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ــات  ــەر ئەدەبیـ ــەیەك لەسـ ــدام موناقەشـ ــە هانیـ ــەوەی كـ ئـ
ــەو  ــە زۆر لـ ــوو كـ ــەوە هەبـ ــی بـ ــێكی پەیوەندیـ ــەم، بەشـ بكـ
كاری  ئێمـــەدا  لەدونیـــای  ئەدەبیانـــەی  فكرییـــە  چەمكـــە 
پێدەكـــرێ، نەكامڵـــن و نەتێگەیشـــتنێكی تـــەواوی لەبـــارەوە 
هەیـــە، بەتایبەتـــی بـــۆ نـــەوەی نـــوێ كـــە ســـەروكاریان لەتـــەك 
ـــە كـــە موناقەشـــەی  ئەدەبـــدا هەیـــە، بەشـــەكەی دیكـــە ئەوەی
ئەدەبـــی كەمتـــر دەبینرێـــت لەدونیـــای ئەدەبـــی كوردیـــدا، 
ـــی  ـــە فەوزایەك ـــە ك ـــە نیی ـــەو موناقەشـــە قوڵ ـــە ئ ـــە ئەم هەڵبەت
ــتبكات، بـــەاڵم هەرچۆنێـــك بێـــت النیكـــەم  ئەدەبـــی درووسـ
ئـــەو  كورتـــی  پێناســـەكردنێكی  و  كـــردن  دەستنیشـــان 
چەمكانەیـــە كـــە لەنووســـین و خوێندنـــەوەی دەقـــدا دەبینرێـــت 

ــراوە.  ــاری نەكـ ــان بۆدیـ ــچ باگڕاوندێكیـ و هیـ
قســـەكردن لەســـەر دەقـــی دەربـــار و دەقنووســـی كـــورد، 
هێڵـــی  بووەتـــە  و  دیاریكـــراوە  لەتابـــۆ  جۆرێـــك  وەكـــو 
ــردووە  ــكێنی كـ ــار رچەشـ ــار بەجـ ــە جـ ــەوەش كـ ــوور، ئـ سـ
ــدەی  ــیووە، هێنـ ــتی نووسـ ــار شـ ــاعیری دەربـ ــەر شـ و لەسـ

پێشەكی
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لەژێـــر كاریگـــەری سیاســـەت و ئیدیۆلـــۆژی بـــووە، یـــان 
ــتی  ــدە مەبەسـ ــووە، هێنـ ــەوە بـ ــە قینـ ــەرچاوەكەی لەكۆنـ سـ
دەرهاویشـــتەكانی  و  بەئەدەبیـــات  نەبـــووە  خزمەتكـــردن 
دیكـــەی، ئەمـــە لەحاڵێكـــدا شـــاعیری دەربـــار لـــەدەروەی 
دونیـــای ئەدەبـــی كـــوردی، مێژوویەكـــی هەیـــە و لەوانـــەش 

نموونـــەی بەشـــێك لەشـــاعیرەكانمان هێناوەتـــەوە. 
بەشـــێكی دیكـــەی ئـــەو چەمـــك و دەســـتەواژانەی كـــە 
ــكمان  ــرەدا تێشـ ــت، لێـ ــدا بەكاردێـ ــری ئەدەبیـ ــای فكـ لەدونیـ
خســـتۆتە ســـەری، لەوانـــەش )دەق و دانـــەر و ســـتۆری 
و  هایكۆیـــی  و  فۆرمالیســـتی  دەقـــی  و  دەقاوێـــزان  و 
ــە  ــتەكەش ئەوەیـ ــوو، مەبەسـ ــد بـ ــایكۆلۆژی و هتـ دەقـــی سـ
ــدا  ــی دەقەكانـ ــە لەفۆڕمـ ــە فكریانـ ــەو چەمكـ ــەك لـ ــە هەریـ كـ
خوێنـــەر  تاكـــو  نەكـــراوە  پێناســـە  بـــەاڵم  بەكارهاتـــووە، 
ـــێ.  ـــارەوە بزان ـــی لەب ـــكات و مەعریفەیەك ـــان ب ـــێ پۆلێنی بتوان
ئەخالقیاتـــی خوێندنـــەوە، یەكێـــك لـــەو وتارانەیـــە كـــە 
قســـەی زۆری لەســـەر كـــراوە، بەتایبـــەت بـــۆ ئـــەو كەســـانەی 
ــیكیانە  ــتایلێكی كالسـ ــەوە، بەسـ ــەوەی دەقـ ــاوی خوێندنـ بەنـ
ئێســـتاش  نموونـــە  بـــۆ  دەكات،  دەقـــدا  لەتـــەك  مامەڵـــە 
هەنـــدێ خوێنـــەر هـــەن كـــە هێنـــدەی بـــاس لەدەقنـــووس و 
ـــاس  ـــدە ب ـــی و مەبەســـتگەرایی دەنووســـن، هێن ـــی تایبەت ژیان
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لەجەوهـــەری دەقەكـــە و تەكنیـــك و نووســـینی دەقـــەكان 
و  نەمـــاوە  لەدونیـــادا  ســـتایلە  ئـــەم  لەحاڵێكـــدا  ناكـــەن، 
ناخوێنرێتـــەوە، تائـــەو رادەیـــەی وەكـــو كۆمیدیایـــەك تەماشـــا 

ــت. دەكرێـ
بەهەرحـــاڵ ئـــەم هەوڵـــە بەهەمـــوو كەموكورتییەكیـــەوە 
بایـــی هێنـــدە نەفعـــی هەیـــە كـــە ببێتـــە بنچینەیـــەك بـــۆ 
خوێنـــەر و وەاڵمێكیـــش بـــۆ ئـــەو بەنـــاو خوێنـــەر و بەنـــاو 
ــە  ــەو چەمكـ ــەك ئـ ــە لەتـ ــە مامەڵـ ــە بەهەڵـ ــەی كـ رەخنەگرانـ
ـــای ئەدەبـــی  ـــو دونی ـــە نێ ـــە دەكـــەن كـــە هاوردەكراوەت فكریان

ــوردی.    كـ

سمكۆ محەمەد  
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»ناتوانین دووجار لەرووبارێكدا بپەڕینەوە« 
هیراكلیتس 
پەیوەندیـــی نیـــوان دەقـــی نـــوێ و خوێنـــەری نـــوێ، وەك 
پەیوەندیـــی نیـــوان مـــرۆڤ و بەردەوامـــی ژیانـــە، مەبەســـتم 
لەهـــەردوو جـــۆری خویندنەوەیـــە، یەكەمیـــان ئـــەو خوێنەرەیـــە 
خوێنـــەری  و  دەكات  ئەدەبـــی  دەقـــی  لەگـــەڵ  عیشـــق  كـــە 
بەردەوامـــی روحـــی یـــە، ئـــەوی تـــر ئـــەو خوێنەرەیـــە كـــە روح 
دەخاتـــە بـــەر دەق و وەك جۆرێـــك لەپێویســـتیەكانی تـــری 
ژیـــان تەماشـــای دەكات، دونیـــای ئەدەبـــی كوردیـــش كـــە هێشـــتا 
نەبۆتـــە دونیایەكـــی فـــراوان و لەئاســـتی دونیـــادا ناســـراوبێت، 
ـــی  ـــە زمانەكان ـــراوە ب ـــی خـــۆی دەنوســـێت و نەك ـــە بەزمان چونك
دیكـــەی زینـــدووی دونیـــا و لـــە كتێبخانـــەی دونیـــادا كتێبـــی 
كـــوردی بـــەو زمانانـــە ناخوێنرێتـــەوە، بۆیـــە هێشـــتا لەئاســـتی 
ــت  ــدە دەكرێـ ــەك، زۆر جاریـــش نادیـ ــەوە لەالیـ ــدا ماوەتـ لۆكاڵیـ
ـــەر  ـــەزای خوێن ـــەش ف ـــر، بەم ـــی ت ـــە پاشـــكۆی كایەكان و دەخرێت
كاریگـــەری لەســـەر فـــەزای دەق و دانەریـــش كـــردووە، ئەگەرچی 

دەق و خوێندنەوە 
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خوێندنـــەوە لـــەدەرەوەی مانـــا ئاســـاییەكەی، تائێســـتا لەنێـــو 
ـــە  ـــر قســـەی لەســـەر كـــراوە، بۆی ـــدا كەمت ـــی كوردی ـــەی ئەدەب كای
ـــوێ شـــارەزاییەكی  ـــەوەی ن ـــراوە و ن ـــش موناقەشـــەی ك كەمتری

ــە.  لەمبارەیـــەوە نییـ
چەندیـــن  لەبـــەردەم  كـــوردی  دەقـــی  و  كـــودی  ئەدەبـــی 
ـــە كـــە خوینەریـــك  ـــان ئەوەی ئیشـــكالیاتی جـــۆراو جـــۆرە، یەكەمی
هەیـــە دەق دەناســـێت و دەتوانێـــت هەڵســـوكەوتی جـــددی لەگـــەل 
ــەی  ــەو فەزایـ ــە ئـ ــێ، چونكـ ــۆ دادەنـ ــای بـ ــن بەهـ ــكات كەمتریـ بـ
كەبـــۆ پەروەردەكردنـــی تـــاك و شـــارەزا بـــوون لەكـــۆی كایـــەكان، 

پەروەردەیەكـــی پـــڕ لەكەموكوڕییـــە. 
دووەم ئەوەیـــە كـــە تائێســـتا ئەدەبـــی كـــوردی و تایبـــەت بەدەقی 
ـــان دەكات،  ـــەری جـــدی ژی ـــر و خوین ـــی رەخنەگ ـــوردی لەغیاب ك
هـــۆكاری ســـەرەكی ئەمـــەش ئەوەیـــە كـــە هێشـــتا تاكـــی ئێمـــە 
گوێچكـــەی بـــەزاراوەی رەخنـــە رانەهاتـــووە، یـــان رەخنەگـــرەكان 
پشـــت بەمیتۆدێـــك نابەســـتن كـــە لەگـــەل كولتـــووری ئەدەبـــی 
كـــوردی بێتـــەوە، ئەمێنێتـــەوە ســـەر ئـــەوەی خوێنەریـــك هەیـــە 
موتابەعـــەی دەقـــی ئەدەبـــی دەكات كـــە هیـــچ شـــارەزاییەكی 
ــە،  ــودی نییـ ــی كـ ــردووی ئەدەبـ ــەالن و رابـ ــی گـ ــەر ئەدەبـ لەسـ
ئەمـــەش ئـــەو ئیششـــكالیاتە دەخوڵقینـــێ كـــە دەقـــی كـــوردی 

دووچـــاری قەیـــران بێـــت.
ئەوەیـــە  كـــوردی  ئەدەبیەكانـــی  لەئیشـــكالیاتە  تـــر  یەكێكـــی 
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كـــە فەزایـــەك درووســـت بـــووە گۆڤـــار و رۆژنامـــەی سیاســـی 
و كۆمەاڵیەتـــی زۆرتـــرە لـــە گۆڤـــار و رۆژنامـــەی فكـــری و 
ـــە و  ـــەری رۆژنام ـــە خوێن ـــردووە ك ـــەش وای ك رۆشـــنبیری، ئەم
گۆڤـــاری فكـــری و رۆشـــنبیری بكەونـــە پەراوێـــزەوە، تەنانـــەت 
رۆژنامەنووســـی فكـــری و ئەدەبیمـــان نییـــە كـــە بـــەدوای دەقێـــك 
یـــان دەقنووســـێكدا بگـــەڕێ و موناقەشـــەی ئەدیبێك بـــكات، ئەگەر 
لێـــرە و لەوێـــش هەبێـــت ســـەركەوتوو نەبـــووە، چونكـــە بەگرنـــگ 
وەرنەگیـــراوە، هـــەر بۆیـــە خەریكـــە ئەدیبەكانیـــش بەلەدەســـتدانی 
لەئـــەدەب دوور دەكەونـــەوە، دیســـان  خوێنـــەر و رەخنەگـــر 
ـــۆ كەســـانێك  ـــك ب ـــە بازاڕێ ئەمـــەش كارێكـــی وەهـــای كـــردووە ك
گـــەرم بێـــت كـــە هیـــچ لەبـــارەی دەق و ئەدەبـــەوە نازانـــن و كتێـــب 
چـــاپ دەكـــەن، هەڵبـــەت ئـــەم كەشـــوهەوایە خوینـــەری موزەیـــەف 
درووســـت دەكات و گورزێكـــی كوشـــندە لەئەدەبـــی كـــوردی 
دەدات، رەنگـــە بەشـــێوەیەك لەشـــێوەكان ئـــەو فەزایـــە كاریـــك 
ـــكات كـــە بێبەرهەمـــی جـــددی، كاریگـــەری نێگەتیـــڤ درووســـت  ب
ــر  ــی كەمتـ ــەدەب هیچـ ــە ئـ ــە لەكاتێكدایـ ــۆ دوارۆژ، ئەمـ ــكات بـ بـ

نییـــە لەكایەكانـــی دیكـــە، ئەگـــەر زیاتـــر نەبێـــت. 
ئەركـــی ســـەرەكی بـــۆ قەرەبـــوو كردنـــەوەی ئـــەم واقیعـــەی 
دونیـــای ئەدەبـــی كـــوردی، كاركردنـــە لەســـەر نـــەوەی نـــوێ 
ـــۆ  ـــەوە ب ـــن و بگەڕێن ـــدا دەژی ـــی خاڵی ـــەرن و لەفەزایەك ـــە خوێن ك
ـــڵ  نێـــو دونیـــای فكـــری ئەدەبـــی و لەوێـــوە تێكســـتی بەهێـــز و كڵ

جـــودا بكەنـــەوە.
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لەناوەڕاســـتی دەیـــەی حەفتـــا تاكـــو دەیـــەی هەشـــتاكانیش، 
رەخنـــەی ئەدەبـــی كـــوردی گیـــرۆدەی ئـــەو چەمكـــە فكریانـــە 
بـــوو كـــە لەرۆژئـــاواوە دزەیـــان كردبـــووە نێـــو كایـــەی ئەدەبـــی 
كـــوردی، یەكێـــك لـــەو چەمكـــە فكریانـــە بونگەرایـــی )الوجودیـــة( 
بـــوو، بەڕادەیـــەك ئەمـــە كاریگـــەری هەبـــوو لەســـەر ئەدەبیاتـــی 
كـــوردی، تائـــەو جیگەیـــەی نـــاو لەدەقیكـــی چیـــرۆك یـــان 
رۆمـــان و شـــانۆیی و شـــیعر دەنـــرا، دەقێكـــی بونگەرایـــی، 
تەنانـــەت دەقنووســـەكەش بـــە كەســـێكی بونگەرایـــی دەناســـرا، 
لەحاڵێكـــدا ئـــەم بیركردنەوەیـــە لـــەالی رۆژئاوایـــەكان بـــەرەو 
كاڵبوونـــەوە دەچـــوو، یـــان باشـــتر بڵێیـــن هیـــچ ئەدیبێـــك نـــە 
بـــڕوای پێمابـــوو، نـــەكاری پێدەكـــرا، بگـــرە ئەو چەمكانـــە كەوتنە 
بـــەر رەخنـــەی فكـــری ئەدەبیشـــەوە، بـــەاڵم چونكـــە ئەدەبیاتـــی 
كـــوردی هەمیشـــە لەپەراوێـــز و لەژێـــر كاریگـــەری رۆژئـــاوا و 
هەندێكجاریـــش لـــە ژێركاریگـــەری ئەدەبـــی عەرەبـــی و فارســـی 
بـــوو، بۆیـــە نەیدەتوانـــی بیركردنـــەوەی پشـــت دەقەكانـــی خـــۆی 
بشـــكێنێ، یـــان خـــۆی لـــەو فـــەزا بیركردنەوەیـــە رزگار بـــكات و 

چەمكی ئەدەبی 
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ـــت.  ـــی وەربگرێ ســـەربەخۆیی ئەدەب
ئەگـــەر كەمێـــك دوور كەوینـــەوە لەســـەرهەڵدانی ئـــەم چەمكە، 
دەبینیـــن كەســـێكی وەك مارتـــن لۆســـەر )1483_1546( كـــە 
چاكســـازی لەسیســـتمی كەنیســـەی ئـــەوكات كـــرد و بـــڕوای 
وەك  كەســـانی  زانستیشـــەوە  لەبـــاری  نەمابـــوو،  بەعەقـــڵ 
گەردوونناســـی،  بـــۆ  نیوتـــن(  و  گالیلـــۆ  و  )كۆپەرنیكـــۆس 
هەنـــدێ  بەپێـــی   )1662_1623( )پاســـكال(  هەروەهـــا 
ــووە،  ــی كەوتـ ــش بوونگەرایـ ــووە پێـ ــێك بـ ــدان كەسـ لەبیرمەنـ

ــوو. ــرۆڤ نەمابـ ــە مـ ــەی بـ ــە متمانـ چونكـ
ئەمـــەش ترســـێكی لەفـــەزای بێكۆتایـــی جێكەوتـــە كردبـــوو 
كـــە چارەنووســـی ئەدەبـــی مـــرۆڤ لەئارادابـــوون ســـەبارەت 
كـــە  چیرۆكانـــەوە  ئـــەو  لەرێگـــەی  كیركەگـــۆرد  بەئیمـــان، 
لەبـــارەی فیكـــرەوە قســـەی لێكـــردووە شوناســـێكی بەخـــۆی 
ــەم  ــوقراتی دووهـ ــە سـ ــە بـ ــكارت كـ ــە دیـ ــو دەگەینـ داوە، تاكـ
ناســـراوە و بـــوو بـــە خاوەنـــی كۆجیتـــۆی )مـــن بیـــر دەكەمـــەوە، 
كەواتـــە مـــن هـــەم( ئەمـــە ســـەرەتا بیرۆكـــەی نـــوێ و هاوچـــەرخ 

بـــوو بـــۆ بوونگەرایـــی. 
ـــەكان  ـــە جهانی ـــە جەنگ ـــەوە ك ـــە كای ـــك هات ـــی وەختێ بونگەرای
تـــەواوی ســـەر زەمینـــی داگیـــر كردبـــوو، لـــەم راستاییەشـــدا 
رەوشـــە  بـــۆ  فكـــری  ئەلتەرناتیڤێكـــی  وەك  ئەدیبـــەكان 
ـــك  ـــە جۆرێ ـــوو ك ـــان گرتب سیاســـییەكان، وەك ســـتایلێك وەری
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لەیاخـــی بوونـــی تـــاك بـــوو بەرامبـــەر بەهەلومەرجـــی ئەوكاتـــە، 
ئیـــدی تەرزیكـــی بەرچـــاو لەنووســـەران و ئەدیبـــی ئـــەوكات 
كـــە پیشـــتر )كیركەگـــۆرد( داهێنـــەری بـــوو هاتەپێشـــێ، )رێنیـــە 
دیـــكارت( كەســـێكە بەســـوكراتی رۆژئـــاوا و پیشـــڕەوی فكـــر 
ناســـراوە، چونكـــە خـــاوەن كۆجیتـــۆی خـــۆی بـــوو، بەرادەیـــەك 
بـــوو كـــە زۆرتریـــن گرنگـــی بەتـــاك دەدا و  بوونگەرایـــی 
ـــی، لەســـەدەی بیســـتەمیش  ـــاك دەبین ـــەوەی ت ـــی لەبیكردن بوون
)جـــان پـــۆڵ ســـارتەر( بەتایبەتـــی سەرمەشـــقیان بـــوو و بگـــرە 
لەئەڵمانیـــش كەســـێكی وەك )هایدگـــەر(  بـــوو،  دانەریشـــی 
بەئاراســـتەیەكی  فكرییـــەی  مەزهەبـــە  ئـــەم   )1976_1889(
ـــا  ـــۆ فینۆمینۆلۆژی ـــەری )هۆســـرێل( ب ـــر كاریگ ـــرد، لەژێ ـــردا ب ت
و بایەخـــدان بـــە كێشـــەی بـــوون، تەنانـــەت ئـــەو شـــتیەڵكاریەی 
ــوون  ــك بـ ــرد، جۆرێـ ــی( دەكـ ــیعرەكانی )هۆڵدرینـ ــۆ شـ ــە بـ كـ

ــە.  ــۆرە بیركردنەوەیـ ــەو جـ ــتەی ئـ لەدەرهاویشـ
ئەدەبـــی كـــوردی بەلەبـــەر چاوگرتنـــی ئـــەو مۆدێلـــە فكـــری و 
ـــەوە،  ـــاوا بكات ـــوو الســـایی رۆژئ ـــی ب ـــە گەرەك ـــوو ك ـــە ب ئەدەبی
كـــە  نەبـــوو  بیرمەندێكـــی  چونكـــە  مایـــەوە،  نـــاكام  بـــەاڵم 
دامەزرێنـــەری ئـــەو چەمكـــە بێـــت یـــان تیئۆریـــزەی بكاتـــەوە 
ـــەدەدا  ـــەی پێن ـــوور و فەرهەنگەكەشـــی رێگ ـــر، كولت ـــی ت جارێك
گەشـــە بـــكات، چونكـــە زاڵبوونـــی كولتـــووری ئاینـــی بەشـــێك 
بـــوون لـــەو فاكتـــەرە ســـەركیانەی كـــە رێگـــەی لەباڵوكردنـــەوەی 
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دەگـــرت، هەروەهـــا جۆرێـــك بـــوو لەیاخـــی بوونـــی تـــاك 
لەبەرامبـــەر كۆمەڵگـــە، ئەمـــە جگـــە لـــەوەی بەهاتنـــی چەمكـــی 
هەڵوەشـــاندنەوە، خـــودی ئـــەو چەمكـــە پوچـــەڵ بـــووەوە، بۆیـــە 
ـــە نێـــو  ـــدە رێگـــەی بـــڕی كـــە رۆشـــنبیری نـــوێ هات هـــەر ئەوەن
ــنبیری  ــۆی رۆشـ ــش بەهـ ــەوە، ئەویـ ــی كوردییـ ــەی ئەدەبـ كایـ
رۆشـــنبیری  لەپانتایـــی  گـــەورەی  بەشـــێكی  كـــە  عەرەبـــی 

كـــوردی داگیـــر كردبـــوو. 
بەشـــێك لـــەو ئەدیبانـــەی كـــە لـــە ســـاڵەكانی حەفتـــادا هەڵگـــری 
ئـــەم فكرەیـــە بـــوون لەنێـــو ئـــەدەب، هـــەر ئەوەنـــدە توانیـــان 
ــە  ــرد لـ ــتیان پێكـ ــە هەسـ ــەی كـ ــەو جێگەیـ ــەن تائـ ــی بكـ پەخشـ
ــەم  ــاوە، هـ ــەم مۆدێلـــی نەمـ ــەزای ئەدەبـــی كـــوردی هـ ــو فـ نێـ
مەحاڵـــە جێكەوتـــە بێـــت و تـــەرزی نوێـــی ئەدیبـــی كـــورد 
ـــەش  ـــەو گروپان ـــەت ئ ـــەوە، تەنان ـــر ئـــەو كاریگەریی بكەونـــە ژێ
كـــە قوتابخانـــەی ئەدەبیـــان درووســـت كـــرد، بـــۆ نموونـــە 
روانگەیـــی و قوتابخانـــەی كفـــری و هەولێـــر، هەمـــوو ئـــەو 
هەواڵنـــە لەشـــوێنێكدا پوچـــەڵ بوونـــەوە كـــە تێگەیشـــتنێك 
هاتـــە ئـــاراوە كـــە ئـــەدەب بـــەر لـــەوەی هـــەر پەیامێكـــی هەبێـــت، 
لەپەنـــا هونەرەكـــە كارێكـــی هیومانیســـتی و ئیســـتاتیكییە و 

هیچـــی تـــر.
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و  دەق  چەمكـــی  هـــەردوو  لەســـەر  موناقەشـــەكردن 
دانـــەر، موناقەشـــەكردنە لەســـەر بەرهـــەم، بۆیـــە دەبـــێ 
بـــەم پرســـیارانە دەســـت پێدەكەیـــن، ئایـــا دانـــەر كێیـــە و 
ـــا  ـــرێ؟ ئای ـــدا دەبین ـــای دەق ـــی جوگرافی ـــەر لەكوێ جێگـــەی دان
ـــەو  ـــەر ئ ـــان دان ـــەرە؟، ی ـــی نووســـی دان هەركەســـێك بابەتێك
كەســـەیە كـــە لـــەدەرەوەی خەیاڵـــی خوێنـــەر بەرهەمێـــك 
دەبەخشـــێ كـــە دواتـــر خـــۆی لێـــی بەرپرســـیار نییـــە ؟، یـــان 
ئـــەو كائینەیـــە كـــە چەمكـــی ئەدەبـــی و فكـــری بەرهەمدینـــێ ؟ 
ئـــەم پرســـیارانەش لەبـــەر رۆشـــنایی بۆچوونەكانـــی )میشـــێل 
فۆكـــۆ( موناقەشـــە دەكەیـــن كـــە لـــە كتێبـــی )وشـــەكان و 

ــداوە.  ــاژەی پێـ ــتەكان( ئامـ شـ
ســـەرەتا لەوێـــوە دەســـت پێدەكـــەم بۆچـــی كـــە پرنســـیپێك 
هەیـــە بـــۆ دەق و بەهەمـــان شـــێوەش بـــۆ دانـــەر؟، ئەویـــش 
خویندنـــەوەی یەكەمیانـــە كـــە دەقەكەیـــە، دووەم خـــودی 
كردنـــی  ئاشـــكرا  مەســـەلە  لەیەكەمـــدا  دەقـــە،  خـــاوەن 
جوڵـــەی دەقەكەیـــە كـــە خەیاڵـــی خوێنـــەر لـــە ســـنوورە 

دەق و دانەر 
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ئامـــادەی  هەرەوەهـــا  دەبزوێنـــێ،  درووســـتكراوەكانەوە 
ـــو گەمـــەی وشـــە ریزكـــراوەكان و ئەندێشـــەی  ـــۆ نێ دەكات ب
پشـــتی دەق، دووەمیـــش كـــە دانـــەرە ئـــەو كائینەیـــە كـــە 
خاســـیەتێكی تایبەتـــی هەیـــە و لەنێـــو پـــڕۆژەی لێكۆڵینـــە 
و رەخنـــەی شـــیكاریدا زیاتـــر دەردەكەوێـــت، ئەوكاتـــەی 
دەبینیـــن نووســـەر خـــۆی لەپشـــتی دەقیكـــدا دەشـــارێتەوە، 
لەحاڵێكـــدا ئـــەم خۆشـــاردنەوەیە تـــا ئـــەو جیگەیـــە بـــڕ دەكات 
ئـــاوەاڵ  دواتـــر  دەرەوە،  دەردەچێتـــە  زمانـــدا  لەنێـــو  كـــە 
دەبێـــت و لەفەزایەكـــی تـــر كـــە نووســـین رزگار دەكات 
لـــە گوزارشـــت، ئەمـــەش تائـــەو دەمـــە بـــەردەوام بـــوو كـــە 
ئەدەبـــی كالســـیكی و قوتابخانـــە كالســـیكییەكان قاچـــی 
خۆیـــان چەقاندبـــوو، بـــەاڵم بەهاتنـــی ئەندێشـــەی نـــوێ بـــۆ 
نێـــو فـــەزای ئـــەدەب، مەبەســـتم لەئەدەبـــی هاوچـــەرخ و 
ـــەی  ـــەر رەخن ـــە ب ـــە كەوت ـــەم بیركردنەوەی ـــدی ئ ـــە، ئی مۆدیرن
ئەدەبێـــك كـــە بارگاویـــە بـــە فكـــر، مـــن بۆخـــۆم الیەنگـــری 
ئـــەوەم كـــە شـــیعر بەبـــێ باگڕاونـــدی فكـــری نانووســـرێتەوە 
ــەو  ــتنی ئـ ــە و پەراوێزخسـ ــی مەعریفەیـ ــش بەرهەمـ و دەقیـ

ــە. ــی دەقەكـ ــاڵ بوونـ ــە بەتـ ــەش، واتـ الیەنـ
بـــارت(  )رۆاڵن  زیاتـــر  كـــە  هەیـــە  تـــر  مەســـەلەیەكی 
موناقەشـــەی كـــردووە و پەیوەندیـــی بەخـــودی دانـــەر یـــان 
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بڵێـــم دەقنووســـەوە هەیـــە، ئەویـــش نووســـین و مەرگـــە، واتـــە 
ـــە  ـــك ك ـــی بابەتێ ـــی نووســـەرە لەســـاتەوەختی دەربڕین مەرگ
مـــۆری نووســـەری پێوەدیـــارە، نـــەك ئـــەوەی پێشـــتر بیـــر 
ـــۆ نەمـــری خـــۆی دەنووســـێ،  ـــەر ب ـــەوە كـــە دان ـــەوە دەكرای ل
لەحاڵێكـــدا نەمـــری نووســـەر لەزینـــددو راگرتنـــی پاڵەوانـــی 
بابەتەكـــەدا زیاتـــر دەردەكەوێـــت كـــە نووســـیویەتی، نـــەك 
ــە  ــە لـ ــتانەكانی كریـــگ كـ ــە داسـ ــۆ نموونـ ــەر، بـ ــودی دانـ خـ
ـــە  ـــەوەی ل ـــان ئ ـــن، ی ـــی دەیبینی ـــادە و ئۆدیســـە( ی یۆنان )ئیلی
)هـــەزار و یـــەك شـــەوەی( عەرەبیـــدا دەبینیـــن، وەختێـــك 
بـــە  شـــەوێك  هەمـــوو  بەرەبەیانـــی  هەتـــا  شـــەهرەزاد 
گێڕانـــەوەی چیـــرۆك مەرگـــی دوور دەخســـتەوە لەخـــۆی، 
ئـــەم حاڵەتـــە ســـایكۆلۆژیەیە كـــە دانـــەر بەبـــێ ئاگایـــی هەوڵـــی 
زینـــدوو راگرتنـــی خـــۆی دەدات، بەپێـــی قســـەی فۆكـــۆ بێـــت، 
ــۆ  ــڕینەوەی خـ ــدان و سـ ــە قوربانیـ ــتە بـ ــین پەیوەسـ نووسـ
ـــرێ،  ـــە لەتێكســـتێكدا بەرجەســـتە بك ـــەرج نیی ـــە م ویســـتانە ك
بۆیـــە لێـــرە چەمكێكـــی تـــر جێگـــەی ئـــەو ئیمتیـــازە دەگرێتـــەوە 
پێـــوە دەبینـــێ، ئەویـــش بەرهەمـــی  كـــە دانـــەر خەونـــی 
ئەندێشـــەی فكـــری یـــە كـــە لەپشـــت دەقـــەوە وەســـتاوە، 
لەحاڵیكـــدا دیســـان ئـــەو پرســـیارە هەیـــە، ئایـــا كەســـێكی 
ــی  ــە بەرهەمـ ــای وایـ ــیوە مانـ ــتێكی نووسـ ــەر شـ ــب هـ ئەدیـ
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هەیـــە و هەموویـــان بەرهەمـــن ؟، ئایـــا ئـــەو كەســـانەی 
یاداشـــت دەنووســـنەوە دانـــەرن؟، یـــان ئـــەو دەقانـــەی كـــە 

دەبنـــە ســـەرچاوە و كاری پێدەكـــرێ؟. 
بێگومـــان ئـــەوەی كـــە قســـەی لەســـەرە و دانەرەكەشـــی 
ــە  ــەیە كـ ناتوانـــێ بەرگـــری لێبـــكات، ئـــەو دەق و دەقنووسـ
ــەوە  ــەی نابیتـ ــی جێگـ ــە دانەرەكەشـ ــە و نـ ــودی دەقەكـ نەخـ
نـــاوی  دانـــەر  نـــاوی  چونكـــە  خوێنـــەردا،  زهنیەتـــی  لـــە 
شوناســـێكە كـــە دەردەشـــەی فكـــری ئەدەبـــی دێنێتـــە ئـــاراوە، 
بەپێچەوانـــەی ئەمـــەش جـــاری وەهـــا هەیـــە دانـــەری باشـــمان 
نییـــە و شوناســـی هەیـــە، هەروەهـــا دانـــەری خراپمـــان 
هەیـــە و نـــاوی زینـــدووە، چونكـــە میـــزاج و گڵۆپـــی ســـەوز 
ـــەو  ـــەردەم ئ ـــە ب ـــەر دەكەوێت ـــە دان ـــێ، بۆی ـــدا دەبین دەوری تێ
ـــچ پاڵپشـــتێك دەقەكـــەی ســـەنگی  ـــێ هی ـــە بەب پرنســـیپانەی ك

محەكـــە.   
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میـــژووی ســـەرهەڵدانی ئەدەبیـــات بەشـــێكە لەســـەرهەڵدانی 
كایـــەی دەســـەاڵتدارێتی، چونكـــە لەهەمـــوو قۆناغەكانـــی 
ئەدەبـــی  دەقـــی  و  ئـــەدەب  بەشـــەرییەتدا،  میـــژووی 
كاریگـــەری خـــۆی هەبـــووە، ئەمـــە ئـــەو راســـتیەیە كـــە 
دەیســـەلمێنێ دەســـەاڵتدارێتی بەدرێژایـــی شـــانزە ســـەدە 
بەدەســـت پیـــاوەوە بـــووە، هەروەهـــا تۆتالیتالیتاریـــزم و 
كۆمەڵـــگای پاتریاركـــی دەســـەاڵتێكی رەهـــا بـــووە، بەتایبەتـــی 
لـــە رۆژئـــاوا تاكـــو رێنیســـانس و هاتنـــی شارســـتانییەتێك 
كـــە مۆدێرنـــە لەگـــەڵ خۆیـــدا هێنـــای، هـــەر ئـــەوەی كـــە 
ئیســـتاتیكای دەق بۆچوونێكـــی وەهـــای جێگیـــر كردبـــوو 
بـــەوەی كـــە رەگـــەزی مێینـــە، بەشـــێكی گـــەورە لـــە فـــەزای 
دەق داگیـــر دەكات، ئەمـــەش كارێكـــی وەهـــای كـــرد ژنانیـــش 
ـــی ژن  ـــی جوان ـــۆ پیاهەڵدان ـــاوان بنووســـن و دەق ب وەكـــو پی
ـــی  ـــەم دوواییـــەش ئەدەب ـــەم ســـتایلە تاكـــو ئ ـــە ئ ـــت، هەڵبەت بێ
مێینـــەی بەجیـــا دەبینـــی لەئـــەدەب بەگشـــتی، بـــەاڵم وەختێـــك 
ئـــەم ســـتایلە وەكـــو ئیشـــكالیاتێكی ســـایكۆلۆژی كولتـــووری 

باوكساالرێتی دەق
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تەماشـــا كـــرا، ئیـــدی ئـــەدەب بەگشـــتی و ئەدەبـــی ژنـــان 
ــازە.. ــارە نەشـ ــەو گوتـ ــوو لـ ــی رزگاری بـ بەتایبەتـ

ئەگەرچـــی ئەدەبیاتـــی كوردی پێشـــتر بەشـــێوەیەكی گشـــتی 
لەژێـــر كاریگـــەری ئەدەبیاتـــی عەرەبـــی بـــووە، بـــەو مانایـــەی 
ــووری  ــەر كولتـ ــووە بەسـ ــی زاڵ بـ ــووری عەرەبـ ــە كولتـ كـ
كوردیـــدا، جیاكردنـــەوەی ئەدەبـــی ژنانیـــش بەشـــێك بـــووە 
لـــەو ئیشـــكالیاتەی كەتـــا ئـــەم دوواییـــەش شـــەرعیەتی هەبـــوو، 
ـــوو  ـــی( كـــردی شۆڕشـــێك ب ـــزار قەببان ـــەوەی كـــە )ن ـــەاڵم ئ ب
ــو ئـــەوەی  ــان بـــۆ مەیدانەكـــە وەكـ ــان و هاتنیـ لەجیاتـــی ژنـ
»تائێســـتا  دەڵـــێ:  هـــەرەوەك  دەیانوویســـت،  خۆیـــان 
نووســـینی دەق لەژیـــر لێفـــەی خۆرافـــات و كولتـــووری 
دواكەوتوانـــە دەنووســـرێت، تاكـــو ئـــەم تەمـــە نەڕەوێتـــەوە 
ــەم بۆچونـــەی قەببانـــی كاریگـــەری  ــان نابێـــت«. ئـ رزگارمـ
راســـتەوخۆی هەبـــوو بـــۆ نەهێشـــتنی بیـــری پیاوســـاالری 
لەئەدەبیاتـــی عەرەبیـــدا، یـــان ئـــەو یاخیگەرێتیـــەی كـــە )نـــازك 
ئەلمەالئیكـــە( لەعێـــڕاق كـــردی، جگـــە لـــەوەی پەخشـــانە 
شـــیعری وەكـــو شـــیعری ئـــازاد هێنایـــە كایـــەوە، هەوڵێكیـــش 
بـــوو بـــۆ بەیەكســـان كردنـــی ئەدەبیاتـــی پیـــاوو ژن كـــە 
دەقـــی ژن و دەقـــی پیـــاو هیـــچ مانایەكـــی بـــۆ نەمایـــەوە، 
ــا  ــەرەتاوە وەكـــو جۆرێـــك لەیاخیبـــوون تەماشـ ــە لەسـ ئەمـ



21((

ــی،  ــە كۆمەڵگـــەی عەرەبـ ــی لـ ــەاڵتی پاتریاركـ ــرا لەدەسـ دەكـ
ــتایلە بـــوو بەمۆدێلێكـــی ئاســـایی و جێگیـــر  دواتـــر ئـــەم سـ
ـــاری دەق، جگـــە لەئیســـتاتیكا  ـــوو، چونكـــە ســـەرەنجام گوت ب
وەزیفـــەی  ئەویـــش  وەرگـــرت،  ســـەرەكیەكەی  وەزیفـــە 
هیومانیســـتی )مرۆڤایەتـــی یـــە(، دوای ئەمانیـــش كەســـێكی 
وەكـــو )ئەدۆنیـــس( ئـــەم بۆچوونـــەی تیۆریـــزە كـــرد، هـــەر 
ئـــەوەی كـــە رۆشـــنی كـــردەوە كـــە رزگار كردنـــی ئەدەبـــی 
ـــا ئـــەوە نییـــە كـــە ژنـــان  ژنـــان لەدەســـت پیاوســـاالری، تەنه
ــو  ــان وەكـ ــان یـ ــە وەكـــو خۆیـ ــە كـ ــو ئەوەیـ بنووســـن، بەڵكـ
ئـــەوەی چـــۆن لەبینینـــی خۆیانـــەوە دەڕواننـــە ئیســـتاتیكای 
ژیـــان، ئاوهـــا بینووســـن و لەدەقێكـــدا دەریببـــڕن، مەبەســـتی 
ئەدۆنیـــس ئەوەبـــوو كـــە وەختێـــك دەقـــی ژنێـــك دەبینیـــن، 
دەبـــێ بینینێكـــی جیـــاواز بێـــت لەبینینـــی پیـــاو بـــۆ جوانییـــەكان 
و ئازارەكانیـــان، یـــان بـــۆ رەگەزێـــك بەرامـــەر رەگەزێكـــی 

تـــر، ئەمـــە ئەســـڵی بابەتەكەیـــە. 
پیاهەڵـــدان كەپێشـــتر یەكێـــك بـــوو لەمیكانیزمـــی دەقـــی 
ــان، كاریگـــەری  ــە بـــۆ ژنـ كـــوردی بەتایبەتـــی دەقـــی پیاوانـ
ــی،  ــان دەیاننووسـ ــە ژنـ ــوو كـ ــەش هەبـ ــەو دەقانـ ــەر ئـ لەسـ
یەعنـــی جیهـــان بینـــی ژنـــان بـــۆ ئیســـتاتیكا هەمـــان جیهـــان 
بینـــی پیـــاوان بـــوو كـــە لەســـیاقی دەقیكـــدا دەبینـــرا، بـــەاڵم ئـــەو 
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موناقەشـــەیەی لـــەو فەزایـــە رەوانـــەوە و رەخنـــەی لێگـــرت 
كـــە نابـــێ ئـــەدەب تەنهـــا لەخزمـــەت حەزەكانـــی پیـــاودا بێـــت، 
بەڵكـــو غەریـــزە و حەزەكانـــی ئینســـان ئاســـمان و رێســـمانیان 
جیـــاوازە، بەمـــەش دەقـــی كـــوردی رەهەندێكـــی دوورتـــری 
وەگـــرت، ئەویـــش نەمانـــی دەســـەاڵتی پیاوســـاالری بـــوو 

لەنێـــو ئەدەبیاتـــدا.
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ئـــەو جێگەیـــەی  تاكـــو  )التنـــاص(  دەقاوێـــزان  چەمكـــی 
كـــە وێنـــە راســـتەقینەكەی خـــۆی وەرگـــرت، وەكـــو هـــەر 
ـــان  ـــوو، ی ـــە وەرگیراب ـــی بەهەڵ ـــری فكـــری ئەدەب چەمكێكـــی ت
باشـــتر بڵیـــم خـــراپ دزەی كردبـــووە نێـــو ئەدەبیاتـــی كـــوردی، 
جارێـــك بـــە مانـــای تێكهەڵكێـــش لەدەقـــی كـــوردی و عەرەبـــی 
لەجێگـــەی دەقاوێـــزان دانرابـــوو، جارێكـــی تـــر بەمانـــای 
لێكچواندنـــی دەقێـــك لەدەقیكـــی تـــردا پێناســـە دەكـــرا، راســـتی 
بابەتەكـــەش ئەوەبـــوو ئـــەم جـــۆرە تێگەیشـــتنانە تەنهـــا یـــەك 
رەهەنـــدی نەبـــوو، بەڵكـــو درووســـت مانـــای ئەوەبـــوو كـــە 
رۆشـــنبیری كـــوردی لەبـــەر ئـــەوەی خـــۆی ئـــەو چەمكانـــەی 

بەرهەمنەهێنابـــوو، بۆیـــە خـــراپ بـــەكار دەكات. 
لـــەم چەمكـــە  تێگەیشـــتن  دیكـــەی خـــراپ  رەهەندێكـــی 
ئەدەبـــی یـــە ئـــەوە بـــوو كـــە الســـایی كردنـــەوە بەدەقاوێـــزان 
ــەری  ــر كاریگـ ــك لەژێـ ــەوەی دەقێـ ــان ئـ ــرا، یـ ــا دەكـ تەمەشـ
بۆیـــە دیســـان  ناســـرابوو،  دەقێكـــی دیكـــە بەدەقاوێـــزان 

ــات.  ــەكار دەهـ ــراپ بـ خـ

دەقاوێزان )التناص(
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)تنـــاص( بەكوردیەكـــەی )دەقاوێـــزان( جۆرێـــك  دەقـــی 
ـــر، هـــەروەك چـــۆن دوو  لەسێكســـی دوو دەقـــە لەگـــەڵ یەكت
رەگـــەزی نێـــر و مـــێ، لەئەنجامـــی پرۆســـەی سێكســـیدا 
دەبـــن بەیـــەك رەگـــەز و كەســـی ســـێهەم درووســـت دەبێـــت، 
ــی  ــی دوو دەق، دەقـ ــەك كەوتنـ ــی بەریـ ــاش لەئەنجامـ ئاوهـ
ـــە ســـاتەیە  ـــەو چرك ـــت، مەبەســـتم ل ســـێهەم درووســـت دەبێ
ـــان  ـــەوە، ی ـــك جیاناكات ـــچ رەگەزێ ـــووس خـــۆی لەهی كـــە دەقن
ئـــەوەی كـــە دەقنـــووس ئـــەو كاتـــەی دەقێـــك بەرهەمدێنـــێ، 
ـــك  ـــەش دەقێ ـــك، بەم ـــەر رەگەزێ ـــێ لەه ـــێ خـــۆی داماڵێن دەب
لەدایـــك دەبـــێ كـــە ئەگـــەر نـــاوی خاوەنەكـــەی لەســـەر 
الببەیـــن، دەقەكـــە ناناســـرێتەوە چ رەگەزێـــك نووســـیویەتی، 

داخـــوا ژن نووســـیویەتی یـــان پیـــاو. 
لەالیەكـــی تـــرەوە ئـــەو مانایـــەی هەیـــە كـــە دەقنـــووس 
دەبێـــت زمانـــی دەقەكـــە تێكـــەڵ بـــكات كـــە خوێنـــەر نەتوانـــێ 
ـــێ  ـــی نەتوان ـــەوە، یەعن ـــر جیابكات ـــەردوو ســـتایلەكە لەیەكت ه
پەڕەگرافیـــك یـــان رســـتەیەك یـــان وشـــەیەك لەدەقەكـــە بكاتـــە 
ـــە  ـــەری دەقاوێزان ـــە هون ـــراو، ئەم ـــی كەســـێكی دیاریك خاوەن
لەفـــەزای دەقـــدا، ســـابا ئـــەو دەقـــە هـــەر رەگەزێكـــی ئەدەبـــی 

ـــت.  بێ
ئیشـــكالیەتێكی دیكـــەی تیگەیشـــتن لـــە چەمكـــی دەقاوێـــزان، 
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ئەوەیـــە كـــە خـــودی هونـــەری بەكارهێنانەكـــە لەفـــەزای 
تێگەیشـــتنە  تـــری  هەڵەیەكـــی  ئەمـــەش  ببینـــرێ،  دەقـــدا 
لەدەقاویـــزان، لەكاتێكـــدا ســـیحری ئاوێـــزان بوونـــی دوو 
ـــك  ـــان رەخنەگرێ ـــك ی ـــە خوێنەرێ ـــە ك ـــدا، ئەوەی دەق لەدەقێك
دەقنووســـی  و  یەكـــەم  دەقنووســـی  نەتوانـــی  بەئاســـانی 
دووەم جیابكاتـــەوە، یـــان یادەوەرییـــەكان دابـــەش بكاتـــە 
ســـەر كەســـی یەكـــەم و دووەم، یـــان ئـــەوەی گێژبێـــت لەنێـــو 
ـــە بەشـــێكی گـــەورەن لەئیشـــكالیاتی  ـــای دەق، ئەمان جوگرافی
تێگەیشـــتن لەچەمكـــی دەقاوێـــزان، بۆیـــە زۆرجـــار رەخنەگـــر 
ـــە  ـــەم دەقەك ـــدی ه ـــن، ئی ـــی دەیخوڵقێن ـــەری ئەدەب ـــان لێكۆل ی

ــەم خـــودی دەقنـــووس.  ــیارەوە، هـ ــر پرسـ ــە ژێـ دەكەوێتـ
ــزان،  بـــۆ ئـــەوەی باشـــتر حاڵـــی بیـــن لەچەمكـــی دەقاوێـ
ـــە، )یۆفتۆشـــینكۆف(  ـــەوە هەی ـــە هێنان ـــە نموون پێویســـتمان ب
لەهونـــەر و رۆحـــی  ئیلهـــام  یـــە و  شـــاعیرێكی روســـی 
یـــان  وەردەگرێـــت،  باســـترناك(  )بۆریـــس  شـــیعرەكانی 
ئـــەوەی هەندێـــك وێنـــە لەدەقەكانـــی )شـــێركۆ بێكـــەس( 
ــازم  ــیعرەكانی )نـ ــای شـ ــەرۆح و ئیحـ ــیكن لـ ــە، بەشـ دا هەیـ
هەنـــدێ  ئـــەوەی  یـــان  ماغـــوت(،  محەمـــەد  و  حیكمـــەت 
ـــەزای  ـــەك ف ـــرو ی ـــەك فك ـــەری ی ـــر كاریگ ـــەن لەژێ شـــاعیر ه
نووســـیندان، هەروەهـــا بەیـــەك ســـتایل دەنووســـن كـــە هـــەر 



26((

ــن.  ــەك دەقـ ــی یـ دەڵێـ
دواجـــار دەقاوێـــزان كـــورت كردنـــەوەی كارێكـــی هونەرییـــە 
كـــە پرســـیار دەوروژێنـــێ، یـــان دەتوانیـــن بڵێیـــن ئەوەیـــە كـــە 
جۆرێكـــی تـــری ئیســـتاتیكای شـــیعریەتە لەجیهانبینـــی رۆحـــی 
گەردوونـــی، ئـــەم پرۆســـەیە لەنووســـینیش بەزەبـــری زمـــان 
دەكرێـــت، ســـەرەنجام ئیســـتاتیكاش پێوەرێكـــی بەســـتووی 
نییـــە بـــۆ دەربڕیـــن، چونكـــە شـــێواز و بونیـــادی دەق و 
بۆیـــە  دەقاوێزانـــە،  دیكـــەی  ســـیفەتێكی  دەق،  پێكهاتـــەی 
گرەنتـــی دەقاوێـــزان لەگرنتـــی دەقێكـــی دیكـــەی ســـەربەخۆ 
چەمكـــە  بـــەم  كارپێكـــردن  و  تێگەیشـــتن  قورســـترە، 

ــری دەوێ.    ــدی فكـ باگڕاونـ
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نووســـین  كـــردەی  پاڵنەرەكانـــی  و  لەهـــۆكار  یەكێـــك 
و ئەدەبیـــات و هونـــەر، گـــرێ ســـایكۆلۆژیەكانی دانـــەرە، 
مەبەســـت لەگرێـــی ســـایكۆلۆژی ئەوەنییـــە كـــە نووســـەر 
ئیشـــكالیاتی ســـایكۆلۆژی هەیـــە، بەقـــەد ئـــەوەی كـــردەی 
نووســـین بەپێـــی بۆچوونەكانـــی فرۆیـــد پاڵنەری ســـایكۆلۆژی 
لەپشـــتەوەیە، نموونـــەش )گرێـــی ئۆدیـــب و ئەلكترایـــە( كـــە 
ــەی  ــی دیكـ ــە، حاڵەتێكـ ــان هەیـ ــیكی یۆنـ ــی كالسـ لەئەدەبیاتـ
ــین، ئـــەو ناكۆكـــی  پاڵنـــەری دەروونـــی بـــۆ كـــردەی نووسـ
بەكلیلـــی  )فرۆییـــدا(  لەتیۆرەكـــەی  كـــە  دەرونیانەیـــە  یـــە 
چارەســـەركردنی گرفتـــە ناوەكیەكانـــی ئینســـانەوە گرێـــدراوە 
گواســـتنەوەی  واتـــە  گواســـتنەوە،  دەوترێـــت  پێـــی  كـــە 
بابەتێكـــی سۆســـیۆلۆژی بـــۆ نێـــو دەقێكـــی ئەدەبـــی و لەژێـــر 
كاریگـــەری حاڵەتـــە ســـایكۆلۆژییە خودییـــەكان، ئەمـــەش 
ئەوكاتـــە دەبینرێـــت كـــە دەقنـــووس لەســـاتەوەختی نووســـیندا 
كەســـێكی عەقالنـــی نییـــە، یاخـــود دەرەنجامـــی ئـــەو خەیاڵەیـــە 
ــەری  ــە پاڵنـ ــراو دەبێتـ ــزەی چەپێنـ ــار غەریـ ــدێ جـ ــە هەنـ كـ

سایكۆلۆژیای دەق



28((

ــە  ــەك كـ ــە لەجیهانبینیـ ــش بریتییـ ــدێ جاریـ ــەرەكی، هەنـ سـ
دانـــەر پێشـــبینی ئاینـــدە دەكات، هەڵبـــەت بۆچوونێكـــی دیكـــە 
هەیـــە بەپێـــی ) جـــاك الكان( كـــە دریـــژە پێـــدەری میتۆدەكانـــی 
ـــش  ـــووە، ئەوی ـــەی لێگرت ـــش رەخن ـــدێ جاری ـــدە و هەن فرۆیی
مەســـەلەی زمانـــە كـــە جۆرێـــك لەشـــیزۆفرینیایە و مەبەســـت 
ــە  ــە كـ ــەری یـ ــی بونیادگـ ــان چەمكـ ــیعریەتە، یـ ــی شـ لەزمانـ
و  زمـــان  چەمكـــی  بـــۆ  دەگەڕێنێتـــەوە  پرۆســـەكە  الكان 
كاریگەرییەكانـــی لەســـەر خـــودی دانـــەر و دواتریـــش دەق، 
واتـــە زنجیـــرەی كاری زمانەوانـــی لەدالێكـــەوە بـــۆ دالێكـــی 
تـــر، مانـــاو مەدلولـــەكان دەردەخـــەن، هـــەروەك ئـــەوەی 
الكان دەڵـــێ: »زمـــان ئـــەو شـــتەیە كـــە بـــوون لەحـــەز و 
ئـــارەزووەكان بەتـــاڵ دەكاتـــەوە«. یـــان ئـــەوەی دەڵـــێ: 
»تـــەواوی زمانـــی ئێمـــە جۆرێكـــە لەتەتەڵەكردنـــی خـــودی 

زمـــان«. 
هەڵبـــەت ئـــەم باســـە موناقەشـــەیەكی دووروو درێـــژەو 
ئـــەوەی  لەبـــەر  بـــەاڵم  نییـــە.  ئەوەمـــان  بـــواری  لێـــرەدا 
بابەتەكـــە پەیوەندیـــی بەئـــەدەب و زمانـــی نووســـینەوە هەیـــە 

بۆیـــە نموونەمـــان هێناوەتـــەوە.
حاڵەتێكـــی دیكـــەی كـــردەی نووســـین بـــۆ هۆكارگەلێكـــی تـــر 
دەچێـــت، ئەویـــش بۆچوونـــی ماتریالیـــە و تێكـــەڵ بەمیتـــۆدی 
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ســـایكۆلۆژی بـــووە، قســـەیەكی دیكـــە هەیـــە گوایـــە نووســـین 
جۆرێكـــە لـــە راكـــردن لـــە مـــردن و هەوڵدانـــە بـــۆ نەمـــری، 
بـــەوەی كـــە نووســـەر بـــە بەرهەمهێنانـــی دەقێـــك، شـــتێك 
ماددەیـــەك  مانـــەوەی خـــۆی وەكـــو  بـــۆ  تۆمـــار دەكات 
جێدەمێنـــێ. ئـــەم بۆچوونەیـــان زیاتـــر چـــەپ و ماركســـییەكان 
شـــیكاری  لـــەدەروون  بـــەاڵم  لێكـــردووە،  پشـــتگیرییان 
ئیگلتـــۆن(  )تیـــری  هەیـــە،  هەماهەنگیـــەك  ئەدەبیاتیشـــدا 
ــتگیری  ــە پشـ ــیانەیە كـ ــیكارە ماركسـ ــەو دەرونشـ ــە لـ یەكێكـ

ــە دەكات.  ــەم بۆچوونـ لـ
زۆتریـــن  كـــە  رایـــش(  )ویلهێـــم  لـــەوەی  جگـــە  ئەمـــە 
هەوڵـــی بـــۆ ئـــەوەداوە، هەرچـــی زیاتـــر میتـــۆدی فرۆیـــدی 
بۆچوونـــە  ئـــەم  بـــەاڵم  گرێبـــدات.  پێكـــەوە  ماركســـی  و 
ـــش  ـــەوە، ئەوی ـــد دوور دەكەوێت ـــك لەمیتۆدەكـــەی فرۆی كەمێ
مەســـەلەی بەرگـــری كردنـــی نووســـینە لەتـــاك، ئەوكاتـــەی 
كـــە شـــاعیر بـــۆ رەســـەنایەتی خەیاڵـــی خـــۆی بـــۆ دەوروبـــەر 
دەخوڵقێنـــێ، لەراستیشـــدا شـــێوازی دەربڕینـــی شـــیعر و 
ئەدەبیـــات بـــە گشـــتی بەپێـــی بۆچوونـــی دەروونشـــیكاری، 
بریتییـــە لەناوبردنـــی شـــێوازێكی دیكـــەی نووســـین، یـــان 
بەســـەر  ســـەركەوتن  و  شـــیعرێك  كردنـــەوەی  بەتـــاڵ 
ــیعرێكی  ــیعرێك شـ ــەر شـ ــە هـ ــی دیكـ ــیعرێكدا، بەمانایەكـ شـ
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ــڵدا. ــرە لەئەسـ تـ
ــەر،  ــۆ نووسـ ــمەندی بـ ــمەندی و ناهۆشـ ــەلەی هۆشـ مەسـ
ــی  ــوان ماركسـ ــە لەنێـ ــانەی كـ ــەو موناقەشـ ــرە لـ ــی تـ یەكێكـ
و الیەنگرانـــی فرۆیـــد هەیـــە، یەكێـــك لـــەو رەخنانـــەی باڵـــە 
ــییە چەپـــەكان دژ بەفرۆیـــد و فرۆیدیـــزم گرتویانـــە،  سیاسـ
گوایـــە ئەندێشـــەیەكی پـــڕ لەكەموكورتـــی و تاكخوازیـــە، 
لەهـــۆكارە  پشـــتی  دەرونشـــیكاری  ئـــەوەی  بەتۆمەتـــی 
كۆمەاڵیەتـــی و ئابوریـــەكان كـــردووە، بۆیـــە كردەی نووســـین 
میتۆدەكانـــدا   لەنێـــوان  تائێســـتا  لەئەدەبیاتـــدا  بەتایبەتـــی 
ــیكاری و  ــۆری دەرونشـ ــوان تیـ ــەوە و لەنێـ ــی نەبۆتـ یەكالیـ

بۆچوونـــی ماركســـیدا ماوەتـــەوە. 
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بەشـــێك لەخەســـڵەتی شـــاعیر و نووســـەرە كۆنـــەكان، 
دانانـــی دەقـــی دەربـــار بـــوو، ئـــەو دەقانـــەی كـــە وەك 
و  ســـەرۆك  و  جەنـــگ  ســـەركەوتنی  بـــۆ  پیاهەڵـــدان 
پاڵەوانـــەكان دەنووســـران، ئـــەم خەســـڵەتە لەســـەردەمی 
جاهیلی و ئیســـالم وەك ئەســـڵ و كەلەپوور تێكەڵ بەیەكتر 
ببـــوون، ئـــەو دەقانـــە كۆتاییـــان پێهـــات كـــە لەحزەكانیـــان، 
چ وەك پەنـــد و چ وەك رەوانبێـــژی دونیـــای ئەدەبیاتـــی 
رەوتـــە  ئـــەم  كردبـــوو،  دەوڵەمەنـــد  ســـەردەمەی  ئـــەو 
ـــار هەمیشـــە  ـــە شـــاعیری دەرب ـــوو ك ـــای كردب ـــی وەه كارێك
ــۆی  ــەر خـ ــت، ئەگـ ــە رزگاری نەبێـ ــگ و چەڵەمەیـ ــەو تەنـ لـ
لەدەســـت میـــر و دەســـەاڵتدارەكان رزگار نـــەكات، یاخـــود 
واتێبـــگات بەرپرســـیارێتی شـــاعیر وەك بەرپرســـیارێتی 
سیاســـییەكە، بـــەو پێیـــە دەقـــی دەربـــار نـــەك هـــەر نەبـــوو 
بەدەقـــی ئیبداعـــی، بەڵكـــو روحیشـــی رۆحێكـــی زینـــدوو 
ــار  ــی دەربـ ــت، دەقـ ــی لەگەڵدابێـ ــە ئێستاشـ ــەر بۆیـ ــە. هـ نییـ
و شـــاعیری دەربـــار بەهەمـــان شـــێوە تەماشـــا دەكـــرێ، 

دەقی دەربار
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ســـابا ئـــەو دەقـــە پـــڕاو پڕبێـــت لـــە جوانـــی و رەوانبێـــژی 
زمانەوانـــی و مەعریفـــە. 

ــی  ــە دەقـ ــان وایـ ــراوەكان رایـ ــە ناسـ ــەی دەقنووسـ زۆربـ
دەربـــار هـــەر زوو دەمرێـــت، بەپێچەوانـــەی دەقـــی رەســـەن 
بـــۆ  ســـەرمایەیەك  دەبێتـــە  و  نامرێـــت  مادەییەكـــە  كـــە 
مرۆڤایەتـــی و هەمیشـــە دەخوێنرێتـــەوە، ئـــەو شـــاعیرانەی 
كـــە روحـــی خۆیـــان كـــردە قوربانـــی دەرهـــەق بەشـــتێك كـــە 
یاخـــی بـــوون لێـــی، هـــەم خۆیـــان و هـــەم دەقەكەیـــان كـــردە 
دیـــاری، بـــۆ نموونـــە )پـــۆل ئیلـــوار( نـــەك تەنهـــا بـــۆ فەرانســـە 
بەڵكـــو بـــۆ هەمـــوو رەشپێســـتەكان دەینووســـی، )موتەنەبـــی( 
ـــەو جێگەیـــەی پاســـپۆرتەكەی  ـــوو، تائ موڵكـــی میللەتێـــك نەب
خوێنـــی  دەبـــڕێ.  كیشـــوەرەكانیش  هەمـــوو  ســـنووری 
)لـــۆركا( كـــە بەناهـــەق لەغەرناتـــە رێـــژرا، بـــە خوێنـــی 
هەمـــوو مرۆڤایەتـــی دەخەمڵێنـــرێ كـــە تەنهـــا گوناهەكانیـــان 
نەگوتنـــی شـــیعری دەربـــار بـــوو، دواهەمیـــن هەڵوێســـتیش 
رەتكردنـــەوەی میدیالیـــای نۆبـــڵ بـــوو لەالیـــەن )ســـارتەر( 
دواهەمیـــن  ەوە،  بردناردشـــۆ  لەالیـــەن  پێشـــتریش  و 
هەڵقـــەی یاخـــی بـــوون لـــە خـــۆ رســـكاندن بـــە دەســـەاڵتەوە، 
رووبـــەروو بوونـــەوەی بێكەســـی شـــاعیر بەرامبـــەر بـــە 
)ئەدمۆنـــز(، هەروەهـــا )شـــاكر فەتـــاح( جوانتریـــن نموونـــەی 
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قەڵـــەم بەدەســـتی یاخـــی كـــورد بـــوو كـــە گوتـــی )نـــا(. بـــەاڵم 
لەبەرامبـــەر ئەمەشـــدا كەســـانی وەك )جەواهیـــری( عـــەرەب 
و )مایكۆفیســـكی( روســـی و )شـــێركۆ بێكەســـی( كـــورد 
وەك نموونەیەكـــی تـــرن كـــە لەهەنـــدێ دەقـــی شـــیعریاندا 

بەشـــاعیری دەربـــار ناســـراون.
نەخۆشـــی  بـــۆ  چارەســـەرێك  رەتكردنـــەوەی  كەچـــی 
شـــیرپەنجە لەالیـــەن )ئەحمـــەدی شـــاملۆ(، وانەیەكـــی دیكـــەی 
شـــاعیر بـــوون بـــوو لەســـەدەی رابـــردوو، ئەمانـــە بەشـــێكن 
ـــەی شـــاعیری  ـــە رەوشـــتی جوانـــی كەســـانێك كـــە پێچەوان ل

دەربـــارەكان رەفتاریـــان كـــرد. بگـــرە نەفرەتیـــان لێكـــرد.
ئـــەوەی شـــاعیری دەربـــاری قیـــزەون كـــردووە و خۆشـــی 
درۆینەكانیـــەوە  وێنـــە  و  وشـــە  لەرێگـــەی  هەوڵـــدەدات 
خـــۆی جـــوان بـــكات، ئـــەو پیاهەڵدانەیـــە كـــە لەژێـــر عینوانـــی 
نەتەوەیـــی و نۆســـتالیۆژیایەك بـــۆ رابـــردوو بەوەزیفـــەی 
تـــر  بـــەدەق شـــتێكی  شـــیعر دادەنـــێ، جگـــە لەخیانـــەت 
نییـــە، چونكـــە لەرابـــردوودا ئـــەم وانەیـــە ئەزمـــوون كـــرا و 
مەنفەعەتـــی بـــۆ گشـــت نەبـــوو، بۆیـــە پارچـــە شـــیعری بەنـــاو 
تازەگـــەری دەربـــار، لەراپـــۆرت یـــان بەیاننامـــەی حیزبـــی 
دەچێـــت كـــە تەنهـــا جامخانـــەی سیاســـییەكان جـــوان دەكات، 
ـــگ خـــۆش دەكات،  ـــری جەن ـــە ئاگ ـــە ك ـــەو تەقەمەنیەی ـــان ئ ی
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ــی  ــۆی هەڵكردنـ ــیعر بۆخـ ــە شـ ــتییەكەی ئەوەیـ ــەاڵم راسـ بـ
ئااڵیەكـــی یاخـــی بوونـــە و چیرۆكـــی ئەدەبـــی یۆنانـــی و 

رۆژئاوایـــی ســـەلمێنەری ئـــەم قســـەیەن. 
ـــە هەســـت بەســـاردو ســـڕیەكەی  ـــار ئەوكات شـــیعری دەرب
دەكەیـــن كـــە تەنهـــا وەك دروشـــم بەســـەر كاغەزەكانـــەوە 
دەمێنێتـــەوە، یـــان تەنهـــا ئەوكاتـــە جەســـتەیەكی زینـــدووە 
بـــۆ بەرامبـــەر، هەروەهـــا  كـــە وشـــەكان دەبنـــە گوللـــە 
ــی  ــت بەگوناهەكانـ ــە هەسـ ــەو كاتـ ــش ئـ ــاعیری دەرباریـ شـ
دەكات كـــە تەنهـــا لەكاتـــی پێویســـتدا نـــاوی دێـــت و تەمەنـــی 

شیعرەكەشـــی چەنـــد ســـاتێكە و هیچـــی تـــر.  
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یەكێـــك لـــەو ئیشـــكالیاتەی كـــە لەنێـــو ئەدەبیاتـــدا هەیـــە، 
ئـــەو دەقانەیـــە كـــە لـــە فیســـتیڤاڵەكاندا هەڵدەســـەنگێرێن 
دوای  دەخوێنرێنـــەوە،  دواتـــر  و  لیژنەیەكـــەوە  لەالیـــەن 
پێدەكرێـــت و  ڤیســـتیڤاڵیش كێبەركێیـــان  بوونـــی  تـــەواو 
باشـــترین دەقیـــش دەبێتـــە بـــراوە و خـــەاڵت دەكرێـــت، 
ـــە،  ـــدا نیی ـــی كوردان ـــا لەواڵت ـــەت راســـتە فیســـتیڤاڵ تەنه هەڵب
بەڵكـــو یەكێكـــە لەمۆدێلـــی كـــۆن كـــە لەدونیـــای ئەدەبـــی 
رۆژئـــاوا و عەرەبیشـــدا هەبـــووە، ئـــەوكات فیســـتیڤاڵ بـــۆ 
كێبەركێـــی دەقـــی ئیبداعـــی هەبـــووە، بـــەاڵم ئـــەوەی كـــە ئـــەم 
ــەو  ــرد، ئـ ــزەون كـ ــە قیـ ــدەی دیكـ ــیكیەی هێنـ ــە كالسـ مۆدێلـ
ـــۆ كێبەركێـــی  جـــۆرە فیســـتیڤااڵنە بـــوو كـــە لەكوردســـتاندا ب
شـــیعر و چیـــرۆك دەكـــرا، هـــەر ئـــەوەی كـــە هەنـــدێ دەق و 
ســـیمای نوێـــی هێنایـــە پێـــش، كـــە ناشـــیرینترین دیمەنەكانـــی 

دونیـــای ئـــەدەب بـــوون.
حوكمكـــردن بـــە چـــاوی ئیدیۆلۆژیـــا بـــۆ دەقـــی ئەدەبـــی، 
كارێكـــی وەهـــای كـــردووە لەفیســـتیڤاڵەكانی كوردســـتان 

دەقی فیستیڤاڵی 
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هەنـــدێ كارەكتـــەری نـــوێ كـــە تەنهـــا بەخاتـــری چاالكـــی 
ــوون  ــك بـ ــە نزیـ ــەوەی كـ ــەر ئـ ــیووە، لەبـ ــان نووسـ دەقێكیـ
رۆشـــنبیریانەی  ناوەنـــدە  و  ســـەنتەر  و  رێكخـــەر  لـــەو 
كـــە فیســـتیڤاڵەكەیان ســـازكردووە، شانســـیان زۆر لـــەو 
كەســـانە باشـــترە كـــە خاوەنـــی دەقـــی جوانـــن لەزەمەنـــی 
تایبەتـــی خۆیـــان نووســـیوویانە، ئەمـــە لەحاڵێكـــدا كەســـانێك 
ـــەوەی  ـــەر ئ هـــەن كـــە خاوەنـــی دەقـــی جوانیشـــن، بـــەاڵم لەب
بەشـــداری ئـــەو فیســـتیڤااڵنەیان نەدەكـــردووە، نـــەك هـــەر 
بەجوانـــی هەڵناســـەنگرێن، بگـــرە مەحرومیـــش دەكرێـــن 
لەخـــودی مەراســـیمەكە و چرایـــان لەســـەر دەكوژێنرێتـــەوە. 
ســـینەماو  هونـــەری  دونیـــای  لەنێـــو  حاڵەتـــە  ئـــەم 
بەهەمـــان  یـــان  هەیـــە،  ســـیناریۆیان  هەمـــان  شـــانۆش 
ــە  ــەو حاڵەتـ ــەش ئـ ــن. ئەمـ ــادا تێپەڕدەبـ ــەری ئیدیۆلۆژیـ فلتـ
ســـایكۆلۆژیایە درووســـت دەكات كـــە ئەدیبـــی راســـتەقینە 
جگـــە  كـــوردی،  رۆشـــنبیری  مەحفەلـــی  لـــە  بێـــت  ون 
ـــە ســـەر نەوەیـــەك  ـــەوەش كاریگەرییەكـــی نیگەتیـــڤ دەكات ل
بەبـــێ  ئیـــدی  بێـــت،  ئەدەبـــی  وەهمـــی  دووچـــاری  كـــە 
ئـــەوەی باگڕاونـــدی مەعریفیـــان هەبێـــت، دەســـت دەكـــەن 
ـــی شـــانۆیی و  ـــان دەق ـــرۆك ی ـــان چی بەنووســـینی شـــیعر، ی

فیلمســـازی و هتـــد. 
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ـــە  ـــە ك ـــی فیســـتیڤاڵی ئەوەی ـــی دەق ـــەی نێگەتیڤ ـــی دیك پنتێك
ـــا شـــارەزای  ـــان ئەوەت ـــەكان، ی ـــەی هەڵســـەنگاندنی دەق لێژن
دەقـــی نـــوێ نییـــن، یـــان ئەوەتـــا بـــەو ویژدانـــی ئەدەبـــەوە 
و  شـــارچێتی  مەحســـوبیەتی  ئەوەتـــا  یـــان  ناكـــەن،  كار 
گـــروپ چێتـــی بـــەكار دێنـــن و مەرامێكـــی لەپشـــتەوەیە، 
ــەوە،  ــراپ دەكەوێتـ ــدەی خـ ــەم حاڵەتـــەش ئەوەنـ ــان ئـ دیسـ
ئەوەنـــدە كۆمـــەك نـــاكات بەئـــەدەب و رۆشـــنبیری كـــوردی 
و گەشـــەی پێبـــدات، لەهـــەر كامێـــك لـــەو حاڵەتانـــە كـــە 
لەفیســـتیڤاڵەكان دەبینرێـــن، مەهامـــی چاالكیەكـــەش پوچـــەڵ 
دەكـــەن، بەمـــەش ئـــەو فـــەزا نەشـــازە دەخوڵقێنـــن كـــە 
ـــی جـــوان  ـــەوە و دەق ـــڕۆژەی رەخنەگرتنیـــش پوچـــەڵ ببێت پ

و خـــراپ یـــەك بەهایـــان هەبێـــت. 
ئەگەرچـــی دەقـــی فیســـتیڤاڵی پێویســـتی بەلەبـــەر چـــاو 
گرتنـــی نـــەوەكان هەیـــە، هـــەم لەســـەر ئاســـتی تەمـــەن، هـــەم 
لەســـەر ئاســـتی توانـــای مەعریفـــی، یەعنـــی ئـــەوەی نـــاوی 
نـــراوە كێبەركێـــی نـــەوەكان، پێویســـتە پشـــت ئەســـتوور 
بێـــت بەدەقـــی ئیبداعـــی، یـــان جیـــاواز بوونـــی دەق، بـــەاڵم 
ئـــەوەی كـــە لەفیســـتیڤاڵەكانی ئێمـــەدا دەبینرێـــن، هیـــچ كام 
ــەم  ــە ئـ ــا ناكرێـــن، بۆیـ ــتانە وەكـــو خـــۆی تەماشـ لـــەو ئاسـ
ئیشـــكالیاتە ئەدەبیـــە جۆرێكـــی دیكـــەی ئیشـــكالیات لەگـــەڵ 
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خۆیـــدا بەكێـــش دەكات، هـــەر ئەوەی كە دەبینین دەرەنجامی 
ــا چ  ــەوە، جـ ــی لێنەكەوێتـ ــە ناڕەزایەتـ ــتیڤاڵ هەیـ ــەم فیسـ كـ
ـــت  ـــەو مەحســـوبیەتە بێ ـــان ئ ـــت، ی ـــە بێ هۆكارەكـــەی مەعریف

كـــە بەخاتـــری مەهامـــی تـــر بێـــت.    
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ئەگەرچـــی دەقـــی كالســـیكی كـــە لەهەناویـــدا هەڵگـــری 
فەلســـەفەیەك بـــووە، بەهەمـــان شـــێوەش پشـــكی ســـەرەكی 
هەبـــووە لەگەشـــەو هەڵدانـــی تەكنۆلۆژیـــا، بـــەاڵم بەپێـــی 
توانـــای بیركردنـــەوەی ســـەردەمەكەی خـــۆی دەقـــەكان 
نووســـراونەتەوە و باڵوكراونەتـــەوە، ئیـــدی هـــەر یەكێـــك 
لـــەو دەقانـــەی لەبەردەســـتمانن، ســـابا لەهـــەر بوارێكـــی 
بەرهەمـــی  یەكەیـــان  هـــەر  بـــن،  ئەدەبـــی  و  مەعریفـــی 
مەعریفـــەی ســـەردەمەكەی خۆیانـــن و دەقنووســـەكانیش 
ـــە  ـــەی ك ـــەو دەقان ـــن، ئ ـــی ســـەردەمی خۆیان ـــی ئەدەب پاڵەوان
لەســـەردەمی كۆیلەیەتـــی نووســـراونەتەوە، كـــەم و فـــرە 
تەعبیـــرن لەفـــەزای فەرهەنگـــی و كۆمەاڵیەتـــی ســـەردەمەكە، 
ئـــەو دەقانـــەش كـــە لەســـەردەمی فیوداڵـــی نووســـراونەتەوە، 
بەهەمـــان شـــێوە تەعیبـــرن لـــەو ســـەردەمە، هـــەروەك چـــۆن 
حەیـــران و الوك و گۆرانـــی بـــەو زمانـــە نووســـراونەتەوە و 
گوتـــراون كـــە چەوســـاوندنەوە هەبـــووە، ئاوهـــاش ئەدەبەكـــە 

بریتیـــی بـــووە لـــە كێشـــەكانی ئـــەوكات. 

دەق و تەكنۆلۆژیا 
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كـــرد  گەشـــەی  سیاســـی  سیســـتمی  كـــە  وەختێكیـــش 
و قۆناغێكـــی دیكـــە لەژیـــان هاتـــە پێشـــێ، ئیـــدی شـــار 
گـــەورە بـــوو، كاری تـــاك دەســـتی بـــوو بەدەســـتەجەمعی 
و تەكنۆلۆژیـــای ســـەرەتایی گەشـــەی كـــرد، هاوشـــانیش 
فەرهەنـــگ گەشـــەی كـــرد و دەقـــی تەكنۆلـــۆژی ســـەریهەڵدا، 
مەبەســـت لەدەقـــی تەكنۆلۆژیـــش ئەوەیـــە كـــە مامەڵـــەی 
ــو  ــە نێـ ــازە هاتۆتـ ــە تـ ــردووە كـ ــك كـ ــەك موفرەدەگەلێـ لەتـ
ژیانـــی ئاســـایی كۆمەڵگـــەوە و فكـــر رۆشـــنتر بۆتـــەوە 

ئەندێشـــەكان.  و  لەبیركردنـــەوە 
هەڵبـــەت زۆر شـــاعیر هـــەن لەبـــارەی شـــارەوە شـــیعریان 
لەدەقـــە  ئاشـــكراتر  زۆر  )بۆدلێـــر(  بـــەاڵم  نووســـیوە، 
شـــیعریەكانیدا بـــاس لەگرنگـــی و ئیشـــكالیاتەكانی شـــار 
دەكات. لەنێـــو كوردیشـــدا )نالـــی و حاجـــی قـــادری كۆیـــی 
و گـــۆران( و هتـــد، باســـیان لەچۆنیەتـــی گۆڕینـــی ژیـــان 

ــار.  ــۆ شـ ــوە بـ ــردووە لەالدێـ كـ
ئـــەو پیاهەڵدانـــەی كـــە پێشـــتر بـــۆ سرووشـــتی گونـــد 
دەنووســـرا، گـــۆڕا بـــۆ شـــێوەی وەســـف كردنـــی ژیان لەشـــار 
ـــە  ـــك ب ـــك، یاخـــوود پیاهەڵدانێ و شـــێوەی دەســـەاڵت و خەڵ
ـــۆڕا  ـــەم ســـتایلەش گ ـــدی ئ ـــوو، ئی ـــل ب ـــرەت مۆدێ ـــااڵی ئاف ب
بـــۆ جۆرێـــك موخاتەبـــە كـــردن لەرێگـــەی ئافرەتـــەوە، كـــە 
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پێشـــتر بەبـــااڵو جـــل و بەرگـــدا هەڵدەگوتـــرا، هـــەروەك 
نـــزار قەبانـــی لەبـــری ژنـــان شۆڕشـــی كۆمەاڵیەتـــی كـــرد، 
ئەویـــش لەژێـــر كاریگـــەری تەكنۆلۆژیـــادا بـــوو كـــە ژن بـــوو 

بەســـەنتەری ملمالنێـــكان. 
كاریگـــەری تەكنۆلۆژیـــا لەســـەر دەقـــی مۆدێـــرن، ئـــەو 
دەقەیـــە كـــە لەبـــاری زمانەوانیـــەوە گەشـــەی كـــردوو دەقـــی 
ــە  ــتەوە، چونكـ ــە گواسـ ــوێنێكی دیكـ ــۆ شـ ــێوێنێكەوە بـ لەشـ
فـــرە كوولتـــوری و  كۆمەڵگـــەی شارنشـــین كۆمەڵگـــەی 
فـــرە نەتەوەیـــی و ئاینیـــی بەرهەمهێنـــا، پێكـــەوە ژیانـــی 
ـــر  ـــەكان لەیەكت ـــرد زمان ـــوورەكان كارێكـــی وەهـــای ك كوولت
حاڵـــی بـــن و ســـنوورەكان بەســـەر یەكـــدا كرانـــەوە، بـــەم 
شـــكڵەش زمـــان لەنێـــو ئـــەو فـــەزا كراوەیـــەدا گەشـــەی كـــرد، 
ــر نزیـــك  ــاكان لەیەكتـ ــورە جیاجیـ ــە كوولتـ ــەوەی كـ ــان ئـ یـ
ـــەی  ـــەو مانای ـــەوە، ب ـــەوە بەهـــۆی ئامێـــری تەكنۆلۆژیی دەبون
ــدا  ــۆ پەیـ ــای بـ ــاو مانـ ــن هـ ــەك چەندیـ ــەر موفرەدەیـ ــە هـ كـ
دەكـــرد، بـــۆ ئـــەوەی قســـەی پێبكـــرێ و بنووســـرێتەوە، 
ــەردەم  ــای سـ ــی تەكنۆلۆژیـ ــە هاتنـ ــەوەی كـ ــە لـ ــە جگـ ئەمـ
بەجۆرێـــك تەكانـــی بـــە نووســـیندا، وەك هاتنـــی چاپخانـــە 
ــتەوە  ــتێكی نەهێشـ ــە شـ ــت كـ ــی ئینتەرنێـ و دواتریـــش هاتنـ
ـــر  ـــەوەی كەمت ـــان شانســـی باڵوكردن ـــەوە، ی ـــی بمێنێت بەنهێن
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بێـــت وەك لـــەوەی جـــاران هەبـــوو.
هۆكارێكـــی دیكـــە لەكاریگـــەری تەكنۆلۆژیـــا بـــۆ ســـەر دەق، 
ئەوەبـــوو كـــە خەیاڵـــی فراوانتـــر كـــردەوە لـــەوەی كـــە پێشـــتر 
فەلســـەفە و مەعریفـــە كایەیـــان تێـــدا دەكـــرد، بـــەو پێیـــەی 
ــاندەوە  ــەك هەڵوەشـ ــەر یـ ــتی لەبـ ــا زۆر شـ ــە تەكنۆلۆژیـ كـ
ــی  ــەی دەقـ ــردەوە، بەوپێیـ ــاڵ كـ ــتەكانی بەتـ ــیحری شـ و سـ
تەكنۆلـــۆژی موفردەگەلـــی وەك دەرەوەی ســـەرزەمینی 
ــرا،  ــر دەناسـ ــتر بەكوفـ ــە پێشـ ــك كـ ــا و خەیاڵێـ بەكاردەهێنـ
ـــەروەك  ـــدا، ه ـــو ئەدەبیات ـــرت لەنێ ـــای وەرگ ـــەی رەه ئازادیی
ئـــەوەی )خەییـــام( گوتـــی، بـــەاڵم ئەمـــە مانـــای ئـــەوە نییـــە كـــە 
ـــدا،  ـــا لەشـــوێنی خۆی ـــی نەم ـــی كالســـیك بەهایەك ـــن دەق بڵێی
ـــۆ  ـــرد ب ـــەی خـــۆش ك ـــی كالســـیك زەمین ـــەوە دەق بەپێچەوان

ئـــەوەی دەقـــی تەكنۆلـــۆژی گەشـــە بـــكات. 
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ئەگەرچـــی لەســـەدەكانی رابـــردوودا بەقـــەد ئـــەوەی كار 
لەســـەر خـــودی دەق بەگشـــتی و دەقـــی شـــیعری بەتایبەتـــی، 
دەكەوتـــە  بڵێـــی  وەك  كـــە  شـــیدەكرایەوە  بەشـــێوازێك 
بـــەر نەشـــتەرگەری كـــە بەهیـــچ شـــێوەیەك بـــەالی دیـــوی 
ـــەر«  ـــس میل ـــی ناچـــوو، »هیلی ـــە دەاللیەكان ـــاوەوە و چەمك ن
ئـــەو پیـــاوەی كـــە ئـــەم مەعزەلـــە فكریـــە ئەدەبیـــەی كـــردە 
كاری خـــۆی، دەقـــی وەك كردەیەكـــی ئەپســـتراكت تەماشـــا 
ـــاو  ـــەی ن ـــەم كردەی ـــەالی دەقنووســـدا نەدەچـــوو، ئ كـــرد و ب
ـــا )ئەخالقیاتـــی خوێندنـــەوە(، یەعنـــی خوێنـــەری وەزیفـــەی  ن
شـــیتەڵكاری  بـــۆ  گـــۆڕی  لەپەالماردانـــەوە  خوێنـــەری 
دەقـــی ئیبداعـــی، بـــەو مانایـــەی خوێنـــەری ناچـــار كـــرد 
بەقـــەد  نەچێـــت،  دەقنووســـدا  كەســـێتی  ژیانـــی  بـــەالی 
ـــە  ـــت و چەمك ـــاوەوەی دەق بكرێ ـــۆ ن ـــەوەی شـــیتەڵكاری ب ئ

دەاللیـــەكان بخرێتەبـــەر میكرســـكۆبی خوێندنـــەوەوە. 
ـــەوە  ـــەو ســـتایلە خوێندن ـــۆ نەهێشـــتنی ئ ـــە ب هەوڵێكـــی دیك
و رەخنانـــە لـــەدەق كـــە ئاڵوگـــۆڕی بەســـەرهات، هەوڵەكانـــی 

ئەخالقیاتی خوێندنەوەی دەق 
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)رۆاڵن بـــارت( بـــوو، دوای ئەویـــش هەوڵـــە فكرییەكانـــی 
)ژاك درێـــدا( بـــوو كـــە لەكتێبـــی تارماییەكانـــی ماركـــس 
ــردووە،  ــی كـ ــپیردا پراكتیكـ ــی شكسـ ــی هاملێتـ ــەر دەقـ بەسـ
ـــر، لەبەرچـــاو  ـــەدەب و فك ـــەی ئ ـــۆ كای ـــەم گەشەســـەندنە ب ئ
ــۆ  ــیتەڵكاری بـ ــێ شـ ــە بەبـ ــوو كـ ــتەی دەق بـ ــی جەسـ گرتنـ
دەق ناتوانـــرا ئـــەو ســـنوورانە ببەزێنـــرێ كـــە جوگرافیـــای 
دەق دیـــار دەكـــەن، لـــەوەش واوەتـــر ئـــەو مانـــا دەاللیانـــە 

بـــوو كـــە لەپشـــت دەقـــەوە راوەســـتابوون. 
لەبیركردنـــەوە  جـــۆرە  ئـــەو  كـــە  جێگەیـــەی  تائـــەو 
نەهاتبـــووە نێـــو دونیـــای ئەدەبیاتـــەوە، بەشـــێكی زۆری 
لەپانتایـــی خوێندنـــەوە و رەخنـــەی ئەدەبیاتـــی كـــوردی 
داگیـــر كردبـــوو، وەختێـــك ئـــەم كردەیـــە بـــوو بەیەكێـــك 
لـــەو  كوردیـــش  دەقـــی  بـــۆ  خوێندنـــەوە  لەمۆدێلـــەكان، 
بـــەو  كەوتـــەوە،  دوور  كەمێـــك  ئەدەبیانـــە  ئیشـــكالیاتە 
ـــەی  ـــەو پەالماردان ـــوو ل ـــووس رزگاری ب ـــە دەقن ـــەی ك مانای
كـــە دەكرایـــە ســـەری، ئـــەم ئیشـــكالیاتە بەشـــێكی بـــۆ زاڵ 
بوونـــی گوتـــاری سیاســـی دەگەڕایـــەوە، بەشـــەكەی دیكـــەی 
بـــۆ ئـــەوە دەگەڕایـــەوە كـــە ئەدەبیاتـــی كـــوردی، تاڕادەیـــەك 

ــوو.  ــاوا هەبـ ــە رۆژئـ ــە لـ ــزرەی كـ ــەو هـ ــوو لـ ــەژار بـ هـ
ـــی  ـــوو كـــە ئەدەب ـــەو ئیشـــكالیاتە ئەوەب بەشـــێكی دیكـــەی ئ
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كـــوردی لەژێـــر كاریگـــەری دەقـــی بەرگـــری بـــوو، چونكـــە 
ــەوەی  ــی ئـ ــەی نەتەوەیـ ــو كێشـ ــەردەمەكەی وەكـ ــەم سـ هـ
دەخواســـت، هـــەم ئـــەو مۆدێلـــە نووســـینە نەگەیشـــبووە 
دونیـــای ئەدەبیاتـــی كـــوردی، ئەمـــەش دیســـان هۆكارێكـــی 
دیكـــەی هەبـــوو كـــە لـــەڕووی ســـایكۆلۆژییەوە پانتایـــی 
بیركردنـــەوەی رەخنەگـــران و خوێنەرانـــی كـــوردی تەســـك 
ـــا  ـــی ئیدیۆلۆژی ـــەی كـــە كاركـــردن بەپێ ـــەو مانای ـــۆوە، ب كردب
لـــە  رێگـــەی  سیاســـییەكانەوە،  دەروونییـــە  حاڵەتـــە  و 
ـــووس  ـــە دەقن ـــوو، بەمانایەكـــی دیك ـــی گرتب لۆژیكـــی رەخنەی
وەك پەیامبـــەر تەماشـــا دەكـــرا و مەرجـــی بـــۆ دادەنـــرا، 
ـــێ بەرجەســـتەی  ـــەو مەرجـــەی كـــە كەســـی ئاســـایی ناتوان ئ
بـــكات، بـــۆ نموونـــە مـــەرج بـــوو دەقنـــووس ئەگـــەر بـــە 
رەمزیـــش بێـــت ئامـــاژە بەحاڵەتـــی سیاســـی بـــدات، بەبـــااڵی 
لەحاڵێكـــدا زۆرێـــك  هەڵبڵـــێ،  نەتـــەوە و ســـیمبولەكانیدا 
لـــە ئەدیبـــە جهانیـــەكان ئـــەو مەرجانەیـــان تێـــدا نەبـــوو، 
كەچـــی خاوەنـــی دەقـــی ئیبداعیـــش بـــوون، بـــۆ نموونـــە 
ــان  ــد. هەریەكەیـ ــە( و هتـ ــەر و گۆتـ ــاك بریفـ ــۆڵ و جـ )دیگـ
بەرپرســـیاریەتی  و  بـــوون  ئیبداعیـــش  دەقـــی  خاوەنـــی 
حكومیشـــیان هەبـــوو، كەچـــی هیـــچ رەخنەگرێكـــی جهانـــی 
ـــرد  ـــەی نەدەك ـــەو ئەدیبان بەشـــێوەی كالســـیكی تەماشـــای ئ
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خاوەنـــی  حكومیەكانیـــان،  كارەكـــە  لـــەدەرەوەی  كـــە 
ــەرووی  ــورد لەسـ ــی كـ ــی ئەدەبـ ــەربەخۆن، كەچـ ــی سـ دەقـ
ئەمەشـــەوە، ئەوەنـــدەی رەخنـــە لـــە كەســـایەتی دەگیـــرا، 
ـــە  ـــە لەكاتێكدای ـــرا، ئەم ـــەی نەدەگی ـــە لەدەقەك ـــدە رەخن ئەوەن
كـــە ئێســـتاش هەنـــدێ رەخنەگـــر بـــەو ســـتایلە دەنووســـن و 

ئەخالقیاتـــی خوێندنـــەوە لەبەرچـــاو ناگـــرن. 
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دیكـــەدا  دەقێكـــی  لەگـــەڵ  دەقێـــك  هـــەر  جیـــاوازی 
لەفۆڕمدایـــە، دەقـــی هایكۆیـــی، یـــان باشـــتر بڵێـــم هایكـــۆ 
ـــە  ـــەو دەقەی ـــووە، ئ ـــەوە ســـەرچاوەی گرت شـــیعر كـــە لەیابان
كـــە لەهـــەر لەحـــزە رســـتەیەكی كورتخایەنـــدا وێنەیەكـــی پـــڕ 
ــە  ــەم فۆرمـ ــدە ئـ ــكەش دەكات، هەرچەنـ ــان پێشـ لەجیاوازمـ
ـــا و  ـــدا مان ـــە، لەهەمانكات ـــی قورســـی تەكنیكی ـــەدەق ئەركێك ل
ـــەر  ـــەوە، لەب ـــەی زمان ـــت لەرێگ ـــی زۆر لەخـــۆ دەگرێ دەاللەت
ـــرەدەی شـــیعریدا  ـــن رســـتە و موف ـــەوەی لەپشـــت كورتری ئ
درێژتریـــن گوتـــار هەیـــە، ســـەرباری ئەمانـــەش هایكـــۆ 
بـــۆ خـــۆی كـــە شـــاعیر بـــووە، لـــەزۆر شـــوێندا ئەودەقانـــە 

ــە.  ــی هەیـ ــووی خۆشـ ــێ و بیانـ ــیعر ناناسـ بەشـ
هایكـــۆ شـــیعر بریتـــی یـــە لـــەو پارچەیـــەی كـــە ئەندازەیەكـــی 
كەمتـــر و پانتاییەكـــی كەمتـــری لەچامـــە شـــیعری هەیـــە، 
هەمـــوو  كالســـیكی،  دەقـــی  بەپێچەوانـــەی  هێڵكاریەكـــە 
تۆنەكانـــی بەنـــاو یەكـــدا دەچـــن و دواتـــر تەنێكـــی زینـــدوو 
كالســـیكیدا  لەدەقـــی  كـــە  ئـــەوەی  چونكـــە  پێكدێنـــن، 

دەقی هایكۆیی 
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ـــەاڵم  ـــت، ب ـــی دەچێ ـــە رێپۆرتاژێكـــی رۆژنامەوان ـــت ل دەبینرێ
ئـــەوەی لـــە هایكـــۆ شـــیعردا هەیـــە گەیاندنـــی هەواڵێكـــی 
بەپەلەیـــە بەخوێنـــەر. ئەمـــەش پشـــت بەســـتنە بەســـتایلێك 

كەچۆنیەتییـــە، نـــەك چەندێتـــی.  
ئەدەبیـــدا  دیكـــەی  لەژانرەكانـــی  یـــان  شـــیعر  هایكـــۆ 
ـــە چیرۆكـــەو بەوشـــێوەیە ناســـراوە، ئـــەو  لەشـــێوەی كورتیل
تەكنیكەیـــە كـــە خوێنـــەر ناچـــار دەكات بگەڕێـــت بەنـــاو 
فەرهەنگـــدا، یاخـــود ناچـــاری دەكات بـــەدوای مەعریفـــە و 
فكـــردا بگەڕێـــت، ئـــەم تەكنیكـــە درووســـت پێچەوانـــەی دەقـــی 
درێـــژە، چونكـــە لەدەقـــی درێـــژدا خوێنـــەر هـــەم وەڕس 
لەبـــەردەم كردەیەكـــی حـــازر بەدەســـتی  دەبێـــت، هـــەم 
ــەی  ــەو جیاوازیانـ ــێكە لـ ــە بەشـ ــتا، ئەمـ ــدا رادەوەسـ ئەدەبیـ

ــە.  ــەدا هەیـ ــۆرە دەقانـ ــەو دوو جـ ــوان ئـ ــە لەنێـ كـ
ئەگەرچـــی لێكچونێـــك لەنێـــوان وێنـــە شـــیعری و هایكـــۆ 
شـــیعریدا هەیـــە، بـــەاڵم خاڵـــی جیاكردنەوەیـــان لەوێـــوە 
شـــێوەكارییە  توخمێكـــی  وێنـــە  كـــە  پێـــدەكات  دەســـت 
لەرێگـــەی زمانـــەوە، هەرچـــی هایكۆیـــە تەموومژاویتـــرە و 
گەمەیەكـــە لەگـــەڵ زمـــان، یاخـــود دەتوانیـــن وەك تابلۆیەكـــی 
فـــرە مانـــا تەماشـــای بكەیـــن، بـــەاڵم بەوشـــە نـــەك رەنـــگ، 
ـــت، بەڵكـــو هەندێجـــار  ـــا بەچـــاو نابینرێ ـــگ تەنه ـــە رەن هەڵبەت
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لەوێنەیەكـــی شـــیعریدا رەنـــگ ووجـــودی هەیـــە، هـــەروەك 
چـــۆن لەتابلۆیەكـــدا لەڕێـــگای هاڕمۆنیـــای رەنگەكانـــەوە 

وشـــەش دەبینرێـــت.
هایكـــۆ شـــیعر ســـتایلێكی جیـــاواز نییـــە لـــە رۆمـــان و 
چیـــرۆك و چامـــە شـــیعری، تەنهـــا ئـــەو كاتـــە دەتوانیـــن 
بابەتیـــان  یەكەیەكـــی  وێنـــەكان  كـــە  بكەینـــەوە  جـــودای 
تێـــدا نابینـــرێ و هەریەكەیـــان وێنەیەكـــی ســـەربەخۆن، 
ـــە هەناســـەی  ـــەوە ك ـــن جـــودای بكەین ـــە دەتوانی ـــان ئەوكات ی
تـــری دەقـــی  لەســـتایلەكانی  شـــیعری، بچوكتـــر دەبێـــت 
شـــیعری، لەكاتێكـــدا بڕوایـــەك هەیـــە كـــە هایكـــۆ شـــیعری 
بەزمانێكـــی هونـــەری و ئیســـتاتیكی تـــر و بااڵتر بەرهەمدێت. 
ـــد  ـــن شـــانۆنامەیەك لەچەن ـــدێ جـــار دەبینی ـــە هەن ـــۆ نموون ب
وێنەیەكـــی شـــیعریدا دەقێكمـــان پـــێ ئاشـــنا دەكات كـــە 
لەیـــەك فـــەزادا جێگەیـــان دەبێتـــەوە، ئەمـــەش جۆرێكـــە 
جیـــاوازە  جیهانبینیەكـــی  و  كـــردن  تەعبیـــر  لەئـــازادی 
ـــی شـــیعری  ـــە هەیكەل ـــی، چونك ـــی ئەدەب لەروحـــی گەردوون

ــە.  ــدا هەیـ ــوو دەقێكـ ــاوی هەمـ لەهەنـ
دەقـــی هایكۆیـــی ئـــەو ســـتایلەیە هەمـــوو دەقنووســـێك 
پێـــی ناوێـــرێ، چونكـــە كردەیەكـــی ئاســـان نییـــە، لەنێـــو 
ئەدەبیاتـــی كوردیـــدا كەمتـــر هەســـتی پێدەكـــرێ بەرامبـــەر 
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بەئەدەبیاتـــی نەتەوەكانـــی تـــر، رەنگـــە ئـــەم هەوڵـــە لـــەالی 
هەنـــدێ شـــاعیری كـــوردی نـــەوەی حەفتـــاكان و هەشـــتاكان 
هەبـــێ، بـــەاڵم ئـــەوەی تێبینـــی یـــە ئەوەیـــە كـــە ئەوەنـــدەی 
تێكـــەڵ بەســـتایلەكانی تریـــان كـــردووە، هێنـــدە گرنگیـــان بـــەو 
هێڵكارییـــە نـــەداوە كـــە هایكـــۆ شـــیعر بناســـێنێت بەخوێنـــەر، 
وەك جۆرێـــك لەدەقـــی ســـەربەخۆ، هـــەروەك چـــۆن ئـــەم 
ســـتایلە لەئەدەبیاتـــی گەالنـــدا ســـەربەخۆیی خـــۆی هەیـــە.  
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فكـــری  بزووتنەوەیەكـــی  وەك  فۆرمالیـــزم  ئەگەرچـــی 
هەڵكەوتەیەكـــی  وەك  ئەوەشـــدا  لەگـــەڵ  پێشـــتر،  بـــوو 
تـــر كاریگـــەری بـــۆ ســـەر ئەدەبیـــش هەبـــوو، یەكەمیـــن 
جـــار ئـــەم هەڵكەوتـــە ئەدەبـــی یـــە لەالیـــەن فۆرمالیزمـــە 
 1914 لەســـاڵی  بزووتنەوەیـــەك  وەكـــو  روســـیەكانەوە 
یەكەمیـــن نیشـــانەكانی دەركـــەوت، دواتریـــش لەدەیـــەی 
1920 لەدەرەئەنجامـــی گەمـــەی سیاســـەت هەڵوەشـــایەوە. 
ئـــەم قوتابخانەیـــە گروپـــە نوێخـــوازەكان و لێژنەیەكـــی 
 ،)opolaz( بەنـــاوی  دایانمەزرانـــد  زمـــان  لیكۆڵینـــەوەی 
دوابـــەدوای ئەمـــەش پەیوەندیـــی نێـــوان )مایكۆفســـكی و 
فلبنیكـــۆف( و رەخنەگرانـــی فۆرمالیســـتی گەشـــەیان پێـــدا، 
دواتـــر )بۆرخیـــس( لەبـــارەی )ئانـــا ئاخماتـــۆف( لەســـاڵی 
ڤیكتـــۆر  و  ئاخماتـــۆف  )ئانـــا  لەبـــارەی  كتێبێكـــی   1923
شـــۆلۆخۆف و یاكۆپســـن( نووســـی، لەوێـــدا )بۆرخیـــس( 
قســـەی لەســـەر فۆرمالیـــزم و نەریـــت و كێشـــەی زمانـــی 
 1928 تاكـــو   1921 لەســـاڵەكانی  كردبـــوو.  روســـی 

دەقی فۆرمالیستی 



52((

دەربڕینـــی  نێـــو  چـــووە  فۆرمالیســـتەكان  مشـــتومڕی 
دەقـــەوە و جیاوازیەكـــی لەنێـــوان مـــەودای قوتابخانـــەكان 
درووســـت كـــرد، دواجاریـــش )لیـــۆن ترۆتســـكی( جارێكـــی 
ــە،  ــی یـ ــەوە ئەدەبـ ــەم بزووتنـ ــەر ئـ ــردە سـ ــی كـ ــر هێرشـ تـ
گوایـــە جـــۆرە باوەڕێكـــە دژی كۆمۆنیـــزم و ماركســـیزم، 
چونكـــە ئـــەم بزووتنەوەیـــە ئەوەنـــدەی گرنگـــی بـــە فـــۆرم 
و زمـــان دەدا، ئەوەنـــدە گرنگـــی بەگوتـــاری دەق نـــەدەدا 
كـــە ریالیســـتەكان پێشـــتر ئـــەم مۆدێلەیـــان داهێنابـــوو، بۆیـــە 
ـــەو هێرشـــە  ـــەری ئ ـــر كاریگ ـــار فۆرمالیســـتەكان لەژێ بەناچ
بـــێ دەنـــگ بـــوون، تـــا ئـــەو جێگەیـــەی كـــە ئـــەوە بـــوو 
دوای مشـــتومڕێكی زۆر لەبەرهەمەكانـــی )تۆلســـتۆی( ئـــەو 

بزووتنەوەیـــە قەدەغـــە كـــرا. 
جیـــاوازی فۆرمالیســـتەكان لەنێـــو دەقـــی ئەدەبـــی دوو 
لەبەرچاوگرتنـــی  یەكـــەم  گرتبـــوو،  لەخـــۆ  شـــێوازیان 
جەوهـــەری دەق بـــوو، واتـــە ئـــەو بەشـــە پێكهێنەرانـــەی كـــە 
ئامـــاژە بەواتـــای دەق دەدەن، دووەم ســـەربەخۆیی دەق، 
ــە،  بەمـــەش ســـەلماندیان كـــە فۆڕمـــی نوێـــی دەق دەربڕینـ
لەالیەكـــی دیكەشـــەوە ســـەلماندیان كـــە گۆڕانـــكاری لـــە 
ئەدەبیـــەكان  توخمـــە  كاردانـــەوەی  تەنهـــا  ئەدەبیاتـــدا 
نییـــە، بەڵكـــو بەرهەمهاتـــووی ژانـــرە ئەدەبییەكانـــە لەگـــەڵ 
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ــان  ــی ئەدەبییـ ــە دەقـ ــە، بۆیـ ــە كۆمەاڵیەتیەكانیشـ گۆڕانكاریـ
ـــا، جگـــە لەمـــەش  بـــە نێوەندیـــی كاری ســـەرەكی خۆیـــان دان
فۆرمالیســـتەكان میتۆدێكـــی دیكەشـــیان هێنایـــە ئـــاراوە، 
و  جێنـــاو  رۆڵـــی  و  میتافـــۆڕ  گـــۆڕی  هاتنـــە  ئەویـــش 

سێنتاكســـی رێزمانـــی بـــوو. 
بزووتنـــەوەی  ســـەرەكییەكانی  لەئامانجـــە  یەكێـــك 
زانســـتی  بـــە  بـــوو  گەیشـــتن  ئەدەبـــی،  فۆرمالیزمـــی 
ئەدەبیـــات، ئـــەم زانســـتە وەســـفێكی دیكـــەی ئەركەكانـــی 
ـــە  ـــا شـــیكردنەوەی توخم ـــوو، هەروەه ـــی ب سیســـتمی ئەدەب
پێكهێنەرەكانـــی دەق و تاوتـــوێ كردنـــی یاســـا ناوەكییـــەكان 
كـــە زاڵ بـــوو بەســـەر ژانـــرە ئەدەبییـــەكان، فۆنۆلـــۆژی 
ئەركـــی  و  ناســـی  فـــۆرم  و  شـــیعر  كێشـــی  رێســـاكانی 
بـــۆ بزووتنـــەوەی  هتـــد،  سێنتاكســـی و مۆرفۆلـــۆژی و 
ـــەر  ـــێ ه ـــە ســـەرەتا دەب ـــەوت ك ـــی دەرك ـــی فۆرمالیزم ئەدەب
زمانـــەوە  ســـیمبولی  رێگـــەی  لـــە  ئەدەبـــی  ســـیمبولێكی 
واتـــە  بـــكات،  ئاشـــكرا  خـــۆی  دەق  دواتـــر  بناســـرێت، 
ــادی  ــەوە بونیـ ــتە ئەدەبیەكانـ ــەی كەرەسـ ــك لەرێگـ هونەرێـ
هونـــەر بەرهەمبێنـــێ، ئەمـــەش هۆكارێـــك بـــوو بۆئـــەوەی 
فۆرمالیســـتەكان هەمیشـــە بـــەدوای نهێنیـــەوە بـــن، چونكـــە 
بەبـــڕوای ئـــەوان دەق بـــەو شـــێوەیە زینـــدوو دەبێـــت. 
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ــتایلێكی  ــوو بەسـ ــار بـ ــە دواجـ ــزم كـ ــاڵ فۆرمالیـ بەهەرحـ
بـــۆ دەقـــی شـــیعری، تامەودایەكـــی  ئەدەبـــی بەتایبەتـــی 
بـــاش رێچكـــەی وەرگرتبـــوو لەنێـــو ئەدەبیاتـــی جهانـــی، 
لەمڕاســـتایەدا ئەدەبیاتـــی كوردیـــش لەژێـــر ئـــەو كاریگەرییـــە 
ماوەیـــەك بـــەردەوام بـــوو، بـــەاڵم بەهاتنـــی چەمكەكانـــی 
ــین، ئـــەم  دیكـــەی فكـــری ئەدەبـــی و مۆدێلـــی تـــری نووسـ
جـــۆرە دەقانـــەش كەوتنـــە پەراوێـــزەوە و دەق بەبـــێ هیـــچ 

ــرا.    ــەر كـ ــانێك كاری لەسـ ناونیشـ
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مانیفێســـتۆ ئـــەو راگەیاندراوەیـــە كـــە هـــەم لەنێـــو سیاســـەت 
و هـــەم لەنێـــو ئەدەبیاتیشـــدا مێژووییەكـــی هەیـــە، ئـــەوەی 
كـــە لەنێـــو سیاســـەتدا هەیـــە بریتـــی یـــە لـــە ئیدیۆلۆژیـــا 
ــوێ،  ــی نـ ــی فكرێكـ ــان راگەیاندنـ ــی، یـ ــی سیاسـ و كێبەركێـ
ئـــەوەش كـــە لەنێـــو ئەدەبـــدا  نـــوێ،  یـــان سیاســـەتێكی 
ـــاواز لەسیاســـەت،  ـــری جی ـــك فك ـــە لەكۆمەڵێ ـــی ی ـــە بریت هەی
بـــەاڵم چونیـــەك لەفۆرمـــی ئەدەبـــی. لەهـــەردوو بارەكەشـــدا 

بەكارێكـــی دیكۆمێنتـــی ئەژمـــار دەكـــرێ. 
 ســـەرهەڵدانی هـــەر تـــەوژم و رەوتێـــك، بۆچـــوون و 
تێڕوانینـــی جیـــاوازی بەرهەمهێنـــاوە، ئیـــدی دەركردنـــی 
جـــار  هەنـــدێ  ئەدەبـــی،  )مانیفێســـتۆی(  یـــان  بەیـــان 
مانیفێســـتۆی  كەســـێك  تەنهـــا  كـــە  واهەڵكەوتـــووە 
ــە  ــەوەی كـ ــەڵ، ئـ ــش بەكۆمـ ــدێ جاریـ ــردووە و هەنـ دەركـ
ـــەوە لەئەدەبێـــك كـــە  ـــی خـــۆی جیاكردۆت بەتەنهـــا كردوویەت
)مالـــوف( واتـــە بـــاو بـــووە، ئەوانـــەش كـــە بەكۆمـــەڵ خۆیـــان 
ـــەوەی  ـــازی ئ ـــداون، بەنی ـــن هانی ـــەك تێڕوانی ـــدووە، ی راگەیان

مانیفێستۆ 



56((

ــەرەنجام  ــاو، سـ ــی بـ ــدەن بەئەدەبـ ــەیەك بـ ــەكان و گەشـ تـ
مانیفێســـتۆ بـــۆ وەاڵمدانـــەوەی قۆناغێكـــی ئەدەبـــی بـــووە، 
بـــۆ رزگاركردنـــی ئـــەدەب لەسیاســـەت، بەپێچەوانەشـــەوە 

زۆرجـــار ئیدیۆلۆژیـــا كاریگـــەری هەبـــووە. 
ـــە لەئەنجامـــی موناقەشـــەی  ـــك ك ـــی هـــەر گروپێ دەركەوتن
ـــی  ـــك بۆچوون ـــی كۆمەڵێ ـــەوە، دەركەوتن ـــەوە دێتەكای ئەدەبی
ـــر، لەبەرامبەریشـــدا بەخشـــینی پەیكەرەیەكـــی  نزیكـــە لەیەكت
تـــرە لـــەو تەشـــكیالنەی كـــە هـــەن، ئـــەم دەركەوتنـــە بەشـــێكی 
بـــۆ جەنگـــی تازەگـــەری دەگەڕێتـــەوە و ئەدەیبـــەكان خەمـــی 
نوێخوازیـــان لەكـــۆڵ گرتـــووە، بۆیـــە لەرێگـــەی مانیفێســـتۆوە 
كـــە  جەنگەیـــە  ئـــەو  دیكەیـــان  بەشـــەكەی  دەریدەبـــڕن، 
لەنێـــوان گروپـــی ئەدەبـــی شـــارەكاندا هەیـــە، بیانووكـــەش 
ئەوەیـــە كـــە جیـــاوازی ســـتایلی كاركردنـــە، یاخـــود جیـــاوازی 

ـــەدەب.  ـــی ئ ـــەر بەزمان ـــە بەرامب بۆچوون
ئەگەرچـــی مانیفێســـتۆ چ لەنێـــو فكـــر و چ لەنێـــو ئەدەبیاتـــی 
گەالنـــدا شـــتێكی نـــوێ نییـــە، لەنێـــو ئەدەبیانـــی گەالنـــی 
رۆژهەاڵتیشـــدا هەبـــووە، بـــۆ نموونـــە لەنێـــو فارســـەكاندا، 
كەســـانی وەك )بزورگـــی عەلـــەوی و ســـادقی هیدایـــەت 
ــر  ــە لەژێـ ــەم ئەدیبانـ ــوون، ئـ ــد( هەبـ ــەدەق و هتـ و د. موسـ
سیاســـی  تایبەتـــی  رەوشـــێكی  ئاڵوگـــۆڕی  كاریگـــەری 
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ــەرەب  ــو عـ ــرد، لەنێـ ــتۆیەیان دەركـ ــەو مانیفێسـ ــران، ئـ لەئێـ
ــامی  ــانی وەك )سـ و بەتایبەتـــی ئەدیبانـــی عێڕاقیـــش كەسـ
مەهـــدی و فـــازل عـــەزاوی و فـــەوزی كەریـــم و خالیـــد عەلـــی( 
ـــی و  ـــری چەپگەرای ـــەری فك ـــر كاریگ ـــش لەژێ ـــوون، ئەمانی ب
وەزعـــی سیاســـی ئـــەوكات، لەگۆڤـــاری شـــیعری لوبنانـــی 
خۆیـــان رگەیانـــد و مانیفێســـتۆكەیان باڵویـــان كـــردەوە، 
بەهەمـــان شـــێوەش لەنێـــو ئەدیبانـــی كـــورد، مانیفێســـتۆی 
 )1970 لەســـاڵی  روانگـــە  و  )كفـــری  گروپـــی  ئەدەبـــی 
هەبـــوون، هەروەهـــا لەدەیـــەی نەوەدەكانیشـــدا مانیفێســـتۆی 
هەبـــووە،  هەولێـــر  قوتابخانـــەی  پێشـــتریش  و  )وێـــران( 
لەهەندەرانیـــش گروپـــی )رەهەندیـــەكان( لەپەنـــا كاری فكـــری 
ـــچ  ـــەاڵم ســـەرەنجام هی ـــد، ب ـــان راگەیان ـــەوەدا خۆی و لێكۆڵین
یەكێـــك لـــەو گروپانـــە كاریگەریـــان نەخســـتە ســـەر نـــەوەكان 
و ئـــەو ســـتایلە ئەدەبیـــەش كـــە تائێســـتا كاری پێدەكـــرێ، 
باشـــتر بڵێـــم هیـــچ كامێـــك لـــەو مانیفێســـتۆیانە نەبـــووە 
ـــەدەب كاری  ـــی ئەدەبـــی، چونكـــە ئ مۆدێـــل و گوتارێكـــی زاڵ
ـــەك  ـــر لەبەری ـــە دوات ـــەر بۆی ـــروپ، ه ـــەك گ ـــە ن ـــاك گەرایی ت

هەڵوەشـــانەوە.
ـــن،  ـــە لەچەمكـــی مانیفێســـتۆوە تێدەگەی ـــەوەی ك دواجـــار ئ
كارێكـــی دوو الیەنەیـــە، یەكەمیـــان ئەوەیـــە كـــە لەپەنـــا دەقـــی 
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ـــازە  ـــاراوە و بەنی ـــە ئ ـــدا موناقەشـــەیەكی فكـــری دێنێت ئەدەبی
ــا  بـــرەو بەجیـــاوازی بـــدات، دووەمیـــان ئەوەیـــە كـــە لەپەنـ
ئەدەبـــدا جیـــاوازی دەكوژێـــت، ئـــەوەی كـــە موناقەشـــە 
ــد دوور  ــایكۆلۆژیای تونـ ــە سـ ــە كـ ــتدەكات، ئەوەیـ درووسـ
دەخاتـــەوە لەدەقنووســـێك كـــە رەخنـــە لەدەقەكـــەی دەگیـــرێ 
و بەئاســـایی وەریدەگـــرێ، ئـــەوەش كـــە جیـــاوازی دەكـــوژێ، 
ــز دەخـــەن و  ــە پەراوێـ ــە گروپێـــك ئەوانـــی دیكـ ــە كـ ئەوەیـ
دەیانســـڕنەوە لەدونیـــای ئـــەدەب، بۆیـــە مانیفێســـتۆ تەنهـــا 
ــا  ــەن، تەنهـ ــڕ دەكات نـــەك درێژخایـ ــی بـ بۆماوەیەكـــی كاتـ
ــژووی  ــە مێـ ــێك لـ ــو بەشـ ــە وەكـ ــە دەقەكـ ــت كـ ــەوە نەبێـ ئـ

ئەدەبیـــات و نووســـین هەڵدەگیرێـــت.  
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لەرابـــردوودا،  ئەدەبـــی  باڵوكـــراوەی  زۆری  هـــۆكاری 
كارێكـــی وەهـــای كـــرد تەرزێـــك لەگەنـــج درووســـت ببـــن 
و خۆیـــان بەدەقـــی ئەدەبیـــەوە خەریـــك بكـــەن و بۆشـــیان 
ــارەزاییان  ــەم شـ ــی كـ ــەوەی النـ ــێ ئـ ــەوە، بەبـ ــاڵو بكرێتـ بـ
لەدەقـــی بیانـــی و عەرەبـــی و فارســـی هەبـــێ، ئەمـــەش وای 
كـــرد كـــە دەقـــی ناكامـــڵ و كـــرچ و كاڵ پەیدابێـــت، ئـــەم 
حاڵەتـــە نـــەك هـــەر زیانـــی گەیانـــدە ئـــەدەب بەتایبەتـــی 
ــە  ــدا كـ ــەو كەسانەشـ ــی ئـ ــی لەقودرەتـ ــو زیانـ ــیعر، بەڵكـ شـ

ــوو.  ــان هەبـ ــی جددیـ هەوڵـ
دەقـــی ناكامـــڵ تەنهـــا لـــەالی نـــەوەی نـــوێ نابینـــرێ، بەڵكـــو 
هەمـــوو ئـــەو ئەدیبانـــەی كـــە نەبوونـــە ئەســـتێرە لەئاســـمانی 
ئەدەبیاتـــی كـــوردی، هەمـــان كێشـــەی مەعریفیـــان هەبـــوو 
دەردەكـــەوێ،  باشـــتر  لەخوێندنەوەیانـــدا  ئێســـتا  كـــە 
ــەی  ــە رەخنـ ــوو كـ ــكالیاتە ئەوەبـ ــەو ئیشـ ــری ئـ ــێكی تـ بەشـ
ببـــوو بەخەمـــی  ئەدەبـــی و خوێندنـــەوەی دەق، كەمتـــر 
كـــە  ئـــەوەی  یـــان  ئەدەبییـــەكان،  باڵوكـــراوە  و  گۆڤـــار 

دەقی ناكامل 
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ـــان  ـــەوە، ی ـــە باڵودەكران ـــەو دەقان ـــری مەحســـوبیەت ئ بەخات
جـــاری وەهـــا هەبـــوو بۆیـــان چاكدەكرانـــەوە و دەســـتكاری 
زمانەكانیـــان بـــۆ دەكـــردن، تائـــەو رادەیـــەی كـــە بۆهەندێـــك 

ــرانەوە.  ــاعیرانە دەنووسـ ــاو شـ ــەو بەنـ لـ
بـــێ  مەتلەبێكـــی  شـــاعیر  و  ئەدیـــب  بـــۆ  زمانزانـــی 
قەیدوشـــەرتە، مەبەســـتم لەزمانزانـــی ئەوەیـــە كـــە هـــەم 
شـــارەزایی لەزمانـــی دایـــك هەبـــێ، هـــەم شـــارەزایی زمانـــی 
ــت،  ــان بكرێـ ــكانی زمـ ــەڵ بەتێكشـ ــر تێكـ ــت، دواتـ دووەم بێـ
بەشـــێكی زۆر لـــەو دەقانـــەی كـــە بەناكامڵـــی باڵوكراونەتەوە، 
زمانیـــان  مەعریفـــەی  و  زمانەوانـــی  مەرجێكـــی  هیـــچ 
تێدانییـــە، ئـــەم حاڵەتـــە تائێســـتاش درێـــژەی هەیـــە، ئەگـــەر 
ــۆی  ــەوا بەهـ ــن، ئـ ــەر بكرێـ ــراوە جددیەكانیـــش فلتـ لەباڵوكـ
زۆری و بـــۆری باڵوكـــراوەوە دەردەكـــەون، یـــان ئـــەوەی 
ـــان دەكـــرێ  ـــەر لەدەزگاكانـــی رۆشـــنبیری بۆی كـــە بەبـــێ فلت
بەنامیلكـــە و دیـــوان، بـــازاڕی كتێـــب فرۆشـــان جمـــەی دێـــت 
لـــەو كتێبـــە بازاڕیانـــەی كـــە دەڵێـــی تایبەتـــن بەهـــەرزەكاران.
الســـایی كردنـــەوە و دزینـــی رســـتە و وێنـــەی شـــیعری 
و موفـــرەدە لەدەقێكـــی تـــرەوە، بەڕادەیـــەك بەرچـــاوە كـــە 
شـــاعیر  بەســـەرهەڵدانی  داوە  شـــەرعییەتی  هـــەر  نـــەك 
ــەوە  ــە نـ ــن، چونكـ ــوێ نییـ ــەوەی نـ ــە نـ ــدا كـ ــەوەی نوێـ لەنـ
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ـــی  ـــای فۆڕمێك ـــو مان ـــات، بەڵك ـــەن نای ـــای وەچـــەی تەم بەمان
ــار  ــو زۆرجـ ــە، بەڵكـ ــوێ یـ ــی نـ ــەدەب و بەرهەمـ ــەی ئـ دیكـ
لەفیستیڤاڵەكانیشـــدا خـــەاڵت دەكرێـــن و دەكرێنـــە ئەســـتێرە، 
گوناهـــی ئـــەم حاڵەتەیـــان لەئەســـتۆی نـــەوەی رابـــردووە، 
چونكـــە ئـــەو جـــۆرە الســـایی كردنـــەوە و دزینـــە، بۆتـــە 
مایـــەی دڵخۆشـــی بـــۆ نـــەوەی رابـــردوو، چونكـــە بەكۆپـــی 
رێچكەكانـــی  بەقوتابـــی  ئـــەوەی  دەزانـــن،  خۆیانیـــان 
ـــو  ـــە لەنێ ـــەم دیاردەی ـــدا ئ ـــدەدەن، لەحاڵێك ـــان لەقەڵەم خۆیانی
بەمەشـــغەڵەتی  نەكـــراوە  و  هەیـــە  چیرۆكنووسانیشـــدا 

ــی.  ئەدەبـ
ــا ئەدیبـــی ناكامـــڵ درووســـت  ــڵ نـــەك تەنهـ دەقـــی ناكامـ
دەكات، بەڵكـــو زمانـــی ناكامـــڵ و خوێنـــەری ناكامڵیـــش 
درووســـت دەكات، كاریگـــەری نێگەتیـــڤ دەخاتـــە ســـەر 
باڵوكـــراوەكان، هـــەروەك چـــۆن ئـــەم حاڵەتـــە لەنێـــو كایـــەی 
ــراوە،  ــراپ كەڵكـــی لێوەرگیـ ــە و خـ رۆژنامەنووســـیش هەیـ
بۆیـــە لێـــرە بـــەدواوە كاتـــی هاتـــووە مـــەرج بـــۆ كوالیتـــی دەق 
ــو  ــێ لەنێـ ــی هەبـ ــۆری مەعریفـ ــك سانسـ ــرێ و جۆرێـ دابنـ
گۆڤـــار و باڵوكـــراوە ئەدەبیـــەكان، بەپێچەوانـــەوە ئەدەبـــی 

كـــوردی ناكامـــڵ دەبـــێ.   
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ــوان  ــەرە لەنێـ ــی ئاڵوگۆڕكـ ــۆی كردەیەكـ ــڕان بۆخـ وەرگێـ
دوو زمـــان، یـــان چەنـــد زمانێـــك و جۆرێكـــە لەگۆڕینـــەوەی 
ـــان ئـــەوەی پێیدەگوترێـــت گەیاندنـــی ئامانەتـــە  كوولتـــوور، ی
لەزمانێكـــەوە بـــۆ زمانێكـــی دیكـــەی بیانـــی، بۆیـــە وەرگێڕانـــی 
دەق كەبەشـــێكە لـــەو كایەیـــە زۆر لەوەرگێڕانـــی نووســـێنێكی 
دیكـــە، یـــان باســـێكی فكـــری قورســـترە، بەتایبەتـــی ئەوكاتـــەی 
دەبینیـــن كـــە زمانێـــك ناتوانـــێ تەعبیـــر لەزمانێكـــی تـــر بـــكات 
و دەقەكـــە وەكـــو خـــۆی بگەێنێتـــە خوێنـــەر، لـــەم حاڵەتـــە 
ئەدەبـــی  ئیشـــكالیاتی  دووچـــاری  هێنـــدەی  نێگەتیڤـــەدا 

ـــن.  ـــە وەرناگری ـــك لەدەقەك ـــدە كەڵ ـــەوە، هێن دەبین
حاڵەتێكـــی دیكـــەی نێگەتیڤـــی دەقـــی وەرگێـــردراو ئەوەیـــە 
كـــە زۆرجـــار ئەمانەتـــی تێـــدا نییـــە، دیســـان ئـــەم حاڵەتـــەش 
عەرەبـــی  بـــۆ  بیانـــی  دەقێكـــی  لەوەرگێڕانـــی  زۆرجـــار 
هەســـتی پێكـــراوە، ئەدەبـــی كوردیـــش بـــێ كێشـــە نەبـــووە 
وەختێـــك  ئەدەبییـــەكان،  دەقـــە  وەڕگێڕانـــی  لەكێشـــەی 
بینیومانـــە دەقێكـــی ئەدەبـــی بـــاڵو كراوەتـــەوە و هـــەرای 

دەقی وەرگێڕدراو
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ناوەتـــەوە، چونكـــە بەمانـــای وشـــە كاری تێـــدا كـــراوە، بەبـــێ 
ئـــەوەی بەهیـــچ فلتەرێكـــدا تێپەڕبووبێـــت، یاخـــود هیـــچ نەبـــێ 
ئەگـــەر باڵوكراوەكـــە حیســـابی بـــۆ خوێنەریـــش نەكردبێـــت، 
حیســـابی بـــۆ مافـــی دەقەكـــە و خـــاوەن دەقەكـــە كردبێـــت.
یەكێكـــی دیكـــە لەوحاڵەتـــە نێگەتیڤانـــەی وەرگێـــڕی كـــوردی 
كـــە ئـــاگای لـــێ نییـــە، ئەوەیـــە كـــە تەنهـــا دەقـــی بیانـــی 
ــورد  ــدا كـ ــوردی، لەحاڵێكـ ــی كـ ــەر زمانـ ــڕێ بۆسـ وەردەگێـ
ئێســـتا دوای ئـــەوەی ئـــەو هەمـــوو دەقـــە عەرەبـــی و فارســـی 
و فەرەنســـی و ئینگلیـــزی و بیانیانـــەی تـــر، وەرگێڕدراونەتـــە 
ســـەر زمانـــی كـــوردی، كاتـــی هاتـــووە كـــە بەپێچەوانـــەوە 
دەقـــی كـــوردی پێویســـتی بەوەرگێڕانـــە بۆســـەر زمانەكانـــی 
تـــر، بـــۆ ئـــەوەی هـــەم ئەدەبیاتـــی كـــوردی لـــەو رێگەیـــەوە 
دەق  كـــە  نەخـــورێ  ئەدیبـــەكان  مافـــی  هـــەم  بناســـرێ، 
ــە  ــەم حاڵەتـ ــە، ئـ ــر نییـ ــی كەمتـ ــی بیانـ ــی لەدەقـ ــە هیچـ هەیـ
لـــەال درووســـت كـــردووم، ئـــەوەی  دیســـان گومانێكـــی 
كـــە تێگەیشـــتنێكی بـــۆ درووســـت كردوویـــن، وەرگێـــڕی 
ـــرەوە  ـــی ت ـــا لەزمان ـــە تەنه ـــێ، بۆی ـــر نازان ـــی ت ـــوردی زمان ك
بـــەدەر  لەوەرگێڕانەكانـــەوە  چونكـــە  وەردەگێـــڕێ،  دەق 
ـــی  ـــن لەگـــەڵ ئەدیبێكـــی عەرەب ـــەی دەبینی ـــت، ئەوكات دەكەوێ
ـــی  ـــە، هاوڕێیەك ـــوردی نیی ـــی ك ـــان فارســـی شـــارەزای دەق ی
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خـــۆم لەلوبنـــان كەســـێكی ئەدیبـــی بینیبـــوو، پێـــی گوتبـــوو 
»كتێبێكـــی كوردیـــم كڕیـــوە لەپێشـــانگایەك، بـــەاڵم داخەكـــەم 
تەنهـــا ناونیشـــانەكانی بەعەرەبـــی و ئینگلیزیـــە، نازانـــم چـــی 
نووســـراوە و شـــارەزایی كوردیشـــیم نییـــە، بۆچـــی ئێـــوە 
هەوڵنـــادەن دەقەكانتـــان بكەنـــە عەرەبـــی«، ئـــەم چیرۆكـــە 
هـــەم بـــۆ هاوڕێكـــەم و هـــەم بـــۆ تـــەواوی ئەدیبـــان دەبـــێ 
ناخـــۆش بێـــت، چونكـــە ناكـــرێ گەلێـــك تەنهـــا خزمەتـــی 
گەالنـــی تـــر بـــكات و خـــۆی فەرامـــۆش بـــكات، ناكـــرێ گەالنـــی 
تـــر لەپێشـــبڕكێی ئەدەبیاتـــدا بەشـــداری بكـــەن و كـــورد تەنهـــا 
وەكـــو هـــەواڵ باڵویـــان بكاتـــەوە، ناكـــرێ كـــورد ئـــەو كێشـــە 
سیاســـییانەی خـــۆی كـــە هەیەتـــی و بریتییـــن لەئەنفـــال 
و جینۆســـاید و كیمیابـــاران و هتـــد، كراوەتـــە رۆمـــان و 
ــا خـــۆی بیبینـــێ و بیخوێنێتـــەوە،  چیـــرۆك و شـــیعر، تەنهـ
ــە و  ــە چییـ ــن دەقەكـ ــی تریـــش نەزانـ ــەری نەتەوەكانـ خوێنـ
ــووە،  ــەی هاتـ ــەر نەتەوەكـ ــی بەسـ ــە چـ ــاوەن زمانـ ــەم خـ ئـ
ــەك  ــە نـ ــاندن هەیـ ــتی بەناسـ ــوردی پێویسـ ــی كـ ــە دەقـ بۆیـ

ناســـاندنی دەقـــە بیانییـــەكان. 
حاڵەتێكـــی دیكـــەی ئـــەو دەقانـــەی وەرگێـــڕدراون بۆســـەر 
ــورد  ــە كـ ــە كـ ــە، ئەوەیـ ــەیان تێدایـ ــوردی و كێشـ ــی كـ زمانـ
دەزگای تایبـــەت و پرۆفیشـــناڵ و تایبەتمەنـــدی نییـــە، تاكـــو 
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ـــت  ـــژاردە بكرێ ـــەوە ب ـــی زمانزان ـــەی لێژنەیەك ـــە لەرێگ دەقەك
و گرنگـــی خـــۆی هەبـــێ، بەپێچەوانـــەوە وەكـــو كارێكـــی 
ئارەزوومەندانـــە تەماشـــا كـــراوە، بۆیـــە خوێنـــەر بـــاوەڕی 
ــی تـــری  ــاوە، ئەمـــەش گورزێكـ ــڕدراو نەمـ بەدەقـــی وەرگێـ

ــوردی.   ــنبیری كـ ــندەیە لەرۆشـ كوشـ
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راســـتەوخۆ  بەكاردێـــت،  چیـــرۆك  زاراوەی  هەركـــە 
بـــەاڵم  دەچێـــت،  ئەدەبـــی  دەقـــی  بـــۆ  بیـــری  خوێنـــەر 
كارەكتـــەری  دەقێـــك  هـــەر  كـــە  ئەوەیـــە  راســـتییەكەی 
تێدابـــوو،  رووداوی  و  زەمـــەن  و  گێڕانـــەوە  تێدابـــوو، 
شـــێوەیەكە لەدەقـــی رۆژنامەنووســـی، چونكـــە ســـتۆری، 
یاخـــود بەزمانـــی كـــوردی چیـــرۆك، یەكێكـــە لەرەگـــەزە 
هـــەرە گرنگەكانـــی كاری رۆژنامەنووســـی، ئـــەو كاتـــەی كـــە 
ــان  ــەوە یـ ــك دەگێڕێتـ ــێك رووداوێـ ــن رۆژنامەنووسـ دەبینیـ
رابـــردووە، یـــان لەئێســـتادا روویـــداوە و دەیـــكات بـــەكاری 
ــت  ــتۆرییەكە پەیوەسـ ــە سـ ــە كـ ــی، ئەوكاتەیـ رۆژنامەنووسـ
ـــاك  ـــڕەر، ت ـــڕەرەكان، ســـابا گێ ـــەكات و شـــوێن و گێ ـــووە ب ب
بێـــت یـــان بەكۆمـــەڵ، پاڵەوانـــی ســـتۆرییەكە تـــاك بێـــت، یـــان 
فـــرە پاڵـــەوان بەومانایـــەی چەنـــد پاڵەوانێكـــی تێدابێـــت، 
لەهـــەردوو بارەكـــەدا ســـتۆری یـــە، بـــەاڵم بـــەدوو ســـتایلی 

جیـــاواز. 
ئـــەوەی كـــە ســـتۆری ئەدەبیـــە بریتـــی یـــە لەداڕشـــتنێكی 

ستۆری »چیرۆك« 
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هونـــەری، زمانەكـــەی تەنهـــا بریتـــی نییـــە لەزمانـــی ســـادە و 
گێڕانـــەوە واتـــە )ســـرد(، بەڵكـــو زمانـــی دەقەكـــە پەلدەهـــاوێ 
ــتر  ــان باشـ ــە، یـ ــیعری یـ ــە شـ ــی دووەم كـ ــەر زمانـ ــۆ سـ بـ
ـــە  ـــات، رەنگ ـــی نای ـــە كۆتای ـــە وات ـــم زمانێكـــە جـــەدوای نیی بڵێ
زۆرجـــار بێزاركەریـــش بێـــت بـــۆ خوێنـــەر، هەندێجاریـــش 
یـــان  فەنتـــازی  رووداوێكـــی  خەیاڵـــی  دەباتـــە  خوێنـــەر 
خەیاڵـــی، كـــە رەنگـــە تێرامانـــی زیاتـــری گـــەرەك بێـــت، 
یاخـــود ئـــەوەی بیـــر لەپشـــتی دەقـــە نووســـراوەكە بكاتـــەوە، 
ـــەكان  ـــك لەزۆربـــەی رەگـــەزە ئەدەبیی ـــەر كەڵ بەمـــەش خوێن
دەبینێـــت، چونكـــە ئـــەدەب تەنهـــا ئـــەدەب نییـــە و بـــەس، 

بەڵكـــو وێـــڵ بوونـــە بـــەدوای مەعریفـــەی زیاتـــر. 
ــە  ــاوازی هەیـ ــە جیـ ــە كـ ــتۆری رۆژنامەوانییـ ــی سـ هەرچـ
لەســـتۆری ئەدەبـــی، لەوێـــدا دەردەكـــەوێ كـــە جۆرێكـــە 
كردنـــی  ئاشـــكرا  هەروەهـــا  یاســـایی،  لەلێكۆڵینـــەوەی 
داتایەكـــە كـــە خوێنـــەر الیەنەكانـــی تـــری درك پێنـــاكات و 
شـــاراوەیە، جگەلـــەوەش ســـتۆری رۆژنامەوانـــی بەزمانـــی 
ــیعری  ــی شـ ــەك زمانـ ــرێتەوە، نـ ــادە دەنووسـ ــی و سـ خاكـ
یـــان درووســـتكردنی خەیـــاڵ و فەنتازیـــا و حەبكـــە، بـــەاڵم 
ـــدا هاوبەشـــیان  ـــەك خاڵ ـــە لەی ـــەم دوو ســـتایلە ســـتۆری ی ئ
هەیـــە، ئەویـــش گەڕانـــە بـــەدوای روداوی مێژوویـــی، یـــان 
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خوڵقاندنـــی رووداوێكـــی خەیاڵـــی، یـــان لەبنچینـــەدا رویـــداوە 
ــبینی روودانـــی دەكرێـــت.  یاخـــود پێشـ

ـــو  ـــوو لەنێ ـــەدا ســـتایلێك لەســـتۆری درووســـت ب لەمدوایی
ئەدەبیاتـــدا، هەمـــان ســـتایلی ئـــەو ســـتۆریەیە كـــە لەنێـــو 
كاری رۆژنامەوانیـــدا هەیـــە، بـــۆ نموونـــە وەاڵمدانـــەوەی 
پرســـیارەكان، چۆنیەتـــی بەكارهێنانـــی زمانـــی رۆمانســـی، 
بەكارهێنانـــی كەســـی یەكەمـــی تـــاك كـــە خاوەنـــی گرێكەیـــە، 
ــد«  ــن، »لیـ ــی دەڵێـ ــدا پێـ ــە لەرۆژنامەوانیـ ــێك كـ كورتەباسـ
ـــوان  ـــك لەنێ ـــە، پاشـــان پردێ ـــر باگڕاوندێكـــی رووداوەك دوات
بابەتەكـــەو پشـــتی رووداوەكـــە و گێـــڕەر، یـــان ئـــەوەی ئێســـتا 
ـــان هەمـــوو شـــت زان،  ـــاك ی پێـــی دەڵێـــن كەســـی یەكەمـــی ت
پاشـــان گرێدانـــەوەی دەقەكـــە بـــەو وتانـــەی كـــە لەســـەرەتای 
ســـتۆری یەكـــەدا هاتـــووە، هەمـــوو ئەمانـــە خاڵـــی هاوبەشـــی 

ســـتۆری ئەدەبـــی و رۆژنامەوانییـــە. 
ئـــەوەی كـــە خاڵـــی ناكۆكـــی نێـــوان ســـتۆری ئەدەبـــی 
و ســـتۆری رۆژنامەوانـــی یـــە، ئەوەیـــە كـــە دەقنووســـی 
رۆژنامەوانـــی ناتوانـــێ بەئـــارەزووی خـــۆی دەقێـــك دابڕێژێ 
و نـــاوی لێبنـــێ، چونكـــە لـــەكاری رۆژنامەوانیـــدا ئیتیـــك و 
راســـتگۆیی هەیـــە، بـــەاڵم لەســـتۆری ئەدەبیـــدا دەقنـــووس 
ــەر  ــەك هـ ــە نـ ــێتەوە كـ ــەك بنوسـ ــتۆری یـ ــە سـ ــۆی هەیـ بـ



69((

رووداوێكـــی لەوجـــۆرە نەبـــووە، بەڵكـــو بەخەیاڵـــی خـــۆی 
ــاواز  دەتوانـــێ خوێنـــەر بباتـــە نێـــو دونیایەكـــی تـــەواو جیـ
لەواقیـــع، واتـــە حاڵەتـــی وەهـــم و حاڵەتـــی ســـایكۆلۆژی، 
یاخـــود گـــەڕان بـــەدوای ئـــەو گـــرێ دەروونیانـــەی كـــە 
ـــی  ـــك لەدەق ـــە ئیتی ـــەوەی ك ـــە جگەل ـــە. ئەم ـــەدا هەی لەكۆمەڵگ
ــۆ  ــتەو خـ ــاژەی راسـ ــەر ئامـ ــرێ ئەگـ ــدا كاری پێناكـ ئەدەبیـ
نەبێـــت، بـــۆ نموونـــە باســـی نەتـــەوە یـــان گروپێكـــی ئیتنیكـــی 
ـــەكات  ـــدار ن ـــان كەســـایەتییەك برین ـــەكات، ی ـــك ن ـــان ئایینێ ی
بەنـــاو هێنانـــی، بـــەاڵم ســـەرەنجام لەهـــەردوو بارەكـــەدا 
ــەك  ــی، یـ ــتۆری رۆژنامەوانـ ــی و سـ ــتۆری ئەدەبـ ــە سـ واتـ
ســـتراتیژیان لەپشـــتەوەیە، ئەویـــش گێڕانـــەوەی رووداوێـــك 
ـــەدا درووســـت  ـــە لەمدواییی ـــەو ســـتایلەی ك ـــە ب ـــان بابەتێك ی
بـــوو، ئەویـــش لەئەنجامـــی خوێندنـــەوەی ســـایكۆلۆژیانەی 
ـــەر، مەبەســـت  ـــۆ خوێن ـــە ب ـــەردوو بوارەكەی رۆشـــنبیرانی ه
لەخوێندنـــەوەی ســـایكۆلۆژیای خوێنـــەر ئەوەیـــە، چـــۆن 
دەقنـــووس بتوانـــێ بـــەو ســـتایلە خوێنـــەر بكاتـــە هـــاوڕێ، 

یـــان یەكێـــك لەپاڵەوانـــی چیرۆكەكـــە.
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)نیهلـــی لەوشـــەیەكی التینیـــەوە هاتـــووە واتـــە )هیـــچ( ە، 
نیهلیـــزم ماناكـــەی دەبێتـــە )هیـــچ گەرایـــی( هەندێكجاریـــش 
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. 
ــی  ــەخ كردنـ ــە بێبایـ ــدا، واتـ ــا و پێناسەشـ ــن مانـ لەكورتریـ
هـــەر شـــتێكی بەبەهـــا كـــە بەهـــۆی هـــەر بەڵگەیەكـــەوە بێـــت 
ــە  ــت بـ ــە پشـ ــك كـ ــان بۆچوونێـ ــاردە یـ ــەر دیـ ــەر هـ بەرامبـ
ئامانجێك دەبەســـتێت و گەشـــە بەعەقڵباوەڕی دەدات، »ئەم 
ــەروەختی  ــە لەسـ ــوو مۆدێرنیتـ ــتەیەك بـ ــە ئاراسـ دونیابینیـ
خۆیـــدا بەرهەمیهێنـــا، بـــەم تیگەیشـــتنە مەبەســـتە بـــەرزەكان 
ــی و  ــی ناهەرمانـ ــن و قۆناغێكـ ــەخ دەبـ ــێ  بایـ ــان بـ هەموویـ
دەكەویتـــە مەترســـیەوە، چونكـــە گەلێـــك بایەخـــی بـــەرزی 
تـــر، دەســـتبەجێ  و پێـــش ئـــەوەی بایەخەكانـــی پێشـــوو لەنێـــو 

نیهلیزم 
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بچـــن، زاڵ دەبـــن، لـــه دیالێكتیكـــدا تەنیـــا پۆزەتیڤیســـتەكان 
دەركەوتـــن، هەمـــوو بایەخێكـــی بـــەرز بـــەچ شـــێوەیەك 
دەســـەلمێنێ ، بەتەنـــز؟، بـــەاڵم تەنـــز هەمیشـــە لەپێگەیەكـــی 
ـــەوە ســـەرچاوە دەگـــرێ .  ـــدو تیژی ـــەوە و لەتون ـــی دڵنیایی جێ
ســـەرهەڵدان و هاتنـــی فكـــری نیهلیـــزم بـــۆ نێـــو دونیـــای 
ئـــەدەب و تێڕوانینەكانـــی دیكـــە بـــۆ ژیـــان و كۆمەڵگـــە، 
هەمـــان ئـــەو فەزایـــە نەبـــوو كەرۆژگارێـــك ئەوروپـــای 
گرتبـــۆوە، یـــان ئـــەوەی ئایـــن و ئاینگەرێتـــی خوڵقاندبـــووی، 
ـــەوە  ـــەوكات بگەڕێت ـــەزای سیاســـی ئ ـــۆ ف ـــە بەشـــێكی ب رەنگ
كەهێـــزە ســـتەمكارەكان وەگەڕیانخســـتبوو، لەپەنـــا ئەمەشـــدا 
ـــە بەشـــێوەیەكی  ـــی دیك ـــوو جارێك ـــك ب كۆنەپەرســـتی خەری
ــنبیر و  ــدا رۆشـ ــرد، لەمڕاستایەشـ ــراوان چەكـــەرەی دەكـ فـ
نووســـەر و ئەدیـــب هیـــچ توانایەكیـــان نەبـــوو بەرانـــگاری 

ئـــەو تەوژمـــە بوەســـتنەوە. جكـــە لـــە نهلیـــزم بـــوون. 
بەشـــێكی دیكـــەی نیهلیزمـــی كـــوردی بـــۆالوازی و هـــەژاری 
لەبیركردنـــەوە و هۆشـــیاری بـــووە، بـــەاڵم بەشـــە گرینگەكەی 
ئەوەبـــوو كـــە چەمكەكـــە لەنـــوێ  هاتبـــووە نێـــو دونیـــای 
مەعریفـــی  باگڕاوندێكـــی  كەهیـــچ  بەوپێیـــەی  ئەدەبیـــەوە، 
نەبـــوو تاكـــو ئـــەو وردەكاریـــەی كـــە نیچـــە دركانـــدی و پێـــی 

لەســـەر دادەگـــرت و بیانـــووی بـــۆ بهێنریتـــەوە. 
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ــچ  ــه هیـ ــوو كـ ــوە هاتبـ ــوردی لەویـ ــی كـ ــی ئەدیبـ نیهلیزمـ
و  بیركردنـــەوە  شـــێوەی  بـــۆ  نەبـــوو  ئەلتەرناتیڤێكـــی 
ئاڵوگـــۆڕ لەپەیوەندییـــە كۆمەاڵیەتیـــەكان، واتـــە الیەنگیـــری 
لەهیچـــكام لـــەو بیركردنەوانـــە نەكـــردووە كـــە گوتـــاری 
ئیدیالیـــزم یـــان ماتریالیـــزم بەرگرییـــان لێدەكـــرد، بۆیـــە 
كەڵكیـــان  و  بـــەر  گرتبـــووە  بەرزەخیـــان  رێگەیەكـــی 
لـــەزاراوەی ســـەربەخۆیی وەرگرتبـــوو، ســـەربەخۆییەك 
ـــدا  ـــوو، لەحاڵێك ـــە نەب ـــێ  هەڵوێســـتی هیچـــی دیك ـــە لەب كەجگ
نیهلیـــزم جەنگێكـــە ماهیەتـــی شـــتێك دەنرخێنـــێ  و ماهیەتـــی 
شـــتێكی دیكـــە و بەهاكـــەی بێنـــرخ دەكات، ئەدەبـــی كـــوردی 
ـــوو رەوتێكـــی  ـــەم دەب ـــە النیك ـــوو ك ـــەدا بێبەرهـــەم ب ـــەو پنت ل
ئەدەبـــی بخوڵقێنـــێ  كـــە نیهلیزمیەتـــی پێوەدیاربێـــت دژی 

سیاســـەت. 
نیهلیـــزم لەشـــوێنێكی دیكـــەدا بۆخـــۆی بەشـــێكە لەجـــۆرە 
ســـەركەوتكەرانە،  ئیرادەیەكـــی  بەرامبـــەر  ئیرادەیـــەك 
ئـــەم چەمكـــە كاری خـــۆی نەكـــرد كـــە خـــۆی لەجەنگێكـــی 
رەنكیدایـــەوە  خـــراپ  بەڵكـــو  بـــكات،  ئاشـــكرا  نادیـــاردا 
ـــك و شـــێوەی  ـــرا بەخەمێ ـــە نەك ـــك كەئەم ـــدا، وەختێ لەئەدەب
بیركردنەوەكـــە جێگـــەی قەبـــوڵ نەبـــوو، بـــەاڵم نەشـــتوانرا 
گروپـــە  و  خوێنـــەر  كـــە  خـــوارەوە  بـــۆ  شـــۆڕبكرێتەوە 
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لەبەرامبـــەر  پیبكـــەن،  هەســـتی  زیاتـــر  كۆمەاڵیەتیـــەكان 
ئەمـــەدا پێچەوانەكـــەی كـــرا بەمۆدێـــل و زۆربـــەی ئەوانـــەی 
بەنـــاوی رۆشـــنبیر و نووســـەر و قەڵەمبەدەســـتەوە كاریـــان 
زۆر  بەڵكـــو  نەبـــوون،  نیهلیســـتی  هـــەر  نـــەك  دەكـــرد، 

واقیعیانـــە بـــوون. 
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ئـــەم بابەتـــە واتـــە میتـــۆد، بابەتێكـــی هەســـتیاری فكرییـــە 
ـــەزای  ـــت لەف ـــر بایەخـــی پێدرابێ ـــەدا كەمت ـــە پێدەچـــێ لەمدوای ك
ئەدەبیـــدا، بـــەاڵم كارەكـــە لەمێـــژە هەیـــە و هیـــچ كەلێنێكیشـــی 
بـــۆ ئیســـتاتیكا و هونەرەكانـــی دیكـــەی ئـــەدەب نەهێشـــتۆتەوە، 
بەوپێیـــەی كـــە دەیـــان بیرمەنـــدی ئـــەم بـــوارە بـــەم كارە 
ـــەرگ  ـــە بیســـت ب ـــت شـــال( ب ـــە )فیالری ـــۆ نموون هەڵســـاون، »ب
ـــردوو و ناونیشـــانی گشـــتی  ـــەی چاپك ـــاو بانگەك ـــە بەن بەرهەم
)لێكۆڵینـــەوە بـــە میتـــۆدی ئەدەبی بـــەراوردكاری( 1847_1664 
هەبـــوو. لـــە ئەنجامـــی ئەمـــەوە هەمـــوو بنەمایـــەك هەیـــە بـــۆ ئـــەو 
دانەرانـــەی ناویـــان هـــات بـــە هەوەڵیـــن بـــەراوردكاری دابنێیـــن، 
هەرچەنـــدە نابـــێ جـــارێ ســـێ هەبوونـــی میتۆدۆلۆژیـــا بكەیـــن، 
لەسویســـراش لـــە هەوەڵیـــن دەیەكانـــی ســـەدەی نۆزدەیەمـــەوە 
گەرمـــی  پشـــتگیری  بـــەراوردكاری  ئەدەبـــی  الیەنگرانـــی 
لێكـــرا، دوابـــەدوای سیســـمۆندی كـــە بەرهەمـــی دەربـــارەی 
گۆرنۆنـــگ  یۆزیـــف  هەبـــوو،   1813 ئەوروپـــا  باشـــوری 
ـــرێ  ـــۆ دەك ـــوو، پێشـــنیاری ب ـــەراوردكاری یاســـا ب پســـپۆڕی ب
ــە لـــۆزان  ــەراورد لـ ــارەی ئەدەبناســـی بـ ــێك دەربـ ــە كۆڕسـ كـ
بەڕێوەبەرێـــت )1850( لـــە زانكـــۆی ژنێـــف بەدرێژایـــی نیـــوەی 
دووەمـــی ســـەدەكە هەنـــدێ لـــە بـــەراوردكارە بـــە ناوبانگەكانـــی 

مانا و پێناسەی میتۆد 
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ــردووە،  ــان كـ ــاوكاری یەكدییـ ــێ و رۆد، هـ ــا رمۆنـ وەك رێشـ
هەروەهـــا تێـــوەژەرە ئیتاڵیەكانیـــش كـــە لەنێویانـــدا و پێـــش 
هەموویـــان دەبـــێ نـــاوی نیكۆڵـــۆ ئۆگۆفۆســـكۆلۆ بهێنیـــن كـــە 
زۆر نەبـــوو ببێتـــە پرۆفیســـۆری وانەبێـــژی زانكـــۆی پاڤییـــان 
ــەوە  ــەی دەگووتـ ــە وانـ ــەدەب( 1809 كـ ــی ئـ ــەوان و ئەركـ )بنـ
ــی و بەراوردیـــش دەدوا«.  ــەی ئەدەبناسـ ــەك كێشـ لەچەردەیـ
 قســـەكردن لەســـەر میتـــۆد شـــتێكی ئاســـان نییـــە، چونكـــە 
پێناســـەی جۆراوجـــۆری هەیـــە، یەكێـــك لـــەو پێناســـانەش 
بریتییـــە )لەوەســـف یـــان مانـــای گشـــتی بـــۆ دەق(، ســـابا 
ــەیەكی  ــە پێناسـ ــگ ئەوەیـ ــت، گرینـ ــی بێـ ــی ئەدەبـ ــەر دەقێكـ هـ
ـــان شـــیكردنەوەی  ـــەوە ی ـــە )لەلێكۆڵین ـــە بریتیی ـــە ك ـــە ئەوەی دیك
تێكســـتێك بەرمەبنـــای فكرێكـــی دیاریكـــراو(، یـــان تێكســـتێكی 
ئەدەبـــی یـــان زانســـتی و هتـــد، لەپێناســـەیەكی دیكـــەدا )رۆمـــەن 
یاكۆپســـن( )1896_1982( زمانناســـی ئەدەبی روســـی، پێیوایە 
بەكارهێنانـــی میتـــۆد، بەمانـــای گەنجبوونـــەوەی دەق دێـــت، 
ســـەرهەڵدانی ئـــەم چەمكـــە فكرییـــە بە رێوڕەســـمێكی مێژووییدا 
تێپەڕیـــوە و لقـــی جیـــاوازی لێبۆتـــەوە، وەكـــو توێژینـــەوە 
لەزمانناســـی و ئەنتۆڵـــۆژی كـــە )لیڤـــی شـــتراوس و تەزفیتانـــت 
تـــۆدۆرۆف( سەرمەشـــقی بـــوون، بـــەو پێیـــەی كـــە زۆربـــەی 
بۆیـــە  ئەســـینایە،  ســـەرچاوەكەی  فەلســـەفییەكان  چەمكـــە 
ـــاوە،  ـــۆدی بەكارهێن ـــە زاراوەی میت ـــن جـــار كەســـێك ك یەكەمی
)ئەفاڵتـــۆن( بـــووە بـــۆ لێكۆڵینـــەوە لەســـەر سیســـتمی دەوڵـــەت 
كـــە ئـــەوكات بەدەوڵەتشـــار ناوینـــراوە، دوابـــەدوای ئەویـــش 
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)ئەرســـتۆ( بۆهونـــەر و ئـــەدەب و سیاســـەت كاری پێكـــردووە، 
وەكـــو  كەســـێكی  رێنسانســـدا  لەســـەردەمی  دواتریـــش 
)فرانســـیس بیكـــۆن( كـــە ســـاڵی 1626 كۆچـــی كـــردووە و 
كەســـێكی وەكـــو )دیـــكارت( لەســـەدەی حەڤدەهـــەم لەبـــواری 
ـــواری زانســـتدا كاری  ـــەت و لەب ـــڵ و ئاشـــكراكردنی هەقیق عەق
ـــت(  ـــل كان ـــەو كەســـێكی وەكـــو )ئەمانوئێ ـــەدوای ئ پێكـــردووە، ل
ــادا و ئەخـــالق  ــی میتۆدۆلۆژیـ ــاڵی 1804 لەبوارەكانـ ــە لەسـ كـ
و سیاســـەت زاراوەی میتـــۆدی بەكارهێنـــاوە، دوای ئەویـــش 
)كلـــۆد برنـــار( لەســـاڵی 1878 كاری بەمیتـــۆدی واقیعیانـــە 
كـــردووە و گوتوویەتـــی، بەمپێیـــەش بێـــت » میتـــۆد یەكێكـــە لـــەو 
شـــێوە زانســـتانەی كـــە بەنەفعـــی خـــۆی دەگەڕێتـــەوە، ئەمـــەش 
لەوێـــوە ســـەرچاوەی گرتـــووە كـــە تایبەتـــە بەئەزموونگەرایـــی 
لەزانســـتێكی دیاریكـــراودا. بـــەاڵم هەمـــوو ئـــەو فەیلەســـوفانە 
و  زەحمەتـــە  كارێكـــی  میتـــۆد  كـــە  كۆكـــن  ئـــەوە  لەســـەر 
زۆرجـــار بەرهەمـــی راســـتەقینە و كۆنكرێـــت بەدەســـتەوە 
نـــادات و رێگـــە بەبۆچوونـــی دیكـــە دەدات . هـــەر لەمبارەیـــەوە 
)رینـــێ وێلـــك( رەخنەگرێكـــی بەناوبانگـــی بـــواری ئەدەبـــە و 
میتـــۆدەوە  لەرێگـــەی  كـــە دەتوانـــرێ  پێناســـەكردووە  وای 
و  بكەیـــن  ئـــەدەب  ســـەرەكیەكانی  لەبایەخـــە  لێكۆڵینـــەوە 
لەوێـــوە دەتوانیـــن ئـــەدەب لەكایەكانـــی دیكـــە جودابكەینـــەوە 
و وەزیفـــەی ئـــەدەب دیاریبكەیـــن. مـــن بۆیـــە دەمـــەوێ ئەدیبـــی 
كـــوردی لـــەم ســـەردەمەدا ســـەرقاڵی میتۆدبێـــت، بـــۆ ئـــەوەی 
كـــە دەســـت دەبـــات بـــۆ خوێندنـــەوەی دەقێكـــی كـــوردی، پشـــت 
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ــەو  ــەك ئـ ــتێت، نـ ــی ببەسـ ــراوی ئەدەبـ ــی دیاریكـ ــە میتۆدێكـ بـ
هەڕەمەكییـــەی كـــە لـــە دونیـــای ئەدەبیـــات و خوێندنـــەوە 
دواتـــر  ســـەرقاڵییە  ئـــەم  دەبینرێـــت،  كوردیـــدا  دەقـــی  بـــۆ 
ــەردوو  ــك هـ ــت، وەختێـ ــەی دەبینرێـ ــە پۆزەتیفییەكـ دەرەنجامـ

ــە بـــەراورد دەكەیـــن.  جـــۆرە خوێندنەوەكـ
كۆمەاڵیەتـــی،  سیســـتمی  تیـــۆری  یـــان  میتـــۆد  رەنگـــە 
فەلســـەفەی  دەتوانـــێ  كـــە  بێـــت  میتۆدێـــك  ســـەختترین 
بوونـــی زمـــان و جـــۆرە جیابووەوەكانـــی ئاشـــكرابكات، یـــان 
ئـــەوەی كـــە هەندێكجـــار فەلســـەفە بایەخـــی تـــەواوی پێـــداوە 
كـــە لەرەوتـــی مێـــژوودا شـــیكاری كـــردووە و كۆمەڵگـــەش 
و  كـــردووە  كۆمەاڵیەتیەكانـــی  پەیوەندییـــە  بـــە  درەكـــی 
ــدا كاری  ــارەی ئەدەبـ ــەوەی لەبـ ــردووە، ئـ ــەی كـ ــر گەشـ دواتـ
پێدەكـــرێ، بـــۆ نموونـــە تیـــۆری نموونەدانانـــە كـــە بـــۆ كاری 
دیكیۆمێنتـــاری كەڵكـــی لێـــوەر دەگیرێـــت و تیـــۆری هەســـتیاری 
كـــە بـــۆ داتاخوازییـــە و تیـــۆری پێكهاتەخـــوازی پەیوەندییەكـــی 
و  گومانخـــوازی  و  هەیـــە  بەمرۆناســـییەوە  راســـتەوخۆی 

زنجیرەیـــی و هتـــد كاری پێدەكـــرێ. 
كارییـــان  كۆمەڵناســـیدا  لەبـــواری  كـــە  تیۆرانـــەش  ئـــەو 
پێدەكـــرێ. تیـــۆری بنەڕەتـــی یـــە، بـــۆ نموونـــە وەكـــو پێشـــتر 
باســـمانكرد میتۆدەكانـــی ئەفاڵتـــون بـــۆ پـــەروەردە، ئەرســـتۆ 
بـــۆ  باســـكاڵ  و  ئەرخەمیـــدس  ئـــەدەب،  و  سیاســـەت  بـــۆ 
ــكارت  ــكردنی زەوی، دیـ ــۆ كێشـ ــن بـ ــەكان، نیوتـ ــا فیزیكیـ یاسـ
ــۆ  ــس فیبـــەر بـ ــڵ، ماكـ ــی و زانســـتەكان و عەقـ بـــۆ تاكگەرایـ
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پـــۆر  و  گادامیـــر  جـــۆن  هانـــس  سیاســـی،  سۆســـیۆلۆژی 
ریكـــۆر بـــۆ هێرمۆنتیـــكا و رۆالن بـــارت بـــۆ شـــیتەڵكردنی 
ـــی  ـــەری كۆمەاڵیەت ـــۆ بونیادگ ـــۆ ب ـــدا، میشـــیل فۆك دەق لەئەدەب
و درێـــدا بۆشـــیتەڵكاری فـــراوان كـــە هەڵوەشـــانەوەگەراییە و 
هتـــد. ئەمانـــە هەریـــەك لەشـــوێنی خۆیانـــدا جێكەوتەبـــوون و 
دواتریـــش بـــوون بەبنچینەیـــەك بـــۆ ئـــەو تیۆرانـــەی كـــە لـــەدوای 

ئـــەوان ســـەریانهەڵدا. 
ئەگەرچـــی مـــن نامـــەوێ موناقەشـــەی هـــەر یـــەك لـــەو 
میتۆدانـــە بكـــەم كـــە لەســـەرەوە بەنموونـــە هێناومەتـــەوە، بـــەاڵم 
بەوپێیـــەی كـــە هەمـــوو ئەمانـــە لەزەمەنـــی خۆیانـــدا نامـــۆ بـــوون 
بـــۆكار پێكـــردن و وەرگرتنـــی لەالیـــەن خوینـــەرەوە، دەكـــرێ 
تەنهـــا ئـــەو میتۆدانـــە بخەمـــە بەربـــاس كـــە لەنێـــو كایـــەی 
ئەدەبـــدا پراكتیـــك كـــراون، هـــەروەك چـــۆن میتۆدگەراكانـــی 
گادامیـــر  لـــۆكاش و  لوســـیان گۆڵدمـــان و جـــۆرج  وەكـــو 
وئەلیـــوت وهتـــد، هەریەكەیـــان بۆچوونـــی جیاوازیـــان هەیـــە 
ــەیەكی  ــرەدا قسـ ــەش لێـ ــرێ ئێمـ ــەدەب، دەكـ ــۆ ئـ ــی بـ بەتایبەتـ
بەســـەر  لەشـــێوەكان  بەشـــێوەیەك  و  بكەیـــن  لەبـــارەوە 
ــدا كـــە بزانیـــن چ  ــدا پراكتیكـــی بكەیـــن، لەوێشـ دەقـــی خۆماڵیـ
میتۆدێـــك و چـــۆن لەســـەر دەقێكـــی خۆماڵـــی پراكتیـــك كـــراوە، 
ئەمـــە لەكاتێكدایـــە هەمـــوو ئـــەو میتۆدانـــە دواتـــر نـــەك هـــەر 
لەپرۆســـەیەكدا پراكتیـــك كـــراون، بەڵكـــو بـــۆ ژیانـــی ئاســـایی 
ــانیش كەڵكـــی لێوەرگیـــراوە و نووســـەر و رەخنەگـــری  ئینسـ
ئەگـــەر  خـــۆ  لێوەرنەگرتـــووە،  كەڵكیـــان  تائێســـتا  كـــورد 



79((

ــە  ــی روون نییـ ــن، هەوڵێكـ ــە وەرگیرابـ ــەم میتۆدانـ كەڵكیـــش لـ
كـــە رەخنـــەی كـــوردی لەســـەر ئـــەو بنەمایانـــە دامەزرابـــن و 
هەروەهـــا بیانناســـینەوە لەبـــارەی ئـــەدەب بەگشـــتی و دەقـــی 
كـــوردی بەتایبەتـــی و پێمـــان چـــۆن و بـــە چ شـــێوەیەك بایەخـــی 
بـــە تیـــۆری رەخنەیـــی داوە، هـــەروەك ئـــەوەی پێشـــو باســـمان 
ــە لەمیتـــۆدی  ــەم الیەنـ ــەرقاڵی ئـ ــان سـ ــرد، دەبـــێ خۆمـ لێوەكـ

ئەدەبـــی بكەیـــن. 
لەكاتێكـــدا خـــودی میتـــۆدە فكـــری و فەلســـەفیەكان لەبەرامبەر 
پرســـیاردان و هیچكامێـــك لـــەو قوتابخانانـــە بەشـــێوەیەكی 
بیرمەندانـــەی  لـــەو  یـــەك  هـــەر  و  وەرنەگیـــراون  رەهـــا 
كـــە لەســـەرەوە ناومـــان هێنـــان بـــۆ كایـــە جیـــاوازەكان و 
بەتایبەتیـــش ئـــەدەب پراكتیكیـــان كـــردووە، بـــەاڵم كاركردنـــی 
رەخنەگـــر و خوێنـــەری كـــورد هیچـــی بەرهـــەم نەهێنـــاوە 
ـــردووە،  ـــی ك ـــە پراكتیك ـــدا گوای ـــەی بەســـەر دەقیك ـــەو میتۆدان ل
ـــەو  ـــی، تائ ـــی بیان ـــی دەقێك ـــراوە لەپراكتیك ـــەوەی وەرگی ـــە ل جگ
ــەتەبازی و  ــەی سەفسـ ــە خانـ ــار دەچنـ ــدێ جـ ــەی هەنـ جێگەیـ
ــە  ــەوەی كـ ــەروەك ئـ ــەوە. هـ ــەی زمانەوانیـ ــن و گەمـ وەرگرتـ
)جۆناســـان كالێـــری( موناقەشـــەی كـــردووە، »رەخنەگـــری 
ــە  ــوور و هەوڵـ ــەڵ كولتـ ــووە لەگـ ــەش نەبـ ــەت هاوبـ ــورد قـ كـ
رەخنەییانـــەی كـــە ئەمـــڕۆ هـــەن، بەڵكـــو لەژێـــر پـــەردەی 
الســـایی كردنـــەوە و جوینـــەوەی بیـــروڕای ئـــەم و ئـــەودا 
رەخنەیـــی  تیـــۆری  بۆچوونانـــی  خـــاوەن  و  لەتیۆرناســـان 
نووســـینێك دەنووســـن لەرەخنـــەدا كـــە ســـیفەتی نـــە تیـــۆری و 
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نەزانســـتیان تێدانییـــە، ئەمـــەش هۆیەكـــە بـــۆ ئـــەو دژ بەیەكییـــە 
ــان دە  ــۆ یـــەك یـ ــە لەنێـ ــەوە كـ ــە دەگەڕێتـ ــەو نەگونجاندنـ و ئـ
ــینە  ــو نووسـ ــەن، لەنێـ ــراو هـ ــەرێكی دیاریكـ ــینی نووسـ نووسـ
رەخنەییەكانیشـــیاندا كـــە تیایانـــدا هەیـــە جارێـــك بیـــروڕاو 
بۆچونـــی رەخنەگـــرە ئیدیۆلۆژیـــەكان هەڵدەگرێتـــەوە، جارێكـــی 
ـــە  ـــی دیك ـــەوە، جارێك ـــۆژی رەتدەكات ـــەی ئیدیۆل ـــەش رەخن دیك
بیـــری كۆمەاڵیەتـــی و فەلســـەفەی و زمانەوانـــی و دەروونـــی 
ـــاوی  ـــەش بەن ـــی دیك ـــەوە و جاریك ـــەك نووســـیندا كۆدەكات لەی
ــرە  ــەكان و بیـ ــرە ئیدییۆلۆژیـ ــن لەبیـ ــەوە دەربڕیـ بونیاتگەرییـ
و  نووســـەر  هەمیشـــە  بەهەرحـــاڵ  دەكات«.  سیاســـیەكان 
رەخنەگـــر و لێكۆڵـــەر، كاریگـــەری ئەوانـــی دیكەی بەســـەرەوەیە 
بـــۆ پاڵپشـــتی كردنـــی بۆچوونەكانـــی لەمـــەڕ دەقێكـــی ئەدەبـــی، 
بـــەاڵم كاریگـــەری و الســـاییكردنەوەی ئەوانـــی تـــر لـــەالی 
ـــە  ـــە ك ـــۆری بێڕادەی ـــەی تی ـــورد بێشـــومار و هەڵ نووســـەری ك
ـــی خـــراپ دەرخـــواردی  ـــو خۆراكێك ـــت و وەك ـــك دەكرێ پراكتی

خوێنـــەری كـــورد دەدرێـــت. 
ــتەم،  ــە تاكـــو ســـەدەی بیسـ كاریگـــەری ئـــەو میتۆدانـــەی كـ
هەبـــوو،  بەردەوامیـــان  و  وەرگـــرت  جیاوازیـــان  رەوتـــی 
و  مەعریفـــە  بۆخـــودی  نوێـــی  بیركردنەوەیەكـــی  ئاســـۆی 
ـــد، )ئاســـۆیەك كـــە ئینســـان بۆخـــۆی  بابەتـــی مەعریفـــی خوڵقان
بیـــر لەمەعریفـــە بكاتـــەوە، نـــەك مەعریفـــە بەبیركردنەوەیەكـــی 
كۆنكریتیـــەوە خـــۆی بەســـەر ئینســـاندا بســـەپێنێ(، لەوانـــەش 
و  واقیعـــی  و  بونیادگـــەری  میتـــۆدی  و  واقیعـــی  میتـــۆدی 
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و  هێرمۆنتیـــكا  و  هەڵوەشـــانەوەگەرایی  و  دەروونناســـی 
ســـیمۆلۆژیا و پێكهاتەگەرایـــی بـــوون. هـــەروەك عەلـــی حـــەرب 
دەڵـــێ: تێكســـت كەرەســـتەیەكی مەعریفیـــە و بوارێكـــە بـــو 
بەرهەمهێنانـــی مەعریفـــە، وامـــان لێـــدەكات كـــە لەمەعریفـــەی 
ـــدێ  ـــە هەن ـــە ك ـــە كاری لێكۆڵەرەوەكان ـــن، ئەم ـــردوو بڕوانی راب
و  خوێنـــەر  خوڵقانـــدووە.  مەعریفـــی  جیـــاوازی  جاریـــش 
رەخنەگـــری كـــوردی. بەهەمـــان ئاراســـتە عـــەرەب تەماشـــای 
ئـــەدەب دەكـــەن و لـــەو داتایـــەش شـــارەزاییان نییـــن كـــە 
بونیادگـــەرەكان پاســـاویان بـــۆی هەیـــە، گوایـــە ئـــەم چەمكـــە 
تەنهـــا بریتیـــە لەزمانحاڵـــی مرۆڤـــە هاوچەرخـــەكان، بۆیـــە 
هـــەر لەدەرەنجامـــی ئەمەشـــە كـــە گوایـــە فەلســـەفە چیتـــر 
ـــەم  ـــەوەی تێكســـتەكان، لەكاتێكـــدا ئ ـــۆ خوێندن ـــە ب پێویســـت نیی
تێگەیشـــتنە جگەلـــەوەی خـــۆ دەربازكردنـــە لەبەرپرســـیارێتی 
ـــەری كوردیشـــی  ـــە خوێن ـــووە ك ـــر نەب ـــان، هیچـــی ت بەرهەمهێن
ناچـــار بـــەم هەڵەیـــە كـــردووە، چونكـــە ئـــەم رێبـــازە شـــەرعیەت 
دەدات بـــە فـــەوزای بەرهەمهێنـــان بەنـــاوی دانـــەرەوە كـــە دەق 
بـــووە بەئاســـانترین بەرهـــەم و دانـــان لەبـــواری ئەدەبـــدا، 
لـــەوەی  هەیـــە  ترســـێك  دەركەوتـــووە  هـــەروەك  بـــەاڵم 
ــی  ــوا و مەرگـ ــی خـ ــەی مەرگـ ــۆ بانگەشـ ــە و فۆكـ ــو نیچـ وەكـ
مرۆڤیـــان كـــرد، لەبـــەر ئـــەوەی قورســـترین بانگەشـــەیە كـــە 
لـــەرووی مەعریفیـــەوە، تەنانـــەت لەنێـــو تێكستیشـــدا ترســـێك 
هەیـــە لـــەالی ئەدیبـــی كـــورد كـــە خۆیـــان بـــە الیەنگـــری 
بونیادگـــەرەكان دادەنێـــن، بچنـــە پشـــتی ئـــەو بانگەشـــانەوە 
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كـــە ئەدەبـــی خســـتۆتە خزمـــەت كایەكانـــی تـــرەوە، لەالیەكـــی 
ــەری  ــەوە دەكات بونیادگـ ــای ئـ ــە ئیدیعـ ــەوەی كـ ــەوە ئـ تریشـ
خزمەتـــی گـــەورەی زمانـــی كـــردووە، ئەدیبـــی كـــوردی لەســـەر 
بونیادنانـــەوەی زمانـــی كوردیشـــدا كـــە لەرێگـــەی دەقـــەوە 
بەرهەمدێـــت ئـــەوەی نەكـــردووە، بـــەاڵم وەكـــو تاقمێـــك و 
بزاڤێكـــی الســـایی كـــەرەوەی رۆژئـــاوا، هیـــچ رۆڵێـــك نابینـــن 
جگـــە لەخـــۆ جیاكردنـــەوە لەئەدەبیاتـــی رەســـەنی كـــوردی، 
بۆیـــە ئـــەو نووســـینگەلەی كـــە بەنـــاوی میتۆدگەراییـــەوە قســـە 
لەســـەر دەق دەكـــەن، نـــەك هـــەر كێشـــەكەیان چارەســـەر 
ئەدەبـــی  كێشـــەی  بـــە  بـــوون  خۆیـــان  بگـــرە  نەكـــردووە، 
كـــوردی، رەنگـــە هـــەر ئـــەو هەوڵـــە نەزۆكانـــەش بێـــت بـــۆ 
ـــی بەســـەر دەقێكـــی دیكـــەی  الســـاییكردنەوەی دەقێكـــی عەرەب
ــە لـــەرووی  ــە هیـــچ گەوهەرێكـــی تێدانییـ ــەوە بێـــت كـ كوردییـ
تیـــۆری و بۆچوونـــی ســـەربەخۆوە و هیـــچ كاریگەرییەكـــی 
نییـــە بەســـەر دەقەكـــەوە، یـــان بەالنـــی كەمـــەوە دەقەكـــە خـــۆی 
هیـــچ توانایەكـــی وەهـــای نییـــە ئـــەو دەقـــە تیۆرییـــەی بەســـەردا 
پراكتیـــك بكرێـــت، بۆیـــە خوێنـــەری رەخنـــەی كـــوردی نـــەك 
بەگومانـــەوە  بگـــرە  وەهـــا،  لەنووســـینی  نائومێـــدە  هـــەر 
ــی  ــاوی تەوژمـ ــینە دەكات بەنـ ــۆرە نووسـ ــەو جـ ــای ئـ تەماشـ
خوێندنـــەوە و رەخنەگـــری كوردییـــەوە باڵودەبنـــەوە، ئـــەم 
ــەری  ــی نووسـ ــو كۆمەڵێكـ ــا لەنێـ ــە تەنهـ ــە رەنگـ ــۆرە بابەتـ جـ
دەســـتەبژێر، یـــان لەنێـــو لێكۆڵینـــەوەی زانكـــۆكان جێگـــەی 
ببێتـــەوە، دەنـــا مەعریفەیەكـــی زیاتـــری نەخســـتۆتە ســـەر 
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ــوردی. ــەری كـ ــی خوێنـ زەینـ
بەشـــی زۆری ئـــەو نووســـینانەی كـــە لەســـەر دەقـــی ئەدەبـــی 
ـــە ئینشـــایەك  ـــك نووســـەرەوە، ل ـــەن خەندی دەنووســـرێت لەالی
بـــەوالوە هیچـــی تـــر نییـــن، یـــان لەژێـــر كاریگـــەری ئیدیۆلۆژیـــای 
حیزبـــی و یـــان شـــارچێتی و یـــان برادەرایەتـــی و یـــان هـــەر 
ـــە دارشـــتنی ناجـــۆر  بەرژەوەندخوازییـــەك بێـــت، الپەرەیـــەك ل
پڕدەكەنـــەوە بەنـــاوی خوێندنـــەوەی دەقـــەوە، لەكاتێكـــدا ئـــەو 
نووســـینە بـــۆ دەقێكـــی دیكـــەش دەبێـــت بســـەپێنرێت بەســـەریدا، 
ـــە  ـــی، ل ـــە هـــی خۆیەت ـــی نووســـینەكە بیرۆكەك ـــە نەخاوەن چونك
دەقـــە ئەدەبییەكـــەش ئەوەنـــدە دەهێنێـــت لەســـەر بنووســـرێت 
ـــان  ـــوت ی ـــی لەســـەر دەقـــی ئەلی ـــەو شـــێوەیەی كـــە هـــەر دەڵێ ب
ئۆكتافیوپـــاز نووســـراوە، ئـــەم ســـتایلە نووســـینە ناچنـــە نێـــو 
رەخنـــە و خوێندنـــەوەی ئەدەبییـــەوە بەهیـــچ شـــێوەیەك، تەنهـــا 
دیكـــەی  نووســـەرێكی  لەالیـــەن  نووســـەرە  دڵخۆشـــكردنی 

ـــەوە.    ـــی یی ـــان هـــاو حیزب ـــان خـــزم ی ـــرادەر ی ب
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بـــەر لەهـــەر شـــتێك دەبـــێ ئـــەوە بزانیـــن كـــە رەخنـــە 
دژی  لەهەمانكاتیشـــدا  و  عەقالنیـــە  وەزیفەیەكـــی 
ناعەقاڵنیەتـــە، هەروەهـــا بـــەڕووە نیگەتیڤەكەشـــی كارێكـــە 
بـــۆ دوورخســـتنەوەی خوێنـــەر لـــە چێژەكانـــی ئـــەدەب، 
ســـەر خوێنـــەر  دەخاتـــە  نیگەتیـــف  كاریگـــەری  چونكـــە 
ـــی دیكەشـــدا  ـــراو، بەدیوێك ـــە تێكســـتێكی دیاریك ـــەر ب بەرامب
ــەم  ــەری یەكـ ــەوەی خوێنـ ــە دوای ئـ ــەری دووەم واتـ خوێنـ
كـــە خوێندنـــەوە بـــۆ تێكســـت دەكات، خوێنـــەری یەكـــەم 
ئاڕاســـتە دەكات و رەواج بـــە تێكســـتێكی دیاریكـــراو دەدات، 
نابـــووت  تێكســـت  رەخنـــەوە  لەرێگـــەی  هەندێكجاریـــش 
دەكرێـــت، ئـــەم عەقاڵنیەتـــە دژوارییـــە بـــۆ ئـــەدەب و هیـــچ 

بەهایـــەك بـــۆ ئیســـتاتیكا ناهێڵێتـــەوە. 
دەبێتـــە  دەیـــكات  كارەی  ئـــەو  رەخنەگـــر  هەڵبـــەت 
خوێنـــەر،  و  ئەدەبییەكـــە  تێكســـتە  لەنێـــوان  هەڵقەیـــەك 
بـــۆ ئـــەوەی خوێنـــەر ئەزمـــوون پەیـــدا بـــكات و بتوانـــێ 
ـــت  ـــی هەبێ ـــان النیكـــەم بەرچاوڕوون ـــێ، ی تێكســـتەكە بنرخێن

تیۆری رەخنەیی كۆمەڵناسی
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ســـەبارەت بـــە باگڕاوەنـــدی و ســـاغڵەمی تێكســـتەكە، بـــەاڵم 
بۆچوونێكـــی دیكـــە هەیـــە كـــە رەخنەگـــر بەكەســـێكی بەخیـــل 
و بەرچاوتەنـــگ و دڵـــڕەق ناســـراوە لـــەالی دەقنووســـەكان، 
بۆیـــە هـــەوڵ دەدات رەخنـــە لەدەقەكـــە بگرێـــت و لەبایەخـــی 
دەقەكـــە كەمبكاتـــەوە، لەالیەكـــی دیكـــەوە وا ناســـراوە كـــە 
ــە پاكێتـــی  بەرگـــری لەخـــودی ئـــەدەب دەكات و ئـــەدەب لـ
ــەدەب  ــودی ئـ ــۆ خـ ــتی بـ ــاو خۆشەویسـ ــە پێنـ ــزێ لـ دەپارێـ
دیكەشـــدا  بەرووییەكـــی  خاوەنەكـــەی،  نـــەك  خـــۆی، 
شـــێوەیەكە لـــە رەخنەگرتنـــی كالســـیكی و الســـایكردنەوەی 
ــە  ــەری دیالیكتیكیدایـ ــر كاریگـ ــۆرە لەژێـ ــەم تیـ ــردوو، ئـ رابـ
كـــە گومانـــی هەبـــوو لـــەوەی تێكســـتێك ئایـــا ئەدەبـــە یـــان 
نـــا، بۆیـــە پێیـــان دەگوترێـــت مشـــەخۆر، چونكـــە رەخنـــە و 
رەخنەگـــر خاوەنـــی هیـــچ بەرهەمێـــك نییـــە و تەنهـــا لەســـەر 
بەرهەمـــی  بۆیـــە  دەنووســـێت،  دیكـــە  كەســـانی  بابەتـــی 
ـــاو  ـــن، رســـتەیەكی بەن كەســـانی دیكـــەش بەوشـــێوەیە دەبین
ــەو  ــدع( ئـ ــتطیع ان یبـ ــن الیسـ ــد مـ ــێ )ینقـ ــە دەڵـ ــگ هەیـ بانـ
كەســـەی رەخنـــە دەگـــرێ ناتوانـــێ داهێنـــان بـــكات. بـــەاڵم 
ســـەرەنجام ئـــەوەی كـــە رەخنەگـــر دەیـــكات، ئەوەیـــە كـــە 
شوناســـی دەق و ســـەربەخۆیی و كاریگەرییـــەكان پشـــتی 
دەقەكەمـــان بـــۆ ئاشـــكرا دەكات، بەروویەكـــی دیكەشـــدا 
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ــێ  ــر دەگەێنـ ــەر بەیەكتـ ــی خوێنـ ــەر و روحـ ــی نووسـ روحـ
لەرێگـــەی رەخنـــەوە، یـــان لەرێگـــەی خوێندنەوەكانیـــەوە بـــۆ 

دەقەكـــە، ســـابا ئـــەو دەقـــە هـــەر بابەتێـــك بێـــت. 
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ئـــەم تیـــۆرە یەكێكـــە لـــە رێگەكانـــی تیـــۆری ئەدەبـــی 
ــت،  ــرەكان هەڵدەبژێرێـ ــەورە رەخنەگـ ــە گـ ــتێك لـ ــە تێكسـ كـ
ــەدا  ــە كـ ــە رەخنەییـ ــەی وتـ ــەدوای موراجەعـ ــەوە بـ لەالیەكـ
جێگیربوونـــی  كێشـــەی  دیكـــەوە  لەالیەكـــی  دەگەڕێـــت، 
ــراودا  ــتێكی دیاریكـ ــوەی مەبەسـ ــی لەچوارچێـ ــی ئەدەبـ دەقـ
دەبینێتـــەوە، كەواتـــە ئەركـــی رەخنـــە لـــە رەخنەگرتـــن ئەوەیـــە 
ــە  ــتنی تاكـ ــە تێگەیشـ ــج لـ ــە ئامانـ ــەوە كـ ــە بكاتـ ــەو كۆدانـ ئـ
ــەم تیـــۆرە  ــا و تیـــۆرە ئەدەبیـــەكان، ســـەرتۆپی ئـ ــە دونیـ لـ
ـــۆدۆرۆف( ە  ـــت ت ـــو )تەزفیتان ـــەش كەســـێكی وەك رەخنەییان
كـــە كتێبێكـــی هەیـــە بەناونیشـــانی )النقـــد النقـــد(. ئـــەو لـــەو 
كتێبـــەدا لەســـیاقێكی گرێـــدراودا بـــۆ زاراوە بەكارهاتـــووەكان 
دەگەڕێـــت و دەڵـــێ »وشـــەی رەخنـــە مانـــای ئیـــرادەی 
حوكمدانێكـــی واقیعییـــە بەســـەر تێكســـتێكدا، ســـابا هـــەر 
موناقەشـــەكردنی  لـــە  جگـــە  هەروەهـــا  بێـــت،  چۆنێـــك 
تێكســـتەكە، بەهـــای دەقەكـــەش ئاشـــكرا دەكات و وەاڵمـــی 
ـــەو پرســـیارانەش دەداتـــەوە كـــە ســـەبارەت بەكەلێنەكانـــی  ئ

تیۆری رەخنە لە رەخنەگرتن
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دەقەكـــە ســـەریهەڵداوە، چونكـــە ئـــەوەی رەخنـــە پێمانـــی 
دەبەخشـــێت كـــە لەرێگـــەی چەنـــد رســـتەیەكەوەیە، ئەوەنـــدە 

ــێت«.  ــان نابەخشـ ــتەكە پێمـ ــودی تێكسـ خـ
ســـەرچاوەی  لەوێـــوە  رەخنەگرتنـــە  جـــۆرە  ئـــەم 
گـــرت كـــە لـــەدوای ســـەرهەڵدانی نازیەكانـــەوە، ئـــازادی 
كەســـێكی   1933 لـــەدوای  بۆیـــە  كرایـــەوە،  بەرتەســـك 
ـــە  ـــە ل ـــێ رەخن ـــی دەیگـــوت )دەب وەكـــو ملتیشـــینخەری ئاڵمان
ـــەر  ـــی لێپرســـراوێتی و پێویســـتییەكی ه ـــن، ئەرك رەخنەگرت
ئێســـتا بێـــت، هەروەهـــا دەبـــێ ســـەربەخۆ بێـــت لەهەمـــوو 
ئاراســـتەكان و بەشـــێوەیەك كـــە خاڵـــی بەیـــەك گەیشـــتنی 
رائیـــدی  ناســـراوترین  بێـــت(،  نوێخـــوازی  و  كالســـیك 
ــت  ــرد )تەزفیتانـ ــمان كـ ــتر باسـ ــو پێشـ ــۆرەش وەكـ ــەم تیـ ئـ
تـــۆدۆرۆف( ە، بۆیـــە ئـــەم تیـــۆرە بەرهەمهاتـــووە، چونكـــە 
بەشـــێكی ئـــەو رەخنانـــە كـــە لەســـەروەختی خۆیـــدا لـــە 
تێكســـتی ئەدەبـــی گیـــراوە، لەریشـــەوە نەبـــووە و نەتوانـــراوە 
رەخنەیەكـــی هەمەالیەنـــە بێـــت و خوێنـــەر یـــان گوێگـــر بـــەو 

ــكات.  ــت بـ ــەك تێكسـ ــە لەتـ ــتایلە مامەڵـ سـ
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دەرووونناســـی لقێكـــە لـــە لقەكانـــی مەعریفـــە بەگشـــتی، 
ــان و  ــییەكانی ئینسـ ــیتەڵكاری نەخۆشـ ــۆ شـ ــەوەی بـ ــە لـ جگـ
ئاژەڵیـــش كاری پێدەكرێـــت، لەبـــواری ئەدەبیشـــدا ئـــەم تیـــۆرە 
رەهەندەكانـــی گرێـــی دەروونـــی پشـــتی دەق شـــیتەڵدەكاتەوە، 
ئەمـــە كاریگەریتریـــن تیۆرێكـــە كـــە الیەنـــە شـــاراوەكانی دەقـــی 
پێئاشـــكرا دەكرێـــت، بـــەر لـــە فرۆیـــد )ئەرســـتۆ تاڵیـــس( گرینگی 
بـــەم الیەنـــەی ئـــەدەب داوە، ئەرســـتۆ لەوێـــدا پراكتیكـــی كـــرد 
ــی  ــاری ئەفاڵتونـ ــو كۆمـ ــی نێـ ــەی چیرۆكـ ــك هەڵـ ــە هەندێـ كـ
ئاشـــكرا كـــرد، بەتایبەتـــی كـــە ئەفاڵتـــون شـــاعیر ی وەكـــو 
ــی  ــە حاڵەتێكـ ــەی بـ ــتۆ ئەمـ ــردووە، ئەرسـ ــا كـ ــێت تەماشـ شـ
ئایرۆنـــی  دەقـــی  لەنێـــو  تەماشـــاكردووە  ســـایكۆلۆژی 
ســـەرهەڵدانەكەی  ســـەرەتای  تیۆرەكـــە  بۆیـــە  ئەفاڵتـــون، 
بـــۆ ســـەردەمی یۆنانییـــەكان دەگەڕێتـــەوە كـــە هـــەردوو 
گرێـــی ئۆدیـــب و ئەلكتـــرا پراكتیـــك كـــراوە، هەروەهـــا ئـــەو 
ئاگاهـــی و نائاگاهییـــەی كـــە دەقنـــووس تێیدەكەوێـــت لەكاتـــی 
ــو  ــۆی وەكـ ــە خـ ــەی كـ ــە بااڵیـ ــەو منـ ــینەوەی دەق، ئـ نووسـ

تیۆری دەروونناسی
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ـــەدا  ـــو دەقەك ـــە لەنێ ـــەو نێرجســـییەتەی ك ـــت و ئ خـــودا دەبینێ
دەبینرێـــت، ئـــەم تیـــۆرە لەبـــارەی جەوهـــەر و ئەزمـــوون 
و رەچەڵەكـــی نووســـەر و خوێندنـــەوە گواســـتنەوە لـــەم 
هەروەهـــا  دەدوێ،  تـــر  ئەزمونێكـــی  بـــۆ  ئەزموونـــەوە 
لەبـــارەی ئـــەو گرتـــە ناوەكیانـــەی كـــە لـــە نـــاو نووســـەردا 
ـــان  ـــی ی ـــان نامەكان ـــی ی ـــان نهێنیەكان ـــدی ی ـــت، ئی ـــە دەدوێ هەی
رۆژانـــەی كەســـایەتی، مەبەســـت خوێندنـــەوەی دانـــەرە بـــۆ 
رۆژنامـــە و قســـەكردنی بـــۆ ســـیڤی خـــۆی، بـــەم هۆكارانـــە 
ــتێت  ــە دەبەسـ ــەو داتایانـ ــت بـ ــی پشـ ــەری دەروونناسـ خوێنـ
كـــە دانـــەر خاوەنـــی ئـــەو خەســـڵەتانەیە. لەوێـــوە تێـــدەگات 
ـــی  ـــا چەپاندن ـــردووە، ئای ـــی ك ـــەك داهێنان ـــر چ كاریگەریی لەژێ
یـــان  بـــووە،  سیاســـی  یـــان  كولتـــووری  یـــان  سێكســـی 
كاریگـــەری دیاردەكانـــی دەوروپشـــتی، بـــەالی جـــاك الكانـــەوە 
ئـــەوەی كـــە شـــیكاری دەروونییـــە، ئـــەوە دەروونناســـی نییـــە، 
بگـــرە ئـــەوە گۆڕینـــی فۆڕمـــی مەرجـــداری یـــە، خاوەنـــی 
و  شـــتەكان  خوێندنـــەوەی  بـــۆ  گشـــتگیرە  خەســـڵەتێكی 
دیـــاردەكان، چونكـــە ئـــەو جـــۆرە شـــیكارییە ســـایكۆلۆژییە 
بـــۆ دەق، بەرهەمهێنانـــی وەهمـــە بـــۆ خوێنـــەر، هـــەروەك 
الكان خـــۆی دەڵـــێ )بوونـــی ئـــەو دێـــڕە چاپكـــراوە لەســـەر 
ـــەم رســـتەیە رێـــك  ـــراوە( ئ ـــەوە بونیادن ـــی، لەالیـــەن من نەبینین
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ــە  ــیكاریە سســـت و الوازانـــەی كـ ــیكارییەكە بـــۆ ئـــەو شـ شـ
بـــۆ دەق دەكرێـــن، بەوپێیـــەی كـــە خوێنـــەری ســـایكۆلۆژی 
چـــاوی ووردی نییـــە بـــۆ دۆزینـــەوەی مانـــای پشـــت دەقـــەكان، 
لەكاتێكـــدا دەروونشـــیكاری بەرامبـــەر بەخـــۆی پەرچەكـــردار 
دەبێتـــەوە، بەوپێیـــەی كـــە لەدەرەنجامـــی نەخۆشـــییەوە خـــۆی 
بەرهەمهێنـــاوە، بۆیـــە ئـــەو كلێشـــەیەكی لەكنـــەوە هەمـــوو 
ـــی  ـــە قواڵییەك ـــەر بابەت ـــت، ئەگ ـــەو كلێشـــەیە دەپێوێ شـــتێك ب
ئەنتۆڵۆژیشـــی وەرگرتبێـــت، الكان لێـــرەدا پێشـــنیاری چەمكـــی 
ژویســـانس دەكات، واتـــە دەستگەیشـــتن بـــە داتـــای تـــەواو. 
تیـــۆرە  ئـــەم  هاوچەرخـــی  داڕێـــژەری  بەبناغـــە  فرۆیـــد 
ناســـراوە، ئـــەو ســـەرەتا لـــە كتێبـــی شـــیكردنەوەی خەونـــەكان 
دا كـــە ســـاڵی 1900، گرینگیـــداوە بـــەو حاڵەتـــەی كـــە ئینســـان 
لەكاتـــی تێكـــەڵ كردنـــی وتـــە و وێنـــە لـــە چیـــرۆك گێڕانـــەوەدا، 
بۆ نموونە لە شـــانۆیی هاملێتی شكســـپیر و تاوانی كوشـــتنی 
بـــاوك لـــەالی دیستۆفســـكی و خوێندنـــەوەی داڤینشـــی كـــە 
بـــۆ ســـەردەمی منداڵـــی گەڕاندوویەتییـــەوە، لەالیـــی فرۆیـــد 
ــێكس  ــە سـ ــە كـ ــە پاڵنەرەیـ ــەو حاڵەتـ ــان ئـ ــینی دەق یـ نووسـ
ـــی  ـــەزای دەقێك ـــە ف ـــت و دەچێت بەســـەر نووســـەردا زاڵ دەبێ
ــێتەوە،  ــت بینووسـ ــاری بۆدێـ ــار فشـ ــراودا و بەناچـ نەنووسـ
یـــان ئـــەو چەپاندنـــە سێكســـییەیە كـــە لەدونیـــای پشـــتی دەقـــی 
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نووســـەرەكاندا لەژیانیانـــدا بەســـەریاندا هاتـــووە، یـــان فـــەزای 
كۆمەاڵیەتـــی ئـــەو دەقـــەی كـــە وەكـــو باگڕاوەنـــدی دەقەكـــە 
پشـــتی پیبەســـتووە، لـــەدوای فرۆیـــد ناســـراوترین تیۆریســـتی 
ئـــەم تێـــزە فكریـــە جگـــە لـــە )ئەریـــك فـــرۆم(، نـــاوی )جـــاك 
ـــەواوی  ـــدی ناســـراوە و ت ـــی فرۆی ـــارە كـــە بەچەپ الكان( ە دی
بۆچوونـــی خـــۆی لـــە كتێبـــی )اللغـــة الخیالیـــة( بەیـــان كـــردووە 

ـــەوە.  ـــان دەگەڕێنێت ـــی زم ـــۆ گرێ ـــەرەكان ب و پاڵن
ـــوە  ـــەزم و ئاراســـتەی شـــتەكانی گۆڕی ـــا كریســـتیڤا( ن )ژۆلی
بـــەوەی كـــە پێشـــداوەرییەكان تێكدەشـــكێنێ، بەرهەمەكانـــی 
ژۆلیـــا لـــەدوای دەیـــەی 1960 تـــا ســـەرەتایی 70 ناكـــرێ 
بەتەواوەتـــی پـــاش بنەماخـــوازی )پۆســـت ســـتراكتۆرالیزم( 
كـــە تیۆرەیەكـــی رواڵەتخوازیـــە لەمـــەڕ زمانـــی شـــاعیرانە 
ئـــەم مەبەســـتە دوو مانـــای  بـــەاڵم  لەبەرچـــاو نەگیـــرێ، 
هەیـــە، لەالیەكـــەوە زمانـــی شـــاعیران وەكـــو سیســـتمێكی 
ـــەكان  ـــۆری كۆمەڵ ـــە و لەســـەر تی ـــە بیركاری رواڵەتخـــوازی ك
ـــە،  ـــا مەجـــاز نیی ـــە تەنی راوەســـتاوە، لەالیەكـــی دیكـــەوە پێیوای
ژۆلیـــا زۆر بایەخـــی بـــە دیالـــۆگ داوە لەزمانـــی شـــاعیرانەدا، 
ـــوس  ـــۆ دەقن ئەمـــەش هۆكارێكـــی دیكـــەی دەروونناســـانەیە ب

ســـەبارەت بـــەدەق.    
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ئـــەم تیـــۆرە بـــەدوای ئـــەو بابەتانەوەیـــە كـــە راســـتەوخۆ 
پەیوەندییـــان لەگـــەڵ رووداوە واقیعییەكانـــەوە هەیـــە، رەنگـــە 
هەندێكجـــار ئەگـــەر دانـــەر لەواقیـــع دوور بكەوێتـــەوە و پشـــت 
ــەكان  ــانۆییە ناواقیعیـ ــو شـ ــتێت، وەكـ ــۆی ببەسـ ــی خـ ــە خەیاڵـ بـ
ــووی  ــە بیانـ ــەوە، بـ ــی دوور دەكەونـ ــی كۆمەاڵیەتـ ــە ژیانـ ــە لـ كـ
ـــاكات  ـــە روو دەدەن و پێویســـت ن ـــە رۆژان ـــەو روداوان ـــەوەی ئ ئ
ـــن و  ـــە ناواقیعی ـــە ئەوان ـــەردا، كەوات ـــە هون ـــەوە ل ـــارە بكرێن دووب
كەســـی ناواقیعیـــش موناقەشـــەی كێشـــەی رووداوە واقیعییـــەكان 
نـــاكات، ئەمـــەش بـــە زیادەگۆیـــی لەقەڵـــەم دەدرێـــت، بەوپێـــەی كـــە 
هەمـــوو هەوڵەكانمـــان رۆژانـــە دووبـــارە دەگەڕێنـــەوە شـــوێنی 
ـــە نەخۆشـــی شارســـتانییەتەكان كـــە  خۆیـــان، ئەمـــە شـــێوەیەكە ل
ــتمان  ــە زۆرشـ ــدا ئێمـ ــتووە، لەكاتێكـ ــان هێشـ ــر بەجێیـ ــۆ یەكتـ بـ
كـــردووە بـــە ریالیتـــی نەگێرشـــدراوە و بزربوونـــی كـــۆد، كەچـــی 
نموونـــەی كەشـــتییە ئەفســـوناوییەكەی تایتانیـــك كـــە هەڵگـــری 
مردنـــە،  عەبەســـیییەتی  و  چینایەتـــی  ملمالنێـــی  جەوهـــەری 
ــتكراوە،  ــە و درووسـ ــال نییـ ــە ریـ ــەم چیرۆكـ ــدا ئـ ــۆی لەخۆیـ خـ

تیۆری ریالییەتی
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مـــۆرگان  بەنـــاوی   1898 ســـاڵی  رۆمانێـــك  نووســـەری 
رۆبێرتســـن، هەمـــان چیـــرۆك دەكاتـــەوە بـــە واقیـــع كـــە بۆخـــۆی 
ــە، كەچـــی لەســـەدەی  ــەدا خەیاڵـ ــە و لەبنەچـ هەڵهاتـــووی واقیعـ
ــدان  ــدارەكان توێژێـــك لەدەوڵەمەنـ ــۆ خاوەنـ ــە بـ ــەم خەیاڵـ 19 ئـ
دەبێتـــە كۆشـــكێكی ئـــارام لەنێـــو ئـــاودا كـــە ئەمـــە ئایدیـــاڵ گشـــت 
كۆمەڵگەیـــە ئـــەو خەونـــە ببیـــن، كەچـــی چەپگـــەراكان كردیـــان بـــە 
ماتریالێكـــی بەهێـــز بـــۆ لێدانـــی ئـــەم سیســـتمە بەنـــاوی نەبوونـــی 

دادپەروەرییـــەوە. 
لـــە  متیـــۆدە  ئـــەم  ناســـی:  كاریگـــەری  تیـــۆری   :5
بەراوردكارییـــەوە نزیكـــە كـــە تێكســـتێك لەگـــەڵ تێكســـتێكی دیكـــە 
بـــەراورد دەكات، لەحاڵێكـــدا ئـــەم تیـــۆرە ئێســـتا كاری پێناكـــرێ، 
مەگـــەر بەڵگەیەكـــی نهێنـــی لەســـەر دەقێـــك بیســـەلمێنێ دەقێكـــی 
لۆكاڵـــی لەژێـــر كاریگـــەری دەقێكـــی تـــری بیانـــی بەرهەمهاتـــووە، 
ئـــەم حاڵەتـــە لەرۆژهـــەاڵت زۆرە، بەتایبەتـــی لـــە كوردســـتان 
هەیـــە و سەلمێنراویشـــە كـــە زۆرتریـــن دەقـــی كـــوردی لەژێـــر 
كاریگـــەری یـــان وەرگرتـــن یـــان بـــە ئاشـــكرا دزینـــی دقەكـــەوە 
كـــوردی  دەقـــی  چەندیـــن  ئـــەوەی  هـــەروەك  تێـــوەگالون، 
لەرێگـــەی خوێندنـــەوەی بەراوردكارییـــەوە ئاشـــكرا كـــراون یـــان 
كاریگەرییـــان بەســـەرەوە بـــووە، یـــان دەقـــاودەق وەرگیـــراون و 

دواتـــر ئاشـــكرا بـــوون.
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 زاراوەكـــە بۆخـــۆی لـــە بنەچـــەدا یۆنانییـــە و بەمانـــای 
زاراوەیـــە  ئـــەم  هـــەر  دێـــت،  راڤەكـــردن  و  لێكدانـــەوە 
قوتابخانـــەی جیـــاوازی هەیـــە و هـــەر یەكێـــك لەوانـــە مانـــای 
فراوانتـــر دەدەن بـــە تێكســـت، زاراوەكـــە لـــە بنەچـــەدا یۆنانیـــە 
ـــۆ دەق، دوای ئـــەو  و واتـــە لێكدانـــەوە و راڤەكـــردن دێـــت ب
دابڕانـــە فكرییـــە لەگـــەڵ یۆنـــان، ئـــەم تێـــزە لـــەدوای ســـاڵی 
نێـــو بازنـــەی رەخنـــەی زانســـتی  بـــەدواوە هاتـــە   1970
ئەدەبییـــەوە و فراوانتـــر لێكۆڵینـــەوەی لەبـــارەوە كـــرا و 
پەســـەند كـــرا، ئـــەم چەمكـــە بـــۆ خوێندنـــەوە و راڤەكردنـــەوە 
بـــۆ هەمـــوو الیەنەكانـــی ژیانـــی مـــرۆڤ گونجـــاوە و كاری 
ــە )هانـــس جـــۆرج  ــزە فكرییـ ــەم تێـ ــەنگی ئـ پێدەكرێـــت، پێشـ
گادامیـــرە( كـــە بـــە كتێبـــی )راســـتی و تیـــۆر( لـــە ســـاڵی 
تێگەیشـــتنەدا  لـــەو  ئـــەو  بەرهەمهێنایـــەوە،  خـــۆی   1960
ـــدا  ـــە پڕۆســـەی عەقڵی ـــەوە و ل ـــك بوون باســـی لەتێكســـت نزی
ـــزە  ـــەم تێ ـــی ئ ـــاراوە، مەرام ـــە ئ ـــاوازی هێنای ـــەوەی جی لێكدان
تێگەیشـــتنە لـــە بەرهەمهێنانـــی مانـــا لـــە تێكســـتدا، بـــەاڵم دوای 

تیۆری هێرمۆنتیكی
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گادامیـــر كەســـێكی وەكـــو )یۆرگـــن هابرمـــاس( رەخنـــەی 
لـــەو تێـــزە فكرییـــە ئەدەبیـــە گـــرت و جگـــە لـــە گومـــان، بەڵكـــو 

بەدگومانـــی پەیـــدا كـــرد لـــە و تێگەیشـــتنە بـــۆ تێكســـت.  
ــە  ــتیاری فكرییـ ــی هەسـ ــۆر، بابەتێكـ ــە تیـ ــە واتـ ــەم بابەتـ ئـ
پێدرابێـــت  بایەخـــی  كەمتـــر  لەمدواییـــەدا  پێدەچـــێ  كـــە 
ــژە  ــە لەمێـ ــەاڵم كارەكـ ــەاڵت، بـ ــدا لەرۆژهـ ــەزای ئەدەبیـ لەفـ
هەیـــە و هیـــچ كەلێنێكیشـــی بـــۆ ئیســـتاتیكا و هونەرەكانـــی 
دەیـــان  كـــە  بەوپێیـــەی  نەهێشـــتۆتەوە،  ئـــەدەب  دیكـــەی 
ـــە  ـــۆ نموون ـــەم كارە هەڵســـاون، »ب ـــوارە ب ـــەم ب ـــدی ئ بیرمەن
بەنـــاو  بەرهەمـــە  بـــەرگ  بیســـت  بـــە  شـــال(  )فیالریـــت 
بانگەكـــەی چاپكـــردووە و ناونیشـــانی گشـــتی )لێكۆڵینـــەوە 
بـــە تیـــۆری ئەدەبـــی بـــەراوردكاری( 1847_1664 هەبـــووە. 
ــەو  ــۆ ئـ ــە بـ ــەك هەیـ ــوو بنەمایـ ــەوە هەمـ ــی ئەمـ ــە ئەنجامـ لـ
بـــەراوردكاری  هەوەڵیـــن  بـــە  هـــات  ناویـــان  دانەرانـــەی 
هەبوونـــی  ســـێ  جـــارێ  نابـــێ  هەرچەنـــدە  دابنێیـــن، 
ـــی  ـــن دەیەكان ـــە هەوەڵی ـــن، لەسویســـراش ل ـــا بكەی تیۆرۆلۆژی
ـــەراوردكاری  ـــی ب ـــی ئەدەب ـــەوە الیەنگران ســـەدەی نۆزدەیەم
پشـــتگیری گەرمـــی لێكـــرا، دوابـــەدوای سیســـمۆندی كـــە 
ـــوو،  ـــە1813 هەب ـــا ل ـــارەی باشـــوری ئەوروپ بەرهەمـــی دەرب
یاســـا  بـــەراوردكاری  پســـپۆڕی  گۆرنۆنـــگ(  )جیۆزیـــف 
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ــنیاری بـــۆ دەكـــرێ كـــە كۆڕســـێك دەربـــارەی  بـــووە، پێشـ
ئەدەبناســـی بـــەراورد لـــە لـــۆزان بەڕێوەبەرێـــت )1850( 
لـــە زانكـــۆی ژنێـــف بەدرێژایـــی نیـــوەی دووەمـــی ســـەدەكە 
هەنـــدێ لـــە بـــەراوردكارە بـــە ناوبانگەكانـــی وەك رێشـــا 
ــا  ــردووە، هەروەهـ ــان كـ ــاوكاری یەكدییـ ــێ و رۆد، هـ رمۆنـ
توێـــژەرە ئیتاڵیەكانیـــش كـــە لەنێویانـــدا و پێـــش هەموویـــان 
دەبـــێ نـــاوی )نیكۆڵـــۆ ئۆگۆفۆســـكۆلۆ( بهێنیـــن كـــە زۆر 
ــان  ــۆی پاڤییـ ــژی زانكـ ــۆری وانەبێـ ــە پرۆفیسـ ــووە ببێتـ نەبـ
ـــەوە  ـــەی دەگووت ـــە وان ـــەدەب( 1809 ك ـــی ئ ـــەوان و ئەرك )بن
لەچەردەیـــەك كێشـــەی ئەدەبناســـی و بەراوردیـــش دەدوا«.
قســـەكردن لەســـەر تیـــۆر شـــتێكی ئاســـان نییـــە، چونكـــە 
پێناســـەی جۆراوجـــۆری  كـــرد  باســـمان  پێشـــتر  وەكـــو 
هەیـــە، یەكێـــك لـــەو پێناســـانەش بریتییـــن )لەوەســـف یـــان 
مانـــای گشـــتی بـــۆ دەق(، ســـابا هـــەر دەقێكـــی ئەدەبـــی بێـــت، 
ــە  ــە بریتییـ ــە كـ ــە ئەوەیـ ــەیەكی دیكـ ــە پێناسـ ــگ ئەوەیـ گرینـ
)لەلێكۆڵینـــەوە یـــان شـــیكردنەوەی تێكســـتێك بەرمەبنـــای 
فكرێكـــی دیاریكـــراو(، یـــان تێكســـتێكی ئەدەبـــی و فۆلكلـــۆری 
یـــان زانســـتی و هتـــد، لەپێناســـەیەكی دیكـــەدا )رۆمـــەن 
ئەدەبـــی روســـی،  )1896_1982( زمانناســـی  یاكۆپســـن( 
ـــای گەنجبوونـــەوەی دەق  ـــە بەكارهێنانـــی تیـــۆر، بەمان پێیوای
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دێـــت، ســـەرهەڵدانی ئـــەم چەمكـــە فكرییـــە بـــە رێوڕەســـمێكی 
ــو  ــەوە، وەكـ ــاوازی لێبۆتـ ــی جیـ ــوە و لقـ ــدا تێپەڕیـ مێژووییـ
ـــان  ـــە پێشـــتر ناوم ـــۆژی ك ـــەوە لەزمانناســـی و ئەنتۆڵ توێژین
تەزفیتانـــت  و  شـــتراوس  )لیڤـــی  لـــە  هەریـــەك  هێنـــان، 
تـــۆدۆرۆف( سەرمەشـــقی بـــوون، بـــەو پێیـــەی كـــە زۆربـــەی 
چەمكـــە فەلســـەفییەكان ســـەرچاوەكەی ئەســـینایە، بۆیـــە 
یەكەمیـــن جـــار كەســـێك كـــە زاراوەی تیـــۆری بەكارهێنـــاوە، 
سیســـتمی  لەســـەر  لێكۆڵینـــەوە  بـــۆ  بـــووە  )ئەفاڵتـــۆن( 
دەوڵـــەت كـــە ئـــەوكات بەدەوڵەتشـــار ناوینـــراوە، دوابـــەدوای 
ئەویـــش )ئەرســـتۆ( بـــۆ هونـــەر و ئـــەدەب و سیاســـەت كاری 
پێكـــردووە، دواتریـــش لەســـەردەمی رێنسانســـدا كەســـێكی 
وەكـــو )فرانســـیس بیكـــۆن( كـــە ســـاڵی 1626 كۆچـــی كـــردووە 
و كەســـێكی وەكـــو )دیـــكارت( لەســـەدەی حەڤدەهەم لەبواری 
عەقـــڵ و ئاشـــكراكردنی هەقیقـــەت و لەبـــواری زانســـتدا 
كاری پێكـــردووە، لـــەدوای ئـــەو كەســـێكی وەكـــو )ئەمانوئێـــل 
كانـــت( كـــە لەســـاڵی 1804 لەبوارەكانـــی تیۆرۆلۆژیـــادا و 
ـــاوە، دوای  ئەخـــالق و سیاســـەت زاراوەی تیـــۆری بەكارهێن
ئەویـــش )كلـــۆد بێرنـــار( لەســـاڵی 1878 كاری بەتیـــۆری 
بێـــت »  واقیعیانـــە كـــردووە و گوتوویەتـــی، بەمپێیـــەش 
ـــی خـــۆی  ـــە بەنەفع ـــەو شـــێوە زانســـتانەی ك ـــە ل ـــۆر یەكێك تی
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دەگەڕێتـــەوە، ئەمـــەش لەوێـــوە ســـەرچاوەی گرتـــووە كـــە 
تایبەتـــە بەئەزموونگەرایـــی لەزانســـتێكی دیاریكـــراودا. بـــەاڵم 
ـــۆر  ـــە تی ـــن ك ـــەوە كۆك ـــەو فەیلەســـوفانە لەســـەر ئ ـــوو ئ هەم
كارێكـــی زەحمەتـــە و زۆرجـــار بەرهەمـــی راســـتەقینە و 
كۆنكرێـــت بەدەســـتەوە نـــادات و رێگـــە بەبۆچوونـــی دیكـــە 

دەدات«.
رەخنەگرێكـــی  وێلـــك(  )رینـــێ  لەمبارەیـــەوە  هـــەر 
بەناوبانگـــی بـــواری ئەدەبـــە و وای پێناســـەكردووە كـــە 
لەبایەخـــە  لێكۆڵینـــەوە  تیـــۆرەوە  لەرێگـــەی  دەتوانـــرێ 
ســـەرەكییەكانی ئـــەدەب بكەیـــن و لەوێـــوە دەتوانیـــن ئـــەدەب 
ئـــەدەب  وەزیفـــەی  و  جودابكەینـــەوە  دیكـــە  لەكایەكانـــی 
ئەدیبـــی  لەمباســـەدا  دەمـــەوێ  بۆیـــە  مـــن  دیاریبكەیـــن. 
كـــوردی لـــەم ســـەردەمەدا ســـەرقاڵی تیۆربێـــت بەتایبەتـــی 
تیـــۆری دەروونناســـی، بـــۆ ئـــەوەی كـــە دەســـت دەبـــات 
ــی  ــە تیۆرێكـ ــت بـ ــوردی، پشـ ــی كـ ــەوەی دەقێكـ ــۆ خوێندنـ بـ
ـــەی  ـــەو هەڕەمەكیی ـــەك ئ ـــی ببەســـتێت، ن ـــراوی ئەدەب دیاریك
دەقـــی  بـــۆ  خوێندنـــەوە  و  ئەدەبیـــات  دونیـــای  لـــە  كـــە 
ــە  ــر دەرەنجامـ ــەرقاڵییە دواتـ ــەم سـ ــت، ئـ ــدا دەبینرێـ كوردیـ
جـــۆرە  هـــەردوو  وەختێـــك  دەبینرێـــت،  پۆزەتیڤییەكـــەی 

دەكەیـــن.  بـــەراورد  خوێندنەوەكـــە 
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كۆمەاڵیەتـــی،  سیســـتمی  تیـــۆری  یـــان  تیـــۆر  رەنگـــە 
ســـەختترین تیۆرێـــك بێـــت كـــە دەتوانـــێ فەلســـەفەی بوونـــی 
زمـــان و جـــۆرە جیابووەوەكانـــی ئاشـــكرابكات، یـــان ئـــەوەی 
كـــە هەندێكجـــار فەلســـەفە بایەخـــی تـــەواوی پێـــداوە كـــە 
كۆمەڵگـــەش  و  كـــردووە  شـــیكاری  مێـــژوودا  لەرەوتـــی 
و  كـــردووە  كۆمەاڵیەتییەكانـــی  پەیوەندییـــە  بـــە  درەكـــی 
ـــدا كاری  ـــارەی ئەدەب ـــەوەی لەب ـــردووە، ئ ـــر گەشـــەی ك دوات
بـــۆ  كـــە  نموونەدانانـــە  تیـــۆری  نموونـــە  بـــۆ  پێدەكـــرێ، 
ــۆری  ــت و تیـ ـــوەر دەگیرێـ ــی لێ ــاری كەڵكـ كاری دیكیۆمێنتـ
ـــۆری پێكهاتەخـــوازی  ـــە و تی ـــۆ داتاخوازیی ـــە ب هەســـتیاری ك
و  هەیـــە  بەمرۆناســـییەوە  راســـتەوخۆی  پەیوەندییەكـــی 

گومانخـــوازی و زنجیرەیـــی و هتـــد كاری پێدەكـــرێ. 
ئـــەو تیۆرانـــەش كـــە لەبـــواری كۆمەڵناســـیدا كارییـــان 
ـــە وەكـــو پێشـــتر  ـــە، بـــۆ نموون پێدەكـــرێ. تیـــۆری بنەڕەتـــی ی
ـــەروەردە، ئەرســـتۆ  ـــۆ پ ـــون ب ـــی ئەفاڵت باســـمانكرد تیۆرەكان
بـــۆ سیاســـەت و ئـــەدەب، ئەرخەمیـــدس و باســـكاڵ بـــۆ یاســـا 
ـــۆ  ـــن ب ـــن، نیوت ـــۆ ئایی ـــەكان و لەالیەكـــی دیكەشـــەوە ب فیزیكی
كێشـــكردنی زەوی، دیـــكارت بـــۆ تاكگەرایـــی و زانســـتەكان 
و عەقـــڵ، ماكـــس فیبـــەر بـــۆ سۆســـیۆلۆژی سیاســـی، هانـــس 
ــكا و رۆالن  ــۆ هێرمۆنتیـ ــۆر بـ ــۆل ریكـ ــر و پـ ــۆن گادامیـ جـ
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ـــۆ  ـــۆ ب ـــدا، میشـــیل فۆك ـــۆ شـــیتەڵكردنی دەق لەئەدەب ـــارت ب ب
بونیادگـــەری كۆمەاڵیەتـــی و درێـــدا بۆشـــیتەڵكاری فـــراوان 
كـــە هەڵوەشـــانەوەگەراییە و هتـــد. ئەمانـــە هەریـــەك لەشـــوێنی 
خۆیانـــدا جێكەوتەبـــوون و دواتریـــش بـــوون بەبنچینەیـــەك 

ـــەوان ســـەریانهەڵدا. ـــەدوای ئ ـــە ل ـــەی ك ـــەو تیۆران ـــۆ ئ ب
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