

قســەی زۆری لەســەر كــراوە ،بەتایبــەت بــۆ ئــەو كەســانەی
بەنـــاوی خوێندنـــەوەی دەقـــەوە ،بەســـتایلێكی كالســـیكیانە
مامەڵـــە لەتـــەك دەقـــدا دەكات ،بـــۆ نموونـــە ئێســـتاش

هەن ــدێ خوێن ــەر ه ــەن ك ــە هێن ــدەی ب ــاس لەدەقن ــووس و

ژیان ــی تایبەت ــی و مەبەس ــتگەرایی دەنووس ــن ،هێن ــدە ب ــاس
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لەجەوهـــەری دەقەكـــە و تەكنیـــك و نووســـینی دەقـــەكان

ناكـــەن ،لەحاڵێكـــدا ئـــەم ســـتایلە لەدونیـــادا نەمـــاوە و
ناخوێنرێتــەوە ،تائــەو رادەیــەی وەكــو كۆمیدیایــەك تەماشــا
دەكرێـــت.

بەهەرحـــاڵ ئـــەم هەوڵـــە بەهەمـــوو كەموكورتییەكیـــەوە

بایـــی هێنـــدە نەفعـــی هەیـــە كـــە ببێتـــە بنچینەیـــەك بـــۆ
خوێن ــەر و وەاڵمێكی ــش ب ــۆ ئ ــەو بەن ــاو خوێن ــەر و بەن ــاو

رەخنەگرانـــەی كـــە بەهەڵـــە مامەڵـــە لەتـــەك ئـــەو چەمكـــە
فكریان ــە دەك ــەن ك ــە هاوردەكراوەت ــە نێ ــو دونی ــای ئەدەب ــی
كـــوردی.

سمكۆ محەمەد
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دەق و خوێندنەوە

«ناتوانین دووجار لەرووبارێكدا بپەڕینەوە»

هیراكلیتس
پەیوەندیـــی نیـــوان دەقـــی نـــوێ و خوێنـــەری نـــوێ ،وەك
پەیوەندیـــی نیـــوان مـــرۆڤ و بەردەوامـــی ژیانـــە ،مەبەســـتم
لەه ــەردوو ج ــۆری خویندنەوەی ــە ،یەكەمی ــان ئ ــەو خوێنەرەی ــە
كـــە عیشـــق لەگـــەڵ دەقـــی ئەدەبـــی دەكات و خوێنـــەری
بەردەوام ــی روح ــی ی ــە ،ئ ــەوی ت ــر ئ ــەو خوێنەرەی ــە ك ــە روح
دەخاتـــە بـــەر دەق و وەك جۆرێـــك لەپێویســـتیەكانی تـــری
ژیــان تەماشــای دەكات ،دونیــای ئەدەبــی كوردیــش كــە هێشــتا
نەبۆت ــە دونیایەك ــی ف ــراوان و لەئاس ــتی دونی ــادا ناس ــراوبێت،
چونك ــە بەزمان ــی خ ــۆی دەنوس ــێت و نەك ــراوە ب ــە زمانەكان ــی
دیكـــەی زینـــدووی دونیـــا و لـــە كتێبخانـــەی دونیـــادا كتێبـــی
ك ــوردی ب ــەو زمانان ــە ناخوێنرێت ــەوە ،بۆی ــە هێش ــتا لەئاس ــتی
لۆكاڵیـــدا ماوەتـــەوە لەالیـــەك ،زۆر جاریـــش نادیـــدە دەكرێـــت
و دەخرێت ــە پاش ــكۆی كایەكان ــی ت ــر ،بەم ــەش ف ــەزای خوێن ــەر
كاریگــەری لەســەر فــەزای دەق و دانەریــش كــردووە ،ئەگەرچی
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خوێندنـــەوە لـــەدەرەوەی مانـــا ئاســـاییەكەی ،تائێســـتا لەنێـــو
كای ــەی ئەدەب ــی كوردی ــدا كەمت ــر قس ــەی لەس ــەر ك ــراوە ،بۆی ــە
كەمتری ــش موناقەش ــەی ك ــراوە و ن ــەوەی ن ــوێ ش ــارەزاییەكی
لەمبارەی ــەوە نیی ــە.
ئەدەبـــی كـــودی و دەقـــی كـــوردی لەبـــەردەم چەندیـــن
ئیش ــكالیاتی ج ــۆراو ج ــۆرە ،یەكەمی ــان ئەوەی ــە ك ــە خوینەری ــك
هەیــە دەق دەناســێت و دەتوانێــت هەڵســوكەوتی جــددی لەگــەل
بـــكات كەمتریـــن بەهـــای بـــۆ دادەنـــێ ،چونكـــە ئـــەو فەزایـــەی
كەبــۆ پەروەردەكردنــی تــاك و شــارەزا بــوون لەكــۆی كایــەكان،
پەروەردەیەك ــی پ ــڕ لەكەموكوڕیی ــە.
دووەم ئەوەیــە كــە تائێســتا ئەدەبــی كــوردی و تایبــەت بەدەقی
ك ــوردی لەغیاب ــی رەخنەگ ــر و خوین ــەری ج ــدی ژی ــان دەكات،
ه ــۆكاری س ــەرەكی ئەم ــەش ئەوەی ــە ك ــە هێش ــتا تاك ــی ئێم ــە
گوێچكــەی بــەزاراوەی رەخنــە رانەهاتــووە ،یــان رەخنەگــرەكان
پش ــت بەمیتۆدێ ــك نابەس ــتن ك ــە لەگ ــەل كولت ــووری ئەدەب ــی
ك ــوردی بێت ــەوە ،ئەمێنێت ــەوە س ــەر ئ ــەوەی خوێنەری ــك هەی ــە
موتابەعـــەی دەقـــی ئەدەبـــی دەكات كـــە هیـــچ شـــارەزاییەكی
لەســـەر ئەدەبـــی گـــەالن و رابـــردووی ئەدەبـــی كـــودی نییـــە،
ئەمـــەش ئـــەو ئیششـــكالیاتە دەخوڵقینـــێ كـــە دەقـــی كـــوردی
دووچ ــاری قەی ــران بێ ــت.

یەكێكـــی تـــر لەئیشـــكالیاتە ئەدەبیەكانـــی كـــوردی ئەوەیـــە
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ك ــە فەزای ــەك درووس ــت ب ــووە گۆڤ ــار و رۆژنام ــەی سیاس ــی
و كۆمەاڵیەتـــی زۆرتـــرە لـــە گۆڤـــار و رۆژنامـــەی فكـــری و
رۆش ــنبیری ،ئەم ــەش وای ك ــردووە ك ــە خوێن ــەری رۆژنام ــە و
گۆڤ ــاری فك ــری و رۆش ــنبیری بكەون ــە پەراوێ ــزەوە ،تەنان ــەت
رۆژنامەنووس ــی فك ــری و ئەدەبیم ــان نیی ــە ك ــە ب ــەدوای دەقێ ــك
یــان دەقنووســێكدا بگــەڕێ و موناقەشــەی ئەدیبێك بــكات ،ئەگەر
لێــرە و لەوێــش هەبێــت ســەركەوتوو نەبــووە ،چونكــە بەگرنــگ
وەرنەگیــراوە ،هــەر بۆیــە خەریكــە ئەدیبەكانیــش بەلەدەســتدانی
خوێنـــەر و رەخنەگـــر لەئـــەدەب دوور دەكەونـــەوە ،دیســـان
ئەم ــەش كارێك ــی وەه ــای ك ــردووە ك ــە بازاڕێ ــك ب ــۆ كەس ــانێك
گــەرم بێــت كــە هیــچ لەبــارەی دەق و ئەدەبــەوە نازانــن و كتێــب
چــاپ دەكــەن ،هەڵبــەت ئــەم كەشــوهەوایە خوینــەری موزەیــەف
درووســـت دەكات و گورزێكـــی كوشـــندە لەئەدەبـــی كـــوردی
دەدات ،رەنگ ــە بەش ــێوەیەك لەش ــێوەكان ئ ــەو فەزای ــە كاری ــك
ب ــكات ك ــە بێبەرهەم ــی ج ــددی ،كاریگ ــەری نێگەتی ــڤ درووس ــت
بـــكات بـــۆ دوارۆژ ،ئەمـــە لەكاتێكدایـــە ئـــەدەب هیچـــی كەمتـــر
نیی ــە لەكایەكان ــی دیك ــە ،ئەگ ــەر زیات ــر نەبێ ــت.
ئەرك ــی س ــەرەكی ب ــۆ قەرەب ــوو كردن ــەوەی ئ ــەم واقیع ــەی
دونیـــای ئەدەبـــی كـــوردی ،كاركردنـــە لەســـەر نـــەوەی نـــوێ
ك ــە خوێن ــەرن و لەفەزایەك ــی خاڵی ــدا دەژی ــن و بگەڕێن ــەوە ب ــۆ
نێ ــو دونی ــای فك ــری ئەدەب ــی و لەوێ ــوە تێكس ــتی بەهێ ــز و كڵ ــڵ
ج ــودا بكەن ــەوە.
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چەمكی ئەدەبی

لەناوەڕاس ــتی دەی ــەی حەفت ــا تاك ــو دەی ــەی هەش ــتاكانیش،

رەخن ــەی ئەدەب ــی ك ــوردی گی ــرۆدەی ئ ــەو چەمك ــە فكریان ــە
بــوو كــە لەرۆژئــاواوە دزەیــان كردبــووە نێــو كایــەی ئەدەبــی

كــوردی ،یەكێــك لــەو چەمكــە فكریانــە بونگەرایــی (الوجودیــة)
بــوو ،بەڕادەیــەك ئەمــە كاریگــەری هەبــوو لەســەر ئەدەبیاتــی

كـــوردی ،تائـــەو جیگەیـــەی نـــاو لەدەقیكـــی چیـــرۆك یـــان

رۆمـــان و شـــانۆیی و شـــیعر دەنـــرا ،دەقێكـــی بونگەرایـــی،
تەنان ــەت دەقنووس ــەكەش ب ــە كەس ــێكی بونگەرای ــی دەناس ــرا،
لەحاڵێك ــدا ئ ــەم بیركردنەوەی ــە ل ــەالی رۆژئاوای ــەكان ب ــەرەو

كاڵبوون ــەوە دەچ ــوو ،ی ــان باش ــتر بڵێی ــن هی ــچ ئەدیبێ ــك ن ــە
بــڕوای پێمابــوو ،نــەكاری پێدەكــرا ،بگــرە ئەو چەمكانــە كەوتنە
ب ــەر رەخن ــەی فك ــری ئەدەبیش ــەوە ،ب ــەاڵم چونك ــە ئەدەبیات ــی

كــوردی هەمیشــە لەپەراوێــز و لەژێــر كاریگــەری رۆژئــاوا و
هەندێكجاریــش لــە ژێركاریگــەری ئەدەبــی عەرەبــی و فارســی

بــوو ،بۆیــە نەیدەتوانــی بیركردنــەوەی پشــت دەقەكانــی خــۆی
بشــكێنێ ،یــان خــۆی لــەو فــەزا بیركردنەوەیــە رزگار بــكات و
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س ــەربەخۆیی ئەدەب ــی وەربگرێ ــت.

ئەگــەر كەمێــك دوور كەوینــەوە لەســەرهەڵدانی ئــەم چەمكە،

دەبینی ــن كەس ــێكی وەك مارت ــن لۆس ــەر ( )1546_1483ك ــە

چاكس ــازی لەسیس ــتمی كەنیس ــەی ئ ــەوكات ك ــرد و ب ــڕوای
بەعەقـــڵ نەمابـــوو ،لەبـــاری زانستیشـــەوە كەســـانی وەك

(كۆپەرنیكـــۆس و گالیلـــۆ و نیوتـــن) بـــۆ گەردوونناســـی،
هەروەهـــا (پاســـكال) ( )1662_1623بەپێـــی هەنـــدێ

لەبیرمەنـــدان كەســـێك بـــووە پێـــش بوونگەرایـــی كەوتـــووە،

چونكـــە متمانـــەی بـــە مـــرۆڤ نەمابـــوو.

ئەم ــەش ترس ــێكی لەف ــەزای بێكۆتای ــی جێكەوت ــە كردب ــوو

ك ــە چارەنووس ــی ئەدەب ــی م ــرۆڤ لەئاراداب ــوون س ــەبارەت

بەئیمـــان ،كیركەگـــۆرد لەرێگـــەی ئـــەو چیرۆكانـــەوە كـــە
لەب ــارەی فیك ــرەوە قس ــەی لێك ــردووە شوناس ــێكی بەخ ــۆی

داوە ،تاكـــو دەگەینـــە دیـــكارت كـــە بـــە ســـوقراتی دووهـــەم

ناســراوە و بــوو بــە خاوەنــی كۆجیتــۆی (مــن بیــر دەكەمــەوە،
كەواتــە مــن هــەم) ئەمــە ســەرەتا بیرۆكــەی نــوێ و هاوچــەرخ
ب ــوو ب ــۆ بوونگەرای ــی.

بونگەرای ــی وەختێ ــك هات ــە كای ــەوە ك ــە جەنگ ــە جهانی ــەكان

ت ــەواوی س ــەر زەمین ــی داگی ــر كردب ــوو ،ل ــەم راستاییەش ــدا

ئەدیبـــەكان وەك ئەلتەرناتیڤێكـــی فكـــری بـــۆ رەوشـــە
سیاس ــییەكان ،وەك س ــتایلێك وەری ــان گرتب ــوو ك ــە جۆرێ ــك
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لەیاخــی بوونــی تــاك بــوو بەرامبــەر بەهەلومەرجــی ئەوكاتــە،

ئی ــدی تەرزیك ــی بەرچ ــاو لەنووس ــەران و ئەدیب ــی ئ ــەوكات

ك ــە پیش ــتر (كیركەگ ــۆرد) داهێن ــەری ب ــوو هاتەپێش ــێ( ،رێنی ــە
دی ــكارت) كەس ــێكە بەس ــوكراتی رۆژئ ــاوا و پیش ــڕەوی فك ــر

ناســراوە ،چونكــە خــاوەن كۆجیتــۆی خــۆی بــوو ،بەرادەیــەك

بوونگەرایـــی بـــوو كـــە زۆرتریـــن گرنگـــی بەتـــاك دەدا و
بوون ــی لەبیكردن ــەوەی ت ــاك دەبین ــی ،لەس ــەدەی بیس ــتەمیش

(ج ــان پ ــۆڵ س ــارتەر) بەتایبەت ــی سەرمەش ــقیان ب ــوو و بگ ــرە

دانەریشـــی بـــوو ،لەئەڵمانیـــش كەســـێكی وەك (هایدگـــەر)

( )1976_1889ئـــەم مەزهەبـــە فكرییـــەی بەئاراســـتەیەكی
ت ــردا ب ــرد ،لەژێ ــر كاریگ ــەری (هۆس ــرێل) ب ــۆ فینۆمینۆلۆژی ــا
و بایەخــدان بــە كێشــەی بــوون ،تەنانــەت ئــەو شــتیەڵكاریەی

كـــە بـــۆ شـــیعرەكانی (هۆڵدرینـــی) دەكـــرد ،جۆرێـــك بـــوون
لەدەرهاویشـــتەی ئـــەو جـــۆرە بیركردنەوەیـــە.

ئەدەبــی كــوردی بەلەبــەر چاوگرتنــی ئــەو مۆدێلــە فكــری و

ئەدەبی ــە ب ــوو ك ــە گەرەك ــی ب ــوو الس ــایی رۆژئ ــاوا بكات ــەوە،
بـــەاڵم نـــاكام مایـــەوە ،چونكـــە بیرمەندێكـــی نەبـــوو كـــە
دامەزرێن ــەری ئ ــەو چەمك ــە بێ ــت ی ــان تیئۆری ــزەی بكات ــەوە

جارێك ــی ت ــر ،كولت ــوور و فەرهەنگەكەش ــی رێگ ــەی پێن ــەدەدا

گەش ــە ب ــكات ،چونك ــە زاڵبوون ــی كولت ــووری ئاین ــی بەش ــێك
بــوون لــەو فاكتــەرە ســەركیانەی كــە رێگــەی لەباڵوكردنــەوەی
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دەگـــرت ،هەروەهـــا جۆرێـــك بـــوو لەیاخـــی بوونـــی تـــاك
لەبەرامب ــەر كۆمەڵگ ــە ،ئەم ــە جگ ــە ل ــەوەی بەهاتن ــی چەمك ــی
هەڵوەشــاندنەوە ،خــودی ئــەو چەمكــە پوچــەڵ بــووەوە ،بۆیــە

ه ــەر ئەوەن ــدە رێگ ــەی ب ــڕی ك ــە رۆش ــنبیری ن ــوێ هات ــە نێ ــو

كایـــەی ئەدەبـــی كوردییـــەوە ،ئەویـــش بەهـــۆی رۆشـــنبیری
عەرەبـــی كـــە بەشـــێكی گـــەورەی لەپانتایـــی رۆشـــنبیری

ك ــوردی داگی ــر كردب ــوو.

بەشــێك لــەو ئەدیبانــەی كــە لــە ســاڵەكانی حەفتــادا هەڵگــری

ئ ــەم فكرەی ــە ب ــوون لەنێ ــو ئ ــەدەب ،ه ــەر ئەوەن ــدە توانی ــان
پەخشـــی بكـــەن تائـــەو جێگەیـــەی كـــە هەســـتیان پێكـــرد لـــە

نێـــو فـــەزای ئەدەبـــی كـــوردی هـــەم مۆدێلـــی نەمـــاوە ،هـــەم
مەحاڵـــە جێكەوتـــە بێـــت و تـــەرزی نوێـــی ئەدیبـــی كـــورد

بكەون ــە ژێ ــر ئ ــەو كاریگەریی ــەوە ،تەنان ــەت ئ ــەو گروپان ــەش

كـــە قوتابخانـــەی ئەدەبیـــان درووســـت كـــرد ،بـــۆ نموونـــە
روانگەیـــی و قوتابخانـــەی كفـــری و هەولێـــر ،هەمـــوو ئـــەو
هەواڵنـــە لەشـــوێنێكدا پوچـــەڵ بوونـــەوە كـــە تێگەیشـــتنێك
هاتــە ئــاراوە كــە ئــەدەب بــەر لــەوەی هــەر پەیامێكــی هەبێــت،

لەپەنـــا هونەرەكـــە كارێكـــی هیومانیســـتی و ئیســـتاتیكییە و
هیچ ــی ت ــر.
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دەق و دانەر

موناقەشـــەكردن لەســـەر هـــەردوو چەمكـــی دەق و

دانـــەر ،موناقەشـــەكردنە لەســـەر بەرهـــەم ،بۆیـــە دەبـــێ
بـــەم پرســـیارانە دەســـت پێدەكەیـــن ،ئایـــا دانـــەر كێیـــە و

جێگ ــەی دان ــەر لەكوێ ــی جوگرافی ــای دەق ــدا دەبین ــرێ؟ ئای ــا
هەركەس ــێك بابەتێك ــی نووس ــی دان ــەرە؟ ،ی ــان دان ــەر ئ ــەو

كەســـەیە كـــە لـــەدەرەوەی خەیاڵـــی خوێنـــەر بەرهەمێـــك
دەبەخش ــێ ك ــە دوات ــر خ ــۆی لێ ــی بەرپرس ــیار نیی ــە ؟ ،ی ــان

ئــەو كائینەیــە كــە چەمكــی ئەدەبــی و فكــری بەرهەمدینــێ ؟

ئــەم پرســیارانەش لەبــەر رۆشــنایی بۆچوونەكانــی (میشــێل
فۆكـــۆ) موناقەشـــە دەكەیـــن كـــە لـــە كتێبـــی (وشـــەكان و
شـــتەكان) ئامـــاژەی پێـــداوە.

س ــەرەتا لەوێ ــوە دەس ــت پێدەك ــەم بۆچ ــی ك ــە پرنس ــیپێك

هەی ــە ب ــۆ دەق و بەهەم ــان ش ــێوەش ب ــۆ دان ــەر؟ ،ئەوی ــش

خویندنـــەوەی یەكەمیانـــە كـــە دەقەكەیـــە ،دووەم خـــودی

خـــاوەن دەقـــە ،لەیەكەمـــدا مەســـەلە ئاشـــكرا كردنـــی
جوڵـــەی دەقەكەیـــە كـــە خەیاڵـــی خوێنـــەر لـــە ســـنوورە
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درووســـتكراوەكانەوە دەبزوێنـــێ ،هەرەوەهـــا ئامـــادەی

دەكات ب ــۆ نێ ــو گەم ــەی وش ــە ریزك ــراوەكان و ئەندێش ــەی
پشـــتی دەق ،دووەمیـــش كـــە دانـــەرە ئـــەو كائینەیـــە كـــە

خاســـیەتێكی تایبەتـــی هەیـــە و لەنێـــو پـــڕۆژەی لێكۆڵینـــە

و رەخنـــەی شـــیكاریدا زیاتـــر دەردەكەوێـــت ،ئەوكاتـــەی
دەبینی ــن نووس ــەر خ ــۆی لەپش ــتی دەقیك ــدا دەش ــارێتەوە،
لەحاڵێكــدا ئــەم خۆشــاردنەوەیە تــا ئــەو جیگەیــە بــڕ دەكات

كـــە لەنێـــو زمانـــدا دەردەچێتـــە دەرەوە ،دواتـــر ئـــاوەاڵ
دەبێـــت و لەفەزایەكـــی تـــر كـــە نووســـین رزگار دەكات

ل ــە گوزارش ــت ،ئەم ــەش تائ ــەو دەم ــە ب ــەردەوام ب ــوو ك ــە

ئەدەبـــی كالســـیكی و قوتابخانـــە كالســـیكییەكان قاچـــی
خۆی ــان چەقاندب ــوو ،ب ــەاڵم بەهاتن ــی ئەندێش ــەی ن ــوێ ب ــۆ

نێـــو فـــەزای ئـــەدەب ،مەبەســـتم لەئەدەبـــی هاوچـــەرخ و
مۆدیرن ــە ،ئی ــدی ئ ــەم بیركردنەوەی ــە كەوت ــە ب ــەر رەخن ــەی

ئەدەبێ ــك ك ــە بارگاوی ــە ب ــە فك ــر ،م ــن بۆخ ــۆم الیەنگ ــری

ئ ــەوەم ك ــە ش ــیعر بەب ــێ باگڕاون ــدی فك ــری نانووس ــرێتەوە
و دەقیـــش بەرهەمـــی مەعریفەیـــە و پەراوێزخســـتنی ئـــەو

الیەنـــەش ،واتـــە بەتـــاڵ بوونـــی دەقەكـــە.

مەســـەلەیەكی تـــر هەیـــە كـــە زیاتـــر (رۆاڵن بـــارت)

موناقەش ــەی ك ــردووە و پەیوەندی ــی بەخ ــودی دان ــەر ی ــان
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بڵێــم دەقنووســەوە هەیــە ،ئەویــش نووســین و مەرگــە ،واتــە

مەرگ ــی نووس ــەرە لەس ــاتەوەختی دەربڕین ــی بابەتێ ــك ك ــە

م ــۆری نووس ــەری پێوەدی ــارە ،ن ــەك ئ ــەوەی پێش ــتر بی ــر
ل ــەوە دەكرای ــەوە ك ــە دان ــەر ب ــۆ نەم ــری خ ــۆی دەنووس ــێ،
لەحاڵێك ــدا نەم ــری نووس ــەر لەزین ــددو راگرتن ــی پاڵەوان ــی
بابەتەك ــەدا زیات ــر دەردەكەوێ ــت ك ــە نووس ــیویەتی ،ن ــەك

خـــودی دانـــەر ،بـــۆ نموونـــە داســـتانەكانی كریـــگ كـــە لـــە

(ئیلی ــادە و ئۆدیس ــە) ی یۆنان ــی دەیبینی ــن ،ی ــان ئ ــەوەی ل ــە
(هـــەزار و یـــەك شـــەوەی) عەرەبیـــدا دەبینیـــن ،وەختێـــك
شـــەهرەزاد هەتـــا بەرەبەیانـــی هەمـــوو شـــەوێك بـــە

گێڕان ــەوەی چی ــرۆك مەرگ ــی دوور دەخس ــتەوە لەخ ــۆی،
ئــەم حاڵەتــە ســایكۆلۆژیەیە كــە دانــەر بەبــێ ئاگایــی هەوڵــی
زینــدوو راگرتنــی خــۆی دەدات ،بەپێــی قســەی فۆكــۆ بێــت،

نووســـین پەیوەســـتە بـــە قوربانیـــدان و ســـڕینەوەی خـــۆ
ویس ــتانە ك ــە م ــەرج نیی ــە لەتێكس ــتێكدا بەرجەس ــتە بك ــرێ،
بۆیــە لێــرە چەمكێكــی تــر جێگــەی ئــەو ئیمتیــازە دەگرێتــەوە

كـــە دانـــەر خەونـــی پێـــوە دەبینـــێ ،ئەویـــش بەرهەمـــی
ئەندێشـــەی فكـــری یـــە كـــە لەپشـــت دەقـــەوە وەســـتاوە،
لەحاڵیكـــدا دیســـان ئـــەو پرســـیارە هەیـــە ،ئایـــا كەســـێكی

ئەدیـــب هـــەر شـــتێكی نووســـیوە مانـــای وایـــە بەرهەمـــی
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هەیـــە و هەموویـــان بەرهەمـــن ؟ ،ئایـــا ئـــەو كەســـانەی

یاداش ــت دەنووس ــنەوە دان ــەرن؟ ،ی ــان ئ ــەو دەقان ــەی ك ــە
دەبنـــە ســـەرچاوە و كاری پێدەكـــرێ؟.

بێگوم ــان ئ ــەوەی ك ــە قس ــەی لەس ــەرە و دانەرەكەش ــی

ناتوانـــێ بەرگـــری لێبـــكات ،ئـــەو دەق و دەقنووســـەیە كـــە
نەخـــودی دەقەكـــە و نـــە دانەرەكەشـــی جێگـــەی نابیتـــەوە
لـــە زهنیەتـــی خوێنـــەردا ،چونكـــە نـــاوی دانـــەر نـــاوی

شوناســێكە كــە دەردەشــەی فكــری ئەدەبــی دێنێتــە ئــاراوە،
بەپێچەوانــەی ئەمــەش جــاری وەهــا هەیــە دانــەری باشــمان

نییـــە و شوناســـی هەیـــە ،هەروەهـــا دانـــەری خراپمـــان
هەی ــە و ن ــاوی زین ــدووە ،چونك ــە می ــزاج و گڵۆپ ــی س ــەوز

دەوری تێ ــدا دەبین ــێ ،بۆی ــە دان ــەر دەكەوێت ــە ب ــەردەم ئ ــەو

پرنس ــیپانەی ك ــە بەب ــێ هی ــچ پاڵپش ــتێك دەقەك ــەی س ــەنگی

محەك ــە.
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باوكساالرێتی دەق

میــژووی ســەرهەڵدانی ئەدەبیــات بەشــێكە لەســەرهەڵدانی

كایـــەی دەســـەاڵتدارێتی ،چونكـــە لەهەمـــوو قۆناغەكانـــی
میـــژووی بەشـــەرییەتدا ،ئـــەدەب و دەقـــی ئەدەبـــی

كاریگـــەری خـــۆی هەبـــووە ،ئەمـــە ئـــەو راســـتیەیە كـــە
دەیســـەلمێنێ دەســـەاڵتدارێتی بەدرێژایـــی شـــانزە ســـەدە

بەدەســـت پیـــاوەوە بـــووە ،هەروەهـــا تۆتالیتالیتاریـــزم و
كۆمەڵــگای پاتریاركــی دەســەاڵتێكی رەهــا بــووە ،بەتایبەتــی

ل ــە رۆژئ ــاوا تاك ــو رێنیس ــانس و هاتن ــی شارس ــتانییەتێك

كـــە مۆدێرنـــە لەگـــەڵ خۆیـــدا هێنـــای ،هـــەر ئـــەوەی كـــە

ئیســـتاتیكای دەق بۆچوونێكـــی وەهـــای جێگیـــر كردبـــوو
ب ــەوەی ك ــە رەگ ــەزی مێین ــە ،بەش ــێكی گ ــەورە ل ــە ف ــەزای

دەق داگیــر دەكات ،ئەمــەش كارێكــی وەهــای كــرد ژنانیــش

وەك ــو پی ــاوان بنووس ــن و دەق ب ــۆ پیاهەڵدان ــی جوان ــی ژن
بێ ــت ،هەڵبەت ــە ئ ــەم س ــتایلە تاك ــو ئ ــەم دووایی ــەش ئەدەب ــی
مێینــەی بەجیــا دەبینــی لەئــەدەب بەگشــتی ،بــەاڵم وەختێــك

ئ ــەم س ــتایلە وەك ــو ئیش ــكالیاتێكی س ــایكۆلۆژی كولت ــووری
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تەماشـــا كـــرا ،ئیـــدی ئـــەدەب بەگشـــتی و ئەدەبـــی ژنـــان

بەتایبەتـــی رزگاری بـــوو لـــەو گوتـــارە نەشـــازە..

ئەگەرچــی ئەدەبیاتــی كوردی پێشــتر بەشــێوەیەكی گشــتی

لەژێــر كاریگــەری ئەدەبیاتــی عەرەبــی بــووە ،بــەو مانایــەی

كـــە كولتـــووری عەرەبـــی زاڵ بـــووە بەســـەر كولتـــووری
كوردی ــدا ،جیاكردن ــەوەی ئەدەب ــی ژنانی ــش بەش ــێك ب ــووە

لــەو ئیشــكالیاتەی كەتــا ئــەم دوواییــەش شــەرعیەتی هەبــوو،

ب ــەاڵم ئ ــەوەی ك ــە (ن ــزار قەببان ــی) ك ــردی شۆڕش ــێك ب ــوو
لەجیاتـــی ژنـــان و هاتنیـــان بـــۆ مەیدانەكـــە وەكـــو ئـــەوەی

خۆیـــان دەیانوویســـت ،هـــەرەوەك دەڵـــێ« :تائێســـتا

نووســـینی دەق لەژیـــر لێفـــەی خۆرافـــات و كولتـــووری
دواكەوتوان ــە دەنووس ــرێت ،تاك ــو ئ ــەم تەم ــە نەڕەوێت ــەوە

رزگارمـــان نابێـــت» .ئـــەم بۆچونـــەی قەببانـــی كاریگـــەری

راس ــتەوخۆی هەب ــوو ب ــۆ نەهێش ــتنی بی ــری پیاوس ــاالری
لەئەدەبیاتــی عەرەبیــدا ،یــان ئــەو یاخیگەرێتیــەی كــە (نــازك

ئەلمەالئیكـــە) لەعێـــڕاق كـــردی ،جگـــە لـــەوەی پەخشـــانە
ش ــیعری وەك ــو ش ــیعری ئ ــازاد هێنای ــە كای ــەوە ،هەوڵێكی ــش
بـــوو بـــۆ بەیەكســـان كردنـــی ئەدەبیاتـــی پیـــاوو ژن كـــە
دەقـــی ژن و دەقـــی پیـــاو هیـــچ مانایەكـــی بـــۆ نەمایـــەوە،

ئەمـــە لەســـەرەتاوە وەكـــو جۆرێـــك لەیاخیبـــوون تەماشـــا
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دەكـــرا لەدەســـەاڵتی پاتریاركـــی لـــە كۆمەڵگـــەی عەرەبـــی،
دوات ــر ئ ــەم س ــتایلە ب ــوو بەمۆدێلێك ــی ئاس ــایی و جێگی ــر

ب ــوو ،چونك ــە س ــەرەنجام گوت ــاری دەق ،جگ ــە لەئیس ــتاتیكا
وەزیفـــە ســـەرەكیەكەی وەرگـــرت ،ئەویـــش وەزیفـــەی
هیومانیس ــتی (مرۆڤایەت ــی ی ــە) ،دوای ئەمانی ــش كەس ــێكی

وەك ــو (ئەدۆنی ــس) ئ ــەم بۆچوون ــەی تیۆری ــزە ك ــرد ،ه ــەر

ئ ــەوەی ك ــە رۆش ــنی ك ــردەوە ك ــە رزگار كردن ــی ئەدەب ــی
ژن ــان لەدەس ــت پیاوس ــاالری ،تەنه ــا ئ ــەوە نیی ــە ك ــە ژن ــان
بنووســـن ،بەڵكـــو ئەوەیـــە كـــە وەكـــو خۆیـــان یـــان وەكـــو

ئ ــەوەی چ ــۆن لەبینین ــی خۆیان ــەوە دەڕوانن ــە ئیس ــتاتیكای
ژی ــان ،ئاوه ــا بینووس ــن و لەدەقێك ــدا دەریبب ــڕن ،مەبەس ــتی

ئەدۆنی ــس ئەوەب ــوو ك ــە وەختێ ــك دەق ــی ژنێ ــك دەبینی ــن،
دەبــێ بینینێكــی جیــاواز بێــت لەبینینــی پیــاو بــۆ جوانییــەكان

و ئازارەكانی ــان ،ی ــان ب ــۆ رەگەزێ ــك بەرام ــەر رەگەزێك ــی

ت ــر ،ئەم ــە ئەس ــڵی بابەتەكەی ــە.

پیاهەڵـــدان كەپێشـــتر یەكێـــك بـــوو لەمیكانیزمـــی دەقـــی

كـــوردی بەتایبەتـــی دەقـــی پیاوانـــە بـــۆ ژنـــان ،كاریگـــەری
لەســـەر ئـــەو دەقانـــەش هەبـــوو كـــە ژنـــان دەیاننووســـی،
یەعن ــی جیه ــان بین ــی ژن ــان ب ــۆ ئیس ــتاتیكا هەم ــان جیه ــان

بینــی پیــاوان بــوو كــە لەســیاقی دەقیكــدا دەبینــرا ،بــەاڵم ئــەو
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موناقەش ــەیەی ل ــەو فەزای ــە رەوان ــەوە و رەخن ــەی لێگ ــرت

كــە نابــێ ئــەدەب تەنهــا لەخزمــەت حەزەكانــی پیــاودا بێــت،
بەڵكــو غەریــزە و حەزەكانــی ئینســان ئاســمان و رێســمانیان

جی ــاوازە ،بەم ــەش دەق ــی ك ــوردی رەهەندێك ــی دوورت ــری

وەگـــرت ،ئەویـــش نەمانـــی دەســـەاڵتی پیاوســـاالری بـــوو
لەنێ ــو ئەدەبیات ــدا.
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دەقاوێزان (التناص)

چەمكـــی دەقاوێـــزان (التنـــاص) تاكـــو ئـــەو جێگەیـــەی

كـــە وێنـــە راســـتەقینەكەی خـــۆی وەرگـــرت ،وەكـــو هـــەر
چەمكێك ــی ت ــری فك ــری ئەدەب ــی بەهەڵ ــە وەرگیراب ــوو ،ی ــان
باشــتر بڵیــم خــراپ دزەی كردبــووە نێــو ئەدەبیاتــی كــوردی،
جارێــك بــە مانــای تێكهەڵكێــش لەدەقــی كــوردی و عەرەبــی

لەجێگـــەی دەقاوێـــزان دانرابـــوو ،جارێكـــی تـــر بەمانـــای

لێكچواندنــی دەقێــك لەدەقیكــی تــردا پێناســە دەكــرا ،راســتی
بابەتەكــەش ئەوەبــوو ئــەم جــۆرە تێگەیشــتنانە تەنهــا یــەك

رەهەن ــدی نەب ــوو ،بەڵك ــو درووس ــت مان ــای ئەوەب ــوو ك ــە

رۆشــنبیری كــوردی لەبــەر ئــەوەی خــۆی ئــەو چەمكانــەی
بەرهەمنەهێناب ــوو ،بۆی ــە خ ــراپ ب ــەكار دەكات.

رەهەندێكـــی دیكـــەی خـــراپ تێگەیشـــتن لـــەم چەمكـــە

ئەدەبــی یــە ئــەوە بــوو كــە الســایی كردنــەوە بەدەقاوێــزان
تەمەشـــا دەكـــرا ،یـــان ئـــەوەی دەقێـــك لەژێـــر كاریگـــەری

دەقێكـــی دیكـــە بەدەقاوێـــزان ناســـرابوو ،بۆیـــە دیســـان
خـــراپ بـــەكار دەهـــات.
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دەقـــی (تنـــاص) بەكوردیەكـــەی (دەقاوێـــزان) جۆرێـــك

لەسێكس ــی دوو دەق ــە لەگ ــەڵ یەكت ــر ،ه ــەروەك چ ــۆن دوو

رەگـــەزی نێـــر و مـــێ ،لەئەنجامـــی پرۆســـەی سێكســـیدا
دەبــن بەیــەك رەگــەز و كەســی ســێهەم درووســت دەبێــت،

ئاوهـــاش لەئەنجامـــی بەریـــەك كەوتنـــی دوو دەق ،دەقـــی

س ــێهەم درووس ــت دەبێ ــت ،مەبەس ــتم ل ــەو چرك ــە س ــاتەیە

ك ــە دەقن ــووس خ ــۆی لەهی ــچ رەگەزێ ــك جیاناكات ــەوە ،ی ــان
ئ ــەوەی ك ــە دەقن ــووس ئ ــەو كات ــەی دەقێ ــك بەرهەمدێن ــێ،
دەب ــێ خ ــۆی داماڵێن ــێ لەه ــەر رەگەزێ ــك ،بەم ــەش دەقێ ــك

لەدایـــك دەبـــێ كـــە ئەگـــەر نـــاوی خاوەنەكـــەی لەســـەر
الببەی ــن ،دەقەك ــە ناناس ــرێتەوە چ رەگەزێ ــك نووس ــیویەتی،

داخ ــوا ژن نووس ــیویەتی ی ــان پی ــاو.

لەالیەكـــی تـــرەوە ئـــەو مانایـــەی هەیـــە كـــە دەقنـــووس

دەبێ ــت زمان ــی دەقەك ــە تێك ــەڵ ب ــكات ك ــە خوێن ــەر نەتوان ــێ

ه ــەردوو س ــتایلەكە لەیەكت ــر جیابكات ــەوە ،یەعن ــی نەتوان ــێ
پەڕەگرافیــك یــان رســتەیەك یــان وشــەیەك لەدەقەكــە بكاتــە

خاوەن ــی كەس ــێكی دیاریك ــراو ،ئەم ــە هون ــەری دەقاوێزان ــە
لەفــەزای دەقــدا ،ســابا ئــەو دەقــە هــەر رەگەزێكــی ئەدەبــی

بێ ــت.

ئیشــكالیەتێكی دیكــەی تیگەیشــتن لــە چەمكــی دەقاوێــزان،
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ئەوەیـــە كـــە خـــودی هونـــەری بەكارهێنانەكـــە لەفـــەزای
دەقـــدا ببینـــرێ ،ئەمـــەش هەڵەیەكـــی تـــری تێگەیشـــتنە
لەدەقاویـــزان ،لەكاتێكـــدا ســـیحری ئاوێـــزان بوونـــی دوو

دەق لەدەقێك ــدا ،ئەوەی ــە ك ــە خوێنەرێ ــك ی ــان رەخنەگرێ ــك

بەئاســـانی نەتوانـــی دەقنووســـی یەكـــەم و دەقنووســـی
دووەم جیابكاتـــەوە ،یـــان یادەوەرییـــەكان دابـــەش بكاتـــە

ســەر كەســی یەكــەم و دووەم ،یــان ئــەوەی گێژبێــت لەنێــو
جوگرافی ــای دەق ،ئەمان ــە بەش ــێكی گ ــەورەن لەئیش ــكالیاتی

تێگەیشــتن لەچەمكــی دەقاوێــزان ،بۆیــە زۆرجــار رەخنەگــر
ی ــان لێكۆل ــەری ئەدەب ــی دەیخوڵقێن ــن ،ئی ــدی ه ــەم دەقەك ــە
دەكەوێتـــە ژێـــر پرســـیارەوە ،هـــەم خـــودی دەقنـــووس.

بـــۆ ئـــەوەی باشـــتر حاڵـــی بیـــن لەچەمكـــی دەقاوێـــزان،

پێویس ــتمان ب ــە نموون ــە هێنان ــەوە هەی ــە( ،یۆفتۆش ــینكۆف)

شـــاعیرێكی روســـی یـــە و ئیلهـــام لەهونـــەر و رۆحـــی

شـــیعرەكانی (بۆریـــس باســـترناك) وەردەگرێـــت ،یـــان
ئـــەوەی هەندێـــك وێنـــە لەدەقەكانـــی (شـــێركۆ بێكـــەس)
دا هەیـــە ،بەشـــیكن لـــەرۆح و ئیحـــای شـــیعرەكانی (نـــازم

حیكمـــەت و محەمـــەد ماغـــوت) ،یـــان ئـــەوەی هەنـــدێ
ش ــاعیر ه ــەن لەژێ ــر كاریگ ــەری ی ــەك فك ــرو ی ــەك ف ــەزای

نووســیندان ،هەروەهــا بەیــەك ســتایل دەنووســن كــە هــەر
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دەڵێـــی یـــەك دەقـــن.

دواجــار دەقاوێــزان كــورت كردنــەوەی كارێكــی هونەرییــە

كــە پرســیار دەوروژێنــێ ،یــان دەتوانیــن بڵێیــن ئەوەیــە كــە
جۆرێكــی تــری ئیســتاتیكای شــیعریەتە لەجیهانبینــی رۆحــی

گەردوون ــی ،ئ ــەم پرۆس ــەیە لەنووس ــینیش بەزەب ــری زم ــان
دەكرێ ــت ،س ــەرەنجام ئیس ــتاتیكاش پێوەرێك ــی بەس ــتووی

نییـــە بـــۆ دەربڕیـــن ،چونكـــە شـــێواز و بونیـــادی دەق و

پێكهاتـــەی دەق ،ســـیفەتێكی دیكـــەی دەقاوێزانـــە ،بۆیـــە
گرەنت ــی دەقاوێ ــزان لەگرنت ــی دەقێك ــی دیك ــەی س ــەربەخۆ
قورســـترە ،تێگەیشـــتن و كارپێكـــردن بـــەم چەمكـــە

باگڕاونـــدی فكـــری دەوێ.
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سایكۆلۆژیای دەق

یەكێـــك لەهـــۆكار و پاڵنەرەكانـــی كـــردەی نووســـین

و ئەدەبیـــات و هونـــەر ،گـــرێ ســـایكۆلۆژیەكانی دانـــەرە،
مەبەســـت لەگرێـــی ســـایكۆلۆژی ئەوەنییـــە كـــە نووســـەر

ئیشـــكالیاتی ســـایكۆلۆژی هەیـــە ،بەقـــەد ئـــەوەی كـــردەی

نووســین بەپێــی بۆچوونەكانــی فرۆیــد پاڵنەری ســایكۆلۆژی
لەپش ــتەوەیە ،نموون ــەش (گرێ ــی ئۆدی ــب و ئەلكترای ــە) ك ــە
لەئەدەبیاتـــی كالســـیكی یۆنـــان هەیـــە ،حاڵەتێكـــی دیكـــەی

پاڵنـــەری دەروونـــی بـــۆ كـــردەی نووســـین ،ئـــەو ناكۆكـــی

یـــە دەرونیانەیـــە كـــە لەتیۆرەكـــەی (فرۆییـــدا) بەكلیلـــی
چارەســەركردنی گرفتــە ناوەكیەكانــی ئینســانەوە گرێــدراوە

كـــە پێـــی دەوترێـــت گواســـتنەوە ،واتـــە گواســـتنەوەی
بابەتێكــی سۆســیۆلۆژی بــۆ نێــو دەقێكــی ئەدەبــی و لەژێــر

كاریگـــەری حاڵەتـــە ســـایكۆلۆژییە خودییـــەكان ،ئەمـــەش
ئەوكاتــە دەبینرێــت كــە دەقنــووس لەســاتەوەختی نووســیندا

كەســێكی عەقالنــی نییــە ،یاخــود دەرەنجامــی ئــەو خەیاڵەیــە

كـــە هەنـــدێ جـــار غەریـــزەی چەپێنـــراو دەبێتـــە پاڵنـــەری
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ســـەرەكی ،هەنـــدێ جاریـــش بریتییـــە لەجیهانبینیـــەك كـــە
دان ــەر پێش ــبینی ئاین ــدە دەكات ،هەڵب ــەت بۆچوونێك ــی دیك ــە
هەیــە بەپێــی ( جــاك الكان) كــە دریــژە پێــدەری میتۆدەكانــی

فرۆیی ــدە و هەن ــدێ جاری ــش رەخن ــەی لێگرت ــووە ،ئەوی ــش

مەســەلەی زمانــە كــە جۆرێــك لەشــیزۆفرینیایە و مەبەســت
لەزمانـــی شـــیعریەتە ،یـــان چەمكـــی بونیادگـــەری یـــە كـــە

الكان پرۆســـەكە دەگەڕێنێتـــەوە بـــۆ چەمكـــی زمـــان و
كاریگەرییەكان ــی لەس ــەر خ ــودی دان ــەر و دواتری ــش دەق،

وات ــە زنجی ــرەی كاری زمانەوان ــی لەدالێك ــەوە ب ــۆ دالێك ــی

تـــر ،مانـــاو مەدلولـــەكان دەردەخـــەن ،هـــەروەك ئـــەوەی

الكان دەڵـــێ« :زمـــان ئـــەو شـــتەیە كـــە بـــوون لەحـــەز و
ئـــارەزووەكان بەتـــاڵ دەكاتـــەوە» .یـــان ئـــەوەی دەڵـــێ:
«ت ــەواوی زمان ــی ئێم ــە جۆرێكـــە لەتەتەڵەكردن ــی خ ــودی

زم ــان».

هەڵبـــەت ئـــەم باســـە موناقەشـــەیەكی دووروو درێـــژەو

لێـــرەدا بـــواری ئەوەمـــان نییـــە .بـــەاڵم لەبـــەر ئـــەوەی
بابەتەكــە پەیوەندیــی بەئــەدەب و زمانــی نووســینەوە هەیــە
بۆیـــە نموونەمـــان هێناوەتـــەوە.

حاڵەتێكــی دیكــەی كــردەی نووســین بــۆ هۆكارگەلێكــی تــر

دەچێــت ،ئەویــش بۆچوونــی ماتریالیــە و تێكــەڵ بەمیتــۆدی
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ســایكۆلۆژی بــووە ،قســەیەكی دیكــە هەیــە گوایــە نووســین
جۆرێك ــە ل ــە راك ــردن ل ــە م ــردن و هەوڵدان ــە ب ــۆ نەم ــری،
ب ــەوەی ك ــە نووس ــەر ب ــە بەرهەمهێنان ــی دەقێ ــك ،ش ــتێك

تۆمـــار دەكات بـــۆ مانـــەوەی خـــۆی وەكـــو ماددەیـــەك
جێدەمێنــێ .ئــەم بۆچوونەیــان زیاتــر چــەپ و ماركســییەكان

پشـــتگیرییان لێكـــردووە ،بـــەاڵم لـــەدەروون شـــیكاری
ئەدەبیاتیشـــدا هەماهەنگیـــەك هەیـــە( ،تیـــری ئیگلتـــۆن)

یەكێكـــە لـــەو دەرونشـــیكارە ماركســـیانەیە كـــە پشـــتگیری

لـــەم بۆچوونـــە دەكات.

ئەمـــە جگـــە لـــەوەی (ویلهێـــم رایـــش) كـــە زۆتریـــن

هەوڵ ــی ب ــۆ ئ ــەوەداوە ،هەرچ ــی زیات ــر میت ــۆدی فرۆی ــدی

و ماركســـی پێكـــەوە گرێبـــدات .بـــەاڵم ئـــەم بۆچوونـــە
كەمێ ــك لەمیتۆدەك ــەی فرۆی ــد دوور دەكەوێت ــەوە ،ئەوی ــش
مەس ــەلەی بەرگ ــری كردن ــی نووس ــینە لەت ــاك ،ئەوكات ــەی

كــە شــاعیر بــۆ رەســەنایەتی خەیاڵــی خــۆی بــۆ دەوروبــەر

دەخوڵقێنـــێ ،لەراستیشـــدا شـــێوازی دەربڕینـــی شـــیعر و
ئەدەبی ــات ب ــە گش ــتی بەپێ ــی بۆچوون ــی دەروونش ــیكاری،
بریتییـــە لەناوبردنـــی شـــێوازێكی دیكـــەی نووســـین ،یـــان

بەتـــاڵ كردنـــەوەی شـــیعرێك و ســـەركەوتن بەســـەر

شـــیعرێكدا ،بەمانایەكـــی دیكـــە هـــەر شـــیعرێك شـــیعرێكی
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تـــرە لەئەســـڵدا.

مەســـەلەی هۆشـــمەندی و ناهۆشـــمەندی بـــۆ نووســـەر،

یەكێكـــی تـــرە لـــەو موناقەشـــانەی كـــە لەنێـــوان ماركســـی

و الیەنگران ــی فرۆی ــد هەی ــە ،یەكێ ــك ل ــەو رەخنان ــەی باڵ ــە
سیاســـییە چەپـــەكان دژ بەفرۆیـــد و فرۆیدی ــزم گرتویان ــە،

گوایـــە ئەندێشـــەیەكی پـــڕ لەكەموكورتـــی و تاكخوازیـــە،
بەتۆمەتـــی ئـــەوەی دەرونشـــیكاری پشـــتی لەهـــۆكارە
كۆمەاڵیەتــی و ئابوریــەكان كــردووە ،بۆیــە كردەی نووســین
بەتایبەتـــی لەئەدەبیاتـــدا تائێســـتا لەنێـــوان میتۆدەكانـــدا

یەكالیـــی نەبۆتـــەوە و لەنێـــوان تیـــۆری دەرونشـــیكاری و
بۆچوونـــی ماركســـیدا ماوەتـــەوە.
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دەقی دەربار

بەشـــێك لەخەســـڵەتی شـــاعیر و نووســـەرە كۆنـــەكان،

دانانـــی دەقـــی دەربـــار بـــوو ،ئـــەو دەقانـــەی كـــە وەك
پیاهەڵـــدان بـــۆ ســـەركەوتنی جەنـــگ و ســـەرۆك و
پاڵەوانـــەكان دەنووســـران ،ئـــەم خەســـڵەتە لەســـەردەمی
جاهیلی و ئیســام وەك ئەســڵ و كەلەپوور تێكەڵ بەیەكتر

بب ــوون ،ئ ــەو دەقان ــە كۆتایی ــان پێه ــات ك ــە لەحزەكانی ــان،

چ وەك پەنـــد و چ وەك رەوانبێـــژی دونیـــای ئەدەبیاتـــی
ئـــەو ســـەردەمەی دەوڵەمەنـــد كردبـــوو ،ئـــەم رەوتـــە

كارێك ــی وەه ــای كردب ــوو ك ــە ش ــاعیری دەرب ــار هەمیش ــە
لـــەو تەنـــگ و چەڵەمەیـــە رزگاری نەبێـــت ،ئەگـــەر خـــۆی

لەدەس ــت می ــر و دەس ــەاڵتدارەكان رزگار ن ــەكات ،یاخ ــود
واتێبـــگات بەرپرســـیارێتی شـــاعیر وەك بەرپرســـیارێتی
سیاس ــییەكە ،ب ــەو پێی ــە دەق ــی دەرب ــار ن ــەك ه ــەر نەب ــوو

بەدەقـــی ئیبداعـــی ،بەڵكـــو روحیشـــی رۆحێكـــی زینـــدوو
نییـــە .هـــەر بۆیـــە ئێستاشـــی لەگەڵدابێـــت ،دەقـــی دەربـــار

و شـــاعیری دەربـــار بەهەمـــان شـــێوە تەماشـــا دەكـــرێ،
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س ــابا ئ ــەو دەق ــە پ ــڕاو پڕبێ ــت ل ــە جوان ــی و رەوانبێ ــژی

زمانەوانـــی و مەعریفـــە.

زۆربـــەی دەقنووســـە ناســـراوەكان رایـــان وایـــە دەقـــی

دەرب ــار ه ــەر زوو دەمرێ ــت ،بەپێچەوان ــەی دەق ــی رەس ــەن

كـــە مادەییەكـــە نامرێـــت و دەبێتـــە ســـەرمایەیەك بـــۆ

مرۆڤایەت ــی و هەمیش ــە دەخوێنرێت ــەوە ،ئ ــەو ش ــاعیرانەی

كــە روحــی خۆیــان كــردە قوربانــی دەرهــەق بەشــتێك كــە
یاخ ــی ب ــوون لێ ــی ،ه ــەم خۆی ــان و ه ــەم دەقەكەی ــان ك ــردە

دیــاری ،بــۆ نموونــە (پــۆل ئیلــوار) نــەك تەنهــا بــۆ فەرانســە

بەڵكــو بــۆ هەمــوو رەشپێســتەكان دەینووســی( ،موتەنەبــی)
موڵك ــی میللەتێ ــك نەب ــوو ،تائ ــەو جێگەی ــەی پاس ــپۆرتەكەی

ســـنووری هەمـــوو كیشـــوەرەكانیش دەبـــڕێ .خوێنـــی
(لـــۆركا) كـــە بەناهـــەق لەغەرناتـــە رێـــژرا ،بـــە خوێنـــی
هەم ــوو مرۆڤایەت ــی دەخەمڵێن ــرێ ك ــە تەنه ــا گوناهەكانی ــان

نەگوتن ــی ش ــیعری دەرب ــار ب ــوو ،دواهەمی ــن هەڵوێس ــتیش
رەتكردن ــەوەی میدیالی ــای نۆب ــڵ ب ــوو لەالی ــەن (س ــارتەر)

و پێشـــتریش لەالیـــەن بردناردشـــۆ ەوە ،دواهەمیـــن
هەڵقــەی یاخــی بــوون لــە خــۆ رســكاندن بــە دەســەاڵتەوە،
رووبـــەروو بوونـــەوەی بێكەســـی شـــاعیر بەرامبـــەر بـــە

(ئەدمۆن ــز) ،هەروەه ــا (ش ــاكر فەت ــاح) جوانتری ــن نموون ــەی
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قەڵــەم بەدەســتی یاخــی كــورد بــوو كــە گوتــی (نــا) .بــەاڵم
لەبەرامبــەر ئەمەشــدا كەســانی وەك (جەواهیــری) عــەرەب

و (مایكۆفیســـكی) روســـی و (شـــێركۆ بێكەســـی) كـــورد
وەك نموونەیەك ــی ت ــرن ك ــە لەهەن ــدێ دەق ــی ش ــیعریاندا
بەش ــاعیری دەرب ــار ناس ــراون.

كەچـــی رەتكردنـــەوەی چارەســـەرێك بـــۆ نەخۆشـــی

شــیرپەنجە لەالیــەن (ئەحمــەدی شــاملۆ) ،وانەیەكــی دیكــەی
ش ــاعیر ب ــوون ب ــوو لەس ــەدەی راب ــردوو ،ئەمان ــە بەش ــێكن

ل ــە رەوش ــتی جوان ــی كەس ــانێك ك ــە پێچەوان ــەی ش ــاعیری
دەرب ــارەكان رەفتاری ــان ك ــرد .بگ ــرە نەفرەتی ــان لێك ــرد.

ئــەوەی شــاعیری دەربــاری قیــزەون كــردووە و خۆشــی

هەوڵـــدەدات لەرێگـــەی وشـــە و وێنـــە درۆینەكانیـــەوە

خــۆی جــوان بــكات ،ئــەو پیاهەڵدانەیــە كــە لەژێــر عینوانــی
نەتەوەی ــی و نۆس ــتالیۆژیایەك ب ــۆ راب ــردوو بەوەزیف ــەی

شـــیعر دادەنـــێ ،جگـــە لەخیانـــەت بـــەدەق شـــتێكی تـــر
نیی ــە ،چونك ــە لەراب ــردوودا ئ ــەم وانەی ــە ئەزم ــوون ك ــرا و
مەنفەعەتــی بــۆ گشــت نەبــوو ،بۆیــە پارچــە شــیعری بەنــاو
تازەگ ــەری دەرب ــار ،لەراپ ــۆرت ی ــان بەیاننام ــەی حیزب ــی

دەچێــت كــە تەنهــا جامخانــەی سیاســییەكان جــوان دەكات،
ی ــان ئ ــەو تەقەمەنیەی ــە ك ــە ئاگ ــری جەن ــگ خ ــۆش دەكات،
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بـــەاڵم راســـتییەكەی ئەوەیـــە شـــیعر بۆخـــۆی هەڵكردنـــی

ئااڵیەكـــی یاخـــی بوونـــە و چیرۆكـــی ئەدەبـــی یۆنانـــی و
رۆژئاوای ــی س ــەلمێنەری ئ ــەم قس ــەیەن.

ش ــیعری دەرب ــار ئەوكات ــە هەس ــت بەس ــاردو س ــڕیەكەی

دەكەی ــن ك ــە تەنه ــا وەك دروش ــم بەس ــەر كاغەزەكان ــەوە
دەمێنێت ــەوە ،ی ــان تەنه ــا ئەوكات ــە جەس ــتەیەكی زین ــدووە
كـــە وشـــەكان دەبنـــە گوللـــە بـــۆ بەرامبـــەر ،هەروەهـــا

شـــاعیری دەرباریـــش ئـــەو كاتـــە هەســـت بەگوناهەكانـــی
دەكات كــە تەنهــا لەكاتــی پێویســتدا نــاوی دێــت و تەمەنــی

شیعرەكەش ــی چەن ــد س ــاتێكە و هیچ ــی ت ــر.
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دەقی فیستیڤاڵی

یەكێ ــك ل ــەو ئیش ــكالیاتەی ك ــە لەنێ ــو ئەدەبیات ــدا هەی ــە،

ئـــەو دەقانەیـــە كـــە لـــە فیســـتیڤاڵەكاندا هەڵدەســـەنگێرێن

لەالیـــەن لیژنەیەكـــەوە و دواتـــر دەخوێنرێنـــەوە ،دوای
تـــەواو بوونـــی ڤیســـتیڤاڵیش كێبەركێیـــان پێدەكرێـــت و

باشـــترین دەقیـــش دەبێتـــە بـــراوە و خـــەاڵت دەكرێـــت،
هەڵب ــەت راس ــتە فیس ــتیڤاڵ تەنه ــا لەواڵت ــی كوردان ــدا نیی ــە،

بەڵكـــو یەكێكـــە لەمۆدێلـــی كـــۆن كـــە لەدونیـــای ئەدەبـــی
رۆژئ ــاوا و عەرەبیش ــدا هەب ــووە ،ئ ــەوكات فیس ــتیڤاڵ ب ــۆ

كێبەركێــی دەقــی ئیبداعــی هەبــووە ،بــەاڵم ئــەوەی كــە ئــەم

مۆدێلـــە كالســـیكیەی هێنـــدەی دیكـــە قیـــزەون كـــرد ،ئـــەو
ج ــۆرە فیس ــتیڤااڵنە ب ــوو ك ــە لەكوردس ــتاندا ب ــۆ كێبەركێ ــی
شــیعر و چیــرۆك دەكــرا ،هــەر ئــەوەی كــە هەنــدێ دەق و

ســیمای نوێــی هێنایــە پێــش ،كــە ناشــیرینترین دیمەنەكانــی
دونی ــای ئ ــەدەب ب ــوون.

حوكمك ــردن ب ــە چ ــاوی ئیدیۆلۆژی ــا ب ــۆ دەق ــی ئەدەب ــی،

كارێكـــی وەهـــای كـــردووە لەفیســـتیڤاڵەكانی كوردســـتان
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هەن ــدێ كارەكت ــەری ن ــوێ ك ــە تەنه ــا بەخات ــری چاالك ــی
دەقێكیـــان نووســـیووە ،لەبـــەر ئـــەوەی كـــە نزیـــك بـــوون
لـــەو رێكخـــەر و ســـەنتەر و ناوەنـــدە رۆشـــنبیریانەی

كـــە فیســـتیڤاڵەكەیان ســـازكردووە ،شانســـیان زۆر لـــەو

كەس ــانە باش ــترە ك ــە خاوەن ــی دەق ــی جوان ــن لەزەمەن ــی
تایبەتــی خۆیــان نووســیوویانە ،ئەمــە لەحاڵێكــدا كەســانێك

ه ــەن ك ــە خاوەن ــی دەق ــی جوانیش ــن ،ب ــەاڵم لەب ــەر ئ ــەوەی
بەش ــداری ئ ــەو فیس ــتیڤااڵنەیان نەدەك ــردووە ،ن ــەك ه ــەر

بەجوانـــی هەڵناســـەنگرێن ،بگـــرە مەحرومیـــش دەكرێـــن
لەخــودی مەراســیمەكە و چرایــان لەســەر دەكوژێنرێتــەوە.
ئـــەم حاڵەتـــە لەنێـــو دونیـــای هونـــەری ســـینەماو

شـــانۆش هەمـــان ســـیناریۆیان هەیـــە ،یـــان بەهەمـــان
فلتـــەری ئیدیۆلۆژیـــادا تێپەڕدەبـــن .ئەمـــەش ئـــەو حاڵەتـــە

س ــایكۆلۆژیایە درووس ــت دەكات ك ــە ئەدیب ــی راس ــتەقینە

ون بێـــت لـــە مەحفەلـــی رۆشـــنبیری كـــوردی ،جگـــە
ل ــەوەش كاریگەرییەك ــی نیگەتی ــڤ دەكات ــە س ــەر نەوەی ــەك

كـــە دووچـــاری وەهمـــی ئەدەبـــی بێـــت ،ئیـــدی بەبـــێ
ئـــەوەی باگڕاونـــدی مەعریفیـــان هەبێـــت ،دەســـت دەكـــەن

بەنووس ــینی ش ــیعر ،ی ــان چی ــرۆك ی ــان دەق ــی ش ــانۆیی و
فیلمســـازی و هتـــد.
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پنتێك ــی دیك ــەی نێگەتیڤ ــی دەق ــی فیس ــتیڤاڵی ئەوەی ــە ك ــە

لێژن ــەی هەڵس ــەنگاندنی دەق ــەكان ،ی ــان ئەوەت ــا ش ــارەزای
دەق ــی ن ــوێ نیی ــن ،ی ــان ئەوەت ــا ب ــەو ویژدان ــی ئەدەب ــەوە
كار ناكـــەن ،یـــان ئەوەتـــا مەحســـوبیەتی شـــارچێتی و

گـــروپ چێتـــی بـــەكار دێنـــن و مەرامێكـــی لەپشـــتەوەیە،
دیســـان ئـــەم حاڵەتـــەش ئەوەنـــدەی خـــراپ دەكەوێتـــەوە،

ئەوەن ــدە كۆم ــەك ن ــاكات بەئ ــەدەب و رۆش ــنبیری ك ــوردی
و گەشـــەی پێبـــدات ،لەهـــەر كامێـــك لـــەو حاڵەتانـــە كـــە

لەفیســتیڤاڵەكان دەبینرێــن ،مەهامــی چاالكیەكــەش پوچــەڵ

دەكـــەن ،بەمـــەش ئـــەو فـــەزا نەشـــازە دەخوڵقێنـــن كـــە
پ ــڕۆژەی رەخنەگرتنی ــش پوچ ــەڵ ببێت ــەوە و دەق ــی ج ــوان
و خ ــراپ ی ــەك بەهای ــان هەبێ ــت.

ئەگەرچـــی دەقـــی فیســـتیڤاڵی پێویســـتی بەلەبـــەر چـــاو

گرتنــی نــەوەكان هەیــە ،هــەم لەســەر ئاســتی تەمــەن ،هــەم

لەس ــەر ئاس ــتی توان ــای مەعریف ــی ،یەعن ــی ئ ــەوەی ن ــاوی
نـــراوە كێبەركێـــی نـــەوەكان ،پێویســـتە پشـــت ئەســـتوور
بێ ــت بەدەق ــی ئیبداع ــی ،ی ــان جی ــاواز بوون ــی دەق ،ب ــەاڵم
ئ ــەوەی ك ــە لەفیس ــتیڤاڵەكانی ئێم ــەدا دەبینرێ ــن ،هی ــچ كام

لـــەو ئاســـتانە وەكـــو خـــۆی تەماشـــا ناكرێـــن ،بۆیـــە ئـــەم
ئیش ــكالیاتە ئەدەبی ــە جۆرێك ــی دیك ــەی ئیش ــكالیات لەگ ــەڵ
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خۆیــدا بەكێــش دەكات ،هــەر ئەوەی كە دەبینین دەرەنجامی
كـــەم فیســـتیڤاڵ هەیـــە ناڕەزایەتـــی لێنەكەوێتـــەوە ،جـــا چ
هۆكارەك ــەی مەعریف ــە بێ ــت ،ی ــان ئ ــەو مەحس ــوبیەتە بێ ــت

ك ــە بەخات ــری مەهام ــی ت ــر بێ ــت.
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دەق و تەكنۆلۆژیا

ئەگەرچـــی دەقـــی كالســـیكی كـــە لەهەناویـــدا هەڵگـــری

فەلس ــەفەیەك ب ــووە ،بەهەم ــان ش ــێوەش پش ــكی س ــەرەكی
هەبـــووە لەگەشـــەو هەڵدانـــی تەكنۆلۆژیـــا ،بـــەاڵم بەپێـــی

توانـــای بیركردنـــەوەی ســـەردەمەكەی خـــۆی دەقـــەكان
نووســـراونەتەوە و باڵوكراونەتـــەوە ،ئیـــدی هـــەر یەكێـــك
لـــەو دەقانـــەی لەبەردەســـتمانن ،ســـابا لەهـــەر بوارێكـــی

مەعریفـــی و ئەدەبـــی بـــن ،هـــەر یەكەیـــان بەرهەمـــی

مەعریفـــەی ســـەردەمەكەی خۆیانـــن و دەقنووســـەكانیش

پاڵەوان ــی ئەدەب ــی س ــەردەمی خۆیان ــن ،ئ ــەو دەقان ــەی ك ــە
لەســـەردەمی كۆیلەیەتـــی نووســـراونەتەوە ،كـــەم و فـــرە
تەعبیــرن لەفــەزای فەرهەنگــی و كۆمەاڵیەتــی ســەردەمەكە،

ئــەو دەقانــەش كــە لەســەردەمی فیوداڵــی نووســراونەتەوە،
بەهەمــان شــێوە تەعیبــرن لــەو ســەردەمە ،هــەروەك چــۆن

حەیــران و الوك و گۆرانــی بــەو زمانــە نووســراونەتەوە و
گوتــراون كــە چەوســاوندنەوە هەبــووە ،ئاوهــاش ئەدەبەكــە

بریتی ــی ب ــووە ل ــە كێش ــەكانی ئ ــەوكات.
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وەختێكیـــش كـــە سیســـتمی سیاســـی گەشـــەی كـــرد

و قۆناغێكـــی دیكـــە لەژیـــان هاتـــە پێشـــێ ،ئیـــدی شـــار
گ ــەورە ب ــوو ،كاری ت ــاك دەس ــتی ب ــوو بەدەس ــتەجەمعی

و تەكنۆلۆژیـــای ســـەرەتایی گەشـــەی كـــرد ،هاوشـــانیش
فەرهەنــگ گەشــەی كــرد و دەقــی تەكنۆلــۆژی ســەریهەڵدا،
مەبەســـت لەدەقـــی تەكنۆلۆژیـــش ئەوەیـــە كـــە مامەڵـــەی
لەتـــەك موفرەدەگەلێـــك كـــردووە كـــە تـــازە هاتۆتـــە نێـــو

ژیانـــی ئاســـایی كۆمەڵگـــەوە و فكـــر رۆشـــنتر بۆتـــەوە
لەبیركردنـــەوە و ئەندێشـــەكان.

هەڵبــەت زۆر شــاعیر هــەن لەبــارەی شــارەوە شــیعریان

نووســـیوە ،بـــەاڵم (بۆدلێـــر) زۆر ئاشـــكراتر لەدەقـــە

شـــیعریەكانیدا بـــاس لەگرنگـــی و ئیشـــكالیاتەكانی شـــار
دەكات .لەنێ ــو كوردیش ــدا (نال ــی و حاج ــی ق ــادری كۆی ــی
و گـــۆران) و هتـــد ،باســـیان لەچۆنیەتـــی گۆڕینـــی ژیـــان
كـــردووە لەالدێـــوە بـــۆ شـــار.

ئـــەو پیاهەڵدانـــەی كـــە پێشـــتر بـــۆ سرووشـــتی گونـــد

دەنووســرا ،گــۆڕا بــۆ شــێوەی وەســف كردنــی ژیان لەشــار
و ش ــێوەی دەس ــەاڵت و خەڵ ــك ،یاخ ــوود پیاهەڵدانێ ــك ب ــە

ب ــااڵی ئاف ــرەت مۆدێ ــل ب ــوو ،ئی ــدی ئ ــەم س ــتایلەش گ ــۆڕا
ب ــۆ جۆرێ ــك موخاتەب ــە ك ــردن لەرێگ ــەی ئافرەت ــەوە ،ك ــە
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پێشـــتر بەبـــااڵو جـــل و بەرگـــدا هەڵدەگوتـــرا ،هـــەروەك

ن ــزار قەبان ــی لەب ــری ژن ــان شۆڕش ــی كۆمەاڵیەت ــی ك ــرد،
ئەویــش لەژێــر كاریگــەری تەكنۆلۆژیــادا بــوو كــە ژن بــوو

بەس ــەنتەری ملمالنێ ــكان.

كاریگـــەری تەكنۆلۆژیـــا لەســـەر دەقـــی مۆدێـــرن ،ئـــەو

دەقەیــە كــە لەبــاری زمانەوانیــەوە گەشــەی كــردوو دەقــی

لەشـــێوێنێكەوە بـــۆ شـــوێنێكی دیكـــە گواســـتەوە ،چونكـــە
كۆمەڵگـــەی شارنشـــین كۆمەڵگـــەی فـــرە كوولتـــوری و
فـــرە نەتەوەیـــی و ئاینیـــی بەرهەمهێنـــا ،پێكـــەوە ژیانـــی
كوولت ــوورەكان كارێك ــی وەه ــای ك ــرد زمان ــەكان لەیەكت ــر

حاڵ ــی ب ــن و س ــنوورەكان بەس ــەر یەك ــدا كران ــەوە ،ب ــەم
شــكڵەش زمــان لەنێــو ئــەو فــەزا كراوەیــەدا گەشــەی كــرد،
یـــان ئـــەوەی كـــە كوولتـــورە جیاجیـــاكان لەیەكتـــر نزیـــك
دەبون ــەوە بەه ــۆی ئامێ ــری تەكنۆلۆژیی ــەوە ،ب ــەو مانای ــەی
كـــە هـــەر موفرەدەیـــەك چەندیـــن هـــاو مانـــای بـــۆ پەیـــدا

دەكـــرد ،بـــۆ ئـــەوەی قســـەی پێبكـــرێ و بنووســـرێتەوە،
ئەمـــە جگـــە لـــەوەی كـــە هاتنـــی تەكنۆلۆژیـــای ســـەردەم

بەجۆرێ ــك تەكان ــی ب ــە نووس ــیندا ،وەك هاتن ــی چاپخان ــە
و دواتریـــش هاتنـــی ئینتەرنێـــت كـــە شـــتێكی نەهێشـــتەوە

بەنهێن ــی بمێنێت ــەوە ،ی ــان شانس ــی باڵوكردن ــەوەی كەمت ــر

( ( 41

بێ ــت وەك ل ــەوەی ج ــاران هەب ــوو.

هۆكارێكــی دیكــە لەكاریگــەری تەكنۆلۆژیــا بــۆ ســەر دەق،

ئەوەبــوو كــە خەیاڵــی فراوانتــر كــردەوە لــەوەی كــە پێشــتر
فەلس ــەفە و مەعریف ــە كایەی ــان تێ ــدا دەك ــرد ،ب ــەو پێی ــەی

كـــە تەكنۆلۆژیـــا زۆر شـــتی لەبـــەر یـــەك هەڵوەشـــاندەوە

و ســـیحری شـــتەكانی بەتـــاڵ كـــردەوە ،بەوپێیـــەی دەقـــی

تەكنۆلـــۆژی موفردەگەلـــی وەك دەرەوەی ســـەرزەمینی
بەكاردەهێنـــا و خەیاڵێـــك كـــە پێشـــتر بەكوفـــر دەناســـرا،
ئازادیی ــەی رەه ــای وەرگ ــرت لەنێ ــو ئەدەبیات ــدا ،ه ــەروەك

ئــەوەی (خەییــام) گوتــی ،بــەاڵم ئەمــە مانــای ئــەوە نییــە كــە
بڵێی ــن دەق ــی كالس ــیك بەهایەك ــی نەم ــا لەش ــوێنی خۆی ــدا،

بەپێچەوان ــەوە دەق ــی كالس ــیك زەمین ــەی خ ــۆش ك ــرد ب ــۆ

ئ ــەوەی دەق ــی تەكنۆل ــۆژی گەش ــە ب ــكات.
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ئەخالقیاتی خوێندنەوەی دەق

ئەگەرچ ــی لەس ــەدەكانی راب ــردوودا بەق ــەد ئ ــەوەی كار

لەســەر خــودی دەق بەگشــتی و دەقــی شــیعری بەتایبەتــی،
بەشـــێوازێك شـــیدەكرایەوە كـــە وەك بڵێـــی دەكەوتـــە
ب ــەر نەش ــتەرگەری ك ــە بەهی ــچ ش ــێوەیەك ب ــەالی دی ــوی

ن ــاوەوە و چەمك ــە دەاللیەكان ــی ناچ ــوو« ،هیلی ــس میل ــەر»
ئ ــەو پی ــاوەی ك ــە ئ ــەم مەعزەل ــە فكری ــە ئەدەبی ــەی ك ــردە

كاری خ ــۆی ،دەق ــی وەك كردەیەك ــی ئەپس ــتراكت تەماش ــا
ك ــرد و ب ــەالی دەقنووس ــدا نەدەچ ــوو ،ئ ــەم كردەی ــەی ن ــاو

ن ــا (ئەخالقیات ــی خوێندن ــەوە) ،یەعن ــی خوێن ــەری وەزیف ــەی
خوێنـــەری لەپەالماردانـــەوە گـــۆڕی بـــۆ شـــیتەڵكاری

دەقـــی ئیبداعـــی ،بـــەو مانایـــەی خوێنـــەری ناچـــار كـــرد

بـــەالی ژیانـــی كەســـێتی دەقنووســـدا نەچێـــت ،بەقـــەد
ئ ــەوەی ش ــیتەڵكاری ب ــۆ ن ــاوەوەی دەق بكرێ ــت و چەمك ــە
دەاللیـــەكان بخرێتەبـــەر میكرســـكۆبی خوێندنـــەوەوە.

هەوڵێك ــی دیك ــە ب ــۆ نەهێش ــتنی ئ ــەو س ــتایلە خوێندن ــەوە

و رەخنانــە لــەدەق كــە ئاڵوگــۆڕی بەســەرهات ،هەوڵەكانــی
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(رۆاڵن بـــارت) بـــوو ،دوای ئەویـــش هەوڵـــە فكرییەكانـــی

(ژاك درێـــدا) بـــوو كـــە لەكتێبـــی تارماییەكانـــی ماركـــس
بەســـەر دەقـــی هاملێتـــی شكســـپیردا پراكتیكـــی كـــردووە،
ئ ــەم گەشەس ــەندنە ب ــۆ كای ــەی ئ ــەدەب و فك ــر ،لەبەرچ ــاو

گرتنـــی جەســـتەی دەق بـــوو كـــە بەبـــێ شـــیتەڵكاری بـــۆ

دەق ناتوان ــرا ئ ــەو س ــنوورانە ببەزێن ــرێ ك ــە جوگرافی ــای
دەق دی ــار دەك ــەن ،ل ــەوەش واوەت ــر ئ ــەو مان ــا دەاللیان ــە
ب ــوو ك ــە لەپش ــت دەق ــەوە راوەس ــتابوون.

تائـــەو جێگەیـــەی كـــە ئـــەو جـــۆرە لەبیركردنـــەوە

نەهاتبـــووە نێـــو دونیـــای ئەدەبیاتـــەوە ،بەشـــێكی زۆری

لەپانتایـــی خوێندنـــەوە و رەخنـــەی ئەدەبیاتـــی كـــوردی
داگیـــر كردبـــوو ،وەختێـــك ئـــەم كردەیـــە بـــوو بەیەكێـــك

لەمۆدێلـــەكان ،خوێندنـــەوە بـــۆ دەقـــی كوردیـــش لـــەو
ئیشـــكالیاتە ئەدەبیانـــە كەمێـــك دوور كەوتـــەوە ،بـــەو

مانای ــەی ك ــە دەقن ــووس رزگاری ب ــوو ل ــەو پەالماردان ــەی
ك ــە دەكرای ــە س ــەری ،ئ ــەم ئیش ــكالیاتە بەش ــێكی ب ــۆ زاڵ

بوونــی گوتــاری سیاســی دەگەڕایــەوە ،بەشــەكەی دیكــەی
بــۆ ئــەوە دەگەڕایــەوە كــە ئەدەبیاتــی كــوردی ،تاڕادەیــەك
هـــەژار بـــوو لـــەو هـــزرەی كـــە لـــە رۆژئـــاوا هەبـــوو.

بەش ــێكی دیك ــەی ئ ــەو ئیش ــكالیاتە ئەوەب ــوو ك ــە ئەدەب ــی
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ك ــوردی لەژێ ــر كاریگ ــەری دەق ــی بەرگ ــری ب ــوو ،چونك ــە
هـــەم ســـەردەمەكەی وەكـــو كێشـــەی نەتەوەیـــی ئـــەوەی
دەخواســـت ،هـــەم ئـــەو مۆدێلـــە نووســـینە نەگەیشـــبووە

دونی ــای ئەدەبیات ــی ك ــوردی ،ئەم ــەش دیس ــان هۆكارێك ــی
دیكـــەی هەبـــوو كـــە لـــەڕووی ســـایكۆلۆژییەوە پانتایـــی

بیركردن ــەوەی رەخنەگ ــران و خوێنەران ــی ك ــوردی تەس ــك
كردب ــۆوە ،ب ــەو مانای ــەی ك ــە كارك ــردن بەپێ ــی ئیدیۆلۆژی ــا
و حاڵەتـــە دەروونییـــە سیاســـییەكانەوە ،رێگـــەی لـــە

لۆژیك ــی رەخنەی ــی گرتب ــوو ،بەمانایەك ــی دیك ــە دەقن ــووس
وەك پەیامبـــەر تەماشـــا دەكـــرا و مەرجـــی بـــۆ دادەنـــرا،

ئ ــەو مەرج ــەی ك ــە كەس ــی ئاس ــایی ناتوان ــێ بەرجەس ــتەی
بـــكات ،بـــۆ نموونـــە مـــەرج بـــوو دەقنـــووس ئەگـــەر بـــە
رەمزی ــش بێ ــت ئام ــاژە بەحاڵەت ــی سیاس ــی ب ــدات ،بەب ــااڵی
نەتـــەوە و ســـیمبولەكانیدا هەڵبڵـــێ ،لەحاڵێكـــدا زۆرێـــك
لـــە ئەدیبـــە جهانیـــەكان ئـــەو مەرجانەیـــان تێـــدا نەبـــوو،

كەچـــی خاوەنـــی دەقـــی ئیبداعیـــش بـــوون ،بـــۆ نموونـــە
(دیگـــۆڵ و جـــاك بریفـــەر و گۆتـــە) و هتـــد .هەریەكەیـــان

خاوەنـــی دەقـــی ئیبداعیـــش بـــوون و بەرپرســـیاریەتی

حكومیش ــیان هەب ــوو ،كەچ ــی هی ــچ رەخنەگرێك ــی جهان ــی
بەش ــێوەی كالس ــیكی تەماش ــای ئ ــەو ئەدیبان ــەی نەدەك ــرد
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كـــە لـــەدەرەوەی كارەكـــە حكومیەكانیـــان ،خاوەنـــی
دەقـــی ســـەربەخۆن ،كەچـــی ئەدەبـــی كـــورد لەســـەرووی
ئەمەشـــەوە ،ئەوەنـــدەی رەخنـــە لـــە كەســـایەتی دەگیـــرا،
ئەوەن ــدە رەخن ــە لەدەقەك ــەی نەدەگی ــرا ،ئەم ــە لەكاتێكدای ــە

كــە ئێســتاش هەنــدێ رەخنەگــر بــەو ســتایلە دەنووســن و
ئەخالقیاتـــی خوێندنـــەوە لەبەرچـــاو ناگـــرن.
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دەقی هایكۆیی

جیـــاوازی هـــەر دەقێـــك لەگـــەڵ دەقێكـــی دیكـــەدا

لەفۆڕمدایـــە ،دەقـــی هایكۆیـــی ،یـــان باشـــتر بڵێـــم هایكـــۆ

ش ــیعر ك ــە لەیابان ــەوە س ــەرچاوەی گرت ــووە ،ئ ــەو دەقەی ــە
كــە لەهــەر لەحــزە رســتەیەكی كورتخایەنــدا وێنەیەكــی پــڕ

لەجیاوازمـــان پێشـــكەش دەكات ،هەرچەنـــدە ئـــەم فۆرمـــە

ل ــەدەق ئەركێك ــی قورس ــی تەكنیكی ــە ،لەهەمانكات ــدا مان ــا و
دەاللەت ــی زۆر لەخ ــۆ دەگرێ ــت لەرێگ ــەی زمان ــەوە ،لەب ــەر

ئ ــەوەی لەپش ــت كورتری ــن رس ــتە و موف ــرەدەی ش ــیعریدا
درێژتریـــن گوتـــار هەیـــە ،ســـەرباری ئەمانـــەش هایكـــۆ

ب ــۆ خ ــۆی ك ــە ش ــاعیر ب ــووە ،ل ــەزۆر ش ــوێندا ئەودەقان ــە

بەشـــیعر ناناســـێ و بیانـــووی خۆشـــی هەیـــە.

هایكــۆ شــیعر بریتــی یــە لــەو پارچەیــەی كــە ئەندازەیەكــی

كەمتـــر و پانتاییەكـــی كەمتـــری لەچامـــە شـــیعری هەیـــە،

هێڵكاریەكـــە بەپێچەوانـــەی دەقـــی كالســـیكی ،هەمـــوو

تۆنەكان ــی بەن ــاو یەك ــدا دەچ ــن و دوات ــر تەنێك ــی زین ــدوو

پێكدێنـــن ،چونكـــە ئـــەوەی كـــە لەدەقـــی كالســـیكیدا
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دەبینرێ ــت ل ــە رێپۆرتاژێك ــی رۆژنامەوان ــی دەچێ ــت ،ب ــەاڵم
ئـــەوەی لـــە هایكـــۆ شـــیعردا هەیـــە گەیاندنـــی هەواڵێكـــی
بەپەلەی ــە بەخوێن ــەر .ئەم ــەش پش ــت بەس ــتنە بەس ــتایلێك

كەچۆنیەتییـــە ،نـــەك چەندێتـــی.

هایكـــۆ شـــیعر یـــان لەژانرەكانـــی دیكـــەی ئەدەبیـــدا

لەش ــێوەی كورتیل ــە چیرۆك ــەو بەوش ــێوەیە ناس ــراوە ،ئ ــەو

تەكنیكەیـــە كـــە خوێنـــەر ناچـــار دەكات بگەڕێـــت بەنـــاو
فەرهەنگ ــدا ،یاخ ــود ناچ ــاری دەكات ب ــەدوای مەعریف ــە و

فكــردا بگەڕێــت ،ئــەم تەكنیكــە درووســت پێچەوانــەی دەقــی
درێـــژە ،چونكـــە لەدەقـــی درێـــژدا خوێنـــەر هـــەم وەڕس
دەبێـــت ،هـــەم لەبـــەردەم كردەیەكـــی حـــازر بەدەســـتی
ئەدەبیـــدا رادەوەســـتا ،ئەمـــە بەشـــێكە لـــەو جیاوازیانـــەی

كـــە لەنێـــوان ئـــەو دوو جـــۆرە دەقانـــەدا هەیـــە.

ئەگەرچ ــی لێكچونێ ــك لەنێ ــوان وێن ــە ش ــیعری و هایك ــۆ

شـــیعریدا هەیـــە ،بـــەاڵم خاڵـــی جیاكردنەوەیـــان لەوێـــوە

دەســـت پێـــدەكات كـــە وێنـــە توخمێكـــی شـــێوەكارییە
لەرێگ ــەی زمان ــەوە ،هەرچ ــی هایكۆی ــە تەموومژاویت ــرە و

گەمەیەكــە لەگــەڵ زمــان ،یاخــود دەتوانیــن وەك تابلۆیەكــی

ف ــرە مان ــا تەماش ــای بكەی ــن ،ب ــەاڵم بەوش ــە ن ــەك رەن ــگ،
هەڵبەت ــە رەن ــگ تەنه ــا بەچ ــاو نابینرێ ــت ،بەڵك ــو هەندێج ــار
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لەوێنەیەك ــی ش ــیعریدا رەن ــگ ووج ــودی هەی ــە ،ه ــەروەك

چـــۆن لەتابلۆیەكـــدا لەڕێـــگای هاڕمۆنیـــای رەنگەكانـــەوە

وشـــەش دەبینرێـــت.

هایكـــۆ شـــیعر ســـتایلێكی جیـــاواز نییـــە لـــە رۆمـــان و

چیـــرۆك و چامـــە شـــیعری ،تەنهـــا ئـــەو كاتـــە دەتوانیـــن

جـــودای بكەینـــەوە كـــە وێنـــەكان یەكەیەكـــی بابەتیـــان
تێـــدا نابینـــرێ و هەریەكەیـــان وێنەیەكـــی ســـەربەخۆن،

ی ــان ئەوكات ــە دەتوانی ــن ج ــودای بكەین ــەوە ك ــە هەناس ــەی

شـــیعری ،بچوكتـــر دەبێـــت لەســـتایلەكانی تـــری دەقـــی
ش ــیعری ،لەكاتێك ــدا بڕوای ــەك هەی ــە ك ــە هایك ــۆ ش ــیعری

بەزمانێكــی هونــەری و ئیســتاتیكی تــر و بااڵتر بەرهەمدێت.

ب ــۆ نموون ــە هەن ــدێ ج ــار دەبینی ــن ش ــانۆنامەیەك لەچەن ــد

وێنەیەكـــی شـــیعریدا دەقێكمـــان پـــێ ئاشـــنا دەكات كـــە
لەیـــەك فـــەزادا جێگەیـــان دەبێتـــەوە ،ئەمـــەش جۆرێكـــە

لەئـــازادی تەعبیـــر كـــردن و جیهانبینیەكـــی جیـــاوازە

لەروح ــی گەردوون ــی ئەدەب ــی ،چونك ــە هەیكەل ــی ش ــیعری
لەهەنـــاوی هەمـــوو دەقێكـــدا هەیـــە.

دەقـــی هایكۆیـــی ئـــەو ســـتایلەیە هەمـــوو دەقنووســـێك

پێـــی ناوێـــرێ ،چونكـــە كردەیەكـــی ئاســـان نییـــە ،لەنێـــو
ئەدەبیات ــی كوردی ــدا كەمت ــر هەس ــتی پێدەك ــرێ بەرامب ــەر
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بەئەدەبیات ــی نەتەوەكان ــی ت ــر ،رەنگ ــە ئ ــەم هەوڵ ــە ل ــەالی

هەنــدێ شــاعیری كــوردی نــەوەی حەفتــاكان و هەشــتاكان

هەب ــێ ،ب ــەاڵم ئ ــەوەی تێبین ــی ی ــە ئەوەی ــە ك ــە ئەوەن ــدەی
تێكــەڵ بەســتایلەكانی تریــان كــردووە ،هێنــدە گرنگیــان بــەو
هێڵكارییــە نــەداوە كــە هایكــۆ شــیعر بناســێنێت بەخوێنــەر،

وەك جۆرێ ــك لەدەق ــی س ــەربەخۆ ،ه ــەروەك چ ــۆن ئ ــەم
س ــتایلە لەئەدەبیات ــی گەالن ــدا س ــەربەخۆیی خ ــۆی هەی ــە.
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دەقی فۆرمالیستی

ئەگەرچـــی فۆرمالیـــزم وەك بزووتنەوەیەكـــی فكـــری

بـــوو پێشـــتر ،لەگـــەڵ ئەوەشـــدا وەك هەڵكەوتەیەكـــی
تـــر كاریگـــەری بـــۆ ســـەر ئەدەبیـــش هەبـــوو ،یەكەمیـــن
جـــار ئـــەم هەڵكەوتـــە ئەدەبـــی یـــە لەالیـــەن فۆرمالیزمـــە

روســـیەكانەوە وەكـــو بزووتنەوەیـــەك لەســـاڵی 1914

یەكەمیـــن نیشـــانەكانی دەركـــەوت ،دواتریـــش لەدەیـــەی

 1920لەدەرەئەنجام ــی گەم ــەی سیاس ــەت هەڵوەش ــایەوە.

ئـــەم قوتابخانەیـــە گروپـــە نوێخـــوازەكان و لێژنەیەكـــی

لیكۆڵینـــەوەی زمـــان دایانمەزرانـــد بەنـــاوی (،)opolaz

دوابـــەدوای ئەمـــەش پەیوەندیـــی نێـــوان (مایكۆفســـكی و

فلبنیك ــۆف) و رەخنەگران ــی فۆرمالیس ــتی گەش ــەیان پێ ــدا،
دواتـــر (بۆرخیـــس) لەبـــارەی (ئانـــا ئاخماتـــۆف) لەســـاڵی

 1923كتێبێكـــی لەبـــارەی (ئانـــا ئاخماتـــۆف و ڤیكتـــۆر

شـــۆلۆخۆف و یاكۆپســـن) نووســـی ،لەوێـــدا (بۆرخیـــس)
قســـەی لەســـەر فۆرمالیـــزم و نەریـــت و كێشـــەی زمانـــی

روســـی كردبـــوو .لەســـاڵەكانی  1921تاكـــو 1928
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مشـــتومڕی فۆرمالیســـتەكان چـــووە نێـــو دەربڕینـــی
دەق ــەوە و جیاوازیەك ــی لەنێ ــوان م ــەودای قوتابخان ــەكان

درووس ــت ك ــرد ،دواجاری ــش (لی ــۆن ترۆتس ــكی) جارێك ــی
تـــر هێرشـــی كـــردە ســـەر ئـــەم بزووتنـــەوە ئەدەبـــی یـــە،

گوایـــە جـــۆرە باوەڕێكـــە دژی كۆمۆنیـــزم و ماركســـیزم،

چونك ــە ئ ــەم بزووتنەوەی ــە ئەوەن ــدەی گرنگ ــی ب ــە ف ــۆرم
و زمـــان دەدا ،ئەوەنـــدە گرنگـــی بەگوتـــاری دەق نـــەدەدا
كــە ریالیســتەكان پێشــتر ئــەم مۆدێلەیــان داهێنابــوو ،بۆیــە

بەناچ ــار فۆرمالیس ــتەكان لەژێ ــر كاریگ ــەری ئ ــەو هێرش ــە

بـــێ دەنـــگ بـــوون ،تـــا ئـــەو جێگەیـــەی كـــە ئـــەوە بـــوو
دوای مش ــتومڕێكی زۆر لەبەرهەمەكان ــی (تۆلس ــتۆی) ئ ــەو
بزووتنەوەیـــە قەدەغـــە كـــرا.

جیـــاوازی فۆرمالیســـتەكان لەنێـــو دەقـــی ئەدەبـــی دوو

شـــێوازیان لەخـــۆ گرتبـــوو ،یەكـــەم لەبەرچاوگرتنـــی
جەوه ــەری دەق ب ــوو ،وات ــە ئ ــەو بەش ــە پێكهێنەران ــەی ك ــە

ئامـــاژە بەواتـــای دەق دەدەن ،دووەم ســـەربەخۆیی دەق،

بەمـــەش ســـەلماندیان كـــە فۆڕمـــی نوێـــی دەق دەربڕینـــە،

لەالیەكـــی دیكەشـــەوە ســـەلماندیان كـــە گۆڕانـــكاری لـــە
ئەدەبیاتـــدا تەنهـــا كاردانـــەوەی توخمـــە ئەدەبیـــەكان
نیی ــە ،بەڵك ــو بەرهەمهات ــووی ژان ــرە ئەدەبییەكان ــە لەگ ــەڵ
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گۆڕانكاریـــە كۆمەاڵیەتیەكانیشـــە ،بۆیـــە دەقـــی ئەدەبییـــان

ب ــە نێوەندی ــی كاری س ــەرەكی خۆی ــان دان ــا ،جگ ــە لەم ــەش
فۆرمالیســـتەكان میتۆدێكـــی دیكەشـــیان هێنایـــە ئـــاراوە،

ئەویـــش هاتنـــە گـــۆڕی میتافـــۆڕ و رۆڵـــی جێنـــاو و

سێنتاكســـی رێزمانـــی بـــوو.

یەكێـــك لەئامانجـــە ســـەرەكییەكانی بزووتنـــەوەی

فۆرمالیزمـــی ئەدەبـــی ،گەیشـــتن بـــوو بـــە زانســـتی

ئەدەبیـــات ،ئـــەم زانســـتە وەســـفێكی دیكـــەی ئەركەكانـــی
سیس ــتمی ئەدەب ــی ب ــوو ،هەروەه ــا ش ــیكردنەوەی توخم ــە

پێكهێنەرەكانــی دەق و تاوتــوێ كردنــی یاســا ناوەكییــەكان
كـــە زاڵ بـــوو بەســـەر ژانـــرە ئەدەبییـــەكان ،فۆنۆلـــۆژی

رێســـاكانی كێشـــی شـــیعر و فـــۆرم ناســـی و ئەركـــی
سێنتاكســـی و مۆرفۆلـــۆژی و هتـــد ،بـــۆ بزووتنـــەوەی
ئەدەب ــی فۆرمالیزم ــی دەرك ــەوت ك ــە س ــەرەتا دەب ــێ ه ــەر

ســـیمبولێكی ئەدەبـــی لـــە رێگـــەی ســـیمبولی زمانـــەوە

بناســـرێت ،دواتـــر دەق خـــۆی ئاشـــكرا بـــكات ،واتـــە
هونەرێـــك لەرێگـــەی كەرەســـتە ئەدەبیەكانـــەوە بونیـــادی
هون ــەر بەرهەمبێن ــێ ،ئەم ــەش هۆكارێ ــك ب ــوو بۆئ ــەوەی

فۆرمالیس ــتەكان هەمیش ــە ب ــەدوای نهێنی ــەوە ب ــن ،چونك ــە
بەبـــڕوای ئـــەوان دەق بـــەو شـــێوەیە زینـــدوو دەبێـــت.
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بەهەرحـــاڵ فۆرمالیـــزم كـــە دواجـــار بـــوو بەســـتایلێكی

ئەدەبـــی بەتایبەتـــی بـــۆ دەقـــی شـــیعری ،تامەودایەكـــی

بـــاش رێچكـــەی وەرگرتبـــوو لەنێـــو ئەدەبیاتـــی جهانـــی،
لەمڕاســتایەدا ئەدەبیاتــی كوردیــش لەژێــر ئــەو كاریگەرییــە

ماوەیـــەك بـــەردەوام بـــوو ،بـــەاڵم بەهاتنـــی چەمكەكانـــی

دیكـــەی فكـــری ئەدەبـــی و مۆدێلـــی تـــری نووســـین ،ئـــەم
ج ــۆرە دەقان ــەش كەوتن ــە پەراوێ ــزەوە و دەق بەب ــێ هی ــچ

ناونیشـــانێك كاری لەســـەر كـــرا.
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مانیفێستۆ
مانیفێســتۆ ئــەو راگەیاندراوەیــە كــە هــەم لەنێــو سیاســەت

و ه ــەم لەنێ ــو ئەدەبیاتیش ــدا مێژووییەك ــی هەی ــە ،ئ ــەوەی
كـــە لەنێـــو سیاســـەتدا هەیـــە بریتـــی یـــە لـــە ئیدیۆلۆژیـــا

و كێبەركێـــی سیاســـی ،یـــان راگەیاندنـــی فكرێكـــی نـــوێ،
یـــان سیاســـەتێكی نـــوێ ،ئـــەوەش كـــە لەنێـــو ئەدەبـــدا
هەی ــە بریت ــی ی ــە لەكۆمەڵێ ــك فك ــری جی ــاواز لەسیاس ــەت،
بــەاڵم چونیــەك لەفۆرمــی ئەدەبــی .لەهــەردوو بارەكەشــدا

بەكارێك ــی دیكۆمێنت ــی ئەژم ــار دەك ــرێ.

ســـەرهەڵدانی هـــەر تـــەوژم و رەوتێـــك ،بۆچـــوون و

تێڕوانینـــی جیـــاوازی بەرهەمهێنـــاوە ،ئیـــدی دەركردنـــی
بەیـــان یـــان (مانیفێســـتۆی) ئەدەبـــی ،هەنـــدێ جـــار
واهەڵكەوتـــووە كـــە تەنهـــا كەســـێك مانیفێســـتۆی
دەركـــردووە و هەنـــدێ جاریـــش بەكۆمـــەڵ ،ئـــەوەی كـــە
بەتەنه ــا كردوویەت ــی خ ــۆی جیاكردۆت ــەوە لەئەدەبێ ــك ك ــە

(مالــوف) واتــە بــاو بــووە ،ئەوانــەش كــە بەكۆمــەڵ خۆیــان

راگەیان ــدووە ،ی ــەك تێڕوانی ــن هانی ــداون ،بەنی ــازی ئ ــەوەی
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تـــەكان و گەشـــەیەك بـــدەن بەئەدەبـــی بـــاو ،ســـەرەنجام

مانیفێس ــتۆ ب ــۆ وەاڵمدان ــەوەی قۆناغێك ــی ئەدەب ــی ب ــووە،
ب ــۆ رزگاركردن ــی ئ ــەدەب لەسیاس ــەت ،بەپێچەوانەش ــەوە
زۆرجـــار ئیدیۆلۆژیـــا كاریگـــەری هەبـــووە.

دەركەوتن ــی ه ــەر گروپێ ــك ك ــە لەئەنجام ــی موناقەش ــەی

ئەدەبی ــەوە دێتەكای ــەوە ،دەركەوتن ــی كۆمەڵێ ــك بۆچوون ــی
نزیك ــە لەیەكت ــر ،لەبەرامبەریش ــدا بەخش ــینی پەیكەرەیەك ــی

تــرە لــەو تەشــكیالنەی كــە هــەن ،ئــەم دەركەوتنــە بەشــێكی

بــۆ جەنگــی تازەگــەری دەگەڕێتــەوە و ئەدەیبــەكان خەمــی
نوێخوازیــان لەكــۆڵ گرتــووە ،بۆیــە لەرێگــەی مانیفێســتۆوە

دەریدەبـــڕن ،بەشـــەكەی دیكەیـــان ئـــەو جەنگەیـــە كـــە

لەنێ ــوان گروپ ــی ئەدەب ــی ش ــارەكاندا هەی ــە ،بیانووك ــەش
ئەوەیــە كــە جیــاوازی ســتایلی كاركردنــە ،یاخــود جیــاوازی
بۆچوون ــە بەرامب ــەر بەزمان ــی ئ ــەدەب.

ئەگەرچــی مانیفێســتۆ چ لەنێــو فكــر و چ لەنێــو ئەدەبیاتــی

گەالنـــدا شـــتێكی نـــوێ نییـــە ،لەنێـــو ئەدەبیانـــی گەالنـــی
رۆژهەاڵتیش ــدا هەب ــووە ،ب ــۆ نموون ــە لەنێ ــو فارس ــەكاندا،

كەســـانی وەك (بزورگـــی عەلـــەوی و ســـادقی هیدایـــەت
و د .موســـەدەق و هتـــد) هەبـــوون ،ئـــەم ئەدیبانـــە لەژێـــر

كاریگـــەری ئاڵوگـــۆڕی رەوشـــێكی تایبەتـــی سیاســـی
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لەئێـــران ،ئـــەو مانیفێســـتۆیەیان دەركـــرد ،لەنێـــو عـــەرەب

و بەتایبەتـــی ئەدیبانـــی عێڕاقیـــش كەســـانی وەك (ســـامی
مەهــدی و فــازل عــەزاوی و فــەوزی كەریــم و خالیــد عەلــی)

ب ــوون ،ئەمانی ــش لەژێ ــر كاریگ ــەری فك ــری چەپگەرای ــی و

وەزع ــی سیاس ــی ئ ــەوكات ،لەگۆڤ ــاری ش ــیعری لوبنان ــی
خۆیـــان رگەیانـــد و مانیفێســـتۆكەیان باڵویـــان كـــردەوە،
بەهەم ــان ش ــێوەش لەنێ ــو ئەدیبان ــی ك ــورد ،مانیفێس ــتۆی

ئەدەبـــی گروپـــی (كفـــری و روانگـــە لەســـاڵی )1970
هەبــوون ،هەروەهــا لەدەیــەی نەوەدەكانیشــدا مانیفێســتۆی

(وێـــران) و پێشـــتریش قوتابخانـــەی هەولێـــر هەبـــووە،

لەهەندەرانیــش گروپــی (رەهەندیــەكان) لەپەنــا كاری فكــری
و لێكۆڵین ــەوەدا خۆی ــان راگەیان ــد ،ب ــەاڵم س ــەرەنجام هی ــچ
یەكێــك لــەو گروپانــە كاریگەریــان نەخســتە ســەر نــەوەكان

و ئ ــەو س ــتایلە ئەدەبی ــەش ك ــە تائێس ــتا كاری پێدەك ــرێ،
باشـــتر بڵێـــم هیـــچ كامێـــك لـــەو مانیفێســـتۆیانە نەبـــووە

مۆدێ ــل و گوتارێك ــی زاڵ ــی ئەدەب ــی ،چونك ــە ئ ــەدەب كاری
ت ــاك گەرایی ــە ن ــەك گ ــروپ ،ه ــەر بۆی ــە دوات ــر لەبەری ــەك

هەڵوەشـــانەوە.

دواج ــار ئ ــەوەی ك ــە لەچەمك ــی مانیفێس ــتۆوە تێدەگەی ــن،

كارێكــی دوو الیەنەیــە ،یەكەمیــان ئەوەیــە كــە لەپەنــا دەقــی

( ( 57

ئەدەبی ــدا موناقەش ــەیەكی فك ــری دێنێت ــە ئ ــاراوە و بەنی ــازە
ب ــرەو بەجی ــاوازی ب ــدات ،دووەمی ــان ئەوەی ــە ك ــە لەپەن ــا

ئەدەبـــدا جیـــاوازی دەكوژێـــت ،ئـــەوەی كـــە موناقەشـــە
درووســـتدەكات ،ئەوەیـــە كـــە ســـایكۆلۆژیای تونـــد دوور

دەخاتــەوە لەدەقنووســێك كــە رەخنــە لەدەقەكــەی دەگیــرێ

و بەئاســایی وەریدەگــرێ ،ئــەوەش كــە جیــاوازی دەكــوژێ،
ئەوەیـــە كـــە گروپێـــك ئەوانـــی دیكـــە پەراوێـــز دەخـــەن و
دەیانس ــڕنەوە لەدونی ــای ئ ــەدەب ،بۆی ــە مانیفێس ــتۆ تەنه ــا

بۆماوەیەكـــی كاتـــی بـــڕ دەكات نـــەك درێژخایـــەن ،تەنهـــا
ئـــەوە نەبێـــت كـــە دەقەكـــە وەكـــو بەشـــێك لـــە مێـــژووی
ئەدەبی ــات و نووس ــین هەڵدەگیرێ ــت.
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دەقی ناكامل

هـــۆكاری زۆری باڵوكـــراوەی ئەدەبـــی لەرابـــردوودا،

كارێك ــی وەه ــای ك ــرد تەرزێ ــك لەگەن ــج درووس ــت بب ــن
و خۆی ــان بەدەق ــی ئەدەبی ــەوە خەری ــك بك ــەن و بۆش ــیان

بـــاو بكرێتـــەوە ،بەبـــێ ئـــەوەی النـــی كـــەم شـــارەزاییان
لەدەق ــی بیان ــی و عەرەب ــی و فارس ــی هەب ــێ ،ئەم ــەش وای

كـــرد كـــە دەقـــی ناكامـــڵ و كـــرچ و كاڵ پەیدابێـــت ،ئـــەم
حاڵەتـــە نـــەك هـــەر زیانـــی گەیانـــدە ئـــەدەب بەتایبەتـــی

شـــیعر ،بەڵكـــو زیانـــی لەقودرەتـــی ئـــەو كەسانەشـــدا كـــە
هەوڵـــی جددیـــان هەبـــوو.

دەقــی ناكامــڵ تەنهــا لــەالی نــەوەی نــوێ نابینــرێ ،بەڵكــو

هەمــوو ئــەو ئەدیبانــەی كــە نەبوونــە ئەســتێرە لەئاســمانی
ئەدەبیات ــی ك ــوردی ،هەم ــان كێش ــەی مەعریفی ــان هەب ــوو

كـــە ئێســـتا لەخوێندنەوەیانـــدا باشـــتر دەردەكـــەوێ،

بەشـــێكی تـــری ئـــەو ئیشـــكالیاتە ئەوەبـــوو كـــە رەخنـــەی
ئەدەبـــی و خوێندنـــەوەی دەق ،كەمتـــر ببـــوو بەخەمـــی
گۆڤـــار و باڵوكـــراوە ئەدەبییـــەكان ،یـــان ئـــەوەی كـــە
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بەخات ــری مەحس ــوبیەت ئ ــەو دەقان ــە باڵودەكران ــەوە ،ی ــان

ج ــاری وەه ــا هەب ــوو بۆی ــان چاكدەكران ــەوە و دەس ــتكاری
زمانەكانیــان بــۆ دەكــردن ،تائــەو رادەیــەی كــە بۆهەندێــك

لـــەو بەنـــاو شـــاعیرانە دەنووســـرانەوە.

زمانزانـــی بـــۆ ئەدیـــب و شـــاعیر مەتلەبێكـــی بـــێ

قەیدوشـــەرتە ،مەبەســـتم لەزمانزانـــی ئەوەیـــە كـــە هـــەم

شــارەزایی لەزمانــی دایــك هەبــێ ،هــەم شــارەزایی زمانــی
دووەم بێـــت ،دواتـــر تێكـــەڵ بەتێكشـــكانی زمـــان بكرێـــت،

بەشــێكی زۆر لــەو دەقانــەی كــە بەناكامڵــی باڵوكراونەتەوە،
هیـــچ مەرجێكـــی زمانەوانـــی و مەعریفـــەی زمانیـــان
تێدانیی ــە ،ئ ــەم حاڵەت ــە تائێس ــتاش درێ ــژەی هەی ــە ،ئەگ ــەر

لەباڵوكـــراوە جددیەكانیـــش فلتـــەر بكرێـــن ،ئـــەوا بەهـــۆی

زۆری و ب ــۆری باڵوك ــراوەوە دەردەك ــەون ،ی ــان ئ ــەوەی

ك ــە بەب ــێ فلت ــەر لەدەزگاكان ــی رۆش ــنبیری بۆی ــان دەك ــرێ
بەنامیلكــە و دیــوان ،بــازاڕی كتێــب فرۆشــان جمــەی دێــت

لــەو كتێبــە بازاڕیانــەی كــە دەڵێــی تایبەتــن بەهــەرزەكاران.
الس ــایی كردن ــەوە و دزین ــی رس ــتە و وێن ــەی ش ــیعری

و موف ــرەدە لەدەقێك ــی ت ــرەوە ،بەڕادەی ــەك بەرچ ــاوە ك ــە

نـــەك هـــەر شـــەرعییەتی داوە بەســـەرهەڵدانی شـــاعیر

لەنـــەوەی نوێـــدا كـــە نـــەوەی نـــوێ نییـــن ،چونكـــە نـــەوە
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بەمان ــای وەچ ــەی تەم ــەن نای ــات ،بەڵك ــو مان ــای فۆڕمێك ــی
دیكـــەی ئـــەدەب و بەرهەمـــی نـــوێ یـــە ،بەڵكـــو زۆرجـــار

لەفیستیڤاڵەكانیشــدا خــەاڵت دەكرێــن و دەكرێنــە ئەســتێرە،
گوناه ــی ئ ــەم حاڵەتەی ــان لەئەس ــتۆی ن ــەوەی راب ــردووە،

چونكـــە ئـــەو جـــۆرە الســـایی كردنـــەوە و دزینـــە ،بۆتـــە

مای ــەی دڵخۆش ــی ب ــۆ ن ــەوەی راب ــردوو ،چونك ــە بەكۆپ ــی

خۆیانیـــان دەزانـــن ،ئـــەوەی بەقوتابـــی رێچكەكانـــی
خۆیانی ــان لەقەڵەم ــدەدەن ،لەحاڵێك ــدا ئ ــەم دیاردەی ــە لەنێ ــو

چیرۆكنووسانیشـــدا هەیـــە و نەكـــراوە بەمەشـــغەڵەتی

ئەدەبـــی.

دەقـــی ناكامـــڵ نـــەك تەنهـــا ئەدیبـــی ناكامـــڵ درووســـت

دەكات ،بەڵكـــو زمانـــی ناكامـــڵ و خوێنـــەری ناكامڵیـــش
درووســـت دەكات ،كاریگـــەری نێگەتیـــڤ دەخاتـــە ســـەر
باڵوكــراوەكان ،هــەروەك چــۆن ئــەم حاڵەتــە لەنێــو كایــەی
رۆژنامەنووســـیش هەیـــە و خـــراپ كەڵكـــی لێوەرگیـــراوە،
بۆیــە لێــرە بــەدواوە كاتــی هاتــووە مــەرج بــۆ كوالیتــی دەق

دابنـــرێ و جۆرێـــك سانســـۆری مەعریفـــی هەبـــێ لەنێـــو
گۆڤ ــار و باڵوك ــراوە ئەدەبی ــەكان ،بەپێچەوان ــەوە ئەدەب ــی

ك ــوردی ناكام ــڵ دەب ــێ.
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دەقی وەرگێڕدراو

وەرگێـــڕان بۆخـــۆی كردەیەكـــی ئاڵوگۆڕكـــەرە لەنێـــوان

دوو زمــان ،یــان چەنــد زمانێــك و جۆرێكــە لەگۆڕینــەوەی

كوولت ــوور ،ی ــان ئ ــەوەی پێیدەگوترێ ــت گەیاندن ــی ئامانەت ــە

لەزمانێكــەوە بــۆ زمانێكــی دیكــەی بیانــی ،بۆیــە وەرگێڕانــی
دەق كەبەشــێكە لــەو كایەیــە زۆر لەوەرگێڕانــی نووســێنێكی

دیكــە ،یــان باســێكی فكــری قورســترە ،بەتایبەتــی ئەوكاتــەی

دەبینیــن كــە زمانێــك ناتوانــێ تەعبیــر لەزمانێكــی تــر بــكات
و دەقەك ــە وەك ــو خ ــۆی بگەێنێت ــە خوێن ــەر ،ل ــەم حاڵەت ــە

نێگەتیڤـــەدا هێنـــدەی دووچـــاری ئیشـــكالیاتی ئەدەبـــی
دەبین ــەوە ،هێن ــدە كەڵ ــك لەدەقەك ــە وەرناگری ــن.

حاڵەتێك ــی دیك ــەی نێگەتیڤ ــی دەق ــی وەرگێ ــردراو ئەوەی ــە

ك ــە زۆرج ــار ئەمانەت ــی تێ ــدا نیی ــە ،دیس ــان ئ ــەم حاڵەت ــەش

زۆرجـــار لەوەرگێڕانـــی دەقێكـــی بیانـــی بـــۆ عەرەبـــی
هەس ــتی پێك ــراوە ،ئەدەب ــی كوردی ــش ب ــێ كێش ــە نەب ــووە

لەكێشـــەی وەڕگێڕانـــی دەقـــە ئەدەبییـــەكان ،وەختێـــك
بینیومانـــە دەقێكـــی ئەدەبـــی بـــاو كراوەتـــەوە و هـــەرای
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ناوەتــەوە ،چونكــە بەمانــای وشــە كاری تێــدا كــراوە ،بەبــێ
ئــەوەی بەهیــچ فلتەرێكــدا تێپەڕبووبێــت ،یاخــود هیــچ نەبــێ

ئەگ ــەر باڵوكراوەك ــە حیس ــابی ب ــۆ خوێنەری ــش نەكردبێ ــت،

حیس ــابی ب ــۆ ماف ــی دەقەك ــە و خ ــاوەن دەقەك ــە كردبێ ــت.
یەكێكــی دیكــە لەوحاڵەتــە نێگەتیڤانــەی وەرگێــڕی كــوردی

كـــە ئـــاگای لـــێ نییـــە ،ئەوەیـــە كـــە تەنهـــا دەقـــی بیانـــی
وەردەگێـــڕێ بۆســـەر زمانـــی كـــوردی ،لەحاڵێكـــدا كـــورد
ئێســتا دوای ئــەوەی ئــەو هەمــوو دەقــە عەرەبــی و فارســی

و فەرەنســی و ئینگلیــزی و بیانیانــەی تــر ،وەرگێڕدراونەتــە
س ــەر زمان ــی ك ــوردی ،كات ــی هات ــووە ك ــە بەپێچەوان ــەوە

دەقــی كــوردی پێویســتی بەوەرگێڕانــە بۆســەر زمانەكانــی
ت ــر ،ب ــۆ ئ ــەوەی ه ــەم ئەدەبیات ــی ك ــوردی ل ــەو رێگەی ــەوە

بناســـرێ ،هـــەم مافـــی ئەدیبـــەكان نەخـــورێ كـــە دەق
هەیـــە هیچـــی لەدەقـــی بیانـــی كەمتـــر نییـــە ،ئـــەم حاڵەتـــە

دیســـان گومانێكـــی لـــەال درووســـت كـــردووم ،ئـــەوەی
كـــە تێگەیشـــتنێكی بـــۆ درووســـت كردوویـــن ،وەرگێـــڕی
ك ــوردی زمان ــی ت ــر نازان ــێ ،بۆی ــە تەنه ــا لەزمان ــی ت ــرەوە
دەق وەردەگێـــڕێ ،چونكـــە لەوەرگێڕانەكانـــەوە بـــەدەر
دەكەوێ ــت ،ئەوكات ــەی دەبینی ــن لەگ ــەڵ ئەدیبێك ــی عەرەب ــی

ی ــان فارس ــی ش ــارەزای دەق ــی ك ــوردی نیی ــە ،هاوڕێیەك ــی
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خ ــۆم لەلوبن ــان كەس ــێكی ئەدیب ــی بینیب ــوو ،پێ ــی گوتب ــوو
«كتێبێكــی كوردیــم كڕیــوە لەپێشــانگایەك ،بــەاڵم داخەكــەم

تەنهــا ناونیشــانەكانی بەعەرەب ــی و ئینگلیزی ــە ،نازانــم چ ــی
نووس ــراوە و ش ــارەزایی كوردیش ــیم نیی ــە ،بۆچ ــی ئێ ــوە
هەوڵن ــادەن دەقەكانت ــان بكەن ــە عەرەب ــی» ،ئ ــەم چیرۆك ــە
ه ــەم ب ــۆ هاوڕێك ــەم و ه ــەم ب ــۆ ت ــەواوی ئەدیب ــان دەب ــێ

ناخـــۆش بێـــت ،چونكـــە ناكـــرێ گەلێـــك تەنهـــا خزمەتـــی

گەالنــی تــر بــكات و خــۆی فەرامــۆش بــكات ،ناكــرێ گەالنــی
تــر لەپێشــبڕكێی ئەدەبیاتــدا بەشــداری بكــەن و كــورد تەنهــا

وەكــو هــەواڵ باڵویــان بكاتــەوە ،ناكــرێ كــورد ئــەو كێشــە
سیاســـییانەی خـــۆی كـــە هەیەتـــی و بریتییـــن لەئەنفـــال
و جینۆســـاید و كیمیابـــاران و هتـــد ،كراوەتـــە رۆمـــان و

چیـــرۆك و شـــیعر ،تەنهـــا خـــۆی بیبینـــێ و بیخوێنێتـــەوە،

خوێنـــەری نەتەوەكانـــی تریـــش نەزانـــن دەقەكـــە چییـــە و
ئـــەم خـــاوەن زمانـــە چـــی بەســـەر نەتەوەكـــەی هاتـــووە،

بۆیـــە دەقـــی كـــوردی پێویســـتی بەناســـاندن هەیـــە نـــەك

ناس ــاندنی دەق ــە بیانیی ــەكان.

حاڵەتێك ــی دیك ــەی ئ ــەو دەقان ــەی وەرگێ ــڕدراون بۆس ــەر

زمانـــی كـــوردی و كێشـــەیان تێدایـــە ،ئەوەیـــە كـــە كـــورد
دەزگای تایب ــەت و پرۆفیش ــناڵ و تایبەتمەن ــدی نیی ــە ،تاك ــو
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دەقەك ــە لەرێگ ــەی لێژنەیەك ــی زمانزان ــەوە ب ــژاردە بكرێ ــت

و گرنگـــی خـــۆی هەبـــێ ،بەپێچەوانـــەوە وەكـــو كارێكـــی
ئارەزوومەندان ــە تەماش ــا ك ــراوە ،بۆی ــە خوێن ــەر ب ــاوەڕی

بەدەقـــی وەرگێـــڕدراو نەمـــاوە ،ئەمـــەش گورزێكـــی تـــری
كوشـــندەیە لەرۆشـــنبیری كـــوردی.
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ستۆری «چیرۆك»

هەركـــە زاراوەی چیـــرۆك بەكاردێـــت ،راســـتەوخۆ

خوێنـــەر بیـــری بـــۆ دەقـــی ئەدەبـــی دەچێـــت ،بـــەاڵم
راســـتییەكەی ئەوەیـــە كـــە هـــەر دەقێـــك كارەكتـــەری
تێدابـــوو ،گێڕانـــەوە و زەمـــەن و رووداوی تێدابـــوو،

شـــێوەیەكە لەدەقـــی رۆژنامەنووســـی ،چونكـــە ســـتۆری،
یاخـــود بەزمانـــی كـــوردی چیـــرۆك ،یەكێكـــە لەرەگـــەزە
ه ــەرە گرنگەكان ــی كاری رۆژنامەنووس ــی ،ئ ــەو كات ــەی ك ــە

دەبینیـــن رۆژنامەنووســـێك رووداوێـــك دەگێڕێتـــەوە یـــان
راب ــردووە ،ی ــان لەئێس ــتادا رووی ــداوە و دەی ــكات ب ــەكاری

رۆژنامەنووســـی ،ئەوكاتەیـــە كـــە ســـتۆرییەكە پەیوەســـت

ب ــووە ب ــەكات و ش ــوێن و گێ ــڕەرەكان ،س ــابا گێ ــڕەر ،ت ــاك
بێــت یــان بەكۆمــەڵ ،پاڵەوانــی ســتۆرییەكە تــاك بێــت ،یــان

فـــرە پاڵـــەوان بەومانایـــەی چەنـــد پاڵەوانێكـــی تێدابێـــت،
لەه ــەردوو بارەك ــەدا س ــتۆری ی ــە ،ب ــەاڵم ب ــەدوو س ــتایلی
جیـــاواز.

ئ ــەوەی ك ــە س ــتۆری ئەدەبی ــە بریت ــی ی ــە لەداڕش ــتنێكی
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هونــەری ،زمانەكــەی تەنهــا بریتــی نییــە لەزمانــی ســادە و
گێڕانــەوە واتــە (ســرد) ،بەڵكــو زمانــی دەقەكــە پەلدەهــاوێ

بـــۆ ســـەر زمانـــی دووەم كـــە شـــیعری یـــە ،یـــان باشـــتر
بڵێ ــم زمانێك ــە ج ــەدوای نیی ــە وات ــە كۆتای ــی نای ــات ،رەنگ ــە
زۆرج ــار بێزاركەری ــش بێ ــت ب ــۆ خوێن ــەر ،هەندێجاری ــش

خوێنـــەر دەباتـــە خەیاڵـــی رووداوێكـــی فەنتـــازی یـــان

خەیاڵـــی ،كـــە رەنگـــە تێرامانـــی زیاتـــری گـــەرەك بێـــت،
یاخــود ئــەوەی بیــر لەپشــتی دەقــە نووســراوەكە بكاتــەوە،
بەم ــەش خوێن ــەر كەڵ ــك لەزۆرب ــەی رەگ ــەزە ئەدەبیی ــەكان

دەبینێـــت ،چونكـــە ئـــەدەب تەنهـــا ئـــەدەب نییـــە و بـــەس،
بەڵك ــو وێ ــڵ بوون ــە ب ــەدوای مەعریف ــەی زیات ــر.

هەرچـــی ســـتۆری رۆژنامەوانییـــە كـــە جیـــاوازی هەیـــە

لەســـتۆری ئەدەبـــی ،لەوێـــدا دەردەكـــەوێ كـــە جۆرێكـــە

لەلێكۆڵینـــەوەی یاســـایی ،هەروەهـــا ئاشـــكرا كردنـــی

داتایەك ــە ك ــە خوێن ــەر الیەنەكان ــی ت ــری درك پێن ــاكات و
ش ــاراوەیە ،جگەل ــەوەش س ــتۆری رۆژنامەوان ــی بەزمان ــی

خاكـــی و ســـادە دەنووســـرێتەوە ،نـــەك زمانـــی شـــیعری
ی ــان درووس ــتكردنی خەی ــاڵ و فەنتازی ــا و حەبك ــە ،ب ــەاڵم
ئ ــەم دوو س ــتایلە س ــتۆری ی ــە لەی ــەك خاڵ ــدا هاوبەش ــیان

هەی ــە ،ئەوی ــش گەڕان ــە ب ــەدوای روداوی مێژووی ــی ،ی ــان
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خوڵقاندنــی رووداوێكــی خەیاڵــی ،یــان لەبنچینــەدا رویــداوە

یاخـــود پێشـــبینی روودانـــی دەكرێـــت.

لەمدوایی ــەدا س ــتایلێك لەس ــتۆری درووس ــت ب ــوو لەنێ ــو

ئەدەبیاتـــدا ،هەمـــان ســـتایلی ئـــەو ســـتۆریەیە كـــە لەنێـــو

كاری رۆژنامەوانیـــدا هەیـــە ،بـــۆ نموونـــە وەاڵمدانـــەوەی

پرس ــیارەكان ،چۆنیەت ــی بەكارهێنان ــی زمان ــی رۆمانس ــی،
بەكارهێنانــی كەســی یەكەمــی تــاك كــە خاوەنــی گرێكەیــە،
كورتەباســـێك كـــە لەرۆژنامەوانیـــدا پێـــی دەڵێـــن« ،لیـــد»

دوات ــر باگڕاوندێك ــی رووداوەك ــە ،پاش ــان پردێ ــك لەنێ ــوان
بابەتەكــەو پشــتی رووداوەكــە و گێــڕەر ،یــان ئــەوەی ئێســتا

پێ ــی دەڵێ ــن كەس ــی یەكەم ــی ت ــاك ی ــان هەم ــوو ش ــت زان،
پاشــان گرێدانــەوەی دەقەكــە بــەو وتانــەی كــە لەســەرەتای
ســتۆری یەكــەدا هاتــووە ،هەمــوو ئەمانــە خاڵــی هاوبەشــی

س ــتۆری ئەدەب ــی و رۆژنامەوانیی ــە.

ئـــەوەی كـــە خاڵـــی ناكۆكـــی نێـــوان ســـتۆری ئەدەبـــی

و ســـتۆری رۆژنامەوانـــی یـــە ،ئەوەیـــە كـــە دەقنووســـی

رۆژنامەوانــی ناتوانــێ بەئــارەزووی خــۆی دەقێــك دابڕێژێ

و ن ــاوی لێبن ــێ ،چونك ــە ل ــەكاری رۆژنامەوانی ــدا ئیتی ــك و
راس ــتگۆیی هەی ــە ،ب ــەاڵم لەس ــتۆری ئەدەبی ــدا دەقن ــووس
بـــۆی هەیـــە ســـتۆری یـــەك بنوســـێتەوە كـــە نـــەك هـــەر
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رووداوێك ــی لەوج ــۆرە نەب ــووە ،بەڵك ــو بەخەیاڵ ــی خ ــۆی
دەتوانـــێ خوێنـــەر بباتـــە نێـــو دونیایەكـــی تـــەواو جیـــاواز
لەواقیـــع ،واتـــە حاڵەتـــی وەهـــم و حاڵەتـــی ســـایكۆلۆژی،

یاخـــود گـــەڕان بـــەدوای ئـــەو گـــرێ دەروونیانـــەی كـــە
لەكۆمەڵگ ــەدا هەی ــە .ئەم ــە جگەل ــەوەی ك ــە ئیتی ــك لەدەق ــی

ئەدەبیـــدا كاری پێناكـــرێ ئەگـــەر ئامـــاژەی راســـتەو خـــۆ

نەبێــت ،بــۆ نموونــە باســی نەتــەوە یــان گروپێكــی ئیتنیكــی
ی ــان ئایینێ ــك ن ــەكات ،ی ــان كەس ــایەتییەك برین ــدار ن ــەكات
بەنـــاو هێنانـــی ،بـــەاڵم ســـەرەنجام لەهـــەردوو بارەكـــەدا

واتـــە ســـتۆری ئەدەبـــی و ســـتۆری رۆژنامەوانـــی ،یـــەك
ســتراتیژیان لەپشــتەوەیە ،ئەویــش گێڕانــەوەی رووداوێــك
ی ــان بابەتێك ــە ب ــەو س ــتایلەی ك ــە لەمدواییی ــەدا درووس ــت

ب ــوو ،ئەوی ــش لەئەنجام ــی خوێندن ــەوەی س ــایكۆلۆژیانەی
رۆش ــنبیرانی ه ــەردوو بوارەكەی ــە ب ــۆ خوێن ــەر ،مەبەس ــت

لەخوێندنـــەوەی ســـایكۆلۆژیای خوێنـــەر ئەوەیـــە ،چـــۆن
دەقن ــووس بتوان ــێ ب ــەو س ــتایلە خوێن ــەر بكات ــە ه ــاوڕێ،

ی ــان یەكێ ــك لەپاڵەوان ــی چیرۆكەك ــە.
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نیهلیزم

(نیهل ــی لەوش ــەیەكی التینی ــەوە هات ــووە وات ــە (هی ــچ) ە،

نیهلی ــزم ماناك ــەی دەبێت ــە (هی ــچ گەرای ــی) هەندێكجاری ــش

پێیدەڵێـــن (پوچگەرایـــی) و بـــەو مانایـــە دێـــت ئەوانـــەی

كەالیەنگـــر ،یـــان ســـەر بـــەو جهانبینیـــەن و ئینتیمایـــان
بـــۆی هەیـــە وەكـــو كیركەگـــۆرد و شـــۆپنهاوەر و نیچـــە

كەهاوزەمانـــی یەكتـــر بـــوون.

لەكورتریـــن مانـــا و پێناسەشـــدا ،واتـــە بێبایـــەخ كردنـــی

ه ــەر ش ــتێكی بەبەه ــا ك ــە بەه ــۆی ه ــەر بەڵگەیەك ــەوە بێ ــت

بەرامبـــەر هـــەر دیـــاردە یـــان بۆچوونێـــك كـــە پشـــت بـــە

ئامانجێك دەبەســتێت و گەشــە بەعەقڵباوەڕی دەدات« ،ئەم
دونیابینیـــە ئاراســـتەیەك بـــوو مۆدێرنیتـــە لەســـەروەختی
خۆیــدا بەرهەمیهێنــا ،بــەم تیگەیشــتنە مەبەســتە بــەرزەكان

هەموویـــان بـــێ بایـــەخ دەبـــن و قۆناغێكـــی ناهەرمانـــی و
دەكەویت ــە مەترس ــیەوە ،چونك ــە گەلێ ــك بایەخ ــی ب ــەرزی

تــر ،دەســتبەجێ و پێــش ئــەوەی بایەخەكانــی پێشــوو لەنێــو
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بچ ــن ،زاڵ دەب ــن ،ل ــه دیالێكتیك ــدا تەنی ــا پۆزەتیڤیس ــتەكان

دەركەوتـــن ،هەمـــوو بایەخێكـــی بـــەرز بـــەچ شـــێوەیەك

دەس ــەلمێنێ ،بەتەن ــز؟ ،ب ــەاڵم تەن ــز هەمیش ــە لەپێگەیەك ــی
جێ ــی دڵنیایی ــەوە و لەتون ــدو تیژی ــەوە س ــەرچاوە دەگ ــرێ.
س ــەرهەڵدان و هاتن ــی فك ــری نیهلی ــزم ب ــۆ نێ ــو دونی ــای

ئـــەدەب و تێڕوانینەكانـــی دیكـــە بـــۆ ژیـــان و كۆمەڵگـــە،
هەمـــان ئـــەو فەزایـــە نەبـــوو كەرۆژگارێـــك ئەوروپـــای

گرتبــۆوە ،یــان ئــەوەی ئایــن و ئاینگەرێتــی خوڵقاندبــووی،
رەنگ ــە بەش ــێكی ب ــۆ ف ــەزای سیاس ــی ئ ــەوكات بگەڕێت ــەوە
كەهێــزە ســتەمكارەكان وەگەڕیانخســتبوو ،لەپەنــا ئەمەشــدا

كۆنەپەرس ــتی خەری ــك ب ــوو جارێك ــی دیك ــە بەش ــێوەیەكی
فـــراوان چەكـــەرەی دەكـــرد ،لەمڕاستایەشـــدا رۆشـــنبیر و
نووس ــەر و ئەدی ــب هی ــچ توانایەكی ــان نەب ــوو بەران ــگاری
ئ ــەو تەوژم ــە بوەس ــتنەوە .جك ــە ل ــە نهلی ــزم ب ــوون.

بەشــێكی دیكــەی نیهلیزمــی كــوردی بــۆالوازی و هــەژاری

لەبیركردنــەوە و هۆشــیاری بــووە ،بــەاڵم بەشــە گرینگەكەی

ئەوەبـــوو كـــە چەمكەكـــە لەنـــوێ هاتبـــووە نێـــو دونیـــای
ئەدەبیـــەوە ،بەوپێیـــەی كەهیـــچ باگڕاوندێكـــی مەعریفـــی

نەبــوو تاكــو ئــەو وردەكاریــەی كــە نیچــە دركانــدی و پێــی

لەس ــەر دادەگ ــرت و بیان ــووی ب ــۆ بهێنریت ــەوە.
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نیهلیزمـــی ئەدیبـــی كـــوردی لەویـــوە هاتبـــوو كـــه هیـــچ

ئەلتەرناتیڤێكـــی نەبـــوو بـــۆ شـــێوەی بیركردنـــەوە و
ئاڵوگ ــۆڕ لەپەیوەندیی ــە كۆمەاڵیەتی ــەكان ،وات ــە الیەنگی ــری

لەهیچـــكام لـــەو بیركردنەوانـــە نەكـــردووە كـــە گوتـــاری
ئیدیالیـــزم یـــان ماتریالیـــزم بەرگرییـــان لێدەكـــرد ،بۆیـــە

رێگەیەكـــی بەرزەخیـــان گرتبـــووە بـــەر و كەڵكیـــان
لـــەزاراوەی ســـەربەخۆیی وەرگرتبـــوو ،ســـەربەخۆییەك

كەجگ ــە لەبــێ هەڵوێس ــتی هیچ ــی دیك ــە نەب ــوو ،لەحاڵێك ــدا

نیهلیــزم جەنگێكــە ماهیەتــی شــتێك دەنرخێن ـێ و ماهیەتــی
شــتێكی دیكــە و بەهاكــەی بێنــرخ دەكات ،ئەدەبــی كــوردی
ل ــەو پنت ــەدا بێبەره ــەم ب ــوو ك ــە النیك ــەم دەب ــوو رەوتێك ــی

ئەدەبـــی بخوڵقێنـــێ كـــە نیهلیزمیەتـــی پێوەدیاربێـــت دژی
سیاســـەت.

نیهلی ــزم لەش ــوێنێكی دیك ــەدا بۆخ ــۆی بەش ــێكە لەج ــۆرە

ئیرادەیـــەك بەرامبـــەر ئیرادەیەكـــی ســـەركەوتكەرانە،

ئ ــەم چەمك ــە كاری خ ــۆی نەك ــرد ك ــە خ ــۆی لەجەنگێك ــی
نادیـــاردا ئاشـــكرا بـــكات ،بەڵكـــو خـــراپ رەنكیدایـــەوە
لەئەدەب ــدا ،وەختێ ــك كەئەم ــە نەك ــرا بەخەمێ ــك و ش ــێوەی
بیركردنەوەك ــە جێگ ــەی قەب ــوڵ نەب ــوو ،ب ــەاڵم نەش ــتوانرا
شـــۆڕبكرێتەوە بـــۆ خـــوارەوە كـــە خوێنـــەر و گروپـــە
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كۆمەاڵیەتیـــەكان زیاتـــر هەســـتی پیبكـــەن ،لەبەرامبـــەر
ئەم ــەدا پێچەوانەك ــەی ك ــرا بەمۆدێ ــل و زۆرب ــەی ئەوان ــەی

بەنــاوی رۆشــنبیر و نووســەر و قەڵەمبەدەســتەوە كاریــان

دەكـــرد ،نـــەك هـــەر نیهلیســـتی نەبـــوون ،بەڵكـــو زۆر

واقیعیانـــە بـــوون.
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مانا و پێناسەی میتۆد

ئـــەم بابەتـــە واتـــە میتـــۆد ،بابەتێكـــی هەســـتیاری فكرییـــە
ك ــە پێدەچ ــێ لەمدوای ــەدا كەمت ــر بایەخ ــی پێدرابێ ــت لەف ــەزای
ئەدەبی ــدا ،ب ــەاڵم كارەك ــە لەمێ ــژە هەی ــە و هی ــچ كەلێنێكیش ــی
بــۆ ئیســتاتیكا و هونەرەكانــی دیكــەی ئــەدەب نەهێشــتۆتەوە،
بەوپێیـــەی كـــە دەیـــان بیرمەنـــدی ئـــەم بـــوارە بـــەم كارە
هەڵس ــاون« ،ب ــۆ نموون ــە (فیالری ــت ش ــال) ب ــە بیس ــت ب ــەرگ
بەرهەم ــە بەن ــاو بانگەك ــەی چاپك ــردوو و ناونیش ــانی گش ــتی
(لێكۆڵینــەوە بــە میتــۆدی ئەدەبی بــەراوردكاری) 1664_1847
هەبــوو .لــە ئەنجامــی ئەمــەوە هەمــوو بنەمایــەك هەیــە بــۆ ئــەو
دانەرانــەی ناویــان هــات بــە هەوەڵیــن بــەراوردكاری دابنێیــن،
هەرچەنــدە نابــێ جــارێ ســێ هەبوونــی میتۆدۆلۆژیــا بكەیــن،
لەسویســراش لــە هەوەڵیــن دەیەكانــی ســەدەی نۆزدەیەمــەوە
الیەنگرانـــی ئەدەبـــی بـــەراوردكاری پشـــتگیری گەرمـــی
لێكـــرا ،دوابـــەدوای سیســـمۆندی كـــە بەرهەمـــی دەربـــارەی
باشـــوری ئەوروپـــا  1813هەبـــوو ،یۆزیـــف گۆرنۆنـــگ
پس ــپۆڕی ب ــەراوردكاری یاس ــا ب ــوو ،پێش ــنیاری ب ــۆ دەك ــرێ
كـــە كۆڕســـێك دەربـــارەی ئەدەبناســـی بـــەراورد لـــە لـــۆزان
بەڕێوەبەرێ ــت ( )1850ل ــە زانك ــۆی ژنێ ــف بەدرێژای ــی نی ــوەی
دووەمــی ســەدەكە هەنــدێ لــە بــەراوردكارە بــە ناوبانگەكانــی
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وەك رێشـــا رمۆنـــێ و رۆد ،هـــاوكاری یەكدییـــان كـــردووە،
هەروەهـــا تێـــوەژەرە ئیتاڵیەكانیـــش كـــە لەنێویانـــدا و پێـــش
هەمووی ــان دەب ــێ ن ــاوی نیكۆڵ ــۆ ئۆگۆفۆس ــكۆلۆ بهێنی ــن ك ــە
زۆر نەب ــوو ببێت ــە پرۆفیس ــۆری وانەبێ ــژی زانك ــۆی پاڤیی ــان
(بنـــەوان و ئەركـــی ئـــەدەب)  1809كـــە وانـــەی دەگووتـــەوە
لەچەردەیـــەك كێشـــەی ئەدەبناســـی و بەراوردیـــش دەدوا».
قس ــەكردن لەس ــەر میت ــۆد ش ــتێكی ئاس ــان نیی ــە ،چونك ــە
پێناســـەی جۆراوجـــۆری هەیـــە ،یەكێـــك لـــەو پێناســـانەش
بریتییـــە (لەوەســـف یـــان مانـــای گشـــتی بـــۆ دەق) ،ســـابا
هـــەر دەقێكـــی ئەدەبـــی بێـــت ،گرینـــگ ئەوەیـــە پێناســـەیەكی
دیك ــە ئەوەی ــە ك ــە بریتیی ــە (لەلێكۆڵین ــەوە ی ــان ش ــیكردنەوەی
تێكس ــتێك بەرمەبن ــای فكرێك ــی دیاریك ــراو) ،ی ــان تێكس ــتێكی
ئەدەبــی یــان زانســتی و هتــد ،لەپێناســەیەكی دیكــەدا (رۆمــەن
یاكۆپســن) ( )1982_1896زمانناســی ئەدەبی روســی ،پێیوایە
بەكارهێنانـــی میتـــۆد ،بەمانـــای گەنجبوونـــەوەی دەق دێـــت،
ســەرهەڵدانی ئــەم چەمكــە فكرییــە بە رێوڕەســمێكی مێژووییدا
تێپەڕیـــوە و لقـــی جیـــاوازی لێبۆتـــەوە ،وەكـــو توێژینـــەوە
لەزمانناســی و ئەنتۆڵــۆژی كــە (لیڤــی شــتراوس و تەزفیتانــت
ت ــۆدۆرۆف) سەرمەش ــقی ب ــوون ،ب ــەو پێی ــەی ك ــە زۆرب ــەی
چەمكـــە فەلســـەفییەكان ســـەرچاوەكەی ئەســـینایە ،بۆیـــە
یەكەمی ــن ج ــار كەس ــێك ك ــە زاراوەی میت ــۆدی بەكارهێن ــاوە،
(ئەفاڵت ــۆن) ب ــووە ب ــۆ لێكۆڵین ــەوە لەس ــەر سیس ــتمی دەوڵ ــەت
ك ــە ئ ــەوكات بەدەوڵەتش ــار ناوین ــراوە ،دواب ــەدوای ئەوی ــش
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(ئەرســتۆ) بۆهونــەر و ئــەدەب و سیاســەت كاری پێكــردووە،
دواتریـــش لەســـەردەمی رێنسانســـدا كەســـێكی وەكـــو
(فرانســـیس بیكـــۆن) كـــە ســـاڵی  1626كۆچـــی كـــردووە و
كەس ــێكی وەك ــو (دی ــكارت) لەس ــەدەی حەڤدەه ــەم لەب ــواری
عەق ــڵ و ئاش ــكراكردنی هەقیق ــەت و لەب ــواری زانس ــتدا كاری
پێك ــردووە ،ل ــەدوای ئ ــەو كەس ــێكی وەك ــو (ئەمانوئێ ــل كان ــت)
كـــە لەســـاڵی  1804لەبوارەكانـــی میتۆدۆلۆژیـــادا و ئەخـــاق
و سیاس ــەت زاراوەی میت ــۆدی بەكارهێن ــاوە ،دوای ئەوی ــش
(كلـــۆد برنـــار) لەســـاڵی  1878كاری بەمیتـــۆدی واقیعیانـــە
كــردووە و گوتوویەتــی ،بەمپێیــەش بێــت « میتــۆد یەكێكــە لــەو
شــێوە زانســتانەی كــە بەنەفعــی خــۆی دەگەڕێتــەوە ،ئەمــەش
لەوێ ــوە س ــەرچاوەی گرت ــووە ك ــە تایبەت ــە بەئەزموونگەرای ــی
لەزانس ــتێكی دیاریك ــراودا .ب ــەاڵم هەم ــوو ئ ــەو فەیلەس ــوفانە
لەســـەر ئـــەوە كۆكـــن كـــە میتـــۆد كارێكـــی زەحمەتـــە و
زۆرجـــار بەرهەمـــی راســـتەقینە و كۆنكرێـــت بەدەســـتەوە
نــادات و رێگــە بەبۆچوونــی دیكــە دەدات  .هــەر لەمبارەیــەوە
(رین ــێ وێل ــك) رەخنەگرێكـــی بەناوبانگـــی بـــواری ئەدەب ــە و
وای پێناســـەكردووە كـــە دەتوانـــرێ لەرێگـــەی میتـــۆدەوە
لێكۆڵینـــەوە لەبایەخـــە ســـەرەكیەكانی ئـــەدەب بكەیـــن و
لەوێ ــوە دەتوانی ــن ئ ــەدەب لەكایەكان ــی دیك ــە جودابكەین ــەوە
و وەزیفــەی ئــەدەب دیاریبكەیــن .مــن بۆیــە دەمــەوێ ئەدیبــی
ك ــوردی ل ــەم س ــەردەمەدا س ــەرقاڵی میتۆدبێ ــت ،ب ــۆ ئ ــەوەی
كــە دەســت دەبــات بــۆ خوێندنــەوەی دەقێكــی كــوردی ،پشــت
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بـــە میتۆدێكـــی دیاریكـــراوی ئەدەبـــی ببەســـتێت ،نـــەك ئـــەو
هەڕەمەكییـــەی كـــە لـــە دونیـــای ئەدەبیـــات و خوێندنـــەوە
بـــۆ دەقـــی كوردیـــدا دەبینرێـــت ،ئـــەم ســـەرقاڵییە دواتـــر
دەرەنجامـــە پۆزەتیفییەكـــەی دەبینرێـــت ،وەختێـــك هـــەردوو
جـــۆرە خوێندنەوەكـــە بـــەراورد دەكەیـــن.
رەنگـــە میتـــۆد یـــان تیـــۆری سیســـتمی كۆمەاڵیەتـــی،
ســـەختترین میتۆدێـــك بێـــت كـــە دەتوانـــێ فەلســـەفەی
بوون ــی زم ــان و ج ــۆرە جیابووەوەكان ــی ئاش ــكرابكات ،ی ــان
ئ ــەوەی ك ــە هەندێكج ــار فەلس ــەفە بایەخ ــی ت ــەواوی پێ ــداوە
كـــە لەرەوتـــی مێـــژوودا شـــیكاری كـــردووە و كۆمەڵگـــەش
درەكـــی بـــە پەیوەندییـــە كۆمەاڵیەتیەكانـــی كـــردووە و
دواتـــر گەشـــەی كـــردووە ،ئـــەوەی لەبـــارەی ئەدەبـــدا كاری
پێدەك ــرێ ،ب ــۆ نموون ــە تی ــۆری نموونەدانان ــە ك ــە ب ــۆ كاری
دیكیۆمێنتــاری كەڵكــی لێــوەر دەگیرێــت و تیــۆری هەســتیاری
كــە بــۆ داتاخوازییــە و تیــۆری پێكهاتەخــوازی پەیوەندییەكــی
راســـتەوخۆی بەمرۆناســـییەوە هەیـــە و گومانخـــوازی و
زنجیرەیـــی و هتـــد كاری پێدەكـــرێ.
ئـــەو تیۆرانـــەش كـــە لەبـــواری كۆمەڵناســـیدا كارییـــان
پێدەك ــرێ .تی ــۆری بنەڕەت ــی ی ــە ،ب ــۆ نموون ــە وەك ــو پێش ــتر
باس ــمانكرد میتۆدەكان ــی ئەفاڵت ــون ب ــۆ پ ــەروەردە ،ئەرس ــتۆ
بـــۆ سیاســـەت و ئـــەدەب ،ئەرخەمیـــدس و باســـكاڵ بـــۆ
یاســـا فیزیكیـــەكان ،نیوتـــن بـــۆ كێشـــكردنی زەوی ،دیـــكارت
بـــۆ تاكگەرایـــی و زانســـتەكان و عەقـــڵ ،ماكـــس فیبـــەر بـــۆ
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سۆســـیۆلۆژی سیاســـی ،هانـــس جـــۆن گادامیـــر و پـــۆر
ریكـــۆر بـــۆ هێرمۆنتیـــكا و رۆالن بـــارت بـــۆ شـــیتەڵكردنی
دەق لەئەدەب ــدا ،میش ــیل فۆك ــۆ ب ــۆ بونیادگ ــەری كۆمەاڵیەت ــی
و درێ ــدا بۆش ــیتەڵكاری ف ــراوان ك ــە هەڵوەش ــانەوەگەراییە و
هت ــد .ئەمان ــە هەری ــەك لەش ــوێنی خۆیان ــدا جێكەوتەب ــوون و
دواتریــش بــوون بەبنچینەیــەك بــۆ ئــەو تیۆرانــەی كــە لــەدوای
ئـــەوان ســـەریانهەڵدا.
ئەگەرچـــی مـــن نامـــەوێ موناقەشـــەی هـــەر یـــەك لـــەو
میتۆدانــە بكــەم كــە لەســەرەوە بەنموونــە هێناومەتــەوە ،بــەاڵم
بەوپێیــەی كــە هەمــوو ئەمانــە لەزەمەنــی خۆیانــدا نامــۆ بــوون
ب ــۆكار پێك ــردن و وەرگرتن ــی لەالی ــەن خوین ــەرەوە ،دەك ــرێ
تەنهـــا ئـــەو میتۆدانـــە بخەمـــە بەربـــاس كـــە لەنێـــو كایـــەی
ئەدەب ــدا پراكتی ــك ك ــراون ،ه ــەروەك چ ــۆن میتۆدگەراكان ــی
وەكـــو لوســـیان گۆڵدمـــان و جـــۆرج لـــۆكاش و گادامیـــر
وئەلی ــوت وهت ــد ،هەریەكەی ــان بۆچوون ــی جیاوازی ــان هەی ــە
بەتایبەتـــی بـــۆ ئـــەدەب ،دەكـــرێ ئێمـــەش لێـــرەدا قســـەیەكی
لەبـــارەوە بكەیـــن و بەشـــێوەیەك لەشـــێوەكان بەســـەر
دەقـــی خۆماڵیـــدا پراكتیكـــی بكەیـــن ،لەوێشـــدا كـــە بزانیـــن چ
میتۆدێــك و چــۆن لەســەر دەقێكــی خۆماڵــی پراكتیــك كــراوە،
ئەم ــە لەكاتێكدای ــە هەم ــوو ئ ــەو میتۆدان ــە دوات ــر ن ــەك ه ــەر
لەپرۆس ــەیەكدا پراكتی ــك ك ــراون ،بەڵك ــو ب ــۆ ژیان ــی ئاس ــایی
ئینســـانیش كەڵكـــی لێوەرگیـــراوە و نووســـەر و رەخنەگـــری
كـــورد تائێســـتا كەڵكیـــان لێوەرنەگرتـــووە ،خـــۆ ئەگـــەر
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كەڵكیـــش لـــەم میتۆدانـــە وەرگیرابـــن ،هەوڵێكـــی روون نییـــە
ك ــە رەخن ــەی ك ــوردی لەس ــەر ئ ــەو بنەمایان ــە دامەزراب ــن و
هەروەه ــا بیانناس ــینەوە لەب ــارەی ئ ــەدەب بەگش ــتی و دەق ــی
كــوردی بەتایبەتــی و پێمــان چــۆن و بــە چ شــێوەیەك بایەخــی
بــە تیــۆری رەخنەیــی داوە ،هــەروەك ئــەوەی پێشــو باســمان
لێوەكـــرد ،دەبـــێ خۆمـــان ســـەرقاڵی ئـــەم الیەنـــە لەمیتـــۆدی
ئەدەب ــی بكەی ــن.
لەكاتێكــدا خــودی میتــۆدە فكــری و فەلســەفیەكان لەبەرامبەر
پرســـیاردان و هیچكامێـــك لـــەو قوتابخانانـــە بەشـــێوەیەكی
رەهـــا وەرنەگیـــراون و هـــەر یـــەك لـــەو بیرمەندانـــەی
كـــە لەســـەرەوە ناومـــان هێنـــان بـــۆ كایـــە جیـــاوازەكان و
بەتایبەتی ــش ئ ــەدەب پراكتیكی ــان ك ــردووە ،ب ــەاڵم كاركردن ــی
رەخنەگـــر و خوێنـــەری كـــورد هیچـــی بەرهـــەم نەهێنـــاوە
ل ــەو میتۆدان ــەی بەس ــەر دەقیك ــدا گوای ــە پراكتیك ــی ك ــردووە،
جگ ــە ل ــەوەی وەرگی ــراوە لەپراكتیك ــی دەقێك ــی بیان ــی ،تائ ــەو
جێگەیـــەی هەنـــدێ جـــار دەچنـــە خانـــەی سەفســـەتەبازی و
وەرگرتـــن و گەمـــەی زمانەوانیـــەوە .هـــەروەك ئـــەوەی كـــە
(جۆناســـان كالێـــری) موناقەشـــەی كـــردووە« ،رەخنەگـــری
كـــورد قـــەت هاوبـــەش نەبـــووە لەگـــەڵ كولتـــوور و هەوڵـــە
رەخنەییانـــەی كـــە ئەمـــڕۆ هـــەن ،بەڵكـــو لەژێـــر پـــەردەی
الســـایی كردنـــەوە و جوینـــەوەی بیـــروڕای ئـــەم و ئـــەودا
لەتیۆرناســـان و خـــاوەن بۆچوونانـــی تیـــۆری رەخنەیـــی
نووســینێك دەنووســن لەرەخنــەدا كــە ســیفەتی نــە تیــۆری و
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نەزانســتیان تێدانییــە ،ئەمــەش هۆیەكــە بــۆ ئــەو دژ بەیەكییــە
و ئـــەو نەگونجاندنـــە دەگەڕێتـــەوە كـــە لەنێـــۆ یـــەك یـــان دە
نووســـینی نووســـەرێكی دیاریكـــراو هـــەن ،لەنێـــو نووســـینە
رەخنەییەكانیشـــیاندا كـــە تیایانـــدا هەیـــە جارێـــك بیـــروڕاو
بۆچونــی رەخنەگــرە ئیدیۆلۆژیــەكان هەڵدەگرێتــەوە ،جارێكــی
دیك ــەش رەخن ــەی ئیدیۆل ــۆژی رەتدەكات ــەوە ،جارێك ــی دیك ــە
بی ــری كۆمەاڵیەت ــی و فەلس ــەفەی و زمانەوان ــی و دەروون ــی
لەی ــەك نووس ــیندا كۆدەكات ــەوە و جاریك ــی دیك ــەش بەن ــاوی
بونیاتگەرییـــەوە دەربڕیـــن لەبیـــرە ئیدییۆلۆژیـــەكان و بیـــرە
سیاســـیەكان دەكات» .بەهەرحـــاڵ هەمیشـــە نووســـەر و
رەخنەگــر و لێكۆڵــەر ،كاریگــەری ئەوانــی دیكەی بەســەرەوەیە
ب ــۆ پاڵپش ــتی كردن ــی بۆچوونەكان ــی لەم ــەڕ دەقێك ــی ئەدەب ــی،
بـــەاڵم كاریگـــەری و الســـاییكردنەوەی ئەوانـــی تـــر لـــەالی
نووس ــەری ك ــورد بێش ــومار و هەڵ ــەی تی ــۆری بێڕادەی ــە ك ــە
پراكتی ــك دەكرێ ــت و وەك ــو خۆراكێك ــی خ ــراپ دەرخ ــواردی
خوێن ــەری ك ــورد دەدرێ ــت.
كاریگـــەری ئـــەو میتۆدانـــەی كـــە تاكـــو ســـەدەی بیســـتەم،
رەوتـــی جیاوازیـــان وەرگـــرت و بەردەوامیـــان هەبـــوو،
ئاســـۆی بیركردنەوەیەكـــی نوێـــی بۆخـــودی مەعریفـــە و
بابەت ــی مەعریف ــی خوڵقان ــد( ،ئاس ــۆیەك ك ــە ئینس ــان بۆخ ــۆی
بی ــر لەمەعریف ــە بكات ــەوە ،ن ــەك مەعریف ــە بەبیركردنەوەیەك ــی
كۆنكریتی ــەوە خ ــۆی بەس ــەر ئینس ــاندا بس ــەپێنێ) ،لەوان ــەش
میتـــۆدی واقیعـــی و میتـــۆدی بونیادگـــەری و واقیعـــی و
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دەروونناســـی و هەڵوەشـــانەوەگەرایی و هێرمۆنتیـــكا و
ســیمۆلۆژیا و پێكهاتەگەرایــی بــوون .هــەروەك عەلــی حــەرب
دەڵـــێ :تێكســـت كەرەســـتەیەكی مەعریفیـــە و بوارێكـــە بـــو
بەرهەمهێنان ــی مەعریف ــە ،وام ــان لێ ــدەكات ك ــە لەمەعریف ــەی
راب ــردوو بڕوانی ــن ،ئەم ــە كاری لێكۆڵەرەوەكان ــە ك ــە هەن ــدێ
جاریـــش جیـــاوازی مەعریفـــی خوڵقانـــدووە .خوێنـــەر و
رەخنەگ ــری ك ــوردی .بەهەم ــان ئاراس ــتە ع ــەرەب تەماش ــای
ئـــەدەب دەكـــەن و لـــەو داتایـــەش شـــارەزاییان نییـــن كـــە
بونیادگ ــەرەكان پاس ــاویان ب ــۆی هەی ــە ،گوای ــە ئ ــەم چەمك ــە
تەنهـــا بریتیـــە لەزمانحاڵـــی مرۆڤـــە هاوچەرخـــەكان ،بۆیـــە
هـــەر لەدەرەنجامـــی ئەمەشـــە كـــە گوایـــە فەلســـەفە چیتـــر
پێویس ــت نیی ــە ب ــۆ خوێندن ــەوەی تێكس ــتەكان ،لەكاتێك ــدا ئ ــەم
تێگەیش ــتنە جگەل ــەوەی خ ــۆ دەربازكردن ــە لەبەرپرس ــیارێتی
بەرهەمهێن ــان ،هیچ ــی ت ــر نەب ــووە ك ــە خوێن ــەری كوردیش ــی
ناچــار بــەم هەڵەیــە كــردووە ،چونكــە ئــەم رێبــازە شــەرعیەت
دەدات بــە فــەوزای بەرهەمهێنــان بەنــاوی دانــەرەوە كــە دەق
بـــووە بەئاســـانترین بەرهـــەم و دانـــان لەبـــواری ئەدەبـــدا،
بـــەاڵم هـــەروەك دەركەوتـــووە ترســـێك هەیـــە لـــەوەی
وەكـــو نیچـــە و فۆكـــۆ بانگەشـــەی مەرگـــی خـــوا و مەرگـــی
مرۆڤی ــان كـــرد ،لەب ــەر ئ ــەوەی قورس ــترین بانگەش ــەیە ك ــە
ل ــەرووی مەعریفی ــەوە ،تەنان ــەت لەنێ ــو تێكستیش ــدا ترس ــێك
هەیـــە لـــەالی ئەدیبـــی كـــورد كـــە خۆیـــان بـــە الیەنگـــری
بونیادگـــەرەكان دادەنێـــن ،بچنـــە پشـــتی ئـــەو بانگەشـــانەوە
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ك ــە ئەدەب ــی خس ــتۆتە خزم ــەت كایەكان ــی ت ــرەوە ،لەالیەك ــی
تریشـــەوە ئـــەوەی كـــە ئیدیعـــای ئـــەوە دەكات بونیادگـــەری
خزمەتــی گــەورەی زمانــی كــردووە ،ئەدیبــی كــوردی لەســەر
بونیادنانـــەوەی زمانـــی كوردیشـــدا كـــە لەرێگـــەی دەقـــەوە
بەرهەمدێـــت ئـــەوەی نەكـــردووە ،بـــەاڵم وەكـــو تاقمێـــك و
بزاڤێك ــی الس ــایی ك ــەرەوەی رۆژئ ــاوا ،هی ــچ رۆڵێ ــك نابین ــن
جگـــە لەخـــۆ جیاكردنـــەوە لەئەدەبیاتـــی رەســـەنی كـــوردی،
بۆی ــە ئ ــەو نووس ــینگەلەی ك ــە بەن ــاوی میتۆدگەرایی ــەوە قس ــە
لەســـەر دەق دەكـــەن ،نـــەك هـــەر كێشـــەكەیان چارەســـەر
نەكـــردووە ،بگـــرە خۆیـــان بـــوون بـــە كێشـــەی ئەدەبـــی
كـــوردی ،رەنگـــە هـــەر ئـــەو هەوڵـــە نەزۆكانـــەش بێـــت بـــۆ
الس ــاییكردنەوەی دەقێك ــی عەرەب ــی بەس ــەر دەقێك ــی دیك ــەی
كوردییـــەوە بێـــت كـــە هیـــچ گەوهەرێكـــی تێدانییـــە لـــەرووی
تیـــۆری و بۆچوونـــی ســـەربەخۆوە و هیـــچ كاریگەرییەكـــی
نییــە بەســەر دەقەكــەوە ،یــان بەالنــی كەمــەوە دەقەكــە خــۆی
هیــچ توانایەكــی وەهــای نییــە ئــەو دەقــە تیۆرییــەی بەســەردا
پراكتی ــك بكرێ ــت ،بۆی ــە خوێن ــەری رەخن ــەی ك ــوردی ن ــەك
هـــەر نائومێـــدە لەنووســـینی وەهـــا ،بگـــرە بەگومانـــەوە
تەماشـــای ئـــەو جـــۆرە نووســـینە دەكات بەنـــاوی تەوژمـــی
خوێندنـــەوە و رەخنەگـــری كوردییـــەوە باڵودەبنـــەوە ،ئـــەم
جـــۆرە بابەتـــە رەنگـــە تەنهـــا لەنێـــو كۆمەڵێكـــی نووســـەری
دەســـتەبژێر ،یـــان لەنێـــو لێكۆڵینـــەوەی زانكـــۆكان جێگـــەی
ببێتـــەوە ،دەنـــا مەعریفەیەكـــی زیاتـــری نەخســـتۆتە ســـەر
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زەینـــی خوێنـــەری كـــوردی.
بەشــی زۆری ئــەو نووســینانەی كــە لەســەر دەقــی ئەدەبــی
دەنووس ــرێت لەالی ــەن خەندی ــك نووس ــەرەوە ،ل ــە ئینش ــایەك
بــەوالوە هیچــی تــر نییــن ،یــان لەژێــر كاریگــەری ئیدیۆلۆژیــای
حیزب ــی و ی ــان ش ــارچێتی و ی ــان برادەرایەت ــی و ی ــان ه ــەر
بەرژەوەندخوازیی ــەك بێ ــت ،الپەرەی ــەك ل ــە دارش ــتنی ناج ــۆر
پڕدەكەن ــەوە بەن ــاوی خوێندن ــەوەی دەق ــەوە ،لەكاتێك ــدا ئ ــەو
نووســینە بــۆ دەقێكــی دیكــەش دەبێــت بســەپێنرێت بەســەریدا،
چونك ــە نەخاوەن ــی نووس ــینەكە بیرۆكەك ــە ه ــی خۆیەت ــی ،ل ــە
دەق ــە ئەدەبییەك ــەش ئەوەن ــدە دەهێنێ ــت لەس ــەر بنووس ــرێت
ب ــەو ش ــێوەیەی ك ــە ه ــەر دەڵێ ــی لەس ــەر دەق ــی ئەلی ــوت ی ــان
ئۆكتافیوپ ــاز نووس ــراوە ،ئ ــەم س ــتایلە نووس ــینە ناچن ــە نێ ــو
رەخنــە و خوێندنــەوەی ئەدەبییــەوە بەهیــچ شــێوەیەك ،تەنهــا
دڵخۆشـــكردنی نووســـەرە لەالیـــەن نووســـەرێكی دیكـــەی
ب ــرادەر ی ــان خ ــزم ی ــان ه ــاو حیزب ــی یی ــەوە.
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تیۆری رەخنەیی كۆمەڵناسی

بـــەر لەهـــەر شـــتێك دەبـــێ ئـــەوە بزانیـــن كـــە رەخنـــە

وەزیفەیەكـــی

عەقالنیـــە

و

لەهەمانكاتیشـــدا

دژی

ناعەقاڵنیەت ــە ،هەروەه ــا ب ــەڕووە نیگەتیڤەكەش ــی كارێك ــە

بـــۆ دوورخســـتنەوەی خوێنـــەر لـــە چێژەكانـــی ئـــەدەب،
چونكـــە كاریگـــەری نیگەتیـــف دەخاتـــە ســـەر خوێنـــەر
بەرامب ــەر ب ــە تێكس ــتێكی دیاریك ــراو ،بەدیوێك ــی دیكەش ــدا

خوێنـــەری دووەم واتـــە دوای ئـــەوەی خوێنـــەری یەكـــەم

كـــە خوێندنـــەوە بـــۆ تێكســـت دەكات ،خوێنـــەری یەكـــەم

ئاڕاســتە دەكات و رەواج بــە تێكســتێكی دیاریكــراو دەدات،
هەندێكجاریـــش لەرێگـــەی رەخنـــەوە تێكســـت نابـــووت
دەكرێ ــت ،ئ ــەم عەقاڵنیەت ــە دژواریی ــە ب ــۆ ئ ــەدەب و هی ــچ

بەهایـــەك بـــۆ ئیســـتاتیكا ناهێڵێتـــەوە.

هەڵبـــەت رەخنەگـــر ئـــەو كارەی دەیـــكات دەبێتـــە

هەڵقەیـــەك لەنێـــوان تێكســـتە ئەدەبییەكـــە و خوێنـــەر،

بـــۆ ئـــەوەی خوێنـــەر ئەزمـــوون پەیـــدا بـــكات و بتوانـــێ

تێكس ــتەكە بنرخێن ــێ ،ی ــان النیك ــەم بەرچاوڕوون ــی هەبێ ــت
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س ــەبارەت ب ــە باگڕاوەن ــدی و س ــاغڵەمی تێكس ــتەكە ،ب ــەاڵم

بۆچوونێكــی دیكــە هەیــە كــە رەخنەگــر بەكەســێكی بەخیــل

و بەرچاوتەنــگ و دڵــڕەق ناســراوە لــەالی دەقنووســەكان،
بۆیــە هــەوڵ دەدات رەخنــە لەدەقەكــە بگرێــت و لەبایەخــی

دەقەك ــە كەمبكات ــەوە ،لەالیەك ــی دیك ــەوە وا ناس ــراوە ك ــە
بەرگـــری لەخـــودی ئـــەدەب دەكات و ئـــەدەب لـــە پاكێتـــی
دەپارێـــزێ لـــە پێنـــاو خۆشەویســـتی بـــۆ خـــودی ئـــەدەب

خـــۆی ،نـــەك خاوەنەكـــەی ،بەرووییەكـــی دیكەشـــدا

ش ــێوەیەكە ل ــە رەخنەگرتن ــی كالس ــیكی و الس ــایكردنەوەی
رابـــردوو ،ئـــەم تیـــۆرە لەژێـــر كاریگـــەری دیالیكتیكیدایـــە

ك ــە گومان ــی هەب ــوو ل ــەوەی تێكس ــتێك ئای ــا ئەدەب ــە ی ــان
ن ــا ،بۆی ــە پێی ــان دەگوترێ ــت مش ــەخۆر ،چونك ــە رەخن ــە و
رەخنەگــر خاوەنــی هیــچ بەرهەمێــك نییــە و تەنهــا لەســەر

بابەتـــی كەســـانی دیكـــە دەنووســـێت ،بۆیـــە بەرهەمـــی

كەس ــانی دیك ــەش بەوش ــێوەیە دەبین ــن ،رس ــتەیەكی بەن ــاو

بانـــگ هەیـــە دەڵـــێ (ینقـــد مـــن الیســـتطیع ان یبـــدع) ئـــەو

كەس ــەی رەخن ــە دەگ ــرێ ناتوان ــێ داهێن ــان ب ــكات .ب ــەاڵم
س ــەرەنجام ئ ــەوەی ك ــە رەخنەگ ــر دەی ــكات ،ئەوەی ــە ك ــە

شوناس ــی دەق و س ــەربەخۆیی و كاریگەریی ــەكان پش ــتی

دەقەكەمـــان بـــۆ ئاشـــكرا دەكات ،بەروویەكـــی دیكەشـــدا
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روحـــی نووســـەر و روحـــی خوێنـــەر بەیەكتـــر دەگەێنـــێ
لەرێگــەی رەخنــەوە ،یــان لەرێگــەی خوێندنەوەكانیــەوە بــۆ
دەقەك ــە ،س ــابا ئ ــەو دەق ــە ه ــەر بابەتێ ــك بێ ــت.
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تیۆری رەخنە لە رەخنەگرتن

ئـــەم تیـــۆرە یەكێكـــە لـــە رێگەكانـــی تیـــۆری ئەدەبـــی

كـــە تێكســـتێك لـــە گـــەورە رەخنەگـــرەكان هەڵدەبژێرێـــت،
لەالیەكـــەوە بـــەدوای موراجەعـــەی وتـــە رەخنەییـــە كـــەدا

دەگەڕێـــت ،لەالیەكـــی دیكـــەوە كێشـــەی جێگیربوونـــی
دەقـــی ئەدەبـــی لەچوارچێـــوەی مەبەســـتێكی دیاریكـــراودا
دەبینێتــەوە ،كەواتــە ئەركــی رەخنــە لــە رەخنەگرتــن ئەوەیــە

ئـــەو كۆدانـــە بكاتـــەوە كـــە ئامانـــج لـــە تێگەیشـــتنی تاكـــە
لـــە دونیـــا و تیـــۆرە ئەدەبیـــەكان ،ســـەرتۆپی ئـــەم تیـــۆرە

رەخنەییان ــەش كەس ــێكی وەك ــو (تەزفیتان ــت ت ــۆدۆرۆف) ە

ك ــە كتێبێك ــی هەی ــە بەناونیش ــانی (النق ــد النق ــد) .ئ ــەو ل ــەو
كتێبــەدا لەســیاقێكی گرێــدراودا بــۆ زاراوە بەكارهاتــووەكان

دەگەڕێـــت و دەڵـــێ «وشـــەی رەخنـــە مانـــای ئیـــرادەی
حوكمدانێكـــی واقیعییـــە بەســـەر تێكســـتێكدا ،ســـابا هـــەر

چۆنێـــك بێـــت ،هەروەهـــا جگـــە لـــە موناقەشـــەكردنی

تێكس ــتەكە ،بەه ــای دەقەك ــەش ئاش ــكرا دەكات و وەاڵم ــی
ئ ــەو پرس ــیارانەش دەدات ــەوە ك ــە س ــەبارەت بەكەلێنەكان ــی
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دەقەكـــە ســـەریهەڵداوە ،چونكـــە ئـــەوەی رەخنـــە پێمانـــی
دەبەخشــێت كــە لەرێگــەی چەنــد رســتەیەكەوەیە ،ئەوەنــدە

خـــودی تێكســـتەكە پێمـــان نابەخشـــێت».

ئـــەم جـــۆرە رەخنەگرتنـــە لەوێـــوە ســـەرچاوەی

گـــرت كـــە لـــەدوای ســـەرهەڵدانی نازیەكانـــەوە ،ئـــازادی

بەرتەســـك كرایـــەوە ،بۆیـــە لـــەدوای  1933كەســـێكی

وەك ــو ملتیش ــینخەری ئاڵمان ــی دەیگ ــوت (دەب ــێ رەخن ــە ل ــە
رەخنەگرت ــن ،ئەرك ــی لێپرس ــراوێتی و پێویس ــتییەكی ه ــەر
ئێس ــتا بێ ــت ،هەروەه ــا دەب ــێ س ــەربەخۆ بێ ــت لەهەم ــوو

ئاراس ــتەكان و بەش ــێوەیەك ك ــە خاڵ ــی بەی ــەك گەیش ــتنی

كالســـیك و نوێخـــوازی بێـــت) ،ناســـراوترین رائیـــدی
ئـــەم تیـــۆرەش وەكـــو پێشـــتر باســـمان كـــرد (تەزفیتانـــت
ت ــۆدۆرۆف) ە ،بۆی ــە ئ ــەم تی ــۆرە بەرهەمهات ــووە ،چونك ــە

بەشـــێكی ئـــەو رەخنانـــە كـــە لەســـەروەختی خۆیـــدا لـــە
تێكســتی ئەدەبــی گیــراوە ،لەریشــەوە نەبــووە و نەتوانــراوە
رەخنەیەكــی هەمەالیەنــە بێــت و خوێنــەر یــان گوێگــر بــەو

ســـتایلە مامەڵـــە لەتـــەك تێكســـت بـــكات.
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تیۆری دەروونناسی

دەرووونناســـی لقێكـــە لـــە لقەكانـــی مەعریفـــە بەگشـــتی،

جگـــە لـــەوەی بـــۆ شـــیتەڵكاری نەخۆشـــییەكانی ئینســـان و
ئاژەڵیــش كاری پێدەكرێــت ،لەبــواری ئەدەبیشــدا ئــەم تیــۆرە

رەهەندەكانــی گرێــی دەروونــی پشــتی دەق شــیتەڵدەكاتەوە،
ئەمــە كاریگەریتریــن تیۆرێكــە كــە الیەنــە شــاراوەكانی دەقــی

پێئاشــكرا دەكرێــت ،بــەر لــە فرۆیــد (ئەرســتۆ تاڵیــس) گرینگی
بــەم الیەنــەی ئــەدەب داوە ،ئەرســتۆ لەوێــدا پراكتیكــی كــرد

كـــە هەندێـــك هەڵـــەی چیرۆكـــی نێـــو كۆمـــاری ئەفاڵتونـــی
ئاش ــكرا ك ــرد ،بەتایبەت ــی ك ــە ئەفاڵت ــون ش ــاعیر ی وەك ــو
شـــێت تەماشـــا كـــردووە ،ئەرســـتۆ ئەمـــەی بـــە حاڵەتێكـــی

ســـایكۆلۆژی تەماشـــاكردووە لەنێـــو دەقـــی ئایرۆنـــی
ئەفاڵتـــون ،بۆیـــە تیۆرەكـــە ســـەرەتای ســـەرهەڵدانەكەی

بـــۆ ســـەردەمی یۆنانییـــەكان دەگەڕێتـــەوە كـــە هـــەردوو

گرێ ــی ئۆدی ــب و ئەلكت ــرا پراكتی ــك ك ــراوە ،هەروەه ــا ئ ــەو

ئاگاهــی و نائاگاهییــەی كــە دەقنــووس تێیدەكەوێــت لەكاتــی

نووســـینەوەی دەق ،ئـــەو منـــە بااڵیـــەی كـــە خـــۆی وەكـــو
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خ ــودا دەبینێ ــت و ئ ــەو نێرجس ــییەتەی ك ــە لەنێ ــو دەقەك ــەدا
دەبینرێـــت ،ئـــەم تیـــۆرە لەبـــارەی جەوهـــەر و ئەزمـــوون

و رەچەڵەكـــی نووســـەر و خوێندنـــەوە گواســـتنەوە لـــەم

ئەزموونـــەوە بـــۆ ئەزمونێكـــی تـــر دەدوێ ،هەروەهـــا
لەب ــارەی ئ ــەو گرت ــە ناوەكیان ــەی ك ــە ل ــە ن ــاو نووس ــەردا

هەی ــە دەدوێ ــت ،ئی ــدی ی ــان نهێنیەكان ــی ی ــان نامەكان ــی ی ــان
رۆژان ــەی كەس ــایەتی ،مەبەس ــت خوێندن ــەوەی دان ــەرە ب ــۆ

رۆژنام ــە و قس ــەكردنی ب ــۆ س ــیڤی خ ــۆی ،ب ــەم هۆكاران ــە
خوێنـــەری دەروونناســـی پشـــت بـــەو داتایانـــە دەبەســـتێت
ك ــە دان ــەر خاوەن ــی ئ ــەو خەس ــڵەتانەیە .لەوێ ــوە تێ ــدەگات

لەژێ ــر چ كاریگەریی ــەك داهێنان ــی ك ــردووە ،ئای ــا چەپاندن ــی

سێكســـی یـــان كولتـــووری یـــان سیاســـی بـــووە ،یـــان
كاریگــەری دیاردەكانــی دەوروپشــتی ،بــەالی جــاك الكانــەوە
ئــەوەی كــە شــیكاری دەروونییــە ،ئــەوە دەروونناســی نییــە،

بگـــرە ئـــەوە گۆڕینـــی فۆڕمـــی مەرجـــداری یـــە ،خاوەنـــی
خەســـڵەتێكی گشـــتگیرە بـــۆ خوێندنـــەوەی شـــتەكان و
دی ــاردەكان ،چونك ــە ئ ــەو ج ــۆرە ش ــیكارییە س ــایكۆلۆژییە
بـــۆ دەق ،بەرهەمهێنانـــی وەهمـــە بـــۆ خوێنـــەر ،هـــەروەك

الكان خ ــۆی دەڵ ــێ (بوون ــی ئ ــەو دێ ــڕە چاپك ــراوە لەس ــەر
نەبینین ــی ،لەالی ــەن من ــەوە بونیادن ــراوە) ئ ــەم رس ــتەیە رێ ــك
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ش ــیكارییەكە ب ــۆ ئ ــەو ش ــیكاریە سس ــت و الوازان ــەی ك ــە
ب ــۆ دەق دەكرێ ــن ،بەوپێی ــەی ك ــە خوێن ــەری س ــایكۆلۆژی

چــاوی ووردی نییــە بــۆ دۆزینــەوەی مانــای پشــت دەقــەكان،
لەكاتێك ــدا دەروونش ــیكاری بەرامب ــەر بەخ ــۆی پەرچەك ــردار
دەبێتــەوە ،بەوپێیــەی كــە لەدەرەنجامــی نەخۆشــییەوە خــۆی

بەرهەمهێنـــاوە ،بۆیـــە ئـــەو كلێشـــەیەكی لەكنـــەوە هەمـــوو

ش ــتێك ب ــەو كلێش ــەیە دەپێوێ ــت ،ئەگ ــەر بابەت ــە قواڵییەك ــی

ئەنتۆڵۆژیشــی وەرگرتبێــت ،الكان لێــرەدا پێشــنیاری چەمكــی
ژویس ــانس دەكات ،وات ــە دەستگەیش ــتن ب ــە دات ــای ت ــەواو.
فرۆیـــد بەبناغـــە داڕێـــژەری هاوچەرخـــی ئـــەم تیـــۆرە

ناســراوە ،ئــەو ســەرەتا لــە كتێبــی شــیكردنەوەی خەونــەكان

دا كــە ســاڵی  ،1900گرینگیــداوە بــەو حاڵەتــەی كــە ئینســان
لەكاتــی تێكــەڵ كردنــی وتــە و وێنــە لــە چیــرۆك گێڕانــەوەدا،

بۆ نموونە لە شــانۆیی هاملێتی شكســپیر و تاوانی كوشــتنی
ب ــاوك ل ــەالی دیستۆفس ــكی و خوێندن ــەوەی داڤینش ــی ك ــە
ب ــۆ س ــەردەمی منداڵ ــی گەڕاندوویەتیی ــەوە ،لەالی ــی فرۆی ــد

نووســـینی دەق یـــان ئـــەو حاڵەتـــە پاڵنەرەیـــە كـــە ســـێكس
بەس ــەر نووس ــەردا زاڵ دەبێ ــت و دەچێت ــە ف ــەزای دەقێك ــی

نەنووســـراودا و بەناچـــار فشـــاری بۆدێـــت بینووســـێتەوە،

یــان ئــەو چەپاندنــە سێكســییەیە كــە لەدونیــای پشــتی دەقــی
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نووســەرەكاندا لەژیانیانــدا بەســەریاندا هاتــووە ،یــان فــەزای

كۆمەاڵیەت ــی ئ ــەو دەق ــەی ك ــە وەك ــو باگڕاوەن ــدی دەقەك ــە
پشــتی پیبەســتووە ،لــەدوای فرۆیــد ناســراوترین تیۆریســتی

ئ ــەم تێ ــزە فكری ــە جگ ــە ل ــە (ئەری ــك ف ــرۆم) ،ن ــاوی (ج ــاك
الكان) ە دی ــارە ك ــە بەچەپ ــی فرۆی ــدی ناس ــراوە و ت ــەواوی
بۆچوونــی خــۆی لــە كتێبــی (اللغــة الخیالیــة) بەیــان كــردووە

و پاڵن ــەرەكان ب ــۆ گرێ ــی زم ــان دەگەڕێنێت ــەوە.

(ژۆلی ــا كریس ــتیڤا) ن ــەزم و ئاراس ــتەی ش ــتەكانی گۆڕی ــوە

ب ــەوەی ك ــە پێش ــداوەرییەكان تێكدەش ــكێنێ ،بەرهەمەكان ــی
ژۆلیـــا لـــەدوای دەیـــەی  1960تـــا ســـەرەتایی  70ناكـــرێ
بەتەواوەت ــی پ ــاش بنەماخ ــوازی (پۆس ــت س ــتراكتۆرالیزم)
كـــە تیۆرەیەكـــی رواڵەتخوازیـــە لەمـــەڕ زمانـــی شـــاعیرانە

لەبەرچـــاو نەگیـــرێ ،بـــەاڵم ئـــەم مەبەســـتە دوو مانـــای

هەیـــە ،لەالیەكـــەوە زمانـــی شـــاعیران وەكـــو سیســـتمێكی
رواڵەتخ ــوازی ك ــە بیركاری ــە و لەس ــەر تی ــۆری كۆمەڵ ــەكان
راوەس ــتاوە ،لەالیەك ــی دیك ــەوە پێیوای ــە تەنی ــا مەج ــاز نیی ــە،
ژۆلیــا زۆر بایەخــی بــە دیالــۆگ داوە لەزمانــی شــاعیرانەدا،

ئەم ــەش هۆكارێك ــی دیك ــەی دەروونناس ــانەیە ب ــۆ دەقن ــوس
س ــەبارەت ب ــەدەق.
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ئـــەم تیـــۆرە بـــەدوای ئـــەو بابەتانەوەیـــە كـــە راســـتەوخۆ

پەیوەندییـــان لەگـــەڵ رووداوە واقیعییەكانـــەوە هەیـــە ،رەنگـــە

هەندێكج ــار ئەگ ــەر دان ــەر لەواقی ــع دوور بكەوێت ــەوە و پش ــت

بـــە خەیاڵـــی خـــۆی ببەســـتێت ،وەكـــو شـــانۆییە ناواقیعیـــەكان
كـــە لـــە ژیانـــی كۆمەاڵیەتـــی دوور دەكەونـــەوە ،بـــە بیانـــووی

ئ ــەوەی ئ ــەو روداوان ــە رۆژان ــە روو دەدەن و پێویس ــت ن ــاكات
دووب ــارە بكرێن ــەوە ل ــە هون ــەردا ،كەوات ــە ئەوان ــە ناواقیعی ــن و

كەســی ناواقیعیــش موناقەشــەی كێشــەی رووداوە واقیعییــەكان
نــاكات ،ئەمــەش بــە زیادەگۆیــی لەقەڵــەم دەدرێــت ،بەوپێــەی كــە

هەم ــوو هەوڵەكانم ــان رۆژان ــە دووب ــارە دەگەڕێن ــەوە ش ــوێنی

خۆی ــان ،ئەم ــە ش ــێوەیەكە ل ــە نەخۆش ــی شارس ــتانییەتەكان ك ــە
بـــۆ یەكتـــر بەجێیـــان هێشـــتووە ،لەكاتێكـــدا ئێمـــە زۆرشـــتمان

كــردووە بــە ریالیتــی نەگێرشــدراوە و بزربوونــی كــۆد ،كەچــی
نموون ــەی كەش ــتییە ئەفس ــوناوییەكەی تایتانی ــك ك ــە هەڵگ ــری

جەوهـــەری ملمالنێـــی چینایەتـــی و عەبەســـیییەتی مردنـــە،
خـــۆی لەخۆیـــدا ئـــەم چیرۆكـــە ریـــال نییـــە و درووســـتكراوە،
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نووســـەری رۆمانێـــك ســـاڵی  1898بەنـــاوی مـــۆرگان
رۆبێرتســن ،هەمــان چیــرۆك دەكاتــەوە بــە واقیــع كــە بۆخــۆی
هەڵهات ــووی واقیع ــە و لەبنەچ ــەدا خەیاڵ ــە ،كەچ ــی لەس ــەدەی

 19ئـــەم خەیاڵـــە بـــۆ خاوەنـــدارەكان توێژێـــك لەدەوڵەمەنـــدان
دەبێتــە كۆشــكێكی ئــارام لەنێــو ئــاودا كــە ئەمــە ئایدیــاڵ گشــت
كۆمەڵگەیــە ئــەو خەونــە ببیــن ،كەچــی چەپگــەراكان كردیــان بــە

ماتریالێكــی بەهێــز بــۆ لێدانــی ئــەم سیســتمە بەنــاوی نەبوونــی
دادپەروەرییـــەوە.

 :5تیـــۆری كاریگـــەری ناســـی :ئـــەم متیـــۆدە لـــە

بەراوردكارییــەوە نزیكــە كــە تێكســتێك لەگــەڵ تێكســتێكی دیكــە

بــەراورد دەكات ،لەحاڵێكــدا ئــەم تیــۆرە ئێســتا كاری پێناكــرێ،

مەگ ــەر بەڵگەیەك ــی نهێن ــی لەس ــەر دەقێ ــك بیس ــەلمێنێ دەقێك ــی
لۆكاڵــی لەژێــر كاریگــەری دەقێكــی تــری بیانــی بەرهەمهاتــووە،
ئـــەم حاڵەتـــە لەرۆژهـــەاڵت زۆرە ،بەتایبەتـــی لـــە كوردســـتان

هەی ــە و سەلمێنراویش ــە ك ــە زۆرتری ــن دەق ــی ك ــوردی لەژێ ــر

كاریگ ــەری ی ــان وەرگرت ــن ی ــان ب ــە ئاش ــكرا دزین ــی دقەك ــەوە

تێـــوەگالون ،هـــەروەك ئـــەوەی چەندیـــن دەقـــی كـــوردی
لەرێگــەی خوێندنــەوەی بەراوردكارییــەوە ئاشــكرا كــراون یــان
كاریگەرییــان بەســەرەوە بــووە ،یــان دەقــاودەق وەرگیــراون و

دوات ــر ئاش ــكرا ب ــوون.
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تیۆری هێرمۆنتیكی

زاراوەكـــە بۆخـــۆی لـــە بنەچـــەدا یۆنانییـــە و بەمانـــای

لێكدانـــەوە و راڤەكـــردن دێـــت ،هـــەر ئـــەم زاراوەیـــە
قوتابخانــەی جیــاوازی هەیــە و هــەر یەكێــك لەوانــە مانــای

فراوانتــر دەدەن بــە تێكســت ،زاراوەكــە لــە بنەچــەدا یۆنانیــە
و وات ــە لێكدان ــەوە و راڤەك ــردن دێ ــت ب ــۆ دەق ،دوای ئ ــەو
دابڕان ــە فكریی ــە لەگ ــەڵ یۆن ــان ،ئ ــەم تێ ــزە ل ــەدوای س ــاڵی

 1970بـــەدواوە هاتـــە نێـــو بازنـــەی رەخنـــەی زانســـتی
ئەدەبییـــەوە و فراوانتـــر لێكۆڵینـــەوەی لەبـــارەوە كـــرا و

پەســەند كــرا ،ئــەم چەمكــە بــۆ خوێندنــەوە و راڤەكردنــەوە
ب ــۆ هەم ــوو الیەنەكان ــی ژیان ــی م ــرۆڤ گونج ــاوە و كاری
پێدەكرێـــت ،پێشـــەنگی ئـــەم تێـــزە فكرییـــە (هانـــس جـــۆرج

گادامیـــرە) كـــە بـــە كتێبـــی (راســـتی و تیـــۆر) لـــە ســـاڵی

 1960خـــۆی بەرهەمهێنایـــەوە ،ئـــەو لـــەو تێگەیشـــتنەدا
باس ــی لەتێكس ــت نزی ــك بوون ــەوە و ل ــە پڕۆس ــەی عەقڵی ــدا

لێكدان ــەوەی جی ــاوازی هێنای ــە ئ ــاراوە ،مەرام ــی ئ ــەم تێ ــزە
تێگەیشــتنە لــە بەرهەمهێنانــی مانــا لــە تێكســتدا ،بــەاڵم دوای
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گادامیـــر كەســـێكی وەكـــو (یۆرگـــن هابرمـــاس) رەخنـــەی
لــەو تێــزە فكرییــە ئەدەبیــە گــرت و جگــە لــە گومــان ،بەڵكــو
بەدگومان ــی پەی ــدا ك ــرد ل ــە و تێگەیش ــتنە ب ــۆ تێكس ــت.

ئـــەم بابەتـــە واتـــە تیـــۆر ،بابەتێكـــی هەســـتیاری فكرییـــە

كـــە پێدەچـــێ لەمدواییـــەدا كەمتـــر بایەخـــی پێدرابێـــت
لەفـــەزای ئەدەبیـــدا لەرۆژهـــەاڵت ،بـــەاڵم كارەكـــە لەمێـــژە
هەی ــە و هی ــچ كەلێنێكیش ــی ب ــۆ ئیس ــتاتیكا و هونەرەكان ــی

دیكـــەی ئـــەدەب نەهێشـــتۆتەوە ،بەوپێیـــەی كـــە دەیـــان
بیرمەن ــدی ئ ــەم ب ــوارە ب ــەم كارە هەڵس ــاون« ،ب ــۆ نموون ــە

(فیالریـــت شـــال) بـــە بیســـت بـــەرگ بەرهەمـــە بەنـــاو
بانگەك ــەی چاپك ــردووە و ناونیش ــانی گش ــتی (لێكۆڵین ــەوە
ب ــە تی ــۆری ئەدەب ــی ب ــەراوردكاری)  1664_1847هەب ــووە.
لـــە ئەنجامـــی ئەمـــەوە هەمـــوو بنەمایـــەك هەیـــە بـــۆ ئـــەو
دانەرانـــەی ناویـــان هـــات بـــە هەوەڵیـــن بـــەراوردكاری
دابنێیـــن ،هەرچەنـــدە نابـــێ جـــارێ ســـێ هەبوونـــی
تیۆرۆلۆژی ــا بكەی ــن ،لەسویس ــراش ل ــە هەوەڵی ــن دەیەكان ــی

س ــەدەی نۆزدەیەم ــەوە الیەنگران ــی ئەدەب ــی ب ــەراوردكاری
پشـــتگیری گەرمـــی لێكـــرا ،دوابـــەدوای سیســـمۆندی كـــە
بەرهەم ــی دەرب ــارەی باش ــوری ئەوروپ ــا ل ــە 1813هەب ــوو،

(جیۆزیـــف گۆرنۆنـــگ) پســـپۆڕی بـــەراوردكاری یاســـا
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ب ــووە ،پێش ــنیاری ب ــۆ دەك ــرێ ك ــە كۆڕس ــێك دەرب ــارەی

ئەدەبناســـی بـــەراورد لـــە لـــۆزان بەڕێوەبەرێـــت ()1850
ل ــە زانك ــۆی ژنێ ــف بەدرێژای ــی نی ــوەی دووەم ــی س ــەدەكە
هەنـــدێ لـــە بـــەراوردكارە بـــە ناوبانگەكانـــی وەك رێشـــا

رمۆنـــێ و رۆد ،هـــاوكاری یەكدییـــان كـــردووە ،هەروەهـــا
توێ ــژەرە ئیتاڵیەكانی ــش ك ــە لەنێویان ــدا و پێ ــش هەمووی ــان

دەبـــێ نـــاوی (نیكۆڵـــۆ ئۆگۆفۆســـكۆلۆ) بهێنیـــن كـــە زۆر
نەبـــووە ببێتـــە پرۆفیســـۆری وانەبێـــژی زانكـــۆی پاڤییـــان

(بن ــەوان و ئەرك ــی ئ ــەدەب)  1809ك ــە وان ــەی دەگووت ــەوە
لەچەردەیــەك كێشــەی ئەدەبناســی و بەراوردیــش دەدوا».
قس ــەكردن لەس ــەر تی ــۆر ش ــتێكی ئاس ــان نیی ــە ،چونك ــە

وەكـــو پێشـــتر باســـمان كـــرد پێناســـەی جۆراوجـــۆری
هەی ــە ،یەكێ ــك ل ــەو پێناس ــانەش بریتیی ــن (لەوەس ــف ی ــان

مانــای گشــتی بــۆ دەق) ،ســابا هــەر دەقێكــی ئەدەبــی بێــت،

گرینـــگ ئەوەیـــە پێناســـەیەكی دیكـــە ئەوەیـــە كـــە بریتییـــە
(لەلێكۆڵینـــەوە یـــان شـــیكردنەوەی تێكســـتێك بەرمەبنـــای

فكرێكــی دیاریكــراو) ،یــان تێكســتێكی ئەدەبــی و فۆلكلــۆری
یـــان زانســـتی و هتـــد ،لەپێناســـەیەكی دیكـــەدا (رۆمـــەن

یاكۆپســـن) ( )1982_1896زمانناســـی ئەدەبـــی روســـی،
پێیوای ــە بەكارهێنان ــی تی ــۆر ،بەمان ــای گەنجبوون ــەوەی دەق
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دێــت ،ســەرهەڵدانی ئــەم چەمكــە فكرییــە بــە رێوڕەســمێكی

مێژووییـــدا تێپەڕیـــوە و لقـــی جیـــاوازی لێبۆتـــەوە ،وەكـــو
توێژین ــەوە لەزمانناس ــی و ئەنتۆڵ ــۆژی ك ــە پێش ــتر ناوم ــان

هێنـــان ،هەریـــەك لـــە (لیڤـــی شـــتراوس و تەزفیتانـــت
تــۆدۆرۆف) سەرمەشــقی بــوون ،بــەو پێیــەی كــە زۆربــەی

چەمكـــە فەلســـەفییەكان ســـەرچاوەكەی ئەســـینایە ،بۆیـــە
یەكەمیــن جــار كەســێك كــە زاراوەی تیــۆری بەكارهێنــاوە،

(ئەفاڵتـــۆن) بـــووە بـــۆ لێكۆڵینـــەوە لەســـەر سیســـتمی
دەوڵــەت كــە ئــەوكات بەدەوڵەتشــار ناوینــراوە ،دوابــەدوای

ئەویــش (ئەرســتۆ) بــۆ هونــەر و ئــەدەب و سیاســەت كاری

پێك ــردووە ،دواتری ــش لەس ــەردەمی رێنسانس ــدا كەس ــێكی

وەكــو (فرانســیس بیكــۆن) كــە ســاڵی  1626كۆچــی كــردووە
و كەســێكی وەكــو (دیــكارت) لەســەدەی حەڤدەهەم لەبواری
عەقـــڵ و ئاشـــكراكردنی هەقیقـــەت و لەبـــواری زانســـتدا

كاری پێكــردووە ،لــەدوای ئــەو كەســێكی وەكــو (ئەمانوئێــل
كانـــت) كـــە لەســـاڵی  1804لەبوارەكانـــی تیۆرۆلۆژیـــادا و
ئەخ ــاق و سیاس ــەت زاراوەی تی ــۆری بەكارهێن ــاوە ،دوای

ئەویـــش (كلـــۆد بێرنـــار) لەســـاڵی  1878كاری بەتیـــۆری

واقیعیانـــە كـــردووە و گوتوویەتـــی ،بەمپێیـــەش بێـــت «
تی ــۆر یەكێك ــە ل ــەو ش ــێوە زانس ــتانەی ك ــە بەنەفع ــی خ ــۆی

( ( 98

دەگەڕێت ــەوە ،ئەم ــەش لەوێ ــوە س ــەرچاوەی گرت ــووە ك ــە

تایبەتــە بەئەزموونگەرایــی لەزانســتێكی دیاریكــراودا .بــەاڵم
هەم ــوو ئ ــەو فەیلەس ــوفانە لەس ــەر ئ ــەوە كۆك ــن ك ــە تی ــۆر

كارێكـــی زەحمەتـــە و زۆرجـــار بەرهەمـــی راســـتەقینە و
كۆنكرێ ــت بەدەس ــتەوە ن ــادات و رێگ ــە بەبۆچوون ــی دیك ــە
دەدات».

هـــەر لەمبارەیـــەوە (رینـــێ وێلـــك) رەخنەگرێكـــی

بەناوبانگـــی بـــواری ئەدەبـــە و وای پێناســـەكردووە كـــە
دەتوانـــرێ لەرێگـــەی تیـــۆرەوە لێكۆڵینـــەوە لەبایەخـــە
ســەرەكییەكانی ئــەدەب بكەیــن و لەوێــوە دەتوانیــن ئــەدەب

لەكایەكانـــی دیكـــە جودابكەینـــەوە و وەزیفـــەی ئـــەدەب
دیاریبكەیـــن .مـــن بۆیـــە دەمـــەوێ لەمباســـەدا ئەدیبـــی

ك ــوردی ل ــەم س ــەردەمەدا س ــەرقاڵی تیۆربێ ــت بەتایبەت ــی
تیـــۆری دەروونناســـی ،بـــۆ ئـــەوەی كـــە دەســـت دەبـــات
بـــۆ خوێندنـــەوەی دەقێكـــی كـــوردی ،پشـــت بـــە تیۆرێكـــی
دیاریك ــراوی ئەدەب ــی ببەس ــتێت ،ن ــەك ئ ــەو هەڕەمەكیی ــەی

كـــە لـــە دونیـــای ئەدەبیـــات و خوێندنـــەوە بـــۆ دەقـــی
كوردیـــدا دەبینرێـــت ،ئـــەم ســـەرقاڵییە دواتـــر دەرەنجامـــە
پۆزەتیڤییەكـــەی دەبینرێـــت ،وەختێـــك هـــەردوو جـــۆرە

خوێندنەوەكـــە بـــەراورد دەكەیـــن.
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رەنگـــە تیـــۆر یـــان تیـــۆری سیســـتمی كۆمەاڵیەتـــی،

ســەختترین تیۆرێــك بێــت كــە دەتوانــێ فەلســەفەی بوونــی
زمــان و جــۆرە جیابووەوەكانــی ئاشــكرابكات ،یــان ئــەوەی

كـــە هەندێكجـــار فەلســـەفە بایەخـــی تـــەواوی پێـــداوە كـــە
لەرەوتـــی مێـــژوودا شـــیكاری كـــردووە و كۆمەڵگـــەش

درەكـــی بـــە پەیوەندییـــە كۆمەاڵیەتییەكانـــی كـــردووە و
دوات ــر گەش ــەی ك ــردووە ،ئ ــەوەی لەب ــارەی ئەدەب ــدا كاری

پێدەكـــرێ ،بـــۆ نموونـــە تیـــۆری نموونەدانانـــە كـــە بـــۆ
كاری دیكیۆمێنتـــاری كەڵكـــی لێـــوەر دەگیرێـــت و تیـــۆری
هەس ــتیاری ك ــە ب ــۆ داتاخوازیی ــە و تی ــۆری پێكهاتەخ ــوازی

پەیوەندییەكـــی راســـتەوخۆی بەمرۆناســـییەوە هەیـــە و

گومانخـــوازی و زنجیرەیـــی و هتـــد كاری پێدەكـــرێ.

ئـــەو تیۆرانـــەش كـــە لەبـــواری كۆمەڵناســـیدا كارییـــان

پێدەك ــرێ .تی ــۆری بنەڕەت ــی ی ــە ،ب ــۆ نموون ــە وەك ــو پێش ــتر

باس ــمانكرد تیۆرەكان ــی ئەفاڵت ــون ب ــۆ پ ــەروەردە ،ئەرس ــتۆ
بــۆ سیاســەت و ئــەدەب ،ئەرخەمیــدس و باســكاڵ بــۆ یاســا
فیزیكی ــەكان و لەالیەك ــی دیكەش ــەوە ب ــۆ ئایی ــن ،نیوت ــن ب ــۆ

كێش ــكردنی زەوی ،دی ــكارت ب ــۆ تاكگەرای ــی و زانس ــتەكان
و عەقــڵ ،ماكــس فیبــەر بــۆ سۆســیۆلۆژی سیاســی ،هانــس

جـــۆن گادامیـــر و پـــۆل ریكـــۆر بـــۆ هێرمۆنتیـــكا و رۆالن
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ب ــارت ب ــۆ ش ــیتەڵكردنی دەق لەئەدەب ــدا ،میش ــیل فۆك ــۆ ب ــۆ

بونیادگ ــەری كۆمەاڵیەت ــی و درێ ــدا بۆش ــیتەڵكاری ف ــراوان

كــە هەڵوەشــانەوەگەراییە و هتــد .ئەمانــە هەریــەك لەشــوێنی
خۆیان ــدا جێكەوتەب ــوون و دواتری ــش ب ــوون بەبنچینەی ــەك

ب ــۆ ئ ــەو تیۆران ــەی ك ــە ل ــەدوای ئ ــەوان س ــەریانهەڵدا.
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